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Riaušes Kuboje
Atsistatydino Vyriausybe

Havana — Visoje vals
tybėje pasireiškė miestų 
ir provincijų tarnautojų 
streikas, kuriam vadovau
ja radikalai. Vidurinių mo 
kyklų studentai ir moky
tojai taip pat streikuoja.

Prezidento Mendieta mi- 
i.isterių kabinetas atsista
tydino. Prez. Mandieta pa
skelbė karo stovį. Streiko 
vietose vyksta riaušės ir 
susišaudymas. Streikinin
kai reikalauja kad ir prez. 
Mandieta atsistatydintų.

LANKĖSI AUSTRIJOS 
BUVUSI KARALIENE — 

ZITA

Viareggio, Italija—Rug
sėjo 4 d. atvyko buvusi 
Austrijos karalienė Zita 
su vizitą pas Italijos ka
ralių Victor Emmanuel ir 
karalienę Eleną,

Aukštose sferose kalba
ma, kad Italijos karalius 
ir karalienė davė sutikimą* , 
išleisti savo jauniausiąją 
dukterį, kunigaikštytė Ma 
ria Didžiajam kunigaikš
čiui Otto, kuris pretenduo- j 
ja į Austrijos sostą.

Prez. Roosevelt Paskyrė Komisiją 
Tarpininkauti Tekstiles Streike

VALDŽIAI REIKS ŠELP
TI 40,000,000 ŽMONIŲ
Wichita, Kansas —Ame

rikos Darbo Federacijos 
Prez. William Green, kal
bėdamas Darbo Dienos pa
minėjime, pareiškė, kad 
šią žiemą valdžiai reiks 
šelpti 40,000,000 žmonių, 
jei NRA neįves visur 30 
vai. darbo savaitės.

NEPAPRASTAS 
APGAVIKAS Lenkijos ir Vokietijos Sutartis. (“La Liberte”).

Policija Brutališkai Puo
la Streikierius

Astuoni Darbininkai Užmuš
ti, Daug Sužeistų

Gub. Ely Atsisakė Siųsti Kariuome
nę į Streiko Vietas

ITALIJA IR PRANCŪZI
JA PADARĖ SUTARTĮ 

PRIEŠ VOKIETIJA

Bari, Italija — Rugsėjo 
6 d. — Italija ir Prancūzi
ja susitarė bendram tiks
lui, būtent, kad sulaikyti 
Vokietijos ginklavimąsi. 
Taipgi abi valstybės pasi
žadėjo ginti Austrijos ne
priklausomybę ir bendrai 
veikti prieš nazius.

SINCL’AIR TURĖJĘS PA
SIKALBĖJIMĄ SU PRE

ZIDENTU
Washington — Rūgs. 5 

d., Upton Sinelair, buvęs 
socialistu vadas, o dabar 
demokratu partijos išrink
tas kandidatas į Califomi- 
jos valstybės gubernato
rius turėjo pasikalbėjimą 
su prezidentu Rooseveltu 
ir pašto viršininku James 
Farley.

Po pasikalbėjimų jis pa
reiškė laikraščių atsto
vams, kad jis esąs pilnai 
patenkintas savo vizitais, 
nes prezidentas ir Farley 
esą jam palankūs.

LENKAS ATIDUOTAS 
AUKŠTESNIAJAM TEIS 

MUI

Lavvrence, Mass. — Rug
sėjo 4 d., teisėjas A. F. 
Pierce, išklausęs liudinin
kus, įsakė paleisti uždėjus 
3000 dolerių užstatą iki 
aukštesnio teismo Stanley 
Rogalski, 28 metų lenką, 
kuris revolverio šūviais 
sužeidė Edith Boykos, 19 
metų lenkaite ir Gerald 
Valcourt, 20 metų amžiaus 
Pulaskio Pašalpinės Drau
gijos klubrumiuose rugp. 
18 d.

Rogalskis prisipažinęs 
policijai, kad jis mergaitę 
ir jos draugą sužeidęs, ka
da mergaite atsisakiusi su 
juo draugauti.

Boston, Mass. — Gerai 
apsirengęs vyras, apie 40 
metų amžiaus užėjo į 
Health Food Shop, Dart- 
rcouth St., ir davęs užsa
kymą, prašė, kad užsaky
mas su grąža dėl 20 dole
rių būtų prstatytas netoli 
vienos bažnyčios.

Vaikas buvo pasiųstas 
pas bažnyčią su užsakymu 
ir 15 dolerių grąžos. Vyras 
jį pasitiko prie bažnyčios 
durių ir paėmęs pinigus ir 
užsakymą liepė vaikui pa
laukti, o pats įėjo į bažny
čią.

Išlaukęs pusantros va
landos ir vyro nesulaukęs, 
vaikas pranešė poicijai. 
kuri surado užsakytus dai
ktus numestus netoli baž-
nyčios, o apgaviko ir pini
gų nesurado.

Policija praneša, kad 
neseniai panašus apgavi
kas yra apgavęs aštuonis 
krautuvininkus. Kai kada 
iis įsako užsakytas prekes 
pristatyti bažnyčion, o 
kai kada ligoninėn.

Krautuvininkai saugo
kitės!

— Rugpiūčio 14 dieną 
į Kauną buvo atskridęs 
Sovietų Rusijos lėktuvas, 
kuris pereitą žiemą pra
garsėjo begelbėdamas če- 
iiuskiniečių ekspediciją į- 
strigusią šiaurės lediniuo- 
tojo vandenyno leduose. 
Tai seno tipo dvisparnis 
lėktuvas iš kariškos tar
nybos jau išimtas. Šiuo 
lėktuvu čeliuskiniečius ge
lbėjo garsus rusų lakūnas 
Molokovas. Lėktuvas Kau
no aerodrome buvo iškil
mingai sutiktas ir išlydė
tas.

. — Rugpiūčio 11 — 12 
dienomis į Klaipėdoje bu
vusią jūros dieną rengėsi 
gausiai atvykti ir Prūsų 
lietuviai. Iš Tilžės ir kitų 
Prūsų Lietuvos vietiĮ buvo 
organizuojamos net eks
kursijos. Tačiau Vokiečių 
valdžia ekskursijoms va
žiuoti į Lietuvą nedavė 
leidimo. Kai kur buvo pa
vartoti net grąsinimai.

Dvasia daro kūną būtin
gu. Šekspyras. Į

Demjan Biednyj". Vertė J. K.

Žąsų Gaudymas
Gyveno sau žąsis, užgimusi Lenkijoj.
Ji tiek patrijotizmo įsigijo,

Kad dienomis 
Ir naktimis 

Sapnavo apie lenkų vien gerovę.
Ir štai negeras 
Užėjo karas,

Ir austrai į Lenkiją‘įsibrovė.
Tad rusų caras 
Išleido tokį manifestą,

..... Kuris jau apie laisvę giegta.

Kai mūs žąsis
Į manifestą įsmeigė akis, 
Tai visiškai praskydo 
Ir tokius dalykus tenai išvydo, 
Kokių visai nebuvo tam rašte. ‘

5% VISŲ DARBININKŲ 
PRIVERTĖ UŽDARYTI 

DIRBTUVES

Pawtucket, R. I. — Ka
da audėjų streikas buvo 
paskelbtas, tai tik 4000 
darbininkų iš 47,000 išėjo 

' į streiką, bet rūgs. 4 d. iš
ėjo streikan gerai organi
zuoti “loomfixers”, kurie 
tesudaro tik penktą nuo
šimtį visų darbininkų. 
Jiems išėjus dirbtuvės bu
vo priverstos užsidaryti ir 
iki vikaro 37 dirbtuvės 
užsidarė ir 18,000 darbi
ninkų neteko darbo.

PIKTADARIAI METĖ 
BOMBĄ Į MINIĄ

Kad greičiau baigti au- kurie buvo susirinkę prie

Ir kada priešas, pasirodęs jos krašte, 
Pradėjo grobti gyvulius ir mantą s.
Ir paukščiams surengė jis tokią vantą,.
Kad jie turėj’ slapstytis po balas ir krūmus,— 
Tai mūs žąsis, miškan išdūmus,
Gulėjo rūsyje kaip negyva.

Sopėjo jos galva,
Kai rusai tris dienas su austrais grūmės. 
Bet štai pasibaigė kova,
Ir rusas austrus kiek atstūmęs,
Paliko nugalėtoju. Tada
Atėjo žąsiai patogiausia valanda 
Pareikšti rusų armijai ištikimybę.

Pripuolusi prie generolo kojų,
Ji kariškoj rykiuotėj atsistojo
Ir tarė: “Jūsų didenybė!
Lai Dievas duoda jums sveikatos,
Kad mus išgelbėjot iš vargo ir sarmatos!
Ir aš, — nors neesu taip kraugeringa,— 

Bet pajutau savyje ūpą taip karingą, 
Kad jeigu kardą būčiau aš turėjus, 

Tai visa savo pajėga 
Aš būčiau puolus tuos engėjus 
Ir jiems parodžius — ga, ga, ga!

Nevieno austro ar prūsoko 
Būt “kritusi galva...

' Ir aš”...

—“Ei, ei, — žąsis! — ir dar gyva!— 
Čia generolas prie žąsies prišoko:— 
Kas ją pagaus, kas ją nupėš, 
Kad vakarienei būtų gatava?

Filatov! — gaudyk žąsį”!
—“Jūsų didenybe!
Juk tai didžiausia neteisybė!— 
Žąsis suriko: — kur gi tokią rasi? 

Aš lenkiška žąsis — sava — jūsiškė!...” 
— “Filatov! — gaudyk ją —• suriškie!” 

—“Už ką gi 
Jus gaudote mane kaip vagį?”*.

—“Už ką? Ar tau neaišku dar?—atsakė jiš:— 
Už tai, kad tu — žąsis U”

Studentai Sudegino 
“Batistą” 

Havana, Kuba — Rūgs. 
4 d., laike iškilmių, atida
rant naują gaisrininkų sto 
tį, piktadarys metė bombą 
į minią. Vienas gaisrinin
kas ir maža mergaitė už
mušti vietoje, 10 kitų su
žeista. Tuoj po bombos 
sprogimo į minią pradėta 
šaudyti arti stovinčių na

rnų stogo. Policija tuojaus 
namus apsupo ir areštavo 
20 asmenų.

Šiandien suėjo lygiai 
metai kaip sukilėliai, va
dovaujami puskarininko 
Fulgencio Batistą paėmž 
valdžią į savo rankas.

Ryte įvyko uosto darbi
ninkų riaušės, laike kurių 
vienas darbininkas užmuš
tas ir 15 metų mergaitė 
sunkiai sužeista.

Vakare Havano univer
siteto kieme susirinko 400 
studentų. Jie atsinešė bai
dyklę, kuriai ant krutinės 
buvo užrašas “Batistą — 
Užmušėjas”. Po teismo, 
kuri vedė susirinkę studen 
tai, baidyklę nuteisė sude
ginti. Studentai ją sudegi
no už tai, kad pereitą sa
vaitę du areštuoti studen
tai be teismo buvo kariš
kių sušaudyti.

Nors kariuomenė ir po
licija buvo apsupusi uni
versiteto kiemą, bet jie ne
bandė studentų demons
tracijai kliudyti, nes nau
joji Kubos konstitucija 

į suteikia universiteto rū- 
I ni&ins neliečiamybę.

deklinių fabrikij streiką, 
kuris iššaukė apie 400,000 
darbininkų streikan, rūgs.' 
5 d. prezidentas Roosevel- 
tas paskyrė komisiją iš 
trijų narių. Ši komisija 
tarpinin kaus darbinin
kams ir darbdaviams.

Komisijon įeina New 
Hampshire valstybės gu
bernatorius John G. Viri
nant, pirmininku, Marion 
Smith iš Atlanta, Ga. ir 
Raymond V. Ingersoll iš , 
Brooklyn, N. Y. nariai.

Neramumai ir susirėmi-1 
m ai vis dažniau pasikarto
ja streiko lauke. Rus. 5 d. 
Trion, Ga., susišaudime 
streikierių su šerifo pageb i 
bininkais du žmonės tapo 
nušauti ir 15 sužeistų. At- Į 
lanta, Ga. kilo riaušės, ku
riose trys žmonės peršauti 
ir daug sužeistų.

Vėliausios žinios parodo, 
kad visoje Amerikoj strei
kuoja tarp 325.000 iki 
400.000 darbininkų. Viso 
šioje pramonėje dirba apie 
650,000 darbininkų. Tas 
parodo, kad didesnė pusė 
darbininkų streikuoja.

Naujoje Anglijoje iš 200, 
000 darbininku streikuoja 
145,000.

Massachusetts valstybė
je iš 100,000 streikuoja 73, 
950.

dirbtuvių vartų. >
Lowell, Mass. policija 

irgi jėga išsklaidė strei
kuojančius darbininkus. •

Lawrence, Mass. yra vie
nintelis didesnis miestas, 
kur darbininkai dar nėra 
išėję streikan. f

Taunton, Mass. 75 spe
cialus policistai saugofja 
Mt. Hope Finishing dirb
tuvę. Automobiliams už
drausta privažiuoti arčiau 
kaip pusė mylios nuo dirb
tuvės. * ;
New Yorke rūgs. 5 d., 

200,000 kriaučių nutarė 
streikuoti.

Rugsėjo 6 d. ir Naujoje 
Anglijoj tekstiliečių strei
kas prasiplėtė. Kompani
jos gabena streiklaužius, 
Warren, R. I. kilo kruvi
nos riaušės. Policija puolė 
pikietierius. Pietuose atsi
naujino riaušės. Daugiau
sia darbininkų nukentėjo 
Augusta, Ga., Greenville, 
S. C. ir kitur. Aštuoni dar
bininkai užmušti ir daug 
sužeistų. Spėjama, kad y- 
ra daugiau aukų, bet kol 
kas negalima patikrinti. 
Policija visur brutališkai 
puola beginklius streikie
rius.

• . . . l.ž>

Gubernatorius Ely, ga
vęs iš Fall River darbda
vių nusiskundimą, kad vie
tinė policija nepajėgia ap
saugoti tų darbininkų, ku
rie nori dirbti, pareiškė, 
kad jis nemano įsakyti 
valstybės policijai ar mili
cijai kištis į streiką. Taip
gi jis streiko vadams pri
minė, kad jie yra pasižadė
ję jėga nieko nedaryti ir 
kad pikietavimas bus ra
mus.

Francis J. Gorman, 
streiko komiteto vadas pa
reiškė, kad jo komitetas 
bendradarbiaus su prezi
dento Roosevelto paskirta 
komisija, bet streikieriai 
negriš darban kol darbda
viai nepriims darbininkų 
reikalavimų.'

Rūgs. 5 d. Fall River, 
Mass. policija vėl pavarto
jo ašarines dujas, kad iš
sklaidyti 2000 streikierių,

PABĖGĘS Iš KARIUO
MENES GRĮŽO PO 43 

METŲ

Boston, Mass. — Rūgs.
5 d., Frank Ludwig, 72 
metų amžiaus, atėjęs f 
Fort Banks, Winthrop, de- 
žuruojančiam karininkui 
pareiškė, kad 43 metai at
gal jis pabėgęs iš kariuo
menės ir dabar norįs pasi
duoti. Patikrinus doku
mentus, paaiškėjo, kad 
Ludwig tikrai 1891 metais 
pabėgo iš kariuomenės.

Nors pabėgėliai yra 
smarkiai baudžiami, bet 
karininkas Budwig palei
do ir liepė jam grįžti už 
savaitės laiko.

Reporteriams Ludwig 
pasakė, kad jis turėjęs pa
siduoti, nes be dokumentų 
iš kariuomenės jis negalįs 
įrodyti, kad jis esąs Ame
rikos pilietis, o tas esą 
jam svarbu.
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IŠKILMINGOS VESTU 
VES

Dr. Landžius Su Žmona 
Išvyko Lietuvon

Pirmadienyje, rugsėjo 3 
d.; Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios lietu 
vių parapijos bažnyčioje 
įvyko nepaprastai iškil
mingos jungtuvės p-lės Bi
rutės Ajauskaitės su Dak
taru Juozu Landžiu —Sey
mour.

Devintą valandą 
erdvi Cambridge’io 
vių bažnyčia buvo
žmonių. Dalyvavo veik vi
si šios apylinkės profesio
nalai ir biznieriai.

Sutuoktuvių iškilmingas 
šv. mišias atnašavo para
pijos klebonas kun. F. J. 
Juškaitis. Jam asistavo 
Tėvas Antanas B. Mešlis,
S. J., diakonu ir Tėvas Pr. Bingelis. 
Aukštikalnis (Hugal) S. J. 
fcub-diakonu. Ceremonijų 
vedėju buvo kun. J. Plevo- 
kas.

Tėvas Mešlis, kuris spe
cialiai buvo atvažiavęs iš 
savo nuolatinės gyvena-

ryte, 
lietu- 
pilna

mosios vietos, So. Nori
ai k, Coiin., pasakė įspū
dingą pamokslą.

Liudininkais buvo advo
katas Kazys Kalinauskas 
iš Bostono ir p-lė Franciš- 
ka Galinauskaitė iš Arlin- 
gton, Mass.

Bažnyčioje tvarkdariais 
buvo geri Dr. Seymour bi
čiuliai daktarai: A. J. 
West (Vyšniauskas), Jo
nas Arentas ir Antanas 
Gvaizdikas (Gasson).

Pamaldų metu, parapi
jos vargoninkas Mamertas 
Karbauskas iškilmingai 
grojo vargonais. Ponas 
Larry Thomton sugiedojo 
solo “Panis Angelicum” ir 
“Pater Noster”. P-lė Mar- 
garėta Grybaitė giedojo 
solo “Avė Maria”. Kitas 
giesmes sugiedojo kvarte
tas: p. Thorton, p-lė Gry
baitė, p. B. Sutkus ir K.

Daktarai
_____________ • ____________
------------- . —■ --

DR. ROGER J. ABIZAlt)
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Tel. So. Boston 0823

Margaretos ligoninėje, D6- 
rcįešter, Maššrcįester, Mass., padarė o- 
peraciją p. Tuliefiėi,. įyv. 
Willdw St., kun. K. Jen- 
kaus tetai. Tegrąžina jai 
Dievas sveikatą.

'•> T

VIEŠA PADĖKA RUN. 
K. URBONAVIČIUI

Brangusis Tėveli, dėkuo- 
ju Tamstai už pasidarba
vimą ir suradimą žuvusio
Lietuvos Laisvės Paskolos
bono, kurio aš ieškojau
per keliolika metų. Mėgi 
no surasti kiti mano prie-
teliai, bet veltui.

Tą boną pirkęs mano a.
a. vyras Antanas Dišbalis.
kuris mirė sausio 24 d.,

t

ADVOKATAI

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

TeL So. Boston 0948
••• i

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-W

zi
i 
i

i

| 
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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. HEAIEY

Po pamaldų ir šliubo, 
jaunosios tėveliai, p-nai B. 
Ajauskai pakvietė daly
vius į puotą, Lincoln sve
tainėje. Čia susirinko su-r 
virš du šimtai svečių, ku
riuos tikru lietuvišku vai
šingumu priėmė p-nai A- 
jauskai.

Laike puotos pasakyta 
keletą kalbų. Kalbėjo kun. 
F. J. Juškaitis, Cambridge 
lietuvių parapijos klebo
nas, kun. F. A. Virmaus- 
kis, Bostono lietuvių para
pijos klebonas, kun. Vai
čiūnas, Cicero, UI. lietuvių 
parapijos klebonas, advo
katas F. J. Bagočius, Dak
taras Vyšniauskas, advo
katė Šalnienė, advokatas 
Dzengelefskis ir kiti.

Jaunavedžiai gavo daug 
sveikinimų ir linkėjimų 
laiškais ir telegramomis.

Į visų sveikinimus ir lin
kėjimus labai gražiai at
sakė d-ras Juozas. Jis dė
kojo visiems dalyviams ir 
juodu sveikinusiems.

