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Musų Lakūnų Laidotuves Kaune

Vaizdas iš Kauno aerodromo. Susirinkusi milžiniška minia žmonių prie atvež
tų mūšų žuvusių didvyrių karstų klausosi kalbų. . .

Numeriais pažymėti yra šie: 1) Jungt. Valstybių atstovas p. Stafford sako pra
kalbą, -2) ministeris pirmininkas p. Tūbelis, 3)inž. V. Vileišis, 4) adv. šilingas, 5) 
Southbostoniečiams pažįstamas, gyv. So. Bostone, karininkas Leonas Sčėsnulevičius.

Vokiečiai Apipleše“Lituanicą”
Lietuvos spaudos žinio

mis^ Soldino, miestelio gy
ventojai, kur ištiko mūsų 

:-lakūnus kap. Darių ir Įeit. 
Girėną nelaimė, smarkiai a- 
piplėšė sudužusios “Litua- 1 
nicoš” liekanas. Gyventojai 
išplėšė daugiau trečdalio 
“Lituanicos” dalių. Išneš
ta taip pat lakūnų šarvui 
tės dalis kaip tai baklage.s 
ir kitos reikmenys. Višiš-. 
kai išplautas ir pavogtas 
aukotojų, sąrašas,, kuris bu
vo įrašytas lėktuvo drobi
niam aptaise.

Kaip keista, kad visas tas 
plėšimas buvo daromas vo
kiečių sargybos akyvaizdo- 
je. Todėl Lietuvos aero 
klubo atstovai pareiškė vie
tos. valdžios atstovam^ griež
čiausi protestą. Vokiečiu 
valdžios atstovai pažadėjo : 
viską surasti ir grąžinti 
Lietuvai,

Vadinasi, amerikiečių lie
tuvių aukotojų vardai žuvo. 
Tūri, būti koks nors kolek
cionierius pasisavino, Lie
tuvos "tautininkų oficiozas 
“L. A.” ramina jautmio- 

. siųs, tėvynės meile užside
gusius piliečius, kad Soldi
no nacionalsocialistų smo
giamųjų. "dalių , vadas davęs 

' garbės žodį, kad visos tos 
dingusios, brangios mūsų 
tautai liekanos bus surastos 
ir Lietuvai grąžintos. Tą 
straipsnį “L. A. ^ užbaigia 

: Šiaip*:. “Tokie vyrai garbes 
žodžio vėjams neinėto, tad; 
tiltekimė, kad išneštosios

- lėktuvo dalys.tikrai busJ4iv 
.. Alus . niekad nėra daip ląstos, ir mum. grąžintos?' 
nustelbęs kaip tie, kūne jį j Tikėkime ar ne, bet darios 
įeria,. ; . «; .. . .(pavogtos dalys Lietuvai nė-

. OLŠAIMO ŽUDIKAS
KAUNAS. Šiomis 

dienomis kriminalinė poli
cija po ilgo tyrimo nustatė, 
kad pral. K. Olšausko žudi
kas esąs ūkininkas Žilius, 
kuris buvo tuoj po įvykio 
suimtas, bet vėliau paleis

tas. Dabar vėl suimtas, nes 
esą tikslių įrodymų, kad jis 
kaltas. Dabar, — sako val
stybės gynėjo padėjėjas p. 
Mielys, — jokių abejonių 
nėra/kad pral. Olšauską y- 
ra nužudęs pil. Žilius.

RUSIJOJ MIRĖ BADO 10 
MILIJONU ŽMONIŲ

Paskutinių 6 menesių bė
gyje Pietų, Rytų Pavolgėj, 
Ukrainoj ir Kaukaze mirė 
badu iki. 10 milijonų žmo- 

• nių. Kaikųriuose kaimuo
se išmirė iki 80 nuoš. visų 
gyventojų.

10,000 BEDARBIU 
LATVIJOJ

RYGA. — Latvijos mini-' 
stedis pirmininkas Blod- 
nieks,; kalbėdamas apie Lat
vijos nedarbą, pareiškė j 
kad dabartiniu metu bedar
bių esą apie 10,000, kurių 

; tarpe apie 7,000 . inteligen
tų. .

grąžintos, Kad tik vokie
čių naciannlsocialisttr vado 
garbės žodis nebūtų lygus 
Lietuvos tautininkų žo
džiams.

KALBAMA, KAD VOKIE
ČIAI PALEIDĘ SPINDU

LIUS AR BANGAS
Lietuvoje ir Amerikoje 

plačiai kalbama, kad Vokie
tijoje su užsienių lakūnais 
jau. nebe pirmas katastio- 
fingas. įvykis. Tiesiog sa
ko, kad vokiečiai paleidę 
kokius tai spindulius ar 
bangas, kurios sustabdė 
motorą ir pritraukė žemyn. 
Pasakojama, kad lai viii la
kūnams vos pasisekė gy
viems,. išlikti lekiant' per 
Vokietiją ir maždaug toje 
pačioje vietoje. Rekrjaht, 
visai geras motoras, visą 
laiką gerai dirbęs, staiga su
stojo ir visą lėktuvą trauk
te pritraukė žkmyn.’ Tuo 
metu mažai kas ir pagalvo
jo apie tatiainus vokiečių 
naujus, bandymus, bet da
bar šį įvykį visi prisimena 
ir visaip spėlioja.

Lietuvoje iškeltas klausi
mas pastatyti mūsų lakū
nams nelaimės vietoje, Sol
dine, Vokietijoje, pamink
linė lenta su užrašu trimis 
kalbomis: lietuvių’, angių ir 
vokiečių.

Įskeltas sumanymas pa
vadinti vietas, Lietuvoje, 
kuriose yra gimę Darius ir 
Girėnas jų vardais.

KAUNAS.į — Liepos 19 
d. apie 4 vįl po pietų į 
Kauno aerodromą vokiečių 
trimotoriniu* nlaiviu atvežė 
mūsų didvyrių Dariaus ir 
Girėno kūnui;.

Žmonės į aerodromą pra
dėjo rinktis iš pat ryto. A- 
pie 4 vai. po pietų buvo ne 
tik pilnas dcrodrbmas, bet 
žmonių , nustoti aplinkiniai 
laukai. Į aikštę susirinko 
organizacijos su vėliavomis. 
Aerddromjo krašte buvo pa
statytas gedulingai papuoš
tas katafelis — čia buvo 
padėti lakūnją karstai. Ap
link katafelį Justojo vyriau
sybės nariai,‘visas diploma
tinis korpusas ir spaudos 
atstovai.

4:20 vai. po pietų iš šiau
rės vakarų pasirodė didžiu
lis vokiečių ‘jberuluft” lėk
tuvas, devynių Lietuvos 
karo lėktuvų lydimas.. Ir 
štai, milžiniškoji minia pra
virksta, o žtfvąsiųjų didvy
rių giminės ir artimieji ne
numaldaujamai verkia.

Lėktuvui prisiartinus, 
minia, dar labiau susijaudi
na, Įspūdis nepaprastas.

Lėktuvas su mūsų lakū
nais perskrenda per minią 
ir lekia į Kauną lydimas 
Lietuvos 9. lėktuvų, ir tris 
kartus aplėkęs.. miestą su
grįžo į aerodromą.

Tuojaus vienas po kito 
pradėjo leistis ir Lietuvos 
lėktuvai nuleido Deruluft. 
lėktuvą su karstais.

Narsuolių karstus iš lėk
tuvo iškėlė Lietuvos aviaci
jos karininkai. Išimtus 
karstus ant savo pečių nešė 
Lietuvos ir Vokietijos avia
cijos lakūnai.

Karstai buvo padėti ant 
gedulingo katafelio. -

Čia Jungt. Valst.. atsto
vas Lietuvoje p. Staffard 
ant karstų uždėjo J. V. vė
liavą. Be to, uždėta Lietu
vos valstybės raudona vė
liava su Vytim, tautinė tri
spalve vėliava• ir. Vj’ties 
Kryžiaus vėliava.

Paskui buvo paskaitytas 
prezidento aktas,, kuriuo 
žuvę lakūnai apdovanojami 
V laipsnio Vyties kryžiaus 
orderiu. Be to, apdovano
jami šaulių žvaigžde ir 
skautų svastika, • "

Karstai buvo apdėti gy
vomis, gėlėmis. .

Prasidėjo kalbos- Kalbė
jo inž. Vil eišis, pro f. Že7 
maitis, pulk. Pundzevičius, 
Vokiečių “Deruluft ’’ atsto
vas Halcas ir kt.

Ypatingai gražią kaitri 
pasakė Jungi. Valst. ątsto-

Laidotuvių eisena Kaune. Mūsų didvyrių karstai uždengti Amerikos, Lietuvos 
ir Vyties kryžiaus vėliavomis. Šonuose eina po 8 aviacijos karininkų garbės sargy
ba. Paskui karstus eina giminės, vyriausybės nariai, diplomatinis korpusas, orga
nizacijų atstovai. Šonuose neša girliandas.

Paskutinis Atsisveikinimas
Su Musų Didvyriais >

Liepos 20 d/ Kaunas ir 
apylinkė iš pat ryto gyvai 
ruošėsi paskutiniam garbin
gai žuvusių didvyrių atsi
sveikinimui. Visi gedulinga 
nuotaika rinkosi į Baziliką.

9;30 vąl. J. E. Metropo
litui Aikivyskupui Skvirec
kui celębniojant atjaikj’fos 
gedulingos pamaldos.

Po pamaldų Kauno Met
ropoli j os Dvasinės Semina
rijos rektorius k.an. P,. 
Penkauskas pasakė gana il
gą, didyniii garbei pritai
kintą pamokslą.

Čia buvo paminėti žuvu
siųjų lakūnų nuopelnai, tau
tai ir Dievui. Profesoriaus 
žodžiai sujaudino publiką, 
bažnyčia pravi rkoū:

Prieš išlydint žuvusiųjų 
kūnus iš Bazilikos, gatvės,

namai, langai ir stogai bu
vo apgulti publikos, visas 
Kaunas apleidęs namus su
sibūrė apie kapus, kad'nors 
iš tolo mintimi gedulingu 
žvilgsniu, paskutinį ., kartą 
atsisveikinti su garbingai 
žuvusiais tautos broliais, 
garbingai paaukojusiais 
didžiausią turtą — gyvybę 
tautos garbei.

Žaliumynais nubarstyto
mis gatvėmis iš Bazilikos 
iki didžiųjų kapų vartų žy
giavo didinga, kokios iki 
šiam laikui dar nėra matęs 
Kaunas, gedulinga, laidotu
vių eisena. Eisenos pra
džioje žygiavo bažnyčios 
tarnai karūnas nešini, pas

LAKŪNAI APSIRIKĘ SU 
AUKŠČIU

vas Lietuvoje p. Stafford.
Po to, karo -orkestras su

grojo Jungt. Valst. himną.
Baigus kalbas karstai lė

tai, gedulingai nešami iš ae
rodromo, Karstus lydėjo 
vyriausybes nariai, diplo
matinis korpusas, daug vi
suomenės veikėją, kariškių 
ir milžiniška minia.

. . Prieš karstus buvo, nesa
ma apie 50 vainikų: de
rva ir mergaitės nešė daug 
balti] rožių ir kitokių gė
lių, ..

Karstai nulydėti į Bazili
ką, kur už žuvusius atlai
kyta. pamaldos, •..

Tyrinėję įdėtojė katastro
fos aplinkybes Lietuvos ge
ro klubo atstovai yra tos 
nuomonės,, kad nelaimė įiy- 
ko, greičiausiai, dėl apsiri
kimo su aukščiu. Mat, ro- 
dyklis buvo nustatytas pa
gal Amerikos aukštumą 
nuo vandens paviršiausj o 
Europoj reikėjo rodyki! 
naujai įkestatytį.. Laikv- 
iis gi taip, žemai Darių i y 
Girėną dar galėjo priversti 
dideli debesys. •

(Dauginu žinių apie lakūnų 
. nelaimę 4 ir 8 pusi.)' 

kui juos sekė kunigų eise
na, žuvusiųjų karstai-pas
kendę žaliumynųose ir gėlių 
vainikuose, paskui karstu 
sekė žuvusiųjų giminės, vy
riausybės atstovai ir garbės^ 
svečiai, juos lydėjo 77 gelių 
vainikai nešini iiniformucP 
tą., organizacijų vadą, tame 
skaičiuje apie 10 vokiškų 
vainikų su vokiška svastika 
ir atitinkamais užrašais, 
kuriuos vokiečiai pirmi, už
dėjo ant žuvusiųjfų karstų. 
Po vainiku sekė didžiulis 
gėlynas, gyvą gėlių bukietų 
įvairią organizacijų atsto
vių nešinas. Gėlyną sekė 
marguliuojantis miškas vė
liavų, lydimas orkestrų, ku
rie pakaitomis he paliovos 
grojo gedulos maršus. Di
džiulė. eisena, bylojo apie, 
didingą žuvusiųjų garbę. 
Žuvusiųjų narsuolių dvasja 
persidavė ii\ susiliejo su vL 
sos minios dvasia.

3 valandą .eisena pasiekė 
Kanu y kapus, karstus sudė
jo kapų koplyčioje, atliko 
paskutimas gedulingas laL 
dotnv ai ceremonijas, tarė 
paskutinį atsisveikinimo žo
dį ir lygiai 3 vai. 30 miiu. 
garsus šautuvų saliutas už
baigė garbingų lakūnų Da
riaus ir Girėnų laidotuvių 
ceivmonijas.

Tebūnie jiems lonšya 
Lietuvos žemele, kurios, jie 

sikė .ir pasįeliė.p " . • ‘



AŠARINĖS MOKYKLOS

. . .. : * 
iktadienis, rugpiūčio 4, 19ŠS ’

KETINES ŽINIOS

Jį Bostono laikraščiai labai 
Bdžiltojasi vieša vasaHne.

kykla, vedama Harvardo 
niversįtet uosė. Be vei k

kkvieuas un įversi, t e t o 
nharys turįs mokinių, 

pienas laikraštis tokį didį 
garinių kursų lankymų 

avadhio didvyrišku darbu.

i i»hadowbrook Tėvų Jėzu- 
|tų kolegija turi vasariiiiūs 

tki-sųs. Tėvas Pr. Aukšti- 
^kųhmj,-po trumpų atosfri^ų, 
įpaskirtas mokyti per .vasa
rų vokiečiii kalbų, minėtoje 

Ękolegijoje.

kjkalbėjd Šye Betto vasarinės 
[ mokyklos vaikams,. lugpiū- 
į čia i (L, 9:15. vai. rytų, be- 
įgalo stebėjosi kaip daug 
tvaiku lanko šių girtinų mo
kyklų.Jis tiesiog gėrėjosi, 

e kad tos ‘.mokyklos visi mo- 
. kytojai yra jau Amerikoje

' augę.

U. Ištikrųjų ir musų vasari 
p. nė mokykla šiemet labai 
fe sėkmingai vedama. Vaikai 
F miplcšhi palenki)it i, mokyto- 
jį. Jai ir tėvai dar labiau.

4 , • ' ■ ....
a ■ • -
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IŠVAŽIAVO LIETUVON
I " s

SOUTH BOSTONO AIDAI
Rašo ‘‘Įl (jausis,

Visi iš yišų keturių Bus
im m ir apylinkes kampų 
ruoškimės, l.Šv, PetM para
pijos- antrų ir puskutinį 
milžiniškų šių. metų išvažia
vimų, . kuris. .įvyks. Labpr 
Day, rugsėjo 4 d., visiems 
p r įeiname > j-e, vi et< > j e; .gražiai 
atnaujintame Miuichback’s 
Parke,. Roslindalė. Visi ten. 
pasimatysime!

Mūsų ’Hv. Petro parapi
jos choras daro didį naujų 
narių vajų, kad tapti di
džiausiu, choru Naujoje An
glijoje. Visi, kurie gali ir

Lutei.

Šiomis . dicuomis p.p. ei. 
B: Laučiui, L. D. S. sekiV: 
torius ir Pr. Galinis, moky
tojas išvyko į Chicagų da
ly vairi į L. Vyrių Seime* ir 
Pasaulinėje Parodoje. Lai
mingus keliones ir daug 
malonumo atostogauti.

Vasarinės mokyklos vaka-

clįenų

ADVOKATAI

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

i-
414Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So, Boston . 0948
r

gyvenimo .. .
TeL Pąrkway 1864-W

' v*

- r K

‘J-

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ri- 

«ns legalias dokumentu*.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

‘‘Darbininko’’ Name 
(antros Lubos, Room 1) 

866 Eroadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

. Tel Hubbai ? 9396 
Gyvenimo: 33 Rosenaont Street, 

, Tėl Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. S- B. 6441

PR. J. KALINAUSKAS
advokatas

414 Broądway, So. Boston, 
Room 3.

Gyvenimo viela, m.Green St, 
.< ■ ■ • '.’idson, Mass.

Tel. Huilson 622.

laikų darbavosi, kad pasie* tais/ Laimėjo South Bos- L. U. S. SEIMAS 
ktų savo, kilnų tikslą— tap-| tonieciai 10 prieš 11- .
^/kunigu. \ Jis lankei Vab Kilęs miške .gaisras padi-

- dilio tos .dienos programų.
Gaisrų užgeshiųs vėl visi 

bėga į ežerų mųudytis, pa- 
simaudę lošė “ bridge” iv 
kitokius žaislus.s .

pataiso Universitetą, ir pa- 
galinus šiais metais Jo Eks
celencija vyskupas John J, 
McCorf, Švenčiausiojo. Šak-

. ramento . katedroje^ Alto<> 
ina, Pa., birželio 10 d., įš* 
ventilio. į kunigus, .

Primicijas laikė šven
čiausios P. M, Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, Cmri- 
briilge, Mass., Ibirželio 18 d.

