
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI DARBININKAS
SV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

r •. f ’ * , •. r \.

EIN A ANTRADIENIAIS IR 
/PENKIADIENIAIS

EINA NUO .1915 METŲ

Scandinavai Užjaučia Lietu 
vai Del Lakūnų Mirties 

' ' ----—-L------—

vyrai, siekdami aukštybių. 
Tokie Vyrai, tokiais 'didžiais 
norais ir pasiryžimu aukoti 
savo gyvybę idėjai, iškelia 

; tautą ir daro tautinį gyve
nimą šultingesnį ir pilnes
nį. Patys Dariaus,ir Girė
no vardai tarytum plienu 
skamba. Simpatija, kuri 
šiuo metu reišldama Lietu
vai, yra liūdesio persunkta, 
bet Dariusr ir 7 Girėnas gal 
būt žuvo ne bergždžiai. Jie 
didžiai patarnavo savo tė
vynei. Tauta su tokiais 
jaunuoliais,, nors jauna ir 
pavojų bei kliūčių apsupta, 
negali žūti. Lakūnai pri
vertė pasaulį susikaupti va
landėlei ir sujungė lietuvių 
tautą džiaugsme ir liūdėsy- 
ję. Teliūnie drąsuMių gar
bingas. atminimas.”
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Skandinavijos spaudą vis 
reiškia užuojautos dėl trą- 1 
giškos Dariaus ir Girėno : 
mirties. “Danmarks Han- 
dels dg Sofaristidendė” ra-; 
šo: “Mes suprantamo, kad 
tas smūgis turėjo paliesti 
Lietuvą ypatingai skau
džiai, ' Pirmiausia, nelaime 
įvyko tokiu laiku, kai pa
vojus lakūnams buvo ma
žiausias, antra, tiksiąs^ku? 
rio; jie. sieke, buvo Vos už 
poros valandų.

. ~ Šis lakūnų užsimojimas, 
nors jiems jo nepavyko į- 
vykdyti, bus, be abejo, kitų 
jų tautieČhi pasiektas.. Bet 
Dariaus ir Girėno vaidai 
nebus užmiršti. Lietuvai 
liūdna, jos. lakūnams žuvus. 
Bet narsuoliai ta savo tra
giška mirtimi parodė, ko
kius Lietuva j nors ir maža, 

palyginus su kitomis, gali 
. išauginti didvyrius, kurie 
puikiausiai gali varžytis su 
lutų, šalių Vyrais. Danija 
giliai vertina ši lietuvių žy
gį pasauliniame lenktynia
vime. Mes su širdinga užuo
jauta ir pagarba nuleįdžia- 
me VidiaVą šiem lįviepi vy
ram pagerbti, kurie, kupi
ni vilties ir pelnytos savi
garbos, siekė.' per Atlantą 
savo tėvynės.”

Švedu Vest eras provinci
jos Laikraštis . “Vestman- 
lands Tidning.” straipsnyje 
“Nelygūs yra likimo bur
tai rašo šitaip: tuo tarpu 
kai. italų annada . triumfa- 
liai šventė pasiekusi Ame
riką, pora lietuvių. žuvo 

- klaikiame Pamario miške, 
netoli savo tėvynės sienų. 
Džiugu, aišku, kad gen. 

. Balbo puikiai vyksta jo ka
riškas skridimas, bet laukė
me ir linkėjome, kad ir 
Lietuvai būtų pavykę 
triuinfaliai sutikti savo nar
sius lakūnus, laimingai į- 
vykdžius jfci gražų, nuo bet 
•kokios reklamos laisvą, ci
vilinį skridimą.

. “Sy’dsvenska Dagbladet,” 
Malino,' korespondentas, dr. 
Krik Arrlien, .atvykęs į 
Kauną kaip tik lakūnų lai
dotuvių įspūdžius aprašė il
game. straipsnyje, kur, be 
kitko, pastebi:. “Tam tikri 
žmonių žygiai ir užsimoji
mai aidu nuaidi per .platų 
pasaulį. Taip štai prieš 
mus pašarvoti ’du neturtiii- 

.. gi lietuviai jaunuoliai, ku
rie,. norėdami iškelti Lietu
vos vardą į garbę ir pažibą, 

; ryžosi skristi nenuilsdami 
iš Nevv Yorko į Kauną. Jie. 
buvoj neturtingi pinigų (Gi
rėnas, sako, teturėjo, kišenėr 
je vos 3 dolerius), bet tur
tingi viso, to, kas iškelia 

;. žmogų, ir jo siekimus. Jie, 
. persisunkę tėvynės meile, 

• žiivo kaip Baro legendos

HOOVER ATSISAKĖ BŪTI 
LIUDININKU

DARIUS IR GIRĖNAS IR 
LIETUVOS PASIUN

TINYBĖ
“Darbininko’’ redakcija y- 

ra gavusį Lietuvos atstovo 
p. Balučio ilgoką paaiškini
mą .apie žuvusių lakūnų pa
sirengimą kelionei, apie jų 
tragediją 4r trU -Tas-paniš
ki ni mas tilps. sekančiame 
‘• Darbininko ’ ’’ numeryje. .

SMITH RAGINA SEMTI 
ROOSEVELT PROGRAMĄ

PALO ALTO, Gal.— Bu
vęs prezidentas Herbert 
Hoover gavo pakvietimą at
vykti į Detroit, Midi.,, ir 
Mti ‘ liudininku Detroit 
dviejų didžiulių bankų žlu
gimo priežasties tyrinėji
me.

H. Iloover į pakvietimą 
tuojau atsake, jog jis nema
to reikalo padaryti , ilgą ke
lionę į Detroit, nes jis vis- 
tiek nepatieks pirmos rū
šies žinių Hoover pataria, 
kreiptis į Finansų Rekons
trukcijos korporacijos va
dovybę, federalio rezervo ir 
iždo vedėjus. •

’ Buvusį prezidentą Hoo
ver pakviesti.. labai ragino 
senatorius Couzens (respu
blikonas) , kurs’ savo liudiji
mą metė smarkii apkaltini
mą Hoover vyriausybei.

NEW YORK. — Buvęs 
gubernatorius.. Alfred E. 
Smith savo kalboje per ra- 
dio kreipėsi į Amerikos 
žmones, kviesdamas visus 
te išimties remti Prezideh- 
to tautinio gerbūvio atsta
tymo programą.

Buvusio.. gubeimatoriaus 
ir demokratų kandidatas 
į p#zidentus Alfred Ė. 
Smi th. paraginimas laiko
mas. didelę pagalba Roose-. 
velt vyn.‘iausybei, nes prieš 
kelis mėnesius Smith savo 
viename straipsnyje pareiš
kė dideles abejonės dėl ger
būvio grąžinimo plano pasi
sekimo.

Gerbūvio atstatymo, aidas 
(Įnirs sutrumpintai vadina
mas NR A) .jau baigia ap
imti visą industriją. Jo 
tikslą s-r- įvesti. išdirbystė-. 
se trumpesnes darbo valan
das, pakelti! algas; sutrum
pinus darbo Valandas, dau
giau darbininlm gauna dar
bą, kas jau yra ■ vykdoma 
pagal esamus galimumus. .-

GYVATĖ NUGALĖJO 
VANAGUS

EATONTON, Ga. — Vie
nas plėšrusis vanagas pa
grobė žemėje trijų pėdų il
gio juodąją gyvatę ir užsi
nešę ją į padanges. Ta
čiau, gyvate nemanė pasi
duoti grobikui — ji apsivi- 
niojo aplink vanagą. Kitas 
vanagas, pąmJęs savo 
draugą nelaimėje, . puolėsi 
gelbėti, bet ir apie jį gyva
tė npsiviniojo. • ‘

Abu vanagai kartu su gy
vate nukrito žemėn. / Bet 
ir čia gyvatėj nepasidavė.

. Tačiau • ir gyvate ir vana
gai sulaukė tragiško likimo 
—tūlas Hassell. AVeems imv 
to tą žiaurių kovą ir j su pa
galba tvirtos lazdos, užmu
šė plėšikus vanagus ir smar
kiąją gyvatę, kuri kovojo 
dėl savo gyvybes. .

KUN. DR. K. MATULAITIS, 
M. 10.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS UŽSIBAIGĖ

. CHICAGO. -r- čia, pasekmin
gai praėjo L. R. K, Kunigų Vie
nybės seimas, kuriam, pirminin
kavo kuri, J. Švagždys, L. D. S. 
Centro Pirmininkas.

Valdyba išrinkta tokiame sąs
tate: kun. K,. Vasys — pirminin
kas, kun. Pr. Juras — sekreto
rius ir kun, M. Pankus —■ iždi
ninkas.

Kun. Coughlin Smerkia 
Hooverio Valdžią

Lietuvos Katalikų- savait
raščio “Šaltinio” redakto
rius, šią vasarą lankėsi A- 
merikbje. Liepos 4 d., Lie
tuvių Dienoje, Thompsone 
laike iškilmingų.:. mišių jis 
pasakė turiningą pamokslą. 
Rugpiūčio 30 d. kun. Dr. K. 
Matulaitis grįžta . atgal į 
Lietuvą.

Federacijos šia metų kon
grese kun. Dr. Matulaitis 
skaitė referatą. .

NUOSTOLINGA AUDRA 
ATLANTIKO PAKRAŠ

ČIUOSE
Rugpiūčio 23—24 d. nak

tį Virginijos -ir Naujosios 
Anglijos pakraščiuose siau
tė didžiulė audra. Atlanti- 
ko vandenynas smarkiai 
bangavo, užliedamas v pa
kraščius, nuversdamas na
mus, apardydainąs uostų 
įrengiinus, sudarydamas 
daug pavojaus laivams.

Šimtai vasarotojų ‘ paliko 
namus ir bėgo iŠ jūros pa
kraščių. Jau tikrai patir-. 
ta,, jog audra pasiėmė. 20 

. žmonių gyvybes, tačiau šis 
skaičius gali padidėti, nes 
visi, nuostoliai dar nežino
mi. . ; •

Daug" nuostolių turės .ūki
ninkai-, kurių ūkius, esan
čius jūros pakraščiuose, už
liejo bangos ir šipiaikino 
derlius. Visi. nuostoliai 
skaitonįi milijonais cLoleri-ij.

MARIANAPOLIOKOLEGI
JOS ATIDARYMAS "

Lietuvių Kolegija Maria- 
napolis pradeda mokslo me
tus Riigsėjo-Siptombėr 12 
dieną,.1933 m.

Visi studentai turi suva
žiuoti Rugsėjo 11 d., ■

Nauji studentai tepasi- 
• skubina užsiregistruoti.. Ap
likacijas reikia siųsti adre
su: Marianapolis College, 
Thompson,. Cbnn.

Marianapolio Kolegijos

DEITROIT., — Detroit 
dviejų didžiausių bankų žlu- 
gimo: tyrinėjime į teismą 
nivo pakviestas liudininku 

garsusis kun'. Charles E. 
Coughlin. J o liūdi j imo pa-^ 
siklausyti prisikimšo pilna 
teismo salė; daugeliui teko 
stovėti teismo koridoriuose.

Bankų, žlugimo priežasti
mi kun, Coughlin laiko tą 
filosofiją, kuri sako, jog pi
nigui. žmonių daugybės ran- 
<ose yra pavojumi.,: Kun. 
Čoughlin ir laikų buvusį 
prezidentą Hoover tos filo
sofijos šalininkų ir jos. xyk- 
dytoju gyvenime. .

Tarp kitko kun. Cough
lin. drąsiai pareiškė, jog 
Hoover maitino grūdais Ar- 
kansas kiaules, bet nedavė 
duonos gabalo Mich tgano 
žmonėms.

“Aš nekritikuojii jo 
(Hooverio), bet aš pasmer-

kiu jo filosofiją ir laikau jį 
pilnu ir visišku pavyzdžiu 
tos filosofijos, kuri sako, 
jog pinigai žmoni ų i masių 
rankose yra pavojus. Aš į* 
rodysiu, jog Detroit banki
ninkai buvo išauklėti toje 
pat nioltykloje/’ — kalbėjo 
kun. Coughlin. ’

Savo kalboje kun. Coūgli- 
lin sinarldai^jmėLPreziden-u 
tą Rooševelt, kurs “supran
ta kantrybę ir kančias, kurs 
žino, jog žnionin teisės yra 
labiau šventos, .negu finan
siniai, reikalai.”

Iš jo liudijimo paaiškėjo, 
jog kun. , Coughlin dar 
dviem savaitėm prifeš Mi- 
chigan bankų, “šventadieni
šką” uždarymą kreipėsi į 
Michigan gubernatorių, pa
tardamas uždaryti laikinai 
visus bankus, kad ttio būdu 
depozitorių reikalai būtų 
apsaugoti. '

AUSTRIJOS KANCLERIS
PAS MUSSOLINI

ROMA. ■— Pas Italijos 
premietą. buvo 
orlaiviu atvykęs Austrijos 
kancleris Ddllfuss, Austrų 
kanclerio atsilankymo tiks
las buvo sustiprinti Italijos 
draugingumą Austrijai, ku
ri paskutiniu laiku veda 
smarkių kovą prieš, hitleri
ninkų propagandą.

Vokietijos .hitlerininkai 
būtinai nori pr i j iuigti Aus
triją. prie Vokietijos, Tuo 
tikslu jie vedė plačią agita
ciją Austrijoje ir Vokieti- 
j o j e. Ilitler ininkii kalbėto- 
jai iš radi o stočių šneka 
austrams,’ agituodami šiuos 
nuversti kanclerio Dollfuss 
vyriausybę, kuri yra už
draudusi Austrijos hitleri
ninkų partiją..

Dėl vokiečių didelės pro
pagandos, austrai turėjo 
kreiptis į Italiją, Angliją 
ir Prancūziją paramos. Šios 
valstybės įspėjo Vokietijos 
vyriausybę nesikišti i Aus
trijos vidaus reikalus.

AIRIJOJEUŽDARYTA MĖ- 
LYNMARŠKINIĮJ ORGA- 

■. NIZACIJA .

NAMŲ SAVININKAI SU
SILAUKS PAGALBOS

DUBLINAS. — Airijos 
prezidento De Valera įsaky
mu, uždaryta Airijos “mė- 
lyiimai’škinių” tautinė or
ganizacija, kuri turėdavo 
uniformuotus ir ginkluotus 
paradus, kas yra vyriausy
bės uždrausta. .

Uždarytai organizacijai 
vadovavo generolas O’Duf- 
fy, kurs nenori vyriausybės 
įsakymo pripažinti. Ne
klaužadoms sudrausti vy
riausybė įsteigė speciali], 
saugumo tribunolų, kurs ga
lės paskirti net mirties bau
smę.

ŠEŠI OHIO BANKININKAI 
APKALTINTI

AKR.ON, O. —' Užsida
riusio First Central Trust 
Co. banko šeši buvusieji val
dininkai apkaltinti neteisin
game banko, reikalų vediųie. 

. Tarp apkaltintųjų banki
ninkų yra banko preziden
tas, vięe-prezidontas ir iž
dininkas. Banko buvęs iž- 
dminkas Rouf jau.dabar sė
di kalėjime 16-kai metų už 
pasisavinimą pinigų. Da
bar jo laukia naujas kalti
nimas; : ; . ’

LIBERALAI LAIMĖJO 
NAUJOJ ŠKOTIJOJ

HALIFAN, N. S—Rug
piūčio 22 d., visuotiniuose 
rinkimuose Naujosios Ško
tijos liberalų partija laimė
jo rinkimus, sutriuškinda
ma! konservatorių partiją, 
kuri vyriausybės priešaky 
išbuvo nuo 1925 metų. Li
beralai laimėjo 21 atstovą 
parlamente, kai tuo tarpti 
konservatoriai tegavo tik 9 
atstovus.

Liberalų partijos vadas 
yra Agnus L. MacDoiiakl, 
kurs bus nauju promierii. 
Tai mitras katalikas Nau
jos Škotijos istorijoje, kurs 
bus pr eini erų. • Jis yra 43 
mot ii amž iaus, žymus advo
katas, pasaulinio karo vete
ranas. ■

Vyriausybės įsteigta na
mų-savininkų paskolos kor
poracija'veikė jau vieną 
savaitę Massachusetts ribo
se ir per tą trumpą laiką 
priėmė daugiau kaip 15,000 
prašymų, kurių išsprendi
mas būsiąs artimiausiu lai
ku. . .

Bankai ir privatūs mort- 
' gižių davėjai sutiko pagel
bėti korporacijai, priimda
mi korporacijos notas už 
mortgičius.

. Rugpiūčio 24 d? atidary
ti nauji ofisai Framįngha- 
me, Brocktone ir Grecnfiel- 
d&

Brocktone korporacijos 
ofisas yra MarSton namuo
se ir aptarnauja AbingtOn, 
Avon, Stoughton, Sharon, 
Bridgėwater ir apylinkę.

Paskolos duodamos tik 
tięms namų savininkams, 
kurie tikrai yra dideliame 
varge ir pavojuje netekti 
savo namų dėl negalėjimo 
užsimokėti mortgičiaus.

PASKYRĖ SEKRETORIAUS 
PAGELBININKU

Girtuoldio burna / išdžio 
yiiia kišenes. . • .

Prezidentas , Roose ve 1 f 
šiomis dienomis paskyrė 
bostonietį Eclvrard F. Mc- 
Grady darbo sekretoriaus 
pagelbininku.

Paskutiniuoju laiku Mc- 
Grady buvo, Amerikos Dar
bo Federacijos valdyboje ir 
gerbūvio atstatymo akto ad
ministratoriaus gou. Johh- 
šon artimas patarėjas. Be 
to, nesenai jis pagelbėjo iš
rišti Ponnsylyanijos augliu- 
kasių streikoklausima.

150 DARBININKĮĮ UŽSI- 
NUODINO MAISTU

NEW YORK. — Dun. 
and Bradstreėt, Ine., 150 
darbininkų valgė kompani
jos valgykloje ir visi tuo
jau susirgo. Jie ūžsįnuodi-* 
no nuo maisto. '

Tuojau buvo pašaukti-Ii-; 
goninės automobiliai, kurie 
atvyko su greitąja pagalba.-

MIRĖ POLICIJOS VIRŠK 
NINKASCROWLEY

' Antradienį, rugpiūčio 22 
dieną, anksti rytą Sylvester. 
ligoninėje, Ilully Mass., mi
rė Bostono policijos, virsi-. 
įlinkas Michael II. Crowley. 
Jis mirė labai staiga, už-, 
ėjus širdies ligos atakui.

Pirmadienį vakare, iš sa
vo tarnybos Croivley važia
vo laiku į Nantasket į iavo 
vasarnamį. Laivui pasie
kus Pemberton, Croivlęy 
nualpo, tačiau nesidavė ne
šamas, bet pats išlipo iŠ lai
vo. Prie kranto jį užtiko 
antra ataka ir tada , buvo 
nugabentas į Sylvester ligo
ninę, kur mirė, dar susku
bęs duoti kelis įsakymus 
savo leitenantams.

Crovrley buvo gimęs 1866 
m. sausio mem 18 d.? Soufli 
Bostąnę. Į policiją įstojo 
būdamas 22 meti] amžiaus 
ir taip nuo 1888 metų, iki 
pat mirties išbuvo Bostono 
policijoj, kurios virsininkli 
buv nuo 1915 inetii vasario/ 
11 dienos..

1931 ni. Crmvloy buvo iš
rinkt as tarptautines polici
ninkų organizacijos. pirmL 
ninku, kas rodo, jog jis bu
vo populiarus ir užsieny. ., 
CroNvley iškilmingai’• laido-, 
jąinas šį penktadienį, ruį*- 
piučio 25 d./
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(ETINESŽINIOS]
J. VOSYLIUS JAU 

SUBDIJAKONAS
jį I)r. Jonas Vosylius, M. I. 

žinomos Simth Bostono
eikėjbs p. Vosylieiiės sū- 

s Šiomis ..dienomis išveli- 
uitas . subdijakonu ir dar 
ais metais bus įšventintą! 
kunigus.

Į Stthdijakmias J. Vosylius 
tieseniū Romos imiversrfete 
Ssavo. fftosorijos Diiktai'o 
^laipsnį. Šiuo laiku jis yra 

Hidone, iš kur. netrūkus 
vyks į Lietuvą vienėsiems 

metams pust udijut >t i Liet u- 
žr vos ; universitete. Kitais 

metais .Kolegija susilauks 
naujo proRsorraus.

> SUIMTAS MULLONEY

Roslindale, ' Masš. Kaip 
tik tvoraiy finansuoti tas 
piknikas ii*, rengiamas!! t

Ponas Glineckas sutiko,, 
kad žirai,parapijos pikni
kas bus tinkamas darbo už- 

.baigtuves ir pasižadėjo jį. 
paremti.

Būtu. labai gerai, kad 
km idaugi aus i n i pa ra ] ii oė i ą 
šiaip įsitikintą ir fjadar.vtu 
pikniką pasekmingiąiisiu.

B(‘.je juk tai visą pi.kni- 
kierią susirinkimas y 
penktadieni,, rugpiūčio 
dieną, 7:30. vai. vakare, baž- 
nytilioje salėje. Neužmįrš- 
kiin.

PASIDAIRIUS ro SOUTH 
UOSTINĮ

. J

Pet n) parapijos eho-S y.
ro susirinkime nutartai tu
rėti metini choro išvažiavi
mą rugšėjt) mėnesį. Bar die
na nenuskirtn, .Tuoj po šio 
išvažiavimo Įvyką choro me
tinis balius.. Tai bus rūg
ščio 27 d; Visi tokiame!

Juozas Antanėlis su savo 
sesute Palmyra. Ir keliais 
draugais buvo išvažiavęs 
pereitą savaitę - atostogauti 
į Frybmg’j Maine.

