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AMERIKOS »LIETUVIŲ R. &AV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ

Iš L. D S. Seimo
’ . (Mūsų Specialaus

. Korespondento)
WATERBURY, Coliu. 

—L. D., S. 187tasai metinis 
seimas įvyko š. m. rugsėjo 

. 1,-12 dd* šv. Juozapo lie
tuvių parapijos patalpose, 
Waterbuiy, Coton.

Seimas prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomįs Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčio
je. Šv. mišias atlaikė orga- 

t nizacijos centro pirminin
kas . kum ■_ Jonas Š vagždys,. 
asistuojamas kun. Pr. Stra- 
kausko ir kun. P. Biskip; 
ceremonijų vedėju buvo 
kun. B. Gauronskas.. Mišių 
laike vargonavo ir solo gię- 

. dojo kompozit orius Al. 
Aleksis. Iškilmėms pritai
kintą pamokslą, pasakė kun. 
J. Vaitekūnas, nurodyda
mas darbininkams reikalą 
būti organizuotais ir pri
mindamas, jog ’ Katalikų 

’ . Bažnyčia yra geriausia
darbininkų klausimo aiškin
toja.

Seimo posėdžiai pradėti 
didžiojoje lietuvių parapi
jos svetainėje 10 vai. ryte.

Seimą pradėjo centro 
pirmininkas kun. J. Švagž
du kvięsdainas Wąterbu- 

. T? ryllemfc kim. JF Valan
tieji]. atkalbėti maldą..

, Centro pirmininkas savo 
kalboje kvietė seimo daly
vius pagalvoti ir paieškoti 
būdų, kaip plačiau paskleis
ti L. D. S. idėją, kad L. D. 
S. apimtų visą Amerikos 
lietimų darbininkų šeimą.. ,

Į seimo prezidiumą iš* 
rinkta:. V. J. Kudirka — 
pirmininkas, J, V. Glavec
kas — vice-pirmininku ir 
D. J. Averka —sekreto- 

. - ' riumi. Rezoliucijų, sveiki
nimo ir /mandatą komisiją 
sudarė kun. Pr. Juras, A, 
E. Kneižys, kun... Dr. A. 
Bružas, J? Šmilgis ir VI. 
Paulauskas.
. Sveikintojų tarpe buvo 
vietos klebonas kun. J. Va- 
lantie jus, kun. Pr. Strakaų- 
skas, Dt. Aukštakalnis, L. 
Vyčių Naujos Anglijos, ap
skričio pirm. J. Antanėlis, 
Kunigą Vienybės sekreto
rius kilu. Pr. Jūras, “Moti
nėlės” pirmininkas kun. 
M. Pankus, kun. J. Bakšys,

kun. J. Ambotas, kun. S. 
Kneižis, klier. A. Baltru- 
šiūna§, kun. Struckus .(iš 
Pehnsylvania), kun, Kri- 
pas, kun. V. Karkauskas, 
kun. Dr. A. Bružas, kun. P. 
Biskis, M. I. C., kun. Gau- 
ronskis, kun. Kelmelis ir tt.

Telegramomis bei laiš
kais sveikino kun. K. Urbo
navičiuS, kun. Pr. Viiunau- 
skis, Studentų, organizaci
jos pirmininkas J. Č. Mor-

gas,” kunigai Pakalnis, Re
meika ir Balkonas ir kiti.

Kun. Pr. Virmauskis, or
ganizacijos Dvasios Vadas, 
savo sveikinimo laiške įdėjo 
ir 25 dolerių auką. Su svei
kinimu prisiuntė $5.00 auką 
ir L. D. S. 65 kp. (Kasima,

LAKŪNŲ DĖMESIUI
Yra daromas žygis atei

nančiais 1934 metais baigti 
lakūnių kap. Dariaus ir Gi- 
rėno pradėtąjį darbą, t. y. 
oru iš New Yorko pasiekti 
Kaimą. ‘

Visi lakūnai pasiruošę 'ir 
pasiryžę naujam transatlan
tiniam skridimui platesnių 
in formaciją gali. gauti pas 
Lietuvos armijos lakūną, 
aviarijos leitenantą Povilą 
Nakrošį, kuris šiuo laikti 
vieši pas savo brolį, 142 Ėo- 
rešt št, Kęarney, N, J. ar
ba pas Lietuvos, konsulus 
Ncw Yorko ir Čliieagojė,

’ . Leit. Nakrošis.

Centro valdybos metinio 
veikimo pranešimus seime 
padarė pirm. kun. J. Švagž- 
dys, vice pirm. V. J. Kudir
ka, sekretorius J. B. Lauč- 
ka ir Literatinės Komisijos 
narys kun. Pr. Strakaus- 
kas. •

. Raštu pranešimus pri
siuntė Dvasios V adąs kun. 
Pr. Virmauskis, Literatinės 
Komisijos nariai kun. K. 
Urbonavičius, kun. J^ Bal- 
kūnas ir K. Vilniškis.

Iš patiekhi pranešimų pa
aiškėjo, jog organizacija 
per praėjusius . metus 'išsi
laikė ; nors ekonominė narių 
būklė turėjo įtakos į tiesio
gines pajamas, tačiau tai 
užpildė narių pąsidarbavi- 

' mas dideliems parengi
mams.

Visi pranešimai buvo pri
imti ir patvirtinti/Kun. K.. 
Urbonavičiaus. pranešimas 
priimtas su ypatinga padė
ka už: pasidarbavimą orga
nizacijai, bepuošiant orga
no “Darbininko” kiekvieną 
numerį turiningais raštais.

Pirmosios dienos popieti
niame posėdyje priimtos 
kelios rezoliucijos, kurių 
svarbiausioji apie išplėtimą 
L. D. S. veikimo. Rezoliuci
jos autorius kun. Pr. Juras 
patiekė praktiškų pasiūly
mų L. D. S. kuopų veikimo 
gerovei. Tam vykdyti išrin
kta speciali komisija, į ku
rią įeina kun. Dr. A. Bru
žas, kun. S. Kneižys ir kun.
J. Vaitekūnas. Ši komisija 
artimai dirbs su centro val
dyba, ‘ parengiant kuopoms 
praktiškas veikimo progra
mas.

■Seimas išreiškė ypatingą 
padėką Naujos Anglijos ka
talikams, . organizuotiems po
K, Eederarijos vėliava, ir 
T. Marijonams už .sureng
tąją Lietuvių Dieną, Liepos 
4 d., Thompson, Conn., ku
rios didelio pelno pusė- pa
skirta L. D. S. organui

Darbininkui. ”
Atstovai gyvai domėjosi 

“Darbininko” būklės geri
nimu. ČentTo valdyba tūrė
jo progos išgirsti 'iiesiogi- 
niiv nurodymų, patarimų, 

, naudingų .nuonmiių “Dar-

NAUJAS TRANSATLAN- 
TIS SKRIDIMAS!

ūmi
• ■ ■

/ CHICAGO. —: Lakūnas 
Juozas R*- James-Janušaųš- 
kaš, gyvį BervąJįe, UI., 
pranešė lietuviams, jog Jis 
yįa pasiryžęs sekančiais 
metais leidi orlaiviu į Lie
tuvą ir tliomi užbaigti jo, 
gerai pažįstamų didvyriu 
Dariaus ir Girėno pradėtąjį 
žygį. .. •

Savo sumanymą lakūnas 
iranušaiiskas jau yra pa
reiškę Clricagos lietuviams,. 
Įduių viena grupė sudarė 
‘1 Amerikos lietuvių trans
atlantinio Slmdimo sąjun
gą,” kuri finansuos jo skn- 
dinup Tuo tikslu rugsėjo 24 
d. Chicagoje rengiama Lie
tuvių Aviacijos Diena.

Lakūnas Janušauskas y- 
ra išskraidęs apie 500,000 
mylių, pasaulinio karo ve- 
ranas, išbuvęs lakūnu, jau 
per 10 metų? Jis yra dirbęs 
Pan-American Airūay lini
jai, kuri palaiko orlaiviais 
susisiekimą su Pietine A- 
ineriką. .

Susidariusi sąjunga Ja
nušausko orlaiviui yra net 
jau parinkusi- ir vardą f <Li- 
tuanica II” .— Lituanica 
Antroji.- Dariaus——Girėno 
orlaivis “Lituanieą” tra
giškai žuvo visai arti kelio
nės tikslo, tad naujoji. “Li- 
tuanica” užbaigs drąsuolių 
didvyrišką žygį.

DARBININKAI LAIMI 
DĖL NU KODEKSO

UOGŲ DIN 
NAS

SOUTH BOSTON, MAŠS., ŠVENTŲJŲ RUGSĖJO-SEPTEMBER 15 D., 1983 M., No. 69. KAINA 5 CENTAI

KRŪVI 
ĮKAS

CARVER.' - Cape apy
linkė j e, spalg nų auginimo .

Jjci linkimo i 
dienomis vyhfeta streikas, 
kurį organizupją Eall Ri- 
ver, Iyrovidenee, Ne\v Bed- 
ford ir BosU^n ’ radikalūs 

' y . . •

Carver apy- 
anizavę strei-

jone, šiomis

aspiėnys,
Rugsė jo 12. c 

linkėjo sųsior 
k’i oriai užpuo L vienos spal- 
genų auginiu L vietos savi- 
ninką, Ileii ęrf__ ___ _
miestelio taryjos pirminin
ką ir gerokai 
nugabentas į

Stanlev

Lietuva Nutraukė Su
tartį Su Vokietija

. -   Y —$> ’     —

NEZALEŽNINKŲ PRY- 
ČERIS PAKARTAS?

i sumušė. Jis } 
igoninę. Trys

WESTVILLĘ, ILL. — 
šiomis dienomis čia rastas 
negyvas lietuvių nezaležnin- 
kii pTyčeris P. Mikalauskas. 
Jis buvo surastas pakabin- 
tas po lubų ųitonuMialkiur 
Mikalauskaš buvęs beveik 

1 atsirėmęs į kėdę.

.KAUNAS., — Lietuvos 
vyriausybe, rugpjūčio mene
sio baigoje nutraukė sutar
tį. su Vokietijos evangelikų 
bažnyčios tyriausiąja tary
ba Berlyne dėl Klaipėdos 
krašto evangeliką hažny- 

T.arp sutarčiai nu-(‘los.

asmenys. sitmi Šti ir vienam 
peršauta ranl t. :

. Riaušėms n ilsinti .atvyko 
suėmė. 4 as-policiją, kuri 

menis, . kaltumus neteisė
tame riaušių ėlįme ir su-
žalojime; Su ntųjų tarpo 
daugiausia p<

Streikuoto jį bei riauši
ninkai reikalai!ja už. darbo 
valandą .80 centų, kai tuo 
tarpu mokėti uogų rinkė
jams 40 centų.

tugąlai. .

Jis buvo 
tik apatiniuose . drabužiuo
se;

“N.” korespondento pra
nešimu, Mikalausko pakori- 
mas atrodė labai keistas. 
BalkeTis, per kurį permesta 
drobulė, labai plonas ir tik 
4 pėdų, aukštumoje nuo 
grindų. Keisčiausia esą tai,' 
jog drobulė atrasta nesuriš
ta. •

Mirties priežastis tiria
ma. Norima patirti, ar tai 
žmogžudystė ar saužudystė.

TARPTAUTINĖ KRIKŠ- 
ČIOMIŲ SINDIKATU 

KONFERENCIJA'

Žmip'sTš' Lietuvos
KOMPOZITORIUS STASYS
ŠIMKUS PA&OTTAS PRL
ŽIŪRĖTI MUZIKOS DAM

BĄ LIETUVOJE. ^5

. AVASHINGTON. — Ber- 
keley Woolen Mills "(iš 
West Virginia) vedėjai at
sisakė kalbėti su darbininkų 
atstovais, kurie nedirbo to
je dirbtuvėje. Čia buvo iš
keltas klausimas:. ar darb
daviai turi skaitytis su tau
tine unija.

Dėl atsisakymo tartis su 
unijos atstovais, dirbtuvės 
darbininkai išėjo į streiką. 
Ginčo išsprendimas perduo
tas NRA tarybai, kuri vie
ningai nusprendė, jos aukš
čiau minėtoji dirbtuvė, pra
sižengė su pasirašytu NRA 
kodeksu, nes darbininkai 
turi teisę būti organizuo
tais.

Šiuo laiku NRA darbo 
taryba rūpinosi išspręsti 
PennSylvanijos angliaka
sių streiką, į kurį yra išėję 
per; 10,000 clarbininkų. . Be 
to, Pennsylvanijos šilko iš- 
dįrbyštės streike yraapie 
.60,000 • darbininkų.

Žinomas kompozitorius 
Stasys Šimkus švietimo mi- 
nisterio įsakymu nuo rugsė
jo mėn. 1 d. paskirtas ypa
tingiems reikalams valdi
ninku prie švietimo minis
terijos. Jam pavesta tvar
kyti ir prižiūrėti muzikos 
darbą Lietuvoje ir vesti 
Lietuvos filharmonijos sim
fonijos koncertus.

Stasys Šimkus yra gerai 
žinomas ir Amerikos lietu
viams. Jis gyveno Ameriko
je didžiojo karo metu ir 
lankėsi ten 1927 metais. 
Kai kurios Stasio . Šimkaus 
sukomponuotos liaudies dai 
nos Amerikos lietuvių yra 
labai regiamos. .

. Šiems, arkebloginiams ty- 
rinėjimams^-_.buvo padėta 
daug darbo, bet jis užtat ge
rai apsimokėjo. Darant ka
sinėjimus, padaryta labai 
svarbių atradimą, kurie 
turės nepaprastos reikšmės 
ne tik lietuvių tautos praei
čiai tirti, bet, ir visam-mok
slui. ...

9000 BROCKI0NO BAT 
SIUVIĮJ SUGRĮŽO Į 

DARBA

ATIDENGIAMOS LIETUVOS 
PILIAKALNIŲ PASLAPTIS.

bininko” didesnio išplatini
mo naudai.

5 Pirmosios, dienos posė
džiams užsibaigus, atstovai 
turėjo progos lankyti mies* 
tą; susipažinti., su lietuvių 
parapijos didžiule nuosavy
be — mokyklos rūmais, 
sporto sale,., ypač boivling 
atleys,” vyčių kuopos klubu 
irdt. • . : . ..

. {Tęsinys G’pšlp.) .

RugpiųČio mėn. 14-^-25 d. 
Zarasų apskr., Dusetų vai., 
buvo kasinėjamos Velykės- 
kių kaimo piliakalnis. Kasi
nėjimams vadovavo arke- 
ologaš pulk. Tarasenka..

Jau iš seniau buvo įsiga
lėjusi nuomonė, kad. pilia
kalniai yra buvusių pilių 
apsigynimo vietos. Velykiš- 
ląo piliakalnio kasinėjimai 
atidengė nauja paslaptį. Pa
aiškėjo, kad kai kurie pilia
kalniai buvo pilami ne apsi
gynimo tikslais, bet. numi
rėliams laidoti.

V elykiškių piliakąlnyj e 
rasta įvairių senovės lieka
nų daugiau kaip 1,000 kilo
gramą; .• Iš. jų svarbiausia 
P'.a — lavonų deginimo kiL 
pas iŠ pirmoj^ Lietuvos ge
ležies periodo (i—III šiint- 
mečio po Kristaus gimimo)'.

BROCKTON. — Broek- 
tono batų dirbtuvių 9000 
darbininkų, išbuvę. streike 
per tris savaites, bus su
grąžinti į darbą Šią. savaitę, 
pasibaigus Washingtone pa
sitarimams.

Brocktono batsiuvių strei
kas įvyko dėl seniau veiku
sios Boot and Shoe Work- 
ers unijos ir naujai suorga
nizuotos Brotlierhood uni
jos kovų. Abiejų unijų at
stovai buvo, iššaukti į Wa- 
shingtoną,. kur pasiekta lai
kino susitarimo.

STRASSBTTRG.— Tarp
tautinės krikščionių sindi
katą konferencijos sil važia-' 
vimas, posėdžiavęs Strass- 
burge, priėmė labai griežtos 
formos rezoliuciją, kurioje 
energingai pasisakoma dėl 
dabartinio darbininku pa
dėjimo Vokietijoje.

Rezoliucijoje, be kitko, 
sakoma, kad> prisidengiant 
kova su marksizmu ir lip
dant tautos vienybę nauja 
dirbtine korporatyvine San-' 
tvarka, yra išplėštos iš vo
kiečiu. darbininkų jų pri
gimties -teisės. Be kiįko, 
taip pat buvo sunaikintos' 
ir krikščionių darbininkų 
organizacijos. Jų vadai bu
vo arba išvyti .arba uždaryti 
į kalėjimus ar koncentraci
jos stovyklas.. Suvažiavimas 
yra įsitikinęs, kad nebuvo 
jokio ūkio ai politikos rei
kalo, kuris galėtų pateisinti 
tas pavartotas priemones. ’

Krikščionys darbininkai, 
savo principų vedami, ir 
taip visada' kovojo prieš 
marksizmą, jo teoriją, kla
sių kovos principą.. Jie tai 
darė jau daug anksčiau, ne
gu kilo nauji sąjūdžiai, ku
rie tiek maša tepasisėmė 
idėjų ‘iŠ krikščionybės loby
no ir dar galop tas pačias

traukti priežasčių nurodo
ma t.a aplinkybe, jog Vokie
tijos evangelikų bažnyčios 
teisinė padėtis labai palytė
jo nito šių melų liepos 11 d.

Sutartis veikė, nuo 1925 
m. liepos 31 d. Del jos nu
traukimo vokiečių spauda 
sukėlė didelį skandalą, pul
dama Lietuvą ir lietuviiiš. -

Kai, hitlerininkai pateko 
į Vokietijos vyriausybę,. 
Vokietijos protestantų baž- i 
nyčia ' paliko jų griežtoje 
kontrolėje. Žinoma, jie no
rėjo per evangeliką bažny-. . 
čia ne tik vokietinti, bet ir 
liitlėrininti no tik Vokieti- 
jos, bet ii* Klaipėdos gyven
tojus;

Lietuva, stovėdama savo 
piliečiu sargyboje, negalėjo 
pakęsti svetimos valstybes 
kišimosi į Lietuvos gyven
tojų reikalus ir padarė rei- , 
kalingą žygį. Klaipėdos 
krašto evangelikai gali pa- ■ 
tys laisvai valdyti ir tvar
kyti savo bažnytinius reika
lus. •

Krikščioniškasis sindika- 
lizmas visada skelbė profe
sinę, pareigii sant v arką, ku
ri remiasi bendradarbiavi
mu tarp darbdavių ir darbi
ninkų. Krikščioniškasis dar 
binink'ų sąjūdis, nors aukš
tai vertina tautinius jaus
mus, tačiau taip, pat pripa
žįsta ir tokių santykių, ku
rie egzistuoja visos žmoni
jos sąmonėje. Jis pripjižįs- 
ta, kad visi žmonės turi, 
bendrą Tėvą, kad visi yra 
atpirkti ■dieviškuoju . Išga- 
nytojaus krauju. Krikščio
nių darbininkų sąjūdis nę- 
atsižada nė vieno iš. savo 
principų;. . priešingai, jie 
dar stiprinu juos gins, ku
rių vedini kovos už darbi
ninkų klasę ir visą visuome
nę. Tarpt, krikščionių dari), 
susivienijimas griežtai pro- 

; testuoja prieš teisių, išplė- 
iš Vokietijos darbinin

kų, prieš krikšČioi.iiškojo 
sąjūdžio perjiekiojimą ir tą

. uždrausta mote
rims rūkyti.

RERLYNAS. — Erfurte 
moterims uždrausta, viešai 
rūkyti. Erfurto policijos 
viršininkas išleido įsakymą, 
kad visose kavinėse ir res
toranuose. žymiose vietose' 
būtų iškabinti plakatai su 
perspėjimu, kad moterims 
draudžiama . tose patalpose 
rūkyti.. Be.to, įsakyme visi 
“save gerbiu’’ piliečiai ra
ginami atlikti savo pareigą 
ir priminti gatvėse rūkau-į Šimą iš 
Čioms moterims, kad rūky
mas - nėra suderinamas su
“ vokiečių Žmoną Ir motinų baisų terorą, dėl kurio' tiek 
cloruinu.” kenčia darbininkai;

12 AMERIKIEČIŲ APSUP
TI KODUS RADIKALŲ
HAVANA. — Kubos an- 

gliakasyklos 12 amerikiečių 
vedėjų dėl esamo darbinin
kų streiko turėjo užsidaryti 
savo ofisuose, nes jiems yra 
pavojaus būti. užpultais iš 
revoliucionierių . radikalų 
pusės. /.

Viename viešbutyje tebė
ra uždaryti 500 karminiai., 
kurie nepripažįsta naujai 
parinkto prezidento Ramon 
Gran San.Martin 'ir jo vy
riausybės. . Šie.. karininkai . 
reikalauja pripažinti, nu
verstą prezidentą De Cas- : 
pėdės. Karininkii apgyven- 
tasai viešbutis saugojamas 
revoliucinės kariuomenės.

Naują Kūbos ypdausybę 
remia studentai ir abelnai 
jaunuomenė. Jauniemš mok- 
sleivianis rengiamos kariš
ko lavinimosi vietos.

Amerikos karo laivai' te
bėra pilnoje uniformoje. 
Kūbos apylinkėse. Ameri
kos 'vyriausybė nėra pareiš
kusi, ar ji pripažins-naują- 

| ją Kūbos vyriausybę.

