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Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Lietuvių Darbininkų Sąjun 
gos Narių Dėmesiui

Šiomis dienomis LDS. mūsų organizacijos kuo- 
išsiuntinėjo vi- pa; Montelloje klebonauja 

organizacijos mūsų organizacijos Cent
ro Pirmininkas kun. Jonas 

! švagždys; Montello je yra 
Naujos Anglijos darbinin
kų centras; Montellos lie- 

' tuviai darbininkai visus 
nuoširdžiai kviečia pas sa- 

I ve.
Rugsėjo 24 ir 25 dd. su

važiuokime iš visų lietuvi
škų kolonijų pasidalinti 
savo vargais ir džiaugs
mais, sustiprinti katalikiš-

Centras 
soms šios 
kuopoms laiškus, kuriuose 
nurodo organizacijos fi
nansinę būklę, ragina iš
rinkti atstovus į Seimą, 
kuris įvyks rugsėjo 24 ir 
25 dd., š. m. šv. Roko pa
rapijoj, Montello, Mass. ir 
siūlo išspręsti būsiančio 
vajaus projektą.

Laiškas labai svarbus. 
Pageidaujama, kad jis pa
siektų kiekvieną Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos narį, j kąją — darbininkiškąją 
o tas bus atsiekta, jei į 
kuopų priešseiminius susi
rinkimus ateis visi nariai.

Brangieji! Susirūpinki
me savo organizacija taip, 
kaip mes rūpinamės savo 
šeimynos reikalais. Lietu
vių Darbininkų Sąjunga 
jau pradėjo dvidešimtus 
savo amžiaus metus. Tai 
vienintele Lietuvių Darbi
ninkų organizacija, kuri 
susilaukė 20 metelių.

Pageidaujama, kad į šių 
metų 19-tąji Seimą atvyk
tų atstovai iš visų Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
kuopų ir apskričių ir tai 
ne po vieną, bet po kelis 
atstovus.

Nedarbas, streikai ir ki- į 
toki mūsų darbininkiški 
vargeliai kaip tik turėtų' 
pagausinti LDS. organiza
cijos Seimą dalyviais.

Šis Seimas tebūnie lie
tuvių darbininkų atgimi
mo, susiorganiz avimo, 
vieningumo šventė.

I
Lietuvių Darbininkų Są

jungos kuopų nariai ir 
prieteliai tepasirūpina į šį

akciją.

SINCLAIR IŠRINKTAS 
KANDIDATU Į GUBER

NATORIUS

San Francisco — Rugp. 
29 d., prišrinkimų balsavi
muose, Upton Sinclair, il
gus metus buvęs socialistų 
partijos narys, išrinktas 
demokratų partijos kandi
datu į valstybės gubema- 

| torius.
Demokratų vadai nusi

minė, o respublikonai 
džiaugiasi. Sinclair tuo
jaus važiuojąs pas prezi
dentą Rooseveltą pasitar
ti. ...

Upton Sinclair sako, kad 
jei jis bus išrinktas Kali
fornijos valstybės guber
natorium, tai pirmas jo 
darbas būtų paleisti į lais
vę Thomas Mooney, kurio 
nusikaltimas aiškiai neįro
dytas ir kurio vardu rau
donieji daro sau kapitalą.

M KUN. P. JANUŠAUSKUI
Seimą atsiųsti atstovus, 50 METŲ KUNIGYSTES 
kad ir iš tolimiausių lietu- ----------
vių kolonijų. Pasiturintie
ji darbininkai teatveža į i klebonui kun. Petrui Janu- 
Seimą atstovus savo auto- šauskui suėjo 50 metų ku- 
mobiliais be atlyginimo rigystės jubiliejus. Gerb. 
arba už mažą atlyginimą, jubiliatas yra pastatydi- 
Važiuojame atostogų, tai nęs gražią Kelmės bažny- 
kodel nepraleisti atostogas č;ą, visų Kelmės parapijie- 
darbininkiškai Montelloj; ! čių yra labai gerbiamas ir

Montelloje yra didele mylimas.

