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Providence Išpildė S" 
Savo Kvotą

UŽMUŠTA 15 ŽMONIŲ

EIN A A NTR ADIEN I AI S IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Providence, R. I., lietiū 
viii katalikų kolonija, pildy
dama Naujosios Anglijos 
Katalikų Seimelio nutari
mų, šiomis dienomis išpildė 
savo kvotų, ‘‘Darbininko’* 
reikalams.

Naujosios Anglijos Kata
likų Seimelis, įvykęs Brock- 
tone^šiųTinė^hvva;san(F22rd. 
nutarė sukelti’ “Darbinin
ko” reikalams vajų, pagal 
kurį kiekviena kolonija tu
rėtu “ Dailininkui ’ ’ paskir
ti atitinkamų auka.

Ir štai Prpviden.ee koloni
ja pirmutinė išpildė, savo 
kvotų, prisiųsdama $50.00 
aukų. .

Rugsėjo 6 d. “Darbinim 
ko” vadovybė gavo Provi
dence klebono kun. J. Vai
tekūno tokį laiškų:

Virmauskiui rūpiną n t i s, 
Southboštoniečiai jau yra 
paaukoję $58.50 ir AVorces- 
ter Šv. Kazimiero parapi
jos L. D, S. 7 kuopa, kurios 
dvasios vadu yra Ideb. kun. 
A. Petraitis^ paaukojo 15 
dolerių.

KUN. J. VAITEKŪNAS 
SAKYS PAMOKSLU

Tams-

■ L. D. S. metinio seimo iš
kilmingų pamaldų metu pa
mokslų sakys kun. Jonas* 
Vaitekūnas, Providončė, R. 
Į., klebonas.

L. Į). S. Centro Dvasios 
Vado kun. Pr. Virmauskio 
užkviestas, kun. J. Vaitekū
nas maloniai sutiko pasaky
ti pamokslų lietimams ka
talikams darbininkams, ku
rių reikalai jam labai, gerai 
žinomi ir yra arti jo širdies. 
Kun. J. Vaitekūnas yra vie
nas nuoširdžiausių ‘ ‘Darbi
ninko ” prieteliip Seimo 
delegatams bei svečiams, bus 
malonruišgirsti^išlmlbingąjį 
kun. J. Vaitekūną.

BINGHAMPTON, N. Y. 
— < -Rugsėjo 5 d. čia įvyko 
susidūrimas tarp keleivinio 
t raukinio i r. pieno perveŽi- 
mo traukinio. Pieno perve
žimo traukinys susitrenkė į 
keleivinio traukinio užpa
kalį. Susitrenki mas buvo 
toks smarkus, kad keleivi
nio traukinio medinis vago
nas visiškai sudaužytas. IŠ 
^vagono šipiTliųišHM<mkfa Ifr 
žmonių lavonai ir 25 Sužei
sti.

Šiurpulingoji nelaimė į- 
vyko apie vienos mylios at
stume nuo Binghamton ge
ležinkelio stoties.^ Keleivi
nis. traukinys buvo sustab
dytas, nes priešais buvo už
degtos šviesos. Keleivinio’ 
traukinio galas buvo aprū
pintas įspėjimo šviesomis, 
tačiau pieno traukinio kon
duktorius per vėlai pamatė, 
šviesas ir nebegalėjo sustab
dyt i sunkiai prikrauto trau
kinio.

Kuboj Didžiausia Audra ir Revoliucijos
• —-———?—?—r——«—,— .

BROCKTONO BATSIUVIŲ SUDEGĖ ITALŲ ŽYMUS

BROCKTOjST. - 
dirbtuvių dar liniukų. tarpe 
kilo nesusipra imas dėl imi-, 
jų. Seniau Č a veikė Boot 
and Shoe W rkcr’s unija. 
Nesenai susioi ^anizavo nau
ja imija — B|‘otherhood of 
Slioe and AUi^d Craftsinen.

Praėjusių savaitę iŠ dirb
tuvių buvo į<‘ję apie 5000 
■darbininkų, , protestuodami 
prieš dirbtuvei, kurios atsi
sakė priimtini darbų Boot 
and Shoe Wdrkers-’ ..unijos

Batu

LAKŪNAS

“Gerbiamieji:
“Šiuomi siunčiu 

toms $30.00, kurie su kovo 
2 d. prisiųstais. $20.00 suda- 

. rys $50.00 sumų, kurių Pro
vidence lietuviai katalikai 
duoda >Darbininko”'Teifet- 
lams, pildydami 'Naujosios
Anglijos Katalikų Seimelio 
nutarimų Brocktone, š. m. 
vasario 22 d.

“Pinigai visiems, ir visuo
met yra reikalingi. Mums 

. dabar jie gal dar labiau rei
kalingi negu kuriai kitai ko
lonijai. Tačiau suprasdami 
katalikiškos spaudos bega
liniai svarbių reikšmę gyve
nime, ypač šiais ypatingais 

x laikais, mes noriai atiduo- 
. daine’Savo duoklę; Mūsų 
penkdešimtinė, tiesa, labai 
daug nepadės, bet jeigu vi
sos kitos kolonijos išpildys 
savo kvotas, tai tada mūsų 
laikraščio materiale padėtis 
bus pilnai užtikrinta ir, vis
kam brangstant, mes ga . 
net galėsime papiginti laik-

KUNIGAS Už PAMOKSLĄ 
NUTEISTAS 16 MĖNESIU

kad nebesirastų nei vieno, 
kad ir vargingiausio lietu
vio kataliko bė laikraščio 
dėl to, kad negali užsipre
numeruoti dėl pinigų stokosi

‘ ‘Tad priimkite mūšų 
duoklę ir spauskite kitus, 
kad išpildytų savo kvotas.
Kam nutarti, jei nevykdy
ti? •

Su pagarba . • ;
• Kun. J onąs Vaitekūnas.”

DORTMUND. — Hitle
rininkų. nepaprastas teis
mas nuteisė 16 mėnesių ka
lėjimo katalikų kunigų; Au
gusi Stdecker/ apkaltintų 
įžeidime hitlerininkų.

Hitlerininkų slapti agen
tai teisme . lindi j 6, j og kini, 
Stoecker savo pamoksle pa
vadino hitlerininkų ginkluo
tus būrius rudomis indi jonų 
gaujomis, o hitlerininkus 
pavadinęs blogesniu bolše
vizmu, negu Rusijos.

Kun. Stoecker teisine sa
kė, jog hitlerininkų gink
luotus būrius savo pamoksle 
jis vadino germaniškomis 
gaujomis- be to, jis drųsiai 
pareiškė, jog savo pamokslų 
sakė, gindamas katalikus, 
kurie buvo skaudžiai ap
šmeižti vienoje hitlerinin
kų knygutėje.

AUTOBUSO NELAIMĖJE 2 
MOTERYS UŽMUŠTOS
S AR ATOGA SPRINGS, 

N. Y,Autobuyo nelaimė
je dvi'moterys keleives už
muštos, ir 27 keleiviai sužei
sti..

Autobusas kelyje beveik 
asitikęs su priešais važia

vusiu automobiliu. Auto
buso vairuotojas norėdamas 
išvengti nelaimės,-. pasuko 
autobusų į dešinę pusę, ta
čiau- autobuso ratai įklimpo 
į šalykelį ir nuriedėjo že
myn. Dvi moterys keleivės 
vietoje užmuštos ir 5 kelei
viai sunkiau sužeisti; 20 ke
leivių lengviau sužeisti.

Važiavusių keleivių clau-
N.guma buvo iš Albany, 

Y. ■

ŽEMĖS DREBĖJIME 
UŽMUŠTA 100

“Darbininko” vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja susipra- 
tusiems Providence lietu
viams katalikams ir jų gar
bingam vadui kun. J. A. 
Vaitekūnui. Providence 
kolonija yra pavyzdys visai 

■ mūsų išeivijai.. ’ .
? ‘ Šia proga tenka pažymė

ti, jog So.. Bostono lietuvių 
luitaiikų kolonija ir padarė, 
gražių pradžių savo kvotai 
išpildyti, Jpehonui kun. Pr.

Jyykus abiejų unijų ko
vai, pagaliau Susitarta turė
ti arbitražų, kuriuomi pas
kirtas Massachusetts darbo 
komisijonieritfe Edivin S. 
Smith. Abi unijos ir darb
daviai patenkinti Smith pa
skyrimu.

Komisijdnierius Smith 
jau pradėjo derybas.

SUNKIAI SffilDĖ

SHANGHAI. — Vaka
rinėje Kinijoje žemės dre
bėjime užmušta daugiau 
100 žmoniii ir sunaildnta 
daug’nuosavybės.

C. L. C. Field Diena Arba 
Olimpiada

VERMONT IR PRIEŠ 
PROHIBICIJ|

M0NTPEL1ER, Vt, — 
Vermont gyventojai visuo
tiniame balsavime aiškiau
siai pasisakė už atšaukimų 
prohibicijos įstatymo. .

Vcrnimit tai. jau 25-ta val
stybe, pasisukinsi už atšau
kinu} prohibicijos įstatymų.

NEW YrORK. — Rugsė
jo 2 d. anksti rytų Italijos 
lakūnas generolas Eranccs- 
co De Pine>do mirtinai su
degė savo didžiuliame orlai
vyje, kuriuomi jis niėgino 
nulėkti per Atlantika iki 
Bagdado. '

Gen. D e Pinedo nepavy
ko pasikelti su orlaiviu 
Aukštyn —* pradėjus moto
rui veikti, orlaivis negalėjo 
pakilti, jis susidaužė ir stai
ga užsidegė. Ir taip degan
čio orlaivio liepsnose žuvo 
••drąsuolis; italų generolas,, 
kurs mėgino pasiekti gar
bės sau ir Italijai.

Žuvęs lakūnas De Pinedo 
buvo 43 metų amžiaus, pa
garsėjęs drąsumu, aukšta 
kilme ir turtais. Prieš he
leris metus jis buvo Italijos 
vienas žymiausių asmeny
bių. Vėliau įvyko nesusi
pratimas' su premieru Mus- 
solinį ir De Pinedo buvo iš
siųstas į užsienį, iš tikrų-

TOPSPIELD. -- Polici
ninkas John Donovan rug
sėjo 2 d. buvo paliestas au- 
tomobiliaus ir numestas per 
20 pėdų, jam beeinant tar
nybos pareigas. , Policinin
kui sutrenkta galvos smege
nys ir visas kūnas sužalo
tas. Prie kelio kampo jis 
buvo pasistatęs motociklų 
ir, turbūt, laukė greitų va
žiuotojų.

Policininkų sužeidlisiojo 
automobiliaus vairuotojas 
tūlas TIowe, iš Broekton, 17 
metų, nuvežė sužeistųjį į li
goninę ir aiškinosi policijai 
nematęs policininko, nes 
priešais Važiavęs kitas auto* 
mobilius apakino jį 
stipriomis šviesomis.

Jaii viskas prirengta dėl 
mūsų, antrojo metinio C. L. 
C. išvažiavimo. Tikimės 
sutraukti apie<3000 žmonių! 
Laukiame žinių nuo p. Luk
šio apie jo atvykimų nu
traukti ‘.‘niovies” šios isto
riškos dienos sporto ir olim
piados įvykius., . . ’

Šios iškilmes įvyks rugsė
jo 10; d, 1:30 vai. po pietų įstengia surengti publikai 
Lake Coiupoimco, Bristol, Idtokios programos,- kaip 
Conn, . i ■ ■ Įtik ‘du paveikslus.

savo

HAVANA. — Rugsėjo 1 
—2 d. d. Kubos saloje siau
tė didžiule audra, kuri am
žinai palaidojo apie 70 žmo
nių ir padare milijoninius 
nuostolius. Sužeistų žmo
nių šimtai. Keliuose mies
tuose keletas Šimtui namų 
visai sunaikinta.

Kuboje beveik visados į- 
. vairūs neramumai;. Jei ne 
gamta, tai patys gyventojai 
sukelia sukilimo audrų, Nu
vertus prezidentų Machado, 
jo vietoje buvo suorganizuos 
ta nauja vyriausybė, kuri 
tačiau išsilaikė tik apie 20 
dienų.. Ji. jau nuversta. 
Kubos priešaky atsistojo 
kariuomenės taryba.

Amerikos vyriausybė nu-

siuntė du karo laivus tiks
lu apsaugoti 'amerikiečių 
gyvybes ir turtus.

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA TVARKOS KUBOJE

WASTIINGTON. — Pre
zidentas Roosevelt pasikal
bėjimo su Pietines ĄmėTL— 
kos atstovais pareiškė, jiems,. 
jog Amerika nenori kištis į 
Kubos vidaus reikalus, ta
čiau reikalauja pastovios 
tvarkos.

Prezidento įsakymu, į _ 
Kubą išvyko Amerikos keli 
karo laivai su laivyno sek
retorių Swanson priešaky,

PRANCŪZIJA PAGELBSTI 
AUSTRIJAI

Iš KATALIKU GYVENIMU

ėjusių metų gale jis visai 
pasitraukė, iš Italijos karo 
tarnybos.

Per kelis mėnesius gene
rolas stropiai, rengėsi nau
jam žygiui ir tikėjosi juomi 
■atgauti Mussolini malonę ir 
laimėti garbės vainikų.

Mussolini įgaliojo, savo 
konsulų uždėti vainikų, bet 
tik jau ant žuvusio generolo 
grabo. , .•

PARYŽIUS. — Prancū
zijos vyriausybė pirmų kar
tų viešai pareiškė savo pri
tarimų Austrijos dabartinės 
kanclerio Dollfuss vyriau
sybes kovai prieš hitleriųin- 

Fra- Aiistrijojer—;

Bolivijos vyskupų konfe
rencijoje nufyirta įsteigti, 
katalikų dienraštį, suorgani
zuoti katalikų akcijos gru- . 
peš ir įsteigti visoms vys
kupijoms . bendrų seminari
ją /’

MOTERIS LAKŪNĖ UŽSI
MUŠĖ LENKTYNĖSE

NEPRIKLAUSOMOS FIL
MŲ KOMPANIJOS PALEI

DO 1620 DARBININKŲ
HOLLYWOOD. Ne

priklausomų judamųjų pa
versiu išdirbėjįj. 13 kompa
nijų rugsėjo 2 d. pranešė 
savo 1620 darbininkij,. jog 

jie už. dviejų savaičių atlei
džiami iš darbo.

Kompanijų vadovybės 
pareiškė, jog darbininkai 
atleidžiami dėl to, kad kom
panijos negales veikti pagal 
naująjį .industrijos kodek
sų, kurs uždraudžia teatruo
se rodyti daugiau' kaip vie
nų paveikslų. . Šis kodekso 
punktas daugiausia paliečia 
mažuosius teatrus, kurie ne-

CHICAGO. — Laikraštis 
Chicago Daily Neivs buvo 
surengęs orlaivių, greitumo 
lenktynes. Pirmai dovanai 
buvo paskirta 10,000 dole
rių.

Didelė dovana patraukė 
daug kandidatų, tarp kurių 
buvo panelė Florenec Klin« 
gen smith. Ši. drąsuolė lakū
nė buvo pralenkusi visus 
vyrus ir lėkė 2Q0 myliai 
greitumu į valanda, tačiau 
nukrito žemėn ir mirtinai 
užsimušė. Pirma vietų ir 
10,000 dolerių laimėjo lakū
nas James R. AYedell iš 
Louisiana.

Kadangi Austrijos pasie
niuose Vokietijos hitlerinin
kai pastate savo ginkluotus 
būrius, Austrijos kancleris 
Dollfuss kreipėsi į Italiją, 
Prancūzijų ir Anglija pra
šydamas (to reikalauja St. 
Germain sutartis)’ leisti pa
didinti Austrijos kariuome
nę 8000 kareivių. „

Pagal St.. Germain sutar
tį, Austrijos kariuomenėje 
negali būti daugiau kaip 
30,000 kareivių. Šiuo laiku 
kariuomenėje tebuvo 22,000 
kareivių. Austrijos karei
viais gali būti tik laišvano- 
riai piliečiai; Prievartos 
kėliu mobilizuoti kareivius 
draudžia tarptautinė Sutar
tis.

Kinijos katalikų, universi
teto nauju kancleriu paskir
tas kun. Grandei, Dieviško
jo Žodžio vienuolyno virši
ninkas.

Apaštališkojo Delegato 
Indijoje pranešimu, Indijos 
katalikų skaičius nuolatos 
auga. . Šiuo laiku Indijoje 

■yra 3,700,000 katalikų, ku- . 
riems vdovauja 3994 kuni
gai ir 10 vyskupų. Indų 
katalikų kunigų yra 2594.

2000 STREIKIERlįl GRĮŽO 
1 DARBI

LINDBERGH ŠVEDIJOJE

HITLERININKAI RENGIASI 
ŽIEMOS LAIKUI

STOCKHOLM. — Rug
sėjo 4 d. i švedįjų. atvyko 
Amerikos garsusis lakūnai 
pulk. Charles A. Lindbergh 
drauge su savo Žmona.

Lindbergh atvyko orlai
viu į iš vedi jų, kur gimė jo 
senelis Klas Manson ir kr . 
jo du pusbroliai dabar l 
vena.

BERLYNAS. — Kancle
rio Adolf Hitler vyriausy
bė, padariusi daugybę paža
dų, šiuo laiku smarkiai ren
giasi žiemos laikotarpiui. 
Išleistame atsišaukime skel
biama, kad ateinančių žie
ma iiq vienas vokietis ne
mirs, nuo bado ar šalčio.

Ūkininkai prašomi užlai
kyti kiek galima daugiau 
darbininlnj rudenį ir žiemų. 
Dirbtuvių vadovy bėms leis
ta numažinti algas, bet šii 
fa sąlygą, kad į darbų būtų 
priimta naujų darbininkų,

FALL RTVER. — Rug? ' 
sėjo 5 dienų į King Pliilip 
audinyčių sugrįžo 2000 dar
bininkų, išbuvusių 4 savais 
tės streike.

Į streikų darbininkai išė
jo reikalaudami geresnių 
algų, tačiau jiems atlygini
mas nepakeltas.'. Dabar su- . 
sitarta klausimo išsprendi
mų perduoti arbitražui.

ŽYDŲ SUSIRINKIME 
DVOKIANČIUS BOMBOS

"intorvs, kurių, 
tloidžia- 

pat

. GENEVA. Didelio Žy^ 
dų susirinkimo salėje neži
nomi asmens. paleido dvo
kiančių dujų bombas, tačiau 
amerikiečių žydų rabinas 
Wise pareiškė, jog jokios 
bombos neišgąsdins žydų.

Pašaukti. gaisrininkai iž- 
: vale salę in žydai vėliau tę
sė susirinkimų, kurįtune nu- 
titre boikotuoti Vokietijos . 
prekes. ' .

,Ąlus prigirdo daugiau 
vonių negu jūros,

Prpviden.ee


nktadienis, rugsėjo 8, 1933 L

DIETINES ZINIOSĮ
Pasidairius Po So. Bostoną

vičiaus, Šv. Vhic e n t o į Tėvų Marijonų dva- 
luliečio draugijos sekre^ sįųę semiu,ari ją.
riaus. . _———

parapijos choro metinis Jurgelaitis.. .Kalbas pasakė
myniskas. išvažiavimas' į- 
ks šį. sekmadienį, iTigsėjo 
dieną, į Palangos parką. 

