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“Lituanicos” Laku- 
nai Nušauti

Dariaus ir Girėno Kūnuose Rastos Kulkos

‘ Prancūzą laikraštis 
“Reinpart” rugpiūčio 14 d. 
patalpino straipsnį su žinio
mis, jog amerikiečiai lietu
viai lakūnai kąpit. z Darius 
ir Girėnas yrą piktadary
bės, o ne nelaimingo atsiti
kimo aukos.

--------Laikraštis sunaudoja len
ką žinias, jog Kaune buvo 
padarytas lakūną . k ū n ą 
skrodimas ir jog vieno la
kūno kūne rasta kulka ; kū
nas esąs peršautas tris kar
tus. Apie tai Lietuvos laik
raščiai nerašo, nes Lietuvos 
vyriausybė bijo nesusiprati
mą su Vokietija.

Prancūzą ir lenką prane
šimus patvirtina Lietuvos 
žmonių nuomones.. Lakū
nams tragiškai žuvus, Lie
tuvos kaimiečiai jokiu bū
du nesutiko su nuomone, 
jog lakūnai nukrito dėl or
laivio nelaimės. Jie tuojau 
įtarė vokiečius.

Dienraščiai <‘Drąugas,, ir 
. “Naujienospraneša gavę 
' - patikimą žmonių nau jau

sią žinią, jog Kaune labai 
plačiai kalbama apie skro- 
’dimą lakūną kūnu, prieš 
juos balzailniojaut, tačiau 
apie tai nerašoma..

Baso: .
“...tuojau, kai mūsą at

stovai nuvykę katastrofos 
> vieton, jie, .•Apžiūrinėdami, 

žuvusiąjū kūnus, • vieno ją 
galvoje ir: kitoje kūno da
ly pastebėję nedideles įtar
tinas žaizdas, o paties su
triuškinto aeroplano Idizare 
kai kur radę išpiaustytas, 
iškarpytas skyles, neva kai 
kurią vokiečiu sūvenirą 

;■ medžiotoją padarytas dar 
prieš patį vokiečiu policijos 
atvykimą nelaimės vieton.”

Toliau- spaudoje mini
ma, jog lakumi kūną skro
dimas buvo padarytas Lie
tuvos universiteto anatomi- 
kutne (lavoninėje) ir ten 

-esą surasta kulka vieno la
kūno kūne.

Be to, yra gandu, jog la
kūnai, atlėkę netoli Berly- 

. no, dėl audringos ąakties. 
ieškodami tiesaus kelio ap-? 
sukę pora kartai virš vokie
čiu kariškos koncentracijos, 
kas galėjo vokiečiams pasi
rodyti įtartiną ir jie ap
šaudę. Suradę gą jog nu
šovė amerikiečius lakūnus, 
vokiečiai išpiaūstę. orlaivy
je'šovinią skyles pėdsakams 
užtrinti ir vėliau tvirtino, 

. • jog tai išpiąustū sūvenirą 
medžiotojai. . .

“Darbininko”- redakcija 
irgi gavo žinią iš Lietuvos, 

. pranošančiip jog Lietuvoje 
yra beveik visuotinė nuomo- 

. nė, jog lokėmaKbuvo nušau- 
•. ti. Lfetuvos gyven-

Mauskas, iš 
'arbininkui”

iti į Ame
riką ir dirbti , tarp lietuviu. Paklausęs ilrauJu patarimo, 
kun. J. 'J. Kaulakis kreipėsi Į Philadelphijds arkivysku
piją „ iš kur gavo malonu atsakymą. . ' į

Į kunigus. įšventintas 1893 m. birželiof£9 d., kun,

tojai esą labai nepasitenki
nę vyiaansybe, kuri- jokią 
žygią nesiima nela i m ū s 
priežasčiai ištirti.

Dariaus ir Girėno didvtV- 
riško žuvimo priežastis dar 
neisaišlrinta,. Tai teln“ra 
misteriją. Lietuviu širdys 
turbūt “ tetsingar nujaučia 
tikrąją žuvimo priežastį, 
bet ji dar negali būti viešai 
ati,dehgta..r . . .

KUN. alk. lipnickas, 
Panevėžio vyskupijos jau
nimo direktorius, Lietuvos 
kataliką organizuotos vi
suomenės atstovas, atvykęs 
į Ameriką susipažinti su 
lietuvią gyvenimu ir atve
žęs sveikinimus, iš Lietuvos. 
L. Vyčiu ^šerine kini. Alf. 
Lipniekas įteikė Lietuvos 
Pavasarininku ir L. -Vyčiu, 
vienybės paskelbimo aktą/ 
K. Federacijos kongrese šis 
malonusis svečias skaitys 
referatą apie. katalikiškąją 
akciją. 1

KLAIPĖDOJ UŽDRAUDĖ 
ŠAUKTI SUSIRINKIMUS
KLAIPĖDA, VII. 18. 

Elta. — Semdamasis ypa
tingais valstybės apsaugos 
įstatymais, Klaipėdos kraš
to komendantas atšaukę sa
vo įsakymą, kuriuo leidžia
ma laisvai šaukti susirinki
mus. Naujai išleistu įsaky
mu draudžiama be jo leidi
mo dėvėti ir gaminti bet ko
kias imifornias, ją . dalis ir. 
ženklus, šaukti susirinki
mus ir juose dalyvauti, per
davinėti per radio viešas 
kalbas ir dainas,, kurios ga
li ardyti viešą tvaiką, kel
ti neapykantą ar kiršinti 
vieną visuomenės dalį prieš 
kitą. To parėdymo vykdy
mas pavestas viešajai poli
cijai, valstybes saugumo 
policijai; pasienio ir gele
žinkeliu policijai. Nusikal- 
tusieji šiam įsakymui bus 
baudžiami iki trijų menesių 
arešto ir 5000 litą. :

. Girtuoklio burna išdžio
vina kišilics.

EINA ANTRADIENIAIS IR, 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Kun. J. Kaulakis
. . ■ • • • . " . . ■ . ■ ■ ■ r ■.

Telegrama “Darbininkui”. | . 
Darbininko*’ bendradarbis kun. A, J.

Pftiladelphia, rugpiūčio 16 d. prisiuntė“ .. 
telegramą tokio turinioMIRĖ KUN. JUOZAS J. 
KAULAKIS ANTRADIENIO VAKARĄ 6:31 P. M., 
LAIDOTUVĖS ŠEŠTADIENĮ 10 A. M.” ,

Ši liūdna telegrama praneša, jog šių pietą rugpiū
čio 15 d., švč. Panelės Marijos Dangun Ėmimo šventė
je, mirė Philadelphijos šv. Kazimiera lietuviu parapijos 
klebonas kun. Juozas J. Kaulakis, tik ką minėjęs kuni
gystės 40 metą jubiliejų. ___ . . ... ..—■-

‘ Kun. J. J. Kaulakis buvo vienas žymiausiu asmenų 
Amerikos lietuviu pasaulyje, daug nusipelnęs Lietuvai 
Jos nepriklausomybės kūrinio laikais ir visai lietuvių 

. tautai.,
: Velionis gimė 1868 metu sausio 25 diena Ragėrdau- 

jės vienkiemy, Garždu parapijoje, Telšių apskr., Lietu
voje. Baigęs valsčiaus pradžios ^mokyklą, inokesi pri- 
vatiškai 2 metus Ruskavoje, buvusioj .Kurįandijos gu- 
bernijoje ir vieneris metus j Palangyte progimnazijoje; po 
to įstojo i Liėpojaus gimnazijos ketvirtą El\sę, iš 1oir, 
dvejiems metams praėjus, įstojo į Petrapilio dvasišką 
seminariją. Baigęs seminariją negalėjo gauti šventini
mu, nes dar buvo per jaunas, įtad išvažiavtj į užsienį, 
Studijavo Krokuvoje ir Luvene, Belgijoje. J

Būdamas Luvene. susipažino su amerikiniais teolo
gijos studentais, kurie velioniui patarė važi

J. J. Kaulakis tuojau .išvažiavo/ .į, Ameriką jr jo primi
cijos įvyko 1893 m. liepos 16(j. Šy.. Alfonso .parapijos . 
bažnyčioje^,kitr-’Phila.Tfelphij^/lietuįįai buvo 'prisi'glau- 
dę. ' . f •’

Nuo šio laikcrii/^ąsidėjc  ̂kun. J. J. Kaulakio įvai-.
I. rus darbas. Jam tekcrsuorganizuoti lietuvią^šv. Kazi

miero parapiją, pastatydinti *ba*2ftyčią^ įsteigti mokyk-
I lą ir t. t. Vėliau parapija taip išaugo, jog Philadelphi- 

I jos lietuviai susilaukė trijij parapiją.
Paskutiniuoju laiku kun. J. J. Kaulakis* dažnokai

Į sirguliuodavo. Daug dirbęs Bažnyčiai ir Tautai,, pake- 
j lęs didžiulę gyvenimo ir įvairaus darbo naštą, kun. J.

J. Kaulakis liko pašauktas atsiimti savo užmokestį' Am
žinoje Tėvynėje,... ; •

Amžiną Atilsį suteik Jam, Viešpatie;..

Vyčiai Gavo Leidimą Rinkti Aukas
CITICAGO, III.— “Drau

go’’ žiniomis, L. Vvčiii sei- 
nio siųstoji delegacija pas 
Cliicagos niayorą E. J. Kel
ly gavo iš jo leidimą suren
gti Chicagoje “Tag Day” 
rinkti aukas Dariaus ir Gi
rėno paminklui.

“N-nos” rašo, kad tą pa
čią dieną pas mayorą lankė
si. ir Paminklo fondo dele-

125,000 BATSIUVIŲ SU
GRĮŽO ĮDARBį

reiškė, kad rinkliavą bus 
galima surengti spalių mė
nesį, neankščiau, nes yra iš
duotas leidimas kitai orga
nizacijai surengti rinkliavą.

SARZDASrUTIS TURĖJO
GRIZINTI $3.00

CHICAGO. —■ Tūlas ūki
ninkas Paul Ransom, iš 
Dixon, III., atvyko i Chica- 
go ir užėjo pas barzdaskutį 
John Antrini. Jis paprašė 
nuskusti jam barzdą už 25

šiš .savaitę Naujoje Ang
lijoje apie 125,000 batsiu
viu grįžo į dirbtuves dirbti 
pagal naują jį, nors ir laiki
ną susitarimą — 40 valan
dą darbo savaitė ir išdidin
tas atlyginimas. •

Lynri, Chelsea .ir Somer- 
ville 15,000 darbiniiiką lai
mėjo streiką,, gaudami .20 
nuošimčiu Išdidintas algas. 
Padidintos 'algos veiks iki 
rugsėjo 15 d.. kai nuolatinis 
atlyginimąs bus nustatytas 
specialaus komiteto.'

Šv. Tėvas Verkė Del 
Badaujančių Rusų

------ ----------- .J-------------------------- .---- $ ________  ..

CHIBAS KUBOS KABI
NETE

HAVANA, Kubos sosti-, 
nė. — Naujame Kubos ros- 
•publikos .ministeriu kabine
to, kurį sudaro n aū jasai 
prozillentas Cešpedes, vie
šąją darbą ministeriu yra 
Edvardas J. Chibas.

Kadangi ribas yra labai 
lietuviška pavardė, tad ga
limas dalykas, jog vienas iš 
Kubos naująją valdovų, yra 
'ietūvis. Luboję ir gyveną 
lietuviu. /

' VATIKANAS/ — ’ Šv,' 
Tėvas Pijus XI retai kada 
parodo artimiesiems ar ne
pažįstamiesiems savo susi
jaudinimo' jausmus, tačiau 
rugpiūčio 15 d. mažiausiai 
vienas asmuo matė Šv. Tė
vą'graudžiai beverkiantį. Ir 
B y* Tėvas ^vąrkė deL badau* 
jaučią, rusą, kuriu milijo
nams šią žienią gresia bado 
mirties šmėkla.

Sugrįžęs iš slaptos ke
liones vienas jėzuitas pra
nešė Šv. Tėvui apie skau
džią būklę Busi joje. Jėzui 
tas papasakojo Jo Švente
nybei apie trūkumą maisto

Plieno Industrijos Vadai Prieš A.D. F.
WASTIINGTON.— Dar

bo sekretores Francas Per- 
kins įstaigoje įvyko pasita
rimas plieno industrijos rei
kalais. Pasitarime dalyva
vo darbo sekretorė, indus
trijos atstatymo komiteto 
atstovai ir šešių didžiausią 
plieno teffiasa^jjpifĮnk 
ninkai. Kai Į posėdį atvyko 
darbo, federacijos pirminin
kas Wm, Green, plieno in
dustrijos vadovai atsikėlė 
ir išėjo iš posėdžio, pareik- 
šdanri protestą, prieš Wm. 
Grcen. Vėliau posėdis įvy
ko be. Grėen. . o

Darbo federacijos pivnii- 
n inkas W, G reen buvo at
vykęs į. posėdį kaip indus
trijos atstatymo patarėjas, 
tad plieno industrijos vado
vui išreikštas viešas nepasi
tenkinimas prieš organizuo
to darbo vadą sukėlei daug 
nemalonumo vymusybeje:

Rusijoje, kaip tūkstančiai ' 
neturtingąją žrnonią slan- ■ 
kioja; ieškodamas juodos i 
•duonos ir sausos žuvies, kad 
galėtų išlikt i gyvi.

“Mes reiškiame balines, ’ 
kad ateinančią, žienią Rusi
joje daug žmonių įnirs 
hadu, ’ pasakėr Švt Tėvas.’

“Daugiau negu kada . 
nors, ’’ atsakė j ė zuitą s. 
“Mes apskaičiavome, , kad ‘ 
tarp 10 ir 12. milijoną žmo- , 
.iriąmirs badu Sovietų Ru
sijoje šią vasarą.” :.

Ištarus jėzuitui šiuos žo- 
džius, iš S v. Tėvo akių pa
sruvo ašaros.; Prisiartinųš 
didesnei grupei maldininkų,. 
Šv. Tėvas sulaikė bent, vic-* 
Šurnoje savo didelį susi jau-, 
dinimą ir vėliau tarėsi su 
jėzuitais, kai]) geriausiai 
nusiųsti Rusijon šimtus ka
taliką, kad šie organizuotą, 
pagalbą ir pašalpą, badau
jantiems rusams, kurie gy
vena vienoje turtingiausiu 
šalių pasauly, tačiau dėl.ko- 
niiuustą beprotiškos tvar- ' 
kris“ tūri kęsti žiauri} bad'ą<*f

i

L. D. S. SEIMAS .

ITALŲ LAKŪNAI SUGRĮŽO

Barzdaskutis savo darbą 
atliko dabai greitai, panau
dojo įvairios kosmetikos ir 
iš ūkininko pareikalavo 
$3.75. Ūkininkas teturėjo 
tik tris dolerius, kuriuos ir 
sumokėjo, tačiau daUgono- 
ris. bąrzdaskutis . tiiomi ne
pasitenkino ir reikalavo 
dar 75 centu.

Nors ir. bailus ūkininkas, 
tačiau jis padavė skundą 
teismui ir. teisėjas nuspren
dė, kad barždaskutis ąpgąų- 
tam ūkininkui sugrąžintą 3 

.[dolerius. ; .

. ROMA. —Rugpiūčio 12 
d. į Italiją sugrįžo generolo 
Balbo vadovaujama, 24 or
laivių eskadrilė, kuri buvo 
atlėkusi į. Chieago.

Italai savo lakūnus suti
ko didžiausiu iškilmingumu. 
Prii mtuvčjns vadovavo - pats 
premieras Mussolini, Ge
nerolas Balbo pakeltas į oro 
maršalo laipsnį, ir visi lakū
nai susilaukė paaukštinimo. 
Dvieju žuvusią lakūną šei
moms įteikta aukso meda
liai.

Lakūnai buvo priimti ir 
pas karalių. Mussolini sa
vo kalboje pareiškė, jog 
Italijos lakiniai didžiai nu
sipelnė sayo . tautai; išgar
sindami Italijos vardą vi-, 
šame pasaulyje.

IŠ LIETUVOS ATVYKO
M IRTMANAS

o'.. *

-Lietuvių Darbininką Sąjungos 18-tas njetinis sęi< 
mas šaukiamas 1933 m. rugsėjo 11 ir 12 d. d., Watcrbury> , j 
Connecticut. . .

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

Seimo posėdžius .pradės Centro pirmininkas lietuviu 
parapijos, svetainėje, John St., Waterbury. . Posėdžiu 

bus tokia: ’ . . i
Seimo atidarymas; z ..
Sveikinimai;
Mandatą priėmimas;
Seimo prezidiumo,- rezoliucijii, mandatų ir kito
kių komisijų rinkimai. . . ’ ' <
Centro Valdybos ])i,aiicšiniai: '

. a.) Dvasios Vado, • -.
b) Pirmininko, » .
c) Vie.o-pirniininko,
d) Iždininko,
c) Sekretoriaus,
f) Literatinės komisijos,
g) Kontrolės komisijos. . • *

G. Centro Valdybos pranešimą svarstymas.
7. Kum J. Švagždžio paskaita: “Mūsmirganizacija 

išeivijos gyvenime.”
8. Sumanymų svarsiymas bei rezoliucijų pfiėnrimas;
9. Centro valdybos rinkimai;

10. Seimo uždarymas. ; .
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs.. parengimai, ku

liais rūpinasi L. D.. S. 5 kuopa. • ;
Visos kuopos ir apskričiai prašoma atsiųsti-savo at

stovus; parūpinti praktiškų sumanymų; atstovų {galio- f 
jiinąi turi būti pasirašyti kuopos dvasios vado ir dvieju 
valdybos narių.

L. D. S. Centro Valdyba - . ’ .

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko kun. St. Trtma- 
has,. Raudondvario klebo
nas, kilęs iš Šilalės parapi
jos, Tauragės apskr.
. Gerb.. svečias vieši pas 
pral. M. Krušą, Šv. Jurgio 
parapijos kleboną Cliicagnj.

tvarka
1.

< 2.
3;
4.

5.

Dvasios Aradas
Kun. Kr.

Pirmininkas ,
. . Kun; ,T.

Vm'-Piruiiriinkas
’ I\. J. Kudh'Vą ‘ ' .j

Iždininkas (
J. Ėfū’s'mrf'us. • . .

Sekretorius • '

•!
į

/ I

t.



eri jonasJanusas, savo-na- . Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

skyriaus nariams.

L, D. S. KUOPOS l rugpjūčio 16 d- turėjo
"■*.v »i ■%.*•» rtii

NARIAMS

kUdienis, rugpjūčio 18, 1033

TETINĘS ŽINIOS

B. D. S., pirmos kuopos 
ešs ė lininis susirinkimas 

Vyks sekantį ketvirtadienį, 
OgpiūČio 24 dieną, pavapi- 
efe svetainėje, .Hevetith St., 

£o. Boston.
f - Visi, nariai prašomi atsL 
lankyti ir patiekti savo ge- 
įrus siunanymus seimo .atsto 

rwi8.’

KUN. J. VAIČIŪNAS
' SVEIKSTA

i savo 
mėnesinį susirinkimą, ku
riame galutinai aptarė vi
sus planus Kaujos Anglijos 
vyčių apsktičio metinės ge- 
gužinės naudai..

Metinė gegužinė įvyks ki
tą sekinadienį, iugpiūrio 27 
d., Palangos' paiLe, Law- 
reircė. Bušų tildetai gra
žiai pardavinėjaini, kas 
duoda geros vilties geguži
nes pasisekimui.-

Kadangi Soutli Boston 
lietuviai visados buvo getai 
atstovaujami toje motinoje 
organizuoto jaunimo šven
tėje, tad tikimasi, jog ir šie
met tai bus.

bsrbisiygąa
pagalba keturioms lietuvių Ii _
Šeimoms. Prašome visas- -ižuose, 246-p. 9tli St., So, 
aukas, skirtas Šv. Vincento 
de Papilio skyriui, įteikti se
kantiems: pirm. K. Šidlau
skui, V.. Brazauskui, grab.
J. Kasperui arba bet ku
riems 
Ačiū I

Pranelio

ŠLIUBAS

Kum Jeronimas Va i ei ū- 
VnasrJQįcm>+ TDklebonas, 
^pradžioje šio mėnesio, .atva- 
f/žiavo iš Chiragos į Cnpr 

God pajūrį sustiprinti svei-

.m

PASIDAIRIUS PO SOUTH

Bitgpiūčio 17. d., 2 
p., Šv, Petro į)ažhyėioje su- 
sišliubavo. Tliomas G, Lally 
su panele Albana Kibildy- 
te. nuo 301Į4 YV. Brbadyvay, 
So. Boston, Mass. Panele 
yra. gimusi ir krikštyta 
Lavvreuce. Jaunikis yra vie
tinis kontraktorius.

