
DABARTIES 
BILDESIUOS
Anglijos premieras 

Chamberlain nuvyko į Vo
kietiją tartis su Hitleriu, 
kad pašalintų karo pavojų 
Europoje. Geras žingsnis, 
bet prisibijoma, kad tai ne
būtų Čekoslovakijos sąs
kaitom

Spėjama, kad Anglija su 
Vokietija susitars. Čeko
slovakija greičiausia bus 
priversta priimti Sudetų 
reikalavimus, tarp kurių y- 
ra ir reikalavimas plebisci
to, būtent, laisvo pasisaky
mo, kur Čekoslovakijos vo
kiečiai nori priklausyti: 
prie Vokietijos ar prie Če
koslovakijos? Visiems aiš-: 
ku, kad naciai balsuos dė
tis prie Vokietijos. Jeigu 
būtų kitaip, tai jie dabar 
nekeltų kruvinų riaušių 
Sudetuose.

Vokietija nėra pasiruo- ’ 
šus pasauliniam karui, bet! 
taip pat nėra pasiruošusios 
nei kitos valstybės: Angli-j 
ja, Prancūzija ir tt.

Čekoslovakija, kaip vie-l 
nas diplomatas pasakė, jau 
padėta ant mėsininko ka
ladės. Hitleris, suskaldęs 
Čekoslovakiją, eis į Lenki
ja ir į Lietuvą. Užgrobęs 
prieškarines žemes, Hitle
ris jausis valdąs visą pa
saulį. Europos valstybėms 
Vokietija sudarys rimtą 
pavojų. Bet tada jau bus 
pasiruošusios karui ir ki
tos Europos didžiosios val
stybės.

Sovietų Rusija šioje ko
voje yra* bejėgė. Stalino 
vyriausybė klausosi ausis 
suglaudusi ką kalba Hitle
ris, Chamberlainas, Dale- 
dieras, nežiūrint to, kad 
Rusija turi sutartį su Če
koslovakija viena kitą gin
ti, jeigu kas užpuola. Rusi
ja buvo pasižadėjusi ginti 
Lietuvą, jeieu ia priešas 
užpultų, bet kada Lenkija 
nasiuntė Lietuvai ultima 
tumą, tai ji pirmoji pareiš
kė, kad Lietuva priimtų ul
timatumą.

Dabar, kada Vokietija 
puola Čekoslovakiją, tai 
Sovietų Rusija nei nesiju
dina. Ji seka Angliją ir 
Prancūziją. Jeigu Anglija 
susitars su Vokietija, tai ir 
Rusija pritars Anglijos žy
giui.
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Nauji Lėktuvai Pavadinti 
Dariaus-Girėno Vardais

Kunigas Išteisino Darbininkų 
Unijos Vadą

Pittsburgh, Pa. rugsėjo 
15, — Katalikas, CIO dar
bininkų unijos viršininkas, 
neteisingai buvo Dies ko
miteto ir Amerikos Darbo 
Federacijos viršininko 
John P, Frey apšauktas 
komunistu. Jis yra John A. 
Dutchman, CIO plieno dar
bininkų unijos vadas. Šv. 
Mariios parapijos klebonas 
kun. M. Kebe, viešai Pitts
burgh Catholic laikrašty 
pareiškė, kad John A. 
Dutchman yra pavyzdin
gas katalikas, kuris visada 
smerkė komunizmą ir yra 
žvmus darbuotojas Katali-i 
kiškoje Akcijoje. Kunigas 
Kebe sako, kad jau 18 metų 
kaip John A. Dutchman y- 
ra parapijos draugijų va
das ir veikėjas. Taip pat 
buvo pažymėta, kad iš 32 
žmonių, kurie buvo ap
šaukti komunistais, 21 nie
kada nieko bendro su ko
munistais ar komunizmu 
neturėjo. CIO plieno darbi
ninkų unija Pittsburghe 
turi 500.000 narių ir su 
darbdaviais palaiko gerus 
santykius.

Geležinkeliu Darbininkai 
Smerkia Kompanijos 

Taktiką

Kariuomenės ir visuomenės dienos iškilmės Grinkiškyje. (Viršuje iš kairės) su padovanotais gėlėmis apkaišytais šautuvais iškil
mės maršu žygiuoja kariai, šaulė sveikina įžygiuojančius į Grinkiškį karius, žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis kariui perduoda paau
kotą šautuvą, įteikimas ginklų šauliams, (apačioje iš kairės) susirinkusios minios dalis, aukštieji svečiai iškilmių metu, paaukotų šau
tuvų gubos.

EUROPOS PADĖTIS SAN
TRAUKOJE

f 
t

Praha, Čekoslovakija—gali sukelti šalyje dideles' 
Kada Sudetų naciai sukėlė riaušes, iš kurių gali išsi- 
įvairiuose miestuose riau- vystyti pasaulinis karas, 
šes, užpuolė valdininkus ir Čekoslovakijos valdžia pra- 
ant valstybės namų išstatė dėjo rinkti aukas apsigvni- 
Vokietijos vėliavas, tai Če- mo fondui, 
koslovakijos valdžia buvo: 
priversta, tvarkos palaiky- - --
mui, paskelbti karo stovį 
Sudetų vokiečių 
Henlein pareikalavo, 
valdžia laike šešių valandų 
atšauktų karo stovį, o jei 
ne, tai būsią baisios pasek- Dideli būriai kariiTomenės 
mės. Čekai atsakė, kad jie koncentruojami prie rube- 
karo stovi atšauksią, 
naciai užtikrins 
palaikymą, 
pranešama,

Baltimore, Md. rugsėjo 
15. — Baltimore ir Ohio ge
ležinkelių darbininkai sa
ko, kad kompanijos sumo
ka laikraščiams aukštas: 
sumas pinigų ir skelbia ne
teisingas žinias. Kompani
jos garsina, kad pusė jei
gu buvo išmokėta darbi
ninkų algoms. Darbininkai 
gi tvirtina, kad toki skelbi
mai yra neteisingi, nes už 
prekių pervežimą geležin
kelių kompanijos ima auk
štas kainas. Jie tvirtina, 
kad kompanijos nori įti- ~----- -------------------- —
kinti visuomenę juk jų už- Čekoslovakijos kareivių ir 
darbis mažas ir taip pri- Sudetų vokiečių. Apie 15; 
versti darbininkus priimti 
sumažintas 15 procentu ai- vokiečių žuvę 13. Yra pavo- 
gas.

I

P r ague, Čekoslovakija — 
Generalis streikas paskelb- 

H ' tas Reichenberge, didžiau- 
kaj šiame Sudetų vokiečių: 

miestą. __
į Budapeštas, Vengrija —

v •

Jei žiaus. 
tvarkos

Iš Londono: Berlynas — Oficialė Vo- 
kad šiaurės kieti jos žinių agentūrai 

vakarų Čekoslovakijos da-1 praneša, kad šiaurinėje
lyse, kyr yra daugiausia Čekoslovakijos dalyje da- 
Šudetų vokiečių įvyko romi skuboti prisiruošimai 
smarkūs susirėmimai tarp ’

•I
čekų policininkų užmušta;

jus, kad Sudetai vokiečiai

Amerikiečiams Neoficialiai 
Įsakyta Išvažiuoti Klaipėdoj Vokietininkai Ruošia

Kaunas, rugsėjo 15 dieną 
—Šiomis dienomis ‘pakrik
štyti’ Dariaus ir Girėno 
vardais du nauji vidaus su
sisiekimo lėktuvai. ‘Krikš
to tėvais buvo ministras 
pirm. kun. Mironas, p. 
Stanišauskienė, profeso
rius Žemaitis, p. Gustaitie- 
nė.

BAŽNYČIA KOVOJA UŽ 
DARBININKŲ REIKALUS

Cleveland, Ohio, rugsėjo už vargšus neorganizuotus 
15, — Šv. Jono Katedros darbininkus, aš stoju už 
rektorius, prelatas Joseph ja. Man atrodo, kad dabar 
Smith, pasikalbėjime su CIO kovoja už vargšų dar- 
Richard Deverall, Chris- bininku reikalus, užtat aš 
tian Front žurnalo redak-'remiu CIO. 
B°SaP^voiau™k “Kada buTO RePubUc 
ninku reikalus šiandieną d^MnVn’

Kun. K. Vasys, Aušros Vari t: kunigai "ovalo eiti darbi- kviestas kalbetl darbimn-
(Worcester, Mass.) par. klebe
nąs, po keturių mėnesių kelionės 
ir atostogų Lietuvoje, rugsėjo 
12 dš grįžo laivu “Normandie”. 
Prie laivo sutiko kun. Vasį kun. 
J. Simonaitis iš Elizabeth, N. J., 
kun. P. Juraitis iš Athol, Mass. 
ir Worcesteriečiai — kun. J. Ba
kanas, kuris ėjo klebono parei- darbininkų,’ kurie buvo la-

Berlynas, rūgs. 15 — 
Jung. Valstybių ambasa
dorius neoficialiai pranešė 
visiems amerikiečiams, 
kurie atostogauja arba yra 
laikinai apsigyvenę Vokie
tijoje, grįžti į Ameriką, dėl 
susidariusios karinės padė
ties Europoje.

Londone, Anglijoje, taip 
pat Jung. Valstybių amba
sadorius patarė amerikie- 
čiamš Tuojau grįžti į Ame- P3^3-^6- . vrika j t t me, kaj Klaipėdos krašte

1 būtų atšauktas karo stovis
Washington, D. C.—Pra- ir Lietuvos apsaugos poli- 

nešama, kad po Amerikos ci ja panaikinta, taip, kad 
a 4.^4. ------ o žmonės laisvai galėtų bal

savimais pareikšti savo no
rus”.

Jis taip pat reikalavo, 
kad nacių partijos na
riams, kurių esą 9,000 būtų 
grąžintos visos pilietinės 
teisės, kurios trys metai at
gal buvo Lietuvos valdžios 
suspenduotos.

Diplomatiniuose sluoks-

I

Kaunas, Lietuva, rugsėjo, 
15, — Yra rimtų spėlioji
mų, kad Klaipėdos krašte 

i būsią tas pat, kas dabar de
dasi Čekoslovakijoje. Vo- 

į kiečių naciai rengiasi prie 
sukilimų. New York Times 

i praneša, kad Klaipėdos 
Seime vokietis kalbėdamas 

“Mes reikalauja-

nutraukė posėdžius liepos 
29 d. iki lapkričio 1 d. Die
na bus nuskirta kada par- 
liamentas turi susirinkti 
specialiai sesijai išklausyti 
premiero Chamberlain ra
porto ir susitarimų su Hit
leriu Vokietijoje.

I Čekoslovakijos Prezidentas 
Paleidęs Parliamentą

Atstovybės namais Pra- 
gue, Čekoslovakijoj, yra 
pastatyta iš cemento ir 
plieno prieglauda, kur, ka
rui kilus, amerikiečiai ga
lėtų pasislėpti nuo bombų. 
Šis požemis pastatytas su 
Jung. Valst. valdžios žinia 
ir Čekoslovakijos valdžios 
sutikimu.

Rugsėjo 15 d. apie 4 vai. 
po pietų pranešė per radio, 
kad Čekoslovakijos prezi
dentas Benes paleidžiąs 
parliamentą.

karuį. |
Prague — Dviejų klasių 

rezervistus sušaukė kari
nėn tarnybon apsipvnimui.

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzijos valdžia labai 
susirūpinus Europos padė
timi; uždraudė išvežti iš 
šalies_ karišką medžiagą ir kosiovakį-jos policija areš- 
žmones viešai kalbėti apie Uv0 Sujetų nacių vadą

v •

v •

x * . » v, r j . u 1 niuose kalbama, kad Klai- 
I Čekai Areštavo Sudetų Vadą nėdos naciai, kurie dalyva-

----------- ivo Nurembergo nacių su-
Rugsėjo 15 d. po pietų važiavime gavo nurodymus 

per radio pranešė, kad Če-. iš Hitlerio kaip ateityje at-

Lenkija Nežino Kaip Laikytis 
Europos Krizėje

tarptautinius reikalus. 
Taip pat sykiu su Anglija 
verčia Čekoslovakiją leisti 
Sudetų vokiečių apskri- 
čiuose žmonėms balsuoti ir 
taip pareikšti, ar jie nori 
prisidėti nrie Vokietijos ar 
pasilikti kaip buvę. Pary
žiuje jau nekalbama ar bus 
Europoje karas, bet ar bus

Henlein ir jį kaltina 
vystė je.

išda-

Tautų Sąjunga Susiskaldę 
Dėl Įvykių Europoje

sinešti į Lietuvos valdžią. 
Jei vokiečių naciams pasi
seks be pasaulinio karo lai
mėti Čekoslovakijoje, jie 
tada savo reikalavimus į- 
duos Lietuvos valdžiai.

Varšuva, Lenkija, rūgs. 
15, — Lenkijos valdžia dar 
vis neišdrįsta pasisakyti 
kur ji kryptų kilus karui 
Europoje. Ji turi sutartį 
su Vokietija, bet prisibijo, 
kad Vokietija neatsisuktų 
ir prieš ją. Aukštoji Silezi
ja yra taip pat geras kąs
nis Vokietijai.

I
Geneva, rūgs. 15 — Dėl

Chamberlain — Hitler 
Pasitarimuose

Ispanijos Nacionalistai 
Sumušo Radikalus Ebro 

Fronte

kunigai -rivalo eiti darbi- *viestas kalbėti darbinm- nuropoję Karas, per ar dus Anglijos premiero Cham- 
ninkams i pagalba. Jei rei- susirinkime. Sužino ię, galima jį greitai užbaigti. )berlain vizito pas Hitlerį 
1 4. • v-4.4 —4.——: darbdaviai is visur pradėjo Čekai pareiškė, kad jie nie- ka foiifn atstovai šuniškai-mane klausti kain Katalikų kada nesutiksią leisti Su- įg vie„i priSria ChX 
Sdmuoi I Bažnyčios kunigas galėtų dėtų vokiečiams balsavimu Priamo žygiui^ kiti sako,

eiti ir kalbėti streikierių
___.il. susirinkime. Bet aš jiems 

atsakiau, I '

gas Aušros Vartų par., muzikai 
Jonas ir Marijona Čižauskai, p. 
Alena Petkiūtė, p. J. Dirsa, lai-į 
dotuvių direktorius ir Dr. Vaiš
noras su žmona.

Kleb. kun. K. Vasys grįžo pa
ilsėjęs.

Kaip jau buvo rašyta šiais me
tais kun. k. Vasys mini savo 25 
metų kunigavimo sukaktį. Gerb. 
Jubiliejatas savo jubiliejų pra
leido tėvynėje Lietuvoje. Lietu
vos spauda labai plačiai rašė a- 
pie kun. K. Vasį kaipo kunigą ir 
visuomenininką.

Gerb. Jubiliejato parapijie
čiai, rugsėjo 25 d. rengia šaunų 
bankietą savo mylimą ir gerbia
mą kleboną kun. Vasį pagerbti, ryti.

“Aš manau, kad CIO yra 
Dievo atsiųsta 1 
S“rnk«<S2skuVž°Š Bažnyčios atstovę, vieta y- 
uz darbininkų teises, už tų Drįe vargšų žmoniu> 
blausia apleisti, neorgani- ^*0 ™tu’ ™es’ Ka*ali’ 
zuoti Aš gerai nažistu1 ka1’ 375’000 svklu Davalgy- zuoti. AS gerai pažįstu di streikierius. Aš ne- 
John Bronhy ir Phillip Mu- . VA ..T",rantr r’Trt zinn/vinn klausiau ar jie katalikai ar
Žiu katamu ’vachp^AJ t*. aš ž«
neperšu CIO, bet aš stoju kad > alkani ir mano Pa‘ 
už darbininkus. Jei Ameri- reiga buvo juos pavalgy
tos Darbo Federacija stoja dinti”.

pareikšti savo norus. kad Anglija ištiesė ranką
e. Bet aš jiems . Voiaf^kZa Vokietijai ir atidarė kor-kad mano, kaip vA°?d“"a® T k^«nJ^itas- Priešinei Chamberlai- 
atstovp vieta y- ™ntTčekCs sS Sudėtu^ n0 žygiui Pleiške, kad ir 
-argšų žmonių. * "t Čekus su Sudėtu vo- Austrijos Schuschnigg

I

JĖZUITAI GRĮŽTA Į ISPANIJĄ
Burgos, Ispanija, rugsė

jo 15, — Per rugpiūčio mė
nesį šių metų apie 200 jė
zuitų kunigų sugrįžo iš 
Belgijos į Ispaniją, iš kur 
jie buvo 1934 metais išva-

Jaunalietuviai Pas Popiežių
Roma, rugsėjo 10 dieną 

Popiežius priėmė Romoje 
stovyklaujančius unifor
muotus jaunalietuvius.

kiečiais. Jie verčia Čekus 
leisti balsavimus Sude
tams po tarntautine prie
žiūra. Angliia yra pasiren
gus karui. .Ti su Prancūzi ja 
vra pasižadėję eiti čekams 
i pagalba, jei Hitleris siųs
tu kariuomenę į Čekoslova
kiją.

Berlynas — Vokiečių val
dininkai praneša, kad Su
detų vokiečių susirėmimai 
yra jų pačių darbas. Sako
ma, kad Hitleris nenorįs 
karo/bet įmanąs, kad An
glija MTiRrancūzija>j»i ver
sianti Čekoslovakiją >1 susi
leisti ir duoti Sudetams 
laisvę.

prieš prijungimą Austrijos 
prie Vokietijos buvo nuvy
kęs pas Hitlerį, o kas pas
kui atsitiko. Tuo savo žy
siu Chamberlainas tik pa
kėlęs Hitlerio prestyžą.

Kinai Sulaikė Japonus
Shanghai, rūgs. 15 — Ki

niečiai smarkiai puola ja
ponus Kwangsi mieste, 
Hupeh provincijoj, kuri ja
ponai užėmė devynios die-

Berchtesgaden, Vokieti-, 
ja, rūgs. 15 d. — Šiandien 
čia atvyko Anglijos pre
mieras Chamberlain tartis 
su Hitleriu dėl taikos Eu
ropoje. Anglijos vadas bu
vo iškilmingai sutiktas. 
Vokiečiai kėlė jam ovaci
jas. Hitleris patenkintas, 
kad Anglija nusilenkė. Kol 
kas nėra žinių apie pasita
rimus ir susitarimus, bet 
spėjama, kad susitars dėl 
vokiečių plebiscito Čeko
slovakijoje. ,

Britanija pasiruošusi su
šaukti parliamentą, kuris nalistus.

Gandesa, Ispanija, rūgs. 
15 — Ispanijos nacionalis
tai atsiėmė kalną Fatarella 
ir arti Asco kalno smarkiai 
sumušo radikalų valdžios 
kariuomenę. Šis kalnas yra 
tai strateginis punktas. 
Per pastarąsias dvi dienas 
gen. Franco kariuomenė 
paėmė į nelaisvę anie tūks
tantį radikalų kareivių ir 
šimtus kanuolių.

, Nacionalistai smarkiai 
varosi pirmyn.

Radikalų (lojalistų) val
džia šių žinių neužginčija, 
tik sako, kad jos kariuome
nei pavyko sulaikyti nacio-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 17 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Cambridge
nos atgal. Kiniečiai sako, Lietuvių par. Radio Grupė, vadovaujant muzikui Ma- 
kad jie sulaikė japonus nuo mertui Karbauskui. Prašome pasukti savo radio rodyk- 
žvgiavimo į Hankow, ki- lę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzi- 
niečių sostinę. i kos ir kalbų iš WCOP stoties, Boston, Mass.
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Penktadienis-, Rugsėjo 16,1938. u*

HM

Sekmadienį rugsėjo 18 
d., So. Boston High School 
auditorijoje, nuo antros 
vai. po pietų iki penktos į- 
vyks lietuvių viešas gub, 
Charles F. Hurley priėmi
mas. Tame viešame lietu
vių masiniame susirinkime 
lietuviai išreikš gub. Char
les F. Hurley padėką už pa
lankumą lietuviams. Lietu
vių komitetas tikisi, kad 
plačioji lietuvių visuomenė 
gausiai susirinks išklausy
ti turiningos programos, 
kuri rūpestingai ruošiama 
ir bus išpildyta tame susi-

T* )
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VIETINES ŽINIOS
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Pasižadėjo Paremti
Antradienio vakare įvyko Lie

tuvos Dukterų dr-jos susirinki
mas, kuriame buvo nutarta pa
remti Jėazus Nukryžiuotojo Se
sučių pikniką, kuris įvyks Ro
muvos parke, šio mėnesio 25 d. 
Tam tikslui buvo sudaryta ko
misija, kuri rūpinsis bus’ais ir 
turės savo stalą ir įvairias do
vanas. Jos atvykusius svečius 
bei viešnias pavaišins pyragais 
ir kitais skaniais valgiais ir gė
rimais.