Loristai išvažiuoja po 9:30 
landos mišių.

klebonas kum P. Virmaus- 
kis,. kun, K. Urbonavičius, 
Pr. E. Galinis,. M. Kmbatis- 
kas/D. J. Averka, Alb. Ki
butis it vakaro vedėjas J. 
B. Laučka. ‘ Dovaneles įtei
kę Šv. Vincento įhiuliečio.Kastantas Šidlauskas, su

ma grįžo iŠ. atostogų, liu- skyrius. Blaivininkų 49 kp..
is praleido Kanadoje. L. D, S. .Pirma kp. ir vaka

rėlio rengėjai.
Parapijos idioras Sušilau- Klįer. K. Vengras šiuo
naujo nario — Al.,Mic- laiku jau Lietuvoje, kur jis

sisvėikiiumo vakarėlį/
O. Zuiky te šių metų /‘Va

sara baigė Nazarcth Higli 
Šeliool aukščiausiu pažyine- 
jiinu. Laimingo pasiseki
mo .naujame gyvenimo ke- 
fyje. ;

LIETINGAS PIKNIKAS
Nors, lietus Laistai uže 

per South Bostomy, visgi 
parapijos metinis, piknikas 
įvyko — parapijos svetainė
je, Septintoje gatvėje. Pa
rapijiečiai stropiai rėme šį 
metipį Įvyki, nors ir nelni- 
vo galima išvažiuoti į tyrus 
laukus. G ro j tu it smarkiam 
orkestrui, atsilankiusi e j i 
gražiai. pašoko ir. pasilinks
mino. : : .

Šeimininkės pardavinėjo

rapijiečiai , patenkinti su 
kiemo dailinimu. Įvyko 
taipgi ir bazaras. Laimėta 
daug naudingų ir gražių do
vanėlių; 1 . •

Nors diena buvo viena iš 
blogiausių, bet parapijie
čiai uoliai atsilankė, šeimi
ninkai. gražiai priėmė, visi 
buvo . širdingiausiai paten
kinti ir parapijos.. mėtinis 
piknikas Darbo Dienoje į- 
vyko kaipo didis pasiseki
mas! ■ : y. . -

Įžangos tildetii'nr, 47, 55 
ir 797 savininkai ’ prašomi 
kreiptis dėl dovanų pas V. 
Valatką, 1518 • Columbia 
Rd„ So. Boston.

Pranelio.

■“ r

—------- , f Šv. Vincento Pauliečio
uDar,bininko’ adiniHis-l(Įp.l^,įjps-11<n.yS Danielius 
įtorė p. M. -Duseviciūtė (\>sllįįjevirius buvo, atvykęg 
nėjusios savaitės vidury Adonis šventėms į
įžo iš atostogų,. ■pi‘nleĮstūĮ11.1j1įus# Danielius ’ yra civi* 
džiąjamę New 5 ork nia‘suližėje miškų darbininkų ar- 
ir jo apylinkėse.. mijoje, kur jis sai’p. elgesiu

: ■—•------- - Į ir darbštumu pasiekė sęr-
Kaziinįero Vengro, M. I. Umitu laipsnio.

' išlei stuvių vakar ėl y j e 
iraejušią savųitę) daly va- 
1 apie 100 asmenų. Muzi- 
>s programėlę išpildė klie- 
kąs Ant. Baltrušiųnas, A. į 
rabijoliūtū, Š. Jokubaus- 
lite ir J. Antanėlis, x’ado-.( 
itljant uiUz. M. Karbaus- 
ii. Teatralei programai, 
idovavo A. Tutkus ir A.

Parapijos, choro veikli 
nare Ei. Podėly te praėju

sias šventes prabado Le\vis- 
ton, Ale. E rauge su ja bu
vo p. p. Venini iš So. Bos
ton.

aboriai p. p. Zaletskai

ADVOKATAI [
JUOZAS CUNYS|

tostogų, kurias praleido 
Philadelpliijoje. ■

ADVOKATAS

114 Broadway, S. Boston, Mass.

-Tel. , So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Barkvyay 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ri

tus Legalius dokumentus.
'817 ESt. (kampas Broadway)
« South Boston, Maas. I

Telefonas: Šou Boston 2732 j 
Narni}; Talbot 2474

skaniausius valgius nupi
gintomis kainomis. Kvie
tus jaunuolių žaidę. kumščia- 
sviedį sales naujai iŠIygin- 
tanu* kieme. Matyt, kad pa-

ŠARNELIS UŽMUŠTAS 
_ AUTOMUBILIAUS 

NELAIMĖJE

DAKTARAI
TeL So.’. Boston 0828 •

LIETUVIS DANTISTAS .

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

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

Nuo 8 iki 12 ryte ir nuo 1:110 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai., vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
pedSldienlals, taipgi ecredomls uua 

12-tos dieniĮ uždarytas..
Taipgi nuipvu ir X-*ra$

Adv. A. Šalna buvo" išvy
kęs j Cliieago, kur aplankė 
pasaulinę parodą ir- dalyva
vo Amerikos . Legiono kon
vencijoje.

EI Kuk.oraitytė. žinomo 
kaip “Miss Parainouut/* 
ištekėsianti kitą .menesi už 
tūlo biznieriaus Jack Roth, 
Jr. V ■ ■ ■' J

gyv. 5 Hart Plaee, susižei
dė . bedirbdamas. Mašina, 
nuplovė jo rankos nykštį. 
Pirmoji pagalba jam sutei
kta Brooks ligoninėje, Bra
ukime.

KAZ. J. KALINAUSKAS
- . ■ . ADVOKATAS

°Darbininko” Name
* . (antros lubos, Room 1)
■■ 866 Broadway, So. Boston. |

Tai. So. Boston 3357 ||
Bostono Ofisas:

r 60 State St., Room 326 ’
Tel. Hubbard 9396

-. Gyvenimo: 33 Rosęmont Street; 
liet Talbot 2878 Doręhester, Mass. Į!

Z Tel. S. B. 0441. j
■ PR. J. KALINAUSKAS Į

Šv. Vincento Pauli ečio 
draugija šiomis dienomis 
surado vienam našlaičiui 
nuolatinę apsigyvenimo vie
tą vienoje lietuvių katalikų 

I šeimoje. . Parapija tikrai 
gali didžiuotis šia draugija, 
atliekančia didelius labdary
bės darbus., šiuo laiku 
draugijoje prildauso Kast. 
Šidlauskas, pirm.. Valatką, 

rširka, KaliŠius, Kavolius, 
i Brazauskas., grab. J*. Kas
paras ir Al- Mickevičius,

Pruūu lis.
i ADVOKATAS
- 414 Broadway, So. Boston.
“ ■ • Room 3.

Gyvenimo vieta: 39 Greėn St,
. Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

IYNA

' . -.2 I

’rTel. So. Boston 3520-

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININIp) NAME 

366 Broadvvay,. •:
South Boston, Mass \

n

------ , ....../t ..

Lietuvis Dantistas

UR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nūn 10 iki 12 vai, 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 Iki 9 I. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston .2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos. nu'o 9 iki 12, nuo 
l.:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 ild 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 ild 12 vai. dieną.

, (pagal sutartį) . ”

DR. L LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
, Tel. South Boston 2712 .

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

IR

StaiusĮovas Šnipelis, 45 
metų amžiaus .gyv. 78 Bol- 
ton SL, So. Boston, rugsėjo 
2 d., 11 vili, nakties užmuš-, 
tas.automobiliaus nelaimėje 
prie West View St. Lexing- 
ton, Mass, ’ . *

St. Šarnėlis važiavo iš vai
šių draugi' su savo žmona, 
dukrele Ona,'13 metų, bro
liu Jonu ir švogeriu Paž- 
niamsku, automobilių vaira
vo K. Pazniamskas, 16 me
tų jaunuolis.

Automobiliaus nelaimė į- 
yyko prie gatvės 'kampo. 
Automobilius,'^markiai su- 

kaime
lis išmęštąslper 'automobi- 
liaus stogą f ‘stulpą, kur jo 
galva i gabalėlius ištiško. 
Jo žmona Sofija, 45 metų, 
sunkiai \ sužeista; duktęrer 

Onai galva sudaužyta ir 
viena akis sužalota. Abi 
yra mirties pavojuje.

•J ’ 1 ■

Jonui barneliui sulaužyta 
abi kojos ir vieha ranka. 
Autom.obili.aus vairuotojas 
K. Pazniamskas, .gyv 275 
Broadxvayj Cambridge, su
areštuotas. . \*

St. Šarųelio laidotuvės į- 
vyko rugsėjo 6 d. 9 vai. ry
te iš Šv. Petro bažnyčios,, 
kur atlaikytosgedulingos 

lįjamaldos. ^.Laidotuvėmis 
rūpinosi velionio x’edusioji 
duktė Sofija Fazzini, . . •

liečiu klubo kai kurie na
riai nurodinėjo, jog naujos 
orgąnizaeyjos tikslas toks 
pat, kaip esamo klubo, to
dėl, girdi, tie. inteligentai, 
kurie dabar steigia, šią nau- 
ją organizaeiją, gali tuos 
pačius tikslus atsiekti dirb
dami klube. Tačiau į šį už
metimą atsakytina, jog dau-. 
gelis piliečių . nenori pri
klausyt?., klubui vien dėlto, 
kad klubas verčiasi alaus ir 
kitokių gėrimų pardavhičjL 
liio bizniu, Jei klubas įs
teigtas vien tik tam, kad 
jame būtų gera vieta pagir- 
tuokliauti, tai nuo to lietu
vių vardas nė kiek neįiakilš, 
bet nusmuks;

Tenka pastebėti, kad stei* 
gianiojo susirinkimo šaukė
jai 11 ę visai -aiškiai išdėstė 
orgrrrrizacij-os drkslnsą' tartnu 
laike diskusijų daug kas 
paaiškėjo.

Dr, Jakimavičiui išvykus, 
susirinkimą vedę Dr. Kapo
čius. Susi rinkimui .baigian
tis išdalintos narystės apli
kacijų. blankos, kui'ias, ren
gėjų pain formavimu, dau
gelis pasirašę.

{pamaldos.

KITA NAUJA ORGANIZA 
GIJA

ŠLIIJBAI

Lazauskas ir A. Oūinytė.
jaunieji su savo palydo

vais išklausę šy. mišių ir 
priėmė Švč/Sakramentą 7 
vai. ryte.

Jų intencija šv. mišios 
buvo laikomos 8:30 v., ryte.

Tą pačią, dieną jiriėrnė 
Šv. Moterystės Sakramen
tą Tliomas.- IMūrpIiy, gyv, 
126 AV. 9th St, So,. Boston, 
Mass. su ’ Joana Šimkute, 
gyv 167 W. 8th St., South 
Boston.

Liudininkais buvo. John 
Murphy ir. Marijona Šim
kutę. ’ .

Ir šioji porelė su savo 
palydovais priėmė Švč. Sa
ki', limentą ankstybose inišio-

Mykolas Damulevič i u s, 
Stoughtone krikštytas, gy
venąs 261 Athehs St., South 
Bostone^ su Emilija Čuiny- 
te, krikštyta Montelloje, gy
venančia 85 Mercer St., So. 
Bostone,' priėmę . Šv. Mote
rystės Sakramentą ŠV. Pet
ro bažnyčioje, fugsejo 3 d. 
tuoj po sumos. , ■

Liudininkais užsirašė J.

GRABORIAI

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G- R AB O R IV S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tek So. Boston 1437 J

- Bes. 158 W. 7th St.
.' . Tel. So. Boston 1437 M 
Patarnavimas dienų ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS .

FUNERAL HOME

.564 Ęast Broadway, 

So. Boston, Mas s.

I Tel. Porter 3789 . i

! JOHN REPSHIS, M. D. į
| . (REPAIS) j

Lietuvis Gydytojai Į 
,| Ofiso Valandos: 2—4 —8 Į.
| 278 Harvard Street, |
įkamp. Inman arti Central Sq, j 
j Oambridge, Mau. |

'Ona .Zaikyte, . parapijos) 
1 jaunimu žinoma veikėjai. L-) 

•fjj Ik Sy Pirmos ‘.uos. nario 
i J. Zuikio’’ ’ ‘ \XiuJ 

‘ An

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
spscialybeje . .

lindai’ ’ širdies, Plaučią
Kepeni), Pilvo, Inkstą, Slo
gos, Pffti'ttldrtio, Reuma- 

HL.tJzmd Ir visokias Kraujo,
Nervą, Odos ir Krouiškns 
abiejų lyčių Ugiis,

. Patarimas veltui •’
. PiLsitarhntts'tikr.nl apsaugos uuo 

neliiiniią, išlaidą Ir kančią, ' . '

Llaadoa; Antradieniai*, ketvirta- 
■knlale Ir laStadlenlaie 10—12 ry- 
L 2- 5, 7—8 vakare: aekMa^ta 
| iii 10—12 tiktai ‘ '
$ : ' 7 •......... .. ~

Ketvirtadienio, rugpiūčio 
31 d., vakare Piliečių Klu
bo salėje buvo šauktas Lie
tuvių Piliečių Sąjungos stei
giamasis susirinkimas. Pir
mininkavo daktaras P. Jas 
kiniavičius. Organizacijos 
siekius aiškino advokatai 
Cunys, K. Kalinauskas, Šal- 
nienė, daktaras Kapočius ir 
aptiekorius Šidlauskas.,.

šios organizacijos tikslas 
būsiąs, jungti. visus lietu
vius piliečius ir bendromis 
jėgomis iškovoti lietuviams 
daugiau vietų valdžios, apa
rate. Norima sujungti. De
mokratus, Respublikonus ir 
kitų partijų narius, po vie- 
na: vėliava. ; ”

Šūsirinkimo . kvietėjams 
paaiškinus steigiamos orga
nizacijos tikslą,. buvo leista 
kalbėti susirinkusiems. Pi-

p

t aviškų katalikiškų mokyk-, 
lig dvasios vadai patarė 
jaunimui lankyti kitataučių 
katalikiškąsias mokyklas 
kaip tai: Boston Čollegė 
Iligli Scliool, Boston Collė- 
gė, Boston College Law 
Sehool ir kitas!

Kunigai priminė-.pareigų 
ir visuomenei prisidėti prie 
statymo ir palaikymo kata
likiškų mokslo įstaigų ir pa
gelbėti nofiirtingajai jau-' 
mumienci. pasiekti aiikstuo- 
siiis mokslus.

_ Rugsojo 4 d,, 9 .vai ryte . 
Dr. Jonas Arentas susituo
kė su panele A, M. Welch. 
Daktaras Arentas yra vie
nas iš Bostono ligonhlės-dak 
tarų štabo ir turi savo ofi
są 897 Brodivay, So. Posto 
ne. Jo žmona iki šiolei bu
vo slaugė (įniršę).

Jaunieji t>er savo šliubo 
šv. mišias priėmė Švč, Sa
kramentą. Išklauso mišias 
ir ėjo prie Dievo Stalo daug 
jų giminių ir pažįstamų.

Daktaro giminės ir pažį
stami pripirko daug geliu ir 
jomis papuošė bažnyčios al
torius.

Pabroliu buvo jaunojo 
brolis Antanas.. P'amorge 
buvo Auna Cavanaugli.

Artimais palydovais buvo 
ądv. K. Kalinauskas ir Dr. 
Gasson (Gvazdikas).

Daktaro tėvai iškėlė ves
tuvių bankietą salėje. Ban- 
iiete buvo daug svečių.

. Tel. s. B. 280ft-R.
LIETUVIS

OPTOMET.RISTAS
minuoja aktu 

priskiriu akiniu* 
kreivas akis ntltrp- 
ginn |r ainblljonli 

koše (aklose) nky««. augrijžlnn Švie
są tinkamu. laiku.

- J. L. PASAKĄRNIS, O. D.
447 Broa(Lway, South Boston

PIANO MOKYTOJA
M. TREINAVIčIŪTE

Baigusi
Faelten Pianoforte College 

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

Tėlephone
SO. BOSTON Jj 1. 1058 J

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROGKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokio IšdlrbysČlu auto
mobilius. Taisymo ir demjonstravi- 
mo yktarf'' ’ J 

' 1 Hamlin SUMŲ
ir E. Ėighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joc. Kapočlunas ir Pcler Trečiokas 

savininkai.

RAGINO Į MOKSLĄ
Šv. Petro lietuvių bažny

čioje . sekmadienį, kunigai 
kalbėjo apie mokslo metų 
pradžią ir ragino tėvus rū
pintis vaikų nipkyitiu. Pri
minė jiems aprengti vaike
lius, nuvesti juos pirma j 
bažnyčią pasimelsti, priim
ti. sakramentus, surasti tin
kamą mokyklą. Ragino jau
nuomenę eiti į Lietuvių Ko
legiją, Thompson, Conn.' Į 
šv. Kazimiero Akademijas. 
Chicago, Ilk, ir Nevvton. 
Pa., į Šv. Pranciškaus Aką? 
dėmi ją, Pittsburgh, Pa..

Negalintiems pasiekti lie-

į JUOZAS M. DILIS |
| LAIKRODININKAS

|Parduodu įvairiausios rūšies;
Ė auksinius ir sidabrinius, daik- ’
B • • 1
įtus. Taipgi ir pataisau,

366 W. Broadtfay
SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI

■r”

| 
i Į INSURANCE

Apdrausk namus, rakandus 
-automobilius pas
J. S. MESLIS

i
i ■2i
I

455 W. Broadway, So. Boston!
Tel. So. Boston 3612 5

LIETUVIS GRABORIUS

į

Laidotuvių reikale- visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bitė laikų, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalaxTimui. Uz. važiavimą į kitus. 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

KALENDORIA11934 M.
Spaudos Darbui, 

Typevvriterla.l, 
žemiausiom kainom.

SIDNEY PRINTING SERVICE 
R. židžiunas ir .F. Simanavičius 

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

L SIDABRAS
Vužiuojantiorm | Ir iš LlOtidos parų-.. 

’ pinu, pasportus Ir pardumlu
Laivakortes.

Apdraudžiu biiksus, manus, rakandus 
Ir t.'.L

342 W. Br<>ad\vuy, S. Boston. Mass.
Telefonas South Boston 179S

P. J. AKUNEVICH
■ . : (AKUNEVICIUS)

16-18 Intervale St., 258 West Broadway,
Montello, Mass.. Šb; Boston. Mass.
Tel, Broekton 4110 ..Tol. S. Boston 4486

Apie ntfisų pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kurioms mos patarnavome.

Į . JONAS PETRUŠKEVIČIUS IRSŪNŪS
I . Graborįai ir Balsamuotojai

380 Broadvvay, So. Boston, Masa. ‘
• M So. Boston 0304-W ;

■■

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus, 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
I N S U R A N O E.

. Apdratidžiamė Namus,' Rakan
dus, Automobilius ir t. t;
BR0ADWAY TRAVĖL 

BURBAU
K*. .t. y nes vl .u sav. • 
366 XV. -

’ Šo. Boston ^Mass.
• Tol. South ‘ on 0(120 ,

t

tikr.nl


Penktadienis, rugsėjo 8, 1933 P.A'R B I N jK K X EĮ J8

| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS |
SHENANDOAH, PA.