Rugpūčio 15 d., Kelmės

X

Baisus Ledai Siaurės Lietuvoj
žmonės labai nusiminę. Į 
■nukentėjusius rajonus at
vyko savivaldybių atsto
vai. Apskaičiuojami nuos
toliai, kurie yra labai di
deli.

Šių metų rugpiūčio mėn. 
12 dieną, I v. p. p. per 
Šiaurės Lietuvą perėjo 
smarki audra su ledais.

Vietomis visai sunaikin
tas vasarojus, linai ir dar
žovės. Išmuštos kriaušės 
ir obuoliai. Daug paukščių 
užmušta. Daugiausia nu
kentėjo Linkuvos, Joniš
kėlio, Pasvalio valsčiai.

Šiemet šiaurės Lietuvoj 
javai ypač gerai užderėjo, 
bet gaila, kad du kartus iš 
eilės juos sunaikino ledai. 
Paskutinį kartą, t y., šio 
mėn. 12 d., ledai iškrito 
laukinio obuolio didumo ir 
taip daug, kad vietomis iš
silaikė 15 valandų nesutir
pę. Rytą sukilę žmonės dar 
galėjo matyti baigiančius 
nykti ledus.

Nukentėjusių apylinkių už 2900 litų. >

IŠPLOVĖ KUN. RUPŠIO 
LAVONĄ?

ties 
prie 

met.

••t

— A. Panemunėje 
Vičių km. Nemune 
sielių rastas apie .25 
amžiaus lavonas. Spėja
ma, kad ta bus-kun. Rup
šio lavonas, kuris maudy
damasis ties Rumšiške 
nuskendo.

Juodupės valsč. Sodeikų 
km. nuo žaibo sudegė Gra
bausko ir Šukienės gyv. 
namas. Nuostolių padare

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

SOVIETŲ KOMISARAI 
PASMERKĖ DU DARBI

NINKU SUŠAUDYTI

ŠEŠIOLIKA MILIJONŲ 
ŽMONIŲ J. V. PAŠAL

POS SĄRAŠE

a=

EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

KAHUl 5 CENTAI

Washington, D. C.—Bai
giasi vasarą. Milijonai 
darbininkų vėl registruo
jasi valdžios šelpimo biu
ruose. Darbų pagerėjimo DARBO DIENA 
nesimato. Jau yra užsire
gistravę apie šešioliką mi
lijonų darbininkųj kurie 
nedirba ir negali gauti

Astrakhan, Sofietų Ru
sija — Rugpiūčio 27 d., 
bolševikų komisarų teis
mas pasmerkė mirtimi du 
darbininku, būtent: Torg- 
sino organizacijos vedėją 
Fish ir Aslanovo distrikto 
krautuvės vedėją ir tris 
kitus darbininkus nuteisė
nuo 2 iki 10 metų kalėji- darbų. Prašo pašalpos, 
no. Jie visi kaltinami val
džios daiktu vogime.

Rusijoje darbininkų šau
dymas ne naujiena. Vagy
sčių ir kitokių kriminalis
tų darbų Rusijoje dabar 
yra daugiau, negu bile ku- 

“rioje kitoje valstybėje, nes 
kruvinojo bolševizmo mo
kslas, moko: kas tavo, tai 
ir mano, o kas mano, tai 
ne tavo.

Vadihasi komisarams 
valia apiplėšti darbininkus 
ir ūkininkus, bet darbinin
kams ir ūkininkams drau
džiama pasiimti komisarų 
nusavintus turtus.

SŪNUS KALTINAMAS 
TĖVO UŽMUŠIME

Valdžiai sunkiausia pro
blema: iš kur gauti pinigų 
tą didžiulę armiją užlaiky
ti nuo bado ?

Valdžios pajamos mažė
ja, o išlaido^ didėja. Rei
kalinga visiems susirūpin-. 

I ti, kad atėjus žiemai skur- 
ido, vargo ir nedarbo pri
spausti darbininkai būtų 
aprūpinti maistu, drabu
žiais ir kuru.

Northampton, Mass. — 
Rugp. 27 d., apie 2 valandą 
ryte, ant Mt. Tom vieš
kelio rastas sunkiai sužei
stas Steponas Jąblonows- 
ki, 43 metų amžiaus, iš 
Hoydenville. Nuvežtas li
goninėn jis mirė.

