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EINA NUO 1915 METŲ

EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

%.

KAINA 5 CENTAI

LIETUVIAI KALTINAMI 
UŽ KLASTINGĄ AMERI 
KOS PASPORTO IŠGA

VIMĄ

Boston, Mass. — Rugp 
21-d., federalio teismo tei
sėjas McLellan išklausinė
jo Vincą Zinkevičių iš 
Brockton, Agotą Miliaus
kaitę (Jakavonienę) iš 
Bridgewater ir Tarną Mi
liauską iš Haverhill. Jię 
kaltinami už klastingą A- 
merikos pasporto išgavi 
mą.

Sąmokslas padaryti kla
stą buvęs 1931 m., kada 
dar Agota Miliauskaitė 
gyveno Okupuotoje Lietu
voje, Marcinkonių parapi
joje. Sakoma, kad kaltina
mi susitarę išgauti pas- 
portą vardu Antaninos 
Valentukevičiutės, kuri gi
mus Brocktone 1909 m., 
bet išvežta Lietuvon ir ten 
gyvena. Valdžios agentai 
sako, kad Miliauskas išga
vęs certifikatą Antaninos 
vardu ir jį pasirašęs prie 
notaro. Jis taipgi išgavęs 
Antaninos metrikus.

Zinkevičius, sakoma, 
kreipėsi pas Šv. Roko par. 
kleboną gauti Antaninos 
krikšto certifikatą. Visu3 
certifikatus pasiuntė Ago
tai Miliauskaitei (Jakavo- 
nienei), sako valdžios a« 
gentai. Rugpiūčio 18 d., 
1931 m., Agota kreipėsi 
pas Amerikos konsulą 
Varšuvoj, Lenkijoj, prašy 
dama pasporto vardu An
taninos.

Teisėjas išklausęs liudi
ninkų, kiekvienam kalti
namajam nustatė kauciją 
$2,500 iki teismo.

Agota Miliauskaitė šiais 
metais apsivedė su p. Ja- 
kavoniu, Montelloj.
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“AL” CAPONE ĮKALIN 
TAS ANT “VELNIO” 

SALOS

i

i
i

San Franciseo — Rugp. 
22 d. naujausiame ir tvir- 
čiausiame federalės val
džios kalėjime, Alcatraa 
(taip vadinamos “Velnio” 
salos) saloje, netoli San 
Franciseo, patalpi n t a s 
garsusis Chicagos gangs
teris, Al. Capone.

Jis, kartu su 42 kitais 
kaliniais, atgabentas iš 
Atlanto kalėjimo specialiu 
traukiniu.

Extra!

DARBINGAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS
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LIETUVOS ŽYDAI IEŠ
KOJO IR GAVO

Lietuviškos Radio Valandos Orkestras, Vadovaujant Antanui Dambraus
kui, groja per radio iš Stoties WIBG (Philadelphia, Pa.,). P-nas Kazys Kisie
lius yra Lietuviškos Programos Pranešėjas. Jis stovi dešinėje prie Mikrophono

Federacijos Kongrese Daly 
vavo 104 Atstovai

Kaunas — Rugp. 21 d., 
Šiauliuose, įvykęs žydų 
puolimas. Laikraščių ži
niomis, žydai fašistai už
puolė krikščionį chemiką 
ir sunkiai jį sužeidė.

Sukiršinti gyventojai 
puolė žydus turgavietėje 
ir kurį tik pačiupo, tai 
tam gerai kailį išpėrė. Tuo 
pačiu metu kiti užpuolė 
žydų organizacijos “Pales
tinos Pionierių” centrą, 
padarė kratą ir ten buvu
sius žydus, kurie tik pasi
priešino, sumušė.

Vadinasi žydai gavo ko 
norėjo.

Banditai Pavogė $427^000 ŽYDAI NUTARĖ SUS
TIPRINTI BOIKOTĄ 

VOKIETIJAI
DĖDE SAMAS STATYS 
24 NAUJUS KARINIUS 

LAIVUS

Washington — Rugp. 22 
d., vyriausybė pasirašė su
tartis statymui 24 naujų 
karo laivų. Jų statyba kai
nuos apie 27,000,000 dole
rių.

Valdžia pati statys 13 
iš šių laivų, o kitus 11 sta
tys privačios firmos.

Dalį laivų statys Naujo
je Anglijoje, kur 7,000 
darbininkų gaus trims me 
tams darbo. Bostone 1800 
dabartinių darbininkų prie 
laivų statybos pasiliks 
darbe ir vėliau darbinin
kų skaičius bus didina
mas.

AVIACIJOS DIENA 
SOVIETUOSE

d.Maskva — Rugp. 18 
sovietai šventė savo “avia
cijos dieną” su paradomis 

j ir demonstracijomis ore, 
kad parodyti pažangą, ku
rią jų aviacija yra pada
riusi. Viena įdomybė šios 
demonstracijos buvo, kad 
iš trijų didžiulių orlaivių 
ere, vienu kartu iššoko 75 
žmonės, kurie nusileido 
parašiuto pagalba. .

Extra!
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L. D.S. Naujos Anglijos Apskričio metiniame iš

važiavime, sekmadienį, rugpiūčio 26 d., Palangos Par
ke, Lavvrence-Methuen, Mass., basebolės lošimas į-

* vyks tarp Lietuvos Vyčių ratelio, Norvvood, Mass., ir 
Šv. Pranciškaus parapijos ratelio, Lavvrence, Mass., 
Pelham Street Plastead. Vieta, kur basebolės lošimas 
įvyks, randasi pakelyje važiuojant iš Lavvrence J Pa
langos Parką, tuojaus išvažiavus iš Methuen, Mass.,
dešinėje pusėje Pelham St., prie pat kelio ir vadinasi Jas.
— Pelham Street Plastead. Tuo pačiu laiku keturi

Iš abiejų ratelių ruošimosi, pilnai galima sakyti, kiti banditai. įėję į ša-- 
kad lošimas bus gyvas ir įdomus. Todėl, faorintie ji 
matyti šį lošimą, išvažiavę iš Methuen, Mass., susto
kite prie Street Plastead.

" Lošimi Aidės 1-mą vai. po pietų.
RENGIMO KOMISIJA

Brooklyn, N. Y. —Rugp. 
21 d., nepaprastu greitu
mu tuzinas plėšikų sulaiko 
ir atėmė iš šarvuotu sunk
vežimiu vežamus 427,000 
dolerių pinigų.

Plėšikai pabėgo savo au
tomobiliais, apšaudomi jų 
pačių kulkosvydžiu, kurį 
jie pametė. Apie 19 blokų 
nuo tos vietos, kur įvyko 
apiplėšimas, banditai su
metę pinigus į greituosius 
motorinius laivelius ir pa 
tys susėdę, pabėgo.

Juos sekė daugiau kaip 
40 policijos automobilių. 
Vėliau prisidėjo orlaiviai 
ir motoriniai laivai.

Sekančią dieną tūkstan
čiai policijos ieškojo drą
sių plėšikų, bet jų pastan
gos nedavė vaisių.

Du vyrai, apsirengę, 
kaip darbininkai, tinginia
vo netoli Rubel ledo dirb
tuvės prie Bay Nineteenth 
gatvės, kada šarvuotas 
sunkvežimis sustojo paim
ti $25,000 vežti bankon.

Nespėjo šoferis Joseph 
Allen ir sargas John Wil- 
son išlipti iš automobilio, 
kaip iš vežimėlio, apsime 
tę darbininkais, atstatė 
kulkosvydį į juos.

“Tik tarkit žodį ir šis 
spiaus”, suriko vienas 
banditas.

Tuo tarpu sustojo dar 
du automobiliai su apsi
ginklavusiais kulkosvy
džiais banditais.

Vienas banditas tuojau 
puolė prie -sunkvežimy sė
dinčio sargo William Lil- į K: ia likai mano, kad mi- 
lienthal ir atrėmęs į jo nu
garą kulkosvydį nuginkla
vo jį. Raštinės tarnauto
jas bandė telefonu šaukti 
policiją, bet banditas iš
plėšė telefoną iš jo rankų 
ir nutraukė telefono vie-

. f

pagriebęs

nigų, kuriame buvo 29,000 
dolerių, nes jis jiems turį 
būti buvo persunkus.

Per tris minutes bandi
tai apsidirbo ir susėdę į 
automobilius nušvilpė ir 
pasislėpė.

Lillienthal^ 
banditų pamesta kulkos
vydį, važiuojančius bandi? 
tus apšaudęs, bet greičiau
sia nepataikė, kad sutruk
dytų jų bėgimą.

Policija greit surado pa
liktą banditų automobili 
netoli apiplėšimo vietos ir 

i sužinojo, ’kad jie susikro
vę pinigus į du motorinius 
laiveliu pabėgo, bet kur, 
nesusekė.

i
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NAZIAI RUOŠIASI TE
RORIZUOTI KRIKŠČIO

NIS

Berlynas.— Rugp. 21 — 
Nazių kova prieš krikščio
nis, nepaisant Hitlerio pa
reiškimo Hamburge, kad 
jie nemaną griauti krikš
čionybę, paaštrėjo.

August Hoppe, Hitlerio 
jaunimo spaudos departa
mento viršininkas, rašy
damas žurnale ‘Nordland’ 
pareiškė. “Atėjo laikas 
pradėti kovą prieš Krikš
čionybę. Vokiečiai privalo 
ir jie bus priversti supras
ti, tad jų atvertimas į 
krikščionybę buvo nusi
žengimas prieš tautą ir 
žmones”.

rus ?Jindenburgui, kuris 
užkirsdavo kelią įsišokė- 
liams fanatikams, dabar 
prasidės žiaurus tikinčių
jų persekiojimas ir tikys 
bos naikinimas.

♦

vuotą automobilį pagrobė 
pinigus su maišais ir nusi
nešė į savo automobilius.

Banditai besiskubinda
mi paliko vieną maišą pi

Šiais metais rugpiūčio 
10 dieną Lietuvos prezi
dentui Antanui Smetonai 
suėjo 60 metų amžiaus. 
Tautininkai tas sukaktu
ves minės rugsėjo 9 ir 10 
dienomis.

Tsb.

Geneva —Rugp. 21 ‘Tre
čioji pasaulio’ žydų konfe
rencija, išklausiusi rabino 
Stephen S. Wise iš New 
Yorko pranešimo, nutarė 
sustiprinti boikotą prieš 
nazių Vokietiją ir boiko
tuoti kol visi žydų varžy
mai Vokietijoje bus panai
kinti.

Ar taip darome mes, lie
tuviai. Lenkai tebelaiko 
pagrobę Vilnių ir to kraš
to lietuvius persekioja ir 
terorizuoja, o mes tylime. 
Tiesa, labai dažnai šaukia
me: “Mes be Vilniaus ne
nurimsim, ne!” bet tik žo
džiais.

Lietuvos vyriausybė jau 
leidžia per demarkacijos 
liniją pereiti (ne viešai, 
bet slaptai) ir palaiko su
sisiekimą su grobikais len
kais.

Cleveland, Ohio — An
tradienį, rugpiūčio 21 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
joj, kur klebonauja kun. 
Vilkutaitis,. įvyko Ameri
kos Lietuvių R. K. Fede
racijos Kongresas ir Var- 
goninkų Seimas.

Kongresas pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis, 
atnašavo J. E. vyskupas 
Schrembs su asista. Jis 
taipgi pasakė ir pamokslą 
anglų kalboje.

Po pamaldų prasidėjo 
Kongreso sesijos. Kongre
so prezidiuman išrinkta 
šie: pirm. Dr. Rakauskas, 
pagelbininkais — Tamke- 
vičius ir Mihelich; rašti- 
įlinkais — Paleckis ir Poš
kienė; presos — kun. Vil
kutaitis, Sakalienė, “Mo
terų Dirvos” redaktorė: 
kun. J. Simonaitis, Jurgu
tis; finansų — Peldžius, 
Tumasonienė, Kazlauskas:

——- z

rezoliucijų — kun. J. Bai
sūnas, adv. Česnulis, L. 
Šimutis, “Draugo” redak
torius, šūkis, Račkienė; 
mandatų — Venslovas, ir 
Vilkelis. x

Gauta daug sveikinimų 5 
žodžiu, laiškais ir telegra
momis.

Kongresas gyvai svars
tė lietuvybės išlaikytno A- 
merikoje klausimą ir ka
talikiškosios, spaudos iš
platinimo reikalą. ....

į

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Namų savininkai, kurie 
nori gauti paskolas namų 
taisymui, gali kreiptis į 
Massachusetts . Ko-opera< 
tyvių Bankų Sąjungos ra
štinę, 80 Federal St. Bos
tone, kus yra skirtas val
dininkas teikti informaci
jų šiuo reikalu.

AUTOBUSAS SUSIMUŠĖ 
SU AUTOMOBILIUM

KOMPANIJA NEPRIIMA 
DARBO KOMISIJOS

SĄLYGŲ ’

Nevvburyport, Mass., — 
Rugp. 22 d. autobusas, va
žiuodamas iš Bostono j 
Fortlandą, susidūrė su au- 
tomobilium. Aštuoni kelei
viai sunkiai sužeisti ir nu
vežti ligoninėn. Dešimts 
keleivių lengviau sužeisti.

400,000 VAIKŲ MOKO TI
KĖJIMO PASAULIEČIAI 

KATECHETAI

AUTOMOBILIO AUKA

Lavvrence, Mass.—Rugp. 
21 d., Lawrence General 
ligoninėje, mirė Joseph 
Podolsky, 29 metų am
žiaus, gyvenantis Bostone.

- Jis buvo pirmadieny su
žeistas automobilio nelai
mėje, netoli šio miesto, 
kada jo vairuojamas au- 

i tomobilis susidūrė su sun
kvežimiu.

Pittsburgh — Rugp. 22 
d., 250,000,000 dolerių A- 
luminum kompanija atme
tė federalio darbo depar-» 
tamento pasiūlytas sąly
gas baigti streiką, kuris 
liečia 8500 darbininkų.

Roy A. Hunt, firmos 
prezidentas pareiškė, kad 
Amerikos Darbo Federaci
jos pasiūlymas įvesti “cIo-< 
sėd shop”, unijos duokles 
atskaityti iš darbininkų 
algų, nustatymas vienodą' 
atlyginimą darbininkams 
visuose šios įstaigos fabri
kuose kompanijai esą ne
priimtinas.

Darbininkai priėmė dar
bo departamento pasiūly
tas taikos sąlygas.

Visose Prancūzijos daly
se 25,000 katechetų vyrų 
ir moterų moko 400,000 
vaikų katalikų tikėjimo. 
Katechetai yra organizuo
ti į ‘Oeuvre dės Catechis- 
mes’ dr-ją. Šiemet Paryžių 
je draugija, minėdama sa
vo 50 metų veikimą, pada
rė trijų dienų iškilmes. Jo
se dalyvavo 5,535 nariai. 
Viename Paryžiaus mieste 
draugija moko tikėjimo 
65,000 vaikų.

Kai prieš 50 metų vy
riausybė uždraudė katali
kams dėstyti religiją vie
šose mokyklose, tai katali
kų Instituto rektorius Pa
ryžiui Mgr. d‘Hulst pradė
jo naują darbą. Jis rado 
dvi pamaldžias sielas, ku
rios apsiėmė pamokyt vai
kučius katekizmo. Toji 
mintis prigijo, išsiplėtė 
greit į galingą draugiją. 
Dabar kas šeštadienis su
sirenka 300 vyrų pasimo
kyt, giliau pažinti religijos 
klausimus ir paskui stot į l 
katekizavimo darbą.

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei

mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., Šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

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

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

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas 

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

x D. Averka
Sekretorius

A. F. Kneižys

%
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L. D. S. 1-MOS KUOPOS,
SUSIRINKIMAS

DAKTARAI

LDS. 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimai įvyks 

Rį rugp. 28 d., 7:30 vai. vaka
re parapijos svetainėje.

Susirinkimas svarbus, 
nes turime daug svarbių 
reikalų bei įnešimų. Visi 
dalyvaukime.

» Be to išgirsite raportą 
iš įvykusio išvažiavimo 

| liepos 29 d.
Visi į susirinkimą.

Kuopos Valdyba.

LIETUVIAI SPORTININ
KAI PASIŽYMI

# -----------------------------

Du Naujos Anglijos jau
ni lietuviai, prasimušę i 
profesionalius basebolinin- 
kus gerai pasižymi. Tai y- 
la South Bostonietis Vy
tautas Tamulis žaidžiąs su 
Newark Bears kaip meti
kas ir Lawrencietis Jonas 
Broaca žaidžiąs su New 
York Yankees irgi kaip 
metikas (pitcher). Pasta
rasis, kuomet lankė Higb 
School, tai žaidė L. Vyčių 
78 kuopos tyme.

kaip to tymo

kuris žaidžia 
New York Yan-

ADVOKATAI
ą
XI
I
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JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

3
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GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

I
X

■ĖJ

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

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY 3

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

KAZ. J. KALINAUSKAS Ii
ADVOKATAS 

“Darbininko” Nhme 
(antros labos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas:
60 Stato St., Room 326

TeL Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

i

Tel. So. Boston 0823 , *
LIETUVIS DANTISTAS

dimas, vertas tolimo ke 
iio, kad pamačius.

Spbrt.

VYČIU SUSIRINKIMAS

iiDR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos

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

T2-tos dienų uždarytas. |
Taipgi nuimu ir X-Ray =

Savaitė atgal, Amerikos 
spaudoje tilpo žinutė su 
stambiu antgalviu apie 
Tamulio pasižymėji m ą. 
Tarp kitko ten apie Tamu- 
lį taip išsireiškiamą: ,

— N'Vto “Lefty” Tamulis, bril- 
liant pitcher of the Newark Bears, 
tnarked up another vietory on 

įhis season’s record here lašt eve- 
ning as he tvvirled the Bears to 
a 6 to 5 win over the Buffalo Bi- 

lsons.
! Tamulis was in his very fine 
Itop form, as he blinded the Bison 
hitters and displayed amazing 
control. He struek out seven and 
did not issue a single pass

A throng of elose to 11,000 
fans eheered Tamulis’ perfor- 
manee, even though the Bears’ 
vietory broke a Bison vietory 
siring of six straight.

