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L.D.S. CENTRO NARIAMS
X. D. S. Centro valdybos pasė

dis kviečiamas rugsėjo 26 d., an
tradienį, 7 vai. vak. “Darbinin
ko” redakcijos patalpose.

Buvusios ir naujai išrinktosios 
vaidybos visi nariai prašomi at
silankyti.

Centro Sekretorius.

PROHIBICIJOS LAIDO
TUVĖS GRUODŽIO 5 D.

POPIEŽIUS APDOVANOS 
AUSTRIJOS VADOVUS

EINA ANTBABĮĖNIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

■ KAINA 5 CENTAI

ANTANAS BANYS DAI
NUOS PER RADIO

Antanas Banys, žymus 
New York’o apylinkes dai
nininkas jr gerai žinomas 
Bostono apylinkėje, ypač 
Brockt ono ir . Lavyrcnce 
miestuose, rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, 10 vai. vakare 
dainuos per radi o- stotį 
W0R, NeAvąrk, N. J.

A. Banys yra Marianapo- 
lio. Kolegijos muzikos mo
kytojo Bro. Jono Banio, 
M. L C. brolis

A. Banys jau ne kartą 
dainavo per radio. Savo 
gražiu balsu patraukė dide
lę eilę priėtelių, kurių tarpe 
daug svetimtaučių. .

A. Baniui linki taoge- 
riausio pasisekimo savo 
karjeroje Mariaiiapolio Ko
legijos didysis choras ir vi
si jo prieteliai.

Antane Juzulenas,

ir

Prohibicijos įstatymo die
nos baigiasi. Kaip dabar, iš
rodo, prohibicijos oficialios 
laidotuvės įvyks šių metų 
gruodžio 5 d. Tą dieną 37 
valstybės bus patvirtinu
sios prohibicijos atšauki- 
mą, nors prohibicijos įsta
tymas legališkai bus at
šauktas jau lapkričio 7 d., 
tačiau jis iŠ konstitucijos 
bus išmestas gruodžio 5 d., 
kai atšaukimas bus visiškai 
įregistruotas.

Nuo gruodžio 5 d. išnyks 
daug grafto, šlykštaus .biz
nio ir daugybė kitokių ne
gerovių, kilusių iŠ prohibi-

POPIEŽIUS RAGINA TEI
SINGAI SKELBTIS

VATIKANAS. — I 
pranešama, jog Popiežius 
Pijus XI šiomis dienomis 
apdovanos Austrijos, prezi
dentą AliklaS ir kanclerį 
Dollfuss aukščiausiai s orde
riais.

Abu šio Austrijos valdo? 
vai yra žymūs katalikai*

ĮŠVENTINTAS SEATTLE 
VYSKUPAS

PABOTU KALINIAI
NORFOLK. — Iš kalėji

mo rugsėjo 20 d. vakarę pa
bėgo kaliniai John C. Me- 
Craė,- 26 metų 'ir Francis 
Moriarty, 18 metų, nuteisti 
nuo 10 iki 15 metų kalėjimo 
už. plėšikavimą, /

Abu kaliniai perlipo ka
lėjimo sienas, pasinaudoda
mi paslėptomis lentomis. Į 
juos paleista šūviai, bet ka- 

• 5 liniams lengvai pabėgti pa
gelbėjo už kalėjimo sienos 
laukiąs automobilius.,

GAVO BATŲ UŽSAKYMUS
PHILADELPHlA. — 

Armijos vadovybė trims ba
tų dirbtuvėms davė užsaky
mą daugiau kaip 400,000 
porų batų.

Joseph M. Herman Shoe 
Co. iš Bostono gavo kont
raktą 240,000 porų; Joseph 
F. Corcoran Shoe Co. iš 
Stoughton, Mass. — 91,941 
porą ir The Brovm Shoe 

< Co. iš St. Louis, Mo. — 
100,000 porų.

•MINKŠTŲJŲ ANGLIŲKO
DEKSAS PASIRAŠYTAS
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Aust r ij a Diktatūros Rankose
• • • r. ..

VIENA. — Austrijos Vy
riausybė pateko į visiškos 
diktatūros takas* Kandę- ’ 
ris Dollfuss perorganizavo 
ministerių kabinetą, atleis
damas ilgametį karo minis/ 
terį Kari Vaughoin ir vice
kanclerį Wijiklor, . ■ : . .

Naujame kabinete , kanc
leris Dollfuss turės nęt pen
kias vietas — kanclerio, už
sienio reikalų, . žemdirbys
tės, karo. i r vi eŠosios apsau
gos miinstvrio. Vice-kancte^T- 
riu pasldrtas majoras Eini! 
Fay, austrų kariškos orga
nizacijos Vadas. N.

Kancleris Dollfuss dar 
jaunas žmogus, 40 motų am
žiaus. Jis pasižymėjo , savo, 
griežta kova prieš Vokietį- - 
jos liitl erini tiktis, kurie no
ri sujungti Austriją su Vo
kietija. Austrijos hitleri
ninkų organizacija uždary
ta, tačiau ji veikia slaptai,; 
gaudama paramos iš Volęie- 
tijos.
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WASHTNGTON. — Rug
sėjo 19 d. Katalikų UTriver- 
siteto koplyčioje įšventintas 
Seattjc vyskupu tai. Gė
rale! Shauglincssy, S. M, 
Konsekruotoju buvo Šv. 
Tėvo Apaštališkasai. Dele
gatas arki v. Cigognani.

Vyskupas Shaughnessy 
yra gimęs. 1887 m. Everett, 
Mass. 1909 m. baigė Boston 
College. Į kunigus įšvęstas 
1920 m. Jo tėvai gjwena 
Milford, Mass.
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VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XI priėmė tarp
tautinės skelbėjų organiza
cijos kongreso 200 delegatų 
ir pasakė jiems kalbą, ku
riuos ragino skelbimuose 
būti-teisingais.

. Popiežius savo kalboje 
įvertino skelbimosi reikšmę, 
tačiau kvietė skelbimuose 
paduoti tiktai teisingas ži
nias. ■■■. "•

NUBAUSTAS ŪKININKAS
RICHMOND, Va — Ha- 

iiover apygardos teismas 
nubaudė ūkininką W, Gill- 
man 10 dolerių bauda už 
atsisakymą būti prisieku
siųjų teisme, kuriame buvo' 
paskirti du negrai.

• Virginijoje iki .šiolei prb 
siekusiųjų teismuose nebu
vo įsileidžiami negrai." Tai 
aplinkybe, jog negras Craiv 
negrai leidžiami į prisieku
siųjų teisiną, (jtiry).

Virginijos teismai nuta
rė įleisti negrus po to, kai 
Massachusetts federalis tei
sėjas Lowell atsisakė išduo
ti negrą Cravrford, apkal
tintą Virginijoje žmogžm 
dystėje. Teisėjas Lowell sa
vo sprendimą pamatavo ta 
aplinkybe, jog negras Craw 
ford negali tikėtis gero by
los svarstymo Virginijoje, 
kur ne visi piliečiai turi ly
gias teises..

BEDARBIAI MOKYTOJAI 
MOKYS BEDARBIUS

LINDBERGH SUMOKĖJO 
SENELIO SKOLĄ

STOCKHOLM. — Ame
rikos lakūnas pulk. Charles 
A. Lindbergh. su žmona ap
lankė savo senelio ūkį, iŠ 
kurio jo senelis atvyko į A- 
meriką. Ūkyje dabar negy
vena, nė. vienas Lindbergh 
giminaitis.

Ūkio dabartinis savinin
kas perdavė pulkininkui 
Lindbergh kai kuriuos jo 
senelio užsilikusius daiktus. 
Be to, pranešama, jog Lind
bergh sumokėjo $150 j.o se
nelio užsilikusios skolos..

RUSIJA NORI AMERIKOS 
PASKOLOS

NEW YORK. — Finan
sų Rekonst rėkei jos Korpo
racijos vedėjas patvirtino 
pranešimą, jog vedamos de
rybos su Sovietų Rusija dėl 
75 milijonų dolerių pasko
los, kurią Rusija nori su
naudoti įvairiertiš prekių

Jau susitarta- paskolą 
duoti, bet nesusitariama dėl 
laiko ir nuošimčių.

Liepos mėnesį Sovietų 
Rusija iš Amerikos gavo 4 
milijonų dolerių paskolą, o 
dabar nori jau daug didės- 
ties paskolos.. • .■

L. D. Š. 18-tojo seimo, įvykusio rugsėjo IĮ—12 dd. Waterbury, Conn, prezi
diumo, komisijos ir centro valdybos nariai. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: sei
mo pirmininkas V. j. Kudirka; centro pirmininkas kūn. J.Švagždyš; seimo sekre
torius, nąujasai iždininkas D. J. Averka; komisijos narys kun. Dr. A. Bružas ir 

. seimo viče pirmininkas ir hatljasąi kontrolės-komisijos narys J. Glavickas. Ant
roje eilėje: naujasai kontrolės komisijos narys VI. Paulauskas; centro sekretorius 
J. B. Laueka; Liter,alinės Komisijos narys kun.,Pr. Juras; komisijos narys J. 
Smūgis ir “Darbininko” redaktorius A. F. Kncižys. . .

Šis paveikslas tilpo ‘‘Waterbury American” rugsėjo 12 d,

SHARKEY PRALAIMĖJO SLAPIŲJŲ VALSTYBIŲ 
i EILĖ-DIDĖJA

NESUSIPRATIMAS 
ARKAS?

SKOLINGOS VALSTYBĖS 
NEPRAŠO SKOLŲ ATI

DĖJIMO

WASHINGTON, — Pre
zidentas Roosevelt pasirašė 
minkštųjų anglių industri
jos kodeksą, kurį parengė 

. NRA ir industrijos vado
vai. Dėl to kodekso buvo, 
daug ginčųj kol pagaliau 

. Prezidentas jį pasirašė*. 
' Kodekso turinys dar ne- 
/ paskelbtas viešai.

5VASIIINGTON, ~ Fe- 
deralės pašalpos administ
ratorius Harry L. Hopkins 
pranešė, jog yra padaryti 
planai aprūpinti darbu be
darbius mokytojus, kuriems 
norima suorganizuoti bedar
bių mokyklas.:

. Pagal tą planą, įvairiose 
vietose bus organizuojamos 
pamokos bedarbiams, ku
riems mokytojais bris moky
tojai, negaunantieji darbo 
mokyklose.

BERLYNO GATVĖSE 
NEBEBUS ELGETŲ

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų vyriausybė įsakė 
Berklio miesto vadovybei 
apvalyti- gatves nuo. elgetų.

Tikrai reikalingi pašal
pos elgetos bus aprūpinti iŠ 
pašalpos fondų, • o apgaudi
nėtojai elgetos bus. sudraus
ti. . ." ’•• ■ . •

CHICAGO. — Buvęs pa
saulio bokso čempi jonas 
Jąck S h a r k e y — Juozas 
Žukauskas rugsėjo 17 d. 
pralaimėjo, kumštynes prieš 
Chicagos žydą King Levin- 
sky, 23 metų amžiaus. Shar- 
kcy pralaimėjo punktais. ..

Kumštynių pamatyti su
sirinko . 20,317 žiūrėtojų. 
Teisėjų nutarimu, Sharkey 
laimėjo tiktai- vieną roundą 
(septintą). .

Sharkev už šias kumšty
nes gavo 25,000. dol., o Le- 
vįnsky gaus apie 8000 dol. 
Šis pralaimėjimas gal pa
veiks į Sharkey kumščiavL 
mosi karjerą. Galimas daly
kas, jog jis daiigiau nębėsi- 
kumščiuos, nes jau nebe 
jaunatvė.

Idaho ir Nėw Mexieo val
stybių gyventojai rugsėjo 
19 d. turėjo balsavimą; pro
hibicijos atšaukimo klausi
mu. Abi valstybės didelę 
balsų dauguma pasisakė už 
prohibicijos įstatymo at
šaukimą. ' •

Tokiu būdu jau 31 vals
tybė pasisakė už atšaukimą 
prohibicijos įstatymą. Dar 
reikia 5 valstybių.

IŠKRATĖ "NIGER POOL”
CENTRĄ

Brookline policija pada
rė kratą 485 Washington 
■St., kur suėmė 12 asmenų, 
konfiskavo 3000 dolerių, 3 
skaičiuojamas elektros ma
šinas ir daugybę bušelių lo
terijos tikietų. Policijos 
nuomone, surastoji vieta 
buvo, “niger pool” centras^ 
iš kurio platinti tikietai vi
soje Naujoje Anglijoje. Bu
te buvo įrengti 6 telefonai, 
prie kurių sėdėjo suimtieji 
asmenys ir atsakinėjo į 
klausimus, koks numeris 
ir .Įdėk laimėjo.

Suimtųjų pavardės skam
ba labai itališkai. Išrodo, 
jog tą biznį vedė italai;

“PIRK DABAR” KAMPA
NIJA PRASIDĖS SKALIŲ 1

WASHINGTON. —NRA 
administratorius generolas 
Johnson paskelbė, jog nuo 
spalių 1 d. visoje Ameriko
je bus pradėta ‘1 pirk da
bar” (buy now) kampani
ja, kurios tikslas suagituo
ti gyventojus kuo daugiau
sia pirkti, nes nuo didelio 
pirkimo priklausys NRA 
pasisekimas.

Jei. dabar atsidariusios 
dirbtuvės negaus naujų už
sakymų, jos turės darbus 
sustabdyti ir tokiu būdu 
bus Suduotas clidžiąusis 
smūgis krašto gerbūviui. .

BERLYNAS — Lietuvos 
atstovas Berlyne Dr. Jurgis 
Šaulys vedė Berlyno operos 
dainininkę Mafaldą Salva
tini.

■ Lietuvos laikraščiai daž
nai pamini, jog amerikie
čiai lietuviai išsigimsta,, ves
dami kitatautes-eius. Na, o 
kaip su Lietuvos patrio
tais? Aukštieji ponai, val
džios atstovai,, veda kitatau
tes merginas! Čia turbūt 
•daugiau, negu nesusiprati
mas? .

MIRĖ PLIENO MAGNATAS

LIETUVOS KALĖJIMUOSE 
dabar yra 3,500 kalinių. Jų 
skaičiuj 500 yr,a politiniai, 
nusikaltėliai, . .

KIEK LIETUVOJE MOKYTO- 
,. JŲ IR MOKINIŲ.

Visoje Lietuvoje dabarti
niu metu dirba 6020 moky
tojai. Iš jų 4313 yra pra
džios mokyklų mokytojai. 
Apskaičiuojama,, kad moks- 
ieitių esą 300,000.

YOUNGSTQWN, O. — 
Youngstown Shėed & Tube 
kompanijos buvęs preziden
tas James A. Campbell, -76 
metų, rugsėjo 20 d. staiga 
mirė širdies liga savo na
muose. .

Savo karjerą Campbell 
pradėjo raštininku anglių 
kasyklos ofise, o vėliau 
perėjęs įvairias biznio vie
tas, suorganizavo Youngs- 
toivn Sliėef &\Tube Co. su 
kapitalu iš $1,600,000, o 
Šiandie ši plieno korporaci
ja pasiekė 300,000,000 dole
rių kapitalo.

* LIETUVOS BANKO 
aukso fondas rugpjūčio 8 d. 
sieką 48,64 mil. Titų; sveti
mos valiutos fondas —42,09 
mik litų; diskontas ir pas-; 
kolos 80,74 mil. litų ;' 
banknotai apyvartoj 91,- 
79 mil. litų. Banknotų pa
dengimas auksu sudarė 53 
nuoš., o auksu ir valiuta —* 
66,2 nuoš. . u

_ WASHINGTON. — Šių . 
metų gruodžio 15 d. Euro-, 
pos valstybės, .skolingos A- . 
merikai, turės sumokėti A- 
merikos iždui $102,747,784. 
Rugsėjo 16 d. buvo paskuti
nė diena skolininkėms vals- . 
tybėms pavėikšti savo pro- 
tenZijas apie norą ar nega
lėjimą sumokėti skolos pa
grindinę dalį ir nė viena 
.skolininkė valstybė tokio 
pareiškimo nepadarė.

Nors ir negautą tokio pa
reiškimo, tačiau labai abe
jojama, ar tos valstybės mo
kės savo skolą gruodžio mė-ff 
hesį. Greičiausiai, jos pasi
elgs taip, kaip pasielgė šių 
metų birželio 15 d.

Valstybės dopartament,as 
veda derybas dėl skolų per-? 
žiūrėjimo . su tomis vaistys, 
bėrais, kurios sumokėjo 
nors "dalį reikalingos sumos. 
Sumokėjusių nors dalį sko
los valstybių skaičiuje yra 
ir LIETUVA.

Prancūzija, Lenkija, Bel
gija, Čechoslovakija, Jugo
slavija,. Estija ir Vengrija 
visai nemokėjo. Su jomis . 
Amerika neveda jokių de
rybų dėl skolų peržiūroj i- •< 
mo; , \ •.

ŽYMUS AMERIKIETIS 
TAPS ITALIJOS PILIEČIU
WWK. — Ameri

kos vienos seniausių šeimy
nų narys George Nelson 
Page viešai, pareiškė, jog. 
jis atsisako;Amerikos pilie* 
lybes ir taps fašistiškos Ita
lijos piliečiu. ‘ .

Page į Italiją, išvažiuos 
spalių menesį. ir. apsigyvens
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■ PROVINCIJOLO APSI-
. LANKYMAS

MINĖSIME VILNIAUS
GEDULO DIENA

ATVYKSTA KUNIGAS 
JAKAITIS

. Šį sekmadienį, rugsėjo 24 
, d., į South Boston atvyksta 
y Tėvu Mari jonu,. Provincijo- 
; las kun. j. J. Jakaitis ir 

L bus klebono kun. Pr.. Vir- 
r niauskio svečias.

11 vai. ryte kun. J. Ja- 
p- kaltis atlaikys sumą, ir pa- 

i ' sakys, išmoksią. Valšare 
kun. Pr. Viirtnauskis nau* 
jam Provdncijohū pagerbti 
turės vakarienę klebonijo
je, iŠ kur* kun. Jakaitis ir 
svečiai kunigai atsilankys i 
Lietuviu Dienos užbaigtu- 
vią. vakarą^ prasi dėsiantį 7 
vak vakare.

i. Kiui. J. Jakaitis atvyksta
,U į South Boston pirma kar- 
P j0 išrinkim<> Ameri-
j. kos Tėvu Ma rijūną Virsi- 
p ninku.. Tai bus malonus su- 
y tikimas ir drauge išleistu- 
j.* . veš,-neš. greit jis išvyks 11- 
Vt gokam laikui į Chicago.

.Spalių. 8 d., sėlnnadieiiį, 
South Bostono lietuviai nu
neš Vilniaus gedulu dieną.

Kasmet. spalių 9 d. viso 
pasaulio lietuviai giliai su? 
sikaupia/beminėdami. Lie
tuvos sostinės Vilniaus už
grobimo liūdnas metines su- 
caktuves. , .

Ir šiemet neatsilil<šime. 
nuo ] laminejiiiio, kuris į- 
vyks. Mimicipal Būilding 
salėje.