VYČIŲ VAKARĖLIS, 
Rugpiūčio .25 d. Vyčiai 

turėjo savo regularį ksusi
rinkimą. Po . susirinkimo į- 
vyko graži programėle. Da
ly vavo dvi damininkės ir 

'muzikės: vietinė, vyte Ieva 
Jurkevičiūte ir svete Elena 
Ląnche; Abi gražiai pa- 
Jinksiuino vyčius. Grieže 
orkestras iš ‘Turkey Run, 
kuris su savo ypatingais in
strumentais padarė didį- įs
pūdį į visus. Ųsį šio vaka
rėlio parengimą turime dė
koti p-lei Ievai Jurkevičiū
tei ir Albinui jCTatayeckui, 
vyčių įiirmininkui.

MIRĖ EUGENIJUS 
AKULAUSKAS

Vieną iš įspūdingiausių ir 
didžiausių jaidotuviiįr-tryko 
rugpiūčio 28 d.y kuomet bu
vo palaidotas Eugenijus A- 
kulauskas. Jaunas vaikas, 
tik 12 metų amžiaus. Jo 
tėvai labai gerai žinomi ne 
tik šiame miestely, bet ir a- 
pylinkėse. To vaikelio mir
tis po ilgos skaudžios ligos 
ir daugelio operacijų sukū
lė didelį tvaną simpatijos iš 

. visų miesto ir apylinkės gy- 
. Ventojų. Kuomet vaikelis

vavo . ceiomonijose, padary
dami labai gražų įspūdį.

A. a. Eugenijaus tėvams 
ir giminėms reiškiame savo 
giliausią užuojautą.

DARBINlNKlj 
PADĖTIS

Šioje apylinkėje darbi
ninką padėtis beveik jau 
pradėjo gerėti. Dar yra 
daugelis kasyklą nedirban
čią, vienok yra vilties, kad 
NRA vadovystėje ir įtek
mėje, kuri jau įteikė kodek
są ir kasyklom, darbininką 
padėtis ir čionai dar dau
giau pagerės.

Pastaraisiais laikais apie 
400 mergaičių išėjo į strei-
Tą įsViono Pčnn. m arskanių 
fabriko, Shcnai.tdo r i a u s 
miestely. Vietinė NRA ša
ka tyrinėjo padėtį ir deda 
visas pastangas greitai ir 
tinkamai streiką užbaigti..

Turime, pažymėti, • kad 
mūsų klebonas kun. J. A. 
Karalius yra paskirtas vie
tinės NRA komisijos pata
rėju. ĮJž tai didelė garbė 
.mums, jo parapijiečiams.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE- 
Ry VIENUOLYNO RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS

ię. didelė minia žmonių ėjo 
pro jo /karstą. Iš/vakaro 
Šv. Jaugio altoriaus vaike
liai irgi: atsilankė m corpo- 
re su savo Dvasios • Vadu 
kun. Petin Laumakiu ir sy
kiu atkalbėjo rožančių už

■ mirusio vėlę.
Laidotuvės įvyko iš Iv, 

Jurgio bažnyčios, kur kun. 
J. A. Karalius atgiedojo.mi- 

/ šias. Jam asistavo diakonu 
kun. C. Klevinskas ir šub- 
diakonu kūn. P. Laūniakis. 
Kun. C. Klevinskas pasakė 
raminantį ir pritaikintą
pamokslą. Per Šv. mišias

. visi altoriaus vaikeliai daly-

Pasiremdama Centro 
Valdybos posėdžio nutari
mu, šiuomi skelbiu, jog me
tinis Šv. Pranciškaus Sese
rų Vienuolyno Rėmėjų Šei
mas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spaliu, 1933 m., Šv, Pran
ciškaus Seserų Vienuolyne, 
Pittšburgh, Pa., pirmą va
landą po pietų.

Konstitucijos skyriuje 
sakoma “Rėmėjų skyrius, 
turintis dešimts ar mažiau 
narių, turi teise į seimą 
siusti vieną atstovą; sky
rius turėdamas daugiau 
dešimts, skiria po vieną at
stovą nuo. kiekvieno dešimts 
narių.”

Mandagumas yra būtinas intelęktualio, ...moralio ir 
religinio išsilavinimo papildymas ir turi su jais kartu 
žengti. ' ' Krier.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

L, D. S. 14 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 8 d1., 8 v. v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė., 
bJewark, N. J. Visi nariai pra
šomi. atsilankyti. Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi- 

rinkimas įvyks sekmadienį, 
nigs. 10 d., tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vald

N0RW00D, MASS.
L. D. S.. 3-čios kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks, rugsėjo 10 d., 
šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos. Visi nariai yra pra
šomi pribūti į. susirinlcmą, nes 
daug yra svarbių reikalų,

» . . ‘ Valdyba.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyk# 

sekmadienį, rugsėjo 10 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

. / Kuopos rašt Z. Gudeli?

0 Vilniau—Golgotai...
O Vilniau! O Golgota 
Tu lietuvių!

. Kaip ilgai ašarota;
. • Tavo akis!

Kaip skaudžiai prikryžiuota 
Tavo širdis! .

. Ar neišbrisim niekuomet, lietuviai. 
Nuo vargų visų?!
Ar jau garbingumo .vieškeliais, broliai. 
Nebeteks mūsų
Kojoms eit?!
...O Dieve? teisybės gražios
Ir surėdymo stebuklingo, 
Veski prie garbės tos saldžios 
Ir galo-niums laimingo, 
Idant regėdami Vilnių mes 
Mokėtum dėl Tėvynės,, mūs šalies,. 
Pasiaukot, nors ir kruvinai 
Taip kaip Vilnius ilgai 
Akimis ašarų .
Ir širdimi, skausmų! /

Ptytait-is.

Musų Aukštesnes 
Mokyklos
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“MŪSŲ IAIKRAŠTĮ"
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
. ŲMiįsų Laikraštis,r yra, did
žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų'savaitiaiš- 
Čįų; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtų ir- objektyvių 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
rorespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t. t.

. "Mūsų Laikraštis"’. šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
■uriniu visus patenkina. Taip pat 
yirš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didelė dauguma yx*a broliai ame
rikiečiai.

"Mūsų Laikraštis" kas savai 
4ė išeina po -42-puslapių,- iliust 
•uotas ir duoda, savaitines ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

"Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

metą kolegija — College of. 
Arts .— kursas. .

Marianapolis Kole g i j a 
pradeda mokslo metus rug
sėjo 12 d. Norintieji savo 
vaikus siąsti į lietuvių ko
legiją rašykite šiuo adresu: 

' Maritfnapolis .College,

Tėvų Marijonų Kolegija 
Marianapolis, Thompson, 
Conn. Kolegija turi astuo
nių metų mokslo kursą. Pir
mieji keturi metai yrą Auk
štesnės Mokyklos — Classi- 
cal High School kursas;
Antroj i. dalis — tai kettirių! Thompson, Conn.

TėVą- Marijonų naujoky
nas; Marian Hills, UI., kur. 
taip pat dėstomą aukštesnio 
mokslo subjektai. . Norin
tieji stoti į Marijoną Vie
nuolyną rašykite adresu: 
Marian Fathers, Hinsdale, 
III.

LDS. Šeimines 
Pramogos

Rugsėjo 11 d. 7:30 
vai. vak. lietuvių parapi
jos svetainėje, John St., 
Waterbury, Conn., įvyks 
Prakalbos ir Koncertas.

Koncertui vadovauj a 
kompoz. A. Aleksis.
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HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk# 

nigs. 10 d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Arenus. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgimalonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok 
•ės. LDS. C kp,' rašt

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyk’ 

rūgs. 12 d., Šv. Roko par. svet, 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi 
rinkimų ir užsimokėti senai už 
trauktas mėnesines duokles.

H ARRISON-KEARNEY, N. J.
L. D, S’, 15 kuopos susirinkimas 

įvyks , rūgs. 12 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

Šv. Kazimiero Akademi
ja Chicago, III. mergaitėms. 
Akademija turi 4 m e t ų 
Classieal High School ir 2 
metu Commercial School. 
Mokslo metas prasideda 
rugsėjo 8 d., 1933. Norin
tieji siųsti savo mergaites į 
aukštesnius mokslus, rašyki
te: St. Casimir’s .Academy, 
2601 W. Marąuette Road, 
Chicago, III.

•mergaičių norinčių stoti į 
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
nuolyną; Akademija turi 4 
metų Classieal High School 
kursą. Norinčios stoti į 
Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyną rašykite adresu: 
Sisters of St. Francis, R. 
D. 9, South Hills, Pitts- 
burgh, Pa.

PRANEŠIMAS
Juozapo Marijos įsteigta

LOWELL,MAŠS.
LDS. 97 kp, susirinkimas įvyks 

ketvirtadieni, rugsėjo 14 : dieną, 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie, vie
nintelės darbininkų organizacijos.

;• Valdyti

Šv. Juozapb-Marijos Vil
ią, Newton, Pa. netoli Pri- 
ladelphijos, dėl aspirančių 
norinčių stoti į Šv. Kazimier 
ro Seserų Vienuolyną. Dės
toma aukštesnio mokslo sub
jektai. Norinčios stoti į Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
ną. rašykite adresu:' Sisters 
of Stv Casiinir, Newton, Pa.

Vilią
lietuvaitėms globoje Seserų 

ŠV. Kazimiero

Kviečiame mergaites no
rinčias mokytis aukštesnėje 
mokykloje— Classieal High 
School ir muzikos į mūsų 
Vilią. ./•■•?

Mokslo , metas prasidės 
rugsėjo (Sept.) 11 dieną.

Mokestis už mokslą ir 
užlailiymą $20.00 į mėnesį.

Mergaitės norinčios būti 
Vienuolėmis it neįsigalin- 
čios mokėti, tesikreipia prie 
Seselių šiuo adresu: Sisters 
of St. Casimir,. Vilta josepli 
Mario, Newtown, Pa.

JAUNŲJŲ DRAUGAS

1990 metų pradžioje pra
dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jaunesnie sieros 
moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustruotas žurnalas 

“Ateities Spinduliai.” 
rado didelio pritarimo ir A- 
nierikos besimokančios jau
nuomenes tarpe, nes. šis žur
nalas dvelkia jaunatve ir 
optizmu ugdydamas prisiri
šimą prie doros, tikybos ir 
tėvynės.; .

Nepamirškite ir 1933 me
tams šį įdomų žurnalą, užsi
prenumeruoti, nes pirmąją 
keturią šimtą mėtinių apsi
mokėjusią ptrrių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mai-'.po komplektą (tris to
mus) įdomaus ..Kari May 
veikalo *‘Per Dykumą,” ku
ris perkant kainuoja 8 lt.

Pr-tos kaina: mokslei 
viarns met. 6 lt., pusm. 3 lt 
(Lietuvoje, met. 4,lt), ne- 
moksleiviams met 10 . lt. 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met. 
8 lt).

Adresas: “At- Spindu
liai,” Kaunas, Laisvės Al.

.10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčių arti 5Q00 pusi.) 

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė "Židi-. 
nį," didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akdde- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet "Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris, inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

"Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas : KAUNAS, LaisvSs Ą-. 
Įėja Nr. 3. •

Rugsėjo 12 d. 8 vak
• ' • . . • • r

vak. parapijos svetainėje

Įvairia programa.

Waterbury ir apylin
kes Lietuviai kviečiami 
gausingai dalyvauti.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA., motinos

Urmininke Eva Marksienė,
625 E. 8tU St, So.. Boston, Mass. 

Vice-pirmininkč— Orio Siaurlenė,
443 E. 7th S t, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot, Rašt — Bronė CiunlenC,
29 Gould St, Wę?t Roxbury, Mass.
Tel. Batkvvay 1884-W

rin. Bafit — Marjooą Markonlute
- 33 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tek Parkvvay OBoB-V
Iždininkė — Ona Stanlulluto

105 Weet 0th St, So. Boston, Masu, 
Tvarkdarė r- Ona MizglrdjenS

1512 Columbia Rd., So. Boston, Maso. 
Kasos Globėja — E. JanušonienS

1426 Columbia Hd., So. Boston, Mass 
Draugija savo. susirinkimus laiko kaa 

antrų ntamlnką kiekvieno mėnesio, 
7*180 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininku.

tV. JONO EV. BL. PAŽALFLNSa 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomąs Par< So. Boston, Mom, 

Vi<e-plrni.—V. Medonls,
1480 Columbia JM., S. Boston, Mase,’

Prot Raštininkas — J. Glineckls
b Thpmas Park, So. Boston, Mam < 

Fin. Raštininkas — Pr. Tuleikis, .
109 Iknven ■ St.,- 8o. Boston, Mass.: 

Ifcdtalnkus — A. NaudŽIOuaa • *;
885 BĮ Broadway, So. Boston, Masti 

Maršalka — Jr Zalkis
7 Win£Ieid St., So. Boston, Man.

Draugija laiko suslrinkliiiUB kas trečl, 
nedGldienl kiekvieno ntonealo, 2 vai 
po pietų, Parapijos sal&j, 492 E. 7tb 
8U So; Boston. Mass. .

PrcrfesioiudoL biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tlkb 
cai verti-skaitytojų paramos.

Visi garsinki tos “Darbininke”
■ į

Šv. Pranciškaus Akademi
ja, Pittšburglą Pa., vedamą 
Šv. Pranciškaus Seserų dėl

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na
me, ‘ ’ ..

“SARGYBĄ”
“^SARGYBĄ” skaltydnriins rasi Šluos 

skyrius: .1) Mokslo populiarlzacljos ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybes, 3) 
ūkio, 4) sveikatos; 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apavai- 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) priešnlkollnis 
judėjimas (Lietuvoje ir Užsienyje), 0) 
Knygų pasaulis ir 1b) įvairenybes.

“SARGYBOJE’* rašo: vysk, M. Rel 
nys, prof. j?. Kuraitis, Vydūnas, .kan 
Tumas, prof, Kemėšis, dr. Mi,; PačkftUs 
•kaito, dr. A. Gylys, dr. jur. Itnullnaltls. 
ijgr. Valatka, dr. K. PakStas, dr. D. JuŠ- 
ka ir kiti,

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
[“SARGYBOS” adm. .?
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I MALDAKNYGES I
I PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA I 
E TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ | 

LABAI PRIEINAMA KAINA ■ I'
“MALDŲ RINKINĖLIS” I

i.

| : Kainos
j Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)

Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
| Juodais paprastais apdarais. .75 (buvo $1.00)
| Baltais celūiloido apdarais .90 (buvo $1.25)
I Imant didesnį Skaičių duodame gerą nuolaidą.
| Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pii> 
| mos=Komunijos ir kitoms iškilmėms.
| Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
I "DARBI N INK A S"
| . 360 Broadway, ■— . , So. Boston f

r
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Penktadienis, /rugsėjo 4, 1938

DARBI!<WAS
(The Worketr).

t PublisEed every Tuesday and Friday exept HolidayS sucK as' 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independoaco Dily,

Labor Į)ay, Thunksgiving and, Ckristmafl 
' —-1#—-— .

junrr joseph’S lithuanian b. c. associatiom or labob.
Jkitvred u lecond-cIuM matter gept 12,1015 u ihe Doit Office ėt Borton, Mua. 

nndertbe Act of MarchU, 1870

lįcceptanc* for maillng f t apeclal rate of poetage prorlded for In Sactlon 1103 
Act of October 8,1£L7, authorlaed orį. Jply UU8

BUBSCRIPTION KATES r 
DoMMtlc yearly ,. ..$4.00 
Vogelgn yearly................. .$5.00 
npnMtlc once per week yearly*.$2.00 
J^reign <»<* per week yaariy. ...$250

DARBININKAS
366 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONEJ SOUTH BOSTON 0620

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metam* ............ ..$4.00 
Ulaieny metami ............. . * .$5.00 
Vieną kart BavaltSJ* metami. »■. .$2.00 
Užsieny 1 kart.iavaltfij* metama. .$2.50

. Darbo dienos šventei ataĮ ji valdo visą kraštų. Taigi, 
-J— i | toliau matantieji biznieriai,

pradėjus nuo pačių menku
čių ir baigiant multi-milijo-

ė jus,.visų akys atkreiptos į 
naują šūkį, kurį paskelbę 
prezidentas > Roosevelt cko- 
nominiain krizini-pašalintu f. 
Tasai šūkis pažymėtas tri
mis raidėmis NRA (Natio
nal , recovery act), lietuviš
kai gal bus: tautinio atsp.. 
griebimo aktas. Gal tas ne
visai tiksliai išversta, bet 
esmėje tas šūkis reiškia 
amerikiečių pastangas nusi- 

. kratyti ekonominės depresi
jos bei pašalinti nedarbą, 
pataisyti nusmukusį biznį 
ir drauge pa gerinti darbi
ninkų- būklę, mažinant jiems 
darbo valandas, žodžiu, 
tuose trijuose žodžiuose yra 
tiek, daug svarbių užsimoji
mų, kad jei jie iš ęlalies pa
vyktų, . tai Amerikos prezi
dentas išeitų tikras Stebuk
ladaris. Nestebėtina, kad 
visas pasaulis įtemptu dė
mėsiu seka tų milžiniškų 
pastangų eigą.

’ Tarp amerikiečių verda 
didelis entuziazmas, kuriam 
Ijrgusj buvo tiktai karo me-. 
tu. Visi save gerbiantieji 
patrijotai stoja į NRA ei
les. Nusidėti prie tos orga
nizacijos yra. labai nepopu- 
lihl‘u, o Amerikoj nepopu
liarus biznierius — sveiks 
dingęs. Sykį visuomenė 
pradės jį boikotuot,- — jam 
neilgai ‘trūkus teks visiškai 
biznį uždaryti. Viešoji opi- 

° Tuja čia taip išsidirbus, kad

prie NRA. Fordas dar kiek 
delsė, bet tur būt ir jisai 
stos eilėn, neš gręsiainas 
.jam. boikotas galingesnis už 
griežčiausius VĄ’riausy b e s 
įsakymus.

Tačiau Anglijos ekono
mistai skeptingai žiūri į 
Ąmerikiečių pastangas. Si r 
AValteT Layton, einančio 
Londone žurnalo “Econo- 
mist” redaktorius, pareiš
kia, kad amerikiečių entuzi
azmas gal kiek ir atvers de
presijos bei nusi m i n i m c> 
nuotaiką, bet net ne di
džiausias.. įsitikinimas, kai 
biznis gerėja, biznio dar ne
pataisys ir į amerikiečių už
simojimus reikią, žiūrėti su 
pesimistingii atsargumu. 
Kitais žodžiais, Anglijos 
ekonomistas nori pasakyti, 
kad sunkiai sergąs ligonis 
negali pasveikti vien įkalbi
nėdamas sau, kad jis svei
kas, sveikas, sveikas...

Bet amerikiečiai bruzda 
ir t ai labai energingai. Jie 
visu atsidėjimu pasiryžo nu
sikratyti krizio slogutį. Ar 
jiems tas pavyks.— per 
anksti dar spręsti. Bet kas 
gali juos peikti už energin
gas pastangas grąžinti kraš
tui gėrovę? K.

