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LIETUVIU RADIS 
PROGRAMOS

Sekmadieny, rugpiūčio 
19 d., iš STOTIES WATR 
(1190 kilocycles), Water- 
bury, Conn., 3 vai. po pie
tų dainuos Šv. Juozapo pa
rapijos choras, vad. muz. 
A. Aleksiui.

Tą pačią dieną iš Stoties 
WGN’ (720 kilocycles), 
Chicago, UI., nuo 8 iki 10 
vai. vakare Chicagos laiku 
(Bostono laiku D. S. T. 
nuo 7 iki 9 vai. vakare) 
bus perduotas Lietuvių 
Simfoninis koncertas.

Visiems yra gera proga 
pasiklausyti gražių lietu
viškų dainų ir muzikos.

SOVIETŲ NOTA NENU- 
GĄSDINO MANCHUKUO 

VALDŽIOS

Tokio, Japonija —Sovie
tų Komisarų generalis 
konsulas, Harbine, įteikė 
Manchukuo valdžiai notą, 
reikalaudamas, kad ji'pa- 
liuosuotų 17 sovietų rusų, 
įtariamų sąmoksle prieš 
Manchukuo valdžią, kurie 
buvo areštuoti ir pasodinti 
kalėjiman.

Manchukuo valdžia atsi
sakė paleisti įtariamus so
vietų agentus.

Visi areštuotieji buvo 
rusų komisarų viršininkai 
ir darbininkai prie Kinijos 
Rytinio gelžkelio. Visi iš
vežti į Harbiną, kur jie 
dabar yra teisiami.

DĖL NEDERLIAUS 
B ADO NEBUS

tVASHINGTON — Rug
piūčio 10 d., žemės ūkio 
sekretorius Wallace parei
škė, kad jo turimomis ži
niomis, šių metų javų der
lius Amerikoje bus men
kiausias, koks yra buvęs 
30 metų laikotarpyje.,

Nors šių metų derlius 
bus menkas, sekretorius 
Wallace mano, kad vi
siems gyventojams bus 
pakankamai maisto. Kai
nos būsiančios aukštesnės 
ir ūkininkai gausia maž
daug tokias pat kainas už 
Bavo produktus, kaip 1914 
metais.

Svarbiausi menko der
liaus priežastis esanti sau
sra.

IŠVEŽĖ AUKSĄ 
PRANCŪZTJON

New York — Rugp. 14 
d., pirmą kartą nuo tos 
dienos, kada dolerio vertė 
buvo sumažinta. Federal 
Reserve bankas išsiuntė 
aukso į svetimą šalį. Gua- 
ranty Trust Company pa
siuntė milijoną dolerių 
aukso Prancūzijon.

Nors visas auksas yra 
valdžios nusavintas, bet 
valdžios atstovai pareiškė, 
kad siuntimas aukso į ki
tas valstybes nebus truk
domas.

LIETUVĖM AUTOMOBI
LIO NELAIMĖJE

Worcester, Mass. —Rug
piūčio 12 d. automobilio 
nelaimėje Charltone, ne
toli Worcesterio sužeisti 
ir patalpinti miesto ligoni
nėje, Adomas Lukas, 40 
metų, jo žmona Rozalija, 
35 metų ir jų dukterys Li
lija 10 metų ir Rutė, 15 
metų. Jie gyvena Carls- 
tead St. Worcesteryje. 
Kartu su jais važiavusios 
Eleanora Dagilytė, 11 me
tų ir jos sesutė Joanna, 15 
metų, gyvenančios Suff- 
ield St., taipgi sužeistos.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMO

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
9 d., pasibaigė Lietuvos 
Vyčių organizacijos sei
mas.

Centro Valdybon išrink
ti: pirmininkas A. J. Ma
žeika; pirmuoju vice-pirm. 
Pranas Razvadauskas; an
truoju — Onaitis; sekr. 
Paliliunaitė; iždininkas — 
Valonis; iždo globėjai — 
Franklinas ir Brajus. Dva
sios Vadą skiria dvasinė 
vyriausybė.

Delegatai skirstėsi į na
mus pakilusia nuotaika.

Rap.
DUOS PASKOLĄ NAMŲ 

SAVININKAMS

WASHINGTON, —Rug
piūčio 9 d., federalė namų 
administracija išleido tai
sykles, kuriomis bankos ir 
kredito įstaigos galės da
lyvauti vajuje atremonta- 
vimui milijonų namų A- 
merikoje.

Einant šiomis taisyklė
mis, namo savininkas ga
lės gauti savo banke pas
kolą nemažesnę kaip 100 
dolerių ir nedaugiau kaip 
2000 dolerių dėl namo re
monto. Valdžia paskolų 
pati neduos, bet garantuos 
kredito įstaigoms iki 20% 
visų jų paskolų, duotų 
šiam tikslui.

Skolininkas turės įrody
ti, kad jo metinės pajamos 
yra penkis kartus dides
nės. kaip suma visų jo me
tinių mokesčių už skolas. 
Paskolos nebus duodamos 
ant tų namų, kur valdžiai 
mokesčiai ar kiti asses- 
mentai yra užsivilkę.

Bankos už tokias pasko
las negalės imti daugiau 
kaip 5%. Skolos turės bū
ti gražinamos kas mėnuo 
lygiomis natomis ir nega
lės būti ilgesniam laikui 
kaip trims mėnesiams.

Kad gauti tokią paskolą, 
namų savininkas turės 
kreiptis į savo vietinį ban
ką ar kitą kredito įstaigą 
ir paduoti savo prašymą. 
Bankas pats sprendžia 
prašytojo kreditingumą.

Trumpai pasakius, šiuo 
planu norima padaryti 
taip pat lengvai gauti pas
kolą namų pagerinimui, 
kaip pirkti radio ar auto
mobilį išsimokėjimui.

1. Vaizdas Tannenbergo paminklo Rytinėje Prūsijoje, kur palaidotas Vo
kietijos prezidentas Paul von Hindenburg. 2. Prezidentas Roosevelt ir jo žmo
na apžiūrinėja vietą dėl Grand Coulei jėgos ir irigacijos Washingtone. 3. Dra- 
ke viešbučio šefas dovanojo gen. Hugh Johnsonui šį didžiulį tortą NRA meti
nių sukaktuvių proga.

REIKALAUJA, KAD 
PREZIDENTAS PRIVER
STŲ BAIGTI STR 4M U

Minneapolis, — Rugp. 14 
d., piliečių apsaugos komi
tetas pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui telegramą, ku
riame jie protestuoja prieš 
išlaidas už užlaikymą mili
cijos laike šoferių streiko. 
Jie taipgi prašo, kad prezi
dentas priverstų nuo ko 
priklauso, kad streikuo
jantiems šoferiams būtų 
leista balsuoti ar jie prii
ma, ar atmeta valdžios 
tarpininkų pasiūlytas są
lygas baigti streiką.

Tos sąlygos buvo strei- 
kierių vadų atmestos, bet 
komitetas įtaria, kad va
dai nenori str eiko baigti.

AREŠTAVO 16 JUODU
KŲ

Reading, Mass., — Val
džios benamių stovykloje, 
rugp. 15 d., areštuota 16 
negrų. Vienas iš jų kalti
namas slaptų svaigalų 
pardavinėjime.

Policija pradėjo sekti 
šios stovyklos gyventojus, 
kada prasidėjo vis daž
niau kartotis vagystės 
stovyklos rajone. Po kelių 
dienų tyrinėjimo įvyko a- 
reštas. Policija mano, kad 
dauguma suimtų negrų e- 
są kriminalistai.

SUŽEISTAS VOKIETI
JOS VICE - KANCLERIS

MUNICH — Rugp. 14 d., 
apie 7 vai. vakare, auto
mobilis, kuri vairavo Vo
kietijos-vice - kancleris 
Herman Goering, įvažiavo 
į sunkvežimį ir Goering 
tapo sužeistas gan sun
kiai, bet jo gyvybei nėra 
pavojaus.

Goering buvo nuvežtas į 
ligoninę ir iš fen į namus, 
kur vėliau jį aplankė Hit
leris.

Massachusetts valstybėje 
nuo prohibicijos panaiki
nimo iki šiam laikui už 
svaigalus jau surinkta 
mokesčiais 11,091,863 do
leriai.

VOKIETIJA MAŽIN A 
IMPORTĄ

Berlynas — Rugp. 15 d., 
Vokietija pradėjo 100 die
nų vajų, laike kurio jie 
bandys Sumažinti savo im
portą. Šiais metais jų im
portas yra 10% didesnis 
už pereitų metų, o ekspor
tas esąs 12% mažesnis. 
Tokia padėtis nepakenčia
ma, nes pastato jų finan
sus kritingon padėtin.

Vokiečiai laike šio va
jaus bus mokinami apseiti 
be prekių* atvežtų iš užsie
nių ir bus nurodoma, kad 
jie turi būti patenkinti sa
vo gaminiais.

BOMBA SUŽEIDĖ 3 
ŽMONES

Chicago. —Rugp. 15 d., 
sprogo dinamito bomba 
pirmame aukšte Edgewa- 
ter Beach viešbutyje. Trys 
žmonės sužeisti ir išbirę jo 
namų langai. Nuostolių 
padaryta apie 1500 dole
rių. Nuo pereito sausio 
šiame viešbutyje streikuo
ja elektros darbininkai.

VALDŽIA PARDUODA
ŠVYTURIUS

Portland, Me., — Rugp. 
14 d., Charles C. Brush pa
skelbė, kad valdžia nori 
parduoti devynius švytu
rius Maine valstybės pa
krantėse. Jis nurodo, kad 
jie visi yra tinkami vasar
namiuose.

SUGAVO VAIKUS BE
DIRBANT PINIGUS

Muskogee, Ok., — Clin- 
ton Hayes. 14 metų am
žiaus, vietinės aukštesnės 
mokyklos mokinys,. yra 
jauniausias netikrų pinigų 
dirbėjas Amerikoje. Jis su 
savo draugais pasinaudo
dami mokslu, kurį įsigijo 
mokykloje, pradėjo patys 
lieti penktukus ir 25 centų 
monetas.

Jų dirbti pinigai buvo 
nelabai vykę ir juos tuo
jau valdžios agentai sučiu
po. Dabar jie turės teisme 
atsakyti.

! NAMŲ SAVININKAI GA-
I VO 65 MILIJONUS DO

LERIŲ PASKOLOS

Naujosios Anglijos di
rektorius, Federal Hou- 

Ising Administracijos, kal
bėdamas Bostone, rugp. 14 
d., pareiškė, kad iki šiam 
laikui Home Owners Loan 
Korporacija, kuri veikia 
dar ne pilnus metus, jau 
yra paskolinus namų sa
vininkams 65,000,000 dole
rių grynais pinigais ir bo- 
nais.

Iš pradžių bankai neno
rėję imti HOLC bonų, bet 
po kiek laiko pamatė, kad 
tie bonai palengvina jų pa
čių padėtį. Dabar nesą jo
kių sunkumų įkalbėti ban
kams priimti HOLC bonife 
už hypotekas.
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BANKOS SKOLINS PINI
GUS NAIVIŲ REMONTUI

Washington — Rugp. 14 
d. įvyko susirinkimas žy
mesnių bankų ir būtų ad
ministracijos atstovų, ku
riame paaiškėjo, kad veik' 
kiekvienas bankas visoje 
Amerikoje prisidės prie 
valdžios vajaus namus re
montuoti ir namų savinin
kams, remonto reikalams, 
skolins pinigus valdžios 
nustatytomis sąlygomis.

Valdžia tikisi tuomi pa
leisti šimtus milijonų do
lerių apyvarton ir duoti 
darbo milijonams žmonių.

IR KANADOJE ATSIRA
DO ŽMOGVAGIAI

LONDON, ONT., —Rug
piūčio 14 d., žmogvagiai 
pavogė John S. Labatt, 
turtingą bravoro savinin
ką ir reikalavo 150,000 do
lerių už jo paiiuosavimą.

Šis yra pirmas atsitiki
mas Kanadoje, kad žmo
gus butų pavogtas. Visa 
policija ieško žmogvagių. 
Tuo tarpu Hugh Labatt, 
brolis pavogtojo turtuolio, 
išvažiavo į Toronto, kur 
žmogvagiai įsakė, kad 
jiems pinigai už Labatto 
paiiuosavimą būtų prista
tyti.

LituanicalI Jau Pa
sirengus Kelionei
Chicago, UI. — ALTASS 

komitetas praneša, kad 
Įeit. F. Vaikus jau pasi
rengęs kelionėn su Litua
nica n.

Visi orlaiviui reikalingi 
instrumentai supirkti, ir 
laike 10 dienu orlaiyis bus 
visai prirengtas didžiulei?, 
ir pavojingon kelionėn.

Lakūnas Įeit. Vaitkus 
baigia naktinio skridimo 
pasiruošimo studijas Da- 
kotos valstybėje.

Chicagos lietuviai gaus 
progos pamatyti pilnai į- 
regta Lituanica II rugpiū
čio 26 d.

Tą dieną įvyksta atsis
veikinimo parengimas.

ALTASS komitetas atsi
šaukia į visus, kad kuo- 
veikiausiai siųstų pinigus,

RIAUŠĖSE ŽUVO 17 
ŽMONIŲ

Bogota, Coiumbia, — 
Rugp. 15 d. buvo pasiųsta 
kariuomenė į Ibague, sos
tinę Tolima departamento, 
kur 17 žmonių žuvo susi
rėmimuose tarp policijos 
ir gyventojų.

Gyventojai nepatenkinti 
tuomi, kad valdžios agen
tai bando įkainuoti jų že
mę ir uždėti didelius mo
kesčius.

UŽMUŠĖ 5 PIEMENU
KUS

KOWEL, Lenkija—Rug
piūčio 8 d. penki jauni ber
niukai tapo sudraskyti šo
vinio, kurį jie rado lau
kuose, užsilikusį dar nuo 
pasaulinio karo. Piemenu
kai suradę šovinį bandė jį 
suardyti. Šovinys sprogo 
ir visus penkis berniukus 
vietoj užmušė.
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L. D. S. Seimas Fl

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

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti (j 
atstovus, pagaminti naudingu organizacijai su- x 
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy- y 
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos A 
narių. i

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

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas •

Kun. J. Švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius • > |

A. F. Kneižys

skirtus antrajam skridi
mui. Sakoma, kad Įeit. 
Vaitkus išskris pabaigoje 
šio mėnesio.

BOLŠEVIKŲ KOMISA
RAI IŠPARDUODA ME

NO BRANGENYBES

Paryžius — Rugp. 14 d., 
spauda praneša, kad An-< 
drw W. Mellon, buvęs Jun
gtinių Valstybių iždo se
kretorius, nupirko iš so
vietų valdžios Raphaelio 

i paveikslą, vadinamą Alba 
Madonna už pusantro mi
lijono dolerių.

Matyt, kad sovietams 
striuka su pinigais, nes jie 
išparduoda visus meno 
turtus, kuriuos rusai buvo 
per šimtmečius įsigiję.

BAIGĖSI ĮDOMUS 
STREIKAS

LENS, Prancūzija, — 
Rugpiūčio 7 d. baigėsi įdo
mus streikas. Le Forest 
kasykloje dirba 180 lenkų 
mainierių. Kada du lenkai 
nutarė streikuoti. Jie su
lindo į kasyklas, kurios y- 
ra 1000 pėdų žemės gilu
moje, nukirto elektros ir 
telefono vielas ir sugadino 
elevatorių. Jie kartu užda
rė kasyklos požemiuose 11 
prancūzų darbininkų.

Streikas tęsėsi 36 valan
das ir tik troškulys ir al
kis privertė juos streiką 
nutraukti.

PRANAŠAUJA GERES
NIUS LAIKUS

Washington — Rugp. 14 
d., biznio, darbininkų ir 
valdžios vadai numato ša
lies ekonominės būklės ge
rėjimą šį rudenį.
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TARTASI PIKNIKO 
REIKALAIS

Pranešama, kad nuo 
rugsėjo 1 d. anglių kainos 
pakils 50 centų už toną.

x
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos •

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

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

Daugiau Vietinių Žinių 
šeštame Puslapyje.

• IŠVYKO CHICAGON

WHITE BROOK LAUNDRY, 
INO., (LIETUVIU SKAL

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

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. Jamaica 1175

DAKTARAI 25 Metų Sukaktuvės

\ Rugpiūčio 13 d. išvyka, po roles. Prie to ji buvo 
Chicagon p-lė Michalina 
Pazniokaitė su tiKslu įsto
ti į šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyną. Bostono sto
tyje ją palydėjo tėvai, bro
liukai, sesutės ir būrelis 
artimiausių draugių ir pa
žįstamų. Išlydėjo ją labai 
graudžiai, nes, nors p-lė 
Michalina atitiko savo pa
šaukimą, bet tiems, kurie 
gerai pažino jos be galo 
malonų būdą, buvo labai 
sunku su ja atsisveikinti.