RugpiuČio 22 dieną. N-ew 
York teisme suarcšluotas;

> Užsida r iusio B< )st.< n u t Eede- 
.m. ral ' National banko pi-ezi- 
T dentas -Dainei Mullouev. Jis 
K Suareštuotas pagal lederalės 
E “grand jury’’. apkaltinimą. 

I Aliilloney kaltinamas sko 

K linime banko pinigai visai 
jt nesamiems asmenims, u tie 
į “paskolinti” pinigai buv.‘ 
r sunaudoti jo patils reik-i 
> tais. “. Be .to. 1931 Ui. lie-

pos 7 d. Mulloiivy prai-ušė 
valdžios -kontrolieriui, jog 

. P- jis- (Mulloney) skolinga-

KAZYS VENGRAS, M. I. C.
Tėni Marijonu auklėtinis, 
praėjusiais milais buvęs 
Koh‘gijos miikvlojas, “Ihir 
buliuko“ nuoširdus beiidra- 
darbis, kitą savaitę i.šva- 
žitmjąs i Lietuvą. Stiid. K. 
.Vengras Lietuvoje įstos į 
T. Marijoną įsteigtą Kuni
gą Seminariją. “Darbinin
kas“ .savo mielam bendra
darbiui linki gražiausio. pa?

gimę ateities darbams.

ADVOKATAI
-

'V

GARNYS APLANKE
Belėkdamas į šiltesnius 

kraštus, garnys aplanke p, 
p. Bronislavą ir Feliksą 
Pažarskius, gyv. 256 91b

jiems sūnelį. • ’
Motina ir kūdikis labai 

geroje sveikatoje. ;

bankui .8250,71.2.50, tariau 
valdžios sperialėis . ligoniai 
dabar surado,, jog. Mullonėy 
Mio laiku bankui buvęs sko- 
I‘m-a.- ^09.000.1:1. Kalti
nime nuind'Hiia, jog Mllllo-

Ve’.’ York teisme, 
buvo- liudininku 
mayoio \V.alker 
lakra . tyrinėjimo

a

tr

DAKTARAI
Tel. So; Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

DR.M.V. CASPER 
(KASPĄUAVI0IU3 ’ • 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
OfUo Talandot:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1 :ftO Hd 
S Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi« 
«a.s uždarytas subatos vakarai lt 
uedfildionlaiD, taipgi sereįomla nue 

12-toe dienų užUarytna.
Taipgi nuimti ir X~ray

JUOZAS CUIIYS

'“kiamlhirs” indas.

Mullmicy suarėšiu o t a s 
kur jis 
buvusio 
pajamų 
byloje.

Jjžslątr jam paskiria $T<5,- 
•<inu, kurią- Mdllonėy negalė 
jo užstatyti, mdėl jis paliko

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. 6ALVARISKI
(GALINAŪSKAS) ' ' “

Tel So. Boston, 230d;..»
414 Eroadway, So. Boston

Ofisas utiliiras nuo 10 . iki .12 vai. 
ryto, niio 1:30 iki 5:3O po pietų, ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šviuitą hieną 

pagal susitarimą.

ADVOKATAS

414 Broadvvay, S. Boston, Mass.

■' Tel. So. Boston- 0948 '

' GYVENIMO..
. Tel. l’urkwny 18G4AV .

. Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prova*. Daro d- 

. - sus tegalina dokumento*.
S17 E St., (kampas Broadvray)

South Boston, Maw,
Telefonas; Šou Boston 2732

Namą ; Talbot 2474

I

lY

ADVOKATAS 
‘'Darbininko” Name 
(antros lubos,. Room 1).

366 Broadvvay, So. Boston.
■ ’/ Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 State St.x Room 326

.. Tel. Hubbard 9396 , 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

TėT. Talbot 2878 Dorchester, Mass,

Tel. S- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So, Boston.
». Room .3.

Gyvenimo vieta:. 39 (ireeą-
: • ‘ -- . Jludson, Mass.
Tėl. Hiidson 622.- •

V'/

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
. DARDI N iNK<) NAM K 

366 Broadvvay,
. Sodth Boston, Mass

Vėliau jis tą užstatą su

mpskričiu metiniame išva
žiavime Ims Įvairią Įdomy
bių, tarp kurią bus mergi
nu kumšėiąsvirdžio žaidi
mas. . Rrmgtyiiiausis Wor- 
cestei” i? ,,Sd. Boston Vytės'. 
AVorcv>tęriėtes tikisi laimė
jimo, ti'ėiau ir S‘)uthbosto-

lai bus įdomu pasidairyti 
ją žaidimą.

C 
s . tt i g

a

. Sykį p. Jonas Glhieckis. 
utrlus vietinis. darlmotojuA 
ir pasekmingas krmituvniii- 
kas, pasitikęs kim. Pr. Vir- 
rnauskį ir keletą parapieciu, 
klausė ją: “Kuomet ginies 
turėsime naujos • tvoros už
baigimui kokį parengimą?” 
J is labui gvrė. t vorą. Tvorą t 
Tai tvora!, anot jo,- tvar
kingai. išgalvotai ir drūtai 
Mislatyta — gražiai'Užbaig
ia. Dabar reikalas tik-ko
kias.. .liepąprastas^ užĮ)ąigtii-

r . l, ... , •»

Šiumiš dienomis daugelis 
našiaicią kreipiasi į Švento 
Vincento de Paulio draugi
ją dėl pašalpos.. Taigi pra
šome geraširdės vislioni.enėą 
padėti šiam garbingam sky* 
riui ląbdarA’hėjiLjnįesldte 
atiku, kiek galite, į specia- 
lo dėžę, Šy. Petru bažnyčio
je, skirtą Šv. Vincento de 
Paulio skyriui.

Tel. Šų. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
.1:30 iki l5.ii" nuo G:30 iki 9 v. v'. 
•Semionus nuo 9 iki 12 V. tlierių;
Suimtomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo. 0 iki 12 vai. dienių.

(pagal sutarti)

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadivay.
South Boston, Mass.

ŠV. PETRO LIET. PARAPIJOS 
M ET I N 1 S 

IŠVAŽIAVIMAS
Su Visakeriopomis Įvairybėmis 

Darbo Dienoje 

Rugsėjo - Sept. 4 d., 1933 
Atnaujintame Munchback’s Parke 

Beech St., Roslindale, Mass.
• ' -Įžanga 25č, Vaikams dykai.

Važiuok nuo Fu ręst Hills stoties VVmteig'ton gatve 
iki-Beech St., Roslindale, Masš.

Pikmkicrianis skiriamos net 5 dovanos.
So. Bostono Vytės iv Studėntėsį los Volley balt 
Grieš geras orkestras. -
Jei lytą, vietoj išvažiavimo įvyks Balius ir Bazarė- 

lis. svetainė j ir naujai aptvertame kieme, 492 K..7tli St., 
So, Boston, Mass.

Kviečiami visi bendradarbiauti.
KVIEČIA RENGĖJAI.

jams bosi oi įiechuns. Visi 
linki Braves tymui laimėti 
pirmą vietą ir tuomi įsigy
ti -teisę žaisti. dt’d pAisaidhiio

Prie Castlv salos kiekvie
ną vakarą gal ima . rasti ne
mažą burei Į lietuvią žuvau
jant. Pasirodo/-kad' lietu
viai ir. prie !•> tikę!

P-lė. Oim A’aleę.kaitė, Vy
riu centro valdybos narė, 
tik ką sugrįžo iŠ Pasaulinės

kad kelionė jai gražinusiai

Būrelis vagilį'apvogė p. 
Mary Shea,.gvv. 2.54 C Si,, 
pereitą* šeštad^iij.. Paim
ta apie 50 ŪŪlėriiį! •

Bostono tymas per kėlio
ji ką metą vis buvo atsilikęs, 
tad šiemetinis laimėjimas 
visiems b< >st on i eėi a i ns t ei k i a 
daug pasitenkinimo.

BUŠAI PARENGTI

. Dr. M. V. Kasper sugrį
žo šią savaitę is Amerikos 
'lentistu Seimo. įvykusio 
Cbieagojo.

Šv. Įkiro choro metiniai 
šokiai Įvyks rugsėjo 27 d., 
Ritz Plaz.a sale/je. 218 Ilum 
tington Avė: ’ Sigiu įvykiui 
išrinktas šis stiprus kouri- 
■ etas i ]>. p. grab. J. V. Kas- 
)eyaš, O Val.eckaitė, EI. Po

dėly! ė ir J. B. Lauėka. Tai 
>us šokiai!!!

Pranelis,

SUĖMĖ VAGILIUS PA
VOGTAME AUTONIOBI- 

UJi? ;

= Tel. Porter 3789 i

Į JOHN REPSHIS, D. Į Į (BEPfiVB) į
| Uetuvte Gydytoju
| Ofiso Valandos;.2—4 ir 6—8 |
I . 278 Harvard Street, Į
Įkamp, Inman arti Central Sq,| 
| Oambridge, Mau. Į

J im būvo. priminta, kad 
tinkamiimsis naujos tvoros 
užbaigi iiviu parengimas, 
koks vali būti, tai parapijos 
Įiikuikas, Dąrbo Dienoje,

NE VIENINTĖUS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

Srimnt 'širdies, Plaučiu 
Kepenų, Pilvo, inkstų, Slo
gos, Patrūkimo, Reuma
tizmų ir visokius Kraujo, 

L Nervų, Odos ir Kl'ouiškns 
abiejų lyčių Ligas.

Patarimas. tMuk 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių. Išlaidų ir kančių. 

Dt.Gra(j,327Ez£. 
į Falastfoj: Antradieniai*, ketvirta 
| dienlala Ir SeStmllenlatR 10—12 rri 

2—5, 7—8 vakar*!

Tel. S. B. 2805-R,
LIETUVIS

OPTOMĖTRIST AS
Ifiegzamlnnoju akie 
priskiriu akinius 
KrelyftA akis atltie- 
kinu ir ambUJonlė 

korė (aklose) akyse eugnjSLnuih'le- 
aq tinkamu laiku.

J. L. PAMKARNIS, o. d.
447 Brbttdway, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
9h

Telephone 
SO. BOSTON i®

■ ■ ' w
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKEĘ IR ROCKNE 

Automobilią ir Treką 
Agentūrą.

Taisome visokių Išdirbysčlų mito- 
mobilius. Taisymo. Ir dehionstrnvl- 
iiio vieta:.

1 Hamlin Street 
it E. Eighth St.

įSOUTH BOSTON, MASS.
Joe: ICoDočlimas ir Peter Trečiokas 

savininkai

L. Vyrią Naujosios Aiig- 
ijos apskričio metinis iš- 

Į GRABORIAl J

JOSEPH W. CAW1
(KASPARAS)

G R A BARIUS

494 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J
Res. 158 7th St.

Tel. So. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

yažiavnnas įvyks šį seknra- 
dienį, rugpiūcio 27 d. Vi
si >s apskričio kuopos smar
kiai jam rengiasi. Neatsi
lieka ir South Bostono vy
čiai, kurie tikisi tiirėli ]>ir- 
menybę tame išvažiavime.

Mūsą vyčiai turi vilties 
nuvežti . daugiau šią pikni- 
kioriu. sSusisiekimas labai 
patogus (busu kelionė už 
vieną dolerį į abi - puses), 
tad kodėl nepasinaudoti ir 
nepralenkti kitą koloniją.?!

Bušai nuo šv. Petro lie
tuvi ą bažnyčioj išeis 10 ir 
12 va], tiesiog. į gražiąją 
Palangą, Lawrence- Mass. 
Tik iš anksto įsigykite ti
kintus.

• Jei rugpiūcio 27 d. pasi
laikytų lietus, tai išvažiavi
mas bus nukeltas į rugsėjo 
1.0 dieną.

Lietuve Siuvėja

A. DAUKANTAITĖ
Stovit visokius vėliausios mados 
drabužius priėilamomis kainomis. 
Darbą atlieku gražiai ir greitai.

Kreipkitės
317 E. 8th St., So. Boston, Mass.

| JUOZAS M. DILIS Į
L LAIKRODININKAS Į

i Parduodu įvairiausios rūšies j 
ė auksinius ir sidabrinius daik-1 
j tus. Taipgi ir pataisau. . |
Į 366 W. Broadvvay | 
Į SO. BOSTON, MASS. i 
OiiiuiMihiir

lALENDORIATlGMMr
Spaudos Itartai, ■ \ 

C ’ Type\vUterl«I, l 
( žiauiahjliom kainom. > 
SIDNEY PRtNTING SERVICE 

11. -žh.lžjunas ir E. SUirana\lčius 
315 E st. prie Broadvvay, 

So. Boston, Mass. -.

Profesionalui, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke," tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Visi irarsinkitčs. “Darbininke.”

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite- kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 
o . aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už variavimą i kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

Rugpiūėio 23 dieną naktį 
South Bostono gatvėse poli-, 
ei ja turėjo daug darbo, kol 
sugavo tris vagilius, ban
džiusius apiplėšti vieną 
Rosbury krautuvę. Po to 
jie mėgino padaryti apiplė
šimą South Bostone.

Suareštuotieji yrą: Abra
kam Sonitsky, į(> metą iš 
Re-verė; Fred J.’ Tlį< nupsdn, 
19 m. iš NQVbiir.n)(Tl d* M. 
J. Shaugiiuessy, 17 m. iš 
(huubridge.,’:

BOSTONO BRAVES SIE
KIA PIRMENYBĖS

• Bostono basvbair tymas 
B ravės-šiomis dienomis Na- 
t iotinl lygoje užėmė 
vietą. . Tai . sukėlę 
džiaugsmo bakelialL

dalą 
mėgę

NEPAPRASTAS 
BARGENAS

DORCHESTERY 
l)\i<"ju ,š<‘iuą nu nainas su krautu
ve, pfJningoj vietoj bizniui, par- 
skliioda už $2ūG(), mažu įnešimu 
ir leiigMun išlygom.. Kreipkitės . 
tuojau )>as:' • ‘ .

A. J. KUPSTIS,
W. Broadway, ' 

So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 1662

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUŠ)

' 16-18 Intervale Ši, 258 Wėst Broadvvay,
Montelto, Mass. So, Boston. Mass.
Tel. Brockton 4110 Tel. S. Boston 4486

Į INSURANCE |
| ApdrauSk namus, rakandui 
| automobilius: pas •
L J. S. MESLIS
i 495 W. Broadvvay, So. Boston
| Tel. So. Boston 3612

i

i

Api(i- mūsą pigą ir gražu patarnavimą,, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNUS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel, So, Boston1 0304-W

K, SIDABRAS
. Važiuojantiems j ir iš Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduodu. 
Laivakortes.

Apdraudžiu bakšus, namus, rakandus 
U" t. L. ..

312 W. Broadu.ay, S. Boston, Mass. 
Telefonas .South Boston 179S

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRAB0RYST2S ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

' naujoj vietoj
564 E. Broadvvay So. Boston, Mass.

. , Tel. So. Boston 081.5
. Dabar .galėsime .dar gėriau lietuviams patarnauti, nes 

mtisą įstaiga turi visus patogumus. ■ Naiijesmš mados .kamba
riai šermenims D.YKAĮ. ■ Patarnavimas dieną ir-naktį. Pib .

. nas pasirinkimas iiietalinią .ir kieto medžio grabą, Užganėdi- 
nimas, teisingumas Ir nuoširdunias, tai mtisą . aukščiausias 
tikslas. ; ....
D. A. ZALĖTSKAS

(Graborius)

AGENTŪRA
Parduodame- Laivakortes i . ir 
iš Lietuvos ant imt ogiausią ir 
greičiausią laivą. Sutvarkomi 
reikaliukus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH 
INSURANCE

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus;*-Automobilius irt. t.

, BR0ADWAY TRAVEL 
BUREĄtJ

•K. J. VIESULĄ, Su v.
366 W. Broadivay, 
So. Boston, Mass.

’l'el. Seni h Boston IH52O’ ■

F. E. ZALETSKIENŪ j
(Bnlsamuotoja)- . Į

Alus , niekad., nėra taip 
nustelbęs; -kaip; tie, kuriė jį.. 
geria. ..y / . .

• t

. —k



Penktadienis, rugpiftčio 25, 1933 PJARgĮNĮNgO

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
■■ j ■ . 1 " ■ '• • ; ■ ? . • ■ • . . I

PHILADELPHIA, PA,

PHILADELPHIA, PA.
ŠV; KAZIMIERO 

PARAPIJA
A. a, Įsmigo Juozapo J. 

, Kaulalao laidabitves

> Antradienio vakare, rug
pjūčio 15 ’cl, apie septintą 
valandą, ^ąibo gi’ęituniu pa- 

. . sklido žinia, — labai nema
loni ii* baisiai skaudi, kad 
mūsą geri), klebonas^ kun. 
J. J* Kaūlalds pasimirė. Ve
lionis atsiskyrė su šiuom 
pasauliu 6:31 vai. vakare 
Šv. Agnieškos ligoninėje.

Tą patį vakarą apie 9 va
landą kūnas parvežtas kle
bonijom Jau. valandą prieš 
velionio parvežimą, gausi 
žmonių . minia susirinko 
prie klebonijos durą, norė
dami pamatyti velionį 

. Kaip tik spėta atidaryti du- 

. ris, minia pradėjo grūstis 
vidun — vjJ’ai, moterys, 
seni ir jauni—taip greitai 
ir plačiai pasklido toji ne
maloni žinia. I

. Penktadienį, 3:3Q velionis 
pašarvuotas bažny č i o j e. 
Nuo penktadienio iki šešta
dienio ryto tūkstančiai žmo
nių lankė bažnyčią pamaty
ti velionį ir atiduoti jam ■ 
paskutinę pagarbą. Tokių 
šermenų Philadelphijos lie
tuviai dar nebuvo matę.

šeštadienio rytą „prieš 7- 
tą valandą būriai žmonių . 
pradėjo rinktis į 'bažnyčią, 
ir skaitlius kas sykis vis 
didėjo, kad apie aštuntą va
landą bažnyčia buvo prisi- 

. grudusi žmonių, o kita tiek 
žmonių liko lauke -dėl vie
tos stokos bažnyčioje. Gat
vė užtvenkta žmonių • tūk
stantinė minia;, policija 

; tvarko trafiką, praleidžia 
automobilius ir gatvekarius. 
Nuolatinė eilė žmonių, kaip 
upė, plaukia laiptais ąukš^ 
tyn paskutinį sykį pamatys 
ti velionį. Bažnyčia už
grūsta liūdėt o jais; tvarkda
riai meldžia žmonių, kad 
nestovėtu prie grabo, bet ei
tą pirmyn^ nes šimtai žmo
nių stovi. eilėje, laukdami 
tos progos. Taip toji nuo.- 
latinė žmonių upė plaukė 
iki 9:30 valandai; perėjo-ne 
šimtai j bet tūkstančiai. '

Bažnyčioje karstas iškel
tas ant katafalio. Visi trys 
altoriai, gedulu papuošti: ži
ba šimtai žvakių; groja 
graudingai vargonai; visi 
elektros žiburiai uždegami, 
kurie apšvietė visą bažny
čios vidų. "

Prasideda gedulingos pa- 
malclos; egzekvijos, mišios, 

. pamokslas. Egzekvijas ąt- 
a_2 giedojo didelis būrys kuni

gą. Mišias prie didelio ąl- 
■ ; toriaus. atnašavo kun.-. I. 

Zimblys iš - Philadelphijos, 
dijakonu būyo kuiį J. Ka
ralius iš Shenąndori o, soli
di jakonu kun. C. Kleyins-. 
kas iš Tamaąuą.. Prie šo
niniu altorių mišias laikė 

| kun. G. Valančiūnas iš Gi- 
į rardvillė, ir kun; S. Norbu- 
| ‘ ’ tas, iš Praekville... Ceremo-
I niją vedėju buvo kun.’P. 
t . . ■ . ’ -■ • ’• ■

Česna, iš Mahanoy City. 
Pamokslą p;lsakė garsus it 
žymus pamokslininkas kun. 
Jėzuitas Bružikas. . Laike 
mišių giedojo diecezijos ku- 
nigii choras, Solo giedojo 
parapijos vargonininkas J; 
Ilodelis. Pamakloms pasi
baigus, varpams gaudžiant, 
nešamas karstas iš bažny
čios į palaidojimo vietą 
taip bažnyčios ir Seserų 
Kazimieriečin namo. Žmo
nės grūdasi, veržiasi, spau7 
džiasi, kiekvienas stengiasi 
prieiti arčiau kapo. Pasi- 
baigus painaldoms, karstas 
pamažu leidosi duobėn. Šal
ta. ženlele priima mūsų my- 
limą-klebonąr savo glebėm ■ 
amžinam atilsiui. Po tam 
kiekvienas ėjo prie kapo at
sisveikinti paskutinį kartą 
su savo’ gerb- klebonu. Nors 
mūši j klebonas atskirtas nuo 
mūsą, vienok niekad nebus 
užmirštas. Jisai gyvens 
mūsų atmintyje ir širdyse. 
Amžiną atilsį duok jam, 

. Viešpatie.
Tu ir Aš.

Girėno giminėms mūsų šir
dingiausiu užuojautą dėl jų 
giminaičių mirties, kurie 
savo drąsiuoju žygiu, Lietu
vos garbei pasiaukodami,* 
įraše Savo vardus aukso rai
dėmis į Lietuvos istorijos ir 
; pasaulines aviacijos istori
jos lapus?

Už Susirinkusius,. ją įga- 
ioti, pasirašo: ■

. Kazys Dryža,
Antanas ITžumeclcas, 
Stanys Barauskas, 
Jurgis Pranskūnds, 

.Pranas Putras,
Kasys Vidikauskas.