PO ATOSTOGŲ
Atostogos baigiasi ir ru

dens sezonas jau čia. Sto
vime mokyklų atidarymo iš
vakarėse. . Vaikai ir jauni
mas tūkstančiais ir tūkstan
čiais grįžta į mokslą ir to
liau stumia savo lavinimosi 
programą. Kiek čia kiblių 
minčių, spėliojimų dėl atei
ties ir rūpesčių dėl Savo bu
simojo pašaukimo kyla kar
štose jaunuolių, -galvose I 
Pradžios mokyklos vaiku
čiui neturi daug apie ką gal
voti: jie lanko paskirtas 
mokyklas ir niekui), daugiau 

. nesirūpina. Bet aukštesnių 
mokyklų studentams jau 
stovi prieš akis problema: 
kokią mokyklą pasirinkti..
/ Suprantama, kad katali- 

’ kh tėvų vaikams savaime 
peršasi katalikiškosiosmo
kyklos. Jų turime jau ne- 

': maža ir yra iš ko pasirink-
Lietuyiams gi katali- 
tuo atžvilgiu dar. len- 

. . . uždavinys, nes jau 
lietuviu.. Tmtąlilai

m

Kas bus naiįja šių metų 
seime 1 Kokie klausimai 
bus iškelti? Ar daug atsto
vų dalyvaus?

Štai šie ir- daugybe kitų 
Idausimų, kurie girdimi vie
šai ir neviešai L- D. S. me
tini/ seimo ' išv a k a r ė s e< i 
Įvairūs klausimai tikrai 
verti apgalvojimo, nes sei
mas įvyksta už kelių dienų 
— rugsėjo 11—12 d. d.

Organizaci jos šeimą būtų 
galima pavadinti geriausia 
proga organizacinio veiki
mo metiniam perkratinėji- 
piul. Kaip kiekvienas, žmo
gus, norintis tvarkingai gy
venti, turi dažnai padaryti 
savo įlarbų apyskaitą, taip 
ir organizacijos gyvenime 
tokios apyskaitos padary
mas yra natutalus įvykis.

Su seimais taip jau apsi- 
pratom, kad jie pasidarė 
paprastas, kasdieninis įvy< 
kis. Suvažiuoja atstovaĮ— 
išklauso centro valdylios. 
pranešimų, juos užtvirtina,

» ■ ... 
kad kas nors yra veikiama.

■ Suvargųsiems -dar b i n i n- 
karus yra vilties, jog. jų sun- 

priima keliolika rezoliucijų Iki būldę pagėrę^ ir jog jie 
ir vėl išsiskirsto. ■' susilauks iš turtingųjų vie

šių metų L. D. S. seimas bojo teisingumo vykdymo, ; 
įvyksta tinputį skirtinges- Į Kai mūsų Amerikoje vyk- 
nese aplinkybėse. Miunsls^a persilaužimas. į geroves 
visiems smagu pažymėti, Į PUSG kitose pasaulio dalyse 
kad mūsų organizacija įšsi- 

; laike depresijos laikais, kad 
mūsų organas “Darbinin
kas” drąsiai žygiavo, nenu
krypdamas nuo . Lietuvybės 
ir . Katalikybes principų,, 
kad “Darbininko” pusla
piuose opus darbininkų 
klausimas buvo ' rišamas 
Kristaus mokymo dvasioje. 
Krikščionybės dėsnių švie
soje.

Šiuo laildu Amerikoje 
Ayksta savos rūšies pervers
mas. Naujoji vyrtausybe 
pasiryžo suderinti darbo ir 
kapitalo boiidr.adarbiavi mą 
ir išjudinti sutingusį ekono- 
nominį gyvenimą iš koliser- 
vatyviškos būkles. Kokius 
vaisius tas perversmas at
neš, parodys ateitis, tačiau 

, visiems malonu pripažinti,

veržiasi kraštutiniai gaiva
lai — komunizmas ir barba- 
rįškasai fašizmas, kurių 
programos ir darbai . neša 
darbo žmonėms tiktai visiš
ką vergiją, asmens laisvės 
užgrobimą,, vergišką paklus
numą valdžios autokratams.

1 Katalikų darbininkų, ke
lias labai aiškus.. Jis nuro
dytas prieš 2000 metų mūsų. 
Vyriausiojo Mokyti)jo ir. išr 
aiškintas Jo įpėdinių Popie
žių, kurių išleistos encikli
kos aiškiausiai nušviečia

Kame Darbininkų 
Laime V

Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

si, žinoma, gali ten įstoti, 
bet norintiems įsigyt lietu
viškos dvasios ir katalikiš
ko išauklėjimo Marianapo- 
lio Kolegija yra pati pato
giausia. Yra taip pat daug 
ir angliškų katalikiškų, mo
kyklų. Kas negali ar neno
ri lankyti Thonųisono lietu
vių Kolegiją, tam p-a priei-. 
narnos kitos katalikiškos 
mokyklos.

■ Valstybinėse mokyklose 
yra duodamas tik mokslas. 
Katalikų gi mokyklos turi 
tą pirmenybę, kad pilė 
mokslo suteikia ir gražų iš
auklėjimą, vadinasi, būdo 
ir valios nustatymą, o tas 
gyCenimę be galo daug rei
škia. • Mes esame labui su
sirūpinę Savo jaunimu. Štai 
turime prakibiią ir idūjingą 
Vyčių organizaciją, kurios 
narini turi kuograži ausiu 
norų ir aukštų siekimų, bet 
visi, matome, kad jiems 
trūksta vadų — inteligentų.

Bųvo jau ketvirta valau- : 
da po pietų, kuomet sugrį
žome i puikų Kuršėnų mies
telį. Įžengę į p. Januškevi
čiaus namą radome jauniau
sią sūnų, kuris praeitą žie
mą dar lanke mokyklą, to
dėl labai gabiai man išaiš
kino kokiais būdais Lietu
vos jaunimas kankina savo 
mokytojus ir kai kuriuos 
visiškai išveda iš kantrybės. 
Vienos mokyklos vedėjas ir 
keletas mokytojų buvo pri
versti palikti, ^avo vietas. 
Lietuvoje mokiniai prieš 
mokytojus veikia ne atvirai 
kaip Amerikoje, bet slaptai, 
iš pasalų. Štai viskas tylu, 
ramu. Mokytojas ateina ir, 
vos tik prisėdęs, pradeda 
rėkti, nes prie kėdės. buvo, 
privesta elektra. Mokiniai 
šypsos ir kyla liaunas, ku- 
ris sutrumpina- mokslo va
landas.

Teko girdėti, kad ir vo
kiečių kareiviams . Kurše- 

. nuošė buvo iškelta įvairių 
šposų per pasaulinį karą 

. 1914—1918 m. Vokiečiams 

. reikalaujant . “Eier“ (kiau-

a j arų (žolių) kurios auga 
Ventos pakrantėse...

. Neužilgo prisiartino va
karienės laikas ir šeiminin
kė išvirė gardžių makaronų, 
kokius verda Užgavėnių va
kare; Pavalgę makaronų^ 
išėjome į gatves pasivaikš
čioti. Jau pradėjo temti ir 
Gružausko dvaro mergos ir 
bernai pradėjo sutartinai ir

Kol Vyčių eilėse nebus’ pil
nai susipratusių lietuvių 
katalikų — inteligentų, tol 
jiems teks kamuotis su savo 
.uždaviniais ir sunkiai varg
ti.,, kad galėtų ištaikyti savo 
pagrindinius principus : tar- 
nauti. Tautai ir Bažnyčiai. 
Tokių gi susipratusių vadų 
paganųns tik aukštesnes 
lietuvių katalikų mokyklos.

‘ ’ ■ ■; • . : K.

.Musų organizacija, paly
ginus su visu katalikų pa- 
šauliu, tiesa, yra mažutė jo 
dalele, tačiau juk ir viskas 
susidaro iš mažų dalykėlių. 
Jei mūsų keli tūkstančiai 
narių parodys savo ištver
mę ir susipratimų žiaurioje 
gyvenimo kovoji?, tai jau 
vistiek . gyvenime bus keli 

tūkstančiai gyviijų pavyz
džių, kurie parodys tiesųjį 
kelių suklykusiems ar švie
sos nematantiems broliams.

Šis mūsų metinis seimas 
tebūnie proga atnaujinti sa
vo pasiryžimus organizuo
tai dirbti lietuvių katalikų 
susipratimo, apsišvietimo, 
auklėjimo ir savo reikalų 
gynimo naudai. Šis seimas 
tebūnie paraginimu mūsų 
organizacijos veikimo išplė
timui, mūsų organo 4-Dar
bininko” įtakos padidini
mui tarp Amerikos lietuvių 
darbininkų.

žavejančiai dainuoti įvai
rias liaudies dainas. Klau
sydami dainų, nuėjome ap
lankyti milžinišką. akmeni
nę Kuršėnų bažnyčią, kuri 
dar uėr(ą užbaigta. Čia klę- 
bonauja. visų mylimas kun. 
Dambrauskas. ■ * • r

Paskui ėjome Vytauto 
Didžiojo gatve su lygiais 
akmeniniais Šalygatviais. 
Kitos Kuršėnų gatvės su 
savo šermukšniais irgi, tei
kia miesteliui grožį. Kur. 
prasideda Vytauto. Didžiojo 
gatvė yra,, akmeninis Lie
tuvos . nepriklausomybės 10 
metų. sukakčiai paminėti 
.paminklas. Už‘ paininklo Į seimas įvyksta šių metų 
ant kalnelio yra1 dvie jų auk- h*ugsė j o 11 ir 12 d. d. šv. 
ščių mūrinis namas, prasi-1 Juozapo parapijoš^ svetainė- 

 

kaltusioms mergoms ir mo-1 j 
terims.

Kai visiškai sutemo, apie 
dešimtą valandą danguje 
pradėjo žibėti milijonai 
žvaigždžių. Lietuva labai 
astronomams patogi žemė, 
nes nii.’kur kitur tamsumoje 
taip žvaigždės aiškiai neži
ba, kaip Lietuvoje.

. Jau atėjo laikas gulti ir 
man patiesė net tris aukš
tas pagalvės, kurių dvi grei
tai pašalinau, nes sėdint ne
galima užmigti.-’ Liepos 23 
dieną, šeštadienį, anksti iš- 
budau ir. mane su čemoda
nais išvežė į geležinkelio sto
tį Liudas Januškevičius. 
Traukinys į Kuršėmis atvy
ko 7 :49 valandą , ryte. Lie
tuvos gamta šioje apylinkė
je yra graži, todėl kelione 
buvo labai maloni. Trauki
nys sustojo Ruveliuose, Ku
žiuose ir galutinai sustojo 
Šiauliuose 8:31 valandą ry
te* .Mano akys visur, paste
bėjo progresą’ ■ Labai spar
čiai keičias ūkininkų namai 
ir. jeigu viskas tai])..greitai 
(ŪŠ ,pirinyii, tai mūsų nuo 
neatmenamų,, laikų apdai
nuotos . samanotos bakūžes, 
visiškai išnyks. • ė

PRANEŠIMAS
L. D. , S. 1.8-tas metinis

je, John St., Waterbųry, 
Conn.

Seimas prasidės šv. mi- 
šiomis rugsėjo 11 d., pirma
dienį, 8- vai. ryte, Pamoks
lą sakys kun. J. Vaitekū
nas, Providence, R. L, kle
bonas. Pamaldoms pasibai
gus prasidės seimo posė
džiai..

7:30 vai. vakare (rugsėjo 
11 d.) įvyks prakalbos ir 
koncertas. Kalbūs L. D. S. 
centro pirmininkas kini. J. 
Švagždys, redaktorius A. F. 
Kneižys, centro sekretorius 
J. B. Laučka ir kiti kalbė
tojai.

IConcertinę programos da^ 
lį išpildys Šv. Juozapo pa
vapi j os vyčių choras, komp. 
A. Aleksio vedamas. Įžan
ga visiems, veltui. . .

Antradienį, rugsėjo 12 d., 
8 vai. vakare įiyks seimo 
dalyviams pagerbti vakarie
nė. Koncertinę programą 
išpildys vietos ' solistėsdai, 
komp. Ą. Aleksio Vadoiybū- 
je. Biliėib kaina $L00, Bi
lietus iš. anksto galima įsi
gyti pas,Ą. Akelaitį..

Seimo delegatams, susto
jimo, vietos: Elton Hofcl, 
Wėst Main St.j $2.50 ir 
brangiau; Palace.Botel, K.

(Tęsinys).^ 1
Rašėme pirmiau kaip 

ĮComuniKiai ir *Pnm^iai ri- i 
ša darbininkų ldtUisimą ir . 
nurodo kelius blogybėms : 
prašalinti. .Komunistai sa
ko; “Tegu visi turtai būna 
valstybes raidcoscJ’ Fopie-. 
žiai sako : “Ne, pažiūrėkime 
kur ir kaip jie turėtų būti, 
jei tarp žmonių būtų dieviš
koji artimo meile, ir-jei na
tūraliai viskas eitų?*

Klausimo išrisimas
Popiežiai mato, kad natū

ralu yra žmonėms turėti 
nuosavos žemės ir ją dirbti 
ir kad gerai gyvuojanti 
sveika tauta turį _da_ug._zę-_ ’ 
mes savininkų. Toliau, kas- 
1 ink darbiuinko, kuris dir
ba kitam už atlyginimą, jie 
mato . kaip tai nenatūralu 
yra, kad darbdavis vis. tur
tėja, o darbininko būkle 
blogėja. Natūraliai, nuola
tinis darbas turėtą ’ vėsti 
darbininką į nuosavybės įsi
gijimą ; natūraliai, vedusio- 
jo vyro alga turėtų būti to
ki, kad būtų galima šeimai 
tinkamai pragyventi. Tai
gi, tautos užduotis yra- ra
ginti ir padėti darbinin
kams tapti nuosavybių val
dytojais ir nustatyti pra
gyvenimui tinkamą atlygi- 
mą už . darbą, kad turtai ne
būtų keleto turtuolių valdo
mi, bet atitinkamai išdaįin- 
d darbininkams.

. V lietimas

Čia komunistai. ir dange- 
is kapitalistų surinka, kad 

Popiežių . nurodymai ne
įvykdomi; neš iki turtas bus 
privatinė nuosavybe, tur
tingieji darysis dar turtin
gesniais, neturtingieji. .— 
neturtingęsniais. Ir štai 
du priešai, kurie kovoja 
vienas prieš kitą.; .abu klai
dingai, rodos, stato darbi
ninkų būklę.

Atsakymas

Popiežiai čia atsako, jog 
prigimties teisūs neveda į 
neteisybę, skurdą ir neapy
kantą. Afrikoje yra gyven-

Main St. ir Kingsbury Ho- 
tcl, Center St., $1.50 ir 
brangiau.

Kurie pageidautų apsi-* 
stoti pas privačius asmenis, 
bus maloniai priimti; priva
čių nakvynių reikalų prašo
mi kreiptis tokiu adresu:. 
Simonas Cibulskas, 24 East 
Liberty St., AVaterbury, Ct.

Seimo Rengimu 
■Komisija.

NESIVĖLUOKIME
D. S. metinis seimasL. 

prasidės, rugsėjo 11 d. 8 v. 
ryte iškilmingomis pamaldo
mis šv. J uozapo lietuvių 
bažnyčioje., Congrešs Avė., 
Watėrbury, Con.n,

Šv. mišios prasidės. 8. vai. 
ryte, todėl visų kuopų ir 
apskričių atstovai prašomi 
laiku atvykti; Kadangi .tai 
L. D. S. narių intencija mi
šios,. . tai. ir pasirūpinkime 
gausingai jose dalyvautu

tojų, kurie visuomet kovoja 
vieni prieš- kitus. Ir jei 
gyventojų skaičius sumažė
jo, jei jie pasidarė neturtin-. 
gesni, žiauresni, tai tik ne 
dėl to, kad prigimties įsta* 
tymai taip veda, bet dėl. to," 
.kad jie pasirinko gyventi 
nenatūraliai, kovoti.

Popiežiai išrodineja, kad 
tas nenatūralūs kontrastas 
tarp turto iv neturto, tarp 
gyvenimo gėrybių ir skurdo 
yra ne dėl (<>, kad prigim
ties teisės tai Į) tvarko, bet 
dėl turtingųjų, nesąžiningu
mo; dėl valstybės apsileidi
mo, kad leido vieniems tur- . 
tėti, o kitiems badauti, net 
karta i s valstybė1 patinimu- - 
dayo tuvtingiesieins,

Žmonių nesąžiningumą 
gali pašalinti tiktai ReligL 
ja. Bet teise gali dalykus 
sutaisyti, kuriuos pirmiau 
apleido. Valstybės yra pa
reigarūpintis visų žmonių 
gerove. Koks gi tikslas bū
tų turėti' Valstybę, jei ji 
neturėtų’sau didžiausia pa
reigavisų žmonių gerovę? 
Jei varžytynės veda prie 
didesnio neturtingųjų bįed- 
nūjimo, tai valstybe priva
lo tvarkyti varžytynes, lai
kyti jas ribose, kad jos bū
tų visų gerovei.

Skirtumas

Štai kur komiuiistai ir 
turtų karaliai griežtai ski
riasi nuo Popiežių, įnokslo« 
Komunistai sako, kad žmo
nių gerovė, kaip tauta, yra 
tik tam, kad sėkmingai pa- 

; gamintų žemiškųjų gerybią.. 
Ta pati sako ir daro kapi-

1 talistai. Jie • darbininkus 
verčia dirbti sekmadieniais, 
verčia išsižadėti savo rėligi- . 
jos, savo namų, kultūros. 
Komunistai gi verčia visus 
išsižadėti laisvės. . Komu
nistų rėžime laisvės nebėra.; 
Daryk kas. įsakyta, o ne -ų. 
tai negyvensi.

Po})iežiai sako: “Darbuo- 
kitės ne dėl žūstančio mais
to, bet dėl- . pasiliekančio 
amžinajam gyven i m u i.”
(Jo. 6, 27). Žmogaus tiks
las yra dangus. Visas jo 
gyvenimas, jo veikimas turi 
būti to tikslo vedamas. 
Kiekvienas veikimas turi 
būti santykyje su Dievu. 
Užtat ekonomikos srityje . 
privalo būti tvarka toki, kad 
pagelbėtų žmonėms siekti -- 
amžinojo tikslo, kad darbi
ninkai turėtų laisvę natū
raliai atlikti savo darbą, ap
sirūpinti savo šeima, kilt i 
apšvietoje, tarnauti. Dievui . 
sąžiningai. Štai kame yra 
gerovėm Valstybė p ii valu 
rūpintis, kad žmonės galėtų 
tinkamai savo tikslą siekti. 
Žmogus yra kilnus Dievo 
sutveri uas. 
jis gyvena.
lingu, bet ji dar nepadaro 
žmogaus laimingu. Komu
nistai tai paneigia. T.

(Bus daugiau)

Dumia veika

REMBME SHUOSBS
Mes ypatingai ’ raginame ; 

remti tuos biznierius ir pro* 
fesionalus,: kurio . skelbiasi 
*TiU’biniĮikė?.’ ’ |
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYTO CENTRO Į 
; valdyba I

Kun. J. J. Jakaitis—dyaK. vadas; Knn. Jonas Balanas—pirm.; I 
Kun. J, Ma&uHonls—I-asis vice-blrm.; Pr. Maukus—H-asIs ylce- ■ 
pirm.;, V. J. Blavaekas—rašt, 7 Mott atr., WorceSter, Masu., O. SI- H 
dabiienU—Ižd., 0 ęfommontfęaĮtli Avė., Woreeater, Mass., K. BaV H 

nys Ir J. Svlrskaa—Iždo globbūjal; Kun. Fr. J. Južkaitls—redakto ■
- rius, 432 Wlndsor st, Cambrldge, Mas*. < I

BLAIVININKŲ IR VI- 
SŲOiMENĖS DĖMESIUI,

A. L. R, K* Pilnųjų Blai
vininką metinis seimas į- 
vyks Marianapolio kolegijo-

. je, Thompson, Conn., 1933 
m. rugsėjo 17 dieną;

Seimas prasidės 9:30 v. 
ryto, išldliningomis šv. mi- 
šiomiš, kurias laikys Dva
sios Vadas kun. J. J. Ja
kaitis, Tėvii Alai!joną Pro
vincijolas. . Pamdkslą: . pa
sakys vienas iš Tėvų Alari- 
joną.