P-lė Pazniokaitė yra gi
musi Norv’ood, Mass. Nuo 
mažų dienų ji buvo linkusi 
darbuotis prie bažnyčios. 
Visuomet būdavo dešinė 
klebono ranka mokyme 
vaikų kate kizmo. Kiek me
tų atgal, prie kun. Taškū- 
no jai buvo išimtinai pa
vesta sekmadienio mokyk
la, Šv. Jurgio parapijoj, 
Norwoode. Gyven dama 
per penkerius metus So. 
Bostone, p-lė Pazniokaitė 
aktyviai dalyvavo vietos 
Sodalicijos darbuotėje, uo
liai remdama visus Soda- 
liečių parengimus ir pati 
dažnai imdama scenos me-

nuolatinė Maldos Apašta
lavimo ir kitų bažnytinių 

■ draugijų sekretorė. Visas 
tas pareigas eidavo uo

liai, rimtai ir taktingai. 
Visus sužavėdavo jos ra
mus,, tikrai vienuoliškas 
nusiteikimas. Tad nieks 
nesistebi, kad ji galiausiai 
pasirinko sau vienuolės 
luomą. Tenka čia pažymė
ti, kad galutinai ją prie to 
priruošė dabartinis jos 
klebonas, kun. S. P. Knei
žis, kurs tėvišku nuoširdu- 

■mu ją ,palydėjo. Naujai 
| kandidatei linkime kuoge- 
riausios sveikatos ir iš
tvermės.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.
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GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

JUOZAS CUNYSl

ADVOKATAI

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY

ItilIMtttHtmittMI

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko” Name 
' (antros lubos, Room 1) 
666 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 3357 
Bostono Ofisas:

60 Stote St, Room 326
Tel. Hubbard 9396

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

Šiomis dienomis išvyko 
Chicagon dalyvauti Seserų 
Kazimieriečių įvilktuvių 
ir profesijos iškilmėse ir 
pamatyti Pasaulinės paro
dos pp. Bušmanai, žymus 
biznierius, turįs valgomų
jų produktų krautuvę ir 
p-lė Cecilija Zulonaitė. 
Pastaroji išvyko pasima
tyti su savo sesute Vie
nuole ir su buv. draugėmis 
Vienuolėmis bostonietė-. mis.

VISI DALYVAUKIME

I
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DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.
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Taip laidojo seniaus p. S. Barasevicius.
. • _____ ____

S. BARASEVIČIUS

* ADVOKATAS
- x

414 Broadway, S. Boston, Mass Į

TeL So. Boston 0948

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mase.

cn

DARBININKO NAME
866 BroMfrraj,

— v •Sekmadienį, rugpiūčio 
19 d., apie 3 vai. po pietų, 

| pas pp. Kereišius, 473 
Spring St., West Bridewa- 

I ter, Mass. Įvyks taip vadi
nama priv&tiška pramogė- 

’ lė; kurios pelnas skiriamas 
pagelbėti studentui Juozui 
Laučkai baigti aukštuo
sius mokslus Lietuvos U- 
niversitete.

Nors skelbiama ‘‘priva- 
tiska”, bet į tą pramogėlę 
gali važiuoti kas tik už
jaučia šį gražų ir kilnų 
darbą.

West Bridgevzater yra 
arti Brocktono. Iš Brock
ton važiuoti galima War- 
ren Avenue iki Spring St. 
ir paskui Spring St., pp. 
Kereišių sodybą labai len
gva surasti, nes yra nume
ris ir šiaip jie yra visų ži
nomi ir pažįstami. Tad iki 
pasimatymo.

Kas norėtų važiuoti bu- 
su, teužsiregistruoja iš 
anksto. Būtų galima pasi
samdyti busus. Bušu nu- 

I važiuoti ir parvažiuoti 
kainuotų $1.00. Busas iš
eitų nuo lietuvių bažnyčios 

j 1:30 vai, p. p.
Stud, Juozas Laučka yra 

plačiai žinomas ir pasižy
mėjęs savo darbais LDS., 

| L. Vyčių ir Studentų orga
nizacijose.

<♦.

v •

MIKE KULPONAS

a.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo.!) iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6;3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)
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i Tel. Porter 3789

| JOHN REPSHIS, M. D.
(BBP8TS)

Lietuvis Gydytoja*
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
ikamp, Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Maro.
H •.....

Į 
f
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BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėjęs kraujas, nervos, 
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.GrailM27
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
ta, 2-A 7—8 vakaro; nkroadt* 
nlals 10—12 tiktai

dienį, rugpiūčio 20 d., 9 va
landą ryte iš Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčios su šv. 
mišiomis.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
16 d., 2 vai. po pietų mirė 
Antanas Kulponas, 35 me-. 
tų amžiaus, gyv. 125 Bo- 
wen St. Jis sirgo taip va
dinama greitąja džiova. 
Paliko nuliudime žmoną 
Oną (Jasinavičiutę) ir dvi | 
dukreles ir taipgi brolius 
Juozą, policijantą ir kitą 
Vienuolį saverinietį ir se
serį Vienuolę, Šv. Kazimie
ro Vienūolyne.

Laidotuvės įvyks pirma- *

SUGRĮŽO Iš SEIMO '

Pereitos savaitės pabai
goje sugrįžo iš L. Vyčių 
organizacijos Seimo pp. F. 
Grendelytė ir P. Razva- 
dauskas, L. Vyčių 17 Al
girdo kuopos atstovai. Jie 
labai entuziastingai paša? 
kojo savo įspūdžius iš Sei
mo ir šeiminių parengimų, 
ypač p-lei Grendelytei ge
riausiai patiko “moonligh 
sailing”. Poseiminis vaka
rėlis taip pat buvęs geras.

Rugpiūčio 13 d., šiais 
metais, suėjo lygiai 25 me
tai kaip p. Stanislovas Ba- 
rasevičius gavo Massachu
setts valstybės leidimą už
siimti graborystės profesi
ja. Tais laikais šioje vals- 
Lybėje dar nebuvo nė vie
no lietuvio graboriaus. 
Taipgi ir leidimą tąja pro
fesija užsiimti buvo bega
lo sunku gauti.,

Graborius lietuv i a m s 
būtinai buvo reikalingas, 
nes su svetimtaučiais ai
riais lietuviai negalėdavo 
susikalbėti; jie nesupras
davo lietuvių tradicijų.

Taigi Šv. Petro ir Povilo 
draugija, tuo laiku buvusi 
stipriausia ir žymiausia 
draugija, nutarė ieškoti 
lietuvio graborio ir jam iš
rūpinti leidimą. Praleido, 
rodos, $350, bet vistiek 
priešai buvo galingesni. 
Komisijonierius pareiškęs,! 
kad joks lietuvis ar lenkas 
šioje valstybėje negaus 
leidimo užsiimti graborys- 
te.

Stanislovas Barasevicius 
atvyko Amerikon 1899 
metais. Pradžioje jis dirbo 
dirbtuvėse. Readville N. 
H., N. Y. ir H. geležinke
lio dirbtuvėje buvo “buffe- 
riu”. Vėliau pradėjo biz
niauti. Pirmiausiai užsiė
mė ekspresiniu darbu. Jis 
vežiodavo vestuvininkus ir 
kūmus. Taip pat perkraus- 
tydavo rakandus ir kito
kius ekspresinius darbus 
atlikinėdavo.

Gerai susipažinęs su lie
tuviais ir su įvairiais biz
nieriais kitataučiais, ypač 
graboriais, nes jie dažnai 
samdydavo p. Barasevičių 
laidotuvėms, jis suprato, 
kad lietuviams būtinai rei
kalingas lietuvis grabo
rius. Jis pradėjo rūpintis 
gauti leidimą.

Žinoma, kas žinojo drau
gijos kovą su komisijonie- 
num, tai tikrino p. Bara
sevičiui, kad tai bergž
džias darbas. Bet jis nenu
siminė. Stojo į kovą ir lai- 

* mėjo. ' Lietuviai susilaukė

pirmojo lietuvio grabo
riaus rugpiūčio 13 d., 1909 
metais, kuris savo ofisą 
atidarė So. Bostone, 15 W.' 
Broadway ir ten išbuvo 5 i 
metus. Pg to, persikėlė į 
213 W. Fourth St. Čia iš
buvęs kiek perkėlė ofisą į 
258 W. Broadway, o dar 
vėliau nusipirko namą 254 
W. Broadvzay ir į savo na
mą perkėlė savo ofisą, kur 
ir dabar tebelaiko. Gyvena 
838 Dorchester Avė., Dor- 
chester.

Pirmieji biznio metai 
buvo labai įdomūs ir var
gingi, nes jis turėjo kovo
ti ne tik su svetimtaučiais 
gr aboriais, kurie labai pa
vydėjo, bet ir su savaisiais 
lietuviais, kurie nesuprato 
arba nenorėjo suprasti į- 
statymų, kurių turėjo pri
silaikyti graboriai, jei no
rėjo palaikyti leidimą, ku
ris per didelį vargą buvo 
gautas.

P-nas 3. Barasevicius iš
gyveno vedęs 30 metų. Jie
du susilaukė ? vaikų: du 
mirė ir septyni gražiai iš
augo. 1932 metais , kovo 
mėnesy mirė jo mylimoji 
žmona. Paliko jį liūdesy 
su 3 sūnais: Antanas, 28 
m. amžiaus, Juozapas, 24 
m., Jonas 16 m. ir 2 dukte
rim: Felicija ir Sofija, abi 
vedusios.

Lietuvoje p. Barasevi-i

GRABORIAI

cius turi seserį ir Ameri
koje brolį Antaną, 57 m. 
amžiaus, kuris dirba ‘cu- 
kernėje’ ir gyvena ir turi 
biznelį Roxbury.

Stanislovas Barasevicius 
priklauso beveik prie visų 
didesnių pašalpinių drau
gijų, kaip tai: Šv. Petro ir 
Povilo, abiejų Šv. Kazimie
ro, Šv. Jono Ev., Kęstučio 
ir ilgą laiką priklausė prie 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus.

Jis dabar yra laidotuvių 
direktorius (graborius) 
ir balsamuotojas.

Per tuos 25 metus p. Ba- 
rasevičius yra palaidojęs 
apie 4,000 žmonių.

Sukaktuvių dienoje, rug
pjūčio 13 d., š. m. jis gavo 
darbą laidoti a. a. Oną Si- 
bilienę.

Seniausiam šios valsty
bės lietuviui graboriui So. 
Bostone p. S. Barasevičiui 
linkime ilgiausių metų!

Pereitą antradienį įvyko 
Lietuvos Dukterų dr-jos 
po globa Motinos Švč. su
sirinkimas. Plačiai kalbė
ta apie rengiamą pikniką, 
rugpiūčio 26 d., š. m. Mun- 
chback’s parke, Roslinda
le, Mass. (Bostono prie
miesty) .

Draugija kviečia visus į 
tą pikniką atvykti.

Rašt.

DUSEVIČIUS GAVO 
MĖN. KALĖJIMO

6

Rugp.Lynu, Mass.,
15 d., teisėjas Phelan nu
teisė Joną Dusevieių, 42 
metų amžiaus, šešiems 
mėnesiams kalėjiman už 
sužalojimą peiliu Joseph 
Walik, 43 metų aniž. ir Vi- 
ctor Skendall, kuris ban
dęs juos perskirti.

Dusevičius nepatenkin
tas teisėjo sprendimu ir 
byla apeliavo. Susirėmi-

JOSEPH W. CASPER
(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

D. A. ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvay, 

8o. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

rirmlninke — Eva Marksienč,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Vice-pirmininkė — Ona SiaurienS,
443 E. 7th St, So. Boston, Maro 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt — Brone CiunienS, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. Rašt — Marijona Markoniutš,
33 Navarre St, Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-IV 
Iždininke — Ona StariintintS,

105 \Vest 6th SU So. Boston, Mass 
Tvarkdarg — Ona Mizgirdienč,

1512 Columbia Rd., So., Boston. Mass. 
Kasos Globėja — E. Janušonienė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarninkg kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobainytinėj sve
tainėj.

mas kilęs dėl susipikimo, 
kuris kilęs laike odos dar
bininkų streiko pereitą pa
vasarį.

ANGLIŲ KAINOS 
PAKILS

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

■'__________________________ ___
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Te!. S. B. 2805-R f
LIETUVIS

ĮOPTOMETRISTASl1
. Išegzaminuoju akis = 

priskiriu akinius = 
kreivas akis atitie- Į 
sinu ir amblijoniš- š 

i koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
Ė šviesų tinkamu laiku.
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
I 447 Broadway, South Boston | 
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ĮVAIRŪS skelbimai
S* ; . ? • >r • ■ f"

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

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

savininkai

JUOZAS M DIUS
LAIKRODININKAS

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

866 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

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

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

Vieš- pirm. — V. M adonis,
1430 Columbia Rd., 8. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Alb. Nevieta,
233 E. St, 8o. Boston, Maro.

Iždininkas — A Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Maro. 

Maršalka — J. Zaikts,
7 Vinffekl 8t, So. Boston, Maro 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienį kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietą. Parapijos rolĄJ, ®2 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuonius metus buvęs 

partneriu 
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavų
ROXBURY 

HARDWARE CO.
1148 Columbus Avė.

Priešais RONBURY CROSSING' 

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerų, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimų.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 IT. Broadaray, 
Aut antrų lubų 

So. Bocton, Mase.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
įdomybe Anglių Kasyklose SHENANDOAH, PA.

Darbai
Šia vasarą darbai eina 

geriau, negu praėjusią va
sarą. Labai daug darbo 
darbininkai turi anglis 
kasti iš viršaus, kur kele
tą darbininkų dirba su 
“steam shoveis”. Šios ma
šinos nukasa žemę nuo an
glių ir net anglių kasimui 
jos vartojamos, daugelio 
mainierių darbą pasisavin- 
damos.

Shenandoah’e dar vis 
randasi “bootleggeriai”, 
kurie savo urvus išmušę 
žemėje kasa anglis ir par
duoda kitiems “bootlegge- 
riams”, kurie anglis veža 
ir parduoda didesniuose 
miestuose.

Šie “nepriklausomi mai- 
nieriai” kasdien savo pa
dėtį gerina. Pirmiau tik 
nėr sunkų darbą galėjo vi- 
=as savo anglis iš urvų iš
imti. Dabar įsitaisė taip, 
kad būtų lyg tikros mažos 
anglių kompanijos. Varto
ja visus mainieriškus į- 
rankus; anglis ištraukti 
iš urvu turi tam tikrus 
“karukus”, kurie mašinas 
net ir automobilius ištrau
kia.

Tas anglių pardavinėji
mas išaugo į didelį savo 
rūšies bizni. Tik vienam 
Shenandoah’e nuo 500 iki 
1000 tonu kasdien narduo- 
dama ir išvežama. Žinoma, 
šis darbas yra ir pavojin
gas. Atsitinka nelaimių 
taių pat, k a ir) ir gilesniose 
mainose. Pereitą savaitę 
16 metu vyrukas buvo pa
gautas ir užmuštas ang
lims griūnant. Tokiu nelai
mių yra gana daug, maže
sniu nelaimiu yra daugiau.

Tain Shenandoah’o be
darbiai savo gvvenimą 
stato navojun, kad galėtu 
'įdirbti sau ir savo šeimy
noms koki nors gera gvve
nimą.

SHENANDOAH, PA. —
Didelė įdomybė Shenandoriečiams ir apylinkės 

gyventojams yra tai milžiniškas “steam-shovel”, ku
ris dabar vartojamas Knickerbocker strippings, šalę 
Jackson miesto netoli Shenandoah, žemei nuo anglių | 
nukasti ir anglis iškasti. Pasaulyje yra tik keturios 
tokio didumo mašinos kasimui. Su šia mašina turi nu
kasti 2.000,000 kubiškų mastų žemės nuo anglies 
sluoksnio ir po tam iškasti suvirs 500,000 tonų anglių.

Ši mašina tikrai kreipia visų dėmesį — ne vien 
tuo ką ji atlieka, bet ir jos kaina, milžiniškumas, pa
jėgumas dirbti ir darbą naikinti.

šią mašiną padirbo Bucyrus-Monaghan kompani
ja (Chicagoj) dėl Carey, Baxter & Kennedy Korpora
cijos. čion ją atvežė iš Chicagos. Visas jos dalis su
rinkti ir sudėti užėmė suvirs 12 savaičių. Mašinos 
kompartmentas yra didesnis už paprastą namą — tu
ri 52 pėdų ilgumo, 30 pėdų aukštumo ir 32 pėdų pla
tumo. Iš viso visa mašina sveria netoli 500 tonų ir 
kainavo $250,000.

Mašinos kompartamentas yra kai tikra dirbtuvė: 
jame telpa visokių ratų ir ratukų, geležinių virvių, 
diržų, inžinas, ir t. t. Ši mašina turi “Diesel” inžiną, 
kuris sveria 40 tonų ir turi 450 arklių jėgą. Per 24 
darbo valandas ši mašina išvartoja 650 galionų neiš
dirbto aliejaus (gazolinas jai netinka, nes negalėtų 
tokio spaudimo išlaikyti). Ta mašina turi savo elek
tros išdirbę ją, kuris duoda 250 voltų elektros su eksi- 
tacija 110 voltų.

Mašinos kaklas ant kurio kibą samtis yra suvirs 
100 pėdų ilgumo. Samtis gali iš sykio pasemti apie 15 
tonų žemės arba anglių, šis samtis ir jo dantys yra 
padaryti iš stipriausio plieno. Skylės viedre negalima 
padaryti jokiais įrankiais; šiandieninėmis armotomis 
negalėtų skylės išmušti šone. Pats samtis sveria 10 
tonų. Pasemtą žemę gali nunešti 100 mastų nuo pase- 
mimo vietos. Mašina gali dirbti dieną ir naktį per ke
lis mėnesius be sustojimo.