' Žiemos metu Tamulis 
žaidžia basketboll. Metai 
atgal, kai Vyčių 17ta kuo
pa turėjo basketboll tymą, 
tai Tamulis jame visą žie
mą žaidė 
žvaigždė.

Broaca, 
garsiame
kees tyme stebėtinai gra
žiai save užsirekomenduo
ja. Pavyzdžiui, rugp. 12 d. 
Fenway Parke, Bostone 
buvo’ garsiojo Babe Ruth 
pagerbimo diena. Arti 50,- 
000 žmonių minia susigrū
do į minėtą parką, o apie 
10,000 grįžo, negalėdami į 
tilpti. Akyvaizdoje tokios 
minios Yankees žaidė su 
Red Sox taip vadinamą 
double header. Pirmąjį 
žaidimą Yankees pralai
mėjo, antrame gi metiku 
stojo Broaca ir savo tymą 
išvedė į pergalę rezultatu 
7 to 1.

Rugp. 14 New York, 
Y ankees žaidė su Detroit 
tigers du žaidimu ir abu 
pralaimėjo. Sekančią die
ną prieš tą patį tymą pas
tatė mūsų jaunąjį aki
niuotą Broaca, kuris vėl 
gražiai tigrus “suvyniojo’’ 
laimėdamas 8 to 2.

Rugp. 19., Yankees žai
dė su St. Iuouis Browns ir 
vėl dėka Broaca’os meti
mui Yankees laimėjo, 2 
to 1.

Broaca, praeitą pavasa
rį baigė garsųjį Yale Uni
versitetą. Pernai vasary 
jis žaidė su New York i 
Bears, kartu su Tamulio. 
Šie yra jo pirmi metai žai
dimo su taip vadinamu 
“Major League” tymu.

Taigi siu dviejų jaunuo
lių. gražūs pasirodymai 
teikia nemažai garbės lie
tuviams.

V

Sport.
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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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L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos, mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadieni, 
rugp. 29 d., 7:80 vai. vaka
re., Vyčių kambary.

Brangūs Vyčiai! Baigia
si maloni vasarą, laukia
me rudens ir šaltos žie
mos. Darbo turime daug, 
daug jaunimo neorgani
zuoto. Kodėl taip? Klausi
mas svarbus ir šitame su
sirinkime turime surasti 
kelius, kad visas lietuviš
kas jaunimas būtų Vyčių 
organizacijoje.

Aišku, čia daug priklau
so nuo tėvelių. Jų pareiga 
raginti savo vaikelius pri
klausyti prie lietuviškų, o 
ypač jaunimo organizaci
jų, bet mes pirmieji į dar
bą!..*

Be to, turime ir taip 
daug svarbių reikalų pa
gerinimui veikimo.

Kiekvienai geras vytis, 
tokiuose svarbiuose susi
rinkimuose, būtinai priva
lo dalyvauti.

Skaitlingas dalyvavimas 
duos mums drąsos imtis 
darbo ir atsiekti savo už- 
sibrė.žtą tikslą. Taipgi iš
girsite raportą iš Šerno.

Susirinkimas prasidės 
punktualiai.

Kuopos Valdyba.

gauti paskolą namų re
montui ar pagerinimui, 
kad. jie kreiptųsi į tas ban
kas, kurie turi jų pirmus 
mortgičius . Ypatingai jei 
jų mortgičių laikytojai y- 
ir kooperatyvės bankos.

GYVENTOJAl SUKILO
PRIEŠ KAPŲ TVARKY

TOJUS
JUOKELIAI

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway,7 $0. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

i----------------------..- 
f
j Tel. So. Boston 0270

I DR. JOHN MAODONNE11»i

I 
I

WORCESTERIS ATSILY
GINO VYČIAMS

Rugp. 19 d. L. Vyčių ty- Į 
mas buvo nuvykęs į Wor-; 
vesterį ir ten žaidė su Šv. į 
Kazimiero parapijos ty
mu. WorcesterieČiai laimė
jo santykiu 4 to 3 tuomi 
atsilygindami Vyčiams už 
jų pralaimėjimą South 
Bostone. Bostoniečiai de) 
šio pralaimėjimo visai ne- 
sigraudžia, nes turėję 
“good time”. Mat, su žai-\ 
dikais nuvyko pilnas bu
sas palydovų ir palydovių 
tai, kurgi neturės “good 

le” su tokiu būriu nuvy 
- I

į 
f

Kalba Lietuviškai
Oįiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

i

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. 0.1
(BBPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Masa.

X
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BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai jsistovčjęs kraujas, nervos, 
dosulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj i m a a, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti fš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis. 

Dr.6nM27££‘£. 
F*1om4o«: Antradieniai*, ketvirta 
dieniais ir Mkadisetais 10—12 ry- 

7—• vakare; likai* 
nl*t* 10—12 Hktet.

VISI Į PALANGĄ

Ipswich, Mass. — Rugp.
21 d. čia kilo gyventojų 
smarkus protestas prieš 
ERA. Ši valdžios įstaiga 
nutarė aptvarkyti High- 
land kapinės, kur nuo se
nų laikų yra palaidotos 

■ septynios gentkartės vie
tos gyventojų.

Tvarka darant, ERA 
darbininkai nutarė pamin
klus sustatyti lygiomis ei
lėmis, nes jiems atrodę, 

High School iš 7-tojo war- j |<ad paminklai nelygūs ir 
do.

Registracija šiose vieto
se bus rugp. 23, 24, 25 ir- 
26 d.

Rugp. 27, 28, 29 ir 30 d. 
registracija* 6-tame war- 
de gyvenantiems, 
Lincoln Mokykloje ir 7- 
tame warde gyvenantiems 
William E. Russell moky
kloje.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DĖMESIUI

Amerikos piliečiai South 
Bostone, kurie dar nėra į- 
siregistravę balsavimams, 
galės tai padaryti Park- 
man mokykloje iš 6-tojo 
tvardo ir South Boston

Teisėjas: “Tamsta vėl čia. Aš 
tamstai sakiau, kad nenoriu vėl 
tamsta pamatyti”.

Kišenvagis: “Aš tą sakiau po
licininkui, bet jis nenorėjo mani
mi tikėti”. (“Pele Mele”, Paris).

Keliautojas: “Taip, muins grį
žtant iš Afrikos mes beveik buvo
me nuliūdę — mūsų gumos buvo 
taip sunešiotas, kad jų. nebebuvo 
galima pataisyti, bei mes užmu- 
šome keturius dramblius ir pa
naudojome jų nosis vietoje gu
mų.”, (“Die Muskete”, Wien).

buv.

I

SUSILAUKĖ SUNAUS

Trečiadienį rugp. 22 d., 
adv. pp. B. Sykes susilau
kė sūnaus. Tai dabar pp. 
Sykės turi jau du sūnų. 
Sveikiname.

Adv. B. Sykes ofisas y- 
ra 681 Washington 
Norwood, Mass.

netvarkingai sustatyti ir, 
juos sustačius lygiomis ei
lėmis būtų lengviau žolę 
piauti.

Kaip sumanyta, taip pa
daryta. Bet, gyventojai, 
kurių protėviai ilsisi tuo- 

kapuose, sužinojo, kad 
paminklai sustatyti neat
sižvelgiant kur guli lavo
nai ?r, kad kiti perstatyti 
•. tekią vietą, kur visai nė
ra kapo, tai kilo didžiau- 
sis protestas prie tokį sau- 
vališką, šventvagišką ii 
• eapgalvotą kapinių “su
tvarkymą”.

WHITE BROOK LAUNDRY, 
INO., (LIETUVIU SKAL

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

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass. 

Tel. Jamaica 1175

St.,

PIKNIKAS

PARSIDUODA LABAI 
PIGIAI

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas

(Savininkai)
Taisome visokius Badios. Par

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

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

Sekmadienį; rugpiučio 
26 d., įvyksta Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Nau
jos Anglijos Apskričio iš
važiavimas, Palangos Par- 
5 e, Lawrenče - Methuen, 
&ass.

Šiam išvažiavimui ren
gimo komisija įdėjo visas 
pastangas, kad suvažiavu
sieji svečiai būtų* paten
kinti. Programos įvairu
mas aiškiai įrodo, kad įs^ 
važiavimas pavyks kuo- 
luikiausiai.

(Sporto programa skel
biama ‘Extra’ pranešime).

L. D. S. vietinė kuopa y- 
ta pasamdžius bus’us, kad 
norintieji nuvažiuoti į Pa
langą neturėtų vargo. Kai
na į abį pušį tik 90 centų. 
Bušai išeis nuo bažnyčios 
12 vai. po pietų. Pasinau
dokime paskutiniu išva
žiavimu į Palangą.

KIK.

— V •

' Lietuvos Dukterų drau
gijos po globa Motinos 
švč. piknikas įvyks sek
madienį, rugp. 26 d., Mun- 
chback’s parke, Roslinda- 
le, Mass.

Bus įvairių žaislų ir šo
kių. Gros lietuviškas or
kestras.

Šeimininkės gamina ska
nių valgių ir bus įvairių 
gėrimų.

Važiuokime visi!
. Rengėjos

Bučernė ir Grosernė geroje vie
toje, apgyventa lietuviais ir ame
rikonais. Galima daryti gerą gy
venimą. Gali pirkti ir nemokan
tis tą bizni, esant reikalui per 
kokį laiką pamokysime. Pardavi
mo priežastį paaiškinsime ypatiš- 
kai. Matykit savininką nuo 1 
7:30 po pietų kasdieną.

58 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

• •

iki

Tel. S. B. 2805-R =
LIETUVIS

OPTOMETRISTASĮ
Išegzaminuoju akis | 
priskiriu akinius = 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniš- š 

koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. | 
447 Broadway, South Boston |

~ ĮVĄIRŪSSKELBIMAI
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MIRĖ

PIANO IR DAINAVIMO 
PAMOKOS

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

Maironis.

GRABORIAI

Rugp. 23 d., miesto ligo
ninėje, senatvės liga mirė 
Jokūbas Sirevičius, gyv. 4 
Webb park., Bostone. 
Jis per daugelį metų gy
veno Montelloje ir Bo
stone. Paliko nuliudime 
žmoną ir trejetą dukterų. 
Laidojimas iš Šv. Petro 
bažnyčios su mišiomis, 
rugp. 25 d., 9 vai. r.

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston 1437 J

Res. 158 W. Tth St.
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

$50,000,000 NAMŲ 
REMONTUI

Suaugusiems ir Vaikams 
$1.00 už pusvalandį

ODILON TALBOT
VARGONINKAS IR KOMP.

187A Mass. Avė., Back Bay
Boston, Mass.

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.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

E—
1 I JUOZAS M. mus

LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšie® 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

PETRAS MIKULSKIS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Baseball žaidimas eina 
l prie pabaigos. Paskuti
niam žaidimui bandoma 
Š. Bostone sudaryti “old 
timerių” ■* tymą, kurio žai
dimas su vyčių tymu įvyk
tų rugp. 26, Columbus Sta 
dhime. Jei tas įvyktų tai 
būtų ypatingai įdomus žai-

■w

Boston, Mass. — Rugp. 
21 d. Federal Home Loan 
bankas pareiškė, kad Mas- 
sachusetts valstybės koo
peratyvės bankos turi arti 
50,000,000 dolerių pasko
loms namų pagerinimui, 
remontui ir ihortgičiams.

Bankos pataria namų 
savininkams, kurie norėtų

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

Vice-pirmininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St. So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Clunienė, 
29Gonld St, West Rozbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

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

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniulintė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass 
|Tvark<larė — Ona Mizglrdienė, 
I 1512 Colnmbia Rd., So., Boston, Mass. 
j Kasos Globėja — E. Janušonienė.

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

antrų utarninkų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vaL vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj.

I

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. ’; - * • -

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

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

Vice- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbia RcL, S. Boston, Masa. 

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

Fin. Raštlntalfe —- Alb. Nevieta,
238 E. St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Man. 

Maršalka — J. Zaikls,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija, laiko kas tre-
mšnesio, 

snlgj, 492

Per aštuonius metus buvęs 
partneriu

South Boston Supply Co 
atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO. 
1148 Columbus Avė.

Priešais ROKBURY CROSSING

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visą liėtuvią 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
' mandagų patarnavimą.

AGENTAI

1

į



Penktadienis, Rugpiūčio 24, 1934 1
{VAIRIOS ŽINIOS

- Klaipėdos krašto diį 
rektorijos nutarimu, iš uo* 
sto direkcijos atšaukta? 
direkcijos narys Otto Žy-L 
gaudas. Nutarimas pada
rytas, pasiremiant Klaipė
dos krašto komendanto 
nutarimu, kuriuo Žygau- 
dui, kaip priklausiusiam 
priešvalstybinėms sąjun-. 
goms, atimama teisė ats
tovauti visuomenę. Nauju 
uosto direkcijos nariu pa
skirtas ligšiolinis Klaipė
dos krašto gubernatoriaus 
patarėjas Viktoras Gai
lius.

llUUUliU

DARBININKAS

v •Grįžęs iš atostogų, prezidentas Rooseveltas šiame kambaryje turės savo 
raštinę, nes Baltieji Rūmą i yra remontuojami.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
20-TA LIETUYiy DIENA iki kol kino paveikslai ne

bus moraliai tinkami.

Lakewood Parke
Šiais metais, šios apy

linkės lietuviai minėjo 20- . 
tą Lietuvių Dieną, rugp. 
15 d., taip, kaip ir kitais : 
metais. Žmonių, kaip pa- ; 
prastai, privažiavo daug. 
Buvo mažiausiai 30,000 
žmonių.

Programa tos dienos bu
vo labai silpna. Apart to 
buvo išnaudota respubli
konų politiniams tikslams, 
kas mano supratimu, ne
buvo naudinga, — nes Lie- 

. tuvių Diena reiškia visu 
šios apylinkės lietuvių, ir 
negalima sakyti, kad visi, 
arba nors dauguma, yra 
respublikonai. Už panau
dojimą Lietuvių Dienos 
politiniams tikslams kal
tas tos Dienos komitetas.

Kalbėtojų buvo keli, bet 
tik vienas kalbėjo lietu
viškai ir apie Lietuvos rei
kalus. Visi kiti kalbėjo an
gliškai apie savo kandida
tūras ir savo partijos rei
kalus, kuodaugiausiai gir
dami respublikonus ir ašt
riai kritikuodami demo
kratus.

Programos vedėju buvo 
Kun. Končius, kuris irgi 
visą programą, net ir Lie
tuvos atstovą angliškai 
perstatė. Buvo įtaisyta 
garsiakalbiai, bet kai ku
rių kalbėtojų negalima bu
vo suprasti. Muzikalę pro
gramą išpildė Mahahoy 
City choras ir solistai iš 
Mt. Carmel. Muzikalė pro
gramos dalis taip pat bu
vo labai silpna.

Kiek toji diena davė 
pelno dar nežinoma, bet 
sprendžiant iš kitų metų, 
galima sakyti, kad labai 
mažai, palyginus kiek ten 
žmonių dalyvavo. /

Buvo gana daug ir labai 
girtų žmonių. Įvyko net 
kelios muštynės. Tas lietu
viams garbės nedaro. Ren
gėjai privalėtų daugiau 
dėmesio kreipti, kad toji 
diena atneštų ne tįk pelną, 
bet kad ir būtų naudinga 
ir garbinga iš tautinio ir 
kultūrinio atžvilgio.

Man, rodos, labai pagei
daujama, kad Lietuvių 
Diena būtų ateityje daug 
geresnė, negu buvo‘šiais 
metais.

v •
Vyčių Veikimai

Vyčiai uoliai pasidarba
vę piknike, tikisi didelio 
pelno. Piknikas įvyko rug
piūčio 19 d., Laudermann’- 
c parke. Didis būrys para
pijiečių dalyvavo vyčius 
paremti. Išrodė kaip maža 
lietuvių diena. Visi links
mai sau lietuviškai kalbė
jo. Vakarą linksmai pra
leido dainuodami lietuviš
kas dainas ir šokdami prie 
lietuviškos muzikos. Šis 
lietuviškas elgesys, visų 
formališkumų savųjų tar
pe pametimas ir lietuvių 
kalbos vartojimas yra la
bai pageidaujamas.

Vakarėlis
Rugp. 26 d., Shenandoah 

High School svetainėje, į- 
vyksta vaikelių surengtas 
vakarėlis. Seserys Pranei- 
škietės su pagalba varg. 
A. Grigoraičio prirengė 
bernaičius ir mergaites su- 
v aidinti veikalėlius. Visą 
programą išpildys lietuviš 
kai.

Tikimės, kad šis vaka
rėlis bus visiems atsilan- 
kusiems įdomus ir paten
kinantis. Vaikeliai patys 
uoliai darbuojasi ,kad jų 
surengtas vakarėlis neitų 
veltui. Jie patys jau par
davė suvirs 300 bilietų.

I

Svečiai
Kun. Dr. Biskis, M. I. C. 

lankėsi Shenandoah’e pa3 
savo gimines ir pas mūsų 
kleboną ir draugus.

Dr. Eugenijus Andrulio- 
nis, M. I. C., grįžo namon 
praleisti kelias savaites a- 
tostogų.

Kun. Dr. V. Martusevi- 
Čius, lankėsi Shenandoah’e 
pas kleboną, gimines 
draugus.

buvo labai įspūdinga ir di
džiai žavėjanti. Altoriai 
buvo puikiai Seselių Pran- 
ciškiečių išrėdyti; bažny
čia ypatingai ištaisyta, 
vaikeliai ir mergaitės su 
jųjų “angelais” ir “pages” 
gražiai aprengti.

Visiems susirinkus baž
nyčios svetainėje, prasidė
jo procesija, kurios prie
šaky buvo mišių tarnauto
jas, nešdamas kryžių, po 
tam kiti altoriaus tarnai, 
klebonas, “angelai”, “pa
ges”, vaikučiai ir mergai
tės. Visiems suėjus į baž
nyčią prasidėjo mišios.