Prierašas-. Laike pamal
dų . už žuvusius didvyrius 
Darių-ir Girčną^^v, Kazi
miero bažnyčioje rugpiučio 
17 H., jų paminklui surink
ta 38 doleriai su centais. ?

PRANEŠIMAS IR 
UŽUOJAUTA

Šią motų rugpjūčio 15 d., 
antradienį, 6:30 vai. vakare 
šį ašarą klonį paliko a. ,a. 
kunigas Juozas Kaulakis, 
Šv. Kazimiero lietuviu ka
talikų parapijos organįzuo- 
tojas ir klebonas. (Jis yra 
šuorgamzavęs ir šv. Jurgio 
parapiją tarp ^Richmondie- 
čių}. Todėl aš, žemiau pa
sirašęs,. Jurgietis pareiškiu 
širdingiausią užuojautą nu-. 
liūdimiems Kazim i o r i e- 
čiams dėl jų klebono kini; 
j. Kaulakio mirties. Kar
tu reiškiu užuojautą, ir vi
siems Velionio kunigo gimi
nėms.

Kazys Vidikaustyis.

PAREIŠKIMAS LIŪ
DESIO

Šv. Kazimiero parapię- 
ėiai buvo sujaudinti skaiv 
daus ir neišdildomo iš lie
tuvių širdžių skausmo dėl 
žuvusių .mūsą tautos garbei 
didvyrių a. a. kap. . Stepo 
Dariaus ir Įeit. Stasio Gi
rėno, kurie it padangių arai, 
pašiepiantieji audras, per- 
skrieję per platųjį vande
nyną, žuvo kaip karžygiai, 
nebijoję mirties, arti savo 
kelionės tiksli), mūs lietimu 
buvusių viengenčių prūsu 
žemelėje, netoli Šokliu mie
stelio. Pasklidus žiniai .ą- 
pie ją mirtį, nuliūdo visa 
mūsų. tauta, taip tėvynėje, 
taip išeivijoje. . Nuliūdę 
ešamė ir mes Kazįmierie- 
čiai. ■

Jiems pagerbti ir pasi
melsti už jų vėlės, mes, Ka- 
zimieriečiai, sukąkus mėne
siui laiko nuo jii tragingoč 
mirties, rugpiūčio 17 d., šji- 
sirinkę šv. Kaizmier.o baž
nyčioje, nuoširdžiai pasi
meldėme už juos ir po pa
maldų susirinkę svetainėje, 
slėgiami liūdesio, viešai pa- 
reiškiame a. a. Dariaus ir

SHENANDOAH, PA.
VYČIŲ PIKNIKAS . .

Šiomis dienomis Vyčiai 1 
stropiai rengiasi prie di- ' 
džiulio rudeninio pikniko, 
kuris laikomas Wamby’s 
Bearti, netoli nuo Nurera- 
berg, Pa. rugsėjo (Sept.) 3 
dieną, sekmadienį, prieš La
bai’ D,ay. Vyčiai ypatingai 
■džiaugiasi, kad galėjo rasti 
tokią labai gražią ir ypatin
gai patogią įdėtą išvažiavi
mui. Vieta gamtos .apdova
nota aukštais kalnais iš vi
są, pusiu, gražiomis pavėsi- 
joniis ir didžiu ežeru mau
dytis. Gražesnės įdėtos ne
galima rasti. Taigi, Slie- 
uandoriečiai ir apylinkes 
lietuviai turės progą susi
pažinti su ta vieta, atvažiuo
dami į Vyčiij pikniką. Sve
čius lyčiai, pavaišins gar
džiais valgiais ir gėrimais. 
Be to, dar bus ir orkestras, 
kurs linksmins pikiiikierius.

’ Į Įžanga į parką bus dykai.
Vyčiai iš kalno pardavi

nėja bilietus, kuriuos gali
ma suvartoti artai kelionei 
arba valgiams ir gėrimams. 
Bilietai tildai 25 centai. Ke
lionė tiktai 10 mylią nuo 
Shenandoriaus. Kelias ge
ras iki pat parko, Tiems, 
kurie važiuos savo .automo
biliais, visas‘kelias paženk
lintas iki pat parko. Ku
rie neturi automobiliaus, 
galės važiuoti nuo bažny
čios autobusais po kiekvie
nu mišių, pradedant nuo 
7:30 iki — 1-mos valandos. 
Kelionės kaina į ten ir at
gal tiktai 25 centai.

K e I t o d i s : Iš She- 
nandoriąus važiuoti į Shen, 
Heiglits link ir paimk kelią, 
kuris veda i Riiigtdwn, po 
to imk naują Shepton kelią, 
per Brandomdllė, Važiuok 
iki Rattling Run, pasisuk į 
dešinę ir važiuok tuo maka- 
dainazuotu keliu iki pat 
Wamby*s parko. Visas, ke
lias bus paženklintas. /■ -

. BYLA ATIDĖTA
Byla prieš Šv. Jurgio pa

rapijos “tru&tees — komi
tetu inkus’’ buvo atidėta iki 
rugsėjo 11 dį Rugpiūčio 
16 dieną buvo bylos tardyy

mąs dėl pirmiaus įgyto “in- 
junetion.” .. Bet teisėjas 
tuomet nusprendė “in,june
tion” pertraukti tam sykiui 
iki rugsėjo 11 d.

SPORTAS
Šv. Jurgio parapijos ba-» 

sėbolininkai, Bohby Nork 
vadovaujant, laliai sparčiai 
laikosi prieš visus savo o- 
ponentus. Dri šiol išlaimė- 
jo 13 žaidimą iš eilės. Jau 
ntio pirmos dienos Šios ant
ros dalies svaidinimo, jie 
turi sau pasisavinę pirmąją 
vietą. Matytis, kad nieks 
negali juos nuo tos aukštos 
kėdės nuversti,

Praeitą sekmadienį jie 
nugalėjo YėtUigling’s pie
nininkus 6-4. Nonk Dau
gai iš Temple Universiteto 
visą laiką mėtė sviedinį.

Šiais laikais ypatingai 
gerai žaidžia Stan Hino ir 
Sidkąrage'. Stąn Hino lai
kosi. pirmoje vietoje iš vi
sų basebolininkii, dažniau
siai išmušdamas sviedinį, 
.476 nuošimčiu.

Linkime mūsą sportinin
kams, geriausią pasekmių ir 
toliaus.

DU DAKTARU
Retas į vylus, kad vienoje 

šeimoje būna du ‘daktaru. 
Taip yra Andrulionią šei
moje,, mūsų mieste. Vienas 
sūnus dentistas; kitas Ma
rijonas,į kunigus einąs, fi-

■ losofijoš daktaras. Dentįs-
■ tas jau keli metai dantis
■ gydo ShenandorieČią tarpe,
■ ■Marijonas daktaras Andru- 
i lionis praleido- apie šešis
■ metus Romoje, rengdamasis 

į kunigus. . Neseniai grįžo 
ir dabar atostogauja, pas tė
vus. Rudeni užims profe
soriaus kėdę Marijonu kole
gijoje.-, Thompson, Conn. 
Geros kloties ir pasekmių 
linkime abiem daktaram. *

l MIRĖ PR. SIMB ALA
Panelės į Dangų Ėmimo 

šventėje Pranas Simbala 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
palikdamas žmoną ir šešis 
vaikus. Buvo 66 metų am
žiaus. Jau 2 metai/ kaip 
jautėsi nesveikas, bet tiktai 
kelias dienas prieš mirtį 
sunkiai susirgo.

Buvo palaidotas rugpiū- 
čio 18 d. iš šv. Jurgio baž
nyčios, kur atlaike, iškilmin
gas š v. mišias kun. P. Lan- 
inakis prie didžiojo alto
riaus ii’ kun. J. A- Karalius 
ir kun. Pr. Mockus prie še- 
niniu altorių. Visi trys, ku
nigai palydėjo velionės kū
ną iki pat duobės. 'Amžiną 
atilsį suteik jam, Viešpa
tie! .

ciškaus Seserų Vienuolyne/ 
PittsbuTgh, Pa., pirmą va
landą po pietų.

Konstitucijos skyriuje 
sakoma “Rėmėjų skyrius, 
tūrintis dešimts ai? mažiau 
narių, turi teise į. seimą 
siųsti vieną . atstovą; sky
rius turėdamas daugiau 
.dešimts, skiria po vieną at
stovą iiuo kiekvieno dešimts 
narių.”

$v. Kazimiero parapijos 
metinis Pažarus prasidės 
rugpiūčiu. 24r 25 ir 26 d. d. 
ant Cantrell St tarp 28 ir 
29, RųgpiųČio 31, rugsėjo 
1 ir 2 ant Maclison St. tarp 
80 ir 81. Rugsėjo 7, 8 ir 9 
ant Mifflin St. tarp Rront 
ir pSecond Sts. Rugsėjo 14/ 
15 ir 16 ant Fernon Št. 
tarp T’ront ir Hecond Sts. 
Rugsėjo 28, 29 ir 30 ant 
IPernon St, tarp 2-os ir 3-os 
gatvių,

Turinio garbes pareikšti 
visiems lietuviams Pini adei-

phijoj, kad , mūsą metinis 
Šv.’Kazimiero parapijosbiv J*® 
žaras įvyks pažymėtose 
vietose ir nurodytu" laiku. *4 
Kaip visuomet mūsą duos-A 
nūs parapijonys gausiai rė
mė surengtą Bazarą, tiki
me ir šiemet visi parems 
nuoširdžiai šį darbą. Baza- 
T,as bus gyvesnis ir gražes
nis dėlto, kad manoma pa
ruošti daug naujų žaislą ir 
daiktą. Jaunimas kas va- 
karąj pradedant nuo 7 v,ai., 
galės smagiai pasišokti 
prie geros muzikos.

Stiklas po stiklo; Jurgis 
tapo girtu. . ' •

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graiką Mytologijog Žiupsne 
Hs) su paveikslais. Lietuviu ; 
kalbon išguldė Alyva .25

i
*A

A}

Ąžuolas. A. Vienuolis . . t, JO
Kas šiandien Kalbama, o 

pie Dievų, Sielą, Religija. Pa- • 
žangu ir Socializmą. Parose ■ 
Dr, Povilas Mira .. .. .. .. .10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upes,, žmones, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi
kolai! is .. . . . , ... .. . , . JO

MALDAKNYGĖS
Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais .. .. 1.50/ .90 ' .
Maldų Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .. .. /...........  1.50 .75 .
Pulkim ant Kelių “Dar

bininko” spauda; Odos, apda
ru ....................A. .. $1.50 2.00 *

Trumpa Apologetika .arba 
Kataliką Tikėjimo Apgyni
mas. Paraše kun. V. Žajan- 

^Tauskas rbgT’.A T. •. .U.. 135 
. Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .. .. .. .25 

; Limpamosios Ligos ir kaip 
[nuo ją išsisaugoti.' Parašyta 
negyvoji gamta;jžeiųč, van
duo, oras, Parašę J. Baronas. .25 

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais .. 

Vaikų Knygelė su pa- 
veifcslais ;. ,. .. t. t' 

Mano Patyrimai Didžiojoj' 
Karėj, 1916 ir 1919 m. para
šė kun. J. F. - Jonaitis (Kape
lionas/.... ... .. ..

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius ,, .. .......................

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P, Sauiąsaitis

Moterystės Nesuardęmvbė. 
J. Lesauskis, Šv. .Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .. .. 

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A, Rueoričius ., ., ,, .. .20 

Meilė (Poema). Paraše M. 
Gustaitis.......................   ..

Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria d. P. ..

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K J. Skrtiouys .. ., .1 

Lsiskitė Mažučiams Ateiti 
Prie Mangu, Sutaisė kunigas 
Pranas .. .. ... ...

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .... .... .. .. .25 

Andersono Pasakos—eu pa- 
veikslCliais ... .... ...... JO

Malda. Svarbi Išga n. y m o 
Priemonė ŠV Alfonso Liguo-. . 
,ri. Sulietuvino B. A. .. .. .. JO 

Novena, Prie . Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su. trumpais 
apmąstymais apie Jo gyvftui- 
mą. Parašė Tėvas .Eugolinus 
Stroff, O. F, M. Verto K .. .

. Prižiūrėjimas. Sutaisė Arnerb 
kos Lietuvaitė........... . * LQQ

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A, L. Graii&UtoiS .. 109 

A Brief Lithuanian Oram- .
mar. LietuviŠkahAngdiS k a s 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15 

. Materijos Keitimosi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .4 .. --'i .... .. .. «• •• J5 

Delegatu Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. ..... .. .. •. J5 

Vadovėlis išmokti dni l i a, i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. ..

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami niūsą mergai-’ 
toms. Iš vokiško p e r d i r b o 
Kupranas .... .. .. ...

Mūsų Jaunuomenės Idealai.. 
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio. 1D1-7 m. , . .. . . JO 

šeimynišldems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno ŽvynČ .. JO 
Iš Adomo Midkevičiaus Raš
tų, Maltykloms parinko M.. 
Biržiška.. . '.

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .4 JO 

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos moksliu .. ............. .. JO

‘'Dievo KaralystB Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Verstu iš lenką kalbos 
ir išleista rūpinantis. P. L. ..

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi. Žinoti avim mokėti..... .- 

Kovotojas dėl..Viltdaus Jie-.
tuvybšs. Kun, J. Ambmžię- : 

<50* jus .. . .. ... ; J

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

kalbon išguldė Alyva
Trys Keleiviai — Krikščio

nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T; Vyš
niauskas. Vertė P. B.. .....;

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo- atsitikimus. 
Parašė J Tarvydas .........

Turto Normar—moks Ii š k i. 
pasiskaitymia. Parašė Uosis..

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L. ....

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis .10

Ųžkeita Mergelė su Barzda 
ir Bajzdaskutis — apysaka.. .15

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .. ... .. .25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 
kun. Pr. BuČys, M. I. d. ..1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paiyžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovą. Išguldo 
Magnus Parvalkiotis ....... .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. — Apie visas de
rybas be. galo įdomūs nuoti- 
kįai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis.......1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis .... .50

Gegužės Mėnuo —-Kun. P. 
Žadeikis '.............

Aritmetikos Uždavinynas
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos . mokslui . K.,
Petriukas

Bolševizmas — Kas tai yra. 
bolševizmas ir jo . vykdymas 
Rusijoje ' ... .. .. ... J5 

žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e gūži
liems su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis ........ .. .. .25

Laimė — (poėma).. Parašė 
Vaitkus ... .. .. . . »-.t .. .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š.

• Mūsų Tikėjimas—'išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25 

Lietuvos ženklai. — išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .. .... .. .. .... .. .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai; 
Parašė Juozas V; Kovas .. .20 

Eurharistikos Stacijos. Su-?.
lietuvino Kun. P. Juškaitis ., .15 

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galevičius; .. i.. .50 

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio.. . . . . .10 

Žmogus ir Gyvulys. Parašė
kun. Pr- BuČys .. .. .. ... .15 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .. .. ... .. .. .. ,0b 

Maldos Galybė. Istoriškas..
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kčionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B; .. .. .. ;. .15

Apsirikimų Komedija. At
sitikimas iŠ Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a. u s 
Vaikas .. ,. .. *. -. .

Jono Kmito Eilės
Be apdarą ...Z...
Lietuvos Albumas. Su pa-

. veikslais ir aprašymais .. ,. 1.00 
. Dr. Vįnęo Pietario Raštai.

Istorijos apysaka 2 tomai

.25

.25

.25

.15

.15

.40, 
.25

.35
_______  . ■ laiškas vieno .

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RŲ VIENUOLYNO RĖMĖ- 

JAMSPRANEŠIMAS
Pasirenidaiha C ę n t r o 

Valdybos posėdžio nutari
mu, šitiomi skelbiu, jog me
tinis Šy. Pranciškaus. Sese
rų Vienuolyno Rėmėjų Sei
mas įvyks sekmadienį, 1 d< 
spalių, 1933 m., Šv,. Pran-

.40

.20

.15

.10

.15

.10

.10

.15

.25

.25

.15
y^gią.Gamiirim^ jr

TEATRAI
Vienuolio Disfiuta su Bubi- ' 

ną, Viiyio veiksmo juolcai Su- . 
Hčmyino Vakteamtis .. .. .. J5

K Giltomis, 8-jų vei- 
inedija. Parašė Sel- . 
rijų Jutotas •- .................   .25

Giliririj^as Vyras. 2-jtj ak- 
to komedija; parašė S. Tar
vydas ... .... ...... .. .25

Ubagų Akademija ir Uba
gą Balius ?- komedi jos po 
1 aktų. Parašo Seirijų Juozu
kas .. ... .. •. • • • • .• - • .35

Snjęgas—Drama 4-rių ak
tų, Vertė Akelaitis .. .■• -.. .40.

Esww — 3-^ia dalis dra- ■1 
mos “Gims Tautos Genijus.” - 
Parašo kun. L. Vaicekauskas. JO . •

Viri Geri — 3-jų veiksmą .. 
vaizdelis; parašė F, V. .. ... JO

Patricija, arba 'nešinamoji 
kankinį — 4-dą aktų drama. 1 
Verto Janas Tarvydas ... JO,:

Išgww Apsireiškimai — . ’ 
a to jimas ir gyvenimas antže
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ..............   . .. .75

pramos l 1). Germanas; 2) • t 
Fabiola 5-kiu aktą; 3) Ldur- • 
do Stebūlas 4-rią aktą; para-

j. Jto^das .. . / .. .65; , • 
■ Knarisią. Balkių, .Kęmęįi-.
ja l=mė akte. Parašė Gineitis .15

Vaikų Teatrai driis L 1)

mg. Parinko S. EI J), ir N. .. .15 .
VfdtJsų Teatrai: dalis H: 1J 

JŠnrsime naėkuij 2) Antanu
kas. Surinko 8.K., D. h* N. . ,

DAINOS

.15

jo

.05

10

.30

.to

. .05
. .75
. .50

JO

.05

.05

Jaunimo Afcfci, M. Ateivis 
Simzddio Dailios. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos JO
Svodbos Dainos .. .. .. JO 
BiruKės Dainos •.. .... .. JO 1 
Mūsų Kariuomenės Dainos. /

20 dainų dviems ir trims bal- • * 
sams Parengė A. Vaičiūnas'• ;
karo choiwcays fc. .. ..

SD GAIDOMIS
M. Petrausko

Jpįau Dįeu§ .. .. .. .. 
Vai ųš pakabčiau . . 
Ėigbo (Jjaiftašha) .. .. 
Už SUmgiū .. .. ..a. 
Sauklc raudona 
Šių Nnkoialy (dzūkiška) 
$kymau slųmimolį.. . 
Siuntė mano motjnčlč .. 
Ko liūdit svoteliai? .. . 
. Sasnaušldo.
Blaivininkų hymnas ,, 

Aleksio
Vyčių liymnas .. .... 

Mat Kelpšos .
Liaudies dainos (chorui .

; . Aš pus tėvelį'-Mcčiutė mano ,J5 .
Oi tu. lakŠtlngėlČ-Vauage- r 

lis tupėjo . .. .. .. .. 15
Kad Imviut morgelėir atlė-- 

ke .sakalėlis .. .. .. .. .. J5
>9 ■' A

.10

.40- 
15 
15 ■ 
.25 
.20 • 
.20 .
15 
.15 :
15

. . JO .

,20
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F DARBININKAS
E <TheWorker),
RpubHshėd eyery Tuesday andFriday eiept’ Holiddytf suok as 
Hk New lYear, Good Friday, IMemorial Day, lųdependeilco Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Ukristmaa
K* •_ '. . _ . ? :J----- -~įy.

JOŠUPH'S tilHUAiflAK K* O. AB80GIATI0N Of LAEOB.
m •econd-clM* matfer 8«pt 12, lOlBkv port Office at Boeton, lf*M 

E/ .wdertMActpfMttdiĖ18T0
KceepUnce for mlling at ipeclai rate of poetage provlded for In Sectton 1108 
ET Act of October 8,1917, *uthori>*d po Julyl2,1MB
L , BUBSORIPTION RATES: .

yearly ., •,.. ......... ,MP0
Htatov yeerĮyp...,.♦ .....|5.O0 .
fflpfMNtfc onqį per week y«arly..|2.Q0 Vteng kart »ay*lt8J* metanui.>.42.00 
KjhffeUn once pėr week yearly...42.50 ,11 -1 ,1 * - - -
F darbininkas
į#66 WEST BBOAIAVAY SOUTH BOSTON, 1IASS.
1 TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

onc* per week yearly.

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama ..............H-QO 
Užsieny metama  ........... .......^5.00

f 
Ufeleny l kart savaitėj* metama. 42.50

-■ir-r ■ rtgiĮfnri——L , h.-į-T-—įTrnr' Iii i 

“karinio komunizmo1? ir 
sausros, kaip Indijoje ir 
Kinijoje, po gamtmių kata
strofų ir kruvinų karų.

Bet Sovietų Rusijoj juk 
nėra karo ir pastaruoju .lai
ku nebuvo jokių-gamtas ne
laimių. Nebuvo žemes. dre
bėjimo ; Šiaurės Kaukaze, 
kurį ypatingai skaudžiai iš- 
t iko hadas. Neinivo saus
ros Ulcrainoje, nebuvo pot- 
viiiių Vakarų Sibire ir Pa-

KAME DARBININKŲ 
LAIME?