Visą mašiną operuoja vienas žmogus, kuris sėdi 
ypatingame kambaryje ir visus inžinus valdo ranka, 
prispausdamas rankeną arba koja pedalą. Du mecha
nikai turi visuomet būti prie inžinų darbo metu. Ma
šina gali pakelti 400 tonų. Ši mašina pristato dėl 
150 žmonių darbo.
' Darbo metu ši milžiniška mašina stovi ant rau
dino pamato, kuris turi 36 pėdas aplink, šis pamatas 
sveria 21 toną. Ant šio pamato yra daugelis mažų ra
tukų, kurie suka visą mašinos viršų, kur tik operato
rius nori. Mašina turi dvi kojas, kurios darbo metu 
stovi pakeltos apie dvi pėdas nuo žemės. Nuleidus ko
jas, mašina “vaikščioja”; ji nueina du žinksniu per 
minutą (šeši pėdai kiekviename žinksny). Ši dvi koji, 
kad visą mašiną išlaikius irgi turi būti milžiniškos — 
jos yra 7 pėdų platumo, 40 pėdų ilgumo ir apie trijų 
pėdų aukštumo.

Kasimo ir anglių pristatymo darbą užėmė kon
traktoriai Carey, Baxter & Kennedy Korporacija. 
Vincas Carey, šios korporacijos vice-pirmininkas, y- 
ra tas pats žmogus, kuris turėjo savo priežiūroje vi
sas “steam-shovels” kai kasė Panamos kanalą. Jis 
taipgi buvo žymus kontraktorius gelžkelio statyme 
Andes kalnuose. Jis yra buvęs pirmininku Madison 
Sųuare Gardens korporacijos. Vincas Conroy yra tos 
korporacijos vice-pirmininkas ir A. J. Brehm prižiūri 
konstrukciją, šie trys vyrai duoda darbininkams nu
rodymus iš savo “club car”, kuris stovi ant gelžkelio 
netoli nuo mašinos. <

/ _____

Mašiną valdo Cy Hollcr, operatorius iš Minneso- 
ta ir A. Franke iš Chicagos. A. Franke yra Monaghan 
kompanijos darbininkas. Jo darbas yra operuoti ir 
pataisyti šią milžinišką mašiną. Jis didžiuojasi žinąs 
kiekvieną šios mašinos ratuką. Jis taipgi prisidėjo 
prie šios mašinos statymo Chicagoje. Jis yra vokie- 
tys, apie 20 metų atgal atvykęs Amerikon.

Su šia mašina gali iškasti visus anglius šioje apy
linkėje per kelioliką metų su mažais iškaščiais anglių 
kompanijai. Anglių iškasimo ir išdirbimo darbe pris
tato darbą tik keliems šimtams darbininkų. Mūsų 
nuomone, ši mašina nėra pagerinimas kietųjų anglių 
srityje, bet pablogėjimas. Jeigu visą tą anglį gelėti: 
išimti per kelioliką metų su keliais šimtais darbinin
kų, kur keletą tūkstančių mainierių galėtų dirbti per 
šimtmetį ar daugiau, užlaikydami savo šeimynas — 
tai nėra pagerėjimas, bet didis pablogėjimas; ir paro
do, kad anglių kompanijos nepaiso kaip gyvena darbi
ninkas ir jo šeimyna, kad tik jos padarytų didesnį 
pelną iš anglių.

Šios milžiniškos mašinos darbo vietą — Knicker- ________________ *________ r____
bocker strippings, šalę Jackson miesto, buvo mainie- py linkės gyventojams, bet kartu ir nelaimė, 
rilį apstota, kurie neleido su šia mašina dirbti ir, ku- “Putis” , mokesčio vargonams ir pa-1 dienio vakare.
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MŪSŲ MIESTAS
Sh'enan'c.oah’o miestelis 

yra tarp kalnų ir užima, 
sulyg gyventojų skaičiaus 
iabai mažą plotą žemės. 
Tad susikimšimas yra ne
pakenčiamas. Gatvės siau
ros suirę ir nešvarios. A- 
pačioje miestelio randasi 
dideli ir turtingi sluoks
niai anglių. Kai kuriose 
vietose tie angliai jau yra 
išimti, tad kai kurios gat
vės, kaip, kad Washington 
gatvė slenka žemyn. Kai 
kuriose dalyse jau yra į- 
iinkusi nuo 5 iki 20 pėdų. 
Pažiūrėjus į tą gatvę ii’ į 
namus baimė ima, kad že-

Bažnyčios Taisymas
Šv. Kryžiaus bažnyčia 

būtinai jau reikėjo taisyti, 
nes sienos buvo aprūku
sios, stoxylos apšepusios, 
langai apkiužę ir bokštas 
apgriuvęs. Klebono kun. 
dr. J. B. Končiaus uoliu 
Dasidarbavimu visi tie da
lykai tapo pataisyti. Baž
nyčios vidurį ir stovylas 
gražiai nudažė jaunas dai
lininkas, Alfonsas Rama
nauskas iš Mt. Carmel, Pa. 
Tas jaunikaitis turi daug 
gabumų ir jei toliaus savo 
talentą lavins, gali tapti 
labai žymiu artistu — tep- 
liotoju. • ,

Atnaujinta bažnyčia at
rodo labai graži ir jauki. 
Parapijonai tiems Klebono 

Ši. milžiniška mašina yra ne tik įdomybė šios a-: žygiams pilnai pritaria ir 
įremia aukomis. Paskirto

rie nepristojo “strippings” — anglius iškasti su ma
šinomis pirmiau nuėmus žemę. Bet, rodos, kad kom
panija galutinai didelį skaičių mainierių išstūmė iš 
darbo.

Šią mašiną valdo ir prie jos dirba irgf ne šios a- 
pylinkės darbininkai gyventojai — bet net iš kitų val
stybių atvežti dirba mainierių darbą. Kontraktoriai 
iš New York, operatoriai iš kitų valstybių. Teisinga 
manyti, kad kontraktoriai turi savo darbininkus — 
kurie palieka labai mažai darbo šios apylinkės mai* 

I nieriams.

DARBINIKKAS

me gali viską praryti. Na
mai iškrypę, sienos suski
lę, vietomis žemėje urvai 
atsidarę. Vokiečių bažny
čia, kuri randasi arti tos 
gatvės, iš priežasties že
mės įgriuvimo taip paslyjo 
į šoną, kad turėjo ją ap
leisti ir pamaldas laikyti 
mokyklos salėje

Miestelio valdyba neper
geriausia. Miestas pasken 
dęs skolose. Vien tik už e- 
lektrą, kuria apšviečia 
gatves ir miesto adminis
tracijos namus, už praėju
sius dešimts metų, miestas 
elektros kompanijai sko
lingas $107,189 dolerius. 
Už tai elektros kompanija 
yra miestelį patraukus 
teisman.

Pereitą savaitę elektros 
kompanija grąsino dau
giau šviesos neduoti, jei
gu nebus pradėta mokėti 
už vartotą elektrą. Viešai 
paskelbė, kad jų kontrak
tas pasibaigiąs šitą mėne
sį ir tą kontraktą neat
naujins, jei nebus padary
ta kokia nors sutartis. 
Taip Shenandoah’o gatvės 
gali naktimis pasilikti be 
šviesos, jei miestelio yal- 
džia į tai nekreips dėme
sio.

Antrojo Choro Išvažiavi
mas '

Pereitą sekmadienį, mū
sų parapijos antrasis cho
ras turėjo išvažiavimą, 
I.3kewood Parke. Iš ažia- 
vimui daug pakenkė lie
tus. Bet nežiūrint lietaus, 
didelis skaičius dalyvavo.

Vakarėlis
Seserys Pranciškietes, 

su pagalba varg. A. Grigo
raičio, uoliai dirba, kad 
prirengus lietuviškos mo- 
kyklos moksleivius vaka- iškilmėse dalyvauti.

*•' v • • • «

rėlį, kuris įvyks Shenan- 
doah High School svetai- 
nėję, rugpiūčio 26 d.

Tikimės, kad šis vakarė- ^esraes lietuvių ir lotynų 
lis bus įdomus ir gražus, kalbomis; ;
Vaikeliai jau senai di [ iikai. Pagros gražius ir į- 
džiuojasi, kad jie tapo iš. j domius, religinio turinio 
rinkti vaidinti šiame vaka
rėly, ir visą širdzia išpil
do Seserų nurodymus 
paliepimus.

ir

Vyčių Piknikas
Vyčiai rengia pikniką 

Laudermann’o Grove, rug
piūčio 19 d. Jei galima 
spręsti iš .jų pastangų, ku
rias vyčiai deda šiam pik
nikui — tai piknikas labai 
gerai pasiseks.

Nuvažiuoti ir parvažiuo
ti bus automobiliai. Važia
vimas į abi puses kainuos 
tik kvoteris. Valgiai, gėri
mai ir šokiai bus po penk» 

i

«
tuką. Žaislai ir pasilinks 
minimai dykai.

Visi kviečiami atsilanky
ti. Niekas nesigraudins 
nuvažiavęs ,bet kitaip — 
nevažiavęs graudinsis su
žinojęs apie pikniką. Rem
kime vyčius ir skaitlingai 
atsilankykme į šį pikniką 
— Laudermamfe 
rugpiūčio 19 d.

Grove,

Parapijos Ligoniai
Yra keletą parapijos na

rių, kurie sunkiai serga. 
Štai jie: Petronė Račkaus
kienė, sunkiai serga jau 
trečia savaitė. Ji yra šu- 
paraližiuota. Anelė Grigie
nė, sunkiai serga jau vie
nuoliktas mėnuo vandeni
ne liga. Morta Cibulskienė, 
irgi sunkiai serga vande
nine liga. Viktė Požauskie- 
nė, Veronika Romanaus- 
kaitė ir Anelė Valasavičie- 
nė turėjo apendikso opera
cijas.

“Putis”

MOUNT CARMEL, PA.

U •

Vietos klebono kun. dr. 
B. Končiaus rūpesčiu, 

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapija įsigijo labai gerus 
vargonus vertės $6,000.00, 
Barr & Colton firmos; 
tuos vargonus įdėjo ir ‘su- 
tiunino’ žymus mekanikas 
p. F. Stoeckel iš Scranton, 
Pa.

Tų vargonų pašventini
mas ir „ bažnytinis koncer
tas įvyks rugp. 19 d., 7 va
landą vakare. Vargonų pa
šventinimas 
bus iškilmingas ir dauge
lis iš parapijenų dayvaus, 
kaip kūmos; klebonas pa
kvietė parapijonus užsira
šyti į kūmus ir skaitlingai

krikštas

Bažnytinis koncertas 
bus labai įspūdingas; pa
rapijos chorai atliks kelias 

kalbomis; artistai —gro-

dalykus. Mt. Carmelio ir 
apylinkių parapijų lietu
viai rengiasi gausiai tame 
koncerte ir vargonų pa
šventinimo iškilmėse da
lyvauti. Įžanga kiekvie
nam 50c.

- •*

taisymams nėra, bet kiek
vienas parapijonas — tei
kia auką sulig išgalės.

A. B.

LIETUVIU DIENA
Scranton, Pa. — Sekma

dienį, rugpiūčio 19 d., La
ke Aviel Parke įvyksta Šv. 
Juozapo parapijos išvažia
vimas. Šios parapijos biz
nieriai ir veikėjai smar
kiai darbuojasi, kad tą iš
važiavimą padarius sėk
mingą ir pelningą. Visų 
biznierių ir veikėjų vardus 
surašyti, kurie darbuojasi 
užimtų perdaug vietos lai
krašty. Pažymėsiu tik Ko
miteto vardus. Štai jie:

Garbės Pirm. Kleb. Kun. 
J. Kuras; ;

Pirmininkas P. Putirs- 
kas;

Vice-pirmininkas S. P. 
Galinis;

Rašt. J. Vaičaitis;
Iždininkas J. J. Noreika. 
Tikietų platinimo pirm. 

J. Navickas.
Spaudos ir programos: 

A. Keliukas ir Katiliukas.
Gėrimų ir valgių: An

driukaitis ir Lažaunikas.
Taipgi visa eilė kitų biz

nierių ir veikėjų nuošir
džiai darbuojasi.

Malonu pažymėti, kad 
Lietuvių Diena arba Šv. 
Juozapo parapijos išvažia
vimas tikrai bus didelis ir 
linksmas. Vieta graži ir 
programa bus labai turi
ninga ir įvairi.

Mūsų parapija turi tris 
chorus, kurie linksmins 
dalyvius gražiomis lietu
viškomis dainelėmis. Bus 
orkestras ir benas, kurie 
gros įvairius muzikos 
šmotelius. Šokti galėsime, 
kiek tik širdelė norės.

Be to, tame parke yra 
gražus ežeras. Bus galima 
ir laiveliais pasivažinėti. 
Pelnas skiriamas parapi
jos mokyklos palaikymui. 
Parapijos mokykloje mo
kytojauja Seserys Kaži- 
mierietės. Jųjų darbas mū
sų parapijoje yra brangus 
ir naudingas, nes jos mo
ko vaikučius katalikiško
je ir lietuviškoje dvasioje. 
Taiga tokia įstaiga verta 
visų paramos.

Gausiai atvykime į šį pa
rapijos išvažiavimą. Pra
leisime linksmai laiką ir 
paremsime mūsų kolonijos 
židinį — mokyklą.

S. P.

v •

G.

MAIZEVILLE - 
GILLBERTON, PA.

Šv. Liudviko Atlaidai
Rugp. 25 d., pripuola Šv. 

Liudviko šventė. Pamal
dos prie Šv. Liudviko pra
sidės penktadieny, 7:30 
vai. vakare, baigsis šešta
dieny vakare su procesija. 
Mišios bus laikomis 7 ir 9 
valandą šv. Liudviko šven 
tėję. Vakare bus iškilmin
gi mišparai. Penktadienio 
vakare, kun. Garmus iš 
Reading pasakys pamoks
lą. šeštadieny ryte per su
mą Kun. A. J. Degutis iš 
Shenandoah pasakys pa
mokslą. Daug svetimų ku
nigų atsilankys. Išpažin
čių klausimas bus penkta-

L.
Sodalietės

Pereito antradienio vaj 
kare sutverta Sodaliečių 
draugija. Įsirašė 41 mer
gina. Susirinkime išrinkta 
valdyba, kurią sudaro: I- 
zabėlė Kupčiūnaitė, pirmi
ninkė; Ona Velickiutė, vi- 
ce - pirmininkė; Marė Bu- 
sevičiutė, raštininkė; ii 
Pranė Nevarauskatė, kasi
ninkė. Ateinantį sekma
dienį bus sodaliečių komu
nija, ir antradienio vaka
re, 7 valandą, bus sodalie
čių pamaldos.

c?Kortavimas
Sekmadienio vakare, 

rugp. 19 d., rengia pramo
gą — card ir bunco loši
mą. Pramoga įvyks Šv. 
Liudviko ir pono Lauruse- 
vičiaus svetainėse. Visas 
pelnas tos pramogos bus 
naraniiai. šeimininkės uo
liai darbuojasi, kad sėk
mingai pavyktu. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Novena.
Mūsų klebonas, kun. A, 

J. Alauskas, laikys noveną 
prie Šv. Teresėlės, Šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje, 
Tamaaua. Novena prasi
dės sekmadieny, rugp. 2C 
d. Kun. A. Alauskas pa
maldas laikys ir pamoksią 
nasakvs per visas devy
nias dienas.

Svečias
Kun. Adomas Morkū

nas, M. I. C., marijonas, 
lankėsi Gilbertone pas sa
vo gimines ir draugus. Jis 
atsilankė ir klebenijon pas 
mūsų kleboną. Kun. Mor
kūnas yra profesorium 
Lietuvių Kolegijos Maria- 
napoly, Thompson, Conn.

Lietuviai Politikieriai
Mūsų miesto vaidybai 

priklauso du lietuviai — 
Petras Končius ir Juozas 
Pakenis. Jie užima coun- 
cilman’ų vietas.

Širdingai Ačiū
Keletą parapijiečių pasi

šventė išmaliavoti bažny
tinę svetainę. Šitiems vy
rams klebonas yra labai 
dėkingas, būtent: Jonas 
Lekavičius, Vincas Kon
čius, Jonas Blezauskas, 
Stanislovas Dixon, Petras 
Augustaitis ir Vincas Ku
rtinaitis.

• v •
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SKLEISKITE ŠVIESĄ 
Perskaitę “Darbininką” nen» 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu bildu supažtn* 
disite kitus su “Darbininku” if 
L. D. S. ir atrausite mfisą Įdė
tos priešę propagandą.

♦
DIDELIS 

NUPIGINIMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Knn. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI

Dabar 10 centu su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps). J
“Darbininkas”

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

•----------------- r— -------------------------



■ - •' 4.OSftStMt»gŽ8nakudianls, Rugpjūčio 17, 1934

<

D AS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
---------------  by ---------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION 0F LABOS
Entered as second-dass matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act' of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in SectionllO3 

Act of October 8, 1917, anthorized on July 12, 1918

$4.00
$5.00
$2.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metama .......................... $5.00
Vieną kart savaitėje metama .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

DAEBININKAS
■66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

L. R. K. VARGONINKŲ 
SĄJUNGA

se, kur nėra mokyklų, var
goninkas yra savo rūšies 
švietimo ministerių. Daž
niausiai jam tenka organi
zuoti ir vesti lietuvių kal
bos pamokas vaikams ir 
jaunimui. Žinoma, ta jų 
pareigos dalis pastarai
siais laikais žymiai suma-

Jau visai arti Federaci
jos Seimas, šiais metais 
jis žada būti labai iškil
mingas, nes jame dalyvaus 
garsus katalikų akcijos 
darbuotojas, Vysku pas 
Schrembs. Jis, įvertinda
mas L. R. K. Federacijos 
darbuotės svarbą, pasiža
dėjo Kongrese celebruoti žėjo pasidėkojant vis au- 
iškilmingas Mišias. Mūsų gančiam skaičiui mokyklų 
Federacijos veikla yra ir šiaip jau savanorių mo- 
plačiai žinoma ir jos lie- kytojų iš jaunimo tarpo, 
čiamieji klausimai pasie- bet senesniaisiais 
kia pačius gyviausius ka- [ tas uždavinys beveik išim- 
talikų reikalus. Tarp tų tinai krisdavo ant vargo- 
reikalų vis labyn ir labyn ninku — pionierių pečių, 
išeina priekin vargoninkų į Šiandie mes jau tnrime ti- 
klausimas. krų artistų —vargoninkų.