Kim. ITaspalhis, pralėk 
; KUN. L. j. PRAŠPALIUS, dės .’ atostogas, Lietuvoje, 
šibmis dienomis išvvkes i Amerikiai šį rudenį ii

'Lietuvų aplankyti savo' sė- Detroitu Mieli,
mis tėvelius ir praleisti ato- r^ui> laivu išytižiavo 
sferas tėvnu-fe,. Iviu-ią jis Ifetuvon J onns;Milelius, A. 
Taip labai visi jiattij’ląs.' L11'''8, liįienū, Ajai-

_ ■ - . linui ja. Lėlytė, Adelia Lalis
• Liepos niėn. 25 d„ laivu ‘r K-Dalis. Juos.y ištiš ap- 

’uMilwaukee” iš Bostono .rūpiiio laivakortėmis Caim 
išvažiavo tūvynes. atkinkyti pridge ir Bostono larvajcor- 
kun. -LėonąsJLL I’raspalius. Į :aft‘el^as Kazimieras^ Si- 

w t >,, jV t dabras, kuris tuo vėršiasiKun. Praspalms atA’vko r ’ .
.. .v' . 1V; * jau nuo 1919 meteAmeriką is Algirdzių para- ■ ■ . V D
pijus 1912 ; metais ir visą CTIinOITIl

Jaumitis Antanas J asiliš
kas, 7 metų, amžiaus, gyve
nas 161 W.'ThM St* lie
pos 31 d. sunkiai susižeidė 
krisdamas, mm t rijų aukšti i 
namo stogą. Vaiko koja 

sulaužyta ir visas sunkioje 
padėtyje.

Širvis laikais daug bedar
iau gauna darbus. Bei vie
nam Soutlibostoniečiui ne-

no.jęs, kad reikalauja dar- 
Imihikų vienoje dirbtuvėje, 
greit nubėgo ten. Kaip su
grįžo į namus, seiniiniiikr 
džiaugsmingai jo paklausė:’ 
p Jau. gavai darbų,, ar ne?” 
Vyrutis tik atsiduso ir sa
ko: “Ne, kaip tik man užsi
minė apie darbą, tai aš 
kaip asilas“; pradėjau žio
vauti!”-

SAUSRA NAUJOJE 
ANGLIJOJE

,L; D. S; metinis seimas į- 
vyks š. ni. rugsėjo 11—12 
dd. Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos patalpose, Water- 
nuy, Coihl

Seimo programa bus pra
nešta vėliau... Visos kuopos 
Jr apskričiai prašomi išrin- 

:i atstovus ir pasirengti 
seimui ;

L. D. S. Centras.

Nuleisk viešam namui gy
vuoti tavų pvivatiškam na
me. •

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bu
tų ištikimi, tėvynei.,

I ĮV AIROS S KEĮBIMAI 1

W. P. Pavis, N. A. Jo
niniu direktorius,. - kalbėda
mas apie pieno kainas, pa?, 
'reiškė, kad Naujoje Angli
joje bus didelis pieno tru
kumas dėl/baisios sausros.

Labai daug ežerų, pievų 
išdžiuvo. Pranašauja pie
no kainų pakilimų..

00 laipsnių. Dėl ne į hipnu 
sto karščio Bostone, mirė 3 
žmones.... . ■

BAISI AUDRA
Rugliiūrio 2 d. Bostnnc 

ir apylinkėje audra pridarė 
daug nuostolių. Perkūna
is. užmušė 4 žmones ir ke- 
letų sužeistų.

Tų pačių dienų ntio kar-; 
ščio iy kitokių -nelaimių mi- 
-pfį 17 žmonių. ’————

Bostone ir . apylinkėje
Žmonės kenčia didelį karštį, 

■ kuris vietomis siela a per

NEPAPRASTI KARŠČIAI

SVEČIAI

į Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
| . (KAS.P4RAViClU8Ę 

Naujoje, Vietoje,
525 E. Broadway, S. Boston.

Ofito Valaniot:
Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo l:B0 iki
S Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
nag’uždarytai subatos vakarais Ir 
Mdėldieniaia, taipgi aefedomia nue 

12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-rag .

Lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
• (GALINAUSKAS)

Tčl. So. Boston. 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdarius nuo 10 iki 12 viii, 
ryto, nuo 1:3b iki 5:3Q po pint u ir 
nuo G iki 9 1. vakare, šventų dieną 

f pagal susitarimą.

Tel. Šb. Boston 2GG0’

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

................ .

Rugpiūčio 2 tlU įvylįū Jo
no Kmit.o kp. liet, študeutir 
išvažiavimas Pala n.g o j .e 

! (La\vreiice, Mass.). Stu
dentai* kųn. Kk Jenkui va- 
dovaujant, praleido dieną 
linksmai. 2 vai, po pietų 
Įvyko . sviedinio lošimas. 
Mūsų studentai lošė su 
Layvreiice' lietuviais studėn-

PAMEČIAU RAKTUS
Jei kas. ^radote ar galite 

nurodyt ka^. Įyulo .raktus G . 
St.. tarpe 4th i r 5th Streets, 
praneškite į „Darbininkų,”j 
366 W. Broadvay, So. Bos-' 
t<iii, Mass., Tel. S(>. Bosfon.j 
0620, gausite gerą dovanų, :

m

TeJL 8. B. 280MU 
! LIETUVIS 

DPTUMETRISTAS
IflėgRėminuoJu akis 
priskiriu aklulua, 
kreivas akle stitle- 
einu Ir amblljonk" 

tose (aklose) akyse sugrąžinuŠvlo 
aą tinkamu laiku.

j; L. PAfiAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

| GRABURIAI

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

- G RA B O RIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tol. So. Boston 1437 J 

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

LIETUVIS GRABOR1US
B

G Darbini tiko ’’ redakcijo- 
■ e, antradienį rugpjūčio 1 
d., lankėsi Tėvas Bublis, 
M. I. C., Laivreiicc lietuvių 
parapijos klebonas' kun. F. 

art. Pet- 
Švųgždys, 
pirminin-

Juras ir jo varg. 
rąitis ir kun. J.
j. D. S. Centro
<as.

K<4-virtadieiiį, rugpiucĮo
3 d. lankėsi kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų (Woreester) 
parapijos klebonas, Kunigų 
Vienybes Pirmininkas.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖSVADAMS

Telephorie •

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STŲDEBAKER IR ,R0CKNE 
. Automobilių ir ’ Trolių 

“ Agentūra,
Taisomo visokiu TSilirbysėlij mito- 
mobilius. TiUsynit) ir deinonstriivb 
luo vieta: • • • ■

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. ■ v 

•SOUTH BOSTON, MASS.
Joc. Kapotilunas Ir Pctcr Trečiokas 

savininkai . ,

AUTOMDBIUSTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mos atidarėm automobilių taisy
mo' vietą, Tąisoin visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenddrą ir bodies ir 
apipontyiam. aTisom ignltionš/i’r 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi: 

STEVĘ’S REPAIR ŠHOP, 
565-Eighth St., So. Boston, Mass, 

Tel. Šo. Boston 2351-R 
STEVE JANELIUNAS, Sąv.

i JUOZAS M. DILIS I
I šį LAIKRODININKAS

i Parduodu įvairiausios .rūšies ] 
| auksinius ir sidabrinius daik- 
|tus. Taipgi ir pataisau.

Į 366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Sufiiaintiiir

“irPMTEMi
visų išdirbysčių 

Parduodam, ir Rendavojam 
' žemiausia kaina

' ,š>v. Vincento de. Paulio 
tlraūgija stropiai darbuoja
si, kad sušelptų beturčius 
ir našlaičius. Si labdary
bės draugijėlė* išdalijo virš 
100 porų ccveiylm, valgių 
ir pinigais. Šį didį darbą 
veda šie geraširdžiai para- 
rijiečiai.: pirm. K. Šidlaus

kas, V. Brazauskas, grab. 
,L. Kasparas, Širka, Valat
ka,^ Kališius, . Kavolis ir 
naujas narys Mickevičius..

ŠV. Petro parapijos. Va
sarinės Mokyklbs mokiniai 
gražiai ‘ pasilinksmino savo 
metiniame piknike, liepos 
31 d., Oastle Saloje,. Daly
vavo visų vaikų mylimas 
mokyklos vedėjas; kum’ K. 
.lenkus'.. Visi buvo, pilnai 
patenkinti. , ■

Tel So. Boston 3520 į

ADVOKATAI ŠALNAI j
DAimiNINKO NAME |

366 Broadway, |
South Boston, Mass =

Šv. Vincento de Paulio, 
Naujosios. -Anglijos apskri
čio metinėse šv. mišiose da
lyvavo per 300. atstovų. Iš 
mūsų, parapijos -skyriaus 
buvo K. -Šidlauskas, Kavo- 

| lis. ir Mickevičius. .

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tol. South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

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

i Tel. Porter 3789

| JOHN REPSHIS, M. D.
(RDP8YB)

UetnviB Gydytojai
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir. 6—S

278 Harvard Street,
= kamp. Inman arti Central Sq, 11

Cunbridge, Mali, |

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St, 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston, Mass.

. Tel. Brockton 4110 * Tel. Š. Boston 4486,

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriąi ir Balsamuotojai

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

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
katalikiškųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
mūsų lietuviškos katalikiš 
kos visuomenės vadus, viso
se lietuvių Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar, su
organizuoti visų mokslų 
einantį jaunimų į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa
čių moksleivi jų ir visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų, reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir
mininkų — John 0. Morkū
nas, 253 Bei’lin St., Roches- 
tėr, N. Y. ". '’

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijos

Dvasios Vadas—
Kun. Jonas. J. Kripas, 

j Pirmininkas —
Jonas Či Morkūnas.

SIDNEY PRINTING SERVICE 
. 315 E st; prie Broadway, 

So. Boston, Mass.

AGENTAI

INSURANCE)
Apdrausk namus, rakandus I 

automobilius pas Į
J. S. MESLIS

455 W. Broadway, So. Boston?
Tel. So.. Boston 3612

K. SIDABRAS
Važiuojantiems j. ir iš Lietuvos parū

pinu paslioi’tus ir. parduodu 
Laivakortes.

AlMlraudžiu baisus, namus, rakandus 
ir • t. t.

342 IV. Brozuhvayį S. Boston, -Mass. 
Telefonas South Boston 1798

INSURANCE
APDRAUDŽIA VISK4.

K. J. VIESULĄ, 
366 West Broachvay,. .

So. Boston,. Mass.
Tek So. Boston, 0620

IŠGZDAU ĮSISENĖJU
SIAS LIGAS

Mano Rodymo būdas yra 
visitikal . moderni š k n s.
Turiu ■ vėliausios niudos ’ 
ttnlšu's, ir esu ekspertas i 

C pagydyme:’ Nusilpusios] 
Nervas, Nervą Dlspępsi-, 
ją ir kraujo ligą.

Nmtusiok ytlties kivipkilOs tuo- 
jaus l’v busi išgydytas.-

Dr.GraBj,327iS“£
FaJandcj: Antradieniai^ ketrlrta- 
dleniali Ir So^tadienlude 10—13 
tie, 2- 5, 7—8 vakar*; aakmatM* 
nialB 10—12 tiktai.

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES įstaiga 
FUNERAL HOME 

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

• Tel. So. Boston 0815
Dabar galėsime dar. geriau lietuviams patarimui i, neš 

muąą įstąiga iuri'visus įratogumuš. Naujosios mados kainbą^ ‘ 
. riiii šormetiims DYKAI. Patarnavimas dieną ir.naktį. Pil- . 

ntis paširinkimas.inėtalinįų ir .Įdėto medžio grabų. Užganedi- 
niriuis, teisinguuias ir nuoširdumas, tai musų aukščiausias.
tikslas. •' . \ •• ••'

’ D. A. ZALĘTSKAS . F, E. ZALETSKIENĖ
(Graborivs) G (Balsamuotoja)

BR0ADWAY TRAVEL BURBAU
.•Rengiamos.ekskursijos Į Lietuvą Rugpiūčio (Augusi) numesi: •

. 1. Rugpiūčio (Augusi). 11 d. Laivas “Paris” į Cherbuu.rgą 
iš ten traukiniu į Lietuvą

' 2, Rugpiūčio (Augusi) 19 d. Laivas “Kungshohn” per Šve
diją. į Lietuvą.

3. Rugpiūčio (Augusi) 25 d. Laivas “Europa” per 7dienas
■ . į liieluvą .per Bremeną.
Padedu išrūpinti reikalingus dokuuumluš ir parduodu lai-.

. .va.kortes—-seniausia i/ivtu.viška hiivakovčiit. agentūra Bostono.

(K ,J, VIESULĄ, VED.) d .
. 366 W.Broad.way, South. Boston, Mass;

TeL South Boston 0620
■sA-’B

i -



DAR BINIKĖaS* Penktadienis, rugpiūčio 4,1933

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS I
*

PAŠVENTINIMAS 
' KOPLYČIOS

. . .NETWT0WN, Pa. — Rugpiū- j 
čio $ d„ 4 vai. po pietų, Juozą- i 
po-Marijoft Vilioję įvyks nepa- J 
paprastai gražus ir i 
šv. Kazimiero. Seserų koplyčios 
pažventinmias, ..... i

Pašventinimo iškilmėse daly- '
vaiis daug' kunigų, Seserų ir pa- 
saUlionių,

Kun. J. G. Čepukaitis, šv. An
driejaus lietuvių (Philadelphia, 
Pa,) parapijos klebonas, didis Šv. 
Kazimiero Vienuolyno priėtelius 
ir geradarius šventins koplyčią. 
Pamokslą pasakys iškalbingas 
pamokslininkas kun. Dr. L. Men- 
delis iš Baltimore, Md. -

Seserys Kazimierietes nuošir
džiai kviečia visus geraširdžius 
žmones Į tas taip reikšmingas 
iškilmes.

Ta proga visi galės pamatyti 
Seserų Kazimieriečių gražiąją 
Vilią ir pakvėpuoti tyru oru.

Seserys vaišingos ir svečius vi
suomet maloniai priima; Priims 
ir dabar.

Bus galima gauti skanių už
kandžių ir kitokių gardumynų. 
Taipgi bus visokių kontestų ir 
bus dalinamos kontėstininkams 
dovanos. Bus galima laimėti 
grąžų rankdarbį ir ūkio produk
tų. . .

Svarbiausia tai koplyčios pa
šventinimo iškilmės ir. jose daly.

■ vaukime.

South St. ir Čhesnut St. 
Fevi’ies rinkt įų veik visa 
valandą prieš laiką. Už 

pusvalandžio visi pradėjo 
sesti traūkįmu. Ktliolikų 
minučių po astuonių dvyli
ka vagonų, prisikemša. Eks- 

iškūmmgas'j kursantai dainuoja; juokia- 
j. koplyčios si — didžiuojasi lietuvių

PHILADELPHIA, PA.
ŠV.’ KAZIMIERO PAR.

Lietuvių Eh'skursi j os į Pa- 
• mares T raukia ys Padarė

Įspūdi
Sekmadienį, liepos 30 d. 

įvyko Philadelpliijos lietu
vių ekskursija į Wįldwood, 
N. J.. Ta dienelė atsinešė 
lietuvių ekskursantams tin
kamiausi orų. Specialus 
Philadelphijos Lietuvių Ek
skursijos į pamares, Wild- 
vvood, N. J., traukinys, ku
ris davė tūkstantinei miniai 
laisvės maudytis pamūrėse

ekskursijos specialiu trau
kiniu. Pusė po- astuonių ir 
jau važiuojame į Įi.amarės. 
Važiuojamo daugiau aštuo-. 
nių šimtų žmonių, kurių . 
tarpe buvo daug mūsų gra^ 
žaus jaunimo. Tr pleška il
gas lietuvių traukinys 
Wildwood linini i*

Už. pusantros valandos, 
jau Wildwood apylinkėje. 
IJaūTirrstotTš. Tuštėja va
gonai, Ritasi žmonės greit 
laukan..'. Paplysta stoties 
rinka ėkskursaiitais lietu
viais. Įspūdingas dalykas. 
Didelė minjrt ! Ir dar iš 
vagonų tebelipa. Ehiame 
tiesiog į pamares. maudytiš. 
Kaip malonu, sveika ir gra
žu. Vakare 9 vai. grįžta
mo į savo pamylėtų trauki
nį. Mūšų būrelis . links
mas, dainuoja, šposauja. 
Štai ir mūsų, traukinys. 
Gražus .čia reginys! Dai- 

. nuojame jame, Sėdame pa
sitenkinę. Jau visi susirin
ko. Jau ir traukinys eina. 
Važiuojame visi linksmi na
mon. Į namus sugrįžome 
pilni''. gražiansiĮi įspūdžių. 
Kelionė buvo gera, linksma 
ir maloni. Lietuvių ekskur
sija gerai pavyko.

Pareinliulio Atlaidai

Rugpiūčio 2 dienų, mūsų 
bažnyčioje įvyko didelė 
šventė — Parcinkuliš. Ry
te 8-ta valandų, kuri. A, J. 
Alauskas atlaikė šv.. mišias 
tretininkų , intencijai. Po 
mišių buvo suteiktas Šv. 

I Tėvo palaiminimas. Buvo 
malonu matyti, kad ne tik 
tretininkės, bet ir daug šios 
parapijos narių pasinaudo
jo Dievo malonėmis. . Daug 
parapijiečių atliko išpažin
tį, priėmė šv. Komunija r. 
lankė bažnyčių, kad apturė-

KUN, J. K. MILIAUSKAS,
IVilkes Barte, Pa. Š v. Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas 'šionus dienomis minėjo savo 18 metų kunigavimo 
sukaktuves. Platesnis minėjimo aprašymas t i Ipo “ Dar
bininko ” No. 56.

kaip vyrai, taip ir moterys 
įsirašyti į šių brangių drau- 
g'ij«7-
A1 u. Vardo Narinį. Dėmesiui.