Vestuvės buvo payyzdin- 
gos.

Pasibaigus vestuvių iš
kilmėms jaunavedžiai iš
vyko praleisti taip vadina
mą ‘medaus mėnesį’ į Lie
tuvą. Rugsėjo 5 d. Dr. J. 
Landžius su savo jauna 
žmonele Birute išvažiavo 
laivu iš New Yorko.

Dr. Juozas ir jo žmone-

LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPER Į 
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos

Juo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki! 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos rakarais ir: 
nedSldieniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas. 5
Taipgi nuima ir X-Ray

” aitu •KiiitiiittisasaasaamaiutMaMataaaaaaufMMaaMMtMta X

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

1931 metais.
Likusiai našlei su ma

žais vaikučiais tas bonas 
bus didelė parama.

Vakar buvome bažnytė
lėje pasimelsti” už Jūsų 
sveikatą, kad Dievas duo
tų Jums ilgiausių metų.

Mano vyras a. a. Dišba
lis ilgiausiai gyveno Nor- 
vvood, Mass., A. Smilgienes 
brolis ir buvęs “Darbinin
ko” skaitytojas ir rėmė
jas.

Dar kartą tariu dėkų. 
Erangusis Tėveli!

Agota Dišbalienė 
Vidgirių kaimas, 

Griškabūdžio par.
Šakių Apskričio

i

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass. 

tMiiiiiiiiuiiiHiiniiMHiiiHitHiiitiiiiiiitmmiiHiiiNiHin
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Tel. So. Boston 0270

DR,JOHNMACDONNELL
I

Kalba Lietuviškai

Ofiso Valandos-.

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietą; 
nuo 6 .-30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

■3«’

z:
Jungtuvės Šv. Petro Par.

Bažnyčioje

Rugpiūčio 26 d., apsive
dė p. Jonas Gendrolius su 
p-le Vaičiūnaite. Jaunasis 
gyv. 64 Sūdau St., Dorche
ster, o jaunoji 195 “D” St. 
So. Bostone. Liudininkais 
buvo pp. Jonas Kibartas ir 
Tamulynaitė.

tuvoje tuoj po Pasaulinio
Karo.

Dr.
Seymour yra žymus visuo-
meninkas ir katalikiškų į-
staigų rėmėjas.

Jo jaunoji žmona Birutė 
yra pp. B, Ajauskų, gyv.
58 Lincoln St
Mass. duktė.

lė Birutė jau yra buvę Lie

|TėL Porter 3789

| JOHN REPSHIS, M. D.
(REPBYS)

Uetuvia Gydytoju
| Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq,

Is
Oambrid^e, Mau.

Juozas Landžius

Brighton,

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai {atstovėjęs kraujas, nervos,
dusulys, odos Ir įsisenėjusios ligos,
patrūkimas, koją skaudėjimas, pi

lės Ir votys, nuplikimas,
skaudėj imas, 

reumatizmas, malarla Ir
nugaros

t riebumas išgydomas be
jokio skausmo ir nėra

bės.
P-nas Ajauskas yra bu

vęs keletą metų LDS. On
tro valdyboje. Tai patrio-
tingas ir energingas Veikė
jas.

P-nas B. Ajauskas yra
vienas iš pirmųjų Lietuvių
Darbininkų Sąjungos na
rių.

Brightono kolonijoje jis
buvo ir tebėra uoliausias
veikėjas katalikybės ir lie
tuvybės dirvoje. Jis yra 
daug pasidarbavęs, daug
aukų surinkęs ir Lietuvos
bonų pardavęs, kovoje del 
Lietuvos ' nepriklausomy

reikalo išlikų 11 darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis. 

smfflESL 
Vslosdos: AntradlMiaii 
dieniais ir žežtadienlais 
t* >-«. T-g fskars; 
nlatt 10—13 Ha—«

ieides at 
F. J. Jūi 
išvyko į 
parapijom Jis grįžta žy- nigai, bažnyčioje, raginda- 
miai sustiprėjęs. Beatosto
gaudamas Naujoje Angli
joje dalyvavo katalikiškų 
orgaiiizacijų seimuose ir 
suvažiavimuose ir tėviš
kais patarimais sustiprino 
darbuotojų dvasią.

Kun. H. Vaičiūnas yra

< » H .» ■
ŠV.' Petro parapijos bū
i

mi jaunimą lankyti lietu
viškas, katalikiškas moky
klas, ragino pasinaudoti 
mėnesio pradžia, prieiti 

' prie Sakramentų ir šven
tai pradėti šių metų moks
lą.

žymus veikėjas ir katali jungtuvėsjungtuves
kiškos spaudos rėmėjas.
Jis atsilankęs “Darbinin
ko” redakcijon, pasižadė-..
jo pagelbėti Cicero ir apy
linkėję atgaivinti Lietuvių
Darbininkų Sąjungos kuo
pas ir išplatinti laikraštį

Rugsėjo 2 d.

tybę,'ir j. Baltuosius kal
nus, Nėw Hajnpshire. Su
grįžę apsigyvens Millis, 
Mass.

MERE

Rugsėjo 2 d., moterys
tės Sakramentą priėmė 
Julius Joneika, gyv. 267 
W. 4th St., su p-le Bronis- 
lava Mickiute, gyv. 262 W. 
4th St. Liudininkais buvo 
Al. Jakštas ir p-lė Mickiu- 
tė.

Tą pačią dieną apsivedė 
jonas Nausėda, gyv. 7 Bu- 
rril PI. su p. M. Čaplikiene 
(Džervyte), gyv. 138 Bo- 
wen St. Liudininkais buvo 
pp. M. Valiūnas ir B. Dva- 
reckienė.

Rugsėjo 3 d. (Labor 
Day) apsivedė Dr. Anta
nas Karpavičius, gyv. 12

Rugsėjo 5 d., mirė, savo 
namuose, 109 Bolton St.. 
So. Boston, Mass., 14 me
tų sirgęs, 52 metų amžiaus 
Petras Alosavičius, vabal- 
ninkietis. Amerikoje išgy
veno 27 metus. Paliko liū
desy moterį Katriną (Vai- 
navičiutę) ir 5 vaikus. Lai
dojamas su mišiomis iš šv. 
Petro bažnyčios Šv. Bene
dikto kapuose, rugsėjo 8 
d., 9 vai. ryte.

(Daugiau Vietinių Žinių 
6;pusl.)

apsivedė 
Jonas J. Bingelis iš Jamai
ca Plain su p-le Marijona 
E. Keršyte iš Millis, Mass. 
Liūdininkais būvi p-lė Fe- 

iš Šo. 
Eoston ir Vaclovas Binge
lis iš Jamaica Piain. Jung
tuvės įvyko Šv. Juozapo 
par. bažnyčioje, Medvvay, 
Mass

Vetuvių pokylis įvyko 
jaunosios tėvelių namuose. 
Vestuvines atostogas pra
leisti išvyko į Maine vals-

-j

licija Grendelytė
“Darbininką” ir linkėjo, 
kad laikraštis “Darbinin
kas” išsiplatintų visose 
lietuvių kolonijose.

Dėkuojame kun. Vaičiū
nui už paramą LDS. ir 
“Darbininkui” ir linkime 
mūsų nuoširdžiam priete- 
liui ir rėmėjui laimingo^ 
kelionės ir sveikatos.

• v

IŠSIRENDAYOJA

P- 
gyv.

Išvyko Atostogų
Pereitą penktadienį, 

Vincas Kohanskas, 
Dorchester, išvyko į Nova
Scotia praleisti porą sa- 
vaičių atostogų P-nas Ko- 
bąnskas jau daug 
kaip dirba S. S. 
kompanijoj ir eina 
kinėtojo pareigas.

metų 
Pierce 
supir-

6 didelių kambarių tenementas 
u£ prieinamą, kainą — tik 18 do
lerių mėnesiui. Geroj vietoj tarpe 
Lietuvių. Del platesnių informa
cijų kreipkitės j

F. Munstes
174 W. Eight St., 
So. Boston, Mass.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

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

P-lė Stasė Šajefkaitč, 
gyv. Ninth St., Lietuvių 
Rakandų bendrovės knyg- 
vedė, buvo išvykus pralei
sti šventes-.(Iįąbęy Day) -į 
'Vorcester, Mass., pas pa
žįstamus.
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Tel. S. B. 2805-R

LIETUVIS

ĮOPTOM ET RISTAS
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš

f koše (aklose) akyse sugrąžinu 
i šviesą tinkamu laiku.
| J. L, PAŠAKARNIS, O. D.
I 447 Broadway, South Boston

WHITE BROOK LAUNDRY, 
ING., (LIETUVIU SKAL 

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

< * 89 Brookride A ve., - - ■ 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. Jamaica 1175 įVAIROS SKELBIMAI"

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

So. Boston, Mass.

GRABORIAI

View St., Worcester, Mass.
su p-le Jieva Kulauskyte.
gyv. Thomas Park, So.
Bostone. Liūdininkais bu
vo Dr. Al Finelli ir p-lė O-
na Karpavičiūtė.

Daktaras Karpavičius y-
ra jaunas dantistas ir pra
ktikuoja Worcester.

Tą pačią dieną apsivedė

i LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St.
University 4116

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tol:

Namai r
'Tel:

Telephone
SO. BOSTON 

1058

P. J. AKUNEVIČIUSP. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

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

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

MONTELLO
16 Intervale St.

Telj 411$

Sveikiname jaunave
džius ir linkime sukurti 
gražią lietuvišką šeimynė
lę ir linksmai ir laimi 
praleisti atostogas Liei

i

p. Timothy Sullivan iš Do
rchester su p-le Angelo 
Balutyte, gyv. 36^ Mer- 
cer St. Liūdininkais buvo 
fj. William McDonnell ir p- 
!ė Darata Balutyte. Sušliu- 
bavo jaunojo brolis, kun. 
Sullivan, šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje. Jaunieji apsi
gyvens jaunosios teveliu 
namuose.

P-nas Bahitis yra kata

iI

voje.
PADARC bFERACIJA

Cambridge, Mass. Ket
virtadienį, rugsėjo 6 a., Šr.

likiškų draugijų valdyVo-
šfe ir jose veikia.

Išvyko Ciceron
Ketvirtadienį, rugsėjo 6 

d., kun. H. Vaičiūnas, Šv.

Tel. South Boston 0815 . .Tel. South Boston 0815 .

D. A. ZALETSKASD. A. ZALETSKAS

Cambridge, Mass.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią išdlrbysčitj auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.
■ ■■!■■ ■ i

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininke — Eva MarksienS, 
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.

VIce-ptrmininkė — Ona Slaurienč, . 
443 E. "th St., So. Boston, Mass. 
Tei.'So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Ciunien^ . į, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-tf

Fin. Rašt. — Marijona MarkonlutS, 
SS Navarre St, Roslindale, Mass. ,

Tel. Parkvay 0558-VV 
Iždininke — Ona Staniulinte,

106 Weat Bth S L, Sv. Boaton, Mass 
TvarkdarA — Ona Mizgirdienė,

1512 Coiumbia Rd., So., Boston, Masn.
Kasos Globėja — E. Jaaušonienė.

1426 Coiumbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija sarb susirinkimus Miko kas

V Įsa i 8 draugijos 
pas protokolu

feikMais kreipkite 
raštininke. ;
• '.

ŠV. JONO .EV. BL. PASALPINE 
OJOS VALDYBA

Plrin. — j. PetFEKtekaa,
24 Tbomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis,
- 7430 Coiumbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas —,J. GUneckis.

5 Tbomas Parį So.' Bfcsčon. Mass. 
Ftn. Raiti n totam.-f- Alb. rtevtota.

233 JE. SL, So^vBostęn, Mkra.
Iždininkas — X ’Nandžiūnas, ,

885 E. firoadsray, So. 'Boston, Mite.
Maršalka — X Zaikls, , , 

k 7 Winfleld St, Sb. Boston, Mi

antrą ntarninką kiekvieno menesfo. 
: 7 :*) vaL vakare; pdtaatoytltaj sve

čia
ijto Kas.jtre-

tainėj.
2 M-
E. 7th St, So.

_ mėnesio^
M sniaj, 492

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuonius metus buvęs 

partneriu 

South Boston Supply Co 
atidarė nuosavą 

ROXBURY 
HARDWARE CO.

1148 Colnmbus Avė.
PrieSais ROXBURY CROSSING 

Telefonai: HIGHLANDS 8980 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems, gerą, sąžiningą ir 
‘ m&lld&fill ną-tĄm.avim a.

‘ 

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Naujoje Vietoje

antrų lobų 

So. Boston,!
4 

9



Penktadienis, Ruęsėį© 7 d, 1934
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DARBININKAS
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20-ta Lietuvių Diena
Lokvvood Parke, Pa.

i rįpeta

čiai ruošiasi surengti ko
kią nors pramogėlę savo 
naujoje svetainėje. - •

Tos parapijos žmonėms 
buvo labai gaila skirtis su 
kun. Valančiumi.

Šv. Kazimiero parapija, 
sulaukus kun. Valančiuno, 
nudžiugo. Šiandien mūsų 
parapijoje visi vieningai 
su savo klebonu veikia, 
kad net. malonu, kaip vie
nos motinos vaikai. Ir tik
rai, jog Bažnyčia yra mū
sų visų motina.

Taigi nors dar tik metai 
kaip kun. Valančiunas kle 
bonauja mūsų parapijoje, 
o jau daug yra nuveikęs 
dvasiniuose ir tautiniuose 
darbuose. Dieve duok mū
sų kleb. sveikatos ir ilgo 
amželiu, kad jis dar ilgai 
galėtų taip naudingai dar
buotis Kristaus vynyne.

Menka Dulkelė.

Studentai
Studentai - klierikai grį

žo savo seminarijosna to*- 
liau tęsti savo mokslą.

Klierikai: J. Šukevičius 
ir J. Gaudinskas ir stu
dentas J. Gibas grįžo į Šv. 
Karolio seminariją. Dr. 
Eugenijus Andrulonis, Mt- 
C., grįžo į Thompson, Ct;. 
kur ketina mokytojauti 
Marianapolio - kolegijoj. 4 

“Pūtis”

PITTSBURGH, PA.
PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

dejų kun. A. Ežerskis, Mi- 
ners Mills, Pa.

Apeigose dalyvavo J. 
M. pralotas J. V. Miliaus
kas, Duryae Pa., J. M. pra
lotas J. McHugh, Scran
ton Pa., kun. W. Lauma- Į 
kis, Philadelphia, Pa., kun.; 
A. šeštokas, New York N. 
Y., kun. Kundreskas, Lu- į 
zerne, Pa., Tėvas Bružikas 
S. J., kun. A. Lopatta, Vie-1 
nuolyno kapelionas, kun.' 
J. O’Malley, Tobyhanna. 
Fa., kun. J. Forvey, Luzer- 
ne, Pa., ir Tėvas Conrad, 
C. P.

Pilnutėlė koplyčia tėvų, 
giminių ir geradarių vei
duose spindėjo pamaldu
mas ir džiaugsmas. Laike 
!______________T— -»r_i________________1-^
Vyskupas O’Reilly pasvei- 

Kun. J. A. Karalius. tinęs naujai priimtas Se
seles, visus kunigus ir 
žmones, pasakė labai įspū 
dingą pamokslą. Jo žodžiai 
padarė didelį įspūdį, nes 
jie išreiškė Vyskupo didį 
džiaugsmą matant Nukry 
žiuoto Jėzaus Seserų Vie
nuolyną didėjant ir Sesu
čių nenuilstantį uolumą 
darbuotis Nukryžiuoto Jė
zaus garbei ir savo tautie
čiu . lietuvių, naudai. Jis 
kvietė visus Klebonus ir 
Jų parapijomis į talką, 
maldaudamas Jų padėt 
Jam įvykdinti planus Se
sučių gerovei. Jo Malony
bė pareiškė, kad Jis deda 
visas pastangas padėti Se
sutėms sustiprėti, bet vie
nas negalis įvyk’dinti — v- 
ra reikalinga pagelba ku- 
nio-u ir žmonių.

Vyskupui užbaigus, Tė
vas Bružikas pasakė cere
monijų pamokslą lietuvių 
kalboje. Puikiai išdėstė 
reikšmę tų Švento Rašto 
žodžių: “Penkios Išmintin
gos Panos” ir “Trys Ke
liai”, visa tai pritaikyda
mas pavyzdžiais prie įvy
kusios iškilmės. Neviena 
ašara nuriedėjo per ten 
buvusiųjų skruostus, klau
sant žodžiu to garsaus pa
mokslininko. Jo žodžiai 
sukurė gražių minčių ne 
tik tėvų ir giminių širdy
se, bet sujaudino šventu
mo jausmas net ir visu Se
sučių. Tikimės, kad šis į- 
spūdingas pamokslas, i? 
visos iškilmės užsiliks il
gai atminime. Taip, kar
tais graudu darosi, ašaros 
bėga per veidą, rodos, gai
la tų jaunučių sielų. Bet 
štai atsiminkime jų tikslą, 
pasiaukojimą, o tuoj gai- 
leščio ašaros susilies su 
džiaugsmo ašaromis!

Mūsų mylimi lietuviai 
reikalauja pageltos, ištie 
šia rankas šaukiasi gelbėk 
ti, nes juos sliegia svetim 
taučiai. Jųjų prieglaudose 
lietuviams sunku. Tad tos 
jaunos sielos, tapusios Nu
kryžiuoto Jėzaus Seselė
mis, pasirenka sau už tik
slą Dievui tarnauti ir savo 
brangius tautiečius globo
ti.

Todėl tikimės,' kad visi 
lietuviai, supratę jų tikslą, 
nevien ašaromis užjaus, 
bet stengsis pagal savo iŠ 
galę ir savo aukomis tą jų 
tikslą platinti, o už tai

[Gaudinskas ir Jonas Gi
bas iš Shenandoah, Lietu
sių Dienoje pardavė 300 
Lietuvių Dienos guzikėlių. 
Būtų pardavę kelis kartus 
daugiau, bet negalėjo dau
giau gauti, nes Lietuvių 
Dienos komiteto nebuvo 
galima surasti.

Apie tai, kad Shenan- 
doah’o choras buvo kvies
tas dalyvauti, kuris reika
lavo 25 dolerių ir galuti
nai atsisakė dalyvauti, 
man kaip Šv. Jurgio para
pijos klebonui nėra žino
ma. Mat Shenandoah’e a- 
part parapijos choro yra

Atitaisymas Klaidos
ifun. Dr. J. B. Končius,

Lietuvių 20-tos Dienos 
Schuylkill County, Pa., ko
miteto narys, rašydamas 
“Darbininke”, rugp. 31 d., 
68-tame numeryje, apie 
lietuvių 20-tą dieną parei
škia, kad:

“didžiulė mūsų apylin
kės lietuvių kolonija She
nandoah visai prie Lietu
vių Dienos neprisidėjo”.

Tas neatitinka tiesai.
Shenandoah’o lietuviai ka
talikai lygiai kaip ir kitų _  __ _ __ ____ _
kolonijų lietuviai, prie Lie-, dar daugiau neva lietuvis- ĮceremonijU Jo. Malonybė

Šiuomi pranešama, kad metinis šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų Seimas įvyks Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa., sekmadieny, 7 d. 
spalių š. m., pirmą valandą po pietų.

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. -Prašome visas draugijas ir organizacijų kuopas, 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atstovus.

Svečiai, kuriems aplinkybės leistų atvažiuoti il
gesniam laikui diegu ekskursijos leidžia bus aprūpinti 

Į nakvyne.
Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 

praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 
prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata
rimais, prielankumu ir gera valia.

Adelė Marčiulaitienė
Rėmėjų Centro Pirm.

MAIZEVILLE - 
GILLBERTON, PA.