MAINEmŠTYBĖ PASI
SAKĖ PRIEŠ PROHIBUį
PORTLTND. Me.— 

linine valstybės. piliečiai ' 
dauguma balsų pasisakė 
prieš konstitucijos ĮS-ąjį ; 
priedą, tai yra, prieš prohv . 
biciją. Ši valstybė per 82 
metus yra buvusi “sausa?*",

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



[ penktadienis, Rugsėjo 16, 1933 : t ’

VIETINĖS ŽINIOS
pintinėms. Grab. Kasperas 
prašo visii atsilankyti ir 
prisidėti* prie šio kilnaus 
tikslo. r

Pasidairius Po So. Bostoną
tos •gražumu, ir šeimminkių 
skaniais valgiais. Šiame 
piknike^ laulmsi kleb. kun. 
Virmaųskis,. Wm. Drbomv 
vičius, .kmi, Jenkus
Visas pelnas skiriamas va
sarinės mokyklos fondui. 
?aį gražus darbas! *

įjU $ių metų Šv.. Petro pam- ! 
R pi j oš didžiausias parengi- ' 
K mas įvyks spalių 29 d., di- . 

■ B-" dŽioje Bangaus Vartų salė- 
W je, ketvirtoje gatvėje, prie 
k I ir East Šroadw,ay gatvių.

. k Ai'tistai iŠ musų parapijos 
k jaunihio,; kim. K. Jeiakaus 
k globoje, vaidins garsų vet- 
k kalą f4 Paslėpta. Brangeny-

. Sf hė/’ kurį iŠ anglų kalbos 
«.:• įšyertė poetas Jonas Kmi- 
E tas.-Jau kim. Jenkus,.ir vi- 
k , $ artistai, stropiausiai rud- 
E sįąsi prie šio milžiniško 
Ey veikalo, kuris yra iš tiktųjų 

' & Vienas iš puikiausių dramos 
lt- Bangelis parapi-

■ ■gf jiečių yra jau užsisako savo 
E* vietas, tai skubinkitės visi, 
C nes ‘‘Paslėpta Brangenybėv 

užiųia pirmą vietą tarp visų
E, kitų dramų, kurias esate 
j§; matę.

Rugsėjo 24 d. bažnytinėj 
svetainėje įvyks Blaivinin
kų “Juoki! Jorniarkas.?> 
Jeigu, mėgstate gardžiai 
pasijuokti, tai šiame Blaivi
ninkųUjormarke •„ rasite už
tektinai. .

Pranelis.

Emilija Sirmaitė, gyv; 
322 Dorehester St., sugrį
žus iš miesto rado savo na
muose langus išdaužytus ir 
pavogta $105. Vagys dar 
nesugauti.

TRAUKINYS SOVAŽb 
NėMu VAIKU

h
GuK Ely ragina, visus 

Massaehusetts valstybės gy
ventojus atsargiau vairuoti' 
savo automobilius. Kiekvie- 
nais metais, ' automobiliai 
.užmuša apie 33,000 žmonių.

Nepamirškite atvykti į 
Šv. Petro choro metinius 
šokhiSj kurie įvyks rūgs. 27 
d., R'itz IHaza -salėje-Ilmi- 
ti-ngton avė. Tai bus pirmu
tinis • šių metų balius, tad 
vis atsilankyki! pasilinks
minti. Grieš garsus Kit-Kat 
Klub orkestras. Karna tik 
50c., sykiu su dnibužių pa
dėjimu.- Pasimatysim tėų!

D A R E IK IK k A B
■m*''" ui ' 1,77 .. . 1 Ir ■ 'UI1 I".. .

A' '• • .* * ■■ ■

,Įwta vieta jie bandė skersai 
greiti geležinkelį. Atsirado 
raukinio bėgiuose. Viiicii- 

kąs suskubo pąsitraukti at- • 
gal nesužeistas. * Bet Petrą 
ir jo ■ 7 draugą William 
Coughlin smarkus trauki
nys prislėgė • negyvai, ‘ su
daužytus tol’i nuo kelio.

Kulnulė Petruko, tėveliai, 
trys sesutės ir trys broliai 
gyvena 26 Alercer st., So. 
Boston, AInss.l Couglilin gy- 
vena ties Šv. Augustino btv 
žuyčią.

Petras buvo bažnytiškai 
palaidotas Senos .Kalvari
jos kapuiosė rūgs. 11 d., 
1933 m. ; ■

Ištilmjjų, žmogus nežino 
savo gyvenimo galo nė die
nos, nė valandos...

Rugsėju 9 d. .2 vai. p. p. 
greitasis traukinys suvaži
nėjo Adomo ir Julijos Jc- 
nulęvičių sūnelį Petruką., 
septynęrių metų, netoli Sa
vin Hill gelžkelio stotieš; 

. Vaikelis išėjo po' pietų pa- 
sivaikšrioti su savo dvyli
kos metų broliuku Vincu ir 
jo dvyl&os metų dntugu 
William Couglilin. Ties mi-

OfcKTARAI į

Kita stami įnirtis ivvko 
■••i- w .

aptiękoriaus Kazimiero Šid
lausko. Jis jau senokai 
skundėsi savo, širdies nega- 
lavimąi.s ir buvo gydyto jų 
priežiūroje. . .

Praėjusį sekmadienį, rug
sėjo 10 d., jis dirbo savo 
aptiekoje,' E ir Broądyvay 
gatvių kampas.. 9 vai. vaka-

ĮVAIRENYBES
SOVIETŲ RUSIJOS MOKYK
LOSE V&L ĮVESTA LOTYNŲ

IR GRAIKU KALBOS j
Reformuodami savo mo

kyklas, bolševikai pašąlind 
iš mokyklų lotynų ir graikų 

. calbos mokyuną, kaipo visai 
nereikalingus dalykus. Ta- ,. . _ ...
čiau gyvenimo ‘praktika pa^ <lžių, kelis metus laiko be. 
rodė, kad be lotynų ir graį- liasigailejįmo plėšė ii* , žudo 
lūj kalbą zoologija, botame plačios ŠAvator.o apioliiikės 
ka, chemija, medicina ir ki
li mokslai visai neįmanomi.

Todėl So v/Rusi jos Švieti
mo komisariatas, po 15 me
tų pertraukos, vėl įvedė lo
tynų ir graikų kalbos mo
kymą, tačiau tiek, kiek jos 
reikalingos studijuojant ki
tus mokslus. ' .

greitai jai nusibodo. Ji pa
metė mokytojavimą Ir pii- 
sidėjo 'prie didelės plėšikų 
gaujos. Po nekurio laiko, ji 
l įastojo . vyriausiu plėšikų 
gaujos vadu.. Jos vadovau
jama gauja, kuri susidėję) 
iš 300 plėšikų ir žmogžii-

Tel. S. R 2800-R 
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
ISegzamir.uoJu dels 
priskiriu . a kiniui 

’ kreivas akis atltle 
ilntt lt nmbUjonli 

koB© (tikiošę) Rky«» MVgr^tlųu fivlę 
mą tinkamu laiku.

3. L. PAŽAKARNIS, O. D.
447 Broadvvay, South Boston

Šekmadienį, rūgs. 10 d., 
gražiame Spot Pond parke 

r įvyko. Tretininkų, Maldos 
Apaštalystės, Moterų Są- 

y' jungos ir Amžino Rdžan- 
ČiausJdraugijų bendrasis iŠ- 

f • važiavimas. Atsilankiusie- 
jį buvo labai patenkinti vie- 

t ADVOKATAI !

Alūšiy Šv. Vincentu de 
Paulo įkyrius pereitą sa
vaitė suteikė pašalpą 10 be
turčių šeimynoms. • Skyrius 
ką tik įsigijo 23 poras batų 
ir daugelį valgių. Mųsij. be
turčiams tikra pagalba!

■' i.

' &

Et

4
4 .

fe-
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miis CUNYS

■! ’

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

. Tek . So. Boston 0948

. Visi tie, kurie turite įlė- 
reikalingų senų -drabužių, 
rakandų, popierių ir tt,, 
praneškite Šv. Vincento, dę 
i?aulo ' skyriaus , pirmimn- 
kui Kast. Šidlauskui šiuo 
antrašu: 908 E. Broadivay, 
So. Boston. Skyrius tuomet 
atsiųs vežimą į jūsų namus 
dėl šių . jums nereikalingų 
dalykėlių. Visa tai pagelbės 
Šv. Vincento de Paulo sky
riui daugiau ir gražiau pri-. 
ruošti Kalėdinių pintinių 
parapijos beturčiams. A- 
čfū! . ..

t'eV «o. Boston 0628
LIETUVIS DANTISTAS

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

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

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki 
j $ Ir nuo 6 Iki 8 vnl. vakare. Ofi

sas uždarytes ęubatos vakarais Ir 
oedBldlentals, taipgi seredomlS nu* 

. 12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuirau ir K-ray

Lietuvis Dantistus

DR. S. A. GALVARISKI

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 ‘iki 12 vai, 
ryto, riuo l.:3O Iki 5:30 po pietą ir 
.nuo G iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

t i
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GYVENIMO 
Tel. Park\vay 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZUS 8. GAILIUS
V^da visokias protas. Daro vi

ltus legalius dokumentus.

,^Į7 E St (kampas Broądway)
' South Boston, MAss.

Telefonas; Šou Boston 2732
Namų; Tąlbot 2474

kaz. j, kalinauskasĮ
ADVOKATAS

“Darbininko” Namo-
; (antros lubos, Room 1)
L.:. 366 Broadyray, So. Boston.

Tėl. So. Boston 3357 
Bostono Ofisas r

i 60 State St, Robin 326 
TeV Hubbard 9396 

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel Talbot 2878 Dorehester, Mass.

, Klier. Ant. Baltrušiiinas, 
J. Antanėlis, Alb. P. Kibu- 
ris, Į). J; Averka ir J. B.J' 
Laurka. p. Baltrušiūnų au- 
tomobiliunii buvo išvykę į 
Waterbury, Conn., daly
vauti L. P. S. metiniame 
seime. Kelionėje jie prabu
vo 5 dienas. Iš So. Bostom.RĮ 
tuo. pat laiku seime dalyva
vo ir uDarbininko” red. A.- 
F. Kneižys,. nuvykęs drau
ge su kini. J. Švagždžiu, 
kum S. Kneižiu, p. D. S. 
viee-pirm. V. J. Kudirka ir 
Brocktoilo atstovu : K. Gri-j 
gu.

Tel. S. B. 0441.

PR.L KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

414 Broadway, So. Boston, 
Room 3.

Gyvenimo vietą: 39 GTeėn St., 
Hudson, Mass. 

Tel. Hudscin. 022. *;

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
PARSIDUODA

.Dorvhoštery: 2 šeimynų,- 11 
Uinbtu’ių namas. Nepaprastai 
gražus ir geroj vieloj.. Yra ec> 
nienfo garnžiirs,. putzai, medžių, . 
Gražiai nudailintos ąžuolo grin- 
dys. 2 maudynės, 3 loilelai; visti- ’ 
Įlinkai.

•Šaukite Columbia 7035.
R-15,

JJmiiiMnHiiHiiMiHiMiifniiHiitimiiiHiiiimHtMnin.muoĮJj

gyventojus visus, kąs tik 
jiems po ranka, pakliuvo.

Viena dieną ji su savo ! . . -J. •. . ]gauja apsilankė savo gimti- ( 
nėn, ir žiauriausiu bildu nu
žudė abudu savo tėvus, bro- 
,Iius ir sesutes. Paliko tik 
jauniausią savo brolį, nes 
tas sutiko stoti į jos gaują 
plėšti ir žudyti. Ji vadova
vo plėšikų gaujai per 4 mė- 
tu& "__ ■

Ufutero- Telegramij. A-Į p.,,,.,.:..,,, „.,1,1.;;.,
| L cljĄcltlfcVlL V clluLZlcl pi 

jos. gaują pasiimto kariuo
menę. Prasidėjo atkakli ko
va tarp plėšikų ir kareivių. 
Tačiau plėšikai tapo nuga
lėti. Jos brolis krito mūšy 
nuo kareivių kulipkų su 
daugeliu kitų. Didesnę da
lį pavyko gyvais suimti, o 
tarpe kitų, ir pačią gaujos 
karalienę, p-Ie Fang llua

NEGIRDĖTAS PASAULY 
ŽIAURUMAS

gentūra iš Kantono. Kinijo
je, praneša, kad ten mena 
22 im amžiaus kinietė, p-lę 
Fąng Uua Ping, •baigusi 
reikalingą .mokslą, pradėjo 

re. jis misislcundęs saviš-lsavo kmųprą pedagogijoje, 
iiains širdies (negalammu, .mokydama kiniečių vaiku- 
bet vis dar dirbo. Tariau 1? ėius pradinėse mokyldose. 
valį naktį buvo išmušta K- Tačiau mokytojos dailias 
Šidlauskui paskutinė valam ~ 
da. Beju< 'kaudamas _ su
draugais a pliekos užpaka
liniame. kambąry jis pasku
tinį kartą atsisėdo pasilsėti. 
Sėdo ir jo liūnas užmigo L, 
amžinai. Draugai subruzdo 
gelbėti. Buvo pašauktas Dr 
G. Marray, bei K. Šidlaus
kas jau buvo miręs.*

Velionis-.ii buvo metų mauskiu rekolekcijas atlie- 
amžiaus, •^kii^š iš* Malonui Ha J)aif ,.^e’
kaimo. Kavarsko parapijos, bonas kuii. Pr. Juškaitis. 
Ukmergės apskričio. ‘.Laido- | nnmAl I
tu vėlus patarnavo grabo-11 UHaDUnlAI į
rius J. Kasparas.

Liūdi jo žmoną du sūnūs 
ir 'trys broliai.-/ ; < .

REKOLEKCIJOSE
Parapijos klebonas kun, 

Pi*. Virmaiiskis šią savaitę 
‘yra Šv. Jono dvasinėje se
minarijoje, kur. atlieka me-

* 1 tinęs rekolekcijas.
| Drauge su kun. Pr. Vir-

Tel. So. Boston 2660

& Lietuvis Dantistas

A, L KAPOgIUS
251 W, Broądvvay, So, Boston 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 it nuo 6:30 iki 9 v. v. 
geredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6-vai. Vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

‘ (pagal sutai’tį)

DR. J. LANDŽIUS
SEYMflUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

Rugsėjo 13(d. mirė Kaži-Į 
mieras Pievotas, 84 meht, 
gyv. 312 Atliens st., Šo. Bo
stone. Laidotuvės įvvks šeš-.l 
tadienį, rugsėjo 16.d., 9 vai. 
ryte iš Šv. Petro- lietuviu 
bažnyčios.

Laidotuvių pamaldas at
laikys^ velionio artimas gi
minaitis kun. J. Plevokas. !

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

Q RABORTUS 
494 E. Broadway,.

South Boston, Mass.
į Tel. So. Boston 1437 J

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

MOŽIUS
GRABORIŲS

FUNERAL HOME

i Tel. Portėr 3789

| JOHN REPSH1S, M, 0.
| (REPSTS)
j Lietuvis gydytojas
| Ofiso Valandos r 2—4 ir 6—S
= 278 Harvard Street, ’

Mums visiems, gerai žino
mas grab. J. V. Kasperas 
ruošiasi prie šeiumiįško ba
liaus ir kortu vakarėlio ŠvJ
Vincento der 1 aulo skyriaus11tamp. Įnman arti Central Sq,| 
naudai. Visas pelnas eis. pa- į : Ūambridgp, Maw. ; -. | 
rupijos beturčiu kalėdinėms ... •

/ NE VIENINTĖUS 
0AKTARAS

Bet nėra geresnio savo
. specialybe j e .
ImtYLif širdies,. Plaučią, 

A Kepenų, Pilvo, lukštų, Sk>- 
goš, Pa trūkimo, Reuma
tizmo ir visokias Kraujo, 

(Nervij, Oitos ir. Kronikas 
^abiejų lyčių ligas. '

, PataHmns veltui ■ 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo’ . 

nelaimių, išlakią ir kančių.’

Dr.6radi, 327 JX“£„
Valandoj: Antradieniai*, ketrlrta- 
dlenlala' ir ioštadlen|ala 10—12 rjr-

• te, 3^-5. T—S vakata; MknaHUft- 
nlate 10-12 tiktai.

BARBENĄS
So. Bostone .— $30Q įtnoktt, L 

.kaina $1200 — City Pąint daly, f 

.2 šeimynų narnąs, atskiri įėjimui; 
pii 6 kambarius abiejuose aukš- ■ 
tuose, yra apie 3100 pėdų žemes, 
didele viela dėl ;3- tu- daugiau nu- i 
tomobilių, graži ir sangi. vieta 
vaikams -žaisti.. Lengvos išlygos. 
Kreipkitės pas ' • į

A. J;. KUPSTIS
.332 W. Eroadway,/- . 
•South Boston, Mass.

Tek South Boston 1662 ... • <

■f Oambridge, Maai.

Sekmadięnį. rugsėjo 24d., 
bažnytinėje svetainėje į- 
vyks Pil. Blaivininkų 49 
kp,. lietuvislvas kermošius. 
Pradžia 7. vai. vak. Progra
ma bus. įvairi. Bus skanių 
užkandžių. - . - •
. Taipgi bus išdalintos do-J 
vanos laimingiesiems, ku- t . ■
rios liko Thompsone..

. įžanga 25c,, ITž. įžangos 
mokestį duos dovanai ir rrž- 
kandžius.

Kviečiame visus.
Pęngvjai,

564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Į JUOZAS M. DILIS |
I. LAIKRODININKAS L
s ’ I
| Parduodu įvairiausios rūšies. 
: auksinius ii’ sidabrinius daik-
į tus. Taipgi ir pataisau.
i . • 366 W, Broadvyay
Į SO. BOSTON, MASS. I 
i ?

1 
£

Šiomis dienomis Kantone 
pasibdigū suimtųjų plėšiką 
byla. Teismas daugelį pa
smerkė mirtin, o tarpe kilų 
ir pačią jų karalienę, kaipo 
vadą. Ji bus atvesta Kan
tono Viešojon • Aikštėn', ir 
ten jai kardu nukirsta gal
va, ir užmauta dnt ilgo 
šmaikščio, kad visi gyvento-1 
jai galėtų matyti baisių jos 
darbų tinkamą užmokestį.

J. Blitleevirius.
“Iš. Dr.”

. Telephone
SO. BOSTON M

■? 1058 • ■ I
BAY VIEW

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROCKNE 

Automobiliu ir Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių Išdlrbysčią auto
mobilius. Taisymo. ir demonstravi
mo vieta:

. 1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

rfOUTH BOSTON, MASS.
Joc. KviiOSiunas ir pelai' 'rrcčioicas 

„'savininkai į ’ V' '

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčią arti 5000 pusi.) 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen 
to biblioteką, kuris skaitė “Židi 
nį,” didžiausią mėnesinį literatą 
ros,, mokslo, visuomenės ir akąde 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nu f 1 
pat jo leidimo pradžios. Bet'“Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis-, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kui 
begyventą, jo neprenūmeruotą ir 
neskaitytą bent nuo 1930 metų 
pradžios.

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

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

Adresas: KAUNAS, Laisvės A 
lėja Nr. 3. ’ |

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm, automobilių taisy-. 
mo .vietą. Taisom' visokios rūšies

, automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipentįnam. aTispm, ignitions ir . 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SIIOP,
565 Ėighth Št., Ėo. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
STEVE JANEĖIUNAS, Sav. .

KALENDORIAI 1934 H.
Spaudos Darbai, 

Typewriferiai,
į žemiausiom kainom.

SIDNEY PRINTĮNG SERVICE
R. žitižiunas ir. F? SlmariaviČiuš

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

• Tel. So. Boston 0363 .

[ J®?L_

LIETUVIS GRABORIŲS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir1 tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis, liile laiku, dieną ar naktį, 
o . aš. visuomet pasirengęs kiekvienam . 
pareikalavimui. Uz važiavimą į kitus. 
miestus jokio' atlyginimo nereikalauju:

INSURANCE į
Apdrausk namus, rakandu* .* 

automobilius pas 5
J. S. MESLIS I

■ Į 455 W4 Broadvvay, So. Boston! 
į į Tol. So. Boston. 3612 • . =

i

EKSTRA GERAS

PIRKINYS |
So. Bostone. .

12 • kambarių mūrinis namas 
^'Lodging Įtouse” aut E. Broad- 
\vay,’ prieš puiku parką, su vi
sais rakandais.' Pelningas .iuvest- 
iue.ij.tas, Į mokėt. $1.0(10, kaina, tik 
$6(100; Kreipkitės pus

P. J. AKUNEVICH
. (AKUNEVMIUS)

16-18 Intervale St., 258 West Broadway,
Moiitello, Mass. So. Boston. Mass.
TeL Broekton 4110 ? Tek S. Boston 4486

K. SIDABRAS
Važiuojaiit.iouis j .11' i& Lietuvos parli

pi nu pasvertus ir parduodu
- Laivakortes.

Apdfaudžlu baksus .namus, rakandus 
' . ir t t.

342 W. Brdiuhvay, S. Boston. Mpss. 
Telefonus SaYuui Boston IT'.’S

332 . W. Į,Broądvvąy, 
South Bohon, įiass. '

South Boston 1662 • • ’

Tel. So. Boston 3520 I

ADVOKATAI ŠALNAI I
DAĖBININKO NAME =

366Broadway, ,|
South Boston, Mass . | Tel.