Ateinantį sekmad i e n į, 
rugpiūčio 13 d., bus Švento 
Vardo 'draugijos bendra 
Komunijų per 9:15 valan
dos mišias. Tuoj po tų mi
šių įvyks Švento Vardo dr- 
jos susirinkimas mokyklos 
salėje. Visi nariai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti, ir 
•dangiškame pokylyje ir su
sirinkime. Šv. Vardo drau
gija yra tarptautinė katali
kiška drugija, pritaikinta 
išimtinai Tyrams katali
kams. Rodos, . iiieko nėra 
taip svarbu, -. gražu ir pra
kilnu, kaip matyt vyrus sti
priai organizuotus , po kata
likiška bažnj’tine vėliava.

Tu ir Aš:

SHENANDOAH, PA.
ir kvėpuoti tyru pamario, j tų visuotinus atlaidus. Tre- 

’ organizacija yra 
garbinga ir naudinga sie
los išganymui, jos įstatai

oru’ ne tik stropiai ir sau-į liniukų
giai pasitarnavo, bet ir di- 1 '
dėl į įspūdį padarė. VųžiUo- _ „ , „ - . .
tojai4'Wildwood pradėjo į;nesunkūs. Privalėtų visi

. ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,”-vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 

’ III. Metams $6.00.
' “DARBININKAS,” Lietuvių. Šv. Juozapo Darbininkų

: . Sųjįmgos organas, išeina dukart į savaitę, 366 5V.. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00. ' ■ • ■’ .

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

“STUDENTŲ ŽODIS,” .A, L. K. Studentų brganizaci- 
’ jos žurnalas, 366 W. Bi’oadyyay, So. Boston, Mass; 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00.- Atskiro nume
rio kainų 20c.

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žuinalas, 2334 S.
• Oakley Avė., Chicago, Illinois/ Metams $2.00. . •

“MOTERŲ*DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sųjįmgos me-
. .. nosinis žurnalas,. 2322 .W. 24fli St., Chicago, Hk 

. Metams 2.00. ... •
. “VYTIS,” Lietuvos Vyeuį žurnalas, išeina 'dukart į ine- 

‘ nesį, 4736 S, Wobd St, .Chicago, III. Metams $2.00.

SĄilUNGIEČlŲ DAR
BUOTĖ

’ Šios apylinkės sųjungiė- 
tės stropiai rengiasi prie įr 
vykstančio Moterų Sujun
gus Seimo Shenandonaus 
įmestely.je. rugpjūčio 7, 8 ir 
9 dienomis. . Sekmadieny 
liepos Š3 durnų buvo laiko
mas tam tikslu^ paskutinis 
susirinkimas ’ Levonavičiė- 
nes salėje. Įvairi >s komi
sijos pareiškė ką iki šiol y- 
m nuveikusios. Išaiškėjo 
kad visos komisijos gražiai 
ir tiksliai darbuojasi, kad 
būtų didžiausios pasekmės. 
Seimo tvarkos ir programų 
sudarymo komisija pranešė, 
kad seimo sesijos bus laiko
mos airių svetainėje. Sei
mas prasidės pirmadienį 
iškilmingomis šv.. mišiomis. 
Ta vakarų,, rugpjūčio 7 d. 
prižadėjo" duoti gražų, kon
certų .‘didžioje Cooper’s

Hihg šchool svetainėj. Kon
certo programoje dalyvaus 
vietiniai"ir svečiai artistai 
ir choristai, kurių tarpe bus 
du ‘pagarsėję lietuviai dai- 
ninkai iš Detroit: artistai 
Čižauskas ir ’ Čižauskiene. 
Antrų seimo vakarų svečiai 
kviečiami į didžiulį bankie- 
ta,. Miner’s salėje.

Sųjungietes kviečia visus 
apylinkės lietuvius daly
vauti kuoskaitlingiausiai 
kaip koncerte, taip ir vaka
rienėje. Ta’ proga Slienan- . 
doriaus ir apylinkėj lietu
viai turės progos viešai iš
reikšti savo užuojautos ir 
svietingumo jausmus atvy
kusioms svečiams.' 6

BAŽNYČIOS KOVA
. SU GLOBĖJAIS

Pastaraisiais laikais vėl 
iškylo kova tarp Šv. Jurgio 
bažnyčios vado ir “globė

jų.”. Kadangi švelnesnio- 
mis priemonėmis nepavyko 
užbaigti “globėjų” vedamų 
kovų, tai klebonas kun. J J 
Karalius turėjo imtis griež
tesni^ priemonių. . Taigi 
jis -patraukė visus tuos 
“globėjus” į teismų. Teis
mas sutiko uždėti prašomų- 
jį “injunct.ion” arba 
i( drausmęv ant visų tų 
punktų, . kuriuos kun. J. 
Karalius įteikė. Po to, per 
dvi savaiti, po dvi dieni, 
buvo klausoma byla Potts- 
villės teisino rūmuose.’ Dau
gelis, ypač parapijiečių, at
silankė į teismo posėdžius.

Paskutiniame = posėdyje, 
dvi savaitės atgal, teismas 
atidėjo bylų iki rugpiūčio 
16 ‘d. Teisinas taipgi iš
sprendė, . kad “injunction’ ’ 
pasiliktų TVkdomas ir to
liau.

TEISMO ĮSAKYMAS
IŠ štai., birželio, 1933 m., 

apskustieji Pranas G. Dau-

girda, Jokūbas Barauskas,. 
Karolis Lavas, Petras Kul
šim ilis ir J. Stepšus,, globo
jai Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčios Shennndoryje, Pa. 
ir Juozas Babarskas, jųjų 
r asamdvtasis, svkiu su vi- 
sais jųjų bendradarbiais, a- - 
gontais, tarnais ir paša in
dy tąsiais neturi teisūs štai i 
ko daryti: ’ :

1. Naudoti bažnyčios skle-*■ < 
pa dėl šokių, balių, bankie- 
tų, teatrališkų • parengimų 
ir kitų svietiškų naudų;

2. Užstoti Mykolų Puren
tą pildant bažnyčios zaknv- 
stijono ir vartininko parei
gas; :

4. Laikyti susirinkimus 
bažnyčios svetainėje kada 
yra leistina, daryti prakal
bas užgynaneias Dievo bū- 
ribą, šmeižiančias bažnyčioj 
tikybinį mokslų ir abėlnai 
atakuojančias valdžios tei
sėtai išrinktus vadus ir 'da
linti komunistinę literatūrų 
yra uždrausta; .

4. Naudoti svetainę baž
nyčios apačioje dėl atliki
mo svietišlni reikalų nedėi- 
dieniais ir tuose laikuose, 
kada jų laikymas užstos 
bažnytines apeigas, regulia- 
riškus susirinkimus bažny
tinių draugijų ir nedėlmes 
pamokas;

. 5. Sulaikyti parapijiečius, 
kurie lanko bažnyčios apei
gas,. ;huo naudojimų tualetų 
bažnyčios skiepe..

6. Neįsileisti, kurį nors
parapijos narį į savo regit- 
liariškai laikomus parapi- 

I jos susirinkimus; . ..
7. Leisti šviet i š k o m s 

draugijoms susieiti bažny
čios skiepo kambaryje dėl 
susirinkimų ir lošti korto
mis. laike bažnytinių apei-

8.. Leisti.be parapijos kįe- 
. bono leidimo,, iškasti kūnus 
mirusiųjų asmenų, kurie 
buvo užkasti parapijos ka
puose;

9. Leisti laidojimus para
pijos kapuose be parapijos 
kunigo leidimo;

10. Užstoti Petrų Maknic- 
kų pildant parapijos kapi
nių 'duobkasio pareigas;

11. Išrinkti $21.25 narys
tės mokestį įstojant į Šv. 
Jurgio Lietuvių Rymo Ka
talikų bažnyčios parapija, 
ir metinį mokestį, būtent: 
šešis (6) dolerius į metus, 
atskaitant jų būvimų toje 
parapijoje nuo 1910 motų, 
kaipo sąlygų prieš pardavi
mų loto kapuose arba įeidiX 
ma laidoti parapijos kapuo
se Rymo Katalikams norin
tiems ‘pirktis lotus ir. turin
tiems teisę laidoti virš mi
nėtuose kapuose;
- 12. Uždrausti loto savi
ninkams,. turintiems teisę 
laidoti Rymo Katalikus su 
bažnyčios apeigomis, para
pijos kapuose, jei Ims ne’nž- 
sįmoke j ę apskustiesiems 
$21.25 narystes mokesčio įs
tojant į Šv. Jurgio L. R. 
K. bažnyčios parapijų ir

o u(H?

■JHOlfELifli f

SUSKAITĖ " ' .
Poliejstns;* “Kiek btivo šeimy

noje. turi- narių, ponia Klapatau- 
škienė?”

Klapatauskieriė: ' “Dešimts, 
skaitant savo senį ir visas kiau
lei.” ’

ATOSTOGOS
“Ar turėjo! šią. vasarų* atosto

gas?” . .
“Turėjau... dešimts savaičių.”
“Iš tikrųjų ėsi laimingas turė

ti tokį gerą darbdavį.” v
“Streikavome.”

NORĖJO IŠSISUKTI
Du jaunu vaikinu . išdykauda- 

imi ėjo gatvė. Besistumdydanių 
vienas paslydo ir įkrito į krau
tuvę su .stikliniu langu.- Greitai 
išlindęs iš .subyrėjusią stiklą, pa*

sileido bėgti. ' Krautuvininkas 
pradėjo sekti. ’Ragavęs vaikinų’ 
laiko,, už. kaluivfiaus iv sako jam : 1 
“Katu išmušė i mano krautuvės 
langą?”

Žinau, kad išmnšiau,” atsako . 
vaikinas, “ar nematei, kaip aš 
greitai bėgau į namus gauti nuo 
tėvo pinigų, kad. tamstai už nuo
stolį užmokėčiau.”

metini mokestį,. būtent, 6: 
dolerius, i įlietus, atskai.ta.nt 
jų buvimą toje parapijoje 
nuo 1910 nietų.

ATVIRUMAS ,.\’
Šuriilftklaris: “Tai tamstele sa

kote, kiicl iijrojė mane gtnian im- 
firmefty 11egūr ayŪyūi.kjT^Špųkne- 
vičių.” ’•

Moteris: “Žinoma, (laktate, 
tamsta esi. ‘šiek .tiek geresnis, ne
gu anas apgavikas.” . •

NELAIMINGAS

Šeimininkas: “Tai ką, Albinai,' 
ar užtektinai gauni, valgyti ma
no namuose?”

Gyventojas: “Taip, gaunu liž- 
Jektinai, jeigu . pirm, jūsų atslsū- 
du prie stalo.”

Atsišaukimas į Visuomenę
Turime garbės pranešti,, kad kandidatai į Mariana-^' 

polis Kolegijų, Thompson, Čonn., bus priimami iki rug-. 
sėjo mūn. pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sep- 
tember) 8 d. Reikalingas Gr.an.imar School (pradžios 
mokyklos) užbaigino liūdijimas, Krikšto metrikas ir 
Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be keliones, 
ir drabužių) $300 mokslo metams.

Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Liėiuvių Die
noje, Thompsone turėjo- progos pamatyti., kaip didelė ir 
graži Kolegijos nuosavybė ir k.aij> tvarkingai ir draus- 
mingąi auklėj aini, jos mokiniai. Prie to, mums lietu
viams labai svarbu, kad Tėvų Marijonų Kolegija yra ve
dama lietuviškoje, dvasioje. Auklėkime savo inteligentijų, 
lietuviškai, nes tik tuo būdu išsigelbėsime nuo ištautėjį- 
mo.

Prašymus siųsti šiuo, adresu: Rev. J. J. Jakaitis, 
Mari aiiapol is Coli ego, Thompson, Conn,

• Kun. Al, Baldys, M. I. C. T 
Laikinasis Provincijolas,.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS P A S A U L Y J Ę L A I V A I S

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti Šalimais garlaivio Bremerhavene 

užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Arba Keliaukit Populiariu. Ekspresiniu Laivu COLUMBUS

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 B0YLST0N ST., BOSTON : gįSSSi

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PUKTERV DR-J03 
PO GLOBk MOTINOS ŠVČ.

’irminlnk? — Eva. Marksiėnč, 
625. E. 8th St, So. Boston, Maso.

Vlce-plmlninkS— Ono SlaurtenS, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8422-R

Prat. Rašt — BronCCIunfon?, 
29 Gonld St,. West Rokbury, Mass.

. Tol. Parkivay 1864-W
rih. Rnit — Marjonu MarkonluM

33 Navarre St., RoslltuialO, Masu. 
’ Tol. Parkway 0558-W

Odininku Ona Staniullnte
105 6th St; So. Boston, Hu» 

TvąrkdarO — Ona MlzgipUėnfl •
1512 Columbla R.d., So. Boston, Mm*.

. Kasos Globėja — K. Jannšonlenb
1426 Colunibta Rd., So. Boston, Mass 

Draofija savo snstrinklmus laiko kas 
antni ntarnluktj kiekvieno mėnesio,

• 7:80 vai vakare, pobainytlnfij avė- 
• talnBj, : .

VlMbi drabirfioa reikalaU kreipkite* 
pu Btofokoly raftUUikf. .

iv. JONO ĖV. BL. PAŠALPINtO 
DB-J0S VALDYBA

Pirm.—J. Petrauskas,
24 Thomas Vark, So. Boston, Mum.

Vice-pirui.—VL Mcdonls,
1430 Colūmlila Rd,; S. Boston,. Mas*.

Prot. Raštininkas — J. GlluecHa
5 ThomM Park. So. Boston. Mana, 

.Fili. Rašlininkąs — Pi*.. Tnioilds, .
1 (Hi llinvon St., So. Ri^ton, Mass.

ISdininkHs — A. Nau®UŪ»Mm
885 J®. Bromkvuy, So., Boston, Mana. 

Maršalka — J. Zaikis
• 7 VV’lbfleld St, So. Boeton, Mmjil ■ 
Draugija laiko suslrinklniua.kM trečiu 

nedčldlęni kiekvieno meneaio. 2 vai 
po pietų, Paraptjoa anliM, 402 Ė. Ttb 
Stk So. IWon. Mjum. ’

Profesionalai, .blenk-rlat, ptamobjn* 
kai, kurie skelbiasi ^Darbininkė” tlb 
ral verti skaitytojų paramos. .

Viki garsinkite* “Darblulnka."

Leisti.be


tUienis, rugpiŠfeid t, 1&& r

DAfiBIJ<iJ<KAS i
(The Worker)
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LIETUVOJE
t

jį Publishčd every Tucsday and Friday. exept Holidays such as 
f.l NewYcar, Uood Friday, Memorial Day, Indepcndence Day, 
E;- Labor Day, Thanksgiving and Christmas
I ' ——'•y— '
JUINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. AS80CIATI0N OF LABOR
**atered M Necorid-cIflM inatter Sėpt.12,1915 u, ttie<>o*t Office at Boiton, .Masa 
E ' nnder the Ąct of Mxrch 8,1870

' Atcepfatace for malling at upeclal rate of poutage provlded for In Sectlon 1103 
?' Act Of October 8,1917, nuthorlxedon Jnly 12,1918
k' . 1 ____ ________pĮk BUBSCRIPTTON KATES r

K&jtamefltie jearly ...$4,(Ki
yearly ...y...,....*,45-00 

po»Mtlc om* per wėk yenrly. .$2.00 
MTfa per week yearly... .$2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metami ..............$100
Užsieny metam* ......$5,09
Vieną kart RHyaltęje metami.,i-$2.00
Užsieny 1 kurt suvaitojo mėtoma. .$2.50

K DARBININKAS
? 866 AVEST BR0ADWAY . SOUTH BOSTON, MASS.
į TELEI’HONE SOUTH BOSTON 0R20

VYČIŲ SEIMAS
K Vyčiai rengiasi Seiman, 
K kurs jau visai netoli. Jiems, 

kaip ir kiekvienai rimtai
MKį organizacijai, rūpi jų rei* 
K kalai. Bet ne jiems vie- 

’K niems terūpi. Vyčių klau- 
K?- šimtu yra susidomėjus visa čift vūliavav 
at musų išeivija, neš jie re- 

prezenfuoja patį gražiausią
B ir Mlniausią mūsų jauni- 
E. mą. Taigi ne vienas, ku- 
k < riam nors Mok rūpi sveika 
E lietuvybe Amerikoje, negali 
E ' praeiti pro Vyčius nėšusi- 
P domėjęs jų idealais ir vei- 

kirmi.
C Vyčiai susikūrė “jau virš
* dvidešimties metų atgal, 
j Tais laikais
s? turėjo daug pašaipūnų or 
r ganizacijir 
£ •

himną,; . užsibaigiantį kaip 
t ik tais 'žodžiais: “ Vyčiai, 
gyvena Tautai ir Bažny
čiai.” ?; Ir skaitlingi jauni
mo būriai pradėjo spiestis 
po gražia, patriotinga Vy-

mūsų išeivija

išmėtytų po 
įvairias kolonijas. Jos bu
vo labai naudingos medžia- 
gijles pašalpos atžvilgiu, 
bet platesnės įtakos į visuo
menės gyvenimą neturėjo. 
Jų vadovybė ir konstituci-

i* F a- 
£ 
'į__

ja buvo grynai, provinciona- 
\ linio pobūdžio, be* jokių di- 
< dėsnių užsimojimų. Cent- 
v” Taline organizacija buvo tik 
į viena — SLRKA. Tai bu-, 
į?’ vo . didėlė ir rimta pajėga, 
L bet vis kaskart daugiau be- 
K . ItnAfcil-.'inrli.n iv, l’-iil'in“ mmnm 
i

* bręstančiam kultūriniam iš
eivijos gyvenimui tos vie
nos. organizacijos neužteko. 
Visuomenė pjadėjo svajoti 

į apie organizuoto jaunimo 
L . įiajėgą, ir, pasidarbavus iš- 
1 ► eivįjos vadams, ypač neil- 

stančiam Mykolui Norkū- 
t mii, susibūrė pirmieji Jau-
K nimo t Rateliai, iš kurių

J greitu laiku išsivystė- Liet.
Į. Vyčiau Jiems duota kil

nus vardas ir gražus obal- 
r sis: Tautai ir Bažnyčiai,

» kurį kunigas — poetas M.
Gtistaitis įkūnijo į gražųr

Tais laikais mūsų jauni
mas beveik išimtinai buvo 
— ateiviai, gimę Lietuvoje. 
Visi buvo’ perimti viena 
dvasia, viena mintimi 
palaikyti Amerikoje lietu
vybę tikybiniais pagrindais. 
Vyčht darbuotė buvo kilni, 
nuoširdi ir vaisinga. Jų 
užsimojimai buvo platūs, 
sefmai skaitlingi ir įdomūs. 
Ir gražų lapą Vyčiai įrašė 
į mūsų išeivijos istoriją.