KULPMONT, PA.
Serga

Šiomis dienomis sunkia 
susirgo reumatizmo liga 
p. Voskienė, gyv. Pine St. 
Linkime jai greito pasvei 
kimo.

tuvių Dienos prisidėjo iri kų chorų, 
joje dalyvavo. Juozas ‘ 1-----

Dar Apie 2O-tą Lietuvių Dieną

Lakewood Parke for something good and 
then let it slip out of their 
hands. They begin to li- 
sten to new things and 
start giving up the old 
things they have found 
good. After it is too late, 
they long for the things 
they have lošt.

“I want to tell you what 
I mean by the freedom 
you have today, and which 
I would strive to give you 
if I were Govemor...” (E- 
vening Herald, Aug. 16, p. 
10, col. 4).

Tad iš viršminėtų faktų, 
lai skaitytojai sprendžia 
ar aš apsilenkiau su tiesa 
dėl išnaudojimo Lietuvių

teks Jums Nukryžiuoto 
Jėzaus palaima. (

Nužemintai prašome at
sišaukimus, klausimus ar 
ba aukas siųsti šiuo adre
su:
Sisters of Jesus Crucified 

St. Marys’s Vilią 
Elmhurst, Penna.

i

MOUNT CARMEL, PA.

buvo iškil- 
Dalyvavo penki 

klebonas kun. 
kun. Klimas ir

Mokyklose lietuviai ir 
kitos tautos gavo daug 
tarnybų todėl, kad šiais 
metais mokyklos direkto
riai iš septynių keturi yra 
katalikai. Tai pirmas toks 
atsitikimas Mt. Carmel is
torijoje. Lyg šiol viskas 
buvo protestantij rankose 
kurie yra šiam mieste ma
žumoje. šioje srityje daug 
darbo yra pridėjęs mūsų 
klebonas kun. dr. Končius.

Mūsų * miestelyje lietu
viai tautų tarpe užima žy
mią vietą. Turi du polici- 
jantu: Dominiką Zakarą ir 
Petrą Straigį. Po ilgo mie
go lietuviai čia pradeda 
keltis. Valio!

P. B.

KETURDEŠIMTĖ
Klebonas kun. A. J.

66-tame “Darbininko” 
numeryje trumpai apra
šiau 20-tą Lietuvių Dieną, 
Lakewood Parke, Penn. 
Aš ją aprašiau sulig fak
tų ir įspūdžių, kokius į 
mane toji diena padarė. 
Tame aprašyme pasakiau, 
kad mano supratimu, toji 
diena buvo išnaudota res
publikonų politiniams tik
slams; taipgi pasakau, 
kad muzikalė programos 
dalis buvo silpna. Ar ten 
tiesą pasakiau — ar tei
singai aprašiau, lai spren
džia visi tie, kurie ten bu
vo, matė ir girdėję. Tuomi
nieko nenorėjau įžeisti. Dienos respublikonų parti- 
Tad, šiuomi atsiprašau ku
nigo dr. J. B. Končiaus, 
kuris 68-tame “Darbinin
ko” numeryje man prime
ta, kad aš netiesą rašiau.

Sprendžiant iš kalbų pa
sakytų angliškai ir iš kun. 
J. B. Končiaus kalbos, per
statant anglus kalbėtojus, 
taipgi iš vietinės spaudos, 
kuri tą, viską aprašė, į 
mane padarė tokį įspūdį, 
kad toji diena atrodė kaip 
respublikonų partijos die
na, o ne lietuvių. Kun. 
Končius perstatė prokuro
rą Schnader kaip respubli
konų partijos kandidatą Į 
Pennsylvanijos guberna
torius. Schnader’is savo 
kalboje pasakė: "... As a 
candidate for Governor I 
would be untrue to the 
trust reposed in me by 
those who nominated me 
if I did not insist at every 
opportunity that Pennsyl- 
vanians mušt retam their 
freedom in statė matters. 
They mušt hold out ag- 
ainst the national dieta- 
tion. If they do not, if 
they are willing to submit 
to domihation by the 
fcderal government 
they will lose the very 
thing for whicK our ance- 
stors came from Europe. 
Once lošt, it will be diffi- 
cult to regain.

‘T ask you Americans of 
Lithuanian background if 
you wish to give up what 
you or your ancestors ca
me here to find. Men some- 
times spend years fighting

jos naudai.
Dėl muzikalės progra

mos dalies; aš nenorėjau 
nupeikti Mahanoy City 
chorą. Sakiau, kad toji 
programos dalis buvo silp
na, turėdamas mintyje, 
kad iš keliolikos apylinkės 
kolonijų, tik vienos kolo
nijos choras tedalyvavo.
• Tad dar kartą šiuomi 
atsiprašau kun. J. B. Kon
čiaus ir prašau priimti šį 
mano pasiaiškinimą kaip 
plaukiantį iš geriausių no
rų pasitarnauti Lietuviij 
Dienai, o ne jai pakenkti. 
Taipgi ir į tolimesnius gin
čus tame klausime pasiža
du neiti.

“Pūtis”

ELMHURST, PA.
Įvyko Profesijos ir Įvilk- 
tuvių Iškilmės, Nukryžiuo
to Jėzaus Seserų Vienuo

lyne.
Šios Iškilmingos apeigos 

įvyko rugpiūčio 18 d., 
1934 m., 9:30 vai. iš ryto, 
Seserų Vienuolyne Naujo
je Koplyčioje. Pamaldos 
prasidėjo su iškilmingo
mis šventomis mišiomis 
Jo Malonybė Vyskupas T. 
K. O’Reilly, iš Scrantono, 
asmeniškai dalyvavo mi
šiose, kurias laikė kun. A. 
Sinkevičius, Plymouth Pa., 
diakonu buvo kun. J. Boll, 
Scranton Pa., sub-diakonu 
kun. V. Kupstas, Wilkes- 
Barre Pa.; ceremonijų ve-

MIRIMAI
Šią savaitę mirė du pa

rapijiečiai Mokytojas Ka
zys Kaminskas iš Kulp- 
mont palaidotas rugsėjo 1 
d. Laidotuvės 
mingos. 
kunigai: 
Končius,
trys kunigai svečiai, kun. 
Dobinas iš-Shamokin. kun. 
Petraitis iš Kulpmont, Ir 
kan. Petrašek iš Mt. Car
mel.

Įspūdingą, iškilmėms j 
pritaikintą pamokslą pa- į 
sakė kun. Končius.

Ą. a. Mokytojas Kazys 
Kaminskas 27 m. amžiaus 
mirė Jefferson ligoninėje 
Philadelphia, padarius ap
endicito operaciją. A. a. 
buvo labai pamaldus, ra
maus ir malonaus būdo. 
Buvo visu labai mylimas. 
Todėl laidotuvėse dalyva
vo tiek žmonių, kad nega
lėjo į bažnyčią sutilpti.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse.

A. a. Ona Šilinskienė pa- Igno Zimblio gerbėjo taip 
laidota rugp. 28 d. Ji buvo jurgiečių, kąio ir kitų yra 
uoli parapijietė. Priklausė privalumas dalyvauti ta- 
prie Gyvojo Ražančiaus ir uie svarbiame susirinki- 
parapijos Moterų draugi- rae. K. V.
jų. Laidotuvėse, part vie
tinių kunigų dalyvavo ku
nigas V. Matulaitis iš St. 
Clair. Palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse.

Lietuvaitės Mokytojos
Mt. Carmel mokyklų di

rektoriai paskyrė mokyto
joms šias lietuvaites: pa
neles Emiliją Kelminskai- 
tę, Adelę Bučinskaitę, Na
taliją Klimaitę, Adelę Si- 
dariutę, Valeriją Jenulio-i 
nytę (Leonis) ir Eleonorą 
Laurinavičiutę. Visos mi
nėtos mokytojos yra pas
kirtos dirbti viešose mo
kyklose.

Mokytojas Kazys Bie
liauskas tapo paskirtas 
High School mokytoju.

Motiejus Kerdokas, Ro
zalija Ryan (švabauskai- 
Itė) ir Ona Sandžiutė pas
kirtos mokyklų švaros de- 
partamentan. -

PHILADELPHIA, PA.
Tarp ričmondiečių pas

klydo žinutė, kad Padėka- 
vonės Dienoje (Thanksgi- 
ving Day) sukaks lygiai 
25-ki metai, kaip jurgiečių 
klebonas, kunigas Ignas 
Zimblys yra įšventintas 
kunigu. Tai tą sužinoję ke
letas jurgiečių pasirūpino, 
kad sekmadieny, 9 d. rug
sėjo, tuojaus po sumai 
vyktų Švento Jurgio para
pijiečių susirinkimas, ku
riame .bus aptarta, kaip 

i tą labai svarbų įvykį tin
kamai paminėjus.

j Todėl kiekvieno kunigo

v •

A-| 
Iauskas, pareiškė, kad Ke- 
turdešimtės atlaidai, mūsų i 
parapijoje, įvyks rūgs. 16> I 
17 ir 18 dienomis.

Keturdešimtės tvarka 
bus sekanti:

Sekmadienį, rūgs. 16 d., 
mišios su įstatymu švč. j 
Sakramento, 8:00 vai.

Vakare pamaldos 7:30 
vai.

Pirmadienį, rūgs., 17 d., 
mišios 7 ir 9 valandomis. 
Vakare pamaldos 7:30 vai.

Atradienį, rūgs., 16 d., 
mišios 7 ir 9 valandomis. 
Vakare pamaldos 7:30 vai.;

Išpažinčių klausimas ry
te ir vakare per visas die
nas. :

Darbininkams komunija 
bus išdalinta 5:30 ir 6:30 
ryte.

P. Aferavičienė prie sa
vo namų skynė vynuoges 
ir paslydus kojai nupuolė 
nuo gonkų apie 8 pėdų au
kščio ir į statinę perskėlė 
galvą. Nuvežta į Shamo 
kin ligoninę, kur ji yr? 
pavojingoje padėtyje. J 
gyveno Pine St.

P. Šaulinskienė šiomū 
dienomis sugrįžo iš Lietu 
vos sveika ir linksma. J 
ten svečiavosi pas save 
brolį ir kitas gimines dl 
mėnesiu. •

M. M.

v •

ARLINGTDN, PA. j

me.

Viengenčiai, Philadelphi
jos ir apylinkių, nepamirš
kite ir tą, kad šeštadienį, 
8 d. rugsėjo, vakare, šven
to Kazimiero par. svetai
nėje įvyks gražus šokių 
vakarėlis. Tąją pramogą 
ruošia Philadelphijos Ka^ 
talikiško Susivienymo LR- 
KSA. Apskritis. Tad savo 
atsilankymu (įžanga tik 
25c.) paremsime tąjį, to
kios šaunios organizacijos, 
apskritį.

i K. V.

Rugpiūčio 15 d. suėjo ly
giai metai kaip mirė a. a. 
kun. J. J. Kaulakis. Jam 
mirus, Šv. Kazimiero lietu
vių par. klebonu paskirtas 
kun. Valančiunas, kuris 
per 10 metų garbingai kle
bonavo Girardville lietu
vių parapijoj. Tet jis nu
veikė milžiniškus darbus.

“P.”

SHENANDOAH, PA.
Vaikelių Išvažiavimas
Antradienį,-rugp. 28 d., 

vasarinės mokyklos užbai
gimo proga, šią mokyklą 
lankantieji vaikeliai išva
žiavo į Lakevzood Park, 
linksmai dieną praleisti. 
Pustrečio šimto vaikelių 
dalyvavo tame išvažiavi
me ir džiaugsmingai pra
leido laiką, priežiūroje Se
serų Pranciškieęių ir para
pijos klierikų.

Vaikeliai lošė visokių 
Amerikos lietuvių jauni
mui žinomų lošimų. Išlošu- 
sieji visuose lošimuose, 
kaip tai: “pie-eating, cake- 
eating, watermelon-eating, 
peanut-pushing, three-leg- 
ged, one-legged” ir tt. ga
vo garbės ženklelius.

Daug svečių atsilankė, 
kurių tarpe buvo klebonas 
kun. J. A. Karalius, kun. 
A. J. Degutis, ir daugelio 
vaikelių tėvai. Svečiai ma
loniai ir linksmai praleido 
laiką, žiūrėdami į lošian
čius vaikelius.

Vyčių Veikimai
Uoliai pasidarbavę 

čiai įsigyjo naują svetainę. 
Jų kambariai dabar yra 
grąžoje vietoje, netoli vi
durio miesto, gražesnėje 
salėje ir geresnėse apylin
kėse. Vyčių svetainė dabar 
randasi ant trečio laipto 
L. O. O. Moose kambarių 
Centre gatvės.

Netolimoje ateityje, vy-

vy-

Bucks ir Montgomery Cč 
Lietuvių Piknikas

Sekmadienį, rugp. 26 d 
įvyko šios apylinkės lietų 
vių piknikas, Fair Hill, Pa 
Raubų farmoje.

Pikniko programa buv( 
labai graži ir įvairi.

Konkurse laimėjo dova 
nas šie:

P. Meškauskas, K. Be 
dukštienė, I. Baltrūnas, V 
Baltrunienė, J. Stankūnas 
A. Mitriutė.

Pupų bakse buvo 3,500 
atspėjo Daniševičius.

Anties vijime iš 22 as
menų laimėjo Edvardai 
Aleksandravičius Žmonii 
buvo atvažiavusių iš 2 
Philadelphijos ir Eastono 
Mendelio Orkestras iš Phi 
la. Pa. grojo.

Gryno pelno liko $85.57
Korespondento
11

“Žinokite, kiekvienas kata 
likas, kurs be reikalo perka 
skaito, namuose laiko blo 
laikraštį ar knygą, n 
nusideda Bažnyčios į 
mams ir turi per išpažin 
nuodėmę pasisakyti, bet 
patampa katalikybės rei 
lų išdavėjas, didinąs pri 
jėgas.”— 
Panevėžio vysk. Pattaro

Tinginystė — jauno 
gaus kapai. M. Sigu

PARSIDUODA^
KEPYKLA, 

“Ice Cream” Dirbtuvė, 
Krautuvė ir Namas.

Kepyklos Biznis toks: parduoda 
ma duona, įnirfis pagT-aiin*i 
ornamentais papuošti tortai kei 
kos) ir namij darbo Ice Cream’a

- -

FORU S BAKERY
Bell Phone, REGent. 1564

440 E. Belgrade 
Philadelphia, Pa.
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KLASTINGI VOKIEČIŲ- 
LENKŲ SUMANYMAI
Gandai apie tai. kad len

kai susitarė su vokiečiais 
likviduoti Lietuvos nepri
klausomybę, gali būt vi 
siškai teisingi, nes jie 
kaip tik atitinka tų dviejų 
Lietuvos kaimynų planus 
ir interesus. Čia vokiečių 
ir lenkų reikalai susiduria: 
vokiečiams reikia ištrauk
ti iš savo valstybės kūno 
lenkišką pašiną — Danzi- 
go koridorių, lenkams gi 
būtinas reikalas prieiti 
prie jūrių. Jei jie gautų 
Lietuvą su Klaipėda, tai 
galėtų atsižadėti Dancigo 
koridoriaus ir net prie
plaukos Gdynės. Viskas 
tas galima atsiekti tik pa
naikinant Lietuvos valsty
bę. <

Tą gandą paskelbė pran
cūzų laikraštis “La Liber- 
te”, kurs yra skaitomas 
rimtu, nors neoficialiniu 
tautos organu. Toki laik
raščiai neskelbia panašių 
žinių be tikrų dokumentų, 
nes tai būtų baisiausia 
provokacija, galinti išsi
vystyti į tarptautinį nesu
sipratimą ir net konfliktą. 
Taigi žinia greičiausiai 
teisinga. Jei ta žinia pa
kliuvo laikraščio redakci- 
jon, tai ji, be abejonės, yra 
žinoma ir Lietuvos diplo
matijai. Vokiečių — lenkų 
sutartyje sakoma; kad 
Lenkija mėgins susitarti 
su Lietuva kalbamais čia 
klausimais taikos keliu; 
jei Lietuva nesutiks, tai...,

ną, žinoma, kad tokiuose 
atsitikimuose paskutiniai 
argumentai tai grūmoji
mai karu. Reiškia, atsilan
kiusieji Kaune lenkų di
plomatai turėjo apie tai 
kalbėti su Lietuvos prezi
dentu. Begalo būtų įdomu 
žinoti, kaip p. Smetona į 
tai reagavo. Gal tiesiogi
niu atsakymu į tuos “bro
liškus” lenkų pasiūlymus 
ir buvo atsilankymas Už
sienių ministerio Lozorai
čio Maskvoj. Kas žino? 
Matomai, Lietuva nujau
čia begalinį šio politiško 
momento svarbumą ir da
ro atitinkamus žingsnius.

Lietuva savo geografi
niu padėjimu lošia labai 
svarbią rolę. Kaikurie is
torikai tiesiog ir vadina 
Lietuvos ir ypač Vilniaus 
klausimą Rytų Balkanų 
klausimu. Girdi, tam ma
žam Pabaltijo užkampy 
glūdi Rytų politiškos situ
acijos raktas. Sovietams 
Lietuva ne tiek svarbi, 
kiek Latvija ir Estija. Jiė 
žino, kad lenkams ir vo* 
kiečiems ji daug svarbes
nė* negu rusams. Taigi so
vietų diplomatija gali pa
naudoti Lietuvos klausi
mą kaipo svarbų triupą 
savo politiškam žaidime. 
Nebereikalo lenkų ir vo
kiečių spauda taip susijau
dinusi Lozoraičio - Litvi- 
novo komplimentų pasi
keitimais.

kus ir sumažinsime val
džios aparatą per pusę, tai 
mes sutaupysime kraštui 
daug piningų.

Klaipėdos krašto val
džioje iš viso bus apie 
1300 valdininkų. Jų algą 
galima skaityti vidutiniš
kai kiekvienam 5.000 litų 
per metus.

Vadinasi mums reikia 
iš mokesčių sudėti tik val
dininkams algoms 6.500.- 
000 litų. Jei valdžios apa
ratas sumažės per pusę, 
tai mes sutaupysime per 
metus 3.250.000 litų vien 
tik iš algų. Jei mes dar 
priskaitysime visokias ra
štinės išlaidas, kurios su
mažės, toliau ligonių ap
draudimas, ir t. t., tai iš 
viso mes kraštui galime 
sutaupyti apie 4.000.000 li
tų per metus. Per 10 metų 
— 40 mil. litų, neskaitant 
nuošimčių. Laukini n k ų 
skolos dabar siekia 30 mil. 
lt. Tuo būdu per 10 metų 
mes galėsime padengti vi
sas laukininkų skolas ir 
dar liks 10 mil. lt. žemės 
ūkiui pagerinti

Šiandien krašto valdžia 
skiria kasmet maždaug 
980.000 lt. plentų ir kelių 
statybai ir 380.000 lt. že
mės ūkio kultūrai kelti, iš 
viso 1.360.000 lt., tačiau 
einant taupymo keliu, bū
tų galima skirti du ar tris
kart daugiau.

Bendrai, išleidžiant kas
met 4 mil. litų daugiau vi
sokiems krašto gerovės 
reikalams: plentų ir kelių 
statybai, žemės ūkio kul
tūrai ir tt., kiek čia atsira
stų daugiau produktyvaus 
darbo! Visas judėjimas 
krašte padidėtų, šiandien 
tie pinigai sunaudojami 
neproduktingam darb u i,

v •

K.

Lietuvos Keleivis Apie
V aldininkus

s Klaipėda. Elta. ‘Lietuvos 
keleivis’ liepos 31 d. Klai 
pėdos krašto valdininkų 
klausimu, tarp kitko, ra
šo: “Ne gana to, kad di
džiausia valdininkų dalis 
Klaipėdos krašte yra vo
kiečiai ir nevietiniai gy
ventojai, bet iš užsienių 
importuoti, jie yra ir prieš 
[Lietuvos valstybę nusista
tę, nes jie priklauso toms 
partijoms, kurios ginkluo
ta. jėga norėjo sukelti Čia 
reramumą ir grąžinti Klai 
pėdos kraštą Vokietijai.