KUN. J. KAULAKIS
Kiin. Kaulakrs priklauso 

prie šviesesniųjų ir uoles
nių jų mūsų išeivijos vadų. 
Jis. jaunesnis būdamas daug 
užsiėmė literatūra. Origi
naliai yra- parašęs ir išver
tęs nemaža knygų dvasinio 
turinio. . Gamindavo pa
maldų vadovėlius. ir šiaip 
jau dvasinio turinio knygu
tes bei- brošiūrėles. Iškilus 
nepri klaust >mybės klausi
mui, kun. Kaulakis savo lė
šomis' pradėjo leisti perio
dini, laikraštį anglų kalboje, 
tikslu informuoti platesni 
pasaulį apie lietuvių tautą, 
jos praeitį, teisę palikti ne
priklausoma ir jos politines 
aspiracijas. Toks leidinys 
buvo reikalingas daug dar
be.), atsidėjimo, sumanumo 
ir lėšų, bet ypatingai karš
tos tėvynesmeilės, kuri ta
me tvirtame didvyry degė 
pastovia . ugnimi ir kuriai 
jis niekad neleido . užgesti. 
Jis kaip tvartas ąžuolas sto
vėjo imt katalikybes ir lie
tuvybės dirvos ir nė diliau
sios audros nevalioja jį.par
blokš! i. jis mirė, bet di
dinga jo asmenybė pasiliks 
nepaliečiama mūsų išeivijos’ 
atminty ir jo tvirtumo ir 
.pastovumo pavyzdys ilgai 
švies naujajai kartai ir ma
sins ją prie didelių darbų 
katalikybės, ir lietuvybės 

(naudai— • . ■ K.

E Dar vienas mūsii išeivijos 
E' vadas — veteranas nukelia- 

’E vo amžinybėn — tai kum 
By Juozapas Kaulalcįs, šy. Ka- 
Ift zimiero parapijos klebonas, 
Ep Phįladelpliijoj, išgyvenęs 

(55. mėtas h* klebonavęs 40
F metų toj pačioj parapijoj, 
E. kurią prade j o tik sų 60 sei
fe, myhų, uoliai ir tvirtai ją 
S* silorganizavo ir išugdė į vie- 

ną skaitlingiausių ir stip- 
įę riaušių Amerikoj;. Knita J. 
Ui Kautakis buvo tikras žė- 
K m.aitis, .giiiK^s Gargždi], pa- 

. p Tapijoj, Telšių apskričio. 
P Jis lanke Lįcpojaus gimna- 
b ziją ir baigė dvasinę semi- 
k nariją Petrapily. Tolįmes- 

nius mokslus ėjo Jagėdos
ta ųniversit et c K r< >ka ve i r 
L Louvain universitete,.Brigi
ta joj. Ten susipažino šų lie-
5 tuviais studentais iš Ameri- 

■ta kos,“ kurie jį prikalbino
vykti į Jungtines Valstybei 

k kunigauti, nes tuomet buvo 
didelis lietuvių kunigų trū- 
kuinas. Įšventintas kuni-

|. gu birželio 29 d. 1893 iii., 
E kun. - Kaulakiš tuojau pra- 
s. dėjo, organizuoti parapiją 
į Philadclpliijoj. Tenai jis 

pastoviai įsikūrė, tenai, nu-
K veikęs daug gražių ir didin- 
Sį gų darbų Bažnyčiai ir tau-
6 tai, pasįmirū. Maža teran-

• B' dasi tokių klebonų, kurto 
f galėtų vienoj vietoj išgy- 

venti taip ilgą laiką ir-sek-
E; mingai darbuotis.. . 1 ■

į DEL BADO RUSIJOJ

ha liepusi liaujant i, milžiniš
ka ‘ ■ s< >c tai ist ine kūryba, ’ ’. 
juk Rusijoj šekniiugai pra
vesta, pilnai pritariant vai- 
stiečfamš, žemės ūkio reor
ganizacija, juk tenai vieto
je mažyčių ūkininkų sody
bėlių įsteigta neva naciona
lizuota, pagal nauj.ausiuj'ij 
agrilculturinės tocli n i k o. s 
metodą stambaus ir dagi 
koįektyvizimto ūkio i siste
ma, kurios dėka kasmet di
dėja Įiasėlių plotas ir au
ga derlingumas?! Tai iš 
kur gi tas badas?#...

Sovietų vyriausybė apsi
meta. . j < )kio bad< > R usi jo j v 
nematant i. Ji nesiliaųja 
tvirtinusi, kad duonos esą 
lakankaniai. Neapsakomu 
eroru išplėšiisi ūkininkams 

visą jų duoną, sovietų vy
riausybė begėdiškai ir ne
žmoniškai palieka ištisas 
sritis bado mirčiai, — nesi
rūpindama sulinkti jokios 
pageli r )s badau j autiems;
slėpdama katastrofos baisu?- 
iną nuo žmonių, kurie netu-

.Komunizmas yra liga. Ji 
yra apėmusi didį skaičių 
žmonių. • Kodėl žmonės 
prieš ją tvirtai neatsispi
ria? Kodėl žmonės pasi
duoda komunizmo įtakai? 
Todėl, kad jie mato dabar
tinėje tvarkoje nepakenčia
mas blogybes,. Tas blogy
bes aiškiai nurodė Popie
žiai Leonas XIII ir Pijus 
XI. “Nedaugelio žm< nitų 
rankose randasi, visa gamy
ba bei prekyba. ■ Saujelė ka
pitalistų. įiesuskai t o in a s 
darbininkų minias pavertė 
bemaž, tikrais vergais.” 
Taip rašė Leonas XIII.

ri jokių informacijų šalti
niai, išimant valdžios spau
dui y atstumdama Jpagelbą 
svetimų šalių, kurios 1921 
m. išgelbėjo nuo mirties 
Šimtus tūkstančių žm<>ni ų. 
To negana;sovietų vyti au
syla“ dar vis nepaliauja eks
portavusi dumia į užsienius, 
stačiai išplėšdama ją iš bur
nos mirštantiems badu žmo
nėms, aplietą Rusijos ūki
ninko krauju...”

Skaitant tuos žodžius, 
šiurpuliai ima dėl badau
jančių ..nelaimės, bet nema
žiau ir dėl sovietų vyriau
sybės žiauraus, kriminališ- 
ko elgesio. Kaip skubotai 
tas bolševiką “rojus” virto 
ašarų pakalne!.... K.

NETEISINGUMAS
Turtuolių yra nedaugiau- 

sia. Bet jie yra paskendę 
turtuose.. Neturtėlių, su
vargusių darbininkų gi yra 
didžiausios minios. Šis fak
tas įrodo,, kad turtai nėra 
teisingai žmonėms išdalina
mi. Ir,, kaip Leonas XIII, 
keturiosdešimtys Jurtų at
gal rašė,, turtingieji ieško 
dabiau galybės kaip nuosa
vybės. Jie nori būti kara
liais; karaliais anglių kasy
klų, karaliais aliejaus, kara
liais pinigų. Ir ta galybe 
jie ima sau pelną iš visų ir 
viso, Alės matome kaip tie 
karaliai uždaro mažesnes 
dirbtuves, Ičrautuves, gi 
darbininkų vietoje įstato 
mašinas. Jiems nerūpi kur 
žmogus atleistas nuo darbo 
pasidės. Tegu išvažiuoja į 
kitą valstybę ar šalį, tegu 
neauklėja šeimos, tegu daro 
ką nori. Tačiau, kad mi
nios nesukiltų prieš juos, 
jie. neturtinguosius, ramina 
per laikraščius, žadėdami 
ką nors duoti ateityje, ar 
patys nusiskusdami biznio 
blogumu. Pijus XI sako, 
jog. tie pinigų karaliai esą 
įsitikinę, kad jie visą gali 
daryti, gera ar bloga, kad 
tik sukrautų sau daugiau 
turtų. Jų obalsis: “Galybė.

yra teisybė.”

DU KELIU
. Tai blogybei prašalinti y- 
ra du keliu* i’opiežiai ima 
vieną, komunistai kitą.

. Bopiežiai sako: “ Pernai- 
nykitc Šitą blogą gyvenimo 
būklę į gerą; atrasdami blo
gybes priežastis ir jas pa
taisydami. ’ \ Tai yra kelias 
į pastovią tvarką ir ramybę.

Komunistai sako: “Mes 
galime būti turtuolių vieto
se ir duoti •jiems tai, ką jie 
mums duoda.” tai yra ke
lias į amžiną kovą. Jie Vi
su pirma skelbia klasių ko
vą, pasijui panaikinti priva
tinę nuosavybę.

Tačiau ką galima daryti, 
kad keletas kapitalistų ne
valdytų visų., turtų t Juk 
tame ir glūdi visa blogybės 
priežastis. Komunistai sa
ko: “Tegu visi turtai būna 
valstybės rankose.” Popie
žiai, kuriems taip, kaip pa
čiam Jėzui Kristui rūpėjo 
žmonių gerovė, sako: “Ne; 
pažiūrėkime kur ir kaip tu
rėtų jie būti, jei būtų tarp 
visų žmonių dieviškasis tei
singumas ir tikroji artimo 
meilė.”

Kaipgi tat išrišti šį klau
simą teisingai ir naudingai ? 
Apie , tai pakalbėsime kitą 
sykį. T.

L. D. S. SEIMO REIKALU

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Baskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia. jr.F'

L. D. S. metinis seimas . 
pyksta rugsėjo 11 ir 12 (L 
d. šv. Juozapo parapijos 
svetainėje, John St., Water- • 
būry, Conn« > .

Rugsėjo 11 d. ryte bus 
šv* mišios ir pamokslą; 
pamaldoms pasibaigus pra
sidės seimo posėdžiai.

Rugsėjo 11 d. 7:30 v. v*, 
įvyks koncertas ir prakal
bos. Koncertas rengiamas 
kompozitoriaus Ą., Aleksio, ‘ 
L, D, S. nario, vadovybėje. .

Rugsėjo 12 d. 7:30 vai. 
vakare įvyks, seimo daly
viams pagerbti bankietas ir 
pasilinlcsminimas.

Seimo delegatams susto
jimo vietos: Elton Įlotai, 
West Main St., $2.50 Jr 
brangiau; Pajace llotcl, E. 
Main St, ir Kingsbiuy Ho- 
tel, Čenter St.r $1.50 ir 
brangiau.

Kurtė pageidautų, apsi
stoti pas privačius asmenis, 
bus maloniai priimti; priva
čių nakvynių reikalu prašo
mi kreiptis tokių adresu: 
Simonas Cibulskas, 24. Kast 
Liberty St., Waterbury, Ct.

■. . Šeinio Renf/imo 
Komisija.

SKLEISKITE SVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 

Mneskite, bet dvokite kitiems pa
skaityti.. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” it 
L. D. S. ir atremsite mūši] idė
jos priešą propagandą.

ORGANIZACIJOS, JAUNI
MAS IR MUSŲ JĖGŲ 

KONSOLIDACIJA
f “Garso” redaktoriaus p. M. Zujaus referatas K. Fede
racijos kongrese, įvykusiame rugpiūčio 23, 24 ir 25 d, d, 

Chicagoje)

. y- “Naujienų” pranešimu, 
ta’bolševistinėj Rusijoj dabar 

siaučia tikras badas — toks 
. pat baisus, kaip ir 1921 m.

4. h
“N-nos” paduoda kaikurias 
smullemenas, paimtas iš ge
rai. informuoto rusų socia
listų laikraščio “Socialisti- 
českij Viestnik,”. kuris tu
ri ryšius ne tik’ su įMaskvą 
ir kitais sovietų, vyriausy- 

I1* įbes centrais, bet taip pat su 
... provincijos miestais ir so- 
Į džium, vadinasi, mato ne 
fvieta pazalatintas ’ ’ bolše- 
į vikų gyvenimo išorines at- 
*•, vaizdas, bet žino ir užltali- 
j sules tragėdijas. . Čia pa- 
V duodam keletą vaizdelių iš 
rfc' rusų socialistų laikraščio, 
'fc, Įtarto Straipsnį ‘.‘N-nos” žo- 
•B-. dis į žodį išvertė.
®.. “Badas.
.it Tai dar vis laikomą pa- 

slaptim,. kurios skelbimas 
JE* yra lyginamas su špionažu v 
K apie tai dar'vis mpnuivša- 
® nią .Žmonėms ir visam- ])a- 
iK šauliui. O tuo tartai tai 
įĮF* yra ■iieužginčijama tiesa, 
įl; pasibaisėtina ’ t ikre n y b. e:

3 £ '

Sovietų Rusijoje badas!
Ne nedavalgymas, kuris 

pavirto, taip sakant, norma
le padėtim nuo to laiko, kai 
paėmė viršų gcn-l ini j a 
(“generalinė linija,” ta y. 

Stalino, politika. — ,“N.” 
Red.) ; ne riebalų, mėsos ir 
kiaušinių trukumas, prie ko 
jau visi yrą pripratę, kaip 
prie neišvengiamo dalyko; 
'ne laikinis maisto neprista- 
tynras į miestus, dėl natv.ar
kos transportacijbs. Ne, 
badas tikrąją šito žodžio 
prasme. Tikras badas pin- 
mityvejo jo formoje.. Ba
das sodžiuje, tarpe milijonų 
ūkininkų. Badas, .prie ku
rio ištisų kalnių ir. apskri-. 
čįiį gyventojai nebeturi dųo 
nos. pluteles, badas su .“duo
na” iš medžio žėvčs ir ba
landų, su sutinusiomis -.ko
jomis ir pilvais, su šiltinės 
epidemija, su masių, i n i ri
mu, su lavonais, kurių 
neužkasti guli, pakelėse, su 
išmirusiais‘sodžiais ir ištųš- 
tėjusiomis, grįčidmis. .Ba
das, kaip 1921 metais,, po

TŽANGOS ŽODIS
Amerikos lietuvių gyvenimo padangėj nia- 

rosi linksmų ir liūdnų dalykų.
" Prie linksmųjų reik priskaityt bergždžių 

ginčų-mažėjimą, o t ikro apčiuopiamo, ii* kūrybi
nio darbo didėjimą; tautinį ir religinį išbildi- 
mą, komunizmo, socializmo ir nezaležiiinkizmo 
smukimą..

Džiugina Seserų Kazimieriečių ir Praneiš- 
kiečių švieti tilo ir auklėjimo darbuotė. Kiek
vieną metą jų vedamų mokyklų skaičius cinu 
didyn, pačių seselių mokslo personalas auga ir 
tobulėja, visuomenės įvertinimas jų tautiško ir 
religiško darbo, didėja.' Tik sunki depresija 
daug atsiliepė į mokyklų išlaikymą ir naują 
steigimą, kur jų da nesama.

Aukštesniojo mokslo židiniai — Šv. Kazi
miero Seserų Akademijos ir Tėni Marijonų ve
dama Bernaičių Kolegija — daro rinitą pažaii 
gą.. Šios įstaigos įietuščiais pažadais, bet dar
bu ir jo vaisiais užtikrina mūsų visuomenes at
eities vadus.

Kiek liūdna daros pasižiūrėjus į mūsų me
niškąjį gyvenimą. Veikalų statymas, koncertų 
rengimas, kas nesenai buvo didelėj madoj, ypač 
pąsaidinio karo ir pokariniu laiku, žymiai su
mažėjo. Visa tai anksčiau labai daug.prisi
deda vo prie.lietuviškos dvasios gairtuimo ir iš
laikymo, Liaudies daina nyksta. Tai yra a p-, 
gąilėtinas reiškinys. Čia prisimena Adonio 
Aitriuyičįaus žodžiai išreikšti “Konrade Valen
rode: “O liaudies- daina: tu taikos arka tarp 
senų ir jauni] amžių, tau liaudis atiduoda savo 
riterių kardus, savo ‘minčių-.audinį ir savo jaus
mų gėles. Arka, tavęs nesugriaus joks smūgis, 
•jei tik tavo tauta tavęs luąšiiiekins; o liaudies 
daina, tu stovi' tautų paminklų bažnyčioj sn-rr 
gybojv, su arkaugelo sparnais-ir bal^u,. d lu 
n erotai, laik^f ir arkangelo ginklą.”

Liūdna j daros pasižiūrėjus į mūsų spaudos

lūklę. Katalikai niekuomet negalėjo pasigirt 
savo spaudos, pozicija. Amerikos Jungtinių 
Valstybių lietuviai' šiuo laiku leidžia 27 laik
raščius. Iš jų vos 9 yra katalikų rankose. Tas 
sudaro lygiai vieną trečdalį. Tuo tarpu tikin
tieji lietuviai katalikai sudaro per 80 procentų 
iš viso bendro Amerikos lietuvių skaičiaus. Ge
resniam dalykų būklės atvaizdavimui .galima 
štai ką nurodyti: prieš vieną katalikų dienraš
tį. “Draugą” stovi vienas socialistinis ir du ko
munistiniai; prieš vieną mūsų, du kart savaiti
nį “Darbininką” stovi vienas bespalvis du Įtart 
savaitinis;, prieš niūsii du savaitinius “Garsą” 
ir “Laivą” stovi 8 bespalviai, tautiškai libera
liškieji, soeialisliški ir komunistiški; prieš mū
sų dvisavaitinį “Vytį” ir mėnesinius “Stu
dentų Žodį,” “Moterų Dirvą,” “Meilę,” ber- 
taininį “žvaigždę” taip pat stovi didesni skai
čiai liberališkų ir sociąlistiškų organų..

Suprantama, spaudos įtaka yra ne laikraš
čių kiekybėj, bet kokybėj. Laikraščio įtakos 
sudarymui reik visų pirma įvairaus, įdomaus, 
patraukiančio turinio. Toliau reikalingas iš
platinimas. Visa tai neįmanoma vien tik re
dakcijai ir administracijai, kuriose mes turime 
po vieną kitą asmenį ir taip jau perdaug ap
sikrovusius darbais. Į spaudos talką privalė
tų stot visi, kas tik . sugeba valdyt plunksną. 
Kuo didesnis skaičius bendradarbių ir kores
pondentų stos į talką, tuo bus įvairesnis, įdo
mesnis turinys. Be kolonijų veikėjų talkos 
laikraščio išplatinimas irgi neįmanomas.

Sjiaudos reikšmė kiekvienam, susipratu
siam katalikui turi būt žinoma; "“Spauda yra 
viena stipriausių visuomenės auklėjimu prie
monių: ji barsto žmonių tarpe gyvybės ir mir
ties sėklas” — sako'lietuvių filosofas Stasys 
Šalkauskas. Suprantama, parapijų steigimas, 
bažnyčių statymas, parapijinių mokyklų, vie
nuolynų. rėmimas ir kiti reikalai nutraukia ka
talikų jėgas ir išteklius, tuo tarpu liberalai ir 
socialistai didžiausią dėmesį ir akciją*sukon
centruoja į savo organų leidimą ir palaikymą.
MŪSŲ DRAUGIJOS; IR ORGANIZACIJOS

t A]isi«tbjus prie mū^ų draugijų.ir.organiza
cijų/ matome, kad paskutiniais, keliais metais 

: jos iic tik-ką neauga nartų skaičiumi, bėt ma
žėja; Neauga Darbininkų Sąjunga,'Motorų Są- 

i jimga, Vyčiai, neauga nartų skaičiumi ir iiiū-

sų Susivienymas, nors finansiniai jis tvirtėja 
kasmet ir, • galima sakyt, kiekvieną mėnesį. 
Neaugimo nariais yra įvairių priežasčių. {Vie
na iš jų ir tai labai svarbi — nedarbas i'r eko
nominė depresija. Visą mūsų gyvenamoji ša
lis ir visas pasaulis dejuoja prislėgtas nedarbo 
ir depresijos. Šios šmėklos savo negailestingus 
nagus prikišo ir skaudžiai, suspaudė i r . mūsų įs
taigas ir organizacijas. Mažiau pajuto idėji
nės draugijos ir. organizacijos, daugiau pašaipi
uos. Šimtai ir tūkstančiai narių, negalėdami už
simokėti priklausomų duoklių, išsib raukia iš 
inųsų organizacijų.

Pašaipiųjų draugijų gadynė praėjo; Dar 
neseni tie laikai, kuomet kiekvienoje mūsų ko
lonijoje gyvavo nuo kelių iki keliasdešimt pa-, 
šalpinių draugijų (payyzdin, Chicagoj, Brook- 
lyne, Bostone, Philadelpb i joj, Pittsburglie), O 
kur jos šiandien ? Tiesa, ne visur ir ne visos 
jos išnyko ir, neduok, Dieve, kad išnyktų, bet. 
prieš’įvykusius faktus neturime užmerkti, akių. 
Jų liko tik mažas procentas ir daugely vietų, 
tos pačios vegetuoja, silpsta ir nyksta su didele 
skriauda tiems žmonėms, kurios jas organizavo, 
dirbo, priklausė. Užniek nuėjo jų triūsas, ir 
sumokėti pinigai. .

Pašaipinių draugijų žlugimo priežasčių y- 
ra visokių, bet svarbiausios yra šios: nemokė
jimas jų 'pastatyt ant tinkamo pašalpiuėms 
draugijoms pagrindo, stoka patyrusių vedėjų, 
maža valdžios priežiūra arba visiška nepriežiū
ra ir bendrai lietuvių dar menkas supratimas 
apsidraudimo reikšmės. Daugumos pašalpiniii 
draugijų įstatymai ir taisyklės yra jau atsidū
rę arkyvuose ir jų turinys daugiau tiktų links
mų feljetonų rašymui, negu: .pašaipiuos drau-: 
gijos vedimui ir jos tvarkos palaikymui. Yra 
ir tokių konstitucijų, kurių turinį tegali su
prast tik patys autoriai, o pašaliečiams jiš 
pasilieka neįkandamas riešutys. ..