Dabar Vyčių padėtis žy
miai pakitėjo. . Pirmęiji jų 
organizatt iriai daugumoje 
jau paseno, kiti išmirė, ki
ti pasitraukė. Į j-ųi eiles 
jau stojo kitoniškas elemen
tas — čia gimęs jaunimas, 
t:aip pat karštas ir patrijo- 
tingas, bet deja, silpnokai, 
•o gal ir visai silpnai mokąs 
lietuviškai. Gal yra ir vi
sai nemokančių savo tėvui 
kalbos... Vyčių vadai, ne
norėdami paleisti vairo iš 
rankų, kiek galėdami taiko
si. prie aplinkybių ir nori 
palaikyti., lietuvišką dvasią 
jau nekalbančiame lietuviš
kai jaunime. Be galo slin
kus tai uždavinys., ir. mes 
su dideli aūsią užuojautą 
linkime jiems ne tik palai
kyti tą jaunimą prie-Vyčių, 
bet jį ir kiek sulietuvinti.

Ir ko gi mūšų, išeivi ja iš 
Vyčių' reikalauja, ar bent 
pageidauja? Daugiau nie
ko, kaip .tik to, kad jie ne- 
užmirštiĮ tarnaują Tautai 
ir Bažnyčiai... .. K.

Vasaros metu ūkiu inkams 
prakaitą liejimo metas, 
Mat, reikia su darbais sku
bėti, negaišti. . Dabar visi 
šieną ir dobilus nupiovė. 
Reikia išdžiovinti, suvežti. 
O čia lietūs, lyg tyčia, šieną 
šuplukdo, sumirko. . Suly
tas šienas atrodo donmkra- 
tiškai •— nebetenka žalios 
Spalvos. Mūsų ūkininkai 
dar nenioka taip sudoroti 
sulytą šieną* kad jis pusi’ 
Liktiy žalias? Nors laikraš
čiai šitais klausimais labai 

daug rašo, gi agronomai 
per paskaitas . laliai daug 
kalba. Žemės ūkio klasių 
vedėjai klausjdojams taip 
pat šituos Mausimus aiški
na. Dar daug reikės vi
siems šitiems kalbėtojams 
kalbėti, kol išmokys, mūsų 

Lūkininkus tinkamai žemę 
dirbti ir tinkamai jos Vai
sius sudoroti. Žinoma, daug 
jau ir padaryta, •• tačiau to 
darbo yra: begalės.

. Marijonų leidžiamas sa
vaitraštis “šaltinis” nusi- 

. vilko' savo dailiuosius virše
lius. Užtat “Šaltinėlis” iš
eina žymiai didesnis, nei li
gi šiol. Mat, taip pageida
vo dauguma'skaitytojų. Na, 
užtat “Šaltinio” redakto
riai jų ir paklausė'. Vis dėl
to gaila ano dailaus ir gra
žaus. “Šaltinio,” Na, už
tat mažieji skaitytojai labai 
džiaugiasi gavę žymiai di
desnį “Šaltinėlį.”

Ųžgyiius bankams įmti 
didelius nuošimčius, ‘bankai 
taip pat. žymiai sumažino 
nuošimčius. indėlininkams.

MOTERŲ SEIMAS
Vienas svarbiausių žmo

nijos klausiimj,: tai moterų 
Mausimas. Nuo jo tikslaus 
išrišimo priklauso šeimos 
dorovė, o kadangi valstybė 

/ susidaro iš šeimų, tai nuo 
seiliuj dorovingumo pri
klauso ir valstybės tvirtu-, 
mas ir pastovumas. Tuo 
būdu išeina,’ kad dora ir 
'apšviesta moteris Yra visuo- 
ineninčo gerovės pagrindas.

' Apie mot eres svarbą. vi
suomeniniame gy v e n i m e 
pradėta galvoti sulygina
mai.* iiesedįai, ir mūšų išei
vija pradėjo tuo rūpūitis 
filį keliolika metu atgal. Vis 

. dėlto prieita - prie gražių rc- 
zultatų, nes tapo įkurta

Moterų Sąjunga, kuri su
traukė į savo eiles, pačias 
geriausias ir šviesiausias 
Amerikos lietuvių moteris.

Vaizde d<matome uit•Ir ininlkiac,)T ay jo; l<u;* H(’O. IarLaidotuvių eisena.
<ųs’ oi'denųs, Viėiitiolius ir dv i.škiiis. II >ily ■IViac jūs ar įninku mc r*'gailū

•iš

neša
skaiifų ordeiią, o berniukai — skautai neša laurų vainikus.

Rektoriaus Kari. Penkausko Pamo
kslas Kauno Bazilikoje

Moterų Sąjunga, galima sa
kyti, yra mūsfii išeivijos mo
terų. šviesuomenė. Ji lei
džia savo lai k rast į “ M*< >t e- 
rų Dirvą,” kurią redaguo
ja moteris. Tai -daug 
kalba apie Sujungi erių pa
žangumą ir susipratimą.

Bet Moterų Sąjunga turi 
ir savo rūpesčių.. 'Naujosios 
Angli j os apskritys — vie
nas iš veikliausiųjų — ne
teko savo teisių —čarterio. 
Tas be galo daug pakenkė 
Naujos Anglijos moterims 
ir labai neigiamai atsiliepia 
ir į pačios Sąjungos reika
lus.

Moterų Sąjungos seimas 
įvyks Shenandoah, Pa. 
(Rugpiūčio .7, 8, 9). Ji tu
ri daug svarbių reikalų iš
spręsti, bet vienas yra svar
biausias. Naujoji Angliją 
vienu balsu šaukia: vartė* 
rio, čarterio! K.

Dar v ienas
nusilėidu'ši

das iš Kauno aerodromi
rievių triuifitorinį leM

ū išima mūsų , lai
'tome
įuft,
nų kūnus. Pačioje kairėje matyt automobilius ir ant 
jo pasilipęs amerikietis lietuvis filmuoto jas,-

įietuvos
v ra

ku-

“Didžioji Čikagos paro
da, lietuvių diena. Du go
riausi lietuvių tautos sūnūs, 
jos pažiba ir įiasididžiavi- 
mas, pakyla į erdves ir jo
mis ryžtasi pasiekti savo 
immylėtąją tėvynę. Skri
dimo tikslas kilnus, būtent, 
atlikti be sustojimo, be nu
sileidimo kelionę laikinojon 
mūsų soštinūn, įnešti į ben
drą aeronautikos veiklą lie
tuvių, tautos dalį. Lietuva, 
ietuvių. tauta nudžiunga. 

S ekmadi eni < i jnakt is. La i -
kinoje sotinio didis judė
jimas. Pagal sutartą ženk 
lą žmonės skuba aerodro- 
man drąsuol i 11 sut ikt i:. v į- 

sur džiaugsmas, visur paki
lusi nuotaika, nepaprastas 
Naujojo Pasaulio svečių 
laukimas. Tačiau kaip tik
tai tuo. metu gyvybės ir 
mirties-Viešpats įsako mir
ties angelui išbraukti iš gy* 
yų,fų knygos dvi pavardes. 
Įsakymas įvykdomas. Mū
sų laikinoji sosthjė, mūsų 
tauta nustoja džiaugtis: gi
lus liūdesys pakeičia džiau
gsmą, skausmas—gerą nuo
taiką, pasiilgi mą^ Stepo
nas Darius ir Stasys Girė
nas, padangių paukščiai, 
suglaudė savo s į >ar nūs. Jie 
žuvo visai netoli pažadėto
sios žemės, senovės Prūsu 
lietuvių krašte, šiapus Ode
rio. Žinia apie tai ašarų 
ir skausmo aidu sugriovė 
Lietuvo j e, V i luinus, Klai
pėdos ■ kraštuose. Ameri- 

; kos lietuviuose ir ‘“visame 
pasaulyje. Tą liudija kas-

• dien mūsų tautos vadų var
du gaunamos gausios užuo
jautos iš visli kraštų, vaką- 
rvkščiai iškilminga diena, 
dešimčių tūkstančių mi
nios. . ;

Štai du didvyrių karštai. 
Visa tauta drąsuolių nete
kusi giliai liūdi, jaučią gilų 
skausmą, nerimą. Tačiau 
mūsų karžygiai gyvi ir gjv- 
vetis amzibai Aukščiausiojo 
karalijoje. i\leis dieną, ka
da mes visi - -juos Įiamatysį- 

me. ■ ,

Mūsų Basanavičius, mū
sų Maironis., mūsų Tumas 
taip pat jau amžinybėje, 
kaip didvyriai, gyvena vie
nai gy 'Ti i ii i ią.. Š i ų didvy
rių, žuvusių už mūsų tautos 
garbę, vardas visuomet bus 
minimas lietiivrų tautos Vai
kų ir šviesiomis raidėmis 
įrašytas aeronautikos isto
rijon.. Tauta iš žuvusiųjų 
lakūnų, lietuviškosios tvir- 
1 ybės ūgdyt'i > jų i r st. i p r i n t o- 
jų, gali daug ko pasimoky
ti, daug kur jais pasekti. 
Visų pirmiausia, darbštu
mo. Abudu karžygiai dir
bo daug ir sunkiai, kad pra
mintų oru kelius į ten, kur 
jiv vaikais būdami gėrėjo
si . skraidančiais paukšte
liais. Jie dėl savų darbšili
mo patys pavirto galingais 
paukščiais, drąsiais ir pasi
ryžusiais. Už tatai mes 
juos laidojame karališkai, 
kunigaikštiškai. Gražes
nių laidotuvių laikinoji so
stinė nematė.

Šalia darbštumo, tiesiog 
spmdūte spindi dar viena, 
ryški žuvusiųj ų karžygių 
savybė, būtent, taupumas; 
Tą lėktuvą, kuriuo nugalė
jo klastingąjį Atlanto van
denyną, jiedu. įsigijo savo

slinkiai uždirbtais ir sutau
pytais pinigais. . Mokyki

mės, taupumo iš šių^ dviejų 
didvyrių.

Kiekviena. slibiną šie

patvarumu, savo valia sie
kiant savo užsibrėžto tiks
lo. Be abejojimo, juos at
kalbinėjo, patarė tą kelionę 
atidėti. Žuvusieji lakūnai

džiuvimu kap. Darius pa- . 
reiškė: “Paskutinis mano 
tikslas iškelti Lietuvos vė
liavą Gedimino bokšte.” 
Bet Dievas jam leido pa-, 
siekti amžinąjį tikslą.

LIETUVA GAVO DARIAUS
- GIRĖNO PAIKIUS

- Oficialiai pranešama,l;ad 
Lieknas Periniitriiybės ai- 
stovas. .Bėrl\ne liepos 20 d. 
perėmė iš Berlyno *\l?lnug- 
hnfen Polizci Tempelhor” . 
šiuos a. n. mūsų ■ lakūnų 
Dariaus ir Girėno daiktus:

1) du žemėlapius. (Stren* 
ckei d arteli)2). vieną . van- 
denyno •orientarijos žemėla
pį : 3) Aeronaliųį . dieiiiną, 
(Log book); 4) keturis ant
spaudus sū paduškelcmis;

5) keturis bloknotus; 6) 
.clvi navigacijos tnludcHi 7)— 
keturis laiškus; 8) dvi foto
grafijas; 9) pilotė liudiji
mą. Daiktai buvo-perimti 
su aukščiau ininetii daiktų 
o fiei ai i.ai pat virt ini u sąrašu.

DU METU JAUKE DA
RIAUS ATLEKIANT

Dariaus sešuo^ gyvenanti. 
Li-etuvoj(*j pareiškė, kad jos 
brolis jau . prieš G metus

dėmesio ir darė taip, kaip 
manė esant reikalinga, ki
tokią valios tvirtybę yra 
parodę mūšų senovės tau
tos vadai, šiandie to moko 
dal iart i n i ai t autos vadai. 
Mus lyg pavergia jų dva
sios gilumas, Ticpaprasta tė
vynės meilė. •

Ant tėvynes aukuro 'jie 
sudėjo savo gyvybes. Moky
kimės iš jų mylėti tėvynę 
ii*, reikalui ištikus, jai pa-, 
aukot i viską. Ji ėdu savo 
uždavinį atliko, nors ir žu
vo. Šiandie visa tauta len
kia prieš juos galvas. Len
kia ir mūsą kaimynai, pa
gerbdami didvyrius. Lenk
dami galvą, turėkime viltį, 
kad . Aukščiausiasis bus 
jiems už jir didžią tėvynės 

• meilę gailestingas.”

šį sumanymą kap. Darius 
pradėjo vykinti 1931 m. 
Tais pat metais į Lietuvą 

•iš Amerikos sugrįžo .Da
riaus sesuo. Ji grįžus spe
cialiai tik tam, kad Kauno 
sutikus savo brolį ir pama
čius jį jau perlėkusį Atlan
to vandenyną. Ištisus me
tilą ji jo ten laukė. Ir su
laukė, tik jau . nebegalėjo 
pasidalinti Įspūdžiais. Ji 
dalyvavo Kaune savo brolio 
laidotuvėse. Greitu laiku, 
mananti grįsti Amerikon.

“MOTINĖLĖS” METINIS 
NARiy SUVAŽIAVIMAS

“Lituanica’Leke Labai Žemai
Paryžiaus rusų laikraš

tis apie mūsų lakūnui katas
trofą sako: “Vargu, kada 
nors tikrai Įiasiseks nustaty 
t i priežastis katastrofos, ku
rios aukomis buvo lietuviai 
lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas. Savo seną 
mašiną jie perlėkė vandeny? 
ną ir buvo arti tikslo. Li
gi Kauno beliko keli šimtai 
mylių. IHatoniai,.. lakūnai 
jau neabejojo, kad drąsus 
bandymas pavyko.

Kuomet. . ..katastrofa įvy 
ko? Tiksliai net to mųm- 
Ii ina •...nuslątyti. Visų . t i k- 
riaūsiai tarp 2 ir.G. y. nak
ties. OHaivis “Lituanica” 
lėkė labai žemai’, ne. aukš
čiau 400 metrų ii\ migloj, 
matomai, užlėkė. medį.- To

spėjimo naudai kalba fak
tas, kad aparato sparnai pa
siliko šakose, o. motoras iv 
kabiuką nukrito žemėn.*

Orlaivio dalis.rado 7 'ai. 
ryte moterys, rinkusios mi
ške uogas. Vieno . lakūno 
kūnas'buvo sutrėkštas tarp 
motoro ir sėdynės at kairios. 
Antras,, matyt, bandė iššok
ti. Jo kūnas rastas tris ar 
keturis, metrus atstu nuo 
•lęjctuvo. .

PASKUTINIS JO UKSUS
Liepos 45 d., kada kap,

Lietuvių aukštesnį moks
lą einantiems šelpti draugi
ja “Motinėlė” laikys savo 
.narių ' susi rinkimą rug| >i li
čio mėn. 22 d. 4 vai. po pie
tų Šv. Jurgio para p. svetai
nėje prie 3230 So. Auburn 
Avė., Chicago, III.

Pagal josios konstituciją 
prašymai su liudijimais tu
ri būti iki tam laikui že
miau pasirašiusiam priduos 
ti.

Aukos ar dovanos sveiki
nant vėl gyvuojančią Mo
tinėlę,” laikančią savo meti
ni susirinkimą, galima siųs
ti Rt.. Rev. Msgr. M. L. 
Krušas aukščiau minėtu 
antrašu, ,.

Kun; JI, .1. Pankas, 
Pirmininkas.

Kun. P r. Jf. J tini*. 
Rašt ininkas,. .

j ‘‘Lituan.icą,” kap. Darius 
pareiškė, kad šis lėkimas 
per ■ At Įimti ką nėra jo pas
kutinis tikslas. Su pasuli-

“Darbininkas” jau priipia 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ktu 
ponus tiž prenumeratas ir kny> 
gus už pilną, jų vertę. Nukirpf 
1932 m. kuponų siųskite

“DARBININKAS” ’ 
366 West Bro&dway, 
: So; Boston, Mass/- j
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blaivininkų susiviĖitYM(f.
VALDYSI

Kun. J. J. Jakaitis—dviis. vadus; .ktiiį. iijiičtth'tUi—fjltthik*
Kuh. J. Mačlullonls—l-asis viče-pinti.; Pr, Mafikils—

; V. J. BlirvacktiS—raŠt.. 7 Moli str, .̂ Wu>t^er. o. ,81-,
dabrlenO—Ižd., G Commonweaini Ąve.. WorCė*tž?r. Mh’rf., fc. itift- 
nys ir .T. Švlrskus—Iždo globbpjat; Kilti. Fr. J.
rl<;s, 432 VVindsor st,. Cambrldge, • :

MOK YTOTO DIENA

Šveicarijos Mokytoju Ab
stinentu Sąjunga, praeitais 

. metais buvo suruošusi St.
Galiono mokytojams< prieš- 
alkolinius kursus, kurie la
bai sėkmingai praėjo. To
dėl Šiemet , ir vėl sumušė ge
gužės mėti. 13—14 d., d. pa
mušus Rot seno miesto kur- 
sus, tik daug platesne pro
grama. Programon įtrauk
tą buvo das valgiii reforma- 
vlrą klausimai. Plačiai iš
nagrinėjus prieita išvadą,

kad iidrittt stlttiaŽititl gittd- 
viirią, loiljūtiūga dmiglati 
vatfb'ti vitlšltĮ SidiiŲ ir į)Ie7 
niškų vaigtų, linkine 
ir nuspręsta ateinančiais 
inetais varyti propagandą 

■ mokyklose ir visame krašte. 
ISLANDIJOJ PERRAL- 

SUQS PROilIBIJIJA 
Islandijos parlamentas 

nutarė artimiausiu Įnikti pa-, 
daryti gyventojų atsiklausi- 
iną,. ąr švdigiųjįi. . gėrimų 
draudimą ir toliau palikti 
ar nuimti.

mo vidų. Įėjus į savo kam
barėlį, atsiklaupus nuošir
džiai meldėsi. Ji nujautė 
<as jos laukia; Tačiau ji 
meldėsi ii* kalbėjosi su savo 
Sužadėtiniu. Gi. tuo metu 
Ricinas išdavė , ją miesto 
valdžiai kaipo . krikščionę. 
Giąsmimai ir kankinimai, 
jis mane, geriau paveiks 
kaip j.) malonūs žtklžitu.