Į Kadangi Klaipėdos kra
štas buvo atskirtas dėl tos 
[priežasties, kad čia gyvo- 
Ina lietuvių dauguma, pri- 
įg] austas prie Didž. Lietu- 
fvos suverenitetui, tai jis, 

5 ir turi savo autono-
L y., ypatingas vi* 
reikalų tvarkymo 
tačiau, vis dėlto, y- 
tuvos dalis, ir pasl- 
■n a. s atplėšti valsty-

Bolševikų Šei
mos Dorovinis 

Skurdas
Vatikano dienraštis “Os- 

servatore Romano”, rem
damasis vienos spaudos a- 
gentūros žiniomis iš Mas
kvos, aprašo bolševikų šei
mos dorovinį skurdą.

Paduodamas pavyzdys 
vaizdžiai rodo, kokiu būdu 
šiuo metu Rusijoje yri 
griaunama šeima. Sovie
tuose šiandien ardyte ar
domi net tėvų ir vaikų tar
pusavio santykiai.

Neseniai atsitiko taip. 
Generalinė komsomolų, So 
vietų komunistų jaunimo 
organizacijos, • direkc i j a 
ryšium su besiartinančia 
piūtim paskelbė atsišauki
mą, kuriame jaunimą kur
stė padėti kovoti su tais, 
kurie pasipelnymo tikslu 
nori paslėpti dalį derliaus. 
Jaunimo bendradarbiavi* 
mui neturi būti jokių ribų.

Jaunieji komunistai tu
ri nesvyruodami išduo* 
ti net savo tėvus jeigu 
šie minėtu būdu nusi

kalsta.
Kai kurie bolševikų lai

kraščiai jau paskelbė būk 
pavyzdingų jaunuolių pa
sielgimo aprašymus. Tarp 
kitų suminima^ kaip 

vienas 13 metų berniu
kas, pavarde Kolibin, 
išdavė savo motiną, kū

tą ir kad jo gerovė augtų 
ir žydėtų.”

ri jam ir sau pačiai bu
vo paslėpusi kiek javų. 

Nelaimingoji moteriš k e 
tuoj buvo pasmerkta iš
tremti trejiems metams į 
Sibirą, gi jos išdavikas sū
nus gavo atlyginimą pini
gais ir buvo pavadintas 
jąųnų komunistų pavyz
džiu.

Šį atsitikimą pabrėžda
mas, Vatikano dienraštis 
rašo: “Ar tai ne šlykštu? 
Trylikos metų vaikas jau 
išduoda savo motiną! Mo
tiną, kuri nieku kitu nenu
sikalto, kaip tik tuo, kad 
grynai motiniškos meilės 
vedama norėjo aprūpinti 
savo sūnų. Motiną, kuri 
tam savo sūneliui davė gy
vybę ir dabar turi jo bijo
ti.. Kilniąją motiną išsiun
tė į Sibirą, o jos sugedu
siam sūnui — išdavikui 
buvo duota dovana, ir tai 
dar piniginė.

Šio pavyzdžio pakanka, 
kad paaiškėtų, koks do
rovinis pakrikimas įsi
viešpatavo per 15 bol
ševikų nežmoniško dar

bo metų.
Kur nuves toks darbas? 
Motinos rūpestingum a s 
paniekinamas, paniekina
mas taip pat taupumo jau
smas ir meilė vaikams. 
Jaunimui įsakoma griauti 
šeimą ir siausti prieš visą 
prigimtį ir žmoniškumą. 
Ar tai nerodo, ko Rusija 
gali įnešti į pasaulio kul
tūrą ir taiką, toji bolševi
kų Rusija, kurią ketina
ma priimti į Tautų Sąjun
gą?!

Koperacija Lietuvoje

^operacinių įstaigų veiki
mas buvo; taip sunkus, 
kaip ir tų Ivanavičiaus 
kronų. Koperacijos reikš
mė buvo svarstoma ir 
“Aušroj” ir “Šviesoj”, bet 
visi tie svarstymai labai 
mažą davė naudos, neš 
Lietuvoje tuo laiku buvo 
nedaug žmonių, kurie nu* 
sįmanytų koperątinį dar 
bą.

Koperatinis veikim a s 
Lietuvoje buvo pradėtas 
smarkiau plėsti tik atga
vus spaudą, 1904 metais, 
kai atsirado daugiau inte
ligentų, išėjusių iš ūkinin
kų tarpo ir koperacijos 
reikšmę pakankamai su
prantančių.

1914 metais Lietuvoje 
jau veikė 150 vartotojų 
bendrovių, apie 380 kre
dito koperatyvų, apie 80 
žemės ūkio ratelių. Iš ji) 
kai kurie turėjo net po 
500—600 narių ir darė 
100.000 — 300.000 rublių 
apyvartos.

Didysis karas koperati- 
nį judėjimą Lietuvos iš
griovė. Per karą veikė tik 
viena kita vartotojų ben
drovė. Po karo koperati
nis judėjimas vėl atgijo, o 
ypač atgavus nepriklauso
mą valstybę, buvo sudary
tos palankios sąlygos ko
peracijai plėstis. Šiuo me
tu pirmus organizuotum 
kelius koperacijai prasky
nė . koperacijos departa 
mentas, kuris buvo suda
rytas prie dabartinės fi
nansų ministerijos.

1919 metais Lietuvoje į- 
sisteigė net 250 vartotojų 
bendrovių. Tais pačiais 
metais buvo įsteigta ir pir 
moji vartotojų bendrovių 
sąjunga, kuri vėliau išau
go į Lietuvos koperacijos 
bendrovių sąjungą.

Dabar Lietuvoje jau vei
kia apie 400 kredito kope
ratyvų, apie 300 vartotojų 
bendrovių, apie 300 ^ope
ratyvių pieninų, ir apia 
325 kitokios koperatinės 
įstaigos. Lietuvos .kopera- 
tininkai leidžia du laikraš
čiu “Bendrą darbą” ir Tal
ką”. Tsb,

Vyras ir Moteris

Pagal M. Csaba pa
ruošė O. P-tė

, Šv. Rašte pasakyta, kad 
Dievas sutvėrė žmogų pa
gal savo paveikslą. Jis su
tvėrė vyrą ir moterį. Abu 
jie yra lygiai vertingos ir 
savarankiškos būtybės, ku 
riomis pagal jų prigimtį 
Dievas paskyrė skirtingus 
uždavinius. Vyras ir mo
teris, papildydami vienas 
antrą, sudaro pilnutinį 
žmogų. Drauge jie buvo 
palaiminti, kad išpildytų 
Dievo įsakymą —dalyvau
tų žmonijos kūrime darbe. 
Pergyvenimas tos nepa
prastos paslapties sujun
gia vyrą ir moterį stip- 

i riais jausmais. Tad nenuo
stabu, kad tai duoda poe
tams įkvėpimo.

Taip susijungę vyras ir 
moteris yra artimiausi pa
saulyje vienas antram 
žmonės. Taip ir turi būti 
— Dievas nenori, kad ta 
nuostabi tvėrimo galia pa
vesta visiškai svetimiems.

Apie artimumą dviejų 
žmonių, sujungtų motery
stės ryšiais, randame dau
gelyje Šv, Rašto vietų. Šv. 
Rašte pasakyta: “Vyras 
apleis savo tėvą ir motiną 
ii’ susiriš su savo žmona 
ii- bus du viename kūne”. 
Ten pat pabrėžiama ir mo
terystės pastovumas: “Ką 
Dievas sujungė, teneskiria 
žmonės”.

Čia aiškiai pasakyta, 
kad Dievo noru šitas susi
jungimas yra šventas ir 
kad jo tikslas duoti naujų 
žmonių pasauliui. Taigi, 
tuo uždedamas žmonėms 
didelis atsakingumas. Bet 
svarbūs uždaviniai pave
dami tik nedaugeliui. To
dėl ir tos kuriamosios pa
jėgos negalima veltui nau
doti. Nusikaltimas gamtos 
dėsniams sunkiai keršija: 
tos tautos, kurios duoda 
perdidelę laisvę vyro ir 
moters santykiuose, gali 
greitai pranykti nuo že
mės paviršiaus.

Bet kad to sunkaus ir 
atsakingo uždavinio žmo- 
•nės nevengtų, Dievas su-

(Pabaiga 5 pusi.)

w •

kad galėtų savarankiškai 
tvarkyti savo ūkio gyveni
mą. Tačiau tie kromai tu
rėjo savo reikšmę. Jie da- 

mintį koperacijai plės
tis Lietuvoje.

Tuo pačiu laiku atsirado 
I ietuvoje ir kredito kopė. 
ratyvai. Pirmas toks kopė- 
ratyvas buvo įsteigtas 
1871 metais Pabiržėje. To
je pačioje Pabiržėje buvo 
įsteigtas ir pirmasis ūki
ninkų prekybos koperaty- 
vas. Pirmasis vartotojų 
koperatyvas buvo įsteig-

Pirmosios Lietuvos ko- 
peratinės bendrovės įsi*

_ _ ____ 3

rą. Tai buvo maždaug 
prieš 60 metų. Žemaičiuo
se dvarininkas Ivanavi 
čius tuo laiku įsteigė Kel
mėje ir kitur, tada vidin- 
tus kelis krikščioniškus 
kromus. Čia minimas Iva- 
navičius yra laikomas pir 
muoju koperatinio judėji
mo Lietuvoje pionieriumi. 
Šio krašto kromai teveikė 
tik apie 10 metų, nes Lie 
tuvos visuomenė tada dar 
buvo mažai susipratusi, tas Vilniuje. Šių pirmųjų

naikinant rašalą popierių, 6teigg dar prieš ka
ir plunksnas, sėdint tam 
tikrą laiką raštinėse arba 
vasaros metu važinėjant 
po užsienių kurortus.

Klaipėdos krašto val
džia, susidariusi iš prieš
valstybinių elementų, nua
lino mūsų kraštą ir per 10 
metų privedė prie skurdo. 
Todėl šis elementas turi 
būti iš šaknų išrautas, kad 
nauja valdžia, pastatyta 
ant valstybinio pamato, 
vėl atgaivintų mūsų kraš

V •

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis, daryti blogą.

Šv. Augustinas.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Švene. Panelės Marijos 

Gimtadienisbes dalį yra laikomas pasi
kėsinimu 
vos valstybę. Vokietijoje 
tokius žmones vadina tė- 
vynės išdavikais ir kai ku
riais atsitikimais jiems 
gresia mirties bausmė. To
kiems valdininkams juk 
negali būti vietos valdžio
je, prieš kuria jie yra nu
sistatę, taip pat jiems ne
gali būti vietos ir Klaipė
dos krašto valdžioje. Čia 
jau ne skriauda, bet įsta
tymai ir teisingumas to 
reikalauja. Taigi, skriau 

lc’'ui5 «jx uuvu snauu, uco.aim i*kams nepadarysimi jeį šventa, apdovtmota daiĮg«komis malonėmis 
iuos atleisime iš tamvbos ir gurios atitiko Jai, kun turėjo
į .v. „ ? ’ būti Dievo Motina. Atsižvelgiant į gamtos

6 įstatymus, tiesa, kad Ji turėjo pasiduotime nuo Juyetaa 8iipnumamJs> nekal.
h.ri užimt! lojalus Klaipė * g|^ *
dos krašto piliečiai lietu- I)J$ i? archange|n, chertibt-
viai, kiek juos pakeisti yra nos

prieš Lietu-
Kas gi nesidžiaugia šia diena, kuri mi

ni Palaimintos, Nekalčiausios ir švenčiau
sios Panelės Marijos, Dievo Motinos, Krikš
čionių Pagalbos — gimtadienį! Juk Marija 
gimė! Ir pasirodė Aušrinė, iš kurios prie- 
globsties išauš amžinoji Diena! Kadangi Ma
rija gimė, mūsų Viešpats, Pasaulio Išgelbė
tojas, netrukus ateis į šį pasaulį.

Marija buvo Dievo kūrybinės galybės 
kilniausias tvarinys. Ji, kūnu ir siela, buvo 
gražiausia iš visų Dievo sutvėrimų. Marija į 
šį pasaulį neatėjo, kaip visi kiti Adomo vai
kai, sutepti pirmpradėje nuodėmėje. Iš visų 
Ievos dukterų, Ji buvo skaisti, nekalta ir 
šventa, apdovanota dangiškomis malonėmis 
ir dovanomis, kurios atitiko Jai, kuri turėjo

reikalinga.
Jei mes dabar, kaip jau Nupuolus mūsų pirmiesiems tėvams, 

ir ankščiau pažymėta, pa* Dievas parinko maloniausią, iš kurios Išga- 
leisime išdavikus valdiniu- ųytojas turėjo gimti, apreikšdamas, kad Ji

sutrins žalčio galvą ir sutriuškins šėtono ga
lybę, kurs, nors būdamas Jos kulnies primin
tas, tačiau, neliaus vedęs nenustojamą kovą 
prieš Dievą. “Iš moteriškės atėjo nuodėmės 
pradžia, ir per ją visi mirsime” (Pamoksi. 
XXI, 33). Šventoji Dvasia taip kalbėjo. Šė
tonas nugalėjo Ievą. O Marija nugalėjo šėto
ną. Pats Dievas galėjo sutrinti žaltį bei šėto
ną, kaip Jis nubaudė jį, kai, pasikėlęs į pui
kybę, danguje pakėlė maištą; ir piktoji dva
sia buvo nutrenkta į amžinas pragaro kan
čias. Dievas galėjo parinkti vyrą, žmonių gi
minės ir sutvėrimo galvą, kad jis sutrintų 
žaltį bei šėtoną, kurs taip pat pasidavė jo 
pagundai.

Tačiau, Dievui patiko kitaip parėdyti 
Jis sutrynė žaltį per moteriškę ir jos vaisių. 
Bausmės dieviškąją ištarmę skaitome: “Aš 
padarysiu neprietelystę tarp tavęs ir mote- 
ryškės, tarp tavo vaisiaus ir jos vaisiaus; ji 
sutrins tavo galvą ir tu tykosi jos kulnies” 
(Prad. m, 15). Taigi, nuo visos amžinybės, 
Marija buvo skirta sutrinti pragariškąjį žal
tį ir per savo Sūnų, dėl nupuolusio žmogaus 
iš naujo laimėti ramybę, malonę, meilę ir 
amžinojo gyvenimo viltingą pasitikėjimą. O 
karžygiškoji Mergele iš Jessės šaknies, da
bar ir visada sergėk ir globok savo vaikelius 
nuo pragaro žudančių žabangų ir nesitikėto 
prakeikimo!

Štai, kur Dievo tėviškas gerumas! Ne
trukus, kai pirmas nusižengimas buvo papil-

dytas, netrukus, kai teisingumo bausmė bu
vo įvykdyta, Gailestingasis Dievas leido Vil
ties žvaigždei pakilti viršum aptemusio dan
gaus ir praskleisti padrąsinimo ir vilties 
skaisčius spindulius dėl nusiminusio bei nu- 
liūdusio žmogaus ir nusviesti prakeiktą že
mę. Ta žvaigždė buvo Mergelė, kuri sutrins 
šėtono galvą, panaikins jo galybę ant pasau
lio ir pagimdys naują gentkartę, patinkan
čią Dievui ir kovojančią šėtoną.

A, savo širdis, savo akis ir rankas pa
kelkime į Mariją! Ji yra žmonių giminės Au
šrinė! Ji yra ta žvaigždė, kuri, kaipo Dieviš
kojo Sūnaus Teisingumo pirmtakas, viltin
gais spinduliais gaivino žmoniją tamsumoje.

PALAIMŲ ŠALTINIS
Marijos tikroji didenybe yra tame, kad 

Ji buvo išrinkta būti Dievo Motina. Ta pra
kilnioji privilegija, kurios niekas neturėjo ir 
kuri priklauso Jai vienai, Ją iškelia į garbin
giausias viršūnes. Ta majestotinga privilegi
ja Ją iškėlė į padanges ir suartino su Dievu. 
Tai visa Ją daro daugelio palaimų šaltiniu, 

l kaip Senąjame, taip ir Naujame Įstatyme,— 
atsižvelgiant į Jos Dieviškojo Sūnaus tobu- 

j lybę ir šventumą ir dievybę. Marija yra ste- 
1 būtiniausias naujas tvarinys. Ką žmogus yra 
prigimties eigoje, ką Jėzus Kristus yra gar
bės eigoje, tuomi Marija yra malonės eigoje.

Šv. Jonas Krikštytojas buvo įturtintas 
gausinga ir pašvenčiamąja malone net prieš
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BLAIVININKŲ SUSlVlBNYMO CBNTBO 
VALDYBA

24-ASIS A. L. R. K. PIL
NŲJŲ BLAIVININKU 
SUSIVIENYMO SEIMO

PROTOKOLAS

24-asis A. L. R. K. Pil
nųjų Blaivininkų seimas 
įvyko rugpiūčio 26 d., N. 
E*. Švč. P. M. parapijos sa
lėje, Cambridge, Mass. Sei 
mas prasidėjo iškilmingo
mis pamaldomis. Š.v Mi
šias atnašavo Šv. Antano 
iš Padvos parapijos (Cice
ro, m.) klebonas kun. J. 
Vaičiūnas. Jam asistavo 
kun. P. Skruodenis MIC. 
Thompson, Conn. — dija- 
konu ir vietinės parapijos 
vikaras kun. J. Plevokas 
sub-dijakonu. Turiningą ir 
suvažiavimui pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. 
Skrodenis. Laike pamaldi) 
giedojo N. P. Švč. P. M. 
parapijos choras, vado 
v aujant vargoninkui M. 
Karbauskui.

Posėdžiai prasidėjo 1:15 
valandą po pietų. Įžanginę 
kalbą pasakė vietinis kle
bonas, Blaivininkų Susi- 
vienymo pirmininkas kun. 
P. Juškaitis, po kurios ofi
cialiai atidarė seimą, pa
kviesdamas kun. Vaičiūną 
atkalbėti maldą.

Kun. P Juškaitis priėmė 
ir sutvarkė delega£ų-čių 
mandatus, iš kurių sužino
ta, jog seime dalyvavo 35 
atstovai-ės ir arti 25 sve
čiai iš Worcester, Mass.. 
So. Boston, Mass., Thomp
son, Conn., Cambridge, 
Mass. ir kitų apylinkių 
miestų. •

Seimo prezidiuman iš
rinkta šie asmenys: pir
mininkas — studentas A. 
Mažukna, Thompson, Ct.; 
vice - pirm. — p-lė M. Gu- 
geniūtė, Worcester, Mass.: 
sekretoriatas — stud. A. 
Miciūnas, Thompson, Ct. 
ir M. Urmonienė, Worces- 
ter, Mass.

gimimą, kad būtų vertas pirmtakūnas atei
nančiam Mesijui, Pasaulio Išgelbėtojui. Šv. 
Povilas buvo parinktas pašaukimas, kad bū
tų tikrasis tautų apaštalas. Taigi, kokia ver
tinga malone Marijos siela turėjo būti apdo
vanota ir apdabinta. kada pirma Ji atėjo į šį 
pasaulį, kad laiko pilnumoje Ji taptų verta 
būti Dievo Motina. Ir dėl to Ji buvo malonės 
pilnoji, Dievo galybės ir gerumo kilniausias 
tvėrimas.

Mėnesims einant, tuojau prieš Švenč. 
Panelės Marijos gimimą, Jos laiminga moti
na — Šventoji Ona, be abejonės, patyrė dide
lio džiaugsmo, lygaus dangaus džiaugsmui. 
Dieviškuoju apšvietimu, Šventoji Ona supra
to, kad ji bus nepaprasto ir stebėtino kūdi
kio motina. Kas diena ji aukavo tą savo šir
dies turtą Dievui aukštybėse ir laimino ge
rumą to Dievo, kurs pagaliau pamatė jos a- 
šaras ir atsidavimą, kurs pagaliau leis pasi
rodyti išganymo viltingai žvaigždei, kuriai 
nušvies Amžinosios Teisybės garbingai kils- 
tąnčią Saulę.