Liudytojais užsirašė nuo
takos sesuo Gertrūda 
jaunojo brolis Kugyne.

F*

ii*

'-ir buvo netekęs balso. Nę- 
tbegalcjo visai kalbėti.. Dak
tarai jam. patarė nekalbėti 
ir pailsėti.

South- Bostono policijos 
12-1 < \į i st i >t is jau uždu ryta. 
Dabar South Bostone tebė
ra vien tik stotis 6, prie D 
ir Atheiis gatvių kampo.

Rugpjūčio 16 (L mirė Va-

Į DAKTARAI
į klebonas liiivo- Bost<» ie pas 
t, specialistą gerklės dnktara. 
j kuris surado ligonį sveiks- 
į tantį ir patarė dar ilsėtis, 

iiūti vaistus ir kaitintis sau
le, • Po to vėl galėsiąs svei
kas grįžti i Cicero, III.

STROPIAI BENGIASI

X(U>amir.škit-e! Šv. Petro 
parapijos milžiniškas pikni
kas įvyks Darbo Dienoje, 
rugsėjo 4 d>, gražiame ir vi
siems p r i o i n a n č i am e 
Muneliback’s parke.
Bus dar niekados nematyta 
“ūkininkų Įiaroda.’’

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/4co Valandoi.1

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:8O Iki 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi- 
ma uždarytas subatos vakarai! ir 
DadSldienlais, taipgi earedomis nua 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

Soutlibostoniccia i vvciai
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ADVOKATAI
JUOZAS CUNYS|

Dr. Jonas G. Arentas, 
žynius lietuvis gydytojas,

897 East Broądw.ay .ve
šias panelę Wclch, kilusią 
iš New Tlampshire, Šv. Pet
ro bažnyčioje, rugsėjo 3 d.

ADVOKATAS

£14 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
. Tel. Parkvvay 1864-W

Prisiekęs Advokatas,

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 
- jras lėgalhis dokumentus.
.817 E St. (kampas Broadvray)

South Bogton, Mas*.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namij; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

** Darbininko ” Name
(antros lubos, Room 1)

S66 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
1 60 State Št Room 326

Tek Hubl 9396
, Gyvenimo i 33 H i >-mont Street, 
Tel. Talbot 2S7S, L -ehester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

FR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston, 
'. Room 3.

Gyvenimo vieta: .30 Grecn St.r 
Ehm n, Mųss.

Tel. Hudson 622; •

Tel. So. Bosto. 3520

ADVOKATAI ŠALNAI 
DAUlŪNINKO NAME 

366 BroačLvay, 
South. Boston, Mass

J u < a s Xun an, S out hb< »s7 
tonietis, laimėjo šių metu 
į >1 auk imsi, į B ost t m Light. 
Tame plaukime dalyvavo 
ir garsus kojų ne valdąs lie
tuvis plaukikas, Pranas 
Vaitkus..

. Įsiveržę per apatinį lan
gą. plėšikai. apvogė Stanis
lovo Kardaųs namą, 81 
Mercėr St. Pavogta $75.

Mums yra didelė garbė 
turėti savo parapijoje to
kius uolius ir geraširdžius 
$v. Vincento de Paulio dar
buotojus, kaip p. p. Kavo
lių, ir Kališių. Valio, vy
ručiai!

“Negaliu priimti tavi) ei- 
lėrąšč’o!”. skardžiai atsakė 
Antanukui redaktorius.

“Bet kodėl ne?” paklau
sė Antanukas. “Gal per ii-

‘“Taip!!” sušuko rėdais 
torius. “Per ilgus, ir pe 
platus1, ir per storas!!!”
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Lietuvis Dantistas ■

DR. S, A. GALVARISKI
(GALĮNAUSKAS)

Tel, So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas, atdaras nuo 10 iki 12 vai, 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 p<> pietų, ir 
nuo G iki 9 1. vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų.’

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis. nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakarė. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

S-Ray
Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

Tel. Porter 3789

JOHN HEPSHIS, M. D.
(RDPSYS)

Lietuvis Gydytoju 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq, 

Oąmbridge, Mui.

Pereitą IrečiadienĮ, rug- 
pificio 16 d.,, kun. K. Jen- 
kui vaili Dalijant j, Šv. Petro 
parapijos Šv. Jono Berch- 
innno draugijėlė (altoris- 
tąi). išvažiavo į Palangą, 
Liuvrence, Mass., pasilinks
mint L Po metu gražaus 
[ iat u rna vi t no, vert a jitu ns 
ĮgistLėdi!.

. šią savaitę Šv. Vincento 
’de Paulio draugija suteikė

'Boston, Mass, Jis yra kau
niškis, is Sedos parapijos.
Pragyveno So. Bostone 25 
metus. Paskutinius pen
kis metus jis sirgo viduriij. 
i goriiiš. Paliko žmoną ,Sa- 
omę (Daukšiūtę), sūnų .Va

lerijoną, dukterį Stanislavą 
ir brolį Leoną.

t Laidojamas su. mišiomis 
S v. Mykolo kajutose, 
liūcio 19. d., 9 vai. ryto.

rug'

DIRBS PARAPIJOS 
NAUDAI

Ponia Ona Valiuvienė su 
)ancle L.‘( vėd minaite pusi? 

ryžo apvąžiti(xti daug ūki
ninkų ir už interesuoti juos 
parapijos. ' pikniku ir ūkio 
laroda, įvyksiančia rugsėjo 

dieną, Ros liti dalė, Mass.

= 1\‘ Akunevičius nuvažiuos 
>as p. x\rlinską, D. Ay.erka 

važiuosiąs pas |)ieiiininką 
Overką, 'VValtluim, Mass. 
J. Mikai ionis nuvažiuos j jas 
: . Ča t ii i ką į Iludst m j m r- 
vežti nepaprastų ubuolių. 
Kiti pašieks kitus.

J. Kasparas ketina nu
vežti daug, vaikų busais į. 
:>iknika. ■..

COSTELLO IŠTEISINTA

išgydyti^
Su Tam Tikru švelniu būdu

Mano ri'kordms kad tik
rai išgydau kalba už sa-' 
va*. . Aš turiu gabumtiK 
muksią,. prityrimų. įr 
moksliškus ■ įrengimus 

Tfį’.kaip išgydyti balsiau- 
• sius ligas, .kurios ■ kanki

na vyrus, moteris h* kūdikius.
- l’aturihms Dykai;

Dr.GrailOŽTJS'i. 
Valandos:. AntradlenltU, ketvirta- 
dienini! ir šeStadlenlal! 1Q—U ry- 

į t», 3- 5. T—B *vūi»r!; MkMfttyfr 
nlals 10—12 tlktat

4-

S V. PETRO LIET. PARAPIJOS
M 'E' r I N I S.

IŠVAŽIAVIMAS
Su Visakeriopomis Įvairybėmis 

Darbo Dienoje

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

Beech St., Roslindale, Mass.
’ . Įžanga 25c, Vaikams dykai,

Važiuok nuo Porest Ilills stoties IVasliington gatve 
iki Beech St.,’’Roslindale, Mass,.

Piknikieriams skiriamos net 5‘dovanos.
Jei lytų, vietoj išvažbivimo įvyks Balius ir Bazare- 

is svetainėj ir naujai atitvertame kieme,.'492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass,

Kviečiami visi bendradarbiauti.

balandžio 7 d. š. m. iki rug- 
liūruh -L-tk sumokėjo faksu 
ederalei valdžiai $1,581,- 

326.

TAKSUS NUMAŽINS IKI 
33 DOLERIU?

Bostono mayoras James 
AL Curley yra viešai parei
škęs, jog šiems metams tak

sus už nuosavybes miestas 

numažins nuo $35.50 iki 33 

doleriu (tūkstančiui).

Jessie Cosiello, paslap-. 
.ingai mirusio gaisrininkų 
kapitono -Will-iam . Costello 
žinomų rugpiūčio 15 dieną 
išteisinta1 prisiekusiųjų teL 
sėjų (ju'ry)- ? Josios byla 
irasidėjo liepos 17 d.
Visą laiką laikraščiai da

rė didžiausias sensacijas iš 
Šios bylos. Jessie Costello- 
buvo kaltinama nunuodiji- 
me savo vyro. .

Bylos istorija yra toki; 
Šių metų vasario 16 d. J* 
Costello vienoje aptiekoje, 
Pėaody miestely, nusipirko 
4 uncijas “cyanide pf po- 
rassium” ir vieną iinciją 
ie oxalie. aeid, ” ai skindama, 
jog šie nuodingi dalykai jai 
reikalingi variniam boile^ 
riui išvalyti. Vasario 17 d.‘ 
10 v. ryte, savo namuose at
rastas negyvas kapit. Cos
tello. Vasario 18 d. prasi
dėjo. tyrinėjimas ir vasario 
19 d. mirusio kapitono kū
nas paimtas prokuroro ži
nion ir vasario 20 d. pada
rytas skrodimas. Gydyto
jai atrado viduriuose “cya
nide of potąssium.” Pra
sidėjo didesnis tyrinėjimas 
ir kovo 17 d. Costello našle 
liko apkaltinta nužudyme 
vyro, suimta ir patalpinta 
kalėjime.

Nuo to laiko prasidėjo 
pasirengimas teismui. Visą 
laiką laikraščiai “bubiiijo” 
apie našlę' Costello, talpino 
jos paveikslus pirmuose 
puslapiuose ir t. t.

. Byla kainavo vaisiyei ke
lios dešimtys tūkstančių do
lerių, . Pasipelnė advokatai, 
pagarseijo. keli asmenys ir 
t'Uonii viskas baigėsi.

ALUS DAVĖ $1,581,326
Mąssac-husėtts valstybėje 

bravūrai ir- pardavėjai nuo

GRABORIAI
JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
G R A B O R I U S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J 
Bes. 158 W. 7th St.

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

PLĖŠIKAI SUŽEIDĖ 
LIETUVAITĘ

Rugpjūčio 17 d. naldį ne
žinomas plėšikas įsiveržė 
pro langą į Geronąiči'ų bu
tą, 244 D St., So. Boston. 
I *lėšikas įlindo į An. Gero- 
naitytės miegamąjį kamba
rį .ir pradėjo ieškoti, jalu 
naudingų daiktų. Geronai- 
tytė nubudo ir pradėjo šau
kti. Tada plėšikas puolė 
(ter<maitytę ir smarkiai su> 
davė jai į galvą metaline 
duru rankena.

k Dukters šauksmą išgirdo 
! tėvai ir puolėsi vytis, ta

čiau plėšikas pabėgo.

A. Geronaitytė nugaben
ta į ligoninę, Jos sužeidi
mas labai pavojingas.

Pirštų nuospaudų sĮiecia- 

]istai tyrinėja plėšiko pa

liktą durų rankeną, kur ge

rai pasiliko nuospaudos. '.

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

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

1648 Intervale St, 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston. Mass.
Tel. Brookton 4110. Tel. S. Boston 4486

. Apio mūsą pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite, tą, kuriems mes, patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Bąlsamuotojai

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

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERALH0MĖ

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

. / Tel. So. Boston 0815
Dabar gulėsimo dar . geriau lietuviams patarnauti, nes 

mūsą ištaiga turi visus patogutnus. Naujosios mados kauiha^ 
. riai'ttcrmc’ftiins DYKAI. Patarnavimas dieną ir naktį. Pil“ 
. mis pasirinkinuis inetaliiuą ir kirto, medžio griibą. 'Uzganedi-. 

nunas, teisingumas ir, nuoširdumas, tai. mūsą, aukšriausias 
tikslas. . •. • • . . ‘ •
D. A. ZALETSKAS

(Graborius)
F. , E. ZĄLETSKIENĖ 

(Balsamuotoja)

Tel. S. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTUMETRISTAS
gdgSMhiM. IgeinBaminuoju akle 

priskiriu akiniu! 
kreivas akis atltlę- 

’ einu ir amblljonK 
kasė (aklose) akyse sugrųllnu Ivie- 

. nu tinkamu laiku.
J. L. PASAKARNIS, 0. D.

447 Broadvvay, South Boston

ĮVAIRUS SKELBIMAI I
Telephone ’ _ 

S0-^T01,|Į

BAYVIEW W 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbys<sių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo viela:

1 Hainliii Street 
ir E. Eighth St. 

•SOUTH BOSTON, MASS. 
Joc. Kayočlunas ir l’cier Trė^loktis 

savininkai

' Lietuve Siuvėja

A. OAUKANTAITĖ
Siuvii visokius vėliausios mados ; 
drabužius priėnarnomis kainomis. . 
Darbą allieku gražiai ir greitai,.

Kreipkitės-
317 E. Sth St., So. Boston, Mass.

| JUOZAS M. DILIS i
1 LAIKRODININKAS -|

| Parduodu įvairiausios rūšies | 
Ė auksinius ir sidabrinius daik-1 
Į tus. Taipgi ir pataisau. .
I 366 W. Broadvyay 1 
| SO. BOSTON, MASS. | 
A .5

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom, su
lankstytus fehders ir bodies ir 
apipentįnam. aTisom ignitions ir 
generatorius.. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. -Vieta vadinasi:

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

Tel. So. Boston 2351-R
STEVE JANELIUNAS, Savi’-

KALENDORIA11934 M.
Spaudos' Darbai, 

Typ<*uTiter.i:d, 
žemiausiom kainom.

SIDNEY PRINTING SERVICE
R, židžiumis. ir F. Simanavičius

315 E st. prie Broadway, 
So. Boston, Mass. 
Ta*I. So. Boston (>:!():>

AGENTAI

j INSURANCE
Apdrausk namus, rakandu! t. 

automobilius pas |
J. S, MESLIS | 

455 W. Broadway, So. Boston} 
Tol.. So. Boston 3612 |

i

J

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iš Lietuvos parų- 

pinu pąsportus ir parduodu 
Laivakortes.

Apdruurižiu baksus, namus, rakandus 
ir t, t.

‘ 342 \v; Broad\vay, S. Boston. Ma** 
Tetvfonąs South Boston-1798

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes, j ir 
iŠ Lietuvos ant patogiausią ir 
grvieiauHiij laivą. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH
- INSURANCE 

Apdr.audžiame Namus, Raktini 
dus, Automobilius ir t t. 
BROADWAY TRAVĖL 

BUREAU
K. J. V1ESCIA. Snv,

> 366 W. Broadwy,. 
So. Boston, Mass.

Tek South BoHton’ OffcJO

Į.

t*
k
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
les, tuomet ten apsistoja ir 
pradeda sukti sau lizdų šu
tei Ėdami ’• vienokių ar kito
kią. ligų. Tai bakterijų bur. 
noje. veikimo rezultatas.

PHIUDEIPHIA, PA, ««'• .;■“•*. J™
... | Jurkevičiūte ir A. Grigiute.

į Antrą programos dalį išpil
dė atvykę iš Mahanoy vai
keliai. ' Jiį išlavintas elgor 
sy^ir tobulai suderintas ju
desys ir driliai stelųno ir 
džiugino publiką. Progra
ma sekė: .

L MUZIKAVĘ DALIS
1. Amerikos himnas, .
2.. Motenj Sąjungos, him

nas,
3. Laisves Daina — J^ Ži

levičiaus,
4. Kur namas mūs? — 

M. Petrausko,
5. Vilnius —A. Vanagai-

-čio< — choras;—----—
6. Solo “Plaukia sau lai

velis” (S. Šimkaus) Juozas 
Mcnsick,

7. Solo “Serenada” (F. 
Schuborto) — Juozas Men- 
sick’,.

.8. Piano solo 
Polke De Concert 
Barletf) 
čiūtė,

9. Solo dainos — p. Či- 
žauskienė,
IT. TEATRALINĖ DALIS

L Gėlininkės — mergai
čių šokis,

2. Nuobodumas,
3. “ Aš Įšokau Į kaminą,
4. “Numaįiavota kėdė”

(komedija), ...
5. Lietuviški šokiai, 

' . 6. Lietuvos himnas —cho
ras ir publika, -

SEIMO BANKIETAS 
. Antrą seimo vakarą, dele
gatės ir vietiniai gyventojai 
atvyko į Miner’š salę, kur 
rado parengtą didžiulį, ban- 
Įdėtą, Iš aušo buvo atsilan
kiusių-per.250 ašmenų. Va- 

1 karo nuotaika buvo kuo gra-
■ žiaūsia. Nors daugiausiai 
i buvo matyti motėm], vienok
• nemažai buvo ir vyrų. Va-
• karienės laike grojo Tvar-
■ ziko. orkestras lietuviškai ir 
> amerikoniškai. . Sve č i a i
■ linksmai šnekučiuojasi ir 

džiaugiasi švelniais muzikos 
fonais. Pasibaigus vaka
rienei, prasidėjo, vakaro 
programa. , Vietinė sujun
gi efė p. Jurkevičienė per
statė vakaro vedėją ponią 
Mažeikienę,

Sekė kalbos ir muzikalūs 
pamarginimai. Savo kal
boje kun. daktaras Pranas 
Brųckman labai jautriai ir 
įtekmingai pradžioje pa- 
briežė moterų reikšmę ir Į- 
tekmę, tikybiniame ir pa
sauliniame gyveųirae; Taip 

pat labai’ reikšmingai ir 
įspūdingai kalbėjo, vietinis 
klebonas kun. J. A. Kara
lius, pritaikydamas savo 
kalbą vakaro nuotaikai. 
Kalbėjo p. p.. Vaičiūnienė, 
Čižauskienū, O. Kirienė ir 
S. Sakalienė, “Moterų Dir
vos ■ ’ redaktorė. Laikotar- 
piais padainavo J. Mcnsick 
ir p. Čižauškieuėpianu pa- 
skanibino panelės A. Grigai
tė ir Ieva Jurkevičiūtė.

Iš atsilankiusių dvasiškių 
buvo matyti kunigai J, AJ 
Karaliui, C 
Btuckman

BAZARASPRASIDĖS
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis bazaivĮs prasidės 
rugpiūčio 24, 25 ir 26 d. d.

• ant CantreU št tarp 28 ;ir 
29. Rugpiūčio 31, rugsėjo 
L ir 2 ant MaŪison Št. tarp 
80 ir 81. Rugsėjo 7, 8 ir .9 
ant Mifflįn St. tarp Pront 
ir Second Sts. Rugsėjo 14, 
15 ir 16 ant Fernon St. 
tarp Front ir Second Sts, 
Rugsėjo 28, 29 ir 30 ant 
Fernon St. tarp 2-os ir 3-os 
gatvių. ...

Turime garbes. pareikšti 
visiems lietuviams Pliiladel- 
ph i jo j, kad • mūsų metinis 
Šv. Kazimiero parapijos ba- 
zarąs įvyks pažymėtose 
vietose ir nurodytu laiku. 
Kaip visuomet mūsų duos- 
nūs parapijonys gausiai rė- 

. mė surengtą Bazarą, tiki
me ir šiemet visi parems 
nuoširdžiai šį darbą. Bava
ras bus gyvesnis ir gražes
nis dėlto, kad manoma pa
ruošti daug naujų žaislų ir 
daiktų. Jaunimas kas va
karą, pradedant nuo 7 vai., 
galės -smagiai pasišokti 
prie geros muzikos.

Visas pelnas ėis sumažini
mui parapijos skolos.. To
dėl meldžiame visus, kaip 
senuosius taip ir jaųnuo^ 
sitis, dalyvauti šiame baza- 
re kas vakarą. Kad Baza- 
ras būtų, pasekmingas, rei
kia ne tik visiems dalyvau
ti jame, bet ir paremti kas 
tik kuo gali. Kas gali j turi 
atnešti aukų, nes kuo dau
giau sunešito Bazarui aukų, 
tuo mažiau reikės pirkti 
reikmenų iš krautuvės ir tuo 
•daugiau liks parapijai pel
no. Aukoti golima viską iš 
gyvūnų: žądų, paršiukij. 
vištų, ančių, karvelių, zui
kių ir kanarėlių. Iš rakan
dų: puodų, lėkščių, peilių, 
šakučių. Iš siuvinių: stal
tieses, antklodes, nosines, ir 
kitokių daiktų.

Jei kiekvienas gyventojas 
. . ką nors pąauko^ minėtam 

Bazarui, užtikriname, kad 
Bazaras bus pelningas ir 
pasekmingas. Tat širdingai 

• Įšviečiame visus į. darbą! 
VlioJ visi į darbą!