FEDERAL NATIONAL
VIRŠININKAI AP-

~ KALTINTI

Rengia.
Pilnųjų. Blaivininką^ 49 Kuopa . 

Sekmadienį, ,

RUGSEJO-SEPT. 24, 1S33
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

* '• ’ Fifth Street, So. Boston, Mass,' 
Pradžia 7 vai. vakare, .

PUSfi PELNO KOLEGIJAI
Programa bus j vairi, Bus skanių užkandžių,
Taipgi'bus išleidimas užsilikusių daiktų iš Lietuvių. Dienos

■parengimo. '
Įžangą 25e, Už įžangos, mokestį duos dovanai ir užkandžius, 

Kvk'ęiamė Visus, RUNGĖJAI.
t

Pasidairius Po So. Bostoną
- Kepamirškite! Šv. Petro ninku nota Šidlauskų ap- 
choro šią metą didysis į vyt E ii Bioadvay

kis, milžiniškas. balius įvyks yr žinote,, kad’ Pranas 
Ritz, Plaža salėj,. Hunting 
ton Avė/Vieta graži, orkes
tras puikiausias, kaina pigi, 
—ar gali , būti geriau ? Tai 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 
27 d.

^/Lukoševirilis išrinktas ge
riausiu baseball žaidėju (!a- 
pe Cod klube < Valio, Pra
nai ! .

V

L. D. S... Pirmos kuopos 
‘mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį ketvirtadienį, rugsė
jo 28 d., 7:30 vai. vak. pa
rapijos svetainėje, E. Se- 

/ venth St.
< . Susirinkime išklausysime. 
; ' kuopos atstovo pranešimo
< . apie organizacijos metini 
>■'. šeimų ir pasitarsime apie 
f ateities veikimą. Valdyba^

; Vaistininkas -Ąntnn-as A- 
rentas, Dr. J. G. Aręntn 
brolis, ką tik užėmė yaistk

DAKTARAI

_ Sužinojau, kad Mamertas 
Karbauskas, Jr., pralindo 
viena savaitę atostogų . Ma- 
miiapolip Kolegijoje. Ma- 
ĮŪėrtas'šiuo laiku jau lanko 
3-čiiis metus Boston Coliėge.

bu-

f ADVOKATAI
]JUOZAS GUNYS|
| • ADVOKATAS I

. i 414 Broadway, S. Boston, Mass.Į
| •' Tel. So.e Boston 0948 I

r Į GYVENIMO
! - Tel. Parktvay 1864-W

■ Y

Federalė ugrand jury” 
apkaltino uždaryto Pederal 
National banko penkis bu
vusius viršininkus .už lau
žymą bankų įstatymo ir ki
tokius ĮiTiLsiženginius.

Apkaltintais asmenimis 
yra:

Daniel C.. Mulloney 
vos banko prezidentas ;

Corne.lius J. (hnvoran. 
buvęs La\yivnc(‘ Ihust Co. 
prezidentas;

John A. Deeiy,: .buvęs 
Salem Trust Co. preziden
tas (jis jau atlieka bausmę 
kalėjime už laužymą banko 
įstatą) ; . .

Theodore M. Logan, bu
vęs Fedėral National vice
prezidentas ir State. Natio
nal Bank o f Lviiii. prezi
dentas; ...

Lloyd B. Feuderson/. in
man Trust Co., iždininkas.

Visi šie penki asmenys 
buvo uždarytojo-. Nedera! 
National banko viršininkai. 
Jie daugiausia kaltinami 
pasinaudojime banko pini
gų savo reikalams, o knygo
se padarant neteisingus pa
žymėjimus.

fpl; Sa. Boston 0828 ■ >
LIETUVIS DANTISTAS

Ofi. Al. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS» 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Oįlto Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 Iki 
5 Ir nuo 0 iki .8 vai. vakare. Ofl- ’ 
aaa uždarytas giibatoB vakarais Ir 
nedSldleniaie, taipgi eeredomts nuo 

12-tofl dienų uždarytas.
Taipgi nuinnu ir X-ray

Lietuvis Dantistas

DU, S, A. GALVABISKI
(GALINAUSKAS)

Tek So. Bųston 2300 ..
414 Broadvzay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo. 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 0 Iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Matyt, kad inusiį Blaivi
ninkų kuopa nesibijo Šim
kaus lietaus., pereita s(*k- 

. madieiiį, nors oras buvo ir 
labai; blogas, y ištiek gana 
didoka grupė Blaivininkų 
išvyko i malinį Blaivininkų 
seimą, Marianapolio Kole- 

, gijoje, . Thompson, C’onn. 
Delegatų tarpe buvo: p p, 
M. Kilinoiliūtė, Vasyli.ene, 
Žukauskienė,. Sejcfkaitė ir 
Buzvtė.

Šį sekmadienį, rugsėjo 24 
cU i South B.ostdn atvyksta 
Amerikos , Tetų Marijoną 
Viršininkas, Provincijolas 
kini. J. j. Jakaitis, M. I. CL

Kinį. J. J. Jakaitis at
vyksta dalyvauti = Lietuviu 
Dienos užbaig'tuvese, kurios 
įvyks bažnytinėje salėje,' T 
vai. vak.,: šį. sekmadienį. Tą 
vakarą. įvyks didele progra
ma — tikrai lietuviškos dai
nos /pasirodys dar nematy
ti choristai), kalbos, solis- 
.tai pp, Grąbijidiūtė. ir An
tanėlis, užkandžiai ir tt. Vi
sas tas malonumas kainuos 
tik 25 centus įžangos.

Kaip tenka patirti, kun. 
J. J. Jakaitis netrukus iš-- 
važiuosiąs į Cliicagn apsigy
ventų tad dabar gera, proga 
jį pamatyti,- su juo atsisvei
kinti/

Be to, ta vakarą į svečius 
atsilankys tik ką. iš Lietu
vos atvykęs kini. L. Pras- 
palias, ’ kun. Pr. Juškaitis 
it kiti.

NUŠOVĖ VAIKEI#
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Prisiekęs Advokatas

MAS 8. GAILIUS
Veda visokiais provas. Daro vi

sus legalma dokumentus.
817 E St. (kampos Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas t Šou Boston 2732

. Namą? Talbot 2474

: Tel. So. Bpston 26G0.

’. Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W. Brdadyay, 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. dieni}. 
Subatomis niro 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieni}, 

(pagal sutartį)

P. Kast. Šidlauskas, Šv, 
Vincento dc Paulio .sky
riaus pirnpimikaS,. priėmę 
nuo Šv. Vincento de Paulio 
Draugijos . Centro $50.00 
Kalčdiniij pintiniu pririio- 
šinmi. Šios pintinės bus pri
pildytos visokios rūšies val
giais ir. bus išdalinamos pa
rapijos beturčiams ir naš
iai čiains Šv. Kalėdą metu.
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I Metiniai Šokiai I

1/

• Rengiami

South Bostono Lietuviu Parapijos Choro

TREČIADIENĮ

RUGSĖJO-SEPT. 27 D., 1933

Ritz Plaza Ballrooin, 218 Huntington Avė.

Boston, Mass.

c

» Pradžia, 8 vai. ’ ■ įžanga 50 centu, |
1, • •■ ■■• ■; . ■■ i

šviesos stulpą. Policininkai 
Artliur Ptigsley . prišoko, 
prie autoinobiliaus su revol
veriu, kurs netikėtai, nuo 
šiitreTikim<L išsišovė ir kul
ka pataikė Į galvą Ilaskett, 
kurs tu< ijnii mi re. 1 Hauge 
šti nušautuoju važiavę vau

■ kežai .yra 15 ir 17 metai am-' 
žirnis.

Netoli valstybes katėji
mo, Chąrlestomn, automobi
liu, j o nušautas 15 metu vai
kėzas ITarry Ilaskett, gyv. 
Carnbridge, važiavęs drauge 
su kitais dviem vaikėzais.

Policija, gavusi žinia a- 
pie pavogimą, automobi- 
liaus, pradėjo ieškoti vagi
lių. Užklupti policijos, vai
kėzai pasileido visu greitu
mu važiuoti, tačiau jų auto
mobilius atsimušė į trafiko

Męiropolitdn policininkas
Koland Bciiscm rugsėjo 21

GRA BURI Al

liriež’ūroje p. AI. Šidlaus
kienės ir jos uvieju šilini, 
gerai patyrusių. tame biz
nyje.

Tel. S.B-. 289&-R.
LIETUVIS

Ifiegzanihlnoju akis
- priskiriu akinius

kreivu? ekiu utį tie
ir (rmtriŲonh 

kone (aklose) akyse ^ngrųSInii fivie- 
bę tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadv/ay, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name
• (antros lubos, Room 1)
366 Broadway, So. Boston.

; Tel. So. Boston 3357
. Bostono Ofisas:

60 Statė St., Room 326 
Tėl. Hubbard 9396-' 

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel. Talbot 2S78 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441. ’ .

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Room 3.

Gyvenimo vieta: 39 Green S t, 
. Hudson, Mass.

Tel. Hudson G22.

Rugsėjo 11 d; širdies liga 
mirė Antanas Šalkauskas, 
54 metu, gyv. 8 Groton st., 
Boston.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas grabo via us D. A. 
Zalctsko laidotuvių namo 
koplyčioje, kur rugsėjo- 14d. 
2 vai. p. p/kun. K. Jenkus 
vadovavo maldoms už velio
nio vėlę. Palaidotas šv. My
kolo kapinėse. . .

Velionis buvo p.p. M. Vrn 
lūenes, Podelienes ir Lat- 
viuskienės dėdė,

DR. J. LANDŽIUS I 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR ! 
CHIRURGAS

X-Ray .
Tek South. Boston 2712 

534 E. Broa,dway.
South Boston, Mass.

Rugsėjo 19 d. John Mo- 
|rell kompanijos, orlaiviu 
buvo pavažinėti South Bos
tono biznieriai pp. Baltru
mi ūnas, lakasi Daunis ir V: 
Jakštas. Visi kelione paten-. 
kinti. Pamate visa. Bostoną 
ir jo apylinkes iš padangių 
aukštumos;

Pranelis.

5 BROLIAI APKALTINTI

g

š Tel. Porter 3789 =

I JOHN REfSUIS, M. D. |
| (RBP8YŠ) |
i Lietuvis Gydytojai |
Į Ofiso . Valandos: 2—4 ir 6—8 | 
| 278 Harvard Street,
|kamp. Inman arti Central Šq,| 
| CambridgB, Mmi. |

ALGAS
. Boston gafvękarių “EI” 
kompanijos 3500 darbinin
ku nuo. šios savaitės gaus 
padidinto atlyginimo po 20

I TeL So. Boston 3520 I

ADVOKATAI ŠALNAI i
I • . DARBINIKKO NAME . =.

- į 366 Broadvay, I
į South Boston, Mass.. ji
Sni'iHaaaiiuiiiaatiiaiiaia.iiaaiiiiti<aoiaaa4iiiaiiiĮiiiiavaiiiiii*tiafQ

ntlygiimuas padidins “BĮ” 
kompanijas metini algą iš- 

: mokėjimą 275,000 doleriui 
šiam algos pakėlimui pasi
darbavo trijų nariu arbitra
žo komisija, kurį imsp'i'o.mV 
darbininku naudai.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo, 
sptyūalybėje

inirtizf širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstui Slo- 

Į gos, .Patrūkimo, Reuma
tizmo ir visokias Kraujo;' 
Nervų, Odos ir KrouiSkas 

/abiejų lyčių Ilgas..
‘Patarimas veltui

Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, išlaidų ir kanalų. - 

Ur.GraUi, 327.
Valandoj • Antradieniai*, ketvirta- 
dlėnlttla Ir 8elifadl«nlai« ry
te, 2- 5, T—? .vakare; aekMattl*- 
nlaln 1O-*12 tiktai

Šios savaitės pradžioje 
polici ja * suėmė 5 brolius 
F1 aherty, kui-iii ‘ vyriausi* 
.25 metų, o jaimiausis —17 
metu, gyv. Athens st., So. 
Boston.. Visi broliai kalti
nami didelėse vagystėse. Di
džiausia kaltė jiems, prime
tama: apiplėš mąs D gat
vėje vienos krautuvės. Tas 
apiplėšimas įvyko praėjusiu 
metų gruodžio nlėnešį/ 

; Policija turi įrodymų^ 
jog vienas suimtųjų brolių 
pavogei f roką, su kuriuoini 
pergabeno pa vogtus daik
tus. •

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB O R I IT S 
494 Ę. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tek Sp. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį,

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALĖTSKAS
GRABORIUS 

FUNERAL HOME

564 East Broadway, 

So; Boston, Mass.

skęstantį James J.. Barry, 
34 . motų, kurs su savo aiito-l 
mobiliu buvo Įkritęs Į Char
les upę, prie rreclinologijos 
instituto.

Prieš įvyksiant nihiiinęi, 
Bany savo automobiliniu 
važiavęs ne savo puse ir su
sitrenkęs Į policininko au
tomobilių.. Nuo susitren.ki- 
moBarry. automobilius nu
riedėjo per užtvarą į upę. 
Policininkas tuojau šoko i. 
vandenį ir ištraukė iš nu
skendusio automohiliaus ne
tekusį sąmonės B.ariy, kurį 
jis pats tuojait nuvežė į li
goninę.

PADĖKA 18 PRANEŠIMAS
Velionio apfiekoriaiis Ka

zimiero Šidlausko žmona. • 
sūnūs ir brolis Kmistantas 
nuoširdžiai dėkoja. visiems 
dalyvavnšiemš jo šen/mciiy- 
se. ir laidotuvčąe ir grabo- 
riiri Juozui Kasparui <(-as- 
per) už patarnavimą.

Taip pat praneša, kad 
apt'ieka, .373 W. Broadway. 
yra vedama gabaus aptiekia 
ninko p. Antano Arento, 
I)r. J. CL Arento brolio ir

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems, 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, dienų ar naktį, 
o aš .visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus, jokių, atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIĖIUS)

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

PARSIDUODA
So. Bostone. .

.. I šeimynos; 9 lūimbarių kmnpi- 
ni.s namas su visais modoi’iiTŠkais 
itasymnis, vieta ilf-l krautuvės ir 
frarndžių. Prašu ^5.SO();
/Klauskite R.22

K. SIDABRO OFISE
342 Brondvvay So. Boston, Mass;

’ Apie .musų pigu • ir gražų patarnavimu 
. khmskite tų, kuriems .mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsaniuotojai

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

@ Telephone w. 
_ ? “■ ?2’“ |

BA¥VIĖW ® 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR EOCENE 
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių i&lirbysčių auto- 
mobilius. Taisymo ir deiiionstravi- 
nio vieta:

1 Hamlin Streęt 
ir E. Eighįh SV ‘ . 

, tSOUTH BOSTON, MASS: 
Joe. Kapočlunas ir Petpr Trečiokas 

savininkai

i 
i ■

f LAIKRODININKAS | 
s Parduodu įvairiausios rūšies i 
j auksinius ir sidabrinius daik-1 
j tus. Taipgi ir pataisau. |
j 366 W. Brdadway |
i SO. BOSTON, MASS, |

KALENDORIAI 1934 M?
' Spaudos.. Darbai, 

Type\vriteriai, 
žemiausiom kainom.

SIDNEY PRINTING SERVICE 
It. židžiunas ir F. Simanavičius 

315 E st. prie Broadway, 
So. Boston,. Mass. 
Tel. So. Boston 0303

”ADENTAJ~'

I

L

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandui 

automobilius pas 
J. S. MESLIS i vt ĮJ. «>' ■ IN U

455 W. Broadwiiy, Sb. Boston! 
T< E So. Boston 3612 . Į

K. SIDABRAS
Važiuojuiiiienu į:, ir iš Lieruyos pam

pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžia baksus, munUs, rakandus 
h* t. t.

312 BroadAvay, S. Boston.
Telefonas South- Boston TTl'S'. .

AGENTŪRA
Parduodant e . Laix al/Tt < s į ir 
iš Lii-fuvos aut patogiausių, ir 
greičiausiu laivų. Siil\arkomę 
roikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BOMUS 

Už CASH
. I N SU R A N C E

Apdraudžiamo Namus, Rakan- 
•. dus. Automobilius ir. t. t-. .

BR0ADWAY TRAVEL 
. BURBAU 

.K. J. VIESULĄ, Snv. 
366 W\ BroadW, . 
So. Boston, Mass.

Tol. South Bosrnn.(W20 • ’

4 1 ’
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i PENNSYLVANIJOS ŽINIOS J
SHENANDOAH, PA,
Miisų Moksleiviai.

. Prasidėjus mokslo me
tams, klierikai Juozas Gau- 
dinskas, Juozas Šųkeyičius, 
Albinas Remeika, Juozas 
Macidulskis ir Jonas Gilias 

. sugrįžo į seminariją. Jonas 
Gibas dar tik pradėjo lan
kyti, ką tik įstojęs į Semi
nariją. Linkime jiems vL 
siems pasisekimo ir ištver- 

. mes savo pašaukime iki ga
lui ištesėti.

Pradžios mokyklos irgi 
prasidėjo po pat Labor 

, J)ay ir daugelis mūsų parum
pi jos vaikelių vėl pasiėmė 
savo knygas, ir paišelius 
grįžo prie mokslo suolų. 

. Kaip kasmet daugelis jau- 

vių paramos, yra: Vincas- 
Dilginis, mokyklos direkto
rius; Antanas Matulevičius, 
konsil.monas.

MIRĖ.
' . Po sunkios ligoą Marijo
na Pakaitienū rugsėjo 6 d. 
persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Buvo apie 70 metų amžiaus. 
.Paliko savo sūnų, ir dvi 
dukteris. Veliones kūnas 
buvo pašarvotas visą savai
tę pas dukteris, 415 W. 
Wasliington st. •

Laidotuves įvyko rugsėjo 
11 d. iš Šv. Jurgio bažny
čios. Iškilmingas mišias at
giedojo kum I’ranas Moc
kus. Prie dviejų šoninių al
torių atlaike skaitytas mi
šias kunigai J. A., Karalius 
ir P. P. Laumalds. Pa-

įankyti. mokyklą. Mūsų pa- 
ijos vaikeliai, nefuyėda- 

r\ii savo parapijines mokykr 
lįs, lanko lenkų, airių ir .vo
kiečių p.ar. ir viešas mokyki 
lasę Gaila,kad per tiek metų 

 

./ parapijos, gyvavimo Sheiia- 

 

. doiįaus lietuviai dar neįs
tengė savo vietinės lietuviš
kos mokyklos įsigyt i. D a r 
vis i po svetimtaučių įtaka 
gyvuoja. O tuo kartu lietu- 

. vybč sunkiai alsuoja, po 
svetima letena slegiama.