Seimo sesija, prasidės 
11730 vai. ryte. Pietūs bus 
1 vai., o antroji sesija — 2 
vai. po pietą, 
- Maloniai kviečiamą visus 
Blaivininkus, . Dvasiškius, 
Blaivybes idėjos prietelius 
į šį mus taip svarbą seimą. 
Ypatitigai visuomenės va
dams turėtą rūpėti šis sei
mas ir visą tai, ką blaivybės 
idėja reiškia.

Blaivininkų seimo tvarka 
bus sekanti:

1) Seimo atidarymas;
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Mandatą priėmimas.,
4) Sveikinimai.
Pertrauka pietums.

. 5) Komisiją rinkimai.
• 6) Centro valdybos pra
nešimai y ♦ . <•*><

a) Dvasios Vado
b) Pirmininko
b) Vice-Pirmininko
d) Iždininkės 

. e). Sekretoriaus
7). Centro valdybos, pra

nešimą svarstymas
.8) Paskaita. , \
9) Sumanymą svarstymas 

bei rezoliuciją priėmimas..
10) ’ Centro Valdybos rin

kimas .
II5) Seimo uždarymas.

Kun. J. J. Bfikanas, 
Centro Pirmininkas.

kuopti naiiią skaičių, nes 
j au laiko mažai, B e to, ma
lonėsite . prisiųsti mokesčių 
po 25 centus nuo nario. 
Praneškite vardus' ir tu, ku
rie negali užsimokėti,, lies 
centrui yra svarbu žinoti, 
kiek iš viso yra nariu,

Čekius malonėkite išrašy
ti vardu O. Sidabriene ir 
siųsti ’ — V. J. Blavaekas, 
7 Mott St., Worcester, Alass. 
Malonėkite paskubinti, pra
šau. Rast. V. J. Bla/Mckas,

VERTA SUSIRŪPINTI

KUOPOMS PRANE- 
ŠIMAS .

Blaivininkų 23-čias sei- 
‘ mas bus. 1933 m. rugsėjo 17 

d.,. Alarianapėlio kolegijoje, 
Thompson, Coim.

Visų kuopą valdybos pri
valo pranešti, centrui savo

d
i 
‘ii

Į

STEBUKLINGAS DUO
NOS ATSIRADIAIAS

Kasmet turime cent rali
ui ą organizaciją s ei m u s. 
Tai labai gražus darbas. Sm 
sivažiuoją atstovai. iŠ įvai
rią vietą, net ir iš Lietuvos 
pasitaiko svečią. .. /

Išrinktieji atstovai svar
sto praeities ir ateities gy
venimo bei veikimo įvykius.’

Daug svarbią seimą jau 
praėjo. Blaivininkams gi 
darbas tebėra prieš akis. 
Rugsėjo 17 d. įvyksta mūsą 
organizacijos metinis sei
mas, kuris bus istorinis, 
nes įvyksta Lietuviu Kole
gijoje, Thompson, Conm, 
Amerikos lietuvių šviesos 
tvirtovėje.

Tikimės, jog seimas bus 
gausingas delegatais ir gar
bingais svečiais. Laukiame 
Dvasios Vadą,, profesionalą, 
studentą ir darbininką, ku
rie. gerai supras amžino at
minimo vyskupo Valančiaus 
pradėtą blaivybės darbą liė- 
tuvią tautoje. . .

Tauta be blaivybės negali 
daryti pažangos. Priklau
sydami Blaivybės draugijai 
daug gera nuveįksim, o pri
klausyti labai lengva, nes 
mokestis mažas, o negalin
tieji . užsimokėti yra atlei
džiami.

Laukiami dalyviai ir iš 
tų vietą, kur nėra kuopą. 
Visi bendrai rūpinsimės, ar
timo meilės skatinimui, gel
bėti. tautą iš didžiausio 
priešo nikolio nasrų.

Benediktas Jakutis,
N. A. Blaiv. Apskr. 

iždininkas.

Musų Pašalpines Draugijos
'-Kiekvienoje mūsą lietu

vių, kolonijoje yra viena ar 
daugiau pašalpinią draugi
ją. Jos nemažai prisidėjo 
prie palaikymo, lietuvybės 

.-mūsų1 išeivijos Tarpe, Rei- 
.'v kia pripažinti, kad jos yra 

. . atlikasios gan svarbų v.aid- 
! inenį mūsą visUomeniijiame 

gyvenime.
Bet daugumas tą draugi

ją dabar yra stagnacijos 
padėtyje. Nariai sensta -ir 

. miršta, Naują narių :ina- 
,. žni.’ Likusiems, nariams da< 
t • rosi vis sunkesnė ir sunkes

nė našta. Su laikų, jei ne
bus galima v jas įlieti nau- 

•• jo kraujo, jos. lutes- mirti.
Tai butų didelis smūgis miK

są lietuviu judėjimui Ame
rikoje. Dabar yra laikas 
pradėti. rūpintis jų likimu. 
. Alano manvmu, vra tiktai 
viena išeitis. Jos . turi 
jungtis į tvirtas ce’ntrali- 
nes organizacija. . Jei Š. L, 
Rr K. A. norėtą ir galėtą 
gauti leidimą organizuotis 
įvairiose valstybėse, tai. jis 
turėtą surasti būdą kaip tas 
d raugi jas . inkorporuoti į 
susivienij imą ir ] talikti jas 
kaipo kuopas.; ,

Kadangi iš S. t. R. K. A. 
veikimo matyti, kad ten nė
ra palinkimo išplėsti savo; 
veikimą, tai įvairiose vals
tybėse. mes turėtume steigti 
panašias organizacijas, kiv

Italijoje siautė žiaurus 
naminis karas tarp dviejų 
partiją! Guelfą- ir Gibeliną. 
Kaip nuo visų karą, taip ir 
nuo šio žmones daug imkmi- 
tejo.. Vienas iš didžiausiai 
nukentėjusią miestą buvo 
Arezzo, Tą inicstą apsupo 
Floronfinų kaiduomene ir 
gyventojus privertė badu 
mirti, nes nebuvo galima 
gauti maisto iš kitur. Vis
kas aplinkui, buvo išnaikin
ta.

Arezzo mieste buvo Tėvą 
BervikvviemiolyĮiasF Vie
nuoliai, kaip ir kiti miesto 
gyventojai nebėtmėjo ką 
valgyti. Apie ją vargingą 
padėjimą buvo pranešta tos 
kongregacijos gener o 1 u i, 
kimigui Pilypui Bez i n i. 
Pilypas visiems buvo žino
mas kaip taikos darytojas 
taip kovojančią. Dabar gi 
užgirdęs apie vien uolią 
skurdą padėjimą veikiai at
ėjo į Arezzo.

Į vienuolyną jis atėjo pa
vakary. Už valandos po jo 
atėjimo, suskambėjo vie
nuolyno varpas šaukiąs vie
nuolius vakarieniauti. Pi
lypas, sykiu su kitais nuėjo 
į. valgomąjį rūbą.

Atkalbėjus maldą, kuni
gai susėdo prie stalų, Ta- 
.čiau išrodė, tai. didis pasity
čiojimas. Ant stalu nebuvo 
maisto..

Pilypas atsisukęs į vie
nuolyno perdėtinį užklausė:

■‘Ar vienuolyne visai nė
ra maisto?” .

“Nėra visai, Tėve genero
le,” atsakė vienuolis.

“Kaip senai jūs neturite 
maisto,” užklausė Pilypas.

Vienuolis atsakė, kad daž
nai jie lietui! ką valgyti. \ 
j “Ar tu, pagal vienuolyno 
įprotį, siuntei vienuolius 
prašyti iš žmonių išmal
dos'?” ' ' . .

“Tėve, generole,” atsakė 
perdėtiniš, “visi mes šį ry
tą buveine išėję, bet visai 
mažai tegavome duonos, 
vos pietums užteko. Žmo
nes mums. noriai duotą,' bet 
jie patys neturi ko valgyti-.”

Valandėlę Pilypas sėdėjo 
ir žiūrėjo į vienuolius; Ją 
veiduose jis matė nusimini
mą, Pasikėlęs jis pradėjo 
kalbėti, ragindamas juos ne
nusiminti, bet . pasitikėti 
Dievo šventai Apvaizdai; 
Juk Dievas ją neaplcisiąs.

“Ko esate bailus, jus

-’UL
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menko tikėjimo?” jis barė 
, juos, uAi* neatsimenate ką 
Dievas šventame Rašte,, yra 
pasakos ?” Aš esu tavo, iš
gelbėjimas. Šaukis prie 
Manęs savo nelįainną dieno
je, ir Aš išgelbėkiu tave, ir 
tu pagarbinsi Mano. ” f‘ Ar 
jūs užmiršote d>ai Jis savo 
žmonos tyruose maitino ir. iš 
Uolos leido . vandenį; kad 
juos pagirdytų? Ar atsi
menate, kad penkiais duo
nos kepalėliais pavalgydino 
penkis tūkstančius žmonių. 
Toliau, argi nežinote, kad 
mūsų Kengrėgaci j<>s Kara
lienė, Marija, kurios tarnai 
mes esame, yra duošniausio- 
ji malonių Motina ? Jei ti
kėjimo ir valties dorybės y- 
ra silpnos pasauliečiuose, 
jumyse jos turi būti, tvirtos 
ir gyvos. Žiūrėkite kai Die-. 
vas aprūpina pagonis, tur
kus ir žydus. Tai ar ma
note, kad Jis’ apleis tuos, 
kurie dieną ir naktį Jam 
tarnauja? Kelkitės broliai, 
būkite linksmi. Eikime į

bažnyčią pasimelsti ir būki
me tikri,’ kad šiandie mes 
regėsime Dievo’ gailestingu
mą/’

.Vienuoliai sukilo, tyliai 
nuėjo visi Į bažnyčią. ’Su-. 
klaupė visi prie Marijos al
toriaus ilgai ir nuoširdžiai 
meldėsi. .Po ilgą maldą jie : 
rengėsi grįžti į savo kamban 
vįus, tik staiga kažin kas 
pasibeldė prie bažnyčios du
rą. Perdėtiniš ir du bro
liai priėję atidarė, sunldas 
vienuolyno bažnyčios dūris. 
Nieko nebuvo, bet ant laip
tą padėtos dvi didelės pin
tinės duoną.

11Duonai Duona!” links
mai sušuko vienuoliai.
■'Atsiskubino visi vienuo

liai pamatyti stebuklingos 
duonos.

Tikrai Dievo gailestingu
mas apsireiškė jiems.a Apie, 
tą stebuklą greitai sužinojo 
miesto žmonės ir atbėgo pa
matyti ir pasimokyti, kaip 
vienuolius reikia šelpti.

Tas stebuklas, visose Scr- 
vitą Kongregacijos bažny
čiose, yra minimas šv. Pily
po šventėje, rugpiūčio 23 d. 
Prieš šv; mišias yra šventi
nama duona ir išdalinama 
žmonėms. T.
Phiįa pa

VIETINES ŽINIOS
. jįjįiuuiiiiu.iO......... •' ' •'’Hitiir’iHmiiiiM

MŪZOS NAUDA
. šiomis dienomis atsidarė 

nauja muzikos mokykla, 
kimios vedėja yra p-lė AL 
Treinavičiūtė, prit y r U s i 
mokytoja, baigusiu aukštąją 
muzikos mokyklą.

Aluzikos nauda, gyvenime 
labai didelė. lietuviai turi 
daug gabumą muzikoje, tik 
gaila, -jog jie nėra lavinami 
ir * tuo būdu, neištobūlina 
Dievo suteiki ii dovanu, .

z\rgi nemalonu tėveliams,

rios galėtą priimti’ esančias 
pašaipiuos draugijas ir pa
versti jas kuopomis. To ne- 
1)11^4 gana. - Sutverus tokią 
organizaciją, tuojau reikia 
pradėti vają, kad prisirašy
tą. daugiaunarių iš mūsų 
priaugančiosios, kaitos.

: Čia paduodu mintį Bū
tu gerai, kad tuo klausiniu 
atsilieptą inūsą koloniją se
nesnieji yeikėjjti inpąreikš- 
tą. savo nuomones*. •. :

■ J ........ irT. IFIf
luti susipratusiais ir vie
ningais, nesiduodančiais ki
tataučiams išnaudoti bei bū
ti pajuoktais.

BOSTONAS NEGAUNA 
20 MILUONP DOLERIO 

PASKOLOS

*• «
nebūtiĮ alus pardavinėja
mas aludėse. ' .

Aludžiu savininkams, ku< . 
rie pardavinės aliį po vidui* 
nakčia, bus atimti leidimai* 
turėti .aludes.

KRATA KLUBE i.

kai jų sūnus ar dukrelė mo
ka gražiai paskambinti pia
nu, ypač lietuviškas dainas? 
Muzika pagelbsti išreikšti 
dvasios nuotaiką. Todėl la
bai svarbu jaunuolius išla
vinti muzikoje. . .

Jau savaime . aiškią jog 
savo vaikus muzikos moky
ti -reikia siusti pas lietuvius 
mokytojus. Štai mokytoja 
p. Treinavičiūtė gali ge
riausiai pafarnauti. Kam 
gi eiti pas kitatautes mpky- 
tojus,' kai. turime savo. Pa
rodykim, kad lietuviai gali

Bostono mayoras Curley 
kreipėsi į 6 Afąsšacliusetfs 
valstybės finansų tarybą, 
prašydamas užginti jo vie
šąją darbu programą, ir 
tam reikalui paskirti 20 mi
lijonų dolerių paskolą iš fe- 
deralėš valdžios. Tarp ma- 
yoro Curley parengtos vie
šąją darbą programos pun
ktu buvo naujos požeminio 
gatvekarių linijos (Huntin- 
gton Avė) projektas, kurio 
į vykdymus kainuotų astųm 
uis ir pusę milijono dolerių.

Finansinė taryba visiškai 
atmetė Curley projektą .ir 
pareiškė,, jog Bostonui bus 
galima duoti nedaugiau 10 
milijoną dolerių,, bet su są
lyga, kad miesto tvarkymo 
reikaluose būtų vykdoma 
ekonomija, kad būtą suma
žinti taksai, kad nuosavybės 
įvertinimas būtą padarytas 
pagal esamas sąlygas.

. Šis finansinės tarybos nu
tarimas yra didelis smūgis 
mayorui Curley, kurs, Icaip 
sakoma, dabar žada kreiptis 
tiesiog į fedcralę vyriausy
bę.

30 METŲ SUKAKTIS
Marijona ir Petras Ribu

liai, žinomi Šv. Petro lietu
viu parapijos parapiečiai, 
rugpiūęio 30 d. sulaukė ve
dybinio gyvenimo 30 metą 
sukakties,

P. p. Kiburią prieteliai 
linki jiems ilgiausią laimin
giausią mėtą.

1 TYRUS LAUKUS
AM

. “Taip, ponas teisėjau,” atsako 
juodukas,” “žinai, kad papulsi į 
blogą metą.” . ‘

“Tai tiesa” pridūrė . teisėjas, 
bet. ar tu aiškiai žinai, kas atsi
tiks, jei pasakysi'tiesą,”

.“Taip, ponas teisėjau,” rimtai 
pasako juodukas, “aš. pralošiu 
bylą.”

“Ąr tai tas žni rgus, C h r i s 
Simpson, škotas ?

. “Žinoma, kad jisai. Ar neskai
tei laikraščiuose, kaip jis sušilęs 
lakstė ir ieškojo savo jaunuolės, 
išgirdęs, kad ji laimėjo 250 do
leriu gražuoliu parodoje.

MĖNULIS ■
. Vietinis: “Tik pmista pasižid- 
rėk,. koks stebėt iiiai gražus . ir 
pilnas menui iš. ”

Keliauninkas: “Ša tai (nie- 
kas. Jeigu atvyktumei į mūsą 
kraštą ir pamatytumei pilną mė‘ 
nuli, tai kitaip kalbėtumel”

IR ŠIAIP IR TAIP BLOGAI
Tūlas. .juodukas iš Tennėssefc' 

valstybes-..buvo apkaltiuUs vogi
mu kaimyną vištą. .Juodukui 
stovint Hiiiliflinko paskirtoje vie-.. 
toje, teisėjas prabyla’ į ■ juoduką 
šiais žodžiais: •

“Jeigu suinolitotunioi, kuomet 
būsi užklaustas, ar Žinai kokia 
.bausme tavęs laukia?n : .

OPUS klausimas
“Tėte, ar piktoji dvasia’ turi 

vaikų?,” klausia mažas Juozukas 
savo tėvo.

“Taip, mano sūnau. Iš kur 
atsirastų visi tie bankų plėšikai” 
atsako, tėvas.

I . AIŠKI matematika ’
Baltrus: ‘ “Vakar jiūpuoliau. 

nuo 20 pėdą aukščio laiptą.”
Raidas Į. ‘‘Kaip tai. atsitiko, 

kad ųeužsimušei?”
. Bal t rus f “Nu.puoliau nuo ant

ro stipino,” .
Surinko 0.

Šį sekmadienį, rugsėjo. 10 
d,, Spot. Pond laukuose 
įvyksta keturią draugiją 
(Apaštalystės, Amžino Ra- 
žančiaus,. Moterą Sąjungos 
ir Tretininku) bendras pik
nikas. • Kas nežino Spot 
Pond žavėjančią pievą, kal
nuotą giraičių, gražią ežerė
lių? ’

Štai geriausia proga išva
žiuoti ir linksmai, laiką pra
leisti.’ Visi kviečiami, visi 
laukiami.

Rengimo komitetą sudaro 
p. p. Marksienė, Staniuliū- 
tė, Jeskevičienė, Pazniokai- 
tė, NanartaviČienė, Šmigel- 
skytė, Mizgirdicnė, Jakima
vičienė.

Pikniko pelnas vasarinės 
mokyklos fondui; Jei būtą 
lietus, tai. parengi.n uis įvyk-- 
tą tuoj po sumos bažnytinė
je salėje.

DRAUDŽIA PARDUOTI 
ViUUIsĮĮ

• Šios savaites pradžioje. 
Bostono policija padarį* 
kratą . piliečiu klubo saliiH. : 
ne, kuriame atrasta degtL > . 
nes. Saliūno; vedėjas p* 
Pranaitis buvo suimtas iri 
pristatytas teismui. . Byla' 
pasiirta rugsėjo 13 dienai.

Tai jau ne pirma krata . 
klubo patalpose, tačiau šį 

kartą policininkai neišėjo 
tušti ■— jie rado į rodymą,- 
jog klubas verčiasi nelega
liu bizniu.

Šiaip ar laip, Jokie jvy-—__
kįai lietuviams garbės ne
daro. Daugelis klubo narių,' ; 
ir reiškia didelį nepasitėn-1 ~ . 
kinimą, klubo. . patalpose • 
vykstančiu girtuokliavlniu,.- . 
kurs nepagelbęs lietuviams 
eiti , pažangos keliu. Labai 
'gaila, jog vadinamose kultū
rinio darbo vietose susidaro 
girtuokliavimo lizdai. • ■ . ..