Bavaro Rengėjai.

SHENANDOAH, PA.
KONCERTAS

A. L, K. Moterų. Sąjun
gos seimo pirma vakarų, 
rugpiūčio 7 d., buvo paren
gtas, įdomus, koncertas su 

. vaidinimais airių salėje. 
. Atsilankė daug svečių pasi
klausyti ir pasilinksminti. 

. Vakaro vedėja buvo p. Ma- 
' rijbna Remeikiūtė. Koncer

to programa buvo padalin
ta. į dvi. ‘dalį. Pirma dalis 
buvo'muzikale; antra—- te
atralinė. ... ..

Koncerto dalyvavo Šv. 
Jurgio parapijos choras, ve- 
damas Juozo Mcnsick ir at- 

• ’ f skiri artintai: p, p* Čižaus-

Grande 
(II. N. 

-p. E’ Jurkovi-

jSveikata^Brangus Turtas)
ŠV. PRANCIŠKAUS SESE

.... -------
spaliui, 1933 m., šv^ Pran- 
ciškaus Seserų Vienuolyne,; 1 
Pittsburgh, Pa., pirmą va- A: 
landą, po pietų.

Konstitucijos skyriuje ; 
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Rašo Dr. G. Bložis, Chicągo.

BAKTERIJŲ VEIKMĖ

Na, o iš kur tie pūliai da
rosi?. Kaip jau pirnnau 
minėjau, kad nieko naujo 
negalima pagaminti, o vien 
tik pakeisti iš vienos for
mos į kita tikroms aplinky
bėms susidarius. Štai ir 
čia, aplinkybėms susidarius, 
bakterija, ir pasinaudoja 
tuo. Bakterijai veikiant, 
smegenys pūna ir virsta į 
pūlius, o žmogus, valgyda
mas arba seiles rydamas, 
ryja tuos pūlius ir nuodija 
savo kūną, iš: ko užsikrečia 
įvairiomis ligomis. Gavęs 
ligą ir negalėdamas kęsti 
eina pas daktarą, o dėl to
kių užSinuodymų net ir 
daktarui sunku surasti ligą. 
Pagalios,, po ilgi], tyrinėji
mų’ suranda, kad tai buvo 
blogų dantų priežastis. Bet 
kiek reikia kentėti ligoniui 
ir jo kišenei ir, galų gale, 
jis turi eiti pas dantų dak
tarą.

Kas tada atsitinka su 
dantimis i Smegenys nupū- 
na j dantys pasilieka pliki ir 
patys pradeda virsti į vie
ną arba kitą pusę, nes nebė
ra kaip laikytis, nes ramne-

kia tų progų. Kitais žo
džiais galimų pasakyti, ar
ba paaiškinti, kaip ligos iš
vengti:, kada vienas pasi
traukia iš vietos, tuomet ki
tas ūžimų jo vietą; Kuomet 
švarumas viešpatauja, tai 
nešvarumui nėra vietos. O 
kai tik švarumas apleidžia, 
tuomet nešvarumas užima 
jo vieta, gi prie nešvarumo 
tuojau ir bakterijos, o prie 
bakterijų tuojau ir Įvairios 
ligos prikimba.

Dantų puri mas.'

Dantų puvimas nųra taip 
gerai suprantamas, kaip 
kad smegenų uždegimas, -ar
ba pyorrehia alvioritis, ir 
apie tai yra bent keletas te
orijų, kudėl dantys pūva. 
Aš čia visų tų teorijų neaiš
kinsiu, tik paminėsiu tų, ku
ri jau šiandien mokslo 
pripažinta. Tai yra 
Miltenio teorija.

Sulyg Dr. Millerio,

tiestai Į kraujo cirkuliaci
ja, o 'pateko eirkųliacijoh 
plaukia i visas kūno dalis, 
lig koks šapas papuolęs į 
Tipelį. Ir kada tie pūliai 
papuola į mažas kraujagys-

Pasiremdama C e. n t. t o 
‘Valdybos, posėdžio nutari
mu, šiuomi skelbiu, jog me
tinis Šv. Pranciškaus Sese
rų Vienuolyno Rėmėjų Sel
inąs Įvyks sekmadienį, 1 d.

turėdamas, daugiau 
dešimts, skiria 'po. vieną at- 'J 
stovą nuo kiekvieno dešimts !

narių. 7 . . • " |
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“Darbininko’’ Katalogas
Visos knygos žymiai numažintą kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

- Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų My tolo gi jos- Žiupsne 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva ......

.25

Dr

po 
kiekvieno valgio dantys tu
rėtų būti išvalyti. : N ova
lius pasilikusi o maisto, iš 
tarpo dantų ir iš jų anato
miškų raveliii, ypatingai 
liurbi blogai susikalsįfika- 
vęr tuomet pradeda veikti 

[ant to maisto tam tikra, che-
nys supūna, kurie laikė mikalinū reakcija, pavirs- 
dantis kaule. Tai matome, dama ji į krakmolą, 6 iš 
kaip bakterijos veikia ir ką 
padaro burnoje. .

Dabar, kįla klausimas, 
kaip to visko išvengti? At
sakymas lengvas. Eik pas 
daktarą. Aš sakyčiau, kad 
jau visai apsileidus, ir dak
taras daug ; negali gelbėti. 
Visų pirma, užsilaikyk šva
riai, ypatingai Švariai bur
ną, nes. ten bakterijos vi
suomet. laukia kūno susilp
nėjimo ir prie pirmos pro
gos veikia, kiek jos gali, o 
nešvarumas joms ir sutėi-

.15

.25

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas; Parašą rkun. V. Zajan- 
čauskas ... ... ... ... .. .. .. .35

Moterystė ir šeimyną. Ver
tė J. Gerutis .. . .. k. .. .25
. Limpamosios Ligos i ir kaip 
nuo . jų. išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van-

“ • “ “ .25

P. Mockus, Struck'us, J. 
Gallagher ir P. Lauthakis;

Po kalbų sekė šokiai.
APIPLĖŠĖ BAŽNYČIĄ
Pirmadienį nakties laike 

apiplėšė mūsų parapijos 
bažnyčia ir išvogė lempelių 
ir žvakių dėželes. Labai 
keista, kad plėšikai turėjo 
raktą atsirakinti bažnyčios 
laukines duris, kurios nak
tyje, yra nuolatos yra laiko
mos 'užr,akytos. Buvo pra
nešta policijai, kuri dabar

VYČIAI
Mūsų vyčiai rengiasi di

džiuliam parapijos išvažia
vimui Į Wharby’s Beach, a- 
pie devynias mylias nuo 
Sliėiiadoriaus. Vieta viena: 
iš gražiausiu šioje kolonijo
je. Komisija rūpinas ir 
planuoja Šį pilnūkų pada
ryti pasekmingiaūsią. Ma- 

jiioiūą rengti rugsėjo (Sep- 
O’Brien, D. ternbėr) 3 d. Daugiau ži

lų V. Afatųlaitiš, nių apie' tai bus vėliau.

krakmolo Į cukrų, iš cuk
raus Į taktišką rūgštį, o toji 
rūgštis suminkština ename- 
lį ištirpydama iŠ jo kalka- 
liškas druskas ir atidaro 
kelią bakterijoms tolyn į 
deiitaliją, o vėliau į gyvį ir 
į kraujagyslės ir paverčia 
danties dalį į pūvėsius.

Kur puvimas prasideda? 
Jis prasideda ypatingai vai
kų dantyse. Anatomiškuo
se rėviiose, anatomiškose 
duobelėse, kurie randasi 
ant krūminių dantų, taipgi 
tarpe dantų, ir prie smege
nų nuo veido pusės, daž
niausia ant priešakinių dan
tų. Tas puvimas toli nuei
na visai nejaučiomiš. Tik 
tuomet sužinome, kada jau 
dantys genda, kada dantys 
pradeda bijoti šilto ir šal
to. Puviniui įsiveržus į a- 
natomiškus r,avelius, dan
ties nebei’a, o vien tik ena- 
malis .. apgaubęs puvėsius 
lig kiaušinio kevalas; vidu
ryje vien tik dentelijos pū- be.^Prot Y Jurgučlo 
vėsiai. Toks dantų 'puvi
mas labai , daug žriioniĮų ap
gauna; jie.net suvėluoja ei
ti pas dantų daktarą, iš to 
priseina ‘gyvį prarasti arba 
net ir visą dantį.

Fokusinė infekcija, tai 
yrą apskritolėlis apsikrėtęs 
bakterijomis, kurios naiki
na kūną ir gamina pūlius. 
Nebūtų labai blogas daly
kas, kad ta infekcija užsi
baigtų tik suteikdama toje 
vietoje nepatogumą arba 
skausmą; Bet iš. tos infek
cijos liūliai dažnai papuola

.50

.40

.25

.25
Trys Keleiviai r— Krįkšeio- 

nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka; Parašė T, Vyš
niauskas. Vertė P. B.......... ,25

. .Trumpi Skaitymęliai—labui 
gražūs pasiskaitymai apiė į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas .........

Turto Norma—moks 1i š k i.
pasiskaitymia. Paraše Uosis.. .25

Gerumas aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. .... .15

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

Ųžkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis —'apysakai.

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

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Piį BuČys,; M. I. C. .. 1.50

Mūsiškiai Užsienyj e. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldo 
Magnus Parvalkietis............... 25

Kelionė Aplink Pasauli per 
80 Dienų. — Apie visas de
rybas be. galo jdomūs nuoti- 
kiaį kelionės per Įvairius kra
štus. Parašė Julius V o r n e. 
Vertimas, J. Balčikonis .. . . 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis ....

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikis ................................

Aritmetikos Uždąvinynas
Vaikų Darbymečiui Rin

kinėlis'kalbos mokslui ----- .35
Petriukas---- laiškas vieno

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolšęvizmąa ir jo vykdymas 
Rusijoje .. .. .15

žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g itž i- 
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. .. .........25

Laimė — (poėma). Parašė- 
Vaitkus ... . .. .. .-. ......... '. .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š. .. .. .10

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrinchj mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — išleido 
J; Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .. ■........... . ,. .20

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

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis ..

Dangaus Karalienė* Surin
ko kun. M. Galeričius; ....

Socializmas ir Krikščiony- 
------*---------------- > .. ........ .10

Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kuh. Pr. Bučys .. ................. .15

Žydas Lietuvoje, Parašė & 
Kaimietis .. .. .. .. .. .. .05

Maldos Galybe. Istoriškas 
plėšinys IV-to šimtmečio kri- 
kčionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ..' .. .. .. .. .15,

Apsirikimų Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė Lapšiaus . 
Vaikas .... ..

Jono Kmito Eilės';. ., ..
Be apdarų ...... 1 / v. 

. Lietuvos Albumas, Sii pa
veikslais ir' aprašymais ,. .. 1.00

Dr. Vinco Pietario Raštai. • 
Istorijos apysaka 2 tomai .. .50

,20

15

.50

.05
.75
.50

nuo . jų. išsisaugoti. Parašyta 
1
duo, oras. Parašė J. Baronas

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

Vaikų Knygele — su pa
veikslais .. ... .... ., .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun, J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .............. .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
dari ir išleido kun. J. Konce
vičius .. ........ .. ... .10

Vienuoline Luomą. Vertė 
kun, P. S’aurusaitis .. .. .. .15

Moterystės Nesuardomybe.
J. LeSauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune... .. .10

Sunkiausiais Laikais. Para
šo A, RūeeviČius .., ...... .20

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis .............

Sv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria O. P. ,.

RELIGIJOS Mokymo Me
todika.. K. J. Skraodys ....

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie. Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas ... .. ., .. ... ... ..

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

Andersono Pasakos —su pa- . 
veikalėliais ... .. .... .. ... .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. . Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. ............ .10

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais. 
apmąstymais apio Jo gyveni
mą; Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F, M. Vertė’ K. .. .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri- • 
kos Lietuvaitė .. .. ., .. .,.1.00

Sveikata arba t i e s u s ir 
trumpas kelias į sveikatą. Sur 
taisė Dr, A. L. Graičiimas • • 1-00

A Brief Lithuonian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis ....... .. .. ...... .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J; Biel
skis .... ...................... .  .. .15

. Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno........... 05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. 1$ vokiško p e r d i r b o 
Kupranas ... .. .................. •» .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai.....
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 iu. .. ... .. ,10 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvynė .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M.
Biržiška .. .. .. ... ■............  ..30’

Mūšiai prie Nemuno įr Au
gustavo giriose .... .... .10

Pasakėčios, Rinkinėlis kal
bos mokslui . . ................  .10

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Verstą iš lenkų kalbos 

• ir išleista rūpinantis P. L. .. .10
Ka Kiekvienas Katalikas 

turi-Žinoti arba molėti;., .. ■ ;05
Kovotojas , dėl Vilniaus lie

tuvybės, Kun. J. Ambrazie
jus ............. ... .  .; .05

.40

.10

15

.25

.25

ĄŽUoląs. A. Vienuolis ..., .10
■ __.Kąs šiandien Kalbama, a-— 
pio Dievą, Sielą. Religiją, Pa
žangą h* Socializmų, Parašo . 
Dri Povilas Mira .. ...... ;10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upes, žmonės, mies
tai, Sutaisė ir išleido P. Mi*' 
kolainis .. ;. .. .. ., . . ... .10 .

MALDAKNYGES
Maldų Rinkinėlis, bal tais i 

viršeliais .... .. .. 1.50 .90 ■
Maldų Rinkinėlis, Juodais ■ . 

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

bininko” spauda. Odos apda- •’ ■• 
ru .. .. .. .. ..........$1.50 2.00

teatrai
Vienuolio Disputą su Rabi

ną, Vjgno veiksmo juokai Su- 
.lifttiiyiuo Vaidevutis .. .. ...

Elgetą Gudrumas, 3-jų vei
ksmų kpracdija. Parašė Sei
rijų Juozukas.. .... . .

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tu komedija; parašė S. Tat-, 
vydas . ........... .....

>15 -J

.25

t

.25
Ųbggii Akademija ir Uba

gų . Biuųis — komedijos po 
J aktą. Parašė Seirijų Juozu- 
.kas’.. .. ’.. ., ..... .; .35*' 
' Sniegas—Drama 4-rių ak- * 
tą. Vertė Akelaitis- ...... .40 J

Esamas — 3-čia dalis dra- . ' 
mos “Gims Tautos Genijus.“
Parašė kun. L. Vaicekauskas 10?

- Visi Geri — 3-ją veiksmą 
vaizdelis; parašė F. V.

Patricija, aj-ba nešinamoji " ’ « 
konlsjnČ — 4-rią aktą dramą; • < j 
Vertė Jonas Tarvydas............Į0y i

Išganymo Apsireiškimai — ; '
atėjimas ir gyvenimas ant že- " s 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini-.: ' y . 1 
mas su gaidomis .. .. .. .. .75? j

Pramos; L) Germanas; 2) . Z' j
'Fabiola 5-kiu aktą; 3) Liūr- X į 
dp Stcbūlas 4-riij aktą; para-į 

• žė J. Tarvydas .. <•. .. .65'! J
Knarkia Paliepus- Koinedi- j; į 

,įa Line akte. Parašė Gineitis 15 ’• {
Vaiki] Teatrai; dalis 1:1). » ’

Pagalvok ką darai ; 2) Jono ., ” ■ f 
laimė; 8) pasakyk mano lai- ' - |
mę. Surinko 8. K.,D. ir N. .15 j

Vaiką Teatrai: dalis U: 1) •...J 
Išbirsime pastari; 2) Antanu- • «’ Į 
kas. Surinko Š.K., D. ir N. .. 15 * j 

_____ .. >• ■’
DAINOS m j

-------
Jaunimo Aidai, M. Ateivis 1d i 
Strazdelio Dainos, Parink- /.

tosios kun. A. Strazdo dainos 10 3 
Svodbos Dainos......... . . ,10 !
Birutės Dainos .. .. . . . . 10,’. 
Mūsą Kariuomenės Dainos. •!!.

20 dainą dviems ir trims bal- ' 
šams. Parengė A.. Vaičiūnas 
karo chorvedys .. .. .. ..

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Picini .. ..
Vai . aš paklusčiau .. .. ..
LigĖo. (Latvišką) •.. .. .; 
ŲŽ Sllingūlį... .. .. ....... 
Saulelė rmidoną .. .. .. 
Šią J^akcialy (dzūkišką) ., 
Skyniau skynimėlį.. ••
Siuntė Mane motinėle 
Ko liūdit sveteliai V .. .. ,•

Sasnauskio
Blaivininką hymnas .. ..

Aleksio
Vyčių hymnas .. .. ....

Taliai Kelpšos
Liaudies dainos^ (cliorui

Aš pas tėvelį-MoČiulG mano 15 
01 fu. lakštiugčle-Vanagė-

lis tupėjo ... ..... .^ .. 15 
Kad buvau morgolc-Tr atlč- •

k? sakalėlis .. . . . . . . .. . .15 
m-'’

.10

.10.

.40 

.15 \ 
,15 
.25 
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.20 
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“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Nass.
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liigtttfimo 18, 1833

DApBIFlIpiKAS
1 < XThe Workar)

Publish.ed evėry Tuesday and Friday exept Holidays sucK aa 
£ New, Year/Good Friday, Memoml Day, Independeneei Dūy, 

Labo? Day, Thanksgiving and fJhristmad

F WNT JOSfcPH’S LITHUANIAN B. 0. ASSOOIATIO!! OF LABOR 
į; Ihteftd u itcona-daMi matter Sapt 12,1915 U ihe pert Office at Boaton, Hmm. 
L nnder tbe Axt of Match 8,1870
K AeeapĘanct for malllng ai apačiai rate of portagė provldad for ln Šactlott 1106 
E»' Actof October 8,1917, author laed on July 12,1918
E 8UBSCRIPTION RATE8: 

Jž»»aatlc jrearlt ..... ..$4.00
gį' toralgn
K ItoaMetlc onca per Week y«irly..$2.00 
p rpreign ooca per wėek yearly... ,$2,50

PRENUMERATOS KAINA į
Amerikoje metam* ... ....... .,« .$4.00
Ufaleny metama ,...,,...,......15.00 
Vlen< kart aavaltSje metama... .$2.00 
Užsieny! kart savaitėje metams. .$2.50

V DARBININKAS
> 366 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
V TELEPHONH SOUTH BOSTON 0620

BOLŠEVIKŲ
NETIKSLUMAI

p- Į ^Darbininko” praneši- 
mų, kad. sovietų Rusijoj da- 

' bar' siaučia baisus badas,
—komunistų ^Daisve” nraųcla 

* > tik vienų atsakymą, . jog 
“D-ko” purvinas liežuvis. 

r Girdi, jam nė nenusibosta
| praiiešdinėti apie . bolševikų
Į. nepasisekimus,.

Na, ką mes, padarysini, 
' kad iš bolše viki jos- nėra ge

resnių žįni'ų. Ir mums no
rėtųsi paklausti, kaip bolše
vikams nenusibosta, daryti 
vien klaidas, netikslumus, 
žiaurumus ir Užtraukti ant 
tos milžiniškos ir turtingos 
Šalies badą ir dar, derlin
giausiose tos šalies dalyse ? 
Juk tai yra laikraštininko 
pareiga pranešti visuome
nei. apie pasaulio pykins. 
Ar. tai (teito uD-ko"’ ‘‘ pur
vinas” liežuvis, kad prane- 

’7*sa"'*apiė purvinus bolševikų 
. darbus? Lai darbai bus 

švarus, tai ir pranešti apie
juos bus malonu. Paga

liau, visuomenei tas nesvar
bu, koks “D-ko” liežuvis. 
Skaitytojai geriau apie tai 
išspręs. Bet ką gi apie ba
dų? Bolševikai jo heuž- 
ginčija, nes užginčyti nega
li. ■ Visi laikraščiai ' apie 
tai praneša^ Vadinasi, tas 
badas tai toks milžiniškas 
faktas, kad nė griežčiausia 

. komunistų cenzūra negali 
užgniaužti apie jį žinių.

Kodėl bolševikams taip 
nesiseka ? Kodėl jie. suklu- 
po opiausioje savo progra- 

1.’ .įios vietoje, vadinasi, pasi- 
K ' lietę materializme, žadėjo

F

fe' ■■

t .

didžiausių žmonijai laimę— 
rojų ant žemės , ir kaip tik 
tame svarbiausiame, prižade 
jie taip susmuko, kad atro
do kaip nieko nenusimaną 
•vaikezai, visiškai suardę 
turtingos šalies gerovę?