Apie mūsų, pigu ir gražų patarnavimą,, 
klauskite tų, kuriems mes • patarnavoine.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS. . *
Graboriai įr Balsamuotojai

• 380 Broadway? So. Boston, Mass.
>T01. So. Boston.0304-W

• \ A

AGENTŪRA
Pąnluodnnio Laivakt>n‘tv* į. ir 
iš Lietuvos ant pat ogiausiu ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
rt'ikalingus dbkiuneut us.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už OASH 
. Į N S U R A N C E

Apdraudžiamą Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t, t.
BR0ADV7AY TRAVEL •.

BUREAU . .
K. .T/VIUSVI.A, Sav.

. 366 W. Broad\vay,.
So. Boston, Mass.

Tvi. shmb Ubstmi

V
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Kaip Rusai Lietuvius 
Žudydavo

'Šv. Kazimiera Parapija.
Naujo Klebono Priimtuves,

. RugpiūČio 31 d. Šv. Kazi
miero mokyklos svetainėje 

. įvyko iškilmingos priimtu
ves klin. L Valanciūno, 
naujo Šv. Kazimiero para
pijos klebono. Sale buvo 
pilnutėlė parapijiečių, ku
rie surengė naujam klebo
nui vakarienę. Ponas Pran- 

. ckūnas buvo pirmutinis 
kalbėtojas. Jis išaiškino su
sirinkusiems vakarienes 
tikslu ir drauge pasveikino 
kun. Valančiūnų, kaipo 
naują, Šv. Kazimiefo para
pijos kleboną. Ponas Užu- 
meckis buvo vakaro- vedėju. 
Iš svečiu kunigų kalbėjo 
Paukštė, L Zimblys, J. Če- 

. pokaitis ir A* J. Alauskas.
• ' Gale kalbėjo pats klebonas 

kun. I. Valančiūnas, padė
kodamas už visus išreikštus- 
gilius ir nuoširdžius pasvei
kinimus ir linkėjimus.
PARAPIJOS PAŽARAS.

. Rugsėjo T, 8 ir D dd. įvy
ko bazaras West Pliiladel- 
phia Madisoii Avė. Paža
ras buvo labai pasekmingas. 
Gryno pelno liko apie du 
šimtai dolerių. Turime iš
reikšta padėkos žodi visiems 
^Vest Pliiladelpliieciams už 
tokį gražų parėmimą baza- 
ro. ■ ■

Rugsėjo L; 14, 15 ir. 16 dd.: 
Įvyks Mifflia. gatl
ve j tarp Front ir Antros* 

• Rugsėjo 21, 22, 23 įvyks 
Kernoti gatvėj, tarp Front 
ir Antros, Rugsėjo 28, 29 ir 
30 dd. įvyks bazaras Earp 
gatvėj tarp trečios ir ket
virtos. Spalių 5, 6 ir 7. bus 
bazaras Fernon gatvėj tarp 
antros ir trečios. Kviečiame 
visus, kaip senuolius taip ir 

. jaunuosius^ dalyvauti šiame 
bazare kuo skaitlingiausiai. 
Visas pelnas skiriamas pa
rapijos Skolai sumažinti

Tu ir A.š.

kongresmanu ir su pašto 
departamento viršininku, į- 
rodydamas, kad gen. Ta
das Kosciuška buvo lietu
vis. Kaslink pašto ženklų 
išleidimo, tai dalykas jau 
yra nuspręstas. Bet bus 
daugiau progų, tad lietuvių 
draugijoms reikėti], dažniau 
valdžiai pareikšti apie Kos
ciuškos tautybę.

Lenkų draugijos yra pa- 
siuntusios apie .tūkstantį 
laiškų Pašto Departamen
tui, pareiškiant, kad Kos
ciuška buvęs lenkas.

J. Z.

SHENANOOAH. PA.
_ČEMPIJONAI.

Šv. Jurgįo baseballininkai 
tapo Shenadoriaus apylin
kės čenip'i jonais. Valio 
jums, kurie taip pasekmin
gai išvedėto savo kovą spor
to srityje. Šioji garbė buvo 
įgyta tiktai per didžią, iš
tvermingą kovą tarp Šv. 
Mykolo ir Šv. Jurgio ko
mandų, Buvo vedama trijų 
žaidimų serija.. Pirmąjį su
sirėmimą išlaimėjo Šv. My
kolo komanda 7^-4, antrą 
Šv. Jurgio 4—3; trečią, vėl 
Šv. Jurgio 9—8. Taigi, aiž
iai, kad buvo didi kova, Įjū
ri labai sujaudino didelę 
minią atsilankiusių. Pasku
tinis nusprendžiamasis su
sirėmimas buvo sekamas 
10,000 ęntuziaztų minios.1 
Abiejuose laimė jim u o s e 
sviedinį mėtė Nelson Jonės 
su didžiausiu pasisekimu. 
Čempijonams miesto mayo- 
ras Šarpalis įteikė didelę 
sidabrinę taurę. Kiekvie
nam sportininkui J dalyva
vusiam žaidime, buvo duo
ta auksinis sviedinys. Čem- 
pijonų komandos nariai: 
šhumskis, Sidcavage, Nork, 
Zeniau,' Mino, O ’Hearn, 
Blackey, Sposito, Waakes,

Jonės, Maeees, Katalinas. 
Dar. kartą jiems tariame 
valio I

KORTŲ VAKARAS.
Ilgai rengiamas kortų 

žaidimo vakaras galutinai į- 
vyko trečiadienio vakarą 
rugsėjo 13 d. airių svetai
nėje. Šis parengimas buvo 
yie n a s . pasekmingiausių. 
Buvo pilnutėlė svetainė 
žmonių. Mat, daugelis bram 
gių dovanų traukte traukė 
visus, ypatingai moteris į 
šią pramogą. Vakaro šeimi
ninkės buvo ponios Pačę- 
s'iėnė, Mafkauskienė, Mėrni- 
Idenė ir Kačergienė. Joms 
turime išreikšti savo nuo
širdų ačiil už pasiaukojimą 
ir neilstantį 'darbą, .
NELAIMĖ IR MIRTIS.
Rugsėjo 4 d. mūsų mies

tely atsitiko didelė nelaimė. 
Jieva Navickienė, 325 S. 
We$t st., netyčiomis užside
gė savo drabužius, iŠ dide
lės baimės, nežinodama ką 
daranti,. nušoko nuo antro 
aukšto. Baisiai apdegusį ir 
susižeidusi už kelių valandų 
mirė. Kun. J. A. Karalius, 
vietinis klebonas, nusiskubi
no ir suteikė jai paskut'L 
nius Sakramentus. Paliko 
savo .vyrą., sūnų ir dukterį 
dideliame liūdesyje.

Jos laidotuvės įvyko rug
sėjo 9 d. Bažnytines apei
gas atliko Šv. Jurgio para
pijos kunigai. Kun. P. P. 
Laumakis atgiedojo Šv. mi
šias prie didžiojo altoriaus. 
Kunigai Pranas Mockus ir 
J. A. Karalius prie šoninių 
altorių. Kun. Pranas Moc
kus pasakė paguodžiantį 
pamokslą. GraboriaUs paL 
reigas atliko Sabaliauskas;

Šeimynai reiškiame, savo 
užuojautą, o velionei taria
me: amžiną atilsį suteik jai, 
Viešpatie, ir amžinoji švie- 

1 sa lai jai šviečia.

Mainieriai Protestuoja
ŠV. JURGIO PARAP.

. ŽINIOS.
Rugsėjo 2 d. apsivedė 

Mykolas Mačiulis su Klara 
Ross, kuri perėjo iš protes
tantų į katalikų tikėjimą.

Rugsėjo 3 d. • apsivedė 
Stepanija švagždžiutė su 
Ant ariu Bonikovrskiu. -

Taip pat 3 d. rugsėjo ap
sivedė Jonas Kisielis su 
'Angelą Arišr'iūte. Vestuvės 
buvo labai. iškilmingos, tu
rėjo daugybę svečių. Jonas 
ir Angelą nuo daug metų 
buvo veiklūs parapijos cho
ro nariai. Linkime geriau
sios kloties.

Daugiau 1500 maįnerių, 
jau ilgų kuką bė darbo, ap
stojo Jaekson miestelį, tuo- 
mi sulaikydami Phila. ir 
Ręading Coal Co. nuo užsi
mojimo kasti paviršutinę 
anglį arba 1 i Stripping”. Su
erzinimas dar didesnis už

: darbo net ir per visą atei
nančių žiemą ir galutiriaį 
apie 200 šeimynų turėtų ap
leisti savo pastoges. Mat, 
kompanijai daug pigiau 
kasti paviršutiniai, nes yra 
lengvesnis darbas ir reika- 

. lauja daug mažiau darbį-
tai, kad buvo paliepta 251 ninku. Už tai Shėnando- 
Šeiniynoms išsikraustyti iš riaus,. Mahanoy City, ir 
namti, kurie užstojo kasamą panther Creek bedarbiai 
taką. Jei šis kompanijos už- . _ . . _ t
simoj imas pavyktų, daųgu- susihure ir padarė tokį di- 
ma maįnerių pasilikti] be dĮ protestą.

, . Čia gyvena J. L.. Vašyla, 
. kurs yra surinkęs daug įro-

/lymų, kad geni Tadas Kos- 
čiuško buvo lietuvis, kad jis 
buvo žymiausias veikėjas 
kovose už Amerikos nepri
klausomybę, • kad jis buvo 
Vytauto Didžiojo viėnmin-

- tis, vienos'idėjos/
■; ■ Dalį savo raštų yra pa

skelbęs Amerikos laikraš
čiuose. .
■i SusirAŠiiiėjo su vienu

HAZLETŪN, PA,
Iškilmingos Vestuvės..

... Rugsėjo 4 d. čia įvyko di
delės ir nepaprastos vargo
nininko muz; Mykolo Rau
ličkio su. Adele Žukauskai
te vestuvės.

10 vai. ryte, buvo iškil
mingos šv. mišios, kurias 
atnašavo jaunavedžio pus
brolis kun, Viktoras Kups
tas ir -surišo jaunavedžius 
moterystės sakramentu. •

Kunigas Kupstas gimęs 
ir augęs Hažletone. Čia.lai* 
kė pirmutinės mišias. . Jis

džiaugiasi, jog turėjo pro
gos Hazletone laikyt . Šv. 
mišias ir suteikti Moterys
tės Sakramentą. savo, gimi
naičiui. . . -

Prie ririšių asistavo kun. 
A. Ežerskis iš Miners Mills 
ir kun. J. Mikaitis iš Ta-t 
niauria. Taipgi prie, alto
riaus buvo . kun. J. Česna, 
Mahanojaus klebonas, vietL 
uis klebonas kuli. VNanor- 
ta ir kun; Labilia, šlavokas.

Gražiai mišias sugiedojo 
muz. M. RauliČkio draugai 
vargoriiiiinkai i A. Grigorai
tis, Wm. Sherant,’- J. Stul- 
gaitis, J. Kudirka, J. Va-i

raitis, P, J, Karašauskas. 
Vargonais grojo muz. J. 
Kudirka. : ’

Per mišias jaunavedžiai 
ir pabrolis su pamerge pri
ėmė šv. Komuniją.

Vestuvės įvyko Veterah’s 
salėj, W. Broad st

Sugrįžus jaunavedžiams į 
svetainę jie buvo sutikti jų 
motinėlių pp. Rauličkieriės 
ir Žukauskienės su duona, 
druska ir . vynu.
/ Baigiant valgyt pietus 
klebonas kun. V. Nanorta 
buvo toastmasterių ir savo 
juokingais išsireiškimais 
prijuokino visus. Kalbėjo 
kun. J, Mikaitis, kun. A. 
Ežerskis, kun. Česna ir kun. 
V'ikt Kupstas. Visi linkėjo 
jaunavedžiams ilgiausio ir 
laimingiausio sugyvenimo.

Pristatomas kalbėti muz. 
J. Stulgaitis; kalba varde 
visų draugi], vargonininkų 
linkėdamas jaunavedžiam 
ilgiausių meti}. . .

Pabroliu buvo jaunave
džio brolis Kazys, pamerge 
jaunavedės pussesere Mari
jona Žukauskaitė.

Vestuvės buvo labai sma
gios, kuriose dalyvavo apie 
pora šimtų žmonių.

Svečių buvo iš Bostono, 
Waterbury, ' Philadelphia, 
Ėlmira ir kitų apielinkėš 
miestelių.

LANKĖSI. /

Juozas Baranauskas, bu
vęs Hazletond' choristas, 
lankėsi pas savo tėvelius su 
p-le Olga Mizeriūte iš Ėl
mira, N. Y. Jie taipgi daly
vavo muz. M. Rauličkio ve
stuvėse. Juozas Baranaus
kas dabar gvvena Elmira, 
N. Y. * '■ -

Savo brolio Mykolo Rari- 
lickio vestuvių proga lankės 
si Hazletone pas gimines ir 
pažystamus du Mykolo bro
liai ir sesuo, kurie gyvena 
Beverly, Mass. ir laiko Be- 
auty Shop,

MIRĖ.
Rugsėjo 1 d. mirė plačiai 

žinomas Hazletono apylin
kėj senas biznierius Karo
lius Lapinskas.

Antradienį, rugsėjo 5 d. 
su bažnytinėm pamaldom 
palaidotas Šv. Petro ir Po
vilo parapijos kapinėse.

Kadangi velionis buvo 
plačiai žinomas, tai laidotu
vės buvo didelės.

FOREST CITY, PA.
Mūsų mieste, veikimas bu

vo numiręs per pusantrų 
metų (kada kasyklos buvo 
uždarytos), bet dabar veiki- 
kimas jau kitoks. Nors nė 
visi žmonės Sugrįžo į darbą, 
bet visai kitaip atrodo, la
biausia parapijos dalykuo- 
sė,

Prieš dvi savaites klebo
nas kun. paukštis bažnyčioj 
paaiškino, kad parapijos 
iždas sumažėjo. Tuo jaus ge
ri parapijiečiai sumanė 
rengt kortų vakarus: Pirmą 
vakarą surengė . G. Tenze- 
gėlskriitė savo namuose. 
Buvo gražių dovanų. Sve
čių atsilankė pusefmas

skaitlius ir suteikė parapi
jai didelę naudą. Taip pat 
jugpiūčio 31 d. surengta 
didesnė card party Doma
ševičių šeimynos.

Lauksim ir daugiau tokių 
parengimų mūsų apylinkėj.

Ten buvęs.

PRANEŠIMAS
Vilią Juozapo Marijos įsteigta 

lietuvaitėms globoje Seserį
ŠV; Kazimiero.

Kviečiame ųi^aites no
rinčias mokytis aukštesnėje 
mokykloje— Classical Migli 
School ir muzikos į. mūsų 
Vilią.

Mokslo metąs prasidės 
rugsėjo (Sept.) 11 dieną.

Mokestis -41Ž- mokslų ir 
užlaikymą $20.00 į mėnesį.

Mergaitės norinčios būti 
Vienuolėmis ir neįsigalin- 
Čios mokėti, tesikreipia pilė 
Seselių Šiuo adresu: Sisters 
of St. Casimir, Vilią Josepli 
Marie, Newtown, Pa.

Rusai daug nekaltų mūsą 
tautiečių žiauriai nužudė. 
“Žvaigždės’7 4 Nu yra toks 
labai nepaprastas rusų el
gesys aprašytas, kurį čia 
perspausdiname.

. “šiemet sukako lygiai 70. 
metų nuo paskutinio lenk
mečio, apie kurį ir dabar 
mūsų žinotiės Lietuvos kai- 

. mtiose dar daug, 'dalykų pa
sakoti moka. . Iš tų skaudžioj 
įvykių tik vieną liūdną, pa
saką . Čia paminėsime. .

“Tai. atsitiko 1863 metais 
Šaravų miške (JTosvainių 
vaisė.). Sukilėliai miškų 
tąnlaimynuose slapstės. Kas 
rytas susirinkdavo prie vie
no ąžuolo pasimelsti. Prie 
to ąžuolo buvo pastatėlis. 
Viršuje buvo 'prie "medžio 
prikaltas kryžius. O pačiai 
me ąžuole buvo iškaltas į-' 

'dubim,aš,, kuriame būdavo 
slepiamas šv. Sakramentas. 
Septyni kunigai čia kas ry
tas laikydavo paeiliui šv. 
Mišias. Mano tėvelis, kuris

SKIRTINGAS SKONIS
Valgytojas: “Tarne, žiūrėk į 
mažą gabalėlį vištos, kurį man

atnešei ant stalo. Čionai niekas
daugiau kaip tik oda ir kaulaų”

Tarnas; “Taip, matau. Gal 
tamsta nori, kad . atneščiau ir 
plunksnas, kurias nupešė ’ ’ ?

NĘLAIMĖ.
Knygų pardavėjas (mažam vai

keliui, kuris stovėjo prie. namų 
įėjimo vartų): “Ar tavo mamy
tė namie?”

Vaikelis (mandagiai): “Taip, 
namie”.

Pardavėjas (pabaladojęs dau
giau dvidešimts sykių į namų du
ris) : “Supratau, sakei tavo ma
myte pamie.” '

Vaikelis: “Taip, ji namie; Aš 
čionai negyvenu.”

ATSIKIRTO.
Tūlas žmogus apsistojo viešbu

tyje. Ryte meto sulaukęs ateina 
prie registracijos stalelio ir išme
tinėja jaunai panelei, kuri pri
žiūrėjo tvarkos:

“Tai. pirmas viešbutis, kuriame 
atradau tokią betvarkę. Pasižiū
rėk, kokie ųešvarūs rankšluos
čiai. Antra, savo kambaryje ne
galėjau atrasti muilo.”

“Gerai,” atkirto įpykinta tar
naitė : “Tamsta tūri liežuvį gal
voje, ar nė?”

Žmogus: “Taip, bet aš nesu 
katinas.”

. » n ------  ■

NETvANTRUMAS VALGYKLOJ
Žmogelis: Klausyki . tarne,

jau. valąnda laiko kaip užsakiau 
pusę anties. Kaip ilgai turėsiu 
jaukti, kol man atneši? ”

Tarnas: ‘‘^Atsiprašau. Valgyk
los savininkas laukia kol kitas 
valgytojas, ųžsakjų kitą pusę. 
Mes negalime išeiti į kiemą ir 
nušauti pusę aųties.”

KEISTAS PAAIŠKINIMAS.
Ligonis: “K1 ausylu ponas gy

dytojau, salėkime, jei. ši opera
ciją būtą nešoltminga?”

Gydytojas (norėdamas būti 
Unksmių): “A, nesileisk, kad tas 
mažas dalykėlis tamstą taip su
rūpintą. Jeigu operacija nebūtą 
sėkminga,* tamsta apie tai neži
nosi — ir jei. nežinosi, tau ne
skaudės.” .

GERA LIUDININKĖ.

Advokatas: ‘‘Sakai, kad girdė
jai kaip šis vyras su savo žmoną 
barėsi. Kurią pusę vyras laikė, 
kuomet ji. kalbėjo.”. ,

.Liudininkė;..“Vyras 'visą, laiką 
tylėjo-ir klausėsi”

KAIMYNŲ SANTYKIAI

“Tai tu, jonai, kaip matau, ne
sikalbi su savo kaimynu' Petru 
Spurgiu.” .

“Ne. Visi mūsą kaimyniški su
sidraugavimai laikinai persitrau- 
kė.”

“Kas ten galėjo atsitikti tarp 
jūsą. Berods, per ilgiausius me
tus labai draugiškai sugyvenot. ’ *

“Petras Spųrgis atsiuntė man 
svarą tanką ir patarė man, kuo
met išeinu kas rytą šeštą valan
dą piauti žolę, patepti mašinėlės 
ratus.”

“Tai kas čia blogo?”
“Sugrąžinau jam. atgal ir lie

piau jam . patepti . savo dukters 
gerklę, kuomet ji ima dainuoti 
vienuoliktą, valandą ųakties mė
tų.” . .

GAVO DRĄSOS,

Kęstutis: “Žinai ką, Aldona? 
ŠĮ vakarą nusprendžiau prašyti 
tavo tėvelio, kad man leistą tavo 
imti, už žmoną!”

Aldona: “Labąi atsargiai, Kę* 
stuti. Šį rytą tėvelis sudaužo sa
vo akinius. Vėliau besiskusdamas 
įsipiovė į veidą. Noapsižiūrojęš 
pavėlino traukinį į miestą. Gydy
tojas prisiuntė jam sąskaitą už 
mamytei padarytą, operaciją, ir 
užkandžiatns motiuelė pagamino 
jam bloką stt svogūnais. Palauk 
rytojaus. Manau,. tėvelis bus gt'-l 
resnoje' nuotaikoje?’ |

tik vienas išliko gyvas iš vi-J 
sų tų sukilėlių, štai kų man 
papasakojo:.