Komunijos metu, vaike
liai po du ėjo per didžiuo
sius vartus prie altoriaus 
laiptų priimti komuniją; 
“angelai” ir “pages” juos į 
lydėjo. Vaikų komunijos 
priėmimas buvo labai pa
vyzdingas. Klebonas pasa
kė gražų pamoksią, pritai
kintą pirmai komunijai.

ir

MAIZEVILLE - 
GILLBERTON, PA.

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

ko, mūsų parapijos globė
jo šventė. Pritaikintos pa
maldos bus laikomos pen
ktadienį ir šeštadienį. Pa
maldos prasidės penkta
dienio vakare 7:30. Kun. 

'Garmus pasakys pamoks
lą. Bus klausimas išpažin
čių. šeštadienį, 7 ir 9 vai. 

i ryte bus laikomos mišios. 
Per eumą pamokslą pasa
kys Kun. A. J. Degutis iš 

i Shenandoah. šeštadienio 
vakare iškilmingi mišpa
rai. Pamaldos prie Šv. 
Liudviko baigsis su proce 
sija. Daug svečių kunigų 
dalyvaus pamaldose.

“Pūtis”.

Mirė
A. a. Angelė Grigienė 

mirė penktadienį, rugp. 17 
d. Už a. a. vėlę atnašautos 
trejos šv. mišios mūsų ba
žnyčioje. Kun. Karalius 
laikė iškilmingas mišias 
prie didžiojo altoriaus. 
Kun. A. Alauskas ir kun. 
A. Degutis laikė skaityti
nes mišias prie šoninų al
torių. Palaidota Šv. Jurgio 
kapinėse. *

• v •
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SHENANDOAH, PA.
Padorumo Legi jonas

Mūsų parapijos 2115 na
rių įsirašė į Padorumo Le- 
gijoną. Šis skaičius vien 
mūsų parapijoj parodo 
k^ip uoliai katalikai vei
kia kartu su diecezijos 
Kardinolu, kad pasiekus 
tikslą, t y. nepadorių kru
tamu - kalbančių paveiks
lų apšvarinimą.

Be to, visos katalikiškos 
draugijos kaip tai: Švento 
Vardo, Vyčiai, Sodalietės, 
Apaštalystės Maldos, Ro
žančiaus ir Moterų Sąjun
gos išnešė tam tikras re
zoliucijas ir pasižadėjo | 
krutamu - kalbančių pa
veikslų teatrus nesilahkyti

Apsivedė
Kun. Dr. V. Martusevi- 

čius suteikė moterystės 
sakramentą Karoliui Hor- 
nberger ir Daratai Zakavi- 
čiutei. K. Hornberger pir
miau buvo protestantas, 
bet atsivertė prie katalikų 
ir priėmė krikšto sakra
mentą. Jaunavedžių drau
gai linki jiems laimingo 
gyvenimo.

Gaila, kad mūsų lietu
vaitės apsiveda su svetim
taučiais lyg, kad nebūtų, 
lietuvių.

JI_______________

Pirmoji komunija
Netoli šimtas bernaičių 

ir mergaičių priėmė pirmą 
komuniją, rugp. 15 d. Ši 
vaikučių pirma komunija

Komunistų Veikimai
Shenandoah’o lietuviai 

komunistai labai įsidrąsi
no. Jie dažnai rengia išva
žiavimus, piknikus, įvai
rias prakalbas ir susirin
kimus. Tie susirinkimai 
yra laikomi Shenandoah’o 
prięmestelyje — Shenan
doah Heights. Į tuos susi
rinkimus ’ankosi nemažas 
būrys. Juose dalyvauja, 
net ir vadovauja daugelis 
iš parapijos taip vadinamo 
komiteto narių. Pereitą 
savaitę vėl skelbė vietinia
me laikraštyje apie savo 
pikniką, kuris Įvyko sek- 
madie n į, Laudermann’o 
Parke. Jie jau vadinasi ne 
kokia ten komunistų drau
gija, bet komunistų parti
ja. Į tą pikniką kvietė vi
sus bedarbius. Piknike ža
dėjo gausių ir įdomių pro
gramų: šokių, muzikos ir 
dainų. Dainų pi ogramą tu
rėjo išpildyti Shenandoah 
komunistų vyrų choras. 
Mažai kas dalyvavo.

Gėda lietuviams, kad jie 
pine komunistų dedasi, ku
rie šiame krašte yra nepa- 
geidaujami.

Kortavimas
Rugp. 19 d., įvyko 

moga — card ir bunco lo
šimas, naujai ištaisytoje 
salėje. Pramoga sėkmin
gai pavyko. Nepaisant 
karščio, netoli 300 žmonių 
dalyvavo pramogoje. Visi 
atsilankusieji buvo paten
kinti vakaro vedimu. Išlo- 
šusieji gavo įvairių, gra
žių ir naudingų dovanų. 
Šeimininkės, kurios uoliai 
darbavosi, kad surengti 
šią pramogą užsitarnavo 
padėkos. Taigi parapija ir 
klebonas yra dėkingi 
šioms: Ona Boreese, Ade
lė Schopple, Marė Upana- 
vičiutė, Valerka Zuby ir 
Elena SlOvak.

pra

Novena
Mūsų klebonas, kun. A. 

J. Alauskas, laikys noveną 
prie Šv. Teresėlės, Šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje, 
Tamaųua. Novena prasi
dės sekmadienį, rugp. 26 
d., Kun. A. Alauskas pa
maldas laikys ir pamokslą 
pasakys per visas devy
nias dienas.

“Pūtis**
Nieko neveikti — reiškia 

mokytis daryti blogą.
Šv. Augustinai.

Svečiai
Pereitą savaitę, mūsų 

kleboną lankė jo motina, 
dvi seserys ir brolis. Gerb. 
klebono šeimyna čion at
važiavo iš Philadelphijos. 
Jie taipgi dalyvavo Lietu
vių Dienoj, Lakewood Par- 
k'e.

nigas W. Matulaitis; die- 
, konu buvo Kun. P. Gar
mus, sub-diekonu kun. P. 
Laumakis. Prie šoninių al
torių šv. mišias atnašavo 
kun. I. Valančiunas ir kun. 
S- Draugelis. Mišias atna
šavo per ekzekvijas kun. 
K. Klevinskas. Kiti kuni
gai buvo; J. Čepukaitis, I. 
Zimblys, J. Halaburda ir 

i E. Paukštė. Pamokslą pa
sakė kun. S. Draugelis.

Radio Programas
Kiekvieną dieną nuo 

,3:30 iki 4:00 valandai po 
pietų galima klausytis lie
tuviškos programos per 
Radio iš stotis WIBG (970 
Eil.) Programa aiškiai 
girdisi net 50 mylių tolu- 
įmo. Jei patinka jums ši 
lietuviška valanda, malo
nėkite pasiųsti laišką ar
ba atvirutę šiuo antrašu: 
Kazys Kisielius c/o Lithu- 

i anian Program, Station 
WIBG., Sylvania Hotel 
Locust & Juniper Sts.. 
Phila. Pa.

Krikštas
Juozui ir Stasei Butkau- 

skams gimė duktė, rugp. 
7 d. Duktė apkrikštyta 
Petronėlės vardu, rugp. 13 
d. Krikšto tėvais buvo An
tanas Butkauskas ir Elena 
Morkevičiutė, — tėvo bro
lis ir motinos sesuo.

“P.”

PHILADELPHIA, PA.
Bazarai

Kasmet Šv. Kazimiero 
parapijoje yra laikoma ba
zarai, parapijos naudai. 
Kadangi parapijiečiai išsi
sklaidę po visas dalis Phi- 
ladelphijos, taigi yra rei
kalinga daryti net kelis 
bazarus. Pirmas bazaras 
Įvyks West Phila,, 80 ir 
Madison gatvių, rugp. 30- 
31 ir rugsėjo 1 d. Antras 
— Point Breeze, 1 
13—14—15 dd.

•f

— 1938 metais Lietuvo
je būsimai dainų dienai lig 
šiol jau įsiregstravo 163 
chorai su daugiau, kaip 
6000 dainininkų. Tačiau 
tikimąsi, kad netrūkus 
dar įsiregistruos apie tiek 
pat chorų. Tai būtų pati 
didžiausia dainų šventė, 
kokia lig šiol buvo Lietu
voje. Tsb.

Pamaldos West Philadel- 
________ P1“)0!______

Kadangi daugumas Šv. 
Kazimiero parapijos para
pijiečių gyvena toli nuo 
bažnyčios, kaip tai West 
Philadelphijoj, tai yra bū
tinai reikalinga, kad West 
Philadelphiečiai lietuviai 
turėtų savo bažnyčią. Bet 
kol kas kiekvieną sekma
dienį yra laikomos Šv mi
šios rusinu svetainėje, 87- 
tos ir Eastwick gatvių, 9 
vai. Tikimės, kad neužilgo 
West Philadelphiečiai tu
rės savo bažnytėlę.

TU IR AŠ

EASTON, PA.
LIETUVIAI BUCKS 

MONTGOMERY CO.

- f

IR

Piknikas Fairhill, Pa.
Gana daug čia yra apsi-

rugsėjo gyvenusių lietuvių farme-
rių. Gyvena vidutiniškai, 
palaiko draugiškus santy-

Tikimės, kad parapijie- kius, skaito įvairius lietu
čiai suteiks dovanėlių ir vj§kus laikraščius, šiais 
atsilankys į šiuos bazarus. meįaįs pradėta rengti lie-

Apie kitus bus paskelb- tUviški piknikai.
ta vėliau.

z Sekantis piknikas Eas- 
ton, Pa., Šv. Mykolo para
pijos naudai, 
piūčio 26 d.,

A‘ ]į.^a’,laki« pijos naudai. įvyks rug-
Metines Misios lpiūčio 2g d ^n^dienį. 

Rugp. 20 d., 10 vai. ryte Norima padaryti gražų ir 
į įvyko iškilmingos šv. Mi- linksmą pikniką. Pikniko 
šios už sielą a. a. Kun. rengimo komisija yra se- 
Juozapo Kaulakio, kuris kanti: 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 1. Ig. Ambrasas

, * _• 2. J. Stankūnas
3. K. Kamarauskas
4. V. Duklis
5. K. Stasis

metai atgal. Žmonių suėjo 
daug pasimelsti už savo 
buvusį kleboną.

Šv. Mišias atgiedojo Ku-

Balsuotojų registracijos vaizdas raštinėje. New 
Orleans mieste, kur senatorius Huey P. Long iššaukė 
miliciją kovoje su miesto mayoru T. Semmes Walms- 
ley. Kulkosvaidis yra atstatytas prieš miesto rotužę, 
nes bijoma, kad mayoras neįsakytų policijai raštinę 
atimti nuo milicijantų. __ . '

Susirinkusius svetelius 
pa vaisys:

1. O. Vasiliauskienė
2. A. Ambrasaitė
3. M. Maziliauskienė 
‘Trokštančius pagirdys’:
1. J. Stankūnas
2. J. Maziliauskas
3. P. Blieka iš Eastono -
4. P.-Kaulius iš Phillips- 

burgo, N. J.
Paįvairinti pikniką nu-; 

tarta turėti šiuos žaislus: ’
1. Bėgimai į tolį
2. Ėjimas ant plytų
3. Bėgimas su kiaušiniu 

šaukšte rankoje.
4. Pajaus valgymas.

: 5. Bananų valgymas.
6. Šokimas su balium^ 

pririštu prie merginos ko
jos.

Įspėti:
1. Kiek pupų stiklinia

me inde?
2. Kiek kornų gaidys su

les nuo ryto iki 9 vai. vak.
Žaislus tvarkys ši komi

sija:
1. K. Kamarauskas
2. K. Stasis
3. I. Ambrasas
4. A. Ambrasaitė
5. V. Duklis
Teisėjų Komisija dova

nas paskirstyti:
1. J. Kricks iš Betlehėm. 

Pa.
2. O. Vasiliauskienė
3. Laurinaitienė
4. K. Kamarauskas
5. J. Lazauskas.
Konkursams ir žaislams 

laikas paskirtas 4—5:30 ir 
8—9 p. m. Bus duota do
vanos už gražiausią ir 
trumpiausia prakalbą, dai
liausiai pašoktą valcą ir 
padaryta juokingi ausį: 
šposą.

Būtų labai malonu su
laukti kuodaugiausiai sve< 
čių iš visų apylinkių.

I. Ambrasas Rengėjų 
Komisijos Narys

■PARSIDUODA :
KEPYKLA,

“Ice Cream” Dirbtuvė, 
Krautuvė ir Namas.

Kepyklos Biznis toks: parduodi- 
ma duona, įvairūs pagražinti te 
ornamentais papuošti tortai (ker 
kos) ir narni; darbo Ice Cream’a-

FORD S BAKERY
BeU Phone, REGent 1M4 

440 E. Belgrade Street 
Philadelphia, Pa.



ĮA

Penktadienis, M įdš4
/

DARBIJUJSJCAS
(THE W0RKEB)

Publiahed every Tuesday and Friday eicept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Dar, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
------------------ by --------------

8ADTT JOSEPH ’SLITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS

JBntered as seeond-class matter Sept 12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870 '**’

Aeeeptance for mailing at speclal rate of postage provided for in Section 1103 
*. Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

8UBSCRIPTION RATES: 
Dmestic yearly ..........................
Foreign yearly............................. ........
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly..

$4.00
$5.00

$2J5O

PRENUMERATOS KATNA;
Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

■■

DARBININKAS
186 West Broadway South Boston, Mass

Telephone South Boston 2680

LIETUVA IR SOVIETAI
Nelabai seniai Maskvoje 

lankėsi užsienio ministeris 
. Lozoraitis. Jį pasitiko net 
I pats Litvinovas ir pasakė 

labai mandagią ir net nuo
širdžiai skambančią kalbą. 
Mūsų ministeris taip pat 
nepaliko skolingas ir atsa
kė dar mandagiau ir nuo
širdžiau. Iš viso, Sovietų 
vyriausybė pagerbė Lie
tuvos ministerį kaipo ne
priklausomos' valstybės 
atstovą. Buvo prisiųstas 
raudonosios armijos es
kortas, kariškas orkestras 

| sugrojo Lietuvos himną ir, 
I apskritai, išvystyta visas 

F priimtuvių ceremonijalas, 
kaip, kad daroma “kapita
listinėse” valstybėse. Pas
kui buvo pietūs, daugiau 
kalbų ir t. t. Kas įdomiau
sia, kad bolševikų valsty
bė išlaikė pilną mandagu- 

I mą ir pagarbą tokiai ma
žai Lietuvai, kurią Hitle- 

- ris kadaise pavadino ‘nyk- 
P štukų valstybe’. P. Lozo- 

£ t aitis turėjo jaustis gan 
| smagiai.

Jau daug, daug metij 
praslinko nuo to laiko, kai 
rusai pareiškė oficijalią 
pagarbą Lietuvai Maskvo
je. Tai tur būt bus buvę 

. tik Algirdo ir Vytauto 
: laikais. Stepono Batorio ir 

Zigmantų laikais rusai, 
nors dantimis grieždami, 

; buvo priversti pripažinti 
| karišką lietuvių galybę, 

bet paskui Lietuvos var- 
f das smukte smuko rusų a- 
| kyse, kol priėjo prie to, 
K kad ir jos vardas buvo nu- 
| šluotas nuo žemlapio ir 
| pakeistas vardu “Sievero- 

Zapadnyj kraj” (šiaurva- 
| karų kraštas). Dabar lai-

• v

kai pasikeitė, ir Sovietai, 
reprezentuoja dabartinę 
rusų vyriausybę, stato 
Lietuvą ant lygaus su ki
tomis valstybėmis papė- 
džio... Rodos, lietuviams 
tektų jaustis išdidiems. O- 
ficijalinė Maskva sveikina 
oficijalinį Kauną. Likimo 
ratas apsisuko aukštyn. 
Mums reikia išpūsti krūti
nė, bet...

Į • i ' *

Bet turime reikalą su to
kiais žmonėmis, kad prieš 
džiūgaujant reikėtų apsi
žiūrėti. Rusija yra Rusija. 
Revoliucija pakeitė jos re
žimą (valdžią), bet ar pa
keitė Rusiją kaipo tokią, 
tai dar didelis klausimas. 
Tie, kuriems teko tyrinėti 
dabartinis Rusijos gyveni
mas, drąsiai tvirtina, kad 
bolševizmas tai tik laiki
nas incidentas rusų isto
rijoj. Jis bus likviduotas. 
Bolševikai jau nebe tie ko
ki jie buvo teroro metu. 
Jiems rūpi tik užsilaikyti 
valdžioje koilgiausiai, bet 
šiaip jau jie mato, kad 
kontrolė milžiniškos tau
tos slysta ir jų rankų. Ki
tais žodžiais, Rusija grįž
ta prie senosios politikos, 
vadinasi užgrobimo visų 
tautų, kurios pirmiau įėjo 
į jos imperijos sąstatą.' Jei 
dabar Maskva flirtuoja su 
Kaunu, tai ji turi koki 
nors svarbu reikalą Lietu
voje. Ypačiai Litvinovo 
pareiškimas, kad Lietuva 
sudarysianti patogią dir
vą sovietų kultūrai vysty
tis, yra nebe reikšmės. 
Mes žinome, kokia bolševi
kų kultūra. Amerika jau 
gerokai nuo jos čiaudi.

K.

I

Į Vokiečiai ir Vilnių Jau Savinasi
t * ’ <

Paskutiniuoju laiku vo- ir prašo Karaliaučiaus 
| kiečių naciška spauda, kle- 
I gedama visokiausių nesą- 
f monių apie Lietuvą, priė- 
į jo net ligi to, kad pradėjo 
^ Savintis ir Vilnių, vadinda- 
| ma jį grynai vokiškų mies- 
I tu. Ji sako, kad Vilnius 
c savo išorine išvaizda pri
mena vokišką kraują. Čia 
užtinkama vokiečių gatvė, 
kurioje matomas vokiečių 
statybininkų pastatyta go 
tiškos bažnyčios mūras*. 
Ten 1387 metais bažnyti
nių statybininkų pastaty
ta gotiška Šv. Jono bažny- 
“aa, ten 1500 metais pasta- 
yta šv. Bernardo ir Šv. 
Inos bažnyčios savo sty- 
įumi primenančios Danei-* 
po ir Liubeko viduramžių 

pažnyč 
metais
range!

nemokšos ar bent pamirš
ta istoriją. Juk visi žinom, 
bet ir amžini Lietuvos 
priešai lenkai, neneigia, 
kad Vilnių įkūrė didysis 
Lietuvos kunigaikštis Ge
diminas. Vilniaus vokišku- 
mas daug mažiau ryškus, 
regu šiandien Berlyno lie
tuviškumas.