To nepasisekimo priežas
čių taip daug, kad reikėtų, 
sieksninio straipsnio jiems 
tik išvardinti j bet labiausiai 
puola į akis, tas faktas, kad 
bolševikai .negirdėtu lengva- 

. pėdiškumu griebiasi tokių 
reformų, kurios tik am
žiais pasidaro. Taip atro
do, kad jie nė nesusivokia, 
ką darą. Pilni puikybės, 
bet visokiais atžvilgiais sil
pni jų vadai, prie, to be jo
kių dorovinių principų, už
simojo padaryti stebuklą.

. Na ir padarė, tik stebuklas 
išėjo iš kito galo — negi r-.

t dėto žiaurumo, priespaudos, 
j ir kvailystes stebuklas. Ki

tas netikslumas — tai bol
ševikų melo ir: pasigyrimų 
propaganda. . Nieko dau
giau, tik giriasi ir giriasi. 
Jie tur būt mano, kad tuo. 
būdu pasigaus tamsūnų mi
nias. Bet kas čia per poli
tika? Kų su tamsūnais nu
veiksi? Juos tik gali iš
naudoti ir tai nevisuomet. 
Pakliuvęs į vergovę ir tam- 
sūnas spardosi, o jei išsilai
svins, tai jo kerštas bus bai
sus.

• Ar šiaip ar taip dalyką 
paimsime, bolše v i k a m s 
trūksta ne tik žmoniškumo 
ir sąžiniškumo, bet ir pa
prasčiausio sveiko proto. •

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. ĮC Fedei*acijos Reikalai
2334 So. Oakley Ave./ Chicago, UI.

į ; A.L.R.K. Federacijos XXIII Kongreso
[ Programa
I IŠKILMINGOS PAMALDOS 
F-. .

■ r. » A. L. R. K. Federacijos XXIII
kongreso ątidarymo iškilmingos 

"į*'1 . ‘

.■* pamaldos įvyks drauge su Kuni- 
A &Ų- Vienybės seimo atidarymo iš- 
.■V . kilmėmis ; antradienyje, rugpiūčio.

22 d,, 9:30 yal. ryte, šv. Jurgio, 
parapijos bažnyčioje, * Chicago, 
III, Mišias celėbruos J* M, d, 
gerb; pralotas. M,. L. Krušas, dia
konu ‘asistuos ’ kiin. K. Vasys, 
Kunigų Vienybės pirm, iš Wor- 

. cester, Mass., - subdiakonu ’. kun. 
Pr( Juras, Kunigų Vienybės sėk- 

| . . • rotorius ir Federacijos centro

dr..

valdybos . narys iš Lawience, 
Mass. . Pamokslą sakys kiin. Jo
nas Ambotas, Federacijos-Dva
sios Vadas iš Hartford, Gonn.

Į šias iškilmingas Kunigų Vie
nybės seimo ir Federacijos kotų 
greso atidarymo iškilmingas pa- 
maldas yra pakviesti:. Jo Emi
nencija Kardinolas MUNDELEIN 
ir Jo Ekscelencija. Vyskupas . B; 
SHEIL. Dalyvaus daug kunigų 
iš visos Amerikos ir Lietuvos. 
Garsus Chicago j e Sasnausko. Vy
rų (vargonininkų) choras giedos 
gražias mišias, komp. A. Pociui 
vadovaujant, . - .

Išrinktieji į. Federacijos kon- i 
gresą atstovai prašomi pamaldo- 1 
se dalyvauti. Kviečiami ir visi 
tikintieji į šias iškilmingas pa
maldas atvykti.

Tuoj, po pamaldų prasidės. Ku
nigų Vienybės seimas. Federa
cijos kongreso atstovai (pasauli- 
ninkai) vyks į Pasaulinę Parodą 
arba lankys Chicagos lietuvių įs
taigas, • ‘ , „•

PIRMASIS FEDERACIJOS 
KONGRESO POSĖDIS

Pirmasis Federacijos posėdis 
įvyks rugpiūčio 23 d., 9 :30 vai, 
ryte, Mckinley parko salėj (prie 
W. 38th St. ir S. Westem Avė.),’ 
šio posėdžio tvarką; ....

1) Kongreso atidarymas.
2) Prezidiumo ir komisijų rin-‘

kimas. ... ■ , M ,
3) Sveikinimai.
4) XXII kongreso nutarimų 

skaitymas. .3 x
5) Centro valdybos raportai.

Pertrauka pietums.
------ ANTRASIS POSĖDIS . .

1) Kun, Alfunso Lipnicko, Lie
tuvos Katalikų Veikimo Centro 
įgaliotinio referatas: “Šventieji 
Metai ir Katalikiškoji Akcija.” 
Diskusantai: kun. M. Kazėnas^ 
Federacijos iždininkas ir Dr. P. 
Atkočiūnas,. .

■, 2) Gerk, red. Mato ^ujaus re
feratas: “Jaunimas ir draugijų 
konsolidacija. ’ ’ Diskus antai: 
red. Ą. Lapinskas, L. Vyčių pir
mininkas ir. stud. Morkūnas, A- 
merikGs Liet. Kat. Studentų Or
ganizacijos pirm, ir kun. J. Bal- 
kūnas, Federacijos Centro valdy
bos narys iš Brooklyn, N.- Y.

3) Komisijų pranešimai.
7:30 vai. vakare, Švč. Panelės 

Nekalto Prasidėjimo parap. salėj 
(S. Fairfield ir W. 44th St.) bus 
vaidinama operetė “O, Daktare.” 

ANTROJI KONGRESO DIENA

RugpiūČio 24 d., 9:30 vai. ry
te, šv. Jurgio parap. salėj bus 
atskiras vyrų posėdis, kuriame 
kun. Pr. Juras , skaitys referatą: 
‘ ‘ Vyrų apaštalavimas. ” Disku
santai: Dr. A. Rakauskas ir stud. 
J. Krikščiūnas, šiam posėdžiui, 
vadovaus, p. A. žvirblis, Federa
cijos Chicagos apskr. pirm.

Rugpiūčio 24 d., 9:30 v. ryte, 
McKinley parko salėj, . atskiras 
moterų posėdis, . kuriame kun. 
dr. K. Matulaitis, M. I. C., “Šal
tinio” red., skaitys referatą: 
“Moters vaidmuo katalikiškoj ir 
tautiškoj akcijoj.” Diskusan- 
tės: p-nia A. Nausėdienė,. p-nia 
S. Sakalienė ir p-nia. K. Račkie- 
ne. Moterų posėdžiui vadovaus 
mokytoja p-nia Ona Butrimienė, 
šv. Kazimiero Akademijos alųm- 
nietė. ' , •«.

TREČIASIS (BENDRAS) 
, POSĖDIS

Rugpiūčio 24 d., 1:30 yal. po 
pietų, McKinley parko salėj.

1) Įnešimų svarstymas.
2) Rezoliucijų skaitymas.

. 3) Pranešimai.
4) Nepabaigti reikalai ir nauji 

sumanymai. .
5) Centro valdybos rinkimas.
6) Kongreso uždarymas.
Vakare, 7:30 vai. bankietas at

stovų pagerbimui Šv. Kazimiero 
Akademijos auditorijoj.

Federacijos Sekretorius.

SOCIALIZMAS AR KRIKŠ
ČIONYBE darbi

ninkams?

“DARBININKO” SKAITY
TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas” jati priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas ūž. pilnų jų vertę. Nukirpo 
1932 m., kuponų siųskite ..

• “DARBININKAS” 
. 366 West Broadway, 

B®. Bostoiv Mass.

“Mes kovojame už darbi
ni nkų gerovę!” p

“Tik socializmas tepaša- 
lins - Šių dienų vargus!” 1 

Toks yra n *..» seno nuolati
nis socialistų šūkis.

Tačiau, darbininkų Po
piežius Leonas XIII išrbdi- 
nėjo, kad, priėmus socializ
mą, pats darbininkas dau
giausia nukentėtų.

4 4 Jie - tvirtina,’ ’ rašė Leo
nas XIII, "kad panaikinus 
privatinę nuosavybę, suda
rant jos vieton iš. tų priva
čių turtų visiems bendrų 
turtą, kurį valdytų valsty
bės . vyriausybė; šių dienų 
vargai bus pašalintu-nesDu- 
da lygiai visiems piliečiams 
bus turtai dalinami.”

Labai aiškiai Popiežius 
išrpduiejo, kodėl toks pasiū
lymas yra nenaudingas. 
Priežastys yra sekančios:

44 Jei socializmas būtų įgy
vendintas, pats darbininkas 
pirmiausia nukentėtų.” O 
jie gi -siekia darbininko 
būklę pagerinti.

Pasakykite, ko darbinin
kas labiausia trokšta, kuo-* 
mot jis prakaituoja, dirlia? 
Ar ne savo, nors menką, 
nuosavybę turėti?

“Visiems aišku,”, rašo 
Popiežius, “kad kiekvienas 
darbininkas, dirbąs pelnin
ga darbų* griebiasi to dar
bo visų pi rimt dėl pelno, ku
rį nori valdyti, kaipo savo 
nuosavybę.

4 4 Išnuomuoda mas savo 
jėgas bei darbą kitam, jis 
nori gauti už tai sau pra
gyventi reikalingų dalykų, 
vadinasi,, darbininkas nori 
iiž savo trūsą ne tik' užmo
kesčio, bet ir teisės jį var
toti, kaip tinkamas. Tad 
jeigu jis, mažindamas savo 
išlaidas, kiek sutaupo ir 
jeigu jis,, norėdamas tikriau 
tą savo sutaupytą, centą iš- 

. laikyti, nusiperka už jį že^ 
mes, — tat aišku, kad ši že- 

’ mė ne kas kita, bet tas pats’ 
darbininko pelnas už dar- 

’. bą, tik jau kitokio pavida
lo. Užtat šitaip įsigyta že
me liks darbininko galioje 
lygiai kaip užmokestis už 
jo darbą.

44Aišku, kad šitokia teisė 
ir yra teise’, turėti nUosa- 
vauš nekilnojamo ir kilno
jamo turto. O. panaikinda
mi atskiro žmogaus nuosa
vybę., socialistai pablogina 
visų darbininkų būklę, nes 
yra aišku, kad, atėmę lais
vę valdyti savo pelnų kaip 
norint,- socialistai tuo. atima• 
darbininkams viltį ir galė
jimų sau ir savo šeimai su
krauti turto ir į geresnį gy
venimą prasiskverbti.”

. Viena svarbiausių nuosa
vybių yra žemė. Užtat ją, 
nemažiau kaip dirbtuves, 
kasyklas, išyežiojimų prie? 
niones, kartu su. visoinis in- 
dust r i jos ir‘ k< mieręijos nuo- 
savybėmis, nuoseklus socia
listas turi apšaukti socia
listui valstybės bendru tur
tu. ’■

Kaip socializmas miesto 
darbininkui nedalęidžia tu
rėti nuosavybės nęi savo 
darbo pelnų kaip norint su
naudoti, taip žemės nuosa
vybė privalo būtį, Atimta 
nuo ūkininko, Dabar soėi- 
«?istai prižada, jog ūkinin
kas galėsiąs • dirbti savo že
mą^ kuri bus valstybės nuo
savybė, tačiau, įgiję gale, 
jie pasielgtų su juo pagal 
savo norą.

i\išku, kad socializmas 
pablogintų, darbininkų būk
lę. Dabar kyla* klausimas 
kodėl, darbininkai seka so
cializmą, kuris juos pada
rytų valstybės- vergais'L At
sakymui užklausime, vėl: 
“Ko dariiipinkas labiausia 
nori?” Jis nori turėti pri
vatinę nuosavybę. Kada ji 
negalima, jis reikalauja 
nors bendros nuosavybės. 
Ne viltis,> bet. nusiminimas 
Stumia darbininką į socia
lizmą.

Duok darbininkui kokių 
nors nuosavybę, nežiūrint 
kokioje foimdje ji būtų, ar 
tai žemė, ar įdėjimas turto, 
kuris neštų jam pelnų, ar 
būti nors mažu dalininku 
industrijoje, ir jis bus link
smas ir. patenkintas ir soci
alizmas jo nepatrauks.

Krikščionybės mokslas y- 
ra, kad kuodaugiausi a . žmo
nių turėtų privatines nuo
savybes arba nors dalinai 
būtų tintų savininkai.

Ne socializmas, kuris at
imtų iš žmonių visą nuosa
vybę p ne individualizmas, 
kuris palieka keliems val
dyti visą turtą, darbininkui 
neša gerovę, bet krikščiony
bė, kuri moko išdalinti tur
tus, taip, kad ne . viena 
valstybė: ar keletas turtuo
lių viską turėtų ir valdytų, 
liet kuodaugiausia darbi- 
ninkų, neš kiekvienas turi 
įgimtą teisę tureli nuosa
vybę i r niekas nęp ri valo ją 
sulaužyti.

Gal socializnias ir rūpi
nasi darbininkais, bet krik
ščionybė jų būklę tegali pa
gerinti. T.

•„ . • 'J- \ y » 7
Seniau Areštavo, 
Dabar Kai Minis- 

teri Priima -

Žinios Iš Lietuvos
Reibaką, II. Viiigriiiaiię ir 
L. Ci^leraitę po 1 mėnesį 
kalėjimo. 3 mėn. ištrėmė į 
Tauragės apskr. A. Butkų 
ir II. Godenaitę, II. Grin- 
šteinu į Raseinių apskr., J. 
Komodaitę Į Kretingos apš., 
3. Fišeris ir Fliksa nubau
sti po 2 men. kalėjimo.

Į LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ BUS PRIIMAMI IR 

KRIMINALISTAI

Šiomis dienomis Lietuvos 
slaptoji policija pas kelioli- : 
ką komunistų Kaime padu- ■ 
rė kratų ir rado Įdomios 
medžiagos. Rastosios me- ! 
džiagos tafpė yra daug Įvai
raus susirašynėjimo su Vo- ‘ 
kieti jos socialdemokratais. 
Komunistai siūlė. Vokieti
jos socialdemokratams ir 

kitiems sudaryti . bendrą, 
.frontų-kovai prieš fašizmą, 
bet socialdemokratai pasiū
lymų atmetė. Viename ko
munistų rašinyje nurodoma, 
kad dalis socialdemokratų 
pereina paš hitlerininkus, b 
kita dalis kurianti socialde
mokratines grupes. Dėl 
Hitlerio įsigalėjimo Vokie
tijoje rašinio autorius kalti
na tik socialdemokratus. V- 
pač yra puolami Vokietijos 
socialdemokratų vadai, 
Braunas, Severingas ir 
Kautskis.

Iš rastosios medžiagos 
matyti, kad Lietuvos komu
nistams subsidijos iš kai
myninės valstybės sumažėjo 
60 puoš. Toks žymus su
mažėjimas daug kų pasako 
•apie komunistų susmukimą.

Lietuvos komunistų par
tija iki šiol į savo eiles .kri
minalinių nusikaltėlių ne
priiminėjo. Bet dabar jau 
duotas parėdpnas visiems 
kalėjimams, kad kalė j imlio
se sėdintieji nariai užmegz
tų ryšius su kriminaliniais 
nusikaltėliais ir juos priim
tų į pardjų.-'

ADVOKATU BUS APIE 120

KĄŲNAS. — Pagal nau
ją advokatūros įstatymą ad
vokatais pasiliko pris. adv. 
ir tie advokatų padėjėjai, 
kurie advokatų padėjėjais 
išbuvo nemažiau kaip pen? 
korius metus. Dabar Lie
tuvoje prisiekusiųjų advo
katų yra .apie 90. O padė
jėjų, turinčių g. metų stažą, 
būsią apie 30”—40. Vadina
si, sulig naujuoju įstatymu 
advokatų bus apie 120—130.

ANT. DUOBA PASODINTAS 
KALĖJIMAN

“Pavasario” Šų jungos 
Šakių rajono konferencija 
pereitais rnųtais buvo užda
ryta ip rajono sekretorius 
Antanas Duoba Vilkaviškio 
karo komendanto nubaus
tas. Krašto apsaugos mi- 
nisteris A. Duobos- skundą 
dėl jo nubaudimo atmetė.. A. 
Duoba šiomis dienomis pa
sodinamas i kalėjimą.

Sovietai Rusijos užsienių 
reikalų komisaras Litvino-' 
vas, grįždamas iŠ Londono: 
ekonominės konferencijos,^.
užsuko keiioins dienoms f 
Paiyžių, kur jį prieš 25 in.e- 
tus Paryžiaus policija buvo 
suėmusi ix'nuunant penk” ' 
šimtrublines, išplėštas iš TL 
fliso i valstybines iždinės. 
Nelabai maloni pareiga te
ko Paryžiaus miesto polici
jos vadui, kuris 1908 m* bu
vo viršininkų specijalios po- . 
licijos ir dalyvavo Litvino- 
vą suimant, nes dabar reir 
kūjo jį ininisteriškai priimi 
ti. Laikraščių . praneši mu, 
jis pats tame, priėmime no. 
nedalyvavo, atsimindamas 
pratlties nuotykTiis, kai jis • 
Litvinovų gaudę.

Tada Litvinovas gyveno 
kita pavarde- prisid-ungęs,. • 
Vallakh-Mėer. Kai Pary
žiaus policijai buvo praneš
ta apie Tifliso. iždinės api
plėšimą ir nurodyti serijų 
numeriai pagrobtų penk- 
šimtinių, ji pradėjo sekt i. 
bemainančius stambius Ru
sijos pinigus. Paryžiaus 
policijai ipavyko sugauti to
kius pinigų mainytojus. Lit- 
vinovas toje pačioje stoty- • 
jc, kurioje' ji dabar iškil
mingai priėmė, buvo areš
tuotas, kai sėdo į vagoną va-. 
žinoti su viena savo myli
mųjų. Kai jį suėmus dar 
toliau buvo aiškinama jp 
gyvenimas Paryžiuje, tai 
buvo susekta, kad jis gyve
no dar kita pavarde prisi- ' 
dengęs, būtent, jis ir jo 
žmona, Aleksandrovai.

Vieno viešbučio tarnaitę 
parode, kad iš viešbučio iš
važiuodamas jis jai paliko, 
arbatpinigių 1 popiežišką 
franką., kurie tada jau bu
vo išimti iš apyvartos. Nuo 
-to laiko’ Litvinovas į Pary
žių nebebuvo atvykęs, ma
tyt, buvo užsirūstinęs ant 
Paryžiaus policijos, kurios 
dėka jam . teko kurį laiką ir 
kalėjime pasėdėti. Dabar 
suorganizavęs Londono kon
ferencijos metu devynių 
Europos Rytų valstybių 
paktą, jis buvo. Paryžiuje 
sutiktas kaip brangus sve
čias. .

KUNIGAMS PRANEŠIMAS
■ Kunigų .Vienybes Seimas 

šiais nudais. įvyks antradie-

rupijos saloje, Chicago, .111

NUBAUDĖ

Kauno karo komendantas 
i iiibau (lė ; už i \agi.t a ei j ų' ’ 
prieš valdžią J* Vinicką, Š< 
Vraituiiuų. K. Stanionį* Ch, 
įeviiiaifę, St.. Židoiiį, .A*

Kehouiškyjcat idaroma 
vaiku, sariat ori ja.

SUIMTAS A. BUDRYS

KAUNAS. — Stjryšy «u 
Žiliaus prisipažinimu .Ol
šausko nužudyme šiomis 
dienomis suimta*s Antanas 
Budrys* gyv., Kaune. Jis 
areštuotas Kaune ir nuga
bentas į Kretingos kalėji
mu. :

nusimins

gio bažnyčioje, Tuojau* po 
mišių prasidės sesijos. -.Visi ■ 
kunigai ]įrašomi bū t i i ta i da
lyvauti Šv. mišiose.

Kini. K. .1. TfRųAs 
pirmininkas.