Vargoninkas yra žymus Toki vargoninkai, kaip pp. 
asmuo parapijos gyveni- Žilevičius, Aleksis, Čižaus- 
me. Jis — dešinė klebono kas ir kiti, tai mūsų išeivi- 
ranka. Jis ne tik bažnyti- jos muzikalinė pažiba. Jie 
nės muzikos vedėjas, bet ne tik chorų vedėjai, bet 
drauge ir tautinio meno 
exponentas. Šiandie iš var
goninkų reikalaujama ne 

| vien tik bažnyčioj chorą 
diriguoti, bet ir organizuo
ti ir tinkamai išpildyti 
koncertus, operetes, dainų 
šventes ir kitus, ryšiumi i susibūrė Vargoninkų Są- 
su parapijos parengimais, junga. Kas metas ji vis 
muzikalinius paruošimus, i geriau organizuojama ir 
Visi žinome, kaip gerai ve- tiksliau vedama. Jos na- 
damas choras sužavėja riai privalo turėti tinka
mus tautinėmis dainomis, mas mokslo, 
Klausytojai nors laikinai ir doros kvalifikacijas, ku- 
persikelia mintimis į toli- rios pakelia vargoninkų 
mą Lietuvą ir kiek pasilsi profesiją ant rimto, jai 
nuo slegiančio juos ilgesio, priklausomo papėdžio. 
Ir ne tik parapijos paren
gimuose vargoninkai daly- vyksta drauge su Federa- 
vauja. Jų menas labai rei- cijos Seimu. Tai tinka

miausia jam vieta, nes tuo 
būdu vargoninkai turės 
galimybės aktyviau daly
vauti plačioj Federacijos 
darbuotėj. Tad sveikiname 
Vargoninkų Sąjungos .Sei
mą ir linkime jam kuoge- 
riausių pasekmių.

kalingas platesnės visuo- 
^menės veikloje. Patrijoti- 
iiiai parengimai, seimai, 
dainų šventės, Lietuvių 
dienos — tas viskas neį
manoma be gerų chorų, 
kuriuos tik kompetentingi 
vargoninkai gali tinkamai 
išlavinti. Be to, parapijo-

laikais
• • v •

ir kompozitoriai. Taigi jų 
pastangos kultūrinti mūsų 
išeiviją ytin brangintinos. 
Neįstabu tatai, kad mūsų 
žmonės labai įvertina gerą 
vargoninką.

Jau gerokas laikas, kai

filio Matulionio. Daug vei
kėjų patrauks į šią metinę 
mūsų centro iškilmę J. E. 
Clevelando Vyskupo Schr- 
embs nuoširdus sutikimas 
dalyvauti ne tik iškilmin
gose pamaldose, bet ir pa
čiame kongrese. J. E. Vys
kupas Schrembs yra vie
nas iš žymiausių vadų, e- 
nargingai vadovaujančių 
katalikškai akcijai Ameri 
koje. Mūsų Federacija yra 
gavusi jo malonų konsti
tucijos užgyrimą ir palai
minimą savo veikimui.

. J. E. Vyskupas Joseph 
Schrembs celebruos 
kongreso atidarymo iš
kilmingas mišias. Tai 
bus rugpiučio 21 d., 9:- 
30 vai. ryte, šv. Jurgio 
bažnyčioje, Cleveland, 

Ohio.
Amerikos lietuviai var

goninkai giedos laike mi
šių. Tai bus iškilmės, ko
kių nedaug mūsų gyveni
me tepasitaiko. Pamokslą 
sakys J. M. d. g. Pralotas 
M. L. Krušas, Federacijos 
Dvasios Vadas. (Kun. M. 
Kazėnas, Federacijos iždi
ninkas, apdovanos visus 
vargoninkus, kurie giedos 
kongrese atidarymo iškil
mėse).
KONGRESO PROGRAMA 

Pirmoji Diena - rugp. 21 d.
1 POSĖDIS

/

1. 9:30 vai. ryte iškilmin
gos pamaldos Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

2. 11:00 vai. Kongreso 
atidarymas Šv. Jurgio par. 
salėj, 6527 Superior Avė., 
Kongresą pradės vietos 
klebonas Kun. Vilkutaitis 
ir rengimo komisijos pirm. 
Ona Mihelich.

a. Maldą atkalba Dva
sios Vadas J. M. d. gerb. 
Pral. M. Krušas.

b. Pirmininko dr. 
Rakausko kalba.

3. Mandatų priėmimas.
4. Kongreso prezidiumo 

ir komisijų rinkimas.
Pertrauka pietums.

POSĖDIS 2
1. Sveikinimai.
2. Centro valdybos 

portai.
3. “Lietuvių mokyklos ir 

jų ateitis Amerikoje'*, Ku
nigo Juozapo Simonaičio 
iš Elizabeth, N. J. refera
tas. Koreferentai: Kun. Ig. 
Albavičius iš Chicagos ir 
Kun. J. Skripkus iš Pitts
burgh, Pa.

4. “Amerikos lietuvių 
centrų palaikymas ir stip
rinimas”, dr. Ant. Rakau
sko iš Chicagos referatas. 
Koreferentai: Petras Mu- 
liošis iš Clevelando ir A, 
Pileckas iš Pittsburgh, 
Pa.

Vakare gražus koncer
tas.

A

išsilavinimo

Vargoni?ikų Seimas į- ra-

z K.

Didžiausias Susidomėji
mas A.L.R.K. Federa

cijos Kongresu
J. E. Vyskupas Schrembs 

Celebruos Iškilmingas 
Mišias

I Senai yra buvę tiek 
c?.ug susidomėjimo A. L. 
R K. Federacijos Kongre- 

< su, kiek šiemet. Mat, Ame 
rikos lietuvių katalikų vi- 
sucmenė kas kart labiau, 
pradeda rūpintis savais 

ė reikalais, kas kart labiau 
susivienija katalikiškai ir 
tautiškai akcijai šiame

i krašt

na žinių, kad visi didesnie
ji lietuviai centrai siunčia 
savo atstovus į kongresą 
tartis svarbiais mūsų vi
suomenės reikalais. Orga
nizuojasi nauji Federaci
jos skyriai, senieji persi
tvarko ir siunčia savo me
tinius mokesčius į fcentrą.

Šių metų kongresas su
domino Amerikos lietu
vius dėl savo programo ir 
dėl to, kad laukiama kon- 
gresan atvykstant J. E,

A.L.R.K. Federacijos 24 Kon
greso Rengimo Komisijos 

Pranešimas
Kongreso Programa ir Pramogos

KONGRESO IŠVAKARĖSE — RUGP. 20 D.
Kongreso rengimo komisija jau viską turi priren

gus dideliam įvykiui mūsų mieste — Cleveland, Ohio. 
Prašome gausingai susirinkti į kongresą ir jo iškil
mes bei pramogas.

Pirmadienio vakare, rugp. 20 d., Šv. Jurgio par. 
salėj, 6527 Superior Street, įvyksta atstovų ir svečių 
priėmimas (reception). Kurie atstovai ir svečiai at
važiuos iš vakaro, nuoširdžiai prašome atsilankyti su
sipažinti su vietiniais veikėjais ir maloniai laiką pra
leisti. Įėjimas nemokamai.

KONGRESO PIRMOJI DIENA — RUGP. 21
9:30 ryto iškilmingos pontifįkalinės mišios, ku

rias laikys J. E. Vysk. Joseph Schrembs, gausingam 
būriui kunigų asistuojant. Iškilmei pritaikintą pamo
kslą pasakys J. M. d. g. pralotas Mykolas L. Krušas. 
Giedos vargoninkai, suvažiavę į savo seimą ir Fede
racijos Kongresą.

2 vai. po pietų automobilių paroda į Lietuvių 
Kultūrinį darželį. Parengta specialė programa. Bus 
padėti vainikai prie mūsų tautos patriarcho dr. Jono 
Basanavičiaus biusto. Atstovai, kurie atsiveš vaini
kus, prašome apie tai pranešti iš anksto.

7:75 vai. vakare įvyksta koncertas. Programos 
dalį išpildys mokyklos vaikučiai, Seserims Pranciš- 
kietėms vadovaujant. Dalyvaus bendras jungtinis 
choras, kuriam vadovaus varg. V. A. Greičius. Dai
nos’ parinktos gražiausios. Solo dainuos chicagiečiai 
solistai: M. Janušauskienė, E. Rakauskenė, art. Jus
tas Kudirka, Kastas Sabonis, vietinė solistė S. Grei- 
čienė; komp. A. Pocius, skambins piano solo; V. Grei
čius, Jr. smuiką solo; Vargoninkų choras. Bilietų kai
nos: 75c. ir 50c.

ir

k

KONGRESO ANTROJI DIENA — RUGP. 22 D.
Iškilmingas bankietas 7:30 vai. vakare, Statler 

viešbutyje. Bilieto kaina $1.50. 7:00 vai. vak. radio 
programa iš WJAY stoties. Kalbės žymus kongreso 
atstovai. Bus rinktinė muzikalinė programa.

Trečias vakaras skiriamas pasikalbėjimams 
pasižmonėjimams.

Kur Apsigyventi? '
Komisija rekomenduoja atstovams ir svečiams 

Hotel Statler, prie 12-tos ir Euclid Avė. Atskiri kam
bariai kainuoja po 2.50 dol. “Dormitory rates” specia
liai atstovams $2.00 į dieną. Cleveland Hotel yra mie
sto vidury ir Hollender Hotel prie Sujierior avė. ir 1-st 
Street. Kambarių kainos po 2.50 dol. ir aukščiau.

Kurie atstovai norės apsistoti pas privačius žmo
nes, tesikreipia iš anksto ir tevažiuoja tiesiog į P. A. 
Šukio įstaigą, 6802 Superior Avė., kampas 68-tos gat
vės. Bus nurodyta vietos. Rašykite: Mrs. Lottie Šu
kys, 6802 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

Kongreso ^Rengimo Komisija:
Ona G. Mihelich, pirmininkė,
Jurgis Venslovas, automobilių parodos ir tikietų 

tvarkytojas,
L. Šukienė, būtų,
Ona Stepulionienė, rėmėjų ir priėmimo, 
J. Sadauskas, programų rinkimo,
P. Česnulis radio programos vedėjas,
A. Rakauskaite, J. Ivinskaitė ir Ona Skuzinskiu- 

tė — dekoracijų.

$1.00

$3.00
$28.05

$15.00

824.80 
. $1.75

ninkaus adv. P. Česnulis.
2. Moterų posėdyje refe

ratą skaitys p-nia Kotrina 
Kaukiene: ‘Moterys ir tau 
tinis jaunosios kartos au
klėjimas*, Koreferentės: p- 
nia S. Sakaiienė iš Chica- 
gos, ir p-nia Poškienė iš 
Chicagos. Posėdžiui pirmi
ninkaus p-nia Ona Miheli- 
chienė iš Clevelando, Ohio.

Pertrauka pietums.
POSĖDIS 4.

1. Kongreso Komisijos 
raportai.

2. Rezol’ucijų svarsty
mas.

Antroji diena —
• - rugp. 22 d. .

POSĖDIS 3.
9-tą vai. prasidės du ats

kiri vyrų ir'moterų posė
džiai.

L Vyrų posėdyje refera
tą apie “Vyrų katalikišką
ją ir tautiškąją akciją” 
skaitys Kun. M. J. Kazė
nas iš Pittsburgh, Pa. Ko- 
referentai: Kun. J. Balkfi- 
nas iš Brooklyn, N. Y. ir

3. Nauji įnešimai.
4. Valdybos rinkimai.
5. Kongreso uždarymas.

Trečioji diena — 
rugp. 23 d.

Šis posėdis prasidės 9 
vai. ryte. Dalyvauja visi 
kongreso atstovai ir sve
čiai. Svarstoma Vilniaus 
vadavimo reikalai. Juos 
referuoja L šimutis, Fe
deracijos Ųentro Sekreto
rius. Tariamasi kaip sėk
mingiau išplatinti Vil
niaus pasai ir ženkleliai ir 
kaip išplėsti akciją dėl 
Vilniaus atvadavmo.

Po šio posėdžio kongreso 
i atstovai apžiūri Clevelan- 
į do miesto įdomybes. *

Vargoninkai savo seimui 
tvarką nusistatys patys,

i

komp. A. Pocius iš Chica- Jie kviečiami dalyvauti vi- 
Sekretonjatas gau|Vyskupo — kankinio Teo-'gos. šiam posėdžiui pirmi- įsuose Federacijos Kongre-

so posėdžiuose, nes jų vai
dmuo Amerikos lietuvių 
gyvenime yra labai reikš
mingas.

Kur Sustot.
Clevelando miestas turi 

gražių viešbučių. Atsto
vams rekomenduojamas 
Hotel Statler, Euciid Avė. 
ir E. 12th Street, nes čia 
bus kongreso “Headąuar- 
ters” ir tankistas rugp. 
22 d.

Norintieji sustoti pas 
žmones, turi kreiptis į bu
tų suradimo komisijos 
pirmininkę — p-nią L. Šu
kys, 6802 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio. Kongrese 
rengimo pirmininkė yra 
p-nia Ona Mihelich, 1200 
Addison Rd., Cleveland, 
Ohio.

Naujas Skyrius
Šiemet susiorganizavo 

keli stiprūs A L. R. K. Fe
deracijos skyriai. Jų tarpe 
skyrius šv. Vincento par., 
Pittsburgh, Pa., kur klebo
nauja žymus mūsų visuo
menės veikėjas Kun. J. 
Vaišnoras. Skyriaus val
dybą sudaro: pirm. Adol
fas Pileckas, vice-pirm. 
Juozas Šimkus, raštininku 
— Kazimieras Skrebis, iž
dininku — Jonas V. Vaiš
noras. Skyriui numeris 
duodamas 56. Sveikiname 
naują skyrių ir jo veiklią 
valdybą.

Gauti Pinigai
Centras yra gavęs šias pinigų sumas:

Federacijos 49 sk. Lowell Mass., draugijų 
mokesčių ........................................................ $9.00
Badaujančių Vilniečių šelpimui .............. $27.45

Federacijos 47 sk. Providence, R. I. Badau
jančių Vilniečių šelpimui ............................ $28.00
Dariaus ir Girėno paminklo fondui ........$15.00
Draugijų mokesčiai ........................................ $5.00

Šv. Jurgio par. choras Philadelphia Vilniaus 
reikalams ...............   $19.63

Fed. sk. 23, Baltimore, Md. dr-jų mokesč.......... $2.50
Iškeistas U. S. Bonas ...................... $50.00
Moterų S-gos Mass., Maine ir N. H. meti

nė duoklė......................................................
Vilniaus pasų 30 iš Fed. 10 sk. Norwood, 

Mass................................................................
Vilniaus ženkleliai _.................................

Fed. 3 sk. So. Boston, Mass. Vilniaus badau
jantiems ........................................................

Šv. Jurgio par. Chicago, Vilniaus pasai ir 
ženkleliai ......... ..........................................
Vilniui Vaduoti S-gos knygos..................

Aušros Vartų, Chicago per Ig. Sakalą už 3
Vilniaus Pasus ............................................ $0.30

Fed. 12 sk. Cicero, Vilniaus pasai ir ženki......$14.60
Fed. 19 sk., Chicago, Vilniaus pasai ir ženki. $14.05 
Šv. Jurgio par. Detroit, Vilniaus pasai ........ $34.00

ženkleliai ............................................... :....... $4.10
aukos Vilniaus vadavimui ........................ $5.05

Pittsburgho Federac. apskr. Vilniaus pasai
ir ženkleliai ................................................ $33.00

Fed. 12 sk. Cicero, UI. draugijų mokesčiai .... $13.00
L. R. K. S. A. 35 kp. Pittsburgh, Pa. Vilnie

čių šelpimui .............................    $5.00
M. Zujus, Wilkes - Barre, Pa. Vilniaus pa

sai ir ženkleliai ...........................    $53.90
New Yorko Fed. Apskr. dr-jų mokesčiai ........$7.00
Homestead, Pa. draugijų mokesčiai ................ $2.00
L. R. K. S. A. centro metinė duoklė..................$10.00
Fed. 32 sk. Lawrence, Mass. draugijų duoki. $6.00 
Fed. 3 sk. So. Boston, Mass. draugijų duoki......$8.00
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohio draugijų duoki......$15.00

P. A. Šukys pavienis...........................
P. P. Muliolis .......................... ..............
P. J. Sadauskas ....................... ............

Fed. sk. šv. Vincento pas. Pittsburgh Pa. 
dr-jų duoklės .......... ..............................

Kun. Ig. Albavičius už kn. “šv. Metai ir
Kat. Akcija” ............   $5.00

Lietuvos Pask. Bonų kuponai už 1934 m......$327.50
v A. L. R. K. Federacijos Sekr.