“Viena rytų visi kunigai 
laike raiši as, klausė išpažin
čių ir dalino švenčiaųšiųjįi 
Aš tarnavau per visas jųi- 
šias iš eilės. Tuomet aš to 
buvau vos 17 metų. Pasibai
gus mišioms,. kunigas užgie-’ 
dojo suplikacijas. Vytai bu
vo labai. daugy bei niekas 
nebuvo pasirengęs kovai. 
Staiga sudundėjo šūviai, 
suterškė  jb kardų, durtųVij 
smūgiai. Rusai su kazokais 
apsupo mus iš visų pusių ir 
žudė besimeldančius... Nei. 
gintis, nei bėgti nebuvo gri- 
įima. Kunigas, kuris klūpo
jo šalia manęs, greitai su- 
kTTTubo nuo kazokų: kardo? 
Aš, gavęs į šoną su durtu
vu, buvau tik truputį sužei
stas. . Greitai pas’iritau, po 
kilimais, 0 m ten pasprukai! 
į Šaravus. Čia ' pasislėpiau 
kluone. Bet po kelių valan
dų pagautas, sužinojau, kad 
visi kunigai buvo be pasi
gailėjimo išžudyti. Daugelis 
vyrų buvo po tilo pačiu ų-' 
žuolu pakarti. Tik vėliau jų 
kūnai buvo palaidoti Šara
vų kapuose. Visi, suimtieji 
buvo surakinti ’ir nuvežti į 
Kėdainius. Ten aš tik iŠ to
lo pamačiau savo tėvelį, ku
ris buvo vežamas į Sibirą. 
Aš patekau į rekrūtus ir tik 
po rusų turkų karo, kaip 
garbingai pasižymėjęs ka
rys, grįžau į savo tėvynę? 
Lietuvą.” Taip pasakojo 
mano tėvelis, miręs didžio
jo’ karo metu. Šaravų Vyrų 
Apaštalavimo nariai, minė
dami. tas skaudžias 70 metų 
sukaktuves, savo kaimo ka
puose, kur ilsisi septyni 
kunigai, Šiais metais pasiry
žo pastatyti koplytėlę. .

“O tasai ąžuolas ir šiaii< 
dien dar tebestovi, aukštai 
iškėlęs savo viršūnę virš vi
sų kitų medžių. Tik tas įdu
bimas, kur buvo laikomas. 
Švenč. Sakramentas, vėl už
augo. Bet žmonės ir . dabar 
teberodp tą vieta, kili’ buvo 
prikaltas kryžius. Mat, ą- 
žuolo žievė apaugo aplinkui 
ir paslėpė jį savyje. Du ki
ti kryžiai buvo toje pat vie
toje prikalti. Ir juos ąžuo
las priglaudė'. į savo širdį.. 
Tik paskutinio. kryžiaus 
viena dalele vos tematyti 
dabar.”

M SMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim
tesnieji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta, ją įsigyjęs. .

Knyga gražiai atspausdui- 
a ir turi 191 pusi; Jos l<ai- 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko ” spaudos va j aus. me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik. 75 centai; popie
čio viršeliais 50 centų..

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią, 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM.t .
866 W. Broadvvay,

South Boston, Mau,
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Bolševikai rūstauja, kad 
laikraščiai paduoda žinių 
apie badą Sovietų Rusijoj. 
Sako, tai esąs šnieižtas ir 
melagystė, kurią iš to, gir
di, galima pažinti, kad skah 

’ čius “įnirusiųjų rbadu Tieric- 
nodai paduotas. Vieni laik
raščiai praneša,, kad dešimts . 

; milijonų nišų darbininkii 
mirę dėl komisarų Inimina- 
liškos netvarkos, kiti sako, 
kad tik keturi milijonai 
žuvę, o kiti, paduoda dar 
mažiau. Tai, anot bolševikų 
spaudos, įrodo, kad tos ži
nios apie badą Rusijoj e- 
-Sancios tik melagingos pa
sakos. Be to, komunistai ty
čiojasi sakydami, kad 
priešiniu k ų laikraščiams 

: Teikėjo sudaryti bent bend
rą frontą ir meluoti vieno- 
.dai. • .

Čia, kaip matote, bolševi
kai moko pasaulio laikraš
čius ..meluoti ir pataria dėl 
to amato sudaryti bendrą 
frontą, kaip kad jie.Rųsi- 

. joj susitaria. Bet jau tas., 
nesudaryinas bendro fronto 
žinių padavime kaip tik į- 
roclo, kad nekomunistinė 
spauda nemeluoja ir neor
ganizuoja melo propagan
dos j kaip kad daro bolševi
kai,/ bet ji paduoda tokias 
žinias, kokias kuri gauna. 
Kaip teis ingai pastebi 
“Naujienos, ’ ’ nega 1 i m a

gauti tikslių žinių iš tų kra
štų, kiir nėra laisvos spau- 

\ dos, . nės diktatorių, ypač 
bolševikų, vyriausybė kuo- 
griežčiausiai užgniaužia Vi
sas jai nepalankias žinias, 
kad jos neišs'iveržtų užsie
nin. Bet dabartinis Sovietų 

X..’ Rusijoj badas yra toks mil
žiniškas faktas, kad jokios 
pastangos bolševikų cenzu-1 ly gųi s

Vokiečiai Rengiasi Du- 
jų Karui

Surašę išrinkimo aktą, ta7 
rėsi, kad jį- būtų galima į- 

- duoti saugiam palaikymui. 
Ir nutarė įduoti Euzebiui, 
Samosatos vyskupui, Smyr- 
noje. Bet Euzebius buvo di
dis Arianiznio priešas. Ta
čiau Arianai manė, kad jis 

.geriausiai ir svarbiausiai 
tegalįs užlaikyti patriarko 
išrinkimo raštąj kurįs bu
vo jiems labai svarbus..

lačiąu, Arįanų. vyskupai ]y110 gyventojai prirengia- 
dklžiui apsivylė. Kuomet niuosius darbus ^.su di. 
h k Miletas buvo įvestus An- 
tidkos patriarku, jis tuojau 
pradėjo kovą prieš juos* 

valstybe Dabar jie pamate, kad pra- 
darbininkų .klausime. Užtat gauna^ vyriausybę i laimėjo. Tikėjosi prietelio,

Popiežiai visuomet niokč *!Yt^,t‘llb“ 
Už- ir moko, kad darbininko 

. būklė nebus , pagerinta iki 
punktų įrodymui didelio stt- darbininkui nebus tinkamai 
ikimo Katalikų Bažnyčios i 

mokslo ir NRA. mėgina taį įvykdyti.
Katalikų Bažnyčia visuo- Reikia neiižmįi’šti, kad 

met reikalavo Popiežiaus ‘ .............. .
Hjiiūš-KKražiair^Sai^

N, R. A .'IR KATALIKAI
. “Klausyk, tamsta,” kal
bėjo man Jurgis, “aš fabri
ke girdžiu visokių kalbų 
apie dabartinę darbininkėj 
su darbdaviais tvarką, apie 
tų N; R. A. Kaip katalikai 
žiūri į ta nauja vedamų, 
darbininkų gerovei kodek
są?” .■ ■ <'

Tuoniet aš. Jurgiui aiški
nau, kad katalikai pilnai 
pritaria NBA ir neabejoja 
apie jo pasisekimą, NBA 
arčiausiai prieina prie Ka
taliku . Bažnyčios mokslo

tvarkyti socialinį gyvenimą, 
kad darbininkui būtu užtik
rinta pragyVenimui alga. 
Prezidentas. įyęda refor
mas, reikalaudamas iš darb
daviu trumpesnių* valandų 
darbo, kad daiigi.au žmonių 
gautų. darbą, .tuo pačiu gi 
reikalauja- padidinti jų at
lyginimą.

Popiežių enciklika sako: 
“Valstybe turi, tai visa 
tvarkyti?’ Gi NBA eina iš 
valstybes vyriausybes ir 
žmonių, iš kurių ■

■ LONDONAS. — Laikraš
tis “Thūeš” praneša, apie 
■nepaprastai- nuodugnų ren
gimosi Berlyne apsaugoti 
gyventojus nuo puolimų iš 
oro. Pasak laikraščio, Bcr-

dėlių susidomėjimu, bet ii* 
su tam tikru nerimu. Berly-

ros negalėjo jo užgniaužti . 
ir žinios apie jį prasiveržė 
kontrabandos keliu. To
kioms sąlygoms esant, badu , 
mirusiųjų skaičius negalėjo 
išeit vienodas, nes vieni ko- 
rcspondęntar padavė Mmit--- 
Lines iš geriausiais jiems, ži
nomų distriktų, kiti iš vi
sos šalies.

Čia, žinomą, būta ir spę-. 
liojinnt. Bet neužginčyja- 
mas yra faktas, kad žmo
nės sovietuose miršta ne 
šimtais, ne tūkstančiais, bet 
milijonais. Skaitlinės dėl 
žuvusių gaTi nesutikti įvai
rių korespondentų praneši
muose, bet užtai visi sutin
ka dėl fakto, kad dabartinis 
Rusijos badas yra lygus 
baisiam badui 1921 m. Tuo
met sovietų vyriausybė ga
lėjo ' teisintis tuo, kad revo
liucija dar nebuvo pilnai 
išsivysčiusi ir Susitvarkiusi, 
bet dabar kuo pasiteisins? 
Juk jau pirmoji piatilietka 
pasibaigė. O ji žadėjo at
nešti šaliai tokią gerovę, ko
kios darbininkai neturi nė 
vienoj 1 t kapitalistinėj ’ ’ val
stybėj, ypač tuo atžvilgiu 
norėjo pralenkti Ameriką. 
Prasidėjo antroji piatiliet- 
kas, nes pirmoji, “nepilnai” 

, buvo pavykusi. N.a, antroji 
tai tikini atgabens rojų, bet 
ji dar nė nęįpusėjo — ‘ir 
štai nesvietiškas, nežmoniš
kas badas, kokio pasaulis 
nematė. O čia Tildo kolekty
vizacija eina rišu smarku
mu; derlius šiais metais 
kuoger'iausias; nei potvynių 
nei sausros hera buvę ir— 
badas! Ir ar neduot per na
gus kvailiems ar krimina- 
liškiems komisarams (kvai
lumas ūkio- dalykuose yra 

. kirinihališluimui),

katalikai pilnai šitą, judėji
mą ])ąlaiko ir remia. “ 
teks paminėti tik keletą

atlyginta už jo darbą. NRA 
mėgina taį įvykdyti.

industrija ir komercija su- 
hdirfa žmogui, ’o ne žmogus 

ninktii reikia fiek atlyginti j jorns. Jos privalėtų žmogui 
už darbą, kad jis galėtų sa
ve ir savo šeimą išlaikyti,” 
prezidentas sutvarkytame 
NRA kodekse reikalauja, 
kad darbininkas gautų pra
gyvenimui algą.

Popiežiai, visuomet skėl- 
j°g yra reikalinga pei

gyvenimą, lengvinti, o ne 
.sunkinti. NBA mėgiiia tai 
padaryti. Nėra tai . tobula 
sistema;. Bet ji arčiausiai 
prieina prie Katalikų Baž
nyčios mokslo ir katalikai 
ją užgiria ir remia.

G

“NUKIRSK JAM RANKĄ!"

Arianizmo .erezija^ kuri 
neigė . Kristaus Dievystę, 
smarkiai plėtėsi įvairiose 
tautose. Net ir kaikufie Ka
talikų Bažnyčios Vyskupai, 
sužavėti nauju mokslu, fa
natišku uolumu,. priėmę c- 
rezįją, ją skleidė. Ir, kad 
tą klaidatikystę žmonės pri
imtų, jiems buvo svarbu

kad jie imasi, to, ko visiškai 
neišmano ir dar gabena 
duoną, atimtą nuo burnos 
badaujančių darbininkų . į 
svetimus kraštus?! Ir mū
sų nųsišmeižę komunistėliai 
dar. perša tokį supuvusį 
• ‘ tavorą ’ ’ lengvatikiams sa
vo- skaitytojams, Tai tikra 
kvailystes ir liesąžiningu-

K.

nuraminti katalilcų vysku
pus ir kunigus, kurie, prie
šinosi Arianizmui.

Tuo tai tikslu, 361 metais 
po. Kr., būrys klaidatikių 
vyskupų kreipėsi į Romos 
imperijos ciesorių Konstan
cijų, kuris tuo metų buvo 
kokiais tais reikalais atvy- 
kęę į Antiokiją. . Klaidati
kius , vyskupus, labiausiai 
erzino Antiokos patriarkas, 
kuris didžiu uolumu aiški
no žmonėms. naujo mokslo 
klaidą.,"

Atsitiko, kad 361.. m. bu
vo renkamas Antiokos pat- 
riarkas’ Buvo išrinktas ku
nigas Mėlėtas patriarku. Ą- 
rianai, manydami, kad pri
sidėdami prie jo išrinkimo 
laimėsią jį savo pftsėn, už 
jį rinkimuose ir balsavo.

susi lauke priešo. Ką daly
ti? Kaip patrunką pakeis
ti?’Tų visą reikalą jie išde- 1 
stė ciesoriui.

Jie prašė, kad ciesorius 
prašalintų patriarką Mile
tą iš vietos ir būtų kitas iš
rinktas.

: “Gerai, aš jį prašaliu- . 
siu,” atsakė ciesorius.

Bet, kadangi Arianai bi
jojo, kad žmonės suerzinti 
nesukiltų prieš juos, jiems 
būtinai reikalingas buvo 
Mileto išrinkimo raštas.

“Kas turi tą raštą,” pa
klausė ciesorius. . '
“Euzebius, Samosatos vy

skupas,” jų buvo atsaky
mas.

Konstancijus suraukė vei
dą. — Ištikrųjų čia buvo 
keblus dalykas. ' Pašaukęs 
karininką tarė:

“Eik pas vyskupą Euzė- 
bių ir pareikalauk rašto. 
J ei neduos, nukirsk jam de
šinę ranką.”'

Euzebius. priėmė cieso
riaus. karininką/ Jis- tą se
nai jaute ir laukė.

“Kokiu tikslu tamstą esi 
ciesoriaus atsiųstas pas ma
ne,” paklausė vyskupas ka
rininko.

“Ciesoriaus įsakymu tu 
man turi grąžinti patriarko 
Mileto išrinkimo raštą.” 

. “Negalima,” atsakė vys
kupas. . “Aš jo negaliu ati
duoti be visų iŠrinkėjų su
tikimo.. Ar patrįarkas suti
ko ant to?”

“Aš nieko nežinau. Cieso
riaus yra toks įsakymas ir 
to užtenka. Kur raštas?”

“Tu girdėjai mano atsa
kymą.”

“Už tą tu brangiai atmo
kėsi,” tarė karininkas trau
kdamas iš makšties kardą. 
“Už pasipriešinimą cieso

rius įsake tau nukirsti deši
nę ranką.”

Su ištrauktu kardu jis 
ėjo artyn vyskupo. Staiga, 
sustojo.’ Vyskupas ėjo pa
mažu prie jo ištiesęs abi
rankas.

“Štai, mano drauge,” ta
rė vyskupas, “nukirsk ne 
tik dešinę, bet ir kairiąją. 
Tačiau, būk tikras, kad prie 
neteisybės darbų aš neprisi
dėsiu.”

Išgirdęs tokį atsakymą, 
karininkas įkišo kardą at
gal į makštį ir grįžo be raš
to atgal.

Vyskupas Euzebius ilgai 
dar gyveno ir uoliai platinę) 
tikrąjį tikėjimą. Klaidati
kiai didžiai jo nekentė.. 
Kartą jam einant gatve, 
moteriškė metė akmenį per 
langą ir užmušė šventą vys
kupą. Tai buvo 38Q metais.

T.

bedarbiui už kiek

L. D.S. NARiy-BEDARBlĮ DĖMESIO!
“Darbininko” adminis 

tracija išmokės L. D. S. na
riui -
vieną naują metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko ’ ’ admini 
sfraciją, 366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redague 
jama* literatūros, mokslo, visuomenė 
ir akademlfikojd gyvenimo iliustruotai 
mėnesinis žurnalas yra' didžiausias 
rimčiausias, Įdomiausias Ir kiekviena® 
prasilavinusiam žmogui Jtlnktfmiausiai 
lietuvių Žurnalas. Todėl visi paskubėti 
te užsisakyti ^židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje: mėt 85 I. 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $£C0 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvę* AL

ne, kaip “fiines” praneša, 
jau įsakyta apvalyti namų 
aukštus nuo degamos me
džiagos, kuri padidintų gai-. 
srą pavojų, miestą puolūs 
iš oro. Tai pirmas miestas 
pasaulyje, kuris ėmėsi tokio 
žygio. Tempdliofo srityje, 
kur gyvena 120,000 Berly
no gyventojų, jau yra suor
ganizuotos dvi priešdujinės 
po . 15 vyrų kuopos, kurioms 
vadovauju tam tikras va
das. Kiekvi enas kuopos . na
rys yra aprūpintas guminiu 
apdaru, šalinu ir. pirštinė
mis ir visais reikiamais 
prietaisais kovoti su dujoy 
mis. Šiomis dienomis tos 
priešdujines kuopos vienojo 
Tempelhofo gatvėje1 buvo 
surengusios “repeticiją,” 
kurios žiūrėjo apie. 150 
aukštesnių policijos karį- 
ninku ir savivaldybes valdi
ninkų ir daug publikos. A- 
pię dujinių bombų numeti^ 
Iną buvo pranešta vienų na
mų “oro prievaizdos” tele
fonu vietinei oro apsaugos 
sričiai. .

Du priešdujinės kuopos 
nariai, apsidarę nuo galvos 
iki ko jų. guma, net rukus 
pasirodė gatvėje, kur duji
nės bombos buvo tariamai 
numestos ir, paėmę smėlio,- 
medžio, šakučių, akmenukų 
ir augalų pavyzdžių, nuga
beno juos į tos. srities oro 
apsaugos cheminę laborato
riją, kur dujos #ųv$ anali
zuotos ir pripažint eis gelto
nojo kryžiaus dujomis. Ta
da į gatvę nuvykę) abidvi 
priešdujines kuopos. Jos 
atsivežė vandens yežimą, 
kurį aptarnavo 5 žmonės. 
Užkrėstos vietos buvo, pa
laistytos vandeniu. Paskui 
su vežimu .atvyko . dar 5 
priešdujinių kuopų nariai 
ir pabarstė gatvę; chemika
lais, Dar 5 kuopų nariai 
kaip reikiant sumaišė van
denį su chemikalais šluoto
mis;. Per to gatve dar buvo 
palieta vandeniu ir “dujų 
pavojus” buvo paskelbtas 
likviduotas. Priešdujiniu 
kuopų nariai, negalėdami 
kalbėtis dėl kaukių, sūsiro- 
de tam tikrais ženklais ir 
plodami rankomis.LAPAMS KRINTANT

• Vakaras. Pageltęs rudens vakaras. Padangėmis 
kūliais vertėsi debesys. Aukštai viesulas viešpa
tavo. Draskė nuo. medžių lapus ir barstė po žemę. 
Žemė nuo pageltusių lapų buvo rausvai geltona. 
Lyg kas butų aukso pinigų pribarstęs. Apiplėšyti 
medžiai stypsojo, kaip apdriskę gatves elgetos ir 
lenkė prieš vėją viršūnes, tartum paliegę seniai 
prašydami išmaldos.
.. Aš sėdėjau ir žiūrėjau. į krentančius lapus ir 
palaužtas šakas. Sekiau besivęrčiiuičius debesis ir 
Vėjo sukūrius.

Suskambėjo telefonas. Iš ligonines. Gatvėj ra
do mirštantį žmogų... Sugriebęs apsiaustą skubu 
pro duris.
• Gatvėj trūkšinas. Žmones bėga, skuba, kaip 
skruzdėlyno. Į dangų stiebias galingi bokštai. Už 
miesto raiidonuodania leidžiasi; saule. Sunkveži
mių trankomas verkia asfaltas. .Vėjas skurdžiai 
švilpią '.projiainų kertes.1 Einu prieš veją, .visa 

••krutinę triiųkdamas orą. ’ ' • ■ •
.Ligonė. Visur tylu. Tik kartais-sučeža lęorįdo- 

•riuj žingsniai — ir vėl viskas, nutyla*. Bendrojoj 
palatoj pilna, lovą. Lovose, balzganos šviesos nu

šviesti, įvairiausi veidai:— tai seni, gyvenimo O ne! Turiu kalbėti. Turiu išlieti visą dvasios 
raukšlėmis išvagoti, tai jauni skausmą sukraipy- skausmą, kuris mane labiau kankina už kūno, 
ti. Didžiausias rinkinys. Sėsk, gydytojau!

Toli, kambario gale, guli gatvėj rastasis ligonis. Sunkiai alsuodamas nutilo. Pažvelgiau į jį: J o 
Išpurtęs; gyvenimo ir alkolio sunaikintas veidas drumzlinos akys taip prašančiai į mane žiūrėjo.
ir kažkokios drumžlinosy klejojančios akys. Ligo
nis sunkiai, alsuoja. . .

Staiga sujudo, norėdamas atsikelti iš lovos.
—Kas ten stovi kojūgalvyj — išsiveržė šnibž

dėjimas iš suskirdusių lūpų. .
—Nieko. Tai tamstai tik pasirodė.

•’ Galva susmuko į priegalvį. Pažvelgė į manę. 
Įdubusios akys degė sausa šviesa.
• •—Gal, gydytojau, manai, kad aš išsigandau 
vaidinio.. Vaidinys.?! Tai keistas žodis. Aš tikrai 
kažką mačiau ir kažkas šviesus mate mane. Vai
dinys...^— sušnibždėjo. Žibančios akys pamažu už
simerkė,

Rengiaus ligonį palikti. Pravėrė akis ir įį<aitin-. 
tais, sausais, kaip medis pirštais įsismeigė į ma
no ranką. . •’/ •' ’•

--Nepalik manęs, gydytojau!:i\Š žinau nebepa- 
•sveiksiąs, žinau.- nebesulauksiąs; rytojaus; Jhti ir 
nebenoriu ilgiau .gyventi. Mano gyvenimas ii taip: 
perdaug ilgas. ’ . ‘ • • ’ >

>—Niekus kaliu. Pasisteiik užmirštu ir pasilsėti. 
Perdaug kalbi, ■ " ' ' - _

Jose matėsi visas išgyventas skausmas. Kartais 
ir į pragertas akis pažvelgus ašaros veržias. Ir aš 
akių skausmo sulaikytas atsisėdau.