Suprantama, kad taip 
tendencingai rašydama vo 
kiečių spauda turėjo vieną 
tikslą, būtent, kaip visa
dos, taip ir šį kartą kuo 
daugiau Vokietijos gyven
tojus kiršinti prieš Lietu
vą. Jiems atrodo, kad lie
tuvių nė vienos pėdos že
mės nėra ir kad visa da
bartinė Lietuva yra vokiš
ka žemė ir turi vokiečiams 
priklausyti. Aišku, kad ši
ta vokiška tulžis nėra be 
vokiečių vyriausybės ži
nios, nes vokiečių laikraš
čiai gali tik tą rašyti, ką 
jiems nurodo progogandos 
ministerija. Matome, ko 
vokiečiai siekia ir ko nori.

Nekalbant jau apie šias 
vokiečių nesąmones, pas
kutiniai vokiečių spaudos 
pludymai Lietuvos adresu, 
yra tiesiog šlykštūs. Ypač 
jie pasidarė nepakenčiami, 
kai Lietuva paskutiniuoju 
laiku pradėjo tvarkyti 
teisingais ir teisėtais pa
grindais Klaipėdos kraštą. 
Klaipėdos politikai prita
ria ir didžiosios valstybės. 
Tas vokiečius dar labiau 
pykdo ir jie šėlsta- netik 
ant Lietuvos, bet ir ant 
Klaipėdos krašto signata
rų. Tsb:

LAUKIA 
“LITUANIKOS II”.

ę r.:.’

Kas Beliko Iš Lenkų 
Tvirtovių Lietuvoje

Suvalkijoje; arčiau prie nekaip. Bet kad kitur dar 
vokiečių sienos buvo di-'x 
džiuliai lenkų dvarai. Ten 
milžiniškus plotus valdė 
pagarsėję dvarininkai Ga- 
vronskiai, Geištorai, ir ki
ti. Lietuvių engėjai ir len-* 
kintojai.

Žmonės kai kuriuos lau
kus buvo “Kapotine” pra
minę, nes dvarininkai jų 
kailio nesigailėdavo ir lie
tuvius kapodavo. Už ma
žiausią menkniekį dvari
ninkai rykštėmis kapoda
vo nusilpusį lietuvį darbi
ninką. Dabar atė^o jau ki
ti laikai ir dvarai atiteko 
bežemiams, savanoriams, 
smulkiems ūkininkams. 
Atsieit tiems, kurie senais 
laikais buvo atėjūnų dva
rininkų kapojami.

Lietuvoje jau labai daug 
inteligentų yra ūkininkų. 
Netoli Žaliosios, kur se
niau prieidavo Gavronskių 
dvarai, dabar didelį ūkį 
valdo Gugys, amerikietis. 
Amerikoj būdamas jis 
taip pat ūkininkavo ir 
1920 metais į grįžęs Lietu
von, tuo paties pamiltojo 
darbo vėl ėmėsi. “Talkos” 
spaudos biuro’ bendradar
biui teko su ponu Gugiu 
pasikalbėti:

— Ūkininkauti aš mė 
gau ir pat mažens. Kai tė- j 
vai mane leido į mokslus, 
aš verkdamas sakiau, kad 
nieku kitu nebūsiu, o tik 
ūkininku. Ir taip išėjo. A-|

blogiau — kalba jiedu, in
teligentai ūkininkai.

Gavronskių viename pa- 
lociuje gyvena pensinin- 
kas atsargos gen. Skoms- 
kis, kuris teturi tik 5 hek
tarus žemės. Kituose rū
muose yra prieglaudos ir 
mokyklos.

Kiek toliau yra žinomų 
Lietuvos lenkintojų Geiš
torų dvarai. Užlipdavo se
nis Geištoras ant balkono, 
žiūrėdavo, kaip prakaituo
dami skuba jo baudžiau
ninkai ir sakydavo: “visur 
mano, visur mano, kur tik 
akys mąto.”

“Bet aš nenorėčiau, kad 
būtų mano, net kur akys 
nemato.” Dabar Geištoro 
rūmuose yra senelių prie
glauda, kur 160 visokio 
amžiaus senelių ramiau 
baigia savo dienas tuose

T. O. M. Sopowith, savi
ninkas anglų būrinio laivo 
Endeavor su kuriuo jis 
stengsis laimėti Amerikos 
taurę būrinių laivų lenkty
nėse, Newporte, rugsėjo 
mėnesyje.

dvaruose pro kuriuos jie 
patys arba jų tėvai bijo
davo su kepurėm praeiti...

Keičiasi laikai... Suval
kijoje dauguma dvaro 
centrų nupirkta amerikie
čių lietuvių. Jie gerai su
gyvena su kaimynais ir 
sėkmingai ūkininką uja. 
N e, vienas jų lenkinimo liz
do nebesuka. Jie lietuvybę 
gaivina ir lietuvių tautai 
skaidrių rytojų kuria.

Laiškai iš Lietuvos
Apsilankius Palangoje
Pasibaigus Eucharisti

niam Kongresui, daugelio 
kauniečių ir nekauniečių 
pašnekesiuose skambėjo: 
kur gi važiuosim vasaroti 
— Birštonan, Nemunaitin, 
Alytun, Pasvalin, Zarasų 

J kraštan ar Palangon?
Kiekvienas tariamasai 

'laimingasis renkasi vasa-

hercogą Albrachtą para
mos.

Miesto steigėjai bus vo
kiečių kolonistai, nes 1387 
metais Vilnius gavo vokie
čių miestų priimtą Mak- 
deburgo miestų teisę.

Vokiškasis karo menas 
Vilniuje taip pat labai ryš
kus ir seniau buvęs labai 

i aukštinamas, 
k Toliau, vokiečių spauda 
nurodo, kad vokiečių gy
ventojų skaičius Vilniuje 
pasiliko toks stiprus, kad 
vokiečių įtaka vėl galėjo 
ir dabar gali plėstis, nes ji 
tame mieste esanti labai 
ryški.

Štai prie kokių absurdų 
prieina hitleriška, tiesos 
nebežinanti, vokiška spau
da.

Matyti, kad tokių strai-

ias. Dar net 1585
veikli vokiečių e-

ikų parapija statosi 
|e vokišką bažnyčią psnių rašytojai visiškai

Susidomėjimas “Lituani
kos II” skridimu Lietuvo
je yra labai didelis. Diena 
iš dienos laukiama vis 
naujesnių žinių iš Ameri
kos. Lietuvoje Vaitkui pri
imti susiorganizavo ir te- 
besiorganizuoja visa eilė 
komitetų, netik Kaune, bet 
ir provincijoje, ypač Klai
pėdoje. Nors ALTASS 
skridimui pinigų nebepra
šo, tačiau jie Lietuvoje 
dar renkami ir į Ameriką 
siunčiami. Lietuvoje yra 
tokia nuomonė, kad ne
svarbu, kas skrenda “Li
tuanika Ii”, bet svarbu, 
kad ji laimingai ištiestų 
sparnus Amerikoje ir pa
siektų tėvų žemė, tuo lie
tuvių tautai nupelnydama 
naują garbės vainiką.

Reikia pastebėti, kad 
Vaitkaus skridimu, ypač 
labai susidomėjęs lietuviš
kas kaimas, kuris ir šiems 
sunkiems laikams esant, 
aukoja savo pinigus, kad 
tik pavyktų Atlanto nuga
lėjimas. Žmonės jau dabar 
tebekalba tik apie “Litua
niką U”, prisimindami 
tuos jausmus, kurious lie
tuvių tauta taip nuošir
džiai pareiškė tragingai 
žuvusiems didvyriams Da
riui ir Girėnui.

— Lietuvoje atgyja tau
tinė muzika, kanklęs ir 
skudučiai. Pirmąsias gai
vina įvairūs tautinės mu
zikos mylėtojai, o antrą
sias — ypač skautai. Kai 
kuriose Lietuvos vietose

ldininkų draugijos sky
riai, o’Kaune veikia kan
klininkų mokykla.

Tsb.
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menkoj ūkininkavau 15 mojimo yietą pagal savo; 
metų, o Lietuvoje tokią k> senes-Stiprumą w pagal 
pat skaitlinė greit sukaks. t,tuS ^kaiciavnnus. 21- 

~ iioma, populiariausia Pa-
A YYioy’i Lziorio I <Tfxrc* *■Amerikietis Gugys yra 

didelis Lietuvos patriotas. 
Jis pirko ūkį apie 300 ha 
iš lenko.

langa ir Klaipėdos kraš- 
’ tas. Šias eilutes rašančiam 
' ir teko kelios savaitės už

sukti į šią savotiško pa- 
Amerikoj turbūt ge- traukimo apylinkę.

riau ūkininkauti?. . Iš Kauno j Palangą ten-
— Kodėl? Kad Amerika i t— —Ika važiuoti geležinkeliu 

per Radviliškį, Šiaulius, 
Telšius iki Kretingos sto
ties, iš kur į Palangą vyk
stama autobusu 12 kilo
metrų. Palangos miestelis 
jau ne be miestelis, kaip 
sako garsioji daina apie 
kunigaikštienę Birutę, bęt 
jau miestas, kadangi tvar
kosi savarankiškai, turi 
savo burmistrą ir kitus 
valdininkus. Miesto vidų- 
iys — centras, kaip Kau
no Laisvės Ateja; automo
biliais judėjimas nemažas, 
taip, kad dežuruojančiam 
policininkui neretai, tenka 

žodynų autorius. Jis taip ’^y“. automobilistams 
pat Lietuva nenusiskun-jPravazlavlma'

Miestas visai prie jūros, 
— Šiuo laiku truputį todėl tik ką į jį įvažiavęs 

sunkiau. Ūkininkai daug girdi josios bangavimą, 
prigamina, tik su rinka smarkesniam vėjui pu-

ir geriausias kraštas, bet 
vistiek svetimas. Čia aš 
jaučiu dirbąs netik sau, 
savo vaikams ir bendram 
tautos labui. Lietuvoje į 
man geriau ūkininkauti.

Pas Gugi pavyzdingi 
gardai, tvartai ir greičiau
sias arklys Lietuvoje

— Tai mūsų tėvas — 
kalba aplinkiniai smulkes
ni ūkininkai. Jei tik bėda, 
eik pas ponus Gugius ir jie 
išgelbės.

Be to, pas Gugį gyvena 
plačiai žinomas Amerikie- į 
tis lietuvis Lalis, keletos 
žodynų autorius. <

čiant. Čia pat pušynas, 
kurs savo gaivinančio 
kvapo visiškai nepavydi 
paskleisti aplinkui. Ap
link miesto centrą prista
tyta daug vasarnamių, ku
rių savininkai laukia vasa
rotojų taip, kaip sausros 
nemalonės paliestas ūki
ninkas laukia lietaus. 
Kiekviena giedri dienelė 
suteikia vasarnamių savi
ninkams daug džiaugsmo.

Daugiausia vasarotojų į 
Palangą suplaukia gal lie
pos mėnesį, nors šiemetis 
liepos mėnuo nepasižymė
jo dideliu palankumu va
sarotojams. Įdomu šilto
mis dienomis pavaikščioti 
pajūriu, kurio smėlio ko
pose prigulę pulkų pulkai 
baltų sutvėrimų. Čia pajū
ris padalintas į 3 skyrius- 
moterų, bendros ir vyrų 
rnaudynės. Tenka pasaky
ti, jog dauguma vyrų ir 
moterų labiau mėgsta ats
kiras maudynes, o bendro
se maudosi daugiausia šei
mynų ryšiais sujungti as
menys, nors būna nemažai 
ir išimčių.

Maudomas! 
ant smėlio
nuo ryto iki pietų. Nuo 4 
vai. po pietų retai kas be- 
simaudo. Pietus pavalgę 
vasarotojai vieni- eina nu
snūsti, kiti kortuoja, treti 
kokiuose nors žaidimuose 
dalyvauja, o vakarop vyk
sta į pajūrį pasivaikščioti, 
palydėti nusileidžiančios 
saulės. Šokių mėgėjai, šio
kie tokie gurkšnotojai 
traukia į restoranus, kur 

(įvairi programa tęsiasi iki 
j vidurnakčio. Tokiems va
sarotojams didžios “lai
mės” retai kas pavydi, nes 
-šokti ir trankytis per nak
tis vargiai ar patenkina
mai atsiliepia į sveikatą 
kurios “taisymo” vardan 
Čia daugiausia suvažiuoja
ma.

Kas gi važiuoja’į Palan
gą? Kaimietis ar papras
tas miestietis tuojaus at- 

l sakytų: na gi tas, kas turi 
į pinigų. O kas gi turi pini
gų ?v Na gi valdinihkai ir 

| pirkliai! Toks jų pasaky-

ir saulėje 
kaitinamas!

tižia.

Modelis naujo gelžkelio, kuris yra vadinamas 
“Railplane”. Tai yra naujas, greitas Susisiekimo bū- 
das. ~ ■ B • - ’ '*■

' li>

mas, reikia pripažinti, tu-* 
ri labai daug tiesos. Ba 
pinigų į Palangą nenuva
žiuosi — į dieną pragyven
ti reikia aštuonių litų, o 
kur gi kelionė. Ūkininkai 
ir darbininkai ten neva
žiuoja, nes jie ne tik pini
gų, bet ir laiko neturi. Bet 
kartais norisi pateisinti ir 
valdininką, kurs tikrai są
žiningai atliko savo parei
gas per metus ir, vasaros 
sulaukęs, nuvykti į Palan
gą vienam mėnesiui pail
sėti. Bet kai palygini va
sarotojų dažnai labai pra
bangų gyvenimą su kai
miečių ir miesto darbinin
kų gyvenimo sąlygomis, 
pasidaro labai skaudu. 
Koks didelis skirtumas! Iš 
vienos pusės didelis skur
das, iš kitos — visai nepa
teisinamas lėbavimas.

Taip, socialinio teisin
gumo atžvilgiu žmonių są
žinė smarkiai pašlijusi...

Apie Klaipėdą
Būti Palangoje ir nenu

vykti į Klaipėdą — galima 
tai laikyti dideliu nusikal
timu. Klaipėda ir jos kraš
tas turi didžiausios reikš
mės Lietuvos nepriklauso
mybei išlaikyti. Siu laiku 
daromos didžiausios pa-* 
stangos, kad viS“a Lietuva 
suprastų Klaipėdos krašto 
reikšmę. Tuo tikslu rug
piūčio 12 d. Klaipėdoje su
rengta Jūrų Diena, sutrau-s 
kusi minių minias iš visos 
Lietuvos.

Atvirai galimą tvirtinti, 
jog Klaipėda lietuvė ja. Ga- 
bematoriaus J. Navako 
drąsūs teisėti žygiai labai 
teigiamai paveikė į klai
pėdiečius. Klaipėdos kraš 
to nauja direktorija per4 
trumpą laiką susilaukti 
daug simpatijų ik klaipė
diškių, kuriems įgrįso hit
lerininkų teroristinės pas
tangos atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos kūno, 
kurio gyvastingu nariu jis 
nuo amžių yra, buvo ir 
bus? Naujoji Direktorija, 
energingo klaipėdiečio p, 
Reizgio vadovaujama, jau 
suskubo apvalyti krašto 
administracijos aparatą, 
sumažinti krašto išlaidas, 
padidinti valdininkų dar
bingumą. Valstybės teisn- 
gumo organų pravestas 
tardymas vokiškose orga
nizacijose aiškiausiai pa
rodė, jog hitlerininkai ve
dė pragaištingą darbą. Jų 
įsteigtos organizacijos gin 
klavo savo narius, trenira
vo juos kariškiems žy
giams, rengė teroro dar
bams. Dabar gi toms orga
nizacijoms padarytas ga
las, daugiaus kaip 100 at
sakingų asmenų atiduoti 
teismui, kurs tars savo žo
dį.

Krašto administracijai 
pradėjus energingai veik* 
ti, lietuviška dvasia visur 
smarkiau paveikė. Klai
pėdos krautuvininkai mie
lai šnekasi lietuviškai.

X 9

Taip, Klaipėda dabar prog 
resuoja.

Čia dar tenka paminėti, 
jog nuo rudens Klaipėdoj 
pradės veikti aukštasis 
Komercijos Institutas, ku
ris ruoš Lietuvai diplo
muotus prekybininkus. In
stituto rektorius išrinktas 
jo steigėjas p. Em. Galva
nauskas, buvęs ministeris 
pirmininkas.

Juozas Lišva« 1
' i
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Šv. Jurgio parapija nors 
jau 20 metų kaip gyvuoja 
bet apie ją mažai kas yra 
girdėjęs, nes ji buvo ap
leista.

r* •

CAMDEN, N. J.

atsilankant artimoje atei
tyje. Vienas.

MALDAKNYGES

se : pagamintais pyragai
čiais ir kitokiais skanu
mynais.

Pelnas šio vakarėlio pa
skirtas &

KAS

Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A Sacks. Aioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnią, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su ją tėvelių 

gimtine — tėvyne.
ši knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

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

“DARBININKAS”

Nors oras buvo labai šil
tas, žmonių gana didelis 
būrys atsilankė.

Priscila.

ĮVAIRIOS žinios
— Kauno miesto muzie

jus neseniai gavo retų se
noviškų Kauno nuotraukų 
albumą. Nuotraukos buvo buvo Kaune.