Zv«». P, JI. Ju raa
. raštininkas* •

Alus niekad •’nėra taip 
nustelbęs, kaip tie, kurie jį 
geria, ■
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Lakūno GirėnoBrolis Apie 
Lakūnų Laidotuves

. Mū^u lakūnai Darius ir 
Girėnas, šiaip ar taip, per
skrido Atlantiko . vandeny
ną ir žuvo prie pat Lietu
vos. Visas pasaulis pripa
žino juos nepaprastais lakū
nais, laimėjusiais naują to
limą skridimo rekordą, o lie
tuviui tauta paskelbė juos 
savo didvyriais; Dėl to tie
du drąsūs ir nepaprastą ga
bumu mūsą lakūnai buvo 
Lietuvoje sutikti ir palai
doti su nepaprastomis iškil
mėmis. Laikraščiuose jau 
buvo daug rašyta apie tai. 
Bet šiomis dienomis Chica- 
goje gyvenanti p. Mykolai
tiene flakūm> Št. Girėno 
pusseserė) gavo laišką iš 
havo pusbrolio ..Petro Girė
no. (lakūno brolio), kuris 
atvyko Lietuvon prieš pat 
lakūnu išskridimą. Čia duo
du įdomesnę ištrauka:

“Mūsą lakūnai , buvo pri
imti labai gražiai ir su di
delėmis iškilmėmis. Dar ne 
vienas nebuvo taip priim
tas ! Tik mūsą broliukas 
Stasys negalėjo mūsą ma
tyti... Bet ir aš negalėjau 
ją matyti. AIūsil did\yriii 
lavonai buvo sudėti cemen
tiniuose grabuose1 po maža 
gabalą ir buvo, užkalti. Ta| 
nieko negalėjau matyti... O 
aš labai norėjau Įiaskutinį 
karta pamatyti juos.

'Tik ’ pamanykit! ’ Tokią 
ilgą kelionę padarė ir nega
lėjo Tėvyiien nulėkti. Dėl 

. tokios didelės nelaimės aš 
pats ko tik nemiriau, ko 
tik šildis neplyšo.... . Taip 
man buvo gaila maiid mielo 
brolio- Stasio,. Taip .gražiai 
mudu persiskyreni prie, van
denyno Naujorke. Tada, 
jis tarė atsisveikindamas:. 
“Pasimatysimo netrukus, 
brolau.” Tai ir pasimatė
me!... Tik negalėjome kal
bėtis viens su kitu...

O kaip mūsų brangi Tė
vynė, lankė j u, kaip šviesios 
saulės užtekant! Kokia di
dele miniai suvažiavo — sa
ko, apie keturis šimtus tūk
stančiu. Gatves buvo pil
nos žmonių, ir pilni me
džiai, ir ant stogu užlipę. 
Daug kariuomenės ir riša 
vyriausybė stovėdami, laukė 
Įiarvežamu lakūną. Bet 
mūsą brolelis negavo pama
ivai tokio sutikimo,.. Visi 
namai iškėlė gedulo vėlia

vas; visu bažnyčią varpai 
liūdnai skambino, mergai
tės per trysmylias (tur 
būt, kilometrus. — P. J.)

gėles barstė po lakūnu ko jo- . 
mis,.. Bet jie nieko nejau- . 
te.- Visi žmonės verkė, 
iaidodami. Storai dvi die
nas buvo uždaryti, judėji
mas sustabdytas. Visi ap
gailestavo tii mūsą broliuką ' 
sakalėliu. Dariaus ir Gi- ' 
rėno vardu pavadintos . 
gatvės Kaune ir keliuose 
kituos^ miestuose.

Laidojant juos - padėjo 
kapinįą koplyčioje. Jiems 
statys .atskira gražią koply
čią. Už mėnesio vėl būsiu 
Kaune, tai pasiusią foto
grafiją.!’
■ Petras Girėnas išvyko 
Lietuvon po ’sunkina opera
cijos ir dar ne visai susti p- 
rėjos, nes labai troško drau
ge su visa tauta sutikti la
ikinus. . - •_ ’ ■ - -

AŠ gerai žinau ir mačiau, 
kaip • tiyš broliai Girėnai 
gražiausiai sugyveno ir tik
rai ir tikrai broliškai mylė
josi. Tad nesunku supras
ti, kaip jiems sunku buvo 
skirtis. Bet jie tur būt nie
kad nesvajojo, kad vienas 
iš ju taps garsiu tautos did- 

. vyriu.
Bet mes visi didžiuoja

mės, didžiais lietuviu tautos 
t sūnumis — iš Amerikos 

Europon.' nulėkusiais lakū
nais Darium ir: Girėnu. Jie 
yra mūsą broliai-lietuviai! 
Ji ė patys ryžosi nepapras
tam žygiui ir jį beveik 
įvykdė. Juk ligi 1933 me- 

’ tu liepos mėnesio vidurio t *. ■
dar ne ritmas lietuvis nebu
vo perskridęs platųjį At- 
lantiko vandenyną. . Tai 

padarė tik Darius ir Girė
nas — ir. tapo mūsą tautos 
didvyriais.

Atsimenu, kai mirė mūsą 
tautos atgimimo vadai: Dr. 
J. Basanavičius, inž. P. Vi-

leisis, kalbininkai profeso
riai K. Būga ir J*. Jablons
kis, didysis tautos dainius 
Maironis (pral. Mačiulis), 
didis rašytojas Vaižgantas 
(kąn. j. Tumas) — Lietu
va neskelbė viešo gedulo! 
Visa tauta dėl ją mirties 
liūdėjo ir tiktai brangino 
prisimintus tą savo didvy- 
riu nuopelnus;’’ Mat, tie di
dieji mūsą vadai mirė, ei
dami šešta — aštunta de- 
šimtį metu. Betgi dviem la
kūnams Dariui ir Girėnui 
kritus, Lietuva paskelbė 
net 30 dienu viešą gedulą! 
Visa tauta ašaroja, ją. ne
tekus!

Koks didelis skirtumas! 
Lietuviu tautos atliėtuvini- 
mo vadai nebuvo taip iškil
mingai laidojanti ir su to
kiu gailesiu, kaip du jau
nuoliai Amerikos lietuviai! 
Argi šią^j auną^vyru vienas 
darbas galėjo persverti net 
visus nuopelnus Uą vadą, 
kurie visą, savo gyvenimą; 
dirbo ir taip pat aukojosi. 
Lietuvai ? Tur būt — taip. 
Ten ramūs kultūrininkai,, 
tautos Švietėjai ir. lietuviš
ko sąjūdžio vadai, o čia dū 
jauni drąsuoliai, kuriu žy
gis, taip išgarsina senai po 
Vytauto užmirštąją Lietu-

Tad argi tiedu. padangių 
didvyriai neverti amžino 
paminklo? Argi jie nesu
silaukė savo, tautos dėkin
gumo?

Kas tokį dėkingumą Da
riaus ir Girėno jaučia ir' 
aukštai įvertina ją žygį ir 
auką, tegu nors maža auka 
prisideda prie statymo pa
minklo, kuris 1934 metais, 
per metines lakūną žuvimo 
sukaktuves, išaugs gražia
me Cliicagos parke ir amži
nai liudys dvieju' lietuviu 
didvyriškai įvykdyta darbą 
savo tautos garbei ir žmo
nijos pažangai!

P, Jurgelei,
Lakūnu paminklo staty

mo, k-to sekretorius.

Liudedama Lakūnų, Lietuvos Ka
riuomenė Sveikina Amerikos 

Lietuvius

Namų Savininkų 
Dėmesiui

Atsišau kimas į Visuomenę
Turime garbes pranešti, kad kandidatai. į Mariaila- 

polis Kolegiją, Thompson, Conn., bus priimanti iki rug* 
sėjo men. pradžios. Mokslo’ metas prasidės rugsėjo (Sep- 
tcmbor) 8 d. Reikalingas Graminiu* Sehool (pradžios 
mokyklos) Aižbaigino • liūdi j imas, Krikšto metrikas iį 
Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės 
ir drabužių) $300 mokslo metams.

Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių Die
noje, Thompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir 
graži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir draus* 
mhigai auklėj ągn jos mokiniai. Prie to,. mums lietu-, 
viams labai svitfbu, kad Tėvą Marijoną Kolegija yra ve
dama lietuviškoje dvasioje. Auklėkime savo inteligentija 
lietuviškai, nes tik tuo būdu išsigelbėsimo nuo ištautėji- 
mo. ■ '

Prašymus siųst i šiuo adresu : ; Rov. J. J. Jakaitis, 
Marianapolis College, Thompson, Conn.

Kun. Al. \BulJys, M. I. C.
Laikinasis Provincijolas.

būry ir Jamaica Plain, Ma- 
sonic building, 10 Belgrade 
Avė., Roslindale.

14—So. Boston, Muiiici- 
pal building, E., Broadvvay.

AVorcester apskričio ofi
sas atidarytas pašto name, 
AVorcester.

Dover,. Wėsivvood, Med- 
fieįd, Norvyood, Walpole, 
Millis ir Norfolk namą sa
vininkai laikinai galės pa
duoti aplikacijas ir bus ap
rūpinti centraliniame ofise, 
82 Dcvonshire St., Boston.

Bostone ii* Worceteiy o- 
fi.sai atidaryti rugpiūčio 17 
d. nuo 9 vai. .ryto, kitur vė-

Rugpiūčio 17 d. atidary
ta: 17 ofisą Home Orinei?’s 
Loan korporacijos Massa- 
cliusetts valstybėje. .

, Korporacijos vedėjas p. 
Charles F. Cotter pareiškė, 
kad pradžiai pinigą turi už
tektinai ir kad spaudžia-, 
mąją namą savininką apli
kacijos bus priimamos, nuo 
dienos ofisą atidarymo.

Apie 25 asmenys dirba 
centraliniame ofise, 82 De
vonshire St., Boston. Ve
dei] as P- Cotter bus tame o- 
fise, kuris aptarnaus Pieti
nę, . Vakarinė ir Siaurinę 
Bostono dalį.

P. Cotter’iui pagelbės šie 
asmenys: William L. Glea- 
son iš Brockfon, Andrcvv 
Porter iš Bėlniont, Arthur 
F. Stcprhenson iš Charlton, 
Daniel LeHand iš Somcri 
rille ir Charles F. Birming- 
haiii iš Bostono.

Kiti Hoine Owneū’s Loan 
korporacijos ofisai bus šio
se vietose:
1—East Boston ir Winth- 
roop, 142-A London Street, 
East Boston. .

2—Chelsea ir Revere, 
County Savings Bank build
ing, 435 Broadvvay, Chel
sea.
3—Charlestovvn ir Everėtt, 

143 Main St. (’harlestovvn.
4— Malden,,M<Irose, Med- 

fo.rd, 432 Mani St. Malden.
5- ̂ Voburn, Winchėsfer, 

Stoneliam, Reading ir Wa- 
kefield, 318 Main St., AVo-

. būni.
■ 6—Somerville, Arliugtoii. 
ir Lexingtoi 1, H i g h 1 a n d 
Tnist Conipany, Cutter Sq., 
Somerville.

7—Cambridge ir Belmont, 
County Bank ir Trust Com- 
pany building, centrai Sq.,

■ Cambridge.
. 8—Wąltham, Watertown, 
Weston, Lincoln ir Con- 
cord, Flynn building, 657 
Main St., Waltham.,

9— Nevvton. IVeįlesley ir
Needham, 316 Washington 
St., Nevvton. y

10— ̂ Brookline, Brighton 
ir Allston, 228 Harvard. St., 
B rookline.

11— Dorclięster, 598 Co- 
lumbia Road. Uphams cor- 
her ir 1595 Blue Hill Avė.. 
Mattapan SiĮuare.

12— Roxbury, F o r e s t 
Hills ir įlydė Park, Rox- 
bury Board "f Trade build-. 
iug, 144 Dūdley. St., Roxbu- 
ly. •

13— Roslindale, W. Rox-

Aplikantai turi būti na
mu savininkai ir tik tie 
gaus paskolas, kurie negali 

gauti iš. niekur kitur ir 
jiems gresia prarasti namą.

Mortgičius gaus tik tie 
namu, savininkai, kuriu na
mai nedidesni kaip 4 šeimy
ną ir kuriuose jie patys 
gyvena arba tik laikinai gy- 
vena kitur. Paskolas gaus 
nedidesnės kai]) $14,000.

Namo vertę nustato Ilor 
me Ovvner’s Loan korpora
cija.
: Namą savininkai turi nu
riti į ofisą asmeniai, gauti 
aplikacijas ir jas išpildyti.

Agentai visai nereikalingi. 
Ofisai bus atdari nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietą, iš
skyrus TTsekmadienius ir 
šventadienius.

Visas informacijas namu 
savininkai gaus be jokio 
mokesčio.

Įstatymais bus baudžiami 
asmenys, kurie už patarna
vimą namą-Savininkams pa
ims atlyginimą.

Aplikacijoje bus apie 12 
klausimą ir į juos namą sa
vininkai turi atsakyti, tei
singai. ■ '

Aplikantas turi pažymėti 
kur jo namas randasi, ar 
toli nuo gatvekario, buso, 
bažnyčią, mokyklą. Pa-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUĖMĖ ŽMOGVAGiy

GAUJį
DALBAS, Tėvas. — Fe- 

| deralės valdžios slaptosios

*

■1

duoti savo adresą, kiek šei
myną : narnas ir ar yra ir . 
koki įtaisymai.

Be toppažynleft kada naN 
rnas pirktas ir kiek kaina
vo pataisymai ir ar išmo
kėti taksai, ir kitos bylos; 
aplikaufo amžių,. užsiėmi
mą, vedos ar ne, ir duoti a- 
pie savo daugiau žinią’.

imti į posėdžius kaip liitlė-. 
rininką. svečiai, kuriu skai
čius tačiau dabar labai ap- j 
ribojamas. • ■■ •-!’

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

IŠSUKIMAI
Rug,]). 5 d, daug lietimą' į 

i švyk ‘ > Li etuvt n i Scandma-. _. į 
vian American .Lino laivą ■ ’ 
“United States.”

Kompanija kreipia lietu-* 
riij turistą dėmesį į sezohL ■ 
nes žemas kainas, kurios da^ ’. j 
bar yra ir pataria šį rudenį ; 
važiuoti į Lietuvą. .

Kugs. 2 d. išplaukia lai- j
vas “Frederik VIII” h] į
rūgs. 16 d. —• laivas “lTnri j 
ted States..”. . j

. Vietiniai agentai šiiteil<£t 
žiniąw ir patarimą apie ke-^ 
Lionę.

HITLERSNINKAI NEPRI
IMA KUNIGŲ IR MOTERĮ!

BERLYNAS. — Katali
ką centro partijos (jau už
darytos) atstovams kuni
gams ir moterims nebus lei
džiama daljwauti parlamen
to (kongreso) posėdžiuose.

Pagal anksčiau buvusį 
susitarimą, kataliku parti
jos atstovai turėjo būti pri-

policijos agentai suėmė 11 
žmogvagiu gauja. - Suimtie
ji asmenys kaltinami pa
grobime turtuolio . Charles 
F. Urschel ir nušovime 
Kansas mieste keturiu poli
cininku ir. žinoino plėšiko 
Nash. ‘

Suimtoms- grupės., vadas 
yra Harvey j. B.ailey, 48 
meti] amžiaus, žymus banku 
plėšikas, pabėgęs iš kalėji
mo. Jis užkluptas visai ne
tikėtai, nakties laike. Vi
sai arti prie jo buvo apsi
gynimi ) gi ūkiai ir automo- 
bilius pabėgimui, tačiau vi
somis . tomis priemonėmis 
jam neteko pasinaudoti..

Plėšikas. Bailey suimtas 
ūkyje, esančiame nuošaliai.
Policija nustatė, jog ten 

buvo. laikytas milijonierius 
Urschel. iki jo šeimyna sm 
niokėjo žmogvagiams. 200. 
tūkstančin doleriu. . Maža
me namuke atrastos milijo
nieriaus Urschel • p i r š t ą 
nuospaudos, kas aiškiausiai 
nusako - prasikaltimo pėdsa
ku tikrą atradiiną.

šią metą birželio menesį 
Kansaš mieste 4 policinin
kai gabeno garsą jį plėšiką 
Nash. Šie' policininkai ir 
pats, plėšikas Nash buvo nu
šauti gengste.rhi griipeš, 
kuriai vadovavo suii’ntasis 
Bailey, kaip policija tvirti
na/ . •

Didelis Piknikas
Švento Kazimiero parapija rengia šiemet paskutinį didelį išvažiavimu j 

Westfield, Mass. . '** ■

Rugpiučio-Aug. 20 d., 1933 ’
Pradžia 1-mą. vai. po pietą.

. Širdingai kviečiame visus parapijomis šiame nepaprastai gra- . t 
žiam<- pasilinksminime dalyvauji, kuris įvyks “LYGOS PARKE.’* • ■
Taipgi kartu užprašome ir visus apyliukią koloniją lietuvius; bū- . • , 
tent Northampton. Granby, Thompsonville, (’t., Holyoke, Pitsfield,;. • • > 
Eastlianipton, Springfivld, Worce.stei\ Užtikriname smagu pasi
linksmina. Grieš puikus orkestras, dainuos parapijos'choras, ye* ' '<
damas varg. J. Januškevičiaus. Bus prirengta įvairiu žaislu: Vir- ■ ,' 
Vės traukimas. Lenktynės tarp Vyru ir Moterų, Diktųją ir Laibąją ■ 
Šokimas. Bė to bus skanią valgių u* gėrimų, . , .

Visus kviečiu parapijos vardu KUNi ,J./BĄKANAS>.- ’ ■- į

kariuomenė su Lietuvos kariuomenes vy
riausiojo Štabo .viršininko 
padėjėjo tokio turinio 
tą:
Liet. Respublikos 
Kr, A] >s. Min.
Vyriausias Štabas

14177 .
Kaunas, 1933 m.

liepos mėn. .23 d.
P-nui atsargos kapitonui 

' J urgėlai-J urgelevičiui,
6908 S. Artcsian Avė., 
Chicago, Iii,. U. S. A.

Vyriausiojo štabo virši
ninkas ponas Generolas 
Kubiliūnas dėlioja Tamstai 
už širdingus linkėjimus, at- 
šiąstus jam orlaiviu ?kLi- 
tuanica” ir gautus, deja, ne 
iš ranką tą didvjTią, kulią 
Lietuva tai]) lauke..

A. A.’Dariaus ir Girėno 
karžygiška drąsa, neribota 
meile Tėvynei ir tvirtas pa- 
siryžimas’ bei traginga miT-

Lietuvos 
dideliu džiaugsmu ir pasi- 

• didžią vinių laukė mū^u la
kūną Dariaus ir Girėno at
skrendant į Lietuvą. Ir di
delis liūdesys ją paėmė, la
kūnams didvyriškai žirnis. 
Tas dviejų Amerikos lietu
viu žygis laikomas pavyz
džiu Lietuvos kariams. Ir 
ta proga Lietuvos kariuo
menė sveikina Amerikos 
lietuvius, .šiomis dienomis 

; kap... P. ; Jurgėla . gavo iš

7 Bienomis’į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJ E L A I V A Į S

BREMEN ■EUROPA
Speciatlni triitikinlni stovinti Salimais garlaivio Brėmerliavene 

užtikrina labai patogių, kelionę 1 LIETUVĄ.
Arba. Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS 

InformiK'ilų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST,, BOSTON

r.

ras-

tis sukėlė Lietuvos kariuose 
gilaus nusiminimo ir vien
kart ' pasididžiavimo jaus
mus. Ke vienam jie bus

išt.ikus, aukotis Tėvynei,
Si,a proga, ponas Genero

las Kubiliūnas siunčia Tam
stai ir Tamstos asmeny. A- 
meriktis lietuviams’ savo ir 
Lietuvos kariuomenės var
du geriausius linkėjimus.

I * nik i 11 i nkaš JĮ a cit 1l a it , 
Administracijos valdybos 
.-••Z . riršininkąri

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS PUKTERŲ DEJOS 
PO GEOBa. MOTINOS IVČ.

’lrminttikC — Eva Markslenč, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Vlce-pirmininkėS— Ono Sfaurloiu\ 
443 E. Tth St, So. Boston, Mass. 
Tek So. Boston ?422-R

Prot. RuSt — Bronij. OiūnienP,
29- Gould St., \VC3t Roxbury, Mnss 
Tel. Parktfay 18G4AV

Fln. RfijgR. — Mar-jim* Matkonin,tfl 
83 Navatre Stk tlcsHndale, Stass.