Ant pilkų nuo karščio lūpų akimirksniu švip- 
telėjo šypsena.

.—Kaip gera. ■ Menu kaip mažą mane motina 
glamonėjo, sekė pasakas,; dainavo apie prarastą 
laimę... Tai ją aš mačiau... motiną...

Skausmas sutraukė jo antakius. ‘ .
—Netoks aš buvau visą gyvenimą. Buvo laikų, 

kai mylėjau žmonos, pasaulį.,. Pats gyvenimas 
mane tokiu padare. Daug metų praėjo nuo to lai
ko, kai aš su džiaugsmu klausiaus verpiančios 
plotinos pasakų. Jau užmiršau ir motinos ratelio 
dūzgimą ir jos pasakas ir jos dainas. Tačiau 
šiandien vėl stojas prieš akis visas gyvenimas. 
Matau žaliuojančias pievas,. kvėpiančius sodus, 
girdžiu liūdną savo ‘ štilieš miškų, ošimą. Tada - aš; 
dar vaikas buvau.,; . ;

Pilkas, ligonio veidas žibėjo svajonių ir skaus
mo atspindžiais.' . • ’ •
. —Neilgai tos gražiosios dienos tęsės. Mane vos

dvylikos metą užklupo didysis karas. Jis atūžė 
kaip viesulas visa naikindamas. Miestus ir kai
mus, mokslo įstaigas ir gražiausius paininklus 
versdamas griuvėsiais. Žudydamas milijonus gyj 
vybių. Iš motinų rankų plėšdamas geriausius jų 
.sūnus. Vaikams atimdamas tėvus. Atrodė, jog vi
sos’pragaro. dvasios sukilo, kad sunaikintų pa 
saidį. Tada žemei nereikėjo lietaus. Ji buvo žino]
nių krauju ir ašaromis permirkusi.

Pakėlę blakstienas. Akių lėlėse sužibo kažkokie 
siaubo šviesa ir užgęso... . •

-4-Bėgdahii nuo tos žmonijos pabaisos—karo 
tęvai ir mano išsivežė į Rusijos gilumą. .

—Kai tėviškės melsvi laukai nyko iš akiu, mo
tinos skruostais riedėjo skaisčios, kaip ankstau: 
ryto rasos, ašaros, j i verkė palikdama žemę, kuri 
tiek daug jos prakaito ir vargo sugėrė. Ir tų lau 
kų, tų liūdnai ošiančių girių daugiau ji jau nebel 
išvydo. Ją priglaudė Rusijos smiltynai.,.

Klojojančiose akyse sužibo ašaros.
—Kol tėvas turėjo pinigo, nebuvo blogiu Ilgi 

būdavo svetimoj šalyj.:Viskas svetima. Rodos,,i 
žmoiiosriT žeme kitokia. Tačiau kentviū vildamiej 
grįžti Lietuvon. Bet • likimas mumis pasityčiojo.

—Kilo revoliucija. •
—ilgus metus kentę priespaudą, vąrgo žmoni 

ir gyveno vien viltimi sulauksią laisves. Pasauli

daiigi.au
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BLAIVININKŲ SŪSIVIENYMO CENTRO 
' VALDYBA

■ Kun.J. j. Jakaitis—dvay. vadas; Kun. Jonai Bakana*—pirm.; 
Kun. j, Mačiplionl^—I-asla’vlce-plrm.; Pr. Maukna—Il-aali vlce- 
plrro.; V. j. Blavackaa—ražt., 7 Mott str„ Worceater, Man;, O. 8k 
dubrienė—IŽd., B Commormealth Avė., Vorcester, Mbm., K. Rai
nys-lt J. Svitakas—iždo globbPJai; Kun, Fr. J. Južkaltis—redakto*.

I rtus, 432 Wirtdsor kt, Cambridge, Mas*,

BLAIVININKŲ SEIMUI
. Blaivybės prieteliai nuo 
širdžiai Sveikina Blaivinin-

• . kų metinį .seimu, įvykstantį 
šį sekmadienį rugsėjo 17d., 
Marianapolią. Kolegijoje, 
Thompson, Conn.

, Palinkėkime šiam idealis
tų organizacijos, seimui gra-. 
žUus'io pasisekimo. Busi
mieji nutarimai tegu susti
prina organizacijų ir pa
gelbsti jai plačiau paskleis
ti aukštąsias idėjas.

S 

s

Į LIETUVĄ 
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa-* 
to gi Kelio,nė, Žemos Kainos, 
Del platesniu ' įnforriiaeijų 
.kreipkitės pas vietinį agen
tą arba

’ SCANDINAVIAN- 
AMERICANLINĖ
248 Washington St.,

■ . Boston

8) Paskaita.
9) Sumanymų svarstymas 

bei rezoliuciją priėmimas
10) Centro Valdybos rin

kimas .
11) Šeinio uždarymas. 

Kun. J. J. B ūkanas,
Centro Pirmininkas.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykeš 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOOK 
081 WaGhlng’ton St.
N0RW00D, MA88.' ■
Tol. Nonvood 0330

Gyvenimo vieta: 
112 Walnut Avė, .

Tęl. Nonvopd 1315-W

BLAIVININKŲ IR VI- 
klJOMENĖS DĖMĖSIU!

A L. R. K. Pilnųjų BlaL 
vininkų metinis seimas į- 

t - vyks Mąrianapolio kolegijo
je, Thompson, Conn., 1933 

. m rugsėjo 17 dieną.
Seimas prasidės 9:30 v. 

ryte, iškilmingomis šv. mi- 
šiomis, kurias, laikys Dva
sios Vadas kun. J. J. Ja- 

. kartis, Tėvų Marijonų Pro
vincijolas. Pamokslą pa
sakys vienas iš Tėvų Mari
jonų.

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

Maloniai kviečiame visus 
Blaivininkus, Dvasiškius, 
vai. po pietų. .
Blaivybė idėjos prietėJiųs 

. į. šį mtis tiMip svarbų* šeimą.
Ypatingai visuomenės va
dams turėtų rūpėti.šis sei
mas ir visa tai, ką blaivybės 
idėja reiškia.

BĮaivinmkų- seimo tvarka 
bus sekanti:

1) Seimo atidarymas;
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Maiidatų priėmimas, . 

. , 4) Sveikinimai. . ..
Pertrauka pietums..
5) Komisijų rinkiniai
•6) Centro valdybos pra

nešimai •
. a) Dvasios Vado
b) Pirmininko .
b) ■ Vice-Pirmininko
d) Iždininkės
e) Sekretoriaus

7) Centro valdybos pra
nešimų svarstymas

GUTTEMPLERIEČIV 
SUVAŽIĄVIMAŠ 

HAAGOJE.
Tarptautinis priešallio- 

holiškas girttempleriečių or
denas kas trys metai Šaukia 
savo atstovų suvažiavimus. 
Šiemet toks sūvažiavinias į- 
vyko liepos 29 — rugpiūčio 
3 dd Olandijoje, Haagos 
mieste. Nežiūrint sunkaus 
laiko, atstovai buvo beveik 
iš visų šalių, net ir iš už 
vandenyno.. Baugiausia iš
siplatinęs ordenas yra Eu
ropoj. 1932 .metų gale narių 
pasiskirstymas buvo tekis:

Europa ,
Britų salos ..... 
Amerikos J. V. 
Australija ... 
Kanada ...... 
Afrika ...... .
Azija .........
Įvairių tautų .

. 218,316 
. 36,928

9,372
2430 

. 2,349

. 2,123
816 

.. 1,797

Iš viso .....----  274,429
narių su 6192 skyriais., Ki- 

,.taš iš eilės suvažiavimas nu
matytas šaufctir1936 metais 
Šveicarijoj, Ciuriche.
BLAIVYBĖ JAPONIJOJ

Siuyšy su šalyje vyks
tančiu krizių alkoholinių 
gėrimų gamyba per pasta
ruosius metus žymiai suma
žėjo. Tautinė Japonų Lyga 
kovai su alkoholizmų dabar 
turi 3,216 savo skyrių, kuri 
s. m. liepos mėn. paskutinė
mis dienomis turėjo savo 
metinį atstovų suvažiavimą. 
Suvažiavime nutarta prie 
kiekvieno' skyriaus organi
zuoti moterų abstinenčių 
būrelius. Kasmet yra ski
riama viena savaitė jauni
mo priešalkoholiniam auk
lėjimui ir kas ypačiai svar
bu, kad toji savaitė yra nu
matyta įstatymuose.

Waterbury Šv. Juozapo parapijos vyčių choras, kurs rugsėjo 11 d, vakare palinksmino
L. D. S. seimo dalyvius ir tūkstantinę publiką, susirinkusiu į parapijos mokyklos didžiulę - 
svetainę. Antroje eilėje sėdi:, kun. J. V. Kazlauskas, buvęs Waterbury par. vikaras, Šiomis 
drenomis paskirtas Ansonia lietuvių par. kleboiur;- -kum J, X Kripas, nau jasai Ik S. 
Literatinės komisijos narys; Koinp. Al. Aleksis, choro vedėjas, naujasai L, I).'.S, Literaii- 
nės komisijos narys, L. I). S. 18-tojo seimo rengimo komisijos narys ir kun. J. Valantie- 
jus, parapijos klebonas, L. D. S. narys, priėmęs; L. B. S, seimų į savo vado vau j amą ko-

. . lonija. / '/ ; • . - • -: ‘

CHSBBON’S
PIANAI—-RAJDIO8 • į

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos I

magmos • ■ ■ |

WOltCEST»R, MABS. į
. TeL 441430 1i

j Lengvo* IHygos—-Be Nuo£fanifie!|

pi jos mokykla pradėjo aš
tuntus mokslo metus. Vai
kučių susirinko beveik tiek 
pat, kaip ir praėjusiais me
tais. Moko Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserys.

Praeitais metais baigu
sius iš mūsų mokyklos vai
kus high school prmcipalas 
labai išgyrė. Jie. moksle 
viršijo baigusius viešas mo
kyklas.

Kas sakė, kad parapiji
nėse mokyklose mokslas 
menkesnis ?

BALIUS.
Columbus diena, spalių 

12, skubiai artinasi. Toje 
dienoje Cambridge parapi
jos įvyks balius Eikš Hali, 
Central Square, Cambrid
ge. Balius prasidės nuo 6 
iki 12 vai. nakties. Visi 
ruoškitės, batus taisykite, 
kad galėtumėte., linksmai 
patrepsėti- ir dovaną laimė
ti. Bilietus jau galite dabar 
gauti į)as baliaus rengėjus.

APSIVEDĖ.
Rugsėjo 3 d. Antanas Ju

zumas iš Brightono su Do
micėlė Burbulyte iš Cam
bridge įstojo į moterystes 
luomą. Laimingos kloties 
naujame gyvenime. X.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį ge
re.

Mandagumas yra būtinas intelektuali o, moralio* ir 
religinio išsilavinimo papildymas ir turi su jais , kartu 
žengti. KriedKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

THOMPSON, CONN,
Nauji mokslo metai.

Vėl teks susikūprinti prie 
knygU- .

Tenka džiaugtis, jog- Ko
legija šiemet padarė didelę 
pažangu- Padidėjo moko
masis personalas tiek , kie- 

’kybe, tiek kokybe. Susilau
kėm naujų. pedagogų. Iš 
Europos grįžo du jauni ku
nigai — kun? Adomas Mor
kūnas, M. I. C. ir kun. Pet
ras Biskis, M. I. C. ir vie
nas jaunas P'ilosofijos dak
taras Eugenijus Andriulio
nis, M. I. C. .

—Šiomis dienomis grįžo 
iš Lietuvos visų mylimas 
Kolegijos direktorius, kun. 
Dr. J. Navickas, M. I. C.

—Kolegijoj rengi a m a 
nauja patalpa chemijos ir 
fizikos laboratorijai. Nau
joji- laboratorija bus kur 

; kas didesnė už buvusiąją. 
Kartu įrengta dinamo ma
šinos elektros bandymams.

—Studentai pamažu pra
deda . ruoštis naujam foot-

halT'o sezonui. Šiemet ma
noma sudaryti daug stip
resnę football’o komandą,, 
negu pernai. .

—Bendrai, peū vasarą su
stingusiam Kolegijos gyve
nime jaugiamas atgijimas. 
Pradeda suvažiuoti pas tė
vus atostogavę studentai, 
kurie į apmirusią, aplinka 
įneša daugiau gyvumo, dau
giau jaunatvės, kurios per 
vasarą taip trūko.

R. (L. K.)

MMBBIDHE, MJSS,
Vieša Padėka.

Šiuomi nuoširdžiai dėko
ju visiems parapijos išva
žiavimų, liepos 16 ir rugsė
jo 3 dd., darbininkams bei 
darbininkėms ir aukoto
jams. Lai Visagalis jums 
visiems atlygina savo gau
siomis malonėmis.

. Kun. Fr. Juškaus, 
. Klebonas.

PARAPIJINĖ MO
KYKLA.

Rugsėjo 11 d. mūsų para-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

UŪBTUVOB DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBa. MOTINOS IVČ.

’irmlnlnkfi — Eva Markslehg,
625 E, 8th S L, So. Boston, Maso. 

Vlce-pirmlnink5— Ono Siaurfenč,
448 E. tth St., So, Boston, Mass.
Tek So. Boston 8422-tl

Pro t Ražt — Bronė OinnJenS,
29 Goiild St, West Rosbury, Mfiss.
Tel. Parkway 1804-W

Pln. RaSt — Mariana Marfconln^
83 Navarre St, Roultadale, Mass.

Tel, Parkvzay. 0S5B-W
Iždininkė — Ona Stanlullutė

105 W.eąt 6th St, So. Boston, Muša. 
Tvarkdarė — Ona Mizgi rdlenfi 
. 1512 Columbla Rd., So. Boston, Mase. 
Kasos Globėja — E. Januėonienė

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mas* 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninki) . kiekvieno mėnesio, 
7':8O vai vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
na* protokolu rnJttlninke..

*V. JONO EV. BL. PAMLPIN& 
DEJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, MfteJ

Vlce-pirjn.—- V. Medonis, . -
1480 Cplumbia IW.( S. Boston, Mas*

Prpt Ražtlninkao — J, Gllneėklis
5 Thomas Park. So. Boston, Mom

Fln. Raštininkas — Pr. Tuleikls, 
.109 Bowen St., fio. Boston, Mass. I

IRdlnlnkas — A. NiuftTžffinas
.885 E. Broadwi»y, So. Boston, Mum 

Maršalka •— J, ZalklM
TiVlhfieĮd St,, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kaa trefilJ 
nedBldlenl kiekvieno jaat’neslo, 2 yaJ 
po pietų, Parapijos salėj, 402 EŲ Tta 
8t, So. im.<on, Mass,

■ 1 I

Profesionalo i, biznieriai, pramoblra 
kai, kurie skelbiasi "Darbininke,” tliu 
ral verti skaitytojų paramos.

VImI enrsfnklt{lc> "Darbininko.”

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremerhavenė 

užtikrina labai patogi,*} kelionę į LIETUVA.
dltEl(',JAl‘S[AS KELIAS Į TRVYSK

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD—g 252 BOYLSTON ST., BOSTON

perojunų kurstomi skriaudžiamieji sukilo. Miestų 
pasmirdusiais rūsiais, sukrypusiomis vargo lūš
nomis nuskambėjo laisvės ir keršto aidai.

Tuo laiku buvau šeštojoj gimnazijos klasėj, Įsi
siūbavus, revoliucijai, pradėjus ponauti gatvei, 
mokslas sustojo.

Nustojęs lankyti mokyklą, pakliuvau revoliuci
jos sukūryii.Agitatorių ugningos kalbos sukūrė 

. .? mano krūtinėj maišto ugnį. Pasijutau revoliucio
nierium. Vienu iš tų skriaudžiamųjų, kurie ilgai

- kentę sukilo. Tėvai naujai tvarkai nepritarė.
. . pritrūkom duonos. Tėvas/-sirgo — aš nęširūpi-

nau. Visas vargas teko motinai. Ji kasdien ėjo
’ 4 -.menkyn. Sulinko, susikūprino,.. Paseno be laiko.,.

. Aš neįstengiau jos atjausti. Man nerūpėjo iš ta* 
ji gaudavo -duonos. Aš tik mokėjau reikalauti

. . valgio ir pykti, kai jo maža būdavo...
Ligos ir bado pribaigtas mirė tėvas. Motina, 

dar labiau paseno: pražilo, pagelto, veidą išvago
jo raukšlės. Aš mačiau kaip ji lipdama laiptais 
ramsčlojtis lazda, kaip griebdavos už širdies ir 
galvos... Bet mano krūtinėj buvo.perdaug vėjo ir: 
pamazgų, kad būčiau galėjęs atjausti motinos

, vargų... ’ . . , ‘
Giliai atsiduso, lyg norėdamas numest nub kru- 

. tinęs slegiantį akmenį. .
.-^-Kartais mano širdyj kildavo motinos gailc-

Jį 4

Gatvėj, galva sienos atsirėmęs, gulėjo kruvinas 
moteriškės kūnas. Tai mano motina. Aplinkui su
žvėrėjusi minia. Man pradėjo svaigti galva. Aky
se skraidė juodų, šikšnospaiąiių būriai. Suklupau 
prie menko, sukruvinto motinos kūno. Jos gęstan
čios akys liūdnai pažvelgę į mane. • .

.—Sūnau, jie užmušė mane už tai, kad aš tau 
valgyt, nešiau. Teatleidžia, jiems Aukščiausias,;;

—Sūnau, aš mirštu. Neužmiršk mano skriau
dos. Tai žmonių žvėriškumas. Saugokis... neuž
mušk!...

Jos liesas kūnas suglebo, išsitempė ir. pradėjo 
stingti. . Ji mirė... . '

. Pageltusiais ligonio skruostais nuriedėjo dvi 
buinios, tyros, kaip perlai ašaros.

—Jos akyse sustingo užburiantis riksmas, kuris 
mane labiau .sukrėtė negu pasiučiausias, ugniakąi- 
nio išsiveržimas. Įsisiurbiau į jos akis ir išgirdau 
šauksmą:.— Neužmušk!

Atsikėliau. Galva svaigo; akyse įvairiausios 
šmėklos maišės, kojos linko ir pjmės, Ėjau — ne 
pats nežinojau kur. .Motinos kūną palikau gatvėj.

Tą naktį vorkiąu; kaip vaikas. -Keikiau pasaulį, 
grūmojau dangui.. Visą savaitę vaikio jausi pusiau 
alkanas, .Man nieko.nebeliko švento. Revoliucija, 
kommiizmas visa surijo. Tėvą, motiną ir manu 
skaisčiausias jaiinatvėš dienas,/ Aš net nebeturį-

sys. Tada aš stengdavąus ją raminti. Aiškinda
vau jai revoliucijos būtinumą, jos moralę teisę. 
Aiškindavau apie teisę gelbėt prispaustuosius iš 
vargo-ir naikint, žudyt bloga.

—Jeigu aš matyčiau grobiant tūkstančių žmo
nių tintą, ar vargo, verčiamus žmones parduodant 
savo kūną, savo Sielą, argi aš neturėčiau tam 

‘priešintis I Kiekviena piktą reikia naikiu t, kiek
vieną niekšą žudyt, — aiškindavau.

..—Ne, sūneli! Matydamas pikta darant, priešin
kis, bausk, bet nežudyk, pūdymas yra prasikalti
mas Ko nesutvėrei'—: neturi . teisės suhaikint. 
Kurk, bet neteriok.

Revoliuciją, kuri tik apmaino visuomenės gy
venimą — iš palocių veja į rūsius, o iš rūsių per
veda į palocius, — bet netobulina, yra bepročių 
darbas ir nevertas protingųjų žmonių truso. Tai 
negerina. Liaudis vistiek paliks , smirdančiose 
duobėse ir rūsiuose. Tik keletas išrinktųjų persi
kels į jialociūs, — baigdavo motina..

Tačiau manęs neįtikindavo.. Aš ją. savo jaunat
ve, žodžių gausumu nugalėdavau. Kol ji būro gy
va, aš jos. nesupratau. . •;* = '• . ’ . .

. Pavargęs nuo ilgo pasakojimo prisimerkė. Pil
ku veidu perbėgo liūdesio šešėlis..

—Vieną vakarą atbėgo pas mane kaimyne.
: —Draugė, hvo motiną gafvėj suninšta,. Miršta. 

jau tos paguodos, kurią kiekvienas turi—ncbcmo 
kėjau melstis. Aš nebetikėjau, nebežinojau Dievo 
Manyj e buvo pagieža i r skausmas.

Patekau smuklėm Kasdien puoliau žemyn., Siti 
lą. drabsčiau purvais, kol visai juose paskendai 
ir iš kurių jau nebepasikėliau...

Skausmas užčiaupė jam lūpas. Staigiu nusiste 
bėjiihu sustingo įdubusios veide, akys ir ūmai su 
spindėjo džiaugsmo žiežirba.

—Ar matai, gydytojau, kojūgalvyj* šviesą?
, Jo akys spindėjo nea i įsakomu pasigėrėjimu, 

balsas, kaip .melodingas aidas griežiančio tolume 
Je smuiko, geso sapnuodamas:
■.—Kaž kas vis artinas... jaučiu Jį. Kas lai yra 
Amžina Šviesybe. /Poj šviesoj kažkas eina. Kt 
kas akis atmerkti liepia...