Teko nugirsti, kad šiam pikni
kui vadovaus Montello, Nor- 
woodo, So. Bostono ir Cambrid
ge jaunimas. Taigi, reikia tikė
tis, kad šis parengimas bus vie
nas sėkmingiausių.

Lankysis Gubernatorius 
Hurley

niečių jaunimo toks išva
žiavimas S. Francis lai
vu. Laivas grįš apie šeštą 
valandą vakare. Visos die
nos pasilinksminimas už 
vieną dolerį. Gros gerai ži
nomas orkestras.

Komisija stengiasi pada
ryti šį išvažiavimą vieną iš 
įdomiausių. Visi kas tiktai! 
galite, ir tėveliai, ir drau
gai, važiuokime sekmadie
nį, rugsėjo 18 d. su Vyčiais.

A. E. L.

v •

ADV. ŠALNIENĖ

DAKTARAI

Penktadienio vakare, rūgs. 16 
d. į South Bostoną atvyksta 
Gubernatorius Hurley. Jis kal
bės Mųnicipal Salėje, 8-tą valan
dą vakare. Jo priėmime 
vaus ir Stepono Dariaus 
benas.

daly-
Posto

šiomis dienomis sugrįžo į 
ofisą po ilgos ligos. Adv.
Šalnienė turėjo sunkią o- 
peraciją ir visą vasarą bu- rinkime.’ 
vo gydytojo globoje. Rep.; Dainų ir muzikos progra-

------------- mą išpildys šie chorai, so-
CHORO OPERETE ĮDO- listai ir muzikai: 

MAUJASI VISI

I

VYČIŲ “FISHING SAIL”

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

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

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

įvyks sekmadienį, rugsėjo 
18 d., Kelley’s Landing 
South Boston, 10 valandą 
ryte. Bus užkandžių, ir šo
kiai. Iš kitų kolionijų — A- 
thol, Worcester, Providen
ce, R. I. ir Lawrence gauta 
žinių dėl rezervacijų. Liko 
tik keli tikietai. Norintieji 
dar važiuoti yra raginami 
paskutinį kartą užsisakyti 
rezervacijas. Tai bus vie
nas iš Įdomiausių išvažia
vimų ant jūrų. Norintieji 
galės žuvauti, kiti mokytis 
kaip žuvauti, o šokikai tu
rės progos linksmintis. Tai 
bus pirmas South Bosto-

•>

Tel. SOU Boston 2805-R

* Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
Mcsą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BR0ADWAY, So. Boston.

Visi Lietuviai Balsuokite Už 
FRED CARROLL

Wardo 6 Demokratų Kan
didatą i Representative.

Dr. C. J. Seymour.

Tarybos Narys 
Christian A. Burkard

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732 
Namų: TALbot 2474

L

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, ĄIASS.
Tel. 1761 Room 3

Residenee:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Yra Republikonų kandida 
tas iš antro apskričio

Jis yra gimęs Quincy, Mass., 
pabaigęs ten pradines mokyklas, 
pats savo jėgomis išėjo kolegi
ją. Jis priklauso prie įvairių or- 
ganiazcijų ir aktyviai dalyvauja 
Quincy City Taryboj.

Jis nuoširdžiai visiems patar
nauja ir nori ir toliaus'visiem.;, 
kiek galint patarnauti, tai atė
jus šio mėnesio 20 dienai, bal
suokime už Christian A. Bur
kard. Pol. SkelP.

Pereitame Šv. Petro pa
rapijos choro susirinkime, 
choristai pareiškė, kad kur 
tik jie nueina su bilietais 
ar skelbimais, tai visur pri
imami entuziastiškai. Iš 
raportų sužinota, kad ir iš 
kaimyninių kolonijų at
vyksta būriais pamatyti ir 
pasiklausyti to gražaus! 
muzikališko veikalo “Mi
kado”, kuris bus išpildytas 
snalių 26 d., So. Boston 
High Schoo 1 auditorijoj, i 
Rėmėjų sąraše jau turi 
šiuos asmenis: Dr. , M. V. 
Kasperas, Dr. W. Dusevi- 
čius, Dr. J. Landžius - Sey
mour, adv. — Gailius, Cū
nys, Kalinauskas, Bago- 
čius; Dr. Kapočius. Daug 
yra anglų rėmėjų. Muzikas 
Juozas Žemaitis iš Wor- 
cester atvykęs į So. Bosto
ną pareiškė, kad ne tik jis 
atvyks, bet atsivešiąs gru
pę, mažiausia 20 daininin
kų pasiklausyti šios opere
tės. Brocktono lietuviij 
choras taip pat žada atvyk
ti su savo vadu, muz. J. 
Vaičaičiu. Choras ląukia ir 
iš kitų kolonijų jaunimo. 
Iš dvasiškių rėmėjais cho
ras jau turi šiuos: kleb. 
kun. Virmauskis, kun. K. 
Urbonavičius, kun. K. Jen- 
kus, kun. J. Vaitekūnas iš 
Providence, kun. J. Daunis 
iš Haverhill.

Kadangi visos vietos tą 
vakarą So. Boston High 
School auditorijoj bus re
zervuotos, tai patariame 
visiems pasirūpinti bilietus 
iš anksto. Bilietus parda
vinėja choristai ir muzikas 
Rapolas Juška.

Pasižymėkime ant kalen
doriaus spalių 26 d., vaka
re, kad niekur kitur nepa
sižadėtumėte dalyvauti, 
bet visi ateitumėte į Choro 
vakarą, pamatyti ir pasi
klausyti jaunimo progra
mos. Dėdė Tadas.

i

Sebastian M. 
RUGGERI

Šv. Petro parapijos cho
ras ir Radio Grupė — So. 
Boston; p. Mazgalienė, so
listė, ir p. V. Mazgelis, ar- 
monistas iš Brockton; p. P. 
Dravinskaitė, solistė 
Stoughton; Dr. J. Antanė
lis, solistas iš So, Boston; 
p. M. Grybaitė, solistė iš 
Cambridge; Cambridge pa
rapijos choras; Trijų Kara
lių orkestras iš Bridgewa- 
ter; p. J. Žemaitis, solistas 
iš VVorcester; Vyrų Grupė 
iš Worcester; Gabijos cho
ras iš So. Boston; Stepono 
Dariaus Posto benas.

Kviečiama ir daugiau ta
lentų.

Kalbės šie kalbėtojai: 
Garbės svečias Gub. Char- 
les F. Hurley, adv. Juozas 
Cūnys, adv. Kazys Kali
nauskas, adv. Kazys Tarnu- 
lionis.

Programos vedėju bus 
Lietuvių Komiteto dėl gub. 
Charles F. Hurley pirmi
ninkas Dr. M. V. Casper 
(Kasperas).

Komitetas kviečia visus 
lietuvius ir lietuvaites, ne

• v

{VAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU savo draugų: J. 

Šhunto ir J. Lužencko. Abu iš 
Lietuvos, Rukonų kaimo, Sida
bravo parapijos, Panevėžio aps
kričio ir P. Lalas iš Pašilių kai
mo, Panevėžio apskr. Malonėki
te patys atsiliepti arba kas žino
te apie juos man pranešti už k į 
būsiu labai dėkingas. Jonas Sta- 
silionis. 206 Wilson Avė.. Kear
ny, N. J. (16-20)

. BUČERYS paieško darbo So.Į 

Bostone. Turi daug patyrimo! 
šiame amate. Vartoja keletą kai- Į 
bų. S. V. Amerikos palietis. Turi 
atrtotnobilį ir vairavimo laisnį.! 
Atsišaukite į “Darbininką”, 366 
W. Broadivay, So. Bostone.

(16-23-30)J

^.» J tu. Lt tFISinCT AnOnrcy 
WILUAM J. FOLEY

Balsuokite Už 
JOHN A. KELIHER, 

Kandidatas į Suffolk Gunty

Per 20 Mėnesiu Gubernato
riaus HURLEY Nuveikti 

Darbai

Sebastian M. Ruggeri, 
Demokratų Kandidatas 

6 Wardo
1 Representative

Lietuviai šešto Wardo balsuo
kite už advokatą Sebastian M. 
Ruggeri į House of Representa
tive, kuris gyvena So. Bostone ir 
turi gerą supratimą užimti val
dišką vietą ir pažysta žmonių 
reikalus. Jis turi gerą rekordą.

Lietuvių Komitetas pasirinko 
Italą, nes mes vieni be kitų pa
galbos negalim pastatyti savo 
žmogų. Taigi, 6 Wardo lietuviai, 
pagelbėkime išrinkti adv. Rug- 
gerį, kuris paskui mums padės. 
Balsavimai antradienį, rugsėjo 
20 dieną.

Lietuvių Komitetas: 
S. Mockus, P. Bratėnas,

M. Yęnis, J. Alukonis.

Rep. Thomas E. (Robi 
LINEHAN, 

Demokratų Kandidatas 
{Representative Ward 7

Jis stato savo kandidatūrą an-

Mr. Keliher yra lietuvių geras 
draugas. Jis yra patarnavęs vi
siems. būdamas Sheriffu. Bal- riame buvo sumatyta paleisti iš 
suokime už jį Rugsėjo 20 dieną.

Poiit. Skelb.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

GRABORIAI

$66W
TFL. JOWTOn 2680.

------------------------------------------------------------ -----------------

tik iš So. Bostono, bet iš draugijos, 
visos apylinkės ir tolimes
nių lietuvių kolonijų at
vykti sekmadienį, rugsėjo 
18 d., 2 vai. po pietų; pripil
dyti So. Bostono High 
School auditoriją, kad Gub. 
Hurley pamatytų, kad ko
kiame nors didesniame 
darbe esame vieningi ir ga
lingi. Šis susirinkimas nė
ra tik So. Bostone gyve
nančių lietuvių, bet visų, 
kurie tik trokšta, kad lie
tuviai iškiltų Amerikos 
viršūnėse. Kvieslys.

District Attorney William J. 
Foley, kuris tarnauja visuome
nei kaipo Apskrities gynėjas,! 
šiuose rinkimuose vėl stato savo; 
kandidatūrą į tą pačią vietą — 
Suffolk apskrities prokuroro 
vietą. Kadangi jis yra geras lie
tuvių draugas ir lietuvius remia, 
tai Lietuvių Piliečių Draugija 
savo susirinkime nutarė jo kan
didatūrą paremti ir jį indorsavo. 
Nevien Piliečių draugija jį re
mia, remia jį ir kitos lietuvių

Attorney William J. Foley y- 
ra teisingas, gabus ir sąžiningas 
savo pareigose. Jo tarnybos lai
ku per jo rankas perėjo 125,000 
įvairių bylų ir be jokių skanda
lų.

District Attorney William J. 
Foley duoda pripažinimą ir lie
tuviams, Jisai turi vieną iš pa-! 
dėjėjų adv. Juozą Cūnį. Kadan
gi jis duoda pripažinimą ir lietu
viams, tai mes lietuviai ir-gi tu
rime paremti. Ateinantį antra
dienį, rugsėjo 20 dieną balsuoki
te už WILLIAM J. FOLEY.

Adv. Juozas Cūnys.'

S.BaraseviciusIrSūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residenee: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Lankėsi MEDUS
Šiomis dienomis lankėsi “Dar

bininko” redakcijoj p. Juozas 
Deveikis iš Gardner, Mass. p. 
Deveikis yra “Darbininko” skai
tytojas, turįs gasolino stotį 
Gardneryj. Apžiūrėjo “Darbi
ninko” spaustuvę ir naują Inter
type mašiną, ir gėrėjosi, l 
lietuviai katalikai turi tokią 
dėlę ir modernišką įstaigą.

CAMBRIDGE, MASS

kad 
. di-

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
jįivų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm., 
366 W. Broadivay, So. Bos
ton, Mass.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

SS’lSF SOU Boston 2609

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitžs “Darbininke”.

{VAIRŪS SKELBIMAI
r i Juozas M. Dilis

i 
t

MIRĖ
Petras Vaitkūnas, gyv. 

6 Harding St. mirė rugsė
jo 11 d. Palaidotas rugsėjo 
13, Šv. Mykolo kapuose.

Kazimiera Veževičienė, 
71 metų amž. gyv. 41 Bea- 
con St., Somerville, mirė 
neilgai sirgus rugsėjo 12. 
Palaidota rugsėjo 15. Pali
ko vyrą ir suaugusius vai
kus.

CENZAS

Šią savaitę pradėta para
pijos sąrašas cenzas dary
ti. Tą darbą atlieka kun. J. 
Plevokas, vikaras.

Darbo (statymai Įgyvendinti
Nustatyta minimalis moterims 

ir nepilnamečiams atlyginimas, 
tas padaryta dėl to, kad jie būtų 
apdrausti nuo išnaudojimo.

Gubernatorius Hurley išplėtė
— pagerino darbininkų apdrau
dą, sužeistiems darbininkams
apmokama už sužeidimą ir su- tram terminui, remdamasis sa- 
žeidimą ir sugaištą laiką.

Įsteigė tam tikrą komisiją, sentative per porą metų. Jo pas- 
kuri tarpininkauja tarp darbda- tangomis distriktui buvo suteik- 
vių ir darbininkų, kad kilus ne- ta daug pagerinimų. Ypač jo 
susipratimui jie būtų švelniu pastangomis buvo pastatytas 
būdu išrišti. Columbia circle, kuris kainavo

Perleido Fair Trades Bill. į 118,000 dolerių.’ Taipgi jo pa- 
Sutvarkė pramonės namų dar- stangomis buvo sumažinta gat- 

bą. vekariu važiuojant nuo City
Kilus tarp darbdavių ir darbi-' Point į Miesto Ligonbūtį iki 5c. 

ninku nesusipratimui, neleista Jo pastangomis pagerintas 
kištis į tą reikalą kaip slaptajai Boy’s Club, kurio bernaičiai gali 
taip ir viešai policijai. naudotis. Klubas randasi E 9-tos

Įvedė valstybės tarnautojams 
vasaros metu penkių dienų dar
bo.

Jisai panaikino įstatymą, ku-

vo geru rekordu kaipo Repre-

gat. Jis yra pravedęs 7 bilius, 
kurie atnešė daug naudos Bosto- 
no-pilięjbįams. Jis yrfeprąktikuo- i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Laikrodininkas

darbo sulaukus darbininkui 45 
metus amžiaus.

PARSIDUODA 117 akerių, 
gražiausia Mass. valstijoje far- 
ma su visais įtaisymais ir maši
nomis, puikios triobos, 37 akta- 
rai gražiausio miško. Kas norite 
plačiau apie šią farmą sužinoti, 
kreipkitės pas: Petrą Chapliką, 
157 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (9-13-16).

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

auk-

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

BALIUS
Cambridge lietuvių para

pijos metinis balius įvyks 
spalių 12, Columbus dienos 
vakare. Visus atsilankiu
sius linksmins Al Stevens 
Orchestras. Visus iš visur 
nuoširdžiai kviečiami į 
Cambridge’iaus parapijos 
balių Eikš Ballroom svetai
nėje, 8 Magazine St., Cam
bridge. Kvieslys.

IŠSIRENDAVOJA 6 kambarių 
modemiškai įrengtas namas, 
Taipgi yra štorelis ir 4 kamba
riai. Štorelis tinkamas siuvėjui, 
barberiui ar grocemei. Už 6 
kambarius renda $20.00 į mėne
sį, už štorelį mažiau. Atsišauki-i 
te: 248 W. 4th St. So. Boston, 
Mass. ant antrų lubų.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengčjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Europos Krepšinio Pirmeny
bės Lietuvvje

Kaunas, rugsėjo 8 dieną. 
— Šiomis dienomis Kaune 
lankėsi Tarptautinės Krep
šinio Federacijos generali
nis sekretorius p. Jonės, su 
kuriuo susitarta Europos 
krepšinio pirmenybės kitą 
metą suruošti Kaune ge
gužės 21 dieną.

tradiąnw  ̂j {rusėjo
20 dienai, balsuokite už Thomas 
E. Linehan.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

rate

Profesionalai. -NMtJerfal, prnn»onin
kai, kurie skelbiasi “T>*rbininke'’ tik
tai verti skaitytoj? paramos.

Viri rireibkttea “Tmrbfniake".

Rav Mnfar a
Ddj v tvH fnVvVI i Tltv

8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių lšdlrbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir dcmonstravl 

mo vieta:

1 Hamlrn St., ir E. 8th St,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočių na* ir Peter Trečioką*
SartninkaL

Pechell Shoe Store
JUJOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe Ir kitų iMir- 

byščių Ceverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peteris Boston St. Gange 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. (Jen. 9296, 
Namų —Col. 9057

Vietos 75 karams, taigom# 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter PUvvm, Sav.

r

i
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(VAIRIOS žinios
KALTINA KATALIKUS UŽ 

NEVEIKLUMĄ(

Brooklyn, N. Y., rūgs. 15, 
— Kun. Gerard Sheridan, 
kalbėdamas Katalikų Dar
bininkų Sąjungos susirin
kime, pareiškė, kad patys 
katalikai yra kalti už tai, 
kad komunistai yra įsibrio
vę į unijų vadus. Jeigu ka
talikai aktyviai veiktų uni
jose, tai visos unijos būtų 
tvarkomos pagal krikščio
niškus principus. “Didžiau
sia nelaimė katalikų yra 
ta, kad katalikai daug rū
pinasi apie komunizmą ir 
komunistų veikimą, bet pa-

unijų vadovybes visada su
ka unijas į komunizmą, ir 
tai labai gudriu būdu. Ka
talikai darbininkai privalo 
priešintis komunizmui, 
stoti į unijų vadovybes ir 
unijose pravesti krikščio
niškus principus. Teisingu
mas katalikų pusėje. Kata
likai, gerai susipažinę su) 
Popiežių enciklikomis dar
bininkų klausimu, visada 
gali laimėti, ir tas katali
kų laimėjimas atneštų vi
siems darbininkams gero
vę. Komunizmas uždeda

tys neina į veikimą, neima darbininkams retežius, ati- 
vadovybės darbininkų uni- ma laisve o krikščionybė, j 
j— katalikai kuri išlaisvino darbinin-
smerkia darbininkų unijas kus, neša darbininkams 
už tai, kad jose yra komu-1 palaimą, gerovę, 
nistų, ir reikalauja, kad, 
CIO ar Amerikos Darbo: 
Federacija išmestų komu
nistų vadus ar organizato-j 
rius. Tai reikalauti iš uni
jų yra nesąmonė, jei kata
likai neturi išauklėtų vadų, 
kurie unijose užimtų vado-, 
vybes. Katalikai turėtų, 
veikti unijose”. Taip kalbė
jo kun. Gerardas Sheridan. I

Ar ne tiesa? Tiesa ir tai,' 
kad komunistai įsibriovę į1

jose. Dažnai
v v

Šeši Užmušta Autobuso— 
Sunkvežimio Katastrofoje

t
Charlton, Mass. — Perei

tą antradienį iš Bostono 
važiuojantis į New Yorką 
autobusas susimušė su di
deliu sunkvežimiu. Toje 
katastrofoje užmušta 6 ke

leiviai ir septyni pavojin
gai sužeista.

Bernardas koraitis Grįžo
Iš Pennsylvanijos

rr

B. Koraitis

I. J. Fox, didžiausios Amerikoje kailinių firmos 
lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris buvo porai 
savaičių išvykęs į Pennsalvaniją su vėliausios mados 
I. J. Fox kailiniais grįžo į I. J. Fox krautuvę. P-nas Ko
raitis Pennsylvanijoje turėjo didelį pasisekimą — par
davė daug kailinių.

Baigiantis vasarai, jau laikas pagalvoti apie atei
nančiai žiemai kailinius. Kol dar oras nėra atšalęs — kailinių kainos dar 
nepakeltos, taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasinaudokite že
momis kailinių kainomis, ateikite į I. J. Fox krautuvę ir reikalaukite p. 
Koraičio, kuris yra kailinių ekspertas. Jis Jums pritaikins kailinius pagal 
Jūsų skonį ir reikalavimą.