Mockus. Graboiiaus parei
gas ątli kt j Menkevi čia,

Suteik jai, Viešpatie, am
žiną .atilsį danguje. *

Pranas Tamulionis,. vieti
nis jaunuolis, ką tik pabai
gęs - Shenadoriaus ' liigh 
school, :'dabar . išvažiuoja 
lankyti. W’yoming Semina- 
ry, Kin^stoųe. Įgijęs reika
lingų kiVdihj žada lankyti 
University Periu., kad pa
siektų aukštus mokslus. 
Jam irgi mes linkime pasi
sekimo.ir. ištvermės. Mūsų 
išeivijos vaikai nėra paten
kinti bet kokiu . būviu, bet 

. , vis kaskart daugiau prie 
mokslo 'ir apšvietos iniasį. 
IŠ tokių-lietuvių ateities ga
liūnai. gimsta.

■ SVEČIAI.
Praeitą savaitę apsilankė 

mūsų kolonijoje du jauni 
kunigai daktarai,, ką tik at
vykę iš Rymo: kun. Petras 
B'iskis ir kun. Pr. Morkū
nas, Marijonai.. Aplankė 
vietinius parapijos kunigus 
ir savo gimines šioje apy
linkėje. Tuojau vėl išvyko 
pas Marijonus į Thompson, 
Conn. Tenai jie eis profe
sorių pareigas. . Abu jauni, 
energingi ir aukšto mokslo 
kunigai, tad be abejonės, 
galės įkvėpti tenai esamam 
jaunimui dar didesnį troš- 
kimų siekti apšvietos K* eiti. nas Mačys, > 
dorybės keliais.

LIETUVIAI POLI
TIKOJE. ’

Jau artinas rinkiniai. Po
litikos gaujos visomis pa- 

. stangomis griebiasi. įsiūlyti 
... . žmonėms savo parinktus 

. kandidatus.: Jau per kiek 
laiko Shenado-riaus mieste
lio mayoras yi*a lietuvis 
Juozas Šarpalius; Už tai 
lietuviams čionai yra didėlė 
garbė. Šiemet vėl rinldinąs 
tai pačiai, vietai. Vertėtų 
visiems susipratusioms. lie-.

' 1 tuviams vėl ūž jį. :balsu<)ti. 
Kiti, lietuviai kandidatai, 
kurie yra verti visų lietu-

vių. atsilanko į šią novelių, 
nes šventoji Teresėlė yra 
vieną. • iš populiariškiausių 
šios dienos šventųjų. Ji už
sipelnė sau tą garbę daugy
bėmis malonių, kurias į ją 
pasitikintieji yra gavę, per 
jos užtarimą. Ji pati yra 
pareiškus dar gyvendama 
šioj, žemėj, kad ji praleis 
visas savo dienas danguje, 
darydama gera žmonėms*. 
Kad ji išpildė tai, aišku iš 
to, kad jos vardas yra žino
mas. visame pasauly. ;

APSIVEDĖ..
Rugsėjo 16 d. įvyko Jono 

Rutkausko su Elena Lazau
skaite iškilmingos sutuok
tuvės. Kini. P. P. Laumalds 
atlaikė Šliubines mišias ir 
surišo naujavędžius mote
rystės mazgu. Pąbrblis bu
vo R. Klimas, pamerge Sta
sė Rutkauskaitė* Altoriai ir 
bažnyčios takas bųyo gra
žiai papuošti ir darė didį 
įspūdį į-visus’ dalyvaujant 
čius šioje, ceremonijoj. Jau
navedės Jonas Rutkauskas 
yra Lietuvos Vyčių narys, 
tad vyčiai skaitlingai daly

Rugsėjo T 2 d. 10 vai. ry
te Hv. Jurgio bažnyčioje 
per iškilmingas mišias ap
sivedė šios parapijos vyte 
Elzbieta Adomaitytė su. 
Wilimu Marčiiilioniu. Kun, 
A. J. Alauskas iš Phila- 
delphijos suteikė moterys
tės Sakramentą ir atgiedojo 
šliubines -mišias. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių. Šios 
gražios apeigos darė didelį 
įspūdį į visus atsilankiu
sius.. Gaila, kad ne visi nori 
apsivesti . per šv. mišias, 
kuomet yra ’ suteikiamas 
jaunavedžiams tam tikras 
palaiminimas.

Vyčiai linki Elzbietai ge
riausio gyvenimo..'
ČĖMPIJONAMS BAN

KETAS.
Praeitą savaite klebonas 

kun. fT. A, Karalius parengė 
klebonijoj banketą šv. Jur
gio basebollminkains it žy
mesniems sportininkams pa
gerbti. Atsilankė ir miesto 
mayoras Juozas šatpolis. 
Visi skaniai pasivaišino ir 
pasišnekučiavo, pareikšda- 
mi viltį, kad ir kitais metais 
išlaimės čempijonatą. Nuo
taika visų buvo geriausia, 
nes visi jautėsi patenkinti 
ne vien tik sidabrine taure, 
kurią išlaimėjo, bet dar ir 
auksinių sviediniu,- kurį 
kiekvienas gavo su parašu 
“Čempijonai.” Žinoma ir 
todėl džiaugėsi, kad taip 
puikiai buvo pavaišinti. Si
dabrinę taurę dovanojo po- 

gerai žinomas 
as; auksinius 

svaidinius. miesto mayoras 
Sarpolis. Turime vienam ir 
kitam užtai- išreikšti savo 
širdingiausią ačiū.

NOVENA PRIE ŠV. 
TERESĖLĖS.- .

Novena prie Šv. Teresė
lės prasidės mūsų bažnyčio
je rugsėjo 25 d. ir tęsis per 
devynias dienas iki spalių 
3 d. Pamaldos bus laikomos 
kas vakarą 7:30 vai.. Nove-, 
ną, ves, įžymus pamokslinin-* 
kas,, kunigas /daktaras L. 
Mendelis iš Šv. Alfonso pa
rapijos, Baltiniorėj.'. Kas- į 
met daugelis katalikų lietu- .

AUDOJAMA TIK
VIDURINIAI LAPAI

t/e/

Copyright. 1933. Tho 
Aaiciicin. Tobacco Cocopiaj.

ISUOMET puikiausios tabakas
VISUOMET puikiausias apdirbimas

VISUOMET Lučkips patenkinai

'G iras Tabakas — Tikras Geras Tabakas! j 

Įsidėmėk gludų, šilkinį audinį. Tie yra | 
viduriniai lapai. Mes nenaudojame 
šiurkščių viršutiniu arba stambią žemu
tinių augalo lapų.. Tik kelius rinktinius 
vidurinius lapus —- be kotelio — be ka
mieno. Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
prikimštas tuo rinktiniu tabaku; Apvalus, 
kietas —. laisvas nuo liuosų galų. Štai 
kodėl Luckies visuomet patenkina. v .

*it*staasTcdw

D$L GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

JOBO KMITO EILĖS
1 Tai gražus mūsų išeivijos 
; įžymaus poeto kun. K. Ur- .. 
i.bonavičiaus eilių rinkinys.
į Šią knygą išgyrė visą rim- 
tešluoji spauda. Visi gėrisi , 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam- • 
stą ją įsigyjęs. '

Knyga gražiai atspausdin- / 
a ir turi 491 pūsi. Jos kai- . 
va $1.50. Bet.dabar “Darbi- 
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 

į kainą tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai- . 
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą. ‘ ‘ 
' ‘/DARBININKO” ADM.,“

866 W, ,6roadwfty, 
’ [ South Boston, Maat..

vavo ir net. laike šv. mišių 
pagiedojo. Be to, Vyčiai.ir 
choras įteikė jaunavedžiatiis 
gražių dovanelę. Ką tik ap- 
sivedusiems linkime links
mybės ir Dievo palaimos.

PITTSBURGH, PA.
SOUTH SIDE MOKYK

LOS ŽINUTES. .
Kas naujo dabar girdėtis 

pas mokyklos vaikučius ?. O- 
gi žinote, kad parapijos ba; 
žaras visai netoli. Nemany
kite, kad vaikuči ąi norį pa
silikti paskutinėje vietoje. 
Jie jau iš anksto planuoja 
kaip pasekmingi,au pasidar
buoti ateinančiam bazarui. 
Kaip jie bus gerai nusista
tę, galės pralenkti ir senes- 
iriuosius, Jie parodys tikrą 
apaštalavimo dvasią, nes, 
jeigu norime, kad bažnyčia 
būtų geroje, būklėje, tai tu
rime pridėti ir savo darbą. 
Todėl nepasiduokite nei 
jaunį, nei seni, bet visi stro
piai dirbkime parapijos 
naudai. Nepalikime klebo
nui visą rūpestį, nes jis..ir

• garbų tai Konstitucijai, ku
ri davė laisvę visiems Ame
rikos gyventojams. ’Pro- 
grama susidėjo iš .sekančių 
dalykų: (1) Tautiško him
no giedojimas; (2) Atkar
tojimas Konstitucijos įžan
gos ir skaitynias įvairių da
lių; (3) Škaįtymas parašys 
tų straipsnių apie istorinį 
įvykį.; (4) . Pasveikinimas 
Amerikos vėliavos. Kai ku
rie vaikučiai nupiešė įvai
rius paveikslėlius, kurie 
aiškiau nurodė šį. istorišką 
įvykį. '.Z-- ’ ' . ■

' • *' Balsais.

taip daug darbo padeda 
parapijai užlaikyti*

Rugsėjo 21 d. Pittsburgh 
diecezijos Vyskupas J. E. 
Hiigh C; Boyle konsekravo 
kum Ilayes, buvusį Pitts
burgh katalikiškų mokyklų 
Superintendentą, į Vysku
pus. Naujai konsekruotasis 
vyskupas laikys savo pir
mąsias mišias kaipo vysku
pas už Pittsburgh diocežijos’ 
vaikus, rugsėjo 23 d. Šv.' 
Povilo Katedroje, 9:30. y,ai. 
ryte. Šia proga 'ir mūši} mo
kyklos vaikučiai yra pa
kviesti dalyvauti tose Šv. 
Mišiose. Dvidešimts iš mū
sų mokyklos vaikučių daly
vaus tose pamaldose. Visi, 
kiti žadėjo paaukoti Šventą 
■Komuniją ir Šventas Mi
šias už naują vyskupą kai
po dovanelę.

KULPMONT. PA.

; Pereitą savaitę Švento 
Kazimiero mokyklos vaiku
čiai turėjo “Konstitucijos” 
savaitę, paminėjimui priė
mimo Konstitucijos, kas į- 
vyko 1787 m. rugsėjo 17 d. 
Vaikučiai išreiškė savo pa-

Anglių kasyklos jau be
veik visos čia dirba ir vis
kas pradeda goriau krutėti. 
Ypač biznieriai jaučia pa
gerėjimą, nes . krautuvėse 
didesnis judėjimas. Darbi
ninkai, gaudami algas, ap
simoka bitas ir daug perka. 
Net ir žmonių veiduose 
matyti linksmumas. Žodžiu, 
nyksta depresija.

Musų miestely’ atidaryta 
naujai past a i y t a Higb 
Selino], kurios mes dar . ne
turėjome. Telpa daugiau 
300 mokinių. Kitų mokyk
la yrą 6 — .4 viešosios ir 2

--

; ■ - 3 j
katalikų. Miestelis kaskart - į 
auga, lotai išperkami, na
mai statomi.

Marškinių fabrikas susi
taikė su streikavusiais dar
bininkais, kurie, laimėjo go
resnį atlj’ginimą. Dabai* 
priimama ir naujų darbi
ninkų. M. M*

i

PHILADEIPHIA, PA,
“JAUČIO” PIKNIKAS.
Rugsėjo 17 dieną įvyko 

‘ -jaučio ” pilni ikas. 
rengė bušeliai' 
riai,

kurį.
ir biznio- • 

G e d i. m i no Parke,. 
CIioav’s .Landing, N. J.

• ’ Tu ir Aš.

PRANCIšKIEčiy RĖMĖ
JU DĖMĖSIU!

Šiūonii primename vi- . 
Šioms Pranciškiečių Seserų ■=• 
prietėliams1 ir draugams, 
jog metinis šv. Praneiš- .
kaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų seimas įvyks Vie
nuolyno spalių 1 d. 10 va], 
ryte įvyks vi emiolyno kopY 
lyci o j c iškilu iingos šv.. mi-. 
šios, o 'pirmą valandą po 
pietų bus atidaryta sesija. 
Visi atstovai prašomi atsi- . 
vežti mandatus su savo sky
riaus Valdybos parašais. 
Taip pat iš tų kolonijų, kur 
skyrių dar-nėra, bet jau 
manoma tverti, meldžiami 
irgi atsiųsti nors vieną ąr 
du asmenis, kurie atvažiavę 
į seimą galėtų arčiaus susi
pažinti su šia organizacija, 
ir čia gautų visas, reikalin
gas informacijas organiza- 
vimuisi. Šie asmenys, lai 
gauna įgaliojimo raštelį su 
klebono parašu.

Skyriai yra prašomi vi
sus savo’ įnešimus ir rezo
liucijas pasiųsti Centro ras-. -J 
tininkui kiek galint ankš
čiau. prieš seimą,, kad Cent
ro valdybą, galėtų atlikti vi- ’ 
są prirengiamąjį darbą dar 
prieš seimą, ir sutaupyti at
važiavusiems delegatams. • 
laiko. (

■ Ne. tik patys atstovai, bet- 
j visi Pranciškiečių priete-
i liai iš visų miestų yra. kvie- y 
i čiami .atvykti į PittsbųTghą ; J 
tą dieną. Spalių mėnuo yrą

■ šv. Pranciškaus . mėnuo, o 
i ši seimo dieną yra tai mūsų 

.; šventė, į kurią suvažiuoja-
■ me pasidžiaugti nuveiktais
i darbais ir užsibrėžti naujus. . 
Tad visi į Pittsburghą. Lai ■ 

•( šis seimas būna skaitlingąs, • • J 
kaip atstovais taip ir nau
dingais sumanymais.

i. Centro Sekretorius.

H

A
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AMERIKIEČIAI LIETUVOJ
• Lietuvos laikraščiai ap-1 tinęs tvarkos, amerikiečiai 

skaičiuoja, kad šiais metais 
atvyko į Liętuvą, apie 3000 
amerikiečių, iš Idilių, apie 
2000 grįžta, atgal, o 1000 pa
siliko tėvynėje. Jie kimba į 
ūkį, pramonę ir prekybą, 
apskritai parodydami daug 

..iniciatyvos ir sumanumo. 
. Amerikiečiai bus įvežę Lie
tuvon apie 1 milijoną dole
rių, vadinasi, 10 milijonų 
litų. Tai labai didele pas
pirtis Lietuvai.

Čia ’tenka . pastebėti, kad 
mūsų išeiviai Lietuvos ne- 
pąmiršta. Jie akylai domisi 
Lietuvos gyvenimo eiga ir 
svarbiausiuose įvykiuose ei
na jai pagalbon. Reikia tik 
atsiminti, kaip mūsų išeivi
ją aktyviai dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės išga
vime. Tūkstančiai darbinin-

. kų pūslėtomis rankomis, su
krovė šimtus tūkstančių do
lerių ant tėvynes aukuro. 
Po karo, atsidarius- susisie
kimui, milijonai dolerių 
kasmet plaukdavo per van
denyną giminėms sušelpti. 
Tas labai daug . prisidėjo

. prie krašto gerbūvio, nes tie 
pinigai pastatė ant kojų pa
šlijusius ūkius. Ir dabar 
tūkstančiai išeivių grįžta į 
gimtąjį kraštą ir dauguma

■ jų ten pasilieka. Iš to Lie
tuvai bus nemaža naudos 
keletu atžvilgių.

Visų pirma, amerikiečiai 
sustiprins tėvynėje demo
kratinį elementą.' Pripratę 
Čia prie laisvės ir denįokra-

skaičiuoja, kad šiais metais užkrės Lietuvos piliečius ta 
pačia dvasia ir pagelbės 
Jiems atsipalaidot i ntio. ver- 
gišlvunio likučių.

Toliau, ekonominiu at
žvilgiu, j iė . įdrąsins savo 
lunlius už Jūrų diąsiaii im
tis pramonės ir prekybos ir 
konkuruoti bei lenktyn liauti 
toje, dirvoje su sveti nitam 
čiais. Pagalimi, jie išblaš
kys tą klaidingą nuomonę, 
kad Amerika tai aukso kra
štas i r . kad čia pinigas taip 
skverbiasi į kišenių, kad nė- 
.garimą jo atsikratyti. Jie 
suĮiažindins lietuvius, su A- 
merikos vargais ir - užpils 
šalto vandens ant galvos 
.tų, kurie galvotrūkčiais ver
žiasi bėgti Į Argentiną, Bra-1 

' žili ją, Kanadą, kad {įaskuin 
ten vargtų ir badautų, gai- 

- viliami ta viltimi, kad galų 
gale atsidurs toj aukso šaly. 
—-Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Jie papasakos, kad 
toj “aukso šaly" tenka daž
niau susidurti su badu, he- 
gu vargingoj Lietuvoj, nes 
ten itoT-K bulvių ir rugių ga
lima užsiauginti, o Čia, dar
bo netekus, reikia, susidurti 
su dpsperątinga mintinu,, 
kas bus rytoj, kai paskuti-' 
nis sutaupjias doleris bus 
išleistas.

žodžiu, amerikiečiai —čia 
'kalbama apie rimtus, tau-. 
Įiingus išeivius:— gali daug 
ką gero įnešti į naujakurės 
Lietuvos gyvenimą.

KIBIRKŠTYS
, SOCIALDEMOKRATAI SU- 

FAŠISTĖJO.

Socialdemokratų kongre
se, įvykusiame Paryžiuje, 

. paaiškėjo, kad antrojo so- 
cialistiĮ internacionalo na
riai pakrypo prie fašistų. 
•Jie pasirinko sau vadu 
Prancūzijos parlamento na
rį, socialistą Re.nodelį, ku- 

<'■' ris yra daugiau nacionalis
tas, negu socialistas. Jis sa
vo kalboje aiškiai pasisakė, 
kad jis nori eiti fašistine 

: kryptimi. '. '
. Renodelis kaltina Vokie

tijos socialdemokratus dėl 
išėjimo prieš Hitlerio val
džią. Jis sako: - •

.“Mūsų šūkis, kaip mani-
• f este pažymėjome, yra per 

tautą į tarptautinį bendra-
• darbiavimą, Todėl mes no

rime Įdek galima didesnę 
įtįką turėti valdžioj. .

1 “Bet tas, ko mes. norimo, 
yra novų ir darbų dinamų-' 
ką/ Ir vokiečių sočiai denio-

• .• kratija siigni.užo todėl, kad
• ji Šių ypatybių neturėjo;' veda kvotą.

Tai yra jų tragedija^ nuo 
kurios mes norime apsisau
goti.” ' .

. Va dinaši j Vokiėtij os so
či aide mok r.at i ja sugniužo 
dėlto, kad ji nėjo su Hitle
riu.

Tas parodo,, kad soęialde-: 
mokintai atgyveno savo 
dienas, kad Markso teorija 
liko palaidota. ‘

SUVALKUOSE NEMUNE PRI
GĖRĖ PENKI LENKŲ

KAREIVIAI. • ...

Suvalkuose per manev
rus prigėrė Nemune penki 
raitelių pulko kareiviai. Jie 
prigėrė perkeliant keleivius 
keltu per upę.

