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SKftITYTOjy DĖMĖSIMI
Sekančia savaitę dėk Dar

bo Dienos šventes “ Darbi
ninkas’’ bus išleistas tik 
viena kartą į savaitę — 
penktadieni, rugsėjo 8 d..

Administracija,

DARBOVADAI RAIKA- 
LAUJATRUMPESNiy 

VALANDŲ
WASHINGTON. —Dar

bo federacijos prezidentas 
AVilliam Green turėjo pasi
kalbę jinui su laikraštinin
kais, kuriems pareiškė grie
žtą nuomonę, jog visose iŠ- 
dirbystėse turėti} būti įves
tos dar trumpesnės darbo 
valandos, negu kad dabar 
■vykdoma pagal naująjį ko
deksą.

Darbo federacijos prezi
dento Green apsakiČiavimu, 
šiais metais nuo kovo mene
sio du milijonai bedarbių 
surado darbus, tačiau dar 
yra 11 milijoną bedarbį}/ 
Jo nuomone, darbo savaitė 
visoje industrijoje nebūtą 
didesne kaip 35 valandos. 
Apie tai jis pareiškė gene
rolui Johnson, tautinio 
gerbūvio atstatymo admįnis- 
tracijos viršininkui.-

■VIETINĖS ŽINIOSl
KUN VAIČIŪNAS 

SVEIKSTA
i

Cicero lietuviu parapijos* 
klebonas ■ šio mėnesio pra
džioje atvyko į rytus svei
katos atgauti. . Apsistojo 
netoli Cape Cod ■ kanalo 
gragiame pušinėlyje. Ty
rame ore, sūranįe vandenyje 
klebono sveikata atsitaisė.

LANKĖSI
Pereitą antradienį redakci
joj lankėsi kun. Pr. Aukšti
kalnis S. J, ir kun. J. Ga- 
nūnasj S. J. lydimi klebo- 
,io kun. F.Virmauskio.

Tėvas Aukštikalnis ket
virtadienį išvyko' į Cleve- 
and Jėzuitą noviciatą, kur 
šbuvęš metuš užsiims tik 
nisijomis.

', Gavėnios metu Tėvas 
Aukštikalnis 'duos misijas 
ietuvią parapijose, kur tik 
ous pakviestas. :
< Tėvui AukŠtik a 1 n i u i, 
.‘Darbininko” bendradar- 
»iui, linkime sėkmingos dar- 
motės Kristaus Vynyne.

;en. johnšonbostone
K ■___________

; Rugpiūčio 30 d. Į Bosto
ną orlaiviu iš Washingt.ono 

: ųivo atvykęs, gen. Hugh S.
’ohnson, valstybės gerbūvio 
Įstatymo . administracijos 
iršininkas. ■ Jis kalbėjo Į

KOMISARAI LEIDŽIA ŪKI
NINKAMS TURĖTI

KARVES ■/
MASKVA. — Sov i ę t u 

Rusijos komisaru vadovybe 
nutarė' pasiūlyti karves ū- 
Liniukams į privačią nuosa
vybę. •

Šis žygis aiškiai parodo, 
jog komunistu komisarai į- 
sitikino apie reikalą atsta
tyti privatinę nuosavybę, 
kurią jie sugriovė.

INMAN TRUST MOKĖS 
ANTRĄ DIVIDENDĄ

CAMBRTDGE, MASS.
Uždaryto Inman Trūst 

Co. banko likvidatorius ga
vo teismo leidimą išmokėti 
depozitoriams antrą divi
dendą — 15 nuošimčiu nuo 
įdėtu depozitą. Bus. išmo
kėta apie $321,258.

Pirmą kartą išmokėta 25 
nuošimčiai, kas sudarė 535,- 
421 dolerį.

Rochester, N. Y., vysku-
pi jos vyskupui, paskirtas ar
kivyskupas Edw. A. Moo- 
neyj buvęs Apaštališkuoju 
Delegatu Japonijai. Roches- 
ter.vyskupijoje yra 214,905 
tikintieji su 272į kunigais.

1500 ašmenų, kurie gelbsti 
jam Naujoje Anglijoje.

Geri. Johnson paaiškino 
Mėlynojo Erelio judėjimo 
reikšmę. . Mėlynasis Erelis 
— tai ženklas tautinio ger
būvio atstatymo judėjimo, į 
kurį baigia įstoti visa Ame
rikos industrija. Visos iš- 
dirbystės, kurios turi Mėly
nojo Erelio ženklą, yra su
dariusios su vyriausybe ati
tinkamą kodeksą dėk darbi
ninkams pakenčiamą algą 
ir darbo valandą.

Generolo Johnson kalba 
pasižymėjo griežtumu ir 
aiškumu. Tarp kitko jis 
taip išsireiškė: “Šis visas 
mėginimas yra šios šalies 
darbininkams ir vartoto
jams. Nėra ne vieno gamin
tojo ar pirklio, kurs galė
tą gyventi, jei mes ‘darbi
ninkai nebūsime su juo — 
mes turime pagelbėti tiems, 
kurie gelbsti mums arba 
mes visi drauge pražūsime.”

Jis ragino kiek galima 
daugiau pirkti, nes tik tuo 
būdu bus galima pakelti in
dustriją. .

NORI CITY POINT POLI- 
CIJOS STOTIES

t ■ I. I II t ■ ■ ■■■« 'f

South Bostono keli politi
kieriai varo agitaciją, kad 
panaikintoji City Point po
licijos stotis būtą vėl atstei- 
gta. Renkami parašai, ku
rie bus įteikti • miesto tary
bai ir gubernątonui. ■ .

• KUN. M. KAZĖNAS, ..
Pittsburglio Šv. Kazimiero lietuvių parapijos*klebonas, 
Federacijos kongrese išrinktas, Federacijos iždininku 
antriems metams.

PAPŪGA, KURI MOKA 
TAKSĮg 
■'* — ■

BOSTON. — Suffolk tei
sme paaiškėjo, jog Massa- 
ėhusetts valstybėje gyvena 
vienintelis paukštis, kurs 
moka taksus. Šiomis die
nomis tas paukštis sumokė
jo $5.66 nuo pajamų.

Šis paukštis yra 28 metą 
amžiaus papūgą Polly, ku
riai miręs šeimininkas savo 
testamentu paliko kapitalo, 
siekiančio $5160.12 -vertės. 
Jos užlaikymu rūpinasi mi
rusio šeimininko našlė.

Papūgai išlaikyti jos šei- 
mininkaš. paliko banke spe
cialų fondą, iš kurio imama 
atitinkama suma, Jei pa
pūga padvėstą, tada tie pi
nigai pateks papūgos miru
sio šeimininko seserei.

VOKIETĖMS NELEIDŽIA 
MYLĖTI ŽYDŲ

BERLYNAS. — Hitle
rininkai per savo laikraš
čius paskelbė viešą įspėjimą 
vokietaitėnis, jog joms 
draudžiama mylėti žydus. „ 

. Laikraščiai pataria to
kioms vdldetaitėmš išvažiuo
ti iš Vokietijos, arba joms 
gręsia riuskutimas galvos 
pi aulu} ir vieša pajuoka 
gatvėse.

ITALŲ-IHISŲ SUTARTIS
• ROMA. — Italijos ir So
vietą Rusijos vyriausybės 
baigia derybas prekybos su-, 
tarčiai pasirašyti. . Sutarty
je abi valstybes, pasižadą 
neboikotuoti prekiiį ir ne
vykdyti dumpingo. .

SENATORIUS LONG GAVO 
"JUODĄ AKĮ”

NEW YORK. — Sehato- 
rius Huėy Long, pagarsėjęs 
savo ilgomis kalbomis sena
te, šiomis dienomis maudy
nių klube prie S a n d s 
Point,. L. I., gavo “juodą 
akį.”. Nežinomas asmuo 
uždavė senatoriui su kumš
timi į akį. ; ■

Senatorius Long yra 
daug kartą gavęs “antau
sių,” daugiausia nuo laik
raščių reporteriu.

Australijos Lietu
vių Užuojauta

“Darbi- 
gavo iš 
turinio

Rugpiūčio 30 d. 
ninkp” redakcija 
Australijos tokio 
laišką: .

“Sydney, 1933 m. Liepos 
18 d.

Laiškas Geri). • ‘1 Darbinin
ko” Redakcijai, Amerika.

Tolimoj Australijoj lietu- 
viai, išgirdę apie, a. a. Stp. 
Dariaus ir St. Girėno tra- 
gingą -mirtį, 1933 m. rug
piūčio 18 d., Lietuvos gar
bei, Australijos Lietuviu 
Draugija Sydney mieste su
sirinko nepaprastam ‘ susi- 
rinidmui ir gedulingai pa
gerbė . mirusius a. a. Stp. 
Darią ir St. Girėną; ir išrei
škė didžiausią užuojautą 
įnirusią tėveliams, giminėms 
ir visiems Amerikos lietu
viams, netekusiems iš savo 
tarpo visos Lietuvių tautos 
gerbiamų žmonii}*

Rusai Miršta Badu, 
Nors Derlius Geras

LIETUVAITĖ DAINUOS 
PER RADIO

Woreester, Mass. — Rug
sėjo 3 d., 9:30 vai. vakare iš 
radio stoties WNAC ir 
Yankee n et work.dainuos 
per radio Beethoven Memo- 
rial Association / koncerte, 
Naujosios. Anglijos žymi 
dainininke p-Iė Apolonija 
Stoškiūtė. ' Ji yra dainavus 
keliuose “Darbininko” kon

certuose ir TVorcestery. 
Turi graži} ir malonų balsą.

Rūgs; 5 d. p-lė Stoškiūtė 
išvyksta į New York tęsti 
dainavimo ir muzikos mok
slą.

ŽAIBAS VATIKANO 
ŪKYJE

ROMA. — šios savaitės 
pradžioje Romoje trankėsi 
perkūnas, • pridarydamas 
daug nuostolių. \ , •

Ypatingai nukentėjo Va
tikano ūkis, kur žaibas ne
gyvai nutrenkė 200 viščiuką 
ir išardė 70 pėdą tvorą. Su
naikinta daug medžią bei

NUSIŽUDĖ DĖL RIEBUMO
PUTNAM, Cbnn. J Tū

las ūkininkas Henry Ap- 
pley, 64 meti} amžiaus, nu
sižudo, įšokdamas į šulinį iš 
nuliūdimo dėl-didelio riebu
mo. Jis svėrė 350 svari}.

Mes Australijos lietuviai 
liekame liūdesio prispausti 
kartu su jumis ir visa Lie
tuvių tauta.

Su tikra pagarba
A. Sause

D-jos pirmininkas.
Šis laiškas aiškiausiai liu

dija, kaip giliai Dariaus ir 
Girėno garbinga mirtis pa
veikė į viso pasaulio, lietu
vius, Australijos lietuviai 
išreiškė savo nuoširdžią 
užuo jautą amerikiečiams
lietuviams, o mes, amerikie
čiai, reiškiame savo džiaug
smą, jog ir tolimoje Austra
lijoje apsigyvenę lietuviai 
tvirtai laikosi , lietuvybėje ir 
kartu su visa Tauta bendriu 
dalinasi skausmais ir džiau
gsmais. . . - :

Valio pat riotingioms Aus
tralijos lietuviams, atjaiu 
čiantiems savu Tautos pul
są* ' .. .

PARYŽIUS. — Paryžiu
je išeinąs laikraštis “Le 
Matin” patalpino pasikalbė
jimą siį dviem Amerikos pi
liečiais (vyrii ir žmona), 
gimimu rusais, tik ką sugrį
žusiais iš Rusijos, kur jie 
daugiausia laiko praleido 
ją gimtinėje Ukrainoje*

Atvykę į Kief miestą, a- 
inerikiečiai atradę miestą 
mažai pasikeitusį, bet buvo 
nustebinti miniomis žmonių, 
suvargusią nuo bado.

Viename kaime jie atra
dę visus gyventojus, ken
čiančius nuo bado, sunkiai 
sergančius, Jie patyrę, kad 
visi tie baisūs ligoniai ser
ga dėl maisto trūkumo, 
nors Ukrainoje derlius 
gražus, tačiau neleidžiama 
naudotis derliumi, kurį sau
go ginkluoti komisarą agen
tai.

Amerikiečiai' atrado, jog 
pinigai, kuriuos jie siuntė, 
nepasiekė ją giminią — pi
nigus sugrobė komisarai.

Amerikiečio ruso žmona 
sužinojo, jog jos motina ir 
broliai išmirė badu. Tame 
kaime buvo 800 gyventoją, 
iš kurią 150 išmirė badu tik 
nuo šią metą pavasario.

Kai amerikietė rusė pa
reiškė reikalą protestuoti 
prieš tokią tvarką, tai kai
mo gyventojai šiaip atsakė: 
“Jie (komisarai) nori mus 
išmarinti. Tai organizuotas 
badas. Niekados nebuvo 
geresnio derliaus, bet jei 
mes būtumėm sugauti imant 
grūdus, mes būtumėm su
šaudyti ar įkišti kalėjimai!, 
kur taptumėm numarinti 
badu.”

Dabar netenka kalbėti a- 
pię tiekimo krizę SSSR, 
bet apie tikrą badą.

Vyriausybė bando nuslėp
ti tikrą padėtį, , bet badas 
jau taip paplito, kad ir bol
ševikai nebesugeba toliau 
slėpti tiesos. Ukrainoj ir 
Kaukazo šiaurėje miršta 
daug žmonių iš bado. Tik 
keliuose didesniuose mies
tuose dar šiaip taip tiekia
ma produktą. Bet ir pa
čioj Maskvoje kooperaty
vuose ir maisto skirstymo 
punktuose išduodama pagal 
korteles duonos 800 gramų 
vienam darbininkui dienai 
ir 400 gramą kitiems privi
legijuotu kategoriją ėmė
jams, o cukraus nuo 400 
gramą iki 1 kilogramo mė
nesiui. . Sviesto ir net mar
garino ne kvapo nebeliko 
Maskvoje Perkama be kor
telių duona valst. krautuvė
se kaštuoja 3—4 rubliai ki
logramas, laisvoj gi rinkoj 
reikia. mokėti 7—8 rubliai,

sviesto Idlogramąs 50 rub
lių ,w,4 etaoin, etabin etaoi. 
lią. O juk Maskva laikoma 
geriausiai maistu aprūpina
mu ■miestu.

Maskvos gyvonto-jai gau
na iš savo giminių provin
cijoj prašynnj. atsiųsti bent 
truputį duonos.

Anglų laikraščių Maskvos 
korespondentai pra n e š a, 
kad Sovietuose prasidėjęs’ 
badas* Badauja pietinė 
SSSR. Kolchoz; ūkis esąs 
priežastimi to, kad nežiū
rint į derlią turtingą Sričių 
gyventojai jau nebeturi ko 
valgyti.

Priverstinis ūkininką su
varymas į kolchozus, atski
la} ūkią sugriovimas, visiš
kas nesugebėjimas sunaudo
ti žemės, ūkiui mašinas, gy
vulių išnaikinimas padarė 
tai, kad antroji piatiletk’a 
davusi šaliai skurdą ir ba
dą.

mp METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS

LAWRĖNCE. — Praė
jusį sekmadienį, rugpiūčio 
27 d., Palangos parke įvyko 
L. Vyčių Naujos Anglijos 
apskričio metinis išvažiavi
mas, kuriame daugiausia 
vyčiu buvo iš So. Boston, 
Norwood, Worčester (abie
jų parapiją), Provicįence, 
Athol. Geriausiai organi
zuoti buvo. So. Boston ir 
Norwood vyčiai. ..

Išvažiavimo gausingame 
dalyviu skaičiuje matėsi 
Vyčių apskričio naujasai 
Dvasios"Va’das kun. V. Pui
dokas, kun, K. Urbonavi
čius, kun. Pr. Virmauskis,' 
kun. J. Vaitekūnas, kun. P. 
Juras, kun. Dr., Morkūnas, 
kun. K. Jenkus, vyčių orga
nizacijos steigėjas M. A. 
Norkūnas, adv. J. Čunys ir 
kiti vyčių prieteliai.

Išvažiavimo prograniojo 
buvo sportas, žaidimai, dai
nos. Sporto programą at
liko pavieniai jaunuoliai ir 
So. Bostono irjWorcešter, 
vytės, kurios žaidė kumšeia- 
sviedį. Žaidimą laimėjo 
TCOTcestėrietės.

Apskritai, išvažiavimas 
praėjo labai tvarkingai,

ORLAIVIO NELAIMĖJE 5 
UŽMUŠTI

. CLOVIS, N. M. — Trijų 
motorą keleivinis orlaivis 
nukrito nakties laike; orlai
vio nelaimėję užsimušė va
žiavę 3 .keleiviai ir du lakū
nai. Nelaimės laike sinar-. 
kinį lij$ ; J



Penktadienis,« rugsėjo 1, 1933

VIETINĖS ŽINIOS!
Pasidairius Po So. Bostoną
Jau ateinantį sekmadienį 

kaip atsilankysite bažny
čion, rasite šalygatvį prieš, 
bažnyčią išeeme n t u o t ą. 
Taipgi tuoj ir gatvekarių 
bėgiai bus išimti ir visa gat> 
ve bus gražiai išlyginta. 
Dėl šių pagražinimų turimo 
'dėkoti grafe. J- ,V. Kasparui, 
kuris per dideles pastangas 
įgijo šiuos ištaisymus per 
adv. George Donovan, iš 
m-avoTo Curlev ofisų.

ŠV; Vincento de Paulio 
skyrius. įsigijo keletą šiltit 
užsiklojimų, Ltrrle bus isda*J 
linanii parapijos našlai
čiams. Kreipkitės į pirm. 
-Kastantą Šidlauską. ■■ •

Massachusetts valstybėje 
•pereitą savaitę 18 žmonių 
buvo užmušti vien tik auto-, 
mobiliais. Šiemet taip už
mušta jau 517 asnu'iių. Am 
tomobilių registruotojas M- 
T. Ryau ir grąsina visiems 
neatsargiems ant on mbil i s- 
tams padintbmis bausmė
mis.

South Bostono Amerikos 
Bėgi jono AI. J. Perki ns po
stas turės ir ateinanti sek
madienį gražų koncertą Ma
rine Parke, 3:45 v. po pięt.

ADVOKATAI

|JUOZAS CUNYS
| ADVOKATAS
i . .
1414 Broačhvay, S. Boston, Mass.

| Tel. |3o. Boston 0948
i 

s - 
3 
i

1
: . GYVENIMO

Tel. Parkway 1864-W.

, Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Ved* visokias provas, Daro vi

sus legalius dokumentui.

817 E St. (kampos Broadway) 
South. Boston, Masą.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų; Talbot 2474
*’k .

KAZ. J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadvzay, Šo. Boston.
TęT. So, Boston, 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

Tėl. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2-878 Dorchester, Mas?.

Tol S< R 0441

PR J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyvenimo vietą: 39 Green St.,
'• Hudson,- Mūs.

Tel.THudBon 622.

I Tel. Sd, Boston 352p

ADVOKATAI ŠALNAI i
. / daįhunlnko name j

, 366 Broad.way, |
South Boston, Mass I

1

'■ Kardinolas .0 ’C o n n e 11 
prašo visų katalū<ų padėti 
vykdyti • prez. Roosevelt ’ N 
RA plmią. Mes galime go
riausiai darbuotis tuo phv 
nu, pirkdami tose krautu
vėse, kurių, languose, yra iš
kabintos NRA* iškabos ir 
pirmiausia remdami lietu
viu krautuves.

“Petrai, kokia plika tavo 
galva! ” i jatenii j i > J tie >zas< 
“tik pažiūrėk, kiek plaukit 
yra ant. mano galvos* Kar
tais negaliu iššukuoti” 

jam Petras, “bet ar tu ka
da nors esi matęs žolę, au
gančią, ant gerai vartojamos 
gatves? Taip pat ir su ma
no galva!”