Tėl. Parkway 0358-W
UftJLnfnkfi — Ona StunfulIutG

106 W«rt Oth .St., So. Boaton, Mano. 
Tvarkdarį — Ona Mirglrdlenfi .

.1512 Columbla R<1, Šo. Boston, Mitru.
Kaso* Globėja —• E. JanuSonlenC

1426 Columbla Rd, So. Boston, Mm 
.Draugija savo ruslrlnkirnire laiko kai

.antrų tttamlnkų kiekvieno mJuealo, 
nl. vakkra, feobalnyttnaj are- 

Ulhėj. ■
Vbala draugijoa reikalais kreipkite 

pu protokolų rOttn&k*.

iv. JONO EV. BL. PAžALPINia
DB-JOS VALDYBA

Phw. J. Petrauskas,
24 ThoniAš Vark, So. Boston, Uak,

Vtcoviriu.—V. Medonls, . į
1430 Columbla. Rrt., S. Boston, Mas*, I

Prolį Ra5tlUfiuk8M — J. GlhJčckU .
5 Thomas. Vark,. So. BoRt.on, į

.Vilt, Raštininkus • - Pi’. Tulolkls, j
. -Uty B.o\ven Su, So. Bestom'Mass, i
Ififintnkjis- — A. NmtaifŪUM ‘ j

833 E. Broad\v.iy, So, BoRton, Mum, 
Mnribilku — J. baikit / j

T Whrfteld SU So. Boston, ;M#uw. .. !
Draugija laiko susirinkimui kas trečtf ’ Į 

ųėddldloųf kiekvienų mėneeto, 2 .
po plotų. Parapijos sttRU, 492 M tlii
ŠL, So. Boston, Mrm. < ’j

Profij3lovftial, blsnl^rtni, pratnėbln* 
kai. karte skelbiasi “Parblnlnke,’* tlte< 
tai verti skaitytoju1 paninio*.' : . / .

' Viii gnritukiti* “Darbininku’’

r



Penkt iems, ^.gpiūčio 18, 1923

sverti įjb darbus. • Prišokę 
vehiiukai . krovė jo blogus 
darbus ant vienos svarstyk
les, (P kiti gražūs, baltai ap
sirėdę sutvėrimai dairėsi ir 
ieškojo jo gerų darbu uždė
ti ant kitos svarstyklės.

Staiga, vienas angeliukas 
sušuko“ Štai kepalėlis duo
nos, kurį jis. metė į pavar
gėlį.” Ii--.tai pasakęs’uždė
jo duoną ant svarstykles, Ji 

’ svėrė gana daug, tačiau ne- 
ližtektinaij kad atsvėrus vi
sus blogus darbus. Tuomet 
Teisėjas *tarė angelams:

“Atneškite kitą ką, o ki- 
;■ “faip~ juodieji ’ jį ^jasiinisr 

Mesdamas duoną. jis netu- 
rėjo geros intencijos.” Vel
niūkščiai šokinėjo iš džiaugi-, 
smo;. •

Tuo metu Petras pabudo. 
Jis visas drebėjo iš baimės.. 
Tą sapną jis ėmė kaip Die
vo Įierspejimą. Ir sakė jis 
sau; jei tas duonos kepalas 
iš piktumo mestas į elgetą 
turi vertę Dievo akyse, tai 
kokią didelę vertę turi tik
ros išmaldos.. Jis nutarė 
nuo šio laiko būti duosnus 
visiems pavargėliams. Kuo
met pasveiko tikrai pildė 
savo pasiryžimą.

Vieną dieną eidamas į 
banką jis sutiko pavargėlį, 
kuris taip menkai tebuvo 
apsirėdęs,. kad visas drebė
jo nuo šalčio. Petras tuo
jau nusiėmė savo apsiaustą 
ir .atidavė pavargėliui. Ta- 

. ,., , , 1 čiau po nekurio laiko grįžtaoankmiiiko. .. . /. i i-jis namo, ir mato,, kad 30 
ipsiaustas pakabintas prie 
.l’autuvės durų pardavimui. 
Petras didžiai susijaudinęs 
tarė:

oANK 1NKAS
PE’. tAS

■ Kuomet; švZ Jonaš Išmal
dininkas išdalijo visus savo : 
turtus pavargėliams, Die? 
v- k .taip sutvarkė, kad jis 
hū •►skirtas, prieš : sąvo :- 
norą, Aleksandrijos patri- 
arku. ■ . ■

Tapt pairi arkų, šventa
sis pradėjo surašinėti mies
to pavargėlius, Airiuos jis 
vadino savo “y ypątimis.” 
jų jis surado labai daag. -

Sušelpti ir apdengi tiek 
daug pa va ėlių reik Inga 
biivO7tureli.__ ‘Lig turtų,jSa2 
vuosiųs Jonas .jau buvo se
nai išdalinęs, Dabar jis 
buvo priverstas kreiptis į 
žmones prašyti išmaldos, 
kad sušelpus vargdienius. 
Savo pamoksluose jis daž
nai ragindavo žmones prie 
gailestingumo, o kad žlibi
nes geriau jo kalbą įpras
tų ir atsimintų, jis . i min
davo jiems įdomių anek- 
dotiį. -Vieną sykį jis pasa
kė jiems anekdotą apie ban
kininką Petrą:
, Vieną ryt:i, jis sake, bū
rys pavargėlių šildėsi sau-; 
les šihunoje. Natūraliai jų 
kalbos pasviro apie asmenis, 
kurie šelpia pavargėlius ' ;• 
kurie ne.. Pastarųjų tarpe 

. jie visi žinojo turtingą ban
kininką vardu Petrą.' Jis 

. buvo labai godus ir ’vkš- 
tus. Jis visai neatjaut • pa
vargėlių. Ųri kas pa p > 
davo išr<u o$ dar gaudav> 
kumštį nu<>

Keletas pavargėlių paša 
ko j o ė nuotykius su ba
ki'ūnku. higaliau viena 
jų tarė:

“Klausykite, aš jums už
tikrinu,. kad to šykštuolio 
širdį, suim'/kštinšiu, ir jis 
man duos ū -aidą.”

“Tup, jis ..is tau.kum- 
štimi į sprau. ą,” pridėjo 
kitas, . . ■
., “Ne, no, jis man duos iš
maldą.”

Kiti negalėjo tai sau išsi- 
. vaizduoti, tačiau jis ėjo pas 
. bu. 'inką savo laimės iŠ- 

mėgii
Ats.

: “Aš nesu vertas,' kad pa- 
vargėliai nešiotų mano ap
siaustą.”

Tačiau^ tą naktį , jis vėl 
turėjo kitokį sapną. Pasi
rodė asmuo skaistesnis už 
saule, o ant pečių turėjo 
apsigaubęs Petro apsiaustą.

“Petrai, ko esi nuliūdęs? 
Štai tas apsiaustas, kurį tu 
Man davei.. Aš esu tavo 
Viešpats, Jėzus Kristus. ’ ’

Rytojaus dieną Petras vL 
sus savo turtus išdalino , pa
vargėliams. Jis padarė dar 
•daugiau. Nuėjęs pas advo
katą jis tarė :

‘•‘Parduok manė už vergą, 
ir kiek gausi pinigų atiduok 
pavargėliams,’ ’ Advoka
tas visą išpildė. Būdamas 
vergas, Petras turėjo 'dirbti 

. sunkiausius darbus, buvo 
visų paniekintas ir nekartą 
baisiai primuštas. Tačiau

“Tas vergas atrodo, kaip 1 
Petras, žinai, kaip banki
ninkas. Petras.” . . .

“Tikrai taip/’ pritarė. 
jam kitas;. /

Paskiau dar ilgiau, pasi
žiūrėjęs į Petrą tarė:

“Tai ištikrųjų ir yra ban
kininkas Petras, Aš eisiu 
su juo pasikalbėti.”

Bet Petras nelaukė. Iš
bėgo jis į kambarį. Prie 
priešaldnių namų durų šlo
vėj o sargas. Jis buvo kur
čias ir nebylys. Pribėgęs 
prie j o Petras tarč:

“Išleisk manei”.
Tarnas tuojau atgavo gir

dėjimą ir kalbą ir išleido
Petrai Kaip didžiai nu

stebo valdovas ir jo svečiai, 
kuomet kurčias-nę b y 1 y s 
sargas atėjęs prie jų pąsa-

“ ke kas atsrtrko.7Yuojau bu
vo visiems įsakyta ieškoti 
Petro, tačiau niekas jo ne
surado.

Nėra abejonės^ juk kuo
met Petras tikrai stovėjo 
prieš Amžinąjį Teisėją, jo 
geri darbai nusvėrė bloguo
sius ir klivo džiaugsmo pas 
Dievo angelus danguje. T.

Viešpats Jėzus su jo ap
siaustu ant pečių ir tas 
Petrą didžiai paguosdavo*

Kartą, valdovas, pas kurį 
Petras vergavo, iškėlė; dide
lį pokylį. ‘ Petras patarna
vo. svečiams.’ Jis nugirdo 
kaip, vienas svečias, atsisu
kęs į kitą tarė:

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WOBCESTER, MASS.
40 METŲ JUBILIEJUS

Šv. Kazimiero draugija 
šiame mieste gyvuoja jau 
40 metų. Ji daug prisidė
jo naujos šv. Kazimiero 
bažnyčios statyme, įrengda
ma turtingą šv. Kazimiero 
paveikslą, kurs puošia didį
jį altorių.

Sukakties proga draugija 
rengia gegužinę rugpiūčio

NORWOODO ŠV. JURGIO PARAPIJOS

20 d. 
kviečia

Maironio parke ir 
visus atsilankyti.

Rengėjai.

AD. MORKŪNAS

METINIS

PIKNIKAS
v Rengia ,

Lietuvos Vyčių N. Anglijos Apskritis
Sekmadienį ' /

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

“PALANGOJE’’
(WELČH’S POND)

Lawrence-Methuen, Mass.
Prie parko gražios maudynės Pradžia 10 vai. ryte

Jeigu tą dieną lytų, piknikas įvyks Rugsėjo 10 d.

S

Jam asistavo

.0, kad jam pri- 
. ėjus pi ‘ namų, Petras, su

grįžęs tik ką iš kelionės, ėjo 
į vidų. Pava' "lis ištiesė 
ranką, ir }>apra išmaldos. 

.Petras, į pykdytas tuo, grei
tu žvilgsniu ieškojo akmens 
męsti į pa- -irgėlį, ir, • ras
damas, pa ' M‘bū k( palelį 
duonos iš krepšio, kurį ne
šė vienas jo tarnu, ir metė 
pavargėliui į . veidą. Pa
vargėlis pašoko į šalį, pas- 

. kui paėmęs duonos kepalą 
grįžo linksmas prie. savo, 

/draugų ir rodydamas duo- 
. ną šaukę: 1 .
' . “Žiūrėkite ką jis'’ <au da

vei Ką aš jam saki • •
. Keletą dienų Vėlia* ban- 

'kininkas sunkiai susirgo, ir 
vieną naktį jis ture jo. liepa- 

; prastą sapną. Jam itrodė 
• kad jis iiiiręs, ir stovi prieš 
Dievo.i eismą . . Teisėjas pa
ėmęs svarstykles pradėjo

Rugpiučio-Aug. 20 d., 1933
prie 'ežero kranto

Willett’s Pond
Wilson Street.

Įvairių sportų ir dainų programa.
Važiuokite routo 11 iki Wilso.ii St., ir pavažiavę keletą- minučių 

Wilson St. .— pikniko vieta.
Nuoširdžiai visus kviečia RENGĖJAI.'

KUN.
Šiomis dienomis iš Romos 

sugrįžo naujai į kunigus iš
ręstas kun. Adomas Morkū
nas, M. L C., kurio iškil
mingos pirmos šv. mišios 
Mis rugpiūčio 20 d. šy. Ka
zimiero bažnyčioje 11 vai. 
ryte.

Kun. Adomas Morkūnas 
augęs ir gimęs šv, Kazimie
ro parapijoje iš neturtingų 
tėvų • Prano ir Antaninos 
Morkūnų. Į mokslus kun. 
A'domą -leido Tėvai Marijos 
nai, prigelbstint geriems 
žmonėms.

GERAI PAVYKO
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis išvažiavimas, įvykęs 
rugpiūčio 6 d., buvo labai 

pasekmingas. Dalyvavo 
tūkstantinė minia žmonių. 
Buvo ir iš kitų apylinkių 
atvykusių lietuvių. Para
pijai liko 650 dolerių pel
no. . .

Darbuotojų ir aukotojų 
vardai bus paskelbti vėliau.

gardžius “chicken dinner.” ^lakūnus kap, Darių .ir Įeit. 
Už kiek laiko atvyko mūšų Girėną, (ledulingas šv. nri- 
švečiai, ponai Karbauskai. šias atnašavo, klebonas kun. 
ir mūsų vargonininkas Ma-lj. Bobinaš.
mertas Karbauskas, Jr. ; lietuvis -kunigas- iš Jungti- 
/ Pavalgę iki sočiai, visi mų Valstybių ir. vietinis 
vėl traukėm vandenin.
Nors saule nelabai švietė, 
vienok' vanduo buvo kibai 
geras maudytis. Pasimau- 
dę, ture j ome ‘1 lollipops, ’ ’ 
‘1 peamits, ” ir “balloons. ”

Septintą •, valandą ėjome 
vakarieniauti.. Pavalgius 
vienas svečias prašė padai
nuoti. Na, ir padainavom, 
kun. J. Plevokui vadovau
jant.

Augustas ir Jonas Kačė- 
nai visus prijuokino, kad 
net. šonus skaudėjo.

Apie 8:30 vykome į nrj- 
mus. Sustojome pakelyje 
“šaltakošei” ir visi bedai
nuodami parvažiavome, pri
vargę, bet linksmi ir paten- 

. kinti, nes tikrai turėjome 
gerą laiką.

ulnigas prancūzas. Bažny
čia buvo labai gražiai pa
ruošta, kas darė labai gra

žų įspūdį.
S v, mišias užprašė, para-i 

rijos choras. Bažnyčios 
ia puošimui buvo suaukota 
celioliką dolerių, o vėliau,, 
žada surengti vakarą ir pa
rinkti aukų dėl pastatymo, 
paminklo mūsų lakūnams.

c

VVESTFIELD, MASS.

JRS.

L. D. S. KUOPAI
L. D. S. 8 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks rug- 
piūčio 20 ’d., sekmadienį, 
tuojau po sumos, bažnytinė
je svetainėje.
'Susirinkimas yra priešsei- 

minis ir jame bus renkami 
atstovai į seimą.

Malonėkite visi nariai at
silankyti ir atsilyginti .užsi
likusius mokesčius.

Valdyba.

ATHOl MASS.

"DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS" turi labai Įdomias 
savo “radio sypsenas." .

"DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS,

Skubėkite kad išsirašyti "DARBI NIN* 
KĄ" patys ir išrašykite jį tavo ptmfc 
nįmš Lietuvoje..

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amcrikohlfikų 
centų.

Darbininkas,”
"DARBININKO” adresas: LIthUfr 

nia, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė

SPĖJA GERUS METUS

K A L

1931 METAIS 
bus danu darbų ir 
Keri uždarbiai. Bus 
geros pramonės Ir 
pelningas uždarbis 
įpramoninink ų m s. 
Dėl 1934 metų, iš
dirbu gražius sie
ninius

E N D O R I U S
S. L. Z A P Ė N A S 

292 Lawren.ce St, 
LAWRENCR, MASS.

ĮDOMIAUSIUS. LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

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

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

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

“STUDENTŲ ŽODIS,” A* L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Broadway, So.,Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20c. ... ...

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

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos me- 
... nosinis žurnalas, 2322 24th St., Chicago, III. 

Metams 2.00. • ...
“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mė

nesį, .473.6 S. ,Wood St., Chicago, Jll, Metams $2,00.

CAMBRIDGE, MASS.
CHORO IŠVAŽIAVIMAS

Parą,pi jos- choras turėjo 
savo metinį privatinį išva
žiavimą,. rugpjūčio 13 die
ną, į GrėenHarbor. Susė
dę į specialių busą, išvažia
vom po antrų šv*. mišių. Atr 
vykę į vietą, pasimaudėm 
iki antros valandos, kuomet 
atvyko mūsų myimąs klebo
nas kuli. Pr. Juškaitiš ir 
vikaras kun.. J. Plevokas. 
Tuomet ejoine pietus val
gyt, kuriuos pagamino Gur- 
net’s Imi.' Turėjome labai

Kompozitorius J. Žilevi
čius su šeima atostogas pra
leidžia šioje apylinkėje. 
Dažnai atsilanko pas mūsų 
kleboną kini. P. Juraitį.

Praėjusį sekmadienį jis 
grojo vargonais Šv. Pran
ciškaus lietuvių bažnyčioje, 
kas labai patiko parapijie
čiams.

Girdėti, jog komp. J. Ži
levičius padarys pora gene
ralinių praktikų chorui, kac. 
choras gautų gerą pamatą.

Girdėjc s.

DARBAI
Darbai vis kaskart eina 

geryn. The Cranes Paper 
Mill buvo uždaryta jau be
veik metai, laiko, nes visas 
biznis buvo perkeltas į Dal- 
ton, Mass. ccntralinėn dirli- 
tuvėn. Rugpiūčio 6 d. kaž
kokį žydjų kompanija .iš 
Mainfield, Conri., paėmę 
dirbtuvę ir sušaukė apie 200 
seniau dirbusių darbininkų. 
Be to, pažadėta laike metų 
darbiniųkų skaičių padvi
gubinti.

VEIKIMAS
■k

Didžiausis ir paskutinis 
išvažiavimas, kurį rengia 
vietiniai lietuviai, . įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 20 d. 
Visa tai bus su didžiausia, 
įvairiausia programa.

Laukiame svečių iš kai
myninių kolonijų — North- 
ainpton, Easthampton, 
Springf i e 1 d, G r a n b y, 
Thompsonville ir t. t. Mu
zikantai bus iš Worcester— 
tikrai lietuviški.

Įžanga veltui. Piknikas 
rengiamas ‘Lęaguc parko 
gale, Soutli St., prie West- 
field upės, kur galinta mau
dytis. . Rengimo komisija 
laukia jūsų visų.

. ■ Antanas.

MONTREAL, CANADA
. PAMALDOS UŽ'

..LAKŪNUS-
Rugpiūčio 5. dieną, lietu

vių bažnyčioje, įvyko'gedu
lingos pamaldos už žuvusius

PARSIDUODA DUONKE- 
PYKLA

Lakai prieinama kai,na. Priežas
tis pardavimo . savininkas ' išva- 
žiuojaj Lietuvą..

F. S. PIATEK,
21 Whitehall Street,

. , Providence, R. L

Greenliouso Tet. 39S4
Rezidencijos Tol. 17.31-R . •

BECONIS GREENHOUSES
Gėl?s jr Žolynai įvairiems . 

papuošimams

“Pirk Kur Auga” ...

1320 Belmont Street, 
Brockton, Mass.

i

s

CHARRON’S
PIANAI—BADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
20 TRUMBULL STREET

WOROESTER, MAM.
Tel 44480 I

Ltugvos Hlygo*—Bs Nuoiimdie|

i

BROLIAI IŠEIVIAI
TCvynCs likimas, Jos laimėjimai Ir ne

laimes, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad TfcvyuPJrt taurautų Ir 
klestėtų tėisPtumas Ir lalsvC. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių Ir ne
ribotų Bnuvallavlmų su Švenčiausiomis 
Žmonių teisėmis Ir ialųvp. — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad Ir. plačiųjų nuv, 
rių atskirti, piginti Tčvynčs buvh koks 
Jis. tikrumoj yra. — Sitais visais at 
žvilgiais Juma labai yra pravartu iŠ 
islraMytl

. "DARBININKAS” ugdo tlesb* ir 
laisvas meilę.

"DARBININKAS" moko neųpkęstl 
priespaudosi smurto Ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę. ‘ .

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

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

Gyvenimo vieta: . 
32 Walnut Avė.

.Tek Norwood 1315-W
4-

I LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi Kelione, ponios Kainos. 
DM.. platesnių informacijų j 
kreipkitės pus vietinį ftgon- 
tą arba

SCANDINAVUN- 
AMER1CANL1NE 
248 Washington Si,.

., ■ Boston - ' ’
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Pasipiktinęs
■ A Į X , T-1-- ■ - - .