VOKIETIJOS PASIENY IŠTE
PĖ LIETUVOS VYTĮ. \

Ant vidurio tilto per Šir
vintos upę, jungiamo Lietu
vos ir Vokietijos valstybes,- 
buvo rastas smarkiai ištep
tas Lietuvos valstybes ženk
las Vytis... Policija ten

atstovui. ĮbveikatadorangusJurtas
B. IV Balutis, Lietuvos 

Vj’iTaiisybės Atstovas Ame
rikai, “DarbininkoU uume- 
Tyje iš š. iii. rugsėjo m. 12d. 
mane smarkiai išbarė už. 
:ai, kad aš . drįsau, savo 
straipsnelyje “Kodėl tyli” 
viešai pakelti klausimą apie 
Lielūvos . skolos mokėjimą 
zYmerikai. . ..

Ponas Atstovas užvardi
no savo straipsiiį ‘ ‘ Prisi
spyręs, verčia kalbėti." 
Nors .p. Atstovas kalbėjo, 
jet mažai te’pąsake apie da
rką. Gal toks elgesys Lie
ji voje, kili' žmonėms drau
džia kalbėti apie savo tau
tos reikalus,, būtį pijimti- 
nąs, bet čia Amerikoje cen
zūros, nėra ir mes lietuviai 
'uri.me. teisę per savo spaū- 

jh) gvildenti savo tautos rei
kalus be baimės, kad už. lo
vį pasielgimą tektų sunkių
jų darbų kalėjimas.

Ne tilęturime, teisę, bet 
ir privalome reikalauti vie
šo pasiaiškinimo iš Vyriau-: 
sybes, kuri valdo Lietuvą 
be jos gyventojų valios, ka
da tokios Vyriausybės ar 
jos Atstovo elgesys liečia 
tautos gerą vardą, Lietuvos 
gyventojų ir mūsų intere
sus.

Ponas Atstovas tvirtina, 
kad skolos mokėjimas ar: 
nemokėjimas yra jo daly
kas, nes skolininku esanti 
Lietuva ir nereikėtų ]).asa- 
liniam į tuos dalykus kiš
tis. Iš tokio p. Atstovo pa
reiškimo nėra ko stebėtis, 
nes tai]) visi diktatoriai ir 
jų pasiuntiniai kalba.

Nors p. Atstovas tvirti
na, kad Lietuvą nėra “de- 
faulteris,” bet mes visi ži- 
nonųą kad jos .atstovas ne
sumokėjo skolos dalies kar
tu su Angliją, tiktai tą-.pa
darė. kelioms (lienoms pras
linkus. Gal juridiniai Lie
tuva’ dabar nėra . skaitoma. 
1 ‘ de f.aulteris,.* ’ bet buvo lai
kas. kada Ji buvo “in de- 
fault.”- . ■

Ponas Atstovas tvirtina, 
kad /Lietuves interesai, są
ryšy su Šiuo klausiniu, nei 
kiek nęmikentėjo.” Gal da
bartinės Vyriausybės inte
resai nenukentėjo, bet Lie
tuvos ir. lietuviti interesai 
smarkiai nukentėjo. Pakaks 
tik vieno pavyzdžio. Prieš 
birželio mėn. 15 d. už Lietu
vos Laisvės' paskolos bonus 
Čia Amerikoje mokėjo nuo 
80 iki 85 dolerių. Dabar už 

I tuos pačius bonus . galima 
gauti . tiktai nuo . 60 iki .65 
dolerių. Tokių bonų Amori-. 
kos lietuvių rankose yra už 
apie du milijonu dolerių.
Vadinasi, Amerikos lietu
viai turėjo nuostolių- tarp 
dviejų ir keturių šimtų 
tūkstančių dolerių dėl tokio 
Lietuvos Vyriausybes pasi
elgimo; '

Atstovas1 nesako, kad Lie
tuva neturėjo iŠ ko tos sko
los sumokėti. “Bet/’ sako, 
“ aišku, kad, matomai,, ji 
tam tikslui neturėjo liuosu 
suvirs šimto tūkstančiu do
lerių.■’ Galime .sutikti,'kad 
tam tiksliu neliitėjo, bet 
nėra paslaptis, kad Lietu-, 
y'os •Vyriausybė surandu ke
lis kartus daugiau., pinigų

■ išlaikymui armijos šnipų,

provokatorių, intrigantų ir 
įvairioj plauko karjeristų, 
kurių vienintelis tikslas yra 
persekioti ttios, .kurio ver
giškai nepasiduoda... tauti
ninkų Vyriausybei.

Sena lietimų patarlė sa
ko: “Skola ne tona, neuž
ges. Jei Lietuva. savo dalį 
skolos būtų sumokėjusi lai
ku, tai netik visą skolą bū
tų sumažinusi $130,000.00, 
bet būtų sutaupiusi apie 
$40,000 ir būtų išlaikiusi- 
savo gerą vardą Amerikos 
Vyriausybes ir jos gyvento
jų akyse ir nebūtų prida
riusi Amerikos lietuviams 
nuostolių. :

Keliant šį klausimą nebu
vo ir nėra mano tikslas po- 
leinižuoti su p. B. K. Baln
elių kad ji. asmeniškai įžeist 
ti ir jam pakenkti.

TEMPERAMENTO ĮTA
KA GYVENIMUI.

Rašo 1) r. A. Petriką, 
Brooldyn, N. Y.

Temperamentų klasifika- 
eiją pirmiausiai intims pa
tiekė medicinos “tėvas”, 
Hippokratas, graikų gydy
tojas, gyvenęs -penktame 
amžiuje,, prieš krikščionybę. 
Žinoma, toji jo klasifikaci
ja buvo daugiau, empirisko 
pobūdžio, negu moksliško. 
Mūsų laikais temperamentų 
mokslas vėl. plačiai atgyja, 
tik jau paremtas daug 
moksliškesne papėde. Mat,, 
dabartinė medicina nori 
slaugyti no tiktai kurią 
nors afektuotą (skaudamą) 
organą ar organizmo dalį, 
bet visą, konkretų, gyvą in
di vielą—-visą ‘ žmogų, Jo km 
ną ir sielą.

1 ' Vėliau panagrinėsime at- 
skii'u temperainentų įtaką 
žmogaus gyvenimui; dabar 
gi r— pažiūiūkhnė, kas yra 
patys temperamentai, kokie 
jų vardai, klasifikacija, 
konibinaciją ii' fiziniai bei 
psichiniai Jų pašiūri širmai, 

i Pamaflinai temperamen
to tipai, kaip juos paduoda 
Dr. Jacąues savo Įmygo j e, 
‘ ‘ The Temperaments, ” yra 
keturi:

1. Limfatiškasis —čirš
kinamasis (lymphaiic);

. 2. Sangviiiiškasis — al
suojamasis (saugume); .

3. Tulž'iškasis — raiumo- 
iiinis (Inlious) ir

4. Nerviškasis — smege
ninis (nervous).

Vienok ret ai' kada gal i ma 
užtikti individą v'ieiio kurio

ANGELAMERICI
Didelio medžio pavėsyje i 

žaidė būrelis vaikų. Tai bu- 1 
vo 1481 metais, nėtoli De- 
senzano miestelio, Italijoje. 
Jų. žaidimas buvo nepapras- ’ 
tas. Po medžio didelėmis iš
siplėtusiomis šakomis stovė
jo, iš prastų, senų lentų su
kaltas stalas. Ant jo buvo 
keletas sudužusių indų šu
kių, ant kurių matėsi duo
nos riekelės ir vaisių. Ant 
kito galo stovėjo Šve. Pane
lės statula. Vaikučiai buvo 
susėdę prie stalo iš abiejų 
šonų, gi iš galo. sėdėjo jų 
vadove, graži jauna mergy
tė, auksiniais garbanuotais 
plaukais. Ji buvo tyki, bet 
savim pasitikinti. Kiti vai
kučiai žiūrėjo ? į ją kaip Į. 
savo karalienę.

Tai buvo Angelą-Merici. 
Jos draugai buvo, jos bro- 
liukas^ sesytė ir keletas kai
mų vaikų. Jos tėvelis, Jonas 
•Meriei, visada vaikams pa
sakodavo.. vakarais apysa
kas iš Šventojo Rašto ar 
šventųjų gyvenimo. Jis 
jiems papasakodavo apie 
vienuolius ir atsiskyrėlius, 
kurie dėl Dievo visa palik-, 
davo ir atsiduodavo maldai 
ir apmąstymui. Iš tokių ap
sakymų, vaikučiai, Angelai 
vadovaujant, sudarė žaidi
mą. Jie vienuoliai. Užtat, ir 
indai, ant stalo — sudaužy
tos tik šukes ir maistas —' 
■tik duona ip vaisiai...

Laikas slinko. Vaikams 
pradėjo nubosti vienuoliais 
būti. Jie tylos ilgiau negalė
jo išlaikyti ir vienas paskui 
kitą pradėjo kalbėti.
' Viena mergyte . pasakę 
Jiems apie savo sesers sųši- 
žiedavinių ir jog vestuvės 
būsiančios nepaprastai iš
kilmingos. Jį. kalbėjo giliai 
užsimąsčius, . bet linksmai, 
rodos, norėdama, kad ir Ji 

■ sulaukt ų t < >s d ienos;. kada 
visų akys būtų i Ją atkreip
tos. . •

iVnge,la kantrią i klausė 
drauges kalbos, tačiau nieko 
nesakė. Tada.jos. draugė,

žiūrėdama į ją, maloniai 
are:
“Angelą, tu jokio vargo 

neturėsi už vyro išeiti, nes 
:avo plaukai tokie gražūs.”

Angelą, paraudo ir jos 
rankutė {inkilo prie galvos, 
arytUin, Tiorėdama nuo vai- 
<ų paslėpti gražius plaukus. 
Bet supratus, kad ranka jų 
nepaslėps, ji vėl nuleido 
ranką žemyn. Tačiau ji da
bar pasidarė dar tylesnė 
negu pirmiau.

Neužilgo būrelis pairo, iš
siskirstė. Viena Angelą pa
siliko jyo medžiu. Ji sėdėjo 
giliai užsimąsčius. Paga
liau, pasikėlė ir nuėjo į sa
vo namą. Įėjus, viduje nie
ko nerado. Visi, buvo prie 
darbų. ■ Angelą:-nuėjus į vir
tuvę išpildė savo sumany
mą.

‘ Atlikus tai, Ji vėl išėjo į 
lauką, rinko gėlės ir džiau
gėsi vasaros vakaro gražu
mu. Buvo jau prietamsų,- 
kai ji užgirdo motinos bal
są, šaukiant ją į vidų. Ji 
tuojau nuėjo. Motina paė
mus ją už rankos įvedė į vi
dų. Viduje buvo gana tam
su. Ant stalo degė didelė 
žvakė, tačiau jos šviesa ne- 
nušvietė viso kambario. Mo
tina, pažiūrėjus į-dukterį?• 
kru])telėjo ir su . baime ją 
užklausė:

~ “Angelą, ką tu padarei, 
savo plaukams

Kai]) visos motinos, taip 
ir ji didžiavosi dukters gra
žiais.' plaukais^, Jie turėtų 
būti auksiniai, turėtą žibėti 
Žvakės šviesoje. Tačiau at
rodė juodi ir nešvarūs.

.Ji privedė mergaitę ar
tyn prie Šviesos. Taip, mer
gaites plaukai buvo juodi. 
Galva pilna suodžių. Ange
lą, nuirus į virtuvę, prisi- 
krapŠte iš kamino suodžių, 
sumaišė juos su vandeni mi 
ir išmazgojo;sąvb galvą.’ • \ 
’ jUotiha pradėjo verkti ir 
barti dukterį,. Angelą pasa
kę kodėl ji tai padarius. Jos 
draugės Ir draugai sake,

niausi ai užtinkama kombi
nacija dviejų ar trijų tem
peramentų, : kartais galima 
rasti net visus keturis. Bet 
dažniausiai tai būna kom
binacija dviejų tipų, kurių 
vienas vyrauja; pa v., ner- 
Vo-iim fališkasis, sangviiio- 
tulžiškasis, et c. .

Kiekvienas te.rn ]lęramen- 
to tipas kuo nors išsiskiria 
nuo kito. Paimkime juos 
paeiliui.

LIMFAT1ŠKASTS.
Šio tipo individas yra lo

to būdo, flegmatiškas, pu
sėtinai nutukęs,, minkštų 
laumelių, išblyškusio vei do 
ir neperdidelio ūgio. Jo 
protas veikia lėtai, nors .tik
rai. Jo kraujo apytaka lė
ta, energija menka. Jisai, 
abelnai, pasitenkinęs savo 
gyvenimu, kokį turi; kovo
tojas už kokias' nors idėjas 
iš. jo *menkas, jisai bevelija 
kur nors truputį. pasnaųst, 
kada turi laiko. Ambicija 
mokslui ar darbui menka, 
iniciatyva sustingus. Bet 
šiai}) jisai yra pasitikėjimo 
vertas, gero būdo žmogus. 
Jo akys pilkos, mažos; dan-

j .
1 '

.tys prastos išvaizdos, gels
voki, minkšti; plaukai plo
ni, švelnūs. Kitaip sakant, . 
toksai individas nerodo, 
energiško žmogaus pavyz- . 
džio.

SANGVINIŠKASIS.
Saiigvinai, šviesiaplau

kiai,^ yra. giriniai gana mit
rūs ir tvirti; mėlynų akhij 
šviesaus veido, aukšto ūgio, 

’ turi puikią kraujo apytaką, 
pilni energijos, ' Daugelis . 
'lengvesniojo sporto Čempio
nu, k. t., teniso, bėgimo, 
plaukinio, bokso, ėtc., yra 
sangvinai, pantys gražūs, 
šviesiai gelsvi, burnos sme
genys šviesiai ružavos. Ju
desiai greiti ir gracingi, lū- .. 
pos’ raudonos, pilni entu
ziazmo bei optimizmo, pro- 

. tini ai gana veiklūs ir pusi-' 
žymi iniciaty va.“Vaitos tvir^ 
tumu Jie nepasižymi ir įni
kę prie oportunizmo, . "

TULŽIŠKAS LS.
Šio tipo atstovais yrit 

juodaplaul{iai brunetai, tu
rį. gelsvą odą ir tamsias 
akis; diktoko kūno ir stjp- 
rių-stambių raumenų. Jų 
forma ir jlidūsiaį nėra tai]) 
gracingi, kaip sangvinų, bet 
už tai Jie pasižymi didele 
jėga ir ištverme. Jie. yra 
rūstaus veido ir pilni ener
gijos. Ūgio vidutinio, kar
tais pusėtinai didelio, stam- * 
bią kaulų. P laukai ši urkštūs. 
Labai pikti ir audringi itn- . 
pulso įtakoj; dideli užsi
spyrėliai ir pilni.ambicijos; 
labai pageidauja garbūs ir . 
galios; optiinistįški į r etitii-: 
ziąstiški, bet nelabai* pasto
vūs savo pasiryžimuose. 
Linkę jir'ie oportunizmo ir. 
nori visuomet iškelti savo 
“ aš ”; daži i ai pasidiu >da'
sentimento įtakon ir di
džiuojasi menkniekiais; re
tai kada save aukoja ko- .. 
kiom nors idėjom. Dantys 
stambūs, aštriais kampais,- 
rusvai -gelt oni.

■ f Bus daugiau)

kaip providence išpildė
SAVO KVOTĄ

Providenei e č i a m s pir
miems atidavus savo duok
lę katalikiško laikraščio rei
kalams, kai kam gali atro
dyti, kad tą duoklę bus ati
davęs koks vienas asmuo. 
Mete sau penkdešimtine ir 
baigtas dalykas. O tas ne
sunku padaryti, kai yra iš

kad jos {įlankai labai gra
žūs. Dabar ji norėjo sunai
kinti tą gražumą.

“Bet kodėl tu taip pada
rei?” verkdama klausė mo
tina.

“Mamyte,” verkdama ta
rė Angelą, “aš tai padariau, 
nes aš nenoriu išeiti už vy
ro. Ąš noriu būti Jėzaus su
žieduotine ir tiktai L>.”

Motina prispaudė, dukterį 
meiliai prie krūtines, bu
čiavo jos ašarotą veidelį ir 
nieko nesakė... .

. Ta i ]) iŠ n raželis An gel a 
parodė didelę meilę prie dė
maus Kristaus.- Ir .kaip vi- 
s.mms žinoma, ji yya vienuo
lių Uršųlmčių įsteigėja. Šv. 
Angelą mirė sausio .27 d„ 
1540 m. . : • T. ’

km Bet turiu pasakyti, kad 
ką j[irovidenėiečiai daro, tai 
visi susidėję daro, dėlto ię ■ 
padaro, ką tik nori.

Naujos Anglijos seimelio 
nutartą duoki o ‘‘Darbinin
ko” reikalams, štai kaip 
providenciečiai išpildė: L. . 
Vyčių -kuopa pirma davė 
$10.06. Šešiolika labiausiai 
pasidarbavusių moterų Už
gavėnių parapijos baliui ir
gi $16.00. Paskui S v. Onos 
Moterų dr-ja ir L. I). S.' lt 
kp. po. $10.00. Kas liko, su
dėjo p. Petras Buzinškas 

•—$5.00, p, Al. Karevičius-- 
$2.00, varg. p. R. Karūnas 
,—$1.00 ir p. K. J, — $2.00. 
Taiti ir sudunda 50.00 du 1 -ė- 
rių..

Tą gerą darbą atlikę, pro- . 
videneiočiai parodė savo su
sipratimą ir nesiibiediiejo. 
Nesubiodnės ir kitos koloni-*

vo.parapijiečiais tikrai di- 
džįu^juos ir turiu vilties, 
kad su tokiais žmonomis. 
bus galima 'nuveikti didėli 
darbai. . '.
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PO SEIMO
Organizacijosmetinis sei

mas praėjo. Nebuvo gausin
gas atstovais, tačiau iš cent
ro sekretoriaus pranešimu 
paaiškėjo, jog organizacija 
per praėjusius metus padi
dėjo keliolika narni. Di
džiausia kuopa pasirodė 
esanti 49-toji, So. Boston; 
ją seka Wo.rcoster, Kolegi
ja, Camhridge, Atyiol, Wa-

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimų
■ , . PARAŠĖ .

Tėvas Hugolinus Storff,O.F.M /
. ■ Vertė K.

Šioji knygele tinka vartoti apmąstymams bile dienai. 
. Kielrvienaų apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris , punktus, Pirmas inmktas nurodo kaip V. Jėzūs da
rė, antras., kaip Šv. Pranciškus, trecias, kaip apmąstyto- 
jas privalo elgtis bei daryti. • ...