Pereitą pirmadienį, 8 - v. 
vakarė, įvyko skubiai su
rengtos išleistuvės klierikui 
Kaz. Vengrui^ M. T. C. Vi
si susirinkusieji • išreiškė 
nuoširdų bendrą troškimą, 

. kad klierikui Vengrui pasi
sektų laimingiausiai tęsti 
tolyn garbingąjį mokslą 
Lietuvoje, T. Marijonų se
minarijoje. K. Vengras, 
kaipo A. L. K. Studentų 
organizacijos, narys atsto
vaus mūsų studentiją Lietu
voje. ‘ •

Šeimininkė.: ( u b a g u i) 
“Bet kodėl tu neini .dirbt? 
Tąų tuomet nereikėtų uba
gauti!”

Ubagas: (verk d a m a s). 
“Teisybę, pasakius, aš vien 
tik dėl to ubagauju, kad- ga
lėčiau nusipirkti degtinės! ’ ’

Šeimininkė: “Bet kodėl 
tu geri degtinę ?” . ’

Ubagėlis: (dar -1 a b į a u 
verkdamas) uAš' geriu dūl
io, kad gaučiau drąsos eiti 
ubagauti-!!”.

Džingulienė: (ubagui)
“Tu išrodai gana drūtas ir 
didelis. Tau reikėtų eit 
dirbt!”

Ubagas: “Taip, poniute, 
žinau. Bet tamstelė išrodai 
labai , graži ir jums reikėtų 
teatruose lošti, bet matau, 
kad tamstai patinka namų 
darbas geriau.”

Džingulienė privalgydim 
ubagą kiek, jis tik norėjo, 
kaip tik tai išgirdo!

>

Visi St)utlibostpnieči.ai, y- 
pae gyvenantieji City Peili: 
dištrikte, sukilo. prieš poli
cijos viršininką Ę. C. Hult- 
nian ir nori kad jis atsisa
kytų iŠ savo'pareigų. South- 
bostoniečiai, supyko ant p. 
IfulUnan todėl, kad jis už
darė 12 stotį ir dabar 'nebe
nori jos vėl atidaryt..

. P? S: Jurienė sunkiai su- v ■ • . • •., sižeide kitoje, automobilio 
nelaimėję. Šį kartą p. Ju
riene įvažiavo į gatvękarį 
Jaunu ra Plain.

’ P. Stanislovas Juris. jn’a 
važiavime, kuris įvyks Dar- 
ry C(V, ■ ■■'Y *. j ■'

Mes visi pamatysime pirJ 
mą lįtrtą. . <€ūldninlm paro
dą” Šv.. Petrė parapijos iš
važiavime. kinis įvyks Dar
bo Dienoje (Dabar Day)' 
rugsėjo 4 dieną, Muūeh- 
back’s parke, Bėech Street, 
Roslindale. Pasimatysim 

. tenai!

“Oh, pone gydytojau, la
imi blogai jaučiuos tiesiame

“ Pasakyk man, ką tu 
šiandien valgei?”"

“Taigi ir bėda, Aš nieko 
nevalgiau per visą savaitę. 
Ar negalėtum man duoti 
koki litą arba antrą?!!”

Majoras Brauk W. Cava- 
naugh, garsusis footliall žai
dimo mokytojas, mirė riigp. 

“29~cL, _4 vap pn-ųyretų, save
liamuose MarshfiekL Mass. 
P. Cavanaugh mokė se
kančiose kolegijose: .Dart- 
liiouth Coliegę, Boston Col- 
lege ir Bordham University. 

j~ DAKTARAI . ~|
TeL So. Boston 0828
. LIETU VIS DANTISTAS

OR. M. V. GASPER 
(KASPAftAVICIŪS 
Naujoje Vietoje,

525 E/Broadway, S. Boston, 
Ofiito VfUitdos:

Nuo 9 iki 12 ryta ir nuo 1:80 iki 
5 ir nuo 6 iki 3 vai. vakare. Ofi
sas uždaryta# subatos vakaruli ir 
nedaidienlftla, taipgi seredomla nuo 

12-toe> dieną uždaryta*
Taipgi nuimu ir X-ray

5Č

Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKl
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventą dienų 

pagal susltarimį.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvray, So. Boston
Ofiso valandos nuo. 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6 :30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną, 
Subirtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nędėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartų

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712
. 534 E. Broadway.

South Boston, Mass.

IR

Tel. Porter 3789

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPSYSJ

Lietuvi?. Gydytoj m
! Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—-8

278 Harvard Street, 
ikamp, ininan arti Central Sq,

Cambridge, Mass.

* NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
■ specialybėje

ik irijttSf širdies, Plaučių 
Kepenų,'Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Patrūkimo,'^ Reuma
tizmo Ir, visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir Krdniškaš

Vf V abiejų TyčiųĮ llgns,
' Patarimas veltui

. Pasitarimas'tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, išlakių ir kančių.

Dr.Graūi,32?£=  ̂
falankoa: Antradieniai*, ketvirtu. 
dienini* ir leitadleniala 10—12 ry 
t», 2-6, 7-8 vakare; RkaaW* 
nlaU 10—12 tiktai.

Numirusio kūnas iškilmin
gai laidojamas su šv. minio
mis iš Saldžiausios Širdies 
s .. , • • ’ . . .

bažnyčios, *Newton Centre, 
rugsėjo 1 dieną.

; Nepamirškite! Šv. Petro 
choro metiniai Šokiai. įvyks 
rugsėjo 27 d.,Ritz Plaza 

salėje, I luntington Av, Bus

ŠV. pfcfRO LifeT. PARAPIJOS 
M E T I N I S 

IŠVAŽIAVIMAS 
Su Visakeriopomis Įvairybėmis

; ■ ' , . . t* , M . - ■ ’ .

, - Darbo Dienoje

Pranelis
AtiuįujiįMiie Munchback’s Parke 

Bėech Si.., Roslindale, Mass.
Įžanga 25c, • Vaikams, dykai,

Važiuok iiuo .Eorest Hills stoties Washiugton gatve 
iki Bcech St., Roslindale, Mass.

įiknikiemnis skiriamos net 5 dovanos.
So._ Bostono Vyles ir Studentes los Volley bąli.

.' Grieš geras orkestras. ' . ' . į
Jei lytų, vietoj išvažiavimo įvyks Balius ir Bazarė- 

lis svetainėj ir naujai aptvert ame kieme, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass.
------KviečntnrHvisi bendradarbiauti. _ ’ _ _ . .

'. . '' KVIEČIA RENGĖJAI.

Uždarytojo Eedera! Na
tional banko’ ręsyveris Her- 
bert Pearson šiomis'dieno- 
mis ifeikr tcLsmui i('šI<inT 
prieš uždaryto banko šeri- 
niūkus ir notų, išdavėjus. To 
ieškinį o . suma 4.500,000 do
lerių, iš kurių, du milijonai 
dolerių prieš Ševminkiis, o 
likusi sumą prieš notų da
vėjus ir incloTsuo-tojus.

•Prieš mažesnius ščriniii- 
kus jau iškeltos teisine by
los, .Tokių Šeriniiikų yra 
62. Į ją skaičių pateko, ir 
aptiekorius Kazimieras Šid
lauskas, prieš kurį ieškinys 
teisine jau esąs iškeltas.

TIKIMAS1139,000 
MOKINIO

. . Boston^\rešpsios mokyk
los pradės darbą, ketvirta- 
dienį, rugsėjo 7 d. Mokyk- 
lų vedėjai tiki, jog šiemet 
Bostono mokinių skaičius 
pasieks 139,000. Praėju
siais moksl'» niętais mokinių 
buvo .13^,767. . Mokytojų 
šiemet biiš apie 4700.

Daugelis mokyklų įsigijo 
naujas, patalpas. Labiau
siai praturtėjo Boston La- 
ti.n Schuol, kurios naujoms 
patalpoms Įgyti išleista apie 
800,000 dolerių.

PIKNIKO ŽINIOS
Šv. Petro Lietuvių para- 

lijos piknikas įvyksta Dan
io Dienoje, rūgs. 4 d., 10 v. 
ryto, parankiame Munch-. 
lack’s parke, Bėech Street. 
Roslindale. (Reikia važiuo
ti nuo Forest Hills stoties 
AVashington, gatve).

Apie ši pikniką buvo 
skelbta ir aprašyta ^Darbi
ninke,” garsinta plakatais 
ir žodžiais sckmiti dalykė
liai:

Visi parapijos . veikimo 
žmones-darl >u< >t <»j ai Irusia 
ir renka padėjėjus, kad pik
nikas visai jiar,apijus, garbei 
gerai nusisektų. . .

Pikniko pelnas, eina pa
gražinimui Įiarapijbs nuosa
vybės prie 492 E 7th St..

NEPAPRASTAS 
BARGENAS

' ■ DORCHESTERY
Dviejų šviinyuą namas su krautu
ve, pelningoj ■ vietpj bizniui, par
siduoda už- $2500, mažu įnošiuiu 
ir lengvom, išlygom, KrVipki'tcs 
tiiojau paš: ' • • ■' •

•< Ą, ^. KUPSTIS,
332 ' W. Broadway, 
SojBoston, Mūsą.

Telepliontl South Boston 1662

Piknike bus gėras orkes
tras ir daug įvairybių už 
tuos pačius mažus 25 centu- 
kus.

Uolieji parapięČiai. labai 
lenktyųiuojąsi įžangos tikio- 
tų pardavinėjime, norėdami 
gauti dvigubas dovanas.

Ir ūkininkai kviečiami y- 
ra aukoti ir atnešti parodai 
savo ulrio-produktų.-

Laukiami visi, parapijos 
pricteliai atsilankyti su do
vanomis, kad laimėtų dova
nų daugiau. Norintieji auk- 

riRABS”"”!

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I IT S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TęL So. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
Tol. So. Boston 1437 'M 

Patarnavimas dieną ir naktį. 

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 važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St., 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston. Mass.
Tel. Brockton 4110 Tel. S. Boston .4486

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

naujoj vietoj
564 Ę. Broadway S o. Boston, Mass.

;• Tel. So. Boston 0815 .
Dabar galėsimo dar goriau lietuviams patarnauti, nes 

mūsų įstaiga turi visus patogunius.' .Naujosios-mados kamba
riai Kcrmenims DYKAI. Patarnavimas dieną ir naktį. Pil
nas. pasirinkimas metalinių jo.luoto medžio grabų. Užganėdi- 
lutnas, ' teisi ilgumas įr huoširdumim, tai. mūsų aupėiausias 
tiksiąs.
D. A. ZALETŠKAS .

(Graboriufe)

sčiau piknikui ką nors sudo- 
’ vanoti ar pažadėti, gali tai 
padaryti penktadienį po 8 
valandai, per generalį pikni
ko susirinkitną ir sekmadic- 
n i.

Jei lytu, tas1 viskas įvyks 
nuo 2 vai. p. p. gražiai ap
tvertoji' parapijos nuosavy
bėje prie .492 E. SeventSt., 
So. Boston, Mass.

SVEČIAI Iš VAKARI)
Moterų Sąjungos rašti

ninkė p. M, Vaičiūnienė su 
savo šeima ir M. Juškienėj 
Moterų Sąjungos buvusi iž
dininkė, lankėsi Rytuose. 
Aplankė Cambridge, Mon- 
tcllą, Brocktoną ir kitas vie
tas. Praeitame antradieny
je su savo nauju Forduku 
išvažiavo atgal. Sėkmin
giausios kelionėj. X;

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
kai. kurie skelbiasi “Darbininkei” tik 
rai verti skaitytojų paramos.

Vist garsinkitės “Darbininke.”

Apie mūsų pigų ir grąžų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome^ 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

T. Ė.ZALETSKIENfi
(Bal8omuotoja) ■’

•jy

Tel. S. B. 280ML 
LIETUVIS

OPTOIIEimSTAS 
laegzrimlnuoja akla 
priskiriu akinluu

aitra Ir amblijouK 
koi)® ( aklose) akyse sugrqllnu ivlė 
bu tinkamu laiku. • i

J. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI I
PIANO MOKnojr'

M. TREINAVIČIUTE
Buiguši

Paelten Pianoforte/College
444 E. Sixth Street,

So. Boston, Mass..

Telephone
SO. BOSTON O

1068 : | :

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų

Agentūrą. ,; / 
Taisome visokių, išillrbysčlų auto
mobilius. Taikymo Ir demonstravi
mo viela: ’ .

1 Hamlin Street
ir E. Eighth. St.

tSOUTH BOSTON, MASS. 7 
Joc. KapoČiunas ir Petcr Trečiokas 

savininkai

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fendėrs ir bodies ir 
apipentįniam. aTisoin ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios.. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, 
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

TT.eL So. Bostoii 2351-R 
ŠTEVD ■ JANELIpNAS, Sav.

| JUOZAS M, DILIS |
LAIKRODININKAS | 

I . i
i Parduodu įvairiausios rūšies | 
| auksinius ir sidabrinius ,dąik-ej 
i tuš. Taipgi ir pataisau. j

366 W. Broadway j 

ę SO. BOSTON, MASS. Į 
A. ’ t

AGENTAI

INSURANCE Į
Apdrausk namus, rakandus | 

automobilius ■ pas |
J. S. MESLIS I

455 W. Broadway, So. Boston!
■ Tel. So. Boston 3612 Į

KALENDORIA11934 M.
Spaudos Darbai, 

Typevvriteriąi, 
žemiausiom kainom.

SIDNEY PRINTING SERVICE
It. žiilžiunas ir I?. Simanavičius

315 E st. prie Broadway, 
So. Boston, Mass.
Tel. So.. Boston 0363

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iš Lietuvos parū

pinu paspirtus ir parduodu 
Laivakortes.

ApdruudZiu baksiu?,. namus, rakandus 
ir t. t.

312 W. Bnvuhvay, S. Bestoji. Mass. 
Telefonas South .Bostoii 17'JS

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių l;iixų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
I N S U R A N C E 

Apdrivudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius, ir t* t. 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU .’
K. J. VlESt’UV Sav.
366 W. Broadvyay, i 
So. Boston, Mass.

Tel South Boston (HttO •

. Neleisk viešam namui gy
vuoti . tąvp pjdx‘nti^kaiu na- 
me. J
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| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS |
PHILADELPHIA, PA.

.NAUJAS KLEBONAS
Pereitą Savaitę Jo Emi

nencija Kardinolas Doug- 
herty paskyrė. iŠ v. Kazimię-; 
ro parapijos klebonu, kim. 
Igną Valąhčiūiią, kursai iš
buvo klebonu Girai*eis vili ėj 
daugiau kaip dešimts metą. 
Būdamas fenai pastate gra
žią bažnyčią ir mokyklą. 
Linkime kun. Valau čiūiiui 
pasisekimo naujoje parapi
joje... -j:.-. .

ŠV.- KAZIMIERO 
PARAPIJA

Pa cje virimas žuvusių didvy-
rių — Bariaus ir Girėno^

Rytmetį, rugpiūčio 17 d,, 
Šv. Kazimiero bažnyčioje į- 
vyko labai gražios gedulin
gos pamaldos už a. a. žuvu
siųjų mūsų didvyrių —' la
kūnų kap. Stepo Dariaus ir 
Įeit. Stasio. Girėno vėles.

Gerb. Jonas Modelis visą 
savo nepaprastą gabumą 
pavartojo grojant vargonais 
ir giedant, o jam giedojime 
padėjo jo žmona, ponia Ho- 
delienė, Stasys Barauskas, 
Uncija Juozaitienė, Juozas 
Jakštys, Teklė Balčiūnaitė, 
ir Albertas Petravičius; vi
si puikiai atgiedojo.

Tas pįmaldas suruošė vi
si Kazimieriėčiai, bet pir
muoju ^iniciatorium buvo 
nenuilstamas veikėjas ir di
delis žuvusiųjų lakūnų bi
čiulis, gėrb. Kazys Driža.
. Ekzekvijas ir mišias at
giedojo kun. A. J. ALaus- 
kas. Mišių metu kun. A.

. J. Alaūskas pasakę, gražų, 
atitinkamą tojus iškilmėms 

. pamokslą. .
Po painaldą žmonės susi

rinko į svetainę ir ten/ pasi
kalbėjus, kas kalbėti norėjo, 
vienbalsiai užgįrtas liūdesio 
ii* užuojautos pareiškimas 
maž daug tokio tūrinio:

“Pasklidus žiniai apie 
mūsų didvyrių Dariaus ir 
Girėno įnirtį, nuliūdo visa 
tauta taip tėvynėje taip ir 
išeivijoje: liūstam ir mes— 
Kazimieriėčiai. Todėl to< 
kad pagerbtumėni jų atmi
nimą, mes Kazimieriėčiai, 
po mėnesio laiko nuo jų fra-. 
gingos mirties susirinkę, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, nuo
širdžiai pasimeldėme už 
juos ir po pamaldų, susirin
kę svetainėn, slegiami liū
desio, pareiškiame viešai jų 
— a. a. Darįauš ir Girėnu 

y visiems giminėms — mūsų 
koširditigiausią užuojautą.”

Laike pamaldų, bažiiyčior 
j e buvo renkamos aukos a. 
a. Dariaus ir Girėno pamin
klo pastatymui. Viso sm 
rinkta- 5^38.2.7; stambesnių- 

: jų aukotojų vardai yrą Šie: 
*; Juozas češkauskas . $2.00; 
• . po’ $1.00 aukojo šie asme- 

nys: Stasys Barauskas, Pr. 
(Pūkas, Kazys Driža, Ona 

Kalažinskienė, Ona Benu- 
šienė, Liudvina- ■Bąrauskiė-

■ ne< Elze Kobilinskięnė, Al-

f veda Danisevičienė, Bąrbo- 
ra Augai.iienė, Ona Balčiū
nienę, Ona Jurgaitiene, Ma
rė Poviliauskiene, Ona 
BaŠčicney Kafciviepe, Rim- 
deikiene,. M. Kimutis, Ka
zys Balčiūnas, A. ITžumec- 
kis, Bagočiene, Katre Šal- 
vaite, Jurgis Pranclcūnas, 
Kazys . Mačiūnas, Jonas 
Ivanauskas, Petras Kazū- 

nas, Ana. Balčąitę.
Jau minėjome, kad tas 

pamaldas, paminklui atiku 
rinkimą ir užgirimą liūde
sio bei užuojautos rezoliuci
ją, paruošų K. Drižris. Ne
mažai darbavosi kun,: A. J. 
Alauskašr Anf. Užumeekis, 
J. Pranclcūnas ir S. Barau-

abejončs, kad ir Šį kartą 
jiems pasiseks.

. Jie parūpino gražinusį a- 
pylinkej parką, nors gal-ir 
ne visiems taip gerai žino
mą, bet dabar bus proga su
sipažinti. Kurisk tik.. atsi- 
lanlcys, bus priverstas išrei
kšti didį pasigėrėjimą. Bus 
progos dalyvauti sporte: ba- 
seball,. temiiSy volley bąli, 
maudymuose, lenktynėse. 
Be to, manoma, supažindin
ti piknikiorius su nauju žai
slu, kuris vadinasi 4 Radio.’

Po pietų iki vakarų grieš 
vienas goriausių apylinkėje 
orkestrų amerikoniškai ir 
lietuviškai. '

Nevertėtų nė vienam tos

skas.
Susi rinkusi ė ji svetainėj e 

po pamaldų vienbalsiai pa
sisakė, kad visa ka tik tu 
pamaldų sumanytojai darys 
žunišiųjų lakūnų garbei, 
jie rems ir pritars; Suma
nytojai jau .nusprendė pla
čiau pasidarbuoti amžinai 
Dariaus ir Girėno garbei.