.Trylikos metų. mergaitė 
stovi prieš Romos teisėją 
Sempronifų. Iš sykio tei
sėjas mėgino ją perkalbėti, 
Ji dar jaunutė.

“.Jėzus Kristus, yra man') 
Sužadėtinis/’ ji ramiai at-

i AUJAS AfARTONŲ VIENUOLIJOS
.. : PROVINciJOLAS

STEBUKLINGAS
DRABUŽIS

Graži mergaite.
Apsirodžius. baliais dra

bužiais, palaidais auksiniais 
. plaukais, kuriuos švelnus 
vėjelis judino, saulutes švie
soje ji atrodė kai]) angelas.

Agnietė buvo jos vardits. 
Ji buvo lik trylikos metų 
amžiaus, tačiau jos pamal
dumas ir drąsa viršijo jos 

. amžių. Daug žadantis gy
venimas jai tik prasideda, 
vienok ji jau nusiskyrė sau 
kelią. Daug įtekmingų Ro
mos jaunikaičių norėjo pa
vilioti jos širdį, bet ji buvo 
ją atidavusi Kitam.

Tai buvo 305 metais. Ji 
stovėjo prie savo narnų, 
Prieš ją stovėjo jaunikaitis 
Licinas, sūnus galingojo 
Romos valdininko. Ji bu
vo krikščionė. Jis pago- 

mūs; jos išvaizda skelbė sie
los nekaltybę,, jo ištvirkimą 

. ir nedorybę; jos akyse žė
rėjo . drąsa ir jmsiryžinias, 
jo bailumas ir savimeilė.

Licinas vėl prašė ją būti 
jo žmona. Daug sykių Ag
niete jam davė įtikinantį 
nesutikimą.

“Neišmintingai tu da
rai,” tarė Licinas. -“Aš 
esu sūnus galingojo Romos 
valdininko. Už manęs iš- 

. ėjus tu būsi apsaugota ir.
tavo tėvų namai.”

“Daug sykių, Licinai, aš 
tau sakiau, kad esu pasiža
dėjus Kitam.”

jaunikaičio veidas parau

do iš 'piktumo. Daug Ro
mos mergaičių mėgino jį 
p risi vilioti, bet šitoji jam, 
Romos vaidininko sūnui, 
.atsisako. Ir kodėl? Vien 
dėl to, kad ji nutarė atsi
duoti kokiam tai Asmeniui, 
kurį ji. vadina Kristumi.

“Tu esi perdaug sauva- 
liška mergaitė,” sakė Lici
nas.” Bet saugokis, kad 
])aski.ąū nereiktų gailėtis. ’ ’

“Licinai, kad tu būtum 
krikščionis; tada tu mime 
suprastum ir nekaltintum,7’ 
švelniu balsu atsakė Agnie
tė/

.“A, tai ne dėl to tu inane 
atstumi.. Tas dar kibiau 
turėtų tave versti priimti 
mano pasiūlymą. Tu gerai 
žinai, kaip dabar ciesoriaus 
I JiokletijoiK > įsakymu krik
ščionys yra galidomi ir žu
domi. . Bet jei būsi mano 
žmona, .būsi nuo Visų ap
saugota, ir g'alėsi be trukdy
mų savo kvailo tikėjimo 
laikais.” <

Jam atrodė, kad jis darąs 
jai didelę malonę, bet Ag
niete nusišypsojo ir pakra
tė galvą. Licinas/matyda
mas nelaimėsiąs, užsidegė 
žvėrišku piktumu. Jeigu 
negali jos gauti geruoju, 
gal laimės kitokiu būdu.

“Tu esi krikščionė,” rūš- 
čiu.balsu jis tarė, “Tai te
gu tavo Kristus išgelbėja 
tave.” . .

Tai pasakęs jis išnyko 
gatvėje. Agnietė stovėjo 
valandėlę ir žiūrėjo į jį, pa
skiau nusigrįžo ir įėjo į-na-

Teisėjas p radėjo grasinti 
ją kančiomis. Kankinimo 
įrankiai buvo atnešti prie 
jos. Tačiau ji buvo iK‘pa- 
judinania. . Ne baimė, bet 
džiaugsmas apėmė ją, kad 
,įi galeskmti kentėti,' kaip 
kentėjo daug kitų kril<ščio-

Galutinai, teisėjas supra- 
sdanias, kad ji taip brangi
na. skaistybę, nutarė ją pr
isiųsti į ištvirkimo namą, 
kur miesto palaidūnai iš
juoks ją ir vilios į blogą, :

“Tu galėsi,” tarė jam 
Agnietė, “savo kardą sukru
vinti mano krattju, bet tu 
niekuomet .neišniekinsi ma
no kūno, kuris yra pašvęs- 
1as Jėzui Kristui.”

Tie žodžiai įpykino teisė
ją. Jis liepė ją išvilkti iš 
drabužių ir vesti gatve į iš
tvirkimo vietą. Tenai ji 
buvo įstumta į šaltą, nešva
rų kambarį, Agnietė pra
dėjo verkti ir ašaras maišė 
su karšta malda, ' .

Ilgai ji meldėsi. Ji pa
sijuto, kad jos tie švelnūs 
auksiniai plaukai taip, už
augo, kad apdengė jos nuo
gą kūną tarytum gražia 
auksine skraiste. Ir stai
ga, kambarys nušvito nejia- 
prasta šviesa. Mergaite 
persigando, pakėlė ašarotas, 
akis ir pamatė prieš save 
■angelą. Angelas laikė ran
kose gražiausią baltą suk
nelę. Jis atnešė tą drabu
žėlį Agnietei.

“Dėkų Tau, Viešpatie,” 
kalbėjo mergaitė, “kad at
radai mane vertą apdengti 
Tavo išrinktų.jų rūbu. ’ .

kitas kolonijas. Gražiau- 
isių jam įspūdžių *iy laimin
gos keliones!...

VVORCESTER, MASS.
PAGERBIMAS BV. 

•ONOS
Šv. Kazimiero parapijos 

šv. Onos draugija iškiltum- 
gai minėjo šv. Onos šventę 
įepos 30 dieną. Dalyvavo 
lažbyčioje su vėliava ir iii- 
corporo priėmė šv. Komu
niją lailve trečiųjų šv. mi- 
.šių. Nares buvo pasipuo
šusios draugijos ženklais.
. Šioje parapijoje šv. 0- 
nos draugija visuomet dar-; 
buojasi savo bažnyčiai. 
Klebonas kun. Ag. Petrai
tis bažnyčioje apie tai pri
mine ir kvietė visas para
pijietes įstoti į šią draugi
ją- ' . .

KUN. J. L JAKAITIS, M. I. C,
Šiomis dienomis gavome žinių, kad Romoje Tėvų Mario- 
nų .Kongregacijos Tipyba išrinko kun. J. J. Jakaitį, M. 
L C. dabartinį Mariahapolio Kolegijos Namų Viršinin
ką Amerikos Marį jonų. Provincijos Provincijolu, .

KUN. V. DRAUGELES,
buvęs Aušros Vartą, Cliicagoje, lietuvių parapijos kle
bonas it “brango'’.ir “Laivo” tvarkytojas, tapo paskir
tas .Marijonu Kongregacijos Generales Tarybos nariu. 
Jis apsigyveiio Romoje ir taryboje atstovaują Amerikos 
'Marijonų Provinciją. t

Marijonu Kongregacijos Garbingus Vadus Sveiki
name. \ < . 5

truinnrnrtiTnniniin'iTiznT

f KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

angggrfn

NOHWOOfi, MASS.

N O V E N A
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

su ' ■
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

PARAŠĖ •

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

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

tris punktus. .Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus div 
rodant ras, kai].). i$v.. Pranciškus, trečias.; kaip apmąstyto- 
jas privalo elgtis bei daryti. ■ .

Valdininkai,; kurs t o m i 
Licinoj dar vis mėgino per
laužti jos tvirtą valią, bet 
batydami, juk nėra vilties, 
pasmerkė ją mirti.

Agnietė buvo džiaugsmo 
pilna. . Linksma ji ėjo į žu
dymo vietą. Apie aukštą 
stulpą buvo sukrautas didis 
laužas. Mergaitė buvo pri
rišta prie stulpo ir laužas 
uždegtas. Bet ugnies lieps
nos jos nelietė, vien darė ją 
dar. gražesne.

“Aš. garbinu Tave,” ji 
meldėsi ugnyje, “Mano Die
vo, mano Jėzau, kad Savo 
gulybe Tu ugnies liepsnoms 
jįsttkęi neliesti mąiięs.” 

. Žmonės inatydaiųL tokį 
stebuklą/vient pradėjo ver
kti,; .kiti kąlbėti, juk ištik- 
rųjųi galingas yra kiikščio- 
ihų Dievas. Tą visą per
mainą minioje matė valdi-

BUVO KUN. A. LIPNIC
KAS

■ ■ . / ....

Praėjusį pirmadienį, lie
pos 31 d., Norwoode atsL 
lankė. Brocktono parapijos 
mergaičių kumščiasviedžio 
(volley bąli) ratelis ir tu
rėjo žaidimą su .Norvvood 
merginų rateliu, . Žaidimas 
įvyko gražioje aikštėje prie 
klebonijos.

Žaidimas bu. v labai gy
vas. Abiejose. • pusėse vyra
vo linksma nuotaika. Brock- 
tono ratelis dar nebuvo tu- 

į rojęs žaidimų su kifų pa
rapijų rateliais, tačiau žai
dimo pradžioje parodė di
delį sugebėjimą ir nepapra
stą susižaidimą. Žaidimas 
baigėsi 3:0 taškų santykiu 
Brocktoniečių naudai.

Bro'cktoniečiu ratelį su
organizavo kun. j. Skalan- 
dis, kurs ir vadovauja jam, 
suteikdamas reikalingų nu- 
ro’dymų.

žąidimui įpusėjus, į spor
to aikštę atvyko' svečias iš 
Lietuvos, kun. Alt, Lipnič- 
kas, Panevėžio vyskupijos 
jaunimo direktorius, A. F, 
Kneižio, Kr. E. Galinio ir

įlinkai.. Tuojau buvo duo
tas įsakymas nukirsti Ag
nietei galvą. ...

Krikščionys’ šveiiiąi pątai- 
cLyjo, Agnietės kūną Via No- 
tnentaria kapuose. JoS 
šventė vra sausio 21 dieną. 

. ' •* ’ ‘ ■ T.
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išvažiavimas
ARTINASI

. Šv. Kazimiero ‘ parapijos 
metinis. išvažiavimas prasi
dės rugpiūčio 5 dieną po 
pietų; vakare šokiai salėje. 
Rugpiūčio 6 d. pasirodys 
parapijos didysis choras, 
mliz. J. Žemiačio vadovau
jamas. Dalyvaus lietuviu 
Penas, J. Alavošiui vedant. 
Bus įvairių naujienybių. 
Prie parengtii sląlų bus ga
lima mandriai pavalgyti 
skaniausius pietus. Vaka
re pasilinksminimas salėje. 
Visa tai įvyks Maironio pk.

Vietinius ir apylinkės lie
tuvius kviečiame dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti.

HeporlJ

J. B. Laučkos lydimas. .
, Linksmajam žaidimui už

sibaigus, vietos klebonas 
kun, S. Kneižis pakvietė 
kun. Alf. Lipnicką pakal
bėti į susirinkusią jaunuo
menę.

Labai poetiškoje ątmos- 
roje, . mėnuliui it elektros 
šviesoms apšvietus,, sporto 
aikštelę, kun. A. Lipnickas 
prabilo'' į Brocktono' ir Not- 
woodO. simpatingą . jauhūO- 
raenę, sveikindamas ją Lie
tuvos pavasarininką it ’..dt- 
eitininkų vardu, linkėda
mas eiti katalikybės ir lie
tuvybės gražiausiais keliais, 
gerai pasirengti gyvenimui, 
išsimokslinti ir žinoti savo 
gyvenimo tikslą.

Jo kalba buvo palydėta 
entuziastingu pritarimo bei 
padėkos išreiškimu,.

‘Taip pat .trumpai kalbė
jo p; J. B. Laučka.

Vėliau-kun. A. Lipnickas 
buvo apsuptas jaunuolių 
ratelio ir turėjo atsakyti į- 
vairius klausimus, daugiau
sia liečiančius Lietuvos 
jaunuomenę.-

Pagaliau, . jaunuomenė 
nuoširdžiai ątsisveildno su 
staiga pamylėtuoju kun. A. 
Lipnicku sušukdama- lietu
viškąjį “valio,” kurį tik ką 
išmoko iš to paties malo
naus svečio iš brangiosios 
Lietuvos..

Kun.: Alf/Lipnickas pasu 
liko nakvynei pas kleboną 
kun. S. Kneižą, o. rugpiūčio 
1 dieną per Bostoną išvyko 
į Hartford, Watorbury ir

WESTFIELD, MASS.

!SSS-SSSS=' ' I ...'..ųj I II l-r....... Jin .

jo. Rugpiūčio 20 it Legas 
parite ų£*qhgiamas didelis iš
važiavimas, kuria rengimo t • 
priešaky yra kini. J. Baka- 
nas, pirm, ir A. K. Masai- 
tis, raŠt. . , ’ ,

•fvairiose komisijose —Av* 
Sabonis, V. Minkelis, J. Je-- . 
nulėvičiuš,. P. Balekoni^. * ' 
Komisijos rūpinasi, kad iš
važiavimas geriausiai. pa-1 
Ayktų. Programa labai įvaL’ J 
ri, ypač daug'sporto įvairy-* | 
bių: virvės traūkhnaš/lęnk- -y
tynos, tetervino .mušimas, ;
šoki Inas į aukštį, bulvių rįn* ■ 
kimas ir 1.1. Virvei trauk
ti pakviesti .vyrai iš 
Tliompsonvillc, Conn. Pa
žiūrėsime, katrie stipresni. 
Orkestras bus iš Woi’o.estęr.

Kviečiame vietos ir apy
linkės. lietuvius gausingai | 
atsilankyti į šį didelį lietu- , 
vių išvažiavimą —• nesigai- 
tesite atvyko. Viskas ręn="" 
giama. Kaimynines kotai-. .. 
jas prašome tą dieną susi- . 
laikyti nuo parengimų ir . I 
pas muš atvykti, Jei būtų- 
blogas oras, tai parengimas ’. 
įvykių sekantį . sekmadienį,' . ' 
rugpiūčio 27 d. > . : .

1

PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ IŠVAŽIA-
■ VIMAS ..

Darbams pagerėjus, mūsų 
kolonijoj veikimas padidės

A. L. R. K. Federacijos.. 
Naujos Anglijos apskričio ‘ 
metinis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 13 d., 1933 m., 1 
vai. po pietų Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, James. • 
Avė., Norwood, Mass.

Apskričio . Valdyba, .
Kun. Pr. Juras, -' ~ 

Dvasios Vadas/*
- V. J. Kudirka, . .

. Pirmininkas.; •
N., (jeikaiiskas,
' .■ ■ . Raštininkas. ■ ' ■ 

r. J. Versiackas, 
Iždininkas.

Mašsaėhusetts valstybėje gyvenanti . berniukai ir .; 
.mergaitės, kurie bus paskelbti laimėtojais “kelionę į . ' 
Cliicagą” A.& P Maisto krautuvių konteste bus specia- . ; J 
lūs svečiai A & P: karui vale prie ežero Pasaulinėje Pa
rodoje, Chieagoj. ’. ..