Didelią užsimojimą ir 
plačią perspektyvą žmogus, 
kun. J, J. Jakąitis, nesiten
kino vien darbuote savo pi> 
rupijoje; užteko jam laiko 
ir energijos įeiti Į. plačiausi . 
Amerikos lietuvią visuome
ninį veikimą. Nebuvo orga
nizacijos, laikraščio, at ko
kio, nors visuomeninio su
manymo, prie kurio jisai 
nebūtą vienokiu ir kitokiu 
būdu, pfisidej ęs„ Ir. vi sose 
šiose organizacijose jam. vi
suomet teko užimti vado- , 
vaujantis, vaidmuo. Savo 
nuveiktais darbais jisai at
sistojo pirmoje eilėje Ame
rikos lietuviu garbingiausią 
žmoniiĮ. . ..

Idealistas kun. J. J. Ja
kaitis ieškojo platesnės dir
vos savo darbuotei. Sukūręs 
pavyzdingą parapiją su vi
sais jai reikalingais orga
nais ir išmokėjęs josios sko
las iki minimumo, jisai, ne
sėdėjo ranką sunėręs, besi- 

‘llžiaugdainas^ savo nuveik
tais darbais, bet ieškojo hm 
du kaip pasidarbuotą pla
tesnei visuomenei ir dau
giau gera padarytą Ameri
kos lietuviams.

Būdamas . aukštos doro
vės, kini. J, J. Jakaitis ži
nojo, kad didesniu savęs at
sižadėjimu galima daugiau 
gera artimui padaryty. Tai 
jisai patyrė, besidarbuoda
mas blaivybes srityje, įkar
damas blaivininką laikraštį 
“Tautos Rytą,” ir matyda
mas kaip Blaivus žmogus 
daugiau gali savo pavyz
džiu ir turtu prisidėti prie 
visuomeninio gyvenimo sekr 
mingamo. Jo širdyje bren
do mintis, stiprėjo pasiryži- 

•mas. Jisai atsižadėjo savo 
geros vietos, .atsižadėjo sa
vęs ir 1930 metais įstojo į 
Tėvu Marijoną vienuoliją.

Palikęs vienuoliu, ėjo tas 
pareigas, kimos jam bjuvo' 
skirt os. Pirmiausia • darba
vosi duodamas misijas. Ka
dangi Tėvai Marijonai pa-

Kun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C.

jas. Prohibiėijai išnykus, 
blaivinhik a m s atsiranda 
gražiausi darbo ditva, Te
gul toji dirva nelieka už
želdinta kenksming d m i s 
piktžolėmis! Br. Kitaras.

Tėvų Marijonu Misijos
Spaliu 2 iki 8 d. rekolekcijos—

Nutarimą padaryta ne
daug, bet tebūnie jie įvyk
dyti ir sekančiame seime tu- 

. rosime kuo pasigirti, ■ Štai 
tie nutarimai:__ ____

1- Seimas kviečia visas 
kolonijas suorganizuot blai
vininką kuopas, įtraukiant 
jaunimą į Blaivybės darbą.

2) Seimas pakartojo bu
vusį nutarimą surengti blai
vybes . savaites įvairiose 
vietose.

3) Centro .valdyba įgalio
ta kreiptis į kunigus' inisi- 
joniorius. ir klebonus pra
šant paramos Blaivinin
kams.

4) Priimtas • kvietimas 
Chicagoš apskričiui ir ki
toms kuopoms, veikiančioms 
neorgaiuzuotąi.

5- Atsišaukta į kataliką 
. . organizacijas, prašant savo 

parengimuose susi laikyti 
•L nuo svaiginamą gėrimu, -

štai įtolde maždaug nuta-. 
rimai, ^Ateity juos teks gal 
plačiau panagrinėti.

Malonu, jog centro valdy
ba išrinkta iŠ gražaus są
stato. Ihisižiūrėjus į aukš- 

•. čiau telpantį sąrašą, gali 
drąsiai sakyti,.kad. tai rink
tinės pajėgos, kurioms pati
kėtas organizacijos vairas. 
Centro valdyba reikalinga 
visą darbščią j u nariu nuo
širdžios paramos ir organi
zacijos ateitis bus šviesi.

Seime pareikšta, jog pra
ėjęs seimas tebūna organi
zacijos atgijimo seimas. To
ji mintis pareikšta sąryšy 
su prohibįcija, baigiančia 

Užversti giumozdiškas ko-

CENTRO VALDYBOS 
PROTOKOLAS.

Pilnąją Blainiiinlaj Cen
tru Valdybės pirmas posei- 
minis susirinkimas įvyko 
rugsėjo 17 d. Maiuanapolio 
Kolegijoje, Thompson, Ct.

Susirhikimą atidarė pir
mininkas kun. F. Juškaitis. 
Maldą atkalbėjo . Dvasios 
Vadas kun. J, J. Jakaitis, 
M. I. C. Susirinkime daly
vavo visav cento valdyba.

NUTARIMAI.
a) Organizuoti jaunimą į 

Blaivybės kuopas ir leisti 
.jiems darbuotis Dlaivinin- 
ką įvairiuose parengimuose. 
Šis darbas centro pirminin
ko žinioje.

b) Centro valdyba įgalio
ja Dvasios Vadą atgaivinti, 
kuopas ir organizuoti nau
jas Chicagoje ir josios apy
linkėse.

c) Iš anksto prisiruošti 
Blaivininką metinei šventei 
Grabnyčią laike. .
d) Blaivybės Vają pradėti 

nuo vasario mėnesio 1 d. tę
sti iki šv. Kazimiero die
nos. Šiam dideliam darbui 
prisiruošti sausio mėnesi.

e) Kuopos, kurios . Va
jaus laike gaus daugiausia 
naują narią, gaus dovanas 
iš centro. •

f) Surengti vakarus vys
kupui Valančiui pagerbti,

g) Centro raštininkas į- 
galiotas paraginti kuopas, 
kad užsimokėtu centrui.
Antras susirinkimas įvyks 

spaliu mėnesį.
Susirinkimą uždarė pirm, 

kun. F. Juškaitis, maldą at
kalbėjo Dvasios Vadas kim. 
J. J. Jakaitis, M. L C.

K u n. F r. J iiskaitis, pwm.
V. J. Blft'V.acka^, ra^t.

Amerikos Tėvu Marijonų Provincijolas

LDS. Kuopų Susirinkimai
EASTON, PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į
NEW BRITAIN,CONN.

LDS 36 kp. susirinkimas įvyki 
sekmadienį, rugsėjo 24 dienų, vyks spalių 1 d., tuoj po sumos, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų šv. Mykolo parapijos svetainėj 
visi nariai ir bent po vieną.naują 
ns.rj atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

NEW~HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 330 Green St; Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duoklei. Valdyba

Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaik

WORCĖŠTEK, mass.
LDS. 108 kuopos susirinkimas j 

.vyks ■spalių 1 d., Aušros- Vartų 
parapijos salėj, tuoj po. sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, :ue> 
turim fe svarbių reikalų.^..

Kviečia Valdyba

Rugsėjo ir Spaliu men, š. m.
Rugsėjo 24 iki spalių 1 d. misi- Rockford, III, 

jos ir 40 valandų Švc. Sakramen- Spalių 9 iki 22 d, dviejų sa-< 
to Adoracija — Kewannee, UI. valčių misijos — Scranton,. Pą.

WATERBURY, CONN.
Rūgs. 24 d., 1 vai. po pietų. į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grėss Avė. Ateikite visi. Valdyba

N. S. PRILADELPHIA, PA.
.LDS.. 103 k.p..mėnesiniai susirinki 

mas įvyks sėkmadienį, spalių 1 
; tuojau? po sumos, šv’. Andriejaus 

■ par. svetainėj, . 1123 Lemon St 
Kviečinipe narius ir nares ateiti h 

. kuriu užvilktos duoklės užsimokė
ti. Talpai atsiveskite nors po vje 
ųų naujų narį, prie kuopos prira 

j. : lyti, * . . Valdyba

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

mas įvyks sapUij 1., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti;' nee 
yra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite, ir savo draugu* 
prirašyt*, prie &wr

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 1.3 kp. susirinkimas įvyki- 

penktadienį spalių l-mų dienų 
vakare, mokyklos kambary, Atei
kite paausiai. Nepamirškite užsimo 
keti duokles. Valdyba

Dievo Apveizda tvarko 
žmonėmis,. pavesdama tin
kamiems žmonėms atitinka
mą darbą./ Žmogui yra leis
ta darbuotis vienoje vietoje 
ar srityje iki Aukšč.iausis 
jo nepakviečia į kitą dar
buotės sritį ar net luomą, 
kur jisai matomai yra rei
kalingas. Tasai dėsuys pil
nai pasireiškė kiui. Jono j. 
Jakaičio asmenybėje ir jojo 
darbuotėje. *

Naujasis Amerikos Tėvą 
Marijoną provincijolas ku
nigas Jonas J. Jakaitis gi
mė Lietuvoje, zanavyką 
krašte, Biidžią kaime, Sin- 
tautą parapijoje, 1886 m; 
birželio 24 d. Jojo pamaldi 
motina, kilusi iš garsios Ba- 
uaičiij giminės, Saliamono 
Banaičio sesuo, pasirašiusio 
po Lietuvos Nepriklauso
mybės. dekleraci ja, išauklė- 
j o savo vaikus giliame tikė
jimo ir aukštoje dorovėje. 
Pradinius , savo mokslus 
jaunuolis ėjo Griškabūdyje, 
gimnazijos mokslus pora 
metą ėjo Petrograde, pas
kui Mintaujoje. "

. Jausdamas savo širdyje 
aukštesnį pašauldmą, įstojo 
į dvasinę Seinų seminariją. 
Baigęs filosofijos mokslus, 
paliko Seiną seminariją su 
j osios tuometinėm dvasia ii’ 
atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes pas savo prie- 
telią a, a. kun. Juozą Jakš- 
ti, Worcestcr, Mass., lietu- 
vią parapijos klebonų. Tais 
pačiais metais įstojo į dva
sinę Šv. Sulpieijaus semi
nariją Montrealyj, Kan.adO-

.. ■ •

Teologijos mokslus baigė 
1909 metuose, kunigu įš
vęstas gruodžio 18d.Spring- 
field, Mass., vyskupo l)a" 
skirtas j Clintono airiu pa
rapiją vikaru, kur jam. te
ko dirbti, pastoracijos dar^ 
bas tris metus. Jau pačioje 
darbuotes pradžioje kun. J. 
J. Jakaitis pareiškė savo 
nepaprastus gabumus vi
suomeniniame darbe. Neli
ko plačioje apylinkėje nė 
vienos lietuviškos kolonijos, 
kurioje jaunasai darbuoto- 
jas. nebūtą pareiškęs-. savo 
pasiaukojimo lietuviškam 
katalildSkaih'. idealui..

Toji darbuote skaisčiau 
pasireiškė kun, J. J. jakai- 
čiui persikėlus klebonauti Į 
didžiulę lietuviškąją Šv. 
Kazimiero parapiją, Wor- 
cėster, Mass.. Čia jisai rado 
daug draugi jąx didelį erdvą 
naujai bažnyčiai skiepą, 
kleboniją. Pamatai buvo iš
plėsti dideliam organizuo
tam darbui, laiikiančiam va
do su dideliu užsimojimu ir 
pasiaukojimu. Tokiu tai ir 
buvo naujasai klebonas kun. 
J. J. Jakaitis.

. Prasidėjo didelis tikybi
nio ir tautinio .centro kūri
mo darbas. Visą pirma nau
jasis dvasios vadas -subūrė 
pakrikusią minią į galingą 
organizuotą pajėgą. Wor- 
cester lietuvią kolonija per 
paskutinį dvidešimtį .metu 
buvo v i e n a stipriausiu, 
darbščiausią ir pavyzdin
giausią Amerikos lietuviu 
koloniją. J inaį pasiekė savo 
aukščiausio laipsnio didžio
jo karo nietu, kada kun. Jo
nas J. Jakaitis buvo Ameri
kos Lietuvią Tarjkos ir 
Tautos Fondo pirmininku ir 
kada patys AVorcesterio lie
tuviai suaukojo Lietuvai per 
trisdešimt tūkstančiu dole
riu ir išpirko paskolos už. 
šimtą dvidešimt penkis tūk
stančius doleriu. Tiktai vie
ną vakarą parapijos svetai
nėje surinkta “Tautos Fon
dui” auką astuoni tūkstan
čiai doleriu. Tokiame darbe 
reikėjo vado,: pasiaukojimo 
ir begalinės energijos.

Kun. Jonas Ų Jakaitis 
pastatė YVorcesteryj puikią 
Šv. Kazimiero bažnyčią, di
dele lietuvišką mokyklą, 
įgijo gražius liahiūs. klėbo^ 
nijai, seselėms mokytojoms, 
jau n i m o organizacijai — 
vyčiams.. Joj < > pastangomis 
AVorcęsterio lietuviai. įsigi
jo vieną gražiausią lietuviš
ką parką — Maironio par-: 
ką. Šiandie visas Šv. Kaži-, 
miero ^parapijos turtas išne
ša pusę niili.joiio doleriu. 
Klebono pastangomis buvo 
padėtį pamatai ir antrajai 
Aušros Vartiy parapijai, Jo
jo rūpesčiu nupirktas dd- 
bąrtinis “.Gedimino Kal
nas,” antrojo lietuvią cerit-. 
ro — Aušros Vartą pavapi- 
.jos sodyba.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvią kataliką 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago*

: III. Metams $6.00.
“DARBININKAS,” Lietuvią Šv. Juozapo Darbininką 

Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadvay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus-; 
mečiui $2.00.:

‘\ GARSAS,’’ savaitinis Amerikos L; R. K. Susivienijimo 
organas,.išeinąs 73 E..South St., Wilkes-Bąrre, Pa. 
Metams -2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS/’ A. L. K. Studentu organizači- 
jos žurnalas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro nume
rio kaina20c.

“LAIVAS,” savaitinis Tėvą Marijoną žurnalas, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,” A.' L. R. K* Moterą Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chįeago, III.

- Metams 2.00. . . " . / _••
“VYTIS,” Lietuvos Vyčiu žurnalas, išeina dukart į mė

nesį, 4736 S. Wood Št,, Chicago, III. Metams $2.00. .

siėmė aut savo pečią ne tik
tai Amerikos lietuvią kata
likiškosios spaudos reikalus^ 
bet taipgi ir švietimą, tai į 
šią sritį teko jiems sudėti 
nemaža pajėgu. Šiuo tikslu 
vienuolijos vadovybė pa ve
dė kun. J. J. Jakaičiui su
rasti, naują tinkamą vietą

Kristina:. “Taip, tik mano ne
laimė, kad pasakau 'draugėms, 
kurios negali sekioto užlaikyti.”

MfELIfll z'

PRIDĖJO. e
Susirūpinęs pirkėjas grįžta at

gal Į vaistinyeių: “Žiūrėk. Pra
šiau duoti man viena gramų mor
fino ir tamsta man davei viena 
gramų aspirino.” .

Vaistininkas: “Labai gaila, 
kad klaida pasidarė iš mano , pu
sės-.. Tai tamsta' esi man skolingas 
-penkiasdešimts centų,’ ’

PERDAUG REIKALAVO.
Keleivis: “Leiskite man pasi

skųsti, Pereita naktį dvi žiurkės

NEGALI ATIDUOTI.
Mokytoja: “Aleksandrai, at

eit čionai ir atiduok man, ką tu
ri'Burnoje.”

• Aleksandras: ‘ * Laba i gaila, pa
nele mokytoja,, kad negaliu jums 
atiduoti mano geliantį dantį.”

besiplečiančiai aukštajai lie- . 
tuviškajai mokyklai — ko- 
legijai. Jam toji pasiunti* 
nybe geriausia pasisekė* Ą* 
merikos Lietuva šiandie gė* 
risi puikiais lietuviškosios 
kolegijos rūmais ir beau* 
gančiu lietuvybės ir katali* 
kybos stipriuoju, židiniu. .
. Nenuostabu todėl, kad 
Tėvą Marijoną seimas, įvyy 
kęs šiais metais liepos mėm 
Romoje, išrinko ktm. J. J* 
Jakaitį į Amerikos Tėvą.’ , 
Marijoną vadus — provin* . 

•cijolus.; •Vienuolijos-• seimo’ 
dalyviai 'mate jojo nuveik
tus darbus, jojo gilą pasL 
aukojimą tautos gerovei iu 
Dievo garbei ir rado jį tin
kamiausiu vairininku šiais 
sunkiais laikais vienuolijoj . 
darbuotėj e Amerikoje, /'

per visų naktį mano kambaryje 
nedavė man užgimti.”

Namų savininkė: “Ko tamstai' 
nori? Kodėl esi tokis susiraukęs?- 
Ar manei, kad už 5e, galėsi savo . ■ 
kambaryje pamatyti cirkų?.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBk MOTINOS *V0.

’lrmlninkė — Eva Markslęnė,
6’5 E. 8th St, So. Bostob, Miiss. 

Vlee-plrmlniukė— Ono Slnurlenfi,
443 E. Tth Št, So. Boston, Masu.
Tel. So. Boston 3422-R

Ptot. Rnšt. — Bronė CiunlenC1, . 
. 20 Gould St, IVešt Rosbury. Mass.

Tel. rarlnvny 18G4-1V
Fln. RftAt — Mnrjonu Markonttite '

33 Navarre St., BoslUidale, Mass.
Tel. Parkwąy OGŪS-IV.

Ildlnlnkė — Ona StantulIdtG
106 West Oth St, So. Boston, Moša. 

Tvarktlnrė — Ona Mlrgirdlenū.
1512 Colunibht Rd., So. Boston, Mnisa. 

Kiison Globėja' — E> JanuSonlenC ;
1426. Colurnblą Rd.. So. Boston, Ma*w 

bran<lja savo mirdrlnkinius Įniko kas 
antrų utnrnlnkų kiekvieno mėnesio, 
T:30 vai vakare, pobainytinfij ava- 
tainBj.

Vhals. drangljoa reikalais kreipkite

NEŽINOJO.
Mokytoja: “Ar žinai, kad (k* 

orft'o AVasliington’as niekados no 
melavo”?
'.Mokinys.: • “Ne; tiktai 

įau.” ‘ ; • ... .

SEKRETAI
Leokadija:"“Ar gali užlaikyti 

sekretų, Kristina?” tOttalnkv.

girde-

JONO EV. BL. PAAALPINM .
DR-JOS VALDYBA

Pirm.. — J. Pctrauskoa, . • .
24 Thomas Park, So. Boston, Uamu' 

Ylce-pirm'.—V. Meūoiiis,. .. .
1430 Columbla R4., S. .Boston, MasK ’

Prot. RažtiiiltikaR..— J. GlĮnfecMi
5 ThoniR^ Park, So. Boston. Maja. ' 

Fin. Raštininkių — Pr.. Tulelkls, ‘
1Ų9 Bowen St, So.. Boston, Mass. 

lidlninkas ;A. Kailitttthiaa
885-E. Broadttay, So. Boeton, Mm* . 

Maršalka — Zuikis
7 XVlnfleI<I St, So, Boston, Manu 

Draugija laiko mtrlnklmus kas trtdt 
nedėldlenj kiekvieno mi'netdo, 2 yal< 
po ploty, ParAph08 .492. K Tti» 
St; So. Boston,

Profesionalai, blunlwlnl. ■ pramonin* 
kni, kurkV«kMhlaar“.Dar,blhinke,’' tilt* 
vai verti skaitytoji: paramos. '

Vl«i garsinki♦'Darbininką.'* <
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE .

PAREMKIME STUDENTU
Montello, Mass. — šešta

dienį, rugsėjo 23 <L, vakare, 
Romuvos panke įVvks Vaka
rienė '. ir šokiai studentą 
Juozą Miškinį pagerbti. 
Studentas Juozas Miškinis, 
rugp. 20 d., š. in. užbaigė 
Alabamos Universitetą su 
pažymėjimais, ir grįžęs. į 
Mnssachusetts įstojo į B. 
U.. Mėdical School.

Studento Juozo draugai 
rengia minimą vakarėlį jį 
pagerbti ir likusiu pelnu 
jam pagelbėti tęsti mokslą. 
Jis yra gabus jaunikaitis ir- 
vertas paikuos.

Kas gali dalyvauti vaka
rėlyje tedalyvauja, o kas 
negali — prašomi kitokiu 
būdu sušelpti jauną studen
tą,siekiantį profesiją. - ,•

Kas. galėtų, minimą stu
dentų sušelpti teptaneša 
kleb. kun. J, Švagždžiiū 
■arba kleb. kun. F. Virmaus- 
■kiui.

PBOVIDENCE-R. I.
NAUJI PROFESI- 

. JONALAL
. Jau nuo seniau pas mus 

pasekmingai darbuojasi Dr. 
Bęhed. Čiapas (380 Smith 
st.), Jis turi gerą patyrimą 
savo profesijoje, gerą širdį, 
gailestingas vargšams.

Dabar pradėjo savo gerą 
darbą naujas gydytojas, tai 
philadelphijietis, Dr. Jur
gis Maukus. Jis atsidarė 
ofisą 1139 Smith st. Kaip 
teko nugirsti, , jaunam dak
tarui labai sekasi. Mat, pa
čioje pradžioje teko laimin
gas įvykis. Tūlas jankis ap
sirgo ir pasivadino seną 
šeimos daktarą, kuris pri
pažino vėžį. Pašaukė Dr. 
Menini, ir tas pasakė, kad 
apendicitas ir reikia siau
bios operacijos. Bet kas

; IŠDIRBU SIENINIUS

KALENDORIUS
ATLIEKU VISOKIUS

SPAUDOS DARBUS
Bažnytinius,- Draugijinius, 
Pramonėms ir Apatiškus.

Konstitucijas. Mokesčių
’ Knygutes, Blankas, VIa- 

R A, kątus, Tikietus, Laiškams 
. Antgalvius,' Knnve r t u s. 
Biznio Korteles, Languos- 

wiwou«wt na Kortas ir tt.

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

.. .. LAAYRENCE, MASS.

s

i- s.
I 

Rugsėjo 14 ‘d. įvyko L. D.. 
S. 14 kuopos mėnesinis su
sirinkimas, kuriame kun. 
Pr. Strakauskas ir V. Pau
lauskas .. išdavė raportus iš 
organizacijos seimo. Susi
rinkimas seimo nutarimus 
užgyrė. Be to, mūsų kuopa 
labai patenkinta centro 
valdybos sąstatu,

'i . ■ —...

Šiomis dienomis mūsų ko
lonijos dainininke J. No- 
rink'aitė grįžo pilna gerų įs-

Vienatine Lietuvių
Real Estate ir. Apdraudos 

AGENTŪRA
MONTELLGJE

: Perkame, parduodame ir mainome, nartus,.- farmas, biznius. 
Visokiuose reikaluose prašome kreiptis į mūsą ofisą.

Parsiduoda mėsos krautuvė. Senas biznis, gerai išdirbtas.
| Priežastis pardavimo liga. Galima pirkti vieną biznj arba mai- 
| nyti ant ūkės, nes daktąrai savininkui pataria važiuot ant
1 tikės. - • ■
■g •
2 ’ ,-vv V , . .Į. ••• Užprašome kreiptis pas mus.

Į C. P. JURGĖLIUNAS
I 630 NO. MAIN STREET, 4 MONTELLO, MASS.

jaunam tikės, šaukia kitą ir 
trečią ir kiti sako, arba ne
žiną arba apendicitas. Nu
veža ligoninėn ir ten pripa
žinta, kad. apendicitas.

Šis neaiškios ligos tikras 
atspėjimas pastate Dr. 
Mankų dideliu autoritetu ii’ 
gydytojų ir jo kaimynų a- 
kyse. Patartina lietuviams, 
reikalui esant, nesikreipti 
pds žydelius, bet eiti pas sa
vuosius, kurie visuomet ge
riau patarnaus.

Kitas naujas profesijona- 
laSj tai mokytojas Jonas 
Šimkevičius. Jis šiemet va
sarą baigė Bro\vn universi
tetą. ir tuo jaus gavo vietą, 
mokyti Hope Štreėt Higli 
School. P. Šimkevičius-yra 
doras, susipratęs lietuvis ir 

j*eras katalikas. Jis^dar ir 
toliau gilina studijas che
mijos ir fizikos .. moksluose 
i r . galima tikėtis, kad atei
tyje jo vardas- atsiras rim
tų jų mokslįninkii sąraše.

MOKSLEIVIAI.
Lietuvių Kolegijoje mo

kosi keturi ptdvidenciečiai: 
du Kacevičiai, Kuprevičius 
ir Radaras. Jie visi ir mok
sle ir sporte gana gerai at
stovauja savo miestą.

Šio miesto žymesnes mo-♦ **■ • kyklas lanko trys.: J. Cįe- 
kevičius Bro\vn College, 
Ona Tamulevičiūtė Pem- 
broke College ir Juzė Vait- 
kimaitė St. Francis Kavier 
akademiją. Be to, Jonas 
Avižinis La Šalie akademi
ją. Apie 15 mokinių lanko 
viešąsias miesto aukštesnes 

. mokyklas.
Al. Vaitkūnas, uolus vie

tos veikėjas, šiomis dieno
mis 304 Onns st., šalę savo 
valg. ‘ daiktų krautuvės ati
darė restoraną ir pavadino 
“Busy Be'e Luiich.” Reikia 
tikėtis, kad' jo tas restora
nas tikrai laikys jį “real 
busy.”

Nesenai sugrįžo iš Lietu
vos p. Petras Bužinskas. 
Jis prabuvo daugiau kaip 
metus Lietuvoje ir padaį’ė 
visokias pastangas, kad tik. 
sugrįžtų atgal Amerikon. 
Mat, p, Bužinskas buvo ke
tinęs apsigyventi ir nebe-, 
grįžti, bet Lietuvos smetona 
taip esanti rūgšti, • kad net 
jį šiurpulys kratąs, kad da
bar pamąstąs apie visa tai, 
ką žmonės kenčia. Žydams, 
lenkams ir kitiems svetim
taučiams, kurie, suprasda
mi laiko aplinkybes, moka 
pataikauti tautininkams, tai

nesą bloga gyventi, bet lieJj 
ūuviamš tai neapsakomi > 
vargai. P. Bužiilskas buvo/ 
apsigyvenęs Užkovoję, kur/ 
pats matę žiaurių įsiutusių j į- 
lauti ninku jaunalietu v i ų, 
užpuolimą ir sumušimą pa- į 
vasarininkų, o vienok aiš-j 
dai nusikaltę mušeikos ne- 
nivo tinkamai nubausti,
PARAPIJOS BAZARAS

Rūgs. 30 d. — Spalių 7d. 
ius parapijos bazaras—fė- 
rai. Visa . parapija juda, 
iruzda, kad tas gerai pąsi- 
sektų ir reikia tikėtis, kad 
ūkstantčlį pelno tikrai pa* 
darys, nęs visi tik ir kalba: 
‘ ‘Eisiu ir spendisiu, kiek 
turėsiu, juk bažnyčios rei- 
<alas.’r O kai provideiicie- 
eiai “spendina,” tai visi 
tuomet žino, kad parengi- 
mas nėra be naudos.

CAMBR1DGE, MASS.
------ BALIUS. ■„ ■*•? —

Praeitą sekmadienį įvyko 
jaliaus darbininkų; susirin- 
limas, Kadangi labai blogas 
oras buvo, daugelis negalė? 
jo ateiti. Buvusieji pasiėmė 
jaliaus tikietus pardavinėti. 
Kaip praeitais metais, taip 
ir šiais, daugiausiai parka
vusieji tikietų gaus gražią 
dovanėlę. .

Parapijos balius įvyks 
Columbus Dienoje, spalių 
12, Eikš Ballroom svetainė
je, Central Sąuare, Cam- 
iridge, Mass.

Porelė, gražiausiai man
dagiausiai mokanti suktinį, 
gaus labai gražią taurę. Se
ni ir jauni ruoškitės prie 
lįnksmaus parapijos ba
liaus. ... -Y. Ž.

APSIVEDĖ.
Praeitą sekmadienį 1 vai. 

p. p. Vladas Visminas su 
Valerija Girkontaite apsives 
de. Laimingo gyvenimo.

GRĮŽO.
Kun. Leonas Praspalius 

iš Lietuvos sugrįžo. Praei
to liepos mėnesio pabaigoje 
buvo išvykęs aplankyti savo, 
senus . tėvelius. - Kun. L. 
Praspalius, greitu laiku ti
kisi gauti nuo savo vyskupo 
paskyrimą kur nors darbuo
tis. Jis priklauso prie Dėt-, 
roit vyskupijos.

A. B

IOWELL, MASS.
Rugsėjo 10 d. Aušros 

Vartų. Motinos moterų, drau 
gija in corporė ėjo prie šv. 
Komunijos. Iškilmės buvo 
gražios,, nes tuo laiku buvo 
šventinamas naujas bažny
čios langas, minėtos drau
gijos įtaisytas.

’ Šios garbingos draugijos 
pasidarbavimas paliks gra
žų atminimą, jaunajai kar- 

. tai.

* Indianos valstybėje per IVabąsb upę. nutiestas nauj as didelis tiltas iv prie jo 
pastatytas paminklas Amerikos revoliucmiam karui ir Paryžiaus taikai paminėtu

Audros Lietuvoje
Rugpiūčio 7 d. Pietų Lie

tuvoje siautė didelės audros 
su perkūnija. Tokias aud
ras žmonės pamena tik 

pūdžių iš Cliicągos, kur .ap
lanke pasaulinę parodą.

Parapijos pikniko, įvyku
sio rugsėjo 3 d.,“'galutinos; 
sąskaitos parodė, jog pelno 
liko $451.70. Jei ne lietus, 
žinoma, pelnas būtų buvęs 
didesnis.

prieš didįjį karą. Beveik 
visą Valandą aštrūs Žaibai 
degino akis. Nuo perkūno 
įtrenkimo sudegė apie 15 ū- 
Inų. (Birštono apylinkėj 7, 
Kalvarijos 'apyl. — 3, Ma
rijampolės— 1, Vilkaviškio 
—-2, -—Alytaus , apskrityje 
daug medžių išlaužė ir ne
mažai šiaudinių stogų niv 
plėšė. Be to/keletą trobesių 
perkūnija visiškai sudegino.

Kalva? i j os; vai. Skersaba
lių kaime perkūnas trenkė į 
Stank'eviraitės Elzės gyv. 
namą ir^iižmilše. 2 žmones: 
vietos gyventoją Štankevi- 
čaitę Teofilę, 14‘metų ir 
Lazdijų vai. Aukštakalnio 
kaimo, gyv. Murankų Joną, 
21 metų amžiaus. Dar buvo 
pritrenkti Stankevičius Vy
tautas ir tame pat name pa
stogės ieskojusiėji Žaliaus
kas Br. (Krosnos vai., Nau
jienos km.) ir Domynas 
Rud. Kalv., v,aL Eglėbalių 
km.), bet. juos pavyko at
gaivinti. Iš viso tame name 
buvo 9 žmones.

Jėžno ir Nemaniūnų vai. 
taip pat perėjo didele audra 
—perkūnija. Tokios perku-. 
ui jos padarytij nuostolių

Kor

RAGINE, WIS.
pa-Gavęs nuo Vidiškių 

rupijos klebono kun. Z. Žai- 
džio laišką, kuriame apra
šyta sunki parapijos būklė 
dėl neturto ir dėl vilnie
čiams Eetuviams daromų 
skriaudų, paprašiau vietos 
lietuvių paaukoti. Surinko
me $26.50, kuriuos nusiun- 
tem Vidiškių klebonui ir 
jau gavom atsakymą, kuria
me kun. Žaidis dėkoja už 
aukas ir. prisiuntė aukoju
siems bažnyčios paveikslų.

Aukojo sekančiai: L.D.S. 
63 kp. 10 dol., L.R.K.S.?. 
67 kp. 5 dol. 11c., B. Vais
kus 5 dpi.; po 1 dol. — A. 
Vasiliauskas, S. Šapikas, M. 
Sakelis,’ S. Kumpienė, A. 
Zizminskaitė, B. Mackaite; 
po 25c. — Morkūnienę ir 
Radzevičienė.

Kurie norėtų paaukoti, 
tai Vidiškių adresas tokis: 
Ks. Z. Zeidis, poezta Igna- 
lino, pbw. Sviecianski, Zie- 
mia Wilenska. Norintieji 
gauti platesnių informaci
jų, prašau kreiptis: 2001 
Phillips Avė., Racine, Wis.

Bernardas Vaiskus.

PRANEŠIMAS
. Šiuomi pranešame L. R. 

K. S. A. Bostono apskričio 
kuopoms, jog mūsų suvažia
vimas įvyks šių metų spa
lių (October)Al d., 1 vai, p. 
p., Aušros Vartų bažnytinė
je Salėjej 4 Highfield Rd„ 
Worcester, Mass.

Visos Bostono apskričio 
kuopos, prašomos prisiųsti 
kuo daugiausia atstovų, nes 
yra labai svarbių reikalų: 
niūsų valstybės čarterio it 
New York,. Nęw Jėrsey, 

. Connecticut ir Massachu- 
setts vaisi, seimelio šauki
mo klausimai.

. Šaukią apskričio -valdyba.
Pirm. It. Lekeckas,
Selir. 'Jonas M. Vieraitis 

neatmena nei seni žmones. 
Gaisru liepsnos kasnykay 
švietė pritemusį daugiu 
Žmones apytikriai suskai
čiuoja netoli 30 gaisru. Nuo 
vienos vietos buvo matoma 
10. Iš artimesniu gaisui bu- 

. vol Ži t kaus, Del t uvos, Ba bi- 
liaus ir k.

AUKŠTAITIJOJE
. šiiigišlrfuoso-, Tauragnų

vah, ’ užėjo didėlė audra. 
Žaibas krito į Šilgiškių km. 
Albino Štaro - namą ir už
mušė tris žmones: Albiną 
Štarą, jo žmoną ir šešių me
lų sūnų (mažą jo dukrelę 
apdegino, kurios gyvybė j >a- 
vojuje). Toj šeimoj liko se
neliai tėvai turi apie 90 me
tų amžiaus, sūnus dešimties 
metų ir sužeista dukrele.

Mažą dalį jų turto spėjo 
subėgę kaimynai išnešti. Tą. 
patį vakarą žaibas uždegė 
Vorelių vienk., Kuktiškių
vai. , dviejų ūkininkų 
Kaušybų du tvartus ir du 
svirnus po vienu stogu. Su
degė mažas teliiikas ir viš
tos. Iš .svirnų Spėjo išnešti 
tik vieną skrynią ir dalį rū
bų, o šiaip visas turtas ug
nies sunaikintas. ...

Tą pat vakarą toliau nuo 
paminėtų dviejų vietų dar 
buvę 3—4 gaisrai.

i Gerb. Klebonu Dėmesiui
B Turime gražių Uždųšinei Dienai Konvertų ir La- 
1 pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai priei-
1 narnos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:

$2.75

... $4.50
.. $6.00
... $7.75 ■

Už/ 300... 
Už 500 .;. 
Už 1000 ..., 
Už 1500... 
Už 2000 ,. ..

Malonėkite siųsti užsakymus,

“DARBININKAS”

366 Broad.way, South Boston, Mass.

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMĄ KAINA , 

“Maldų rinkinėlis”
Kainos:

Juodais odos apdarais $1,50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1,00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidų.
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir Įeitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančių antrašu: 

•'DARBININKAI
366 Broadway, — So. Boston, Mass,

i

t■ • ■ • ■ ■ t

Ukrainoj Baisus Badas
Iš Pavergtosios Ukrainos 

praneša, kad tonai esąs ne
paprastas badas. Kijeve ru
ginės duonos galima misi-, 
pirkti tik mokant ne ma
žiau, kaip- po 1 rublį už 
šVarą. Bet nusipirkti dau
giau 2 ir pusę- svarų vienam 
asmeniui griežtai uždraus
ta. Duonos pirkimo eilėse 
stovi du ir trys tūkstančiai 
žmonių. Daugelis, norėdami 
prieiti be eilės, grūdasi, iš 
to kyla- tfiukšmaš, kurio ir 
policija kartais negali nura
minti. Esti daug tokių Įvy
kių, kad tose eilėse žmonos 
miršta. Kai kuriuose kai
muose visi gyv(‘ntojai;badu 
išmirė, gyventojai iŠ kaimų 
bėga, ieškodami išsigelbėji
mo', i miestus, Nusivylę vo
liojasi gatvėse ir miršta. 
Palieka gatvėse . Savo vai
kus,manydami, kad jie bus 
paimti i prieglaudas. Gat
vėse kasdien vis auga alka
nų pTešikųr skaičius, kurių 
plėšia iš-rankų duoną, pini
gus iš moterų ausų ,auska
rus ir panašiai.

Bendrai imant, badas yra. 
pasibaisėtinas.

Nuostabu, kad derlingiau
siam krašto, yra hadas. Ba
dą, ten atnešė *ne kas lįtas 
kai|) komunistiška tvarka..

VARGONININKAS
Ieško vietos; Chorą gali vesti Pje
rai. Laidymus turi gerus, Kreip
kitės į “Darbininko” Administ
raciją. .

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakorri's ant 
greitųjų laivii.. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Įgaliojimus ir ki
tus dokumentus . tvirtinu, 
neš (‘su Viešas Notaras.Lai-. 
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čėverykus 
(shoės). Jaunimui gražiau
sių š i 1 k i n i ų marškinių. 
Krautuvė didelė .ir pilna vi
sokio tą voro. Beje, mūsų 
krautuve atdarą įr vakarais 
iki 9 valandai. Malonėkite 
mus nepamiršti. .

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 No,Miin St., Montello, Mass.

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

Ofisas •
SANBORN BLOCK 
681 Wa8hington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel. N«orwood 0330

Gyvenimo vieta: 
82 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-AV .

Į LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi Keliojiė, Žemos Kainos. 
Dėl platesnių, informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen
tų arba .

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE
248 Washiiąrton St., 

Boston I

I I

5 
i 
i į 
i X I

CHARRON’S 1
PIANAI—RADIOS ' 1

J ŠALDYTUVAI . |
Aliejaus pečiai, Skalbiamos i 

mačiuos . . ••• l
20 TRUMBŲLL 8TR»T !