.Pai ntl)rec$ieri\[. -.Basaras 
Parapijos naudai Pasisekė.

Rugpiūčio 24, 25, 26 d., 
Pointbreziečiai surengė bą- 
zarą parapijos naudai. Pa
žaras labai gražiai pavyko. 
Liko gražaus pelno—$332.- 
45, Garbė pontbrėezie- 
čiams. Pointbreežiečiai ką 
pasiima padaryti, visuomet 
atlieka kogeriausia. Jie 
dirba — kiftt išgalėdami, 
kad bazaras kogeriausia pa
sisektų ir kad visi žmonės 
būtų: patenkinti. Ir pavy
ko. Jų darbas nenuėjo nie
kais. Parapijos kunigai ir 
parapijiečiai labai paten
kinti šio bazaro pavykinu! 
ir dėkingi už tai pointbrėe- 
ziečiams. Jie yi'a užsitar
navę pagarbos savo kilniais 
darbais. Šiuo tariame šir
dingiausi ačiū poinbreezie- 
čiams ir visiems kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo 
prie išo bazaro pasisekimo. 
Pointbreežiečiai atlikę savo 
bazarą, dabar West Phila- 
delphia rengiasi prie baza
ro kuris įvyks rugsėjo 
(September) 7, 8, ir 9 d., 
Madison Avė. Jie deda pa
stangas pergalėti Pointbreė- 
ziečius. Pažiūrėsime!

Pu ir Aš.

SHENANDOAH, PA.
PIKNIKAS

Jau trumpas laikas, beli
ko ligi Vyčių rengiamo pilę-., 
niko, kuris įvyks rugsėjo 3 
d, . Wamby’s Beacli. Šis iš
važiavimas yra. visų laukia
mas. . Iki šiolei vyčiai vien 
tik sau privatiškus pikni
kus rengdavo, bet tik nese
nai sumanu šį didį išvažia
vimą apylinkės visiems lie
tuviams. . Jiė nori kuo gra
žiausi įspūdį padaryti į1 at
vykusius svečius. Vyčiai vi
suomet gražiai ir pavyzdin
gai pasirodė . visuose savo 
parengimuose. Nėra taipgi

gražios, progos praleisti, ne
atvažiavus į švelnų ii’ tyrų 
orą ir nepamačius įvairios, 
programos. Visti patogu
mui yra parūpinta autobu
sai, kurie nuveš į ten ir at
gal už mažą kainą 25c.

LIGONIAI
Mūsų miestelyje •dabarti

niais laikais sunkiai Serga t 
V . Karosas, Antanas Mize- 
ris, Jonas Rusaučkas, Mari
jona Pikutienė, Juozapas 
Krapeikas ir Alesė Račkau
skaitė.

Prašome nepamiršti už 
juos pasimelsti, kad Dievas 
jiems netrūkta vėl sugrąžin
tų sveikatą.

kviečiame tėvelius, mamy
tes ir kaimynus į vaišes Ge
dimino kalne.

“Dėkui, dėkui/’ atsalčiau 
jiems ir sugrįžus namon, 
dabar pradėjau g a 1 v o L 
Kaip, kada, ir koks tas įvy
kis bus, nes mūsų jaunimas 
tikrai jdarbštus ir jųjų pa
rengimai visad būna įdo
miausi ir puikiausi ir jie 
gerai moka visus . maloniai 
priimti ir lietuviškai pavai
šint.

Tad, dabar visi laukiame 
pranešimo apie šį įvykį ir 
paširyškifne dalyvauti, nes 
turiu vilties, jog bus kas 
-naujo—- t------ - —

Mamytė,

CAMBRIDGE, MASS.
Aną, -dieną p. Z. Kazlaps- : 

kas užeina pas mane nuliū
dęs, . susirūpinęs. Klausiu: 
kode! Zenonai toks be nuo- : 
taikos ir susirūpinęs, ar Ko
kia nelaimė ištiko1, “Kur 
Čia nelaime ištiks. Aš mąs
tau kaip ateinantį parapijos 
pikniką padalyti pasek- 
infngcsniu,”

Sakaū jam: važiuok pat
sai ir vežkis visą savo šei- 
mjmą ir pikniką . padarysi. 
pas(‘kmingesniu. “Važiuo
ti, tai važiuotų bet aš niąs- 
tau, kad nupirk! kokį daik
tą, išleisti tikėtais ir tūomi 
padaryti! (langiaus pelno, ■.
Žinoma, aš kaipo Canibrid- 

žio žiiiiij rašytojas patariau • 
mipi rkti gerą a n k s i n ę 
plunksna, o man. kar t a i s 
gali huinp nūsišjųišoti irga-" 
liit laimėti plunksną. O!>. 
kaip tada būtų smagu rašy- . 
t i išlaimeta pjinikšiia •— pa- '• ' 
.maniau sau vienas. . .

. Todėl labai visus canibri- .. •- 
džiečius prašau, kas tik ko
kius klausinius, ar proble
mas turite ir nepajėgiate. . 
vieni jų išr.išt, užtukite* pas . 
Cambi'idžio žinių rinkėją 
Bugnaiti, 883 Cambridgc .. 
HL ir. pasakykite ką turite 
m i n f y j e, o j i s 1 ą vi sk ą su
rašys ir pasius “Darbinin
kui”

Aną pirmadienį užeina 
pas mane p-nas Žydanavi- 
čius muzikos mokytojas ir • 
linksmai šypsodamas spau-. 
džia man dešinę sakydamas: 
“Jūs cambri-džicčiai pada
rėte labai gerą sumanymą. '• 
surengt jaunimui skaitymo 
kontestą su mųzik a. I i š k a . .. 
programa. Taigi jeigu no
rite muzikantų tai .tik man 
praneškite, o aš niuzikanti!_ 
pristatysiu iki valiai.” A- 
čiū, ačiū už pažadėtą pagal
bą.

Tad Amerikoje gimęs jau
nimas sukruskite mokintis 
lietuviškai skaityti, kad ga- . 
lėtumėt dalyvauti konteste, 
laimėti dovanas ir turėti . 
“good. time,” Žinokite: Ka- . 
ledos ateiti netruks. •. .

B-tis.

čiai. Rugsėjo 7 d. Thorn- 
sonVille,- Gonn. žada jums 
atsilyginti ii* čempijonatą 
atimti.

Choras, varg.. J. Januške
vičiaus vedamas labai gra
žiai išpildė savo programą. 
Ir radosi daugiau .' įvairių 
žaislų, Idirie sudaro daug^ 
gausaus juoko publikai.

Kum J. Bakanas labai 
širdingai dėkoja, biznie
riams ir visiems parapijie
čiams, kurie suteikė gausias 
.aukas parapijos pilęnikui ir 
tiems geros širdies žmo-. 
nėms, kurie paskirtoje -die
noje uoliai atliko savo d^r- 
bą.

Parapijietis.

LOWELL,MASS,
: 'iŠ- darbo laukoų

Darbo klausimas čia pa- 
gej'ėjo. Visos audinyčios 
dirba 8 valandas į dieną- 
Darbas tvarkomas pagal 
naują kodeksą.

Informacijų biuro prane
šimu, Loįvell . mieste dabar 
dirba 22,000 darbininkų. 
Jau nematyti didelių minių 
vaikščiojant palei dirbtuves, 
beieškančių darbo.

Miesto valdyba pranešė, 
kad šelpiamųjų eilės žymiai 
sumažėjo. Žodžiu žmonės 
jaučiasi sulaukę laiminges
nio gyvenimo.

Lietuvių veikimas gana 
platus,, tik nežinia, kur din
go mūsų smarkieji kores
pondentai, jog nepraneša 
žinių.

Rugpiūčio 20 dieną buvo 
Šv. Vardo vp’ų. draugijos 

. piknikas . Kolumbo Vyčių 
parke. Atsilankę d ą u g 
žmonių; pelno liko 200 do
lerių; pelnas paskirtas baž
nyčios naujam langui, kurs 
užsakytas iš Italijos. . Tad 
mūsų bažnytėlė naujai pa
sipuošė. '

WESTFIELB, MASS.
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

WŪRCESTER, MASS.
BAŽNYTINIŲ DRAUGI

JŲ ŠVENTE
Rugsėjo 3 dieną šv. Kazi

miero parapijos bažnytinės 
draugi j os organ i z u o t a i 
klausys trečiųjų šv. mišių, 
kurių laike in corpore pri
ims šv., Komuniją.

Organizuotai dalyvaus 
šios draugijos: Blaivininkų 
25 kuopa, šKc jOnos moterų 
dr-ja, Tretininkai ir para
pijos didysis choras.

Minėtų draugijų, nariai 
malones gausingai susirink
ti prieš pamaldas į bažnyti
nę salę, kad gerai susiorga
nizuotų eisenai į bažnyčią ir 
sektų savo Vėliavas. Gau
singai . dalyvaudami, paro
dykime,' jog šv. Kazimiero 
bažnytinės draugijos gerai 
gyvuoja. ■ ‘

tik jaunimas! Čia 'matos 
cholistas, čia vytis, čia stu
dentas. . Net ir iš mažesnių
jų sukasi choristų, Mari
jos vaikelių ir klapčiukų.

Tiesiog ■ nustebau tokiu 
nepaprastu įvykiu, pasi
ėmiau drąsą į savo rankas, 
priėjau prie vieno malo
naus būrelio ir klausiu. 
“Na, ir ką jūs Čia darysite, 
mano brangūs vaikeliai ? ’ ’

“Ar negirdėjai, mamy
te/’ atsakė vienas,, “šian
dieną įvyksta parapijos jau
nimo draugijų “mass-mitin- 
g;as” ir neužilgo mes pada
rysim mūsų parapijiečiams 
ir visiems mūsų kaimynams 
didelį,, didelį siurpryzą, nes 
rugsėjo mėnesio 17 . dieną

Šv. Kazimiero parapijos 
didysis piknikas, kuris bu
vo rugpiūčio 20 d., puikiai 
pavyko. Pirmutinė padėka 
tenka išreikšti klebonui, 
kun.. J. Bakanui, kuris visa 
širdimi ir užuojauta dar
buojasi parapijos naudai; 
jo rūpesčiu šios vasaros se
zone surengtas antras dide
lis piknikas, kurs davė ne
maža uždarbio parapijos 
naudai.

Publikos prisirinko gau
singai — apie pora tūkstan- 

čiųj ir iš apylinkių kolo
nijų nemažai atsilankė sve
čių.

Pikniko programa labai 
gražiai pavyko. Virvės 
traukimą laimėjo. Westfiel- 
diečiai, kurie savo čempijo- 
nafą. per penkis metus tvir
tai išlaiko, už ką z garbes 
verti. Bet. atsargiai, vyru-

. Rep.

Tėvų Marijonų Rėmėjų 
12 skyrius Darbo Dienoje, 
rugsėjo 4 d., Maironio par
ke rengia paskutinį šiais 
metais pikniką. Visas pel
nas. Marianapolio' kolegijai.

Bus daug žymių kalbėto
jų bei svečių. Programa 
Įvairi ir įdomi. Grieš ge
ras orkestras. . Jaunimui 
geriausia proga pasilinks
minti, nes jau paskutinė 
proga šį sezoną. Bus daug
skanių valgymų ir gėrimų, 
visokių įvairumų.

Kviečiu Rengėjai.

80. WORCESTER, MASS
k KAS ČIA DEDAS?

Praėj usią savaitę, eida
ma pro Šalį Gedimino kal
nelio, pastebėjau didelį ju
dėjimą prie Aušros Vartų 
bažnytėles. Čia vienas bū
relis, Čia kitas; juda,, kruta. 
Stebėtina! Kas čia dedąs?

Susidomėjau ir pasisku
binau arčiaus. Rodos, kad 
“ant širdies’ būtų lengvįauš,. 
jeigu sužinočiau, ką tas rei
škia.

Prisiartinus-žiūriu. Kaip, 
ir kur tik akys neša — yiei

flroifuiAi

NETURĖK PASITIKĖJIMO
Pacientas: ‘ ‘ Daktare, šaukiau 

tave, kadangi turiu didį skausmą. 
Bet iš kalno duodu tau suprasti, 
kad turiu mažą pasitikėjimą da-

jam gaila, jog neturi žuvų.
lo pirkėjui jautienos mėsos.

“Atsiprašau” atsako žvėjinin- 
kas, {t aš negaliu paimti svarą 
jautienos ir parnešęs namo savo

bartiniij. laiku gydytojams. Aš 
tikiu į pasveikimą per savo pa
sitikėjimą.

Daktaras: “Nekreipk atydos į
tą dalyką, nes tavo liga (neturi 
nieko bendro su tavo pasitikėji
mu. Žinai gerai, kad asilas vi-1 
sai neturi pasitikėjimo į gjrvulią 
daktarą, bet daktaras jį vistiėje 
išgydo.

PATAISĖ
Motina į dukterį: Ką tas jau

nas akiu ūdytojas saka apie ta
vo akis? Ar reikės nešioti aki
nius?”

Dulctė: “Mamyte, pažiūrėjęs į 
maąo akis, gydytojas, pasakė, jog 
tai pirmos tokios gražios akys; 
kokias jis savo gyvenime mate,..

NETEISINGAS MAINAS .
Žvėjininkas, įėjęs į.mėsbs krau

tuvę, paprašo savįninko duoti 
jam dvi šviežias žuvis. . Krautu- 
vininlcąs nuoširdžiai teisinasi, kad

Siu-

žmonai pasakyti, kad pagavau 
bežvėjodamas.”

MANDAGUMAS
Jonukas grįžta į. namus iš 

gimtadienio pokylio, kurį buvo 
surengus jo tetuk Motina klau
sia savo vaikelio, ar jis tenai pa
sielgė mandagiai, prie progos sa
kydamas ; “ačiū,” ’ “ąenbriu, ’’ 
“UŽtokS;” •

Jonukas, pakratęs savo galvelę 
ir rimtai atsako motai: “Neturė
jau progos, mamyte, pasakyti 
“ačiū,” “nenoriu,” “užteks,” 
nes visą laiką tenai būdamas 
stengiau•'viską valgyti,”

Surįnko č.

BLOGAI
■' “Klausyk, žmogeli, ką taip gi
liai mąstai?”

“Apie ateitį.”
“Kas tavo .priverčia taip, juo

dai. mąstyti apie, savo ateitį.”
“Mano-; praeitis,”,

Rugsėjo 3 dieną Kolum
bo Vyčių parke, Tyngsboro, 
M,ass., įvyks parapijos mil
žiniškas išvažiavimas į vai 
riausia programa. Tikima
si tūkstantinės minios.

Kor.
Alus prigirdo daugiau 

žmonių negu jūros.

LDS. Kuopi!
BALTIMORE, MD.

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

Kviečia Valdyba

. ... NASHUA, N. H-
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks, rūgs, 3 d., tuoj po pas
kutinių mišią, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prv? w arg0.nkmiic<

ELIZABETH, N. j,
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 2 dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draūgus(es) prira> 
Syti. Valdyta

WQRCESTER, MASS.
t»DS. 7 kuopos susirinkimas 

vyks rugsėjo 3 dieną, G vai. rak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idehee Št, Visi nariai būtinai atpi
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to. jgers 
proga nŽsitnokėii duokU*

Valdyta

Susirinkimai
SAINT CLAIR, PA.

LDS. 107 kp. mėnesinis 
kiinas įvyks rūgs. 3, tuoj po su
mos. Šv. Kazimiere yarap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
iižslmoketi mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- i. 

vyks- rūgs. 3 d., tuoj po sumos, 
Šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis ufeimokSti..

M. Songaila

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieni, rugsėjo 3 dieną 
vakare; mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokle*. Valdyba
. N.S.PHILADELPHIA.PA. ,

TJDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- • 
mas įvyks sekmadienį, rugsėjį 3,- 
tnojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj,. 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
.kurių užvilktos duoklės užsinmkė- 
tn Taipgi atsiveskite .nova po vie
na naują n ari prie kuopos prira
šyti. : Valdyta
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DARBININKAS

366 WEST BROADAVAY SOUTH. BOSTON, MAS?.
HCLEPHONE SOUTH BOSTON 0620

SEIMŲ LAIKAS
Vasaros laikas skiriamas 

seimams, lies žmonės tuo
met mažiau dirba ir atosto- 

—gauja, taigi tui'i daug lais-. 
vesnio laiko, nors, tiesą pa
saldus, vasaros kaitra labai 
neigiamai veikia žmogaus 
.energiją ir sumanumą, o tie 
dalykai seimuose kaip tik 
reikalingiausi. Seimas tai 
yrą visų metų veikimo, apy
skaita, išduota prieš, visuo
menės akis? Iš seimų gy- 

. viimo tenka spėti, ar kalba
mieji organizacija eina pir
myn — progresuoja, ar tik 
kojas be velka ir seimą atlie- 

.ka kaipti tuščią formalumą.
. * Lietuviai mėgsta seiniuo- 

ti. Tai įgimtas demokra
tiškumo. instinktas, kurs bu- 

'• vo slopi namas tušu vergo
vėj, bet savaime Čia Ameri
koj atgijo. Reikia nuėsta- 
bauti, kaip tie mūsų žmo
nės, išauklėti po prievartos 
nagaika, taip, skubiai persi
ima demokratine tvarka.ir 
veda susirinkimus tokiu įgu-

• dimu, lyg, rodos, būtų bai
gę kokią diplomatijos mo
kyklą.

Nors ir tenka pasidžiaug
ti mūsų išeivijos demokrati
ne nuotaika, bet jos seimuo
se kartais pasireiškia gan 

.stambių ydų, ’ kurias nors 
palaipsniui reikėtų pašaliu- 

. ti. Rinkimai į seimo komi- 
- sijas — svarbiausia ar tik 

nebus rezoliucijų komisija 
. atliekami skubotai, be 

tinkamo apsisprendimo, ar 
renkamieji asmenys atitin-

ka. jiems skiriamą tikslą. 
Tas pats su rinkimais Į val
dybą. Viens perstato, kits 
pai’emia, ir valdyba išrink
ta. Tokių skubotų rinkimų 
rezultatai yra žalingi orga
nizacijai, nes jos veikim!) 
ne]mstumia pirmyn. ...Ap- 
gmlestautįna taip pat, kad 
tinkamieji .asmenys kaip tik 
nenori į valdybą įeiti, gal iš 
skaudaus prityrimo, žinoda
mi, kad jų pastangos nebus 
įkainuotos. Bet ką čia pa
darysi: tokia jau demokra
tijos eiga, Jai. reikia ilgo 
laiko, kol susikristalizuoja 
j tikslu veikimą. Čia roi- 
4 *■ ■ cf t
kėtų dar gi pareikšti pagei
davimą, kad seimo protoko
lo turinys būtų paskelbtas 
tam pačiam seime, nes kar
tais taip pasitaiko, kad dis
kusijų įkarštyje išrinkti bū
simai darbuotei asmenys 
užsimiršta, koks darbas 
jiems paskirtas ir apie tai 
tik sužinos ateinančiam sei
me, kada protokolas visoj 
pilnumoj bus perskaitytas. 
Suprantama, kad savo už
davinio jie negalėjo-atlikti, 
nes apie jį sužinojo tik at
ėjus kitam seimui.