PA3INAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
< TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

"MALDŲ RINKINĖLIS"
Kalno®:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltai* oeluiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais oeluiloido apdarais *90 (buvo $1-25)

Imant didesnį skaičią. duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Vlna Užsakymus stokite sekančiu antrais:

"D A R B I N I N K A 8”
Broad-**? — ?- Bne*,.--.

Penktadienis. Rugpiūčio 24. 1934
■—TT II W

BLAIVININKŲ SUSIVLENYMO CENTRO
VALDYBA '

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Pr. J. Juškaitis—pirm, 
ir redaktorius, 432 Windsor St, Cambridge, Mass.; Pr. Mantus— 
I-as vice-pirm.; J. Baltrušaitis—II-as vice-pirm.; V. J. Blavackas 
—rašt., 7 Mott St, Worcester, Mass., O. Sidabrienė—itd., 6 Oom- 
monwealth Avė., Worcester, Mass., K. Rainys lr A. Zavetskas—iž
do globėjai.

Tvarka
Kaip jau skelbiama Liet. 

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

Seimo Tvarka
Seimas prasidės su Šv. 

mišiomis 11 vai. ryte. Ap
linkybėms h’ galimybėms 
leidžiant, Šv. Mišios. bus 
iškilmingos, kurias atna
šaus ir pamokslą sakys 
Dvasios Vadas Kun. J. J.

i PROTOKOLAS 
A. L. R. K. BLAIVININ

KŲ SEIMO

Seimas įvyko Mariana
polio Kolegijoj rugsėjo 17 
d., 1933. Prasidėjo su pa
maldomis Kolegijos Ko
plytėlėje. Šv. Mišias atna 
šavo kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C., org. Dvasios Va
das. Asistavo kun. dr. P. 
Biskis, M. I. C., ir kun. dr. 
Andrulionis.

Pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Navickas. *

Į Seimą atvyko sekan
tieji atstovai:—

Thompson, Conn.
Kun. Dr. J. Navickas, 

Klier. J. Baltrušaitis, Stu
dentas J. Kuprevičius, 
Stud. S. Masiukevičius, ir 
Jonas Tėtulis.

Cambridge, Mass.
Kun. J. J. Juškaitis, An

tanas Zaveckas, Benedik
tas Jakutis.

Worcester, Mass.
Kun. A. Petraitis, Pra

nas Mankus, Magd. Urmo- 
nienė, Fel. Kondratavičie- 
r.ė, Ona Landžiunienė, An
tanina Markunienė, V. J, 
Blaviackas.

So. Boston, Mass.
Juozas B. Laučka, Stasė 

Šejefkaitė, Marijona Bu-» 
žiutė, Marijona Kilmoniu- 
tė, St. Žukauskaitė, K. Va- 
silienė.
Sveikinimai —

Seimą sveikino šie asme
nys:

Kun. J. Juškaitis, Kun. 
J. Jakaitis. Kun. A. Pet
raitis, Kun. V. Puidokas, 
Kun. Dr. J. Navickas, Dr. 
Būblys, J. B. Laučka, Stu
dentas Kuprevičius, P. 
Mankus, M. Kilmoniutė O. 
Sidabrienė.

Laiškais Sveikino šie:—
Athol, Mass., Waterbu- 

ry, Conn., So. Boston, Ma- 
ssachusetts su dovana 
sš.oe.

Išrinkta Prezidijuman 
šie:

Pirmininkas — Kun. J. 
J. Juškaitis, vice-pirm. — 
Antanas Zaveckas, Rašt. 
Stasė šajefkaitė, Pagelb. 
rašt. Marijona Bužiutė, 
Maršalka Jonas Tėtulis, 
rezoliucijų komisija: Kun. 
Dr. J. Navickas, M. I. C., 
Juozas B. Laučka, P. Ur- 
monienė.

Knygų Peržiūrėtojai: 
Klier. J. Baltrušaitis. Jo
nas Tėtulis.

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
Pirmininkas kun. J. Juš

kaitis sveikina Seimą ir 
linki pasekmių.

Raštininkė perskaitė 22- 
tro Seimo Protokolą, ku
ris priimtas vienbalsiai.

Sekė Centro Valdybos 
Raportai, kurie taip pat 
vienbalsiai priimti.

Referatą — “Blaivybė ir 
Alkoholis” skaito p. J. P. 
Pilipauskas.

Rezoliucijos
1. Blaivininkų Seimas 

nuoširdžiai kviečia visas 
Lietuvių kolonijas įsteigti 
Elaivininkų kuopas^ ypa
tingai įtraukiant jaunimą 
į blaivybės darbą. Šis sei
mas tikisi, jog blaivinin
kai tėvai įrašys savo vai
kus į jaunųjų blaivininkų 
eiles.

2. Seimas pakartoja pra
ėjusių metų seimo nutari
mą surengti bent vieną 
kartą į metus Blaivybes 
Savaitę.

3. Blaivininkų Seimas į- 
galioja valdybą kreiptis į 
Lietuvius misijonierius su 
prašimu, kad laike misijų 
būtų pasakyti pamokslai 
apie blaivybę ir ta proga 
paraginti tikintieji įstoti į 
Blaivininkus.

4. Seimas kreipiasi į Chi
cagos Blaivininkų Apskri
tį, kviesdamas įstoti į 
Blaivininkų organizaciją. 
Seimas prašo Mok. J. Pili- 
pausko.

5. Seimas kreipiasi į vi
sas katalikų organizaci
jas, kviesdamas jas savo 
parengimuose netur ė t i 
svaiginamųjų gėrimų.

6. Išklausę Marianapolio 
Kolegijos mokytojo p, J. 
F. Pilipausko paskaitos, 
seimas prelegentui nuošir
džiai dėkuoja ir pageidau
ja, kad ta paskaita tilptų 
visuose laikraščiuose.

7. Blaivininkų Seimas 
dėkoja “DARBININKUr* 
už teikiamą vietą Blaivy
bės Dirvai ir kviečia savo 
narius išplatinti “Darbi
ninką”.

Centro Valdybon išrink
ti šie:

Kun. J. J. JaMkitis, Dva
sios Vadas; kun. Pr. Juš
kaitis, pirm, ir redakto
rius; P. Mankus, I vice- 
pirm.; J. Baltrušaitis — II 
vice-pirm.; Q. Sidabrienė 
— ižd.; V. J. Blaveckas — 
sekr.; K. Rainis ir A. Za- 
vedskas. iždo globėjai

Žinios Iš Lietuvos 
padarytos prieš 40—50 m. 
Tuo laiku Kaunas .turėjo 
savotišką išvaizdą. Dabar
tiniame miesto centre bu
vo tik balos ir smiltynai, 
šis albumas buvo rastas 
viename Žemaitijos dvare.

Lietuvoje kelia susido
mėjimo buvusio Lietuvos 
atstovo Berlyne ir Londo
ne, plačiai išgarsėjusio 
tarptautiniame Haa gos 
teisme, kaip Lietuvos gy
nėjas, Vaclovo Sidzikaus
ko bylą. Jis kaltinamas 
tuo, kad būdamas Lietu
vos atstovu Berlyne, pasi
savino jam duotus pinigus, 
kuriuos Lietuvos konsulai 
Vokietijoje paaukojo Lie
tuvos labdarybės dar
bams. Išviso, sakoma, kad 
Sidzikauskas pasisavinęs 
apie 88.000 vokiečių mar
kių. Tardymu veda apelia
cinių rūmų teisėjas Bal 
bachas. Kaltinamasis ak
tas jau surašytas ir byla 
bus sprendžiama rugsėjo 
mėnesį.

Pats Sidzikauskas sako, 
kad trys Lietuvos konsu- 

, lai Vokietijoje, patys iš
galvoję tariamą jų pinigu 
pasisavinimą ir keršyja 
jam užtai, kad jis labai e- 
nergingai ir sumaniai gy
nė Haagos teisme Lietuvą 
Klaipėdos byloje. Jokių 
pinigų Sidzikauskas iš jų 
nėra gavęs. Jeigu būtų to
kią stambią sumą gavęs, 
tai konsulai būtų iš jo rei
kalavę kvitos ir viešos 
Lietuvos padėkos. Taip 
paprastai būna visados, 
kada tik Lietuvos garbės 
konsulai aukoja stambes
nes pinigų sumas Lietuvos 
reikalams.

Šioje byloje liudininkais 
šaukiami: Lietuvos minis
teris Berlyne dr. Šaulys, 
karo atstovas Berlyne pul
kininkas Škirpa, buvęs mi- 
nisteris dr. Zaunius, da- 

• tartims ministeris Lozo- 
Į raitis, visi trys konsulai ir 
i Lietuvos. pasiuntiny bes 
iBerlyne patarėjas Dymša. 
įdomu pažymėti, kad du 
konsulai patys raštu pa- 

j reiškė, kad Sidzikauskui 
jie jokių, pinigų nedavė. 
Tik vienas dabar ginčija, 
kad įteikęs apie 40.000 vo
kiškų markių. •

GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

• Programas
Vasarinė mokykla, kuri 

vedė mokytoja A. Piniute 
ir J. Padvaiskas/ užsibai
gė rugp. 19 d. vakare su į- 
domia programa.

Dviedešimt aštuoni vai
kučiai gavo dovaną už 
“perfect attendanėe”. Ke
turi vaikučiai, kurie pasi
žymėjo moksle, taipgi ga
vo dovanas, J. Bulovas, P. 
Arlauskas, E. Jankauskai
tė ir I. Zenavičiutė.

Piknikas Pavyko
Šio mėnesio 19 d. įvyko 

Šv. Kazimiero parapijos 
antras piknikas.

Diena pasitaikė labai 
graži. Piknikas prasidėjo 
pirmą vai. p. m.

Apie pusė po pirmos 
automobiliai pradėjo, eilė
mis važiuoti į grąžųjį pik- 

?r .-r_ .ninko parką. Northaniptžt
Cambtidge, Mass., rugpiu-ĮDiei!iai> dviem autobu- 

sais atvyko į pikniką. Iš 
tisįkitų kolonijų visi atvyko 

automobiliais. Suskaityta

z

— Komitetas nukentė- 
jusiems nuo audrų šiaurės 
Lietuvos ūkininkams šelp
ti kreipėsi su prašymu į 
Lietuvos vyriausybę, kad 
šiems ūkininkams būtų 
duota miško medžiaga su
griautiems trobesiams at
sistatyti. Visuose vals
čiuose sudaryti šalpos ko
mitetai, kurie prasidėjus 
kūlimui kituose apskri- 
čiuose rinks aukas nūken- •c 
tėjusiems javais. Vyriau
sybė ir “Maisto” vadovy
bė sutiko, kad iš nukentė
jusių ūkininkų bekonai 
būtų priimami be eilės. 
Kaip žinome, šiaurės Lie
tuvą didžiulė audra, prida
rydama daug nuostolių, iš
tiko liepos 1 dieną.

— Paskutiniuoju laiku, 
Lietuvą labai daug lanko 
užsienio žurnalistai. Da
bar čia vieši Čekoslovaki
jos, Olandijos, Belgijos, 
Šveicarijos ir kitų kraštų 
didžiausių laikraščių ben
dradarbiai. Kai kurie jų 
Lietuvoje apsigyveno il- 

| gesniam laikui ir čia mo
kosi lietuvių kalbos. Jie 
savo laikraščiuose daug ir 
gražiai rašo apie Lietuvą, 
visur pažymėdami, vispu
sišką Lietuvos pažangą. 
Lig šiol tiek daug užsienio 
žurnalistų Lietuvoje dar 
nebuvo lankęsi.

— Teismo tardytojo įsa
kymu, uždėta policijos 
priežiūra buvusiam Klai
pėdos krašto seimelio pir
mininkui von Dresler. Jis 
priklausė priešvalstybinei 
“Sovog” organizacijai.

— Rugpiūčio 7 dieną 
Kaune Vokiečių pasiunti
nybė surengė gedulingas 
pamaldas už mirusį Vokie
tijos prezidentą Hinden- 
burgą. Pamaldose dalyva
vo ir* vyriausybės atstovai. 
Ilindenburgas karo metu 

Tsb.

parke automobilių apie 
600 (šeši šimtai)- Atrodė 
kad tai nėra piknikas, bet 
kas tai panašaus į lietuvių 
susivažiavimą — į kongre
są. i /

Visame parke viešpata
vo linksmumas. Lietuviš
kos dainos skambėjo visa
me parke. 0 garsus muzi
kantai nepailso iki vėly
bam vakarui linksminti 
susirinkusius; seni ir jau
ni matėsi didžiulėje plat
formoje besisukant.

Svečius išleidžiant, ku
nigas Puidokas savo pra
kalboje padėkojo visiems 
svečiams taip skaitlingai I 
atsilankiusiems iš tolimų 
ir artimų lietuvių koloni
jų, ir pažymėjo kaip yra 
naudinga nors ir toli nuo 
Tėvynės sienų gyvenan
tiems lietuviams, turėti 
panašius pasilinksmini
mus, bendroje patriotiško
je lietuviškoje nuotaikoje 
Po prakalbos benas sugro
jo lietuvišką atsisveikini
mo maršą ir autobusai ir 
automobiliai pasijudino iš 
vietų namų linkį

Visi patenkinti grįžo į 
namus ir pasižadėjo vieni 
kitiems, kad ąteity taip 
pat bendrai dalyvaus pa
našiuose parengimuose.

Pelito ganėtinai padary 
ta. 366 W. Broadway So. Boston, Mass.

i s

Pradžia 8 puslapyje

dzinskaitė, V. Stanonytė,
O. Petruliutė, O. Kučins
kaitė, O. Vyšniauskaitė, 
O. Noreikiutė.

Mažesni vaikučiai su
dainavo: “Aš Vaikiukas 
Mažiuliukas”, “Noriu Mie
go”.

Didesni vaikučiai sudai
navo, “Leiskit į Tėvynę”, 
“Mūs Lietuvaitė”, “Virtu
vės Muzikantai”. Pianu a- 
komponavo p-lė G. Cere- 
bejutė ir O. Kučinskaitė.

Veikalėlį ‘Antanuko Lai
mė’ gana gyvai išpildė: — 
Antanas Matulionis, Ona 
Minčinauskaitė, A. Cere- 
bejus, G. Cerebejutė ir 
Vladas Galčius.

Baigiant programą, kle
bonas kun. Jonas, Balkū- 
nas pasakė prakalbėlę, pa
sidžiaugdamas vaikučių 
nuveiktais darbais per 6 
savaites lietuviškos moky
klos ir dėkojo Sesutėm M. 
Dolores ir M. Juliona, 
Pranciškietėm už pasi
šventimą. Taipgi dėkojo 
tėveliams ir svečiams už 
atsilankymą ir paramą.

Baigiant programą su
dainuota “Tautos himnas”

Programai pasibaigus, 
svečiai pavaišinti namuo- 
- pagamintais pyragai- _ t2*A_'L*Lil —_..

___ ___ ...

l ietėms Pittsburgh. Pa.
Rugp. 14 d., Sesutės M. 

Julia ir M. Dolores grįžo į 
Vienuolyną, , Pittsburgh, 
fca. Jas palydėjo p-nai Va 
lantiejai. Dėkojame Sesu
tėms už Jų gerą širdį ir 
pasišventimą. Lauksime

JONO
. v Tai grąžus mūsų išeivijos įžymaus poeto ku

nigo K. Urbonavičiaus eilių rinkinys.
Šią knygą išgyrė visa rimtesnio ji 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:

Gražiais drobės viršeliais, tik 75 centai. | 
Popiero viršeliais, tik 50 centų.

Pinigines perlaidas (Money Order) ir savo adresą siuskit:

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

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA I LIETUVĄ 

Anglų Kalboje

“AN EXCURSION TO LITHUANIA”

A. a. Apolonija Valuke- 
vičienė mirė rugp. 19 d., 
vakare, 52 metų amž. savo 
namuose 61-11 Perry Avė.

Didžiai nuliudusius pali
ko savo Vaikelius Marijo
ną Kodienę, ir Onutę; Sū
nus Joną, Antaną ir My 
kolą; Sesutę p-nią Milin- 
čienę, Amerikoje.

Rugp. 22 d., ryte atna
šauta Šv. Mišios, Viešpa
ties Atsimainymo Kris
taus parapijoje.

Palaidota Kalvarijos ka
pinėse.

Laidotuvėms patarnavo 
graborius A. J. Valantie- 
jus.

Rugp. 21 d., 1932 m. mi
rė A. a. Apolonijos vyras.

Bet gerasis Dievulis iš- 
klausė gerų žmonfų maldų 
ir į šią parapiją 1933 m« 
atsiuntė gerą ganytoją, 
kun. J. Virbicką. Jis per 
tą trumpą laiką atgaivino 
parapiją, atnaujino bažny- 
tėlę, įtaisė keletą naujų •• 
stovylų, numaliavojo alto-* 
rius, kad net malonu žiū
rėti. j

Dabar jau pradėjo sta- 
tyti naują kleboniją.

Čia buvo daug suklydu
sių žmonių, bet per tąj 
trumpą kun. Virbickioi 
klebonavimo laiką daug 
grįžo parapijom Sekma
dieniais prisipildo maldi
ninkais. Kun. Virbickioi 
jausmingi pamokslai daug 
žmonių pritraukė prie Die- 
vo. J

Tiesa, kun. Virbickis tu-* 
ri ir priešų, bet kas jų ne
turi, ypatingai tas, kuris z 
dirba naudingą darbą Die- * 
vo ir Tėvynės garbei. į

Dievė, suteik kun. Vir
bickui sveikatos ir ilgai 
amželio. !

Menka Dulkelį
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Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Šiomis dienomis išvyko 
Chicagon mūsų kleb. kun. 
iV. Masevičius. Kartu su 
juo išvyko jo draugas ku
nigas Day. Pastarasis pa
saulinio karo metu buvo 
protestantų ministerių. 
Susipažinęs su kun. Mase- 
vičiu ir kun. Mayotte, po 
kiek laiko priėmė katalikų 
tikėjimą ir tapo Katalikų 
Bažnyčios kunigu. Bet ku
nigui Day yra labai grau
du ir nemalonu, nes jo mo
tina tebėra protestantė.