Policija areštavo jo sū
nų Stasį 17 metų amžiaus 
ir jį kaltina tėvo užmuši
me.

Pasakojama, kad beva
žiuojant automobiliu, tė
vas susiginčijęs su sūnu
mi ir tėvas išlipęs iš auto
mobilio. Sūnus parvežęs 
motiną į namus, grįžo tėvo 
ieškoti. Jį suradęs, tęsė 
ginčą. Pagaliau sūnus tė
vą smarkiai sumušęs ir 
palikęs gulinti ant kelio.

Šiurpulingas įvykis.

TRUMPOSIOS BANGOS 
— VAISTAS NUO GYVA

ČIŲ NUODŲ
Du prancūzų mokslinin

kai, ponia Phisalixienė ir 
Francois Pasteuris, šiomis 
dienomis pranešė Pary
žiaus mokslo akademijai, 
kad labai gerų vaisių duo
da trumposios bangos, 
tuojau po gyvatės įkandi
mo pavartojus jas žaizdai 
gydyti, jiemdviem, darant 
tuo būdu bandymus, pavy
ko trijuose ir keturių atsi
tikimuose išgelbėti gyva
tės įkastus nuo tikros mir
ties. Tai gelbsti net labai 
nuodingoms gyv a t ė m s 
(kaip kobra ir pan.) įkan
dus. Trumposios bangos, 
kaip ištiria, sunaikina gy
vatės nuoduose neurotok- 
siną, kurio paprastai įvyk
sta mirtis, bet jokios įta
kos nepadaro taip pat nuo
dingam hamorraginui, ku
rio uždavinys gyvatės nuo
duose, rodos, neleisti sus
tingti žaizdoj aukos krau
jui ir greitai išplatinti gy
vatės nuodus visais aukos 
kraujo takais. <

J. V. SKOLOJ PADIDĖJO 
$6,000,000,000

VVashington — Rugp. 28 
d., iždo sekretorius Mor- 
gentfcfui, savo kalboje pa
reiškė, , kad nors šiuo mo
mentu federa’ės valdžios 
skolos padidėjo 6,000,000,- 
000 dolerių, bet yra nusis
tatymas tą sumą sumažin
ti iki 505,000,000 dolerių, 
panaudojant, tam tikslui 
pelną, kurį valdžia “turėjo 
nusavindama auksą. Tas 
pelnas siekia 2,800,000,000 
dolerių.

Bendrai, ižde dabar ran
dasi 1,600,000/100 dolerių 
daugiau, kaip»<paprastai ir 
valdžia yra įstaigoms ir 
privatiems asmenims išda
vusi paskolų 1,095,000,000 
dolerių sumoje. Tie pinigai 
kada nors turės grįžti val
stybės iždan.

Sulig Morgenthau aps- 
kaitliavimo. “New Deal” 
kainavo valstybei 6,000,- 
000,000 dolerių, bet imant 
domėn virš nurodytas po
zicijas, ištikrų jų jis kraš
tui kainavo tiktai 505,000,- 
000 dolerių.

Sulig sekretoriaus aiki- 
nimų, nors inflacija dar ne 
įvyko, bet manoma ateity
je padidinti pinigų kiekį 
2,800,000,000 dolerių — 
reiškia tada inflacija bus 
įvykdinta.

Jei valdžia mano panau
doti aukso “nusavinimo” 
pelną inflacijai, tai gali
mas dalykas, kad vėliau 
gali būti ir sidabro nusa
vinimo pelnas panaudotas 
inflacijai arba kitaip kal
bant, — pinigų nupigini- 
mui.

PARAPIJINE MOKYKLA 
NEBEATSIDARYS

Clinton, Mass----Rugp.
28 d., kun. Stanislaus Zde- 
bel paskelbė, kad ir šiais 
metais Šv. Marijos parapi
jinė mokykla nebeatsida- 
rys. Jau antri metai kaip 
Ši mokykla stovi uždaryta. 
Trūksta pinigų ją užlaiky
ti.