Taip, mūsų seimuose pa
sitaiko netikslumų, bet vis 
dėlto jie mąžėja. Delega
tai vis labiau pradeda Su
prasti savo uždavinius,- ypač 
dabar, kai paaiškėjo, kad 
mūsų organizacijos gali bū
ti puikiai panaudotos tam 
milžiniškam atgimimo dar
bui — katalikiškajai akci- 
jai. . 1 K.

peši į viso pasaulio žmones, 
prašydamas juos melstis, 
kad ivyktii pasauly ramybe 
ir tvarka. Katalikai klau
so savo vado. Katalikams 
darbininkams. nereikia tuš
čiai svajoti kaip pagerinti 
savo būklę. Jie turi vadus. 
Popiežiai, Leonas XIII ir 
Pijus XI, savo išleistose 
enciklikose nušviečia darbi
ninkų visus- k 1 a u s i m u s. 
(Prezidentas. Rbosėvelt tų 
enciklikų mintimis dąhar 
vado vau j ašį). Taigi* darbi • 
ninkai, skaitydami Popie.- 
žių rastus ir savuosius laik
raščius, žino kaip reikia va
dovautis. Pirmiausia, jie 
rūpinasi, kad sutvarkytų 
savo privatinį gyvenimą pa- 
gal Bažnyčios nurodymus. 
Jie žino, kad pirmiausi ū 
reikia būti pačiam teisin
gam“ visuose gyventmor rei
kaluose, kad Bažnyčios mo
kslas sutikti! su jų gyveni
mu. Jie žino, kad be pa
galbos iš dangau?, jie nie
ko gero negales padaryti, 
taigi, katalikaidarbinin
kai klauso šv. mišių, dažnai 
eina prie Šventos Koinuni- 
jos, ir taip pagelbsti prezi
dentui Rooseveltui įvesti 
socialinį teisingumą šioje 
šalyje ir kartu visame pa
saulyje. T.

APSAKYMĖLIAI
KODĖL VARPAS 

NESKAMBĖJO

Didėlis Lankarvano vie
nuolynas buvo baigiamas 
statyti, . Vienuolyno perde- 
tinis, kini. Kadokas, rūpi
nosi,. kad statomas namas 
Dievo garbei būtų kūogra- 
žiausias. Užtat jis pats 
prižiūrėjo statybos darbą.

Vienuolis perdėtinis buvo 
sūnus G vi alino, Valės l<u- 
nigaikščio.. Jausdamas didį 
patraukimą į dvasišką luo
mą, išėįjęs mokslus, įstojer į 
vienuolyną. »Jo didžiausia 
troškimas- buvo - pastatyti 
vienuolyną, kur jaiuiuoūai 
būtų katalikiškai išauklėja
mi.

. Ir taip savo laiku vięnuor 
lynas buvo visai baigiamas 
statyti. Kartą 'perdėtiniui 
buvo pranešta, juk svečias 
norįs vienuolyną pamatyti. 
Ir atėjęs i svečių kambarį 
vienuolis sutiko garsų, me
taliniu daiktų išdirbėją, 
vardu Gildą, jis atėjo pa
žiūrėti naujo vienuolyno.

KODĖL TYLI?

lietu

t

Žinios Iš Lietuvos 
ma, norį užpatentuoti nau
ją granatą, kuri turinti ypa* 
tingų sprogstamąją galių.

K£ LIETUVIAI IŠRADO PER
15 METŲ LIETUVOJE •

Kaip Katalikai Pagelbsti 
Prezidentui

Darbininko būklę reikia 
pagerinti. Visi tai supran-' 
tame, suprantą gerai ir 

* prezidentas Roosevelt. Ta
čiau čia yra reikalinga visu 

. pagalba. Užtat preziden- 

. tas, kalbėdamas per radio, 
nuoširdžiai kvietė visUs į 
pagalbą, kad tauta išeitų į 
geresnę ateitį.

Kaip katalikai , prisideda 
.. prie to tautos atgijimo, 

. prie darbininko būklės pa
gerinimo?

Atsakykime tą klausimą.
• . Katalikai, gerai supranta 

’ • maldos' galybę. Jie žino, 
; ’ jog be maldos jokios pašto- 

. vios geroves tikėtis negali
ama. . Vęrsalūs. taikos kon- 

.. fęrcncijoje nubuvo kalbama 
; maldės Įr 'koks mišinys iš to 
J viso išėjo. Po tu visų ilgų, 

. ‘pasitarimij ir svarstymų,
■ pasaulis atsirado dar bloges-

niame padėjime. Paskuti
nis karas ir Versalčs sutar
tis turėjo panaikinti, visus 
karus ateityje* Tačiau, ne
tik to neatšieke, bet sukėlė 
tautose didesnę neapykan
tą. Ginkluojasi tautos ir 
griausmas pradeda girdėtis 
Europos padangėse. ’ .

Nesenai Londone buvo 
pasauline, konferencija.. Ne
buvo Dievas pakviestas nu
šviesti jų'protus ir parody
ti kelią, ir ta konferencija 
nieko gero neatsiekė.

Daug neteisingumo yrą 
pasauly. Netik : Amerikos. 
Jungtinėse Valstybėse, bet 
yįsur., Bet teisingumui įve
sti • reikti! inga. yra daugiau 
kaip prezidento' žodžio, dau
giau kaip leglsĮatūros įsa
kymų,. Reikiilįnga yra pte 
galba iš aukštybės. .

Popiežius Pijus KT.krei-

Šiais metais Lietuvos var
das? buvo du kartu stambio
mis raidėmis pažymėtas A- 
merikos spaudoje: birželio 
mėn. 15 d., kada Lietuva at
sisakę pildyti savo sutartį 
su Jungtinėmis Valstybė
mis ir liepos-mėn. 15 d., ka
da drąsuoliai Darius ir Gi
rėnas pakelė savo sparnuo
tą laivelį skristi savo gim
tinėn.

Niekad nėra Amerikos 
daug tiek daug ir taip pa
lankiai rašiusi apie Lietu
vą ir lietuvius, kaip liepos 
mėnesį aprašydama mūsų 
lakūnų taip drąsų žygį. 
Nors mes Amerikos
yiai esame nuliūdę dėl tra- 
giiigo jų keliones galo, bet 
malonu mums buvo, kad jie 
nors įnirdami suteikė gar
bės Lietuvai ir lietuviams.

• Birželio mėnesio spaudos 
atsiliepimas apie Lietuvą 
buvo nuims nepalankus ir 
gan skaudus. Tą mėnesį 
Lietuva buvo pasižadėjusi 
sumokėti Jungtinėms Vals
tybėms dalį savo skolos ir 
nuošimčius, viso, apie 132,- 
090 dolerių. ‘ Lietuvos at
stovas Washingtone per sa
vo sekretorių Jungtinėms 
Valstybėms pranešė,, kad 
Lietuva dėl ekonominio kri- 
zio skolos nemokės. Lietu
va stojo kartu su Prancūzi
ja ir Lenkija, kuris anks
čiau buvo nustojusios savo 
skolas mokėti. Kitos vals
tybės sumokėjo dali savo 
skolos. Pagaliau ir Lietu
va sumokėjo, dešimt tūks
tančių dolerių. Vieną tik 
Suomija išlaikė, savo žodį ir 
skolą pilnai sumokėjo, Tuo 
savo žygiu Suomija -įsigijo 
Amerikos pagarbos ir sim
patijos. ., Amerikos spauda 
juos. išgyrė ■ į., padangos. 
Jungtimi j Valstybių valdžia 
tuojau . pasiūlė. Suomijai

peržiūrėti jų likusią dalį 
skolos. Nėra jokios abejo- 
nės, kad Suomija daugiau 
laimės, išlaikydama savo 
garbes žodį, negu visos ki
tos, kurios Amerikai yra 
skolingos. Laimės netik 
moraliai bet ir materialiai.'

Amerika, norėdama pa
lengvinti sumokė j imą,. im
dama dėmesin pasaulinį kri- 
zį, buvo paskelbusi, kad sko
lą galima sumokėti sidabru 
ir nors sidabras tada pa
saulio, rinko j e kainavo tarp 
30 iki 35 centų už unciją, 
Bet Amerika sutiko skaity
ti po 50 centų už unciją. 
Pasinaudodama šiuo palen
gvinimu, Lietuva galėjo su
taupyti nemažiau kaip 40,- 
000 dolerių ir kartu išlaiky
ti savo garbės žodį ir įgy
ti šio krašto simpatiją. Be 
to viso yra aišku, kad Lie
tuva tokiu žygiu būtų save 
pastačiusi į tokią poziciją, 
kad Amerika būtų daug 
prielankiau žiūrėjusi į jos 
prašymą sumažinti skolą.

Kodėl Liefuva nemokė  j o 
to momento išnaudoti, siuv 
ku pasakyti. Kad Lietuva 
yra skolinga, yra aišku ir 
pačių pripažinta. Kad Lie
tuva galėjo . sumokėti, irgi 
nėra abejonės. Bet Lietu
vos Atstovas tyli.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbsti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokęs 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 

. dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti* keletą Aar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai. gali 
išsidirbti neplatini ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS” ■ 
366 Weat Broadwa,y,

, Sb. Boston, Masę. .

Apžiūrėjęs naują namą 
Gildąs, tarė:
/‘Tėve, tamsta pastatei . 

puiluį namą maldai ir inok- 
slui.n '
. uTaip, aš tikiuos, kad iš 
šito vienuolyno išeis žmo
nės, kurie daug nuveiks Die
vui ir tautai.”

Basikalbėjus ilgiau Gil- 
1 das pasiūlė vienuoliui ap- ; 
žiūrėti varpą, kurį jis tik 
ką užbaigęs dirbti.' Tai bu
vo iš sidabro ir vario, pa
dirbtas. Meistras didžiavo
si savo rankų darbu. Žino
damas, kaip vieiiuojis. įver- 
ti na ArrtistiškHs darbus, už
dėjęs varpą ant asilo, atga
beno jam jį parodyti.

4 ‘ Taip., taip,? ’ tarė vi e-.. 
iiuolis, “labai norėčiau pa-' 
matyti tamstos padarytą 
varpą.”

Gildąs nuėinęs varpą nuo 
asilo pastate ant medinių 
papėdžių ir suškan ibino. J o 
garsas buvo stebėtinai malo
nus ir švelnus.

“Ištikrųjų, tai puikus 
varpas. Tikrai niekas to
kio nepadarytų kaip, t ik 
tamsta.”

Išdirbėjas linksmai nusi
šypsojo. Jis jautė, kad tai 
yra vienas iš geriausių jo 
padarytų varpų. Daug jis 
jų buvo pirmiau pridirbęs, 
:ačiau nė vienas neišdavė 
:okio švelnaus garso, kaip 
šitas.

“Mano vienuolyno bažny
čiai reikia tokio varpo,” ta
rė vienuolis. “Ar negalė
tumei jo padovanoti? Čio
nai tavo rankų darbas gar
bins Viešpatį Dievą. Aš 
labai norėčiau jį gauti.”

“Aš šitą varpą pada
riau/’ tarė Gildąs, “Šv. Pe
tro bazilikai Ryme. Aš pats 
jį nuvešiu Popiežiui.”

Vienuolis prašė jo ap
svarstyti ir palikti varpą 
jam, bet . Gildąs atsisakė. 
Jis buvo nusprendęs., kad jo 
•varpas tik Ryme teskambė
tų, Ir gavęs vienuolio pa
laiminimą iškeliavo su var
pu į Rymą.

Gildąs laimingai pasiekė 
Rymą. Buvo jam paskirta 
diena įteikti varpą šv. Tė
vui.

Popiežius džiaugėsi, kad iš 
tolimos šalies atėjo žmogus, 
nogėdamas savo geriausią 
dovaną Dievui paaukoti.

“Šventasis Tėve/’ tarė 
Gildąs, “pagražinimui šv. 
Petro bazilikos aš atvežiau 
šitą vatĮją. ■ Aš pats jį pą- 
d i rbau. Prašau priimt; j į. ’ ’

Popiežius pažiūrėjo į var
pą. Ištikiaijų, tai buvo ar
tistiškas darbas.

. “Tavo dovana šy. IMro. 
.bazilikai tikrai yra labai 

brangi/’ kalbėjo 
; “Norėčiau iš-

. Proporcingai " gyvento jų 
skaičiui daugiausia išradi
mų, yra padaryta Šveicari
joj . Kiek mažiau — Šiau
rės Amerikoj, Prancūzijoj 
ir kitose šalyse.

Kai, kam gali atrodyti, 
kad lietuviai nėra išradėjai 
ir nieko naujo nėra išradę. 
Tačiau tai yra klaidinga 
nuomone. Dar prieš karą 
vienas lietuvis laikrodinin
kas yra išradęs patobulintą 
laikrodžio mechanizmą, ku
ris svetimšalių (Austrijos) 
yra nupirktas. Pagal jo 
modelį vienoj Austrijos di
džiulių aikščių yra senas 
lietuvio darbo laikrodis, ku
ris, be valandų, minučių ir 
selaindų, rodo visas menu
lio atmainas ir net tam tik
ro prietaiso pagalba spėja 
orą. Rusijoj, kaž koks 
Kunsas, dirbęs*Putilovo fa
brikuose, išrado anuotos 
taikiklio pagerinimą ir. už 
tai gavo iš karo ministeri
jos 750 rublių dovanų. Vil
kaviškio apskr. 
kaime bemokslis 
Klapata buvo pasidirbęs 
medinį lėktuvą, su kuriuo 
nuskrido į kitą kaimą... 
. vieto?''kur

j y ra mažiausias judėjimas, 
matyti, bijojo saugiinm or
ganų, pav.: Garliavos vals
čiuj vėliavą, iškabino prie 
vieno kelio, km* beveik visai 
nėra • judėjimo, Merkinėje 
vėliavą iškabino įnirusiems 
— kapuose, Sudeikių mies
tely prisegė vieną atsišauki
mą prie kryžiaus,

Be to, komunistai buvo 
numatę ir kitokį agitacijos 
būdą; rašinėti namų sieno
se ir tvorose komunistinių 
obalsių, tačiau ir. čia komu
nistai apsivylė — niekas, jų 
nėrąše.

Apskritai tariant, šiemet 
rugpiūčio mėnesi!> 1-ji die
na Kaune ir provincijoj 
praėjo visai ramiai.

Ryšium su šia diena ne 
vienas asmuo neareštuotas.

LIETUVOS BOLŠEVIKAMS VI
SAI NEBESISEKA

Žaliosios 
kaimietis

KAUNAS. — Rugpjūčio 
1 dieną, komunistai švenčia 
antimilitaristinę šventę. . Ir 
šiemet Lietuvos komunistai t. 
jau iš anksto gavo piu’edy- 
mą Šiai šventei rengtis.. Bu
vo įsakyta, kur tik galima, 
kabinėti raudonų vėliavų ir 
plakatų su pritaikytais tai . 
dienai ūbaisiais, dalinėti at
sišaukimų, rengti darbinin
kų demonstracijų ir kita. 
Kaune turėjo būti viena ko
munistinė demonstracija 
ti(‘S jniesto sodu, o kjūmini- . 
stų jaunimo sąjungos na
riai turėjo patys surengti 
demonstraciją ties i.-inu for
tu. Tačiau komunistams 
nepasiseko: i jų rengiamas 
demonstracijas Kaune nie
kas neatėjo. .Kaune ir pro
vincijoj iškabintos tiktai 
kelios vėliavos ir išmėtytos . 
kelios dešimtys atsišauki
mų, Pav. Raseiniuose iš- ‘ 
mėtė 5 atsišaukimus — šį 
kartą rekordinis skaičius 
provincijai.

Pažymėtina, kad vėliavas

kybos departamento infor- ] 
macijomis, per penkioliką 
Lietuvos nepriklausomybės 
metų lietuvių yra išrasta ir 
užpatentuota daug žymių iš
radimų.

Antanas Biržys iš Rokiš
kio yra išradęs automatišką 
vėjo malūną. Šis malūnas 
turi tas, ypatybes, kad gali 
veikfi, net vėjui, aprimus ar
ia net visai tylią dieną. Ze
nonas Kurauskas išrado ir 
užpatentavo lauko perisko
pą. Karolis . Vineikis iš 
Šiaulių išrado... silkėms va
lyti mašinėlę. Pilietis Kap- 
turauskas iš Kėdainių išra-, 
do gatvėms šluoti mašiną. 
Antanas Mickus iš Veliuo
nos išrado ypatingai storai 
medžiagai siūti patobulini- 
nimą.

Didžiausias Lietuvos iš-, 
radimas, berods, bus viena 
studento išrastoji cilindrinė 
prizma, kuri gali būti pri
taikinta 
laivams.
vienas jauuuolis, kurio pa
vardė tuo tarpu neskelbia-

BOLŠEVIKAI PRAŠO 
PASIGAILĖJIMO

po vandei i iniams 
Šiomis dienomis

graži ir .
Popiežius; 
girsi i. jo garsą/’

Gildąs to ir. lauke. ’ 
žinojo garso švelnumą, 
patraukė virvutę, kuri, 
vo užrišta ant varpo širdies, 
.bet, sakoma, garso nebuvo 
girdeli. Varpas nęskambe- 
M. • ■’ ’

Jis
Jis 
bu*

Visi didžiai nustebę žiū
rėjo į išdirbėją ir į jo. ran
kų darbą. Varpas neskam
ba. Ką tai reiškia ? Ta
čiau Gildąs \tikini viską su
prato, Jis. dabar šių) rat o, 
juk varpų turėjo atiduoti 
vienuolyno bažnyčiai. Ta
čiau jis buvo pilnas puiky
bės, didžiavosi savo darbu, 
jautėsi, kad jo’darbas tik 
didžiausiojo pasaulio bažny
čioje teturėtų skambėti. 
Štai bausme už puikybę.

Klai pėdos “L. K.” 
kad art mautis tautinei 
tei iš visų kalėjimų 
Smetona gauna 
prašymu.

ms! i,

prcz., 
malones

znu
Grįžtu atgal į savo tėviš

kę (liklas su varpu. Ali-' 
duoda jį Umkiii-vano vie
nuolynui. Ir per šimtme
čius to varpo švelnus, gar
sas Šaukė vienuolius .prie 

į maldos ir darbo. T<

labai mažai komunistų pra
šydavo pasigailėti, bet šiais 
metais ir komunistai prašo 
jiems bausmę dovanoti ar 
sumažinti.

mSanjpoūoIolegP
JOS ATIDARYMAS

Lielmlų Kolegija Maria- . 
napolis pradeda mokslo mo
tus Rugsėjo-Sęptembvr 12 
dieną, 1933 m.

Visi studentai tuvi suva
žiuoti Rugsėjo U d,,. .

Niūiji. studentai tepasi-, 
skubina užsiregistvuotį. Ap
likacijas reikia siųsti adre
su ; Mariana polis. Col lėge, 
TliompsouLčonn. ' ’

Į - ■ . • • y&tovpfif. ,



Penktadienis, rugsėju I 1933

SŪOMENĖS DĖMESIUI

BLAIVININKŲ SUSTVIENYMO CKNTBO 
VALDYBA

f f ~

Kun. J. X Jakaitis—dvaa. vadas; Kun. Jonas Bakanas—pirm.; 
Kmu J. Mattullonls—I-aels vlcfrplrmj Pr. Maukus—-Il-aets vlce- 
plrm.; Vi J. Blavackna—-ražtM7 Šfott strM Worcester, Muse., O, 81*. 
dabrlenG—ižd., 6 Comraonwealth Avė., Worcester, Mors., K. Ral- 

nys ir J. Svlrskas—iždo globbčjal; Kun. Fr. X JuSkaitls—redakto
rius, 432 Whjdsor st, Cambrldge, Mas*.

centrui yra svarbu žinoti, 
kiek iš viso yra narių.

Čekius malonėkite išrašy-
A, L. R. K, Pilnųjų Blai- 

viilinką metinis seimas. į- 
vyks Marianapolio kolegijo
je, Thompson, Coliu,, 1933 
m. rugsėjo 17 diena. . ■-*'*'*“ 

'Seimas prasidės 9:30 v. 
ryte, iškilmingomis šv. mi- 
šiomis, kurįas laikys Dva
sios Vadas kuri. J. J. Ja
kaitis, .Tėvą Marijonų Pro
vincijolas. Pamokslą pa
saldys' vienas iš Tėvai Mari
joną. •___ . ' .____ 1 _

Seimo sesija prasidės 
11:30 vai. ryte. Pietūs bus 
1 vai, o antroji sesija — 2 
Vai po pietų.