Per vargus išaugo mūsų Susivienymas. Jis 
mate . daugybes ginčų, rietenų, nesiilikinių,. 
skaldymosi periodų, visokių intrygų, bei jis. vis 
dėlto išaugo į didelę milijoninio kapitalo, naci- 
jonaic iraternalę organizaciją. . .čia glaudžiasi. 
mūsų visų rūšių darbo žmones, profesionalai# 
pasauliniai inteligentai ir dvašiškija.

Šusivienymo pradžia siekia. 1886 metų lap- 
kričių 22-ros., • Tą dieną Plymoiitlų Pa., buvo, 
sušauktas steigiamasis seimas, kuris • nžbriežu .

• : / " . : ••
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AR YRA GYVYBES?
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTBO 

VALDYBA
Kun. 3, J, Jakaitis—ilvas. vadas; Kun. Jonas Bakanas—pirm.; 

Kun. J. MaClullonls—I-aste vlce-plrm.; Pr. Maukus—Il-asls vlee- 
plrm.; V. J. Blavackas—raSt., 7 Mott atr.# Worcester, Mass., Or SU 

' dabrlenC—lž<L, 6 Commonvrealth Avė., Worcester, Maas./ K. Rnl- 
nys li> J. Svlrskns—iždo globtąja!;' kun. Fr. J. JuŠkaltls—redakto
rių*, 432 Windsor 6t, Canibrldge, Mas*.

CENTRO PROTOKOLAS

Blaivininkų Susivienymo 
centro valdybos posėdis įvy
ko rugpiučio 16 d., Worccs- 
jei*, Mass. Posėdyje .daly-, 
vavo pirm, kuri. J. J.y.Ba* 
.kanas, yice-pįrm. P. Mau
kus, rast. V.’ J, Blavackas, 
ižd. O. Sidabrienė, iždo glo
bėjai J. Svirskas ir K. Rah 
iiys.
Seimo protokolo svarstymas

Praėjusiame seime buvo 
nutarta rašyti i spaudų pa
kvietimai, kad visa dvasiš
ki m ir Blaivybes prieteliai 
kviestu visuomenę atgairin2 
ti kuopas.

Rast. V. J. Blavaėkas 
praneša, kad panašus, atsi
šaukimai jau tilpo “Darbi
ninke” ir 4‘Drauge,” Be 
to. buvo rašyti laiškai, bet 
iš niekur atsakymu negau
ta, Prašymai ir atsišauki
mai be. pasekmių.

Seimo Programa v . . 
laivininkų metinis seimas 

bus rugsėjo 17 d., Mariauą- 
polis kolegijoje, Thompson, 
Conn.

Seimui programa sutvar
kys pirm. kun. J. J. Baka- 
naš, o kuopoms pranešimus

-parašys rast V. J. Bląviic- 
kas. '■

Pageidavimas
■ Centro valdyba pageidau? 

ja, kad sekančiais metais 
Blaivybes skyrilis . būt ų 
kiekviename “Darbininko” 
humeiyje.

Piriiiiuinkaš
Kun. J. J, Bohemas, 

Raštininkas
V. J. Blfirackas.

KUOPOMS PRANE-
_ ' • • • ŠIMAS '

Blaivininkų 23-čias sei- 
,maS bus 1933ju. rugsėjo 17 
d., Mariahapolio kolegijoje, 
Thompson, Conn. .

Visų kuopų valdybos pri
valo pranešti cėnriui savo 
kuopų nariųskaičių, neš 
jau laiko mažai. Bė to, ma
lonėsite prisiųsti mokesčių 
po 25 centus nuo - nąrio. 
Praneškite vardus ir tų, ku
rie negali . užsimokėti, nes 

. centrui yra svarbu- žinoti, 
kiek iš viso yra narių.

Čekius malonėkite išrašy- 
, ti vardu O. Sidabrienė ir 

siųsti — V. j. Blavaėkas;
• 7 Mot t St.,XVorcester, Mass.
• Murinėkite paskubinti, pra- 
i šam East. U. J. Blaraekas,

■ . ■ 1 •

“Darbininko” du penkta
dieniniai ' numeriai išvydo 
pasaulio šviesą be blaivy
bės’ skyriaus.. Tai atsitiko 
dėl susidėjusių aplinkybių. ‘ 
Redaktorius tikėjosi susi
laukti daug paklausimų su 
karčiais pipirais,

O ar žinot, kiek atsiliepi
mų gauta? South "Bostono 
kuopos' pirminitilvė atvyko į 
“Darbininko” Redakciją ir 
ūžldausė, kas atsitiko su 
Blaivybės skyrių ir ar jis 
bus tęsiamas, Na, in eenti’d 
valdyba savo posėdyje išrei
škė pageidavimą, kad Blai
vybes skyrius būtii kiekvie
name numeryje. .

Tiktai tiek. Daugiau nė 
balselio. Žinomą, redakto
riui smagu .. išsisukus uup 
protestu , audros, bet kartu 
iri skaudu, jog organiząe jjo- 
je neplūsta gyvybe.

Malonu nors tiek, jog vie
na blaivininke nuoširdžiai 
pajuto Blaivybes skyriaus, 
trūkumą. Sveikiutiiia ir 
Centro valdyba, , beglūdinti 
organizacijos reikalų sargy
boje. • . • :
. Jei jau. Blaivybės organi
zacija gyvuoja, tai ir paro
dykite? kad tai yra teisybė. 
Visi siųskite žinutes, ■ savo 
darbų pasisekimų aprašy
mus ir t. t. Tada Blaivybės 
skyrius bus gyvas, įdomus 
ir — regularųs. .

■O KI?'R'T*tTNK.7f F!

•' *APSAKYMĖLIAI
Draugijų valdybų

ADRfeŠAl
M3TOV9B, .niĮKmę, DBJroai »y. jono EY pabalpuim 

>O CBMBk MOTINOS m 1 ‘ . DH40S VALDYBA

• TIKROJI MEILĖ • . 4

“Až užmušiu tą kunigą!” 
Išgirdęs tuos baisius žo

džius Ordanas bustojo ke
lyje. Tas šiurkštus pasikė
sinimo, nužudyti balsas pa
sigirdo iš už tankių krūmų, 
pro kuriuos Ordanas o jo. 
Jisęjo į vieną Airijos mies
telį, kur kunigas misijo- 
nierius Patrikas jo lauke.

Ordanas, pagal padavi
mus, buvo . ištikimas kun. 
Patriko mokinys. Jis, kiek 
galėdamas, gelbėjo tam 
švent ani misionie r iui at ves - 
ti žmones prie tikrojo Die^ 
vo. Prieš tokį darbą atsi- 
rado daug priešų. Ordanas 
ir dabar neabejojo, kad bal
sas iš už krūmų buvo vieno 
iš misionieriauš priešų.

Ordmias tykiai priėjo ar
čiau prie krūmo, praskleidę 
truputį medelių šakas ir 

pamatę kalbėtoją. Jis jį 
pažinojo.. Tai’dtuVo ..pago
nis, kuris baisiai neapkentė 
krikščitiiiybės ir:jos skelbė
jų. Jo vardas buvo Faige
lis.. Priėjo į pusratį buvo

bus nužudytas. Aš girdė
jau, kad už kelių dienų jis 
žadėjo ateiti, i mano pilį. 
Jis mėgins mane ir visus 
mano. žmones atk a 1 b ė -t i, 
kaip jis sako, nuo nedory
bių keliu. Bet aš jam...”

. Kalbėtojas ūmai nutrau
ko kalbą ir apsidairė ar jo 
daugiau kas iiesiklaušo, 
kaip *jo ištikimieji. Orda- 
has paleido .tyliai iš rankų 
šakeles ir stovėjo kaip ne
gyvas. Faigelis jo nematė.

“Klausykite,” toliau kal
bėjo žmogžudys, “štai ma
no sumanymas. Visai men
kas, lengvai įvykdomas ir

dais vyrų. Jie klausėsi va
do įsakymų. .

“Aš. jums prisiekiu,” 
kalbėjo vadas,. “Patrikas

lias į mano pilį ūmai pasi
suka į kairę. Žinote, kad 
tenai yra aukšta .senos su
griuvusios .pilies akėmeninč 
siena. Kelias išeina per 
sieną. Ant sienos viršaus, 
pasislėpęs .už medžio, ,aš 
Jįuiksiu Patriko. Kuomet 
jis privažiuos arti, mano 
ietis, darbą atliks. Ir. taip 
mes padarysime galą, tam 
iškalbiu,gani kvailiui, kuris 
niekina mūsų įprastąjį g.v- 
venimą.”

Klausytojai pilnai užgy- 
rū vado sumanymą. .Juk 
niekas nežinos kaip Patriką 
mirtis užtiko.

UrintnJtalįS — Eva MorfcaJenB.
625 E. Sth at, So. Boston, Mas*. 

Vicė-DirmgUnk&--- Ono SliiurlenC, . 1 
443 E. Tth Št, So. Boston, Mas*. 
Tel 8a. Boston 8423-R

Prot. Ba3t BroiiS OlunlėnĄ
20, Oould at, West Boxbtry, Moša.
!Tėk“

rin, Balt — Marina Mpudrantato 
83 Marairn gt, BosUndale, Mara.

ParRway ..
ifdlMnM *- Onfc StanlniJtatt .

U6 ”W**t 6th St, So. Boaton, Mua 
Trarfcdart —■ Ona

1512 Oolumbln Rd., So, Boston, Mm*. 
Kaso* Globoja — E, JanuBonlenC

1426 Columbl* Rd., Ro. Boston, Mw 
Draugija savo snsltinMmu* išliko ka* 

antrą ntarnlnk* kiekvieno mėnesio, 
7:80 yal. vakare, pobntnytinBj sr®.

. talfiBj.
YLmJš. draugi jo* veikalai* kreipkite 

dm pmtnkOlu reMtnlnk*. .

Ordanas užtektinai gir
dėjo. Jis susirūpino išgel
bėti misijom erių nuo mir
ties. Jei bus pranešta, jis 
vistiek eis į Faigelio pilį. 
Žinia, kad Faigelis pusike-, 
rinn jį nužudyti, bus clar 
didesnis paskafiltimas ten 
vykti. Jis žinojo švento 
misijonięrtaus būdą. Kas 
reikia daryti, Ėjo Orda- 
nas į miestelį ir galvojo ir 
meldėsi.

RUju.*— IT. Petmiska*,. ;
24 ThomM Bark, Šo. Boflton, M*m ■**

Viee-plrm.—V.. Medonls,
į'i30.Oolurabla 1W., p, Boston, Mas*.

— j. CHlnecM*.
5 TlKunaa Pftrg So. Boaton. KmM,

Fin; RaStlninkoe ■— Pr. TulciklB,.
IpO B0wen St, Ha* Bb0totvMa.es.

Rjįin«!.nfcw? -r. A. Narf3iIQoa« “
885 E. Broadway, 8o. Boston, M***.

Mprilalka ♦— J. Zaikls . •
7 Wlntleld St., 8o. Boston,. Mitą*. ;

Draugija laiko HnMrlnMjtnus ka* trefli 
netlėldlenl kiekvieno BaČn«lo, 2 rtU 
po pietų, Parapijos na 16j, 402 Ei 7th 
Bt. S0i Bufltoil. Ma*a, • ‘ .

Protfealopalfti, biznieriai, pramonift' 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” ttk< 
rnl vęrtl akaltytojų paramos,1

Viši garainkifaš "Darblnlnkit"

I

■ -

organizacijai tikslus, uždavinius ir taisykles., 
Savišalpa, katalikystė ir lietuvystė — vyriausi 
Susivieiymo tikslai. Kum A. Varnagiris, kun. 
A. Burba, kun. S. Pautienius buvo pirmieji 
SusivįeuyuK.) ir apskritai Amerikos lietuvių 
pionieriai—organizatoriai ir vadai. .

Amerikos lietuvių nacijonalis fratemalis 
veikimas ir .ateity galės stipriau pasireikšt tik 
vienoj didelėj centralizuotoj organizacijoj, ko
kia yra mūsų Susirienymas. Susiskaldę į ma
žas lokalines taip Vadinamas pašaipiuos draugi
jas draugijėles mos, ypač, fratęrnalizmt). žvilgs
niu, mažai atsieksime.

Susirienymas stengiasi eit su gyvenimu ir 
jo iškeliamais reikalavimais. Iš 100'dolerių 
Susirienymo pradžioje įvestos pomirtinės nū
nai yra. išaugęs į x\pdraud<>s skjTiąus 7 laips
nius nuo 15(),dolerių iki 3000 dolerių, apsidrau
dimo sumomis, į Pašalpos Skyriaus penkis 
laipsnius nuo 3 iki 18 dolerių savaitinės pašai- 
pbs; turi ■Jaunamečių skyrių, su pomirtinėm 
nuo 34 iki 250 dolerių. Su. šių- metų rudeniu 
įveda pačius moderniausius apsidraudimo sky
rius: ”20 Yčai* Payūient Life,” “20 Yeąr En- 
dovvinent” ir “Endo\vment Plan at Age 60.” 
Reik tikėt, kad šie skyriai patrauks ypač mū
sų jaunesniąją kartą, rašytis į Susivieiųmią.

Su pasigailojiniu tenka pabriežti, kad lie
tuviškoji fratęrnalė dirva dar pūdymuoja už- 
žęlus žolėmis ir usnimis. Daug geriau daly
kai, šiuo žvilgsniu stovi Peuusylvanijoji Jei 

. Susiviciųviuas taip tirštai išbujotų visose mū
sų kolonijose, kaip jis yra išbujojęs Wyoming 
Klony ir Sciiuylkill ajiskiity, .Peunsylvąnijos 
valstyliėj., tai mūsų fratęrnalė armija išaugtų 
iki 60—80 tūkstančių narių. Vien didžioji Chi- 
caga turėtų kelis tūkstančius narių.

. (• Mūsų visuomenes vadai, mūsų veikėjai į 
tai turėtų atkreipti dėmesį.

MŪSŲ. JAUNIMAS IR KALBA
“Pasaulio reikalai yra Dievo valdžioje ir 

jaunimo rankose” — sako, Trumbull. .
Pasigilinę, istorijon, pastebėsim, kad. Tram- 

/ bull pasakė didelę teisybę. Kai atsiranda rei- 
• «. kalas,..jaunimas jiepaist) sunkenj’bių ir kliūčiiĮ.' 

Italijai, Graikijai, Serbijai, Bulgarijai, Ūėko/ 
/ Slovakijai laisvę, iškovojo’ jaunimas. Kas gi 

Į- apgynė Lietuvos laisvę ig nepriklausomybę? 7--- 
į Jauniuias tą Įiadarę savo gyvybe ir sveikatai 
j Darius ir .Girėnus taij). pat jur ne seniai,

Apie jų žygį kalba visas pasaulis, nekalbant 
apie mus pačius. . . • ■

. Pasaulinio karo metu -Amerikos lietuvių 
j,aimimas, sustiprės po Lietuvos Vyčių vėliava, 
buvo mūsų išeivijos tautinio veikimo avangar
das. Savo entuziazmu, savo ‘veikimu "vyčiai 
žadino tautiečius pasįaukot Dievui ir . Tėvynei. 
Kiek gražių- vakarų, vaidinimų, koncertų su
rengta, kiek vakarinių kursų; įrengta, kiniuose 
ne vienas jaunuolis ir jaunuole išmoko rašyti ir 
skaityti. - Kiek aukų surinkta dėl karo nųken- 
tėjusiems Lietuvoj! . .

“Jaunimas nemato jokių kliūčių, jis.nepa
žįsta jokio kelio be išėjimo ir tiki, kad žmonija 
amžiais laukė jo ateinant, kad rastų jame ’tei- •o
sybės, energijos ir grožės išvaduotoją” — sako 
Marden. .■ . ’ ’ • ‘ :

.■ Šiais laikais mūsų jaunimas pergyvenęs 
tautinės apatijos ir sustingimo periodą. Nesi
jaučia to entuziazmo susirinkimuose, vakaruo
se, susiėjimuose.

lrrą žmonių, kurie tiki, kad lietuvių jau
nimas, užmiršęs lietuvių kalbą., mylės Lietuvą 
ir už ją užsistos neprasčiau už tuos, kurie kal
bės lietuviškai. Tik, esą,, reikia išūgdyt. jame 
lietuvišką sąmonę..

Kalba mus visus stipriausia jungia. Kalba 
yra tautines gyvybes šaltinis. . Kai dalįs tau
tos arba visa tauta užmiršta savo kalbą, o pri
siima svetimą, ji,dažniausia prisiima svetimą 
dvasią, svetimus papročius, dvasinę kultūrą, 
svetinius visuomeninius bei politinius idealus. 
Istoriniai italų, prancūzų, vokiečių, čekų ir 
kitų tautų atgimimai ėjo draug su atgimimu jų 
-tautines kalbos. Ir lietimų tautos atgimimas 
ėjo tuo pačių keliu. Dalis tautos ii’ Šviesuome
nės, užmiršę gimtą ją kalbą, sulenkėjo, surusėjo, 
suvokietėjo, persiimdami šių tautų dvasia, pa
pročiais. Tik savo kalbos kūriniuose gali pa-, 
siįvikšt tikras ir pilnas, tautos talentas-ir ge
nijus., - * ’

. Dėl to kalbant, ape jaunimo sulaikymą nuo 
ištaūtejimo, turim dėt didžiausių pastangų kak 
bos palaikymui. Vyčiai ir kitos mūsų jamii- 
mo organizacijos ir draugijos neturėtų skubin
tis su užleidimu lietuvių kalbos angliškai, šu- 
si.rinkimuose. ir spaudos, organuose turėtų Vy
rauti lietuviškoji kalba, Mūsų rusėjai. į <li-: 
džiulę anglišką literatūrą'nieko-naujo mjneša, 
tik gaila tam .t&slui lietuviškų skatikų, .kurie

taip* snukiai ir negausiai surenkami i mūsų lie
tu viską organizacijų iždus,

(Iražių viIčių teikia haiijai persiorganiza
vus mūšų katalikiškoji., moksleivija įr studenti
ja. Studentų Organizacijos skyriai turėtų at- 
sii-a>: visose mūsų kolonijose. Vidurines ir 
aukštas mokyklas..lankančios lietuviškos jau
nuoliu nes turime tūkstančius.. Tik reik ją. su- 
viei iv t, pat raukt prie gražaus t ikslo. : čia- dau
giausia .gal pasidarbuot mūsų dvasiškija, ■‘Stu
dentų Žodis” gražiai užsirekomendavo, drąsiai 
iškelė lietuvystės ir katalikystės vėliava. Svar-' 
•bu, kad. po jos sparnais susi spiestų kuo didžiau
sias mūsų moksleivijos ir studentijos būrys.

. ’ MŪSŲ; JĖGŲ KONSOLIDACIJA
Atsiranda žymių ir eilinių veikėjų, kurie 

hepa.s i t vilkina. j au gy vuo  j ančiomis o rganizaci- 
jomis ir jų. veikimu, Jų noru yra tuojau įs
teigt jų- vieton naujas. Nekartų tas mėginta 
ne vien žodžiais, bet ir praktiškai darbu Vyk- 
dinti. Bet greit apsižiūrėdavo, kad jų pastan
gos ir darbas yra bergždžias.

Mes organizacijų turime tiek ir tokių, kiek 
reikia, ir, kas svarbiausia, kokias gyvenimas iš
šaukia. Jei jos Silpnos, merdi, tai visi, esame 
kalti. Mūsų organizacijas slopina mūsų pačių 
ydos, apsileidimai, mokėjimas tik kitus, dau
giau dirbančius, negailestingai kritikuoti, iš
peikti jų darbuotę. Tas jau ne vienam veikė
jui pakirto energijų, norų darbuotis.

Žvelgiant į ateitį, mums katalikams nėra 
reikalo dairytis naujų organizacijų. Jei turi
me Darbininkų Sąjungų, tai pasistengkime, kad 
jos skyriai atsirastų visose musų kolonijose. 
Jaunimų rašykim prie Vyčių, moteris prie Mo
terų Sąjungos,' moksleivius studentus prie 
“Studentų Organizacijos,” muzikai vargoninin
kai dedasi į Vargoiiiuūikų Sąjungą, o visiems, 
kam tik rūpi savišalpa, fratęrmiliškunias ir 
kam lik auižis ir sveikata pavėlina, dėkimės 
prie mūsų uarijonąlėš frateriiales organizacijos 
—. Liet u viii..Romos Katalikų Susivienymo.

KaiĮi visos upės iv upeliai renkasi i Ne
muną, taip visos cvntr.alinūš organizacijos., 
draugijos, klubai, skyriai.'ir grupės turėtų šti- 
plaiikt į Katalikų Evderariją. Tuoniet Ame
rikos lietuvių katalikų akcija išbujotų musų 
Bažnyčios garbei ir. musų .tautos naudai.

\ . Matas Zajus.

Kitą dieną, prasti ir sun
kūs ratai, clviejų arklių’ve
žami, buvo kelyje į Faigelio 
pilį. Ordanas visuomet 
bėgdavo šalę arklių, nes ke
liai buvo labai blogi; Taip 
ir šį sykį. Patrikas Įlipo 
į ratus, persižegnojo, pra
dėjo melstis ir mąstyti apie* 
dienos darbą, o Ordanas ėjo 
šalę arklių ir juos vedė sau
giu keliu.

Kelionė buvo ilga. Apk* 
vidudienį jie sustojo valan
dėlę, pasistiprino sudžiuvii- 
sia duona ir vėl tęsė toliau. 
Ordanas . pamatė iš tolo 
aukštą akmeninę sieną. Su
stabdė jis. arklius/ . Priėjo 
arčiau prie ratų, ir su šyp
sena ant veido tarę misijo- 
uierini:

“Gerasis kunige, senai aš 
tamstai tarnauju. . Leisk 
man dabar ,nors trumpą lai
ką įlipti į ratus, o tamsta 
vesk arklius.”