Diena, kuri buvo skirta nuo amžių —Pa
saulio Išgelbėtojo Motinos gimimo diena — 
pagaliau nušvito. Iškilmių dvasia prisipildė 
Šv. Joachimo namai. A, kas gali nusakyti 
kiek daugelį malonių Dievas davė tą laimin
gą valandą! Kas gali abejoti, kad šventosios 
motinos — Šv. Onos — kambarys buvo ste
buklingai šviečiančia šviesa nušviestas tą iš
ganingą valandą ir kad angelai ir dangaus

giedojo dangiškas giesmes apie naujai gimu
sios Karalienės grožį ir garbę! Angelai, nors 
neregimos dvasios, tačiau — džiaugsmingu 
ir šventu uolumu pirmieji skubėjo pasveikin
ti palaimintąjį kūdikį ir duoti savo sargybą 
ir globą.

Malonės kūdikis,dovana iš dangaus, bu
vo ne vien turtas, nes ji buvo šventųjų ir 
skaiščiųjų tėvų duktė, bet ji buvo dar dau
giau, nes dėl Jos aukštos vertybės, kad turė
jo ateityj būti Dievo Motina. To meilaus kū
dikio kūnas turėjo susilaukti dviejopos gar
bės: 1) kad jame turėjo gyventi nekalčiau
sio ji siela, ir 2) kad turėjo būti Gyvojo Die
vo buveinė. Ištikrųjų, jį buvo Dievybės ta- 
bemakulas!

Stengkimės gerbtinai pažvelgti į to ne
paprasto kūdikio sielą. Žmogaus siela yra 
neįmanomas ir misteriškas tvėrimo stebuk
las. Ji paeina iš dangaus ir yra skirta į jį 
grįžti atgal. Tai yra paties Dievo paveikslas 
ir panašumas. Tai yra siela, kuri žmogų iške
lia viršum Dievo sutvėrimo, kaipo valdytoją. 
Tai yra siela, kuri žmogų daro suprantantį, 
kurs galėtų pažinti savo Dievą, kad Jį myle 
tų ir kad Jam tarnautų. Tai visa galime sa
kyti apie paprasto žmogaus sielą,‘imant; jo* 
paties prigimtį. Tąčiau, kalbant apie Mari
jos sielą, kuri aukščiausiai iškelta viršum vi
so Dievo sutvėrimo, tai visa yra tiesa nepa- 
prasčiausiame ir kilniausiame supratime.

Rezoliuciją komisiją su
darė: kun. P. Skrodenis, 
MIC., Thompson, Conn, 
stud. Jz. Augūnas, Thomp
son, Conn. ir S. Bugnaitis, 
Cambridge, Mass.

Knygų peržiūrėtojais 
buvo J. Tatulis ir p-lė Ta- 
parauskaitė, Worcest e r, 
Mass.

Seimo maršalka paskir
tas A. Zaveckas, Cambrid 
ge, Mass.

Po to padaryta trumpa 
pertrauka, kurios metu 
prezidiumo nariai pertvar
kė vedamuosius reikalus ir 
užėmė paskirtąsias vietas. 
Tuotarpu kun. Vaičiūnas 
sveikino seimo dalyvius ir

ĮVAIRENYBES
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BALTIJOS JŪROS 
LEGENDA

Prieš daugelį metų toje 
vietoj, kur dabar yra Bal- I 
tijos jūra, buvę dideli, au-! 
kšti kalnai. Juose gyvenu
sios piktos raganos. Kas 
patekdavęs į tuos kalnus, 
tą raganos apkerėdavu
sios moterys paversdavu- 
sios lakiomis žuvėdromis, 
o vyrais šakalais.

Patekusios į tuos kalnus 
įsimylėjusios, raganos ap
kerėdavusios ir juos iš- 
skirdavusios — mylimą
sias paverstusios žuvėdro
mis, išsiųsdavo skraidyti 
virš vandenų, o mylimuo
sius panardindavę į van-į 
ctenys. Dar ir šiandien 
mergelės, paverstos žuvėd
romis, skraido virš vande
nų, ieškodamos savo myli
mųjų... ir jos savo sparnų 
plasdenimais ir puolimais 
prie vandens reiškia savo 
gėlą...

Raganos įgriso žmo-
r.ėms. Tada gyventojai iš
rinkę du žmones ir nusiun
tę į Žemaitijos girias, pas vandenų

palinkėjo geriausių pasek
mių. .

Seimą žodžiu svekiuO: 
kun. P. Juškaitis, Cambri
dge, Mass., kun. K. Urbo
navičius, Thompson, Ct.. 
kun. P. Virmauskis, So. 
Boston, Mass.. kun. J. Vai
čiūnas, Cicero, UI., kun. P. 
Skrodenis MIC., Thomp
son, Conn., J. Svirskas. 
Worcester, Mass., “Darbi
ninko” redaktorius A. 
Kneižys, L. D. S. vardu; ir 
keletą kitų. Raštų sveiki
no n Blaivininkų Susivie- 
nymo vice - pirmininkas 
stud. J. Baltrušaitis.

Seimas entuziastingai 
pakėlė garbinguosius mū
sų visuomenės vadus kun.
K. Urbonavičių ir kun. J. 
Vaičiūną į seimo Garbės 
Pirmininkus.

Toliau seimo raštinin
kas perskaitė pereitų 
(1933 m.) metų seimo pro
tokolą, kurį seimas vienin
gai užgyrė ir priėmė.

(Bus daugiau)

to krašto vyriausįjį burti
ninką, gauti patarimo.

Kol pasiųstieji žmonės 
pasiekė burtininkus, praė
ję ketveri metai, nes bur
tininkas gyvenęs pačiame 
girios viduryje, ir buvęs 
saugojamas 12 slibinų: jų 
kiekvienas turėjęs po 24 
galvas. Pro visus praėję 
laimingai, tik k^da ėję pro 
paskutinįjį, seniausią, su- 
ūžusi giria, sustaugę kartu 
visi visomis savo galvomis 
slibinai. Pašmnriniai išsi
gandę ir vietoje iš baimės 
sustingę. Tuo tarpu pro 
juos praskridusi žuvėdra 
ir jiems pasakiusi: “nebi
jokite, žmonės, kada ūžia 
giria ir staugia slibinai, 
tada vyriausias krašto 
burtininkas priima pas jį 
atkeliavusius svečius”. Jie 
paklausę žuvėdros ir nusi- 
skubėję pas burtininką. 
Jis pasiuntinius maloniai 
priėmė ir reikalo išklausė. 
Ilgai galvojo ir tik po 
dviejų dienų davęs tokį at
sakymą: “mielieji krašto 
žmonės, dangaus, žemės, 

ir kalnų dievas

(Liaudies Padavimas)
Nuo Žemaičių Kalvarijos 

miestelio trečiame kilome
tre, prie kelio stovi kry
žius ir maža koplytėlė, pa
statyta švenč. Dievo Mo
tinos garbei. Žmonės kal
ba, kad toje' vietoje, kur 
stovi kryžius ir koplytėlė 
kada tai buvusios kapinės, 
vadinamos “marų kapais” 
ir esą čia palaidotų daug 
žmonių. Dabar nebėr kapų 
žymės, tik kryžius ir ko
plytėlė stovi ganyklose 
prie kelio, kaip gilios pra
eities įvykių liudytojai.

reikalauja iš jūsų krašto 
vienos gražiausios merge
lės, kuri savo mirtimi jus 
išgelbės nuo piktųjų raga
nų. Toji mergelė, sulig die
vų valia, turi būti savo 
mylimojo nustumta nuo 
aukščiausiojo kalno viršū
nės!

Su tokiu atsakymu nu
siminę žmonės grįžo pas 
savuosius. Buvo sušauktas 
žmonių susirinkimas, ku
ris turėjo nuspręsti vienai 
mergelei mirtį. Kai jau 
buvo visi susirinkę, to 
krašto valdovo sūnus ant 
šaunaus žirgo įjojęs į mi
nios vidurį čia paskelbęs, 
kad jis pildąs dievų norą 
ir aukojas savo mylimąją. 
Mylėdami žmonės valdovo 
sūnų, o drauge ir jo myli
mąją, pradėję graudžiai 
verkti. Miniai verkiant 
valdovo sūnus, savo myli
mąją pasisodinęs ant savo 
žirgo nešė ant ^aukščiau
siojo kalno viršūnės. Kuo
met baigė užnešti, slydusi 
žirgo koja ir jiedu nukri
tę į bedugnę. Tokios aukos 
dievams užteko. Jie palei
do į kalnus žaibus, kurie 
juos sudaužė į skeveldras. 
O žmonės matydami toki 
baisų reginį ir gailieda- 
miesi valdovo sūnaus ilgai 
griaudžiai verkė kol toje 
vietoje iš jų ašarų pasida
riusi jūra, kurios vanduo 
dar ir šiandie sūrus. Toje 
vietoje nė pėdsako kalnų 
nelikę, juos dievai žaibais 
nudaužė, o žmonės savo a- 
šarose jų likučius paskan
dinę. Tsb.

MŪSŲ SVEIKINIMAI
Mes skubėkime su angelais eiti pas Ma

riją, skubėkime su angelais pasveikinti nau
jai gimusią Dievo Motiną. Tą meilingiausiąjį 
kūdikį, kurs yra skirtas būti mūsų Karalie
ne ir Apgynėja, kūdikišku paprastumu ir 
kūdikišku atsidavimu sveikinkime: “Sveikas, 
gražusis malonės ir Dievo kūdikėlis. Mūsų 
širdžių visame nuolankume, mes nusilenkia
me prieš tave ir tau aukojame mūsų pagarbą 
ir meilę. Būk pasveikinta Šventosios Dvasios 
Sužiedotinė! Iš mūsų širdžių gilumos. Tau 
atsiduodame ir kviečiame tave į šį šaltą ir 
nuodėmėmis suteptą pasaulį. Viso sutvėrimo 
vardu, sveikiname tave, pagerbiame tave! 
Tebūnie palaimintas tavo atėjimas į šį pa
saulį. Palaimintas, tris kart tebūnie palai
mintas mūsų meilingas ir gailestingas Die
vas, kurs į šią ašarų pakalnę siuntė nusidė
jėlių paguodą ir pagalbą!”

Tu, karališkoji Duktė, Tu gimdysi Pa
saulio Išgelbėtoją, kurs sutrins žalčio galvą, 
kurs nugalės šėtoną. A, kad aš žinočiau, kaip 
vertai tave pagerbti ir aukoti mano širdies 
giliausią atsidavimą. Tu, Palaiminimo Duk
tė, kuri savo gimimu pasauliui prirengei tik
rosios laimės viešpatavimą, mumyse uždegk 
karštą meilę, kad galėtume tave mylėti, ir 
garbinti tavo Dieviškąjį Sūnų, žmonių gimi
nės Atpirkėją ir Pasaulio Išgelbėtoją.

Velniabliudis VYRAS IR MOTERIS

Nuo kryžiaus kelias me
tasi kiek kairėn ir leidžia
si į pakalnę. Pakalnėje ke
lias perkerta mažytį upe
liuką, ir, iš lėto, kilsta i 
prieš stūksantį kalniuką. 
Upeliukas, kurį perkerta 
kelias, išteka iš slėnio, va
dinamo Velniabliūdžiu.

Velniabliudis, iš keturių 
pusių apsuptas kalniukai, 
sudaro vaizdą, panašu lėk
štės dugnui. Velniabliudis 
rudenį ir pavasarį, kai ap
semtas vandeniu, atrodo 
ežeru. Vasaros metu van
deniui nuslūgus, slėnis pa
sipuošia žole, nors menka 
ir nenaudinga. Velniabliu
dis — istoriška vieta.

Vietiniai gyventojai pa
sakoja, kad sykį, vasaros 
metu, slėnio viduryje pasi
rodęs velnias ir šokęs ru
sų kazoką. Atsitikę sekan
čiai. Buvęs vaikinas, tėvų 
vienturtis sūnus. Nežiūrė
damas tėvų dorumo ir die
votumo, sūnelis buvo pa- 
dykęs ir tinginys. Tėvai 
būdami uolūs katalikai, 
sekmadieniais ir šventa
dieniais patys neapleisda- 
vę bažnyčios ir sūnelio ne
laikydavę namie, siųsdavę 
eiti į bažnyčią.

Patvirkęs sūnelis nemėg
davęs lankyti bažnyčios. 
Kad nepykinti ir neerzinti 
tėvelių, sūnelis apsireng
davęs išeiginiais rūbais ir 
išeidavęs ir namų neva į 
bažnyčią. Atėjęs prie slė
nio, pasukdavęs iš kelio ir 
ant vieno kalnelio atsigul
davęs ir miegodavęs. Pasi
baigus pamaldoms bažnv 
čioje, kai žmonės (iš baž
nyčios) grįždavę namon, 
tai ir jisai, kaip ir niekuo 
nekaltas, sugrįždavęs pas 
tėvus.

Vieną sekmadienį, įpra
stu būdu, atsigulęs ant 
kalnelio ir kietai užmigęs. 
Buvę sumos metas. Miego
damas girdįs baisų griaus
mą, baugų šauksmą, tarsi 
žemės drebėjimą ar tūks 
tantinį balsų “lalėjimą” 
Išsigandęs pabudęs iš mie
go ir pašokęs žiūrįs į slė
nį — baisus reginys. Slė
nio vidury jis pamatęs 
milžiniško ūgio baidyklę,

(Pradžia 4 pusi.)

teikė jiems už vargą ir rū
pestį didelę dovaną. Toji 
dįevįškoji dovana yra mei
lė. Ji yra nuostabi jėga, 
praskaidrinanti gyvenimą 
ir suteikianti vyrui ir mo
teriai didelės laimės.

Tačiau meilė nėra tuš
čias žaislas. Taip pat ji nė
ra duota lengvabūdžių pa
sismaginimui. Meilė yra 
priemonė, padedanti įvyk
dymą: duoti pasauliui nau 
jų žmonių ir paruošti juos 
gyvenimui.

juodu, kaip anglis veidu, 
neapsakomai žiauriomis ir 
piktai žaibuojančiomis a- 
kimis, biauriai ir nežmo
niškai išsišiepusį, bešo
kantį rusų kazoką. Išdykė
lis nepaprastu reginiu taip 
buvęs išgąsdintas, kad net 
kraujas sustingęs jo gys
lose. Kaip iššauta kulipka 
pasileidęs bėgti namų link. 
Parbėgęs namon, drebėjęs, 
kaip drebulės lapas ir ne
galėjęs žodžio pratari. Kai 
atsipeikėjęs, papasakojęs 
tėvams ir namiškiams re
gėtą baisų reginį. Nuo to 
laiko slėnys pradėta va
dinti Velniabliūdžiu. Pasa
koja, kad tasai vyras su
mos metu daugiau nebe
miegojęs ir pradėjęs uo
liau lankyti bažnyčią, ta
pęs geru žmogum

A. Stonys 
“Ž. P.”

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

Maironis.

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

CLEVELAND, OHIO.
Rūgs. 7 d.. 8 valandą vaka- : 

re, Lietuvių Selėj įvyks LDS. 51 
kp. mėnesinis susirinkimas. Ger
biami nariai prašomi susirinkti. į

atsilankyti ir užsimokėti mėnesi
nes mokestis. Taipgi atsiveskite 
savo draugus ir drauges prirašy
ti prie šios kilnios organizacijos.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks \ rinkimas 

penktadienį, rūgs 7 d., 7;30 va‘. 
vak., Lineoln Svetainėj, 26 Lin- 
coln St. Ateikite visi.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rūgs. 9 d., baž
nytinėj svetainėj tuoj po sumai. 

Kuopos rašt. Z. Gudelis.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

lugsėjo 9, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj, 41 Capitol A- 
venue. Malonėkite visi nariai a- 
teiti, nes yra svarbių reikalų dėl 
kuopos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duo
klės.

N0RW00D, MASS.
LDS. 3-eios kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks rūgs. 9 dieną, 
Šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos. Visi nariai yra prašo
mi pribūti į susirinkimą, nes 
daug yra svarbių reikalų.

ATHOL, MASS
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rūgs. 9 dieną, tuoj po 
mišparų, iv Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai

SUDEGE ŪKININKŲ 1 
VIENUOLYNAS v Į

I ■

Graikijoj sudegė didžiau* 
sias ūkininkų vienuolynas 
Megaspileon. Tai vienas iš 
seniausių Graikijos vie
nuolynų, pastatytas penk
tame šimtmetyje po Kris
taus gimimo.

Vienuolynas buvo pasta
tytas daliniai uolos urve, 
dalinai virš uolos. Dalis 
vienuolyno yra 30 metrų 
giliame uolos plyšy. Čia 
buvo sandėliai ir darančių 
atgailą vienuolių kamba
riai. Vienuoliai buvo drau
ge ir ūkininkai. Kiekvie
nas jų turėjo sklypą že
mės, kurį dirbdavo. Ka
dangi vienuoliai vesti ne
gali, tai jie šeimų neturi. 
Bet kiekvienas vienuolis 
turi po pagelbininką, kurs 
padeda jam dirbti. Vie
nuoliui numirus jo ūkis 
tenka pagelbininkui. Šitas 
vėl ima sau pagelbininką, 
kad vienuolis ūkininkas 
visada turi sau įpėdinį.

Vienuoliai kelia anksti, 
apie vidurnaktį. Pažadina 
juos trimitai . Pirmiausia 
iie meldžiasi, o pasimeldę 
eina darban. Dirba jie vi
są dieną su pertraukomis 
maldai ir poilsiui. Vienuo
lyne gyveno apie 500 vie
nuolių. Jie turėjo apie 100 
nedidelių ūkių.

Graikijoj vienuoliai pa
prastai patys sau užsidir
ba duoną rankų darbais. 
Megaspileon buvo vienas 
seniausių ir turtingiausių 
Graikijos vienuolynų. Gaiš 
ras dėl sausros ir karščio 
išsiplėtė labai greitai ir, 
ugnis viską sunaikino, pa
likdamas tiktai aprūku
sias muro uolos sienas.

“Ar aš galiu šokti su tamstai 
kitą sykį?”

“Gerai, taip, tamsta galėsi bū
ti aštuonioliktas”.

“Ačiū, bet aš būsiu išėjęs tuo 
laiku”.

“Tr aš taip pat”. (“Cornell 
Widow”).

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi- 

įvyks sekmadienį, 
rūgs. 9, tuoj po sumos, Lietu
vių bažnytinėj svetainėj. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir už
simokėti užvilktus mokesčius.

----------- \ 
DETROIT, MICH.

LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 9 d., tuoj 
po pamaldų, šv. Jurgio parapijos 
mokykloje. Visi kuopos nariai y- 
ra kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas į- 

ivyks rugsėjo 11 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankytu

L0WELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį rūgs. 13-tą die
ną vakare. Ateikite visi. Gera 
proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penkt a d i e n į, 
rūgs. 14 d., 8 v. v., Šv. Jurgio dr- 
jos svet, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai prašo, 
mi atsilankyti..
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! KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

: WORCESTER, MASS.
t • ; __________________

PAGERBĖ KLEBONĄ
Šv. Kazimiero parapijie

čiai rugpiūčio 28 dieną iš
kilmingai pagerbė savo 
kleboną Augustiną Petrai ! 
t;, jo penkių metų klebO' 
navimo šioje parapijoje 
sukaktuvių proga. Tą die- i 
ną, 8 valandą ryte, įvyko 
iškilmingos šv. mišios, ku
rias atnašavo pats klebo 
nas. Mišiose dalyvavo visi 
mokyklos vaikučiai ir 
skaitlinga minia žmonių. 
Laike Šv. mišių M. Dilio- 
nienė gražiai sugiedojo 
“Avė Maria” vargonais 
pritarė muz. J. Žemaitis. 
Didysis altorius buvo tur
tingai papuoštas įvairio
mis gėlėmis, kas davė ma
lonaus įspūdžio.