Chicagoje kun. Masevi
čius su kun. Day žadėjo 
aplankyti įdomesnes vie
tas ir savo įspūdžius para
šyti “Darbininko” skaity
tojams.

Kun. Day pasižadėjo 
dažniau atvykti Detroitan 
įr susipažinti su mūsų jau
nimu.

I

bininkai turi susidomėti.
Jeigu apdraudos kompa

nijos atsisako apdrausti 
senesnius darbininkus, tai 
apdrauda turėtų būti vals
tybių arba valstybės kon
trolėje.

Darbininkai turi reika
lauti per savo organizaci-* 
jas ir unijas, kad valsty- ' 
bes atstovai Kongresuose 
apdraudos klausimą iš
spręstų darbininkų nau
dai.

Jaunimo draugijos ket
virtas išvažiavimas įvyko 
rugpiūčio 19 d., prie ežero 
arti Milford. Dalyvavo ne
mažai jaunimo ir visi link
smai praleido laiką. Jauni
mo draugija daug darbuo
jasi šios parapijos gero
vei. Užtat parapijiečiai 
jaunimo parengimus re
mia.

Moterų draugijos susi
rinkimas įvyks rugpiūčio

—" l' II ..i J* ■ . r
te Street, žuvo automobilio nelai
mėje, rugpiūčio 10 dieną. Važiuo
dama sif draugu, kelyje susimu
šė su kita mašina ir kuone iš 
karto užmušta. Jos kelionės, drau
gas buvo lengvai sužeistas. Po 
kelių valandą merdėjimo, pasimi
rė University Ligoninėje. Laido

26 d., tuojau po vėlyvų mi- tuvės įvyko rugpjūčio 13 d. 
šių. Visos narės dalyvau
kite susirinkime.

via i pasimirė ir, rodos, tai sudaro 
šiokį tokį rekordą. Paduodame 

, sekančius davinius: 
į Juozas Juozaipaitis, gyvenęs 
804 Hollins Street, neilgai sirgęs į 
“cukrine” liga, pabaigė savo am- j 
žiu rugpiūčio 8 dieną. Velionis 
buvo 48 meti> amžiaus. Paliko 
liūdinčią žmoną ir šeimą. Buvo 
pavyzdingas katalikas, ir patrio
tas lietuvis. Laidotuvės rugpiū
čio 11 d.

Ona Duriutė, 744 West Fayet-

Liudas Žvirblys, astuonių mė
nesių kūdikis, pasimirė rugpiūčio 
II dieną. Palaidotas rytojaus po
pietį. Tėvai gyvena Linthicum 
Heights krašte. x.

Juozas Augaitis, gyvenęs 1019 
Barre Street, sirgęs apie metus 
laiko, pasimirė rugpiūčio 13 d. 
Turėjo apie šešiasdešimtis metų 
amžiaus. Jau keli mėnesiai jis gu
lėjo lovoj, stabu ištiktas, paga- 
liaus širdis neišlaikė. Paliko liū
dinčią žmoną su dviem dukte
rim. Laidotuvėse dalyvavo Šv. 
Vardo Draugijos nariai.

Žinys.

j,...... , ■

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

&

“Darbininkas” labai pla
čiai rašo apie darbininkų 
reikalus. Skaitykime jį. 
Štai dabar patyriau nuo 
Vieno apdraudos kompani
jos atstovo O’Grady, kad 
senesni darbininkai negau 
na darbo dėlto, kad ap- 
'd raudos kompanijos atsi
sako apdrausti senesnius 
darbininkus darbe. Tai 
svarbus klausimas ir dar-

% i
J. Lapkauskas, kuris ii-Į 

gą laiką sirgo, jau daug 
geriau jaučiasi. Pereitą 
sekmadienį jau buvo baž
nyčioje. Jis yra geras mū
sų parapijos rėmėjas. Die
ve duok jam sveikatą dar 
ilgai gyventi.

Klebonas dėkoja p. B. 
Vasiliauskienei už sutaisy- 
mą arnotos. Tai nebe pir
mą kartą ji taip gražiai 
pasitarnauja. Dėkui jai.

KUN. LIŪDO MENDELIO 
SUKAKTUVĖS '

, įveiktus darbus ir linkėti jam 
‘daugelį metų ateities darbams.

Ateinantį Sekmadienį, per Šv. 
Liūdo vardadienį, Šv. Alfonso 
Parapija rengiasi minėti darbš
taus ir sumanaus savo vado. kun. 
Liūdo Mendelio šešerių metų dar
buotės Baltimorėje, sukaktuves.

Ta proga, Šv. Vardo Vyrų 
Draugija, Altoriaus ir Rožančiaus 
Moterų, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelių ir Parapijos Choro jaunimo 
Draugijos sutartinai rengia su
kaktuvių vakarienę, kurioje da
lyvaus Kun. Mendelis, ką tik 
grįžęs iš atostogų.

Palyginant neilgas laikotarpis 
šeši metai, bet per tuos metus ga
biam ir energingam darbininkui 
daug ko naudingo galima nuvei
kti. Visi, artimiau stebėję para
pijos pažangą, neabejojančiai pri
tars, jog tikrai daug naujo nu
veikta:. Nebereikalo mūsų kuni
gas klebonas, nuvargintas ligos ir 
amžiaus, jau faktinai yra atida
vęs' jaunesniam darbininkui pa
rapijos vairą į rankas.

Tikimės, kad toje vakarienėje 
parapijonai įžiūrės tinkamą pro
gą sveikinti jubiliatą už jojo nu-

SESELIŲ PIKNIKAS

Stropiai ir rūpestingai suruoš
tas piknikas, Seselių Kazimierie
čių naudai, Liberty Parke, perei
tą Šeštadienį, visai nekaip pasise
kė. Nežinia dėlko. žmonės į nau
ją Parką nesirinko, kaip tikėtasi.

Jau antras piknikas čionai ren
giamas ir abu kartu pasekmėmis 
negalima džiaugtis. Atrodo lyg 
parkas užburtas. Žmonės spėja, 
kad pas lenkus lietuviams nieka
dos nesisekė ir nesiseks! Mat, 
Parko savininkas yra lenkas.

Pelnas dar kol kas nepaaiškė
jo.

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos baseball’o ratelis, 
praeitą sekmadienį žaidė 
su Šv. Kazimiero lietuvių 

į parapijos ratelių, Worces- 
ter, Mass.

Žaidimas visą laiką bu
vo įtemptas. Pirmoje žai
dimo pusėje worcesterie- 
čiai turėjo daugiau punk
tų, bet ketvirtame persi- 
mainyme žaidimas pasi
keitė vyčių naudai.
f Kadangi žaidimas tarp 

v/orcesteriecių ir vyčių į- 
vyko antrą kartą, tad vy
čių oponentai dėjo -visas 
pastangas, kad atkeršyti 
vyčiams už pirmą žaidimą. 
Jųjų . pastangos nenuėjo 
niekais, nes žaidimą laimė
jo 4 prieš 3 savo naudai.

Nors vyčiai žaidimą 
pralaimėjo, bet gražiai at
sižymėjo, padarydami du 
“home run”.

Pirmąjį ‘.‘home run” pa
darė klier. J. Baltrušiūnas, 
numušdamas sviedinį už 
medžių į pakalnėlę. Antrą- 

p. Grigas. Metiku bu-ję
vo Laučka. Žaidimo žiūrė
jo kunigai: Kun. A. Pet
raitis, kun. S. Vembrė ir 
kun. K. Jenkus iš South 
Bostono.

Kadangi buvome nuva-

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

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

Gyvenimo vieta: 
32 Wahrat Ava.

Tel. Nonvood 1020

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBtIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 8 PACA STREET. 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu. 

Kuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tat — South 0083

žiavę bus’u tai po žaidime 
nuvykome į Maironio par
ką, nes ten įvyko LRKSA. 
piknikas, kur praleidome 
gražiai laiką iki vėlumos.

Dalyvavęs

SERGA LIETUVIŲ 
SPORTININKAS

i Lietuvių Darbininkų I
| jos Anglijos Apskričio

I Išvažiavimas
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Lynn, Mass., — Vetinėjc 
ligoninėje sunkiai serga, 
reta liga cellulitis garsus 
lietuvis sportininkas Jo* 
nas Genevičius, 18 metų 
amžiaus iš West Lynno.

Jo brolis Antanas irgi 
yra garsus sportininkas 
Dartmouth Kolegijoj. Jis 
išgirdęs apft> savo brolio 
sunkią padėtį, grįžo 
mon.

ATHOL, MASS.

na-

šv.Pirmoji Komunija, 
Pranciškaus parapijos ba
žnyčioje, įvyko Žolinės 
dienoje. Nemažas būrelis 
mergaičių ir berniukų pri
ėmė pirmą Komuniją.

Klebonas kun. Pijus Ju- 
raitis gražiai vaikučius 
pasitiko bažnyčioje prie 
durų ir atvedė prie Alto
riaus.

Per šv. mišias pasakė 
gražų pamokslą, pritaikin
tą iškilmėms.

Tėveliai irgi priėmė šv. 
Komuniją kartu su vaiku
čiais.

(Atholietis)

MIRIMAI

Pereitą savaitę, kad pasileido 
žmonės mirti, atrodė lyg susifa- 
rę ir grabiniui tikra rugiapjūte 
pasidarė. - •"*

Per dešimtį dienų keturi lietu-

Žemės ūkio sekretorius Henry A. Wallace nežino 
iš kurio galo pradėti valgyti šį trijų pėdų ilgio arbū
zo gabalą, kuris jam buvo įteiktas ūkininkų susirin
kime, Ruston, La. •

L0WEU, MASS.
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RENGĖJAI X

įvyks
Sekmadieny, Rugp.-Au g. 26d., 1934

Gražiausiame N. A. Lietuvių Parke 

Palangoje, prie Forest Ežero 
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Šis metinis L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities išvažia v i m a s 
bus vienas iš linksmiausių. Puikus orkestras, šokiai, dainos, žaislai, 
maudynės, skanūs valgiai ir gėrimai.

Nuolankiai visi kviečiami atsilankyti.

žiuoja? Kas rengia? —ne- gins, kad, ilgai, ilgai at
sako! Na, kur noras, ten minsite, 1934 m., parapiji- 
galimybė. Nuėjau prie 
”bus driver’io” ir paklau
sęs, viską sužinojau.

Sodalietės važiuoja į
“Nantasket Beach”!

Tikiuos, kad gerą laiką 
turėjo, nes belaukdamas 
jų sugrįžimo “net susi
traukiau — turbūt per vė
lai grįžo.

(Slapstos visi nuo kore
spondento, bet deja — su
griebiau, cha, cha, cha!)

nį pikniką.
Visi, važiuokime!

“Rūdininkas”.

W. BR!DGEWATER, MASS

Kun. Urbonavičius savo 
kalboje priminė studentų 
gyvenimą ir davė sugesti
ją sudaryti stud. J. Lauč- 
kai dovanėlę. Visi tam su
manymui pritarė ir p-lės 
Karlonaitė ir Darulytė do
vanėles priiminėjo.

Taigi stud. Laučka gali 
užsitikrinti, kad Naujoje 
Anglijoje jis turi nuošir
džių draugių, draugų ir 
prietelių, kurie jo nepa
miršo ir nepamirš.

Tik panelės pyksta ir 
sako, ko jam reikėjo ten 
važiuoti. Bet ir jos labai 
nuoširdžiai pasidarbavo, 
kad pagreitinti Juozui at
siekti tikslą.

“Good Luck, Juozai!”
Ten Buvęs

Pereitą sekmadienį, rug
piūčio 19 d., pp. Kereišių 
rezidencijoje įvyko šauni 
pramoga. Suvažiavo apie 
50 svečių iš Brocktono, So. 
Bostono, Providence, Dor- 
chesterio, Cambridge, Ci
cero, III., Thompson, Ct, 
Canton ir kitur.

Ponia V. Kereišienė su 
pagelbininkėms suruošė 
karališkus pietus. Susėdus 
svečiams prie gražiai pa
puoštų stalų sodne, kun. 
K. Urbonavičius atkalbėjo 
maldelę.

P-nei Kereišienei vado
vaujant ir p. Likienei pa
dedant, svečius vaišino 
skaniais valgiais ir gėri
mais p. Mickevičienė, p. N. 
Darulytė, p. Kereiša, p. A. 
Danilienė.

Toastmasteriu buvo A. 
I-. Kneižys, kuris paskelbė 
tos sueigos tikslą ir dėko
jo pp. Kereišiam už taip 
didelį nuoširdumą, palan
kumą ir dovaną, pagelbėt: 
stud. Juozui B. Laučkai 
baigti aukštuosius moks
lus Lietuvoje.

Gražias kalbas, paįvai
rindami juokeliais, pasa
kė kun. K. Urbonavičius, 
kun. J. Vaitekūnas, p-lės 
Vitkauskaitė, Karlonaitė, 
p. Mickevičius, p. Likas, p. 
Oksaitė, Dr. Valeckas, ku
nigas F. Virmauskis ir n. 
V. Kareišienė Pastaroji (
dėkojo visiems svečiams lenais — j Lietuvą, Lenki- 
už atsilankymą, kartu ap-1 ją ir Latviją.
gailestavo, kad taip ma- Mūsų krautuvė didelė, 
žai svečių atvyko, nes jj; Turime visokių drabužių 
buvo pasirengus 200 sve- ir čeverykų (shoes). Lai- 

tČių priimti ir pavaišinti, kom taipgi plačių čevery- 
1 Kadangi tik ketvirta dalis kų vyram ir moterim.
atvyko, tai kiekvienas ga
vo už keturis suvalgyti.

Sirgti niekas nemanė ir 
nesirgo, nes p. Kereišienė 
tikrai yra šauni valgių ga
mintoja. Jai per kelias 
dienas gelbėjo p. Likienė.

Taigi nuo 3 vai. po pietų 
iki vėlumos svečiai labai 
linksmai ir draugiškai 
praleido laiką.

Tąsa apie Parapijos 
pikniką

Stebėtinas dalykas! Aną 
dieną jaunuolis klausia: 
Kur bus tas parapijos pik
nikas? Kada? kas ten 
bus?”

Atsakiau trumpai: “Pa- 
i api jos piknikas, įvyks 
rugsėjo 9 d., 1934 m., Ge- 
noa Park’e Tyngsboro, 
Massachusetts.

Bet į klausimą “Kas ten 
bus”, pilno atsakymo ne
daviau.

Ką jam atsakiau į tą 
klausimą čia ir jums pra
nešiu.

“Brolyti! Dienotvarkė 
ilga bus įvairiu veikimų ir 
t. p. Taigi pakalbėsiu apie 
pirmą, iš dienotvarkės, 
punktą, būtent, apie Spor
tą.”

“Šiame išvažiavime jau
nimas ir suaugę žmonės 
turės progą praleisti, įdo
miai, laiką. Bus įvairiau
sių žaidimų, bėgimų, lenk
ti niavimų.

Sporto komisija prižada 
daug juokų ir įvairumų.

Virvės traukimas įvyks 
tarp jaunų vaikinų ir ve
dusių vyrų.

Moterys nenori pasiduo
ti merginoms — jos irgi 
stos į kovą.

Visi lavinkite kojas į- 
vairiuose bėgimuose, nes 
visiems bus progos paro
dyti savo “greitumą”..

Bus taipgi ir: trijų kojų 
bėgimas, švilpimo kontes
tas (suvalgę kelis pyra
gaičius, bandys švilpti).

Bos duodamos dovanos.
Kas laimės — tas gaus.
Iš anksto lavinkitės —o 

iš savo pusės tikrinu, kad 
surengti “sportai” čia mi
nėti ir daug neminėtų — 
jus taip prajuokins, pavar-
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| WILUAM KIARSIS, JR. Į
ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

|Room 2, Telefonas: 6080Į 
1351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 

Room 38, Gleason Bldg.
\ Tel: 26137
z
0-

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. Prie progos 
aplankykit mus.

Mūsų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes 
ir siunčiam pinigus — do-

Išvyko Klebonas
Rugpiūčio 20 d., pirma

dienį po pietų kun. P. 
Strakauskas išvyko į Šv. 
Jono Seminariją Brighton, 
Mass. Ten, mūsų dvasios 
Vadas atliks rekolekcijas. 
Grįš penktadienio vakare.

Taiso
Šiomis dienomis bažny

tėlės vidus taisomas, 
lai maliavojami ir tt.

šuo-

9:30 
susi-

j

Išvažiavimas
Sekmadienį apie 

ryte prie bažnyčios 
rinko visos sodalietės

“Na, kažin kas čia bus? 
Laukia...

Už valandėlės atvažiavo 
bus’as ir sustojo prie baž
nyčios!!

Klausiu panelių kas va-

I

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

Malonėkit mus nepamirš-

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

P. BARTKEVIČIUS, Savininkas
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.
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Netoli Kauno, ant Ne
muno kranto yra trys

NEW HAVEN. OONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį rugp. 26, 
1 valandą po pietą, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St- Kvie 
šiame narius (es) ateiti. Gera pro
ga užsimokėti duokles. ■

Žymiausi Lietuvos Kurortai

tą visi nariai ir bent po vieną 
naują atsivestą prirašyti prie mū
są brangios organizacijos.

Quo Vadis
.. -z "ySy. ‘V.'/' .k ./

*

tis Anykščių kurortas, vyskupo Antano Baranau-

jis kasmet susilaukia vis 
didesnius būrius saulės ir 

naujai įsteigti ir kaunie-i tyro oro, bei vandens iš- 
_ . - - . . _ - ' f._ XI______--- X____________________ i_ X*

pasidarbuokime Jėzaus Nukryžuoto Seserims, kad į- 
švystume ant Elmhurst’o kalnelių didŽiausį lietuvių 
Sesučių vienuolypą Amerikoje, kokio pageidauja J. E. 
Vyskupas O’Reilly.

KARUSI
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvu grumtynės, nuodingi gazat, lėktuvų pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir I-jai premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(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.

Mokslas —r galybė.