Maloniai kviečiame. visus 
Blaivininkus, Dvasiškius, 
Blaivybes klejos p lietelius 
į Šį mus taip svarbu' seimą. 
Ypatingai visuomenės va
dams turėtu rūpėti šis sei
mas ir visa tai, ką blaivybės 
idėja reiškia. ’

Blaivininku seimo tvarka 
bus sekanti:

I SESIJA
j) Seimo atidarymus;
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Mandatą priėmimas,
4) Sveikinimai.

7 Pertrauka pietums.
Su ESIJA ■

5) Komisiją rinkimai.
6) Centro valdybos pra

nešimai '
ą) Dvasios Vado
b) Pirmininko
b) Viee-Pirmininko
d) Iždininkės
e) Sekretoriaus.

7) Centro valdybos pra
nešimą svarstymas

8) Paskaita. - 4
9) Sumanymų svarstymas 

bei rezoliuciją priėmimas
10) Centro Val.dybos ’ rin

kimas
11) Seimo uždarymas.

. Kitu, J, J. Bakanas^ ' 
Centro Pirmininkas.

KUOPOMS PRANE-
. ŠIMAS ’

Blaivininką 23-čias sei
mas bus 1933 m. rugsėjo 17 
d.,. Marianapolio kolegijoje. 
Thompson, Conn.

Visą kuopą valdybos pri
valo pranešti centrui savo 
kuopą narių skaičių, nes 
jau laiko mažai. Be to, ma
lonėsite. prisiąsti mokesčių
po 25 centus nuo nario. 
Praneškite vardus ir tą, ku
rie negali užsimokėti,. nes

DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PAS A U LYJELAIVAIS

BREMEN • EUROPA 
’ > '** *. • , •

Slrtjcittilai trauldnlalstovinti Saliniais garlaivio. Bremorhavcne 
užtikrina lobai iiatoglfc koHono į LI13TŪVĄ..

Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS. 
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
gįįįgįį. 1 252 BOYLSTON ST., BOSTON ,

ti vardu O, Sidabriene ir 
siųsti. — V. J. Blavaekas, 
.7 Mott St, "VYorcester, Mass. 
Malonėkite paskubinti, pra
šau. Rast. F. J. Blavackas,

KARČIAMOJE

Karčiama prie gatvės 
kampo. Jos apšviesti lan
gai prašalina nakties tam
sumą. Šviesa traukia nu
ilsusi darbininką, jaunimų 
-pilnoje sveikatoje ir kas tik 
paeina, į vidijrį. Gerti a- 
laus.

Kambarys. Visur staliu
kai su kėdėmis aplink juos. 
Prie skobnių sėda žmonės. 
Ant. jų ąsočiai alaus. Vie
nas kitas žmogus deda stik
lą prie lūpą. Maukia alų.t 
Patenkinti?

Trys .muzikantai bando 
suteikti klausantiems ko tai 
kitko, išskyrus kakafonijos. 
Muzika turėtu ’ padžiuginti 
tuos karčiamoje. Ne. Jie
pusgyvi, tartum migloje gy
vena ir geria alų. Nusimi
nę veidai. Taip, jie leidžia 
brangų, 1 sunkiai uždirbtą 
skatiką.

Karčiamos . centras, . tai 
šinkorius. , Jis paleidžia 
kranus. Ąsočiai putoja a- 
lunri. Ima pinigus. Trau
kia į save pinigus. Deda į 
.dėžę, jis laimingas, Kur 
tau? . Kakta raukšlėta. 
Plaukai nudažyti baltai. 
Veidas nejaukiai žvilga, be 
jokio gailestingumo. Kam? 
Traukia algą truputi po tru
puti iš darbininko kišenės. 
Jis toli nuo šeimynos, ne
mato jos dejavimą dėl duo
nos, dėl geny daiktą. Šir
dyje jis išgirstą tą balsą. 
Sako, sielos būkle matosi 
veide.

Karčiama, tai visokią, ne
susipratimu ir bamią gimi
mo vieta. Vieta, kur gali
ma įgyti gėrimo įprotį. Jos 
kertėse tyko slibinas, ėdąs 
darbininko kūną ir pinigus. 
Ką gailina pasakyti apie 
karčiamą? Viską. Neuž
tektų. Karčiamoje daug 
dalykų įvyksta.

’ Kasys AMa.
SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nonų- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin-
disite kitus su ‘‘Darbininku” ir 
t.. D; S. ir atremsite mūsą idė
jos priešą propagandą.

' . 7'' . • . D"A R Tt t N t N K X M ■

|W!? i4w Horkun<>- M.I C.
Prtinicijos

W8BGEST£B. MASS.
. 20 d. -tai ąžiagg^-
mo ir pasididžiavimo wor- 
cestėriečiams dieną — puoš
nioj Šy, Kazimiero bažny
čioj jau trecias AVorceste- 
rio jaunuolis lietuvis šven
čia savo primicijas.

■ Lauke paniuręs oras, bet 
viduj žėri šviesos, altoriai 
paskendę gėlėse, rūpestin
gai Sutvarkyti Seserų Kazi- 
mieriecių, kurių tarpe yra 
ir dvi primieijanto sesutės, 
dabar atvykusios dalyvauti 
taip brangioj savo brolelio 
iškilmėj. .

Sugaudžia vargonai, žen-; 
giri prie šverifoTAukuro ce

lebrantas kun, Adomas 
Morkūnas!; jam asistuoja 
kun. A. Petraitis diakonu, 
kun. S. Vembre subdiakonu.

Prie altoriaus dalyvauja 
darrkeli seminaristai.

Pamokslą, iškilmei pri
taikintą, sako naujasąi Tė
vų Marijoną Provincijolas, 
buvęs AVorcesterio klebonas, 
kuri. Jonas J. Jakaitis, M; 
L C. Laike šv. mišių solo 
giedo j o p-lė A, Stoškiūtė. 
Džiaugiamės, kad mūsų gra
žiabalse Apolinija nors ret
karčiais pasirodo mūsų tai‘- 
pe,
. * Tą patį vakarą parapijos 
svetainėj e įvyk > pagėLjnu- 
vių vakarier^Miurią^sureB- 

Fabijono Krikštynos
Fabijonas darbininkas,
Labai darbštus šeimininkas, 
Dievą garbino kaip dera, 
Ir duonelę valgė gerą, .

Taip gyvenęs nesigaili,
Turi žmoną lipšnią, dailią,

. Gi dukterų net devynios, 
Tik sūnaus nėr, kad ji plynios! 

Net kaimynai iš jo juokias,.
Sako r esi susituokęs,
Su moterų šalininke,
Taigi be sūnaus ir likį.

Fabas pyksta, stalą tanko, 
uKas čia man prižagė ranką? 
Vienok vilties nenustoju, 
Apie sūnų vis galvoju.”

O. jei .dešimtą sujauksiu,
■ Tuomet nieko nebelauksiu, 

Bažnyčiai dešimtą dalią, 
Pildant Katekizmo valią.

Tuoj nešu vietoj sūrio, 
Tegu ir kaimynai žiūria, 
Kuo turtingas tuo duosnus, . 
Kodėl gimė ne sūnus...

Šit ir. sūnaus susilaukė, 
Blaivos dangus apsiniaukęs, — 

. Gandras sūnelį jau neša,
Fabijonas kūmus prašo.

Namuose lyg skruzdėlynas,
Kas tik gyvas — rengt krikštynas, 
Skerdžia kiaules, mėsą sūdo,

• Dešras dirbtinti sujudo. 
6t bus iškilminga diena, 
Ausų, kojų košeliena, ...
Gaidžių; vištų, mėsą kėpsim, 
Sviesteliu ragaišį tepsim.

Barbora pyragus minkė,
Darata muštuvu trinkę,

Net smetona lubas siekė,
Abiem rankom sviestą pliekė.

Tėvas Fabas su šaknėms,
Virė šiiabę giminėms, 
Apiniai aluje dūko, — 
Net statinių lankai trūko. . .

Lyg iš pečiaus .antikristo,
Iš dūmtraukių dūmai sklistų, 
Kvapsnių kvajias nosis riečia, 
Gi Fabrikas svečius kviečia.

Svečiai renkas, Fabas greitas 
Lyg ant šimto arklių raitas, 
Pečiaus suodžiais batus valo, 
Net kaktai pečiaus pabalo...

Kažkas dunda, linksta krūmai, 
Nagi — atvažiuoja kūmai !

. Dar dovanų, matyt, veža, 
" ■■ Ganą turtingą bagažą. 

Įyūmai krikštiiri išvažiavo, 
l?abas svečius angažavo, 
Visus sodino už stalo, 
Viųšiiio, girdė, hė galo.

Valgiai gausūs stalus spaudė,
Alus, snabe dantis plaudė, 

. . Stalai, nuo pertekliaus lūžo, 
Stiklai tuštinami dužo-.

.. žvanga peiliai ir šakutės, 
Kemša seniai ir bobutės, .. 
Valgiai nuo lėkščių pranyksta, .

• >. Tradicines mados vykstą.

Stiklas aplink greit apėjęs, 
Šposininkams daug padėjęs, • < 
Makaronai jiems šviežiena, 

. šakštu kakton skel kiekvieną.
Ratilas, atsisėdęs kanapė, 
Nejuokais jau lūpas tampė,— 
Iš abipus šaukštais , gavo, 
Kol su samčiu atsigavo.

Samtis-buvo šiksfaiiosis,
Ratilas dirbo įsįjųosęs, 
Rami jušui kakton drožė;
Stepui/antakį nuvožė.

Nuo virintos nusitiekęs, 
Tuščią sviestinę pasiekęs,. 
Simui aut galvos užtvojo, 
Karalium karūnavojo.

Ignas lėtumą pametęs, 
Oratorium pėrsistatęs, 
Bando stotis ir prabilti — 
Nuo kėdės negali pakilti. .

Dar nespėjus atsikvėpti,
Ėmė košelieną drėbti, 
Prieš sėdįs akis užlipdė, 
Raulą dar labiau supykdė.

•Už kaimyną reik užstoti — 
Griebė nuo stalo ąsotį, 
Skėlė Mykui, sužaibavo, — 

. . Šis košlenon gulti-gavo.
Fabas Domą apkabinęs,
Dėl vaidą nenusiminęs, \ 
Tvirtu kumščiu stalan tvojo; 
“Turiu 'sūnų!?- — vis kartojo.

^tildai aplink vikriai ėjo, 
u Bonkos, ąsočiai taštėjo, ■

Tarp juokdarių —-•šposininkų, 
Pasireiškė daug dalyką.

Viens atrėmęs galvą snaudė, 
Kitas vorus, muses gaudė, — 
Tretys knarkiančiam kopūstą,.
Dėjo panosių, kad pūstą.

Tadas garsiai uždainavo, 
Rodos jau namon važiavo — 
įdk už staltiesės užkliuvo, 
Nuveždairis, kas likę buvo.

Kūmas užsimojo .dalba,
Kurna šoko į pagalbą,
Tik gelbėti nebgalėjo, 
Tadas asloj j au gulę j o.

Čia svečiai pasidalijo
Į dvi gruiri ir pašlijo, 
Ramesnieji rimtai snaude, . r 
Smarkesni jau sūrį spaudė, — 

Vieni bliovė, kiti niršo, ,( 
Kol užmigo nepamiršo, 
Kad Fabukas. turi sūnų,

. Nors kril<štynos kaip tamsūną.
Fabas rytojaus sulaukęs, 
Visas .piktas, susitraukęs, 
Veža sūnų' į gydyklą, — 
Už degtines stanibą stiklą, .

Kurį kažkas įlinksmejęs,
' Su lašiniais supenėjęs, 

. Degtinė su šakninis virta,.
. Sūnaus vos tik nenukirto i .

' Fabas nuo daktarą grįžęs, 
Sakos, t virtai pasirįžęs,.

. . Nebegeri, sūnų auginti,
Ir nuo svečių jį apginti, 

itahibieija. išnyko, • 
Vienok: pamoka paliko,

gė vietinis Marijonų Rėmė
jų Skyrius.

Įėjus Į svetainę malonų 
įspūdį darė tvarkingai pa
ruošti stalai, .papuošti gėlė
mis ir apkrauti skaniais 
valgiais.
.. Mūsų šeimininkės, , jau se-: 
niai pagarsėjusios savo ga-i 
bumais, neapvylė ir šį kai 
tą, todėl joms ir priklauso 
nuoširdi padėka už pagami- ; 
nimą taip puikios vakarie-' 
nes.

: Kun. Petraitis, valmio 
vedėjas, 'atkalbėjęs maldą, 
trumpai prabilo į susirin
kusius, apibudindamas šio 

vakaro reikšmė ir nuošir
džiai pasveikindamas vaka
ro garbės svetį, kun. Ado
mą Morkūną.

Prie susirinkusią gražios 
-nuotaikos- pagiŪnimo, daug

Gali sulauld pakasynų. ... kuosas..

prisidėjo ir muzįkalė šio va
karo dalis.

Teko išgirsti jauną vyrų 
sekstetą, šauniai sudainuo
jant uFordukas” ir. •‘Sau
lutė Tekėjo.” Neatsiliko 
nei gražioji lytis, p-lč Ado- 
maičiūtė sudainavo “Vieną 
pamylėjau,” o p. Dilionie- 
nė išpildė “Kad‘ skausmas 
tau širdį.” Duetą “Trys: 
mergelės” išpįtde Juozas 
Ivaška ir Jonas Bučinskas.! 
Akompanistais šį . vakarą' 
buvo p. Miliuvienė ir A. 
Ginkus.

Linlcsmios kalbos, .graži: 
ir f jauki skaitlingos publi
kos nuotaika , matyti, su
gundė vakaro vedėją kun. 
Petraitį iškirsti kai kam ir 
šposą. Pakviesdamas įvai
rius ašmenis tarti žodį kitą 
šiose iškilmėse, nepasigailė

jo ir tų> kurie rečiau teužsi- 
rekomenduoja save publikai 
gyvu žodžiu. Tioyuetikėicii 
užklupti, nors parugojo va-** 
karo vedėjui, tačiaus sude* 
jo kaip mokėjo savo linkė
jimus ir pagarbos donį' pri-i 
micijimtui. Ko jie stoka- 
vo gražįakalbystei, aiškiai 

atpildė savo nuoširdumu. ?
. Neklystu sakant, kad šia* 

me vakare, ar tik ne pirmą 
kartą,, viešpatavo pilna de
mokratija . pakviesta 
kalbėti įvairaus luomo ir' 
užsiėmimo žmonės.

Dvasiški ja buvo gražiai 
reprezentuojama asmenyse 
kunigų Vaitekūno, Puido
ko, Vembrės ir paties vaka
ro vedėjo kinu A. Petraičio.

Miesto valdžia asmenyje 
mayoi‘0 J. Mahoney. Laik
raštiją (o kur tu plunksna
graužių nerasi!) teko at
stovauti vadinamai gražią
ja! lyčiai — panelėms J« 
Leonaitei ir U. T. Jokūbai* 
tci.

. Garbinguosius sveikatos 
saugotojus atstovavo; Mor
kūnų šeimos gydytojas Dr. 
Bergin. Advokatūrą rep
rezentavo iškalbingieji K 
Mileris ir P. Boblis.

O gabiąsias šeimininkes, 
kurios mažiausiai žodžių tc- 
pareiškia, o vienok be ku
rių pasišventusįo darbštu
mo jokis pokylis nepavyk
tų,, kalbose rimtai atstova
vo p. Ščiukienė.

Visų, kalbėtojų sveikini- 
nimai ir linkėjimai atkreip
ti į kun. Adomą, bet neiną- 
žiau pagarbos ir įvertinimo 
suteikiama ir visai kun. A\ 
Morkūno’ šeimai, ypatingai 
jo brangiai motinėlei. ' '*

Vietiniams nesvetima yra/ 
Morkūną šeima, uoli kata
likiškoj darbuotėj, pavyz
dinga savo, gyvenimu, pa
skyrusiai į Kristaus Vyny- 
ną visus savo vaikus. Argi 
tat įstabu, kad vienas kalbė-. 
to jas pareiškė, kad. ta šei
ma tai tikra pasekėja Šven
tosios Šeimynėlės? O. židi
nys tos šeimynėlės, globoto
ja ir auklėtoja tos prakil
nios dvasios, kuri veda vi
sus jos narius. į prakilnųjį 
dvasinį gyvenimą,. — tai tri 
menkutė, ligos nukamuota,; 
bet milžiniškos 'dvasios mo
tina.

Matyti, ka’d tai gyvai at
jaučia ir patsai gerb. Ado
mas. Prabilsią jisai pir
miausiai anglą, paskui lie
tuvių kalboje, dėkodamas 
visiems, o jųiatin'gai savo tė
veliams .už parodytą prielan
kumą, už visas gerybes. • *

Baigiasi vakaras pilnas 
iualon.ių įspiulžią, skirstosi1, 
žmonės linkėdami . kunigui 
Adomui Morkūnui visoldoS 
laimes, ilgiausių metu iri 
nuoširdžiai pasitiki, kad: 
nors išaugintas Amerikos 
atmosferoj, bet savo darbuo
to pasirodys tikru lietuviui

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai -raginamo 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”
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Montello, Mass.
&’: Montello yrą viena iš se- 
L* niausiu lietuvių kolonijų 
t- Massąchusetts f valstybėje. 
[L Lietimų randasi apie penki 
Į-', tūkstančiai. Visi gyvena 
E krūvoje. Čia lietuviai dau- 

ginusiai yra daihimnkai dir- 
f bą batų dirbtuvėse. Seniau 
I veik nebuvo lietimų .mteli- 
į gentų, liet dabar, iš jauno- 
F »/jios kartos, dėka pasišven- 
į tįmui ir .triūsui jų tevelhi,.
I yra gražus būrelis profesi-
f **jonalų ir. biznierių.
£ 7 - Depresija sunkiai atsilie-
[' pė’ į Montello lietuvius, bet
r dabar darbai pagerėjo ir
? veik bedarbių nėra. Algos

į darbo valandos yra truni- 
/ Opesnes.

BIZNIERIAI
MYKOLAS ABRAČINSKAS

Vienas iš seniausią iv 
darbščiausių lietuvių biznie
rių ,yrą Mykolas Abračins
kas. Jis jau 26 metai, kaip 
užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę.

M. Abračinskas atvažiavo 
iš Lietuvos jaunas. Jau 45 
metai kaip jis gyvena Ame
rikoje. Pradžioje dirbo ka
syklose ir vėliau, susitaupęs 
pinigų, atidarė savo biznį

CAHBRIDGE, MASS.muš kelis metus buvo jau
ni Susis L. D. S. 2 kuopos 
sekretorius..

L!___g

Montello,, kur jam neblo
giausiai, sekasi.

Nors p. Abračinskas nuo 
ankstyvauš ryto iki vėlumos 
užimtas bizniu, bet vis su
rasdavo laiko dalyvauti lie
tuvių viešame gyvenime.

Du, metu buvo Lietuvių 
Darbininkų 'Sąjungos Cen
tro Pirmininku.

Kainos, pasakojo p. Ab
račinskas, pakilo, bet ne
daug, ' .

PASKUTINIS. PARAPI
JOS PIKNIKAS

Rugsėjų 3 d., Voses Pavi- 
lione, Maynai’d, Mass. įvyks 
musų parapijos piknikas.