Šv. Jono parapijinė mo
kykla pradės mokslo me
tus rūgs. 5 d. ,

Vokietija “Atidavė” 
Lietuvą Lenkų ai

Šiomis dienomis Prancū
zijos laikraštis “La Liber- 

Pirmadienį, rugsėjo 3 d. te” paskelbė Vokietijos — 
yra Darbo Diena. Pirma Lenkijos slaptą sutartį, 
Darbo Dienos šventė |vy-.................................... ...
ko New Yorke, 1882 m.

Darbo Diena yra Jegalė 
Jung. Valstybių šventė.

Krikščionys darbininkai 
tą šventę praleidžia Dievo 
garbei, prašydami Jo pa
laimos ir visokių malonių. 
Taip praleiskime ir šių 
metų šventę.

Dėl šios taip svarbios 
darbininkams šventės, an
tradienio “Darbininkas” 
neišeis. Kitą savaitę išeis 
tik penktadienio numeris, 
rugsėjo 7 d.

Visiems “Darbininko” 
Gerb. Skaitytojams ir 
Prieteliams linkime links
mų švenčių.

liausias darbas. Neprisi
pažįsta vokiečiai, neprisi
pažins nei lenkai, bet kad 
vieni ir kiti puolėsi smau
gti lietuvius, tai faktas.

Vokietija net skundė 
Lietuvą didžiosioms vals- 

i
Liet"’.’?. Klsipčd?“

BAISI EKSPIJOZLTA 
ARGENTINOJE

Campona, Argentina — 
Rugp. 29 d. anksti ryta 
sprogo 14 milžiniškij žiba
lo bakų National Oil kom 
panijos. Degantis žibalas 
upe plaukia arčiau miesto 
iš kurio gyventojai, pali
kę viską, bėga.

Ekspliozija penkis žmo
nes užmušė. 12 mirtinai 
sužeidė, 70 sužeistų patal
pinti ligoninėse ir apie 200 
gydosi namuose.

Ekspliozijos trenksmas 
buvo toks didelis, kad bu
vo jaučiamas 30 mylių 
nuo įvykio vietos. Nuosto
lių padaryta 5.500,000 do
lerių.

Gaisrininkai pribuvo net 
iš Buenos Aires, 40 mylių 
nuo šio miesto, 
išgelbėti miestą 
nies.

Kariuomenės
šaukti gyventojams padė
ti.

Jie bando 
nuo ug-

būriai iš-

PASIBAIGĖ ĮDOMUS 
STREIKAS

Mexico, D. F. — Jau trys 
dienos kaip radio stotyje 
XEAL tęsiasi įdomus 
streikas. Sustreikavo ra
dio stoties artistai, kurie 
reikalauja, kad jų užvilk
tos algos už tris mėnesius 
būtų jiems sumokėtos.

Darbo jie nemetė, bet 
nutarė , tęsti programas 
be pertraukos ir badauti 
kol jų reikalavimai bus iš
pūdyti.

Jau tris paras jie nieko 
nevalgę, tęsia programas 
be pertraukos. Raudonasis 
Kryžus atsiuntė slauges ir 
maisto, bet streikieriai at
sisakė naudotis jų patar
navimu.

Po 80 valandų streiko, 
darbdaviai nusileido ir su
mokėjo artistams trijų 
mėnesių algas. : Artistai 
tuojaus užbaigė streiką ir 
nuėjo į valgyklą

kurioje abi valstybės iš- 
sprendusios Lietuvos liki
mą. Anot to laikraščio. 
Vokietija sutinka, kad tybėms, kurios pasirašė 
Lenkija užimtų Lietuvą,' su Lietuva Klaipėdos kon- 
jei už tą sutikimą Lenkija venciją. Bet Lietuva atrė- 
gražins Vokietijai Pomo- mė Vokietijos skundą it* 

iššlavė iš Klaipėdos krašto 
< vokiečius šnipus, kurie 
dirbo Vokietijos naudai.

Lenkija siuntinėjo savo 
agentus į Kauną, kaip ne
kaltus avinėlius, kad jie 
sužavėtų lietuvius “broliš
ka meile” ir įrodytų Lietu
vos vyriausybei Lenkijos 
vyriausybės norą užmegs- 
ti gerus santykius su Lie
tuva.