A & P turi užėmusios didelį plotą vietos Pasauli“ . ! 
nėję Parodoje ir sudaro centvalinį judėjimą. A & P.gyp- .. 
sies, kasdien duoda koncertus. Taip pat yra ir daug ki- 4 
tokių įvairumų. Į

Bė duodamą ..ore pasilinksminimų A &.P tuvi vidų- . f 
je labai-daiig įdoniiių daiktų iŠ produktų, ypač A & P; ... 
kava. iižintevesuoja visus. \

Dvidešimts astuoni berniukai ir mergaitės turės 
progos pamatyti ir pasigėrėti A Ą P kąru i valų ir kito- J 
mis Pasaulinės Parodos naųjivnybėniis iš priežasties A 7.-1 _r 
N P krautuvių Mąssaėhusetts valstybėje vedamo “kelio-. :. į 
•no į Chic.agą” kontestU. . . 7
7" Daiig jau paduota balsų,, bet dar yra proga ir ,kL _••. • 
tiems paduoti Ir laimėti kelioiię.-

Balsavinfo kuponai, duodami šit visais pirkimais A ( 
& P krautuvėse, kurio išspręs laimėtojus, ir kmilestam; j 
tai viso jo valstybėje labai aktyviai dąiiiuojąsi, kad ląį1 ■ 
mėtų. . 7 :

. ■ • •• . • ■. . ..s

i
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■ Lawr< nce, Mass.
Mūsų spaudoje telpa la- 

K. bai mažai žinių apie mūsų 
profesionalus ir biznierius.

K Ištikrųjų mums verta ar- 
B* Čiau juos pažinti, nes jie 
|E daug reiškia mūsų gyveni-

me.
H.' Nedarbo metų, mes ran- 
Hf- damepas savuosius profesi-
B onalus ir biznierius užuo- 

jautos ir kredito. • Jei da-
B rome kokių rinkliavą, tai 
..B. pirmiausiai kreipiamės pi iu 
B Retai kaną jie atsisa-
B ko kokį gerą darbą parem- 
K ti.
K Mes tų turėtume'suprasti 
B i* iš savo pusės kur tik ga- 
K Įima, reikalui esant, kreįp-

( tis pas savuosius ir juos 
t palaikyti. - .
f Šį kartą prašau susipa-

žinti su šio miesto-profėsU 
onalais įr biznieriais* Rei
kalui esant kreipldtės pas 

juos. Rėja, nebuvo man 
galimybės pas visus užeiti 
ir. šį tą apie juos parašyti. 
Jei* ką aplenldau, prašau 
man atleistu

Jau keli metai kaip šis 
miestas vna prislėgtas eko
nominės krizės. Dar vos

tik menuo laiko kaip fabri
kai pradėjo sulaikiau dirb
ti. Pėr tas kelias savaites 
jau ant tiek laikai pasitaisė,' 
kad šiandiena kiekvienas 
darbininkas, kuris nori 
darbo gali gauti.

Sunkūs laikai/ suvargino 
netik darbininkus, bet ir 
profesionalus ir biznierius. 

, Profesionalai negavo Atly
ginimo, nes jų klientai ne
dirbdami /neturėjo iš ko 
mokėti;. biznieriai. Įdek ga
lėdami davė prekės kredi
tan, Dabar visi tebėra su
vargę, bet jei dar kelis mė
nesius darbai eis tokiu pat 
tempu, tai visi lietuviai 
pradės atsigauti.

Lawrence lietuviai taip 
pat sunkiai nukentėjo dėl 
bankų uždarymo. Čia -keli 
bankai. užsidarė ir nunešė 
lietuviams šimtus tūkstan
čių sunkiai uždirbtkj ir su
taupytų'dolerių.

Nepaisant to visko, jie 
dar gera.i išsilaikė. Per tą 
įaikų,. vadovaujant jų darb
ščiam klebonui, jie užbaigė 
įrengti savo naujų bažnyčią 
ir net dalį skolos atmokėti.

JUOZE FINA ČIURLIONYTE

riuo 1919 metų yra grabo- 
Tium. Jis pats jau metai 
kaip serga, bet jo duktė Jii- 
zėfina pilnai jį- pavaduoja. 
Ji gimusi Lietuvoje. Atva
žiavo į Ameriką 1912 me
tais ir ėjo mokslus Lawren- 
ce ir vėliau baigė New Eng- 
lancl Institute of Anatomy. 
Ji buvo jauniausią užbaig
ti tą institutą ir gauti leidi
mą praktikuoti kaipo em- 
baimei’.

P-lė Juzefina Čiurliony
tė yra .24 mėtų amžiaus.

BIZNIERIAI

PROFESIONALAI

fK
V

i

KŲN. PRANCIŠKUS M. JURAS,
Šv> Pranciškaus lietu. ..i parapijos klebonas, jau devy
ni metai kaip šioje parapijoje darbuojasi. Penius me- 
tUs buvo vikaru ir keturis metus yra klebonu.

Jam darbo netrūkstą, nes ypatingai Latvrence yra 
sunku klebonauti. Dalis lietuvių vis dar yra apsileidę 
tikėjime ir seka paskui svetimus dievus. Kun. Juras 
labiausiai kreipia savo veikimą į juos, kad grąžintų prie 
Tikrosios Bažnyčios. Jo erudicija, sukaįhumas, malonus 
būdas ir pasiryžimas rodo, kad jei Visagalis leis, jis tik
slų,'atsieks.

Jam daug galėtu ? adėti kolonijos profesionalai, apie 
kuriuos šiame skyriuj nerašau,, nes jie per savo iiidife- 

■ rentiŠJsumą, nerangumą įr net atvirą rėmimą herezijos
klaidina lietuvius.

Nuvažiavęs į Methuen 
’(Lawrehce priemiesti) su
tikau Joną Umpą, kuris y- 

f ra- vienintelis lietuvis mo- 
kytojas pianu. Jaunas įr 

fe. energingas vyrukas - tik- 
. . ras muzikas.
K Gimęs Rygoje. Jau 28 m. 
| 4 kaip gyvenas Lawrenee. 
Ft Muzikos mokėsi prie Domi- 

nikonių Seserų ir dabar 
į įmąs pamokas pas ponia 
L, • LaVelle, kuri yra viena iš 
< ' įyihiansiij pianysčių šioje 

apylinkėje.

n
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Vienas iš seniausių lietuj dukterį. .Lawrence lietu
vių bizmerįų Lawrence yra viai gali didžiuotis turį sa.- 
" Petras -Navickas, kurįš už- vo tarpe tokių darbščių biz- 
aiko ledo*, anglių,I malkų ir merių. , ■ ■ ■'.
aliejaus sandėlį. Lavvren- ?—-
ce jis gyvena, jau 38 metai Netik vyrai veda biznius 
.ir 27 motai kaip vedą savo lietuvių tarpe, bet ir motę- 
>iznį. . ’ rys pasekmingai toje srity-

P. Navickas buvo vienas je. darbuojasi. Jau bus pon
is Šv,: Pranciškaus. pavapi- ki motai kaip Viktovia Bal
dos steigėjų ir per visų lai- ėiunienė neteko vyro, kuris 
<ų jos uolus rėmėjas* Del užlaikė valgomųjų daiktų 

ekonominės krizės ir jo biz- krautuvę Latvrence per 12 
nis sumažėjęs, bet dar vis motų. Vyrui mirus, ji pa
pas ji darbuojasi trys vyjliko, su trimis mažais vai
rai. . Lietuviai sudaro tik kais. Norėdania juos gra- 
treedalį jo, kostumerių.

Pradėjus kalbėti su juo 
apie kainas, jis pareiškė, 
kad anglių kainos pakilo’ 
pradžioje mėnesio ir jis ti
kisi, kad rugsėjo mėnesy 
kainos dar kils. Jis pata
ria visiems dabar pirkti an
glis ir sutaupyti pinigų.

si-

1 Rugpiūčio 3—*6 dienomis Notre 
Dattie ‘ universiteto patalpose bus 
pasaulionių rekolekcijos, kurioms 
vadovaus Šv. Kryžiaus vienuoli
jos Tėvai. Praėjusiais metais 
šias rekolekcijas lanke 1000 žmo
nių.

iŠ KATALIKU GYVENIMO ;

žiai išauginti ji nutarė už
imti vyro -yiėtų. Jau penk
tas ,metas kaip ji: veda 
krautuvę. ..

Ji pasakojo, kad užėjus 
nedarbui, biznieriai buvo 
priversti duoti daug bar- 
gan, kad savo . tautiečiams 
padėtų, kas labai apsunki
no biznierius.

PETRAS JARULIONIS

Vienas iš. įdomiausių biz
nierių yra Petras. Jarulio- 
nis, Jisai priemiestyje tu
ri 50 akrų farmą; kurioje 
augina daržoves ir parda
vinėja į krautuves Lawren- 
ce. Jis laiko 14 karnų ir 
nemažai 
miestų, 
dingą, 
kaip p. 
šį biznį.

. Kad. jo biznis yra pasek
mingas galima spręsti ir iš 
to, kad pas jį vasaros metu 
dirba šeši darbininkai. .

Illinois valstybėje legislatūra 
priėmė bilių, kuriuo suteikiama 
kyetaoin shrdlu etaoin etaoihnn 
teisė viešųjų ir privatinių mo
kyklų vaikams naudotis mokyklų 
busais. Nors' gubernatorius ne
pasirašė, tačiau bilius tapo įsta
tymu, nes buvo priimtas didele 
balsų dauguma.

pieno pristato į 
Karma yra pavyz- 
Jau bus 14 metų 
Jarulioilis pradėjo

Indijoj vienas! jaunuolis tą. pa
čią dieną priėmė 4 sakramentus:. 
Krikštą, Pirmą Komuniją, Sutvir
tinimą ir Moterystę. . .. š ..

Kitas sumanus lietuvis 
biznierius yra p. Jonas Sa
kavičius, kuris jau 13 metų 
kaip užlaiko valgomųjų dai
ktų krautuvę. - Jis jau 26 
metai kaip gyvena Lawren- 
ce.

Jonas Sakavičius turi tą 
ypatybę, kad sumanęs ką 
nors pradėti, tai dirba kol 
pasekmingai užbaigia, ne
paisant kaip simkus jam 
tas darbas būtų. ■ Dar visi 
Lavrence lietuviai tebekal
ba kaip jis darbavosi ir 
kaip pasekmingai jis suruo
šė biznierių pietus Švento 
Pranciškaus- parapijos nau
dai. >' ■

M

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

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

Ispanijos katalikai pirmą kar- . 
tą* surengė katalikų spaudos sa
vaitę, kuri buvo pravesta visoje. 
Ispanijoje. Savaitė praėjo gra
žiu, pasisekimu, pagelbstint ispa- . 
ną katalikų akcijos vyriausiam 
centrui.

Michigan valstybės aukščiau- I 
šioj o teismo teisėju paskirtas žy- 
A.eatoin shrdlu etaoin etaoin n 
mus katalikas Thomas A, E. 
Weadock.

Ponas Umpą turis 28 mo
kinius/ Pats gyvena tėve
lio ūky j e. - Jis visuomet va
žiuoja pas mokinius juos 
mokyti.

Jis yra nariu Šv.Pran
ciškaus Jaunų Vyrių Drau
gijos ir Ukėsų Klubo. ’ Ak
tyviai dalyvauja lietuvių 
visuomeniniame gyvenime.

Lavrenee yra tik vienas 
lietuvis graborius Bolės 
Čiurlionis. Jis jau 30 me
tų kaip gyvena Lavrenėe ir.

JONAS REMEIKA

Šv. Pranciškaus Jaunų 
Vyrų Draugijos pirminin
kas p. Jurgis. J. Unick,. jo 
broliui Juozui. padedant, 
veda savo biznį. Jis apsi
ima bet kur ir bet kada 
pervežti prekes, baldus ir t 
t. iš/vienos vietos į kitą. Jis 
yra Lavu’ence gimęs ir au
gęs ir jau astuoni metai 
kaip tuo bizniu verčiasi ir 
gan pasekmingai.

ANT. PAPLAUSKAS -____ ■-___

PanhŠu p. Navicko biz- turi vaV
niui veda Antanas Paplaus- dalkt*l krautuvę,
skas. Patiem jo koštųjų. -lau Jeda, U,?"^ 

’ . j • -t-} Į I; i)» JytazciKci clirbclct"merių via lietuviai. Pa- .plausk.;* v-a baigęs Vilano- lvo kltus ^rius n-
va Kolegija. Jau 7 metai -Įau 27 metus yra išgyvenęs 
. . .. . . T . Lawrence. Jis yra kilęs iskaip lis yrą bizny. Jo kom- • • .
panijos vardas Eorest Lake aą nmų.
į. -n .. t .• i Kaip daugelis kitu biz-fro Co. Pas jį dirba du . . 1 . . . _r\. . .. . .. menu, taip ir p. Mažeikavyrai ir dar jo motinėlė . . , . . , l. ., .. o skundžiasi, kad pirkėjai nepadeda i am, kur gali. Se-1 ’ T t. .. išgali sumokėti savo skolų, mau. kada darbai ėjo gerai . & ...v. . . _ . •. ... . __ kas didžiai apsunkina biz-ir lietuviai daugiau reme . . 1menus, bet dabar,, dar- savuosius biznierius, pas p* I. .. _ ..., ... i \ bams pagerėjus, manoma, Paplauską dirbo 14 vyrų. I ... 5.. . TA . < kad, netik darbininkams,Jis irgi mane perspėjo, - , >. /. . ... ■
, _ A . .. ... ■ bet ir biznieriams bus daugkad angim kainos kils ir ■ . . ■ °
kad išmintingas seirainm-Į^ . ■
kas dabar perka anglis,

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

8CANDINAVIAN- 
AMERICANUNE
248 Wasbihgton St., 

Boston

Zacatecas provincijos, Meksiko- 
je, viešųjų mokyklų mokytojams 
uždrausta lankyti kataliku baž
nyčias bei dalyvauti bet kuriose 
tikybinėse apeigose.

I 
3 
3 ,
I

Šv. Patriko vardo prieglauda 
Sau Francisco mieste suteikė j- 
vairų patarnavimą bei pašalpą 
59,624 asmenims.

' CHARBON’S |
PIANAI—BADIOS I

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

i kMVUJU ą JL v t A*
j Aliejaus pečiai, Skalbiamos į
I mašinos : *

20 TRTOBŲLL STRRBT H
I W0RUE8TEB, MABS.
! ' TeL4-9480
j Lengvos BRy^os-Be Nuofimčie

1

i 
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Vienintelė lietuviška vhl-

Šiais Šventaisiais svar
biausių žmonijai įvykių Ju
biliejiniais Metais Ameri
kos Lietuvių R. K. Kunigų 
vienybės Seimas įvyks Ėmi
mo į Dangų Švenčiausios P. 
Marijos Oktavoje, rugpiū- 
čio 22 d., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Chieago, 
įlinois. Prasidės 9 vai. ryto. •

Reikšmingi laikai reika
lauja reikšmingo Seimo. 
Kristaus meilė ir sielų išga
nymas verčia mus dalyvau
ti jame kuo skaitlingiausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigų Vienybės Seimas • 
būtų vaisingiausi s. Todėl 
drįstame prašyti Provincijų 
Seimui atstovų ir sumany
mų.

Visus įnešimus prašome 
iš anksto siųsti raštininkui 
kun. P. M. Jurui, 94 Brad- 
ford St., Lawrence,,. Mass. . 
Seimo gi metu adresuokite 
per malonę Rt. Rcv. Msgr. 
M. L, Krušas, 3230 South 
Auburh Avė., Chicago, III.

Kitu; K. .
pirmininkas,

Ktrn. P. M. Juras, 
raštininkas. •

. .„v . . . . . gvkla Larcrence vra poniosUžėjau i valgomųjų d.ai- :z; . t .v. > T, , ’ . • . . . . Kuklevicienes (Cook). Jauktu krautuvę, kuri yra vie-l x • . . . , . ,• • .v- , keturi metai kaip p. Kukle-na is gražiausiai įrengtų. .v. _ v, xv. , „ . ... . viciene užlaiko šią valgyk-Pasiteiravęs, sutikau jos • .-r. ... la. Čia maistas yra gar-savmmka p. Domininką n-v. . > . ‘ ,.. . . . -.r- dziai pagaminamas ir -val-.Kirmilą, kuris jau 17 me- ‘ t. . v. . , .. • gvkla svariai užlaikoma,tų kaip verčiasi tuo bizniu Į , 
Lawrence,
atvažiavo 1906 metais iš sa
vo gimtinės Žiežmarių ir vi
są laiką gyveno Lawrence.
Jis yra Vienas iš darbščiam

P-nas Kirmijąs . ■
Girtuoklis nuolatos kėsi

nasi į savo gyvastį.

S Y KĖS & SYKES
P. A. Sykes ir. B. tk Sykas 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvrood 0330 

Gyvenimo vieta: 
82WaInut Avė.

Tel. Nonvood 13Į5-W

Trylika metų kaip jonas 
Remeikis kartu su savo 
kompanijom! Jonu Jėrecku 
kepa duonų Lawrence lietu
viams; 20 metų kaip p. Re
meikis ,atvažiavo iš Kauno į 
Lawrence gyventi.

Dėl dabartinės krizės p. 
Remeikis pasakoja, kad 
biznis sumažėjęs, bet jis'ti
kisi, kad darbams. pradėjus, 
geriau eiti, Lawrence lietu-. 
viai vėl greit atsigaus.

Jo komp,anijonas p. Ja- 
reckas jau antri metai kaip 
sunkiai serga ir negali iš 
namų išeitį, todėl visas dar
bas krinta* ant jį. Remeikos 
pečių. ”••• . •

jie kepa vien tik lietuvi
škų duonų ir veik visa savo 
.produkcijų parduoda krau
tuvėse. .

&
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r White-lead, Dutch Boy Linseed Oil, Dutch Boy
i 
3

M

Į Padaryk Tą Dažymo Darbą 
Su“All-Dutch Boy” 
Del ilgo laikymo viršaus darbo

Vartok Dutcli Boy Ąll-Purpose Soft Pašte

|. Color-in-dil and Dutch Boy Liųuid Drier. . 
. j ‘ Dėl gražaus numazgoj,ančio vidaus darbo
j vartok Dutch Boy All-Purpose Soft Pašte 

Withe-lead,. Dutch Boy Wall Pri- 
mer, Dutch Boy Flatting Oil and 
Dutch Boy Colors-iii-Oil.

!' Mes parduodame Dutch Boy PrOr 
. duk'tus dėlto, kad jie “lieka paid.no-
• tais.”
• Pirk “tuos padirbimus” čionais.

l OfilVERSITY HARDWARE CO.
Į 1147 Uambridge Si, Ctambridge, Moša.

' I . Savininkas J.. H. Snapk&uakas
į Tai, Porter 0755 .

•J..
Į
4
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DOM. KĮRMILAS

šių biznierių. Jam rūpi jo. 
biznis, bet taip, pat ir lietu
vių visuomeninis gyveni
mas. Jis yra nariu net 
septynių vietos lietuvių, or
ganizaciją Augina gražią 
šeimyną:’ 'du sūnų ii’ dvi

sjėleiskite sviesą
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti, Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
I». D. S. ir atremsite mūsų ide- Į 
jos pHeių propagandą f
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Rytinių Valstybių Žinios
Kodėl Bijo?