Tai buvo nuostabus pra
šymas. Ordanas iki Šiolei 
niekad nebuvo ratuose,, jei 
kunigas jam pasiūlydavo 
važiuoti, tai jis labai man
dagiai atsiprašydavo, saky-

vic- 
Tau.

VT0-.

damas, kad yra būtinas rei
kalas vesti arklius, nes ke
liai labai blogi ir arkliai ga
li sulmuptį ir kojas uusi-. 
meldimas. Patrikas mari- /. 
niai į. jį pažvelgė, ir imsi- ' 
laužti. Krislas dabar jo~ '7 
šypsojo. Gal, jis pamanė, 
Ordanas labai pavargo’.

“Taip, taip, Ordanaij” 1 
tarė Patrikas, “guli važiuo
ti. Lipk, sėsk į mano 
tą, o aš vesiu arklius, 
visai nebetoli pilis.”

Ir. taip jie pasikeitė
tomis. Patrikas, pasken-. . 
dęs savo darbuotės mintyse, , 
ėjo šalę arklių, o Ordanas 
žiūrėjo tolyn į akmeninę . 
sieną. Jis galvojo ar jo su- t • 
manymas bus pasekmingas. 
Turėtų būti. .Faigelis nic-■ .. 
kad Patriko • nerii įmitęs. ti 
jam gi buvo pasakyta, kad , ■ 
tas, kuris ratuose sėdi, yrą 
misįjonierius.

Privažiavo akmeninę šie- > 
nąi Kelias iškirstas per.;,’’ 
storą pilkiį, samanotų ak- . 
menų sieną. Ordanas atsi- .• 

.stojo ir žiūrėjo i viršii, kur 
Faigelis turėtii būti pasis- 
lėpęs. Taip, jis tenai. »

Faigelis iškėlęs ietį mc- > 
tė visu smarkumu į Važiui)-< 
tojų. Pat rikas užgirdo ra- . ” . 
t uosi1 balsą. Atsigręžęs jis 
pąriiittc Ordaną ietimi per- - . 
durtą. Pa Įrišta ietis giliai '
įsmigo į jo krūtinę* Su- . 
stabdė arklius, įšoko i ra-., 
tus, ištraukė kruviną ietį iŠ 
Ordano krūtinės,, bet su
kniubęs Ordanas jau nero-'. 
de gyvybės ženklo. Jis mm 
re . už savo mokytoją.

T. :

LDS. Kuopti Susirinkimai
BR1GKROH, MASB.

LDS. 22 ką susirinkimas įvytai 
penktadienį, rugsėjo 1 d., 7:3.0 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdybe

CLEVĖLAND, OHIO

Rugsėjo 1 d., S valandų, vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

ELIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. susirinkimas įvykt 
rugsėjo 2 dieną, -7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti įr 
atsivesti savo draugus(es) prira 
Syti. Valdyba

worČester,Sa8B.
LDS* M kuopoa Buairinkiinan į 

vyles rugsėjo 3, dieną, (i vą.l. vnk., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pro v. 
idėiice St. Vim nariai būtinai atei
kite, nes turimo apavaretyti kele
tą svarbių klausimų. De to, rer* 
proga užsimokėti duoklei.

raidyti

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis gvrijia- 

kimus įvyks rūgs. 3, tuoj po su- 
mos. šv. Kazimiero parap. salėj. 
KvieMami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti > .•

BAITIMORE, MD.

Riigs. 3 d., sekmadienį, tuoj 
po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks. LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vist

Kviečia Valdyba .

EASTON, PA.
LDS. 40'kumpos susirinkimas į- . 

v\ks ritąs. 3 d.. tuoj po sumos, . 
Sv. Mykolo parapijos . svetirbaUj. 
Mąlnngldt visi naciai atsilankyti ‘ 
ir mėnesines mokestis,užsimokėtu

M. Songaila

PŠiLADEĖPHtA, PA. • .
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadiyin, '.rugsėjo dieną •'J 
vakaro, mokyklas kambary. Ąteb 
kita gausiai. Nepamirškite ujFsuuo- 
keti duokles., .' . Vaidyba, *

Bb0totvMa.es


Penktadienis, rugpidčio 25, 1933 ŪXRBIKISKAS

Ikas GIRDĖTI LIETUVIŲ j
Į KOLONIJOSE J

Paremkime Vy<
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

27 d., Palangos parke, Mcr 
thuen, Mass. (prie Lawre.n- 
ce) įvyksta- L, Vyčių Nau
jos Anglijos apskričio me
tinis išvažiavimas.

Kasmet Vyčiai sutrauk
davo į savo išvažiavimą di
deles^ minias žmonių* bot 
šiemet jų išvažiavimas tų-

:ią Išvažiavimą
rėtų būti ypatingai gausin
gas. Vyčiai užsitarnaują 
ypatingos paramos vien dėl
to, jog jie dažriąi savo rei
kalus paaukodavo visuome
nes naudai

Todėl vi.sos kolonijos, vy
resnieji ir. jaunieji, visi šį 
sekmadienį į gražųjį Palan
gos parką, į Vyčių metinį 
išvažiavimą;1 •

PROVIDENCE, R. I
Rugpiūčio 8 d. sukako 

metai nuo a. a. kun. Longi
no Kavaliausko mirties. 
Mūsų klebouiii kuri. T. \VaI- 
tiekūmri esant Chieagoje L. 
.Vyčių seime,, jį pavadavo 
kun. J.. J. Jakaitis, M. L C. 
Jis su -kini. Ad. Morkūnu, 
M, I. C. atgiedojo egzekyi-. 
jas ir mišias, o kun. prof. 
Čollins atlaikė skaitytas mi-

■ šias. J
Nors buvo darbo diena, 

bet žmoni'ų buvo prisiriuku- 
• si pilna bažnyčia pasimelsti 
už savo buvusį mylimą kle
boną.

I mems buvo altoriai, nepa
prastai ? padabinti gražiomis 
gėlėmis; kiirįąs paaukojo 
kun. Morkūno gerieji prie- 
teliai. • :

. Po iškilmingų. Šv. mišių į- 
vyko palaiminimas Švenč. 
Sakramentu, kurį suteikė 
naujasis kunigėlis..

Po palaiminimo naujasis 
kunigas suteikė visiems sa
vo kunigišką palaiminimą.

Šios iškilmės yra nepa
prastai gražios, jaudinan
čios, kadangi jos labai re- 

' tai įvyksta ir laiminga toj i 
parapija, kuri šavo bazny- 

ĮČio-je gali turėti tokią gar-! 
jbę*

Šv- Kazimiero parapija 
ę TA •• . buvo iki šiol laiminga. PerL. D. S. kuopa paskyrė . . . / .

x TYnelniTminncnicf mo_
du ar tris atstovus į; Sąjunj ‘ 
gos seimą ĮVaterbury, mg- 
sėjo 11—12 d. \l.

' DARBAI
Beveik visose imonese

paskutiniuosius trejus me
tus kasmet, ture jo tokias iš
kilmes. Ai’ yra gražesnis 
vaizdas, kaip kad įvyksta] 
bažnyčioje, kuomet naujai

prasideda vis didesnis judė
jimas. Kai kimiose vieto
se atlyginimas labai suma
žintas, o darbo sąlygos pa
blogėję, reikia sunkiau dirJ 
liti. Tas iššaukė net kele
tą streikų, bet visuose dar
bininkai laimėjo beveik vi
sus savo teisingus, reikala
vimus,

Reikia tik darbininkams 
vienybės ir susipratimo, o 
tada jie visuomet laimės ko
vas už savo geresnę ateitį.

Rugpiūčio 13 dieną Klai- 
. pėdos parke buvo parengtas 
parapijos piknikas. Buvo 
susirinkę ko. ne visi vietos 
lietuviai.. Matėsi . taipgi 

Bostono ir kitų

WŪRCESTER, MASS.

5

svečių 
vietų.

. Visi 
laiką
gavo 150 dolerių pelno.

Smagiai ir linksmai 
praleido, o parapija

L. Vyčių kuopos mergai
tės. extra susirinkime tarė-, 
.si.’ sudaryti . < sporto skyrių. 

. Rudeniop jos ketina prade- 
• ti rungtynes su kaimyninių 
. miestu vvtemis. ’ ’

Rugpiūčio 20 d., Brockto- 
no Šįv. Roko parapijos beis- 
bolininkai buvo atbildėję 
pasiiTUigtį su mūsų vyčiais. 
Pradžio’je broektoniečiai 

• rodė daug ypatingo mitru- 
-<,;mo. Mūsiškiai jau buvo be

maną pasiduoti. Bet vytis 
AkuleviČius (buvęs La Šal
ie Akad. smarkusis’ žaįdi- 
kas), pamušęs kelis kartus 

. orą veltui, galop taip drožė 
boleį, kad ta. nuzvimbė bent 
mylią tolumo. Tas stebėti
nas Akutevičiaus . kirtis ir 
pilnas a pi bėgimas nulėmė 

. i’imgtvnes 4—3 mūsų nau-
daį.

Šv. Onos draugija laiky
tame ’ susirinkime nutarė 
prisidėti, prie išpildymo 

. Drovidencc kvotos “ Darbi
ninko” reikalams. Girdėt, 
kad L. D/.S. kuopa Šri O- 
nos draugijai ir vyčiams ne- 
iižsilcis ir . prisidės prie 
kvotos. Ko dar trūksta, ‘pa*. 

. vieni, asmenys ketina dadč- 
•ti.. Atrodo,•’ kad ‘Providem 

k ce savo “kvotą dąr prieš Są
jungos Seimą išpildys ir 
^šiur” “siibytins” > visus 

’ kitus miestus. . Kas prieš
Providence?!

METINIS

PIKNIKAS
■' Rangią

Lietuvos Vyčių N. Anglijos Apskritis 
Sekmadienį 

Rugpiučio-Aug. 27,1933
Gražiausiame N, Anglijos Lietuvių Parke 

“PALANGOJE” 
(WELCH’S POND) 

Lawrence-Methuen, Mass.
Prie parke gražios maudynes Pradžia 10 vai, ryte

Jeigu tą dieną Lytų, piknikas įvyks Rugsėjo 10 d.
C

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kūn. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią Įmygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi1 gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies it Tam
sta ją įsigyju.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai- , 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tų, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai* 
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM„ 
366 W. Broadvvay, 
South Boston, zMašs,

mus. . Visgi savo gražiais 
į žodžiais išreiškė savo padė
kos; žodžius už visa? gerą 
jam bei. jo tėveliams pada
rytą.

Į Antanas Je&tilrnas.

pirmąsias iškilmingas šv. 
mišias, kurias klauso 
jaunojo levito tėvai, sesers, 
broliai, gimines bei jaunys
tės draugai?

PAGERBIMO VAKA, 
RLENfi -■

I Vakare Šv. Kaizmiero] 
bažnyčios svetainėje įvyko 
kun. Morkūnui pagerbti va
karienė, kurią surengė 
Worcesterio Marijonų Rė
mėjų skyrius.

Pagerbimo vakarienėje 
dalyvavo 300 kun. Morkū
no prietelių. Tarp garbin
gųjų svečių dalyvavo Wor- 
cesterįo miesto mayoras J. 
C. Mahoney, Dr. Bergam 
kunigai: Petraitis,* Vaitekū-1 
nas, Vembrė, Puidokas, ad
vokatai Mileris ir Bublys ir 
studentai iš Marianapolio 
kolegijos.

Šio vakaro vedėjas buvo] 
kun. A. Petraitis.. Kalbėto- 
tojai,. kurie išreiškė savo a- kiėnė, M. Jurgelionienę,: K. 
titinkamus linkėjimus bu- Statkienė, M. Snąrsldenė, 
vo: kunigai Vembrė, Pui- M. Graculienč, Bamonai,. A. 
dokas ir Vaitekūnas, advo- Lukošienė, E.. Sviklienė,- V. 
katai Mileris ir Bublys. Pa-I Zuikienė, O. . DąuČiūniene, 
įyairinimui, atitinkamą O. Landžiūvienė, A. Čeren- 
programą išpildė Šv. Kaži- kienė, M. Sčiukienė-, E. Ku- 
miero parapijos choro na- pstįenė, O. Kacevičienė, M. 
tiai, A. Ginkaus vedami. Daugėliene, A. Dambraus-

Visu kalbėtojų kalbos vi-ka?’ OąpkflnaL ' _
, Šiems patiko, bet ypaS mies- Sv’ Kazimiero parapię- 
, to mavoro Mahoney, kuris clal kastaet.ęausiat ankuja 

išreiškė savo pagerbimo bei savo .bažnyčios reikalams, 
meilės žodžius Kristaus tod5l.ir b®na Sra‘

. tarnui kunigui. . ■ žiausms. DartUOfojų tiek

.1 -RmHn, n-AT dauS> I;ad “ Surašyti
visus nebuvo galimybės.

Report.

į AUKOTOJAI
Jau buvo rašyta, kad šv. 

Kazimiero parapijos meti
nis išvažiavimas rugpiūčio 
6 dieną buvo pasekmingas. 
Čia pažymiu vardus asme
nų, kurie prisidėjo su įvai
riomis aukomis.

Po vieną dolerį pinigais: 
M. Jankauskienė, V. Ši
manskienė.

Įvairias aukas .aukojo: 
A. ir P. Kandrafavičiai 
(150 svarų dešriuldų), Gu
daity Co., P. Milius, A. Ker
šis, J* Patinskas, J. Palai
ma, J. ir O. Vagiliai, Sčiu- 
ka ir Česnai, J., Koziol, Mo
terų Sąjungos 5 kp., S. Va- 
škelcviČius, M. Grigaitienė, 
P. Senkienė, K, Mitrikienė, 
A. Mikčnienė, O. Žiūrins-

IŠKILMINGOS ŠVEN
TOS MIŠIOS

Rugpiūčio 20 d., Šv, Ka
zimiero bažnyčioje įvyko iš
kilmingos šv. mišios, kurias 
pirmą kartą Amerikoje lai
kė kun. Adomas Morkūnas, 
M. L C. .

Kun. A. Morkūnas ką tik 
nesenai atvyko iš Romos, 
kur užbaigė., aukštuosius 
mokslus* buvo įšvęstas į 
kunigus ir atlaikė Savo pir
mąsias šventas misiąs.

Celebrantui asistavo: dia
konu — kun. A. Petraitis, 
subdiakoiiu— .kun. S. Vem- 
brė, ceremonijų magistru— 
klierikas K. Vengras, M.. I. 
C., smilkinio jas — klieri
kas P. Morkūnas, M. I. C., 
akolitai —■ klierikai V. 
•Andniška, M. L C. ir V- 
Sabas, M. I. C. Mišių lai-’ 
ke netoli altoriaus dalyva
vo klierikai Marijonai A. 
Ignotas, J. Andruška, J. Į Morkūnas palaiko draugis-| 
Baltrušaitisir J. Dambraus- kus santykius, kadangi per 
kas. Tarp dalyvių buvo mayoro pagalbą kun. Mor-

■ kun. A. Morkūno tėveliai, kūnas galėjo lengvu būdu 
dvi seserys, kurios yra Ka- sugrįžti atgal Amerikon, 
zimierietės Vienuolės ir kadangi imigrantų skyriuje 
brolis, kuris yra. Marij onų kilo keletas nesusipratimų 
kongregacijos narys, siu- dėl kun. Morkūno sugrįži- 
deųtai iš Marianapėlip ko- mo. Mayoras Mahoney šia 
legijos, kur kun. Morkūnui pagalba tikrai išreiškė savo 
skirtą užimti profesoriaus meilę kliu. Morkūnui. Be 
vietą šį rudenį ir daug ki- to, jis savo kalboje išreiškė 
tų ’ garbingų. svečių. susidomėjimą pažanga Ma-

Per šv. mišias giedojo rijonų kongregacijos, ku- 
. parapijos didysis clioras. rios nariu -yra kiui. Morkū- 
Solo “Avė Maria” giedojo 
p. Stoškiūtė. . ■

Paniuksi ą. pasakė, žymusis 
pamoksi ininkaš kun. J. J. 
Jakaitis, M. L G., dabarti
nis Marijonų provincijos 
Amerikoje provincijolas.

. Negalima praleisti nėpa>
žymėjus., jog šioms iškil-lšti visus vidujinius jaus- įBugnaįčiui, 883 Cambridge

Reikia pažymėti, jogma-l 
voras Mahoney ir kun.

OAMBRIDGE, MASS.

St.. Taipgi tos ir tie, kurie 
galite vartoti kokį muzika- 
liską7 Tnstrumenfą ar. ką 
nors padainuoti, maloniai 
prašomi prisidėti dėl pa
įvairinimo programos ir 
pranešti savo vardus kon
testo vedėjui.

Antras nuturimas — kad 
kiekviename “Darbininko ” 
numeryje tilptų kurios nors 
Cambridge gyvenančios lie
tuvių šeimynos aprašymas 
ir visokie kitokie įvykiai ir 
žinios.

Visos katalikiškos šeimy
nos ir pavieniai, kurie dar 
neturite užsiprenumeravę 
darbininko, ” užsiprenume
ruokite, arba nusipirkite 
visada pavieniais numeriais*, 
kad žinotumėte kas apie 

jus yrą rašoma. ■
Trečia: nors neliko nu

tarta, bet. žinau, kad kitą 
pavasarį, po Velykų, įvyks 
kitas kontestas. Tai bus 
taisyklingo rašymo kontes
tas. jaunimas ir senesni 
ateinančio rudens ir žiemos 
vakarus nepraleiskite dy
kai, bet lankykitės į lietu
viškus kursus, kuriuos mū- 

, sų klebonas vedą, kad gale- 
■ tūmet dalyvauti konteste ir 
• laimėti dovaną .už taisyk- 
. lingą lietuviškai rašymą.

Rugpiūčio 20 d. įvyko L. 
D. S. 8 kuopos susirinki
mas, kuriame priimta du 
svarbūs nutarimai ir kurie, 
beabejonės, liks įvykdyti.

.Pirmas — tai skaitymo 
j kontestas jaunimui, už. kur. 
vra- skiriamos dovanos.. Pir
ma dovana tam, kuris jau- 
nuoliš-lė geriausiai paskai
tys lietuviškai $5.00, ant
ra — $3^00, trečia — $2.00. 
Kontesto vakaras su įvai-

nas. ir ypač Mari jonų veda-! 
mos vienintelės kolegijos 
Thompsone. . Iriais nnizikališkais pamaiv

i Galų gale, po visų kalbų, ginimais įvyks po Kalėdų, 
pats naujasis Kristaus levi- ĮTie, kurie ir kurios norite 
tas. kalbėjo. Savo kalboje dalyvauti šiame konteste, 
naujasis levitas pasakė, malonėkite pranešti savo 

Į jog jo žodžiai negali ĮŠreik- vardus kontesto vedėju j, S.

Adomas ir Justiną (Mazgeliūtė) 
Overkai, 883 Cambridge St.

Paeina iš Kabelių para
pijos, Gardino aps., 44 me
ni kaip gyvena Amerikoje, 
24 metai kaip jau užsiima 
graboryste ir visiems nuo
širdžiai ir mandagiai patar
nauja. Yra duosnūs ių Ll°“ 
lūs parapijos pragomų rė
mėjai, nes visuomet ką nors 
paaukoja. Niekuomet ne
atsisako patarnauti su au
tomobiliu, jeigu yra, reika
las. Turi užauginę sveiką 
ir gražią šeimyną, kuri su
sideda : sūnus Adomas O- 
verka, kuris laiko grabo- 
riauš ofisą Montelloj; duk
teris Ona (jau vedusi), ku
ri yra bąigusi Burdets Bu/ 
siness College, Bostone.; 
Marijona, baigusi Cambrid
ge Latin High ir Bronisla- 
va, kuri lanko lietuvių pa
rapinę mokyklą ir yra 7 
skyriuje.. Užsiprenuinera- 

. vo “Darbininką” pusei mę-

I Zenonas ir Mikaliną (Ąlužiūte) 
Kazlauskai, 106 Berkshire St.

j Kazlauskas paeiną iš Lie-

iuvos, Liškiavos parapijos, 
o Kazlauskienė Leipalingio 
parapijos. Amerikon atvy
ko 1891 metais, turi užaugi
nę gražią ir sveiką šeimy
ną: 4 sūnus—- Joną, Juo
zapą, Antaną ir Alfonsą ir 
3 dukteris —• Eleną, Opą ir 
Mikaliną. Sūnus Juozas 
yra baigęs Boston College 
ir dabar . mokytojauja St. 
Mary’s High Sehool, Cam
bridge, • Elena ir Ona yra 
baigusios Burdets Business 
College, Boston, Elena dir
ba Boston and Maine gele
žinkelio kompanijos ofise 
Portįande, o Ona /dirba Sta
te House, Bostone. Pri
klauso prie parapijos nuo 
pat jos įsikūrimo ir yra vi
sad 'duosnūs 'aukotojai. Už- 
sipren umeravo 1 ‘ Darbinin
ką” pusei, metų.
Bronislovas ir Morta (Kazdailai- 
tė> Mileikai, 877 Cambridge St.

Mileikis paeina iš Telši’ų 
parapijos, o p. Mileikienė iš 
Kužių parapijos. Amerikon 
atvyko 1913 metais. Dirba 
pas Suniręs, kaipo papras
tas darbininkas. Tūri vie
ną sūnų Joną, kuris išvyko 
atostogoms į Lietuvą su sa
vo dėde kun. Praspalium. 
P-nai Mileikiai yra gera, 
pavyzdingą šeimyna. Užsi
prenumeravo “Darbinin
ką” pusei metų.

. • S.B.