AUTOMOBILIU NELAI
MĖSE

Praėjusį sekmadieni, rug-/ 
sėjo 3 d., autoinobiliaus ne
laimėje lengvai sužeisti adv«. 
K. Kalinauskas ir M. Mark
sas. Automobilių vairavo? ’ 
Dr. J. Arentas.

. Pirmadienį, Darbo Die
noje, važiuodami automobi- . 
liu į Maynard pikniką turė-< 
jo nelaimę, keturi jaunuo
liai :— automobiliaus vai- • 
moto jas J; Kirstis, J. Ado- ' • 
mavicius,. Ad. Senukevičius 
i r Mykol as (Ir ilevičius. .Ją 
automobilius, apvirto ir visi .. 
važiuotojai turėjo išlipti : : 
pro išdaužtą langą,

PAIEŠKAU '
Šiuomį paieškomu Juozapo Sin

kevičiaus. Jis buvo dailydū (car-, 
penter). Gavęs post kartę kvie^ 
čiančią darban, jis išėjo dirbtų 
gegužės .4, 1.9121 Ir po šiai die
nai jo artimieji apie jį. nieko ne
girdi, nežino. Jis paeina Jiuo . 
Suvalkų, yra apie 52 metų, va
sario 7 d. vedė Valerijų ŠioŠicnė-. 
Stoškiūtę? So. Boston, Mašs., ii . 
turi sūnų Juozapu. . i •.

Kas žino apie gyvų ar. mirusį 
Juozapų Sinkevičių . malonėkit© 
kubgreičiausiai pranešti “Darbi* 
ninkui.” '

ĮĮostono policijos viršinun. 
kaš AL’ H. iCįiig' įsakė visą 
policijos..stočių .kapitonams 
griežtai prižiūrėti, kad šeš
tadienių . naktimis, po 12 ..vų

Kad pag-elbėti bedarbiams “Dar- 
biniuko” Administracija išmokė# 
bedarbiui už kiekvienų gamtų I ;
naujų mętiiię prenumeratų vienų Į 
dolerį. . ' '
Gera proga bedarbiams užsidirbt . 
ti- keletu ar keliolikų dolerių. - ■ • 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ajb 
mokamų darbų.

“DARBININKAS”
366 West Broodway, . \ 

So. Boston, Mass.

ŠKLEISKITĖ ŠVIESĄ 
Perskaitę “Darbininkų” nonų* 
meskite, bet dulkite kitiems pa-?i 
skaityti. Tokiu būdu supatin- •’{
disite kitus su “Darbininku” ir j
L. D. S. įr atremsite mūsų idė
jos priešų propagandų, Į
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DOBTKINKO

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lv

B METINIS “MOTINĖLES’^
■ . NARiy SUSIRINKIMAS [s- fę P. In<lruliai, J. Sta-
B ' . " ■ ■ 'rčiokas, A. Navidomskis, P.
E CHICAGO, Dl. —.. Stu- Beževičius, A. Aleksevičius, 
.E dentijos 7 šelpimo reikale Benediktas, P. .Budintis,
K' “Motinėlės” organizacijos ?Balciimaitėj O. Budriu-
K nartai, susirinkę Chicago, na^j K. Balchmiehėį K<ir
■J I1L, laike savo susirinkimą^' . Tamosiuiiai, A. Tarno-
K rugpiūčio 22 d. Jo. Mal, šiunaitė, P. Radžiute, J.
R praloto M. Krušo rozidcnci-l ^^aus^a8r. ^atYėnienė,W joje, . Dalyvavo sekantiej i 2* Baltrušiunienė, O. Godi-
jf nariai: kun. M. Pankus, joslsiene- ,
B pirmininkas j. kun. P. Juras, Toaštmašteriu buvo kleb. 
E rašt,, kunigai: Ig. Albavi-“1111’ *^ura“ls* 
P* čius, J. Balkūnaš, J. Čižau- . .
j skas, J. Misius, K. Vasys,
J K. Bičkauskas, J.. Simonai-
p • lis, J. Alekgiunas. S. Stonis J . 
į . adv. J. Lopatto per prosyl 
K ir kiti svečiai. į

Pirmininkui atidarius sii-Į 
< . smukimą ir t p aaiškinus j
į' f draugijos būklę, prieita prięr
į skyrimo stipendijų ar pa-
& šalpų. U aplikantų. vien-
' . balsiai suteikta stipendija

J, B. LauČkai, Boston, Mas- 
j* sachusetts. Kitų palikta iš-
t tirti..'
į . Kadangi pagal “M.” kon- 
( stituei ją jos valdyba pasi-l
| š lieka toji pati dar vienc-
? Tiems metams, tai tuomi su-
j smukimas ir baigtas.

j- . įteikta p. Škleniui keletą
ATIim IA1OO dovanėlių.
ATHO-j MASui Toji, vakarienė p. Aug.

j ----- ■ " • ■"" • Škleniui buvo didelis šur-
PAGERBE VEIKĘ J A prizds, nes jis kaip pats y-

? : Sekmadienio vakare, rug- “a išsireiškęs, per 60 metų
pįūčio 27 d., bažnytinėj sve- nieko panašaus nėra tnre- 
tainėj įvyko vakarienė; p. U€s- Jis buvo labai sujau-
Augustiiią Sklenį pagerbti, diiitas ir. truko .jam žodžių 

. Tai buvo p. Sklenio vardu-
■ . vės. .

V akarien ės . rengė j ai ir
dalyviai buvo šie:

. Klebonas kun. P. Jurai- 
tįs, J. ir V. Indriūnai, J J 

t Rashnaitė, P. Šimaitytė, O.
■Į Andrilhinaitė, M. Grigaliu-
Į. . nienė, J. Jasmskas, S. ir
į M. Paškauškai, J’ ir K.
J Gailiunai, L. ir E. Petro-
į . niai, A. ir M. Palsukiai, O,j

AUGUSTINAS SKLENIS

' ¥“

i"

■i •

SPĖJA GERBS METUS

K A L E N D O R Į U S

1934 METAIS 
bus daug darbu ir 
geri uždarbiai. Bus 
geros pramonės ir 
pelningas uždarbis 
'Ptamoiiini.nk a m s.
Dėl 1934 metu, iš
dirbu gražius sie
ninius

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

Laavrence, iuass.

Grįžęs Amerikon jis pa
pasakojo anglų laikraščio 
Telėgram redakcijai apie 
prasidėjusį karą ir vokiečių 
galingumą. Jis labai' neno
rėjo, kad Jungt Valst. bū
tų įveltos į karą.

P. Aug. Šklenio gimtinė 
yra Vabalninko.parap. Va
balninke jis turi pastatęs 
gi’ažų mūrinį barnų, kuria
me yra paštas ir parapijos 
svetainė. ,

P. Aug. Sklenis yra L. D. 
S. nariu nuo pat Šios orga
nizacijos įsikūrimo. Jis 
taip pat yra blaivininkų 
kuopos iždininkas ir kitų 
draugijų narys.

Gerb. veikėjui p. Škleniui 
linkime ilgiausių metų!

Pareikšta daug gražių 
sveikinimų iri linkėjimų ir

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

SCANDINAVIAN- 
AMER1CAN LINE 
248 Washington St., 

Boston

PARSIDUODA DUONKE- 
- . ‘ PYKLA

Labai prieinama kauni.- Priešas- 
' tįs pardavime - savininkas išva

žiuoja į Lietuvą. •
F. S. PIATĖK,

21 Whitehąll Street, 
Proyidenėe, B. I.

i

PROVIDENCE^I.

CAMBR1DGE, MASS.

Rugpiūčio 26 d. buvo už
baigimas vasarines mokyk
los, kurioje moką Brolis 
Juozas Kuprevičius, M. I. 
C. iŠ Thompson; Conn. .••.

Mokyklą lanke per 80 vai
kų. Kai kurie ateidavo net 
2—3 mylias kelio (Oran- 
ston, R.I.).

Paskutinę dieną visiems 
vaikams susirinkus, moky
tojas perstatė tuos, kurie 
turėjo už mokslą aukščiau
sius pažymius, b klebonas 
suteikė jiems dovanas. Iš 
mergaičių aukščiausį laips
nį turėjo Elena. Sereičikai- 
tė, o iš berniukų Vincas 
Čiočys. Jiedu gavo po gra
žią knygą.

Birutė Čįočytė visų var
du padėkojo mokytojui už 
jo trasą ir įteikė jam. dovay 
nų, kurias buvo nupirkę vi
si vaikai susidėję.

Mokytojas Brolis Kupre
vičius padėkojo vaikams už 
dovanas ir pareiškė, kad 
jam neroda su jais skirtis. 
Jis karštai juos ragino skai
tyti lietuviškas knygas ir 
laikraščius ir gerai išmokti 
lietuvių kalbą, kuri yra gra
žesnė už kitas kalbas ir de: 
kurios užlaikymo mūsų tė
vai tiek daug iškentėjo rusų 
priespaudos laikais. • :

Montello Lietuvių 
Diena Pavyko

išreikšti tą, ką jis jautė sa
vo širdyje. Ypatingai jis ' 
buvo dėkingas savo klebo- ■ 

Į nui kun. P. Jurąičiui.
Važiuodami per Athol į- 

namus p. A. E. Kneižys su1 
broliu kųn. S. P. Kneižiu 
sustojo prie Windsor House 
p. A. Sklenį pasveikinti. Su- 

| žinoję, kad svetainėje vaka
rienė p. Sklenį pagerbti at
vyko į ją ir jį pasveikino.

Kas gi tas p. Sklenis?
Nagi paprastas, darbinin

kas, geras katalikas, Baž
nyčios ir Lietuvos rėmėjas.

Iš Lietuvos atvyko į J. 
Valstybes į Troy, N. Y. 
jaunas. (Dabar jis jau turi 
apie 60 metų, amžiaus) . .Dir
bo pas ūkininkus. Vėliau 
gyveno Albany, N. Y. ir 

[Mahanoy City, Pa, 
I Atvykęs į Athol, Mašs. 
gavo darbą Windsor House 
ir išdirbęs 26 metus jį nu
pirko ir jau 12 metų kaip 
yra to . viešbučio savininkas. 

hViiidsor House randasi ar
ti lietuviii bažnyčios ir mie
sto centro, 32 Exchangė St.

Jis tiek metų pragyvenęs 
Amerikoj e nesuamerikonė-

Keturis kartus lankėsi 
Lietuvoje pas savuosius.

Vasario men. 1914. m. jis 
‘ buvo: išvykęs į Lietuvą ir 

jam. beviešint užklupo Pa- 
saulinis Karas, Kadangi 

' jis buvo Jungt. Valst. pilie
tis, tai. per Petrogradą iš 
Ąrkangelsko išvyko ■'.atgal į 
Ameriką. - - .

Aną dieną vienas žmogus 
užėjęs pas mane ir pažiūrė
jęs -“Darbininką” ir “Gar
są,” kurie pas mane randa
si klausia: ‘1 Kodėl nenusi
perki “i? neskaitai “Kelei
vio .

“Todėl, kad bijau likti 
aklas” - — atsakiau , jam. 
“Kaipgi tai,, jog ir “Darbi
ninką” ir “Garsą” skaity
damas gali likti aklas ? ”

—Visai ne. Kuomet aš 
skaitau tuos laikraščius, tai 
mano akys pasidaro švieses
nės ir aš toliau matau. Vi
sai nesuprantu tavo prota
vimo ir ką turi minty taip 
šnekėdamas.

Tamsta žinaiykad žmogus 
turi protą ir protauja,? Tac 
tamista gali suprasti, kač 

aš čia turiu minty ne kūno 
akis, bet proto.

. A-a, dabar žinau. Bet 
kaip tas gali būti, kad skai
tydamas \ “K-vį” gali likti 
protiniai aklas? Tas man 
nevisai aišku.”

—Pavyzdžiui, jeigu tams
ta pradėsi savo akysna pil
ti, kad ir po lašiuką nuodų, 
tai aišku, kad tamstos akys 
pages ir liksi .aklas.

. —Sykį skaičiau vienoje 
zoologiškoje knygoje apie 
vieną gyvačių rūšį, kurios 
vadinamos juodosios kobros,

te, jei ir teko pirma dova
na. Tąčiaus pasirodė daug 
ir kitų vaikų bei mergaičių, 
kurie žada didėlius dalykus 
nuveikti sporte . netolimoj' 
ateity. .. . J

Užkandžius vaikai turėjo
Visi pasieta? iš namų, 0 gė-i pil.madicllį 2, 3 ir 4 
nmi} pristatė ylius Belko- d d įvyk() Monte)lo LjoHl. 
nis, rnūstj pikniktj. dėdė. Į)įena( Romuvos paiko.

i>Savome 1T ’ Sekmadienis buvo Svarbiau- 
žindukų. . . šioji diena. Ryte visi lietu-
.Dešimtį geriausiai pasi-|viai Walikai išklausė Šv.

L |.mišių. Pasiprašę Aukš
ti čiausiojo palaimos 2 vai. po 

. pietų susirinko prie bažny-
’ čios ir. susigrupavę marša- 

vo į Romuvos parką, bėnui 
grojant. . •

Parado maršalu buvo p. j Tautkus. '•
Į parką susirinko apie du 

tūkstančiaii žmonių.
I Montello šauniosios šeimi- 
[ ninkėfv pakvietė svečius va- 
karieniaųti. Stalai buvo 
apkrauti skaniais valgiais 
ir gėrimais,

. Vakarienėje dalyvavo tos
Rugpiūčio 20 d. dėl 1 ietim .Dienos šeimininkas, klebo- 

go’oTo, parapijos parengi-p*1.8 knn J. Švagždys, kun. 
mas įvyko. bažnytinėje sve- Skalandis, Dr. Budreckis 
tainėje. Pelno liko parapi- Grpenhouse Tei. 39S4 
iai $^1790 Rezidencijos Tel. 1731-R

BEGONIS GREENHOUSES
Kleb. kun. S. P. Knėizis Goles ir Žolynai įvairioms

šią savaitę išvyko į Semina- . papuošimams 
riją atlikti metines Tekulek- “Pirk Kur Auga”.

. . / .v v v, v • 1320 Beimant Street,rijas. Gns .šeštadienio ly- Brickton, Mass.
tą. Rap. _ ____ :__ ____ L__________

Šeštadienį, sekmadienį irl.ir kiti lietuviai profoąiona-
.. *  1 • • • . - * r* n • j t • • *. T J   • j

žymė jusiu moksle, mokini ųj ■. 
nuvežė ii’ parvežė pats klc- ■ 
jonas savo automobiliu, 6 pį 

' eitus visus ‘nugabeno ir pat-i 
gabeno P. Savickas savoj 
roku, už ką jam. visi vaikai 

esame labai dėkipgi. 
Burbuliukas.

lai ir Brdhktono tniesto ma- 
yoras Baker,, Senatorius 
Milės ir kiti žynius valdžios. 
žmonės.

Pasakyta daug, gražių ir 
turiningų kalbų.

Net ir kitataučiai gėrėjo
si lietuvių ■“vieningumu ir 
svetingumu.

Garbe lietuviams.!

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

N0RW00ū, MASS.
- ATOSTOGAUJA

Adv, B. Sykes su žmona 
ir uošviais p. Raudeliunais 
išvyko į New Yorką atosto
gų

Rugpiūčio 28 d. vasarinės, 
mokyklos vaikai turėjo sa
vo išvažiavimą į Klaipėdos 
parką. Tenai, jie kartu su 
klebonu ir mokytoju pralei
do visą dieną žaizdami ir 
darydami visokį sportą. 
Labiau pasižymėję gavo do
vanas. Greičiausia bėgime 
pasirodė Marytė Virbickai-

IOWELL, MASS.

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

-------2Ofisasti
SANBORN BLOČK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TcL Norwood 0330

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tėl. Norwood 1315-W

’ 1

GH ARBON’S
PIANAI—BADIO8 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos

mašinos
20 TRŲMBULL STREET

WORCESTER, MAUS.
Tol 4-9430

Lengvos IMlygo*—Be Nuošimčiel
a

i

biaūs bijokite tų, kurie ga
li jūsų sielą nužudyt.” Bet 
kur; čia tau žmonės Jo per
sergėjimų klausys. Jie 
skaito laikraščius, kurie lyg 
kokie nuodingi kirminai lei
džia jų proto ir sąžinės aky
sna nuodus ir beskaitydami 
nei nepasijunta, • kaip lieka 
protiniai neregiais.

Pavyzclin 1 c K-vis ” deda 
jos randasi Pietinėj Afri- straipsnį verstą iš rusų so

či j alistų laikraščio, kur bol
ševikų valdymas vadinamas 
beprotišku, tuomi jis prisi
deda prie rusų bolševikų 
valdžios kritikavimo. Bet 
ar bolševikai nėra to paties 
“K.” ir kitų jam panašių 
laikraščių mokiniai? Tad 
kam dar juos vadinti bepro
čiais? Bolševikai nors ant 
tiek yra nuoseklūs, kad jie 
tas teorijas, apie kurias ke
leiviniai ir jiems panašūs 
soėijalistai vien tik kalba,, 
o bolševikai praktiškai vyk
do gyveniman, nors taip da
rant jiems patiems“ priseina 
badant. .

Tad'kodėl Rusija, tokia 
didelė valstija, turinti mil
žiniškus derlingos žemės 
plotus priversta yra badant ? 
Atsakymas trumpas: todėl, 
kad ją valdo, protiniai ne
regiai, kuinuos tokiais pą^ 
darė “Keleiviui” panašūs 
laikraščiai. . ■

Tacl katalikai tokių laik
raščių turėtų saugotis lyg 
kokios nuodingos gyvatės ir 
jii nei į rankas neimti.

-—-—- ĮDOiytlAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
MŪSŲ BIZNIERIAI “DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
Mūsų biznieriai buvo su-1 2^34' Cliicagd,

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

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

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

/‘LAIVAS,” savaitinis Tėvij. Marijonų žurnalas, 2334 S.
- Oakley Avė., Čhicago, Illinois. Metams $2.00., • 

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

| _ Metams 2.00. . ~
[“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina 'dukart į mė:

• nesį, 4736 S. Wood St., Chicago, III. .Metams $2;00

ko j. Tai yra neapsakomai 
nuodingos ir didžiai pavo
jingos gyvatės. Jos turi pa- 
žiauny maišiuką, kuris pil
nas nuodų. Kai kokis gy
vulys ar žmogus prie jų 
prisiartina, tai jos purkščia 
akysna nuodus. Jeigu tų 
nuodų patenka žmogui ar 
gyvuliui akysna, tai tas tuoj 
apanka.

—Todėl žmonės tose vie
tose, kur jįj randasi, būna 
labai atsargūs, kad prie jų 
rieprisįartintų.

—Aš nežinau ar rastųsi 
pasauly tokis neišmintingas 
žmogus, kuriam jeigu kas 
prisiųstų. tokią nuodingą 
gyvatę, džiaugtųsi gavęs to
kią dovaną| ir laikytų ją sa
vo namuose.

Žmonės '.visokiomis prie
monėmis saugoja savo kūno 
sveikatą ir gyvybę, nuo pa
vojaus, o savo proto sveika
tos ir sielos . gyvybes visai 
nepaiso.