Bernardas Koraitis yra pardavęs šimtus kailinių lietuvėms ponioms 
ir panelėms, kurios kaip kailinius, taip ir patarnavimu patenkintos. Neati
dėliokite, ateikite šiandien į mūsų krautuvę ir išsirinkite kailinius.

NEATIDfiLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

Hitleris Bijosi Karo

Europos Karinių Veiksmų 
Santrauka

Čekoslovakijos valdžia 
pareiškė, kad ji neleisianti 
padalinti savo šalies dėl 
taikos EuroDoje.

Biržėnai Prašo Perrinkti 
Antaną Smetoną Iki Gyvos 

Galvos

Prague, Čekoslovakija,— 
rūgs. 15 — Kruvini susirė
mimai Sudetuose vokiečių 
su policija tebesitęsia. Če
koslovakijos policijai ir 
kariuomenei pavyko nuea- 

I lėti vokiečius Schwader-
bach’o mieste. Vokiečiai į Kaunas, rugsėjo 11 die- 
apsiginklavę šautuvais, ną, Žemės Ūkio ministras 
rankinėmis granatomis, j. Tūbelis su palydovais 

■ kanuolėmis buvo užėmę dalyvavo jaunųjų ūkininkų

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie i 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma-I 
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą i 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 B. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke-

411 WASH1NGTON STREET 
Boston, Mass.

kaikuriuos valdžios namus, šventėje Biržuose. Biržėnai 
bet policijai ir kariuomenei prašė perrinkti Antaną 
pavyko vokiečius sumušti Smetoną prezidentu iki gy- 
ir namus atsiimti. Schwa- vos galvos.
derbach miestas yra visai __ ,. . .... „
arti Vokietijos rubežiaus' Vadinasi . ‘Darbininke 
Dvidešimts trys žmonės tilpusias žinias, kad prez. 
užmušta ir mažiausia 75 Smetona siekia karūnos 
sužeista šiaurvakarinėje galvos, dabar pa-
Bohemijoj nuo pirmadie- tYs tautininkai patvirtina. 
nio vakaro, po pasakvtos 

i Hitlerio kalbos naciams, 
Nuremberge.
Du tūkstančiai gerai apsi

ginklavusių vokiečių sukė
lė riaušes ir grumiasi su 
čekų policija ir kariuome
ne. Sakoma, kad ginkluoti 
vokiečiai, atėję iš Vokieti
jos, išprovokavo riaušes. 
Sukilėliai vokiečiai turį i 
užtektinai ginklų ir amuni
cijos. Iš kur jie gavo ? Te
atsako pats skaitytojas.

Patrick J. McDonough

Yra 6, 7 ir 8 Wardų Demo
kratų kandidatas į 

Senatorius
Jis yra gimęs 6 Warde, gyve

na 7 Warde ir dirba 8 Warde.

Sudegė Boston—N. Y. 
Autobusas

galybę Europoje. Jis nuola
tos tariasi su Anglija Čeko
slovakijos klausimu. Ko
dėl? Gi todėl, kad Anglija 
gali priversti čekus pasi
duoti. Hitleris Sudetų vo- 

Į kiečiais nesirūpina, jis jų 
i nepaiso, kaip nepaiso Aus
trų, kuriuos išvarė iš visų 
valdžios vietų ir įdėjo vo- 

L.x i kiečius. Bet jam svarbu y-

Paryžius, rugsėjo 15, — 
Pabėgėlių vokiečių leidžia
mas laikraštis Paryžiuje 
Das Neue Tagebuch apie 
Čekų - Vokiečių ginčus sa
ko, kad Hitleris šiuo metu' 
bijosi karo. Tie visi kariški 
manevrai, tos parodos ir 
kalbos yra tik grasini™*!;1 ^'pavergt? Čekoslovakiją 
Kitlerio planas esąs pulti ir £sog ?alies turtus At£ 
netikėtai kaip buvo pada- k su Cekoslovakija,

v •

KELEIVIAI IŠSIGEL
BĖJO

Mussolini Ragina Pravesti 
Plebiscitą

Norwalk, Conn., rūgs. 15 
d. —Iš Bostono į New Yor
ką autobusas sustojo gauti 
daugiau ^asolino. Gasolino 
stoties darbininkas paste
bėjo, kad autobusas dega. 
Vairuotojas puolėsi kelei- 

jis taip pat padarys ir kito- vius gelbėti, kurių daugu- 
se valstybėse, kur yra ne- ma miegojo. Visi keleiviai 

1 mažai vokiečių nacių. Taip suspėjo is autobuso isbeg- in| kad padarytų spaudi. 
; įvyks Vengrijoje, Lenkijo- ti, bet autobuso negalėjo pravesti tautinius bai- 

savimus visoje Cekoslova- 
kijoje. Italija tikisi, kad 
kilusi nesusiDratimai bus

Lenkija Paleido Parliamentą telkiai išsPr?sti-_________

Milan, Italija, rūgs. 15 —

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

ryta su Austrija. Jis žino, 
kad Vokietija, išvarginta 
karo prisirengimais, jokiu 
būdu negalės laimėti karo 
prieš kitas valstybes. Tiki j ir Lietuvoje. Af>ie 1942 
netikėtas užpuolimas gąlrjmetus HitIeJrio v*įkietija 
būti sėkmingas vokie- bus ali Europoje
ciams Bet šiuo metu toks. ir Hitleris drąsiafeis 
užpuolimas nebūtų netike-. j k nes jo valdž]oje bus 
tas nes visos salys rengia- <ga et EŪrooa.
si karui, visos kalba apie TadaPAnglijos galybė bus 
Rar3- menka. Dabar Hitleriui

Ko Hitleris nori? Jis ka- Anglija yra reikalinga, bet 
ro bijo ir jo nenori, bet grą- 1942 bus kitaiD. Niekas ka- 

; sinimais jis pavergęs ma- ro nenori. Hitleris žino, 
žesnes tautas, sustiprins tad tai būtu Vokietijos

v •

menka. Dabar Hitleriui

v •

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję i tavernos ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- 
; riaušių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

MNmMMeMMMMMNMMMMKMNNMMNMeM

aviiidii, Avauja, I

Italijos diktatorius Musso- Jis yra baigęs Šv. Augustino 
lini savo laiške Viscountui Parapijinę mokyklą, Mechanics 
Runciman’ui, Anglijos ats- ‘Art High School, ir mokinosi 
tovui, kuris buvo pasiųstas Per keturis metus pas garsiau- 
tarpininkauti Sudetų vo-lsiHS advokatus. Jis priklauso 
kiečiams ir čekoslovakų prie įvairių organiazcijų. 
valdžiai, kad taikiai už
baigtų nesusipratimus, ra- I

išgelbėti, jis sudegė. Nuos
tolių $15.000.

Varšuva, rūgs. 15 — Pre
zidentas Ignac Moscicki 
pereitą antradienį paleido 
Lenkijos parliamentą. 
Nauji parliamento rinki
mai turi įvykti ne vėliau,

John F. Dowd
savo rubežius, gaus turtin- pražudimas. Prancūzija ir . . » , . . - .
gų žemių, sutvirtins savo Į Angli ja nori išvengti karo. uz tn.™ me?eS1?- Pa-

Balsuokite Už 
FRANK E. DONNELLAN 

Demokratų Kandidatą į Rep. 
Ward6

■r

pakalikai-naciai 
Čekoslovakijos

Hitlerio 
suardys 
šalį. Tai padarvs ir kitomis 
valstybėmis, kuriose yra 
nacių partijos narių.

Mr. Frank E. Donnellan yra 
lietuvių rėmėjas ir draugas. Jis 
yra gimęs ir augęs South Bos
tone ir gerai pažįsta vietinius 
gyventojus ir jų vargus. Jis pri
klauso prie organizacijų: — 
Knights of Columbus, The South 
Boston Citizens Association, 
The Peninsula Associates ir The 
Young Democrats of Massachu
setts. Jis asmeniškai sutinka vi
sus žmones ir yra pilnai susipa
žinęs su mumis, kad galėtų mus 
atstovauti.

Mr. Donnellan nuoširdžiai re
mia ir Dr. Jakmauh kandidatū
rą. Balsavimai įvyks šio mėne
sio 20 dieną. Polit. Skelb.

Prasidėjo Tautų Sąjungos 
Posėdžiai

leistas parliamentas turėjo 
baigti savo terminą 1940, 
bet jis neatitinkąs šalies 
reikalavimams, sako prez. 
Moscicki.

Kaip žinoma, Ūkininkų 
partija puolė valdžią ir rei
kalavo permainų. Galimas 
daiktas, kad prez. Moscic
ki buvo priverstas paleisti 
parliamentą.

P-nas McDonough buvo jau
niausias išrinktas į Demokratų 
Statė Committeeman. Jis pilnai 
yra kvalifikuotas šiam darbui, 
ir Jis nuoširdžiai remia lietu
vius ir jų kandidatus. Tai šio 
mėnesio 20 dieną, balsuokime už 
jį. Polit. Skelb.

Ženeva, rugsėjo 15, — 
Tautų Sąjungos posėdžiai 
prasidėjo. Buvo kalbėta a- 
pie Čekoslovakijos padėtį. 
Iš pasitarimų paaiškėjo, 
kad sovietų Rusija Čekams 
pagalbos negalėsianti duo
ti, kad bolševikai pasiten
kinsią pasižadėjimais. Taip 
jie šį pavasarį yra padarę 
Lietuvai.

Taip pat buvo kalbėta a- 
pie Lenkijos nusistatymą, 
kuri suvažiavime neturėjo 
atstovo. Lenkija seka Hit
lerį. Tautų Sąjunga yra 
šiuo Europos krizės metu 
bejėgė.

Ūkininkų Sąjunga Nori Atsi
kratyti Komunisto

Lenkai Konfiskuoja Ūkio 
Draugijos Turtą

Vilnius, rugsėjo 15 dieną. 
Lenkai konfiskuoja Ūkio 
Draugijos turtą.

New York, N. Y., rugsėjo 
15 dieną — Ligšiolinis Ge
neralinio Konsulato New 
Yorke Sekretorius Anice
tas Simutis nuo š. m. rug
sėjo 1 dienos paskirtas At- 
tache.

Mena, Arkansas, rugsėjo 
15, — Ūkininkų sąjunga, 
žinoma, kaip Southem Te- 
nant Farmers Union, rei
kalauja, kad komunistų 
kolegijos vadas, Claude 
Williams, kuris taip pat y- 
ra ūkininkų sąjungos vir
šininkas atsistatydintų. Ū- 
kininkų sąjungos pirmi
ninkas, J. R. Butler, pareiš
kė, kad komunistas Clau
de Williams planuoja jų 
sąjungą pavesti kemunistų 
partijai.

Komunistų turi Darbo 
mokykla, netoli Mena mie
stelio, Arkansas valstybė
je, kur jie lavina darbinin
kams vadus ir organizato
rius Markso ir Lenino mok
slu. Mokykla pavadinta 
Commonwealth College. Ji 
buvo sudaryta 1923 me
tais. Negalima sakyti, kad 
į ią važiuoja tik komunis
tai; atvažiavę studentai 
nėra komunistai, bet to
kiais išsimokslina toje mo
kykloje. ___ ___

Councillor Dowd gavo daug pa
tyrimo valdiškame darbe.

John F. Dowd yra narys įvai
rių organizacijų. Nežiūrint, kad 
jis buvo užimtas savo darbu, jis 
visuomet turėdavo laiką pasima
tyti su visokiais interesantais. 
Jis už savo nuoširdumą įsigijo 
gerą vardą ir jį vadina vienu iš 
draugingiausių konsulmanų. Ka
da kokis nors žmogus ateina pas 
jį su reikalu, jis niekad nebuvo 
“užimtas”, kaip daugelis kad 
daro — pas jį durys atdaros vi
siems.

Jisai supranta neturtingų 
žmonių padėtį, dėlto, kad jis 
pats būdamas vos 13 metų pra
dėjo dirbti kaipo pasiuntinys, 
gaudamas $3.50 į savaitę. Nors 
darbas jam trugdė eiti mokslus, 
bet jo nepalaužiama valia ir 
kantrybė davė jam progos išeiti 
aukštuosius mokslus ir pasida
ryti karjierą.

Kada Mr. Dowd buvo 29 metų 
amžiaus jis pradėjo politišką 
karjierą prie James M. Curley, 
kuris siekė užimti Bostono ma
joro vietą antram terminui. 
Curley laimėjęs, John F. Dowd 
buvo paskirtas jo sekretorium.

Po nekurio laiko Mr. Dowd

City Councillor John F. Dowd 
iš Roxbury stato savo kandida
tūrą iš demokratų partijos į 
Sheriff of Suffolk County. Ka
dangi John F. Dowd tarnauda
mas valdiškoje vietoje per 13 
metų turi gerą ir švarų rekor
dą, todėl ir Lietuvių Piliečių 
Draugija, So. Bostone jį indor-
savo ir nuoširdžiai remia jo kan- draugai pradėjo raginti, kad jis 
didatūrą.

Kaip mums visiems lietuviams 
yra žinoma, dabartinis guberna
torius Charles F. Hurley buvo 
paskyręs Dr. Jakimavičių į auk
štą vietą. John F. Dowd, kaipo 
miesto Councillor nuoširdžiai 
Dr. Jakimavičiaus kandidatūrą 
rėmė, remia ir rems. Taigi, John 
F. Dowd yra nuoširdus lietuvių 
draugas.

Mr. John F. Dowd yra kilęs iš 
neturtingos šeimos, bet savo 
darbštumu, gabumais baigęs 
aukštus mokslus ir įsimušo į 
valdišką vietą. Jis kaipo City 
Council yra tarnavęs prie ketu
rių Bostono miesto majorų: — 
Maurice J. Tobin, Frederick W. 
Mansfield, James M. Curley ir 
Malcolm E. Nichols. Per tą laiką

eitų į City Council, bet tam pa
sipriešino Curley — jis norėjo, 
kad Dowd pasiliktų sekretorium 
ir toliau. Bet Mr. Dowd ėjo už
sibrėžtu keliu ir laimėjo rinki
mus.

John F. Dowd visą savo tar
nystės laiką stengėsi atlikti sa
vo pareigas sąžiningai, gerai ir 
produktingai. Jo pasitamavimu 
bei darbu piliečiai niekad nėra 
apsivylę ir nebus apsivylę. Tai
gi, John F. Dowd yra vienas tin
kamiausių būti išrinktu į She
riff of Suffolk County.

Rinkimai įvyks ateinantį ant
radienį, Rugsėjo-Sept 20 dieną. 
Atėję į balsavimo punktą, visi 
atiduokite savo balsus už JOHN 
F. D0WD į Sheriff of Suffolk 
County. Polit. Skelb.
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Vaizdai iš vaikų šventės A. Panemunėje, įvykusios rugpiūčio 21 d. 1. vaikai 
žiūri vaidinimo ir 2. vaikų pramogos —kareiviai pa jodo savo arkliais vaikučius.

Taip vadinama Dies Komisija, kuri daro tardymus 
apie komunistų veiklą Amerikoje, perspėja visuomenę, 
kad komunistai, negalėdami paneigti išvelkamų aikš
tėn jų propagandos faktų, mėgina išsisukti pašaipa ir 
sarkazmu. Viens komunistas yra prasitaręs,, kad pa
šiepimas tai geriausias jų ginklas nuo įtarimų apsi
ginti. Iškilus kokiam sąjūdžiui prieš komunistus, jiems 
tik užtenka paleisti paskalą, kad kandžiojama bei per
sekiojama progresistai ir pirmeiviai. Tada tuojau pra
sideda reakcija. Amerikietis nepakenčia priekaišto, 
kad jis persekioja progresą. Kažkas yra pasakęs, kad 
Amerikos laisvamanis verčiau duos žandinę savo bo
butei, negu bus įtariamas persekiojime pirmeivių.

Bolševikai labai moka išnaudoti tą amerikiečių 
silpnybę. Štai, pavyzdžiui dabar išėjo aikštėn, kad kai 
kurios Hollywoodo “žvaigždės” (aktorės ir aktoriai) 
duoda daug pinigų komunistų propagandai, “žvaigž
dės”, bijodamos viešo boikoto, gerokai nusigando ir 
pradėjo visaip teisintis. Dar daugiau nusigando komu
nistai, nes jiems gali nutrūkti stambi finansinė para
ma. Ir štai ką jie daro. Nupiešia Shirley Temple pa
veikslą (tai tik maža 8-nių metų “žvaigždutė”), prise
ga jai bolševikiškus ženklus (kūjį ir pjautuvą) ir pa
stato prieš ją įtūžusį fanatiką-tardytoją, kurs kumšti
mi mergučei grasindamas, paskelbia ją komunistų 
darbuotoja! Be paveikslo, dar patalpina žurnaluose ke
letą straipsnių, kuriuose negailestingai iškoneveikia 
tardytojų uolumus, kurs net kūdikiuose įžiūri komu
nistų veikėjus. Įspūdis susidaro momentalinis. Ameri
kos liberalai nurausta^ kad laisvoj šaly pasireiškia to
kia, anot jų, siaura meno inkvizicija. Viešoji opinija 
pradeda reaguoti ir tardymo komisija pasijunta izo
liuota ir ujama: į ją rodoma pirštais, kaip siaurą reak- 
cijonierių grupę. Gi komunistai iš džiaugsmo trina ran
kas, kad jų manievras taip pigiai apgavo lengvatikius 
amerikiečius. Taip, pašiepimas smarkiai veikia eilinį 
pilietį.

Tačiau Dies Komisija nenuleidžia rankų. Ji per
spėja visuomenę prieš pigų komunistij triksą ir sakosi 
varysianti savo darbą iki galo, vadinasi, išVilksianti 
aikštėn ardančią komunistų veiklą, ar kam tai patinka, 
ar ne. K.

apie 1000 piliečių, o Lietu
voj Bažnyčiai ištikimų pi
liečių yra daugiau kaip pu
santro milijono. Esminis 
katalikybės simbolis yra 
kryžius, todėl, norint kovot 
su Bažnyčia, logiškiau bū
tų kovot su kryžiumi, nes 
kryžius yra esminis Bažny
čios simbolis ir esminė Jos

Jei Kristus nebūtų ant 
kryžiaus minęs ir po trijų 
dienų iš numirusių atsikė
lęs, tai nebūtų nei Vatika
no, nei katalikų sU jiį tiepą-

laužiama valia padaryt 
Kristų viso gyvenimo val
dovu. Kas kryžių myli, tas 
negali nesirūpint, kad Nu
kryžiuotojo mokslas būtų 
vykdomas ne tik Vatikane, 
bet visur, kur tik yra kata
likų. Kur yra katalikų, ten 
katalikiškumas negali bū
ti slepiamas asmeninėj sie
los gilumoj, bet turi reikš
tis Visame gyvenime. Kata
likiškumo slėpimas yra ai
škus ir didelis nusikalti
mas Kristaus valiai. J.G.

“P. G.M

Lenkai Retkaflrafa PWgą Lletuvišltoms Draugi joms
įstai-Uždarę Vilnijoje lietuviš

kas draugijas bei įstaigas, 
lenkų valdžios įstaigos 
joms paskyrė kuratorius 
(globėjus), o lietuvius vei
kėjus visai pašalino. Vė-j 
liau jau paskyrė likvidato-I 
rius, kurie turi draugijas 
galutinai pribaigti. Ir ku- garantijų raštu, kad per 
ratoriai, ir likvidatoriai vis visus metus reguliariai kas 
dar drįsta prašyti iš lietu- mėnuo ateis pinigų sumos 
vių pinigų. Štai kaip rašo kuratoriaus 
vilniškis “Aidas” apie tuos Šitokios garantijos esą bū- 
naujuosius kuratorių bei tinos Labdarybės draugi- 
likvidatorių reikalavimus, jos mokinių bendrabu- 
Aidas” pažymi, kad poli- čiams toliau išlaikyti.

kią mūsų draugijų 
goms išlaikyti.

Užsienio lietuvių 
širdies ir aukų dėka 
nę ištisą metų eilę
lietuviai, lenkų nuomone, 
turį dabar duoti valdžios 
paskirtajam kuratoriui

geros 
gyve- 
vietos
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dispozicijon

Vatikano Galybė
Katalikybės priešams at

rodo, kad Vatikano valsty
bėlė esanti Bažnyčios atra
ma: jei Vatikanas nebūtų 
suverenus, tai katalikybė 
būtų valstybės valdžios 
modeliuojama sub specie 
temporis. Manoma, kad jei 
nebūtų Vatikano suvereni
teto, tai nebūtų ir pontifi- 
kklinės diplomatijos, ir Šv. Į 
Sosto įtaka pasidarytų vi-i 
sai be reikšmės.