Vieta visiems žinoma. Pa- 
vilionas gražus.. Svetainė 
erdvi, pusi Ii nksi)i in i mama 
tinkama. Ežeras plaukto^ 
jimui labai geras, . Auto
mobiliams vielos, t a i p g i 
daug. ■

Valgių, gėrimų* netruks. 
Čambrige’io šaunios gaspa- 
dinės senai kej >a, verda r 
dešras, kopūstus...'Gambrid- 
geJBottling Co. daro specia
li toniką. Visi atvažiuoki
te, patyTšitc mūsų vaišingu
mą.

Piknike dalyvaus kum IL 
J. Vaičiūnas, Cicero, III. 
Iktuvią para-pi,įus Idėbunas 
ir žadėjo būti kum Leonas

Montello lietuviai pasižy
mi savo svetingumu,.'ką ga
li patvirtinti kiekvienas, 
kuris yra čionai praleidęs 
nors keletą, dienų. Jų pro- 
fesionalai ir biznieriai ne
pamirštą savo tėvelių pa
pročių ir su jais yrą malo
nu arčiau susipažinti.

Čia yra tiek daug profe- 
sijbnalų ir biznierių, kad į 
vieną puslapį negalima su
talpinti/ Tad priseiš tą. pa
daryti keliuose. “ Darbinin
ko” numeriuose; . Čia tik
tai noriu gerbiamus skaity
tojus perspėti, kad-jei pro
fesionalas ar biznierius šį 
kartą nėra pažymėtas, tai 
nereiškia, kad jis. nėra ver
tas j ūsų paramos.' Vėliau 
ir apie kitus parašysime..

/T [sunku juos bepagydyti. Jis 
[pataria visiems, kiirie jau
čia kokį skausmą, kuris ne
praeina į tris ar keturias 
dienas, kreiptis pas gydyto- 

Įją, kad išvengtų daug sau 
skausmo ir didesnių išlaidų 
vėliau.

[garbės mūsų tautai. Jisai 
pasakoja, kad . danįgumas 
mūsų lietuvių yra perdaug 
kantrūs. Kada jie pradeda 
nesveikuoti, tai kenčia kol 
gali ir nesikreipia prie gy- 
dy toj o. Tik ligai įsisene jus. 
yra priversti šauktis gydy
tojo pagalbos", bet tada yra

ANTANAS ATKINŠ

Antanas Atkins atvažiavo 
Amerikon iš Eržvilko para
pijos 30 metų tam atgal ir 
•apsigyveno Camb r į d g e, 
Mass.- Vėliau persikėle į 
Montello ir. jau dvylika me
tų kaip užlaiko valgomųjų 
daiktų krautuvę.

..Biznis jam gerai sekasi, 
nes pats yra darbštus ir su
manus. biznierius. Jam 

i daug padeda jo žmona. Jie 
i augina dvi dukteri, kurias 
i leidžia j aukštesnius moks- 
• lūs.

Jis yra lietuvis patriotas, 
kuris randa laiko dalv^autį 
lietuvių veikime ir paremti 
kiekvieną rimtą ir naudin-

• KLEMENSAS šAKMANAS

jau 15 metų kaip Kle
mensas Ųalonanas užlaiko 
garažių ir taiso lietuviams 
automobilius. Montello jis 
gyvena 22 metai. Jo brolis 
Tadeušas yra majoru Lie
tuvos kariuomenėje..

Jo garažas yra pačiame 
lietuviai centre, ordinis ir 
tvarkingai užlaikomas. Ka
dangi p. ^al^manas yra no- Įgų darbą Lietuvai. ir._lietu-

po. Mes irgi linkime jam 
kitogeriausio pasisekimo ii 
ilgai metu.

dogas mechanikas tai jam 
darbo netrūksta.

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
Šv. Roko lietuvių para

pijos klebonas, L. D. Š. 
JCentro pirniminkas jau 14 
Įmetu kaip ■ darbuojasi Mas- 
-šachusetts valstybėje.-^ 
į Jis savo geiiiališkaįs ga
rbumais, ištverme įtraukė į 

/parapijos darbuotę visus 
'/lietuvius.

y. Kum J. Švagždys įšven- 
; įtintas kunigu 1906 m. Kan
ono katedroje. Ten tik trum
pą laiką vikaravo.

Atvykęs Amerikon, kum 
J. Švagždys buvo vikaru 
'Brooklyne. Paskui kelis 
metus klebonavo Paterson,

• N. J. 1917 m. jis buvo de
leguotas į Pietinę Ameriką 
aprūpinti tenykščius lietu- 

į/ vitis dvasiniais reikalais. Į 
t * Massachusetts valstybę at

vyko 1919 m. ir po šešių 
? mėn. klebonavimo Norwoo- 

'de buvo .paskirtas Montello 
lietuvių parapijos klebonu, 
kur iki. šiol labai sėkmingai 
klebonauja, . .

. - Klebono padėjėju yra ku
nigas Jonas .Skalandis. Jis 
yra baigęs Šv. Jono Semi
nariją ir įšventintas kuni
gų Bostone 1931 m,

Kun. Skalandis labai 
daug darbuojasi. su jauni
mu. '
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SPĖJA GERUS METUS

KĄ L

S. L. Z A P Ė N A S 
292 Lawrence St,, 

LAtYRENCE, Mass.

1934 METAIS 
i7 bus daug darbų ir 
f . geri uždarbiai. Bus 

geros pramonės; ir 
pelningas uždarbis 
pramonįnink a m s.
Dėl 1934 metų, iš
dirbu gražius sie- 

. ninįus
E N D O R I U S

ILIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa- 
togi.Kelionė, Žemos Kainos. 
Dėl platesnių, informacijų, 
kreipkitės pas vietinį agen
tu arba

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE
248 Washington St, 

Boston

DR. ANDRIUS J. GORMAN

Vienintelis lietuvis Den- 
tįstas Montello yra Dr. An
drius J. Gorman. Jis yra

DR. ALF. F. BUDRĖSKIS Į gimęs ir augęs South Bos
ite ne, kur ir dabar jo* teve- 

Seniąusis lietuvių (tik neiį tebegyvena. Jis yra 
amžių) profesionalas iai||).aįgęS Bigelotv Grammar 
gydytojas Alfonsas F. Bud- School, Mechanical Arts 
reskis. Gimęs, augęs ii* High School ir Tufts Dėn- 
mokslus ėjęs. Montello. Jis 1^1 School.
yrą visų pažįstamas, myli-1 Baigęs mokslus jis atida- 
mas ir gerbiamas. Gfjsą Montello ir čia jau

Jo tėveliai buvo pirmuti- praktikuoja 12 metų. Ma
niai iš lietuvių, kurie šiame honaus būdo, energingas, ir 
mieste apsigyveno. Jie ir Į sumanus. Dr. Gorman turi 
dabar čia tebegyveną. . gerą pasisekimą savo pro- 

Daktaras baigė Brockton f esi joje. Jis aktyviai da-
High School 1913 metais irhyvauja lietuvių vistiomeni- 
keturiems metams praėjus kiame gyvenime.
baigė Tufts Medical School.r- 
Pusantrų metų praktikavo 
Šy. Elzbietos. ligoninėje, 
Bostone ir laike Didžiojoj; 
Karo buvo 16 mėnesių ka
riuomenėje ir gavo Vyres
niojo Leitenanto laipsnį. 
Metus laiko išbuvo Prancū
zijoje prie Evacuation ligo
ninės.

Grįžęs iš kariuomenės I 
pradėjo praktikuoti Montel-Į 
lo. Turėdamas tiek prakti
kos ir savo uolumu jis greit 
įsigyjo savo tautiečių pasi
tikėjimą.

Nevien tik. lietuvių tarpe 
daktaras turi. pasisekimą,, 
bet ir kiti šio miesto gyven
to j ai įvertina jo gabumus. 
Jis 1922 metais buvo pas
kirtas Miesto Gydytoju. Y- 
ra narys Gydytojų Štabo

1 Brockton City Hospital, di
rektorius feroekton Savings 
Bank, narys American Me- 
dieal Associątion, Brockton 
Medical Society, Massachu- 
•setts Medical S o c i e t y, 
Brockton Tubercular. Asso- 
ciation ir daugybės kitų'

DR. JUOZAS P. KVARACĖJUS

PETRAS KVARACĖJUS

Advokatas Petras Kvara- 
cėjns, gimęs Lietuvoje, bet 
čia augęs ir mokslus ėjęs. 
Kilęs iš. Vilniaus krašto, 27 
metai atgal jis su tėveliais 
atvažiavo Amerikon ir apsi
gyveno Montello. Baigė. 
Boston University Law 
Šehool 1925. metais ir se
kančiais metais buvo priim
tas į Prisiekusiųjų Advo
katų luomą.

Jis visą laiką praktikuo
ja Montello, kur gyveną 
kartu su savo tėveliais ir 
broliais. Vienas iš jo bro
lių yra gydytoju ir kitas 
studentu Boston College. 
Garbė jam ir jo tėveliams, 
kad jie davė progą ir jo 
broliams pasiekti aukštus 
mokslus.

Adv. Kvaracėjus aktyviai 
dalyvauja Šio miesto politi
koje, ir kadangi šis miestas 
yra tirštai apgyventas lie
tuvių, jei jie tik suprastų 
ir paremtų savuosius, tai 
nėra, abejonės, kad advoka
tas Kvaracėjus būtų, taip 
pasekmingas poli tiko/ e, 
kaip jis yra teismuose.

» ONA KAŠĖTAITĖ -

Seniausią moteriškų, rūbų 
krautuvę Montello užlaiko 
i-lė Ona Kašėtai f ū. Krau
tuvė atidalyta jos motinos 
.5 metų atgal- Motinai pa

gelbėdavo p-lė Ona. Dabar 
jau 8 metai kaip ji krautu
vę veda.

P-lė Kašėtaitė gimusi. ir 
augusi Montello, kur akty
viai dalyvauja visuomeni
niame veikime. Ir dabar ji 
yra narė įvairių lietuvių 
organizacijų ir valdyboje 
Lietuvių Profesionalų ir 
iiznierių Draugijose.

Įvedus NRA p-lė Kašė
taitė pasakoja, kad kainos 
pakilo, bet. ji džiaugiasi, 
kad jai pasisekė nemažai 
prekių nusipirkti dar prieš 
kainų pakilimą. Todėl ji 
galinti savo kpstumeriams 
sutaupyti pinigu.

PETRAS BARTKEVIČIUS

vi; ims.

L. D, S. 2 kuopos • susi- 
rinkimas įvyksta antradic1- 
nį, rugsėjo 6 d., vakare pa
rapijos salėje.

Visi, nariai prašomi atsi
lankyti, nes tai priešseimi
nis susirinkimas, kultame 
bus daug ko aptarti. Be to, 
turėsime išrinkti atstovus į 
.organizacijos metinį seimą.

Visi raginami atsilyginti 
užsitęsusius mokesčius, kad 
prieš seimą visi būtumėm 
užsimokėję.

Kviečia .valdyba.

žiniomis iš Lietuvos. .
Nuvažiuoti į pikniką au

tobusais kainuos tik 75 cen
tai. Autobusai nuo bažny
čios išeis tuoj po 9 vai. ir 11. 
vai; mišių.

Nuoširdžiai visus kviečia.
■ . . Rengėjai.

PARSIDUODA DUONKE-
’ PYKLA

Labai .prieinama kaįna. Priežas
tis pardavimo savininkas išva
žiuoja .į Lietuvą

F. S. PIATEK, 
/ 21 Whitehall Street, . ;

Providence, R, I. \ ,

Šiais metais Montello lie
tuviai susilaukė naują lietu
vį gydytoją Juozą P. Kva- 
racėjų. .Jaunas ir energin
gas Dr. Kvaracėjus šiais 
metais išlaikė valstybės eg
zaminus ir pradėjo prakti
ką. Jo ofisas yra kartu su 
Dr. Joseph F. Phaneuf.

Dr. Kvaracėjus yra čia 
gimęs ir augęs. Jo brolis 
Petras yra advokatas. Dak- 

kaip lietuvių taip ir svetim- taras baigė Brockton High 
taurių organizacijų. School ir. Tufts Medical 

' . Dabar jis yra kandidatu I School. Po to, jis prakti- 
į Apskričio Gydytojus, ir kavo Boston City Įlospital, 
kaip , mums teko sužinoti, Taunton .State Hospital, 
gubernatorius-Ely skaito jį Lowell City. Hospital ir 
tinkamiausiu kandidatu. ĮBrockton City Hospital.

Daktaras yra malonaus Džiaugiasi Montello lietu- 
būdo, vaišingas ir tikras viai. susilaukę dar vieno 
džentelmanas, kuris teikia Į profesionalo iš .savųjų tar-

STEPONAS C. VIŠIN[SKAS

Jau šeši metai kaip Mon
tello ^praktikuoja advokatas 
Steponas. C. Višinskas. Jis 
yra gimęs Cambridgej Mass. 
Vėliau gyveno su tėvais So, 
Bostone, kur ir mokslus, ė- 
jo.~ Jis baigė Bęrkley Pre- 
parątory School 1921 me
tais ir keturiems metams 
praėjus baigė Šuffollv Law 
School.. Sekančiais metais 
išlaikė egzaminus ir buvo 
priimtas į Prisiekusiųjų 
Advokatų tarpą. Po. to, 
metus praktikavo So. Bos
tone ir iš ten persikėlė : 
Mostelio. .
.. Advokatas Višinskas, nors 
daugumą klientų turi sve
timtaučių, bet yra tikras 
lietuvis ir noriai dalyvauja 
visuomeniniame liet u v i ų 
veikime.

PAIEŠKAS
Kastancija Šarkionė, gy\r. Vy

žuonų miestely, Lietuvoje, paieš
ko savo vyro Petro Šarkio, 48 
metų amžiaus, atvykusio į Ame
riką prieš 30 metų. Kas apie jį 
žino, arba jis pats, togu praųoša 
Viola Sykcs, 252 Goki St., So. 
Boston, Mass.

“DABBIRIB” SKAITY- 
Tojywsior

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

‘‘DARBININKAS”
366 West Broad^ay,

Vienas iš sumaniausių 
iiznierių lietuviu tarpe yra 
Petras Bartkevičius, . kuris 
užlaiko drapanų ir avalinės 
krautuvę ir laiVakorčių 
agentūrų.

Jau bus 29 metai kaip p. 
Bartkevičius atvažiavo A- 
merikon iš Užventės para
pijos. Pirmiau gyveno 
Cambridge, Mass., kur turė 
jo biznį per 13 metu ir da
bar jau bus 12 metų kaip 
gyvena ir darbuojasi Mon
tello. .

Jis yra biznierius ir vei
kėjas.

I

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

Ofisas:
’ SANBORN BLOCK 

681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel.. Nonvopd 0380 

Gyvenimo vieta,: 
32 WaJnut Avė.

. Tel. Norwood 1315-W

GHARBOH’S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
20 TEUMBULL STREET

WOBCESTER, MASS.
Tol 4-9480

Lengvus DRy^oe—Be Nuoftmfce Į

!

i 
Į 
i z 
i

Groenhouso Tol. 3934
Rezidencijos Tol. 1731-R

BEGONIS GREENHŪUSES
Gėlės ir: Žolynai įvairiems 

papuošimams
“Pirk Kur Auga” , 

1320 Beimant Street, 
Brockton, Mass.

l ...

UŽ DYKĄ BANDYMAS 
REUMATIZMUI

. Mes turinio Rou- 
matizmui .gersį nio-. 
tod:], kurį mos ina- 
Joniai nusiusi Ui 
kiekvienam šio laik
raščio skaitytojui, 
kurs parašys mums. 
Jei jus turite skau
smus sąnariuose, jei. 
jūsų sąnariai yra 
sustingę, jei jus tu
rite kęsti .skausmus 
orui pasikeičiant, 
štai jums yra proga

pamėginti paprastą, pigi) metodą,’ 
kurs pagelbėjo šimtams.-

lies nusiųsimo jums pilną pa
kelį 7 dienų išbandymui voltui ir 
jei norėsite daugiau naudoti, tai 
galite padaryti mažu kaina. Mes 
kviečiame panaudoti už dyką 7 
dienas. Pasiųsk savo vardą. ’ ir 
adresą tuojau: Rose Rheinna ’ Tali 
Po., Dopt. X-3, 3516 N. Irving Ąv., 

. Chicago. III. ' •

ĮD OME AUSTUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Augina .vieną sūnų, kuris 
. savo tėvui. padeda, vesti biz
nį laisvu, laiku nuo mokslo. 
Jis dabar’jau antri : metai 
kaip lauko Northęastern 
Ūniversit£. Jo sūnus Bro-

DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 
Ilk Metams $6.00.

DARBININKAS,” Lietuvių Šy. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Sietams $4.00. Pus- 

. mečiui $2.00.
“GARSAS,” savaitinis Amerikos L., R.K. Susivienijimo; 

organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams-2.00. ;

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 IV. Broądivay, So. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numer 
rio kaina 20e._

“LAIVAS/ savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2B34 S. 
• • Oaklev Avė., Chicago, Tllinoisv Sietams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA?’ A. L, R. K. Motorų Sąjungos mč- 
įiesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, Ilk 
Metams 2.00. . \

“VYTIS.” Lietuvos Vj’čių žurnalas, išeina dukart į me
nesį, 4736 S. IVoėd St,, Chicago, III, Metams $2.00.

J
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Dariaus-Girėno Vardu Net 
Trys: Komitetai

Brooklynė atsirado net 1 
trys; Dariaus Girėno vardu . 
laikini komitetai. Nors’tai ‘ 
nenormalus dalykas, bet rei
kia tikėti, kad tas padės ge
riau ir rimčiau prisiruošti 
taip svarbiam ir rimtam ' 
darbūi. ; Laukiame tiktai, 
kad prasidėjus ^darbui jis 
eitų sklandžiui, vieningai. 
Reikia pastebėti, kad -du 
pirmiau susiorganizavę ko
mitetai norėjo sudaryti nuo
latinį komitetą ir tam tiks
lui buvo sušaukę bendrą su
sirinkimą rugpiūčio25 ‘die
ną Piliečių Klubo, salėj. Iš
ėjo kitaip, negu kai kas ti
kėjosi, Susi rinkę, veikėjai 
patyrė,, kad ne visos organi
zacijos buvo kviestos ir 
kviestosios negalėjo atsiųsti 
atstovų, kadangi buvo duo
ta tik 4 dienos laiko. Tuo
met susirinkimas, nutarė, 
kad tiedu komitetai susitar
tų su L. R. K. Fed. N. Y. 
Apskričio . Dariaus-Girėno 
Fondo Komitetu ir neanks- 

. čiau už mėnesio laiko su
šauktų visų veikėjų ir visų 
orgąnįgącįjų t masinį su$i- 
Tmkimį, kuris išrinks pas
tovu ir rimta komitetą. Be 
to, susirinkimas priėmė pa
siūlymą, kad iki tam laikui 
ir laikinasis Dariaus Girė
no Skridimą Remti Komi
tetas išduotų savo darbo at-J 
skaitą, kuris, kaip jų pir
mininkas pranešei, yra pa
ruoštas spaudai.