Leonardas šimutis,

$1.00
$1.00
$1.00

$11.00

t

UBAS!
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvą grumtynės, nuodingi gajai, lėktuvų pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-jrf premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MCSŲ!”
(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**
366 W, Broadvvay — So. Boston, Mass.
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MALDAKNYGES

KAIP ATRODO DA
RIAUS IR GIRĖNO 

ŽUVIMO META

pasis- 
kad la-

visoms 
kad si 

metinis

ją ap- 
pirma- 
ją ap- 
Sūnaus

VAKARŲ FRONTE NIEKO NAUJO
a

Parašė E. M. REMARK, garsus rašytojas
Sulietuvino J. Kalnėnas

ši knyga yra išversta į daugelį kalbų ir labai trumpu laiku 
jos - _išparduota šimtais tūkstančių egzempliorių.... čia, kaip 

kaleidoskope eina DIDŽIOJO KARO vaizdai.

Kaina 50 centų su persiuntimu.
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskit:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway — So. Boston, Mass.

Tiktai du 
grąžin-

Telefonai; Plas* 1880.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

♦23 S. PACA STREET, 
BALTIMORE.

" ĮN

ls katastrofos vietoje,

e

i-

. Kun. F. J. J.

Šv. Panos Marijos Į Dangą Ėmimas

Metų bėgyje daug turi
me švenčių, kuriose garbi
name Šv. Paną Mariją. 
Vienok visų tų švenčių ap
vainikavimu yra šioji Jos 
ĖMIMO į dangų šventė. 
Didelę malonę Dievas su
teikė Švč. Panelei 
saugodamas nuo 
pradės nuodėmės; 
rinkdamas savo
Motina. Visų malonių vai
niku yra jos su siela ir kū
nu į dangų PAĖMIMAS. 
Dievas surėdė taip, kad 
Jėzaus Motina niekuomet 
nebūtų šėtono valdžioje. 
Jos siela buvo puikiausias 
iš Dievo tvarinių. Ji buvo 
išpuošta puikiausiomis do
rybių gėlėmis. Reikalinga 
ir teisinga todėl buvo, kad 
tasai kūnas, kurs talpino 
tokią brangią sielą
paliesta nei šešėlio nuodė
mės, irgi būtų nepaliestas 
šios žemės veikimų — pu
vimu. Kaip sielai buvo 
skirta danguje amžink bu
veinė, taip ir jos kūnas ne- 
kitur privalo būti. Aiškius 
iš Apaštalų laikų turime 
padavimus, kad Švč. Pane
lės kūnas tapo paimtas į 
dangų.

Visų laikų krikščionys 
tikėjo ir tiki, kad Švč. Pa
nelė Marija su kūnu ir sie
la buvo paimta į dangų. 
Šv. Jonas Damaskietis sa
ko: “Gavome iš padavimų, 
kad Palaimintai Panai 
garbingai mirštant, visi 
apaštalai, kurie buvo pa- 
sisklaidę po pasaulį žmo
nių mokinti tikrojo tikėji
mo, Šv. Dvasios paraginti, 
susirinko į Jeruzalę. Tenai 
jiems pasirodė angeliškas 
regėjimas ir buvo girai-

mos dangaus galybių giės- 
mės, kai Švč. P. Marija a- 
tidavė Viešpačiui sielą. 
Jos kūną apaštaiai patepė 
brangiais aliejais ir visą 
laiką prie jo budėjo. Tre
čią dieną, nesant Tomo, a- 
paštalai norėjo dar kartą 
pažvelgt į Marijos palai
kus. Bet atvožę karstą, 
rado jį jau tuščią”. Visi 
suprato jog Išganytojas 
garbingai pasiėmė ipas sa
ve tą kūną, kurs jį nešio
jo ir maitino.

Kitas padavimas sako, 
kad Šv. Tomui sugrįžus iš 
apaštališkų darbų, jis a- 
bejojo apie Švč. Panelės 
kūno į dangų paėmimą. 
Apaštalai nusivedė Tomą 
kur buvo Švč. Panelės kū
nas palaidotas. Atidarė 
karstą. Jame nerado Švč. 
Panelės kūno, bet atrado 
daug maloniai kvepiančių

gėlių. Gal dėl šio padavi
mo, mes vadiname Žoline. 
Joje bažnyčia šventina į- 
vairias žoles, gėles etc., 
kurios daugelio esti varto
jamos kaip vaistai nuo į- 
vairių ligų.

Gandas apie Švč. Pane
lės kūno į dangų paėmi
mą greitai apie Jeruzalę 
ir visur pasklydo. Niekas 
iš tikinčiųjų < neabejojo. 
Niekas taipgi per tuos ar
ti du tūkstančius metų 
nebandė jokių Švč. Pane
lės kūno palaikų skelbti, 
ieškoti, surasti. Ketvirta
me amžiuje Katalikų Baž
nyčia įvedė šią šventę vi
same pasaulyje. Švč. Pa
nos Marijos į dangų Ėmi
mo šventė yra seniausia 
ir garbingiausia.

Padavimas yra, kad Die
vas Švč. Panelę paėmęs į 
dangų davė jai pirmą gar
bės vietą. Ją išaukštino 
ant visų sutvėrimų. Todėl 
ji yra daug galinti Pana. 
Prie Jos visuose savo var
guose bėdose privalome 
kreiptis. Ji yra mūsų dan
giškoji MOTINA. Ji su
pranta mūsų vargus, nes 
Ji irgi daug vargo, daug 
kentėjo. Kaip Ji ėjo per 
skausmus į Garbę; taip ir 
mes turime eiti tuoj keliu 
į dangų pas Mariją savo 
Motiną.

MMM

garsejusios nazių ‘laivų 
darbininkų stovyklos”. Vė 
liau stovyklos saigai pa
sakoja, kad jie manė, kad 
tas orlaivis yra jų ‘priešų’ 
lenkų orlaivis, kuris ban
do fotografuoti jų stovyk
lą.

Apie 12:30 vai. ryte lie
pos 17 d. ūkininkas netoli 
Kuhdamm, prie Soldin gi
raitės, girdėjo lyg orlaivį 
krentanti. Bet dėl lietaus, 
jis nėjęs ištirti. Vėliau tą 
dieną moteris eidama per 
miškelį rado sudužusį or
laivį. Yra gandas, kad paš
to maiše, kuris buvo iš
mestas kiek toliau nuo ka
tastrofos vietos ir prieš

Tvarka
Kaip jau skelbiama Liet. 

Katalikų Piln. Blaivininkų 
Seimas įvyks Cambridge, 
Mass., parapijos salėje 
Windsor St. ir Webster 
Avė., rugpiūčio 26 dieną.

Seimo Tvarka
Seimas prasidės su Šv. 

mišiomis 11 vai. ryte. Ap
linkybėms ir galimybėms 
leidžiant, Šv. Mišios bus 
iškilmingos, kurias atna
šaus ir pamokslą sakys 
Dvasios Vadas Kun. J. J. 
Jakaitis, Tėvų Marijonų 
Amerikoje Provincijolas.

Būtų gražu, kad visi 
blaivininkai “in corpore”

eitų prie Šv. Komunijos 
per tas Šv. mišias.

Posėdžiai svetainėj pra
sidės apie 1 vai. po pietų. 
Posėdžių tvarka bus sulyg 
konstitucijos. Praš omą 
skaitlingai dalyvauti visų, 
kaip dvasiškių, taip ir pa- 
saulionių blaivybės rėmė
jų bei platintojų.

Pil. BĮ. Pirmininkas

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
KUOPOMS

PASINAUDOKI? NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

"MALDŲ RINKINĖLIS"

Kainos:
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $125) 

Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms ižkilm&ns.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu:

“DARBININKAS
366 Broadway,

Šiuomi pranešu 
kuopų valdyboms, 
metą Blaivininkų 
Seimas įvyks rugpiūčio 26 
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtų labai, gražu, kad visų 
kuopų valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savo 
kuopų raportus, tai yra: na
rių skaitlinę — naujų narių 
ir senų ir kiek viso. Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nų, siųskite dabar. Čekius 
aj*ba Money Order išrašyki
te sekančiai:

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

F. J. Blavąckaa 
P. B. S. Sekretorius.

gerai.

Amerikos spauda plačiai 
komentuoja straipsnį, ku
ris šiomis dienomis tilpo 
Popular Aviation žurnale. 
Šiuo straipsniu iškelia vie
šumon tuos gandus, kurie 
jau metai atgal buvo .tilpę 
“Darbininke”, būtent, kad 
mūsų lakūnai kapitonas 
Steponaš Darius ir Stanis
lovas Girėnas buvo nazių 
nušauti Vokietijoje, kada 
jie savo oriaiviu Lituani
ca laimingai perskrido At- 
lantfko vandenyną ir ban
dė pasiekti Kauną.

Minėtame straipsnyje 
nurodoma, kad lakūnai iš
skrido iš Roosevelt aero
dromo 5:24 vai. ryte, lie- Į 
pos 15 d., 1933 metais. Jų orlaivio sudužimą, rasta 
orlaivis rastas miškelyje, 
netoli Soldino, Vokietijoje, 
liepos 17 d., visai sudau
žytas ir abu lakūnai už
mušti. Tuč tuojau naziai 
pastatė savo sargybą prie 
orlaivio likučių.

Abu lakūnai buvo pasau
linio karo veteranai ir ilgo 
patyrimo lakūnai. Kaip vi- 
lyčia jų orlaivis lėkė iš 
New Yorko tiesiai virš 
Newfoundlando, virš Ir- 
landijos, virš Europos 
kontinento, kristi, ar kaip 
sakoma būti nušautais 
“kraujo apsvaigusių ’ na
zių patrulių.

Straipsnio autorius nu
rodo, kad du kiti orlaiviai, 
vienas iš Latvijos ir kitas 
iš Lenkijos, paslaptingai 
sudužo kiek ankščiau toje 
pat vietoje, trys oro kata
strofos veik toje pačioje 
vietoje.

Draugai ir giminės žuvu
sių lakūnu kreipėsi į Jung
tinių Valstybių valstybės 
departamentą, prašydami, 
kad šis įvykis būtų ištir
tas. Jiems buvo atsakyta, 
kad tai buvęs “nelaimin
gas įvykis”.

Sulig šio žurnalo surink
tų žinių, Darius planavęs 
lėkti per Pietinę Skandina
vijos dalį, kad išvengti lė
kimo per Vokietiją. Naktį, 
kada jie žuvo, kilo audra 
šiaurinėje Europos dalyje. 
Apie vidurnaktį jų orlai
vis pasirodė virš Belin- 
chen, 120 mylių į šiaurę 
nuo Berlyno. Orlaivis pa
sirodė du kartu virš pa- turėtų būti užinteresuota

kruvina nosinė.
Visus įtariamuosius pėd- 

sakius naziai pasiskubino 
pašalinti prieš ’ Lietuvos 
atstovybės pribuvimą. La
vonai buvo nugabenti į 
Soldiną, kur prie jų buvo 
pastatyta sargyba iš še
šių nazių. Lavonai buvo 
sudėti į karstus ir karstai 
užantspauduoti. Taip sku
botai dirbo naziai, kad vė
liau Kaune viename kars
te buvo rastos trys ran
kos.

Orlaivio sparnai visai 
dingo. Lietuvos valdžia, 
visuomenės spaudžiama, 
reikalavo, kad naziai grą
žintų visus pavogtus or
laivio likučius,
trečdaliai jų buvo 
ta.

Naziai oficialiai 
kubina paskelbti,

"kūnai krito kada jiems 
pritruko gazolino. Tie, ku
rie pirmutiniai pribuvo į 
katastrofos vietą ir matė 
orlaivio likučius, pasako
ja, kad orlaivio bakuose 
dar buvo 50 literių gazoli
no. Apžiūrėjus orlaivio li
kučius pasirodė, kad mo
toras nebuvo sugedęs. Ži
novai sako, kad oro stovis 
irgi negalėjo būti kritimo 
priežastimi.

Straipsnio autorius klau
sia, kodėl iki šiam laikui 
Amerikos valdžia nepada
rė nuodugnaus tyrinėji
mo? Juk abu lakūnai buvo 
Jungtinių Valstybių pilie
čiai ir Amerikos valdžia

JONO KMITO EILES
Tai gražus mūsų išeivijos įžymaus poeto ku

nigo K. Urbonavičiaus eilių rinkinys.
Šią knygą išgyrė visa rimtesnioji spauda. 

Visi gėrisi jos turiniu, gėrėsies ir Tamsta ją įsi- 
gyjes.

Knyga gražiai atspausdinta ir turi 191 pusi. 
Jos kaina buvo $1.50. Dabar galima įsigyti šią 
taip brangią ir naudingą eilių knygą už labai nu
mažintą kainą:

į Gražiais drobes viršeliais, tik 75 centai. 
Popiero viršeliais, tik 50 centų.

• J Pinigines perlaidas (Money Order) ir savo adresą siųskit:
| ? “DARBININKAS” C
x 366 W. Broadway So. Boston, Mass. $

jų likimu. Amerikos vals
tybės departamentas pri
valo sužinoti teisybę.

Gaila, kad Amerikos 
spauda tik metams praė
jus susirūpino savo narsių 
ir garbingų piliečių liki
mu. Dabar, jei ir būtų da
romi tyrinėjimai, bus 
daug sunkiau surasti tei
sybę. Amerikos valdžia 
šaltai žiūrėjo į mūsų lakū
nų žygį. Po. jų tragingos 
mirties, jie neėmė jokių 
žygių, kad šį baisų įvyki 
išaiškinti. Teisybė, Lietu- 
vos valdžia tyrinėjo ir re
zultatus paskelbė. Ar visa 
teisybė buvo paskelbta, 
tai sunku pasakyti.

Jei ištikrųjų lakūnai bu-; 
vo nušauti nazių, tai tol 
fakto paskelbimas būtų 
pakenkę santykiams tarpi 
Lietuvos ir Vokietijos. Gal 
Lietuva pabūgo ir teisybės 
neskelbė. Sunku pasakyti 
kaip ištikrųjų buvo.

Kas kita būtų buvę, jei 
Amerikos valdžia būtų da
riusi tyrinėjimus. Ameri
ka Vokietijai nebūtų pa
taikavusi. Tada būtume 
sužinoję kaip tikrai įvyko 
tą naktį Soldino giraitėje.

t

jų kraujo dar dabar žeme 
yra pajuodavusi. Ant že
mės tebeguli kelios pušys, 
kurias krisdama “Lituani
ka” nukirto. Taip pat dar 
labai žymi duobė, kurią 
išmušė motoras, nors ji 
jau truputį smėlio užneš
ta. Iš kelių kitų lėktuvo 
nukirstų pušų, kai kurios 
jau nudžiūvo ir netrukus 
bus pašalintos. Šiaip žmo
gaus ranka bendro nelai
mės vietos vaizdo nepakei
tė.

Tik pajuodavusios dė
mės vietoje, kur vandeny
no nugalėtojai žuvo, po 
“Lituanikos” skeveldro
mis ir kur daugiausia nu
tekėjo jų kraujo, yra į že
mę Įkaltas stulpelis, ant 
kurio p'aprastu paišeliu 
parašyta: “nelaimės vie
ta”.

Aplinkui dar tebematyti 
smulkučių “Lituanikos” 
stiklo ir medžio dalelių, 
kurias čia atsilankiusieji 
žmonės renka ir saugoja, 
kaip brangiausią relikvi
ją. Katastrofos vieta api
ma apie 6 kvadratinius 
metrus, o didvyrių krauju 
ir benzinu aptaškyta vietą 
— apie 3 kvadratinius me
trus.

Dariaus ir Girėno žuvi
mo vieta virto Soldino a-

o

Mūsų tautos didvyriai į pylinkių Įžymenybe. Ją 
Darius ir Girėnas, kaip ži
nome, perskridę Atlanto 
vandenyną, tragingai žuvo 
Vokietijoje, ties Soldinu, 
Kuddamo miške. Dabarti
niu laiku ši nelaimes vieta 
nuo pernai metų beveik 
nepasikeitusi. Aiškiai ma
tyti ta vieta, kur žuvo Lie
tuvos didvyriai ir kur nuo

kasdien lanko daug žmo
nių iš visos Vokietijos. 
Kuhdamo kaimo gyvento
jai visiems atvykusiem^ 
pasakoja, apie didvyrišku 
lietuvių lakūnų žuvimą. 
Jie sako, kad Dariaus ir 
Girėno žygis buvo labai 
didelis ir kad jie abu buvo* 
narsūs vyrai.

“Lituanikos” katastro
fos vietą jau įsigijo Lie
tuvos aero klubas, kuria 
ten mano atitinkamu pa
minklėliu įamžinti tragin- 
gą lietuvių vandenyno nu
galėtojų žuvimą. Lietuvos 
aero klubas didvyrių pa
minklui statyti Kaune, 
jau turi surinkęs aukų a- 
pie 200,000 litų. Ankščiau 
buvo manoma, kad šio pa
minklo kertinį akmenį bus 
galima padėti per didvy
rių žuvimo metines. Ta
čiau lig šiol tatai padaryti 
nesuspėta*.

Ai

Tsb.

' ■

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kuria 
skelbiasi “Darbininke.” Nušjf 
daryti kokį biznį pasakykite, kad J 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar l 
geriau supras, kad skelbtis “Dar- n 
buliuke” apsimoka. J

*1

J
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MNORWOOD’O LIETUVIŲ
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PASIDAIRIUS PO SOUTH

SEKMADIENĮ BOSTONĄDAUGIAU ATSARGUMO

Rugpiučio-Aug. 19,1934

i

I

New Pond, Wilson St.

25,000 afišų, J 
nelegaliai iškabintos.

Walpole, Mass.