Alus prigirdo daugiau 
žmonių negu juros. .

REIKALINGAS

VARGONININKAS
Doras, blaivus, mokąs prerai ves

ti chorą; no senesnis kaip 40 

metų. Atsišaukti dėl sąlygų į

“Darbininko” Administraciją. Į

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MĄSS.
T’el. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1315-W

i

CHARRON'S J
PLANAI—RADIO8 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
26 TRUMBULL STREET

WOR0E8TER, MASS.
Tel 4-9480

I I 
s 3 | 3 

Lengvo* Hlyfiroė—Be NnoihnSta |

Į LIETUVĄ
Nuolatiniai iSplanldmai. Pa
togi Kelione, kernos įkainos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen
tą arba

SCANDINAVIAN-
AMERICANLINE
248 Washington St., 

Boston

Greenhouao Tel. 398’4 
Rezidencijos Tel. 1731-11

BĖGOMS GREENHOUSES 
. Gėlės ir Žolynai įvairioms, 

papuošimams 

“Pirk Kur Auga” 

1320 Beimant Street, 

Brockton, Mass.

PARSIDUODA DUONKE- 
PYKLA

Labai prieinama kaipa. Priežas
tis pardavimo. savininkas išva
žiuoja į Lietuvą..'

F. S. PIATEK,
21 Whitehall Street, 

Providence, R. I.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, 
III. Metams. $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadivay, Šo. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus- . 
mečiui $2.00.

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., AVilkos-Barrė, Pa. 
Metams -2.00. -

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. K K. Studentų organizaci
jos žurnalas. 366 W. Bi'oadway, So. Boston, Mass.

... Metams $2.00; Į užsienį — $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20c. .

‘‘LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S.. 
Oakley Avė;, Chieago, Tllinois. Melams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos nuV 
nosinis Žurnalas, 2322 W, 24th St., Chieago, Ilk 
Metams 2.00. .

“VYTIS, U Lietuvos Vvčių žurnalas, išeina dukart i nie* 
nesj, 4736 & Wobd St, .Chieago, III. Metams $2.00.
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į Rytinių Valstybių Žinios
W*TERBUHY, GONN

RENGIAMASI L, D. S.
' SEIMUI ■ * . ■ 

. L. D. Š. 5 kuopa smar
kiai rengiąsi organizacijos 
metiniam seimui, įvykstan
čiam rugsėjo 11—12 d. d. 
Waterbury. Rengimo , ko
misiją sudaro kitu. J. Va- 

. lantięjus, kompoz. Ą, Alek- 
sis, S. Cibulskas, J. Rakau-; 
skaš, J. termitas, P. Tūto- 
raitis, A. Šambaris, P. Jo- 
kubauskas.

Komisija stengsis delega
tus, priimti pagal • galimu- 

\ mus. Visiems parūpins 
- - nakvvties. :-------
Kurie delegatai - atvyks 

pirmadienį, rugsėjo 
. anksti iš ryto, patariajne 

užeiti išgerti kavos pas p.. 
Karvelį, Franks Restau- 

/rant, 801 Bank St. Karve- 
. liąi yra malonūs žmonės, 

linksnio būdo, geri katali
kai, Visada verta tokius 
žmones paremti. - .

Kas’ norėtų misi pirkt i 
nan j ausį ■ ‘ Darbininką/ ’ už
eikite pas A. itleksaitį, 27 
Congress Avė.. Čia galima- 

. gauti šaltos košės, papiro
sų ir užkandžių. Greitas 
ir jugus. patarnavimas. Ne
užmirškit antradieniais ir 
penktadieniais, nusipirkti 
.‘‘^<trbmįnką, pas.UA, Alek- 

. - y . y
.Rugsėjo .11 d., pirmadie

nį,, 7:3(). vai. vakare įvyksta 
prakalbos. Kalbės L. D. 
S. centro pirmininkas kun.

, J. švagždys, sekręt orius J. 
B. Laučka ir ki t i įžymūs 
kalbėtojai, Įžanga veltui ..

'Rugsėjo 12 d,, antradieni, 
S vai. vakare įvyksta vaka-' 
rieue, kurios laike, koncer
tinę programą išpildys So
li sfes-tai ir šv. Juozapo pa
rapijos vyčių choras, komp. 
A. Aleksiui, vadovaujant. 
Vakarienės. - koncerto įžan
gos tikietas tiktai $1.00. Šir
dingai Imečiame dalyvauti. 
Visi bus maloniai priimti.

Vakarienės tikietus gali
ma gauti pas A. Aleksaitį, 
27 Congress Avė. ir. pas 
rengimo komisijos narius.

L. D. S. NARIAMS
L. D. S. 5-tos kuoĮios prieš- 
seiminis 'susirinkimas įvyks 
rngpiūčio 27 dieną. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. 
Yra svarbių reikalų aptarti. 
Skolingieji gi prašomi atsi
lyginti.

Širdingai kviečia
Kašlinink'fts.

tijį negu duoda savo para
pijai, sau imtiems, Tavyra 
labai saum.eilingas nusistU 
tymas ir labai peiktinas ne
tik iš Dievo .pusės, bei ir Tį 

, pačiiį .žinoniipi < Y
Parapiją • užlailsyti rtr 

remti yra kiekvienu gely 
kataliko žinomą pareiga ir 
•vertėtą atsiminti, ki$fc tu 
esi parapijai ir kiiiiijętins 
skolingas. Tavo giminias, 
-visas gyvenimas ir žygis 
ant mirties slenksčio nėgali 
apsieiti be bažnyčios. Ji 
>yra tavo geriausia patarėja 
ir padėjėja ir reikale niekas 
taip greit nepadės žmonėms, 
kaipe savojLhažnyčia._ Lm-
tuviai, neužjauskime tiek 
daug svetimiems, bet labiau 
žiūrėkime į mūsų parapiją 
kaip į savo, pačių reikalą.

NF.W BRITAIN, GONN,

PARAPIJOS PIKNIKAS 
■;.’• Šv. Juozapo parapija Ju- 
; rėjo savo trečią iš eilės ir 

paskutini pikniką. Nors 
’ žmonės labai tirštai nesilan-

tiek pelno parapijai liks.’
■.Gaila, kad žmonės nenori 

. /kartais pačius save remti,
■ nes kas; brangūs . skaityto
jau, parapija, jeigii nė įia- 
no i r . t a vtr kol gyvensi*.

. mik K a r. f a i s 1 i. e i u- 
'viai ^. važiuoja ir pas 
žydus nuveža: daugiau cen-

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
1 . THOMPSON,(GONN.

Kolegija turi astuonių metų mokslo Iqršą. Pirnųcr 
ji keturi metai yra Aukštesnes Mokykldį-y- Clašsical 
ilįgh Seimui — kursai; Antroji Halis —' tįį, Jcrtųrių me
tų kolegijos kursas. J ; ; . „

Aįrri.anapolis yra vienatine kolegiją, kurioje lietu- 
viki jaunuoliai yra auklėjami tikybinėje ir tautinėje dva- 
šioje.

Kolegija'yla inkorporuota ComiecHcnt valstijoje.
Norintieji savo vaikus siųsti Į aukštesnius mokslus, 

rašvkite adresu:
MARIANAPOLIS COLLEGE, THOMPSON, GONN.

kviečia atsilaiikyti. ir pa
remti moterų pasišventimų
— darbą.

Rugpjūčio 9 dl mirė a. a. 
Ona Tamošaitienė, 38 metų 
amžiaus, sirgusi kelias sa
vaites sunkia inkstai liga.' 
Didžiame nuliūdime liko 
velionės \yras Edvardas; 
duktė Ona Valauskienė, du 
sūnūs — Klaudijus, 14 me
tų ir Edvardas, 12 m., sena 
motinėlė, sesuo Marijona ir 
keturi, broliai — Juozas, 
Jurgis, Antanas ir Petras. 
Palaidota rugpiūčio 12 d. iš 
šv. Andriejaus bažnyčios į 
Švč.. Marijos kapines.

Velionė priklauso šv. An
driejaus p.araĮ)ijojc per 23 
metus: dalyvavo veik visose 
vietinėse draugijose. . Pas
kutiniuoju laiku, per kelis 
metus, velione gyveno ūky
je, ..bet visados atvykdavo į 
.lietuvių bažnyčią^ Kokio 
malonaus būdo velionė bu
vo, rodo gausingas lanky

mas jos laidotuvių, gausin
gas užsakymas šv. mišių, 13 
vainikų prie grabo, 60 auto
mobilių lydėjime į kapines.

Nuliūdusi šeima ir gimi
nės reiškia padėką visiems 
giminėms ir prieteliams už 
užuojautą ir patarnavilną, 
šv. mišių ( intencijas, gėles 
ir t. t. ; klebonui už aplan
kymą ligoje, vargonininkui 
už muziką ir giedojimą, p- 
lems Matulytei ir Rąžaity- 
tei. ir kitoms už giedojimą, 
grabnešiams, gra b oriui 
Venckūnui už gražų patar
navimą. Visiems širdin- 
giausis ačiū.

Lai būna jai lengva sve
tima žemele.

Sesuo.

ELIZABETH, N. J.

NEWARK, N. J. L. D. S. SEIMAS

vo . didelis . kermošius, su
rengtas parapijos naudai. 
Vadovavo D. M. Sopulingos 
moterų draugija; . Pelno 
padaryta 125 doleriai ’

Daug biznierių aukojo 
stambių dalykų, pąv. M. 
.S vetulis., Širdingą. ačiū rei
kia tarti visiems;

/Darbščiųjų parapijos nio- 
terų, buvo surengtas.didelis 
bankietas pagerbimui uolių 
parapijos darbuotojų ir ak
tyvių rėmėjų, Kazio ir Mo
nikos Pa vaikių, 20 metų jų 
sutuoktu vių paminė j imo. 
Žmonių buvo daug. Daly
vavo klebonas kun. J. Simo
naitis ir vikaras -kun. J. 
Kintą. Griežė. J. Okulionio 
benas. Buvo daug užkan
džių, kalbų ir šokių.. Sve
čiui buvo ir iŠ Ne\vark, N. 
J. Parapijos svetainė buvo 
perpildyta jų draugų, kurie 
teikė daug dovanų ir linkė
jimų.

Iš tikrųjų Pavalkiai to 
užsitarnavo. Per - ’ daugel 
mėtų, kada tik yra .kokie 
parapijos ar mokyklos nau
dai parengimai, jie visada 
aktyviai remia, o ponia Po
vai kieno savo aktyviu, dar
bu. daug sveikatos yra tiems 
dalykams, paaukojusi. Tat 
lai Dievas juos laimina ir 
toliau laimingai gyventi ir 
toliau taip pat darbuotis,- už 
ką AukŠčiausis suteiks am
žiną garbės atlyginimą—

Rugpiūčio 27 d., .Sekma
dieni, parapijos svetainėje 
Motoru Apaštalystės drau
gija rengta metinį kortų va
karą. Laike ’ lošimo ir do
vanų dalinimo bus. gardui 
ąižkandžiai. Protarpiuose 
bus įvairi progiamūlė.: dM? 
utis, monologai, . losimai ir 
1. t. . Pelnas skiriamas ųio- 
Ivyklos. naudai. Komitetas

Kompozitorius J. Žilevi
čius, plačiai pasivažinėjęs 
ir sveikatoje pasistiprinęs, 
pradeda planus visai nau
jų darbų plačiam ’ maste. 
Kaip teko patirti, šiomis 
dienomis bus pas jį sukrės
tas ukrainiečių muzikų su
sirinkimas bendram darbui 
nustatyti šią žiemą pradėti, 
kad galėtų su lietuviais 
drauge veikti. Sujungus 
ukrainų ir lietuvių bažnyti
nius chorus j būtų apie 1000 
dalyvių, prie to dar yra or
ganizuojamas didelis simfo
ninis orkestras; apie 60 uk

rainiečių turi styginių in
strumentų ansamblį, jie no
rėtų gauti iš lietuvių pusės 
keletą desėtkų pučiamųjų. 
Tokiu būdu lengvai bus ga
lima padaryti orkestrą iš 
100 dalyvių. Tiems suma
nymams įvykdyti komp. J. 
Žilevičius labai yra užsi
ėmęs. Kor:

HARRISON-KEARNY, N.J
.Mūsų apylinkėje-‘‘laikai 

..irgi gerėja. Daugumas jau 
dji-bti pradeda. Tad visi 
smagesni.; ’'

Šio mėnesio 19 dienų bu-

Darbo dienoję, 9 vai. mu
sui bažnyčioje bus iškilmin
gos ] >a maldos už žuvusius 
lietuvius lakūnus Darių ir 
Girėną. * Visos draugystes 
dalyvaus be išimties,

(RugsūjO 17 d. mažųjų 
choras rengia parapijos 
naudai didelį teatrą — pra# 
mogą. Bus lošiama: “Lie
tuviška mokykla’’ ir “Šliu
bas be viržio. ”

Pastaruoju laiku parapi
ja. atmokūjo-slrokJs-4200 do
lerių. Iš viso pūrapi ja da
bar turi tik 3000 dolerių 
skolos. . •

Pagarsėjusi solistė mūsų 
didžiame chore panelė Alice 
Ašakūniūtė išteka už Povi
lo Šmigelski o, Šliubas bus 
rugsėjo 16 d., 10 vai. Lai
mingos jiems kloties, o mes 
ištenkame pavyzdingos so
dai iętės ir gabi < >s solistės.

PATERSON, N, J,
PARAPIJOS VAKA-

- RIENE ’
Šv. Kazimiero parapijai 

sueina 22 metai nuo jos įsi-’ 
kūrimo. Pampi jonai su
manė šia proga surengti di
delę vakarienę rugsėjo 24 
•dieną. Jau yra išrinktas 
komitetas iš 12 moterų, ku
rios pradėjo tikietus parda
vinėti. Vakarienės šeimi
ninkės p. p. Sasnauskiene 
ir Žiliene. Geriausio pasi
sekimo!

KRIKŠTAS
Petras ir Terese Kryžmi

škai, vietos lietuviai veikė
jai, sulaukė sūnaus. .Rug

piūčio 19 d: pakrikštytas 
vardu Eduardas. Krikšto 
tėvai buvo Vincas; Janule- 
yirius ir Paulina Pąlavičiū- 
tč. Sveikai augti!

ATOSTOGOS
• ‘ Klebonas kun. Stonis iš
važiavo Chicagoii į Kunigų 
Vienybės ir . Federacijos 
Seimus. Prie tos -, progos 
k et i na aplankyt i Pąsaųlipę 
parodų. Sihagios kelionės!

. Uėporteris*

... PRIMICIJOS
Rugpiūčio 13 d. inūsų 

bažnyčioje buvo primicijos 
tik ką iŠ Romos sugrįžusio 
kum P. Triškio, M. I. C. 
Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Išldlmėms pamokslą pa
sakė kun, S, Stojus. Apei
goms pagelbėjo kun. Mor
kūnas, M. L C., kun. J. Kc- 
mėžis ir du IdtatauČiai Idi- 
lug'at Šv. mišioms pasi
baigus, Pi’imicijantas sutei
kė savo palaiminimą.

I^figpiūčio 17 d<l _ įvyko 
kun. Biskiui pagerbti para
pijos moterų surengtas ban- 
kietąs. Salė buvo pilim 
žmonių. Vakarą pradėjo p. 
Delnskienū, pakvies d a m a 
kleboną kun. Įg. Kelmelį 
programos vedėju. ,

Šv. Cecilijos choras, p. A. 
Stanšausko vedamas, sudai
navo Ilgiausiųmetų, Jauni
mo giesmę, Motušė barė, 
Gimtinė šalis. P. Laugže- 
niiūtė pasveikino, įteikda
ma gražią gėlę. Dovanas i- 
teikė Šv. Cecilijos choras 
(per p. M. St'kevičiūtę), pa
rapijos moterys, jaunų vai
kinų klubas. ’ Kalbėjo kun. 
J. Kemėžrs'ir daug kitų kaL 
.botojų. Kalbų pertraukose 
buvo dainų. P. Butkienė 
sūdai! iaVo “Godelės” ir 
“Ko liūdėt saulelei,” 'p. Bu
blienė,— “Graži čia giru
žė” ir “Shųitė. mane moti
nėle.” .. ■ ;

Klebonas kun. Ig. Kelme
lis, gražiais juokais paįvai
rindamas, labai įdomiai ve
dė vakarą. ■

Kun. P. Bisfas kalbėjo 
pakulinis, dėkodamas . už 
gražias vaišes ir žmonių at
jautimą.

Kun. P. Biskis yra gimęs 
ir augęs, šioje apylinkėje; 
baigė Seton Hali kolegiją,
gaudamas B. A. laipsnį. Po . Liepos 13 dieną .“Otel de 
to nuvyko pas T. Marijo
nus, Hinsdale, III, ■ Pri
klausė mūsų parapijos cho- 
re, vyčiuose ir daug ten dir
bo. Žodžiu, buvo pavyzdin
gas jaunikaitis. , .

Nmvarkiečiai kun. P. Dis
kini linki ilgiausių metų ir 
pasekmingos darbuotės Tau
tai ir Bažnyčiai.

Antanas.

•Lietuvių Darbininkų Sąjungos 18-tas „metinis sei
mas šaukiamas 1933 m. rugsėjo 11 ir 12 et d.,. IVatcrbury, 
Čonnęcticut, ;. /„■■ /

Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis šv. Mišio- 
mis ir pamokslu Šv. Juozapo lietuvių parapijos bažny
čioje, Congress Avė., rugsėjo 11 d., 9 vai. rytą. :r

Seimo posėdžius pradės Centro pirmininkas lietuvių 
parapijos svetainėje,. John St, AVaterbury, Posėdžių 
tvarka bus tokia: •

1. Seimo atidarymas; ...
2. Sveikinimai; . •
3. Mandatų priėmimas; .. .
4. Seimo prezidiumo, rezoliucijų, mandatų ir kito

kių komisijųrinkimai.
5. Centro Valdybos pranešimai:

a) Dvasios Vado, U__ _ __ ________ 1.
b) Pirmininko,
c) Vice-pirminmko,
d) Iždininko,
e) Sekretoriaus,
f) Litcratinės komisijos,
g) Kontroles komisijos.

6. Centro Valdybos pranešimą svarstymas.
7. Kun..J. Švagždžio paskaita: “Mūsų organizacija 

išeivijos gyvenime.”
8. Sumanymų svarstymas bei rezoliucijų priėmimas; 

Centro vaidybos rinkimai;
10. Seimo uždarymas.
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs paiviigimai, ku

riais rūpinasi L. I). S. 5 kuopa. <
Visos kuopos ir apskričiai prašomą atsiųsti savo at

stovus, parūpinti praktišku sumanymu; atstovu įgalio
jimai turi būti pasirašyti kuopos dvasios vado ir dviejų 
valdybos narių.

L. D. S. Centro Valdyba •
Dvasios Vadas

Kun. Pr. Virmaiisiis 
Pirmininkas

Kun. J. fiuagždijs
Vice-Pirmininkas

V. J. Kudirka
Iždininkas

A. Vaisiausias
. . Sekretorius

\ X B. Lancia.

/■•

9.

Trobesio atstatymas buvo 
pradėtas 1874 metais ir bu-' 
.vo tęsiamas per. 8 metus. Iš
kilmingas naujojo “Otel dė 
Vii j” atidarymas buvo pri
taikytas Tautinei . Šventei, 
1882 metų liepos 14 dieną. 
Iškilmės tęsėsi dvi dienas.

turėjo sėdėti Senos prefek
tas Saldis Flokė,—tas pats,, 
kuris būdamas jaunas sušu
ko ant. operos laiptų Rusi
jos carui: “Tegyvuoja Len
kija, mos j e.” ••(4r* V.)

METEORAS PADEGĖ RAIMA

Vii j ” iškilmių salėj e buvo 
didinga puota, kuriame pir
mininkavo Žiul Grevi. Puo
toje dalyvavo visi diploma
tai, išskiriant Rusijos pa
siuntinį, grovą Orlovą. Jis 
nedalyvavo ne atsitiktinai: 
dešinėje pirmininko pusėje

VIEŠBUČIO SUKAKTUVĖS

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamųotojąs 

423 S. PAGA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Viename Prancūzijos kai
nu4, netoli Besaiicon, nukri
to degantis meteoras. Po 
didelio ūžimo Staiga pasiro
dė. didelė liepsna ir uždegė 
keletą trobesių. Ugnis plė
tėsi taip greitai, kad trys 
žmonės žu Vt > liepsiu > j e, du 
spėjo iššokti iš antro aukš
to ir sunkiai susižeidė.

Liepos mėnesio’ 13 dieną 
sukako 50 metų nuo dienos 
atidarymo naujo trobesio 
Paryžiaus vad i n a m o j o 
“Otel de Vii j;” tas trobe
sys, kai p ži noma, buvo su
degintas Paryžiaus Komu
nos “kruvinojo savaitėje*,” 
1871 metų gegužės mėnesio 
24. dieną. Anot mačiusiųjų 
pasakojimų,. gaisras , . buvo 
taip didelis,, kad pusiau ap
degusius .dokumentus iŠ’ar-. 
chyvų.rinko prie: Senos 
.krantines, prie atstovų rū
mų; juos atnešinėjo čionai 
vejas.. . . jaš-privalo elgtis bei daryti. . .

Męs ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie .skelbiasi 
“Darbininke.”

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

• ■ . SU’

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
PARAŠĖ : •

Ievas Hugolinus Storff, 0. F. M
Verte K.