VrOROĖSTKR, MASS. j
Tel t
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Rytinių Valstybių Žinios
Patriotiškas Biznis

Nesenai musų skyriuje 
buvo pareikšta mintis, kad 
lakūnų minėjimo komitetai 
nesiimtų paminklus statyti, 
bet lakūnų testamentą pil
dytų. — užbaigti skridi mą 
Kaunan. Toji mintis patiko 
kai kuriems laikraščiams ir. 
ją pacitavo. Dabar . jau,, 
kiek girdėti, yra visa eile 
lakūnų, kurie noriai skristų 
Kaunan. Atsirado ir komi
tetų .jiems padėti. Galima 
džiaugtis mūsiškių pasiry
žimu ir visuomenės noru 
pitgrlhcdL^binenfasfr vie
niems ir kitiems tinkamas.

pareiškė, kad “jau yra geri 
lakumu, kurie kitą vasarą 
skris Lietuvon neužtikrinti 
finansai, viskas padaryta?’ 
Komiteto nariai teiravosi 
kas skris, kas ^paremsy bet 
p. konsulas tylėjo. Tik šio
mis dienomis' paaiškėjo, kad 
‘ ‘ Naujienos, ” bizniškais su- 
rnet imais, organizuos skri
dimą. Bet socialistai bijo 
viską skelbti, — negi lietu
viai parems socialistų žygi? 
Ir. Lietuvoje nieks nepri-

tars socialistų pasiuntiniui. 
Taigi, nutarta prisidengti 
“Amerikos Lietuvių Tnms- 
atlantinio Skridimo Sąjun
ga,” inkorpoiTiota. Ir Sudė
ties neskelbiama iki šiol. Gi 
Clųcagoje kalbaniaj kad tą 
sąjungą sudarys: pirm. Gri
gaitis (“Naujienų” red.)./ 
vice pirm, vaistininkas Kar
tūnas (socialistas), kasinin
kas bankierius Mackevičius 
(šiaip entuziastas), nariais 
Vaivada (“N.” redakcijos 
naiys), Stungis’ (socialis
tas) ir kiti. Ir pradėta 
smarkiai reklamuoti, dar 
tikrai nieko nepadarius,

organizuoti vieną tokį , skri
dimą.- Kadangi Brooklyno 
komitetas planuoja taipgi 
remti skridimą, tad žino- 

: 1 na iš faktais norėčiau palie
sti naujieiiiečių patriotišką 
užsimojimą. Tai darau kel
ti aikštėn, jei taip galima 
pavadinti, tikslų patriotišką 
biznį. Tuo labiau, kai socia
listai praeityje jau kartoti
nai Įiamokė' mus atsargos, 
neimti juos ‘‘fare valtie.’’

Socialistų “du veidu” pa- 
sireiškėy kaip visuomet, or
ganizuojant Dariaus-Girėno. 

. skridimą. Sudarytame skri
dimui remti komitete Čhi- 
cagoje dalyvavo keli “hau- 
Įienieei^i,” kurie betgi dve
jojo ar verta remti “fašis
tą” ir “banditą” t. y. Lie
tuvos kariuomenės karinin
ką, vertusį “teisėtą” Lietu
vos valdžią. Iš vienos pusės, 
buvo galvojama, kad jei 
skridimas pasiseks, tai po
puliarumo . dalis teks ir 
“Naujienoms.” Iš kitos pu
ses reikėjo apsisaugoti dėl 
priešingo, atvejo; ir-tuo tik
slu išpleškintas editorialas 
apie visas okeano skraidy
mo aukas ir apie neatsakin
gą lietuvių avantiūrą. “Ke
leivis” irgi iš pradžių (ir 
prieš išskridimą apie' du 
menesiu laiko) pašiepė la
kūnus, bet kai pamatė, kad 
nežiūrint jų skelbto boikoto 
tūkstantinės minios įvairio-

• se kolonijose dalyvavo “a- 
viacijos dięnose,7' abudu so-

. cialishi organai ėmė pritar
ti skridimui. Išleistas spe
cialus “Naujienų’’ num., 
surinkta daug skelbimų,— 
kažin kam pelnas teko? La- 

. kūnams .žuvus, trys naujie- 
niečiai ir jų pritarėjas p. A. 
Kalvaitis įėjo- į paminklo 
statybos komitetą, ėmė gar-

• binti lakūnus, mėgino lakū
nus nušviest i kaipo “nau-

. jieniečius” ir tt;? •
Vieną dieną pas p. Kal

vaitį, atsilankė lakūnas Ja
mes - Jąnušau s k a s, . visai 
mažai kalbąs lietuviškai as
muo ir lietuviams 'nežino
mas, kuris, pasiskaitęs apie 
Dariaus-Girėno tragišką žm 
vilną, sugalvojo pats skris
ti. Ponas „ kalvaitis, buv.. 
skridimo fondo globėjų, pir- 
m hiinkaš, kaip, ir iiaprastai^ 

■’ nukrei po p.- I )žeinisą pas 
. “Naujienas?’ Paminklo 

statymo- posėdy Kalvaitis

TREČIĄ RADIO SEZO
NĄ BEPRADEDANT.
Rugsėjo 14 d. radio klau

sytojams vėl teko išgirsti 
Šv. Alfonso parapijos cho
rą per WCBM stotį. Pro
grama susidėjo iŠ sekančių: 
■‘Lietuva, Tėvyne Mūsų,” 

.“Plovėjas,” “Sku n d a 
“Tu ir Aš,” ir “Pabusldni 
iš Miego.” Be to, Zigmas 
Tvaronas pagrojo armoni
ka keletą šokių.

čia paduodame keletą iš
traukų iš kųn. ’Dr, L. J. 
Mendelio kalbos, atidarant 
sezoną: .

“Labą vakarą visiems !Po- 
trijų menesių poilsio vėl 
grįžtame palinksminti mū
sų viengenčius tomis daine
lėmis, kurios teikia tiek 
džiaugsmo visiems mūsų 
klausytojams. Jau treti me
tai kaip be jokio užmokes- 
nio, be jokio atlyginimo Šv. 
Alfonso parapijos choras, 
vadovaujant Rapolui Juš
kai, dainuoja lietuviškas 
dainas. Gal ne vieiias nė ne- 
pamąsto, kiek rūpesčioįkiek 
vargo, kiek pastangų rei
kalauja kiekvienas iš tų 
pusvalandžių. Tačiau, mes 
to vargo nepaisome; mes vi
sus rūpesčius užmirštame: 
jei tik jūs esate patenkinti 
mūsų nors ir silpnomis pa
stangomis. Jei bent vienas 
jūsų, šio pusvalandžio tar
pe, per kelias minutes tam
pate vėl kūdikiu, tuo pieme
nėlių, kurs ganė Lietuvoje 
bandas, arba tuo berniuku 
ar mergaite, kurie taip 
linksmai šięnayot ar rugius 
rišote po Lietuvos žydriu 
dangų, tai mes -- jaučiamės 
laimingi, mes jaučiamės .at
siekiu savo tikslą — atlikę 
savo misiją. Mūsų troški- 
tūąs yra visuose Baltimbrės 
lietuviuose palaikyti ir gai
vinti . -Lietuvybės dvasią. 
Mūsų noras visus Lietuvius

•Mėfoitas; PIiišb lifot).

JDNiS MIMS
Oratorius ir B&Isainūotojas 

423 S. PACĄ ŠTRfeMT, 
hALTiMoRte, MiJ.

sujungti į tą bendriją, ku
rios galva, širdis ir centras 
yra Šv. Alfonso Bažnyčia, 
Parapija, Mokykla. ’ ’

Kad iš tikrųjų dora tau
tybė rūį)i mūsiškiems, liudi
ja sekanti ištrauka, pasaky
ta prieš užbaigiant vakarė
lį :.

“Šio. vakaro pusvalandį 
užbaigsime ta visiems gerai 
žinoma, širdį kaitinančią, 
dvasią gaivinančia, darban 
raginančia daina, “Pabus- 
kim iš miego.” Tą dainą au
kojame Šv. Alfonso mokyk
lai, stipriausiai Lietuvybės 
įstaigai Baltimorėje; Veltui 
kas giriasi esąs lietuvis pa
iri jotas, veltui jis savo sū
nui duoda vardą Vytautas 
arba dukrai Birutė, jei jo 
vaikai neina į . lietuvišką 
mokyklą. Ką padės mums 
iškelti lietuvišką vėliavą, ką 
padės gastroliuoti — “Lie-. 
tuviais esame gimę, u* Lie
tuviais norime būti,” jėi 
jūsų vaikai lanko svetim
taučių mokyklas ir lietuvy
bės kraujas jiemš čiulpia
mas iš jų jaunų gyslų. Lie
tuva verkia matydama, 
kaip jos vaikeliai čia Balti- 
mdrėje skęsta svetimtauty- 
bės jūroj.. Lietuvos didvy
riai kapuose vaitoja maty
dami, kaip čia daugelis tė
vų lietuvių Baltimorėj tir
pina savo vaikelių Lietuvos 
■meilę ištautojimo * katile. 
Broli lietuvi, sesuo lietuve! 
Atsiminki jog Sibiro tyrai 
pašvęsti tavo bočių krauju: 
jų kaulai ten ilsisi dėlto, 
kad, jie kovojo už lietuvišką 
kalbą, už spaudą, tuos 'daly
kus, kuriuos tavu vaikučiai 
niekur, kitur negali rastu 
kaip tik Šv. Alfonso moky
kloj. Bočių pralietas krau
jas už tą kalbą šaukia į dan
gų atkeršijimo! Už tą kal
bą, kurią tu gal neįvertini 
kaip reikiant. Nebūk išsigi- 
biėlik; neišsižadėk savo te- 
vainystes; neišduok savo, 
vaikelių. į svctinitautvb.es 
nelaisvę. Pasigailėk jų. Jie 
nesupranta kiek kentėjo 
mūsų • protėviai;- nodtiok 
įiėrclaug jiems valios.: Bū*

Telefonų ’ buvo šaukiamas ' rius buvo aukštą mokslą 
katalikij. visuomenės: vienas ’baigęs, žmogus, armijos ka- 
vadų, siūloma jį “paskirti” , 
vice piiniiiiinku. Kasdien 
lankomasi ir pas “Margu
tį,” ieškant pritarimo, bet 
veltui. Bet nei katalikių, nei 
tąutininkai nesiduoda suve
džiojami, , . ' ■ •
.' Dabar sociąlistaį arklo Da- 
r iui-G i reniu pan 1 i nkl o dar- 
bą ir liūtį komitetą. ‘ Komi* 
tetui dar: liepos mėli, pa
skelbus apie rengiamą avia
cijos ir golfo dienas pamin
klo naudai, •. sočia Ii štai skel
bią nigs. 24 d. “aviacijos 
šventę.” Džeimsui garsinti. 
Organizuoja 100 agentų* 
tūrio tūlės po UO dol. su-r 
teiti, taigi 15,000 dol. fon
dą, gi jei bus daugiau pini
gų, tai “atliekamą pelną” 
Įiaskii-s Dariaus-G įrėiio pa
minklui. Nors Džeimsas tu
ri du lėktuvu (vienas p(*u- 
kiąvietis), bet- jis atsisako 
savo kaIšlalą pridėti: “Pir
kite mali gerą lėktuvą, tai. 
skrisiu.’’ Jis neblogas lakū
nas,- tik eina kalbų, kad jis 
pašalintas iš Amerikos la
kūnu asociacijos. Jo garsi
nimui rongiaųioje švente jo 
neva dalyvaus eilė žymių 
lakūnų, bet' tiktai vienas 
lietuvis (Vitkus); Lietuviui 
Aėro Klubas yra priešingas 
netaktiškam veikimo kursui 
ir socialistų arogantišku
mui, Socialistai, dar neskel
bia, bet-’ruošiasi tam, kad su 
Džeimsu skl istų jų narys 
Vaivada kaipo radio opera
torius (per žiemą pasimoki
nęs). Tūlas lakūnas, svečias 
iš Lietuvos labai norėtų su 
Džeimsu skristi, bet argi so
cialistai užleistų vietą jaui, 
Lietuvos karininkui, taigi 
“ faš i s t u i ir banditui.'’ ’ 
Džeimsas yra, kaip, inniėta, 
neblogas lakūnas, bet be 
aukšto aviacijos ar bendro 
mokslo ir vos-vos susikalbąs 
lietuviškai. . Kad jam Ame
rikos valdžia duotų'Teidinią 
skristi, labai abejotina; Da-

pitonas,^) visvien buvo sun
ku leidimą gaut. Žmones 
kalba, kad socialistai pasi
pinigaus ir nutĮls, Išski
riant Chicagą, vargiai jie 
kur kitur galis pritarimo.

Gi tuo tarpe, socialistai 
nesiliauja kaltinę kitus Da
riaus-Girėno nepasisekimu. 
Jie kaltino Lietuvos val
džią, atstovą, konsulus, ir 
labinusiai patį komitetą 
(kuriame ir jie neva pri
klausė) . Lietuvos atstovas 
ir gen. konsulas atsiliepė į 
tuos priekaištus, bei konsu
las Chicagoje nedrįsta atsi-

draugus. . Paminklo idėjos 
socialistai dabar visai nere
mia,' visą atydą, ..nukreipę į 
“būsimą” skridimą. / Nepa
sitarę nei su Dariaiis-Gire- 
110 komitetu, kuris yra tin
kamas pareikšti kaip lakū
nų testamentas bus vykdo
mas, nei su lakūnų gimi
nėms, nei su Aero-Klubu, 
socialistai slaptai sudarė 
savo komitetą, be pasiseki
mo mėgina gauti jam prita
rėjų iš kitur, ''pakrikštijo 
neturimą lėktuvą “Lituahi? 
ca II,” ir šlykščiomis prie
monėmis mėgina apsidirbt i 
su opozicija. Lakūnas Ta
mošaitis, III. Na t i.o n a 1 

. Guard aviacijos puskari- 
ttinkas, buvo ‘1 Marguči <> ” 
garsinamas skilsiąs Lietu
von. Socialistai apskundė 
jį, kad jis neva gavo 3 dol. 
auką, (skridimui?) iš Los 
Angeles merginų, — ir jis

"šiomis dienomis pašalintas Į 
iš tarnybos. Betgi vietos lie-' 
ttmaų pasipiktinę tokia so
cialistų akcija, per genero
lą išsiaiškins i r atitai
sys skriaudą.

. Minėtų faktų akyvaiždoje 
visuomenei bus lengva o- 
rientuotis. ,Tik turim apgai
lestauti, kad. momentą^, var
tojamas 4 ‘ j latriotiškam’ 'biz
niui. Mes rytuose esame pa
siryžę remti visokį užsimo
jimą, bite bus ideališkas, 
Įiatriotiškas ir nebizniškas. 
Jei “ Amerikos Lietuvių 
Transatlantinio . . Skridimo 
Sąjunga” - .pasirodys, tokia, 
negalėsime neremtu Brook- 
Ij'no ir kiti komitetai visgi 
turėtų ir .Dariaus-Girėno 
paminklą paremti ir kartu 
kelti fondą būsinčiam skri
dimui; Katalikai, parems 
Lakūnų paminklo komitetą 
Cli ieagoj e (bereikalingas 
paminklas iBrooklyne), ką 
ir'turėjo—dėmesy -- K. ■ Va i - 
pins, keldamas testamento 
išpildymo mintį.

Vincas Juroni.'i.

Apaštalystės - Maldos dr? 
jos “card party” davė pa
rapijai apie $10,0.00.

.'Rugsėjo 10 d. įvyko.Šv. 
Rožančiaus draugijos ba
lius, 30 nu gyvavimo sukak? . 
tuves paminėtu . >

S inge r Marlinio kompani
ja pasirašė N R A. Kaiku- 
riuose departamentuose dir
ba 3' rūtomis..

Girdėti, kad visi lietu
viai rengia balių, kurio pel
ną skiria ktirui savo įstai
goms, kaip tai*, bažnyčiai, 
mokyklai, klebonijai, Sese? 
rų namui, abiem salėm.— 
Senai taip reikėjo.

Vielinis:

NUOŠIRDUS AČIŪ
B

HIZABETH, N. J.

kalams buvo gausus pa ren
gimais ir pelningas.

ŠV. Pranciškaus tretiniu- i 
kų kuopa turėjo-‘‘rard pal
ty” ir davė pelno $80.

Parapijos išvažiavimas Į 
Atlantic pajūry davė pelno 
$474.00.

Br-ooklyii, N. Y. — Mote- ■ 
rų. Sąjįmyns “9 kp, , narės
netikėtai surengė man var
duvių dienoje vakarienę, 
kur išreikšta man ir mano 
vyrui daug nuoširdžių lin
kėjimu ir įteikta dovana— 
užtiesalas lovai.

Gerb. Sąjungietems taria 
nuoširdų ačiū už linkėjimus 
mmi ir mano vyrui; už va
karienę ir dovaną. Pasižadu 
M. S. kuopoje dar daugiau 
pasidarbuoti,

Marijona Kivitiene.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. . Galop prakei
kia.

Naujiena! Naujiena!

Atvykęs lietuvis filmuotojas

C. G. Lukšis
damas lietuvis ir lietuvė, 
rūpinkis persunkti tavo 
vaikučius tikra lietuviška 
dvasia, kurią rasi tik Šv. 
Alfonso mokykloj.. Dar ne- 
per vėlu. Jei jau ir pradėjo 
kokui kitą mokyklą lankyti, 
tai rytoj arba pirmadieni 
atvesk vaikus išv. Alfonso 
mokyklą. Suteik ramybės ir 
atilsio bočiui kaulams Lietu
vos kapuose. “ Pabuskim iš. 
miego!”, visi pabųskim lie
tuviškos mokyklos reikalu, 
kol dar ne per vėlų,

APLEIDO MIESTĄ .
• Antanas Mažeika ir žmo

na', gerai žinomi .. vietiniai, 
apleido: Baltimore. pereitą 
savaitę ir persikels į Evo- 
rętt, Pa. Teko girdėti, jog 
1). Mažeika paskirtas Grei
tos siuvyklos t ame. miestely
je viršininku. ,

MIRĖ. :
Mikas Dambrauskas,

tnėtų.. amžiaus, pasimirė 
rugsėjo 15 <t Mirties prie
žastis buvo kraujo užnuodi“. 
jiųias. Palaidotas Šv. Sta
nislovo kailinėse, rūgs. 18 d.

7

Į Paskutinį Sezoninį

Rugsejo-Sept. 24,1933
Klasčiaus Parke Maspeth, N. Y

TEN DAINUOS CHORAI, BUS ŠOKIAI IR KITI PAMARGINTAI,

Jei norėtumėte savo paveikslus' siųsti gintinoms Į Lietuvi! tas brangiai kaštuotų: gėriau at- ■ ’ 
eikite i parkų, p. LUKŠYS nutrauks Jūsų krutančius ir kalbamus paveikslus ir nuvežęs į 
Lietuvą rodys juos visuose teatruose, po miestus.ir miestelius; ten mus nu'itys ir džmugsis. . 
.visi giminės ir pažįstami. Tuos paveikslus matysimo ir Bi’pokiyne. Tat jauni ir seni įduoki-' 
mė-savo paveikslus į Lietuvą.-nes tnomi visai net ikėtai nu stebinsimo savuosius. • .