-------------------------------------------------------------------------------------- 1 
»

DIDELIS 
NUPIGINIMAS

MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI 

Dabar 10 centų su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps). !
“Darbininkas” 

366 W. Broadvay 
So. Boston, Mass.«------------------

-

IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNE

■ . S - - - ~ r ‘

CHICAGO, ILL.—
Švenčiausios Panelės' Dangun Ėmimo Šventėje, 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno* koplyčioje, po Šv. 
Mišių, įvyko iškilmingos Įžadų padarymo ir į Naujo
kyną priėmimo apeigos.

Pirmuosius įžadus padarė: Sesuo M. Krizanta, S. 
M. Dolora, S. M. Kristiana, S. M. Liguoria, S. M. A- 
sumpta, S. M. Paulisa, S. M. Lifiosa, S. M. Anacleta, 
S. M. Rozana, S. M. Leonarda, S. M. Almarita, S. M. 
Gratia, S. M. Adelma, S. M. Maris ir S. M. Margarita.

Priėmė Vienuolijos abitą:
Boleslovą Uždavinytė — Sesuo M. Amablis iš 

Worcester, Mass.; Elena Dabravalskytė — Sesuo M. 
Romana iš Philadelphia, Pa.; Julijona Salasevičiutė— 
Sesuo M. Ambrozina iš Worcester, Mass.; Stefanija 
Gimiutė—Sesuo M. Mikalina iš Chicago Heights; Ona 
Simonaitytė — Sesuo M. Tomasina iš Brooklyn. N. 
Y.; Adelė Burdulytė — Sesuo M. Edvardą iš Scran- 
ton, Pa.; Ona Zaikytė — Sesuo M. Celina iš Boston, 
Mass.; Stefanija Gritaitė — Sesuo M. Aleksandra iš 
Chicago, UI.; Paulina Navickaitė — Sesuo M. Lam- 
berta iš Detroit, Mich.; Katarina Metrikevičiutė — 
Sesuo M. Petrą iš Worčester, Mass.; Ona Grabauskai
tė — Sesuo M. Amata iš Worcester, Mass.; Adelė A- 
gurkytė — Sesuo M. Bartolomea iš Philadelphia, Pa.: 
Pranciška Dabulskaitė — Sesuo M. Coronata iš Rose- 
land, UI.; Elena Stakauskaitė — Sesuo M. Generosa iš 
Chicago. m.; Elena Kukauskaitė — Sesuo M. Apoli
nara iš Worcester, Mass.

Dėkuojame šv. Andriejaus parapijos Philadel- 
phia, Pa. Klebonui kun. J. čepukaičiui už iškilmingų 
apeigų atlikimą ir tai dienai pritaikintą pamokslą.

Taipgi dėkojame kun. J. Jakaičiui už turiningą 
pamokslą.

Dėkojame už malonų atsilankymą J. M. Pralotui 
M. Krušni, Kunigams: A. Skripkui, A. Petraičiui iš 
Worcester, Mass., J. Bakšiui iš Rochester, N. Y., I. 
Albavičiui, J. Paškauskui, A. Baltučiui, V. Kulikaus
kui, P. Vaitukaičiui, J. Kloriui, A. Linkui, A. Martin- 
kui, J. Mačiulioniui, J. Šaulinskui, S. Petrauskui, J. 
Viliui, ir Klierį^ui P. Mačiulioniui.

Tariame nuoširdų jdėkų 'visiems svečiams, seselių 
giminėms ir ^ūsų geradariams, nes savo atsilanky
mu padidinot šventės iškilmes ir mūsų džiaugsmą.

Šv. Kazimiero Seserys

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ MOKYTOJŲ 
SEIMELIS

Rugpiučio 11-—12—13 dd. sumanymas įvykdinti 
vienuolyno mokytojų seimelis/labai sėkmingai pavy
ko. Buvo tai įdomus, naudingas, o dvasios jr mokslo 
atžvilgiu dideliai reikšmingas.

Prezidiumą sudarė: Sesuo M. Aloyza, seimelio ve
dėja, Sesuo M. Paula, raštininkė, Sesuo M. Gertrūda, 
Sesuo M. Juozapa ir Sesuo M. Clarina, rezoliucijų ko
misija. Sesuo M. Lucille, Sesuo Margareta Marija, Se
suo M. Clare ir Sesuo M. Eleonora — rinkimų komisi
ja.

Pirmąjį posėdį pradėjo malda. Po to Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Seserys žavėtinai sugiedojo himną, 
seimelio vedėja pasakė įžanginę kalbą. Motina M. Do
vydą, Kun. P. česna ir kiti vienuolyno prieteliai parei
škė linkėjimus. Garbės svečio vietą užėmė Kun. A, 
Valančius, kuris šiai progai pasakė labai turiningą 
kalbą — “Vienuolė Visuomenėje”. Kitų svečių būta 
Rev. Fr. Claude, C. M. Cap., iš Pranciškonų Vienuoly
no, kuris puikiai paaiškino vienuolės dalyvumą Kata
likiškoje Akcijoje. “Vienuolė”, sako jis, “gyvendama 
po tuo pačiu stogu su Kristumi, ir pašvęsdama daug 
laiko maldose prie Švenčiausiojo Sakramento, ir uo
liau pildydama savo pareigas tikybos mokyme, pilnai 
atlieka savo dalį Katalikiškoje Akcijoje”, Pats vie
nuolinis gyvenimas yra gyva “Katalikiška Akcija.”

Atsilankė Kun. A. Jurgaitis ir suteikė palaimini
mą ir pareiškė gerų linkėjimų. Iš Duųuesne Universi- 
ty pribuvo Kun. J. Campbell, S.SSP. ir Dr. J. O’Carrol.

Mūsų Kapelionas kun. J. V. Skripkus, grįžęs iš 
atostogų irgi spėjo savo linkėjimus sudėti.

WATERBURY, CONN.

Rugp. 26 d., 1 v&l. po pietį},
įvyks LDS. 5 kuopos susirinki
mas senos mokyklos kambary, 
Congrėss Avė. Ateikite vist

NEW BRITAIN, OOVM.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
kmadienį, * rugp. 26 dieną, 

Svarbu, kad į žį susirinkimą atei-

Seimelio bėgyje buvo skaitomi ir diskusuojami 
paruošti referatai: ,

“Prančiškietė — Mokytoja” ....Sesuo M. Angelą 
“Apaštalavimo Dvasia” Sesuo M. Felicija 
“Gyvas Tikybos Mokymas” — Sesuo M. Gabriella 
“Idealus Patriotizmas” — Sesuo M. Juozapa 
“New Trends in Elementary Education” — 

šuo M. Bernarda
“Loyalty” — Sesuo M. Loyola
“Creative Workin Drama — Miss Sharpneck.
Departamentaliniuose susirinkimuose dalyvavo 

atskirų skyrių mokytojos. Jose pirmininkauti buvo 
pakviestos Seserys Pranciškietėš iš Vokiečių Vienuo
lyno. Jos nenustojo savo globos jaunam lietuvaičm 
vienuolynui ir teikia joms savo ilgo prityrimo pamo
kinimu.

Naujausius mokymui metodus demonstracijomis 
atvaizdavo: Sesuo M. Elena, Sesuo Paulina, Sesuo M. 
Urboną ir Sesuo M. Agota. Demonstracijoms buvo pa
vartoti iš apylinkės mokyklų vaikučiai. 1

Įvairios Seserų vedamos mokyklos paširūpino pa
gaminti metų darbo projektus seimelio parodai.

Socialinę programos dalį išpildė Seserys pianis
tės, smuikininkės, Seserų choras ir mokinių muzikos 
klasės. Čia pasižymėjo Sesers M. Marcelinos vedamas 
“Rhytm Band ir Harmonica Club”. C. W. Z. koncer
tas, išpildytas Board of* Education veikėjų, visus su
žavėjo. Ponia V. Medonienė, smuikininkė ir jos sesuo, 
Ponia Kohut, atvyko susirinkiman malonaus džiaugs
mo priduoti savo muzikaliais gabumais ir maloniu 
draugiškumu.

Seimelio rezoliucijos apima vienuolyno idėjas, 
dvasios ir mokslo pasirinkimą ir nusistatypą, Seserų 
dalyvumą Katalikškoje Akcijoje ir visuomenėje, A- 
paštalavimo darbai katekizacijose, veiklęgni bendra
darbiavimai su parapija'ir vaikučių narnąs, patrioti
zmo idealų mokymas, ypač kalbos atžvilgiu naujesniu 
metodų vartojimas tikyboje, kalboje, rašyboje, sceno
je, ir 1.1., mokytojų personalas ir ąualifikacijos.

Seimelio obalsis: AD MAJOREM DET'GLORIAM.
SESERYS 

; s. *
. < * ■ ' ' * - z » t •
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JEZAUS NUKRYŽIUOTO SESUČIŲ ĮVILKTUVIŲ 
■' IŠKILMĖS

Lietuvos gamta, paly
ginti, yra gana sausa ir 
sveika. Todėl čia nestin
ga ir įvairiausių vasarvie
čių. Kai kurios jų yra taip 
geros, ir sveikas, kad kas 
met sutraukia didelius 
būrius vasarotojų netik 
iš Lietuvos, bet ir iš užsie
nių.

Plačiai žinomas ir žy
miausias Lietuvos kuror
tas yra Palanga. Kaip ži
nome, Palanga yra ant pa
ties Baltijos jūros kranto, 
sveikuose pušynuose. Pa
langa plačiai apdainuota 
Lietuvos dainuose ir turi 
istorinį padavimą kad čia 
prieš kelis šimtus metų 
didysis Lietuvos kunigaik-

ELMHURST, PA.
Tarp žaliuojančių Pennsylvanijos kalnelių, Elm- 

hurst’e šv. Marijos Vilioję, pereitą šeštadienį*(rugp. 
18,) įvyko jaudinančios įvilktuvių iškilmės. Penkios 
Seselės pasiaukojo savo sužieduotiniui, Nukryžiuotam 
Jėzui. Dvi priėmė abitą ir baltą velioną, o trys Se
sutės gavo juodą velioną. i -r-

Pusei po devynių, suskambėjus varpui, suplaukė 
koplyčion didelė žmonių minia, taip, kad visi negalė
jo sutilpti. Netrukus prasidėjo ceremonijos. Išėjo di
delis būrys kunigų, po jų auksiniuose bažnyčios ru- 
bubse Subdiakonas, Diakonas ir Celebrantas Kun. 
Sinkevičius. Po jų sekė pralotai ir Jo Ekscelencija 
Vyskupas O’Reilly.

Per iškilmingas Mišias giedojo Sesutės. Komuni
jos metu Sesutės^ darančios įžadus priėmė savo sužie
duotinį iš Jo Ekscelencijos Vyskupo rankų. Po Mišių 
įvyko įvilktuvės, kurias atliko Jo Ekscelencija Vys-, 
kūpąs O’Reilly.

Jo Ekscelencija pasakė turiningą pamokslą anglų 
kalboje, o Tėvas J. Bružikas S. J. lietuvių kalboje^ Po 
to Jo Ekscelencija suteikė visiems palaiminimą.
Jo Ekscelencija Vyskupo O’Reilly Kalba Jėzaus Nu

kryžiuoto Sesučių Įvilktuvių Iškilmėse
Kadangi visi katalikai lietuviai negalėjo dalyvau

ti Jėzaus Nukryžiuoto Sesučių įvilktuvėse ir išgirsti 
Jo Ekscelencijos Vyskupo O’Reilly brdnglus žodžius 
apie Jėzaus Nukryžiuoto Vienuolyną, noriu nors 
trumpai tą jo kalbą, kad ir ne tais pačiaiš žodžiais, 
jums, gerb. skaitytojai atpasakoti.

“Brangus klausytojai, Jūs esate liudininkais šių 
brangių įvilktuvių iškilmių. Ką jos reiškia? Jos reiš
kia, kad Sesutės padarė įžadus neturto, skaistybes ir 
paklusnumo. Neturto įžadai reiškia, kad Jos atsisakė 
nuo visko, kas yra materiališka. Jos sau neturi nei 
cento. Ir aš nenoriu, kad Joms reikėtų rūpintis pi
nigais. Jus, kurie esate čia susirinkę, turite Jas tuo- 
mi aprūpinti. Jei kas čia neatėjo jdins pagelbėti, tai 
jam čia ne vieta. Aš noriu, kad visi lietuviai, pasaulio- 
nys ir kunigai, ne tik mano diecezijos, bet ir kitų, 
šias neturtingas Sesutes šelptų. Ir aš prižadu pada
ryti ką aš galėsiu, jei tik Jūs atliksite savo dalį. Aš 
noriu pamatyti ant šių Elmhurst’o kalnelių didžiausį 
lietuvių vienuolyną Amerikoje.

“Jei kas kritikuoja šį vienuolyną neklausykite jų. 
Jei kas kritikuoja mane aš jų nepaisau, bet darau ką 
pievas nori. Jėzų irgi kritikavo.

“Kalbėkite apie šį vienuolyną ir nenuridėsite. Ta
čiau kalbant apie kitus žmones galite nusidėti.”

Brangūs, skaitytojai, štai tik keli žodeliai Jo Ek
scelencijos Vyskupo O’Reilly. Įsidekime juos į širdį ir 

sko, iš čia kilęs rašytojas 
Jonas Bilūnas. čia tėviškė 
dabartinio Vilkaviškio vy
skupo Karoso, čia dabar 
gyvena žymus Liętuvos 
rašytojas Antanas Vie
nuolis - Žukauskas. Anyk
ščių vyrai taip pat pasižy
mėjo savarankiškose ko
vose dėl Lietuvos laisvės 
ii- Lietuvos kūrimo darbo, kiausi''patogumai. Dėl to

nai, Romuva, Varėna ir ki
ti. . -

Ankščiau Lietuvos ku
rortai, išskyrus, Palangą, 
Birštoną, ir Neringos va
sarvietes, buvo mažiau 
tvarkomi. Dabar daugelis 
jų jau turi vadinamas ku
rortų teises ir yra stropiai 
švarinami, gražinami, va
sarotojams įtaisomi viso-

čių mėgiami kurortai. Tai 
Kačerginė, Kulautava ir 
Lampėdžiai. Nors šios va
sarvietės dar nėra pakan
kamai sutvarkytos, tačiau 
jos vasarotoju taip pat ne
stinga. Ypač jas mėgsta 

prastą vargdienę mergai
tę — vaidilutę Birutę ją 
pamilo ir vedė, o vėliau su
silaukė žymiausio Lietu
vos Valdovo Vytauto Di
džiojo. Palanga ypatingai 
garsi užsieniuose. Čia kas
met vasaroja daug žmonių 
iš Švedijos, Latvijos, Vo
kietijos ir kitų kraštų.

Palyginti, mažas mies
telis vasarą tampa pusėti
nu miestu su keliais tūks
tančiais gyventojų. Pažy
mėtina, kad Palangos bur
mistru yra visiems žino
mas Lietuvių tautos vete
ranas, aušrininkas dr. Jo
nas Šliupas.

Klaipėdos krašte yra la
bai graži tarp Baltijos jū
rų ir Kuršių marių išsiki
šusi žemės juosta, Neringa 
vadinama. Daugelis ją 
vadina .lietuviška -Sachara, 
nes čia smiltynai, kopos ir 
sveiki sausi pušynai. Dėl 
tokių gamtos sąlygti Ne- j 
ringoje yra daug vasar
viečių. Žymiausios jų y- 
ra Nida, Juodkrantė, Per
valka, Smeltė. Nidoje gal 
-kiek mažiau vasarotojų, 
negu Palangoje. Čia ypa
tingai gausiai vasaroja 
užsieniečiai. Nidoje savo 
vilą turėjo ir garsusis Vo
kietijos rašytojas Tomas 
Mannas. Juodkrant ėję, 
Pervalkoje ir Smeltėj taip 
pat vasarotojų netrūksta. 
Čia irgi visus traukia 
gamtos grožis ir ošianti 
Baltijos jūra.

Garsiausias savo gydo
mosiomis mineralinėmis 
voniomis kurortas Lietu
voje yra Birštonas. Tai 40 
kilometrų nuo Kauno dzū
kų krašte ant didžiausios 
Nemuno kilpos miestelis. 
Sergantieji įvairiomis li
gomis Lietuvos gyvento
jai čia važiuoja vasaroti 
ir dažnai pagija. Biršto
nas tuo, garsus, kad čia 
Nemunas sudaro labai di
delę kilpą, kurią prakasus, 
galima gauti didelį van
dens kritimą. Dėl to ties 
Birštonu Lietuvos ekono
mistai projektuoja statyti 
Lietuvos elektrikinę stotį. 
Gamtos vaizdai Birštone 
taip pat yra labai gražūs 
ir žavi kiekvieną atsilan
kiusį.

ų Lietuvoje yra ir- 
sveikas kas- 

garsėjan-

miesto negali išvažuoti ir 
tur poilsiui tik vieną, kitą 
dieną. Aukštoji Panemunė 

; taip pat netoli Kauno. Ji 
virtusi tikru Kauno gy
ventojų kurortu. Tai vilų 

Į miestelis, su labai sausu ir
sveiku pušų mišku.

Be šių žymiausių Lietu
vos kurortų, dar yra kele
tas antraeilių jau mažiau

troškusių žmonių norinčių 
čia savo sveikatą pataisy
ti. Savaime aišku, kad pa
tobulinus Lietuvos kuror
tus ir krašto žmonių svei
katingumas pamažu kyla.