Šia proga norisi trumpai 
paaiškinti, dėlko atsirado 
Dariaus-Girėno Fondo Ko- 

; initetas prie Kat. Federaci
jos. Tiedu Didvyriai išlėk
dami paliko mums testa
mentą, kuri jiems žuvus, tu
ri vykdyti lietuvių tauta, 
jos pasišventę sūnūs. ■ Sa
vo mirtimi, Dariu s-

- Girėnas lieturių tautą 
jirikėlė naujiems žygiams, 
naujiems pasiryžimams; jų 
žygis suteikė drąsą kiekvie
nam lietuviui pasididžiuoti 
savo tauta. Jie savo gyvy
bėmis pirko Lietuvai garsą 
ir garbę ir užtai nusipelnė 
•tautos . didvyrių vainiką. 
Bet tas jų žygis tuo dar ne
turi baigtis: jį turi tęsti liė- 

. .tuvių tauta ir tuo įamžinti 
savo vardą pasaulio istori
joj. Bet pavieniui to nie
kuomet neatsieksime. Tam

tikslui susiorganizavo nau
jas komitetas, bet vėliau ne
žinia kodėl susijungė su bu- ; 
vusiu slmdiiniĮ remti komi
tetu ir gana ilgą laiką per ; 
spaudą, žadėjo sukviesti ma
sinį visų Organizacijų ir 
veikėjų susirinkimą, kuris 
išrinks nuolatinį komitetą. 
Vėliau pasirodė, kad toks 
susirinkimas yra šaukia- 
rms rugpiūčio 25- d., bet Į jį . 
nėra kviečiama nei Katali
ku Federacijos apskritis, 
nei katalikai žymesni .veikė
jai, gi organizacijos kviečia
mos irgi labai suvėlintai ir 
dėlto negali jų atstovai da
lyvauti. Tuomet Katalikų 
Federacijos apskritis savo 

sifsirinkįnie aĮitarė reikalo 
1 svarbumą ir nutarė tinka
mai pasidarbuoti lakūnams 
pagerbti. Tam tikslui ir iš
rinko komitetą.

Gyvenimas įminus ir su- 
. kliringas, kartais juodas ir 
vylingas, dažnai pilnas vi
sokių politikų. Taip yra 
čia, Lietuvoje ir kitur. Bet 
tiedu, mūs didvyriai buvo 
pirmieji pionieriai netik di
džiuosiuose oro žygiuose 
lietuvių tautos vardu,'be' 
jie buvo pirmieji, kurie mo
kėjo užimponuoti, visų poli
tinių pakraipų, žmones ir 
sujungti vienam didžiam 
darbui. Jie mums ir turė
tų būt pavyzdžiu, jų. hero
jiškas žygis tu'rėtu padaryt 
galą visoms bereikalingoms 
rietenoms. 'Ttis ypatingai 
svarbu lietuvybės . palaiky
mui ir Lietuvos vardo iškė
limui Amerikoje. Taigi, 
(irganizuodamį Dariaus Gi
rėno Fondus ar paminklų 
statymo komitetus, ypatin
gai pamirškime įvairius po
litinius tikslus ir nebandy
kime visos tautos nelaimę 
panaudoti kitiems tiks
lams..,.
Bet reikia džiaugtis: lietu
vių. tauta jau keliasi nau
jam gyvenimui, jos žmonės 
pradeda vieni kitus pažin
ti; Tas. sutelks visą išsi
blaškiusią tautą suburti vie
nam kūrvbiniam darbui, kas 
išves mus į šviesią ir didin
gą ateitį. - .

aumm.

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs, kaip tie, kurie jį 
geria. <

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
THOMPSON, CpNN.

. • Kolegija turi astuonių metų mokslo kursą. Pirmie
ji keturi Dietai yrą Aukštesnes Mokyklos —r Classieal 
lligh Schoo’l — kursai; Antroji dalis — tai keturių įlie
tų kolegųos kursas. • ■_’ . k

Marianapolišyra vienatiiiė kolegiją, kurioje .lietu
viai jaunuoliai via uuklejaiiii tikybinėje ir tautinėje dva- 

' . šioje. . _ . ' ■ ’ . ' . / ' . '
Kolegija yra. inkorporuota’ Connectieut valstijoje.

; . Norintieji savo vaikus siųsti į aukštesnius mokslus, 
rašykite adrėKii: ' •: • . •
MARIANAPOLIS COLLEGB, THOMPSON, -CONN

Iš Federacijos Kongreso
GUIGAI®, III.

A. L. R. K. Federacijos 
23-čio kongreso atidarymo ’ 
iškilmingos. pamaldos įvyko J 
drauge su Kunigų Vienybes ’ 
iškilmėmis, antradienį, rug- 1 
piūčio 22 d., 9:3(1 vai. ryte, ’ 
ŠV; Jurgio parapijos baž- 1 
nyčioje, Chh-ago, III. Mi- 
šias atnašavo Šios parapijos 
klebonas, Įiralotas 'Mykolas ’ 
L. Krušas, asistuojant dia-" 
koltu kum Pi*. Jurui iš
Bridgeport, Conn., subdia- 
komi kun. Pr. Juras iš '
Lavrreuce; Mass ir ceremo
nijų, vedė j u m kum Pet. Ka- 
1 a.uskui iš Gimimo Paneles 
ŠvČ. parapijos. Cliįcago. La- ‘ 
bai įdomų i r. gražų iškil
niems pritaikintą panieksią 
pasakė kun. J. Švagždys iš 
Brbckton, Mass.

Šiose iškilmingose Kuni
gų Vienybės ir Federacijos 
seimų aiidaiy’mo pamaldo
se, gražiai giedojo garsusis 
Chicągos Vyrų Sasnausko 
choras, susidedąs vien iš 
vargonininkų kairiam vado
vauja kompozitorius A. Po- 

. eius.
Federacijos seimas pra- 

. dėtas trečiadieny, rugpiūčio 
23 d., 10 vai. ryte, McKin- 
ley parko svetainėje, 38 ir 
Westęrn gatvių kampas, at
kalbant .maldą pralotiii M. 
Krušni. Rengimo komisija

■ per A. J. Žvirblį, pavedė
■ seimą atidalyti Federacir 
jos vice-pirmininkui kun, J.

; Misiiii iš Ellswotth, Pa., 
. kuris pasakęs įžanginę prą- 
: kalbą, paskelbė seimo val

dybos rinkinfą. Prezidiu- 
nian. išrinkta: Garbės pir
mininkais ; pralotas M. L.

Knisas ir kun. Alf. Lipnic- 
kas, Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centro įgaliotinis. 
Pirmininku Dr. A. Rakaus
kas. iš Chicagos, yice-pirm. 
A. . Tanike virius iš Ihtts- 
urgh. Pa., ir dr. J. Morkū
nas iš Rochėster, N. Y. I 
i;išt p-lė Bronė Pąliliūnai- 
tė iš Chicagos, II rašt. p-lė 
Ų. Tanazauskaitė iš- Pitts- 
urgh, į Mandatų komisiją 
įėjo: pp. Albina Alaburdai- 
tė-Poškienė- (Dr, J. Poškos 
žmoną), Zofija Sąkalienė 
“Moterų Dirvos” redakto
rė,. p-lė Ver. Gahulitė, Ona 
AleliūnieĮiė ir J. Žakas.

Rezoliucijų komisija iš
rinkta iš: kun. J. Balkūno, 
A. Lapinsko Vyčių cent
ro' pirm. ir redaktoriaus, 
kun. dr. K. Matulaičio 
“šaltinio.'’ redaktoriaus, L. 
šimučio “Draugo” redakto
riaus, ir kum Pr. Vaitukai- 
rio. •

Sveikinimų koin i s i j a’: 
pralotas M. L. Krušas, kum 
J. Mačiulioniš, M. L C., p- 
iė S, Ališauskaite’ ir. J. 
Krikščiūnas.:

Revizijos kopt: J. Ju<> 
zaitiš ir kūli. Aleksiunąs. ...

. Koiigrė.są sveikina iš Lie
tuvos svdčiai žodžiui kun.r

A1L Lipnickąs nuo. Čentrą- 
linių organizacijiĮ, kun. S'. 
Irtlnanas ir “Šąltiiiio” re
daktorius gerb. kiin. dr. K. 
Matulaitis, Kun, J. Šyagžl 
dys L. D. S. varilh, pralo
tas M. Krušas, Vyčių var
du A. Lapinskas, Mofeni 
Sąjungos, vardu jų redakto
rė p. S. Sakaiienė, nuo Šv. 
Kazimiero Akademijos rė
mėjų V. Galimi Į ė, Šv. Kry
žiaus Lietuvių Ligoniųū^ 
rėmėjų Alb. Poškienė ir kh 
i:i. Kongresą taipgi svei- 
<ina daug su 1 elegramom is 
iv laiškais. ’

Padarytą. K) mm. per
trauka kad nutraukus kon
greso dalyvių paveikslus 
kuriuos nuėmė J. Precinau- 
skas^ 4309 Arclun* A v., Chi-

prisiuntė.
Abu

Seka valdybos narių ra
portai. Vicc-pinn. kun. J. 
Misius, sekrt. L. Šimutis ir 
iždin. kun. J. Kazėnas iš
duoda raportus, visi priim
ti.

. Tuomi ir baigta pirma 
kongreso sesija 12:45 vai. 
po piet su malda.

Antroji sesija pradėta 2 
vai. po piet malda. Šioj e 
sesijoje raporttto-ja kun. J. 
Baikūnas ir kun. dr. J. Na
vickas, M. T. Ci
savo raportą raštu, 
raportai priimti,

Kun. Alfonsas Lipnickąs 
veiklus ir iškalbingas sve
čias iš Lietuvos patiekia 
gabiai ir nuodugniai priren
gtą referatą,“Šventieji Mė
tai ir Katalikiškoji Akci
ja,” kurio buvo. susirinkę 
pasiklausyti labai daug sve
čių/. Gerb. Svečiui už tokį 
referatą seimas išreiškė pa
dėką atsistojimu ir gausiu 
delnų plojimu. Kitas svar
bus referatas buvo Mato 
Zujaus, ‘ 4 Garso ’ ’ redakto
riaus, “Jaunimas ir Mūsų 
Draugijų Konsolidacija, ’ ’ 
kuris negalėdamas dalyvau
ti seime dėl L. R. K. Sus. 
Tarybos susirinkimo, pri
siuntė savo referatą kurį 
perskaitė Vyčių Centro 
Dvasios Vadas gabus ir iš
kalbingas kun. Anastazas 
Valančius,

diskusavo: kun. Kazėnas, 
pral. Krušas, Dr. Atkočiū
nas, A. Žvirblis. Gi M. Zu- 
jaus — A. Lapinskas, dr. 
J. Morkūnas,, kini. J. Bai
lumas, kun. Baltutis ir kt.

Prieš užbaigiant .antrą 
sesiją, nutarta rytojaus vi
sas sesijas laikyti Šv. Jur
gi o, parapij os Svetainėj, 33- 
cios ir Aųburn gatvių kam
pas/ . * . .

Vakare Nekalto Prasidė
jimo Pau. Švč parapijos 
svetainėje .Vyrių Chicagos 
Apskričio Dainos choras su
lošė operetę “O DaktareI” 
vad< mm jaut muziku i J uo- 
zui. Sauriui. t • 

lyotvirtaįliėiiy, ntgp.
d. 9:30 vak .iįllfc .įvyko- atsl%

Tai vyrams ir moterims su- 
sirinldmai su pritaildnfais 
referatais. Vyrų susirur- 
kimą vedu A, X Žvirblis, 
.Kum Dr. Juras jiems refe
ravo , “Vyrų Apaštalavnk 
įtras.’ Diskusavo: kun. J. 
^Baikūnas, Dr. A. Rakaus
kas, J. Krikščiūųas, J. Šlio
geris, J. Mockus, kun. M. 
Urbonavičius, kun. J. Švag- 

. ždys, A. Valančius ir kiti. 
Gi moterų posėdžiui pirmi
ninkavo pJė Veronika Gal- 
naitė, raštininkavo seimo 
rast, p-lė Bronė Pati liūnai- 
te.’ ^Moters vaidmuo kata
likiškoje ir tautiškoje akci
joje” referavo “Šaltinio” 
retinki orius kun. dr. K. Ma
tulaitis. Diskusijose daly
vavo pp, A. Nausėdienė, S. 
Sakaliėiie, K. Račkienė, A. 
Poškienė, F. Šetkienė, O, 
Tvinskaitū, M. Ųurinskaite, 
Sriubiene, Valaučiene ir ki
tos. ..

Tuomi ir‘baigta trečia su 
atskirais posėdžiais sesija.

Antrą vai. po piet prasi
dėjo paskutinė bendra sesi
ja su malda, pirmininkau
jant Dr. A. Rakauskui.

Garsiu delnų plojimu 
priimta sveikinimai telegra
ma iš Lietuvos nuo katal. 
org. centro valdybų. Taip
gi/ žodžiu. > sveikino , i r senas 
darbuotojas Dr. Jonas P. 
Poška.

Priėmus rezoliucijas ir ei
nant prie valdybos riuldmų, 
daugumą balsų gavo šie; 
Dr. A. Rakauskas, L. Šimu
tis, kun. J. Baikūnas, pral. 
M. Krušas, kun. Ignas Al- 
bavičius,. kun. M. Kazėnas, 
A. J* Žvirblis, A. Valančius 
ir kun. Pr. Jiiras.^

. Seimas baigtas malda ir 
Lietuvos himnu 6 vai. vaka
re.

Vakare 8 vai. gražioje se
sučių Kazimieriečių vienųo- 
ijmo naujoje auditorijoje į- 
yyko iškihninga puota pa
gerbti kongreso dalyvius. 
Čia Sesutės M. Bernardos 
gražiai išlavintas orkestras 
pasitiko svečius su maršu, 
ir bevalgant tuos gardžius 
valgius kuriuos pagamino 
pačios Sesutes, orkestras 
švelniai dar sugrojo kelis 
lietuviškus bėi klasiškos 
muzikos gabalėlius. Kiti 
programoj gražiai atsižymė
jo solais : pp. M. Janušaus
kienė, kuriai pianu akompa
navo p. B. Janušauskas, E, 
Rakauskienė (Dr, Rakaus
ko žmona) prie piano. j)-le 
Ona Sldriufe ir Kastas Sa
bonis akompanuojant jo 
dukrelei pl-le ^5’1 vi jai Sa
butytei. Ji taipgi pasižy
mėjo ir piano solo skambi* 
nimu.

Šiame vakare atsilankiu
sių nuotaika buvo labai pa- 

; kilus ir visi džiaugėsi, gi 
( svečiai iš toliau stebėjosi 
• vienuolyno diduuni,.. jo gra- 
'. žūuiu bei Seselių, brielai'iku-

Ilgai neišdils.šis selinąs 
: kaip iš mano taip iš dauge- 
i lio kitų atminties.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LDBTUVO8 DUKTERŲ D&JOB 
PO GLOBk MQTINQ8 1VČ.

nmlnlpk^ — Eva MarksfenS,
E. 8th S L, So, Bupįon, JMjihh. 

Vlce-plrniiDlūk&— Ono Siauriem, 
448 7th St,, So, Rofiton, Masa 
Tel. So, . Boston 842241

Prot. ĖaAt, — Bronfj CiuidenS,
29 Gould St,f lloxbury, Mass. 
Tel. Barkway 1804’W

Fln. Balt. — Mnrjona Mm^onlptC
83 Nayacro 8L, BcgUadale, Mass.

Tel Parkvay
Iždlninji^ — Ona StonlulIfaJA

105 Oth St, So, B^ton, Mau. 
TvarkdarS — Ona MlzginUenS

1512 Columbiti Rd., So. Boston, Mase. 
Kasos Globoja —- E, JnnuSonlenO

. 1426 Columbla RfL, So. Boston, Mum 
Draugija savo susirinkimas laiko kiur 

*ntr< utarninka kiekvieno mėnesio, 
7;80 vaL vakare, pobainytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kralpkltte 
pas protokolu ridttlnlnka.

t V. JONO E V. BL, PMALFINlM 
DRUJOS VALDYBA

Plwn. J.
24 Thomna Paęk, So. Boston, Maaų

Vlcv-plim.—Y. Matoftls,
1400 BA, & Boston Mara.

Frot, ItaSthriKfcae — j. GUluėekb ” ■
6 ChoniM £’iu-K So. Boston, Mum,

Fln. Rft5tIiUukas —» Pr, Tulelklfl, 
1VŪ Bqwwi 81., 8jq. Boston, Mnss.

UatuiDKos •-* A. Aoolttia.uao
880 1S. Broailivoy, Bo. Boston, MfaM 

MftrtiUfcu — J, Zatkls
' 7 Winfl«W SU, to. Boston, Mom.
Drau&įja. laiko auslrlakimus Km tredi 

ne<l$l(Uenj kiritvle*u> mfineaio, 2 yal . 
PO įiletų, Parapijos salGJ, 402 H. 7tb 
Ht, Sų. Bwrton. Mms.

Prcrffi3towUttI, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbiniūke," tik* 
ral verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite^ '‘Darbininke,”

ŽINIŲ ŽINELES
Kun. Mendelio varduvių 

vakarėlis, kuris įvyko, rug
pjūčio 25 dieną, atnešė apie 
80 dolerių pelno. To vaka
ro vyriausios darbininkės 

p. p. Blurn, Ona ir Marė, 
Radzcviči ūt ės,. Margareta 
Pitsinger ir Paneles Šven
čiausios valdyba, didžiai 
prisidėjo prie vakarėlio pa
sisekimo.

Sekantis kortų vakarėlis 
įvyks kitų penktadienį, rug^ 
sėjo 9 diena. Tą vakarą 
vyriausia šeimininkė bus p-, 
lė Marė- Mažcikiūtė.; ji sav< > 
padėjėjas vėliau išsirinks. 
Linkime ir jai gero pasise
kimo'.

Paskutinis šios, vasaros 
piknikas įvyks rugsėjo 10 
dieną, Alton Parke. Val
dyba, su Juozu Makaraus- 
ku priešaky, smarkiai ruo
šiasi, ir tikisi padaryti šitą 
paskutinį ir didžiausią. Jei
gu oras bus geras, ypač to
kiam karšty, bent galime 
tikėtis, kad šalto gėrimo ne
liks. -
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Su šio mėnesio pirmąja . 
diena buvęs zakristijonas 
Šatai! iš apleidžia savo vie
tą prie parapijos ir pasilie
ka siuvėjų dirbtuvės savi
ninkas. Jo vietą ateis už
imti Feliksas Pilkus, senas, 
ir uolus parapijos darbinin
kas.

Ko] kas, Bofros knygų 
peržiūrėjimas eina visu 
smarkumu.. Tikimasi grei* 
tu laiku visą reviziją užbai
gti. Po tam, Veikiamasis 
Komitetas privalės rūpintis 
visų išlaidų padengimu. •/ 
Kiek galima suprasti, advo
kato ir auditoriaus algas 
reiks, užmokėti prieš pa-, 
skelb ian t įųj ų darbo 'vai
si ų. Patys pirmininkai vi
sa tai užmokėti negalės. Ti
kimasi, kad visi šėrinink'ai,’ 
kuriems rūpi ištirti Bofiįps 
stovis, prisidės. * .

Žyuys.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREELIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojaf.

423 S. PACA STREET,. ”
BALTIMORE, MD. ;

* Įsteigta 1837 metuose

Mūsų Bendrove pristato

Bažnytinius Reikmenis 
Misijoms Medžiagą 

Katalikiškas Knygas 
Bažnytinius Rūbus

. Alielai immešimc Kunigų bet Altoriaus tarnukų 
ŠUTOxę BEIKAMŽŲ kainas.

John Murphy Company
• 219 PARK AVĖ., BALTIMORĖ, MD.

i s 
Ė ■

°-3

i
. I

i

.* i

i
I . j -1
t ..

Didžiai giriamės gorliiamd BaUimorvs Šv, Alfonso Bažnyčios 
/. . . ‘Klebono prielankumu. / ■'
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Artinasi Rinkimai ir Nominavimai

AR DALYVAUSI KUN.
ALF. LIPNICKO
IŠLEIŠTUVeSB?

įĘenktadieniSj rugsėjo '1, 1933 .

■ Kadangi nominavimai ir 
‘ rinldmai miesto valdininkų 
artinasi, tai partijos su sa- 

' vo kandidatais t kiekvieną 
. balsuotoją traukią savon 
t pusėn, pažadedamos aukso 
kalnus, jeigu ' pastatytas 
kandidatas laimes.