■—Šviesusis, einu... Esu...
Giliui atsidusęs:, krito i patalą.. Ir patale Iii 

tik negyvas kūnas. Jo šviesa nuėjo’į buities b 
dugnę.- . .. •

Už ligoninės hūigo tomo. Kvepėjo rasa ir bok 
tai buvo. rausvi. Leidosi saulė.
. Tilo audra. > • ]

Sušlamėjo ./ po ‘ligoninės laiigais pageltę hipi 
.sušniukštė ii? nukeliavo medžių ir bokštų vtiš 
nčmis vejas, pašakodąn.ias žmogaus gyyoitimo p 
saką. ■ ■ t ■ * ■ • J» ,P* ll
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I Padieniais, nieko lenkams Į skundžia. . Jis net, .dalinai Į T f*
* XVIJUl« -Mk* * JLZC7Ą.SJI1 y 2> netrumpindamas, pridedi- tuo yra patenkintas. IĮS MvIIRO 

# hetidar ir lietuviams tai —Kalė j ime praleistas lai- .
„ v v ; . * evangeliją,, tai trumputį kas — jis sako, labai i- • ■ —~
Po seserių metų kun. An- pamokslėlį/ Rodos, niekam domus esąs. (Ačiū už tokį. (Pradžia 1 pusi.) 

skiriamas klebonu tuo skriaudos nedarė. Kas įdomumą!). Kalėjime, esą, . 8 vai. rak.' parapijos db 
^dmrlis-Įnenorėjo, galėjo neklaus-yTvĮ galimą tik sui>Tasti, ką vėr- džiojoj salėje įvyko koncer

tą yrą laisvė. Nevalia nė su tas —prakalbos. į šią pra- 
sargų, pasikalbėti, o girdi mogą susirinko apie 1000 
tik kalinių bjauriausius žmonių, ~kas Sudarė gražią 
keiksmus, plūdimus,, pašie- į nuotaiką atstovams.
pimus! O tie didieji nusi- Vakarą pradėjo ir pro- 
kąlteliai su geležiniais pan- gramą vedė pats klebonas 
čiais ant rankų ir ko  jų! -- kun. J. Valantiejus, pasi- 
Koki jie . baisūs! Geriau, džiaugdamas gausingai su- 

. kad jų niekuomet žmogus šinnkiisia publika.
( nebūtum matęs! Pirmiausia, parapijos vy*

Menesį atsėdėjęs kalėji-LiĮų didysis choras, L. D. S- 
...r nario kompozitoriaus } Al. 

gįiŽti į Aleksio /vedamas, gražiai 
Galėjo vykti, kur susitvarkęs pasirodė sceno- 

Pasinąudoda- je fr smagiai uždainavo. Iš 
| mas laisve, kuo greičiau lei-Choristų krūtinių prasiver- 

l į tolimesnę kelionę,Lg lietuviškos dainos'gar-

Tėvų Marijonų Misijos

(1893—193J m.) ,
Ketutiasdesinit mehi jam 

pirmųjų savo sv. Mi- 
sht sfiisilauktis, .

Šiemet birželio 15 d. A- 
merikos plačiosios visuome
nes žinomam Veikėjui — 
kun. Antanui Deksniui, U- 
tica, N. Y., šv. Jurgio lietu
vių parapijos klebonui, su
ėjo lygiai 40 metų, kaip jis 
dirba, Kristaus Vynyne, o 
kaliu ir mūsų mylimos Tė
vynes dirvoje.

Būdamas plunksnos dar
bininkas, nerandu tinkame
snio būdo Gerbiamajam So- 
lenizantui pagerbti, kaip 
pasidalindamas su tūkstan-

• Čiais “Darbininko” skaity
tojų suranldo.tomis 'iš jo gy
venimo žiniomis. Tos žinios

—yra be gak> įdomios ir pa
mokančios. Tokio judraus, 
įvairaus ir veiklaus gyveni
mo, kaip kmi. A. Deksnio, 
tai dar ir gerai paieškojus, 
kažin ar daug kur rasis?

Kun. Antano tėviškė yra 
Butenišldo viensėdija,, dvi 
mylios nuo Rokiškio, Onuš
kio par. Tėvų ūkis gana di
delis, susidedąs iš 60 akerių 
dirbamos žemės ir 100 ake
lių miško. Vadinasi, viduti
nis Lietuvos bajoro dvare-' 
lis. Augo pas tėvus penkie
se: keturi broliai ir viena 
seselė.. Maldingi tėvai patai
kė savo vaikams įkvėpti ti- 

. kybinę dvasią. Du iš ketu- 
. rių sūnų apsirinko kunigo 
luomą, o vienintelė dukrelė, 
neapsileisdaina savo bro
liukams, nutarė taip, pat

• Kristui tarnauti, įstodama į 
. Nazai’iečių vieiiuoliją.

Deksnių Šeima pasižymi 
Teta tarp, lietuvių dorybe, 
būtent: Savitarpio meile ir 

■ sutikimu. Broliai vieni ki
tiems skuba į pagalbą. Vy
riausias ji]. — Juozapas, tą- 

. pęs kunigu, neužmiršta, jau-1 
nesniųjų,. ypač jauniausioj o 
--Antano, Pasikviečia jį į 

; Gardiną,' kur buvo klebonu, 
ir leidžia į gimnaziją. Pas
kui siunčia į Vilniaus Ku
nigų. Seminariją.

. 1893 metais birželio 15 d.. 
Vilniaus vyskupas Ardžiū
nas baigusį Seminarijos 
mokslus klieriką Antaną į- 

. šventinęs ( kunigu, skiria 
Užupio (Zarzecžė) šv. Bal
tramiejaus bažnyčios kape
lionu ir kartu skiria Vil
niaus Katedros vikaru dėl 
jo malonaus balso, kad va- 

.. dovaūtų Kate d r o s gies- 
:• mėms.

kio parapijoje. I pamokslo. Lenkai tąeiąul
Kas per parapija buvcV negalėjo to pakęsti. Tuoj j 

tasai Sumiliškis, . galima subruzdo ir išriifkę detega- 
lėngvai suprasti iš to, kad tus siunčia pas kleboną, 
giynįems lietimams, dange- pranešdami jam, kad jei jis 
lini ne nesuprantantiems pesitiausiąs lietuviškai kak 
lenkų kalbos, o visos pa- įėti bažnyčioje, tai jie va- 
maldos būdavo laikomos, ir žiuosią su skundais į vysku- 
pamokslai sakomi vien len- pą# Taktas ir švelnumas ti- 
kiškai! Koks tenai galėjoIktai kun. Antano pataikė į 
būti tikėjimo supratimas ir pykusius dvarininkus šiaipI 
kokis žmonių gyvenimas? ta.ip apmalšinti. Aprimti me išėio i laisve Dabar’io 
,Kw. Antanas tuoj suprato, neva aprimo, tačiau vis Sftai Sekas nebeverta 
kad Čionai norint gero pa* ravo, ir galima buvo nujau- [ Rusi ją. G J 
daryti, tai būtinai reikalin-Įsti, kad netrukus■• kils and-[norėdamas.’' 
ga žmonėms prabilti jų tėvų’ m įT pešnytės lietuvių su ... . *
kalba. Tad pradeda jis šven lenkais. Žinoma, gyvenimas,L-io«i 
tadieniam skai^^^^^ len- kiebonw. tokioje parapijoje kad pasiektų savo anksčiau saį linksmai džiuginusioji 
kiskos ir lietuvis'ą uvange- uera mielas. užsibrėžtąjį tikslą, .Sėda į klausyto i uta... Y .
liją. Žmonėms akyse pasi- Be to, dar ir dėl kitų da- ialVn “Martha Wasliing- 4„,lsmug ’ 
darė šviesiau - nudžiugo- SUsitaė kii& Aait^nud Uii £ ‘
gavę tikrą sau ganytoją. kebli padėtis, būtent: .lis nuskriaiistųjįį bei vargšų dainas; Pasveikinimo, Suk-

Lietuviai nudžiugo, bet priėmė slaptai į katalikų ti- priglaudėją — į Ameriką., 
lenkams, kuriems nerūpėjo f kėjimą vieną rusų Šeimyną. čionai ' prasideda ' kun.l 
žinomų tikėjimas ir doro- Tai buvo. smarkiausiai rusų Antanui naujas gyvenimas. I 
vingmnas, pasidarė labai laikais uždrausta. Rusųi.'Ąpsistoja iš pradžios Broo-
nemiela klausyti skaitant] žandarai pradėjo Pamanti-| k]vne prįe. lenkų bažnyčios 
lietuvišką Evangeliją. Jiel nėti — šnipinėti, kas tai asistentu pas kun. Puchals- 
kuo greičiau skubinasi į padarė. Kunigas Antanas kį Netrukus persikelia į 
vyskupą. Vilniaus vyskupu buvo laikomas nuolatos.ant jjtica, N. Y, vėl prie lenkų, 
tuo metu buvo lenkas^Zyie-'akies, kol dalykas visiškai bažnyčios, nes lietuviškos 
roviez. Prisiklausęs lenkų nepaaiškės. O paaiškėjus, gia (įar nebuvo. Tik dabar 
skundų, jis liepia kun. An-| žinoma, laukė smarki baųs-Įfc^ Antanas, bebūdamas 

prie šv. Trejybės lenkų baž
nyčios asistentu, organizuo
ja dabartinę, lietuvišką šv. 
Jurgio parapiją. Pagyventi 
tačiau pačiam prie naujos 
bažnyčios ilgai neteko. Mi- 

_ . _ . rus Spring Valley, 111. kūnd
das bažnyčioje?” sprukti į užsienį.. Mat,, jo: Valaičiui, Peorijos vysku-

Į tą paklausimą kmi. An- mintis buvo vykti į : Ameri- pas pakvietė kun. Antaną 
tanas ramiai paaiškino:— ką ir tenai 'darbuotis-,,, kol užimti tą pavapi ją* Tuo bū- 

. jis tampa nau
joje parapijoje klebonu. 

Čia būdamas stengiasi ei
ti į pagalbą visų aplinkinių) 
miestelių lietuviams. Ke- 

lwanee, III./ kur didesnis 
atsirado lietuvių pulkelis, 
sukuria naują parapiją, 
kur apsigyvena kun. Vana* 
gas,. o į savo vietą suradęs Į Dek’snį, nusikalsčiau teisy- 
kandidatą — kun. Bistrą jį, bei, jei nepaminėčiau jo y^ 
pats persikelia į Grand Ra- patingo svetingumo bei dos- 
pids. Čia randa vėl lietu- numo visiems kilniems Baž- 
vius pakrikusius, nesantai-į nyčios ir Tėvynės reika- 
koje. Turėjo- septynerius Į lams. Jo dosnumą gali pa
metus darbuotis, kol šiaip liudyti visa eile padėkos 
taip pasisekė suvesti į vie- laiškų, gautų' iš buvusio. Vil- 
nybę pakrikėlius,. pastatyti niaus vyskupo a. ,a. Jurgio 
gražią bažnyčią, sutaisyti Matulevičiaus, M. L C. ?ir 
mokyklą. dabartinio Kaišedorių J. E.

Viską sutvarkęs, kun. vyskupo Juozapo Kuktos. 
Antanas ■apleidžia ir šią pa- Tą pat gal padaryti Ameri- 
rapiją, pavesdamas ją pra- kos kuone visos lietuvių ka- 

I loto Volkerto ir jo asistento talikiškos draugijos, mo-

taną pašaukti į Vilnių pasi- me: kalėjimas, suspendavi-l 
teisinti. Pirmas jo buvo m,as nuo visų kunigiškų pa
klausimas, išvydus kun. reigų ir tt.
Deksnį:— “Nespėjai, Tam- Kun. Antanas, jausdamas 
sta, atvykti į parapiją, jau tai visa, nelaukė, kol bus j 
naujenybes prasimanai ir suareštuotas, "bet progai pa- 
pradedi lietuviškai pamal- sitaikius pasiskubino pa-

tautiškuosius 
•H jausmus. • .

ton” ir drožia stačiai į visų Choras sudainavo . Šias

I tinis ir Užtraukim Jaunime 
—Žilevičiaus, Ginkim Šalį 
ir Bernūžėl, Nevesk pačios 
—Aleksio.

Choro dainos gausingai 
palydėtos susirinkus i ų j ų 
džiaugsmingu pritarimu.

Ypatingai gražiai pasiro
dė jaunasis choras, kurs, 
komp. Aleksio sūnui Nor
bertui datuojant solo, sudai

“Jei Ekscelencija būtum aprims rusų žandarai, ir pa- -Į912 m. 
mano vietoj klebonu ir mo-i rapijonys apsipras su lietu- 
kėtum lietuvių kalbą, tai viską kalba, o paskui vėl 
daugiau lietuviams padary- sugrįžti į-Pivašiūnus. Vie- 
tūm, nes sąžine prie to ver- naip tačiau žmogus mano, o 
ste verstų.” Tuo skundas ir kitaip Dievas žingsnius nu- 
pasibaige.. Dabar Sumiliškio kreipia.
bažnyčioje viskas lietuviš-j Rusų laikais lengva buvo 
kai; ’ pasakyti, vyksiu į užsienį,

Po dviejų mėtį buvo bet nelengva buvo tai įvy- 
perkeltas į Pivašiūnus, kur kinti, o ypač jei žmogus bu- 
labai graži bažnyčia ir ste
buklingas Švč. Marijos pa-1 
veikslas, puikios apylinkės, 
gražūs miškai, ežerai ir . kal
neliai. Gražumo graži Piva
šiūnų parapija, bet dvasios 
reikalai joje buvo apleisti 
ne mažiau, kaip ir Sumiliš-j 
kio. Lietuviška parapija, o 
klebonas . lenkas — Lodz, 
kuris mokėjo patraukti prie 
savęs parapijoms ir, žino
ma, lengvai juos sulenkino.

Kmi. Antanui ; 
čionai vėl naujas darbas.

I Pradėjo jis ir čionai šven-

čionai eina klebono sunkias 
pareigas. Utica atgijo susi
laukusi savo „ mylimą įstei
gėją. Jau, sako, buvo visiš
kai bepairstanti. Pasitaiky
davę šventadienių, kad be
veik nebūdavę, kam klausyti 
šv. Mišių. Dabar viskas 
grįžta į senovę, Man pačiam 
teko paskutiniai dveji me
tai laikyti šioje parapijoje 

i šv. misijas ir savomis aki
mis mačiau, kaip žmonės 
apsčiai pamaldose lankėsi 
ir kaip dabar šventadie
niais artipilnio esti bažny
čia žmonių/

I Kalbėdamas apie kun/A.

navo: Darbininką himną— 
Aleksio, Vilniaus medis — 
Berulio ir “Žvirblis” — A- ) 
leksio/Jaunasai Aleksis už: i 
sirekomendavo kaip geras 
dainininkas’, ir daug žadąs ; 
artistas,

Jaunųjų mergaičių cho
ras gražiai pritarė A.Plan- , 
gaitei ir ELNainytei sudai
nuoti KaČanausko “Sakė, 
mane šiokią” ir “Močiute 
mano,”

Vakaro kalbėtojais buvo 
J. B. Laučka, kun. P. Štra- 
kauskas, .kun. P. Juras, 
kun. J. Bakšys, A. P. Knei- 
žys, kun. J. Vaitekūnas, J. 
P. PiTipauskas ir kiin. J. 
Švagždys, kurs buvo vaka
ro pagrindinis kalbėtojas.

Kun, j. Švagždys kalbė
jo apie darbininkų priešus, 
kuriuos suskirstė į kelias 
grupes. Jo kalba buvo ir 
turininga, ir vaizdžiai pasa
kyta, ir visų labai įdomiai 
išklausyta. Nors jau buvo 
vėlokas laikas ir. kun. J. 
Švagždys paskutinis kalbė
jo, tačiau tūkstantinė pub
lika nesiskirstė namo ir go
džiai gaudytė gaudė auksa
burnio kalbėtojo žodžius.

Vakaras praėjo gražiau
siu pasisekimu. Jame stam
biai paskleistos L. D. S. 
idėjos, supažindinta su 
“Darbininku” ir. jaukioje 
nuotaikoje pasidalinta min
tinis apie darbininkų rei
kalus. Už tokį vakaro pasi
sekimą dideles padėkos nu
sipelno Watėrbury. veiklu
sis klebonas kun. J. Valan- 
tiėjus, kompoz. A. Aleksis 
ir visa seimo rengimo komi
sija. /

Antrosios dienos posė
džių bebuvo tik vienas. Visi 
nutarimai bei sumanymų 
svarstymai ėjo taip, sklan
džiai, jog seimas buvo už
baigtas rugsėjo 12 d. 12 vai. 
Į paskutinės dienos posė
dį atsilankė naujų atstovi} 
ir svečių.

Paskutiniame posė 
buvo gyvų ir rimtų diskusi
jų organizaciją liečiančiais 
klausimais.

Nutarta pasiųsti sveiki
nimus Šv, Tėvui, Lietuvos 
Vyskupams, Lietuvos Kata
likų Veikimo Centrui, Dar
bo Federacijai Lietuvoje ir 
Prezidentui Roosevelt pa
reiškimą, išreiškiant savo 
pritarimą vyriausybės pa
stangoms atstatyti krašto 
gerbūvį.

Organizacijai daug nusi
pelnę nariai, Antanas J. 
Vaisiauskas ir Vincas J. 
Kudirka, išrinkti L. D. S. 
garbės nariais.

E Centro valdyba išrinkta 
tokiame sąstate: kiin, J. 
Švagždys — pirmininku, V. 
J. Kudirka —■=- vicepirmi
ninku, J. B. Laučka sek- 
retoriumi, D. J. Averka — 
iždini n k‘ u,. S? Cibulskas 
(Watėrbury),. VI. Paulau
skas (Loįvell) ir J. GI a vie
kas (Worcėster) — kontro
les komisijos nariais. Lite
ra tinęs Komisi j os nariai s— 
litui. K. Urbonavičius, kun. 
Pr. Strakauskas, kun. J. 
Bajkūnas, kum Pr. Juras, 
kum Kripas, komp. A. Aler 
ksišar Dr. Kt. Aukštakalnis.

Dvasios Vadas skiriamas 
Kunigų Vienybės, tačiau 
išreikšta pageidavimas, kad

Rugsėjo ,ir Spalių mėli, š. m.
Rugsėjo 24 iki spalių j d. misi

jos ir 40 valandų švč. Sakramen
to Adoracija — Kewannėe, III.

Spalių 2 iki 8 d, rekolekcijos— 
RockfOrd, UI. .———

Spalių 9 iki 22 d. dviejų, sa
vaičių misijos — Scranton, Pa.

juomi pasiliktų kiin. Pr. 
Virinauskis.

Sekančių metų seimo lai
ko h* vietos nuskyrįmas pa-' 
liktas centro valdybai. z

Seimą baigiant, seimo . 
pirmininkas V. J, Kudirka 
visų atstovų vardu išreiškė 
padėką kini. J. Vai antie jui, 
komp. A. Aleksiui, seimo 
rengimo komisijai ir vie
tinei L. D. S. 5-tai kuo
pai už priėmimą.

: Seimas baigtas malda ir 
Tautos himnu. -

Seimo laike buvo sureng
ti atstovams pietūs ir vaka
rienė, kurių šeimininkėmis 
buvo pp. Cibui skaite—-Wl- 
lon, K. Jasaitienė į r M 
Bernotienė.

Seimo renginio komisiją 
sudarė kun. J. Valanti ėjus, 
komp. A. Aleksis, Š. Cibul
skis, P. Jokubauskas, J. 
Bernotas.