Vasaros. laikas yrą rūpės- 
. tingūs ’■ mot inė. 1 ė m s. K ą 

mulus padaryti su jaunimu, 
kur1 padėti, kad galėtume 

. nuo viisąriŠIį.. klaidų ap
saugoti. Labai būtų įdo
mu tėvams sužinoti su ko
kiais bėmiūkais. jųjįi ber
neliai draugauja. Neš yra 
toks pasakymas, ^parodyk 
tavo -draugus, tada aš pa
sakysiu, kas tu esi.” Prie 
koldų draugijų galėtų pri
klausyti mūšų vaikai?

Girdint kartais apie or- 
gaiuzaeiją, vadinamą “ Boy 
Scoiits o f •.America,”’ tėve
liai iš tolo rankas krato ir 
žengia atbuli,, spiaudyda- 
mies, lies Jiems ypatingai 
praneštą apie tuos pačius 
į oy Sėouts, ■ ’ t art um ji e 
yra padaras, kariuomenes. 
Bet kasgi galėtų tą faktą 
išgalvoti. Žinoma, tie pa
tys skautai . uniformą per
ka ir. nešioja, kuomet jiems 
reikia dalyva ut i savi > sus i - 
rinkimuose. Bot tas yra 
praktiškas, dalykas, nes vi
sų pirma, su uniforma šva
riau atrodo. Antra, taip 
greitai toji uniforma ne- 
susipurvina, kaip kiti dra
bužiai. O t reč i a, i r š vair 
biausia, kad ilgiausiai nė- V. . * .!■ .siejasi. * !. :

Vis dar pakyla klausimas 
“koks yra užsiėmimas ber
nelių skautų?” Pirmiau- 

. šia tenka atsakyti, jog, jie, 
nėra jokiu būdu prisijungę 
prie kariuomenes, tiktai pa
našūs į kareivius tuo, jog 
turi uniformą. Kodėl tėve
liai taip labai bijo skautų 
ir nežino, ko jie bijo? Ber
neliai, priklausantys prie. 
Skautui, "išmoksta tokių da
lykų, kurie jiems yra svar
biausi, ypač kitiems pagel
bėti ir save sutvarkyti. Vai
kai nori draugauti su įvai
riomis grupėmis, “gengė- 
inis.” Berneliams tą norą 
patenkina “Boy Scout” 
grupes. Ir tos grupės mo
ko daryti gera. Skautai ži
no, ką. daryti, kai žmogus

apmirštą, susižeidžia, nuo
dų Įier klaidą išgeria. . Iš
mokstu berneliai levus ir 
vyriausybe pagerbi i. To
kių būdu, kas galėtų būti 
bloga tokioj gera darančioj 
plganizącijoj ?

Jeigu ' nieko daugiau ne
padarytų skautų draugija, 
lai nors tiek naudinga tė
vams būtų, kad jie nors ži
notų, kur jųjų berneliai ir

su kti ) eina, Svetimtau
čiai nepavilios, ’ jeigu bus 
Iiet uviškas, pulkas a rba. gru
pė skautų.. Tėveliai, pa 
remldte . lietuvių . grupes! 
Taiki, nereikės’ rūpintis apie 
savo, berndiūs. . Ar tavo 
sūnelis draugaus su svetim
taučiais ar su lietuviais l 
Kaip jis baigs, vasarą, Koks 
jo užsiėmimas bus, baigus 
Įjaniokaš, laike žiemos ir
t. L ? .

m

Balnas.

r v

BOFROS PERTVAR- rinktų visas žibias, ir pa
tiektų jas Bofros. šėrinin- 
kaiųs. Išlaidos susėjusios 
su Šituo darbu sieks iki 900 
dolerių. Kol kas, penki as
menys, jų tarpe kun. Men- 
delis ir. Vladas Dranginiu 
visus pinigus sumokėjo. Ti
kėtasi, laikui .bėgant, pa
skirstyti šią sumą visiems 
šėrininkams, taip, kad vi
siems būtų lygi našta. 
MŪSŲ JAUNUOMENES 
/ MOKSLINBIAŠ

Pąsibaigus inokslo me
tams,. baigusieji mokyklą 
pradeda . rūpintis kitiems 
itietams aukštesnioji mokyr 
kla. Šiais metais, šy. Al- 

. fonst). mokinių gan didelis 
skaičius keta tęsti savo la
vinimąsi ir toliau. Štai 
nutarė cit i f Loyola Iligli 
School sekanti*. A. Rėkus, 
Alb- Matulionis, K. Turau
skas ir L,. Budelis. Juozas 
Kvedera eis į Mount. St. 
Juozapo. Panelės Keido- 
šiūtė, Makarauskaitč, Staš- 
kūniūtė, Bagdonaite ir Val- 
Čeckaite pasiryžo eiti į Se- 
ton. Iligb, Seselių vedamą 
vietinę įstaigą. ’ /

KYMAS
Naujai išrinktas revizi 

jos komitetas pagalinus už 
baigė ruošiamąjį darbą, ir 
šios savaitės . pradžioje įsi 
leido vietinės Hatter fir
mos auditorių knygas per
žiūrėti. Buvo tikėtasi 'se
niau tą darbą pradėti,, bet 
kaž kodėl nlkino — ne. iŠ 
savo kaltės. . Girdėti, jog 
senasis Bofros auditorius 
Bgck dar' nebūva užbaigos 

’JStvo darbo", Jr'jltašė dau
giau laiko. Revizijos 'dar
bas truks gal dvi savaites, 
ii* paskui turės laukti namų 
įkainuotojo pranešiiho. Alil- 
ton N'orris, miesto mokes
čių depai-famentP oficijalus 
įkainuotojas, yra . pakvies
tas šiam. darbui. I’rie šių 
dviejų nepartinių asmenų 
tardymo turės išeiti aikš
tėn visa,.kas žinotina.

Teismo paskirtas advoka
tas Ilopkins, ir komiteto į- 
galiotinis, abu sutartinai 
dirba, kad tik greičiau su-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

. .L k

Mariauapolio Problemos
' KOLEGIJOS KNY

Kiekviena moksli įstaiga, J. 
kad nuteiktų st adoniams ga
limybės įeiti į plačiąsias pa
žinimo erdvos, yra privers
ta kurti didelius knygynus.. 
Aleksius jaunimas, kuris 
mokyklos suolo . Įgyjamas 
žinias praplatina finkamų 
knygų skaitymu, išauga į 
šviesuomenės vynais ir tam
pa tautos švyturiais.

Aktualių mokslinių kny
gių skaitymas gelbsti rišti 
painius gyveniuuy kl ausinius 
ir t inkamai nustatyt i pasdu- 
lidžiūroje. Knygose1 sukrau
tos žmogaus proto išdavos 
ir mokslą/ pažanga tiktąi. ir 
galima, kad . mūsų . lajini 
mokslingieji naudojantis 
protėvių, galvočių-išminčių 
al si ekt ai s pližininio . rezulta
tais, sugeba, pažinime pa
žengti pirmyn.

Lietuvių 'Kolegija, Mari- 
anapoiis, negali atsilikti 
nuo kitų mokslo įstaigų 
k n ygyi u > kūrime. Jai vado
vaujant i e ji, norėdami palai
kyti gyvybę jaunuose moks
lingumo dieguose ir išugdy
ti būsimuosius tanios. min
ties švyturius ’ mato, jog 
be knygyno tai vargiai įma
nomą. -■

Marianapolin Kolegija y- 
ra jaunutėje, todėl ir jos 
knygynas jaunas, nedidelis. 
Jame šiuo laiku įvairiose 
kalbose, yra keli tūkstančiai 
knygū,. kuomet tos rūšies 
mokslo įstaigai reikalinga 
turėti kelios dešimtys tūks
tančių. Šiais metais Kol e ‘ 
•rija ryžtasi išauginti savo

knygyną ligi, riekalingb 
skaičiaus, Naujam kiiyjiy- 
imi yra ^pavedama du dide
liu ktunbariu ir dabar, dir
bama ąžuolo, didžiansi'Dš 
knygynui lentynos. Tačiau 
būt ii ui j t im knygų skaičiui 
įsigyti, reikia, kad lietuvių 
Šviesųonumė, kuri įkūrę 
Lietuvių Kolegiją, dabnr 
sukrustu, joje įkurti tinka- 
ina k i tygirną. T< ulė 1 šiiiomi 
ir kviečiame visuomenę, ne
atidėliojant ateiti t<> knygy
no vedėjams į pagalbą ir. at
siųsti jam tinkamų knygų

i 
•»3 '

3 o u-; i . ■ 'd'. , J

Istorinis vaizdas, A. a. kap. ’ Š. Darius, Lietuvos avia
cijos karininko uiti l omioje. Nepaprastas ■supuolimas.
Liepos 17 d., 1923 ui., Kautu' kap. Darius šį atvaizdą . 
davė savo draugui F. Zaleckiui, kuris tais .metais buvo 
Lietuvoje, ir štai, liepos 17 d., 1933 ni, garbingai žuvo ... 
Vokietijos; miškuose. .

Malonu matyti tiek daug 
lietuvių 'jaunuomenės pasi-

Mūsų įmonė padirba visokiom rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik- 
. menus; Pas mus .galima gauti- geriausiu. bičių yasko, taipgi ir styrimų žva

kių, aukojamųjų lempelių ir žvakelių, smilkalo 'bei smilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujmitiemsj mielai prisiunčitime pilim 

mūsų dirbinių katalogą. . • ■. ;■ .

A. Gross Candle Co. Ine.

lyžimą giliau lavintis mok
sle, ypač katalikų mokyklo
se., D,ar esama keletą, ku
rie nenutarė galutinai savo; 
ateitį. Jiems ir patartina 
sekti savo draugus’.

Pastabas Patartina ber
niukus siųsti į Marianapo- 
lio kolegiją, Thompsonan, 
kur. jie gaus katalikišką ir 
lietuvišką išauklėjimą. Red. 
KOPLYČIOS ĮŠVENTI
NIMAS FILADELFIJOJ

Šį sekmadienį : iškilmin
gai pašventins savo koply
čią Seseles Kazimieriėtęs 
savo naujai įgytoje vietoje. 
Kun. L. J. Me.udelis yra jų 
pakviestas pasakyti pašven
tinimo proga pamokslą. Jis 
pakvietimą priėmė, ir. i& 
vyks, sekmadienio lytą. Po 
to, jis ketina. vykti Chica- 
gon Pasaulinę Parodą pa
matyti ir. apsilankyti Sese
lių įšventinimuose.

MIRĖ
Pereitą šeštadienį . mirė 

Kazys Šlekys, gyvenęs 717

Iki. šia m laikui, Marisna
pe J io knygynui gausiai kny
gų paaukojo šie asmenys: 
Kun. S. Kneižis, kun. J. Če- 
pukaitis, kun, A. Milukas, 
kun. J. Avagždys, kun. M. 
Kazėnas, kun. K. Paulionis, 
kun. Aug. Petraitis, p. P, 
Gudas, kun. P. Sfrakaus- 
kas, kun. K. Urbonavičius, 
kun. P. Virinaiiskiš, kun. P. 
Juras, kūn. Pr. Juškaitis, 

"kun. L. Vaicekauskas, kini. 
J. Zimblis. Trys jau miru
sieji kunigai, būtent, kun. 
L. Kavai i nu skas, kun .P. 
Satirusaitis ir kun. J. Čap
likas, paliko visą savo' kny
gyną Lietuvių Kolegijai.

Visų, kurie tik gali kokiu 
nors būdu prisidėti prie 
Kolegijos knygyno išaugini- 
ino, prašome . tuojaus Viri
mas vertingas atliekamas 
knygas atsiųsti. Kiekviena 
gera tinkama^ ;ar tai būtų 
pasakos, ar istorijos, . geo
grafijos, prigimties mokslo, 
filosofijos, tcojogijos aske- 
tikos, kalbatyros, apologeti
kos, et c. , bus • maloniai pri-. 
imta. Senos knygos ir laik
raščių komplektai yra Kole
gijai ir Vertingi.

. Knygynui tinka visų kal
bų knygos, nes knygos verte 
Įirildauso ne tiek niio kal
bos, kiek nuo turinio, Ko
legijos knygynas yra skiria
mas profesoriams ir studen
tams, todėl kalbos įvairu
mas yrą. čionai didelis no tik 
knygose, bot ir skaitytojuo
se. ' ■ ' ■

Kolegijos Knyfjininlias.
Visas Kolegijai skiriamas 

knygas malonėkite siųsti 
adresu:. Aląrianapolis Collc- 
ge, Tlmmps'im, Conn.

ROCHESTER, N. Y.

£

• ŽVAKIŲ DIRBĖJAI NUO 1837 NtETŲ • /.

Baltini ore,Md. *
N$W YORK’E ATSTOVAS; CHANIN BLDG.

uis tarėjo 6’3 m. amžiaus, 
ir sirgti plaučių liga. Pa
laidotas iš bažnyčios •antra* 
dieni, ingpiūčlo t dieną.

Y

4

yra skiriamas naujos bažny
čios fondam. :

PAMALDOS UŽ
.; LAKŪNUS •

Liepos 24 d. buvo atlaiky- 
t os gedulin g< )s pamaldtŠv. 
Jurgio bažnyčioje už žuvu
sius lakūnus kap, S. Dariui 
ir Įeit. S, Girėną. Klebo
nas atnašavo mišias, kurias 
užprašė u< >1 ūs inūsų 1 aut i e-

S T O KĖS

ėjai biznieriai 
tolis —■ anglių 
ir George Sava 
rnįš. Visa taute 
gailestauja tą 

dėl nepasilieka 
rio lietuviai.

Robertas Šef- 
pardavėjąs 

ge — gra-bcH 
i liūdi ir.ąp- 
nelaimę, to
ne Rocliešte-

Vybivrys.

l’irmiausia aludariui, ve-
įiau ..gydytojui , o paskui
graboriui.

GRABORYSTES įstaiga
694-696 No. Riverside St., Waterb'ury, Conn.

. . J ’’ ;f - • .
Mūsą Grabo vystės įstaiga yra moderitiškiaiisia Lictuvią

Įstaiga kų randasi (loiniccticiit. valstijoj.

Patarnavimas greitas ir teisingas bile kur (Jonnectieiit.

• Kambariai šermenims dyjati. •

. Te). Dial 3-741L

VISAI ARTI
Kaip, buvo pirmiau pra

nešta, Rocliešter’io lietuvių 
rengiamoji Lietuvių Diena, 
rugpjūčio 6 d., Schuetzeii 
parke, jau arti. Komitetas 
yra pilnai prisirengęs pri
imti svečius ir. juos gerai 
pavaišinti.. Žmones rengia-, 
si skaitlingai dalyvauti, šis 
yra .paskutinis parengimas 
’dalyvaūti* visi ir visos yra 
kviečiami skaitlingai dalv- 
vauti. Pelnas, jau žinote,

,4\

LDS. kuopų Susirinkimai
NASHUA, N. EL I 

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- j 
mas įvyks rugp. 6d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą, svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti .

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugp; mėn. G dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

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

vyks rugp. G d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis- užsimokėti.

M.. Songaila

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis surin

kimas įvyks rugp. 6d., tuo po su
mos. Šv. Kazimiera parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti, ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti pritašyti.

BALTIMORE, MD.
Rugp, 6 d, sekmadieni, tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam 
bariuose įvyks. LDS; 30 kp, susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdybą

WORCESTEH, MASS.
L1)S. 108. kuopos susirinkimas į- 

vyks .rugp. G d., Aušros Vartų 
parapijos _. salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, itet 
turime svarbių reikaių. -

KviečiaValdyba

i WORCESTER, MASE.

i LDS. 7 kuopos susirinkimai J- . 
vyks rugp. 6 dieną, 6 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti, kele- , = 
tą svarbių klausimą. Be to, <era_. 
proga užsimokėti duokle*..

Valdybe

N. S. PHILADELPHIA, PA.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki
mas j vyks sekmadieni, rugp.. 6 d. 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus . 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius; ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

MONTELLO, MASS. ■
. . ’• . * ■

LDS. 2.kp. susirinkimas Įvyks 
rugp. .S d., šv. Roko par. svet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai .tiib 
įrauktas inenesines duokles., L

HARRISON-KEARNEY, N.J,
L. D. S. 15 kuopos susirinkimas 

Įvyks rpgp, S- dimą, parapijos ’ • 
svetainėje, 6 Pavis Avė. Viši 
nariai, kviečiami atsilankyti. ■. :

Valdyba

LOWELL, MASS. ;
LDS, 97 kp. Busirinklrans. įvylps 

IšOtvh’tadtmj, vugpiilrm 10 dicųą , 
vakare. Ateikite. vist Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie, vfe* 
nintęlės darbininką organizacijos,■

Valdyta

K 
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Penktadienis, rugpjūčio 4, 1933

BROŪKLYN, N, Y. ELIZABETH, N. J

Vaizdas iš Kauno aerodromo. Didelė minia žmonių laukia- atvežant Dariaus ir 
Girėno kūnų iš Vokietijos lėktuvu “Deruluft.” Priešakyje stovi giminės: 1) Da
riaus žmona, 2) Dariaus dūkte, 3)Dariaus sesuo,. I) Dariaus.‘žmonos tėvas, 5) Gi
rėno brolis. ,

Liepos 22 d. mirė Vincas 
Simonaitis ir palaidotas lie
pos 25 d. Liepos 27 d; mi
rė Jonas Kėpežinskas ir pa
laidotas liepos 31 d. .'Rug- 

' piūčio 1 d.. mirė Antanas 
Stumbrą ir palaidotas mg- 
piūčio 3 d. Visi palaidoti 
Šv. Jono kapuose iš Kara
lienės Angelų bažnyčios.