■ ' J ■

“Tėvynės” redaktorius 
užpuolė Brooklyno kunigus 
neva 'dėl nerėihinių lakūnų 
ir “veidmaiiiyšfė^.” Ži-

buvo prašyti lietuviai užsi-

nant faktus ir ąplinkuinus _ 
negalima nesipiktinti tokiu 
ridąkt<niaus veidmainiavi
mu. Kiek aukojo p. redak
torius lakūnams? — Nieko. 
Kuomi prisidėjo lakūnu 
fondui? Nieku, išskyrus 
žmonos vieną kartą -padai- 
navįinu. Straipsnius lakū
ną reikalais rašė kiti. Pa
rengimuose tik kartą atsi- 
dattkū.- Komitetui nieku w- 
p,adė jo. . . ■

Tolinus, Nrvv Y o r k ū i 
i r B mok ly nui ■ švenč iaut ge- 
(lutos dieną —. liepos . 24,.

daryti vienai valandai Įstai
gas, išstatyti paveikslus ir 
tautos vėliavas, Dirbtuvės 
(lietuviu) buvo- prašomos 
nors vienai minutai sustoti 
ir pagerbti žuvusius lakū
nus, S. L. A. centro rašti
nė netik dirbo, nesilankė pa
maldose, nesustojo dirbti nė 
minutai pagerbti, bet ir vė
liavos neišstatė, ar Šiaip 
gedulos ženklo neturėjo; 
Koks patriotiškas redakto
rius liet drįstų, kam nors 
veidmainystę prhnesti?Xe- 
jiakenciamiausrs dalykas, 
kai hipokritas dangstosi pa
triotizmo kalike. .

F. Jū ronis.

atsivertė ir apgailestauja 
savo pirmykštį nusįstaty- 
mąT tai tegu paaukoja nors 
dabar didvyrių paminklui 
tiek,, kiek tie prieš, redakto
rių nusidėję kunigai auko
jo. .. ;
. Rodos, Binoklyne yra ir 
kilok in pro fes u malą daugy- 
bū, kurie'nors po dolerį ga
lėjo siuuest tam gražiam 
tikslui, bet ar tai padarėte 
p. redaktoriau? Jei tams
ta bandai prisikabinti prie 
katalikų, tai geriau prisi
minkite, pernai metų aviaci
jos dieną; o jei kritikuoja
te* kun. J. Balkūną, tai ar
čiau susipažinkite- su skri
dimui remti .komitetu ir. pa
matysite, kad kun. J. Bal
kumis yra (langiau pasidar- 

.buvęs, negu tamsta ir visas 
“Tėvynės” štabas kvadra-

talikai surengė pernai mėtų 
aviacijos dieną ir, įsileidę į 
kompromisą su komitetu, | 
pamatė kokių nesusiprati
mų galima sulaukti ateity
je. Taigi, tas ją pasielgi-, 
mas tik dabarparodė, kad 
.1 )UV(> iįasielgta t i krai pui
kiai ir teisingai. Nes yra 
žinoma, kad tarp lakūną ir 
komiteto santykiai buvo ne
pergeriausi, o ypač baigoje-, 
kai po aviacijos šventės, po 
vakarienės ir pasekmingo 
aukų rinkimo, dar negirdė
jom apyskaitos. Ką gavo 
gavo lakūnai ? Kodėl lakū
nai viešai paskelbė spaudo
je, kad t - pi nigų mums dau
giau nebereikia...” Yra vi
sokių kalbų... Gi lakūnams 
išskrendant komitetas irgi 
nedalyvavo l Kad “Tėvy
nės” redaktorius apie tai.

Ir Vėl Nauji “Pionieriai”
Kad Amerikos lietuvių 

gyvenimas pilnas nenorimu 
hunų, tai visi. matome, dėl
to dažnai kalbame ir rašo
me. Tačiau labai retai, ieš
kome kelių tiems nereika
lingiems tarpusaviems gin
čams ir užsipuldinėjimams 
pašalinti. Negana to; atsi
randa ašmenių ir įstaigų, 
kurie bando tapti profesio
naliais santaikos griovėjais 
ir savo ■veikimo diryai-pasH 
Tenka nęigimą ir begėdišką 
šmeižimą- kitokių įsitikini
mų visuomenės ar jos žy
mesniųjų asmenų.

Ankščiau tai buvo ‘vi'eny- 
bįečiiC veikimo punktas, bet 

. pavargus ar pakeitus veiki
mo taktiką, atsirado nauji 
pionieriai “Tėvynės” re
daktorių 4 asmenyse,., kurie 
griebiasi to negarbingo dar
bo svarbiausiu mūsų išeivi
jai momentu, kas tą darbą 
padaro dar šlykštesnių ir 

' patį redaktorių užrekomen- 
doja kaipo atkaklų ■-neapy
kantos. sėjiką’, lietuvių tar
pe.

Kada po garbingo., bot ne
laimingo, mūsų lakūnų žy
gio visa sveikoji išeivija 
reiškia liūdėsi ir užuojautą 
vieni kitiems, tuo pačiu su
eina į glaudesnį. sandari)ia- 
vinią, tai š. m. “Tėvynės” 
No. 31 jos redaktorius iš

lenda kaip yla iš maiše ir 
parodo visą tikrąjį veidą, 
kaip fanatikas.. Nors labai 
menką ir suvargusi patrio
tinį jausmą turi redakto
rius, tačiau ir tas, matyt, 
šiuo momentų pabudęs ue^ 
duoda ramumo jo savin in- 
kui.| Tik gaila, kad’ šis ir 
dabar neišlaiko reikiamos 
lygumos. Norėdamas netik 
nuo savęs, bet ir nuo. kitų 
savo kolegų nukreipti visuo
menės akis, kaip uodas su
zvimbiu gale varsnų, jog ir 
jis aręs su jaučiu ir prade
da teisti kitus. Jei jau p. 
Redaktorius ir bandvtų ra
sti už save žemesnių, kitaip 
sakant “mažiau ..arusių,” 
tai reiktų pasidairyt tarp 
komunistų. . Bet kur tau, 
jis pasirehką patriotui ginu
sį ir pavyzdingiausi visuo
menės veikėją, visiems 
brangų kun. Joną Balkūną 
ir bando tą garbų lietuviams 
vyrą tampyti paskui save 
po. purvyną. Žinoma, gal 
kun. J. Bajkūnas ir Įriti 
Brooklyno kunigai nusikal
to prieš “Tėvynes” redak
torių, kad skridimui jie da
vė po $25, bet tada nevertė
tų ir atsiversti: jei jau bu
vai priešingas lietuvių gra
žiam sumanymui anksčiau, 
tai pasilik.tokiu ir dabar. 
Bet jei p. redaktorius jau

te. ...
Tat kas gi ką turi kriti

kiu >( l Kun. J. Balkonas 
savo vardu išėmė pirmajai 
avraci jos dienai leidimą
(nes komitetas jau negalėjotriams St(‘pohui

LDS. Kuopų
TCESTVILLE, ILL.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 

. Povilo bažnytinėje svetainėje..
Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS; 111 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, ruup. 20 dieną, 
. tuoj po sumos, Šv, Kazimiero 

parapijos salėja. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo ’ draugus: prirašyti prie šior 
kilnios organizacijos. :

Valdyba

LAWRĖN0E, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas. Įvyks 

rirgp. 20 (L, tuoj po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
mc keletą svarbią sumanymų. At 
sivęskite ir savo draugus(es) pri 
raSytii Valdyba

Susirinkimai
C. BROOKLYN, N. Y.

Rugp. 20 d„ tuoj po ..sumos į- 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariai 
atsilankyti į Sį susirinkimu ir. už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyta

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rligp. 20 d., 6:30 vai; 
v.. Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir. So 
4th gatvių;

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ip užsimokėti duokles kurie esate 

Skolingi. Nopamitškite: ir naujų 
mteių.jitsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

.. Kviečia Valdyta

gaut), jis federacijos nįi-; 
rius ragino prisidėti darbu 
prie surengimo abiejų avia
cijos d i ei icų; jo sumanumu 
Ražančiaiis draugijos nares 
buvo virėjos ir pardavėjos 
per aviacijos dienos vaka
rienę. . O be to viso, kun. j. 
Balkonas, žinodamas, kad 
^Yinžinos Atminties. «3uakū- 
nai buvo praktikuoją kata- 
likaYTjie -patys tai pareiš
kė viešai), išskridus jiems 
i didįjį žygį, jisai tą sekma
dienį aukojo jiems iškilmin
gąsias Šv. Mišias ir per pa
mokslą paprašo pasimelsti, 
kad Stepas ir Stasys lai
mingai pasiektų Kauną.

Lakūnams žuvus, iškil
mingos. pamaldos, už juos 
buvo .surengtos'kun. J. Bal
kum) iniciatyva, padedant 
kiin. N.« Pakalniui, kun. K. 
1 ’,aul< >niui (y patingai), ir 
K. Jurgėlai (Liet. Legiono 
sekręt.) bei porai komiteto 
narių. Gi jei “Tėvynės” 
redaktoriui bažnytines ap
eigos ir yra nepakenčiamas 
dalykas, tai jam reiktų tu
rėt mažiau aklo fanatizmo 
ir hešmeižt žmonių už jų 
įsitikinimus bei gražų pa
gerbimą sami jų. Juk ne 
vieni katalikai į pamaldas 
atsilankė, buvo ne tik kita
tikių, bet ir visai be religi
jos žmonių, kurie, tačiau, y- 
ra platesnių pažiūrų, su
pranta ir tinkamai įvertina 
pagerbimo apeigyiš* Gi 
‘i Tėvynės ’ ’ redak torius 
krikštytas Katalikų Bažny
čioje, bet jos bijo , kai p ne
labasis kryžiaus. Tai stoka 
ajisiskaitymo ir su tuo su
rištu žmoniškumo privalu- 
un}.‘ . .

Kad katalikai ofiicali.ai 
nedalyvavo komitete, tai 
tam buvo ir priežasčių. Kg-

Tclefonas;' Plaza 1350.:

JONAS GREBI!MOKAS
Grabučius ir Balsamuotojas

423 S. PAOA STREET, • 
BALTIMORE, MD.

nežino, tai nenuostabu, yra 
i i daugiau, tokių, jo kolegų, 
tik pastarieji gudresni, ji(‘ 
tyli. . .

Jei mūsų tautos dklvy- 
Dariui ir

Stasiui Girėnui garbingai 
perlėkus vanddtfyną ir žu
vus indeli tiksli) nuliūdo 
visa tauta ir net plačioji A- 
nierikos visuomene, tai tuo 
labiau dėl to nereikia kal
tinti a rt i mų j ii j i į d raugų, 
kurie su jais buvo artimi, 
juos arčiau pažino.. Kun. J. 
Balkūnas, j nieš Jšlekimą, la
kūnus aplankė, juos- filma
vo ir vėl keletą dolerių pa
liko su kun. Aleksiūnu ir 
kun. Kripu. Ir kokį gi 
kun.. J. Balkūn as misi kaiti
mą papildė, už ką “Tėvy
nės” redaktorius jį pašte 
pia, jei šis, sužinojęs apie 
v-aging.ą savo artimų tau
tiečių mirtį, verkiančią šir
dimi per radio atsiliepė į 
visuomenę, kviesdamas į di
džio liūdesio valandą?. Do
ri lietuviai už tai gerbia 
kun. J. Balkūną, gi “Tėvy
nės” redaktorius bando jį 
pažeminti, bando. visuome
nėj: pasėti kažkokią neapy
kantą ir tai tokioj. mirties 
valandoj. Tas tai ir paro
do, kodėl Amerikos lietuvių 
tarpe nėra susiklausymo ir 
tarpusavūs pagarbos. Bran
gieji, būkime nuoširdūs 
tautai, kurios vardą nešio
jame, būkime platesnių pa
žui ni kitų . įsitikinimuose, 
o nebūkime tamsybių apaš- 
tulaįs. Musų tauta neskai
tlinga, o priedų daug turi
me svetimųjų tarpe, tat my- 
lėkimcs ir nekovokime tarp 
savęs.

Nenoriu šiuomi įeiti į to
limesnį ginčą ir manau, kad. 
tie nepadorūs šmeižtai tai 
buvo tik nesusipratimas' ir 
daugiau jie urnas vietos inū- 
sjį tarpe.. Vieni kitus gerb
kime, linkėkime, tik laimės 
ir Savo tarpe ugdykime gra
žius pusi ryšimus mūsų tė- 
vyivės ‘Lietuvos g'arbei.

K. Vdinins.

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na
me* ' . . ’ •

HARTFORD, GONN.
30 METŲ SUKAKTIS
Švč. Trejybės lietuviu pa

rapijos bažnyčią rugpiūčio 
1() d. susilaukia 30 metų su
kakties [— jubiliejaus. Šiam 
1 iru ugi ain nykiui paniiiiėit i 
rugpiūčio 20 d., šį sekma
dienį bus išldlmirigos pa
minėjimo pamaldos.

1903 m. rugpiūčio 10 d. 
buvo pašventinta kpĮilyčiu 
toje į at vietoje, kur dabar 
yra graži mūro bažnyčia ir 
gražiaiisibjc miesto dalyje. 
Didelė padėka ir garbė pri- 
Tdauso a. a. kun. Žebriui, 
kur kurs anais Taikais čia 
darbavosi, įgydamas lietu- 
vbuiis tą.brangią vietą.

Šiandiėn Hartfordo lietu
viai turi pavyzdingą para
piją, kuriai vadovaują visų 
.mylimas garbus klebonas 
kun. J. AmbotaS. Kldiono 
asistentu yr,a kun, Ed. G Pa
dedi i s.

įtapo rt.

kasčmoTpašto
žENKLįl REIKALU

Patyrus, kad Amerikos 
;Pašto Departamentas keti
na išleisti. 5 centų ženklus 
gem *ftidūi Kasei uškai pa
gerbti, A. L. L. Dariaus- 
Girėno Postas Nr. 1 kreipė
si į vyriausią postniasterį, 
prašydamas suteikti tiksles
nių informacijų tuo reika
lu ir neleisti lenkams išnau
doti pirmojo lietuvio kario 
Amerikoje vardo.

“Division of Stamps” 
savo š. m, 5 d. laišku pra
nešė, kad “nors ženklas 
Kasciuškai pagerbti yra re
miamas (spbnsbred) Ame
rikos Lenkų Tautiško Susi- 
yienyiiio, . vargiai ženklas 
[turės, ką liors, ką galima bū
tų skaityti priešingu (ob- 
jectionable) tiems, kurie 
skaito Kosciušką buvus lie
tuvių tautybės.”

T tai Postas paprašė ne
iškišti ženklo, neatsiklau
sus lietuvių atstovų, ir kad 
išleidimas ženklo su lenkų 
parama susilauks griežčiau
sių protestų iš milijono lie
tuvių Amerikoje. . “Vėles
nė Kosciuškos tarnyba len
kų kariuomenėje, nepakeitė 
jo tautybės, kaip lygiai 
markizas Lafayette netapta 
anglo-saksu ar amerikonu 
dūliai jo tarnybos Ainerikos 
Revoliuciją >je. ” Postas pa- 
žyinėjc». kad kas Dievo Die
vui, kas Cezario Cezariui 
priklauso, ir kad ilgas san
tykiavimas sii lenkais [>a- 
inokė lietuvius, kad lenkai 
mėgins ką nors lenkiško 
įbrukti, ir kad lenkų- propa- 
ganila negali būti ilgiau pa
kenčiama. Jei Ims reikalo, 
lietuviai imsirįžę- per savo. 
kongTesinenūs iv senatorius 
prašyti nustatyti Kosciuš
kos tautybę, kiek’ liečia pa-

S p o r t a s
Šiomis dienomis prasimu- 

šo. į pirmąsias eįles naujas 
■lietuvis gol f Įninkąs p. Ih 
Petrauskas. Pareina iŠ 
Wateii).urio apylinkės, Con- 
hedicut valstybėje. . Svar
besnėse rungtynėse jis la
bai gerai pasirodė.

Albertas Wcston (lietu
vis), kuris, yra; Needliam 
Iligh atletikim “coacli,” da
bar prižiūri vieną baseball 
ratelį Cape God lygoje. Jis 
pasižymėjęs futbolininkas 
ir basebolininkas

. Worcėsteryje (Mass.) y- 
ra užtektinai gorų metikų. 
Rodos, geriausias yra t olas 
lietuvis '■— Krušas. Nese
niai jis padarė “no hit, no 
run” žaidimą.

Naujos Anglijos patyriu 
šieji golfininkai turėjo savo 
rungtynes New I lampsliirc, 
Boston Post rašo, kad Šim- 
konis (Aiidbver, Mass.) 
pasižymėjo. Jis kartu su 
Dickey laimėjo antrą vielą 
tose rungtynėse; Gal su
lauksim iš jo liaują čempi
oną ateityje.

Eina gandas, kad šį rude
nį bus laikomas viso pasau
lio golfininkų rungtynės 
Floridoje. Sarazon, Shute 
ir Goodnianas yra pakvies
ti. Lietuvis Goodmahas tu
rės progą sulaukti naują 
karūnų.

Jonas Broaca buvo palei
stas iš yankee ratelio. Jis 
pasiųstas į Newarką. Pas
kutiniuosius du žaidimu jis 
laimėjo su “sbut outs.” Dė
kui jam, tas klubas- gerai 
stovi. Nepaprast as. met i - 
kas.. . .

Provįdence (R. I.) gar
sus futbolininkas Akulevi-

garbos teikimą iš Amerikos 
vyriausybės pusės.

Postas prašo lietuvių vi
suomenės neatsisakyti eiti 
talkon ir užversti Pašto De
partamentą raštais tuo nu
kalu. Ženklai išeis spaliu 
mėm — spalių 9 d. lenkai
Vilnių pagrobė, tai išnaudo
kime momentą. .

Legioninkas.

čius pabaigė La Salio Aka
demiją. Ruleiiį,. rodos, stos 
į Šv. Jono Prep.. Jis. pa* 
vyzdingas Šv. Kazimiero 
choro narys. - v

Jėzuitų kolegijos giivo 
priminimą iš Romos prąša* 
linti futbolą iš sporto pro* 
gramus. J ei taip, tai kas 
žino, kaip tos mokyklos pa
trauks jaunimą? Tas spor* 
tas pritraukia daugiausia . 
žiūrėtoju. Kai kurie sako,[ 
jog kolegiją Jie futbolo ne- . 
turi tikr<>s kolegijos. dva
sios. .

Kasifs Adna.

L. D. S. metinis seimas į- 
vyks š. m. rugsėjo 11—12 
dd. Šv. Juozapo lietuviu 
parapijos patalpose, Water- 
bui-y, Conn.

Seimo programa bus pra- . 
nešta vėliau. Visos kuopos 
ir apskričiai prašomi išrin
kti atstovus ir pasirengti 
seimui. .

L. D. S. Centras.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS
Amerikos Lietuvių Kata-, 

likų Studentų . Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
fcatalildškųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus, 
mūsų lietuviškos katalikių?' 
kos visuomenes vadus, viso
se lietuvių Amerikos kolo
noj ošė, prašydama dabar su
organizuoti visą mokslą 
einantį ‘jaunimą į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa
čią moksleiviją ir.visus aukį- 
štujų mokyklų studentus Ir . 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reilcalais, malo- , 
nokite kreiptis į Centro pir
mininką — John Č. Morkų* 
nas, 253 Berlin St., Roches- 
ter, N. Y. '

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijas<

Dvasios Vadas —-
Kim. Jonas J. Kripas, 
Pirmininkas — 
Jonas C. Morkūnas.

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

■ su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
PARAšfi [

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M
"• Verte K. ■

. . šioji knygele tinka .vartoti..apmąstyiųmn ’s bilė dienai.
Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip. V, Jėzus da- 
ifb antras, kaip šv. Į^rančiškus, trečias, kaip apmąstyto- . 
jas privalo elgtis bei daryti. ; ; ■.
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JERSEY CITY. N. J.
. Vietiniai lietuviai rengia 

rugsėjo 3 diena, “Lietuvai 
Dieną” Caleisteid. Wash-. 
ingtoh Grove Parke. Tik 
penkios mylios yra nuo Jer- 
sey .City. Karą reikia im
ti iš HobokemPassaic. Ren
gia visos Jersey City lietu
vių draugijos. Užtat kvie
čiant^ visus Jersey City lie
tuvius ir visus mūsų priete- 
lius bei kaimynus, . .

ROCHESTER, N. Y.
LIETUVIŲ"DIENA 

. Lauktoji Lietuvių Diena 
.praėjo gražiausiu pasiseki- ' 
mu. Sekmadienio rytas, 
rugpiūčio 6 d., išaušo labai ( 
gražus, labai gražu mėlyna 
padangė, kur ne kur debe- ; 
sėlis, labai jaukus vėjelis 
pučia,, gaivindamas žmogų 
ir “apsaugodamas nuo karš
čių, kurie siautė porą dienų 
prieš Lietuvių D ieną. : Pa
ti gamta, rodosi, š}U)so iš 
džiaugsmo, kad lietuviai su 
Dįovo pagalba surengė Lie
tuvių Dieną*

prieš pirmą valandą jau 
suvažiavo daugybė automo
bilių prie Šv. Jurgio bažny
čios, gražia i pasipuošę vėlia
vomis ir kitokiais papuoša
lais. dalyvauti parodoje. 
Lietuvos vėliavėlės matosi 
beveik prie kiekvieno, alito-

• mobiliausi • ’ Štai 1:05 vai. 
po pietų duotas ženklas ir 

.išsijudina automobilių pa
roda, pirmiausia važiuoja 
gražiai papuoštų ‘Paekard’ 
aut. klebonas kun. J. Bak
šys, paskui ji seka poras 
troku, vežančių . vaikučius, 
vėliau kiti visi. Paroda

• apiriia apie tris miesto blo
kus ir nustebina 'daugelį, 
kurio, netikėjo, kad lietuviai, 
taip gražiai gali pasirodyti.