Čia. ypatingai tenka pa
žymėti, jog visa Watorbury 
angliškoji spauda plačiai 
aprašė seimo darbus, patal
pindama dalyvių paveikslus 
ir kasdien paduodama vis 
naujas žinias. Tai gal pir
mą kartą amerikiečių spau- 
da taip plačiai aprašė apie 
L. D. S. Dėl šio įvykio ten
ka padėkoti, kuri J/L Kri- 
pui, kurs turi dideles įtakos 
vietos laikraščiuose.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

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

i,<yjhMONTELlO,MASS.vo kuo žandarų įtariamas, 
Taigi ir kun. Antanui, laid 
konram žandarų ant akies, 
tas žygis, ne pigiai atsiėjo. 
Kad ir pasisekė slaptomis 
pereiti rusų-iftustrų sieną J 
bet tuoj pirmoje užsienio 
stotyje rusų žandaras pa
kyšt ir čia :—Grįžk atgalios 

I savu noru, o ne, tai pareika
lausime per teismą, kad bū
tum sugrąžintas! Mat, pa
gal valstybių sutartį, pir-

STIm?: a ka?Ttn Ikun- ^0^=1 kZS

valstybe? zandaiai dar ... dgęs savijjn leidžiasi dabar raščiiį redakcijos. Ypatin- 
rejp teises rodytis ir sekti kun< Antanas atgal į Euro- gai kun, Antana atsimena 
savo piliečius, y^ac: jei kno p9. Pakeliui aplanko Rymą, buvusieji Šv. Bėdo kolegi- 
ųe būdavo nusikaltę. Taigi. gaulia jubiliejinius atlaidus, jos lietuviai moksleiviai, 
ir dabar rusų žandaras _pn- aplanko savo sesutę—Liud- kuriems gerb. Solenizantas 
kibo pne kųmgo^ Antano, Nazariečių vienuolyne. kas metai už geriausiai lie- 
noredamas^būtinai .31 trans- Lietuvoje aplanko savo te- tuvių kalba parašytą rašinį, 
portuoti atgalios. Šiam ta- pasisvečiuoja pas sa- skirdavo aukso medalį. To- 
ciau. atsisakius savu norui vuosius gimines ir draugus, j0 brangi dovana paragin- 
giązti, rusų žandaras1 paręi- pasigro^ naujaį atgimstan- 'davo moksleivius mokytis 
kalavo is autių^kad: pabet gją tėvyne ir vėl sugrįžta į sav0 prigimtos kalbos. . 
gėhs buH sulaks kol ,! .Jo dosnią širdį liudija ir
pnstatysiąs 30 kaltybių |to: Grįžęs į Ameriką apsiJ nesenai lankiusis Ameriko- 
dymus. Taigi austrų polici- stoja Chicągoje šv. Kry-1 je j0 brolėnas,’ Panevėžio 
ja jį ir sulaiko, uždaryda- šiauš parapijoje pas kun. katedros vikaras, kun. A. 
ma Krokuvos šv. Mykolo A. Skripką. Išbuvęs Čionai Deksnys, junior. Tą pat pa- 
kalėjimę. Čia turi iškentėti, ketverius metus asistentu, liudys kįėkvionas, kuriam 
lyg koks prasikaltėlis, vieną gauna iŠ Syracuse vyskupo tik teko arčiau kun. Anta- 
istisą mėnesį Supraskite, pakvietimą grįžti atgalios i na pažinti ir turėti su juo 
ishsą menesį sėdėti kalėji- Utięą, N. Y., kur lietuvių reikalų..;
me kartu , su visokiais pik-| klebonas visiškai buvo su- Teprailg’i n i e. tad jam 
tadąinais nieko., nekaltam .sirgęs, ir rengėsi važiuoti į viešpats gyvenimo metus,, 
žmogių, kokis tai . baisus Lietuvą. Kun. Antanas pri- 

Į daiktas L. Kum Antanas ta- ėmė pakvietimą. Dabar jau|

jie . būdavo nusikaltę. Taigi!

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

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

“DĄRBININKA.S,.” Lietuvių Šv.- Juozapo Darbininkų 
Sąjungos-organas, išeina dukart į savaitę,. 366 W.

, Broadivay, Šo. Boston, Mass. Metams $4.Q0. Pus
mečiui $2.00. ’

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

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

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

/ “MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų. Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 W, 24th St., Chicago, IU/Į

.... Metams 2.00/ .. ■ / į
“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina 'dukart j me- |

gai, kuii. Antaną atsimena

Dideliuose miestuose žmo
nės moka aukštas rendas ir 
neturi gero gyvenimo. Mū
sų mieste gerai gyventi ir 
rendos labai mažos. Aš tu
riu keletą tenementų išren- 
davojimui po 22 doleriu į 
mėnesį, kur dideliame mies
te už tokius tenementus rei-. 
ketų mokėti po 45 dolerius. 
Čia galima gauti namų pik- 
kti už nebrangią, kainą. Čia 
linksma ir malonu gyventi, 
Daug lietuvių turi savo na
mus, krautuves ir fabrikus. 
Čionais lietuviai gyvena 
aristokratiškai jr neblogai 
uždirba. IŠ Bostono į Mon- 
tello ąt važiuoti traukiniu 
tik kainuoją 37. centai, taip 
kad Montelloj gali gj^cnti, 
o Bostone, dirbti. Prie, pro
gos aplankykite mūsų niles
tą ir inūšų dvabužh] krau
tuvę.

Petras Bartkevičius, 
Ainerican-Dry Goods Store 

678 No. Main Street, ’ 
. Montello, Mass.

Teprailg -i n i e. ta d j am

ir. telaiminįe visiems jo su-

. nęšį 47368. VoodŠt,, Ohieago,-UI. Metams i&OOjeiau tuo perdaug -nenUs^d^T^^

Grochhouso Tol.
ttteldeneljos Tvl iTSi-lt

BĖGOMIS GREENHOUSES
Gėlės, i r žolynai įvairiems'..

... ’ papuošimams
'“Pirk I\ur Auga” .!
1320 Belmont Street, 

Brockton, Mass. .
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e. Rytinių Valstybių Žinios
“Ko Katalikai Sieke”?

privalomi ir reikėjo išsprę
sti klausimas ar šis šusirių- 
kilpas, neva .^ganizaeijų 
atstovų j ..turi teisės organi
zacijų vardu kalbėti ir su
daryti nuolatinį komitetą. 
Jei buvo keli nevietoje pa-^ 
daryti siūlymai, tai pirmi
ninkas nekreipė) į juos dė
mesio, pirm negu svarbusis 
svarstomasis klausimas bus 
išrištas. IŠ eiles kalbėtojų 
paaiškėjo, kad nei vienas jų 
neturi savo organizacijų į- 
galioji-mcr kalbėti organiza
ciją vardu, nes per porą 
dienų .nebuvo galima susi
rinkimų sukviesti. Tik vie
na ponia Vitaitienė pasisa
kė atstovaujanti tūlą orga
nizaciją (vardo neminėjo), 
ir išsišoko, kad .sus-miii iš
rinkti vadovauti žmonės, 
kurie neturi teisės būti sus
inę (ji gal nežino, kad adv. 
Jurgėla ir inž. Mažeika ųuo 
1932 m. rugp. mėn. buvo šių 
Didž. New -Yorlęo “Laikino- 
j o New York—K a u n a s 
Sklidimui Remti Komiteto 
sekretoriai, vėliau nariai — 
iki šiai dienai). Pirmininko 
išsireiškimą, kad kas nors 
padarytų siūlymą (pats 
pirmininkas negali) ųu- 
tluiukti diskusijas, soeialis- 
tįškas reporteris visai ki
taip iškraipė.

Sus-uie pasireiškė griež
tas sroviskamas tik po to, 
kai tūlas tautininkas p. K. 
Vilniškį pavadino “vaikė
zu,” gi. p.. Gįnkus abejin
gai kalbėjo apie “katali
kus.” Sus-mo pabaigoje, 
girtas vienas tautininkų 
“lyderių” kumščia grūmo
jo keliems katalikų darbuo
tojams ir prišokęs prie p< 
Daubaro tris kart 4 -dur- 
niiim” pavadino (reikėjo, 
tam. lyderiui sau tą epitetą 
pasilaikyti: jam geriausiai 
tiko), Netiesą, sako socialis- 
tiškas reporteris, kad “pir
mininkas pasitenkino” ta 
atšaukimo forma, kokią p. 
Daubaras panaudojo: pir
mininkas paklausė pas p. 
A. B. Strimaitį ar jis, rei
kalavęs atšaukimo, pasiten
kino, ir tas teigiamai atsi
liepė. Apie apyskaitas buvo 
kelių asmenų prisiminta, 
bet susirinkimo vadovybe to 
nepaisė, kai pats senasis 
komitetas nebuvo pasiruo
šęs su apyskaita.

Senųjų komitetų vadovy
be galų gale liko dėkinga, 
kad taktiška susirinkimo 
vadovybė surado formulą, 
kuri leido abiem komitetam

“Naujienos” persispaus
dino Įš “Tėvynes” to lail<- 
raščio redaktoriaus m. : 
rugp. 25 dienos susii’iiildmo 
Dariiu-Girenui paminėt ap
rašymą, kiltis apsilenkia‘su 
tiką’afe faktais, ir gale klau
sių: Vis tik begalo įdomu 
būtų žinoti ko šiame susi
rinkime katalikai sieke?”

Leiskite man atsakyti.; 
“Fa'ir PIay” (jei socialis
tai ir jų talkininkai žino ką 
tas reiškia) — tai viskas, 
ko buvo siekta. _ ’

Rugp. 25 dienos susirin-- 
kimas buvo staigiai, per 
vieną savaitę, sukviestas 
“Ne\v York—Kaunas Skri
dinio Remti Komiteto” ir 
“ Dariaus-Girėno 'Paminė- 

‘ jįmo’ -Komiteto” (kiek aš 
žinau, abu komitetai net sa
vo vardo nežino), sudaryto 
š. ui., liepos 28 d. pirmojo 
komiteto šauktame susirin
kime. Per menesį laiko nie
ko nedarę, komitetininkai 
staiga išsiuntmėjo kvieti
nius visoms ai* beveik vi
soms organizacijos ir, su ta 
mintimi, kad sudarytų nuo
latinį komitetą; pasikviečia 
kelis sandariečius atvykti į 
rugp. 25 d. susirinkimą už-, 
imti nuolatinio komiteto 

’jiuinniinkįr: ir kitas -vajdy- M vietai > ■ ..... .
. Susirinkimas buvo Skait
lingas. Žmonės valandą lai
ko klausėsi abiejų kvietusių 
komitetų pirmininkų ilgų 
kalbų, kurioms ir galo nesi
matė, nors buvo •. kyieshi 
darbui atlikti susirinkimas. 
Neiškentęs adv. K. Jurgėla, 
dalyvavęs susirinkime kai- 

. po laisvas Amerikos pilie
tis ir A. L. Legiono Da
riaus-Girėno Posto 'bei se
nojo laikinojo komiteto na
rys, paprašė balso, bet kurį 
laiką negavo, iki pirminin
kas buvo priverstas skaity
tis su dalyvių reikalavimu. 
Jis nesakė, kad susirinkimo 
dalyvių registracija nerei
kalinga.- Anaiptol, jis pa
stebėjo, kad laikas nutrauk
ti ilgas kalbas, kad komite
tai'atliko savo darbą su- 
kviesdami susirinkimą ir 
dabar turi pačiam susirin
kimui pavesti tolimesnę ei
gą. Tas ir buvo padarvta 
vienbalsiai.

Apie susi rinkimų, vedinio 
tvarką p. Jurgėla, kaipo 
advokatas, nusimano dau
giau, kaip/ socialistinis re- 

' porteris bet kada niisinia- 
■! tiys. Senų laikinųjų komite- 
» tų mandatai , jam nebuvo 

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
THOMPSON, CONN.

Kolegija turi astuonių metų mokslo kursą. Pirmie- 
. ji keturi metai yra Aukštesnės. .Mokyklos- -- Glassical 

lligh Sclioof— kursai; Antroji dalis — tai ketinių me
tų k( d egi jos. kursas. ' :.' ■

- Marianapulis yrą vienatinė Jkolegį ją,- kurioje Retu? 
viai jaunuoliai yra auklėjami tikybinėje i? taųtmcje dvū- 
šioje. •.•:.< •. . .
\. Kolegija yra inkorporuota Coimęcticut valstijoje* •

. Koriiitieji -savo vaikus siųsti į aukštesnius mokslus; 
/'tašykite adresu: k. .. ‘ . .. ■ •

• AIAR1ANAPOLĮS UOLLEGE, THOMPSON; CONN’

išvien su trečiuoju komite
tu, Red. apskričio paskirtu, 
sukviesti kitą susįrįnkimą 
iš orgaiiižacijų atstovų, ku
ris sudarys platif nuolatinį 
komitetą, visuomenės pati
kimą, o ne pp. socialistų it ■ 
sandarieeių slaptai užkuli
sy sudarytą komįtetą įš 
“veikėjų,” — nubankrutin- 
tų arba bankruti jamii bend
rovių vadų. Dabar jau ten
ka patirti, kad “pažangie
ji” (atgal) lyderiai nori 

■“koalicijos”; girdi, negalį 
org-jų atstovams, t., y. mi
niai, pąčiąi plačiai visuome
nei, leisti sudaryti nuolati- 
-nį komitetą, bet reikia iš- 
anįsto sutarti “koalicinį” 
komitetą ir jo sąstatą reko
menduoti šus-muį.. Tai tau 
ir “demokratai,” — bijo vi
suomenės. O galų gale ko
kią “koaliciją” jie siūlo? 
Nagi,/ prieš trijų komitetų 
siis-mus daromi slaptį “pa
žangiųjų” lyderių posėdžiai 
ir. sudaroma sąrašas ‘1 koali
cinio komiteto” iš... visų 
sandariečių ir socialistų 
valdyboje... Mat, jie visi y- 
ra generolai be armijų ir 
neturi organizacijų, o komi
tetai! įeiti jie visi nori. Ar 
reikia didesnio juoko. ,

Kai buvo sudaromas lai
kinasis komitetas Dariaus- 
Girėno skridimui Temti 
1932 m. rųgpiūčio mėų. ga
le, tai pirĮnąm steigiamao 
sus-mę, kuris įvyko Lietu-, 
vos Gen. Konsulate, ant 
greitųjų pakvietus plačiau 
žinomusx žmones (tik treč
dalis kviestųjų atsilankė), 
tai “pažangieji” buvo prie
šingi komiteto sudarymui; 
bet antrame susirinkime 
jau jie pakeitė nusistatymą 
ir buvo išrinkti valdybom 
Greit pasireiškė laįk. komi
teto pįrm-ko • “ aš”:.. jis. vie
nas tegalėjo visur komiteto 
vardu kalbėti, išrinktas iž
dininkas rūgs. 25 dienos 
■i aviacij os dienos ’ ’ pinigų 
nematė iki š. m. sausio pa-, 
baigos, kai galų gale pirmi
ninkas buvo priverstas ati
duoti tos pramogos pajamas 
ir persiųsti Chicagon. Ren
giant Š. ni. gegužės 7 d. pik
niką, su plačiai išgarsihta 
programa, lakūnai net ne
gavo išank’sto jokio prane
šimo apie tai, kas vyksta. 
Tame pilmike pajamų buvo 
virš 1000 dol.; prireikus 
propelerį pirkti, p. Povi- 
lanskas, naujasis laik. ko
miteto iždininkas, avansavo 
lakūnams 200 dol., tikėda
masis pelno iš pikniko ; bet 
tas komitetas taip “kėlė” 
fondą, kad pats komitetas 
liko skylėje. Tokią milžiniš
ką pinigų sumą išleisti ren
giant pikniką ne kiekvienas, 
atsiprašant, mulkis gali, su
gebėti. <

Lakūnams ilgai besiren
giant skridimui, daugelis 
juos phšiepė; - jų skridimui 
“remti” komiteto nariai 
neatsiliko lino kitų. Lakū
nai buvo priversti, nutrauk
ti -visus ryšius su tokiu vie
no žmogaus “komitetu.” 
Kas netiki — paklauskite 
p. V. Jasulaičio, lakūnų 
■mekaniko, ir kitų lakū-

nąms artimų asmenų, pav. 
iŠ Legiono Posto nariu. Ga
lų gale, pasiskaitykite Lie
tuvos spaudoje tilpiisį gen. 
konsulo pranešimą apie, iš
skridimo aplinkybes, 

■f- ‘ ■ . ■ .
Pernai rudenį “Naujie

nos” iši>leškmo editorialą, 
smerkdamos įmetimą, kai
po neatsakingą avantiūrą. 
Bet dabar—kas kita. Prieš 
skridįmą’ buvo specialia nu- 
męrįs išleistas, surinkta 
daug skelbimų, -rr ar paja
mos lalrimams teko I Vietos 
socialistų sandariečią veikė
jai, išskubant ųuoširdžiai 
dirbusį p. Striiniaitį, nei 
centu nei pirštu neparėmė 
lakūnų. Dabar gi lakūnai 
jiems parūpo ir jie siūlo 
“koaliciją ” (iš viSlj A: savo: 
lyderių). .

Socialistai ir vadinami 
“tautininkai” mėgsta pri- 

. kišti, kad girdi katalikai 
anksčiau nerėmė, tai kam 
dabar nori apyskaitų. Bet 
jie visai užmiršta, kad se
nas komitetas nebuvo “koa
licinis,” bet iš savanorių 
žmonių sudarytas. Jame da
lyvavo eilė kataliką darbuo
tojų. Pernai rūgs, 25 d. ren
giant pirmą .^Pi^ąe., dieną” 
katalikai užleido savo pa-

• rengimą šiam , tikslui, para- 
■ pijų chorai iš vi^os apylin-
• kės dalyvavo, katalikų mi

nia atnešė pelną,/bijantieji
' apyskaitų išdųoįį .ponai risi 
: nemokamai : dalyvavo) ; o 
- kur tada buvo socialistai ir

jų talkininkai ? Tų žmonių, 
kurie dabar siūlomi į “koa
licinį” komįtetą ten nesima
tė. Tas pats ir su.š- ni, ge
gužės 7 d. parengimu: ka
talikiškos minios, dalyvavo 
su savo pinigais, gi komite
tininkai tuos visus pinigus 
išlei d o “ rengimo ” . išlai
doms,. pasidarė nuostolių ir 
dabar bijo su apyskaita pa
sirodyti. # “Dlia prostoj ria- 
rod” apyskaitų nereikią....

Katalikų visuomenes va
dai fiesivaržė dėl vadovybės 
darbe sukeliant- skridimui.. mi • - - -
remti fondą, suteikė visoke- Thompson’e per hepos

RUDENS SEZONO ATI- buvo beveik tokio pat didu- 
DĄRYMAS.

Vasar.ai pasibaigus, visu 
smarkumu jau prasideda 
vietinis rudens sezono vei
kimas. Pereitų sekmadienį 
įvyko gaPpasėkniingiaiįsias" 
šių metu piknikas. Atsilan
kė į Arion Parkų apie .šeši 
šimtai lietuvių ir visų die
ną didžiais būriais linksmi
nosi. .

Baugiausia juokų suteikė 
vieša skutykla, naujai įves
ta skutinėti drąsuolių odas. 
Komitetas pasistatė pačiam 
vidury parko stalą su aukš- 

Jon as Pazneika, 
narys, atsistojo 

ir, švaistydamas

mo, kaip pats žmogus, vis 
dėlto atsirado pora drąsuo
lių, Jviiriė sėdęsi. Šiems ta
čiau neilgai teko džiaugtis 
už dyką skutimu. . Barzda- 
kkuįiS; -dideliu -šepečuv tepė, 
putas ne tik. ant veido, bet 
dauginusia į ausis,, akis, net 
ir ant pakaušio. Tik per 
ašaras tegalėjo išsiprašyti.

Skustuvas, deja, nebiivo 
toks pavojingas kaip atro
dė. Jį Jonas Kairys, žino
mas mūsų dailidė — drožė
jas, iš medžio nudrože, ir 
dažais taip r nudailino, kad 
gražu žiūrėti. Žiu//s.

Telefonas; Plaza 1350. - 

JONAS GREBLIAUGKAS
Grabelius ir Balsamuotojas, 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ta kėde.
komiteto 
ant stalo
masto ilgumo skustuvą, 
kvietė visus atsilankiusius 
sėsti jo kėdėn ir duotis 
skutimui. Kad ir skustuvas

C. L. C. Olimpiadas
Rugsėjo 10 dieną,Gonnec- 

ticut’o valstijos lietuviai 
katalikai turėjo progos pa
matyti milžiniškų ir tikrai 
puikų dalyką. Matot, G. L. 
C. Draugija arba visas 
Coniiceticut’o lietuvių kata
likų jaunimas kaip tai vy
čiai, chorai, vienu žodžiu 
visos jaunimo draugijos, 
turėjo savo antrą milžiniš
ką metinį Olimpiadą. Tas 
atsitiko Lake Compouhce, 
Bristol, Conn.

į. ■ f . . .■ *

Oras: pasitaikė kuopui- 
kiausias ir žmonių suvažia
vo. iki 3,000- Tai man pri-j 
minė * Olimpiadą, kuris įvy

4 dieną. Buvo lietuvių iš 
visur ir daugiausiai atva
žiavo. savo privatiniais au
tomobiliais. Buvo gal iki 10 
busų, o privačių automobi
lių negalėjau suskaityti... 
pradėjau, bet iki galo su- 
skaityt negalėjo... tiek daug 
tų automobilių buvo! Tai 
garbe lietuviams katali
kams. Jaunimas džiaugėsi, 
kad lietuviai katalikai taip 
gražiai išklausė jaunimo 
prašymą ir pakvietimą ir’ 
nevažiavo . pas - žydus ar į 
marias, bet pas savo brolius 
lietuvius. .

Buvo sportų iki. kaklo. 
Prasidėjo ‘ programas- ant 
dviejų popiet ir tęsėsi iki 7 
vakare. Buvo plaukimai, 
bėgimai (atbulai, poromis- 
surištomis kojomis, maiše 
ir ti.), šokimai, metimai ir 
įvairių įvairiausių kitų- da
lykų. f Gražių didelę tauro 
vieniems -metalus palaikyti 

nuolatinis^ komi tetas turėtų 
būti sudarytas iš’ jaunų 
Žmonių.

riopą paramą ir nesudarė 
atskiro komiteto. Pats se
nasis, visiškai pakrikęs., ko
mitetas, jaučia jau nebetu- 
rįs pasitikėjimo, ir visiškai 
pamatuotai. To “komiteto” 
vardu dabar kalba vos keli 
asmenys, gi keliasdešimts 
kitų narių daugiau nebesi
lanko į susirinkimus. • Nu
stoję - pačių lakūnų ir pla
čios . visuomenės pasitikėji
mo, atgyvenusio, tikslą kb- 
miteto keli likę nariai da
bar- jau kreipiasi į yisuome- 
nęj ir po rugį). 25 . dienos 
pamokos vėl bijo tos visuos 
menės, ieško “koalicijos.” 
Katalikai turi daugumą or
ganizacijų ir rugp. 25 d. 
galėjo vietoje, sudaryti ko
mitetą-; bet katalikų žmo
nės ten pat pasisakei negalį 
savo organizacijų vardu 
kalbėti, jų neatsiklausę, ir 
•siekė suteikti galimybes, iki 
Šiol veikusiems komitetams 
sudaryti teisėtai. visuomenės' 
patikimą •’ niiolatiuį komite
tą, kuris mėgintų Dariaus- 
Girėno testamentą, vykdyti, 
į -.Mano nuomonė, nąųjas Vilnięti&

lėčiau ištisą tomą vįon apie 
tą Olimpiadą rašyti, bet 
misibosfų jums skaityti ir 
nian rašyti. Dėkojam ;.vį- , 
šiems už gražų ir milžiniš
kai skaitlingą savo atsilan
kymą. z

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE- 
Rįl VIENUOLYNO RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS
Pasiremdama O ė n t r o 

Valdybos posėdžio nutari
mu, šiuomi skelbiu, jog me
tinis Šv. Pranciškaus Sese- 
ii]. Vien uolyno Rėmėjų Sei-. 
mas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spalių, 1933 iii.,. Šv.. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyne, 
Pittsburgli, Pa., pirmų va
landų po pietų,

Konstitucijos skyriuje 
sakoma “ Rėmėjų skyrius, 
turintis dešimts ar mažiau 
n ariu, turi t ei sę į seimą, 
siųsti vienų atstovų; sky
rius. turėdamas daugiau 
dešimts, skiria po vienų at
stovų nito kiekvieno dešimts 
narių.”

iŠlaimėjo New Britain. Per
nai Bristpliečiai buvo išlai- 
mėję, o šiemet jau kiti. 
Toks buvo pasirįžimas C. 
L. C., kad kuopa arba mies
tas amžinai laikyti tą taurę 
turi tris metus paeiliui ją 
išlaimėti..; o taip tik vienus 
metus gali palaikyti.