GROS VYTAUTO ORKESTRAS. 
Pradžia, nuo 2 vai. po pietų. 

‘ Įžanga 35 ceiitai.

Įdomiausius paveikslus trauks 
nuo 3 vai. h tęsis kol bus šviesa 

(< įėmusia P’rihfikito 3 vai.)
’ Vagiąs Veltui,. RISNMEJAL

svctinitautvb.es


Penktadienis, Rugsėjo 22, 1933

New Yorko ir New Jersey 
Draugijų Dėmesiui

; . JDidž. New Yorko Federacijos Apskritis; turi jau 
veikiantį Danajis ir Girėno paminklo reikalu komitetą. 
Komitetas sųošiasi prie masinio Didž. ,New Yorko drau
gijų susirinkimo, kuriame dalyvaus įvairių srovių drau
gijų atstovai. Prisiruošti šiam susirinkimui ,ir bendrai 

t nusistayfi Lakūnų paminklo reikalais, žinomi kviečiu vi
sų New Jėrsey; New Yorko ir Brooklyno parapijų drau
gijas prisiųsti į Federacijos Apskričio reguliarį susirin- 

r Simą rūgs. 29 d., Karalienes Angelų parapijos salėje, 
savo delegatus ar valdybos narius. • . •

• Šiame susirinkime bus taipgi iškeltas Vilniaus Va
duoti Sąjungos darbuotė y Federacijoje, Spalių 9 diena, 
V. V. S. Geležinis Fondas, ste, Šiuos re įkalus referuos 
ląisv. men. Juėzas Žilevičius. • .

Kun, Jonas Keikūnas,
. Didž. N. Y. Federacijos Apskr. Pirmininkas.

KAS BUS SEKANTI DRĄSUOLIAI?
’ Vienas Rytinių Valstijų 

. (C.onneoticut) lietu vi s inži- 
nierrns vedu platų ir -rimtų 
susirašinėjimą su kun. ‘N. 
Ųakahiiu dėl naujų žygių 
per Atlantiką. Minėtas inži
nierius, kurio vardo dėl 
tam tikrų sumetimų prašo 
neskelbti, suradęs puikų ir 
visai naują (vos 120. valan
dų dirbusį) 450 HP lėktu
vų, kuris yra penkių vietų 
ir ’ turi vienpusi n į • radio; 
parsiduoda nepaprastai pi-

■ giai. Atrodo, kad kaip tik 
susiorganizuos Brooklyne 
Dariaus-Girėno Fondas, tas 
lėktuvas bus nupirktas ir 
pavestas kvalifikuotiems la
kūnams, kurie pasektų Dit- 
rįaus-Girėno keliu ir pilnai 
išpildytų jų testamentą. O 
toldų didvyrių lietuvių tau
ta suras, nes tūkstančių jos

jaunų sūnų širdys verda gy
va tėvynės meile. To darbš- 
tatts htžtni eriaus—žiniomis, 
Amerikoje esą apie 17 .gerų 
lietuvių lakūnų, kurių tarpe 
gal net keletas sutiktų, leis
tis į tą žygį. O jei čia ir 
neatsirastų ar nebūtų tin
kamo, tai galėtume paimti 
iš Lietuvos, priduria inži
nierius;. Bet man atrodo, 
kad tai Amerikos lietuvių 
ambicijos dalykas ir jie sa
vo jėgomis* baigs Dariaus- 
Girėno pradėtąjį žygį. Tai
gi šiaip ar taip, atrodo, kad 
rytai linksta į gerąją pusę 
ir užbaigdami Dariaus-Gi
rėno žygį, pastatys jiems 
geriausi paminklą, nes į- 
vy k d y s jų testamentą... 
“sparnuotas lietuvis turi 
būtinai nuveikti klastingą 
vandenyną mūsų tėvynės

Lietuvos garbei?’ Nors iŠ- 
tikrųjų Darius-Girėnas len
gvai nuveikė' vandenyną, [ 
bet pilnai jiems nepavyko | 
to, ko norėjo. Tą įvykdyti 
paliko mums, kurie gyvena
me. Tat, lietuvi sparnuotas, 
gal pirmųjų tavo tautiečių 
drąsus žygis užkūrė ’tavo 
širdį karšta tėvynes meile, 
bet gal nedrįsti pasisakyti 
plačiai visuomenei, o jei ir 
pasisakai — labai nedrąsiai.] 
Tat visi atsiliepkite, visai 
nesivaržydami ir nebodami, 
kad kiti jau ir anksčiau už 
jus būtų pareiškę savų norą 
pasitarnauti savo tauti.

Prikelkime užmigusį sa
vimi ir savo- tautiečiais pa
sitikėjimą, kurį mumyse 
nuslopino šimtmečių verga
vimas svetimiesiems. At
gaudami pasitikėjimą savi
mi, užtikrmsim tautai atei- 
H- ■ . ;

K. Vainius.

PATERSON, N. J.
parapijos vaka

riene: : •
Šiais metais sueina .22 

metai, kai Patėrson, N. J. 
gyvuoja Šv. Kazimiero pa
rapija. Šiam atsiminimui 
rugsėjo 24 d. sekmadienį, 
7:30 vakare yra rengiama 
parapijos vakarienė. Vaka
rienei surengti yra susida
ręs vakarienės Rengimo 
Komitetas, kurio priešaky
je yra gerb. Žilienė ir Sas
nauskienė, Komitetas labai 
uoliai darbuojasi ir daug! 
yra tikietų pardavęs. Į va
karienę rengiasi atsilankyti 
visi parapijos darbuotojai

‘ *** * * ’ . • w

1 LIETUVOS DAINA-ANSAMBLIS f

ir pirmieji organizatoriai. 
Daug žada svečių atvažiuoti 
ir iš apylinkių kolonijų. Iš 
visų aplinkybių galima lau
kti labai šaunios vakarie
nės. Programoje numato
mos kalbos ir solistai. Sk
listų tarpe pasirodys Pater- 
sono lakštingalos i M. Baub
lytė,. R. Mifebeliūte, P; An- 
dreičkas ir L Sprainąitįs. 
Tikrai jų verta bus' pasi - 
klausyti. Tat visi vykime į 
parapijos vakarienę I. , .

PAŽYAlETINOS SŲ-’
. KAKTPVmS. .
Sekiųadienį, rugsėjo 17 d. 

Šv. Kazimiero parapijoje 
buvo labai žymios iškilmės. 
Tos parapijos geri parapi
joms ir pavyzdingi lietu
viai Stasys ir Rožė Kalan
tai. apvaikščiojo 10 metų 
Savo moterystės sugyveni
me sukaktuves. Iškilmės 
buvo grynai katalikiškos. 
Buvo užprašyta iški I minga 
suma, Imrią atlaikė vietinis 
klebonas ktin. S. Stonis. Be 
to, tuo pačiu laiku prie ša
lutinių .altorių laikė mišias, 
kuli. j. Aleksiūnas ir kun. 
J. KartaVičiUs. Laike mišių 
bažnyčia buvo apšviesta vi
somis šviesomis. įspūdis 
buvo labai gražus.

Be to, geri). Kalantai pa- 
i racijos bažnyčiai. įtaiso gra
žią, klausyklą. Ta Kalantų 
dovana parapijai yra labai 
vertinga ir brangi. Tai tik
ras krikščioniškas papro
tys. Vietoje, ka-d pinigus 
praleisti valgiams ir gėri
mui, čia padarytas gailes- 

' tingas darbas. Visi tuo gra
žiu pavyzdžiu gere j asi. Tad 
linkime gerb. Stasiui ir Ro
žei. Kalantams ilgiausių 

' metų!

3r.angaitienei ir P. Kačin
skienei už seimo gardų pi- 
ragą.

Sąjungietės mano rengti 
daugiau draugiškų vakarie
nių, nes įvykusioji visiems 
lątiko.

v A L a n D o s s i,
Nuo 9—12 15 ryto, 2—8 vak. j 

Sventadicniaii tusltanu |

499 GRANU STREET |
(kampas Union Avė.)’ |

t ________________ _____ _ ____ BROOKLYN, N. Y. |

į Telephone:STAGG 2—0706

LDR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS

: X—XAY
| Namų Telefonas: Michlgan 2—4273

He porteris.

-■ ..— Rengia  y

Koncertą ir Balių |
C. BROOKLYN, N. Y.

ŠODALlEČIŲ VED
1 KIMAS.
Po karštos vasaros Soda- 

ijėtes vėl pradėjo uoliai 
veikti. Pereitų susirinkimų 
Sodalietes nutarė laikyti 
‘1 Masųu&Tadų, ’? spalių 15 
dieną, šios mados balius 
jau senai buvo rengiamas 
mūsų parapijoje, Sodalietės 

■ kviečia visus iš anksto, pa- 
sigaininti. kuo įdomiausius 
ir gražiausius drabužius, 
nes bus duodamos dvi dova
nos; Tikintai iš anksto pb 
gesni tik —t 40c. Prie durų 
—50c. Sodalietės prašo visų 
parapijiečių ir Sodaliečių 
si vakarų paremti, pelnas 
pusiau, sif parapija. __

Vainikas!

nes, Daubarienės, Saurusai- 
ieties ir Redzeviči e n ė s. 
Daug prisidėta ir kitų.

Garbė, Motorų Sąjungos 
24 kp. ir jos darbščioms na
rėms. . . Vietinis,

—Eduardas . Kamaraus- . 
kas susituokė su • Joanna 
Kepief, rūgs. 16 d. Karalio- : 
ijės Angelu bažnyčioje. \

ŽINUTĖS

Profesionalai, biznieriai, pramonių* 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke,M tik
rai verti skaitytojų paramoa

Viai sftU’sinkltils “Darbininke.” .

BROOKLYN, N, Y

h
b
ų
Ki

Rugsėjo

f

•X

tA. 1933 
KONCERTAS 
5:30 po pietą 

B A L I U S 
X 8 vai. vakare

t ■ X X- i:

į Tikietai:
| 50c - 75c - S1.00
4' A’. '-/-

i
.| DALYVAVO Radio City Music Hali, Brooklyn 

Museum, De Witt Clinton High School, Philadel- 
phia, Pa. ir Dainuoja per Radio Stotį WLWL.

| LABOR LYCEUM
? 949 Willoughby Avė.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
35 KP. VAKARIENĖ.

, Rugsėjo 10 dieną įvyko 
: Moterų Sąjungos 35 kuopos 
susirinkimas ir draugiška 
vakarienė. Dalyvavo kun. 
Laurinaitis ir sąjungietės.

Prieš vakarienę buvo iš
duotas raportas iŠ seimo. 
Raportą išdavė delegatės 
pirm. AL Brangaitienė ir 
vice pirm. M. Kučinskienė. 
Taip pat nutarta rengti, 
r‘Obuolių Balių ”, lapkričio 

5 dieną.
Vakarėlis buvo labai 

linksmas. Valgius paruošė 
p. M: Fultmonienė ir p.Čes- 

I nalevičienė, gabios šeimi
ninkės. Svečius palinksmi
no Petras Kučinskas armo
nika ir Alplionsas Jąkup- 
čionis pianu ir sudainavo 
kėlės daineles. Sąjungietės 
labai dėkingos muzikan
tams ir juos gražiai apdova
nojo.

Vakaro vedėja pirmin. 
Brangaitienė dėkojo sąjun- 

. gietėms, nes retai būna 4b". 
ki linksmi vakarėliai. Kal
bėjo kun, Laurinaitis. Jis 

, ragino sąjungietės veikti 
daugiau labdarybei. Taip 
pat gražiai kalbėjo vice. 
pirm. M. Kučinsldenė, fi- 

, nansų rast. Kazlauskienė,
> kasininkė T. Jakųpčionienė,
J raštininkė S; Jakupčionyte
y ir p, Męžalienė. Pastaroji

RrAnlflvn N Y X & Sllvo Abelio gėlėmis pa-
uiuuniyity n. 1. X puošė; staM Sąjungietės

dėkingoj delegatėms pp.

-T t

"'-i • • • i

PIRMOSIOS SUPRATO
Didesnieji darbai gyveni

me yra nudirbami tik dėka 
organizuotų ir pasišventu
sių! žmonių, Ypatingai mū
sų tautos praeitis tą parodė, 
dek yra galinga visuomenė, 
tuomet jos nariuose vyrau
ja santaikair pasišventimas. 
Tarp daugelio mūsų išeivi
jos organizacijų, yra viena 
iš rimčiausių ir didžiausių 
moterų organizacijų Mote
rų Sąjunga, Ji savo darbuo
te yra apėmusi bemaž visą 
Ameriką. Ir reikia pripa
žinti, kad -Moterų. Sąjunga 
daug prisidėjo atgauti Lie
tuvai laisvę, o dar daugiau 
darė ir daro įtakos į lietu
vybės klestėjimą Ameriko
je. Nekalbant apie tai, kad 
sąjungietės, kaip pavyzdin
gos lietuvės-niotinos, išauk
lėjo gražius lietuviškas šei
mas, jos per savo kuopų 
veiklumą varo nenuilstamą 
religinį ir kultūrinį darbą. 
Moterų Sąjungos kuopos 
daug prisideda prie parapi
jų ir kitokių kątalikiškų įs
taigų palaikymo.- Drookly- 
ne visi jaučia vietinio kata
likiško laikraščio reikalin
gumą, visi daro įvairius už- 
metinėjimųs vietos vadams, 
kad jie nesirūpina tokio lai
kraščio išleidimu, bet mažai 
kas rimtai pasvarsto, jog 
tokiam laikraščiui išleisti 
reikalinga pinigų. O iš kur 
juos paimti? Tačiau, Mote
rų Sąj-gos 24 kuopa (Kar. 
Ang. parapijos) pirmoji tą 
suprato ir tam tikslui su
rengė išvažiavimą Forest 
Parke. Žmonių atsilankė 
gana daug, ir są’jungietės 
padarė gražaus pelno, kurį 
ir pavedė Lietuvių Univerr 
saliam Biurui besirengian
čiam tokį laikraštį išleisti. 
Jei ir kitos organizacijos ar 
•kuopos taip reikalus su
prastų, greit sulauktume ir. 
savo laikraštį./

Nors jokiu būdu nebuvo 
galima sužinoti, keno inicia
tyva tas viskas buvo < su
rengta, nes kai išvažiavimo 
metu korespondentas kiau
šinė jo, tai sąjįmgįetės tą 
“bėdą” viena kitai, vertė. 
Tačiau, atrodo,,, kad dau-. 
ginusia buvo . pasidarbuota 
kvai'teto ponių: Dumblio-

. —Lietuvos Daina kehur- = 
fadioniais dainuoja, per ra- į 
dio WLWL (k’atalildškū Į 
stotis) ketvirtadienio vaka- i 
rais 7:45—8 vai. į

—Kum P. Lekešis grįžta į 
Amerikon laivu Europa, ■ 
kuris įplauks nigs. 24 d.
. ■' —14 Vienybė ” 44 Nauj i.e- i
nų” kompanijoje? Jos re- ! 
daktorius tarėsi, su p. Gri
gaičiu, sako, ir p. Struins- 
kis dabar Chioagoje baigia 
planus. Vargšai, tautininkai 
šito • nesitikėjo,..

—Šiaiš metais daug lietu- . 
vių stoja aukštesnesna ir 
vidurinėsna mokyklosna. Y- 
pač didelis skaičius stoja į i 
katalikų high schogls.

—P-nia T. Barzilauskio- 
nė po operacijai žymiai g(>- 
rė j a. Neužilgo iš 1 i g< ai i i lės 
grįš namon.

—Brooklyne keletą dienu 
svečiavosi kun. Orvida iš 
Amsterdam, N. Y. •

—Lietuvos ministeris p. 
B. Balutis buvo atvykęs 
New Yorkąn tarnybiniais 
reikalais.

*—Lakūnų komitetai, ku
rių yra pas mus jau trys, 
negalį sutikti, dėl “koalici
jos.” Be to, komitetų tiks
las dar visiškai neaiškus. 
Laukia spalių 15 d. kai vi
sos draugijos pasiųs atsto
vus į bendrą Susirinkimą. 
Daugiausia: pešasi sandarie
čiai ir tautininkai.

—L. D. S. seimą aprašė 
trumpai New Yorko dien
raštis. Daily News, rūgs. 13 
dieną.

—Šioj savaitėj kunigų re- 
. kolekcijose buvo kunigai.:

S. P. Remeika, j. Aleksiū
nas ir J. Laurinaitis.

—Sunkiai serga Jevą Ja- 
’ kimavįčienė. Guli Haniilton 
. ligoninėje. Maspetietė Į). 
‘ Arlauskienė gyja ir tuoj 

grįš į namus.
—Paskutiniu laiku žmo

nės labiau pamėgo “Darbi
ninką.” Jau prie bažnyčių 
jų net pritrūksta. Reikėtų 
dar labiau 4‘Darbininką" 
Brooklyne praplatinti. .

—Brooklyno profesi jo- 
nalai laukia; katalikų profe- 
sijonaių klubo sutvėrimo. 
Šį rudenį būtinai reikalinga 
katalikams susi organ izuot i.

—Karalienės Angelų pa r. 
šokiai praeitą šeštadienį bu
vo labai negausūs. Jau ant
ru kartu lietus pakenkia 
parapijos parengimams..

Tol. Brynnt 9-7763

CLEMENT VOKETAITSS
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

; New York, N. Y.

g

Teleplione: STAGG 2—9105 . .. |

(fTTBICK) g
LIETUVIS DENTISTA8

I 821 S. 4th Brooklyn, N. I. | 
X-SĮnnfiuĮUf Diafinog^ 

j . Gaza Ane&Uka 
L VALANDOS;
i 9 vąl. rytę Iki 8 vai. Tukam.
: Penktadlentąiij ir ijentadlenlali 

tik Msii&m 3

i

KLASČIAUS

CLINTGN PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Sykiams ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta Brook- 
lypę-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui, x 
kamp. Maspeth ir Eetts Avė.

JONAS KLASČIUS, Sav, |
Maspeth, N. Y. i

Tel.. JBvci’grecii 6-5310 

JOSEFH GARS4VA 
G R AB OR IVS

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFOBD AVEHUE 

BROOKLYN, N. T.

TeL Stagg 2—5948 Netary Public

BIELIAUSKAS
I Oratorius ir BalsanraotojM 
j 660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stugg 2—0783 Notnry Publle

JUSEfBLEMNM 
(Levandauskat) 

GRAB0RIU8
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

... .......... -
Telephone Stągij 2-4409 NOTAtlY P&BLIG

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, 'Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Ne\vtown 9—4464

ANT. L VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
. Apdmuda Visose Sakose 

Notary Public.
5441 r- 72-nd Street, 

Arti Grinai St.
*• MASPETH, L. U N. V. •

tT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ane., Brooklyrt

$ 'i’el. 6—4614
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