Mūsų priešai klysta: Va
tikano galybė glūdi ne jos 
suverenitete, bet Kristaus; 
Vietininko asmenyje, o šis 
turi teisę Kristaus Bažny-; 
čią valdyt ir mokyt ir bet i 
kurios vietos. Popiežius y- 
ra visur, kur tik yra kata
likų. Popiežiui svarbu žmo
gaus ir jo išganymas. Tau
ta ir rasė religiniu atžvil
giu nėra aukščiau išgany
mo. Popiežiui, kaipo Kriš- 
taūs Vietiniūkūi, visa žmo
nių 
dėl Bažnyčiai nepakeliui su 
nacionalizmu nei su rasiz
mu. Popiežius yra žmogaus; 
sielos auklėtojas Kristaus; 
nurodytu modeliu ir Jo 
duotomis priemonėmis, to-; 
dėl kiekvienas sąmoningas j 
katalikas yi*a Popiežiais 
inklėtinls be aŽU ***" 
savo tautybė, rasęVį^

‘ V rtf '• -p r V?

(tybę. Tam tikru atžvilgiu 
j Popiežius reziduoja ne tik 
j Vatikane, bet ir kiekviena
me katalike. Vatikano ga
lybė pareina ne tiek nuo I- 
talijos pripažinto suvereni
teto, kiek nuo viso pasaulio 
katalikų moralinės ir ma
terialinės paramos. Ponti- 
fikalinę diplomatiją išlaiko 
ne Vatikano Valstybė, bet 
pasaulinė katalikybė. Ne 
“Mūsų Krašto” vadinamais 
“konsulais” laikosi Vatika
no galybė, bet katalikų Są
žine. Katalikų sąžinė yra. 
šv. Sosto tvirtovė.

Tiesa, toji tvirtovė ne Vi
sose Savo vietose yra nesu
griaunama, betgi jos visu
ma yra Visagalio Dievo ap
drausta nuo sugriuvimo: 
“nė pragaro vartai” tos vi
sumos 'neįveiks.

Turint galvoje tą tiesą, 
reikia pasakyt, jog neapy
kanta Vatikanui ir jo suve-

ja sudaro vieną rasę, to- renitetui neturi jokios pra- 
H Bažnyčiai nepakeliui su smės. KATALIKYBĖ YRA

DVASINĖ JĖGA, todėl a- 
takos prieš Vatikaną yra 
visai tuščios, neesminis žy
gis. Kam atsisiekt Romoj 
esančio Vatikano, kai visą 
ka

di
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didvyrių, kur 
Kas šubatos 

Piniati rūtų 
vainikėlį oi, oi, oi,...”

•••

tėvynė, šalis 
grabe guli;.. 
Vakarėlį oi,...

ky. Ten pat yra labai ne
bloga prasikaltėlių ir bėg
lių užuovėja. Ten slapstosi 
bėgliai, kaip iš SSSR, ly
giai ir iš Japonijos. Jie čia 
užsiima plėšimais ir kito
kiais puslaukiniais žygiais.

Bet čia dar tie galas. 
Čengkufengo džiunglėse 
ieškoma paslaptingos šak
nies, kuri esą gali grąžinti 
jaūnystę, tik vargas lig 
šiol vis surasti negali.

Štai kokie paslaptingi 
tie — Tolimieji Rytai!

Bet kur tie Tolimieji Ry
tai, ne kiekvienas gal įsi
vaizduoti gali?

Jeigu imtume 
Lietuvą, tai išvestum'e ne- 
kuriuos palyginimus: Pa
vyzdžiui: Birželis mėnuo 
Lietuvoje. Saulė visai arti 
laidos — Tolimuose Ry
tuose, — Korėjoj ar Man- 
džiūrijoj — toji pati, tą pa
čią valandą — saulė tik pa
tekėjusi. Ir taip. Jeigu New 
Yorko ir Kauno laikrodžiai 
eina su 6 vai. skirtumu — 
tai Kauno ir Vladivostoko 
laikas skyriasi 8 valando
mis. Jei iš New Yorko į 
Klaipėdą atvykstama per 
6 dienas, tai iš Kauno Vla
divostoką ekspresu pasiek
si per 8 ar 9 dienas. Ma
nau, kad ir iš San Francis
co dvigubai ims laiko pa
siekti Tolim. Rytų uostą, i 
negu iš NeW Yorko Euro
pą.

Prieš 20 metų. Buvo sau
lėtas po pietis. Saulėtas — 
apsiniaukęs dangus didelė 
retenybė Tol. Rytuose. — 
Drumzlinas, gelsvas Sun- 
gari vanduo. Mes plaukia
me laiveliu per neramios 
upės bangas skersai, į kitą 
šiaurinį krantą. Susėdę a- 
pie pora dešimčių abejų ly
čių jaunimo, linksmai kle- 
gėjom lietuviškai.

Buvo šventadienis. Lai
veliu, gaterių pilna ant) 
vandens. Upė, tartum koki 
jūra, daugiau kilometro* 
platumo, smarkiai banguo
dama plaukė į rytus. Nešė 
drumzliną vandenį pirmiau 
į Amūrą, o jau sykiu su A- 
mūro vandenimis—į Didy- 
jį Vandenyną.

Štai ir šiaurinis ūpės> 
krantas, neaukštas; pla
čios lankos apžėlę šiurkš
toka, žole. Lankoje keroja 
viena nuo kitos atokiai, 
laukinės obelys. Išlipam j 
visi, apsirenkam gražesnę, 
lygesnę vietą — ir susika
binę ratu negaišdami pra
dedam:
— Augo žilvytis tūta.
— Oi, žilvyti tūta tūta, 

žilvytėli tūta!..
Toliau jau buvo — Mes ė- 

jom per kalnus ir miškus;! 
— Suk į ratą, kurį myli... 
Aguonėlė ir tt.

Būrelis ankščiau susibu
ria ir užtraukia: — Lakš
tingalėlė linksma paukšte
lė, kodėl bečiulbi, dieną 
naktelę...

Saulė slenka žemyn, jau 
koki septinta valanda. Lai
velis prisėdęs jaunimo grį
žta atgal. Vėl suskamba 
skardi lietuviška daina ant 
drumzlinų Sunguri vande
nų, kad net ant kranto be- 
šėdinti ilgakasiai kinai iš 
tolo Žiūri.

Daina valandėlei nutylo 
Kaž kas paklausė: “—Kas 
Šiuo metu Lietuvoje inūsų 
tėvynėje?
— Dabar septinta valan

da, — kaž kas atsiliepė -—| 
Lietuvoje. Šią minutę pa-; 
maldos bažnyčioje, pati Su-1 
ma, ten kaip tik vienuo-| 
tikta valanda...”

Laivelis nebetoli krantb, 
o jaunimas dar užtraukė:
— Lietuva brangi mūsų

v •

Praslinko dvidešimt 
metų. Jatihimas traukęs 
lietuvišką dainą, ant van
denų, kuris skubinosi į 
Ramiojo Vandenyno glė
bį — tas jaunimas vėl Lie
tuvoje savo tėvynėje. Gal 
koks vienas kitas ir negrį
žo, prisitaikęs prie vietos 
aplinkybių, susigyveno su 
įvairiais, kasotais geltotio- 
dziais ir ilgesio valandomis 
mini toli vakaruose likusią 
tėvynę.

Tolimieji Rytai įdomūs. 
Ten daugybė stepių, kur 
nesimato krūmo, nė me
delio, bet lygūs laukai, dir
vos, pievos be podirvio, 
kur kask žemę kelis met
rus gilumo, o ras vis tą pa
tį pilką Nosą, kuriam nerei
kalingas joks mėšlas nė 
tręšimas, ir tokioje dirvo
je viskas auga. Spėjama, 
kad tas esą ne kas kitas, 
kaip vandens suplautas 
dumblas, pasaulinio tvano 
padarinys. Iš lioso kinai 
lipdo sau trobesius ir stato 
krosnis.

Palyjus lietui — darosi 
labai įkirus purvynas, la
bai limpa prie avalynės. 
Kuomet pradžiūsta ir pa- 
kila vėjas — pakįla dulkių 
debesys, kad net baisu iš 
kambario išeit.

Artyn pajūrio, arčiau 
Vandenyno — Tolimieji 
Rytai kalvoti, ir apaugę 
vietomis miškais. Tuose 
kalvų klonyse auga baltos 
konvalijos, lygiai kaip Lie
tuvos pakrumiuose. Vasa-. 
ros pabaigoje, kalvų atšlai
tėse — pribręsta saldžių, 
tamsiai mėlynų, laukinių 
vynuogių kekių.

Tačiau ir derlingiausiose 
lioso dirvose nėra rugelio- 
žiemkentėlio. Nėra taip pat 
ir nekuriu Lietuvoje — pa
prastų vaisių: sodraus o- 
buolio, sultingos kriaušės. 
Mat žiema — 40 laipsnių 
Celsijaus tokie augalai 
jau nebepakelia.

Užtat daug raudonų sul
tingų pamidorų, ten vasa
ros pabaigoje daržuose 
saulėje maudosi. Daugybė 
ir kitokių visokiausių dar
žovių ir 
bombų — 
galo saldūs.

Tolimieji Rytai turi daug 
saulės. Perkūnijos tranko
si vasarą, bet pavasaris ir 
rūduo sausas. Tik vasaros 
metu lyja ir būna potvy
nių.

Žiema visai maža sniego 
ir jokio atodrėkio. Galima 
javų maišus krauti be jo
kios pastogės, stačiai lau
ke, taip čia ir daroma.

Ne tik daug saulės, bet 
vasarą daug sunkiai pake
liamo karščio iki 40 laips
nių šilumos Reomitiro. Bet 
žiemos metu tiek pat laips
nių šalčio.

Lietuvoje, būna neretai 
paniuręs dangus mažoką 
saulės, bet jis švelnus. 
Švelnus ir malonus ir mies
to dabitai ir kaimo sermė- 
gai.

Kur yra tokio reikalavimo 
logika ? Žmonės, kuriems 
aiškiai buvo parodytas ne
pasitikėjimas, kurie tapo 
nuo savo draugijų vairo at
statyti ir dar lig šiol negrą
žinti, šiandien kviečiami 
garantuoti, kad užsienio 
lietuviai aukotojai ir toliau 
bus geraširdžiai.

Maža to. Plikų garantijų 
negana. Raštai ir duotajam 
žodžiui paremti reikia dar 
konkretaus lietuvių visuo
menės atstovų nekilnoja
mo turto. Tiesa, yra dar 
keli nameliai mieste ir po 
keletą vagų žemės kaime, 
kur aria broliai ir tėvai. Ar 
ir tą turtą ilgainiui turėsi
me užstatyti?

Bendrabučiams išlaikyti 
ir juose lietuvių vaikams 
auklėti, kiek galėdama, 
lietuvių visuomenė pernai 
duodavo kuratoriui. Kas 
kita būtų, kad galėtų pa
reikalauti garantijų iš ku
ratoriaus lietuvių visuome
nė dėl savo vaikų... bet to
kių garantijų niekas ne
linksta duoti.

Taigi, iš brolių vilniečių 
girdime vis naujų nusis
kundimų, kurių 
matyt, neboja.

centru

lenkai,
Tsb.

44

tinėms užmačioms užėjus, 
pernai buvo sulaikytas pa
čių didžiųjų ir svarbiųjų 
draugijų veikimas. Buvo 
pašalintos valdybos, o jų 
vietas užėmė valdžios pa
skirtieji globėjai, kurie iš 
tikrųjų šeimininkų perėmė 
valdžią su “pompa” ir vi
sais formalumais, kruopš
čiai peržiūrėjo visus raš
tus - raštelius, surašė pro
tokolą ir ėmė viešpatauti. 
Vilniaus lietuvių visuome
nės kultūrintojo darbo is
torijoje prasidėjo naujas— 
modernusis laikotarpis, 
kuratorių vardu pavadin
tas.

Bėdos ištiktas kiekvienas 
žmogus Ikukik, kada gi 
vargui galas ateis. Ir lietu
vių visuomenė tiek turto 
ir istorinių draugijų atida
vusi į svetimas rankas, 
laukė nesulaukdama, kada 
gi pagaliau viskas grįš tik
riesiems šeimininkams. 
Tas laukimas buvo sunkus 
ir skaudus. Nes ėjo gandų, 
perdėtų ir neperdėtų, kad 
vienos kitos draugijos tur
tui gręsia pavojus, kad ku
ratoriai ėmė rūpintis... pi
nigų.

Kraėjo kovo 19 diena, vis 
laukėme atmainų ir mums 
žadėjo, švelniai šnekėjo, 
guodė mus ir ramino, kol 
sulaukėme naujų raštų, įlimųjų Rytų sieną, 
kuriais kuratoriai buvo; Japonų karo sluoksniai 
skiriami likvidatoriais, o; vis nerimsta. Štai nesenai, 
draugijos uždaromos, lyg; Korėjos pasieny susirėmė 
uŽrtiegstiems Lietuvos su rusais dėl Čengkufengo 

kalno. Iš karto dar mažos 
jėgos, vėliau žymiai dides
nės, nejuokais susirėmė, iri mus ir be to — geras šte- 
Čengkufengo paslaptingas; bėjimo punktas. Norima 
kalnas perėjo ne kartą iš] pasakyti — I

Keista ir nesuprantama.

Filo de patrujo

f Tolimieji Rytai
Amžina geltonųjų tarpusa ve neapykanta. — Slaptin
gas kalnas. — Prieš 20 me tų. — Daug saulės. — Nėra 

sultingo obuolio.

Antri metai liejasi gelto
nųjų tautų kraujas. To ne
paskelbto, bet žiauraus ka
ro galo dar nematyti. Ne
apykanta, tarpe geltono
sios rasės, nuo seno vyra
vo. Čia priežastis, kad Ja
ponų tauta per aukštai su- 
sispaudusi savo salyne ne
turi natūraliai kur plėstis. 
Japonai su pavydu žiūrėjo, 
kaip tolimi europiečiai Ki
nijos jūros pakraščiuose į- 
siruošia puikius uostus ir 
kolonijas, o japonai nebe
turi kur besispausti.

Kinai taip pat labai tirš
tai gyVena, tik daugelio 
gamtos turtų dar nesugeba 
išnaudoti. Japonai nori į- 
šispraušti, kur tik gali, y- 
pač jie norėtų išginti euro- 

į piečius ir patys užimti jų 
; vietą.

Sovietų Tolimųjų Rytų 
Sritys ne tirštai apgyven
tos ir japonus labai gundo. 
Bet SSSR jau milijonus 
karių pastatė saugoti To-

I

t

t

Lenkijos santykiams ap-i 
vainikuoti. Lietuvių ape
liaciją, mėmoriklų, prašy
mų su tūkstančiais parašų 
įvairiose valdžios įstaigose 
guli krūvos, o byla nė iš 
pietos. Tik kai ^ųrie kura
toriai įskolinoė,tirtą ir ne
senai pareikalavo iš lietu
vių visn/ajmenės Veikėjų į? 
vairilį garantijų, kurių feiį
vių 
vairitį^g
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madoje, ypač, kad kiekvie
na vyriausybė nori kiek 
galėdama nuduoti esanti 
taikos saugotoja. Taip. Ir 
tik niekam neleisianti 
neigti savo teisių ir nelei
sianti užgrobti savo nė vie
nos pėdos žemės!

O keno-gi tas Čengkufen- 
gas? Japonabsako “mūsų” 
— rusai neužšileidžia ir 
tvirtina, kad “mūsų”! Iki 
šiol buvo kalnas, bet tikrai 
tartum niekas nežinojo ke- 
no? Tai kurgi valstybės 
siena? Kurioje sienos pu
sėje kalnas randasi?... A- 
pie sieną tikros žinios taip 
ir nėra. Dabar dokumentai: 
Pas japonus dokumentų 
jokių nėra, o rusai neva tū
ri: Esą tai seni dokurnen- 
tai — sutartis tarp buvusio 
Kinų imperatoriaus ir taip 
pat buvusio rusų caro..., 
kad kalnas pavedamas ru
sams...

O kas per kalnas, kad da
bar jo taip prireikė ir ru
sams ir japonams, o ligšiol 
taip tikrai lyg ir nežinojo 
kam jis priklauso?

Kalnas, matyt, svarbus 
strateginiais sumetimais. 
Kalnas, ant kurio nesunku 
įtaisyti galingus įšitvirtiUi-

kaip didžiulių 
arbūzų, kurie be-

i

Nemunaity Pastatė Liurdą

kalnas perėjo ne kartą iš pasakyti — kas valdys 
rankų į rankas. kalną, — valdys ir pajūrį.

Sovietų^.Japonų karas! Slaptingas, ^ Čengkufen- 
— pradėjo** kartotis nėra- gas, dar turi ir daugiau pa
muš gandai? Karas,'nors slapčių. Jb apylinkėse nė
jo niekas dar nepaskelbė. pereinami miškai su dan- 
ipaljar karai skelbti nebe-*gybe žvėrių ir tigrų priša-

550 m. krikščionybės įve
dimo Lietuvoje ir 20 m. Ne
priklausomybės jubilie
jams paminėti. Nemunaity 
(Alytaus apskr.) pastaty
tas vienintelis Pietų Lietu
voje Liurdaš. Rugsėjo 4^ d. 
naująjį Ljurdą pašventino 
J. E. Kaišiadorių vysk. J. 
Kukta.
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Vaizdai iš Lietuvos kariuomenės sporto šventės.

išganingąją katalikišką 
tautišką akciją.

bAkBINiNKAŠ

' 1 i.

Perspėtame Draugijas
Nors mūsų veikimas turi 

eiti per ištisus metus, nie
kuomet nesustodamas, ta
čiau, kad ir nenorint, vasa
ros karščių metu jis susilp
nėja. Per ęorą praėjusios 
Vasaros mėnesių mažiau 
veikė ir ALRK Federacijos 
skyriai. Mažai veikė ir pats 
Centras. Su šiuo mėnesiu 
prasidėjo didysis veikimo 
sezonas. Ką veiksime ir 
kaip veiksime, apie tai kal
bėti mūsų veikėjams nerei
kia. Jie žino kaip plati dir
va ir kaip geriau ir sėkmin
giau savo kolonijose varyti 
išganingąją katalikišką ir

Šį rudenį daugiau kreip
kime dėmesio į tinkamą ir į 
stiprų susiorganizavimą. ’ 
Būtinai pasistenkime į Fe
deracijos skyrius sutrauk
ti visas katalikiškas drau
gijas. Federacijos apskri
čių veikėjų yra pareiga su
organizuoti Federacijos 
skyrius ten, kur jų dar nė
ra. Turėdami Federacijos 
skyrius su visomis katali
kų draugijomis visose ko
lonijose, sudarysime stip
rią jėgą ir tokį veikimo a- 
paratą, kuris dideliu pasi
sekimu dirbs tuos darbus, 
prie kurių šaukia Popiežius 
Pijus XI ir kurie yra būtini 
mūsų tautai. Tada ir orga
nizacijoms bei draugijoms 
galėsime pagelbėti, stip
riau paremsime katalikiš
kąją spaudą. Neužmirški
me, kad dabar eina Lietu
vių R. K. Susivienijimo A- 
merikoj ir A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos vajai. Pa-

Kadangi komunistai pa
staruoju laiku ir per spau
dą ir gyvu žodžiu ypatingu 
būdu gerinasi prie katali
kų, siūlo savo “pagalbos 
ranką”, kuri yra sutepta 
tikinčiųjų krauju Sovietų 
Rusijoj ir Ispanijoj, dėl to 
reikia perspėti draugijas, 
kad nesiduotų komunistų 
viliugystėms. Jau kai ku
riose kolonijose komunis
tai prisikalbino vieną kitą 

: kataliką rengti bendras 
pramogas. Tai yra pavojin
ga. Taip darydami komu
nistai nori įtraukti nesusi
pratusius katalikus į savo 
darbą, kuris veda prie de
strukcijos, prie diktatūros, 
prie tikėjimo, spaudos ir 
veikimo belaisvės. Kad ka
talikams su komunistais 
nepakeliui, skaitykite Pi
jaus XI encikliką apie atei
stinį komunizmą (galima 
gauti “Draugo 
vėj).