Nuvažiavus į Scliuetzen 
parką, labai malonus vaiz
das, : nes viduryje < parko 
tarp, dviejų Ameiikos vė
liavų . plevėsuoja saulės 
spinduliais apšviesta Lietu
vos trispalvė. Visų veidai 
linksmi, nuotaika gražiau
sia. Muzikai grojant, žmo
nės . linksmai šnekučiuojasi, 
jaunimas šoka. Atvažiuoja 

..kun, F. Gelumbis su savo 
parapij iečiais iš ~ Niagara 
Falls, N. Y. Visų jausmai 
pakilę.

. . Prieš ketvirta valandą 
. garsiai suskambėjo ženklas, 
kad jau laikas pradėti pro- 

. gramą ir štai ant gražaus 
■kalnelio susirenka didžiulis
Švk. Cecilijos ir Vyčių cho-

ras, vadovaujant jų gabiam 
ir darbščiam muz. K. Ba- ’ 
ziui, užtraukia “Aš jojau” ; 
— Šimkaus, “Tekėjo saule- < 
lė”v — Šimkaus, “Loja šu- ' 
nes.ant kiemo”----- Nauja- ,
liOj. “Važiavau dieną” — 
Šimkaus ir galingą giesmę i 
“VįlniiLs” — Vanagaičio. 
Dainas dainuojant galingi 
ir išlavinti giesmininkų bąl- 
sąi susi jungia ir darosi ne
paprastai galingas jausmas,, 
prisimena Lietuvos kaimais . 
vasaros sekmadienį, kur su
sirinkę seni ir jauni dai
nuodavo lietuviams taip my- 
.imas dainas ir žaisdavo — 
šokdavo, linksmus lietuviš
kus šokius.

Dainoms pasibaigus, L. 
Vyčių pirm. P. Jurgelionis ; 
užima vietą, vedime sporto 
dalies. Buvo visokių spor
to dalelių ir laimėjus loji 
gavo dovanas, o. .

. Pikniko — išvažiavimo 
vėdėjaįj pasipuošę Lietuvos 
rispalviais ženkleliais, vie

ni prižiūri tvarkos, kiti dir
ia vaišindami svečius, o jų 
buvo daug. Be Roclieste- 
r’io ir Niagara Falls lietu
vių, dalyvauja ir Rochėste- 
rio ukrainiečiai su savo kle
bonu. B. Turula priešakyje. 
Užėjus tamsiam vakarui, 
žmonės skirstėsi į namus, 
nors ir labai nenorėdami, 
bet jau dienos pabaiga pri
siartino. Diena praėjo ge
resniu pasisekimu, nei ren
gėjai tikėjosi ir naujai baž
nyčiai liko gražaus pelno,

Ši diena buvo rengta vi
sų katalįkiškių draugijų su
jungtomis jėgomis ir sekan
čios draugijos dar prisidėjo 
gražiomis aukomis: švento 
Jurgio draugija, Šv. Petro 
ir Povilo, Švč. Mari jos Pa
nos Dangun Ėmimo moterų 
draugija, Gyvojo Rožan
čiaus .ir vietinis Vilniaus 
Vadavimo sąjungos skyriuse

Vyriausias dienos komi
tetas, buvo sekantis: Garbės 
Pirmininkas kun*. Jonas 
Bakšys, pirm. Petras Pikų- 
nas, Sr., rast. V. J. Butri- 
maitis, ižd. Petras Norke- 
liūnas, spaudos komisija —- 
Jonas Č. Morkūnas ir J. K. 
Čiapas.

Draugijos komitete buvo 
atstovaujamos sekančiai: 
Šv.' Jurgio dr-ja Just. Vai- 
ciekevičius, V. Butrimaitis, 
J. K. Čiapas, Vikt. Zegarė- 
vičius ir K. Bertašis, Šv. 
Petro ir Povilo dr-ja — J. 
P. Levickas, S. Kazakevi-

• čius, M. Bartulis, Jonas
• Kavaliūnas, A. Vaitonis ir 
1 M. BaltrušaitisŠvč. Mari- 
> jos Panos dr-ja —K. Liut- 
‘ kauskienė ir M. Paužienė;

Gyvojo Rožančiaus — p. 
Rovienė ir M. Valečkienėj i 
Liet. Vyčių ir Šy Cecilijos • 
choro — varg. K. Bazys, A. 
UstinaviČius, Juozas Močie- 
jūnas, Jr. ir Joųas Č. Mor
kūnas; yilniąus1 Vadavimo 
sąjungos skyrius — Pr. 
Riminis- ir Pr. Svetikas;. 
Šv. Jurgio parapija ’-į- kun. 
Jonas M. Bakšys, Petras 
Norkėliūnas ir Pr. Grybai- 
tis. ’•

Lietuvių dienos rengėjai 
;aria širdingą ačiū visiems 
dalyvavusiems, darbinin- 
ninkains, kurie labai sun
kiai dirbo per dieną^ drau
gijoms ir pavieniams už aiu 
kas. Pirmutine Lietuvių 
diena buvo labai pasekmin
ga, bot tikimasi, kad ateity- 
e rengiamos Lietuvių die

nos bus dar pasekmingesnės; 
Todėl garbė ir trys sykius 
“Valio” RočliesteUio lietu
viams.

EKSKURSIJA
Kaipo padėka Niagara 

Falls lietuviams už skait
lingą dalyvavimą pas mus 
Lietuvių Dienoje, Rocheste- 
rio lietuviai rengia didelę 
ekskursiją automobiliais į 
Niagarą Falls, N. Y. rug-.- 
piūčio 20 d. dalyvauti skai
tlingai jų rengiamoje Lie
tuvių Dienoje. Neptūne 
Beach, Niagara Falls, N. 
Y. Gausingai dalyvaus mū
sų jaunimas, taipgi ir se
nesnieji. Visi kviečiami 
gausingai dalyvauti ir pa
remti mūsų artimiausius 
kaimynus, Niagara . Falls 
lietuvius.

NORIAI PIRKO
Penktadienio ‘ ‘ Darbinin

ko” numeris, kuriame buvo 
plačiai aprašyta apie tra- 
gingą mirtį ir laidotuves 
mūsų narsių lakūnų, kap. 
S. Dariaus ir Įeit. S, Girė
no, buvo labai noriai perka
ma prie bažnyčios ir plačiai 
skaitomas.. Tas didelis nu
liūdimas, kuris ištiko, lietu
vių tautą, yra labai atjau
čiamas. ir laike Lietuvių. 
Dienos išvažiavimo, kur tik
tai pasisuksi, visur girdėjai 
žmones kalbant apie tą di
delę ir neišaiškinamą oro 
tragediją. Narsūs Lietuvos 
sūnūs pražuvo, bet jų už
tarnauta garbė pasiliks at
mintina per amžius, o jau
noji Lietuva, įkvėpta jų 
narsumo, seks, jįii pradėtą 
žygį. Ir sparnuotas lietu
vis pasieks savo Tėvynę

. oru-

PgR BERINK! SS 
me savo ,vyrą Simoną? vedu
sį sūnelį Tamošių, vedusias 
-dukreles Mrs. Kotriria Op- 
tiz,. dukreles Marijoną ir 
Prancišką, ir vieną ,anūkę.

Laidotuvės įvyko rugp.- 
16 d., 10 vai. ryte, su gedu
lingomis šv. miŠiomis Ap
reiškimo P. & bažnytėlėje* 
Palaidota Kalvarijos kapi
nėse. . ..J '

Laidotuvėmis •... rūpinosi 
graborius A, J. Vatatie- 
jus iš Maspeth,. L. I.

Rugp. 12 d., 4:30 vai. po 
jietų, Šv. Veronikos R. K J 
bažnytėlėje, N. Y. City su
situokė Vladislovas Sun- 
gaila su ple Oria Vaitulmi- 
čiūte. •

Pokylis pyko jaunosios 
motinėlės namuose IVest 
Jouston St., K.. Y. City. 
Ialyvavo daugelio giminių 
ir pažįstamų. Buvo. at vykę 
svečių net iš Waterbuyv ir 
STaugatuck, Conn.

Jaunavedžiai ištyko į 
Virginia Beach, Virginia.

Sveikiname p. p. Simgai- 
lus ir linkime laimingo ir il
go gyvenimo. .

Rugpiūčio 12 d. tėveliai 
' ?r,anci škaus Sperauskučio 
surengė “surprize party” 
jo 21 metų gimimo sukaktu
vių proga.

Iškilmingą puotą surengė I 
savo namuose 64—09 Clin- 
ton Avė., .Maspeth, L. I. 
Dalyvavo alti 50 žmonių.

. Sveinkiname tave Pran
ciškau ir linkime ilgiausių 
metų ir dal’ dauginus lai
mių'tavo'įyveniiUe. .

Ten Buvusi.'

NEWARK, N. J.
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Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar - savo prieteliams pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 

.stovyĮelę, užeikite— Jūsų.visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Incz 

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

. STagg 2-2133 . .

i

E 
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Vyturys.

G. BROOKLYN, N. Y.
KAS ĮVYKS!

Šv. Jurgio, parapijos ma
žųjų skyriaus Sodalietės ir 
Šv. Vardo draugijos ber
niukai turėjo savo metinį 
išvažiavimą į Lake Ronlvon- 
koma. Važiavo 55 Sodalie- 
tės ir per .30 Šv. Vardo dr- 
jos berniukai,. Juos prižiū
rėjo kun. Jonas Laurinai
tis. Visi turėjo labai sma
gų laiką/nes oras buvo ge
ras, o kelionė. į Lake Roiv 
konkoma labai graži. Be 
to visi ėjo maudytis ir pa
sivažinėti su laiveliais. 
Jaunimas yra labai dėkin
gas kun.’ Laurinaičiui už 
surengimą taip puikaus iš
važiavimo.. Ne tik jaunimas 
dėkingas, bet ir motinėlės 

Luž__jp__prielahkumą; ii’ jnalo- 
numą prie vaikų.

Šių metų išvažiavimui 
didžiųjų skyriaus Sodalie- 
tčs važiavo į Roton Point, 
Conn,; Beveik visos Soda- 

Į lietęs dalyvavo. Joms ne
pasisekė, nes oras buvo blo
gas. Sodalietes yra dėkin
gos kun. Laurinaičiui, nes 
jis joms išrinko gražią vie
tą.

Rugpiūčio 6 dieną įvyko. 
Šv. Jurgio parapijos pikni
kas. Žmonių buvo daug.

Buvo ir iš kitų kolonijų, 
Pikniką pagražino kun. J. 
Laurinaitis su savo jaunųjų 
berniukų choru.

Rugpiūčio 10 d. buvo su
šauktas viešas susirinkimas 
Dariaus ir Girėno pamink
lui statymo klausimui ap
tarti. Dalyvių buvo ne
daug,; bet išrinkta komisija 
iš 9 asmenų. Susirinkimas 
nubalsavo prisidėti prie i 
Chičagoj statomo paminklo.

Pageidautina, kad to
kiuose susirinkimuose tūli 
asmenys nesigirtų savo se
nais darbais ir kad nebūtų 
įsileidžiami pasigėrę.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką kun/ig. Kelmeliui už 
atlaikymą šv. mišių žuvu

sių lakūnų” intencija.

MIRĖ
Andrius Stakėnas, 70 me

tų amžiaus, 86 —» 04 — 107 
Avė.,. Ozone. Park, N... Y., 
mirė rugpiūčio 13 d. Pa
laidotas rugp. 16 d. iš Ka
ralienės Angelų bažnyčios 
Šv. Jono, kapuose.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšvą.

MASPETH, N, Y,
Mirė a. a. -Monika Mask'e- 

vičiėm“, 32—29 Grėen Poin: 
Avė., Blissville, L. I. rūg- 
piūČio 12 d.,‘ po trumpos li
gos, Šv. Jono ligoninėje, L. 
L City. . . •.

Ralik’o dideliame nulįūdi-

i • Teltphone: STAGG 2—0700 VALANDOS: |

DU. BLADAS K, VINGIUS Šventadieniai, auvltaru. ' |

D ’A N T I S T A S 499 GEAND STREET | 
_^4 V * (kampas Union Avę.)’ |

Namų Telefonas: MIchlgaif 2—4273 B KO O K LT N, N. Y. į

riai susirinkti ir užsimokė
ti savo duokles ir atsiveski
te. naujų ’ narių.’• . Artinasi 
L. D. S. seimas, kuris įvyks 
rugsėjo 11 ir 12 dieną, Su
šutinkite visi, nes reikia iš
rinkti atstovus . į seimą. 
Taipgi L. D. S. 10 kuopa 
rengia nepaprastą išvažiavi
mą —■ pikniką, kuris įvyks 
27 dieną rugpiūčio, Forest 
Parke. L. D. S. "10 kuopa 
kviečia iš visų kraštų, Bro- 
oklyiio ir apylinkes lietu
vius atvykti, nes bus . gert 
ir valgyt. Be to, bus įvai
rių painarginimų.

V:(iMi/ha

BROOKLYN, N. Y.
DALYVAUS SEIMUOSE

Į Kunigų Vienybės seimą 
ir.Kat. Federacijos kongre
są iš apylinkės važiuoja 
kunigai — Juozas Simonai
tis (Elizabeth, N. J.), S. 
Stonis (Paterson, N. J.), 
Jonas Balkūnas ir Juozas 
Aleksiūnas.

Rugpiūčio. 6 Hieną Green- 
point ligoninėje mirė Pra
nas Moi’ka, 57 metų, gyv, 
598 Driggs Avė., Brooklyn. 
,Pąlaid<)tas rugpiūčio 9 d. 
š v. Jono kapinėse, ’

Rugpiūčio 10 d, šv. -Kat- 
rynoš. ligoninėje mirė Jo-

Pancrazzio, 18 metų,
yv. 393 So. 5tli St, Brook-

Palaidotas rugpiūčio

nas

Įyn. . Palaidotas rugpiūčio 
14 dieną iš Šv. Petro ir Po 
vilo bažnyčios j šv. Jono ka
pines. . ’ ■

Visomis minėtomis laido
tuvėmis rūpinosi graboriuš 
A’ex Radzevičius.

| KLASČIAUS

| CLIMTON PARKAS
Į piknikams, baliams, koncertams, 
poklams įr visokiems pasilinksmini- 
| maras smagiausia vieta Bebok- 
Į lyne-Maspethe, Jau Jnlka« užslsa- 
Į kytf salę žlėraos sezonui.... 
j kamp. Maspeth ir Betts Avė.
| JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth, N. . Y.

PIKNIKAI
Šį sekmadienį, rugp. .20 

d. Karalienes Angelų; para
pija suvažiuos piknikauti i 
Forest parką. Pikniką ruo
šia Ražąnčiąus draugija pa
rapijos naudai. Visi gėri- 

4111810 parapijos niai ir valgiai suaukoti biz^

Tel. Evergrėen 6-5310

JOSEPH GAMA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

Visi geri-

didysis choras turėjo susi
rinkimą, .rugpiūčio- 4 d. ir 
nutarė rengti išvažiavimą į 
Indįan Point, 27 dieną šio 
mėnesio.

Vyčių susirinkimo buvo 
nutarta turėti pusryčius 
Pierrepont Hotely. Taip 
pat buvo nutarta laikyti šo
kius. Šokių diena dar nėra 
paskirta. Matyti, kad V’y- 
šiai labai gražiai darbuoja
si! ■
:Mes turime džiaugtis kun. 

Jonu Laurinaičiu , nes jis 
per trumpą laiką šioje pa
rapijoje suorganizavo nau
ją draugiją. Ši draugija y- 
ra visiems girdėta -— Boy 
Scouts, kuri jau turi 32 na
rius.

Dėkų kun. Laurinaičiui 
Už jo gražius darbūs!

( Vainikas.

nibrių, tad ‘atsilankymas. į 
pikniką bus grynas parapi
jai pelnas. Kun. S. P. Re
meika laukia visų parapi jo
nų šiame piknike.

............ .  *".^r «nwnrw™M>i„.
Tel. Stagg 2—5048 Notnry Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojai 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

ŽINUTĖS

Rugpiūčio 12 d. įvyko šv. 
Jurgio draugijos užprašy
tos šv. mišios už žuvusių 
lakūnų Dariaus ir Girėno 
vėles. Žmonių buvo beveik 
pilna bažnyčia. Garbė drau
gijai už gražų darbą.

Dr. VTade’s. ligoninė je po 
operacijos guli p. Jonas 
Gailis. -Toje ligoninėje 
sveiksta p. Pauliukaitienė.

Puikiai su Galęckais bu
vo išvykę į Lietuvių Dieną 
Lakewoodė, Pa.

Kun. M. Pankus, “Moti
nėlės” pirmininkas išvyko 
į Chicago, rugp. 15 d. Da
lyvaus “Motinėles” ir Ku
nigų Vienybės seimuose ir 
Kat. Federacijos kongrese. 
Iš Connecticut dar dalyvaus 
seimuose kun. J. Ambotas 
ir kun. J. Valau t įėjus.

Praeitą sekmadienį Klas- 
čiaus salėjetbuvo labai gau
singas Šv. Jurgio, draugijos 
piknikas.

Tel. stpgg 2—0783 CJotnry Public

JOSEPH LEVANDA 
(ievandatukaa) 

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

Telephonė: ŠTAGG 2—0105

OR. A. PETRIKĄ
(rrmcK)

LIETUVIS DENTISTAB

221 S. 4th St, Iroaklyn, N. Y.
z-SpimfuiUį lįįvįMHHi 

Gaio Aneitetilca

Nuo 9 vai, ryąs Iki 8 vąt vaku< = 
PenktacHenlRls tp SyentadlenlalD = 

tik MUSltarilB.
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MIRb

“Vaikelio Jėzaus” 3 sky-t 
riaus išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 20 d., 
Forest. parke. Nuoširdžiai 
kviečiame visus į šį išvažia
vimą atvykti ir paremti 
skyriaus labdaringą darbą.

Rugpiūčio 13 d. parapi- Rengt jai.
jos piknikas pavyko labai . ' . -V. •
mažiai. Diena buvo Šilta, lieP0S 23 (L 
tad žmonių atvyko iš visos ™ ^opos įsvazi^

t i - ‘ . vnnas, Forest parke. VisosapyiinKes. ___ ;_____ nares yra dėkingos daly- 
Rugpiūčio 27 d. yra šv. 0 Lauti-

n™;,™.;„.,+;8i.-n.|naieiui u- kun. Balkumu.
Taip pat tariame učių dar
bininkams. .

Rugpjūčio 27 d. yra šv.| 
Cecilijos choro privatiškas į 
įšvažiavimas i pamūres. . 

jV. /V.

Leonora Lapaina, 64 
tų, gyv; 107 Barro\v 
New York, mirė rugpiūčio 
8 dieną. Palaidotairugpiū- 
čio 12 d* po gedulingi] pa
maldų, kurias atlaikė ,kun. 
J. šeštokas.

me
st..

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN^ N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,’.’ tik 
rai verti skaitytojų, paramos.■

Visi garsinkite “Darbininke.”

. Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VJIANTIEJUS
GRABORIUS IR

bAlsamuotojas;
Apilrnuda Visose Siikose 

Notnry rublio
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grtmd St 
MASPETH. U L. N. Y.

Riigp. 27 d, V. Jez. dn-jos No. 
I, (AprelŠk. par.) išvažiavimas i 
Porest Park,

Bugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. iš- 
važiAvImns į Forest Parką.

Rūgėjo 3 d; Mot. Sąj. 29 kp. 
ilvaž. Foreat Bark.

L. D. Š. 10-kuopos susi
rinkimas įvyks 20 dieną šio 
mėnesio, Šv; Jurgio parapi
jos. svetainėje, toj po su
mos.- Malonėkite A’isi na-

T

s 
I

‘WT. LAUKUS, Fotagrafas
[iedhn'd Bi 'm»klyn

SI
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