Pirmadienį, rugpiūčio 13 
d., išvyko į Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyną Chica- 
gon p-lė Michalina Paznio- 
kaitė.

i
vi-
ir

2600 ŽMONIŲ IŠSISTATĖ 
RINKIMAMS

1

Kviečiame visus atvykti j mūsų išvažiavimą. Rengė
jai pažada skanių valgių ir Įvairių gėrimų.

RENGĖJAI.

IŠVAŽIAVIMAS

CAMBRIDGE, MASS. Išvažiavimas |

Parapijos Piknikas
Šiuose depresijos laikuo

se Lowellio lietuviai nebu
si, kiti, apsunkinti karš- vo perdaug varginami į- 
tais saulės spinduliais sė- vairiais piknikais ir t. p.

I ______
PERSPĖJA POLITIKIE 

RIUS
Z

Į WILLIAMKIARSIS,JRd
ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

|Room 2, Telefonas: 60801
Į 351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 
j Room 38, Gleason Bldg. Į

Tel: 26137

[vietinės ŽINIOSI
► 1 -......~..... - ------------
AREŠTAVO NETIKRŲ katos stovis toks blogas, 
PUSDOLERIŲ PLATIN

TOJUS

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

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

Gyvenimo vieta: 
32 Walntrt Avė.

Tel. Nonvood 1020
------- -  ~ t

Penktadienis, Rugpiūčio 17, 1934

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Nuoširdžiai dėkoju 
Šiems darbininkams 
darbininkėms dirbusiems 
parapijos labui pikninke 
rugp. 12, Maynarde.

Dėkoju taipgi, visiems 
aukotojams, kaip pavie
niams, taip ir pramonin
kams, už visokeriopą prie 
pikninko gerų pasekmių 
prisidėjimą.

Šv. Mišių aukoje prašy
siu Dievo jiems gausiausių 
laiminimų.

Kun. Fr. Juškaitis,
Klebonas

Piknikas
Voses darže, Maynarde, 

įvyko Švč. P. M. Nekalto 
Prasid. Parapijos pikni
kas. Kadangi diena buvo 
neaiški, tai ir žmonių bu
vo neperdaugiausiai. Bet 
kurie buvo, tai patys ge
rieji. Reikia pastebėti, 
kad tokio gražaus pikniko 
nesu matęs. Visi labai 
tvarkingai užsilaikė. Jau
nimo buvo daug. Svečių 
taipgi buvo nemažai. Kun. 
H. J. Vaičiūnas iš Cicero, 
UI. dalyvavo ir labai gra
žią prakalbą pasakė. So. 
Bostono Kleb. Kun. F. Vir- 
mauskis ir Kun. C. Jenkus 
buvo atsilankę. Iš svietiš- 
kių nemažai buvo iš So. 
Bostono, Dorcheste r i o, 
Roslindale, Maynardo, Hu- 
rdsono ir kitų apylinkių.

Laimėjimuose giliukin- 
gi buvo: A. Kapivodienė— 
gavo radio aparatą; S. 
Watts, 88 Madison St. 
Malden laimėjo laikrodį; 
John Burke 399 Windsor 
St. Cambridge, gavo tris 
dolerius pinigais. Labai 
gražią dėžę su visiokiais 
valgiais ir gėrimais gavo 
'Aleksandras Potembergas. 
Dovaną už daugiausiai ti- 
kietėlių išpardavimą gavo 
ponią Bučinskienė.

Šis piknikas davė pelno į 
parapijai, visas lėšas at
mokėjus, apie $250. Garbė 
Cambridgiaus lietuviams, 
kad sugeba dirbti gražų j 
vieningą darbą su savo 
gerb. KUNIGAIS.

Vienuolynas Atnaujintas
Šią vasarą seselėms iš

važiavus į Penn., patys 
parapijiečiai, Jurgiui Moc
kevičiui vadovaujant, nu- 
maliavojo iš lauko visą 
vienuolyno namą. Dabar 
baigiama atremontuoti vi
dus.

Klebonija Taisoma
Vienas geras žmogus 

kartą išsitarė: kad mūsų 
klebonas kasmet suranda 
ką taisyt ir taiso gerinda
mas parapijos nuosavybę. 
Sunkiais laikais pernai ci- 
mantu išpylė visą erdvų 
tarp bažnyčios -ir kleboni
jos kiemą. Tas lėšavo ne
mažai. Šįmet taipgi ne
lengvais laikais apkala iš 
oro visą klebonijos namą 
“šingeliais”. Tas darbas 
taipgi brangus. Bet namas 
pasidaro visai naujas. O 
bažnyčioje kiek pataisų y- 
ra padaręs, negalima 
ko nei išskaitliuoti.

Benedikta Morkūnienė, 
gyvenusi 169 Elm St., rug
piūčio 10, mirė ligoninėje. 
Ji sirgo apie aštuonis me
tus. Palaidota iškilmingai 
su bažnyčios apeigomis ir 
trejomis Šv. mišiomis rug
piūčio 13, Šv. Mykolo ka
puose. Lai Dievas suteikia 
jos vėlei amžiną laimę po 
ilgų skausmų.

Aš Jonas Morkūnas, ma
no duktė Ona ir sūnus Jo
nas nuoširdžiai tariame a- 
čiu visiems, kurie mus su
ramino nuliudimo valan
doje ir maloniai prisidėjo 
prie palaidojimo mano 
žmonos ir vaikų motinos 
Benediktos Morkūnienės.

Pirmiausia tariame nuo
girdų ačiū kunigams: kle
bonui F. Juškaičiui, vika
rui kun. J. Plevokui ir sve
čiui kun. H. Vaičiūnui už 
atlaikymą iškilmingų pa
maldų.

Taipgi nuoširdus ačių 
graboriui Adomui Overkai 
už nuoširdų patarnavimą 
laidotuvėms.

----- RENGIA------

Šv. Jurgio Parapija

Švogeriams: Alexandrui, 
Jievai ir jų sūnui Juozui 
Patembergams, Adomui ir 
Anelei Lenkauskams, žo
džiu visiems, kurie tik da
lyvavo laidotuvėse taria
me kuonuoširdžiausią a- 
čiu.

NuJiudus šeima: Jonas, 
duktė Ona ir sūnus Jonas 

Morkūnai.

DARBININKAS
dėjo paunksnyje, kiti žai
dė, o dar kiti jausdami tu
rį pašaukimą meškerioti, 
pasisamdė laivelį, išplaukė 
ežero vidurin ir gaudė žu
veles.

Sugrįžo vėlai vakare lin
ksmi, sveiki ir pilni dėkin
gumo savo mylimam kle
bonui kun. P. Strakauskui 
už viską.—

PIKNIKAS
Ar neužmiršote! Jei už

miršote ,tai prisiminkite, 
kad šio mėnesio 19 d., šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
ja rengia didelį pikniką, 
Lygos gražiame parke, vi
sas pelnas skiriamas para
pijai.

Kas dar nežinote, tai ži
nokite, kad pikninko vie
toj yra naujas dalykas, 
tai platforma šokiams, ku
ri yra gana didelė apie 50 
porų gali joje laisvai šok
ti.

Taip,, kad seni galės at- 
jaunėt, o jaunieji savo gy
vybę parodyti.

Specialiai yra užsakytas 
garsusis benas, kurs dar 
niekuomet nebuvo pasiro
dęs Westfieide, Mass.

Tad visi, kas tik juda- 
kruta seni ir jauni iš toli
mųjų ir artimesnių, ir lie
tuvių kolonijų, 19 (devy
niolikto) rugpiūčio į West- 
fieldo šv. Kazimiero para
pijos pikniką, į Lygos gra- 

B.

Išvažiavimas
Pirmadienį, rugp. 13 d 

9:00 vai. ryte, visi nariai- 
ės Marijos Vaikelių dr-jos, 
buvo išvažiavę “bus’u” į 
Long Lake, Littleton, Ma- 
ssachuetts. Ten praleido 
ištisą dieną: vieni maudė-

Trečiadienį, rugp. 15 d. 
“Žolynės” šventėje mūsų 
bažnytėlė buvo pilna mal
dininkų. Buvo dvejos mi
šios: pirmos 5:30 ir 7:00 
vai ryte.

Per antras mišias sugie
dojo mišias mažasis cho
ras. Per “offertorium” 
giedota “Avė Maria”.

Vakare per mišparus, vi
sos Sodalicijos narės pa
darė pasiaukojimo aktą 
savo Motinai Švč. Panelei.

Pa mišparų sušaukta dr- 
jos susirinkimas per kurį 
klebonas'ragino visas rem
ti, prisirašyti ir veikti ‘Pa
dorumo legione”. Narės 
pržadėjo prisirašyti. Va
lio, jumis Sodalietės ir lin
kėjimai nuoširdžiausi nuo 
manęs!!

Y
T
YYY
YY
YYt
T
Y
Y
YYY
Y
Y
Y
YY
Y
YY
Y
Y
Y
Y
Y
YYY*♦*♦♦♦ Nuolankiai visi kviečiami atsilankyti. Y
♦f RENGĖJAI X

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Nau- | 
jos Anglijos Apskričio t

įvyks
Sekmadieny,Rugp.-Aug. 26d., 1934 

Gražiausiame N. A. Lietuvių Parke 
Palangoje, prie Forest Ežero 

LAWRENCE-METHUEN, NASS.

-Šis metinis L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities išvažia v i mas 
bus vienas iš linksmiausių. Puikus orkestras, šokiai, dainos, žaislai, 
maudynės, skanūs valgiai ir gėrimai.
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Valio!
Besiartinant parapijos 

pikniko dienai, mūsų para
pijiečiai pradeda gyviau 
ir smarkiau išpardavinėti 
bilietus dėl ‘Philco Radio* 
Kalakuto ir t. p.

Klebonas džiaugiasi ir j 
giria savo parapijiečių■ 
darbštuma.

Iki šiol pirmą vietą yra 
užėmęs ponas Juozas Pro- 
kapas, kuris jau yra par
davęs net 400 bilietus.

Valio! Ponui Prakapui, 
Valio!!!

Šis parapijos piknikas, 
kuris įvyks rugsėjo 9 d. 
Genua Park, Tingsboro, 
Mass. yra retenybė ir įvai
renybė.

Sprendžiant iš pikniko 
programos — užtikrinama 
visie m s “piknikienams” 
geriausius laikus, skaniau
sius valgius, linksmiausius 
pasilinksminimus.

Dei “atrakcijos” bei pa
traukimo bus garsus “Mi- 
ddlesex County Boys Trai- 
ning School Band”, kuris 
susidaręs iš 26 narių — 
muzikantus.

Bet to, dar negana —bus 
ir kiti nepaprasti įvykiai, 
bet ką gi darysi — man 
reikėjo laukti, tai gerbia 
mieji skaitytojai ir jums 
reikės lukterėti kito nu
merio.

Sekite pikniko dienos ra
šinius.

Sekmadienį, rugpiūčio 
19 d., įvyks Šv. Jurgio pa
rapijos piknikas, prie New 
Pond, Wilson St. Vieta vi
siems žinoma. Parapijos 
parengimai turėtų būti vi
sų remiami gausiu atsilan
kymu. Eikime, važiuokime 
visi į šį paskutinį šių me
tų išvažiavimą.

dėl blogo oro mažai teat- 
silankė.

Kleb. kun. F. Virmaus- 
kis dėkoja visiems tėve
liams mokytojams ii’ mo
kyklos geradariams už to
kį pasekmingą mokyklos 
metą, ir ragina ateinan
čiais metais vėl taip pat 
darbuotis dėl lietuvybės 
palaikymo Amerikoje.

visi mokytojai rinko dova
nos ir ieškojo nepaprastų 
naujienybių, o mokytojai 
A. Jurgelaitis, J. Tamuly- 
nas ir V. Jenulevičius sta
tė būdas bei stalus. Visi 
parapijos kunigai gausiai 
prisidėjo aukomis, maldo
mis, sumanymais ir tt.

Mok. Treinavičiutė ir

Rugp. 15 d., federalės 
valdžios slaptoji policija 
liudija, kad Michael We- 
sik, 33 metų, gyvenantis 
Bay Side, L. I., N. Y. pri
sipažino; kad jis .pirkęs 
600 pusdolerių už 11 do
lerių. Jis pirmadienyje 
bandęs vieną tų pusdolerių 
iškeisti krautuvėje, Wa- 
tertowne, bet pasirodžius 
netikru buvo paašukta po
licija ir Wesik buvo areš
tuotas. Pas jį rasta 248 
netikri pusdoleriai.

Jam nustatyta kaucija 
10,000 dolerių iki teismo.

kad policijai neleista su ja 
kalbėti.

Ji su savo drauge, Ann 
Stracksell, grįžo į namus 
apie pirmą valandą ryte.

Jas pasisiūlė parvežti 
tūlas taxicab šoferis. Pali
kęs p-lę Stracksell prie jos 
namų, šoferis nuvežė p-lę 
Novick į jos namus.

Diena prieš tai apie vi
durnaktį Eielen Bum buvo 
užpulta ir sumušta nežino
mo vyro.

Sustiprinta policijos sar
gyba ieško piktadarių. Po
licija perspėja, kad mer
gaitės nevaikščiotų vienos 
gatvėse vėlai naktį.

tas turi sumokėti po vieną 
centą už kiekvieną iška
bintą afišą. Jis pasakoja, jęUn jenkus mokino vasa- 
kad laike rinkimų jo dar- rįnėR mokyklos vaikučių 
bininkai turi nuplėšti apie chorą dainelių, kas
25,000 afišų, kurios yra: buv0 dįdeliu bazaro prog-

Apie 2600 kandidatų į 
valstybės ir apskričių vie
tas įteikė savo dokumen
tus Massachusetts valsty
bės sekretoriui. Daugiau
siai kandidatų yra demo
kratų ir respublikonų par-’ 
tijų, bet apie 50 kandida
tų nepriklauso jokiai par
tijai.

Rinkimai įvyks rūgs. 20 
dieną.

i

Jau antra mergaitė, bė
gyje 48 valandų, buvo už
pulta nežinomo piktadario 
ir smarkiai sumušta, šį 
kartą rado Bessie Novick, 
24 metų, gyv. 45 Norwell 
St., rugp. 15 d. antrą va
landą ryte gulinčia be ža
do netoli savo namų. Ji 
tuojaus buvo nuvežta mie
sto ligoninėn, bet jos svei-

Viešųjų darbų departa
mento viršininkas Massa- 
chusetts valstybėje pers-į 
pėja kandidatus, kurie 
kandidatuoja į valdžios 
vietas, kad jie nelipdytų 
savo afišų viešose vieto
se, neturėdami valdžios' 

Į leidimo. Toks leidimas i 
kainuojąs tik vienas dole-j 
ris, bet apart to, kanaida-j

' PRANELIS
Vasarinės Mokyklos Ba

zaras, “Lawn Party”
Rugpiūčio 11 d., parapi

jos salės kieme įvyko Va
sarinės Mokyklos mokyto
jų ir mokinių surengtas 
bazaras arba “Lawn Par
ty*’. Stebėtinai daug žmo
nių atsilankė: su virš 500.

Per visą pereitą savaitę

ramos papuošalu.
P. Juozas Strakauskas 

gražiai išvedžiojo elektros 
šviesas, kas labai bazarą 
pagražino.

P-lė M. Kilmoniutė labai 
daug įžangos bilietų par
davė.

Ponai Mizgirdai padėjo 
mokytojams sutaisyti sta
lus.

šeštadienio rytą gerai 
palyjo, bet per visą dieną 
ir vakarą oras buvo labai 
gražus ir tinkamas tokiai 
pramogai.

Ponios Barolienė ir Lin- 
gevičienė priruošė tinka
mų valgių, o ponia Vosy- 
lienė su Blaivininkų pagal
ba pagamino gardų lemo- 
nadą.

Broliai Beleskai paįvai
rino ir pagražino progra
mą garsiakalbiais ir muzi
ka.

Nuotaika per visą baza- 
rėlį buvo kuopuikiausia. 
Visi patenkinti, o gryno 
pelno liko $150.

Ryte įvyko Vasarinės 
mokyklos užbaigimo šv. 

, mišios ir pamokslas, bet

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojaus prane
škite mums, kokį turit Bo
ną ir kiek yra prie jo ku
ponų. Greitai gausi atsa
kymą ir pasiūlymą gry
nais pinigais. z Prie progos 
aplankykit mus.

Mūsų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes 
ir siunčiam pinigus — do
leriais — j Lietuvą, Lenki
ją ir Latviją.

Mūsų krautuvė didelė. 
Turime visokių drabužių 
ir čeverykų (shoes). Lai
kom taipgi plačių čevery
kų vyram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių i r 
kaldrų numušam 25 nuo
šimtį.

Malonėkit mus nepamirš
ti.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.
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LIETUVIŲ SIMFONIJA’PASAULINĖJ PARODOJ, CHICACO, ILL.

toki ir

Mirė Sutkaitienė, gyv.

Vieno iš seniausių para
pijiečio p. Petro Ramanau- 

• sko vedusi duktė susilau-

* j '•

Šiomis dienomis įvyko 
jaunimo draugijos susirin
kimas. Pirm. Balnis atida
rė susirinkimą. Prisirašė

žiu gėlių bažnyčios papuo
šimui. Dėkui jiem. Nors 
vyras svetimtautis, bet Ia-« 
bai palankus lietuviams ir 
savo žmonos tėvams.

v

ŠV. PETRO PARAPIJA ^gyveuimas’
Delko kaikurie žmonės,

v •

Šį Skyrių. Veda Amerikos Lietuvių. Daktarų Draugija.