” spaustu-
♦

Minėsime Vilniaus Užgrobi
mo Dienų

Nors Lenkija praėjusį 
pavasarį grūmodama gin
klu privertė Lietuvą su ja 
užmegsti diplomatinius ry
šius, tačiau mūsų tauta a- 
pie Vilniaus atvadavimo 
darbus nesudvejojo, nes jo 
neišsižadėjo. Lenkų pada
ryta skriauda mūsų tautai 
neužgijo ir neužgys, kol 
Vilnius nebus atvaduotas. 
Tai yra aišku. Dėl to, arti
nantis Vilniaus užgrobimo 
dienai (Spalių mėn. 9-tai) 

remkime irjaunimą: L. Vy- žiūrėkime, kad gerai prisi- 
čius ir Studentų - Prefesio- rengtume ją minėti visose 
nalų Sąjungą. Raginkime kolonijose. Ypač šiemet 

reiktų tą minėjimą gerai 
pabrėžti. Kaip praneša

tėvus, kad leistų savo vai
kus į lietuviškas katalikiš
kas mokyklas. Šiame vei- Spauda) Vilniuje lietuvių 
kimo sezone suruoskime 
paskaitų ciklą socialiniais 
ir kitais aktualiais šių die
nų klausimais.

v Studijų Rateliai
i

padėtis yra labai sunki. 
Persekiojimai tebeina: už
darinėjamos mokyklos, už
daryta Lietuvių Mokslo 
Draugija, konfiskuojami 
laikraščiai. Atsižvelgiant į 
tai, mūsų parama broliams

Federacijos centras ra- vilniečiams būtinai yra rei- 
gina skyrius steigti Studi- kalinga. Tad, Spalių Devin- 
jų Ratelius. Pasinaudoda- tą rengkime paskaitas, 
mi Amerikos Katalikų Vei- prakalbas apie Vilnių, rin
kimo Centro (N. C. W. C.) kime aukas ir jas siųskime 
nurodymais, siūlome tuose 
rateliuose ar kursuose dis- 
kusuoti šiuos klausimus: 
Spalių mėn. — “Katalikų 
Akcija”; Lapkričio mėn. — 
“Švietimo ir auklėjimo rei
kalai”; Gruodžio 
ka”; Sausio — 
Vasario —
spauda”; Kovo 
ja”; Balandžio — “Kultūra 
ir rekreacija”; Gegužės — 
“Socialinės Enciklikos” —■ 
(“Rerum Novarum”, ‘Qua- 
(fragesimo Anno’, TJivini 
Redemptoris’). Studijų 
Rateliai turės darbo per 
septynius mėnesius. Rate
liams vadovauti kvieskite 
gerb. kunigus ir pasaulie
čius inteligentus.

— “Tai- 
“Šeima”; 

“Katalikiškoji 
“Religi-

į Tautos Fondą, kuris jas 
persiųs Vilniaus lietuvių 
reikalams. Kelkime Vil
niaus atvadavimo idėją ir 
kitataučių spaudoj.

Vilnių Vaduoti Sąjunga 
pranešė, kad siunčia Fede
racijai 100 egzempliorių 
Aušros Vartų Dievo Moti
nos didelių, gražių paveiks
lų. Skyriai prašomi užsisa
kyti. Jai juos gausime 
prieš Spalių 9 d., mėginsi
me jums prisiųsti laiku, 
kad turėtume Vilniaus pa
rengimuose.

ATLIKTAS NAUDINGAS 
DARBAS

ALRK Federacijos tary-

U 
*5

oe T v ir ’ ® surinktos aukomis.
Žinios Is Lietuvos

pastatas. Naujai pagrindi-: 
nai atremontuota, apsau-į 

------  i gota nuo potvynių, Vytau- 
tauto bažnyčia buvo smar-į to Didžiojo bažnyčia dar 

galės stovėti daug šimt- 
‘ mečių ir būti Lietuvos gar
bingos senovės paminklas.

Tsb.:

Atnaujinama Vytauto Didžiojo Istorinė Bažnyčia Kaune
Vytautas Didysis pastatė 

kelioliką bažnyčių Lietuvo
je. Bet tiktai viena kukli, 
nedidelė bažnytėlė Kaune, 
ant dešiniojo Nemuno 
kranto, dabar vadinama 
stačiai Vytauto bažnyčia. 
Istorikai sako, kad Vytau
tas Didysis tą bažnyčią pa
statė, kaip paminklą savo 
išsigelbėjimo po mūšio ties 
Vorkslo upe 1399 metais. 
Per penketą šimtmečių 
bažnyčia pergyveno Lietu
vos istorijos sūkuringus 
laikotarpius.

1655 metais Kauną buvo 
užėmę švedai, ir tada Vy-

kiai apgriauta. Po penkio-! 
likos metų bažnyčią atsta
tė ir atremontavo Minsko • 
pilių prefektas Jeronimas 
Ivanauskas. Tada būvis ■ 
bažnyčios prieangy paka
binta paminklinė marmu
ro lenta, kurią vėliau rusai 
sunaikino. Po didžiojo ka
ro a. a. kanauninkas Tu
mas - Vaižgantas surado 
archyvuose tos lentos įrašo 
žodžius, ir juos vėl bažny
čioje lentoje iškabino.

1812 metais, Napoleonui 
žygiuojant Rusijos užka- ' 
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Atvyksta Vilniaus "Varpo" jk ime ties Rupėkių d. pa

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kama tik $1.75. Užsakymus 
Siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Brokdtvay, So. Boston, Mass.

i • V'
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stebėjo priešais vidury ke 
lio atvažiuojančią moteris 
kę, kuri skersai kelio užsu 
ko arklį. Vairuotojas, gai 
lėdamasis (kaip jis sako.} 
moteriškės ir vengdama! 
katastrofos, pasuko į pa 
kraštį, ir priešakinis maši 
nos galas visu smarkumt 
atsimušė į šalia kelio esan 
tį stulpą. Mašina užšoko ‘ 
virš 2 metrų aukščio grio 
vio krantą, apie 25 mtr. pa 
bėgo krantu, o paskui su 
kosi atgal į kelią ir užpaka 
liniu galu įsmigo griovy 
Nuo smarkaus trenksme 
du keleiviai su stiklais iš 
krito per langus. Vienan 
stiklais sužeista nosis i 
ranka, o antram — šonas 
Trecias keleivis, apsikabi 

n , - i - a ii nes sėdynę, liko nesužeis
j Simonavičius savo kieme Vairavęs savo automo
pastate gražų menišką ą- savZ11Vn^s. V.visa

> šuolinį kryžių, paminė ji- sveikas. Pnesais vaziavu 
mui 550 metų krikščiony- šioji moteriškė, pamačiusi 
bės įvedimo Lietuvoje. Šį kad vyrai nebesuvaldo au 
kryžių padirbo Juozas tomobilio, atsigręžusi ark 
Leišys. Kryžių pašventino lį, nudūmė Tirkšlių link 
rugpiūčio 21 dieną, sekma- kad niekas jos ir nebema 
dienį po pietų, kun. kleb. tė.
J. Zabulionis. Pašventinęsj Tai laimingai užsibaigus 
pasakė pamokslą Kryžius nelaimė. jei mašina vidų 

• Pri.e.riu būtų atsimušusi į stul
P^i -i keleiviai būt,

Choras
Iš Vilniaus praneša, kad 

lietuvių “Varpo” choras 
gavo leidimą vykti į Nepri
klausomą Lietuvą. Numa
toma lankytis Kaune ir ki
tose vietose.

L E .Va •uksiai
(Šakių Apskr.)

— Rugpiūčio 14 d. pava
sarininkai švęs 20 metų 
savo gyvavimo sukaktu
ves. Atminčiai pavasari
ninkai savo lėšomis įtaisė 
bažnyčiai laikrodį.

Naujas Švenč. Trejybes 
Bažnyčios Klebonas

Kaunas —- Iki šiol Kauno 
Šv. Trejybės parapijos kle-i 

ibonu buvo salezietis kun. 
' Skeltys. Dabar į jo vietą 
atvyko naujas klebonas sa- 

j lezietis kun. Dr. Pr. Petrai
tis, kuris ilgą laiką gyvenoį 
įVakarų Europoje ir buvo 

riauti, Vytauto bažnyčia Teologijos Instituto profe-į 
buvo paversta prancūzų1 sorium. 
ginklų sandėliu. 1819 me-Į 
tais bažnyčia vėl buvo at
naujinta. 1845 metais rusų i 
caro vyriausybė Vytauto' 
bažnyčią visai- uždarė, o j 
1895 metais ją pavertė pra
voslavų cerkve.

Po didžiojo karo, besiku- 
riant nepriklausomai Lie
tuvai, Vytauto bažnyčia 
buvo atiduota Žemaičiij 
(Kauno) vyskupijai. Jos 
administratorium buvo pa
skirtas garsusis pamoksli
ninkas, visuomenės veikė
jas ir rašytojas kun. Juo
zas Tumas - Vaižgantas. 
Jis bažnyčią atremontavo 
iš vidaus. Kol gyveno kan.

I

Bijutiškis
Pastatė Jubiliejinį Kryžių
Bijutiškio parapijoje,

bos delegacija, susidedanti 
iš: kun. J. Balkūno, kun. 
Ig. Albavičiaus, dr. P. At
kočiūno, Onos Atkočiūnie- 
nės ir A. Mažeikos, įteikė 
Lietuvos Prezidentui, Mi
nistrui Pirmininkui ir Sei
mo Pirmininkui, Federaci
jos paruoštą memorandu
mą ir organizacijų bei 
draugijų peticiją, kurioj 
buvo prašoma sunormuoti 
Lietuvos santykius su Va
tikanu ir atstatyti tautoje 
vienybę, kuri šiais netikru
mo laikais labai reikalinga. 
Apie tuos svarbius reika
lus ir gyvu žodžiu pasikal
bėjo su vyriausybės galvo
mis. Be to, krašto apsaugos Tumas, Vytauto bažnyčio- 
ministrui įteikta Tautos 
Fondo surinkti į Ginklų 
Fondą $500.00. Federaci
jos delegacija jai paskirtą 
misiją gerai atliko. Ačiū 
jai.

I

Luokė
Vaikai Sudegino Ūki

Rugpiūčio’6 d. Užpelkių 
km. (Luokės vis.) Grub- 
liauskai išėjo darban, o na
muose paliko du mažame
čius vaikus be jokios prie
žiūros. Vaikai žaisdami 
degtukais padegė tvarte 
šiaudus. Sudegė tvartai ir 
gyvenamas namas. Per 
gaisrą patys vaikai subė
gusių žmonių buvo išgelbė
ti. Arklys apsvilo. Nuosto
lių per 1.000 Lt.

Praėjusių Poros Mėnesių 
(eigos

Į Tautos Fondą: Provi
dence, R. I., $30.00; Fed. 33 
sk., Worcester, Mass., $32. 
60; LRKSA Seimo paskirta 
(Vilniaus našlaičiams) 
$50.00; Wyoming Valley 
lietuvių Lietuvos Nepri
klausomybės 20 m.sukak
tuvių paminėjimo pelnas 
$38.38. Draugijų duoklės: 
Fed. 22 sk., Waterbury, Ct, 
$16.00; Šv. Antano dr-ja, 
Bridgeville, Pa. — $1.00; 
Fed. 33 sk., Worcester, 
Mass. $16.60; Fed. 12 sk., 
Cicero, $12.00; LRKSA $10. 
000 Ir kitos organizacijos 
ir draugijos, kurios dar už 
šiuos metus neužsimokėjo 
savo duoklių, pr 
lyginti.

Lapstai
Švenčionių Apskr.
JAVŲ DERLIUS

Šių metų javų derlius 
Lapšiuose ir jų apylinkėje 
yra menkas. Menki rugiai 
ir vasarojas. Tik pat neuž- 
augo dobilai ir neįžėlė pie
vos. Mat, per visą pavasarį 
čia nebuvo lietaus.

Ūkininkai susirūpinę. Jie 
numato turėsią mažiau pa
šaro ir negalėsią laikyti 
reikalingo skaičiaus gyvu
lių.

je pamaldų metu dažnai 
giedodavo operos solistai 
ir grodavo muzikai. Gražus 
giedojimas ir kun. Tumo į- 
spūdingi pamokslai trauk
davo į Vytauto bažnyčią 
inteligentus ir net vadina
mus bedievius.

Kan. Tumo sveikatai su
silpnėjus, bažnyčią paėmė 
valdyti ir tvarkyti vienuo
liai - pranciškonai. Kan. 
Tumui mirus, jis ir buvo 
palaidotas Vytauto bažny
čios sienoje.

Vytauto bažnyčia stovi 
prie pat Nemuno kranto, ir 
didesnių pavasario potvy
nių metu ji būdavo užlieja
ma. Todėl bažnyčia tekda
vo dažnokai taisyti bei šva-! tuvos piliečių atvyko 3.212, 
ririti. išvyko 3.365,

Dabar bažnyčia jau ar atvyko 8.686, iš 671 Latvi- 
penktą kartą pagrindinai 6-362 Vokietijos, 89 
iš oro ir iš vidaus remon-i Estijos ir 1*564 kitų valšty-

Keleivių Judėjimas Per 
Valdvh« ę*Misc vuiyijuca jTCira)

broliai Pranas ir Stasys, 
bet ir visi giminės, kurių 
susirinko nemažas būrys.

Po pašventinimo kry
žiaus, A. Simonavičius 
kaip kleboną, taip ir visus 
svečius skaniai pavaišino. 
A. Simonavičius yra pasi
turintis ūkininkas, pavyz
dingas ir geras žmogus, 
taipgi ir Bijutiškio parapi
jos komiteto narys.

Bijutiškietis.
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Kaunas — Centr. Stat. 
Biuro duomenimis, su pa
sais šiemet liepos mėn. Lie-

svetimšalių

Nauji PanrinHai Karo 
Muziejaus Sodelyje

Kaunas, — Karo Muzie
jaus sodelyje baigti statyti 
ir rugsėjo 7 dieną, Tautos 
Šventės išvakarėse, pa
šventinti pirmojo Lietuvos 
nepriklausomybės karuose 
žuvusio karininko Juoza
pavičiaus ir pirmojo žuvu
sio kareivio Lukšio pamin
klai. Lapkričio 23 dieną 
bus pašventinta paminklas 
pirmajam Lietuvos kariuo
menės vadui generolui Žu
kauskui.

Seda

Pajūrio Visuomenė Paau
kojo Kariuomenei Dešimtį P .il. . r...?KUtkOSVaKlZHĮ
Klaipėda, Tautos šventėj 

dieną (rugsėjo 8 dieną} 
Klaipėdoje įteikta kariuo 
menei dešimts kulkosvai 
džiiĮ, kuriuos paankavc 
pajūrio visuomenė.

Adminisrtracijos majorai 
Simąnas Narušis šiomil 
dienomis atvykęs į Jungti 
nes Amerikos Valstybes^ 

. atvežęs Clevelando lietuvi!

tuojama bei atnaujinama/^.pi^iai; išvyko &408- “Geraširdis” Automobilio >
Kartu bus pašalinta įsime-l “ « ,iM)8 \ Savininkastusi sienose drėgmė ir baž-ių PpHie-l Šiomis dienomis vieno
nyeia. bus apsaugota nuo Tranzitu pervažiavo<įu,to'nobtll° ——-------
potvynių. Prie bažnyčios; 7 svetimšalis, iš jų 3 keleiviais variavo į Ma- darteKui Lietuvos Kariniu 

7^996 Estijos iri. 60 km. greičiu, leisdamiesi'taroVmco Kudirkos br6n 
ivalstybių piliečiai. į pakalnę staigiame pašiau-! zinį’biustą. - «

1

įr YX- 3.128 Latvijos, 2.198 Vd- žeikius. Važiuodami 50— kų Ramovės dovaną—xiak
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"Darbininko" Metinis BALIUS-ŠOKIAI, Lapkričio - No v. 5, 
Eikš Ballroom, 8 Magazine St., Cambridge, Mass.

Detroito ŽiniosLAWREHCE, MASS. neįduotų netikrų pinigų, nes 
šiais laikais platinami netikri 
pinigai, ypač dešimtinės. Tas 
dešimtines galima pažinti, nes 
Hamiltono vaizdo dešinioji akis 
biskį primerkta, ir atspausdinta 
— Federal Reserve Bank of 
New York No. “1-18”.

DARBAI
Šioje kolonijoje darbai eina 

silpnai. Kai kur kiek pagerėjo, 
bet mažai. Iš lietuvių gal ir nėra 
suvargusių dėl nedarbo. Šv. Ka
zimiero par. į taip trumpą laiką 
nebūtų išgalėjusi įsigyti tiek 
turto, jei lietuviai nebūtų auka
vę ir skolinę. Vien iš to galima

l <
LIETUVIŠKA KATALIKIŠKA 'laikosi. minusios nepamiršo savo Sodali- Mich. atvyko iš Mahanoy City,

MOKYKLA j ParaPija neturi skolos ban- cijos narių, Marijonos ir Onos Pa. .
Rugsėjo 12 d., Šv. Kazimiero koms. ents. gongailaičių, mamytės, kuri tą Apolskių du sūnūs — Juozas

ą q R ~ 'dieną buvo pašarvota, 277 Sa- ir Pranas gyvena šioje parapijo-
m b . dem St. Kadangi nespėjo sugrįsti je. Jie nuo seniai norėjo, kad jų 

Šv. Onos draugijos susirinki
mas įvyko rugsėjo 11 d. Nutar
ta paaukoti $25.00 parapijos mo-

|KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Šiluvos Atlaidai PROVIDEHCE, R. I.

Duonkepyklos koperatyvas tu- 
Įrėjo pikniką Palangoje rugsėjo 
iii dieną. Žmonių susirinko ne
daug, bet visi turėjo gerus lai
kus.

Į Tą pačią dieną Sodalietės bu- Apolskieųė, 70 m. amžiaus, gyv. VU Ii onviiuu. V i^ii iO IU CLCLiiiiiCL • __ — ■»••• 1 . . ., J .. . . . . vo surengusios savo vasarnamy- Irons, Mich., kur nuo seniai ap
. je “weeme - roast . Pasilinks- sigyvenę. Apolskiai j Irons,1

Šv. Petro Parapija linksmios atostogos Lietuvoje 
Karolius yra apsukrus ir sąmo
ningas vyras. Jis ne pirmą kar- 

I tą lankėsi Lietuvoje. Parsivežė 
* įvairių ir įdomių įspūdžių. Jis 

Apolskiai į I Pasako ja, kad Lietuvos katalikų
i jaunimo organizacijos yra spau
džiamos ir varžomos.

Pereitą savaitę mirė Viktorija

CHICAGO, ILL. — Gim. Pan.
Švenč. parapijoj pereitą savaitę ■ 
prasidėjo Šiluvos atlaidai. Baž
nyčia rytais ir vakarais pilna 
žmonių, ir naudojasi atlaidais ir 
klausosi gražių Tėvo J. Kidyko, 
jėzuito misijonieriaus pamokslų.

Didžiajame altoriuje yra la
bai vertinga paties klebono kun. 
Baltučio auka: Šiluvos Šv. Pane
lės stebuklingojo paveikslo imi-j Mokykla džiaugiasi kiekvienasI auką mokyklai. Gražus pavyz- -v ■
taeija, pagaminta Lietuvoje.! katalikas. dys’r kitoYms Zp. P ° ? ”

Dievo Dalaima nuolat Ivdi -sia . ___ ____ • ,___ t rugsėjo aieną.

i

parapijoje atidaryta nauja pa- 
Irapijinė mokykla su 6 skyriais. 
. Kasmet bus įsteigiama po vieną 
; naują skyrių iki 8 skyrių. Mo- 
I kytojomis pakviestos ir jau mo-

Antradienio vakare įvyko Šv. 
Vardo draugijos susirinkimas, 

ir kartu su kitų brolijų narėmis tėvai persikeltų gyventi į Dėt- Pi™1- A- Jasaitis pagyrė narius 
sukalbėti rošančiaus, todėl, su- roitą, nes jiem ūkyje buvo per gausų dalyvavimą šv. mišio- 
sitariusios nuėjo į namus apie 9 sunku verstis. Kasmet jie ir se- Nariuose yra gera nuotaika.