• Antrą vietą rodos išlai- 
mėjo Nėw- Haven, o trečią. 
Hartfordas. Visi t tui’ėjo 
good time ir, kiek man teko 
išgirsti, risi, buvo labai pa- 
tenkinti ir yra pasirįžę. ant 

: mūsų visų parengimų pasi- 
rodytn C. L. G. tikslas yra 
gražus ir kilnus. Tai vienin
telė toki draugija visoj A- 
merikoj. Būtų labai gerai, 
kad ir kitos valstybės, sektą 
Connecticutiečių pavyzdį ir 
suburtij vienan kūnan visas 
jaunimo kataliku lietuvi ii 
draugijas. Pirmininkas 
Lake Componce. man pa- 
čiaiii pasakė, kad lietu
viai labai, gražūs žmo
nės ir moka tikrai kul
tūriškai apsieiti. Tai ir bu
vo kultūringi lietuviai. Ga

"ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas menuo 

32. pusi. didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai? 
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu.. Tai 
yrą visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti.' 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas. mėnuo jiems duos į- 
domhį skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja —' vos 4. 
lit.. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit; metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas., ■ ■■ .
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

Adresas: “Žvaigždutės”

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa-,, 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L.. D. S. ir atremsite mūsų, idė
jos priešų propagandą.

LDS. Kuopų Susirinkimai
C. BROOKLYN, N, Y.

Rūgs. 17.d, tuoj po sumos j- 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į sį susirinkimu ir ut 
fimokčti mčnėsinea. Atsiveskite ir 
savo draugus priražyti.

Valdyba

VZESTFIELD, MAS8

LDS. 1U, kuopos susirinkimas į- 
vyks sokniadiviiį, rūgs. 17 dienų, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Kvieči&mi viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo dnųiguH prirašyti prie Šioi 
kilnios organizacijos.

•‘z Valdyba

r/- NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki--. 

Inas įvyks. sekmadionj, rugp. 27; 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj,• 339 Grocn St. Kviečiame na- . 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdybei

; WATERBURY> CONN.
Rugį). .27 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks įl)S. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gresš Ąve. Ateikite visi. Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS 36 kp. susirinkimas j vyku : 

sekmadieni, rugpjūčio *27 diėnų;. 
Svarbu, kad i šį susirinkimą ateitų 
vjri nariai it bent po vieną naują 
narį atrivestų,prirašyti pri< tatUų 

; brangios organmdjoa..
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AMSTEROAM, N. Y \ • • * • . • Gardūs , valgiai, skanūs gė
rimai, p. žalniėraičio pianu 
žavėjanti muzika, lietuviš
kos dainelei, šokiai ir juo- 
keliai—sudarė . vakaro pro
grama, jaukių malonia ir 
tikrai lietuviška iiuotaikų^

Kad jau ūžti, tai ūžti J 
Antradienio vakarė svečių 
“posėdis’* įvyksta pas pp. 
Saldžius, 22 Shuler st Ste
ko, šviežių gi’ybų, įvairiau
sių daržovių, gėrimėlių ir 
ko kito likimų , išsprendus, 
sėsta prie pinaklio rungty
nių. Ir kaip gaila, kad kun. 
Orvydas paskutinį gėmukų 
pralošė... ’ (Dou’t ;Worry, 
Father, you get even next 
time).

Pasirodo, kad Amsterda
mo biznieriams neblogai 
sekasi, nes viršminetri puo
tų rengėjai yra biznieriai; 
p. Korbelis — Real. Estąte, 
laivakorčių ir apdraudos, p.

—didelių nuosavybių ir 
“Beer Gardeny’ savininlęąš,

Krikšhjnos — Sukaktuves^.
Rugsėjo 3 d. įvyko pp; 

M. ir D. Kei’belįų sūnelio 
krikštynos. Antrasis sūnus 
pakrikštytas Mykolo ir Da
nieliaus vardais. Kūmais 
buvo aptickorius p. Šidlaus- 

' kas ii” p. Rusilięnė.
... Krikštynų ir . kartu 10 
metų pp. Kerbelių vedybi
nių sukaktuvių minejiino 
šaunus pokylis įvyko pp. 
Kerbelių- nuosavam namo, 
320 E. Main st Svečių tar
pe buvo: Aništerdamo lie
tuvių klebonas knn. J. Ži- 
'danavičius, kun. Orvydas, 
kun. Sitavičius, pp. J. P. 

■Mačiuliai ir J. Brundza.iš 
Brooklyno, pp. R imlumai, 
iš Hoosiėk Pails, ir vieti
niai žymesni biznieriai bet 
veikėjai.

kertė Shulėr ir Prospėct 
Šts. — arti audimo dirbtu
vių.

Amsterdame yra' keletas 
nemažų karpetų. audimo 
dh'btuvių, kurios kiek teko 
patirti, jau pradedančios 
gerai dirbti. \ .

Lietuviai mitinguoja ben
drai su ukrąįnąis Vilniaus 
ir Ukrainos nepriklausomy- 
būs reikalais.

Bendrai, po Amsterdamu 
pasipvąlgius, atrodo neblo
gai. Sekmadienį, ruiminga 
lietuvių bažnyčia veik pil
na žmonių. Choras gieda 
energmgai ir lietuvišku, to
nu — jauties, kaip Lietuvo
je. Lietuviai gražiai gyve
na, darbštūs, vaišingi, Biz
nieriai, kurių čia yra nema
ža, depresijai nepasidavę, 
žiūri į ateitį su šviesiomis

.. Rytojaus dieną (Labor 
Day) . vakare, svečiai buvo 
sukvi(‘sti pas pp. Rusilus,

Rusilas — turi didelę, mo
derniškų gazolmo stotį ir 
guminių ratų (tires) krau-

akimis. Gerai, taip ir rei- ’ 
kia.

. . • Svečias.:
oilo jįi. AiirUti si.. V'iti Vvi Tu
rėta linksma valau d ė 1 e.

Tuve prie KvtTvs r_r. ivicun st. 
ir Vrooman avė; ; p. Saldis Progai pasitaikius (La-

E

B

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyų įvairiausia pioga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir patarėjų—-laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
kų nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naujų maldalcnygę, rožančių ar gražių 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE”
423 Grand Št. Brocklyn, N. Y.

STagg 2-2133 . . - . i

bor Day) teko atsilankyti į 
šį “šlaunų” miestų, ■ kuria
me, palyginus^ ir lietuvių 
nemažai gyvena. Pats mies? 
tas, su, maždaug, 35 tūks
tančiais gyventojų, pasislė
pęs tarp didelių kalnų, pri
siglaudęs prie nemažos li
pęs, kurios dydis viršija 
Šešupę. 1 .

Iš garsaus New Yorko 
patekus į Amsterdamu, jau
tiesi lig Lietuvos provinci
joj. Oras puikus. Gyvena
mieji namai daugumoje me
diniai, ypač, kurie gyvena 
ant kalno. Lietuviai, daugu
moje, turi savo gražius ha-

1 LIETUVOS DAINA-ANSAMBLIS 1
x . . . . . . i

• - .. ' ■ • .------- Rengia-------• •

Koncertą ir Balių
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1933 
KONCERTAS 
5:30 po pietų

Jig.iouyjy.rs8

mukus, kuriuos juosia' gra-*. 
žūs darželiai su įvairiomis 
gėlėmis, o, rūtos net garbi
niuotos/

Sekmadieny, rugsėjo 3 .’d. 
laike 9 vai mišių buyo šliu- 
bas p-lės Jadvygos Vainau- 
skaitės su Kazimiera Vasi
liausku. Kleb. kun..J, Židi- 
navičius suriko šiuos jauna-: 
vedžiūs moterystės ryšiu, 
pasakydamas pritaikintų 
jiems pamokslų. Pirmoji 
pamergė buvo-Stasė Kisic- 
lytė su B. Miknevičiūm ir 
antra pora Veronika Žos
tautaitė ąu T* Kristinavi- 
čium; Vestuvės buvo tikrai 
lietuviško pobūdžio. Ne tik 
“veselninkal,” bet ir auto
mobiliai apkaišyti gėlėmis.

Vestuvės įvyko jaunosios 
tėvelių gražioje . ūkėje^far- 
moj, apie 16 mylių atstu 
nuo Amsterdamo. Vaišingi 
šeimininką^* iškėlė tikrai 
puikias savo —• jauniausios 
dukters vestuves. Nors pri
puolamai, bet teko it iš 
New Yorko atsilankiusiems 
svečiams bei viešnioms da
lyvauti šiose vestuvėse ir 
pašokti tikrų lietuviškų pol
kų.

Linkėt ina jaunavedžiams 
laimingo ir gražaus gyveni
mo. .

SVEČIAS..- '
Rugsėjo 3 d. į Amsterda

mą atvažiavo pas savo bran
gų, dėdę kiin. J. Židinavičių 
Lietuvos Pasiuntinys Wa- 
sbingtone . Bronis Balutis. 
Ponas niiiusteris, paviešėjęs 
porų dienų pas vaisingąjį 
dėdę, grižo atgal prie savo 
pareigi}.

BROOKLYNIEČIAI 
AJffšrrtiRDAME.

’ Kadangi amsterdamie- 
čiai toki vaišingi, tai juos, 
Ir svečiai dažnai iš visur 
lanko... .Štai ir dabar, laike 
Labor Day iš Brooklyiio 
atvažiavo' pas p. Kisielius 
muz. J; Brundza su žmona, 
p. M. Vencevieięnė (p. 
Brundzienės mamytė), Vin
cas Vencevičius ir p. Kisie
lių dukrelės iš New Yorko? 
pp. Zosė, Verutė ir Stasė. 
P. Kisieliai labai vaišingi 
ir malonūs žmonės, tai ir 
svečiai, iš kur neatvažiavę, 
randa čia jaukių pastogę. 
P. Mačiuliai su savo maža 
šeimynėle, viešėjosi pas p. 
Kerbelius.

Svečias.

Paulionis,

E. Lęncevi-

G Kartavi-

Sesuo Erancis Gabriel, 
475 balsų.

Už Karaliii:
Kun. K. E. 

13,150 balsų;
Kun. jonas 

čius, 3470.
Kun. Jonas

Čius 2,446 halsų.
Kun. .Paulinis įgaliojo- 

savo vietoje būti Karalium 
p, Vladų Zaukų, parapijos 
uolų veikėjų, Švento Vardo 
Draugijos iždininkų ir pik
niko pirmininkų. Tokiu bū
ru Karalium ir Karaliene 
l'iko p, Zaukas ir p-le Juš
kauskaite, kuriedu ir tapo 
įvylkti karališkais rūbais, 
apkarūnavoti ir įteikta 
jiems karališkos nendrės. 
Jiedu savo “karalystę’* — 
piknikų apmaršavo vi
siems pikniko dalyviams 
plojant. Pareikalauta, kad 
“viešpačiai’* pasakytų pra- 

; kalbas;-kų ir padarę, dėko- 
, darni visiems savo rėmė
jams. ,

Visais atžvilgiais pikni
kas pavyko. ’ Dalyvavo mi
nia žmonių.Regis visa para
pija, ir visi pareiškė kuo 
pilniausį pasitenkinimų ir 
norų -ateityje surengti pa
našius šeimyninius pikni
kus.

Ir Aš Buvau.

FATERSON, N. J.

BROOKLYN, N. Y.

’ Telcphone: STAGG 2—0706.

IR. BIRIAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—BAY
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273

■VALANDOS;
. Nuo 9—12 Iš ryto, 2—8 vak.

Sventadieniaia ausitarua
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)
BROOKLYN; N. Y.

f 
t 
T T

■ T

T

galutinos balsa
vimo PASEKMĖS.

Pan. Šv. Apreiškimo pa
rapijos piknike, rugsėjo 10 
d. Klaščiaus Clinton Parke, 
MaspetK išrinkti karalius ir 
karaliene. Ypatingai ren
kant karalienę įvyko smar
kios lenktynes tarp p-nios 
Andrišiūnienčs, žinomos vei 
kėjos. ‘/Vaikelio Jėzaus” 
draugijoj ir.p-Įės Marijonos 
Juškauskaitės, popularios 
pirmininkes mergaičių So- 
daiiėeių draugijos. Galuti
nai p-le Juškauskaitė lai
mėjo balsavimus šiaip: 

. Už Karalienę:
P-le Marijona Juškaus

kaite, 6,645 balsų ; •
P-nia Antanina Audri- 

šiūniene, 6,2.09; .
P-lė Sopinę Sainolyte, 

2,586; . ;
. Sesuo Nikodemą, 2,275;

♦1 8 vai. vakare
Tikietai:

i 50c - 75c - $1.00
DALYVAVOJ Radio City, Music Hali, Brooklyn t
Museum, De Witt Clinton High School, Philadel- X 
phia, Pa. ir Dainavo per Radio Stotį WLWL. X

I LABOR LYCEUM |
| 949 Wilioughby Avė. _ Brooklyn, N. Y; |

L ■ Sesuo Vitalis,’y63;'

nas. Nekėlė didelių balių, 
kame draugai ir pažįstami 
tilt prįvalgo ir prisigeria, 
bet. savo sukaktuves įamži
na gražiu darbu Dievo gar
bei. Tai ilgiausių ir laimin
giausiu metų p. Kalantams.

Žiniits.

NEWARK, N. J.
Mūsų • koloni j o j c 

daug naujo.
Štai vienas klubas turėjo 

'išvažiavimų, . bet sugrįžo 
kaip žąsiukai Šlapi, mat 
kaikuriems reikėjo nnseinti.

Kitas vėl biznierius buvo 
pradėjęs svetimais 2tciga re
tais” biznį- daiyti, bot na
bagas nudegė. Dabar žinos, 
kad svetimo imti negalima.

O dar kito bizniorio namo 
naktį padare kratų. Rado ir 
vargšas šaltoje turėjo pa
sėdėti.

.Štai vienas iš keisčiausių 
įvykių, tai vieno biznieriaus 
kelionė į Chieagų. Pabuvęs 
savaitę •— grižo ligotas. .

■ N.

•vra

BRflOKlYN, N. Y

Profesionalai, biznieriai, pramonių* 
kftl, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Vist .garsinki tife “Darbininke.“

Vargonininkas tik'ką sugrįžęs iš 
Lietuvos ieško vietos, Meldžiu 
kreiptis antrašu:'' ...

JONAS AUČIUS,
55 Montg'omery St., 

Paterson, N, J. . R-15

j Tel. Bryant fW63 .'. į

ICLEMENT MOTIS]
ADVOKATAS

E

j 113 West 42-nd St„ | 
Į . New York, N. Y. . į*.
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į DR. A. PETRIKĄ Į 
Į- (»IT»I0K) . — J*

Į LIETUVIS DANTISTAS | 
Į 121 S, 4tu St, Bmoklyn, N. Y. į 
i ątaatMfa g
= Goxo Ane^įlka |
1 VALANDUS: |
Ė KP9 ū M ryte BČI ųįU vatom. E 
= Pwktft(lletiia|ą ir gv^uta/llehlato = 
? tik elitam

PARAPIJOS VAKA
RIENĖ ARTINAS.

: Šiais metais sueina 22 me
tai, kai šv. Kazimiero para
pija gyvuoja. Keletas Pa
tersono veikėjų sumanė šį 
svarbų įvyfcį pažymėti pa- 
rapijos vakariene. Ji įvyks 
parapijos salėje, rugsėjo 24 
d., sekmadienį, 7 :30 vak. Į 
tų parapijos vakarienę ke
pina atsilankyti tos parapi
jos kūrėj as, žymiausioj i 
Patersono veikėjai ir šiaip 
jau kilnesnioji tos parapi
jos visuomenės dalis. Be to, 
didelėmis grupėmis rengia
si atvykti į vakarienę, iš 
Cliffside, Maywood, Ha- 
ckėnsack, Passaic, Clifton 
ir iš kitų kaimyninių kolo
nijų. Tam dideliam garbin
gų Svečių priėmimui ruošia
ma labai graži programa; 
Kalbės geriausieji ’ kalbėto
jai, dainuos geriausios Pa
tersono lakštingalos,' skam
bins garsiausi pianistai ir 
į pabaigų gros šauni muzi
ka. Tai bent bus vakarienė.

Reikia lygiai pažymėti, 
kad. visuomenė gyvai atjau
čia. vakarienės svarba. Ti- 
kietų pardavinėjimas eina 
sparčiai, aukos plaukia gau
sios. Labai uoliai darbuoja
si. vakarienės rengėjai.

Nepraleiskime auksinės 
progos atsilankyti į vaka
rienę. Važiuojam!

PAŽYMĖTINOS SU
KAKTUVĖS.

Pavyzdingiems Patersono 
lietuviams ir . geriems pam
pi jonams pp. .S’taiiislovui ir 
Rožei Kalantains sueina 10 
metų jų moterystes gražaus 
sugyvenimo. Juodų savo 
jubiliejų nori pažymęt ypa
tingai gražiu krikščionišku 
papročiu. Rugsėjo 17 d. 
sekinadienį,. 10:30 ryte per 
suma bus laikomos vienu 
kartu trejos mišios ir para
pijos bažnyčiai įtaiso gra
žių klausyklų. Tai tikrai 
gražus pavyzdis 'ir Sekti-

Parapijos Balius,
Rugsėjo . 16>d. subatoje 

pas Klaseių įvyks Karalie
nės Angelų par. balius su 
šokiais. Įžanga labai pigi,- 
tik kyoteris. Visi prašomi 
ateiti ir paremti parapijų. 
Šokiai prasidės nuo 7 va
landos vakare. Lauksime.

- K.

KLASčIAUS

| CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
j šokiams ir visokioms pasilinksmini- .
| maras smagiausia vieta Bebok-
l lype-Maspetlie. Jau laikas u žals a-
| kyti salę žiemos sezonui,
i kamp. Maspęth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Sav, 

Maapeth, N . Y. i
QŲUiii(iiuuiiinuii|iiii>iiiiiii<ir;iiiiniitiiiii»iii>i<iiiiiiii>l3

ANSAMBLIO KONCER- 
■ TO BILIETAI PAR

SIDUODA.
Rugsėjo 24 d., 5:30 va-' 

landų po pįet, Labor Lyce- 
um salėję, 949 JVilloughby 
Avė. Brooklyne, ansamblis 
‘ ‘ Lietuvos Daina ” duoda 
koncertų su šokiais. Bilietai 
dėl . šios pramogos parsi- 
duo’da sparčiai, ir dar gali
ma gauti sekanči ose vi et o - 

’ser . .
Lietuvių Universalis Biu

ras, 423 Grand St.
J. Ambraziejus, 

499 Grand St.
Dr. B. K. Vencius, 

499 Grand Sa.
Lietuvių Piliečių Klube ! 

80 Union Avė.
Lietuvių Atletų Klube 

168 Marcy Avė.
Vyčių 41-mos kp. narius, 

Williamsburghe.
. Vyčių 49-tos kp. narius, 

Central Brooklyne.
Kupiškėnų 4-tos kuopos 

narius.
2? f p ,

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

“DARBININKAS” 
363 West Bro&dvvay, 

So, Boston, Mass.

7

Toj.. JSvėrgrdeų $-5810TeJ. Evėrgrben. $-5810

JOSEPH tam
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel Stagg .2—5048 Notary Public

M. F. MUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotoja* 

660 Grand Stį Brooklyn, NX

TeL Stagg. 2—0783 Jfotary Public

JOSEPH lEYfflJA
(Levandauskai)

GEAĘ0RIU8 
107 Union Avė.; Brooklyn, N.Y,

TeUspUonp Stagg 24409 
NOTAitv rmjuu 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABO R IU S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, • Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALAN.TIUOS
GRABOKIUiSIR 

BALSAMUOTOJAS 
A pil nuirta Visose ŠnkoM

Notary Public
5441 — 72-ndStreet, 

Arti Grand S t 
MASPETH, L. I,, N. Y,

^>r. LAUKUS, Fot^rafas
214 BtidfuYil 4i’t*., Biuoklyn
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