I I

I

■V”

V •

I

ttl

at-

yra su- 
Blacke-

Šį šeštadienį įvyks jaunų
jų choro praktika, 2 vai.

Bučerys — Ka nori vai 
keli?

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 19 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki- 
mas. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

* WATERBURY, CONN.
Rugp.' 26 d., 1 vt.1. po pietų, 

įvyks LDS. 5 kuopos susirinki
mas senos mokyklos kambary, 
Congress Avė. Ateikite visi.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 19 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbią suma
nymą. Atsiveskite ir savo drau
gus (es) prirašyti.

™ESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

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

JAUNAVEDŽIAI

svečių, 
sudovanota

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugp. 19 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero: 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

oriais” ir kitokiais 
dais.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp. 26 dieną, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tą visi nariai ir bent po vieną 
naują atsivestą prirašyti prie mū
są brangios organizacijos.

Pasaulinėj Parodoj, rugp. 19 d. įvyksta didžiulis koncertas Swift Bridge
Service simfonijos aikštėj. Pradžia 8 v. vakare. Lietuvių muzikų kūriniusof

išpildys Chicagos Simfonijos orkestras. Gros: J. Naujalio, J. Karnavičiaus, V. 
Jakubėno, A. Vanagaičio, G. Victoro ir kitų kompozitorių kūrinius. Pirmą kar
tą Pasaulinėj Parodoj suskambės lietuviškų kanklių muzika!

■9

Sveikata ^Brangus Turtas!
------- ----- --------------- 2—i 
ir išmintingai kalbi. Gydy
tojas tai duos teisingiausį 
patarimą, nes jis apie tai 
žino daugiau, negu mes visi.

Sumanyta — padaryta. 
Už poros dienų Onytė Nega- 
lienė atlankė mediką ir, per- 
stačius dalyką, gydytojas 
apžiūrėjo, patvirtino ir nuo
stabiai paklausė, kas jums 
liepė eiti pas gydytoją.

— Tai mano sumanymas, 
— atsakė Negalienė. Suduo
damas ranka per petį gydy
tojas tarė:

— Labai išmintingas su
manymas, nes nuo jūsų nor- 
mališkumo, sveikatos pri
klausys ir kūdikio sveikata.

Atsisėdęs į savo seną, čir
škiančią kėdę, gydytojas pa
prašė ir Negalienę atsisėsti. ;

— Dabar, poniute, aš no
riu jums duoti keletą pasta
bų; aš gelbėsiu jums, kiek 
galėdamas, bet nuo tamstos 
pačios priklauso didesnė 
priežiūra. ir prisitaikymas 
prie jums naujų aplinkybių. 
Ką dabar aš pas jus sura
dau, tai man atrodo, kad vi
skas tvarkoj, vienok reika-! 
las būtų pas mane, ar kitur, 
kas mėnuo jus apžiūrėti, iš
egzaminuoti, nes šiandien 
sveikas, o rytoj gali sirgti; 
tamstos padėjimui tas yra la 
bai svarbu.

Atsikėlęs, nuo girgždan
čios kėdės, gydytojas priėjo 
prie savo knygų sandėlio; 
ištraukė lakštą popieros, 
gražiai sulankstė ir padavė 
Negalienei, sakydamas:

— Štai, ant tos popieros Į 
yra surašyta, kokį maistą 
valgyti kiek, kada ir t. t.

Gydytojas pastebėjo, kad 
tas maisto sąrašas, yra labai 

1 paprastas ir kiekvienam pri 
einamas. Dirbant turi dabo 
tis perdaug nenuvargti, vie
nok lengvas darbas nieko 
nekenkia. Baigdamas gydy
tojas pastebėjo, kad būtinai 
laika nuo laiko reikia išva
žiuoti ant tyro oro.

Išleisdamas Negalienę gy
dytojas pastebėjo, kad jinai 
turėti] matyti ir savo dantų 
gydytoją.

Paačiavus Negalienė savo 
gydytojui skubinos namo, 
ką girdėjo gydytojo kabine
te. . ; ?
Vakaro sulaukus Onytė 

Jonui viską pasakė, ką jai 
-gydytojas sakė ir paskui

—Ne, ne; čia biskį svar
biau už mano gimines...

Jonas nubloškė laikraštį į 
šalį ir pypkę pradėjo smar
kiau rūkyti. Lyg išsigandęs, 
žiūrėdamas į Onytės bliz
gančias akis paklausė:

— Na, tai kas, pasakyk. 
Jei man nesaky si, tai kam 
daugiau gali sakyti?

— O gi savo mamai.
— Gerai, — sako Jonas. 

— Jeigu mama yra svarbes
nė negu aš, tai sakyk ma
mai. ..

Jionas pasiėmė laikraštį 
ir vėl pradėjo skaityti, rū
kydamas pypkę.

Onytė palengva prisiarti
no prie Jono kėdės, uždėjo 
ranką ant jo peties ir tarė:

— Taip, Jonai, turėsime 
svečią, bet tas svečias bus 
svarbus man ir tau; ir aš 
turiu vilties, kad tas svečias 
pasiliks su mumis per ilgą 
laiką.

Jonui neilgai teėmė su
prasti, kame dalykas. Prisi-

Rašo D r. Bložis, Chicago,
Illinois.

(Mintis imta iš American
Dental Association.)

Po sunkaus dienos darbo, 
Jonas sugrįžęs namo, vos į- 
slinkęs pro duris, paklauso 
Onytės, ar vakarienė jau. 
gatava.

Onytė, pasveikinus Jonu
ką atsakė, kad už poros mi-, 
nutų viskas bus ant stalo. 
Šypsodamos į Joną Onytė 
paklausė:

— Kažin, ar visi vyrai es
ti taip išalkę kiekvieną va
karą.

Lyg pykdamas Jonas at
kirto :

— Visi normalūs žmonės, 
nežiūrint, ar vyras, ar mo
teris, atėjus laikui nori val
gyti-

Skaniai pavakarieniavęs 
Jonas pasitraukė nuo stalo, 
atsisėdo į minkštą kėdę, už- ‘ „ 
sirūkė pypkę ir pūsdamas spaudęs Onytę prie savo 
kamuolius dūmų pradėjo žiū (krūtinės meiliai pabučiavo... 
rėti į laikraštį. Onytė, lig — Labai gerai, dušyte, ko 
būtų nusikaltus, prabilo į aš ir norėjau. Klausyk šir- 
Joną*.

— Kaip vakarienė, pati
ko?

— Labai gerai, ačiū, 
sakė Jonas, o kaip širdelei 
viskas šiandien sekės?

— Taigi, beveik viskas ge
rai.

— Kas tai beveik, ar kas 
atsitiko nepaprasto ?

— Ne. nieko, — atsakė O- 
nytė.

— Gal vėl tavo giminės šį 
vakąrą sugarmės ?

dėlė, aš manau, kad tu pasi
teirautum su Gatavickienc 
apie būsimą mūsų svečią; 
jinai turėtų gerai apie tai 
žinoti, nes augina šešis, o aš 
pasiklausiu savo boso, nes 
jis augina net keturis. Beja, 
paklausk Plepauskienės; j J 
turi septynis.

— Ar žinai ką, Jonai, vie
toj klausinėti kaimynų ir 
kitų, verčiau pasitarkime 
su medicinos gydytoju.

— Onytė, gal būt, kad tu

Detroito Žinios

Mire ^uucauiene, gyv. re susirinkimą, rnsirase _ .____ _____  ______
sekmadieniais nema baž- 4(595 Brandon Avė. Palai iseptyni nauji.nariai. Kita- kė sūnaus. Taipgi susilau-

su kuriuo pasikalbėjome. 
Bekalbant su p. A. Tumo- 
sa, užėjo1 kitas lietuvis, ir 
jį užkalbinom.

Klausiu cik ką užėjusio 
lietuvio, kodėl jis taip re
tai ateina į bažnyčią? Jis 
atsakė: “Todėl neinu, kad 
kaikurie žmonės vadina ei
nančius bažnyčion “šven- 
takupriais”. Jam atsakiau, 
kad tie yra “kupriai”, ku
rie susikūprinę bėga nuo 
bažnyčios. Tai žmogaus 
silpnybė, bijoti tų, kurie 
atsitraukę nuo bažnyčios 
pravardžiuoja “šventaku- 

var-

Pijušas Dugnauskas mi
rė. Palaidotas pagoniškai. 
Pijušas seniai gyveno Det
roite ir gyvendamas pas 
gerus žmones, buvo tikin
čiu, nes jis paėjo iš geros 
šeimos. Turėjo daug pažįs
tamų, bet apie jo mirtį la
bai mažai kas žinojo, o 
gal nenorėjo žinoti. Štai 
kaip žmogus užbaigia savo 
gyvenimą šioje žemėje, 
kurie atsitraukia nuo Baž
nyčios ir pameta tikėjimą.

Brangūs, krikščioni, sau
gokis blogų draugų, nes

- --------------------------------- 7 I .  ...... ..............

bu nudūlino pas1 dantų gy
dytoją Tuškauską, kuris la
bai atsargiai apžiūrėjęs Ne- 
galienės dantis, — visų nu
ėmė X-ray.

— Beveik viskas gerai,, 
tik randasi keletas mažų iš- 
puvirnų, kurie lengva užtai
syti.

Dr. Tuškauskas ištraukė 
cigarą ir, duodamas Jonui, 
tarė:

Ponas Negalauske, man 
atrodo, kad iš judviejų bus 
puikūs šeimininkai. Jonas 
nušypsojęs, paačiavo, o 0- 
nytė skaniai nusikvatojo lig 
flirtuodama su kokiu jauni
kaičiu. Dr. Tuškauskas pa
davė Jonui mažą knygutę 
sakydamas:

— Na, Jonai, dabar pers
kaityk tą knygutę ir žiūrėk, 
kad Jūsų jauna moteriukė f

kunigus, bet jie negalėjo 
jos laidoti bažnytiškai.

Labai dažnai mirusių gi- narius priimti tik gavus 
minės kaltina kunigus, 90% balsų.
kad nelaidoja tokių, kurie Nutarta surengti ketvir- 
atsitraukė nuo bažnyčios tą vasaros išvažiavimą, 
miršta. Kaip gali Bažnyčia Į rugpiūčio 19 d. Išvažiavi- 
patarnauti tam, kuris gy-Įmą rengti komisija: G. 
vas būdamas Ją atmeta Į Bražinskas, J. Grigas, A. 
arba išniekina. Hoskins, N. Juosunas ir J.

Daugiausia nemalonumų diegus, 
panešti tenka klebonams 
dėl jungtuvių ir laidotu
vių. Sakysime, porelė ne
priklauso prie parapijos ir 
mažai kam žinomi, atėję 
pas kleboną » reikalauja, 
kad juos sušliubuotų. Ar
ba vėl, žmogus miršta visą 
arba dalį savo gyvenimo 
praleidęs su draugais? at
siskyrusiais nuo bažny
čios, kurie per spaudą ir 
žodžiu niekina ir šmeižia 
Bažnyčią. Vadinasi nepri
klausė nei prie vienos pa
rapijos. Ką klebonas gali 
daryti su tokiais? Gaila 
jam tokių lietuvių, bet tu
rime suprasti, kad tie, ku
rie nesilaiko Bažnyčios, 
katalikiško tikėjimo, ne
gali reikalauti katalikiško 
palaidojimo.

Kam, mielas lietuvi, šąli- 
nies nuo to, ko negali už
ginti, už ką tau sąžinė nie
kados neduos ramybės.

• višsibraukė iš tos draugi
jos. Nutarta, kad tokius

Šiomis dienomis išvyko 
į Pittsburghą J. Pukevi- 
čius, mūsų parapijos ko
miteto narys ir geras rė
mėjas. Jis išvyko apžiūrė
ti savo namų, kuriuos jis 
ten turi ir pasisvečiuoti 
pas savo artimai pažįsta
mus.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Rugpiūčio 5 d., įvyko Šv. 

Jurgio parapijos choro iš
važiavimas’ prie Walled 
Lake, lietuvių vasarnamy. 
Choristai praleido dieną 
labai linksmai. Puiki vie
ta maudytis, kas jaunimui 
labiausiai patiko.

ŠvČ. P. M. Į Dangų Ėmimo 
Šventė

Rugpiūčio 15 d., Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamal
dos. Atlaikyta ketverios 
šv. mišios. Pirmos buvo 6 
vai. ryte. Visose mišiose 
dalyvavo gana daug žmo
nių, bet galėjo būti ir dau
giau. Daug yra lietuvių, 
kurie gyvena arti bažny* 
čios, bet į bažnyčią labai 
retai kada ateina. Lietu
viai turėtų eiti į lietuvių 
bažnyčią.

Jei kam nepatinka kle
bonas, tai dabar turime 
vikarą. Ateikime ir atliki
me savo tikėjimo pareigas 

tos knygutės įsakymus pil- jei ne Pas vieną kunigą, 
dytų. it?r. L.~

— O kas (Jai ? Gvd vtnian ? '

Mūsų klebonas kun. Ma- 
sevičius lankėsi pas kun. 
Daumantą, kuris čia vie- 
šėjo pas Šv. Jurgio para
pijos kleboną kun. J. Či- 
žauską ir pas savo tėve
lius. Kun. Daumantas yr a 
klebonu lietuvių parapijos 
Girardville, Pa.

Jis čia praleidęs keletą 
savaičių, rugpiūčio 16 d. 
išvyko atgal į savo para
piją*

Jam čia viešint Detroito 
kunigai Valaitis, Gižaus* 
kas, Masevičius ir Dau
mantas buvo suėję drau
giškam pasikalbėjimui.

Atostogavo Rytinėse 
Valstybėse

Graborius p. Ch. Stepo- 
nauskas buvo išvykęs ato
stogų į Rytines valstybes. 
Jis lankėsi pas savo pažįs
tamus ir draugus. Buvo 
nuvykęs pas varg. p. J. 
Jankų į Brooklyn, N. Y. ir 
komp. A. Aleksį, Waterbu- 
ry, Conn., kurie yra buvę 
vargoninkais Šv. Jurgio 
parapijoj.

Snrprizo Vakarėlis
Rugpiūčio 11 d., p. R. 

Stankienė, gyv. 13614 Sto- 
epel St., surengė savo duk
relei taip vadinama ‘supri- 
se party’, tuoj po vestuvių. 
Jos dukrelė Maria 
situokus su Dr. 
witz.

Dalyvavo daug 
Jauniesiems
daug gražių dovanų. Lai
mingo ir linksmaus gyve
nimo linkime pp. Dr. Bla- 
ckewičiams.

Kapsų Aguona
Ponia Melčinskienė pra

neša, kad neužilgo jos du
krelė Joana susituoks su 
Aleksandru Sabu, šliubas 
įvyks Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini- 

] kus vietoj mano knygų ir 
Įmano pamėgimo skaityti, aš 

Pp. K. Lubekų žentas ir visa tai atstnmčiau.
duktė dovanojo labai gra- Fenelon.

LDS. Kuopų Susirinkimai

- - 1 tai pas kitą. Kiekvienas
— o kas tai? Gydytojau?' lietuvis turėtų eiti j savo
— Kokį maistų vanoti I parapijos bažnyčią ir prie

dabartiniame stovy. ‘ 3°3 priklausyti.
— Ačiū, gydytojau, bet 

mano moteris jau turi vie
ną, kurią gavo nuo Dr. Ne- 
kučio.

— Tas nįeko, imk tą ir 
padaryk palyginimą, mūsą 
abiejų, beveik, gal, bus tas 
pats, tik ką mano sąrašę 
daugiau kreipiama dėmesio 
į tokį maistą, kuris padeda 
dantims būti sveikais.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugp. 19 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelą para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

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

Marijos Sodaliecių drau
gijos mėnesinė Šv. Komu
nija įvyks šį sekmadienį, 
rugp. 19 d. Visos narės tu
ri būtinai dalyvauti, ne 
tik, kad išpildyti narystės 
pareigą, bet ir, kad duoti 
gerą ir graž ų pavyzdį ki
toms šios parapijos mer
gaitėms.

Vaikas — Negaliu atsi- po pietų. Nuo šios dienos 
minti ką man mamytė įsakė 
parnešti su Šia stikline... v

Bučerys — Kur toji stik
linė? ♦-

Vaikas Ogi. pamigau

kas savaitė šeštadieniais 
bus praktikos. Kurios- na
rės be rimtos priežasties 

’ į apleis praktikas bus pra
šalintos iš choro. Tai visi 
turėtų suprasti.

PROVIDENCE, R. L

LDS. 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį rugp. 49, 
tuoj po sumos, - bažnyti
nėj ąvetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems.

NEW HAVEN. CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį rugp*'26, 

1 valandą po pietų, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St. Kvie 
čiame narius (es) ateiti. Gera pro- . 
ga užsimokėti duokles.



Ge-

r VEIKIMO 
DYBĄ

N. A. LIETUVIŲ KOLE
GIJOS RĖMĖJŲ IR TAU

TIEČIŲ DĖMESIUI

KANDIDATAI Į MUSŲ
CENTRO VALDI

Vadinasi 
įžei- 
spy-

Penktadienis, Rugpiūčio 17, 1984

Naujosios Anglijos Lie
tuvių Kolegijos Rėmėjai 
Marianapoly, Thompson, 
Conn. (Labor day) rugsė
jo 3 d. rengia pikniką.

Visas pikniko pelnas ski
riamas L. Kolegijos nau
dai.

L. Kolegijos rėmėjų sky
riai, privalo ypatingai su
sirūpinti prie tos dienos 
tinkamo prisirengimo ir 
laike pikniko kuodaugiau- 
siai pasidarbavimo dides
nio pasisekimo dėlei.