Pereitą pirmadienį prasidėjo 
katekizmo pamokos. Pirmą di - 
ną atsilankė 115 vaikučių, šeš
tadienį daugiau atsilankys. Ne 
visi lietuviai, ne šios parapijos 
vaikai, -bet ką galima daryti. 
Turime visus mokyti, kurie at
silanko. Yra vienuolika mokyto
jų, tarp kurių yra keturios šios 
parapijos merginos, būtent, A‘- 
dona Zimnickaitė, Marijona 
Dranginytė ir seserys Ratužy- 
tės.

iko mūsų vaikučius Seserys Ka- kyklai. knygoms. Tai pirmutine val įr vigos sukalbėjo rožančių, brolis iš Grand Rapids kada tik Draugija nutarė rengti Minstrel
zimierietes. draugija, kun paskyrė stambią A a Ieva SongaiHene su iškil- galėjo važiuodavo pas tėvus Show- Tai bus vienas iš geriau-

— -i—siu narpn?imn šioie naraniinip 
kaip geriausi vaikai, neapleisda- Pageidauta,

1 savu ievų. v--------- --- ---- ------- r------r-v— r i
Mirus a. a. Viktorijai Apols- klausytų prie Šv. Vardo draugi-

' ios. Klebono kalba anie bedie-1 
norą, nuvežė jos kūną į Grand v^us ir kaip jie išnaudoja mūsų

• -v • • v V • ■ • •• 11 1 O 1 /-.VI t 11 -I’ O O 4" 1 či O 1 1

Dievo palaima nuolat lydi šią Dėkoja gavo klebonui kun. j. 
parapiją; jos nariai gerai gra-,Vaitekūnui už įsteigimą.
žiai gyvena. Tai yra tikra Dievo 
malonė. Ieva Lukošiūtė.

CHICAGO, ILL
Gražiai Priims Kun. A. 

Baltutį
Sekmadienį, rugsėjo 18 d., 

Gim. Pan. Švenč. parapijos žmo
nės tikrai gražiai ir iškilmingai' 
pagerbs tik ką grįžusį iš Lietu-1 
vos savo mylimą kleboną, kun. i 

■ Aleksandrą Baltutį. Priimtuvių1 
vakarienė įvyks parapijos sve-j 
tainėje, 6820 So. Washtenaw A-į 
venue.

Mokyklos vaikai, sesučių Ka- 
zimieriečių vadovaujami, išpil
dys labai gražią programą, susi
dedančią iš dainų, deklamacijų, 
vaidinimų ir kitokių pamargini- 
mų. Gražiai dainuos varg. B. 
Janušausko vadovaujantis kvar
tetas ir duetas.

Kun. Baltutis daug papasakos 
įdomių dalykų iš savo kelionės 
po Lietuvą ir iš Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso, Buda
pešte, kuriame jis dalyvavo.

Ieva Lukošiūtė.

Šv. Kazimiero parapijoje kun. 
J. Vaitekūnas darbuojasi 6 me
tai. Per tą trumpą laiką padarė 
didelius darbus: pastatė naują' 
mūro bažnyčią; naują mūro mo- 

‘ kyklą; nupirko naują kleboniją, 
! ir dar kitus tris namus, kurie 
neša gerą pelną parapijai.

Seselėms pavesta senoji kle-j 
bonija, šalę mokyklos, 

į Dabar turime parapijos mo
kyklą. Taigi visų lietuvių kata-1 
■ likų pareiga mokyklą palaikyti. 
Sakysite, kaip ? Svarbiausia tai, 

i kad visi tėvai leistų savo vai
kus į parapijinę mokyklą, kur 

| jie išmoks ne tik bendrą mokslą, 
bet ir tikybą ir lietuvių kalbą. 
Pripildykime mokyklą savo vai
kučiais, tai bus didžiausias dė
kingumas mūsų klebonui ir’ 
džiaugsmas Seselėms mokyto
joms, o mums katalikams ir lie
tuviams didžiausia nauda.

MONTELLO. MASS.

Jie elgėsi si4 parengimų šioje parapijoje.
’ , kad kiekvienas 

jaunas vyras šios parapijos pri-

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

Ofisas: Sanbom Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

Į
II

. --------------- . mi savo tėvų.
Užsibaigus vasaros sezonui,! T____

i nutrauktas šv. mišių atnašavi- šeim^pTlS^el^nės' Jos. Klebono kalba apie bedie-1

i
Prisiųskite savo vaikučius į 

pamokas. Gerai, kad siųstumėte 
į katalikišką mokyklą, bet dar 
geriau į lietuvišką katalikišką.

mas Palangoje. norą, nuvežė jos kūną į Grand vius ir kaiP J*6 išnaudoja mūsų
Vasara ir choras turėjo atos- Rapids ir iš lietuvių parapijos jaunimą buvo entuziastiškai pn- 

togas. Rugsėjo 25 dieną grąžina-■: bažnyčios iškilmingai palaidojo. 'imta ir nutarta pradėti smar- 
mos iškilmingosios šv. mišios, Kun- Visnoraitis iš Irons, Mici.ikiau veikti tarp Detroito jauni-, 
kuriose choras visada gražiai atnašavo šv. mišias ir pasakė mo- a 10 v. ar o raugijai. j 
dalyvauja savo giedojimu.

MONTELIEČIAI BRUZDA .
Vasaros poilsio atgaivinti, 

monteliečiai sukruto - subruzdo 
vėl darbuotis, kad šį rudenį pa-Į 
rapijos salę galutinai užbaigus.

Jau naujoje (viršutinėje) pa
rapijos salėje, Monroe St. ir 
Sawtell Avė. Montello, Mass. 

! Spalių-Oct. 11 d. 1938 rengia
mas yra Shower tos salės užbai
gimo fondui.

Shower prasidės 7 vai. vakare. 
Svečiai nenubodžiaus. Geras or
kestras juos linksmins, kol jie 
pavalgys ir atsigers. Patirta, 
kad monteliečiams labai patink 
dainos bendrai visų dainuoja
mos, taigi tos dainos ir šį vaka
rą jiems teiks nemažo pasigėrė
jimo. Mirgantieji paveikslai 
(movies) kalbantieji ir tylieji 
padarys visiems netikėtą ir ma
lonų surprizą. Taip svečiai link
smai praleis laiką, kas norės, 
net iki 12 vai. nakties.

Į šį Shower prižadėjo atvažiuo-' 
ti ne tik artimesnieji mūsų geri 
kaimynai, bet net ir tolimesnie
ji, pavyzdžiui, net iš tolimo 
Gardner, Mass. ir tai dideliu 
būriu. Monteliečiai pasitiki, kad 
salė bus užtektinai erdvi sutal
pinti visus atsilankiusius.

Kvieslys.

atnašavo šv. mišias ir pasakė 
jausmingą pamokslą. Kun. Lip- 
kus, Grand Rapids lietuvių par. 

Metinė novena prieš parapijos klebonas labai maloniai patar- 
globėjo, Šv. Pranciškaus Asyžie- navo laidotuvėse. Iš Detroito da- 
čio šventę, spalių 4 dieną, prasi- lyvavo būrys žmonių, tarp kurių į 
dės rugsėjo 25 dš vakare.

PASKUTINIS ŠIŲ METŲ 
PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 18 d. į- 
vyks paskutinis šių metų Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 

i piknikas, Klaipėdos parke. Šis 
piknikas skiriamas paminėti pa- 

i rapijinės mokyklos atidarymą. 
Tai bus proga visiems pasi
džiaugti tuo svarbiu istoriniu j- 
vykiu mūsų išeivijoje. Tikimės 
turėti daug svečių iš kaimyninių 
ir tolimesnių kolonijų: Bostono 
IVorcesterio, Nonvoodo, Brock
tono ir kitų. Taigi Providencie- 
čiai pasirodykime gausiai, kad 
svečiai pastebėtų mūsų vienin
gumą ir sąmoningumą.

NORWOOD, MASS,

(Politiškas Skelbimas)

J Brocktoniečiai Balsuotojai
l 6 ir 7 Wardo
; Išrinkite Vėl Į Representative
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BROCKTONIEČIAI BALSUOKITE UŽ
Demokratų Kandidatą Ward 6 ir 7 

į REPRESENTATIVE 

JOHN P. LYONS
Jo pastangomis padaryta sekanti dalykai: 

Statė Building Fair Grounds; tris eilios kelio iStatė Building Fair Grounds; tns eilios kelio nuo 
Mattapan iki Howard St.; Kelias nuo Brockton A- 
ve. iki Lyman St. Sutaupė miestui $125,000; sutau
pė $30 kiekvienam automobiliui dėl apdraudos. Jis 
buvo vienas aktyviausių Representative. __

Vardo draugija, 
įvairius sporto 
parapijoje, jau

kuri pa- 
ratelius 
pradėjoPirmadienio vakare įvyko Mo

terų Sąjungos kuopos ir Jauni
mo draugijos susirinkimai. Są
jungos susirinkime dalyvavo di
delis būrys moterų. Nutarta su
ruošti programą kitam susirin
kimui.

atnašaujamos šį šeštadienį. Lai, Jaunimo draugijos susirinki- 
Dievas suteikia amžina atilsi* , . .................-

j Viktorijos Apolskienes vėlei.

buvo ir pp. Adomaičiai, pp. Ado- 
Imaičiai užprašė šv. mišias už a ‘

Vaikučių sunday-school re-' . , , . _ ,.. , a. Apolskienes vėlę, kurios bus
gistracija bus rugsėjo 18 dieną,
2 vai. po pietų. Aušrelė.

DAYTON, OHIO
Vasaros metu veikimas buvo 

sumažėjęs, bet praėjus karš
čiams, prasideda rudens ir žie
mos sezono veikimas.

LRKSA 191 kp. piknikas rug
sėjo 3 ir 4 dd., parapijos darže 
pavyko. Liko keletą dolerių Šv. 
Kryžiaus parapijai ir kuopai.

RUDENINIS ŠV. KRYŽIAUS 
PAR. BAZARAS įvyks rugsėjo 
16, 17, 18, 23,‘24 ir 25 dd. Pel- «■
nas skiriamas parapijos mokyk
lai. Bazaro rengėjai tikisi pelny
ti keletą šimtų dolerių, nes pa
rapijiečiai supranta, kad be mo
kyklos yra vargas su vaikais, 
kuriuos norime išauklėti katali 
kais ir lietuviais.

Šv.
laikoI

!šioje
verbuoti sportininkus į bowlerių
ratelius. Rateliams yra paskirti 
sekanti kapitonai: klebonas, pp. 
A. Litvaitis, S. Vasiliauskas, V. 
Malinskas, V. Zimnickas, F. 
Prasukąs. Rodos, susidarys geri 
rateliai. Basketbolininkų ratelio 

amžiną atilsį m”d~į“av~"^didelis" būrelis ksPitonu Pakirtas V. Sabaliau- 
----------- — . - . .. ! skas. Basebalininkų ratelio ve- • A.O k/4. XXUC UKJ A MA C*V1J . #

..... Nutarta įteikti atitinkama ^1“-P- A' Litvaitis labai piks- 
Pereitą savaitę palaidotas a.a.' dovaną p. Marei Juozūnaitei, ku- ‘a’. kad 1° ratehuI užbaigiant 

Antanas Cipliauskas. Laidotu- ; ri ištekės šį mėnesį. žaidimų sezoną neduoda gero
vių išlaidas padengė pp. Lubei- Jaunimo draugija vėl pradės umPire- NePYk, Antanai, bus

narių, iš priežasties nesusiprati-;skas' Basebalininkų ratelio Ve
rno. Nutarta įteikti atitinkama ?• A' Litvaitis labai piks-

Antanas Cipliauskas. Laidotu-J rj ištekės šį mėnesį.

Sekmadienį, rūgs. 11 d., 8 vai. 
rytą šv. mišiose dalyvavo “in 
corpore” Šv. Vardo draugijos 
nariai ir bendrai priėmė Šv. Ko
muniją. Šv. Vardo draugija turi 
apie 100 narių ir beveik visi kas 
mėnuo bendrai priima šv. Ko
muniją.

Tuoj po šv. mišių, bažnytinė
je svetainėje įvyko Šv. Vardo 
draugijos susirinkimas, kurį 
malda atidarė kleb. kun. S. 
Kneižis. Susirinkimą vedė pirm. 
V. Kudirka. Nutarta kas mėnuo 
laikyti susirinkimus. Susirinki • 
muose turėti nors vieną trumpą 
paskaitą.

Moterų Sąjungos kuopos na
rės ruošiasi vykti pas adv. B. 
Sykes į Wareham praleisti sek
madienio popietį, rugsėjo 18 d.

Penktadienį, rugsėjo 16 d., va
kare, parapijos svetainėje įvyks 
lietuvių masinis susirinkimas 
būsiančių rinkimų reikalu.

Rugsėjo 6 d. lietuvių baseball 
ratelis žaidė su Syrijonų rateliu 
už čampionatą. Lietuviai laimėjo 
6 prieš 2. Vadinasi, laimėjo S j. 
Norwoodo čampionatą.

Mirė įžymus gydytojas, Dr. E. 
F. Brennan, 54 m. amžiaus, ku 
ris šiame miestelyj praktikavo 
per 25 metus.

Harry Butters, selectmonas, 
nuoširdus lietuvių prietelis, yra 
kandidatu į House of Represen- 
tative. Penktadienio vakare, pa
rapijos svetainėje, kalbės apie 
politiką.

kiai, nes velionis buvo suvargęs.! darbą, kuris per keletą metų bu- viskas Serai- 
Laidotuvėse patarnavo varg. J.ĮVO apleistas. Dabar draugija tu- 
Blažis iš Šv. Antano par., nes rės susirinkimus kas savaite, 
šios par. varg. C. Smalis tuo lai- Bus pamokos priežiūroje ir va- 
ku buvo susirgęs, pp. Lubeikiai dovybėje šios parapijos klebono, 
parodė tikrą krikščionišką širdį. Pamokose bus aiškinama anglų 
Lai Dievas jiem atlygina, o a.a. kalbos gramatika, literatūra, 
Antanui suteikia amžiną atilsį. Katalikų Bažnyčios istorija, ir

----------------- žymesniųjų asmenų biografijos. 
Pereitą pirmadienį sugrįžo iš į pamokas nariai gali atsivesti 

Lietuvos p. Karolius Balnis. Jis savo draugus. Tai kilnus ir rem- 
nuvyko į Lietuvą prieš pat savo tinas darbas, 
tėvo mirtį. Tai jam nelabai buvo ___________
———————šią savaitę pas šios parapijos 
tume vietos kitiems jvarbes-! kleboną lankėsi kun E garron, 
niems straipsniams ir žinioms. Į misijonierius iš Korėjos, kurio Į 

motina yra lietuvė. Klebonas’ 
svečią maloniai priėmė, pavaiši-{ 
no ir išleisdamas apdovanojo.; 
Misijų darbas yra sunkus, bet 
misijonierius yra pasišventęs 
tam darbui.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

“Asmeniškas Patarnavimas“

William J.Chisholm
GRABORIUS

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

I

Patrijotui, Lavcrence, Mass.— 

yra niekas 
daugiau kaip veidmainiai ir 
mulkintojai. Lapelio tekstą ka
da nors įtalpinsime juokų sky
riuje. Galės pasijuokti ir ben- 
drafrontininkai iš savo “fronti
ninkų”.

KORTAVIMAS prasidės po „ . . , .
bazaro penktadienį. Sv. Kryžiaus Bendrafrontmmka. 

par. svetainėje.

VESTUVES — Spalių 1 d., Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioje Mote
rystės Sakramentą priims p. A. 
Fratikis su p. P. Petrokaite. p. 
Antanas Fratikis yra biznierius 
ir nuoširdus parapijos rėmėjas.

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ — 
Susivienymo kuopos finansų raš
tininkas p. A. Vaitkus su savo 
šeima buvo išvykęs atostogų į 
Rytines valstybes kartu su 
Aleksiūnais, kurie dalyvavo 
Pa vaikių (Elizabeth, N. J.) 
metų vedybinio gyvenimo
kaktuvių iškilmėse. Taipgi lan
kėsi Baltimore, Md., Washing- 
ton, D. C., Hartford, Conn. ir 
kitose kolonijose. Grįžo laimin
gai.

Taipgi pp. Kubiliai buvo išvy
kę į Rockford, . UI. ir Chicago, 
UI. Grįžo laimingai.

pp. 
pp.
25 

su-

GRAŽUS PAVYZDYS — Rug
sėjo 11 d. L. Vyčių 96 kp. na
riai laike Šv. mišių “in corpore” 
priėmė Šv. Komuniją. Tai jie at
lieka kas trys mėnesiai. Gražus 
pavyzdys. Jurgis Spurgis.

Redakcijos Atsakymai
Skaitytojui, Gardner, Mass. — 

Tamstos atsakymo “V-bės” ko
respondentui netalpinsime. Lai
svamanių ir komunistų spauda 
pilna melų ir šmeižtų. Jeigu į 
visus jų melus ir šmeižtus pra
dėtume atsakynėti, tai neturė-
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Detroito žmonės ir kitų mies
tų žmonės apsižiūrėkite, kad kas

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

i '
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Juozas J. Dir.sa, laidotuvių direktorius Worcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Dirso's Laidotuvių Įstaiga
13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS. 

LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI 

Juozas J. Dirsa, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501 
, 4-3865

{



Veaktadienis, Rugsėjo 16,1938.-
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Aušros Vartų Parapija
Netik Worcesterio lietuviai/ 

bet ir kitataučiai susidomėjo 
klebono kun. K. Vasio 25 metų 
kunigavimo Jubiliejumi. Ban
kieto rengimo komisijos valdy
ba: kun. J. Bakanas, K. Vaitke
vičius, Ig. Pigaga, V. Vieraitis 
deda pastangų, kad viskas kuo-' 
geriausiai pasisektų. Mūsų žy
mios gaspadinės — ponios Ned- 
zveckienė, Pigagienė, Džiaugie- 
nė, Glavickienė, Kuderauskienė 
ir Mažeikienė galvoja kaip ge
riausiai vakarienę pagaminti.

Jaunimo Federacijos Pirm. B. 
Barisas, Choro pirm. J. Marcin
kus su muz. Čižausku rūpinosi 
sudaryti įdomią muzikalę pro-, 
gramą. Jau užkviestos dain. M.' 
Čižauskienė, parapijos Choras ir Į 
Merginų ansamblis. Parapijos ■ 
choras dainuos galingą muz. J/ 
čižausko naują kompoziciją, I 
specialei parašytą klebono pa
gerbimui, ir kitas dainas, tarp 
jų ir Marianapolio Kolegijos 
prefesoriaus Brolio J. Banio 
naują gražią dainą—“Ei ku ku”. 
Tikimės, kad klebonas papasa
kos svarbių ir įdomių žinių iš 
Lietuvos.

Parodykime savo pagarbą 
Gerbiamajam Jubiliejatui, visi 
atsilankydami į pagerbimo ban- 
kietą 25 d. šio mėnesio Aušros 
Vartų parapijos svetainėje.

Tamoliuno žmona buvo entu
ziastiškai priimta. Kuopa prisi
dėjo $25. prie Dv. Vado kun. K. 
,Vasio Jubiliejinės dovanos. Po 
susirinkimo narės buvo pavai
šintos per p. V. Shea; jai prigel- 
bėjo jaunos narės O. ir M. Vie- 

i raitytės ir p. Sinkevičienė.
I ------------
' šeštadienį, rūgs. 10 d. Aušros 
Vartų parap. bažnyčioj per šv. 
mišias 9 vai. ryte, kun. J. Baka- 

: nas moterystės ryšiu surįšo Ro
žę Barauskaitę ir Ąl. Bendorai- 

,tį. Per Ofertorium Dain. M. Či- 
žauskienė giedojo “Avė Marija”.

Tą pačią dieną, 10 vai., Pranas 
; Kašėta susituokė su p-le Rita 
Jecketer. Per mišias giedojo di
dysis choras. Virš minėti jauna
vedžiai (abi poros) išvažiavo 

(“medaus mėnesį” praleisti New 
I York ir Washington, D. C. Rap.