/Šioji knygele tinka vartoti apmąstymams bite dienai.
Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas, nurodo kaip V. Jėzus du* I 
rė, antras,, kaip Pranciškus, trečias, ’kaip apmąstyto-

pas.UA


Penktadienis, rvgpiūčio 25, 1933

BROOKLYN, N. Y.
PALAIDOJO ŽYAfŲ

■ K'
■ i*

1

Išleistuvių Vakarienė
Tinkamai pagerbti ir iš

leisti, kun. Alt, Lipniėkų į- 
' patingų -Lietuvos “Pavasa

rio” Federacijos ir K, V. 
C. atstovų — pasiuntinį L. 

? Vyčiams ir kitoms katali
kiškoms draugijoms,, L. R. 
K. Federacijos ir Lietuvos 

f' Vyčių Nevy Yorko ir Nevy 
Jersey apskričiai rengia iš* 
kilmingų išleistuvių vaka
rienę.'’ • ’

Vakariene įvyks pirma
dienį, rugsėjo 4 d., Aprciš- 

£ kimo . Paneles švč; pavapi* 
jos svetųinė j e, No. 5th ir 

* įravemovor Sts., Brooklyn, 
- N. Y. Įžanga į vakarienę

tik 50 centų. Bilietus-ga
lima gauti Lietuvių Univer
saliam. Biure, .423 Grand 
St,, Brooklyn, N. Y., pas 
vyčių ir kirtį organižacijų 
narius. . .

-Šiai iškilmingai išleistu
vių vakarienei yrą rengia
ma ir graži programa iš 
dainų ir kalbų. Apyliiikes 
visuoimmė yra kviečiama 
atsilankyti į šias. išleistuves, 
ir, kurie dar neturėjo, pro
gos” Arčiau susipažinti su 
mums visiems m o 1 o n i u, 
brangiu svečiu.

A. J. K

BggBTĮT.iyggS
C. BROOKLYN, N. Y. I

■ ________ 11

VARG, POVILAS F.
.- SAKAS . •

Ar Chicagoje Išaugs Pamink-1 
las Dariui ir Girėnui?

Žinoma, kad. taip. Ko- 
dėl?. Todėl; kad lakūnų 
paminklo statymo komite
tas vis uoliau imasi darbo, 
Rugpiūčio itį, d* komiteto 
posėdyje koiis. Kalvaitis 
pranešė; kad Pittsburglio ir 
Phiiądelphijos lietuvių ko
lonijos prašo lakūnų foto-

1 .
T TeleBhone: STAGG 2—0706 v A T. A N n n s « 2IlDR. BUDAS K. VENCIUS

D'ANTI STAS 
X—SAY

Narni? TAtafonaN! MlChlgan 2—4273

V A L A N D O S i * į 
Nuo 9-*-12 13 ryto, 2—8 vak. | 

šventadieniais ^įtarus j
499 GRAND STREET 1

(kampas Union Avė.); | /
BROOKLYN, N. Y. I

BROOKLYN, N. Y

? AKTORIŲ
Rugp. 17 d. Brooklyne

. palaidojo žymų aktorių 
New Yorkc ir ITolyvroode 
Jean Malin; mums, žinomą 
Viktorą Afalinaiiską. Jis 

mirė rugp. Įl dieną, kai jo 
.automobilis krite) į jūras 
nuo prieplaukos Venice, 
Calif.
spėta išgelbėti, bet Mali- 
nauskas prigėrė. . Mirusio 

. pageidavimu jo kūnas bu
vo parvežtas iš Iloh’v’ood į

• . New Yorką ir palaidotas iš
& Karalienės Angelų bažny- 
į etos, kame jis leūdikvstėje

g . tarnavo prie šv. mišių ir 
giedodavo chore. Kūnas, 
palaidotas Šv. Trejybės k’a- 

L -. ' puo.se šalia . tėvų. Paliko 
- nuliūdime žmoną ir sūnų.

. Laidotuvių mišias atlaikė
. kun. S. P. Remeika, asis- 

/ . .tuo j ant kun.- J. Balkūnui ir
. kun.. J.. Aleksiūnui. Mišių 

M . metu giedojo mažasis cho*.
. ras. Žmonių buvo apipilnė 

fe bažnyčia. Dalyvavo miru- 
Į|s šio žmona Lusille Malin, du 
K' broliai ir viena sesuo. Gar- 
E bės grabnešiais buvo akto 
E riai: Francis Dunn, A. 
K , * Budei, Charles Baker, Ben- 
fį nett Green, F. Slectman, G. 
įi' ' . Denny ir Hovrard Kelly.

Visi žymūs teatrų sferose.
Viktoras Malinauskas bu

vo žinomas kaipo . imperso- 
Ų natorius judamuose paveik-

Du bendrakeleiviai

I' ■

kė. Šliubo metu choras pa
giedojo; žmonių bažnyčioje 
buvo apipilniai. Jiedu po- 
pulial-us^Karalienps^Aiiger 
lų parapijoje. Pasiryžę ir 
tolinus draugijose darbuo* 
tis. . Sveikiname jaunave
džius.? ■ ‘ .

PASKUTINIS PARAPI
JOS PIKNIKAS

šiais metais Karalienės 
Angelų parapijos paskuti
nis piknikas įvyks rugsėjo 
3 dienų, Klasčiaus parke. 
Bus koncertas ir šokiai. Vi
si pavapiečiai gavo po vie
nų tikietą dovanai. Pikni
ko diena yra prieš Labor 
lay, todėl manome, kad 
žmonių bus daug.

SUNKIAI SERGA
Maspethe slinkiai serga 

p. Arlauskienė ir Brookly
ne p. J. Kazlauskas. Lin
kime pasveikti.

giliose, vodeviliuose ir ka- 
. bilietuose...

GRAŽUS ŠLIUBAS
Rugpiūčio 19 d. kim. L 

Ballūiuas sutuokė Antaną 
: Jakavonį su Kazimiera Ra- 
čauskaite.. Abu jaunave
džiai via choro ir Katalikų 
klubo nariai, ir Kazimiera 

ligi’ šiol buvo Motetų Są
jungos 2Į kuopos raštiniu-

giūfijiĮ, kurias komitetas į 
išleido. .. Gtazus reiškinys, jį Xįefuifcf,fr> Be tos 
nes tik^su kitų kolonijų fotografijų pridėtas
galba cikagieeitii ~ gnlęs pa- antspaudas su tokiu para- 
statyti didelį ir gražų pa- '^‘D’aiąus-Gh’ehas Meino- 
muiklų mūsų lakūnams. riąl.Fun.(Vr Jos parduodą- 

L...Šimutis pranešė, kafl nios po 50 centų. Jų gaii- 
jis drauge su kitais komite- gauti, pas komiteto na- 
to nariais, kun. Albavicium. rįus R. lietuvių redakcijose, 
ir^adv. Vasalui, lankėsi pas pina paminklo, f oi i- 
ęiūcagos . miešto majorų Lui, Visos lietuvių kblont- 
Kelly, kuris prašomas žade-L(^ parapijos, draugijos, 
jo. gelbėti surengti Chicagos į spjnd.imo rėmėjų komitetai 
iniestcviešą riiikliavą Dai^ LT atskiri asmenys gali ki- 
riaus ir Girėno paminklo fotografijų įsigyti 
fondui. Miesto majoras LįUf) ^ch'esu:, Lithųaniąn 
reiškia didelį palankumų (jpnsulate, 100 E. Bellevue 
tam svarbiam lietuvių ir pL? chreago, III. Pravartu 
viso.Chicagos miesto. ..
lui. Tai (IžiUginantis neiš- Chiėagos miesto lietuvių, 
kinys. Miesto jnajoro^aKL^p^^
.stovas Egąn. (13 ward o gL sumanymams ir prašo suor- 
dermanaš) ,Liet.jVycių scl“Lanizuoti jų kolonijose ko
me prašomas viešai ir entu- 1T1įfefug rinkliavai rengti, 
ziastiškai pažadėjo įnešti Komitetas pavedė L. Šilini- 
rezoliuciją Chicagos miesto a(|v> yagajįtj guda-
taryboje, kad paminklo sta- Lyfį komisiją,-kuri suorga- 
tyino komitetui .butų leistaGhic'agos lietuvių 
surengti viešą rinkliavą. parapjjose vietinių
Komiteto atstovams pasi-Mraugijtj atstovų) kiiinite- 
mųtymų sii miesto majoruLug rinkliavai įvykdyti. Tai 
padėjo išrūpinti S. W. Go-Kug ja|)aį svarbi ir reikš- 
vier (Clark of Appelate niinga įaĮ]<a paminklo ^-ia- 
Court), kuris pasiųstoje L.L^110 ^omitctui. Tas dar- 
šimučio telegramoje taip pag pug tuojau pradėtas 
kitko pabrėžė We mušt ir. reikia tikėtis,
have Tag Day ’for DariusLįuos genį vaisių. Abejoti 
and Girėnas. netenka, nes Chicagos mios-

Minėti asmenys yra nuo- te yra labai daug uolių gc* 
! širdūs lietuvių bičiuliai it ros valios veikėjų, kuriuos 
pritaria lietuvių reikalams. “ mobili žavus” tikrai bus 

į Užtat lietųyįąį per valdi-įgalima didi darbai įvykdy- 
, ninku rinkimus- turi, juos -ti. Tad į darbą, gerieji, pą- 
- atsiminti ir vieningai pa- triotai! Įamžinkime čika- 

reikšti jiems savo dėkingu- giecių Dariaus ir Girėno žy~ 
mų. gį ir brangią; jų auką Lie-

B. Simokaitis tąip . pat tuvos garbei! Būkime tiIš
kalbę josi, su senatorium Sa- ri: mums tame darbe padės 
bath’u, kuris žadėjo para- lietuviams draugingos tau-, 
ginti alde.rmon.us tuo' pačiu tos — Ukrainai, cechai, žy- 
reikalu ir dar draugiškai dai ir kt. Ir amerikonai už- 
patarė rengti rinkliavą rud jaučia lietuvi ų tautos auką 
denį, kada bus. mažiau-be- technikos bei oro statybai: 
darbių ir tuo. būdu atsiras ir darbu ir aukomis — ma- 
daugiau aukotojų Dariausiomis ir didesnėmis! 
ir Girėno paminklui. Sena
torius Sabath’as taip pat 
apsiėmė kreiptis į karo a- 
viaęijos vadovybę, kad lie- 
riviams karo lakūnams bū
rų leista aktyviai dalyvau- 
1 Lietuvių Aviacijos Šven
tėje, kurią komitetas ren
gia šį rudenį.

Be to, keletas ir kitų 
ward'ų aldęrmanų taip pat 
pritaria lietuvių lakūnų pa
minklo Statymo reikalui* ir L nug. • j5ų11įgU-s> seserisj mo- 
viešos rinkliavos rengamm.p apskrifai į vis,is 
Chicagos mieste. .. mįįglį lietuviškos katalikiš- 

. Taigi, paminklo statymo^ visuomengs 
komitetas jau parodė.daugL iietuviu Kok>.
iniciatyvos ir iškėlė visą ci-l y pašydama dabar šu
lę didžių ir.reikšmingų su- orgallizuoti ffloUsia 

. Tai ma rudo, einant. jaunimį stūden. 
kad čikagieeiai per metines L į^pgipg (ypaf mūsų pa- 
lakūnų žuvimo sukaktuves ir visUs ank.
pastatys didingų paminklų gtuj|į nioiiyklų studentus iv 
savo didvyriams. ’ Tik rei- " ‘
kalingas plačiosios mušu vi
suomenės pritarimas pa* 
minklp statybai, kad aukos] 
plauktų - į fondą.

i . Komitctąs išleido lakūnų 
fotografijas (10x8 colių <ly: 

‘ džio) su abiejų didvyrių 
’ parašais ir obalsiu. viršuje 
■ ct^į savo skridimą mes ski

riame ir1 aukojame . Tau,

inininką —- John C.,Morkū- . 
nas, 253 Berlin St., Rochcs- 
ter.N.Y, f

Amerikos Lietuvių Kata* 
likų Studentų Organizacijos.

Dvasios Vadas —.
. K'un. Jonas J. Kripas, - 

Pirmininkas —
Jonas Č: Morkūnas.

“Darbininkas’’ jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertų. Nutirpę 
1932 m, kuponą siųskite

“DARBININKAS“
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

APREIŠKIMO PARAI*.
Ši parapija^ ačiū Dievui, 

Šv. Jurgio parapija susi- geTaį atstovaujama ankšr 
aukė tikrai gabaus muziko, tuose pašaukiinųose. Dau- 
Šioje parapijoje yra daug giaušįa šios pavapi jos mer~ 
jaunimo. IŠ šios parapijos yra šv, Dominiko; be
kilo iv ansamblis “Lietuvos sevų vienuolyne — 24 lietų-/ 
Daina”. (art. Byros lailęi),Į yaitės.
kurs gTažtar; save iro syky 
užsirekomendavo visuome- lietuvaitės buvo įvilktos į 
nei i labai gražiai supažin- Domininkonįų rūbus: Elė- 
diną net ir svetimtaučius su lia Sledžiūtė, Elena Maji- 
lietuviškomis dainelėmis da- kaįtė, Albina Juškaitė,: Ona 
lyvaudamas progr a m.o j e Sandaitė ir Marijona Kaž
kas ketvirtadienį iš didelės lauskaitė. '
s

Muzikas P. Sakas 
migęs Bostono jėzuirtį ko
legiją 1926 metais ir lankė, 
aukštąsias muzikos mokyk
las. Naujoje Anglijoje jo 
vedamas choras buvo pri
pažintas net ir svetimtaučių 
kaipo geriausias choras ir 
yra. gavęs pirmąją, dovaną. |lonį jog Dievas suteikė 
Tai yra puikiausia proga ,jonis ta didelę malonę, 
dabar muzikaliam jauni* Kandidatės, . atėjusios į 
mui daryti šaunų progresą: kopiygį^ buvo apsirengusios 
muzikos srityje. Muzikas baltai su vainikais. Per ce- 
Sakas yra vedęs, jo žmona remoiiijaš jlls nusiėmė tuos 
buvusi Wasliingtono vainikus, paženklindamos, 
versiteto . studentė. Taigi at.sižada pasaulio. Ve- 
Brooldyniečiaį susilaukė ne- hįau įsidėjo vienuolių rū- 
paprastų gab’umų muziko ir bus ir gulėjo žemėje, kol 
inteligentiškos šeimos,. , Pralotas.Metzger užgiedojo

DRAUGIJOS VEIKIA PVeni Creafiir Spiritus.”
Beveik kiekvieną sekma- Daug džiaugsmo buvo ir, 

dienį brooklyniečiai turi po kaip pamokslininkas sakė: 
keletą parengimų. Kartais jei pasaulis žinotij linksmu-, 
jos net ir viena .Įeitai paken- mą vienūolyio gyvenime, 
kia _ “konkuiTioja.” Įėjo daug daugiau žmonių stotų 
mada ne tik piknikai, bet ir į vienuolyną. Kad Dievas 
įvairūs išvažiavimai. Fo- duotų.” 
ręst Parke kas sekmadienį . Matęs,
katalikiškos draugijos turi 
savo išvažiavimus: rugpiū
čio 27 d. ten įvyksta Mote
rų Sąjungos 24 kp., rugsėjo 
3 d. Moterų Sąjungos 291 
kp. ir rugsėjo 3'd. Karahe-j 
nės Angelų parapijos Šv. 
Rožančiaus* draugijos. Mo- r. 
terys savo darbštumu daug 
padeda Įeitoms draugijoms, 
tat ir mes padėkime joms 
nors savo atsilankymu. Už 
gera geru mokėkime.

Pfetpiis. Į

MIRĖ.
Jurgis Paukštis, 47 metų, 

936 E. 49tli St., mirė rug
piūčio 20 d, Cumberlad li
goninėje. Palaidotas Kal
varijos kapinėse, rugpiūčio ’ 
23 d. iš Švč. Panelės Ap
reiškimo bažnyčios.

Laidotuvių 'apeigom rūpi
nosi graborius J. Garšva.

BROOKLYNOFED. APSK.
DR-JŲ PRAMOGOS Į

Rugp. 27 d.,; V, Jte. divjos No.
1, (Aprenk, par.) išvažiavimas. į 
Foreat Bark.

Rugp, 27 d. L. D. S. -10 kp. iš* 
važiavimas į. Forest Parką.
• RugaSjo 3 d. Mot.. Sąj. 29 kp.

^-otest

stoties WLWL 7:45 v. vak. Ceremonijos labai iškil- 
...----- , yra.Į niingos ir jausmingos. Iš

kilmes įvyko Amityville, L. 
I. Dalyvavo gražus būrelis 
parapiečhi, I parapijos Sese
rų ir vietos kunigų.

Žiūrint į tas Lietuvaites 
ir 'matant jų džiaugsmų, 

įkartais ašaros byrėjo. Ma- 
_____ jog Dievas suteikė 

puikiausia proga ĮjOms tą didelę malonę.
. - j Kandidatės, atėjusios į

VISI RUOŠIASI
Gažus vasaros oras kiek

vienų vilioja į raiškų ir par- 
kh ošiantį pavėsį. Gal. nu
jausdami gerus besiarti
nančius metus visi taip mė
gsta įvairius išvažiūvimus 
bei piknikus. Tačiau visuo
met daugiausia lankosi į 
gražius ir įdomius parengi
mus. Tokikį yra buvę jau : 
keletas Fbrest ir kituose 
parkuose, bet ypatingai įdo
mus piknikas' įvyks Mote- , 
rų. Sąjungos 24 kp. rugpiū- 
t-io 27 d., Forest Parke.

Moterų Sąjunga yra pla
čiai žinoma savo darbštu
mu ir visuomet puikiais pa
rengimais. Taigi tikime, 
kad ir šį kartą visi būsime 
netik patenkinti, bet ir dė
kingi už gražių , suteiktų 
pramogą. IŠ savo pusės tu
rime pasirūpinti moterų pa
sta1 tgų neapvilti. Taigi vi
si į jų parengimą, visi šį 
sekmadienį į Forest Parka,

NEVI YORK, N, Y.

KLASČIAUS

| CL1NT0N PARKAS • j Piknikams, ballama, koncertams. 
Irklams. Ir visokiems pasilinksmini- 
jmuniy smagiausią vieta Bebok* 
į ųne-Maspotlie, jau laikau užslsa- . 
|kytl salę žiemos sezonui, .
e kamp. t Maspeth ir Betts Avė.
į JONAS KLASČIUS, Sav^ i 
Į Maspeth, N. Y. : j 
(S]tiniiiuiiiiniii,liiiiiiimiiiiiliinilllininii,uiiiiiniiiiiiiiiQ

P. Jurcjela, 
paminklo stat. komiteto 

sekretorius.

TcJ. Evcrgreen 6-5310 

JOSEPH GARSZVA 
G R AB ORIUS 

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD A VENDE 

BROOKLYN, N* Y.
Tel. Stagg 2—5018 Notarj Pubtte

M. P. SALIAS ;INC.
■y. bihliauskKb^ 
Graborius ir Balsamųotojąs

660 Grand, Stif Brooklyn, N.Y.

Tel Stagg 2—0783 Matnry Public

J0SEPH LEVANDA 
(Levandanskae) 

GRĄB0RIŲ8
107 Union. Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephonet 3TAGG 2—9105

OB. A. PETRIKĄ |
IOEUVIS DENTISTAS

M1 S. 4th St, JtaKfclyn, K. X Į 
Dįwįp— 

Gaza Aneitątik* 
VALANDOS i

5<uq Q ryu Uit 3 vaktrn.
Penktadieniai? |r įjentanllecdal* 

tik BUsitaruA.

s
1
S'- .

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

NEBYLIŲ MOKYKLA
Didžia j am e Nęw Y orke 

yra trys katalikiškos moky
klos nebyliams, kuriose 
[mokslas ir užlaikymas 
vanai. Dvi mokyklos 
Westchestery: vaikams 
Eastern Boulevard ir 
St.; mergaitėms kita 
pat. Viena mokykla tiktai 
mergaitėms yra Brooklyne 
— 113 Buffalo Avė. Neby- 

Į liūs vaikus reikia pradėti 
nuo 5 metli amžiaus moky
ti. ■ Todėl lietuviai savo ne- 
bylius Vaikus gali labai pa
togiai atiduoti šioms moky
kloms. Vaikai paleidžiami 

I namon šeštadieniais ir sek
madieniais, dviem savaitėm 
Kalėdoms, pusantros savai
tės Velykoms ir visai vasa- 

! r ai atostogų. Mokyklos rei
kalais . kreipkitės pas. savo 
kun. klebonus arba tiesiog į 
Šių mokyklų vedėjų: Fathcr 
Purtei!, S? J., College of 
St. Francis Jtavier, 30 W. 

llOtlvSt., Męw York City.

do- 
yra

177 
ten

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
[katalikiškųjų parapijų kle-

E

Telępjione Stagg 2-4409 
NOTAIlY PUBLIC 

ALEKS, RADZEVIČIUS
G R A B 0 R I U S
402 Metropolitan Ava. 

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią .
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

E

5i

studentes);
Bendrais organizacijos ir 

informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir-

E

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mūs ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir patarėją—ladkraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ai Savo priėteliams pado
vanoti naujų maldaknygę, rožančiųar gražių 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame.
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine, 

L ’ Būvusi(t VYTAUTO SPAUSTUVE”

423 Grand St. . ; . • Brooklyn, N, Y.
■ STagg 2-2133 > • ' ’ ■ .

Tek Nevrtown 9—4464

ANT. J. VALANTI®
GRABORTUS IR , : 

B ALSAMUOTO.T AS 
. Apdrauda Visose jjakono

No tory Public 
5441 — 72-nd Street, 

Arti. Grand St. 
MASPEtA U L, N. Y.

■>". LAUKUS, Fot^^as
-i 4 Bi uoklvn
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