/• New Yorko miestą iki šiol 
valde demokratai. Būnant 
mayoru Walker,. mieste įsi-

> galėjo visokį grafini, išnau- 
dejiniai ir galop priėjo prie 
to, kad Wąlkeris turėjo re- 

( zignuoti iš mayoristes. VĮc- 
K uok tas rezign avimas raies- 

F to padėties nepataisė. Mies- 
? tas stovi skolose, kurių 

kiekvienam, jo gyventojui 
tenka apie 100 dolerių. Tak
sai ant nuosavybių nepake- 
ManiL—Žodžiu,- naujas ina- 
yoras O’Brien, nors žmogus 
ir sąžiningas, bet priklausy
damas nuo organizacijos, 
kuri jį įstatė į mayoryste, 
turi taip daryti, kaip tos 
organizacijos vadai palie
pia. Taigi, nors jis ir sta
tys savo kandidatūrą, bet 
ras daug priešininkų iš nuo
savybių savininkų pusės. 
Jis yra 
nariu.

’ Respublikonai irgi savo 
t. Žmogų stato, bet respubliko- 

nąms nėriKjokios vilties de- 
p mokratų-mieste laimėti, tai- 
1- gi jie ir tvirto kandidato 
L nestato, nes nesitiki laimėti, 
b Kadangi tarp demokratų 
P ir respublikonų yra tokių, 
jį kurie savo partijų progra- 
£ mom nepasitiki, tai jie.su- 
p darė vadinamą “Fiision” 
P; partiją ir kandidatu į mie: 
| sto mayorus stato italą La 

'. B; Guardian.. Šis žmogelis yra 
B tuo:. garsus, kad jis. buvęs 
fe'- viskuom: respublikonu,, de

mokratu, socialistu ir dar 
kitokiu ir dabar “fusionis- 
tu.”. Taigi, jam laimėti,: 
nors New Yorke italų ir la
bai daug yra, -nėra vilties, 
nes tai labai nepastovus 
žmogus. •

. Galop yra jau susidariusi 
nauja partija, kurią pava
dino “Nėw Deal Party.” 

į* Šion partijon susispietė: 
4 'respublikonai, demokratai, 
( x-pvogresištai, kurie nepaken- 
I čia savųjų partijų išgvėru- 

. L mo, kurie, anot jų, negali 
į. Y žiūrėti į dabartinių partijų 
1- išlaidumą, kokį jos daro iš 

■F... sudėtų žmonių pinigų. Jie 
k sako, kad jeigu nebus imta- 

■Y‘- si priemonių pakeisti raies- 
k ' to valdžią į geresnes rankas, 
į' tai New Yorkas netrūkus 

bankrutuos.. Jie tatai ir 
stato gabius vyrus, kurie šu

te.. vo praeitimi yra pąsižymė-

t
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ję, kaipo teisingi ir nepa
perkami piliečiai. ' Jų kan
didatu į miesto (New Yor- 
ko) -mayorus yra teise jas 
John Hylan, buvęs 8 metus 
New Yorko miesto mayoru, 
praktikuojantis katalikas. 
Jis dar' pernai buvo prašo- 
irias priimti kandidatūrą, 
bet atsisakė. Dabar gi, ma
tydamas, kad miesto pilie
čiai prisispyrę prašo, pri
ima kandidatūrą ir yra vil
ties, kad jis, visų demokra
tų, kaipo demokratas, bus 
nominuotas ir išrinktas.

Kad New Yorko miestui 
reikia toldo vado, kuris ne- 
priklausyti jokiai politinei 
organizacijai, kaip kad da
bar yra “Tainmany Hali” 
-ir kitos, tai nėra nei kalbos. 
Kaip kartas įx Hylan, nors 
ir yra. demolccatas, bet dėl 
jo teisingumo, daugumo yra 
nepakenčiamas. — politiniu 
atžvilgiu, bet ramiems pi
liečiams jis yra labai geras 
žmogus. Taigi, žiūrėsime, 
kurie nominaviniuose lai
mūs.

Tammanv Hali7 ’
A.B.C.

BROOKLYN, N. Y.
DARIAUS-GIRĖNO
FONDO REIKALU

Amerikos ir Lietuvos lie
tuviai rengiasi tinkamai pa
gerbti Darių-Girėną, įamži
nant jų vardą lietuvių tau
tos atmintyje. Tam tilis- 
lui organizuojasi komitetai 
ir grupės, kad suburtom jė
gom tinkamai atlikti! tą taip 
svarbų darbą. Čikagoje jau 
pilnai susiorganizavęs tam 
tikslui rimtas komitetas ir 
varo plačią akciją už. tinka
mo lakūnams paminklo pa
statymą Čikagoje, iš kur ir 
pats skridimas gavo pra
džią. Lietuvoje žadama ir
gi pastatyti jiems atitinka
mą paminklą Lietuvoje, į 
kur lakūnai sklido ir kurią 
pasiekė nors mirę. į Kas gi 
belieka daryti kitoms kolo
nijoms, kurios taip žymiai 
prisidėjo prie* lakūnų pa
ruošimo sklidimui ir kurios 
'dabar pori kuo nors jiems 
atsidėkoti Už pasiaukojimą 
lietuvių tautai ir visai žmo
nijai kaipo oro užkariauto
jai. Kiek kitoms koloni
joms rūpi tas klausimas — 
nežinau, bet Neiv Yorkas 
rengiasi, tinkamai tą Tetą 
pasaulio istorijoj žygį pami
nėti.

Tinkamiausias paminėji

mas, tai pačių lakūnų pa
liktas testamentas, tai įvyk
dymus to, kas jiems nepil
nai pavyko įvykdyti. Tai
gi nebereikia be reikalo lau
žyt galvas,' ką turėtume da
ryti; įsteigiame Dariaus- 
Girėno Fondo, kurišYr pil
dys paliktąjį testamentą, 
kųiis primos kelią tam 
naujam žygiui. Tas fondas 
susidarys iš atskiru aukų ir 
įvairių tam tikslui rengia- 
raų parengimų bei metinių 
mirties sulmktuvių minėj L
mn. Toks fondas galės bū
ti šimtą sykių vertingesnis . 
už geriausius 44rūdijančius 
medžiaginius paminklus, ’ ’ 
už kurių pastatymą sumo
kėsime svetimųjų firmoms 
it skulptoriams gausias su
mas. Gi įsteigtas ' fondas 
nepareikalaus iš mūsų taip 
staigiai didelhj pinigii su
mų ir surinktas kapitalas 
bus šimtu nuošimčių sun,ati
doj amasr paskirtajam. tiks
lui, o ne svetimiesiems, Aš 
neneigiu ir paminklo statys
mo, bet tai atlikti yra pasi
ryžę Čikaga ir kiti. Taigi 
mums lieka viena iš geriau
sių būdų pagerbti žuvusius 
Didvyrius, tai pildyti jų 
testamentą. “Didesnio pa
minklo karžygiams , nebus, 
kaip vykdymas jų idealo” 
— šie žodžiai turėtų padėti 
mums suprasti, kad nieko 
geresnio negalima sugalvo
ti, kaip Dariaus-Girėno 
Fondo įsteigimą. Taigi Di
dysis New Yorkas su savo 
apylinkėmis ir artimesnė
mis kolonijomis tą ir ttiretų 
pasiimti vykdyti.

K. Vainius.

ke bus galima beveik visko 
nusipirkti. Tai šeiminin
kės ir šiaip visi galės apsi
rūpinti save visokiais reika
lingais ir naudingais daly
kais. Net ir vaikams bus 
įdomumo, ypatingai mokyk
lą lankantiems. Bazaras 
prasidės sekmadienio va
kare, rugsėjo. 17 d. ir tęsis 
pirmadienį — 1,8 d., trečia
dienį — 20 d., šeštadienį 23 
cl., ir baigsis sekmadienį —•' 
rugsėjo 24 d. Vakarais 
bus. šokiai prie geros muzi
kos. įžanga tik 10 centų. 
Ateikite visi! zt.š.

nįs. Kunigų Vienybės pa
skirtas Amerikiečių Skyrių 
vesti 44Tiesos Kelyje” (Lie
tuvos dvasišldų mėnraštis), 
kuriam pagelbės kuri. J. 
Balkūnas ir kum Pr. Ju
ras. ' • •

—----r_—.—-. ......-  
sų-tėvynei Lietuvai, ’iat 
visi į išleistuves!

Vakarienei įžanga, tik. 50 
centų; Pradžia 8 vai. vaka
ro. Bilietus galima gauti 
pas rengėjus, klebonijose ir 
Lietuvių Univorsa 1 i ą m e 
Biure, 423 Grand St., Broo
klyn, N. Y. Rengėjai.

IŠ APREIŠKIMO PARAK

MOKYKLA
Šioje kolonijoje atidary

ta lietuvių kalbos mokykla. 
Pamokos prasidėjo rugpiū- 
čio 21 d. ir bus pirmadie
niais ir antradieniais nuo 
4 iki 7 vai. vakaro. -Moko
ma lietuviškai .skaityti, ra
šyti, dainuoti,, vaidinti, žai
sti ir muzikos.

Mokykla yra; pp. Dėgulio 
ir Šapalo gražioje svetainė
je Ridgewoode, 147 Thames 
St.,. kurią savininkai. davė 
ovanai už ką jiem tariu 

nuoširdų ačiū.
Tėveliai labai gražiai ir 

nuoširdžiai parėmė mano 
vedamą mokyklą leisdami į 
ją savo vaikučius. Dūku 
jiems..

P, Baltrunieiie pareiškė, 
kad jį dėsianti visas pastan
gas, kad tik jos vienatinis 
sūnelis išmoktų lietuviškai. 
Ji prikalbino ir kitus, ir 
pirmą dieną, nors ir lijo at
ėjo apie 20. \ .

Sekmadienį, rugsėjo 3 d. 
įvyks gražus vaikelių paren
gimas, 3 vai. po pietų. Va
lio, Ridgewoodiečiai!

Makt A. J. Dymta.

G, BROOKLYN, N. Y,
Kun. N. Pakalnis išva

žiuoja į pirmąsias kunigų 
rekolekcijas pirmadienį, 
.rugsėjo 4 diena; pagrįš, 
šeštadienį, rugsėjo 9 dieną.

Kun. Jonas Laurinaitis

Pirmadienį, rūgs. (Sop- 
vniher) 4 d. f Labor Day) 
Apreiškimo Pan. švč. pa
rapijos svetainėje, No. 5tli 
ir Hąveracyer Sts., Brook- 
lyh, N. Y. įvyksta iškilmin
ga kun. Alfonsui Lipnickui 
išleistuvių vakarienė, ren
giama L. Vyčių ir L. R. K. 
Federacijos D. N. Y. .ap
skričių.

Programa susidės iš kon
certines dalies ir WHųUŠei- 
inininkės ruoiša gardžių val-
o-iu ir gėrimo. išvažiuoja antru atveju ato-

_ v. ■ slogoms vienai savaitei. Po 
Ir kas nenorės arčiau su- atostogų išvažiuos į trečia- 

sipažmtį ir išgirsti šį gar-' - " “ • - * - -
ringą svečią, Lietuvos “Pa
vasario” Sąjungos ir K*. V.
C. ypatingą pasiuntinį Ą- 
merikai ? Laike vakarienės 
šis nepaprastas svečias 
nuims tars paskutinį atsi
sveikinimo žodį ir veš mū
sų linkėjimus brangiai mū-

šiąs kunigu rekolekcijas. 
Pargrįš šeštadienį, rugsėjo 
o ;. diena ■

HARTFORD, CONN.
ATVYK J PAMALDAS
Rugsėjo 3 d., 7:30 v. ry

te yra Šv. Jono Ev. draugi-

L. D. S. SEIMAS

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS 

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuviiį prietelių ir patarėju—laikraštį .
“Darbiirinką.” Jei Jumyse kils graži mintis 

. ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti nauja maldaknygę, rožančių ar gražia 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ ŪNIVERSALĮS BIURAS, Ine.

, Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE”
423 Grand St Brooklyn, N. Y.

• ’ . ST&gg 2-2133.

Tolephone: STAGG 2—0700 VALANDOS:

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 499 GRAND STREĖT 

i X-^RAY (kampas "Union. Avė.)’
Narni} Telefonas: Mlchlmn 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y-

jos užprašytos šv. raišios už . 
draugijos narius, prictclius 
bei rėmėjus.

Nesenai buvo surengtas . 
išvažiavimas. draugijos 35’ 
inetiĮ siiknktuvėins paminė: 
ti. Dabar šios šv, raišios 
yra minėjimo apvainikąvi- . 
mas bei padėka Dievui.

Draugijos nulinis balius 
įvyks spalių. 7 d., ankščiaū,. 
negu • seniau būdavo.

Mėnesinis susirinkimas 
bus rugsėjo 3 d,, 1 vai. p, p. . 
Nariai prašomi gausingai 
atsilankyti,-' Yra Svarbių 
reikalų.

Dr-jos Beport.

T KLASČIAUS

GLINTON PARKAS
f KLASČIAUS 

i 
į
Į piknikams, bnllams, koncnrtnmv 
! Soklnms Ir visokiems pasllinksinlnr 
i mums snuiglmlsia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jnu laikąs ngslsn-1 
| Ryt! sale žiemos sezonui. §
I kamp. Maspeth ir Betts Avė. | 
I . JONAS KLASČIUS, Sav,. 1 
i Maspeth, N. Y. 5 -

Tel. Evergrecn 6-5310

JOSEPH GABSIVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUH 

BROOKLYN,' N. Y.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 18-tas metinis sei

mas šaukiamas 1933 m. rugsėjo 11. ir 12 d. d., Waterbury, 
Connecticut.

Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis šv. Minio
mis ir pamokslu Šv. Juozapo lietuvių parapijos bažny
čioje, Congresš Avė., rugsėjo 11 d., 9 vai. rytą.

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

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

kių komisijų rinkimai. «
5. Centro Valdybos pranešimai:

a) Dvasios Vado,
b) Pirmininko,
c) Vice-pirmininko,

' d) Iždininko,
e) Sekretoriaus,
f) Literatines komisijos,
g) Kontrolės komisijos.
Centro Valdybos pranešimų svarstymas.
Kun, J, Šyagždžio paskaita: “Mūsų organizacija 
išeivi jos. gyvenime/ ’
Sumanymų svarstymas bei rezoliucijų priėmimas;
Centro valdybos rinkimai;
Seimo uždarymas.

Tel. Staffg 2—0044 Notary jpnbHe

■ M. ?, tas'M
BIELIAUSKAS 

Grabofius ir Balaannrotojiui 
660 Grand St, Brooklyn, N.Y. j

PIKNIKAS PRIEŠ 
LABORDAY

Karalienės Angelų para
pijos piknikas bus visiems 
patogioj dienoj, sekmadienį, 

: rugsėjo 3 d., , prieš Labor 
Day. Piknike bus choro 
koncertas ir šokiai. Didžių; 
e Klasčiaus salė, žinoma 

apylinkėje talpina tūkstan
tines minias. Padarykime 
šį pikniką bendrą brookiy- 
hiečiams ir perpildykime 
didžiulę Salę. Tai paskuti
nis parapijinis piknikas šį 
sezoną! Kum S. P. Remei
ka laukia visų parapijiečių. 
Išgirskime puikaus p. Dul
kes choro. Kun. J. Balkū- 
nas papasakos ką matė ir 
girdėjo Chicagoje.

TeL Stagg 2—0783 Notary Eablla

KEPU IE VANDA
(LevaridBūafcM)

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

Metinis Karaliaus-Karalie- 
nės Rinkimas

Kantriai laukiamas Pan. 
ŠVč. Apreiškimo parapijos 
piknikas, įvykstantis sek
madienį, rugsėjo 10 d., Kla
sčiaus Cliuton Park, Mas- . 
peth, L. L visiems bus žiu- ' 
geidu sužinoti kas bus iš
rinkti vadovauti pikniko iš- 
kilmėse.
Balsų paduota už Karalių'.

X. 1081 bal 
XX.:1654bal.
Alb. Markūnas, 280 bal. 
XXX.: 2429 balsus.

Už Karadliene : ..
A. Andrišiunienė 3019 b. 
Sesuo Georgette 584 b.
Sesuo Nikodemą 594 b.
Sophia1 Samoliūtė 1500 b. 
Sesuo Vitalis 1228 b. 
Dar prieš pat pikniką 

balsavimas eina visu smar
kumu. Todėl pažiūrėsime 

i kas laimės. Dar yra laiko 
balsuoti už savo išrinktąjį. 
Balsai po vieną, centą parsi
duoda pas visus parapijie
čius.

Kita pramoga tai parapi
jos jomarkąs, f erai ir baza- 

: ras, rugsėjo 17 d. Ši praš- 
į matnybė žada būti nepaptą- 
| sta, visai, naujos rūšies. Y- 

ra surinkta begalo daug ža- 
L vejančių, daiktų, kuriuos 
[• bus galima įsigyti lengvo
mis sąlygomis. O mažmo
žių— išlaimėjimų, ‘4 rato ’ ’ 
sukimų, / tai nesuskaitomi 
tūkstančiai! Šiame jomar-

i

i.

? . . 00 > • i

J.

6.
7.

\ SUGRĮŽO Iš SEIMŲ
Chicagoj dalyvavę Kuni

gų Vienybes seime ir Kąt. 
Federacijos kongrese jau 
sugrįžo kun. J. Simonaitis- 
ir kun. Ig. Kelmelis. Šioje 
savaitėje grįžta kun. J. BaL 
liūnas, kun., J. Aleksiūnas, 
ir kun; S. Stonis. Delega
tai džiaugiasi chicagiškių 
priėmimu ir' seimų gausin- 
gumu ir pasisekimu.

Suvažiavimuose ypatingai 
aktyviai . dalyvavo apylin
kės kunigai. Kun. Jęnas 
Bailumas vėl išrinktas į K> 
Federacijos Centro valdy
bą / vice-pirmininku ir 
Federacijos „ Inforniacijų 
Biuro vedėju. ^Kun. S; Što- 
."■/ ‘*4

8.
9.

10.
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs parengimai, ku

riais rūpinasi L. Į). S. 5 kuopa.
Visos kuopos ir apskričiai prašoma atsiųsti savo at

stovus, parūpinti praktiškų sumanymų; atstonj įgalio
jimai turi būti pasirašyti kuopos dvasios vado ir dviejų 
valdybos narių.
L- Lr-D. S. Centro Valdyba .

Dvasios Vadas
y f Kun. Pr. Virniauskis

Pirmininkas .
: . ' - Kur. J. švtujždys

Vicc-Pirinininkas
V. J. Kudirka 

Iždininkas.
• A. Vaisiauskas .

Sekretorius • . ’
j. B. Ponėką. .

BRŪOKLYNO FED, APSK, 
DR-JĮ) PRAMOGOS

Rugsbjo 3 d. Mot Sqj‘. .29 kp, 
iivaž, Foreat Pirk.

Telephono: STAGG 2—0106

01 A. PETRIKĄ I
■ '(onstcKT 1 •

LIETUVIS DEKLISTAB | 

S21 S. 4tk St, >mWyn, N. YJ 
įmokom i 

Goža §
VALANDAS.: |

w q na f
: PedtUcilenlą!? ą įy^iteullesaiiaą g 
i tik wwltaruB. S

3

Telenhonę Stogg M409 
NOTAIIY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

. 402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT j. VALANTIEJUS
- GRABORIUSIR 
BALSAMUOTOJ AS 

Apilnniila Visose Šakose 
Notary Public

6441 - 72-nd Street, 
. Arti Grand St

. MASPETH, L, I.» N. Y.

> • . t, A (i K U S, Fotoj va 
2*4 Ih’il-md .Ivt’., Biwfefvn

1
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