— Per šių metų pirnrį 
pusmetį, visose Lietuvos 
pieninėse buvo pagaminta 
83.710 statinaičių sviesto 
(pernai 72.189 statinai
tės). Taigi šiemet sviesto 
gamyba padidėjo 16%'. 
Sviesto gamyba daugiau
siai pakilo Panevėžio, 
Šiaulių ir Biržų apskri- 
čiuose. Tsb.

gi

Nors čia nėra nei jūros, 
nei mineralinių vonių, ta
čiau puiki apylinkių gam
ta, sveiki ir sausi miškai 
nuolatos vis daugiau trau
ka vasarotojų. Anykščiai 
tuo garsūs, kad iš jų apy
linkių kilo daug žymių 
Lietuvos kultūros darbi
ninkų. Čia ,yra gimtinė 
garsaus Lietuvos poeto
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Waterbury, Conn
5J vieš, kuriuos taip mėgsta

te.
Pirm negu atsirado ta

sai formališkas Decency 
Jau visi bei visos gerai Legion arba Padorumo 

žmo, nes buvo rašyta ir Legijonas, mūsų klebonas 
bažnyčioje garsinta ir aiš-, tai darbais senai vykino, 

nes jis su vedėju Jonu 
Kairiu atsargiai visuomet 
rinkdavo paveikslus mūsų 
lietuviams, bet jiedu nega
lėjo sutvarkyti visą mo- 
vies biznį... reikia, kad visi 
Katalikai prisirašytų prie 
to Legijono ir matytų tik
tai švarius movies, kokius 
rodome Švento Juozapo 
par. Salėje. Ateik į mūsų 
salę ketvirtadieniais po 
pietų nuo 2 iki 5:30, o va
kare nuo 7 iki 9:30, ir sek
madieniais nuo 2 po pietų 
ki 9:30 be perstojimo. Tuo
mi jūs galėsite be baimės 
visus paveikslus matyti ir 
išlaikyti savo prižadus Pa
dorumo Legijonui ir pa- 
remsite gražiai parapiją.

Duosiu jums pavyzdį 
kokius paveikslus galima 
beveik už pusę tiek pinigų 
be baimės pamatyti. Pe
reitą ketvirtadienį buvo 
Leo Corrillo in Racetrack 
Mickey Mouse, March of 
the Years. Naujienos — 
News, Cylde Beatty Šeriai 
-Lošt Jungle ir kiti Shorts. 

i Kur jūs rasite geresnę 
programą. Man teko daž
nai nueiti į movies, rodo
mus Švento Juozapo par. 
salėje, bet maržai lietuvhi 
ateina. Daugiau svetim
taučių, kaip lietuvių. Ko
dėl lietuviai kas savo bijo 
arba neremia? Svetimtau
čiai juokiasi iš mūsų ir dar 
pasinaudoja. Yra tokių lie
tuvių, kurie neremia savo 
lietuviškų įstaigų, vengia 
lietuvių ir apsiveda su sve
timtaučiais... ypatingai tos 
lietuvaitės, kur esą gra
žios (beautiful, būt dumb) 
Lietuviai susipraskime! 
Jeigu svetimtaučiai myli 
mus ir remia, tai1 kodėl po 
šimts pypkių arba pipirų, 
kaip sau norite, mes patys 
savęs negerbiame, nemyli
me ir neremiame? Koki 
čia logika?

Žodis Waterburiečiams dėl 
Padorumo Legiono Pro

gramos
% •

kinta kas tai yra Padoru
mo Legijonas (Decency 
Legion). Tai liečia nepa
dorius ir šlykščius krūta- 
muosius paveikslus. Wa- 
terburiečiai lietuviai, o v- 
patingai jaunimas mėgsta 
movies... tai faktas. Mieste 
rodo daug paveikslų iš ku
rių yra ir labai gerų ir 
blogesnių ir kartais net 
labai blogų. Kaip išlaikyti 
Savo žodi Padorumo Legi
jonui ir nesilankyti Į mo-

K

e
Vasara 

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

75 Statė Street 
BOSTON

t

ĮSIGYK sau namus*
Į metus laiko NAMAI PA

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

I

•J
Telephone Stagg 2—4409 

NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- š 

kiems pokyliams.
. .............................................. .

B

s

i

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

: M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS
1 660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įmigto* dvi koplyflos dno-

[ damos mylimiems pašarvoti d»> 
"anai. Nubudimo valandoj kreip
kite pas mua. Patarnavimas yra 
uttlkrIntas ir už prieinamą kainą. Į- - . .

--------------------
5 >

Kada laike potvynio, visi trys tiltai buvo išnešti. Bridgeton, N. J., gyven
tojai kreipėsi j kariuomenę, kurios inžinieriai atvykę stato pontoninį tiltą.

pasakė 
ir pa- 
sudai-

Komitetas, kurį sudaro 
Kazys Fogelmanas, Anta
nas Barasnevičius ir Juo
zas Brangaitis, nenuils
tančiai darbuojasi, kad šis 
metinis parengimas būtų 
kuogeriausias ir sėkmin
giausias, nežiūrint pereitų 
‘metų rengimų. Komitetas 
užtikrina, kad pusryčiai 
bus kuoskaniausi ir taip 
pat užtikrina, kad kiek
vienas dalyvauto jas bus 
patenkintas. Apart to ko- 
imitetas rengia programą, 
kuri palinksmins visus.

Taigi, kurie dar neįsigi
jo bilietų, prašome įsigyt: 
iš anksto, kad žinotume

i

NEW BRITAIN, CONN.
VIEŠA PADĖKA

Reiškiu viešą, padėką L.
R. K. Moterų Sąjungos 38 
kp. narėms už surengimą 
“surprize party” ir už su
teiktas man dovanėles,-o 

; ypatingai už jūsų vienin
gumą ir man pareikštus 
nuoširdžius linkėji mus. 
Jūsų seseriškas suėjimas 
man suteikė daug džiaugs
mo ir padidino meilę prie 
jūsų visų ir energijos dar 

i uoliau darbuotis mūsų or
ganizacijos labui.

Kadangi porą metų at
gal mūsų kuopelėje tos 
meilės truko tai dabar dvi
gubai džiaugiuos, kad tiek; 
daug tos meilės atsirado. 
Visi nesusipratimai, su 
Dievo pageltai, prašalinti.

Mūsų kuopelėje vėl žydi 
meilė lyg ta raudonoji kve 
piančioji rožė.

Taigi dar kartą tariu 
širdingiausią padėką vi
soms sąjungietėms, o aš 
jūsų ne tik savo darbuose, 
bet ir maldose neužmiršiu.

Jūsų B. Mičiunienė

. Piknikas
Sekmadienį, rugpiūčio 

26 d., Šv. Andriejaus par. 
jaunimo klubas rengia 
pikniką, Quartette klubo 
parke, Barnedale.

Kadangi rengėjai šio 
pikniko didelę dalį pelno 
skiria parapijai, tai verta, 
kad visi parapijiečiai vyk
tume į jį įr paremtume.

Parkas bus atdaras nuo 
12 vai. vidudienio. Daly
vaus Šv. Cecilijos (parapi
jos) choras, vadovaujant 
varg. K. Žalnieraičiui ir 
sudainuos gražių lietuviš
kų dainelių. Taipgi bus į- 
vairių žaislų.

Jaunimą Mylintis

ROCHESTER, N. Y.

kienė ir Pakinkienė. Kal
bėjo S. Subatienė, Sertvi- 
tienė, Pivariunas, M. Ba- 
rasnevičius, J. Sulauskas, 
O. Šarkaitė. Pianu skam
bino p. Jakupčionnis, są- 
jungietės sūnus.

Varg. P. Sakas 
sveikįnimo kalbą 
kvietė savo chorą
nuoti keletą dainelių, kas 
ir buvo padaryta. Vaka
rienės dalyviai mūsų cho 
ro dainavimu labai gėrė
josi.

Prie garbės stalo sėdė
jo abu mūsų parapijos ku
nigai ir parapijos trusty- 
sai M. Barasnevičius ir J
Sulauskas, kun. Petraus- kiek vietų priruošti. Bilie- 
ko tėveliai ir varg. Sakas, tus galima'gauti pas kuo- 
Vakarienėje dalyvavo ir pos narius. Bilietai Vienas 
kleb. kun. C. Paulonio se- Doleris.
šutė.

Baigiant programą, pa
kviestas kalbėti kun. Pet
rauskas, kuris padėkojęs 
už vakarienę ir dovanas, 
labai prijuokino publiką 
juokeliais. Turiningą ir 
gražią kalbą pasakė kleb. 
kun. C. Paulonis. Jis taip
gi dėkojo rengėjoms už 
gražią širdį ir dovanas.

Vakarienės dalyviai bu
vo labai patenkinti ska
rdais valgiais ir programa. 
Skirstėsi į namus geroje 
nuotaikoje.

Didžiausia padėka pri
klauso už šios vakarienės 
surengimą sąjungietei B. 
Barasnevičienei, p. Kulbo- 
kienei, M. česnulevičienei. 
E. Klumbienei, M. Rub- 

į liauskienei, O. Ruginienei, 
kuri ir gėlių atnešė sta
lams papuošti ir kitoms.’

Prie stalų patarnavo 
sodalietės: N. Brangaity- 
tė, F. Bundonytė, A. ir O. 
Milanavičiutės, I. Dange* 
lyte, S. Jakupčionytė, S. 
Jankauskaitė.

Taipgi, Vyčiai mėgstan
ti sportą ruošiasi suorga
nizuoti “basketboll” rate
lį. Merginos, nepasiduo
da vyrams. Jos taip pat 
organizuoja ratelį.

Pirm.

toji garbė jam tikrai pri-, Taipgi bus kviečiama ir 
klauso, nes kun. Jonas! tėveliai ir mūsų draugai 
Bakšys visuomet nenuils
tamai dirba su studentais 
ir su visa Sąjunga.

Buvo parodyta Studen
tų ir Profesionalų Sąjun
gos Seimo “movies” ir visi 
džiaugėsi gražiais paveiks
lais. Visi Seimo dalyviai 
nepaprastai džiaugiasi Tė
velių Marijonų, ypač Kun. 
Dr. Navicko ir Kun. Ja
kaičio širdingumu ir'malo
numu, kurię parodė vi
siems Seim^ dalyviams. 
Kitais metais bus labai 
sunku sulaikyti visus kuo
pos narius nuo busimo Sei
mo, nes visi nori nuvažiuo
ti ir pamatyti — Mariana- 
Poli-

Rochesteriečiai studen- 
tai taipgi džiaugėsi suži
noję, kad dū jų kuopos na
riai buvo vėl išrinkti į 
Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos Centro Valdybą: 
Pirmininku — Jonas Mor
kūnas ir Finansų sekreto
riumi — panelė Izabele 
Kovaitė.

Studentai turės savo 
“sausage and corn roast” 
pas Eismont’s ‘Royal Hill’, 
neužilgo šį mėnesį. 
. Dabar visu smarkumu 
eina studentu teniso sekci
jos tumamentas.

Didis studentu rėmėjas 
nonas Ignas Kairys ir 
drauge ponas, Jonaitis, ku
rie turi Nor£h Dairy Co., 
yra paaukavę didelę sumą 
pinigų studentų baseball 
teamui. Visi studentai ta
ria jiems nuoširdų ačiu 
mūsų gerb. rėmėjams ir. 
yra pasižadėję visur ir vi- 
sumet garsinti North Dai
ry Co., kuri yra tikrai ge
riausia ir švariausia pieni- 
nyčia. Taipgi neužmirški
te Rochesterio lietuviai'T
jog North Dairy savinin

rėmėjai.
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LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 2 d. 
įvyks milžiniškas Roches
ter lietuvių demokratų 
klubo piknikas, Scheutzen 
Parke. Rochester lietuvių 
demokratų vadai: Juozas 
Rickis, Juozas Čiapas ir 
Jonas C. Morkūnas su ger
biamais valdybos nariais 
jau pradėjo ruošti nepa
prastą įvairią programą, 
tai dienai visiems senes
niems ir jaunesniems. Visi 
miesto ir apskrities politi
niai vadai ir valdžios ats
tovai dalyvaus šiame dide
liame piknike ir tikimasi, 
kad tūkstančiai Rochester 
lietuvių demokratų, jų vi
si draugai, jų moterys ir 
vaikai, — visi dalyvaus 
šiame dideliame piknike 
ir parodys, kaip yra visu- 
met parodę, kad Roches
ter lietuviai yra susipratę 
ne tiktai savo tautos vi
suomeniniame gyvenime, 
bet taipgi ir Amerikos po
litikoje.

VYČIŲ APSKRIČIO
SPORTO SKYRIAUS

BALIUS

Kap.

BROOKLYN, N. Y.

Garbingi Svečiai Studentu 
Susirinkime

Antradienį rugp. 7 d. į- 
vyko Šv. Jurgio parapijos 
studentų kuopos mėnesi
nis susirinkimas, pirmi
ninkaujant kuopos veik
liam ir energingam pirmi
ninkui Bernardui Rumbu
čiui. Susirinkime dalyvavo 
visi kuopos nariai ir dau
gelis draugų.

Į susirinkimą atsilankė 
iš Worcester. Mass. Šv. 
Kazimiero parapijos Kle
bonas Kun. A. Petraitis ir 
muzikas J. Žemaitis, kurie 
praleido kelias dienas vie
šėdami gražiame Roches- 
ter’yje. Abu garbingi sve
čiai pasakė gražias kalbas 
studentams ir, ‘ ____ ________
visi džiaugėsi svečių malo- J Iietu^ai kaUJikai.’RemkT-
Bumu.

Taipgi kalbėjo mūsų pa
rapijos klebonas kun. Jo
nas Bakšys, kuris buvo 
Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos išrinktas Garbės 
Nariu, Seime.

Visi studentai džiaugėsi 
sužinojęą, kad jų garbin
gas Dvasios Vadas buvo 
taip gražiai L. _

’» ^udentaiĮ kai yra geri ir susipratę

C. BROOKLYN, N. Y.
■ ■ ___ _______ ' \

Iš Motery Veikimo
Rugpiūčio 12 d., Moterų 

Sąjungos 35 kp. surengė 
vakarienę savo Dvasios 
Vadus pagerbti.

Pasirodžius svetainėje 
kleb. kun. C. Pauloniui ir 
kun. Petrauskui, publika 
sveikino juos aplodismen
tais.
• Kun. Paulonis vakarienę 
pradėjo malda. Toastmas- 
teriu buvo kuopos pirmi
ninkė. Ji sveikino kleboną 
ir jo padėjėją, linkėdama 
jiems ilgiausių metų dar
buotis šioje parapijoje. 
Jiem įdavė raudonų rožių 
bukietus, kuriuos atnešti

pagerbtas, ir

me juos visumet, nes jie 
tikrai yra verti paramos, pagelbėjo mažas vaikutis 
Baseball žaidimai įvyksta, Danielius Česnulevičius, 
kas sekmadienio rytą — 
Aljo Field, Hudson Ąve.

Šį rudenį mūsų parapi
jos studentai turės savo 
metinę šventę ir tikimasi 
turėti garbingų svečių, k. 
t. miesto mayor ir dauge
lį kitų . žymių t ašmenų.

Po to sekė visa eilė svei
kinimų ir linkėjimų. Svei- 
Jrino šie: Sodaliečių vardu 
— pirm. Valerija Siruty- 
tė; Vyčių — pirm. Pranas 
P^iugalas; Choro — S. Ja- 
kupčionytė. Sudainavo —- 
Ė. Vaiteliute ir pp. Revū-

ŠIS — TAS APIE VYČIU 
49-TA KUOPĄ

Šv. Jurgio parapijos Vy
čių 49-ta kuopa rimtai 
ruošiasi prie savo metinio 
išvažiavimo, kuris įvyks
ta sekmadienį, rugpiūčio 
26 d., Rockland Lake, New 
Yorke.

Susitarus su New Yor
ko 12-ta kuopa, vietinė 
kuopa žada išvažiuoti au
tomobiliais tuojaus {/) Ši
tos valandos mišių. Komi
tetas atsilankęs į 12-tos 
kuopos susirinkimą, perei
tą antradienį, kad norin
čių važiuoti yra gana 
daug. Jau susidarė važiuo
ti penkiais automobiliais. 
Pas mus susidarė ketu
riais tai iš viso devyniais 
automobiliais keliaus Ro* 
ckland Lake dalyvauti 
jungtiniame išvažiavime.

49-tos kuopos nariai taip 
gi rengiasi prie metinės 
bendros komunijos ir pus
ryčių, kurie įvyks rugsėjo 
(Sept.) 9 d., Peters’ Res- 
taurant, FAlton ir Liberty j 
Sts. Brooklyne. Komuniją

New Yorko ir New Jer- 
sey Vyčių Apskričio Spor
to Skyriaus nariai nenuil
stančiai darbuojasi, kad 
sutraukus vieningan dar
ban visus sportininkus.

Sekmadienį, rugsėjo 30 
d., Apreiškimo parapijos 
salėje, No. 5th ir Haveme- 
yer Sts. Brooklyne, sporto 
skyriaus nariai rengia tik
rą naujienybių balių. Šis 
balius bus įvairus, nes tai 
pirmą kartą Brooklyno a- 
pylinkėje.

Koks tai gali būti ba
lius? — jūs sakysite. Aš 
jums paaiškinsiu: Ar kada 
girdėjai apie “Cricket” šo
kius? Taip ar ne, vistiek 
užsirašyk rugsėjo 30 d. sa
vo knygelėn ir nepamiršk 
dalyvauti šiame nepapras
tame baliuje, nes pamaty
si ko dar nesi matęs. Jūs 
žinote, kad vyčiai visados 
patenkina dalyvautoj u s 
visuose jųjų parengimuo
se. Šį sykį dalyvautojai 
bus daug daugiau paten
kinti. Daugiau žinių apie 
šį rengimą bus kitame nu
meryje.

F. A. R.

MASPETH, LI., N. Y.
Rugp. 12 d. š. m. Klebo

nas kun. Jonas Balkūnas 
su pagalba Šv. Rožančiaus 
Dr-jos narių ir Sesučių 
Pranciškiečių M. Julia ir 
M. Dolores pasidarbavimu 
suruošė vakarėlį. Diena 
buvo lietinga, bet žmonės 
nebojo, susirinko į parapi
jos svetainę gana gausiai.

Vakarėlį pradėjo kun. 
Juozapas Aleksiunas.

Po tam visi vaikučiai 
sudainavo dainelę “Sveiki
name”.

Eilutes ir kalbas pasa- 
i kė — Vincentas ir Vladas 

Sts. Brooklyne. Komuniją Galčius, Alek. Minčinaus- 
priims 9-tos valandos mi- kas, Jonas Valantiejus, p- 
šių metu Šv. Jurgio baž- l?.s P. Račeliutė, E. Nea- 
nyčioje, 207 YorKSU“ T * puslapyje ~