Nors mūsų Didysis Mo
kytojas yra aiškiai pasakęs: 
“Nebijokite tų, kurie -gali 
jūsų < kūną užmušt, bet la-

vaTffe bet dabar ii e atsi-j ■^Irinms $6.00.
valgę, Otų uaoai jie <<y| ą P'RTN^TVTTT A« ” T .i 
griebia. Noriu pažymėti 
kelis biznierius:

Boston Baking Co. veda 
J. Tamašauskas ir B. And- 
rušaitis. Gyvuoja gerai, 
turi tris trokus. J, Tamo
šauskas yra L. D. S., narys. 
„ Lowell. Bottling 'Co. ir 
gyvuoja gerai. Ji vedama 
brolių Paulauskų,'turi du 
trokus. VI. Paulauskas y- 
•ra L. D. S . narys, .Naujos 
Anglijos apskričio i pirmi
ninkas. Į

Mėsos krautuvių savinin
kai smarkiai taisos bei ge
rina savo krautuves. L. D. 
S. narys J. Baumilas per
taisė krautuvę, įrengdamas 
naują ledaunę su motoru.

L. D. S. narys A. Vilki-[ 
šius persikėlė į naują vietą 
ir įsigijo naują ledaunę.

Naujai krautuvę atidarė 
G. Jonis, kuriam, matyti, 
prekyba sekasi.

Southbostonietis A. Bal
čius atidarė gazolino stotį, 
tad lietuviai turės progos 
nusipirkti gazolino pas lie
tuvį. • '

LAWRENCE,MASS.
Po ilgos ligos rugpiūčio 

22 dieną atsiskyrė su Šiuo 
pasauliu Vincentas Painius- 
kis, išgyvenęs Laiwrence 25 
metus,

Buvo kilęs iš Trikšįų kai
mo, Papilės parapijos. Di
dėliame nuliudimė paliko 
žmona Zuzana: ir sūnūs Jo
nas... Teguį ilsisi ramybėje...

S. C’etottskus.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vaizdo. . ‘

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę^—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- 'j 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus, Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos

• Lietuvos ir Vilniaus krašto.
“ Darbininkas ’ ’ metams....
“Darbininkas” pusmečiui ...
Jei ięnšį tik vieną kartą į savaitę.,...$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINfiMS 
Į LIETUVĄ

Metams...... .> .. .$5.00
Pusmečiui ........------- - - ...... .$2.50

SPAUDA‘YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBŪ, TAD 
. IR NAUDOKIS JA*

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS .

PRIEINAMOMIS KAINOMIS t
Reikale kreipkitės pas

UDARBININKAŠM
366 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tėl. So. Boston

....-4.00
.. .$2.00

v;.
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Del Dariaus-Girėno Tragiš
kos Mirties

žmoiiią teisią priversta ka- 
ru ar kitokiu būdu atsily
ginti. Žinoma, čia tuo jaus 
įsiveltą prancūzai, lenkai, 
lietuviai ir Amerika... ir 
greičiausiai žvdai, Tai bū- « ■ • , • . 
tu baisi karė, gal dar bai
sesnė negu pasauline.

Užtat kaip tik ir pavojus 
įtraukti pasauli į karę. Mes 
turime būti atsargūs su pa
reiškimais ir propaganda... 
Lietuva gerai daro, kad ne
siskubina viešai . pareikšti-: 
savo nuomones dėl lakūną 
mirties. Jeigu Lietuva ofi
cialiai pareikštu Amerikai 
ir pasauliui, kad vokiečiai 
juos nušovė^ tai lietuviai 
pareikštą Amerikai ir pa
sauliui, kad vokiečiai juos 
nušovė, tai lietuviai turėtą 
prašyti ir reikalauti Ąme- 

’ rikes, kad ir ji prisidėtą. 
“ neš jiedu buvo ir Amerikos 

sūnūs ir piliečiai. Mūsą 
planai turėtą dabar gimti ir 
i šaukšto formuojami, neš
kai ateis valanda, mes turi
me būti prisirengę parody
ti ir laiku, savo lietuvišką 
ištikimybę. J eigų Darius 
ir Girėnas galėjo mirti dėl 
tautos garbės, mes turėtume 
nors protestais ir prašy
mais stoti už juos.. Bet, at
sargiai, Lietuva.! Lietuviai!!
Tik faktą akivaizdoje, vie
šai . pasireiškime ir .elgia
mės ne jausmais, bet šalto 
proto galybe.

Spaudoje . tilpo įvairią : 
nuoinonią ir pranešimą dėl 
mūsą lakūną Bariaus ir Gi- i 
Tūlio. Tos nuomonės yra 
gražios, patriotiškos, bet ir 
baisios i r. pavoj ingos. Len- 

.. gįva sakyti ir. spėlioti dėl ją 
dviejų mirties, bet nelengva 
ii* beveik negalima įrodyti. 
'Žinoma, lenką ir prancūzių 
spauda tuojaus pranėše, 
kad vokiečiam-juos nuŠovū. 
Mes gailine gerai suprasti- 
lenku ir prancūzą, taip pat 
ir .Vokietijos žydą- spaudą 
ir įiropagandą.

Rodos, ir Lietuvos val
džios tyrinėjimai rodo, kad 
kas . nors į juos šovė. Čia 
reikia labai atsargiai Ame
rikos ir Lietuvos lietuviams

• elgtis, nes .dėl mūsą neat.sar- 
. gumo gali kilti tarptautiniai 

nesusipratimai, Atsimena
te pradžią Pasaulinio Karo. 
Serbai, nors menką tauta ir 
Austro-Vengrą valdoma, 
nužudė Austrijos-Vėngrijos 
kunigaikštį Prancišką Fer
dinandą, birželio 28 d., 1914 
m. Tas ..nužudymas to ku
nigaikščio buvo, priežastimi 
Pasaulinių. Karo, Dabar 
pvilygin.aA.ai jeigu? lietu
viai galėtą įrodyti, kad vo
kiečiai tikrai nušovė tuodu 
lietuviu, didvyriu, tai Lietu
va, ir Amerika turėtą stotį 
už juos ir pareikalauti vo- 

' kiečių tą dalyką kaip nors 
atitaisyti..^ jeigu ne, tai Vo
kietija. turėtą būti pagal

WATERBURY, GGNN
BOAVLING alleystt 

T ' . ATIDARYMAS
• Pereitą šeštadienio vaka

rą įvyko nepaprastas vaka-
• ras, būtent, forniališkas 

atidarymas Šv. Juozapo Al- 
leys’ą ir bmvlingo sezono. 
Kapitonais,- vykdytojais bei 
liudytojais buvo šie garbin
gi asmenys ir patyrę boile
riai: klebonas kunigas Va- 
lantiejus su. savo trimis * vi
karais kunigais Kazląuskti, 
Kripu ir Gauronskii. Pas
kui prie formališk'esnią ap
eigų dalyvavo daktarai. 
Aukštikalniai (Hill ir Col- 
ney), dentistas Selenas, adv. 
Ališauskas ir keletas kitą. 
boxvling karštuoliu kaip tai 

•. vedėjas Bovrling Allcys Jo- 
’ nas Kairys ir zakristijonas 

Jonas Vaitukaitis, Visi po 
ą šią. trumpą, bet labai rei,ks-

nimgą apeigą ir ceremoni
ją bandė savo karšti biskį 
nuraminti... ypatingai Wa- 
terburio detektyvą leitenan
tas Matas Balanda (kurio 
pavardės tyčią viršuje ne
minėjau, -nes jahi geriausiai 
tą vakarą sekėsi ir jis man 
tylomis pasakė, kad rengėsi 
į kailį duoti tokiems šau

niems boileriams kaip ad
vokatams Bronsky ir Bab- 
binui ir kitiems). Taip tai 
praėjo pirmutinis šio sezo
no binvling alleys vakaras. 
Noriu priminti Waterbury 
niot erinis ir mergaitėms 
boiylerėms, kad tą vakarą 
puošė viena, lietuvaitė, ku
ri norėjo matyti (nors 
nesisekė) reprezent a. e i j ą 
merginą, Valio, Waterbu- 
rietės... jūs ir turite vyrams 
nepasiduoti 1

LANKĖSI
Šiomis. dienomis lankėsi

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
THOMPSON, CONN.

. .... . Kolegija turi aštuonią metą mokslo kursą. Pirhiie- 
. v ji keturi pietai yra. Aukštesnės Mokyklos — Classiėąl 

Įligb Sėhool .— kursai; Antroji dalis'..— tai keturių incp
. tą kolegijos kursas. ■ . •. \ ..

... Mari, anapoliš. yra vienatine kolegija, • kurioje lietu-
• !. viąi jaunuoliai yra aiddejami 'tikybinėje ii* tautinėje dva- 

'■ • siojcA .’ \ • ... ■ ’ '. •./ '■ . ,1M ;
. Kolegija yra inkorporuota Connectieitt valstijoje.

•. . Norintieji savo vaildiskiųsfiį aukštesnius mokslus, 
rašvkite adresu: .. - : : '
MARIANAI’OLIS COLLEUE, TUOMPSO^’, CON&’ 

. ■’ . 'A.

ir prityrimo, jog 
išveli fintas jauniio- 

• stoti į.kovą gerai

įvairus, 
pratimo 
šviežiai 
lis turi

Iš tų. kursu, kun. Keido- 
sius' tikisi įsigyti,Žinią vie
tiniam. vilkiniui tobulinti. 
Nors mūsą parapijoje esa
ma gaila gyvumo’,, tačiau ku-

KKTDOŠirs 
N EW YORK E

Priėš’ pat pradetlant ru
dens Sezoną, kun, KĄdošius, 
naujai įšventintas parapijoj 
daibinfiikas, išvyko į Nt.v 
Yorką " ruoštis smarkimn 
darbui, šiais laikais kuni
go ir gjyvė pasauliečio —

KUN. J. KAZLAUSKAS,
Iki šiolei, buvęs Watėrbury, Conm, Šv, Juozapo lietuvių 
parapijos vikaras, šiomis dienomis paskirtas Ansonia, 
Conn., lietuvių, parapijos klebonu. Buvęs Ansonia kle
bonas kun. Jankauskas atleistas iš pareigą sveikatai pa
taisyti^

AYaterburiečiai ir “Darbininkas,” sveikindami nau
jąjį Ansonia kleboną linki jam gražiausio pasisekimo iš
ganingoje darbuotėje. .-

garbingas, svečias p. Juozas 
Šaliūnas, buvęs • Watel*burie- 
tis, bet dabar gvvena Wil- 
keš-Barre,. Pa., kur j isai 
sekretoriauja Lietuviu Ro
mos . Kataliką SusivienyjL 
me Amerikoje. Gerb. sek
retorius pasakoja kaip jo 
šeimynai su Silsivienyjinio 
prezidento Sutkaus šeimy
na buvo sunku važiuoti per 
Pemisvlvania, nes labai ly- 
jo, o į Connectieut atvykę- 
turėjo nugalėti miglas ir 
užtat jiems tekę važiuoti to
liau negu reikėjo! Džiau
gėsi pamatęs lietuviu Ma- 
rianapolio Kolegiją, Thom
pson, Conn.

SVEČIAI
Pereitą . savaitę lankėsi 

Waterbūry žymūs svečiai 
kunigas Ražaitis, Dr. kun.. 
Bružas iš Nashua. N. H. 
lietimu parapijos klebonas, 
kun Knita. AVaterbūrietis, 
kuris darbuojasi su kunigu 
Simonaičiu, Elizabeth, Ne\v 
Jersey, kun. Bakanas iš 
Westfield, Mass. ‘

BRIDGEPDRT. CONN.
METINIS PIKNIKAS
Rugpjūčio 27 d., Devon,. 

Conn. visai prie Bridgepor- 
• to miesto,. Šv. Jurgio, lietu
vių parapijos lietuviai su 
klebonu kun. Pankuni prie
šaky, turūjĮ) labai sėkmingą 
savo metinį pikniką. .. Daug 
lietuvių. privažiavo netik iš

New Bnteūn, W,atėrbury .ir 
apylinkių lietuvių kolonijų'

ir miestų. Trys, chorai 
dalyvavo. > Visį lietuviai 
džiaugėsi atvykę ir dalyva
vę tokiame gražiame ir di
deliame piknike^ Būtą la
bai gerai, kad višos parapi
jos tai padarytą., būtent, 
kai viena parapija turi pik
niką, kad visos kitos para
pijos savo, atsilankymu, pri
silietą. Lietuviai gauna 
progą • susipažinti ir save 
senus draugus bei pažysta
mus pamatyti. Kuo dau
giau žmonių, tuo daugiau' 
pelno ir dvasios gaivinimo 
ir darbuotojuose geros ir 
pakyhisįos nu"i‘iik<^. Lie
tuviai sugyvenkime, vieny- 
liėje! . Matote kaip žydai 
moka kuogražiausiai sugy
venti ir pasidaryti ne tik 
medžiaginę, bot ir dvasinę, 
naudą.' . :

Iš kunigą piknike daly
vavo šie: klebonas kun. "M. 
Palikus, Waterliurio klebo
nas kun. Valant iejus ir 
kini. JKazlauskas.
SUGRĮŽO sveikas ir. 

PAILSĖJAS
Po’kelią savairią gydy

mosi Phoenicia New Yorko- 
kalnuose, kunigas Lūtkus 
LaSal Ietį e i ui si j < niieri us su-, 
grįžo į kolegiją.' . Jisai ne
užmiršo ąžoiti pas savą te-‘ 
vėlius ’Watvrbury. gyvenan
čius ir pas mus kleboirijoą. 
Gerai atrodo ir džiaugėsi^

Javimo darbą vesti. LaSąl- 
Ietie. Kolegijoje, .jisai, mo
ko ten .įvairius mokslu du- 
jyku’s. Taip pat muko mu-

. Kad tinkamai . prirongtii 
visuomenės dvasios vadits, 
garsūs vienuoliai Jėzuitai- 
jau treti motai kaip rengia 
vasarinius kursus: juose iš
dėstomą dabartinė Bažny
čios padėti, jos uždavinius 
ir .jos veikimo būdus. Ten 
išrodo.ina studentams, kai]) 
prisitaikinti- prie įvairią 
gyveninio .sąlygą, kaip , nu
galėti' žmonių įgimtą neran
gumą skėDafi ‘tildą imą, jai 110 
gyventi. Smulkmeniškai 
profesoriai nurodo, kaip ge
riausiai įsteigti parapijines 
■draugijas, arba įstengtas at-

zikos ir veda chorą ir rodos, 
matematiką. Linkime ku
nigui daktarui Lutkui svei-- 
kain darbuotis ilgai Kris
taus garbei ir kataliką. nau
dai, bei lietuviu garbei. 
Lietuviai džiaugiasi, kad 
svetimoje kolegijoje LąSal- 
lette lietuviai broliai kimi- 
gai taip aukštai yra. prasi-- 
nitišę ir tokias aukštas vie
tas f aukščiausias vietas vi
soje kolegijoje) turi užėmę. 
Kun. Dr. Mykolas Cibuls
kis yra tos kolegijos perdė- 
finis ir kunigas Tutkus, ku
ris veda visus mokslo daly
kus. Valin, broliai liętli
čiai, daktarai kunigai misi
jom eria'i!

Mūsą įmone padirba visokios rūšies žvakes-, ir altoriaus bei zakristijos reik- • 
meilus. Pas mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrimą žva- . 
kin, aukojamąją lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo, .miglią. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai .prisiunčiamo pilną 

mūsą- dirbii ną. katalogą. ....

A. Gross Candle Co. Ine.
Į . . ŽVAKIŲ DIRBĖJAI NUO 1837 METŲ .

s BalUpiore,. Md.
Į'..' NEW YORK ‘E ATSTOVAS; CHANIN BLDG,
S . • • * ‘ M : i - . . ’ ‘ .

Studeiir 
lai išmoksta ką tikras veik
lus katalikas, ar jis butą 
kunigas ar pasaulietis, pri
valo pats žinoti, ir ką jam 
Teikia klf iefns pranešti. Žo
džiu, šiais kursais, stengia
masi gaivališkai prisitai
kinti prie šią dieną gyveni
mo ir jį- lydė, i Kristaus ke-

reiškia slinkti atgal. Ir 
štai ne atostogoms,, bet in
tensyviam darbui siunčia
mas delegatas įsigyti nau
ją žinią, prisisemti naujo 
įkvėpimo, . pasinaudoti vė
liausiomis mokslo, žiniomis. 

■ parapijiniam veikimui.
.. Turint dėmesy milžinišką 

ateinančią įlietu veikimo

rimtai ruoštis. Tikimės,, 
kad šiuo savo žygiu kun. 
Keidošiąs įves dar šviežaus 
judrumo mūsą darbuotėm

BALTlMORĖS VEIKĖ
JAS LIETUVOJE

Juozas . Čeplinskaš- vieti
nis lietuvių kataliką Įžymus; 
veikėjas, jau šiuo laiku Lie
tuvoje. Iš New Yorko iš
vyko. liepos 28 dieną ir pa
siekei Klaipėdą rugpiūčio 8 
d. Važiavo, su geru būrin 
lietuvių, iš 43 žmonių. Šve-: 
du laivu važiuodamas, per
sėdo Švedijoje ir mažesniu

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GBUAOOKAS
Graborius ir. Bąlsamuotojąs 

423 Š. PAOA STREET, 
BALTIMORE, MD. 

laivu užbaigė kelionę. Šiuo 
laiku, apsigyvens Seiną ap^ 
skrity, Rudaminos valsčiuj, 
Kurušą kaime.'.’

Nuo visą gaintos pavoją 
gerai ajisaugotas, laimingai 
atliko savo žygį, nesirgda- 
mas. Tačiau nuo žmonią 
nepavyko išsisaugoti. - Bū-, 
damas New Arorke, buvo va
gies .apiplėštas, kas sujau
dino giliai keleivi.

LIGA NAKUOSE .

1 \‘iyit ą. mėnesį Builelią 
šeima turėjo išlaikyti gana; 
didelį smūgį. Žinomo para
pijos veikėjo, Susivienijimo 
kuopos., raštininko, Juozo 
Budelio du. vaiku ir jis 
pats, susirgo ionsilais ir tū
rėjo juos išplauti. Gydyto
jas- Pechtig visiems atliko 
gana -saiigim ofierač.ijas ir 
paleido namon. Tačiau vie
nam vaikui kraujas, vėl pra
simušė ir kuri laiką buvo 
didžiame pavojuje. Perei
tą savaitę jau visi..buvo ]>a- 
gi.ję, ir., dabar jaunuoliai 
ruošiasi mokyklon,

MIRĖ

Rugpjūčio 29 dieną pasi
mirė Marija Ainiuticnė, gy- 

. vėlinsi 873 W. Loiiibard Št. 
Velionė sirgo džiova keli ine 
tai, tačiau tik ])ereitą vasa
lą ją išvežė miesto ligoni
nėn. Pastaruoju laiku, 
jausdama daug Įiablogėjus, 
prašėsi namon. Pabuvus 
tris savaites namie susilau
kė ni i rties,. . ■ ..'

Prie jos mirties patalo 
buvo jos vyras Kostantas, 
sūnūs, Kostantas ir. Albertas 
ir jos brolis Pranas Mate
lis. Laidotuvės įvyko rugp. 
31 dieną, 
kapinėse1, 
amžiaus.
jai 
ki.os ligos.

Iloly Re.dcemer
Buvoti) me.tįr

Teduoda Pievas 
ramybę po' tokios sun-

Jonas Lmikevičiuš, turė
jęs apie 25 metus,, po trum
pos, b(‘t aštrios ligos, pasi
mirė rugsėjo 2 dieną. Vėžio 
liga buvo mirties, priežastis. 
Palaidotas llo.lv Redeeiuer 
kapinėse rugsėjo 4 d.

f , .1- .