Pagerbimo Vakarėlis
8 valandą vakare įvyko 

svetainėje graži programa 
kleboną pagerbti. Pribu
vus į svetainę klebonui ir 
svečiams kunigams, mo
kyklos mergaitės, baltai 
pasipuošusios, sudėjo bal
tų gėlių vainikus ir sudai
navo atitinkamas daineles 
ir suvaidino veikalėlį “Kle
bono Varduvės”. Taipgi 
parapijos choras, vado
vaujant muz. J. žemaičiui, 
sudainavo keletą gražių 
dainelių. Solo dainavo: J. 
Mitrikaitė, J. Roglytė, M. 
Parulytė. Smuiką solo — 
G. Vaitekunaitė. Dvi sesu
tes A. ir B. Aliukonytės— 
solo smuiką ir armonika 
sugrojo gražių muzikos 
kūrinėlių.

I
 SYKES& SYKES

F. A. Sykes ir B. U. Sykas 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Ava.

Tel. Norwood 1020 
t*'- J

WILUAM KIARSIS, JR. Į
ADVOKATAS

S

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

Room 2, Telefonas: 6080i 
3

351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 
Room 38, Gleason Bldg.

Tel: 26137
E-.................................................... a

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų 
pamokytas ir galėtų nors 
vidutiniškai susikalb ė t i 
anglų, lietuvių, ir lenkų 
kalbomis.

Reiktų įnešti nuo $4.000 
iki $5 000. Namas priklau
so prie krautuvės. Krautu
vė didelė, Namas gražus. 
Parduodu drabužius ir če- 
verykus (shoes). Parduo
du laivakortes ant didžių
jų laivų ir siunčiu pinigus 
į visas dalis pasaulio.

Krautuvė atdara ir va
karais ik 9 valandai.

Klebonui įteikta daug 
dovanėlių nuo draugijų ir 
parapijiečių.

Dalyvavo šie svečiai ku
nigai: .

Kun. Dr. J. M. Navickas, 
MIC., kun. A. Būblys. 
MIC., kun. A. Morkūnas, 
MIC., kun. K Urbonavi
čius, kun. F. Strakauskas 
kun. P. Juraitis, kun. V. 
Puidokas, kun. J. Vaite
kūnas, ir adv. A. Mileris, 
kurie pasakė gražias kal
bas, linkėdami klebonui 
Augustinui ilgiausių metų.

Draugios, kurios prisidė
jo ir dalyvavo pagerbimo 
vakarėlyje: Tretininkų, 
Blaivininkų, Moterų Są
jungos 5 kuopa, L. D. S. 7 
kuopa, Šv. Petronėlės, Šv. 
Marijos Vardo, Šv. Onos, 
L. Vyčiai, Studentų ir A- 
lumnų draugijos.

Baigiant programą, kle
bonas išreiškė padėkos žo
džius už atjautimą. Jis 
kalbėdamas taip susijau
dino, kad vos tik keletą Į 
žodžių begalėjo ištarti.

Šiam gražiam parengi
mui vadovavo kun. S. 
Vembrė, kuris buvo ir pro
gramos vedėju.

Klebone kun. Augustine, 
gyvenk ilgiausius metus.

Dusmeniškis

gos kuopa jau turi šimtinę Į 
tam tikslui; Apaštalystės 
Maldos ir Tretininkų drau-1 
gijos veikia bendrai ir jau 
turi kiek surinkusios.

Jaunų vyrų ir merginų 
klubai taip pat nenori at-! 
silikti ir gražiai darbuoja
si. Tikimės, kad ir iš pa
vienių atsiras, kurie įtai
sys langą ar langus.

Pereitą sekmadienį, kle
bonas bažnyčioje pranešė, 
kad J. E. Vyskupas Peter- 
son jo sumanymą užgyrė 
ir nuo savęs pasižadėjo į- 
taisyti vieną langą. Taigi 
jei Dievas duos mūsų kle
bonui sveikatą ir parapi
jiečiai prisidės aukomis, 
tai su Naujais Metais tu
rėsime naujus bažnyčios 
langus.

L. D. S. Seimas
1

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”.

Vytė S. Šajefkaitė skai- švagždžiu nupirko Natio- 
te paskaitą, temoje “Mū- nal Bakery. S & V Market 
sų Darbai”, kuria nušvie
tė kokią naudą neša dar
bas.

Susirinkime dalyvavo 
klebonas kun. P. Virmaus- 
kis.

savininkai visuomet auko
jo parapijai. Linkime p. 
Vervečkai pasisekimo nau 
jame biznyje.

P. R.
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, rugsėjo

NASHUA, N. H.
Iš parapijos veikimo

Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos išvažiavimas pa
vyko. Dabar laukiame pa
rapijos bazaro, kuris įvyks 
paskutinę savaitę šio mė
nesio, parapijos kieme.

Mūsų parapijos klebono 
yra didžiausiu rūpesčiu i- 
taisyti bažnyčiai naujus 
spalvuotus langus, kurie 
kiekvienas kainuos apie 
$300.

Klebonas kun. dr. A. 
Bružas kreipėsi į draugi
jas, kad jos prisidėtų įtai
syti langus. Šv. Onos drau 
gija jau paskyrė iš savo 
iždo $300; Moterų Sąjun

LIETUVIŲ DARBININ
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KUOPA
Šiais metais mūsų kuo

pa. išvažiavimo nerengė, o 
tik surengė vieną privatiš- 
ką išvažiavimą, p. A. Je- 
sulevičiaus ūkėje. pagerb
ti teatrališko ratelio na
rius. Nariai dalyvavo su 
šeimynomis ir visi paren
gimu buvo patenkinti.

Pereitame susirinkime 
daugiausiai buvo nusis
kundimų, kad mūsų kuo
pos nariai nerašo į savo 
organą žinių iš šios kolo
nijos. Mes turime ir gerų 
korespondentų, bet kažin 
kodėl nerašo. A. Sabaliau
skas pasižadėjo pradėti 
rašinėti. Yra ir veteranų 
korespondentų, kurie taip 
pat žada pradėti rašyti. 
Sveikiname.

IŠVAŽIAVO

P-lė Antanina Kaspara
vičiūtė, duktė Martino ir 
Emilijos Kasparavičių, iš
vyko Šv. Dvasios Vienuo- 
lynan, Waterbury, Conn.

P-lė Kasparavičiūtė bu
vo uoli darbuotoja para
pijoje, priklausė prie pa
rapijos choro ir Sodalici- 
jos.

Jos tėvėliai yra Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
nariai. Prieš išvažiuosiant 
buvo surengtas išleistuvių 
vakarėlis. Dalyvavo daug 
jaunimo ir tėvelių. Choras

Kviečiu visus savo prietelius ir pažystamus

l
RUDENINĮ

PIKNIKĄ!
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS, LOWELL, MASS. 

SEKMADIENĮ

Rugsejo-Sept. 9-tą 1934
KNIGHTS OF COLUMBUS DARŽE,

Tyngsboro, Mass.

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

P. BARTKEVIČIUS, Savininkai?
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.
(Advert.).

Bus įvairių sportų, žaidimų, lenktynių. Lowellio Vil
nietės virėjos turės pagaminusios skanių valgių, už
kandžių. Um! Um!

Nuo 3 iki 4-tos valandos gros Middleset Oounty 
Training Sehool Benas. Visiems bus proga linksniai 
laiką praleisti.

Įžanga į Daržą 25c. — dovanos.
PASTABA: Važiuokite Ronte 3 arba 3B iki Lowellio. 
Nuo Lowellio paimkite Nashua kelią Ronte 3 iki 
TYNGSBORO MIESTO naujų tiltų. Pervažiavę naują 
tiltą paimkite pirmą kelią po kairę, kuris privęs prie 
pat Pikniko vietos.

Lauksiu visų,
Kun. P. V. Strakauskas

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius

A. F. Kneižys

7 
d., įvyks namų savininkų 
susirinkimas, Liet u v i ų 
svetainėje, “E” St., 7:30 
vai. vakare. #

Komitetas
PADĖKA

i
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Ivietines žinios!
3
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IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO
ir Sodalicijos dr-ja įteikė 
jai dovanėles.

P-lė Kasparavičiūtė bu- rinkimas įvyko, 
vo žymi vaidintoja. “Ap
kalbos ir meilė” veikale ji 
vaidino labai gabiai Moti
nos rolėje.

Visi linkėjo p-lei Anta
ninai kuogeriausio pasise
kimo ir visokių Dievo ma
lonių.
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DARBAI

Lietuvos Dukterų d-ja 
po Gloga Motinos Šv. ta
ria padėkos žodį visiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie surengto pikni
ko, rugp. 26 d. š. m.; taip
gi visiems atsilankusiems, 
r visoms aukotojoms: p. 
Kohanskienej. O. Staniu- 
iiutei, E. Marksienei, J. 
Gudaitei, Jeskevičienei, O. 
Y i zgardienei, E. Mikūls- 
kienei, V. Jurgeleitei, Stri- 
gunienei, Zulonienei, Šve
dienei; O. Jakimavičienei 
už padarymą gardžių kni
stų. Įžangos prizą laimėjo 
panelė Sally Bucas, kuri 
gyvena 94 L St. So. Boston 
Mass. Tą dovaną aukavo 
p. Dilis. Liko nemažai pel
no draugijai.

Valdyba

Pereitą savaitę Massa
chusetts valstybėje auto
mobiliais užmušta 17 žmo
nių. Iš viso šįmet užmušta 
automobiliais 553 žmonės, 
o pernai tik 503. Būkime 
atsargesni!

Pasiutęs šuo įkando Al
fonsui Remeikai į dešinę 
zoją, bežaidžiant prie savo 
namų, 262 Gold St. Gydy
tojo priežiūroje koja sėk
mingai gyja.
/ ------------
Pereitą savaitę, tūlas 

žmogelis įėjo į Šidlausko 
aptieką prie Broadvvay ir 
E gatvių ir pasisakęs, būk 
jis nuodų išgėręs, ir tuo
jaus krito apalpęs ant 
grindų. Jis greitai nuga
bentas į miesto ligoninę. 
Paaiškėjo, kad ligonis Jo
seph Haherty, gyv. W. 3rd 
St., gėręs vaistus bet per 
klaidą išgėrė pilną stiklą 
nuodų ir apsižiūrėjęs, bė- 
go į Šidlausko aptieką pa
gelbos.
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SUGRĮŽO ADV. ŠALNA

L. Vyčių mėnesinis susi- 
rugp. 29 

dieną, Vyčių kambaryje.
Susirinkime skaitlingai 

dalyvavo nariai is išspręs
ta bei nusistatyta keliai 
tolimesniam veikimui.

Pirmiausia sekė nebaig
ei reikalai ir įvairių komi- 
įsijų raportai.

Spęrto raportą ..išdavė 
P. Razvadauskas. Jis pa-

Darbai šioje kolonijoje žymi, kad basebalo sezo- 
eina vidutiniškai. Yra nas jau užsibaigė. Taipgi 
daug žmonių ir be darbo, primena, kad mūsų sporti- 
Cotton mills darbininkai įlinkai labai gražiai atsi- 
prie unijų nepriklauso, tai .žymėjo šitame sezone; tu- 
greičiausia nestreikuos.

Lietuviai jau pasimoki
no iš praeito streiko. Todėl Nors žaidimai jau užsibai- 
dabar nenori būti pirmieji 
streiko lauke, 
žiūri į lietuvius, 
pradėtų. Tai taip ir Jaukia
ką parodys ateitis. Praei
to nelaimingo streiko pa
sėkos dar ir dabar atsilie
pia į lietuvius. Lietuviai 
dėl kaikurių advokatų ta
da prarado daug pinigų ir 
namų.

rėjo daug žaidimų su kitų 
lietuvių kolonijų rateliais.

gė, bet- lietuviams būtų 
Prancūzai pravartu visuomet atminti 

kad jie vyčius, bei jų sportininkus 
ir sulig išgalės remti jųjų 
palaikomus sporto rate
lius.

Nutarta rengti sporto 
naudai, didelius šokius ir 
“whist party”.

Palaikyti sporto rate
lius, reikalauja daug lėšų, 
ypatingai šiais metais

PRIERAŠAS. Taip, para- j kaiP nauias unifor-
šyk plačiau kas įvyko 1916 mas- Kad padengus lėšas, 
metais.

I

Dzūkelis.

vyčiai pardavinėja tikie
tus. Duos šiais dovanas: 

nn U/nDPCCTED 11 i 00 1' SilverwareOUi nUnutdltnj mAdOi vertės $35.00;
----------- 2. Boudoir Toilet Sėt ve- 

PRANEŠIMAS rtės $35.00;
Aušros Vartų parapijos* Pastarąją dovaną auko- 

sode sekmadienį, 9 d., rug- jo laikrodininkas p. J. DI- 
sėjo, Studentų Organizaci
ja rengia pirmutinį ir pas
kutinį pikniką šiais me-

lis.
Ponas Dilis yra senas 

vytis, didelis vyčių rėmė- 
tais. Prašome visų atsilan- jas. Ponui J. Diliui vyčių 
kyti. Ten bus visko. Bus kuopa taria, nuoširdų dė- 
proga įsigyti brangių dai- ku už stambią dovaną, 
ktų, kuriuos mūsų lietu
vaitės sunešė Taipgi bus 
visokių lietuviškų žaidimų, i 
Pakviestas jaunesny s i e | 
choras sudainuoti lietuviš
kų dainelių. Girdėjau, kad 
mūsų gerbiamas vargonin
kas p. J. Balsis, rengiasi 

j visu smarkumu palinks-
i minti dalyvius. Mes turi- Vyčių Seimo. Pasirodo: 
me ir gabių muzikantų, ku • 
rie ketina mus linksminti, 
per-visą dieną. Neužmirš
kite dienos! *

Studentas.

Susirūpinta ir lietuvių 
kalbos kursais. Pernai bu
vo įvesta lietuvių kalbos 
pamokos. Jaunimas tuo 
labai interesavosi, taip, 
kad reikėtų pamokas ir 
šiais metais atnaujinti.

Išklausyta raportai iš

I

kad vyčiai šiais metais pa
darė didelę pažangą. Gau
ta daug naujų narių ir 
taip visu veikimų paženg
ta pirmyn.

Pereitą savaitę sugrįžo 
iš Milwaukee, Wis. adv. A. 
O. Šalna, kur jis dalyvavo 
Amerikos Advokatų orga
nizacijos seime, kuriame 
buvo apie 2,000 delegatų. 
Adv. šalna buvo deleguo
tas atstovauti Cambridge 
advokatus.

Svarbiausiu to seimo nu
tarimu buvo geriau susi
pažinti su Prez. Roosevelt 
“New Deal” ir surasti bū
dus kriminalistų advoka
tų prašalinimui.

Chicagoje areštuotas Di- 
llinger’io advokatas Piqu- 
ette, kuriam nustatyta 
kaucija $50,000.

Šv Vincento de Paulio 
skyrius ruošiasi prie žie
mos sezono. Vėl pradėjo 
biedniems dalinti pašalpą.

Mokyklų sezonas vėl 
prasideda. Bostono viešo
sios mokyklos oficialiai 
prasidės rugsėjo 13 d.

Marianapolio kolegijos 
mokslo metas prasidės 
rugsėjo 10 d.

Boston College registra
cija prasidės rugsėjo 6 d. 
ir tęsis per visą savaitę.

Visi gražiai pradėkime 
mokslo metą, pasiprašę 
Dievo pagelbos!

Fridrikas Karius gyv. 
803 E. 5th St., lengvai su
sižeidė automobiliaus ne
laimėje pereitą savaitę. 
Kariaus automobilis susi
dūrė su automobiliu, va
žiuojančiu iš kitos pusės, 
ir visai apsivertė. Kariaus 
automobilis visai tapo su
daužytas.

PASIDAIRIUS PO 
BOSTONĄ

SO.

Pranelis
Danielius Česnulevičius 

apsivedė su p-le Veronika 
Baranauskaite Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje 
pereitą sekmadienį. Jau
nuosius sujungė kleb. ku
nigas F. Virmauskis. Tuo; 
po ceremonijų buvo suruo
šti įspūdingi pietūs. Dalg- 
rhen salėje, kur jaunave
džių artimieji ir draugai 
susirinko jiems linkėti ge 
riaušių pasekmių naujame 
gyvenime. Tuoj po ~ pietų 
jaunieji išvyko į New 
Yorką atostogų. i

P. Česnulevičius yra vei
kęs Šv. Vincento de Pau
lio skyriuje.

Nuo ateinančios savai
tės kietų ir minkštų ang
lių kainos pakils 50 centų 
ir daugiaus, o “coke” apie 
45c. Patariama prieš pa- 
brangėjimą anglius pirktis 
ir taip sutaupysite pinigų.
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P-nas Jonas Vervečka, 
buvęs pusininku S & V 
Meat Market su p. Juozu

Pranelis

South Bostone miesto 
valdžios įgaliotiniai renka 
žinias apie būtus. Paskirti 
valdininkai eina per na- 
mus rinkdami žinias iš ku
rių bus padaryta statisti
ka.

Surinktos žinios bus lai
komos paslaptyje. Šio dar
bo tikslas yra duoti val
džiai žinių, kad būtų gali
ma paruošti statybos dar
bų planą ir greičiau paša
linti nedarbą.

Panašios statistikos jau 
yra gautos iš 65 mieštų vi
soje Amerikoje. Clevelan- 
de, kur pirmas toks sura
šinėjimas įvyko 1933 me
tais, nedarbas sumažėję? 
sako žinių rinkėjai.

(Daugiau Vietinių Žinių 
2 pusi.)

PARSIDUODAz

West Roxbury, 2 šeimynų namas. 
Kainavo $13,000, parduosiu už 
$8,500. Pirmas mortgfičius $7,500. 
Gal apsiimsiu mainyti į vienos 
šeimynos namą.

J. O Meili
159 Manthorne Boad



Penktadienis, Ro^sęja 7 d.- 1934. *

y..- ---------------

Detroito Žinios
I

ŠV. PERO PARAPUA
Šiomis dienomis susita

rė vestis Mykolas Reske- 
vičius ir Rožė Bizonaitė. 
Reskevičiai yra seni para
pijiečiai ir parapijos rėmė
jai. Mykolas per keletą me 
tų priklauso prie choro ir 
jaunimo draugijos.

Taipgi ruošiasi priimti 
Moterystės Sakramentą 
Vladas Gunsholas su Ele
na Vodnickaite, kurie esą 
nauji šios parapijos na
riai.

dabar mato, kad jo žmona 
ir vaikai viską gerai tvar
ko, kad net jam malonu 
žiūrėti ir tas pagreitina 
jam pasveikti.

Savaitė atgal susirgo O- 
ra Grigiutė. Gydytojai 
pr ipažįsta, kad ji serga 
panašia liga į flu. Choras 
ir jaunimo draugija linki 
jai greito pasveikimo.

par. bažnyčioje 7 vai., o 
po to, Šv. Antano par. baž
nyčioje laikys sumą.

JI M
- 4

Jąunimo draugijos rude
ninis vakarėlis įvyks pa- 
lapijos svetainėje, rugsėjo 
19 d., parapijos naudai. 
Bus kauliukų ritinėjimas 
ir pinoklio lošimas. Laimė
jusieji gaus dovanas. Bus 
skanių užkandžių. Nepra
leiskite šio vakarėlio.

Šią savaitę jaunimo su
sirinkime nutarta kito mė
nesio susirinkime naujus 
narius priimti formališkai 
ir iškilmingai pavaišinti.