Visi L. Kolegijos rėmė
jai tuč tuojau turi pradė
ti rūpintis, kad laike pik
niko turėtų kiekvienas 
skyrius savo stalą ir prie 
jo darbininkus.

t

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

I U** į 75 Statė Street 
| BOSTON

ĮSIGYK sau namus
* e 'e

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

F
 Telephone Stagg 2—4409
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NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

I1
iž

IParsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.
= 
Į I I

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIU0TA8

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nnliudlmo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
nštlkrintaa ir ni prieinam* kalną.

Kad stalas būtų turtin
gas kiekvienas L. Kolegi
jos rėmėjas turi įsiparei
goti kiek galima daugiau 
surinkti aukų. O lietuviš
koji visuomenė, bei pavie
nės organizacijos, nėra a- 
bejonės, kad tą gražų dar
bą įvertins ir parems savo 
dovanėlėmis.

Jei nebūtų galima stalo 
turėti tai nors atsivežkite 
kokių nors daiktų bei dai
ktelių ir laike pikniko juos 
išleisti. Ir tuo būdu prisi
dėsime prie palaikymo 
kultūrą nešančios mūsų 
išeivijos jaunajai kartai--*- 
lietuvių Kolegijos.

Tad kam tik rūpi religi
ja ir moralybe, kas nėra 
mūsų Tautos Amerikoje 
duobkasis, bet gaivintojas, 
visi Labor Day į Mariana- 
polį, į tą gražiąją įstaigą 
mūsų Tautos žydinį — lie
tuvių Kolegiją.

Kun. V. Puidokas,
N. A. Kolegijos Rėmėjų 

Pirmininkas.

IŠ RADIO STOTIES 
WATR LIETUVIŲ 

PROGRAMA

Waterbury, Conn. šešta
dieny, rugpiūčio 18 d., Šv. 
Juozapo Parapijos choro 
solistai-tės, vad. komp. A. 
J. Aleksiui ir Young Melo- 
dians orkestras, vad. Nor
bertui Aleksiui, išpildys 
lietuviškų, dainų bei muzi
kos įdomią programą.

Prasidės 3:00 vai. po 
pietų. Kitais šeštadieniais 
2:30 vai. po pietų.

Taip pat kalbės rašyto
jas poetas kun. Jonas Kri- 
pas ir bus garsinami lie
tuvių dainos pneteįiai — 
biznieriai. Waterburio ir 
apylinkės gerb. _ lietuvių 
visuomenę prašome pasi
klausyti.

Parapijos Gegužinė
Įvyks Sekmadieny*, rug

piūčio 19 d., Linden Park 
darže, Union City, Conn. 
Bus dainos, kumštynės, 
ristyhės ir įvairios lenkty
nės. Visus prašome skait
lingai atsilankyti, parap. 
reikalus gausiai paremti, 
jaunimo gabumais pasige
rėti bei pasigrožėti ir sma
giai “Good time” turėti.

Akstinas,

HARRISON-KEARNY, N J.
Bernardas J. šaukonis, 

306 John St., Harrison, N; 
J. gavo ia New Jersey val
stybės leidimą būti grabo- 
riu ir balsamuotoju.

Bernardas yra baigęs 
1930, Harrison High Scho- 
ol, paskiau lankė ir užbai
gė Renouards Embalming 
School of New York. Jis 
taipgi 1932 yra gavęs lei
dimą New Yorko valstybė
je. Tai dabar gali patar
nauti abejose valstybėse.

Bernardas Šaukonis nuo 
pat mažens yra pasišven
tęs savo tautos žmonėms 
ir su savaisiais visur daly
vauja. Jis priklauso prie

Kandidatais į A. L. R. K. Federacijos centro val
dybą skyriai nominavo šiuos veikėjus, kuriuos alfa
betiškai skelbiame visuomenės ir kongreso atstovų ži
niai:

1. Kun. V. Abromaitis, Braddock, Pa.
2. Kun. Ig. Albavičius, Chieago, UI.
3. Kun. J. Ambotas, Hartford, Conn.
4. A. Bacevičius, Chieago, III.
5. Kun. J. Balkūnas, Brooklyn, N. Y.
6. J. Bulevičius, Homestead, Pa.
7. Kun. P. Česna, Mahanoy City, Pa.
8. Adv. P. Česnulis, Cleveland, Ohio.
9. Pr. Čižauskas, Chieago, UI.

10. J. Grebliūnas, Homestead, Pa.
11. Kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass.
12. Kun. A. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa.
13. Kun. M. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
14. Kun. A. Karužiškis, Cleveland, Ohio.
15. A. F. Kneižys, So. Boston, Mass.
16. Pralotas M. Krušas, Chieago, UI.
17. K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y.
18. Kun. P. Lekėšis, Brooklyn, N. Y.
19. J. P. Mačiulis, Brooklyn, N..Y.
20. F. B. Mast, Chieago, BĮ.
21. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C., Thompson, Ct.
22. O. Nevulytė, Chieago, III.
23. Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y.
24. A. Paleckis, Pittsburgh, Pa.
25. K. Račkienė, Chieago, UI.
26. Dr. A. Rakauskas, Chieago, III.
27. Kun. J. Simonaitis, Elizabeth, N. J.
28. Leonardas Šimutis, Chieago, III.
29. K. Sriubienė, Cicero, III.
30. S. Subatienė, Jamaica, L. I., N. Y.
31. Kun. J. švagždys, Montello, Mass.
32. J. Tamkevičius, Pittsburgh, Pa.
33. Kun. M. Urbonas, DuBois, Pa.
34. Kun. J. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
35. Konstantas Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
36. Anastazas Valančius, Cicero, III;
37. Kun. E. Vasiliauskas, Homestead, Pa.
38. K. Vencius, Lawrence, Mass.
39. K. Vilniškis, Brooklyn, N. Y.
40. A. J. Žvirblis, Chieago, III.
Iš šių kandidatų kongresas išrinks devynis asme

nis į Federacijos centro valdybą.
A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet įvyksta 

rugpiūčio 21, 22 ir 23 dd., Cleveland, Ohio, Šv. Jurgio 
parap. salėj, kurioj klebonauja gerb. kun. Vilkutaitis. 
Kongreso reikalais reikia kreiptis į rengimo komisi
jos pirmininkę Oną G. Mihelich, 1200 Addison Rd., 
Cleveland, Ohio.

Visais Federacijos reikalais reikia kreiptis į Fe
deracijas sekretoriatą, 2334 So. Oakley Avė., Chiea
go, III. Būt gerai, kad kolonijos išanksto praneštų 
kiek atstovų prisius į kongresą.

Federacijos Sekr.

kyklos pačios užsidarinė
ja, o privačios kitų tauty
bių mokyklas uždaro len
kų švietimo valdžia. Tad 
nenuostabu, kad jau ir pa
tys Vilniečiai tuo ima rū
pintis ir savo spaudoje nu
siskundžia, kad kituose 
kraštuose švietimo atžvil
giu einama pirmyn, o Vil
niuje — atgal. Šitą Vilnie
čių pasakymą patvirtina 
ir žinios ir pradžios moky
klų. Vilniaus apygardoje 
šiemet mokyklinio am
žiaus vaikų dar padidės 
apie 14,000. Tokiam vaikų 
skaičiui reikalinga dar ne
mažai naujų mokykiių. 
Tačiau lenkų švietimo val
džia yra nusistačiusi atei
nančiais metais atidaryti 
tik’ 14 pradžios mokyklų.

Savaime aišku, kad dau
gelis Vilniaus krašto vai
kų turės likti bemoksliais. 
Vilniaus kraštui, kuriame 
dauguma gyventojų suda
ro lietuviai ir gudai, toks 
krašto tamsinimas negali 
nieko gero duoti. Lenkai 
patys neįstengdami išlai
kyti reikiamo skaičiaus 
mokykiių, turėtų leisti 
privačiom švietimo drau
gijoms steigti savas mo
kyklas, tačiau nauji leidi
mai taip pat neduodami, 
nes ir turimi yra atimami.

• v

KITAIS METAIS BUS 
LIETUVO$_ERAMON£S 

PARODA

Žinios Iš Lietuvos
NYKSTA VILNIAUS 

KRAŠTO ŠVIETIMAS

Per paskutiniuosius me
tus Vilniaus krašto švieti
mas dar labiau nusmuko. 
Daugelis gimnazijų, ne- 
gaudamos iš lenkų vyriau
sybės piniginės paramos, 
arba gaudamos labai ma
žai, prigyveno net ligi to, 
kad turėjo likviduotis.

Dievo Motinos Sopulingos 
Parapijos, Harrison, N. J. 
ir nuo mažens gieda ir yra 
žymus narys bažnytinio 
choro, Vyčių kuopoje ir 
kitose jaunimo organizaci
jose.

Ta proga verta pažymė
ti, kad jaunasis yra pir
mutinis graborius iš Har
rison ir Kearny.

Dabar mes visa apylinkė 
tau drauge velijame geros 
kloties ir pasisekimo.

A.8.

Tiesiog atrodo nepatiki
ma, kad šiais metais visa
me Vilniaus mieste užsida
rė ir susilikvidavo net 8 
gimnazijos.

Vilniaus miestui turin
čiam 200,000 gyventojų, 
8 gimnazijos švietimo žvil
gsniu, daug reiškia. Juo 
labiau, kad per visą laiką 
neatsidarė nei viena pana
šaus tipo ar atitinkamo 
mokslo mokykla. Kodėl 
jos užsidarė, yra visiems 
aišku. Tai labai sunkiai 
Lenkiją spaudžiančios e- 
konominės krizės pasėkos.

Vilniuje mokyklinio am
žiaus vaikų skaičius kas
met tūkstančiais didėja. 
Atrodo, kad tuo atveju 
mokyklos turėtų neužsi
daryti, bet reikėtų, jas 
naujas steigti. Iš visko 
matyti, kad Vilniaus kraš
tą dabar be ekonominė * 
krizės, dar slegia ir “mok
slo” krizė. Lenkiškos mo-

Ateinančiais metais su
kanka lygiai 15 metų, kai 
Lietuvoje įsisteigė pirmo
sios pramonės įmonės. Ta 
proga, kai kurie Lietuvos 
pramoninkai iškėlė suma
nymą suruošti didelę savo
sios pramonės parodą. Su
manymas rado pritarimo 
ir platesniuose pramonin
kų sluoksniuose. Jam taip 
pat pritaria ir vyriausybė 
bei savivaldybės. Pastaro
sios kai kurias pramonės 
įmones turi savo žinioje, 
o į kai kurias yra įdėju- 
sios stambius kapitalus. 
Parodos organizavimu jau 
dabar susirūpinta.

Parodoje manoma atvai
zduoti Lietuvos pramonės 
kūrimosi laikotarpį ir jos 
vystymosi kelią ligi pačių 
paskutinių dienų. Parodo
je bus parodyta viskas, 
ką Lietuva pramonės sri
tyje yra padariusi, ką ir 
kaip gaminama savo rei
kalams bei eksportui, ko 
dar trūksta ir ką Lietuva 
dar gali pasigaminti. Lie
tuviškos pramonės augi
mą parodoje norima at
vaizduoti skaičiais, diag
ramomis ir gyvais pavyz
džiais. Tos rūšies paroda 
bus dar pirmutinė.

Tsb.
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biuose buvo atidaryta 
liaudies meno paroda ir 
Bubių vasarvietė, šioje ge
gužinėje dalyvavo nema
žas būrys ir anos pirmo
sios lietuviškos gegužines 
dalyvių;

TOBULINAMAS GELE
ŽINKELIŲ SUSISIEKI? 

MAS LIETUVOJE

Lietuvoje šiuo metu yra 
svarbiausi geležinkelių 

ruožai. Jais dažnai vaikš
to didieji traukiniai ir gy
ventojai turi patogų susi
siekimą. Tačiau yra tokių 
mažesnių geležinkelių ruo
žų, kuriuose traukiniai la
bai retai vaikšto ir tos sri
ties gyventojai negali daž
nai savais reikalais kur 
nors nuvažiuoti. Tas be a- 
bėjo sudaro daug nepato
gumų. Šių metų pradžioje 
buvo imtasi Lietuvos gele
žinkelių susisiekimą tobu
linti. Tuose geležinkelių 
ruožuose, kuriuose ankš
čiau retai vaikščiodavo 
traukiniai, dabar labai 
dažnai be traukinių, dar 
vaikšto vadinamosios au- 
tomatricos. Jos pavaduo
ja traukinius, daug pigiau 
kaštuoja jų išlaikymas.

Taip pat patys geležin
keliai tobulinami greites
niam traukinių susisieki
mui. Paskutiniuoju laiku, 
Lietuvos susisiekimas mi
nisterijoje dar svarstomas 
klausimas apie naujo gele- 
žinkelo nutiesimą. Šis ge
ležinkelis būtų tiesiamas 
Zanavikijoje ir jungtų Vil
kaviškį su Šakiais. Nuo 
Vilkaviškio, kaip žinome, 
eina didelis geležinkelis li
gi Kauno.

TEISĖJO NEGALIMA 
ĮŽEISTI
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Pas vieną iš Amerikos 
grįžusią ponią tarnavo mi
tri, bet pikta tarnaitė. 
Kartą su ponia kaž ko su
sipykusi, tarnaitė nutarė 
iš jos išeiti, tačiau prieš 
išeidama panorėjo savo 
ponią įžeisti.

— Manai tamsta man 
didelis daiktas. Aš ne to
kių mačiau,
rėmusi, šaukė tarnaite.

— Še tau, — parodė po
nia tarnaitei trijų pirštų 
kombinaciją. Išeik lauk.

Tarnaitė apskundė ponią 
teisėjui už įžeidimą.

— Juk čia jokio įžeidi
mo nėra,
naitei teisėjas, 
pirštai ir tiek.

į šonus įsi-

aiškino tar- 
Sulenkti

Bu-— Liepos J.5 dieną 
biuso, netoli Šiaulių, įvyko 
jubiliejinė gegužinė, kurio
je dalyvavo apie 5000 žmo
nių. Ši gegužinė buvo su
rengta paminėti pirmajai 
lietuviškai gegužinei, nuo 
kurias dabar suėjo lygiai 
35 metai. Ta proga Bu-

— Ak šitaip, 
špygą parodyti nėra 
dimas? — paraudus 
rėsi tarnaitė.

— Žinoma, kad ne. 
riau šusitaikykit.

— Na tai prašau, tams
ta, — visiems matant tar
naitė parodė teisėjui di
džiulę špygą.

Teisėjas čia pat tarnaitę 
■ nubaudė trimis paromis 
naminio arešto.

— Teismo įžeidinėt ne
galima, — tarė teisėjas.

— O mane tai galima ?.. 
Na, aš mokėsiu pasiskų

sti kur reikia. Mano švo- 
gėris taip pat greit rašo...

Ir tarnaitė publikai 
smarkiai juokiantis, išėjo 
iš teismo salės.

Tsb.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
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— Liepos 23 dieną Ma
žeikių apskrityje, Medem- 
brodės dvare širdies liga 
mirė Lietuvos prekybos ir 
pramonės pirminin kas, 
daug kartų buvęs finansų 
ministeriu, inž. Jonas Dob
kevičius. Jis daug padėjo 
pastangų ugdant Lietuvos 
prekybą ir pramonę. Jam 
mirus, Lietuva nustojo žy- x J 
maus ekonomisto.

— Klaipėdos krašto di
rektorijos nutarimu, nuo 
šio laiko bus sulaikytas 
pensijų mokėjimas tiems 
krašto valdininkams, ku
rie gyvena užsieniuose. 
Direktorija išaiškino, kad 
lig šiol jie pensijas gauda
vo neteisėtai, nes kai kurie 
gyvendami Vokietijoje, 
veikdavo prieš Lietuvos 
valstybę. Taip pat pensi
jos jiems sulaikytos ir tuo 
motyvu, kad Lietuvos pi
nigai neplauktų į užsienį.

— šiemet Lietuvos pajų- 
rio vasarvietėse daug žmo
nių vasaroja netik iš Lie
tuvos, bet ir iš užsienių. 
Ypač daug žmonių yra 
Palangoje ir Nidoje. Pažy
mėtina, kad dalis jų yra 
iš Vokietijos.

— Liepos 21—22 dieną 
Priekulėje įvyko metinis 
Klaipėdos krašto lietuviš
kojo jaunimo sąjungos, 
“Santaros” suvažiavimas. 
Ši sąjunga gana plačiai iš
sivysčiusi visame Klaipė
dos krašte ir po jos vėlia
va susijungęs Klaipėdos 
lietuviškas jaunimas.

Tsb.
Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

Teisėjas: “Tamstos amžius, pa
nelė!”

Liudininkė: “Aš neužsiginu — 
man 29-eri”.

Teisėjas; “Ir kiek mėnesių!”
Liudininkė: “Dvylika”. (“Ki

kenki”, Wien).

“Mano sužodėtinis taip mane
myli, kad jis išpjaustė mūsų var
dus pusėje tuzino šakų”..

“Tai niekis — manasis beveik
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visą mišką panašiai sužalojo”. 
(“Nagels Lustige Velt”, Beriin)

Reporteris: “Sveikinu tamstą. 
Didelė garbė būti seniausiu gy
ventoju”.

Vietinis: “Taip, pone, aš ži
nau; bet kas čia juokinga, Ui 
tas, kad mano aena moteris yra 
senesnė už mane, bet ji nenori 
prisipažinti”. (Northem Daily 
Telepraph).
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