U
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APgRBlKlKRŽgPenktadienis, rugsėjo 8, 1933 .

gražiai ir apie 30 automo
bilių važiavo į savo kaimy
nų rengiamąją Lietuvių 
Dieną. Rochesteriečiai nu
važiavę labai gražiai pasiro
dė, nes mūsų jaunimas su
pliekė Niagara Falls jau
nuolius žaidžiant, sviedinį 
(Baseball), nors pralaimėto
jai turėjo kelis, žaidikus, 
kurie. žaidžia seraipro, rate
liuose. Mūsų; jaunuolių 
choras, p. Bariui vadovau
jant, labai gražiai padaina
vo., , Pirmiausiai . dainavo 
per radio iš stoties VVERB 
Buffalo, N. Y. Ceremonijų 
vedėjas King Brady persta
tė lietuvius, nors tenai buvo 
“Marothon” šokiai ir mažai 
laiko buvo mūSų chorui, bet 
labai gražiai sudainavo tris 
daineles ir tos dainelės su
traukė daugybę klausytojų 
prie gnrsiakalbiiu kuri e bu- 
vo įtaisyti ore ir svetainėje. 
Vėliau atvirame ore choras 
sudainavo keletą dainelių. 
Prieš sudainuosiant l- Vil
nių” mūsų klebonas kūn. 
Jonas Bakšys pasakė • smar
kią ir patriotingą kalbą, ra
gindamas jaunuolius sekti 
pavyzdį Rochesterio jau
nuolių ir būti, tikrais. lietu
viais. Niagara Falls klebo^ 
nas kun. F. Gehimbis gra
žiai padėkojo chorui ir vi
siems dalyviams už skaitlin
gą dalyvavimą. Laike dai
navimo daugelis žmonių la
bai susijaudino, nes ilgą 
■laiką nebuvo girdėję. A- 
pąrt Rochesterio ir Niagara 
Falls lietuvių dalyvavo lie
tuviai ir iš Buffalo, N. Y. 
ir visi linksmai laiką pra
leido.

GEDULO DIENA
Vilnių Vaduoti skyrius 

rengia Spalių 9-tos dienos 
paminėjimą. Jeigu planai 
nebus permainyti, tai pami
nėjimas įvyks rugsėjo 23 d. 
dalyvaujant didžiuliam cho
rui. Kalbėtojais bus klebo
nas kun. Jonas Bakšys ir 
Jonas Čelkys-Morkūnas.

NEW YORK CITY
f PARAPIJOS PIKNIKAS
| Visu laukiamas Aušros 
t Vartų parapijos piknikas
£ įvyks sekmadienį,. rugsėjo
f . 17 d., E. 225tli >St parke. 
L . /Pradžia 2 vai? po pietų), 
į Vieta piknikui labai graži
| ' ir tinkama. Ten galėsite: 
ė linksmai pašokti, neš gros
i geriausias New Yorko lietu-
į vių orkestras.. Be to, dai-
į Intos parapijos choras, varg-
t A, Kaminskui vadovaujant.
? . Šio pikniko laukia ir
i Vonkers ir Bronx lietuviai,

nes ir jie nori parodyti sa
vo meną ir sportą.

Taip pat laukiame svečiu 
ir iš kitų miestu. Visi bus 
maloniai priimti ir pavai- 

’. šinti. f •
■_ —7— Kaip rasoti tą gražųjį par

ką? Labai lengva. Va
žiuojantiems traukiniu rei- 
id,a važiuoti Lexington Av. 
— AVI lite Plains subvvay iki 
225fh St. stoties, o iŠ ten 

. . dešinėn iki 814 Finks park, 
.• kur ii- yra toji gražioji mūr 

su piknikui vieta. Šio pik
niko pelnas skiriamas pa- 

- :, rupijai.

mokėdami atiduoti gražaus 
.] paskutinio patam avimo. 
Musų klebonas tą labai gra
žiai pastebėjo ir sudraudė 
tokius nešėjus. Graborius 
Jurgis Šavage kaip ir vi
suomet, taip ir dabar labai 
gražiai patarnavo.

Laikas susiprasti- mūsų 
žmonėms katalikams ir be
tik nepriklausyti prie bedie
viškų draugijų, kur bedie
viai tik pajudina tokį narį, 
Jet priklausyti prie gerų 
mtalikišlnj draugijų, kurių 
čia yra labai daug ir būti 
ikrais katalikais, b ne tik 

iš vardo.
Vyhirys.

WATERBURY, CONN

Komitetas,

PATERSON, N. J.

Ą 
fe

• >

ŠILKO PRAMONES AU
DĖJAI IŠĖJO T

'. . STREIKU
Rugpiūčio 30 d., 10 vai.

■ .- 'ryte šilko aukčjai išėjo į 
streiką; Streikieriai susi- 
rinko didžiulėj! miesto sve
tainėn. Visi į svetainę ne
sutilpo, daug darbininkų 
stove j o gatvė j e. Ai įskai
toma. kad 90 puoš, audėjų 
išėjo į streiką. Dedamos 
pastangos visus išvesti į ko
vą:

Praneša, kad Peunsylva- 
nijoj 100 nuoš. audėjų išėjo 
į streiką..
. Patersone streikuoja apie

. 7000 audėjų.
Rugsėjo .5 d. apie 14,000 

. šilko dažytojų žada išeiti į 
streiką.

, Naujosios Anglijos, Nevv 
Yorko ir kitų valstybių , šil
ko pramonės darbininkai 
taip pat streikuos.. Norima 
išvesti šilko audėjus visose 

• Jungt. Valstybėse ir suor- 
L ganizuoti į vieną uniją A.

L NAUJAS LIETUVIS
• DANTISTAS

Šiomis dįenoĮnis naujas 
jaunas lietuvis dantistas 
Jonas K. Zemantauskas 
(Zemans) atidarė savo ofi
są WaterbUry, 889 Bank 
St. Jis yra pavyzdingas 
ietuvis katalikas ir lietu
viai reikale turėtų eiti pas 
jį. Linkime naujam jaunam 
ietuviui dantistui geriau^ 
sios kloties mūsų tarpe.

MOKOSI
Pereitą savaitę Waterbu- 

rio lietuvių parapijos vika
ras kun. B. Gauronskas bu- 
mvo išvykęs savaitei į 
Fordham University, New 
York City, klausyti specia
lių paskaitų apie Katalikiš-

nys. Tikimasi, kad. jaunąs 
kunigėlis galės Waterbūrįo 
žmonėms patiekti. svarbių 
pamokinimų patirtų per tą 
savaitę. Jeigu visi katali
kai padėtų kunigams ir se
sutėms darbuotis, tai kata
likų. akcija, arba veikimas 
Amerikoje būtų daug sėk
mingesnis.
RENGIASL SPALIŲ 9... 
VILNIAUS GED U L O 
DIENOS PAMINĖJIMUI

Vieną dieną teko man 
pasimatyti su m u z i k u 
Olšausku. Kaip visuo
met jisai, nerimsta ir gal
voja pastatyti scenoje nau
jų ir svarbių dalykų. Iš jo 
kalbos paaiškėjo, kad jisai 
su garsiu New Britaino cho
ru jau rengiasi tinkamai 
paminėti Vilniaus Užgrobi- 
mo Dieną. Spalių 9. Tai 
būtų labai gražus dalykas 
visiems lietuviams rūpintis, 
kad tinkamai ir tikrai lie
tuviškai paminėti. Tai pa
lengvins Vilniaus lietuvių 
skausmus ir parodys pasau
liui, kad mes tikrai “Bė 
Vilniaus nenurimsim!”

C. BROOKIYN, N. Y.
ŠV. JURGIO PARAP. 

ŽINIOS
Pereitą Šeštadienį apsive

dė Mykolas Mičiulis su Kla
ra Ross, kuri perėjo iš. pro
testantų į katalikų tikėjimą.

Pereitą. sekmadienį apsi
vedė Stęphniją Švagždžiųtč, 
su Antanu Bonikowskiu.

Taip pat pereitą sekma
dienį apsivedė Jonas Kisie- 
lis- sų Angelą AuŠriūtę.. Ves
tuves buvo labai iškilmin
gos, turėjo daugybę svečių. 
Jonas ir Angelą nuo daug 
metų buvo veiklūs parapi
jos choro nariai.. Linkime 
geriausios kloties.

NEWARK, N. J.

NEWHKVEN, CONN,

Mūsų kolom jo J yra drau
gija Šv. Jurgio, kuri turį 
gražią salę įi> daug darbuo
jasi. Šią vasarą . turėjo i^ 
važiavimą. Padaryta daug 
pelno.

Nesenai buvo užprašę šv. 
misiąs už a. a. Dario ir Gi
rėno vėles. Šiame susirin
kime išrinko naują salės 
“gaspadorių.”

Narys.

į-
« ’

Įl

x:

. Išrodo, kad šilko audėjai 
streiką laimės.

Reporteris.

ROCHESTER, N. Y
Rengtoji ekskursija i Ni- 

.agra. Fallsr pasisek? labai

Įvykusio bazaro pelnas 
didelis ir klebonas širdingai 
dėkoja visiems dalyviams ir 
darbininkams už gražias pa
sekmes.

' Tetephone: STAGG 2—0706 - - • - ~

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X^RAY
Narni) Telefonas: Mlchlgan 2—4273

Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS t 
Nuo 0—12 Iš ryto, 2—8 vnk. * 

Šventadieninis susitarus j 

499 GRAND STREET 
(kampas Union Avė.)’ 

BROOKLYN, N. Y.

3

parapijiečiai susirinks, nes 
visi žmgeidąuja sužinoti, pa
sekmes to balsavimo. ..Štai 
kiek Msų jau paduota:

• - -.UI Pmlių,
: X, .............. .....  >. 1381

XX ...... ... .. 1829
Alb.. Markūnas... .. 280 
XXX .. .. . .

i Vincas Pęčkaitis 
Petras Pilipas .
Povylas Vyčius ..

rio viršeliais 50 centų.
Dabar yra geriausias lai

kas įsigyti šią taip btangią 
ir naudingą eilių Įmygą,

“DARBININKO” ADM., 
. 366 Wt Broadvvay, ’ 

South Boston, Mass..

4009 
. 100 
... 100 
.. 1

113
637
847

Ant.. Andrišiilnienp . 3019 
Sesuo Antonella. .
Sesuo Georgette ..
Sesuo Nikodemą ...
Sophia Samuolytė 2000 
Sesuo Vitalis .. .. . 1228 
Na, pažiūrėsime, kas toki 

bus išrinktu ■■ .
Beje, ar. rengiesi daly

vauti parapijos naujos rū
šies jomarkė, feruoso ir ba- 
zare, kuris prasidės sekma
dienį, rugsėjo 17 d. Girdė
ti, kad ten bus naiijienybių. 
O muzika tai iš Ridgewood, 
prof. vadovaujama.

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

Vargonininkas- lik ką sugrįžęs iš 
Lietuvos ieško vietos. Meldžiu 
kreiptis antrašu:

JONAS AUČIUS,
55 Montgomery St., 

Patersou, N. J,

ra
I KLASČIAUS

Į CUNTONPARKAS
I piknikams, baliams, lęoiicevtams, 
| šokiams Ir vfcfoklems paslllhlcsmlnb 
i mums smagiausia vieta Brook* 
| lyoe-Mafipethe. Jau laikas užslsa- 
| kyŲ salę Žiemos sezonui, 
I kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
į JONAS KLASČIUS- Sav, 

Maspeth, N. Y.

KLASČIAUS

PARAPIJOS CHORO 
IŠVAŽIAVIMAS

Pereitą sekmadienį New 
Haveno lietuvių parapijos 
choras turėjo savo metinį 
išvažiavimą,’ Visi ir visos 
turėjo “goočl time.” Daly
vavo ir keli kunigai: klebo-

—__ _ nas kun. Kaikaųskas ir kil
iąją Akciją. Tai yra labai pūgas Vašlteuš iš New Bri- 
svarbus šių dienų ‘ uždari-j Britam.

L. D. S. SEIMAS

Rugsėjo 2 dieną palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis J. Ridikas. Labai ne
gražus pąprotis daugelio 
mūsų kataliku, kurie pri
klauso prie bedieviški! drau
gijas nes katalikui nariui 
pasimirus nešėjais dažnai 
parenkami bedieviai, kurie 
atėję į bažnyčią netik nemo
ka bažnyčioje apsieiti, bet 
ir paniekina mirusi narį ne-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 18-tas metinis sei
mas šaukiamas 1933. m, rugsėjo 11 ir 12 d. d., Waterbury, 
Connecticut. . į : ,

Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis šv. Mišio- 
mis ir pamokslu Šv, Juozapo lietuvių parapijos bažny
čioje, Congrėss Avė., rugsėjo 11 d., 8 vai. rytą.

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

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

kių komisijų rinkimai.
5. Centro Valdybos pranešimai:

ą) Dvasios Vado,
b) Pirmininko,
e) Vice-pii’mininko,
d) Iždininko,
e) Sekretoriaus, ' •
f) Literatinės komJsijos,
g) ‘ Kontrolės komisijos.

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

išeivijos gyvenime.”
8. Sumanymų svarstymas bei rezoliucijų priėmimas;
9. Centro valdybos rinkimai; ... ' .

, 10. Seimo uždarymas.i “ ■ . • . ■ .
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs parengimai, ku

riais rūpinasi L*. D. S. 5 kuopa.
Visos Imopos ir apskričiai prašoma atsiųsti savo at

stovus, pampinti praktiškų sumanymų; atstovi! įgalio
jimai turi būti pasirašyti kuopos dvasios vado ir dviejų 

i valdybos narių. ' .
L. D. S. Centro Valdyba .

p _ . Dvasios. Vadas
Kun. Pr. Virmauskis

Pirmininkas
■ . Kun. j.-.Svagždys

' ■ Vice-Pirmininlms- : .
.. V. J.' Kudirka

Iždiniiikas
' A. Vaisiau skus.' 

Sekretorius -
’ ^ B. Kauįka. .

Rugp. 26 d-, sugrįžo iš 
Chicagos kun.. Ig. Kelmelis, 
vuris dalyvavo Kunigų Vie
nybės seime ir K. Federaci
jos kongrese. Sugrįžo pil
nas gražių įspūdžių.

Rugp. 27 d. šv. Cecilijos 
choras turėjo savo išvažia
vimą į pajūrį Jaunimo 
važiavo daug ir gražiai pa
silinksmino. Choras dabar 
jau pradės pamokas; reng- 
sis prie vaidinimo. Meti
niai šokiai bus lapkričio m. 
Bus du vaidinimu: “Pirš- 
ybos” ir “Trys mylimos.”

Kugirclęs,

MIRK

Ona Devclienė, 31 meto 
amžiaus, 20 Ten Eyck St., 
mirė rugsėjo 3 d. Palaido
ta rugsėjo 6 d. iš Švč. Pa
nelės Apreiškimo bažnyčios 
Šv. Trejybės kapuose.

Alvina Karalevičiūtė, 17 
metų amžiaus, 288 Sūyn- 
dam St., mirė rugsėjo 2 d. 
Palaidota rūgs. 4 d. iš Švč. 
Panelės Apreiškimo bažny
čios Šv. Jono papuose;

Laidotuvių apeigomis. rū
pinasi graborius J. Garšva.

BROOKLYN, N. Y,
Rugpiūčio 27 d. klebonas 

kun. K. Paulonis suteikė 
i reikšto sakramentą . J. P. 
Mačiulių dukrelei, kuri ga
vo vardus: Glorij a Eleono
ra. Krišto tėvais buvo Do
natas Ruselas, iš Amster- 
dam, N. Y. ir Elzbieta Lau
rinaitienė, iš Woo’dhaven, 
L. I.

Tel. Evcrgi'cen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Public

. BIELIAUSKAS

Grabelius ir Balsamuotojair

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Į Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UN I VER S ALIS BIURAS 

j Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne-
| pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo . 
į namus lietuvių priėtelių ir patarėją—laikraštį 
| “Darbininką.-■ Jei Jumyse kils graži mintis
į ką nors gera įsigyti ar savo, prįeteliamš pūdo- 
Į vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią. 
Į . stovylėlę, užeikite Jūsų visuomet laukiame.
| LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.- 
| Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĘ”
Į 423 Grand St. Brooklyn, N. Y.
I /. .: ’STagg 2-2133

3

Į 
i

IŠVAŽIAVIMAS — 
PIKNIKAS

Apreiškimo para p i j o s 
piknikas įvyks rugsėjo' 10 
dieną, Klasčiaus Pk.. Kle
bonas visiems parapijie
čiams išsiuntinėjo tikietus į 
parką dykai. Tikimasi, kad 
piknikas bus nepaprastas, 
nes rengiamasi turėti ir 
programą. Renkimės iš kal
no, nes tai jau beveik šiais 
metais bus paslmtinis pik
nikas.

Rugsėjo 2 d. mirė Mag
dalena Paliokhitiėnė. Paė
jusi iš Lietuvos: Tauragės 
apskričio, Pagramančio pa
rapijos,.... Gudlaukio kaimo. 
Jungt. Valst. išgyveno apie 
20 metų._

Paliko nUliųdimė vyrą 
Stanislovą, dvi dukterį, du 
sūnų, sesutę Uršulę Dirgin- 
čienę ir kitus.

Palaidotas iŠ fiv. Panelės 
Apreiškimo parrpijos baž
nyčios Kalvarijos kapuose 
rugsėjo 6 dieną.

Laidotuves priži ū r ė j o 
graborius J. LeVanda, 107 
Union Avė., Brooklyn.

Tet St.agg 2—0783 Notary Public

JOSEPHIE VANDA 
(Levandanskae) 

graborius 
107 Union Aye., Brooklyn, JT.Y.

Telephone: STAGG 2—9106 |

OR. A. PETRIKĄ I
(yįcmcK)'

LmTUVIS DENTISTAfl
221 S. RrMkiyn, N. Y. | 

s- K 
S

5 
I

I X-£lp^i4WvĮ Garo Anetfcttfu
Į va»^4NDQS;
i Nuo 9 ▼cL ™ $1 8 |
š Penktadieninį ir jĮjentęuUsnlaU f 
i tik susitarus.

Koresp.

Kandidatę Stonis ’į Karalius 
Kcrralienę. f .

Jau visai arti rugsėjo 10 
d, kiida bus išrinkti Panelės 
Švč. Apreiškimo parapijos 
Karalius, ir Karalienė, me
tiniame. parapijos milžiniš
kame . piknike, garsiame 
KląsČiaus Clįnton parkę, 
Maspethė. Be abejo visi

JONO KMITO EIIĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys;

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda.. Visi“ gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs4

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

TelėpUęne Stogg 2-4409 . . - 
NUTARI PUBUC

RIEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Pareamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

, kięms pokyliams

Tėl Nevrtoįvn 9—4464 ,

ANT.J.VAIANTIEJUS
GRABORIUSIR

BiVLSANUOTOJAS
Aodniudci Visose, šukose^

Notary Public
5441 -r- T2-nd Street,

Arti Grand SU
• . NASPETH. L. N. Y.

£

LAUKUS, Fat^rafas 
HedLvd .4ve., BruMyn

........... .  .i K....f ,‘v.| •«, V-,.';,: .
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