Graži dovana Bažnyčiai.
Pp. Baranauskai, gyv. 

Cahalan, neseniai grįžo iš 
Lietuvos ir mūsų bažny
čiai padovanojo iš Lietu
vos parvežtą altoriui už
dengti uždangalą. Tai gra
žiai išaustas uždangalas, 
kas parodo, kad lietuvai
tės Lietuvoje yra gerai iš
silavinusios tame darbe.

Nuoširdžiai dėkuojame 
pp. Baranauskam už tą do
vaną. Nors toli nuo para
pijos buvo išvažiavę, bet 
jos nepamiršo. Teatlygina 
jiem Dievas.

Kaip matyt ir lietuviai 
jau pradeda dalyvauti po
litikoje. Taip ir reikia. Ki
tos tautos dalyvauja, tai 
kodėl mes negalime to pa
daryti. Detroite turime ga 
bių profesionalų, kurie ga
li užimti žymias valdiškas 
vie.tas. Ar mums nebūti; 
geriau jei lietuvis užimtų 
teisėjo ar kokią kitą vietą. 
Mums būtų didelė pagelba.

Kaikur ir dabar pasitai
ko, kad lietuvis užima val-

diską vietą per savo gabu
mus ir svetimtaučių pagel- 
bą, bet nesistebėkime, kad 
toks lietuvis mažai paiso 
savo tautiečių, nes jie ne' 
padėjo. Bet kada lietuviai 
vieningai padeda lietuviui 
įsigauti į aukštesnę vietą, 
tai toks ir lietuvių nepa
miršta.

s.

Jau keletas lietuvių turi 
geras vietas, bet to neuž
tenka. Taigi visiems lietu
viams verta susivienyti ir 
dirbti, kad lietuviai pasiek 
tų aukščiausias vietas. Ki
tuose miestuose lietuviai 
politikoje yra daug aukš
čiau prasimušę. Tą galime 
padaryti ir mes detroitie- 
čiai. Tik dirbkime savo pa 
rapijose, draugijose ir klu
buose.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Narių Dėmesiui

1

k

Lankėsi Svečiai
Labor Day švenčių pro

ga, daug žmonių vyko iš 
vieno miesto į kitą aplan
kyti gimines ir pažįsta
mus. “Darbininko” kores
pondentai tokias žineles 
savo skaitytojams noriai 
paduoda. Skaitykite “Dar
bininką” ir sužinosite kas 
ir kur lankosi.,

Detroite lankėsi gana 
daug svečių. Iš Chicagos 
lankėsi pp. Snabaičiai pas 
pp. Lenkaičius. Iš Cleve- 
land lankėsi pp. Matulio- 
niai pas pp. Kurpavičius; 
p. Uršulė Gudelytė lankė
si pas savo tetą ir pas pa
žįstamus jaunimo draugi
jos naritis; iš Grand Ra- 
pids lankėsi Elena Barto, 
graboriaus duktė pas gi
mines; pp. Kučinskai ir 
Lubinskai lankėsi pas pp. 
Lenkaičius; Jos Guston ir 
Matt Bagdonis lankėsi pas 
pp. Dobilus.

Iš Detroit išvyko į Sagi- 
naw p. S. Vasiliauskas su 
žmona pas tėvus; p. Jonas 
Grigas.su savo tėveliu lan
kėsi Pittsburghe.

Karolius Juškevičius, 
kuris jau antri metai kaip 
ligoninėje, jausdamas i s 
daug geriau, buvo parva
žiavęs į namus. Jį parsive
žė jo Žmona keliom die
nom. Jis labai džiaugėsi, 
pamatęs, kad jų namelis 
numaliavotas ir apžiūrė
tas. Jis susirgo iš rūpesčio 
nedarbo metu. Buvo susi
rūpinęs, kad dėl nedarbo 
praras savo namus ir sun
kiai sutaupytą centą. Bet
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Klebonas Buvd Išvykęs
Šiomis dienomis mūsų 

parapijos klebonas kun. 
Masevičius buvo išvykęs 
į Lansing apylinkes, apie 
šimtą mylių nuo Detroito, 
pas ūkininkus. Ūkininkai 
nusiskundžia derliumi, nes 
mažai lietaus buvę. Pasku
tinėmis dienomis šalna pa
kenkė bulvių daržams. Ja
vai šįmet labai prasti; dar
žovės geriau užaugo, tik 
šalna ir daržovėms pakir
to augimą.

Šią savaitę kiek palyjo 
ir pas žmones mačiau gry
bų. Mat lietuvis, kuris mo
ka gyventi, tai nuo visko 
apsisaugo ja. Užėjęs pas p. 
Apolskį rado visus namiš
kius bedirbant namuose, 
betaisant keletą bušelių 
grybų žiemai. Detroitie- 
čiai, lietuviai taip pat gali 
prisigrybauti dabartiniais 
nedarbo laikais.

t

Kun. Paulukas Išvyksta 
Su Misijomis

Rugsėjo 7 d., kun. B. 
Paulukas, kuris jau ant
ras mėnuo kaip pavaduoja 
Šv. Antano parapijos kle
boną kun. Boreišį, išvyku
sį Lietuvon, išvyksta į 
Ghicagą su misijoms. Ka
dangi dar klebonas nesu
grįžo, tai kun. Praspalius, 
šv. Petro parapijos vika
ras jį pavaduos.

Sekmadienį, rugsėjo 9 
d., kad būtų galima aptar
nauti Šv. Antano parapi
jiečius pamaldomis, Šv. 
Petro par. bažnyčioje ’- 
vyks mažos permainos. 
Kun. L. Praspalius atlai
kys šv. mišias Šv. Petro

VAKARĮ! FRONTE NIEKO NAUJO
Parašė E. M. REMARK, garsus rašytojas 

Sulietuvino J. Kalnėnas
ši knyga yra išversta į daugelį kalbą ir labai trumpu laiku

; jos išparduota šimtais
kaleidoskopo eina

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

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

■---...........................
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Šiomis dienomis LDS. vargeliai kaip tik turėtų 
Centras išsiuntinėjo vi- pagausinti LDS. organiza- 

organizacijos cijos Seimą dalyviais.
Šis Seimas tebūnie lie

tuvių darbininkų atgimi
mo, susiorganiz avimo, 
vieningumo šventė.

Lietuvių Darbininkų Są
jungos kuopų nariai ir Į 
prieteliai tepasirupina į §i| 
Seimą atsiųsti atstovas, 
kad ir iš tolimiausių lietu
vių kolonijų. Pasiturintie
ji darbininkai teatveža ”} 
Seimą atstovus savo auto
mobiliais be atlyginimo 
arba už mažą" atlyginimą. 
Važiuojame atostogų, tai 
kodėl nepraleisti atostogas 
darbininkiškai Montelloj.

Montelloje ^yra didelė 
mūsų organizacijos kuo
pa; Montelloje klebonauja 
mūsų organizacijos Cent
ro Pirmininkas kun. Jonas 
Švagždys; Mohtelloje yra 
Naujos Anglijos darbinin
kų centras; Montellos lie
tuviai darbininkai’ visus 
nuoširdžiai kviečia pas sa
ve.

Rugsėjo 24 ir 25 dd. su
važiuokime iš visų lietuvi
škų kolonijų pasidalinti 
savo vargais ir džiaugs
mais, sustiprinti katalikiš
kąją — darbininkiškąją 
akciją.

soms šios 
kuopoms laiškus, kuriuose! 
nurodo organizacijos fi
nansinę būklę, ragina iš
rinkti atstovus į Seimą, 
kuris įvyks rugsėjo 24 ir 
25 dd., š. m. Šv. Roko pa
rapijoj, Montello, Mass. ir 
siūlo išspręsti būsiančio 
vajaus projektą.

Laiškas labai svarbus. 
Pageidaujama, kad jis pa
siektų kiekvieną Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos narį, 
o tas bus atsiekta, jei į 
kuopų priešseiminius susi
rinkimus ateis visi nariai.

Brangieji! Susirūpinki
me savo organizaciją taip, 
kaip mes rūpinamės savo 
Šeimynos reikalais. Lietu
vių Darbininkų Sąjunga 
jau pradėjo dvidešimtus 
savo amžiaus metus. Tai 
vienintele Lietuvių Darbi
ninkų organizacija, kuri 
susilaukė 20 metelių.

Pageidaujama, kad į šių 
metų 19-tąjį Seimą atvyk
tų atstovai iš visų Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
kuopų ir apskričių ir tai 
ne po vieną, bet po kelis 
atstovus.

Nedarbas, streikai ir ki
tokį mūsų darbininkiški

I 
į

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOJE SPORTAS 

TARPSTA
• •«Prieš didįjį karą Lietu

voje sporto organizacijų 
beveik nebuvo. Tada žmo
nės ir nesuprato sporto vi
sapusiškos auklėjimo reik
šmės. Pirmosios sporto or
ganizacijos Lietuvoje at
sirado tik 1922 metais. Jas 
steigė daugiausiai užsie
niuose gyvenusieji lietu
viai. Pažymėtina, kad ne 
vieną sporto organizaciją 
Lietuvoje įsteigė ir mūsų 
tautos didvyris kapitonas 
Darius, ne vienai jis auko
jo ir pinigų.

Kaip kiekvienas darbas, 
taip ir sportas Lietuvoje 
iš pradžių pamažu plėtėsi 
ir augo, šiandien jau visa
me krašte yra kelioliką 
sporto organizacijų, į savo 
Čilės sutraukusių tūks
tančius Lietuvos jaunimo, 

j Ankščiau it visuomenė 
Sportui didesnės reikšmės 
hepriduodavo. Dabar jau 
ir ji suprato didelę sporto

reikšmę tautos auklėjime, 
nes žymesnės šventės be
veik neapseina be sportiš
kos dalies.

Sportui ugdyti Lietuvo
je yra įsteigti kūno kultū
ros rūmai. Jų veikla yra 
gana plati ir duoda neblo
gų vaisių, džiuginantis 
įeiškinys, kad Lietuvoje į 
sportą stoja netik miesto, 
bet ir kaimo jaunimas. Jau 
ir Lietuvos kaimuose yra 
keli šimtai sporto klūbii, 
kurie • rungtynių o d a m i 
duoda neblogų vaisių.

Kad Lietuvos sportas 
padarė didelę pažangą, 
matyti ir iš užsienių Spau
dos bei visuomenės atsi
liepimų apie Lietuvos lai
mėjimus. Ankščiau kiek
viena Lietuvos komanda 
visados pralošdavo užsie
niečiams. Gi šiais metais 

tautinėse fungtyrie- 
ŪVS Užimdavo ' V®- 

jų viėttj, d da
bar yra f»atfelttijo fu'tt&lo 
nugalėtoju. Sū Lietuvos 
sporto jėgomis dabar jau

■

ir užsienis ima rimtai be 
jokių pašaipų skaitytis 
Latviai ^et sako,' kad šie
met lietuviai sporte yra 
stipri jėga ir kur kas pra
lenkia pačius latvius.

ŽELVA, Ukmergės 
1 Apskričio ‘

' j

Šv. Ignato Atlaidai
Lietiivos žmonės labai 

brangina atlaidus į ku
riuos visados labai skait
lingai suvažiuoja, net ir iš 
labai toli. Tai labai gražus 
reiškinys, kad Lietuvos 
žmonės garbina savo baž
nyčių globėjus šventuosius 
ir myli Dievą.

Zelvoje (Ukmergės a.) 
rugpiūčio 5 dieną š. m. į- 
vyko Šv. Ignato atlaidai į 
kuriuos suvažiavo daugy
bė žmonių iš visų apylin
kės parapijų. Taipgi buvo 
daug kunigų atvažiavę su 
dvasine pagalba ir septyni 
klierikai. Votivą laikė prie 
įstatyto Šv. Sakramento 
kun. J. Zabulionis (buvęs 
Amerikietis) Bijutišk i o 
klebonas.
Kun. A. Deksnis klebonu,

Iškilmingą sumą su asis 
i ta laikė kun. A. Deksnis 
neseniai grįžęs iš Ameri
kos į Eucharistinį Kon
gresą ir dabar J. E. Kaiše- 
dorių Vyskupo paskirtas 
tapo želvos par. klebonu. 
Klebono vietą užims nuo 1 
dienos rugsėjo mėn. š. m. 
Buvęs Želvės klebonas ku
nigas P. Bakšys paskirtas 
Kaišedorių gimnazijos ka
pelionu.

Kun. A. Deksnis yra ge
tai žinomas^ Amerikie
čiams, nes jų tarpe įvairio
se vietose darbavosi per 
virš 25 metus. Utica, N. 
Y. suorganizavo parapiją 
prieš 25 metus ir joje kle
bonavo keletą metų,, pas
kui, mari rodėsi, Grand 

' Rapids, Mich. klebonavo 
į ir pastatė puikią didelę 
murinę bažnyčią. Paskui 
keletą metų darbavosi 

i Chicagoje lietuvių tarpe ir 
paskutinius porą metų 
klebonavo savo suorgani 
motoje pirmoje parapijo
je Utica, N. Y., iš kurios 
ir grįžo į savo numylėtą 
tėvynę Lietuvą.

Įspūdingą pamokslą pa 
sakė kariuoritenės kapelio
nas kun. K. Juška iš Kau
no. Iškilmingus mišparus 
laikė Liduokių klebonas 
kuri. P. Pauliukas, šv. Tg- 
nato atlaidai užsibaigė la
bai gražiai ir iškilmingai.

Ex-Ameri kietis

v*

t-l.

v*

ĮVAIRIOS žinios

se

srais kovoja miškų admi
nistracija, ugnagesiai, ka
riuomenė, policija ir aplin
kinių vietų gyventojai.

Šiuo metu kovai su miš
kų gaisrais kreipiama y- 
patingo dėmesio, nes ši 
sritis Lietuvoje dar yra 
gerokai apleista.

• v

— Greitu laiku tikimąsi, 
kad prasidės Lietuvos eko 
nominės derybos su Dani
ja platesniai kompensaci
nei sutarčiai sudaryti. To
kiam susitarimui pavykus, 
Lietuvoje palengvėtų kai 
kurių žemės ūkio ir ekono
minių sričių gyvenimas.

— Rugpiūčio viduryje 
Lietuvoje viešėjo Anglų ir 
Latvių po vieną lakūną. 
.Tie pademonstravo naujo 
tipo lėktuvus ir pakvietė 
Lietuvos lakūnus dalyvau
ti jų civilinės aviacijos 
šventėse.

— Lietuvoje gyvenan
tieji rusai emigrantai da
bar pradeda daugiau orga
nizuotis ir organizuotai 
iolonizuotis pietų Ameri
koje. Šiuo metu pietų A- 
merikon jau užsiregistra
vo arti 1000 rusų šeimų. 
Pirmoji grupė, kelios de
šimtys šeimų, išvyko bir
želio mėnesį, o antroji gru
pė, kurioje yra per 50 šei
mų, išvyks netrūkus.

hektaro. Kai tik pradeda
ma kulti, tuo jau ši rinklia
va ir atiduodama. Tokių 
kaimynų pagalba yra la
bai tiksli, nes tik kaimynai 
geriausiai žino, kas ir kiek 
yra daugiausiai nukentė
jęs ir kiek tokios pagelbos 
reikalingas. Rugpiūčio 12 
dieną smarki audra praū
žė pro Biržus ir išdaužė 
dar ant laukų stovintį va
sarojų. Galimas daiktas, 
kad ir ten bus daug nu
kentėjusių ūkininkų.

v •

— Po pasikalbėjimo Ma
skvoje su Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų komisaru 
Litvinovu, Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris Sta
sys Lozoraitis mano ne
trūkus vykti į Ženevą į 
Tautų Sąjungos posėdžius, 
c iš ten jis važiuos į Vaka
rų Europą. Manoma, kad 
ministeris Lozoraitis apsi- 
iankys Paryžiuje ir Lon
done. Jo kelionės tikslas 
būtų daugiau praplėsti 
santykius su Vakarų Eu
ropos valstybėmis ir ypač 
su Prancūzija aptarti da
bar iškelto Rytų Europos 
Lokamo pakto klausimą.

v •

— Kasmet Lietuvoje bū
na visa eilė didesnių ir 
mažesnių miškų gaisrų. 
Šie metai, palyginti su ki
tais, yra laimingesni, nes 
gaisrų buvo mažiau —355. 
Tie visi gaisrai palietė 
1225 ha valstybinio miško. 
Nuostolių padaryta apie 
200.000 litų. Gaisrų prie
žastys? daugumoje nėra Ži
nomos ir sunkiai suseka
mos. Didelės sausros miš
kus šiemet gerokai išdžio
vino ir gaisrui kilti užten
ka mažytės kibirkštėlės.

Neatsargiai .numestas 
degtukai nepakankamai 
i ūpestingai užgesintas ug
niakuras, net ir padegimai 
šiemet Lietuvoje suėdė ne
inami turto. Šū miškų

■ — Liepos 1 dieną nuo 
buvusios audros šiaurės 
Lietuvoje nukentėjusiem 
ūkininkams jų kaimynai 
ruošia pagalbą javais.

Valsčiuose ir seniūni
jose nutarta apsidėti po 
2 kilogramų grūdų nuo

— Neseniai iš Lietuvos 
i Palestiną išvažiavo apie 
50 žydų. Paprastai į Pales
tiną važiuoja neturtinges
ni žydai. Šį kartą išvažia
vo gana daug pasiturinčių 
ir laisvų profesijų žydų. 
Netrūkus rengiasi į Pales
tiną išvažiuoti ir Lietuvos 
žydų jaunimo grupė. Ik! 
šiol iš Lietuvos į Palesti
ną jau išvažiavo keli tūks
tančiai žydų.

gai-

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

Jis nubudo su gaiva “rytą po 
nakties prieš tai”, jis paskambi
no savo darbdavio asmenišku te
lefonu ir-tarė “Bijau, kad nega
lėsią būti raštinėje šiandie, aš 
jaučiuosi labai negerai”.

“Tamstai nereikėjo rūpintis”, 
buvo atsakyta, šiandie sekmadie
nis”. (“Liverpool Echo).

5 Pirkėjas? ''Tamsta padarei di
delę klaidą — aš prašau ehini- 
BP„ 9 tamsta davei man atrieh- 
Įrtif’.-. ' C ;

Vaistininkas (ramiai): *‘Tajns-

Mokslas — galybė.
Tsb.

ta dar skolingas man du fran
kus”. (“Moustiąne”, Charlero).

Kritikas: “Aš prisibijau, kad 
tamstos apysaka negali būti 

, spausdinta”.
Moteris rašytoja: “Bet tamsta' 

i jos visos neperskaitei — aš tyčia 
* užlenkiau kelis puslakšcius ant
rame skyriuje ir jie nebuvo «£j 

‘ lenkti”.
Kritikas; “Bet kai aš matau 

į blogą kiaušini, man nėra reikalo 
| suvalgyti jį visą’’. (“Ulk”, Ber-

Grigas.su
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Į Rytinių Valstybių Žinios
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Waterbury, Conn.
GERBIAMO KLEBONO 
JUBILIEJAUS SUKAK, 

TUVIŲ VAKARIENĖ
Aną dieną teko džiaug

tis dėl rengiamos kleboną 
pagerbti sukaktuviii vaka- 
lienės. Viena, tai daug su
rinkta maisto ir tikietai 
labai pasekmingai parda
vinėjami. Visi bei visos 
dirba, kruta iš vien ir ma
tosi žymios pasekmės. Bu
vome su šerifu Jenušaičiu 
nuvykę kviesti miesto val
ei ninkus. Pasimatėme su 
miesto majoru Frank Ha- 
yes’iu, teisėju (probate 
court) Slavin, teisėju Mc- 
Grath, Superintendent of 
Schools Frank Condon... 
visi džiaugėsi gavę pakvie
timą į vakarienę. Ta pro
ga reikia su džiaugsmu 
pažymėti, kad Mr. Condon 
mums parodė Marianapo
lio Kolegijos katalogą, ku
rį jisai labai išgyrė ir ste
bėjosi, kad Tėvai Marijo
nai taip gražiai darbuoja
si. Ilgokai api“ tą garbin
gą lietuvių Kolegiją kalbė-

I

IEŠKAU DARBO
Galiu gerai atlikti Įvairius na

mų prižiūrėtojo darbus mieste. 
Turiu daug patyrimo. Apsiimčiau 
dirbti ir ant farmos. žodžiu, esu 
geras “Handyman”. Reikalau
jant pristatysiu gerus paliudy
mus. Esu L. D. S. narys.