Vadinasi iš visų pusių 
apsupo Lietuvą, bet ją už
imti nepavyko. Taigi ir 
maino kol kas nėra ir grei
čiausiai jau nebus.

Lietuva suprato, kad 
lenkai atkartoja Suvalkų 
sutarties istoriją.

Vokiečių ir lenkų manie- 
vrai. Klaipėdos ir Vilniaus 
kraštuose kaip ir patvirti
na “La Liberte” laikraščio 
“prasimanymus”.

rze.
Žinoma, sutikti diktato

res Hitleris labai lengvai 
galėjo, nes Lietuva ne Vo
kietijos ir ne Hitlerio vals
tybė, bet kad tokis susita
rimas galėjo būti, tai ma
žai kas abejoja.

Visas pasaulis žino, kad 
po pasirašymo slaptos su
tarties, vokiečiai Klaipė
dos krašte, o lenkai Vil
niaus krašte atnaujino te
rorą prieš lietuvius ir ne 
vieną į kapus nuvarė, o 
daugelį lietuvių ir dabar 
tebelaiko kalėjimuose už 
neva “nusikaltimus”.

Vokietijos užsienių rei
kalų ministerija “La Libe- 
rte” žinias pavadino “pra
simanymais”, bet kitaip ir 
negalėjo padaryti. Prisipa
žinti, kad Lietuvą išmainė 
į Pamorze, tai būtų kvai-

v •

Tekstiliečių Strei 
kas Paskelbtas

RIAUŠES TARP JUt)DO- 
DŽIŲ IR BALTŲJŲ

Niagara Falls, N. Y. — 
Rugp. 27 d. Intemational 
Labor Defense (komunis
tinė organizacija) surengė 
mitingą, kad gauti para
mos Alphonso Davis. neg
rai, kuris tapo areštuotas 
ir kaltinamas užpuolime 
baltos mergaitės.

Kilo riaušės tarp negrų 
ir baltųjų, kuriose dalyva
vo 3000 žmonių. Trys da
lyviai sunkiai sužeisti ir 
daugelis lengviau. Riauši
ninkai paleido kelis šuvius 
iš- revolverių, bet daugiau
siai vartojo peilius, akme
nis, lazdas ir kumščius.

Daug krautuvių ir namų 
langų išdaužyta.

Walter Korpolinski, 45 
metų, peiliu perdurtas, pa
guldytas Memorial ligoni
nėje, William Fisher, neg
ras, 20 metų kaltinamas 
Karpolinski užpuolime, gu 
Ii toje pačioje ligoninėje, 
supiaustytas ir su perskel
ta galva.

Policija aiškina, kad pa
staruoju laiku yra daug 
nesusipratimų tarp baltų
jų ir negrų, kada negrai 
didesniame skaičiuje pra
dėjo apsigyventi East 
Falls ir 24-tos gatvės kva
rtale, kuris yra tirštai len
kų ir lietuvių apgyventas.

Rugp. 30 d., 10 vai. ryte 
oficialiai paskelbtas teks
tilės darbininkų streikas, 
kuris paliečia 600,000 dar
bininkų visame krašte. Iš 
jų 150,000 dirba Naujosios 
Anglijos dirbtuvėse.

Darbas sustos rugsėjo 
1 d. 11:30 vai. vidunaktį.

Galutinas is a k y m as 
streikuoti buvo duotas, 
kada darbdaviai atsisakė 
tartis su United Textile 
Workers of America uni
jos atstovais.

Policija stropiai saugo
ja, kad raudonieji, pasi
naudodami streiku nesu
keltų riaušių ir kruvinų 
susirėmimų.

SHALOWSKY IR BAN- 
FORD SUNKIAI SUŽEIS

TI 1

Norwood, Mass. — Rug
piūčio 28 d., Joseph Sha- 
lowsky iš Walpole ir Bert 
Banford iš Norwood va
žiavo arkliu. Union St, ar
ti Providence kelio, važia
vo automobiliu Allen E. 
Brouthers iš East Bridge- 
vater ir jis įvažiavo f ve- 
žimą. Arklys pasibaidė Ir 
vilko Shalowsky ir Ban- 
ford apie pusę mylios, nes 
jie buvo susipainioję va
delėse.