I

Šv. Kazimiero Parapija
VIEŠA PADĖKA

Labdarių draugija širdingai 
i dėkoja sekančioms draugijoms 
1 ir jų atstovams, kurie nuošir- 

’- džiai darbavosi ir prisidėjo su 
i aukomis mūsų metiniame pikni
ke, kuris įvyko rugsėjo 4 ir 5 

7^ dienomis, Maironio parke, bū- 
itent, — Šv. Jurgio — A. Karpa-; 
vičius, M. Eidukaitis; LDS 7 kp. 
P. Lengvinis; Tėvų Marijonų 

! Rėmėjų skyrius — V. Rimša; 
Į Šv. Vardo — J. Augustinavičius 

Antradienį, dugs. 6 d. iš Auš- ir P. Milius; Šv. Onos — M. 
ros Vartų parap. bažnyčios am-' ščiukienė, K. Bendaravičienė; 
žinastin išlydėtas Petras Kos- LRKSA 41 kuopos — M. Mor- 
kie. Velionis nuliūdime paliko kūnienė; SLA 57 kuopos — A. 
penkias suaugusias dukteris/Lingvaitis; Moterų Sąjungos 5 
vieną brolį ir penkias seseris — 
viena jų Lietuvoje.

kuopos — A. Nevulienė; Moterų 
Socialio klubo — A. Milienė. 
Seserų Rėmėjų skyriaus — E. 
Thompson; Šv. Marijos Vardo— 
E. Kupstienė, P. Bačinskienę;

— A. Aliukevi- 
, A. Juš- 

M. Ivaškie- 
nė; Šv. Kazimiero choras — J. 
Ivaška, F. Bobblis; Birutės — 

Simanas Lapinskas populiarus A. Aliukas, J. Brazauskas. Iš 
Aušros Vartų parapijos Lapins- Labdarių draugijos dirbo sekan- 
kų šeimos narys, po mėnesio a-Jti — P- Katauskas, J. Palukec- 
tostogų Worcestėry, šiomis die- kis, V. Karašauskas, A. Kuz- 
nomis grįžo į Norfolk Virginią, mickas, J. Bačys, O. Sinkevičie- 
kur karo laivyno laive užima at- nė, P. Juška, V. Thompson. 
sakomingą “Radio Operato-’ Šv. Kazimiero — A. Jankus, 
riaus” vietą. Simano brolis Ka- J- Roglys.
zys sugrįžo iš “Camp Devens”, Šiuomi pranešame, kad minė- 
kur už atsižymėjimą buvo apdo- tas piknikas davė gražių pasek- 
vanotas net dviem medaliais, mių. Todėl visiems darbuoto- 
Seserys Magdalena ir Alena La- jams, Draugijoms ir jų atsto- 
pinskaitės jau sugrįžo iš atosto- vams reiškiame širdingiausią a- 
gų, praleistų Kanadoj, Lake Ge- čiū. 
orge, N. Y. ir Nantasket Beach.

Parapijos choro dvi narės į- 
stojo ligoninėn siekti slaugės 
profesijos, būtent, Ona Rukš-jšv. Petronėlės 
naitė į Šv. Vincento ligoninę ir. čienę, O. Žiurinskienė, 
V. Jurgelionytė į Memorial ligo-kienę, P. Tauzienė, M 
ninę. “1 n

Labdarių Komitetas.

METINIS PIKNIKAS
Choristės Ieva ir Alena Nedz- 

veckaitės, Joana ir Adelė Piga- Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų
giūtės saulės apdegusios sugrį- skyriaus metinis piknikas įvyks 
žo iš linksmai praleistų atostogų rugsėjo 18 dieną, Maironio par- 
Hampton Beach, N. H. Beje, po- ke. Piknikas prasidės 1 vai. po 
nas M. ir ponia Nedzveckai buvo pietų. 7 vai. vakare parko salėj 
išvažiavę į Conn. Valstybę atos- gros Frank Navis orkestras. Šv. 
togoms. Kazimiero Seseles mūsų parapi

joje gražiai darbuojasi. Todėl
Muz. J. ir M. Čižauskai taip rengėjos kviečia VVorcester i o ir 

pat šįmet turėjo malonias atos- apylinkės lietuvius skaitlingai' 
togas. Vieną savaitę praleido dalyvauti, kur^praleisite links- 
pajuryj Mutton Woods, R. I., an- mai laiką ir paremsite Seseliųpajūryj Mutton Woods, R. I., an
trą savaitę Narragansette Pier 
ir Hampton Beach, N. H. Šiomis 
dienomis Čižauskai vieši 
Yorko apylinkėje.

darbuotę. Širdingai kviečia.—
Rengėjos ir Komitetas.

New
BALSUOKITE UŽ GRIGAITĮ

rūgs.Mot. S-gos 69-tos kps.
mėn. susirinkime atsilankė sve
čias p. V. Kraunelis, kuris pra
šė S-giečių jį paremti. Mat, p. 
Kraunelis bando gauti vietą mie
sto valdyboj. (Patartina lietu
viams už p. Kraunelį balsuoti, 
nes čia augęs lietuvis gali mums 
daug naudos atnešti). Šiame su
sirinkime buvo laimėjimas. Do
vaną laimėjo kps. vice pirm. p. 
Žemaitaitienė. Nauja narė, adv.

Visi lietuviai, kurie remia J. 
Grigaičio kandidatūrą į Valsty
bės Kongresą (House of Repre- 
sentatives), dalyvaukite Prima- 
ry rinkimuose ir paduokite savo 
balsus už J. Grigaitį iš Ward 4. 
Rinkimai įvyks rugsėjo 20 die
ną. J. Grigaitis yra baigęs Šv. 
Kryžiaus kolegiją, Valstybės 
mokytojų kolegiją ir Valstybės 
apdraudos departmentą.

PRICE//
SUTAUPYKITE £27.95

ant šito Pilno

ROYAL CLEANER 
Ž COMBINATION

‘ i

V?K
I

PHKAMLPHM, PA.
$v. Kaži ero Parapija

i >

Didelis Valytojas
Modelis 181 ................. $44.95
Baby Grand Valytojas

.Modelis 161 ................. $16.95
Visi pritaisymai dėl
Baby Grand Valytojo.. $6.00

Paprasta Kaina ........ $67.90
SUTAUPYK 27.95

DABAR $39.95
Seną Valytoją naudosi tik 

apribotam laikui
Su nauju Royal Combina- 

tion galėsi valyti ir naudotis 
per visą gyvenimą, šitoks 
valytojas retai kada pasitai
ko nusipirkti. Ateik pasižiū
rėti ŠIANDIEN!

Paprašyk, kad JUMS PARODYTŲ namuose DABAR!

r

KT >

<$>

I

PASTEBĖK LEMPU
TĘ, kuri yra labai pa
togi dėl valymo kam
baryje ir visur.

PASTEBĖKITE ŠITUOS 
BRUOŽUS"

* Motorinis šepetys;užtikrina 
visišką dulkių išvalymą.

* Valo divonus, užuolaidas, 
lempų uždangalus,

* Visi įtaisymai automatiškai 
ištepti.
Visi įtaisymai prideda dar 
40% naudingumo.
Lygus, lengvas rilotoras a- 
bie juose Valyto juose.
Visos dalys labai gerai su
statytos.
Labai patogu naudotis.
Ir virš visko, Lengva Įsi
gyti!

*

*

*

♦

Edison Shop
ARBA PAS ELEKTROS PARDAVĖJĄ

Pennsylvanijos Žinios

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

-• • - y
♦JCada Jums reikalingi akipiai 

kąskite mums išegzaminuoti aki 
Hį pritaikinti akinius. Mes padaro 
Ipe dirbtinas akis.

397 MAIN ST. “ Tel. 9-1944
VVORCESTER, MASS. »

275 Main St., VVebster, Mass.

MOKSLO METAS PRASIDĖJO
Šv. Kazimiero parapijos mo

kykla atidaryta rugsėjo 7 dieną. 
Tą dieną 8 vai. rytą, Šv. Kazi
miero par. bažnyčioje iškilmin
gas Šv. mišias atnašavo klebo
nas kun. Ą. Petraitis, ir taipgi 
pasakė pamokslą. Po šv. mišių 
suteikė palaiminimą Šv. Sakra
mentu. Po iškilmingų pamaldų 
prasidėjo mokslas mokykloje. 
Mūsų parapijoje sėkmingai mo-

NUOLATINIS, GREITAI SUSISIEKIMAS
Tarp Hew Torto ir Klaipėdos, Per 6othentorgą

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikce Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iŠ Stockhotaro ar Kalmaro 

modemiškuoju S. S. “Marieholm*.
Nereik i vedų vizas kelevlams į Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNINGHOLM — Rugsėje 24, Spalio 22 
GRIPSHOLM----------------Spalio 1, Spalio 25
KUNGSHOLM-------- Spalio 28

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietinį laivakorčių agentą, arba

T

Ėarp gatvėj bazaras labai ge
rai pavyko. Gaspadinės per vi
są savaitę prieš bazarą virtuvė
je darbavosi virdamos sriubą ir 
kitokius valgius, kuriuos gan pi
giai pardavinėjo visiems parapi
jiečiams. Šis bazaras buvo pas
kutinis šiais metais. Klebonas ir 
abu vikarai reiškia savo padėką 
visiems, kurie prisidėjo ir tai » 
gražiai į talką stojo. Taipgi ne 
pro šalį paminėti jog mūsų para
pijos biznieriai geri, be galo ge
ri. Vargiai tfent kurios kitos p .- 
rapijos biznieriai prilygtų jų 
duosnumui. “Lietuvių Demokr?. I •„ . 
tų Klubas”, susipažinęs su nau-i išaiškino, 

ju vikaru, irgi nepasidavė, bet . r v
parodė tikrą lietuvišką duosnu- nių įstaigų tarnautojai UŽ 
mą. Tai tikimasi jog čia pirmas 1 . ______ __________
žingsnis į artimesnius, glaudes Toms. Giesmynėlį su gaidomis ’ iežinkelio Telšiai — Kre
mus santykius su visais Phila-‘ vienam ir dviem balsam leidžia! • pi„np.„ hsiicria
delphijos lietuviais. Viso gero. Chicagos Varg. Provincija. Ja- . -L j-j .• nlvtnm<s o-a 
Pagyvensim. pamatysim. |®e tilps virš šimtas rinktiniai!- f1’

___________ sios visų metų šventėms lietuvių ^inti fabriką. Naujoji ply* 
ir lotvnų kalboje giesmės. Liai-j^ine galėsianti pagaminti

Jaunųjų Švento Vardo kuopele dies originalius kūr;-1 per metus apie 3.500.000
tariasi stoti suaugusiųjų kuopai nius ir įvairių kompozitorių me-1 plytų.

I

SVV EDISH AM F RIC A \ Ii N E
154 BOYLSTON STREET BOSTCTN, MASS.

Žinios ■ Žinelės Iš Lieluvos j tarnybinius nusikaltimus 
_______ Ituri būti teisiami Šiaulių

— Vyriausias tribunolas f Apygardos Teisme, o ne 
kad Klaipėdos Klaipėdos autonominiuose 

miesto ir krašto valstybi- teismuose.
— Plungėje Įsisteigusį 

“Mūro” bendrovė prie ge-

ir lotynų kalboje giesmes. Liai-į^inė galėsianti pagaminti

l talką ir iš vien rengti didį, me- lodijas surinko ir balsus 
tirų maskaradą, kuris jaunie- komp A s Pocius Giesmy- 
siems taip gražiai pasisekė per- nėho tekstą patikrinti ir įtalpą 
nai. Jaunieji taipgi jau ima ru L 
rimauti belaukdami savo aik:- tuTM. L. Krušui. Kad muziki1 ziejui rūmus. Dabar pa- 
tės, sales, krepšiniui žaisti.

lodijas surinko ir balsus patvar- — Panevėžio Kraštotyros 
draugija ateinančiais me-

cenzuoruoti pavesta J. M. Prela- i tais statys Panevėžio mu- 
4...: nr t rz_ ' zj pini rūmus Da ha r na-

sulig “Matu Proprio”, atatiktų1 skelbė konkursą rūmų pro- 
bažnyčios dvasiai, Chicagos Ar- Į jektui paruošti.

Ponios Antanaitienės rad j kidecezijos Kancleriui reikalau- 
programa jau įėjo į penktuosiu jant, giesmių melodijas patikri- 
metus. Per ištisus ketverius me no 3 
tus, pojiia Antanaitienė graži u servatOrijos bažnrtinės muzikos 
ir rūpestingai vede lietuvišką žino,^s Dr. Arthur Becker. Lei-' lometrų ilgumo. Tuo plen- 
programą trečiadienių vakarais. dėjų troškimu yra. kad “Gies-'tu iŠ Kauno į Klaipėdą ke- 

’ mynėlis” koplačiausiai pasklis-' lias bus apie 20 kilometrų 
• tų po mūsų kolonijas, nes tai y-!*

- -- -— ra pirmutinė toje srityje gies- 
Pati po- knyga: “Giesmynėlis” bus 

pardavinėjamas visai žema kai- 
įvairiomis pasta- na; rpuo reįj<alu kreipkitės: A.

i S. Pocius, 3252 South Halsted
. St., Chicago, III.

I

— Baigiamas statyti Že-
U, ČLX^OXXXXIX XXX^žXt_/VXX 10,0 UdUim X” • V • ~

De Paul Universiteto Kon- maicių plentas nuo Kauno
iki Klaipėdos turės 230 ki-

Josios programą sudaro kuklus 
orkestras, kuris gan gražiai at
lieka lietuviškas daineles ir len
gvesnes kompozicijas. 3 
nia Antanaitiene paįvairina sa-.

■vo programą į
į bomis, “aukso grūdeliais” ir 
; žinelėmis iš Lietuvos. Tai labai 
| gražus ir pagirtinas darbas. 
'Vienok, jeigu drįsčiau šį-tą pa
tarti, pastebėti, pasakyčiau, kad 
nebūtų pro šalį nors šiek-tiek 
sugryninti lietuvių kalbą. Tar
mė labai gera, tikrai lietuviška, 
bet kirtis šlubuoja. Čia nesuda
rytų daug darbo. Yra jau beveik 
visas vežimas gerų lietuviškų 
gramatikų, kuriose aiškiai ir 
tiksliai nurodo nors paprasčiar- 
sių žodžių kirtį. O jei nėra to
kiam užsiėmimui laiko, tai esu 
tikras, kad kas nors geriau ar 
bent tiksliau žinąs lietuvių kir
čių taisykles, mielu noru pertai
sytų ir pabrauktų kirčius. Bet 
ši pastaba nereiškia, kad neigia 
mai žiūrima į ponios Antanaitie
nės pastangas. Anaiptol, šis ra
šytojas vien pagyros ir garbės 
žodžius turi ir reiškia. Tad viso 
gero ir ilgų metų poniai Anta
naitienei. Juozas Pavėsis.

i

E| MUIIBCT PA • Į čiui, kuris atvyko į pikniką iš 
CLI'fflUlUI, r A. Bostono su I. J. Fox’s Kailinių

n j-i i ū • • Paroda- Visi džiaugėsi ir gerė-
ladekčl I ikFIlkO Komisijdl josi, bet ypač ponios ir panelės, 

pamačiusios p. Koraičio vėliau
sius kailinių modelius. Dėkų ir 
P. P. Putirskui, kuris trumpa 
kalba atidarė ir užbaigė šią pa
rodą.

Parodai užsiba^us įvyko do
vanų laimėjimas. Pirmą dovaną 
laimėjo p. J. Sorokienė iš Kings- 
tono. Jai įteikta $100.00 vertės 
apykaklė “fur piece”. Antrą do-Į 
vaną $10.00 pinigais p. Kobrina: 
Ješkevičienė iš W. Hazleton.. 
Dėkų visiems, kurie padėjo iš
parduoti tikietėfrns — ypač: - • 
poniai Sakalauskienei ir Gilie- 
nei iš Pittstono, kurios daugiau
siai pardavė.

Įvertiname p. J. Noraus ir j<» 
pagelbininkų už pasidarbavimą 
žaidimuose. Nuoširdžiai dėkoja
me p-lei S. Rnsnak už “Free 
Permament Wave” dovanotą 
pikniko reikalams. Dėkų ir gy
dytojui Rutkauskui iš Wilkes- 
Barre, kuris savo duosnumu rė
mė pikniką. Visiems, o visiems 
tariame nuoširdų dė^u už atsi
lankymą ir parėmimą mūsų rei
kalų. Visos Seselės, visi našlai
čiai ir seneliai neužmirš nieka
dos Jūsų savo nuolatinėse mal
dose.

Yra ir kitų asmenų, ktfrte ūb- 
lral5»Mįttį»keį bėt tW

Rugsėjo 5-tą dieną “Lietuvių 
Dieną” Maryville Parke pavyko. 
Šimtai žmonelių, lietuvių ir sve
timtaučių, plaukte plaukė į par
ką nuo pat ryto iki vėlai vakare.

Diena prasidėjo Šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Valiūnas 
iš Scrantono. Po šv. mišių visi 
žmonės nuvyko į parką, ir ten 
žaidimais, dainomis ir skaniais 
valgiais linksminosi savo drau
gų ir pažįstamų tarpe. Tad, no
rime pareikšti nuoširdžią padė
ką visiems atsilankusiems — 
rengėjams, aukotojams ir komi
tetams, kurie prisidėjo prie šio 
metinio pikniko — Lietuvių Die-
nos.

Nuoširdžiai dėkų gerbiamie
siems Klebonams ir Kunigams, 
ypatingai prelatui J. t’. Miliaus
kui, kun. A. Lopatai, kun. A. E 
žerskiui, kun. A. Sinkevičiui, 
kun. J. F. Boll (Baltusevičiui), 
kun. J. Aruskevičiui, kun. J. Sa- 
vuliui, kun. Valiūnui, Tėvui Ga- 
grieliui, C. P. ir kun. J. Murray 
už atsilankymą ir dalyvavimą 
piknike.

Dėkojame gerb. B. J. Korai-

kytojauja Šv. Kazimiero Sese
lės’: Sveikiname laimingai su
grįžusias Seseles ir linkime ge
riausių sėkmių Šv. Kazimiero 
parapijos darbuotėje.

Dusmeniškis

šiame

MtkryOuato Jėzaus'Seteris, 
Etanfrurste.

Naujas Giesmynėlis

Vydy Suvažiavimas

trumpesnis, kaip iš Kauno 
į Karaliaučių.

— Nidos sklandymo mo
kykla minėjo savo gyvavi
mo penkmečio sukaktį. Ta 
proga į Nidą buvo suvažia
vę visi sklandytojai, kurie 
nuo 1933 metų yra baigę 
Nidos sklandymo mokyk
lą.
— Kaune steigiama vals

tybinė prekybos mokykla, 
kurioje mokslas tęsis tre
jus metus. Iki šiol Kaune 
ir Šiauliuose veikė dvi pri- 

; vatinės mokyklos, versli
ninkų sąjungos išlaikomos.
— Klaipėdos jaunimo or

ganizacija “Santara” buvo 
paskelbusi savo narėms — 
mergaitėms konkursą, ku
ri išaugins gražiausią gė
lių darželį. Premiją laimė
jo Lisbeta Medytė iš Minei- 
kių.
— Vokiečių laivai, kurie 

po birželio mėn. 21 ir 28 
dienos riaušių savo kelio
nes į Klaipėdą buvo nu-, 
traukę, dabar vėl su kelei
viais reguliariai lankosi 
Klaipėdoje. Policija nelei-- 
džia prie laivų burtis dide-; 
lems žmonių minioms.

Kaip žinote, Lietuvos Vyčių 
Naujos Anglijos Apskričio suva
žiavimas pusmetinis, turėjo į- 
vykti vyčių 103 kp. vadovybėje, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoj. 
Providence, R. I., bet dėl svar
bių priežasčių suvažiavimas per
keltas į Bostoną ir įvyks rugsė
jo 25 d., 1:30 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, 50 W. 5th St., 
So. Boston, Mass.

Kuopos malonėkite prisiųsti 
atstovus ir įteikti naudingų su
manymų, organizacijos bei mū
sų Apskr. naudai.

į- Apart Vyčių širdingai kvie- 
; čiu didž. gerb. kun. klebonus ir 
; jų asistentus. Vyčiai laukia Jū- 
j sų gražių ir naudingų patarimų, 
ikiu, kad rasite valandėlę laiko 
ir malonėsite dalyvauti.

Paskaitą skaitys mokslininkas 
Antanas Skirius, kuris neseniai 
atvykęs iš Lietuvos į Ameriką 
tęsti tolimesnių studijų.

. Pr. Razvadauskas,
Apskr. Pirm.

iI

Jau įduotas spaudon ir trum
poj ateityj pasaulį išvys “Nau
jas Giesmynėlis'”, skirtas mūsų 
chorams ir parapijų mokyk-1

t

i

Montelliečiai Ir Iš Apylinkės - Visi Į 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

SHO WER
Spalių-Oct. 11 d., 7 vai. Vakare

Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje,
Monroe St. ir Samteli Avė

Montello, Mass.
Atsilankę svečiai nenuobodžiaus. Geras orkestras 

juos linksmins, kol jie pavalgys ir atsigers. Patirta, 
kad monteliečiams labai patinka dainos bendrai visų 
dainuojamos, taigi tos dainos ir tą vakarą jiems teiks 
nemažo pasigerėjimo.