SUTUOKTUVĖS
Liepos 30 dienų susituokė 

Antanas Spyrius su Eleną 
Zinkevičiūte. Rugp. 6 d. 
sūsituoks Christian Eeldcn 
su. Kitara -Narbutaite. Rug
pjūčio 20 d. susituoks Jo
nas Ramančiuška su Elena 

•Bieliauskaitė. Rūgs. 3 d. 
susituoks Pranas Grisaitis 
su.Olga Šimaity to. Šliubai 

. bus Karalienės Angelų baž-

r r*'
r 
į
&

t

nycioje.
SVEČIAI

. .. Iš. Chicagos pakely į. tė
vynę svečiavosi apylinkėje 
kun. Antanas Deksnis ir 

‘ kun. Motiejus šermukšnis.
'Abu.. Ameidkoje pasisvečia
vo porą. mėnesių, .dalyvavo 
pasaulinėje parodoje ir Lie
tuvių Dienoje, iugp. 4 iš 
plaukia. Lietuvon.
DAINUOS PER RADIO

: .Dainininkas,, apylinkėje 
nęląbai žinomas, baritonas 

.-...'Antanas Banys dainuos per
rądio W0R — rugpiūčio 13 
d. 10 vai. vakare. Dainuos 
su Ne\v York Opera Com- 
pany. Tai nauja pajėga 

. muzikoje.

PAGERBĖ LAKŪNUS

Elizabetho. lietuviai pa
gerbė žuvusius lakūnus Da
rių ir. Girėną: gedulingoms 
pamaldoms. Liepos 29 d. 
9 vai. lyto vietiniai abu ku
nigai ir svečiai kun. Leonas 
Vaicekauskas ii* litini E. 
Finnerty. atgiedojo, už mi
rusius ..nokturnas. Mišias 
iškilmingas atlaikė kun. J. 
Simonaitis agituojant kun. 
J. Kintai ir kun. Vaicekau
skui. . Per mišias giedojo 
mokyklos choras ir -dainL 
.įlinkas Ant. Banys. Bažny
čią Sesutės išpuošė gedulin
gai, katoMis uždengtas A- 
mer&os ir Lietuvos vėliavo
mis apsuptas daugybėmis 
žvakių. Prie katafęlio sto
vėjo draugijų dvi Amerikos 
ir dvi lietuviškos vėliavos.. 
Biįžnyčia buvo y ~ apipitnė 
žmonių. Visi . susikaupę 
meldėsi už mūsų tautos did
vyrius, Ypač susigraudino 
per pamokslus, kurių, vieną, 
angliškai pasakė . buvęs 
Rain Bow division kapelio
nas kun. P. Eiimerty ir ki
tą lietuviškai. ; pasakę kun. 
Jonas. Balkūnas. Abu pa
brėžė žuvusių didvyrišku
mą pasiauko j ant tėvynės ir 
žmonijos gerovei, ir jų pa
triotiškumą. Mes dėkingi 
savo klebonui už šį pami
nėjimą.

Parap.

C,BROŪKLYN, N,Y.

niSRBiirijrKJSB
V A L A N D O s !■ 3

Nuo 9—12 13 ryto, 2—3 Vak. | 
šventadieniais susitariu

-

j Telephone: STAGG 2—0706

IDR.RLADAS K. VENCIUS šventadieniais susitarus I DANTISTAS 499 GBAMD STREET
I , X RAK (kumpas Union' Avė.)

| Narni) Telefonas: MIchIgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y.
....... [3

3

Komunistai Skverbiasi 
į Lietuvą

Ministerio Pirmininko Kalba Pa-
' sakyta Kapuose Laidojant

Darių ir Girėną Kaune

Liepos 30 * d. p.p. Mačiu
liai susilaukę gražios ir 

. sveikos dukrelės. P-nas J. 
P. Mačiulis yra gerai, žino
mas real -estate biznierius, 
L. D. S. narys ir “Darbi
ninko ’• ’ bendradarbis.

Linkiu p, p. Mačiuliams 
gražiai išauklėti abi dukre- 

• '.les. ’
. Ta pati.

' MIRĖ
Petras Aperavieią, 45 m. 

amžiaus, 318 29tli St.', Broo- 
Ų : lyn, N. Y., mirė liepos 30 
F d. Palaidotas rugpiūčio 1 
«■ . d. Šv. Jono kapuose.
f’ ; .Laidotuvių apeigomis rū- 
į . pinosi graborius J. Garšva,

MIRĖ
Antanas Stumbrą, 37 me

tų amžiaus, mirė liepos 31 
d. Pašarvotas buvo grabo- 
Tiaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas rugpiūčio 3 die-

• : ną.Šv. Jono kapuose.
•Laidotuvių". apeigomis rū

pinosi graborius J. Garšva,

VERTA’ SUSIRINKTI
Kiekvienas lietuvis nori 

žinoti kas darosi tarp jo 
draugų ir tautiečių. Mūsų 
jau toks būdas, kad norime 
draugauti su savo broliais, 
su parai ijieČiais ir t., p. 
Jeigu, mes per kokį laiką 
nesimatome su savo drau
gais, tai mums gyvenimas 
pasidaro nuobodus ir ne
įmanomas. Permainos gy
venime kiekvienam žmogui 
yra reikalingos ir naudin
gos. Vasaros metas yrą 
mums maloniausias. Jei o- 
ras gražus mes vykstame į 
pajūrį arba šiaip kur pa
kvėpuoti tyru oru; mes ieš
kome- draugų, su kuriais 
mes galėtume kartu pasi
džiaugti Dievo duotomis 
gamtos grožybėmis. Mes 
turime progų, tą visą atsiek
ti.

’ Štai šį sekmadienį, rug- 
piučio 6 d. įvyks Šv. Jurgio 
parapijos piknikas, Klas- 
čiaus Klinton parke, Bėtts 
ir Maspet Avė., Maspeth,

"Pereitą pavasarį laikraš
čiai pranešė džiaugsmingą 
žinią . —Amerikos lietuviai 
kapitonas Darius ir lakū
nas Girėnas pasiryžo skris
ti iš Chicagos į/Kauną. Pa
skutiniais metais daugelis 
drąsių lakūiių mėgino per
skristi klastingą Atlanto 
vandenyną, ištirti oro kelią, 
įrengti nuolatinį keleivių 
susisiekimą tarp Europos 
ir Amerikos žemynų. Dau
guma jų žuvo Atlanto ban
gose, tik keliaus pavyko, 
nugalėti oro erdves.

Dėl to, sužinoję apie Da
riaus. ir Girėno pasiryžimą 
— oro keliu be sustojimo 
pasiekti Kauną nepaprastai 
nudžiugome.. Buvo kuo nu
džiugti — jų drąsus žygis 
suteikia mūsų nedidelei 
tautai didelės garbės, iške
lia jos vardą visame pasau
lyje, pastato ją šalia didžių
jų tautį. Visa lietuvių- 
tauta su nekantrumu ir vil
timi sekė drąsuolių ruoši
mąsi skristi. Kas yra tie 
drąsuoliai ? Du neturtingi 
lakūnai svajoja apie trans- 
antlantinį skridimą, bet sa
vo svajonei įvykdyti neturi

L. I., 1 valandą po pietų. 
Šiame išvažiavime bus gera 
proga pasimatyti su savo 
senais draugais ir pažįsta
mais. Atvykite ir pasinau
dokite proga. Bus daug 
linksmumo ir malonumo;

Naujai Balsas.

• I

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

. Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne^ 
pamirškite užeiti, pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir liatarejų—-laikraštį 
“Darbininkų. ” J ei Jumyse kils graži mintis. 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- 

. vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar. gražių 
| • .stovylėlė, užeikite — Jūsų visuomet laukiame; 
Į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

•Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĘ” .
423 Grand St, > Brooidyn, N. Y,

. ... ' ’ STagg-2-2133 . . - ■

BROOKLYNG FED. APSK. 
□R-jy PRAMOGOS

Šiomis dienomis Tilžės 
policijai pavyko . suimti į 
Lietuvą gabenamų komuni
stinių' raštų . platintojus ir 
tos platiiitojų. gaujos virši
ninką Iciką. Smuilą.

Didž. Britanijos mieste
lio gyventojai dažnai paste
bėdavo, • kad geležinkelio 
stotyje, maždaug kas11 die
nų lankosi tūlą moteriškė 

;Su teniso1 raketa, kurios ga
le įtaisytas perlas. Trau
kiniui Mvykus^ši moteris-. 
kė įeidavo' į traukinį, kur 
pasikalbėdavo su tūlu po
nu, nuo kurio parsinešdavo 
paketus.. Tvnykštieins gy
ventojams pasirodė Įtartina 
ir jie apie tai j.irancšū Til
žės policijai.

Šiomis’ dienomis minima 
moteriškė ir ponas buvo 
suimti. Atvežtame pakete 
buvo komunistinė literatū
ra. Teniso raketa su perlu 
buvo tai komunistinis ženk
las. Suimtasis ponas K. 
Tilžės policijai prisipažino 
gabenęs tūlo p. Erviuo įduo
tus raštus ir už tai gauda
vęs 125 markes mėnesiui al
gos ir visas • kelionės išlai
das. To p. Ervino pavar
dės nežinąs, bet sakęs Ber
lyne jį galėsiąs surasti. Po
licija nugabeno K. į Berly
ną ir. jis tikrai susitiko Er- 
viną, kuris tuoj buvo areš- 
■ notas. Pasirodė, kad tai 
esąs jaunas žydas Icįkas 
Smuilis, kuris apie K. suė
mimą. dar nieko nežinojo.

Smuilis esąs Lietuvos gy
ventojas ir ten jau karią, 
-buvęs baustas 8 metais ka
lėjimo, bet po dviejų metu 
atsėdėjimo jam bausme 1)U-Į 
vo dovanota. Pora metų 
atgal jis iš Lietuvos išvyko 
į Berlyną ir ten įsirašė Uni
versitete kaip studentas. Iš 
Berlyno jis vedęs visą ku 
munistini darbą, siųsdamas 
komunistinius raštus į Lie
tuvą.

Vokietijos policijai jaiii 
pavyko suimti Smuilį ir 191 
jo pagelbininkų. Be to, 
Berlyne surado tų gabena
mų raštų vienų spaustuvę. '

Smuilis kaltu neprisipa-

žysta. Bet iš . suimtų jų jo 
liagęlbininkų pasakojimų 
bei iš rasiu išstatyta, kad. 
Smuilis buvo visos tos ko-, 
induistinės gaujos vadas. 
Jis esąs net Rusijos slapto
sios policijos narys ir turįs 
nuolatinius susinėsimus su ’ • 
Rusijos slaptąja politine 
policija.. Jis vadovavęs ne • 
lik komunistinių raštų pla- / 
tinime Lietuvoje, bet ir ki- 
tose valstybėse, net ir P i e- ■ 
iinėje Amerikoje; Dabar 
vedamos derybos prasikal- . 
lėlius pargabenti į Lietuvą 
ir teisti.

Gėrimas pirmi ausi a ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

tingųjį Atlantiką Tėvynės 
Lietuvos garbei.

“Tad ši. savo - skridimą 
skiriame ir aukojame Tau, 
Jaunoj i Liętuva! ’ ’ ,

Šitie siekiai, išjudino kar
žygius iš kasdieninio darbo 
ir paskatino leistis pavojin- 
gon kelionėn. Pirmadienio 
naktį nekaiitriai ir viltin
gai laukėme pasirodant 
paukščio, dabar sulaukėme 
skeveldrų ir karžygių kūnų. 
Jie žuvo tėvynės garbei 
prie pat savo tikslo angos, 
bet jų pasiryžimas, jų. dva
sia mumyse gyva.

Jie savo drąsiu žygiu, sa
vo krauju įrašė lietuvių 
tautos sielon didžių darbų 
troškimą. Jiė ilgainiui su1 
žadins tėvynes sūnus ne tik 
nugalėti oro erdves, bet pa
skatins atlikti ir kitus di
džius darbus — atvaduoti 
mūsų kaimyno . klasta už
grobtąsias mūsų žemes. Jū
sų dvasia amžiais gyvena 
lietuvių tautos sieloje. Te
gu būva Jums, karžygiai, 
lengva tėvynės žemėj kurią 
Jūs taip mylėjote ir kurios 
garbei paaukojote savo gy- 
wbes.

jokių prieinonių. ITž pas
kutinius sutaupytus, dole
rius perka seną lėktuvų. Jis 
reikia pataisyti, sustiprinti 
ilgai ir pavojingai kelionei, . 
o pinigų nėra, paskutiniai 
pinigui išleisti lėktuvui pir
kti. Drąsuoliai nenusime
na. Jie prisimena dosnią 
amerikiečių lietuvių visuo
menę. Ji ne vieną tautos 
reikalą medžiagiškai parė
mė, parems ir ■. šitų. Neap- 
sirinka. Lietuvių visuome
ne, gyvai pritaria sumany
mui. . Užjjsuąuk’otus pini
gus lakūnai pataiso ir su
stiprina lėktuvų, nuperka 
naują motorą, bet radio a- 
paratui pinigii pritrūksta. 
Drąsuoliai neims i m e n a. 
Kaimą pasieksime ir be ra
dio pagalbos.

’ Kas juos verte. į pavojin
gų žygį? .

Tautų galima, prilyginti 
individo organizmui. Kaip 
organizmas be aukštesnių 
siekimų, be idealų, nors ir 
materialiai pertekęs, išsige- 
ma, merdi, nyksta, taip ir 
tauta, be savo sūnų pasiry
žimo, be pasiaukojimo jos 

gerovei, jos garbei, bė di
džių darbų nyksta ir dings
ta stipresnių tautų jūroje, 
nes nėra tokiai tautai kur 
pasisemti jegii kovai už bū
vį. Lietuvis seniai šį dėsnį 
suprato. Visa mūsų tautos, 
istorija nuo seniausių lai
kų spindi jos sūnų pasiau
kojimu, didžiais darbąis. 
Suprato tų dėsnį ir Darius 
su Girėnu, įrašydami Vy
tauto Didžiojo muziejui pa
skirtos skriiimo rėmėjų 
garbės knygos pirmame pu
slapyje:

“Litliuanicos” laimėji
mas tegu sustiprina jaunų-, 
jų Lietuvos sūnų dvasia ir 
įkvūina juos naujiems žy
giams.

. “Litliuanicos”. praltiime- 
' jimas ir nugrimzdimas į 
! Atlantik6‘ vandenyno gel- L ’’ ’ ■ .-* \ •

mes tegu auklėja, jaunųjų 
lietuvių atkaklumą ir ryžtu
mų, kad. Sparnuotasis Lie- 

: tuvis būtinai įveiktų klas*

VD,S.NMHEOmiĮ
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na
riui bedarbiui už Įdek 
vieną naujų metinę prenų 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platęsiĮi^į informaėijų.kreip . 
kis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 W. Broachvayy 
So. Boston, Mass.

TeL Stagg 2—0783 NptaiT Publk

JOSEPH LEfflffll
(LevandauBkas)

GRABORIUS «
107 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2—5018 Notary Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalsamuotojM 

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

— i' " 1 — i ■" ...... ..

= Telephone: STAGG 2—0105

| OH. A. PETRIKĄ
i (prrBicr)

LIETUVIS DENTISTAS

Į 221 s. 4tn st,, Nmklyn, n. y.
j Gaza Ajtestettka
į VALANDAS:
= 0 vai, ryte l)d ? vai. vakaru
= Penktadienl^lą Ir ^yętftadiental* 
J tik ęwsltarūs>

s ■

£ 
E

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARE PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N; Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

I KLASČIAŲS

Į CLINTON PARKAS
Į Piknikams, baliams, koncertams, 
g Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
f mums smagiausia vlgta Brook 
| lyne-Maspethe. Jau laikas ugsisa- 
| kyti salę žiemos sezonut 
ąkamp. Maspeth ir Betts Avė 
I JONAS KLASČIUS. Sav, 
| Maspeth, N. Y.

PIKNIKAS
Parapijiečiai visu smar

kumu rengiasi vykti į para
pijos piknikų rugpiūčio 6 
dieną, Klaščiaus. Clinton 
Parką. Ypač jaunimas bru
zda. Bene bus didžiausias ir 
įspūdingiausias šios koloni
jos piknikas.

'■ Lauksime su nekantrumų.
Pliavotoias..

Rugp. 13 d. Šv. Raž, draugija 
(ApreŠk. par.) išvažiavimas j 
Forest Park.

Rugp. 27 d., V. Jčž. dr-jos No.
1,. (Aprelšk. parj išvažiavimas į 
Forest Bark:

Rugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. iš
važiavimas į Forest Parką. ’

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp... 
išvaž.. Forest Park.

UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ
Yra kambariai dėl. šeimyną ir 

pavienių. Su valgiu ir tik vienas 
blokas: nito vandens. Vieta labai 
patogi dėl pasimaudymo;

365 Secbnd Avehue,
LONG BRANGU, N. J.

(Sav. Audrius Žukatickas)
R-4

£

. i
(ąjHIMIIIIIIIIIiniltilIiniHilMItlKinilllinulKHKKHailIul.M, [SJ

Tel. Ėvergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
ORABORIUS

Tel. Newtown 9—4464

ANT. 1VALANTIEJUS
GRABORIUSIR 

BALSAMUOTOJ AS 
Apdrnuda. Visose Sakose 

Notury l‘ubl|c
5441 - 72-nd Street, 

Arti Urmui SL 
MASVETH, L. I.. N. Y.

’ T<*1, Bv«ween B2—1614

■ • T:

.V

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD A VENTE 

BROOKLYN, N. Y.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kiirle-skelbiasi ‘'Darbininke,” tik- 
r*l verti skaitytojų paramos,. f

! VU1 gąi-alokltee “Parblalaki.”

3

MOT. LAUKUS, Fotografo
214 HtnUiiid Ave.» liruoklyn
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