Abu nugabenti Norvood 
ligoninėn.
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GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai, vakar.

536 Broadway, So. Boston

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broedvay,

So. Boston, Mass.

I

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

TeL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS

Pereitame “Darbininko” 
numery tilpo žinutė, kad 
p J. Laužonis susižiedavo

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERYICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių lšdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotu is nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Paotaionalai, blzntertai, pramoninkai, 
tada skelbiasi ~ -
vertt skaitytojų- ]

Visi garsinki t ės

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadvay, 
South Boston, Masa

Suaugusiems ir Vaikams 
$1.00 už pusvalandį

ODILON TALBOT
VARGONINKAS IR KOMP.
187A Mass. Avė., Bade Bay 

Boston, Mass. •

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

Bes. 158 W. 7th St. 
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro
la Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadvay, Room 1
Tel. S. B. 0558

IŠSIRENDAVOJA
6 didelių kambarių tenementas 

ui prieinamą kainą — tik 18 do
lerių mėnesiui. Geroj vietoj tarpe 
Lietuvių. Dėl platesnių informa 
c:jų kreipkitės į

F. Munstes
174 W. Eight St., 
So. Boston, Mass.

i Tel. Porter 3789

Į JOHN REPSHIS, M. D. 
(RBPSTB)

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

278 Harvard Street,
ikamp. Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Mass.
S

RUTI SVEIKO
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai {atstovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

0r.Gradj.327
Fotonuos: Antradieniais, ketvirto 
dieniais ir laftadleniate 10—11 ry
ti, >—4, T—8 vakare; nkssto 
niaia 10—11 Ūktai.

5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
~ (KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston _
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-i 
sas uždarytas subatos vakarais ir: 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo| 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir Z-Ray

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
(zhlttuRGAS *3 

X-Ray
TeL South Boston 2712

534 E. Broadvay. 
South Boston, Mass.

.. LAIVAKORČIŲ IR 

IN8URANCE,

' t SIDABRO
Ofina Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 

r._ . Ant antrų labų 

. - Bo. Boston, Mass.

Vilniaus Geležinin Fon
dan.

PETRAS MIKULSKIS
Per astuonios metus buvęs 

partneriu 
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWABE CO.
1148 Columbus Avė.

PrieSals ROKBURY CROSSING

Telefonas: HIGHLAND8 8280 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

■ visiems gerą, sąžiningą ir 
' mandagų patarnavimą.

Tel. S. B. 0441.

PR. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyven. vieta: 8 Florence St,
Hudson, Mase. 

TeL Hudson 822.

1 JUOZAS M. DILIS
laikrodininkas

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

866 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

................................- -EJ 
Tel. S. B. 2805-R £

LIETUVIS 

optometristasĮ
> Išegzaminuoju akis f 

priskiriu akinius £ 
kreivas akis atitie- £ 
sinu ir amblijoniš-: 

I koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
: šviesą tinkamu laiku.
į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadway, South Boston Į 

ŽVAIROS SKELBIMAI

“Dartynte" tikra! 

te “Darbininke’'.

SenkMimk

[vietines žinios
Automobiliu užmušk 

lietuvį

Rugpiūčio 29 d., tari 
cab užmušė Vincą Kiškį, 
Jr., gyv. 124 Gold St. So. 
Bostone. Vincas Kiškis ė-

_ ADVOKATAI
JUOZAS CUNYŠI

I
ADVOKATAS

I
414 Broadway, S. Boston, Mass:

I
I
i c 
i i

i
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS R. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

.... .. .............— ■■■■ ....... > 

jęs skersai Summer gat
vės. Smarkiai važiavęs ta
ki cab trenkė į Kiškį ir jį 
ant vietos užmušė. A. a. 
Kiškio kūnas nuvežtas Ca- 
rney ligoninėn, kur pas
kelbė jį mirusiu.