' Dėl platesnių informacijų kreip
kitės Į

Jonas Mickevičius
380 Hale St., Brooklyn, N. Y.

u

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namę: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 

- ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽA $500 pradini ĮMOKfi- 
JTMA. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 

I Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

I
i

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves-

i i I II

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC

I

I

Hi tuvėms, Krikštynoms ir viso
kiems pokyliams.

jfc............. ———

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIU0TAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo- 
įdemos mylimiems pašarvoti do- 

unai. Nuliudlmo valandoj kreip- 
k -es pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas Ir už prieinama kaln*. 

jome ir galutinai žadėjom 
pasimatyti klebono vaka
rienėje.

Brangusieji, waterburie- 
Čiai! Jeigu svetimtaučiai 
ir tokie aukšti viso miesto 
ir įvairių vietų valdininkai 
- pirmininkai noriai priža
da dalyvauti gerbiamo kle
bono vakarienėje, tai is 
mūsų lietuvių nei vienas 
neturėtų atsilikti savo pa
reigoje, atvykti ir daly
vauti su klebonu ir jo pa
rapijiečiais vakarienėje.

Ir kitas dalykas, bus 
daug gražių prakalbėlių, 
kurias pasakys viršminėti 
žmonės Valdininkai ir kiti 
Bus daug svečių kunigų iš 
Amerikos lietuvių koloni
jų. Taigi nesivėluokite ti- 
kietų nusipirkti. O aš ten 
jus visus matysiu.

»

Lankėsi garbingi svečiai- 
Kunigai

Šiomis dienomis Water- 
tūry lankėsi kunigai sve
čiai iš New York ir Penn- 
sylvania valstybių, bū
tent: kunigas Strimaitis 
(Albany, N. Y.), kunigas 
šupšinskas (SugarNotch) 
ir kunigas Inčiūra (Kings- 
ion). Jie apžiurėjo Švento 
Juozapo Parapijos nuosa
vybes ir kaip labai gėrėjo
si ir įdomavosi. Norėjo 
kleboną aplankyti bet ji
sai su kunigu Gauronsku 
buvo ‘ rekolekcijose, St. 
Thomas’ Seminary. 

Conn. Lithuanian Catho- 
lics’ Susirinkimas.

Aną sekmadienį, Hart- 
ford’o Lietuvos Vyčių 
nlubrūmuose įvyko meti
nis ir svarbus susirinki
mas. Suvažiavo delegatų 
ir delegačių iš visos Conn. 
Valst. Buvo su svečais 
daugiau kaip, 100 jauni
mo. Sekmadienio susirin
kimas tęsėsi beveik ketu- 
las valandas, o paskui val
gė ir šoko. Hartfordo vy
čiai labai karališkai moka 
priimti.

Daug svarbiu dalykų 
nutarta, kaip tai: Annual 
Field Day arba Sporto O- 
limpiada, kuri įvyks Lake 
Compounce, Bristol, Conn. 
rugsėjo (September) 9. 
Komisijos įvairios įvai
riausios jau išrinktos.

Gros šokiams lietuviš
kai ir angliškai Black & 
Gold Orkestras, kuris gro 
jo ir visiems patiko. Taigi 
visi lietuviai, jaunesnieji 
ir senesnieji, vykime į La
ke Compounce rūgs. 9.

Paskui apart kitų daly
kų išrinkta nauja valdyba. 
Naująją Valdybą sudaro 
šie: Pirmininkas kunigas 
Edvardas Gradeckis, vice- 
pirm. kunigas Kripas, ka
sininkas Juozas Kupstas, 
raštininkė Salomėja Dilio- 
niūtė, sporto vadai: Ed
vardas šeigis ir Antanas 
Vaitkus.

Svarbiausias susirinki
mo nutarimas buvo tai, jeigu eisite. į mūsų_ “mo
kad kviesti visas draugi 
jas į C. L. C. Tegul visos

jaunimo draugijos prisira
šo į didžiulę C. L. C. Orga
nizaciją. Tai nieko nekai
nuos, bet sustiprins atski
ras draugijas, kurios pri
sirašys prie mūsų draugi
jos. Užtat visi vyčiai, cho- 
rai, klubai, alumnai, skau- 
tai studentai ir visi prisi
rašykime prie tos didžiu
lės C. L. C. Organizacijos.

Ir nepamirškime Sporto 
Olimpiados (Field Day) 
Lake Compounce, Bristol, 
Conn., rugsėjo (Sept.) 9.

East Granby, Conn.
Mirė senas lietuvis gy

ventojas Bernardas Pet
raitis. Jisai buvo labai pa
žangus ūkininkas, geras 
katalikas ir karštas lietu
vis. Visi jį mylėjo ir ger
bė. Paliko dideliame nuliū
dime savo žmoną ir šešis 
vaikus. Iškilmingas mišias 
atlaikė kunigas Callahan 
iš Simsbury: kunigai Kri
pas ir Karlonas asistavo. 
Laidotuvėse da 1 y v a v o 
daug gražių ir garsių lie
tuvių, kaip tai, dr. Aukšta 
kalnis (Colney) jo geras 
draugas ir kiti.

Iš Lietuvos Vyčiu 
Susirinkimo

Aną vakarą vietiniai L. 
vyčiai turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą. Daug svar
bių dalykų nutartą, o la
biausiai dėl tvarkos ir 
basketball. Paaiškėjo, kad 
šįmet waterburiečiai Lie
tuvos vyčiai nei vienam 
rateliui nemano pasiduoti. 
Turėsime beveik visus se
nus lošikus. Be to gavome 
gabų ir darbštų vadą- 
coach Happy Lasky. Visi 
waterburiečiai jį gerai pa
žįsta ir nei kiek neabejoja, 
kad waterburiečių tymas 
vėl liks Naugatuck Valley 
čempijonu kai pernai

Studentų Susirinkimas
Rugsėjo 7, penktadienio 

vakare senoje mokykloje 
įvyks studentų susirinki
mas. Prašome visų studen
tų bei studenčių susirinkti 
nes tai extra svarbus susi
rinkimas. Turėsim aptarti 
bowling ratelio dalykus, 
lietuvių kalbos pamokas 
ir Fall Festival Dance-šo- 
kius, kuriuos rengsime. 
Taigi, studentai -tės nepa
mirškite atsilankyti. Turė
sime kaip ir pernai roller- 
skating parties, ice-ska- 
ting parties, roasts, deba 
tęs, dances, ir taip toliaus, 
Kuo labiausiai busime už
imti, tuos ilgiau gyvensi
me!

Aną vakarą buvau nuė
jęs pažiūrėti mūsų parapi
jos “movies” arba krūta- 
mųjų paveikslų ir džiau
giaus labai pamatęs, kad 
salė beveik pilna žmonių. 
Tai labai gerai ir wdterbu- 
riečiams tai tenka dabar 
padėkoti ir juos užgirti... 
bet lai ir kartojasi per vi 
sus metus. Mes turime ge
tus švarius paveikslus ir 

vieš”, tai jūs galėsite link
smintis, remti savo para

piją ir be to užlaikyti savo 
duotą prižadą - žodį nesi
lankyti į nešvarius šlykš
čius paveikslus.

Taigi lietuviai šaltas 
protas ir mūsų lietuvio ka
taliko sąžilė liepia mus 
eiti į savo parapijos įstab 
gas ar tai būtų mokslo ar 
pasilinksminimo. z

Parapijos. Mokykla
Atsidarys rugsėjo 10. 

Prašome visų mokinių ir 
tėvelių tai įsidėmėti, kad 
nepamirštų savo pareigos 
dėl lietuviškos katalikiš
kos mokyklos. Lietuvių 
katalikų tėvų vaikai turė
tų eiti į lietuvišką katali
kišką mokyklą, kaip lietu
viai katalikai eina arba 
turėtų eiti i lietuvišką ka
talikišką bažnyčią.

NEW BRITAIN, CONN.
Jaunas Lietuvis Graborius

Šiomis dienomis, Alek
sas P. Karlonas užbaigė 
mokslus ir gavo leidimą a- 
tidaryti parlor ir dirbti 
graborystės ir balsamuo- 
tojo darbą. Jaunam profe- 
sijonalui linkime sėkmių 
bei sveikatos.

A. Karlonas. yra kunigo 
P. P. Karlono brolis. Kun. 
Karlonas yra vikaru Šv, 
Andriejaus parapijoj.

Išvažiavo Į Marianapolio 
Kolegiją.

Darbo dienoje rūgs. 3, 
Pranukas Pranckevičius 
išvyko į Marianapolio Ko
legiją tęsti mokslus. Jis 
jau antri met^i kaip mo
kosi. Pranelio tėveliams, o- 
sant suvargusiems iš prie
žasties nedarbo negalima 
leisti į minėtą Kolegiją, 
bet jį remia geraširdžiai 
žmonės, teikdami aukas ir 
rengdami pramogėles. Tai 
girtinas žmonių susiprati
mas. Jaunam Praneliui lin 
kime sėkmingai tęsti mok
slus ir atsiminti savo ge
radarius.

Iškilmingos Vestuvės
Darbo dienoje, rūgs. 3, 

9 vai. ryte, su iškilmingo
mis šv. mišiomis, kurias 
atnašavo kleb. kun. A. Va
škelis, tapo surišta jauna 
porelė moterystės ryšiu, 
būtent: A. Kvedas su p-le 
A. Karasinskaite. Jaunoji 
priklausė prie šv. Cecilijos 
choro. Tad visas choras 
dalyvavo šv. mišiose ir 
gražiai sugiedojo. Taipgi 
dalyvavo ir vestuvių puo
toje ir įteikė dovaną cho
ro vardu. Jaunieji yra pa
vyzdingi lietuviai. Laimin
gos kloties jųjų naujame 
gyvenime.

Tiesą Mylįs

NEWARK, N. J.
Parapijos išvažiavimas 

prie jūrių, gražiai pavyko. 
Keli šimtai žmonių buvo 
nuvažiavę ir linksmai pra
leido laiką. Labai malonu, 
kad parapijiečiai sutarti
nai darbuojasi.

Šv. Cecilijos choro pri- 
vatiškas išvažiavimas įvy
ko prie ežero Notcong, N. 
J. Dalyvavo didelis būrys 
choristų. Šeimininkės pp. 
Demskiutė ir Juociutė vi
sus aprūpino gardžiais vai 

•giais.
Šeimininkais buvo pp. 

Ponelis Jr., Pocius, Stan
kūnas ir Balčiūnas. Jauni
mas grįžo linksmi dainas 
dainuodami.

A. Stanšauskas buvo iš
vykęs kelioms dienoms pa^ 

■ juriu, pas pp. Žukauskus į 
Izing Branch, N. J. P. Žu
kauskai turi gražų viešbu
tį, kuris yra labai patogus 
atostogoms. Patartina lie
tuviams ten apsistoti.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis 
buvo susirgęs, bet jau pa
sveiko ir eina savo parei
gas. Ruošiamės prie para
pijos metinio bazaro, kurs 
neužilgo įvyks.

Į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Seimą rengiasi 
net keletas atstovų važiuo
ti automobilium. Labai ge
rai ir darbininkiškai. Pa
gausinkime seimą.

Parapijos choro pamo
kos prasidės rugsėjo 11, ir 
ruošimės prie naujo veiki
mo. Jaunimas teįsirašo į 
chorą.

Priaugančiųjų ir mažųjų 
choras pradeda savo pa
mokas, rugsėjo 10.

Lietusių kalbos mokyk
la prasidės tuoj. Tik klau
sykite kada paskelbs kle
bonas bažnyčioje. Vaiku
čius siųskite į mokyklą 
nuo 4 iki 6-tos vakare. Te
gul vaikučiai pramoksta 
lietuviškai skaityti, rašyti 
ir Lietuvos istorijos.

Šv. Jurgio draugija iš
rinko naują salės šeimi
ninką. Šis gal išvalys visą 
“brudą”. Vyručiai pasidar 
tuokite.

v •

Spalių menes; yra ren
giamas gražus vaidinimas, 
paminėjimui Kražių sker
dynių 40 metų sukaktį. Vi
sa iniciatyvą paeina iš mū 
sų parapijos jaunimo. La
bai gražu. Lauksime.

Nugirdęs.

PROYIDENCE, R. I,
Rugpiūčio 8 d., Šv. Ka

zimiero lietuvių par. baž
nyčioje, kleb. kun. J. Vai
tekūnas atlaikė iškilmin
gas gedulo šv. mišias už 
a. a. kun. L. Kavaliausko 
vėlę, metinių nuo jo mir
ties sukaktuvių proga. Mi
šias užprašė pp. Turoniai. 
Laike mišių giedojo Ma
rianapolio Kolegijos stu
dentai ir klierikai. Duetą 
sugiedojo klierikai Iva
nauskas ir Kuprevičius.

Rugpiūčio 11 d. įvyko 
taip vadinamas parapijos 
,,showers”. Prinešta daug nių ir viaipraleido links-
gražių dovanų, kurios iš
leistos parapijos bazare.

Gerai žinomas Baltimorės Ka
talikę veikėjas, p. Juozas Čep
linskas, jau metai kaip vieši Lie
tuvoje. Tuom tarpu, mažai kas 
nuo jo susilaukia žinių, ir dėlto 
patiekiame čia jo paties rašytą 
laiškelį, prisiųstą Žiniui.

LIETUVOS ĮSPŪDŽIAI
Šįmet Lietuvoje žiemos nebu

vo. Rogėmis žmonės negavo va
žiuoti. Vasara irgi kaitri. Kovo 
mėnesy kaip atšilo ir dabar šilta 
liepos pabaigoje. Ir ne tik šilta, 
bet karšta. Lietaus nėra. Žmonių 
šuliniai išdžiūvo, net ir upės iš
džiuvo. Javus visus nunokino. 
Viskas pigu. Bet kam reikia pir
kti kokius daiktus, tai brangu 
dėlto, kad pinigų nėra..

Papročiai Lietuvoj neblogi. 
Bažnyčiose gražiai gieda. Visos 
šventės gražiai apvaikščiojamos, 
su procesija. Vasario šešiolikta 
tinkamai paminėta. Lankėsi Vys
kupas Karosas ir suteikė vaiku
čiams sutvirtinimo Sakramentą. 
Vyskupą pasitiko iškilmingai 2 
kilometru atstumo nuo bažnyčios; 
susidarė 200 jaunimo raitelių bū
rys, ir tūkstantinė minia žmonių 
su vėliavomis.

Kelis kartus buvau sostinėje 
Kaune. Dalyvavau Eucharistinia
me Kongrese. Baisiai karšta Kau
ne. Permažas miestas tokiems 
Kongresams. Nemuno vandenį 
pardavinėjo po 10 centų stiklą. 
Miestelėnai uždarbiavo gerai lai
ke Kongreso. Daug žmonhj apal
po; kiti ir mirė. Pilnos buvo li
goninės. Pamaldos buvo laikomos 
ant Žaliojo Kalno. Susitikau Kan. 
Kemešį Kaime, prieš jo išvažia
vimą į Ameriką. Žadėjo ir Balti- 
morę aplankyti su Vilniaus rei
kalais.

Lankydamasis Kaune, buvau 
pas p. Laučką buvusį DARBI
NINKO redakcijos narį ir LDS. 
Sekretorių.

Nuoširdžiai pasikalbėjome. Tur 
būt p. Laučka negrįš į Ameriką. 
Čionai jisai lanko Universitetą, ir 
gyvena Pranciškonų Vienuolyne.

Buvau taipgi nuvykęs pažiūrėti 
Lietuvos ir Lenkijos rubežių, a- 
pie Kapčiamiestį ir Augustavą. 
Ten išbuvau visą savaitę. Labai 
įdomu pamatyti tas rubežius. Ten 
miškai, ežerai ir upės. Prie rube- 
žiaus žemės prastos. Vientik smė
lis. Žmonės prastai gyvena, bet 
jaunimas gražiai dainuoja. Mai
tinasi žuvimis, grybais, uogomis, 
miškai didžiausi. Nuo Kapčiamie
sčio rubežiaus eina į vakarus, u- 
pe, kokius 40 kilometrų. Vidury 
upės gairės sustatytos. Pusė upės 
Lietuvos, kita pusė lenkų oku
pantų. Upės vardas Marika, ar
ba Merkys. Upė labai graži. Vin
giuojas! apaugus visokiais žalu
mynais ir gėlėmis, tikrai gamtos 
grožis!

Vienoj pusėj upės gyvena bro
lis, kitoj pusėj — sesuo; arba 
brolis ar tėvai, ir negali susieiti! 
Tai kaip kada paskiria tam tik
rą laiką pasikalbėti su giminėms, 
gal pusę valandos arba valandą. 
Vieni sustoję vienoje pusėje upės, 
kiti kitoje pusėje, subridę į upę 
ir kalbasi. O policija vaktuoja. 
O kada reikia skirtis, tai priseina 
policijai ir kardus arba nagaiką

Rengimo komisijoje buvo 
pp. Tamošauskienė, Bale- 
kunienė i čiočienė. Daly
vavo gražus būrelis žmo- 

mai
Burbuliukas

pavartoti, nes kitaip negalima 
žmones atskirti! Liūdnas reginys 
darosi, kad brolis broliui negali 
rankos paduoti, arba tėvelis sū
nui. Gaila! Nežinia, kaip ilgai 
taip galės būti.

Daug turėčiau dar parašyti, ir 
dažniau rašyčiau, kad ne toks 
vargingas gyvenimas. Kas norė
tų man parašyti, duodu antrašą:

p. Juozas čeplinskas, 
Seinų Apskričio 
Rudaminos Valsčiaus, 
Kaimo Karušų, Lietuva.

* 
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TRUPINĖLIAI
— Ateinantį Sekmadienį, rug- 

sėjaus 9 d., įvyks paskutinis Šv. 
Alfonso parapijinis piknikas šio 
sezono. Panašiai kaip pirmieji, jis 
bus laikomas Liberty Parke. Ta
čiau, šįkart jau galutinai praneš
ta, kad piknikas bus be įžangos. 
Tikimasi, kad tuo būdu susilauk
sime geresnhj vaisių.

— Pirmasis Kortų Vakarėlis 
naujojo sezono įvyksta penkta
dienio, rugsėjo 7 d. Klebono Lie
tuvninko vardu visas veikimas 
varomas, Girdėti, kad už įžangą, 
35c., bus proga ne tik kortuoti, 
ir gal laimėti gražią dovaną, bet 
dar ir valgiai bus dykai! Jei tei
sybė, tai tikrai svečių turėtų bū
ti daug ir patenkintų.

— Išsiuntinėta aplinkraštis vi
siems parapijiečiams , kuriame 
kunigai pareiškia savo veikimo 
programą ateinančiais metais, ir 
kun. Mendelis rašo laišką, ragin
damas lietuvius siųsti savo vai
kučius į parapijinę mokyklą. Ti
krai būtų gėda tam lietuviui, ku
lis savo vaiko neleisti} į mūši} 
mokyklą, perskaitęs tą laišką, 
l’ž mokslą nereikia mokėti, ir 
kam reikia, tai ir knygos dykai 
skolinamos. Ko daugiau gali no
rėti tie užsispyrėliai?

Žinys

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

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

e
Vasara 

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

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
▼lėtini agentą 
arba

SCAtflC

75 Statė Street 
BOSTON