Taigi, visi ruoškitės j SHOWER!
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.
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Marianapolis
Vasarai su jos grožybėmis ir 

pasilinksminimais praėjus, stu
dentai vėl sugrįžo į mokslą. Ma
rianapolis šiais metais turi di
desnį būrį studentų, kaip kad 
pirmiau. Penki studentai yra at
vykę iš Lietuvos.

Mokslo metas prasidėjo rugsė
jo 8 d. iškilmingomis šv. mišio
mis, kurias laikė kun. Dr. J. Na
vickas, MIC. Kun. Morkūnas, 
MIC. buvo diakonu ir kun. Dr. 
Jagminas, MIC subdiakonu. Pa
mokslą pasakė kun. K. Urbona
vičius.
— Brolis Banys, MIC. šiais me

tais sekmadieniais vargonininko 
pareigas eina Providence, R. I. 
Visi jam reiškia geriausio pasi
sekimo.
-— Studentai susipažinę jau or
ganizuoja football’o ratelį. Pra
džia parodo, kad mes turime 
daug gerų žaidikų. Geriausio 
jiems pasisekimo!

B. Rusteika (L. K.)

MIRĖ
Rugsėjo 7 d. mirė Ona Petruš

kevičienė, 66 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdime vyrą ir keturis sūnus. 
Velionė buvo Šv. Onos draugijos 
ir LRKSA 109 kp. narė.

Palaidota iškilmingai su šv. 
mišiomis iš Šv. Andriejaus par. 
bažnyčios. Šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. A. Vaškelis. Asistavo 
kun. P. P. Karlonas ir kun. Edv. 
Gradeckas. Palaidota Šv. Mari
jos kapuose.

Lai ilsisi jos vėlė ramybėje.

PARENGIMAI
Pereitą ketvirtadienį įvyko vi

sų katalikiškų draugijų “bingo” 
žaidimas parapijos naudai. ‘Bin
go’ vakarėliai įvyks kas savaitę 
ketvirtadieniais. Visi dalyvau
kime ir tuo paremsime savo pa
rapiją. T.M.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 29 kp. mėne

sinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 21 d., 7:30 vai. va
kare, parapijos svetainėje. Kvie
čiame visas nares ateiti, nes y- 
ra

NEW BRITAIN, CONN.
IŠKILMINGOS LAIDOTUVES

Rugsėjo 7 d., 10 vai. ryte iš 
Šv. Andriejaus lietuvių par. baž 
nyčios įvyko iškilmingos laid .- 
tuvės a. a. Adolfo Kartono, ku
ris mirė rugsėjo 3 d. Palaidota.; 
su trejomis šv. mišiomis Šv. Ma
rijos kapuose.

Šv. mišias prie didžiojo alto
riaus atnašavo kun. P. P. Kano
nas, velionio brolis, su asista. 
Asistavo kleb. kun. A. Vaškelis 
ir kun. J. Kripas. Ceremonijų 
vedėju buvo kun. dr. J. Liutkus. 
Dalyvavo šv. mišiose kunigai — 
M. Pankus, J. Kazlauskas, J. A- 
bromaitis, B. Gauronskas ir še
ši airiai kunigai. Prie šoninių 
altorių atnašavo šv. mišias kun. 
V. Ražaitis ir kun. Ed. Gradec-. 
kas.

Šv. Cecilijos choras, vadovau
jant ir vargonais grojant muz. 
K. Žalnieraičiui, gražiai giedojo 
gedulo šv. mišias. Solo giedojo 
p. O. Sintautienė.

Laidotuvėse dalyvavo giminės, 
pažįstami ir visi užjaučianti pp 
Karlonų šeimai.

Kapuose paskutinį patarnavi
mą suteikė velionio brolis kun.i 
P. P. Karlonas, dalyvaujant ir' , ,
kitiems paminėtiems kunigams 
ir miniai žmonių.

Prie velionio karsto sudėta 
daugybė dvasinių bukietų. , .

Lai būna amžina ramybė jo J08 T^af_^a' 

vėlei.

daug svarbių reikalų. Rašt.

WATERBURY, CONN
GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis grįžo iš Lie
tuvos studentė p. V. Jakštaitė. 
Ji per 2 metu mokėsi Lietuvos 
Universitete, ir kiek laiko mo
kėsi Belgijoje, Vokietijoje ir I- 

j talijoje. Praleidus keletą savai
čių Lietuvoje, grįžo į namus.

Taipgi grįžo iš Lietuvos pp. T. 
i Matas su žmona, laidotuvių di
rektorius p. J. Delnikas su žmo
na, p. Matusevičius, p. T. Me
tas anglų spaudoje labai nupei
kė Lietuvą. Tai smerktinas dar- 

jbas žeminti savo šalį svetimtau
čių akyse, p. Delnikas pasakoja, 
kad Lietuvoje padaryta didelė 

i pažanga.
( Rugsėjo 11 d., Lake Compoun- 
ce, Bristol, Conn. įvyko Conn. 
Lietuvių Katalikų jaunimo or
ganizacijos išvažiavimas. Daly
vavo daug sportininkų.

Rūgs. 7 d. prasidėjo Šv. Juo
zapo lietuvių par. mokykloje 
mokslas.

Šie lietuviai studentai išvyko

skas, N. Aleksis, P. Janušaitis, 
' A. Gurklis ir kiti.
j Rūgs. 11 d. Šv. Vardo draugi- 

i “in corpore” priėmė 
šv. Komuniją. Labai gražus pa
vyzdys vyrų, priimančių kas 
mėnuo šv. Komuniją.

Rugsėjo 18 d. įvyks paskutinis
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

Pereitą sekmadienį, bažnyčio
je per visas ketverias šv. mišias, šių metų piknikas Linden parke, 
kun. P. Karlonas nuoširdžiai Union City. Rengia VVS ir Fe- 
dėkojo visiems dalyviams ir už- deracijos skyrius. Bus įdomi 
uojautą pareiškusiems dėl jo sporto programa. Kviečia daly- 
brolio mirties. vauti. Koresp.

ii

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worcester, 5-4335

I

CONTINUE HONEST COVERNMENT

PER 20 MĖNESIŲ GU
BERNATORIAUS HUR

LEY NUVEIKTI DARBAI
Darbo įstatymai įgyven

dinti
Nustatyta minimalis moterims ir 

nepilnamečiams atlyginimas. Tas pa
daryta dėl to, kad jie būtų apdrausti 
nuo išnaudojimo.

Gubernatorius Hurley išplėtė — pa
gerino darbininkų apdraudą, sužeis
tiems darbininkams apmokama už su
žeidimą ir sugaištą laiką.

{steigė tam tikrą komisiją, kuri 
tarpininkauja tarp darbdavių ir dar
bininkų, kad kilus nesusipratimui jie 
būtų švelniu būdu išrišti.

Perleido Fair Trades Bill. 
Sutvarkė pramonės namų darbą. 
Kilus tarp darbdavių ir darbininkų 

nesusipratimui, neleista kištis j tą rei
kalą kaip slaptajai taip ir viešai po
licijai.

Jvedė valstybės tarnautojams vasa
ros metu penkių dienų darbo.

Jisai panaikino įstatymą, kuriame 
buvo numatyta paleisti iš darbo su
laukus darbininkui 45 metus amžiaus.

RE-ELECT

GOVERNOR CHAS. E

BOSTON BRANCH ‘ 
1410 Columbia Rd., 
r South Boaton '

PHONE 
So. Boston

PER 20 MĖNESIŲ GU
BERNATORIAUS HUR

LEY NUVEIKTI DARBAI
Pre-primary įstatymą atšaukė. 
Dvimetinės sesijos pavesta žmonėms. 
Valstybės departmentai pertvarkyti. 
Bankų likvidavimo išlaidos sumažin

tos.
Pramonė ir ūkis pagyvintas.
Vieškeliuose įvairios nelaimės suma

žintos.
Mokslas aukščiau pastatytas. 
Nereikalingi egzaminai prašalinti. 
Darbininkų būvis pagerintas. 
Streikai išvengti — pramonininkų su 

darbininkais nesusipratimai išspręs
ti.

Nedirbantiems išreikalauta pašalpa.
Valstybės skola sumažinta $11,000,000 
Dovanojimo gale teisingai ir teisėtai 

panaudota.
Paskyrimai visuomet buvo rekomen

duoti.
jvairios išlaidos sumažintos.
Užtikrinta minimalė alga prie viešų

jų darbų.

HURLEY
Prieš porą metų aš prašiau paremti mano kandidatūrą į Massachusetts valstijos Gubernato
rius. Tą Tamstos ir padarėte. Aš niekad neužmiršiu Tamstų paramos ir nuoširdumą. Aš tuo
met pasižadėjau būti teisingu, produktingu ir nuoširdžiu administratorium, ką ir vykdau.
Aš esu pilnai įsitikinęs, kad Massachusetts piliečiai ir vėl parems mano kandidatūrą šiuose rin

kimuose į valstijos gubernatorius.
r
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“Dar sykį Gubernatorius Charles F. Hurley parodė savo di
delį draugiškumą legislatūroje reikale organizuoto darbo. Mes 
nuoširdžiai dėkojame jam už mums parodytą prielankumą“.

“Dėkojame už Jūsų parodytą legislatūroje nuoširdumą, at
šaukiant darbininkų rinkliavas Unemployment Compensation 
Fund. Darbininkų vardu nuoširdžiausiai tariame dėkui už prie
lankumą, paramą ir nuoširdumą darbininkijai“.

Ištrauka iš Joint Report (pusi. 5), 53 Annual Conven
tion, Massachusetts Statė Federation o f Labor, 

Augusi 1, 1938.
Iš John F. Gatelee, Massachusetts Statė Federation o f 
Labor pirm, telegramo pasiųsto Gubernatoriui Hurley.

Rūpesčiu, pastangomis ir nuoširdumu darbininkijai, Gubernatorius Hurley atšaukė 
iš darbininkų rinkliavas Unfemployment Compensation Fund ir tuomi pakėlė Massachu
setts valstijoje darbininkams algas.

GUBER. HURLEY VIENATINIS Demokr., kuris turi būti LAPKRITY išrinktas GUBERNATORIUM
PAUL C. RYAN, 12 Melville Avė., Dorchester

SUGRĮŽTUVIŲ VAKARĖLIS , negu džiaugsmo. Romoj sutiko 
Trečiadienio vakare, rūgs. 7. j Vyskupą Bučį ir kun. J. Weisen-

randasi net 1000 įvairių šventų
jų statulų. Milano su gražiomis 
gatvėmis ir dideliu judėjimu, la
bai panašus į Amerikonišką 
miestą. Keliaujant toliau į Luga
no, matė, liepos mėnesy, sniegu 
apdengtus kalnus. .Tūryne, Šv. 
Don Bosco mieste, rado našlai- 
tyną dėl 1000 vaikučių. Liurde, 
Panelės ŠŠ. stebuklingoj vietoj 
meldė sveikatos, ypač kad kojos 
sustiprėtų. Maudėsi šventu Liur- 
do vandeniu. Paryžius — “čia 
gražus miestas! Labai gražus!” 
Lisieuxe praleido ilgą valandė
lę Šv. Teresės, Kūdikėlio Jėzaus 
namuose. Po to vykęs į Vokieti
ją, į Berlyną, kur keturias valan
das autobusu važinėjo pamatyti 
miestą. Iš Vokietijos per lenkų 
koridorių į Lietuvą, tik vienas 
važiavimas.

Įvažiavęs į Lietuvą, patyrė to
kius širdies jausmus, kokių 
nieks negali žodžiais išreikšti, y- 
pač po 54 metų gyvenimo Ame
rikoj. Rado Lietuvoje savo bro
lį, savo seserį, daug giminių. 
Lankė kapines, kur tėveliai pa
laidoti. Rado daug atsiminimų iš 
jaunystės dienų, taipgi ir daug 
permainų.

Lietuvoj lankė Kybartus, Vil
kaviškį, Marijampolę, Skriau- 
džius, Klaipėdą, Palangą, Pažai- 
slius, Kauną. Daug kitų miestu
kų matė pro autobuso langus. 
Visur gražu. “Daugelis vietų, 
kur kas daug gražiau dabar at
rodo, negu kada aš buvau jau
nas. Bet Palanga dar ne taip’ 
gerai įtaisyta, kaip Atlantic Ci
ty. Bričkos neveža taip lengvai, 
kaip Packardas”.
KAUNE NEPAVYKO GAUTI 

LEIDIMO IŠ LENKŲ VAŽIUO
TI Į VILNIŲ

Baigdamas kalbą (kuri ėmė 
apie valandą), Klebonas padė
kojo visiems už maldas. Nors 
nelaimių neatsitiko, bet buvo 
keletas nemažų pavojų. Vieną 
kartą traukinys vos tik nesusi
mušė su kitu traukiniu. Kitą 
kartą užsidegė autobusas netoli 
Palangos.

Dar kartą padėkojęs visiems, 
užbaigė savo kelionės įspūdžius. 

B. K.NAUJOS KNYGOS
DU VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ...........

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver-
25c.

ireciauicuiu vaKaie, ruiis. i. -j--- -------------- •• —-—• . .1 ’ ° ' cc- ii i - j _ v ~ 1 tė kun. Dr. Jonas Navickas,įvyko klebono Sutiktuvių vaka- atlankė daug senų baz- MfC Kaina
____  , ,,________ i________ _________nupili' mato Honcr krancrin čvon.......................    ...

25c
rėlis. Nors klebonas beveik ne- nyčių; matė daug brangių šven- septyni Kristaus žodžiai 
tikėtai grįžo namon dvi savaitės 
pirm numatyto laiko, vis tiek, 
žmonės, choras ir mokyklos vai
kučiai skubotai surengė pasvei
kinimo programą. Deja, kaip 
tyčia, užėjo smarkus lietus po 
piet ir vakare, ir dėl tos prie
žasties, !_________ --- ----------

(žmonių. Bet, kurie atėjo, nepasi- 
nigus nuo svečių priėmė Juo- gaįiejo 
zas Kvedera - tėvas, Antanas, Kleboną ir Edvardą Žaką at- 
Rekus-tėvas ir Mykolas Paškau-jydėjo į svetainę kun. Jonas j j-jo įsteigė.

žiimiAS

tųjų relikvijų ir kitų įdomių tur-! 
tų. Vieną rytą, net po žeme — 
katakumbuose (urvuose), kur 
pirmieji Krikščionys slėpdavosi 
nuo persekiotojų, atnašavo šv. 
mišias prie Šv. Cecilijos karsto. 

Ant nelaimės, negavo progos 
susirinko tik šimtas pamatyti Šv. Tėvą.

NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančias 
paveikslais. Kaina ...................

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ..........
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

25c.

20c.

EKSTRA NAUJIENA — BAL- 
TIMORE GELBSTI NEW 

YORKĄ!

Gauta žinia, kad kun. Kazimie
ras Keidošius, Amerikoj gimęs, 
augęs ir keletą metų buvęs pa- 
gelbininku Šv. Alfonso Lietuvių 
parapijoj Baltimorėje, išvažiuo
ja rugsėjo 30, darbuotis Lietu
vių parapijoj New Yorke. Kun. 
Keidošius “paskolytas” New 
Yorko arkivyskupijai tik laiki
nai, iki kol bus įšventintas į ku
nigus Lietuvis klierikas iš New 
Yorko. Linkime kun. Keidošiui 
kuogeriausio pasisekimo naujoj 
dirvo j!

PARAPIJOS PIKNIKAS
Sekmadienį, rugsėjo 11, Šv. 

Vardo Draugija laikė pikniką 
parapijos naudai. Nors oras bu
vo nei šiltas, nei šaltas, vis tiek, 
apie 300 parapijiečių atėjo “pa
remti” savo bažnyčią ir savo ku
nigus.

RENGĖJŲ ŠTABAS
Vyriausias pikniko šeiminin

kas buvo draugijos pirmininkas 
Valerijonas Strazdauskas. Jo 
padėjėjais buvo energingi kiti 
valdybos nariai, būtent, Anta
nas Strazdauskas, Feliksas Rė
kus, Feliksas Petkus ir Juozas 
Makarauskas. Prie parko vartų, 
su lietsargiais^ visus mandagiai 
sutiko ir priėmė Kazimieras Pu- 
gevičius ir Jonas Karalius. Pi-

IŠ ROMOS KELIAVO Į AS- 
SYŽIŲ, kur Šv. Pranciškus gi
mė, augo ir Pranciškonų vienuo- 

i. Čia klebonui buvo
skas-tėvas. Išttoškusius aprūpi-Mendelis ir kun. A Dubinskas. labai malonu. ncs jisai labai išti. 7 
no Jonas Jasaitis-tevas, Vincas jur2rįo Jakaičio orkestras ir su- via,.™,,;;,,; ■

Čeplinskas - tėvas ir Vincas Vaš
kevičius. Vėžių srūbą išvirė ir 
žuvų iškepė visiems gerai žino
mos Stepone Šilanskienė, Ona I- 
voškienė ir jų ištikimos pagelbi- 
ninkės. šaltakoše visus aprūpi
no Maskevičių Sesutės. Prie lai
mėjimų ištikimai dirbo p-lė Ma
rijona Mažeikaitė, Jonas Paznei- 
ka, ir Juozas Kvedera-sūnus. 
“Waiterių” buvo tikra kariuo
menė, kad sunku ir atsiminti 
juos visus, tačiau, negalima ne
paminėti ištikimųjų, pav., Vlado 
Stukio, Povilo Kriaučiūno, Vin
co Trasefskio, Mateušo Kisie
liaus. Visi rūpinosi, kad svečius 
patenkinti, kad nei vienam nie
ko netruktų.

Jurgio Jakaičio orkestras ir su- įįmas Tretininkas. Florencijoj 
stojusių žmonių triukšmingas stebėjosi meniškais paveikslais. Į 
rankų plojimas parodė susįrin- ]<urįų ten yra nesuskaitoma dau-j 
kušių jų “gerą ūpą . Tuojau pa- gyfoė. Paduvoj lankė garsią Šv. 
rapijos choras, vadovystėje var- Antano baziliką. Venecijoj nors 
gonininko Gerardo Kaprišiūno, nerado nė automobilių, nė gazo 
užgiedojo “Gerasis Ganytojau |garų, jam nepatiko kaip Vene- 
lotyniškai, šešias lietuviškas cįjQg “gatvių” vanduo atsiduo- 
liaudies daineles ir ‘Lietuva Tė- Milane negalėjo atsidžiaugti 
vyne Mūsų”. Chorai atsitraukus, milžiniška balto marmuro ka- 

' mokyklos rąęrgaitės labai gra- tedra ant kurios sienų, lauke, 
žiai pasveikino Kleboną ir var
du visos parapijos suteikė su 
geriausiais linkėjimais didelę 
gražių rožių puokštę. Po tam, 
kun. Dubinskas pasveikinęs 
kleboną vardu kunigų, sesučių ir 
visos parapijos, prašė, “Dabar 
Tėveli, išpasakokite mums vis
ką, ką tik Jūs matėt kelionėje”.

KUN. J. LIETUVNIKAS 
GRIŽO IŠ EUROPOS 

Po trijų mėnesių atostogų Eu
ropoj, mūsų klebonas kun. J. 

|Lietuvnikas su savo palydovu, 
I Edvardu Žaku, grįžo į Baltinio- 
re rugsėjo 6. Sveikas, linksmas 

; ir, kaip matyt, labai išsiilgęs 
savo parapijiečių. Kun. Lietuv- 

Pie- 
vtrf’viftfl'ftiip sekmftgai atliko 
tohafrMslEfrlMlioaę įsiętyhdino 
savo gyvenimo norą yw> kartą 
atlankyti skvo tėviškę Lietuvoj. 
Ir mes sakom “Valio”!

KLEBONO KELIONES 
ĮSPŪDŽIAI 

Padėkojęs visiems už užuojau
tą ir surengtas sugrįžtuves, kle
bonas džiaugėsi, kad ant jūrių 
nereikėjo nė kartą sirgti. Taipgi 
labai patenkintas American Ex- 
press patarnavimu. Italijoj, pir
miausiai matę miestą Neapolį; 
važiavę į ugniakalnio Vesuvi- 
jaus viršūnę, iš kurio, dieną- 
naktį verčiasi ugnis, dūmai ir 
“karšta košė”. Klebonui tas re
ginys suteikęs daugiau baimės,*

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Limotinai dėl visokių reikalų.
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