Taxi cabą vairavo John 
J. Mulcahy. Policija jį a- 
reštavo ir sako, kad jis 
buvęs girtas.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
30 d., John Mulcahy pris
tatytas So. Boston Dis- 
trikto teismui, kur jis bu
vo išklausinėtas ir atiduo
tas aukštesniam teismui.

A. a. Vincas Kiškis, 27 
metų amžiaus, pernai, bir
želio 4 d., apsivedė su p-le 
J. Putauskaite, Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje. Apsi
vedę apsigyveno 744 E. 
Sixth St. Jo tėvai Vincas 
ir Ona Kiškis gyvena 124 
Gold St., So. Bostone.

“BENDRININKYSTE Y 
ĘA RIZIKINGAS LAI

VAS PLAUKTI”
Milžiniškas HANOIR DAINAVIMO

W!LUAM H. HEAIEY

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston.
Tel. Sa Boston 8357 

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Alena Gailiunienė, 49 
metų amžiaus, mirė savo 
namuose, 57 Gatės St., So. 
Bostone, rugp. 29 d., vidu
rių liga, kuria sirgo per 
penkis metus. Paėjo nuo 
Šiaulių. Pragyveno Ame
rikoje 23 metus.

Paliko liūdesy vyrą Petrą 
ir du sūnų. Laidojama iš 
Šv. Petro bažnyčios su mi- 
šiomis, Naujos Kalvarijos 
kapuose, rugp. 31 d., 9 va
landą ryte.

IŠVYKO CinCAGON
T. ; ----------------------------■—

Šiomis dienomis išvyko 
Chicagon p. Sofija Glinec- 
kienė su dviem dukrelėm: 
Regina Eugenija. Ten ap
lankys savo seserį ir švo- 
gerį pp. Gudus, Pasaulinę 
Parodą, Seserų Kazimie
riečių Vienuolyną, Lietu
vių ligoninę ir kitas žyme
snes įstaigas.

P-nas Jonas Glineckis 
yra JLDS. narys ir buvęs 
Centro kasierius. Dabar 
turi savo biznį — valgo
mųjų daiktu krautuvę, 502 
E. 8th St.

S
a-

|Tel. So. Boston 0270

I DR JOHN MACDONNELL 
!

i»
t

Šiomis dienomis dvi lie
tuviškos įstaigos pergyve
no bendrininkystės krizę. 
Du draugai pp. Masilionis 
ir Molis susitarė atidaryti 
valgyklą ir gėrimų biznį. 
Kaip tarė, taip padarė. A- 
tidarė p. MaSilionio name 
ir pavadino Broadway Ca- 
feteria, 377 W. Broadway, 
So. Bostone.

Pradžioje biznis gerai ė- 
jo ir, rodos, biznieriams 
duonos netrūko. Bet tas 
lietuviškas pavydas ar kas 
kitas sukursto abu biznie
rių ir tarp judviejų užver
da kova. Prasideda nepasi
tikėjimas. Vienas ir kitas 
eina ir pasakoja kitiems 
savitarpius nesutikimus.

Nesusipratimai didėja. 
Pasisamdo advokatus. Ga
lų gale ir visas biznis užsi
daro. Teismo skirtas žmo
gus ateina, tikruosius sa
vininkus išmeta, užrakina 
įstaigos duris ir ruošia 
biznio pardavimą.

Kas žino ką reiškia pas
kyrimas “receiverio” ir 
pardavimas įstaigos iš 
varžytinių, tas pasakys, 
kad buvusiems tokios į- 
staigos savininkams ma
žai kas lieka.

:i ♦ * ♦

Batas, mažesnis bizrielis, 
tai Sidney Printing Shop, 
kurios bendrininkai buvo 
pp. Sidney-židžiunas ir Si- 
monavičius, taip pat, kaip 
vienas iš jų pasakojo, visą 
laiką buvę nesusipratimai. 
Priėjo prie to, kad turėjo 
išsiskirti. Viehas iš jų tu
rėjęs pasakyti: “Tu man 
atmokėk dalį arba aš tau 
atmokėsiu”. Rezultatas to, 
kad p. Sidney - židžiunas 
jau nebe bendrininkas to 
biznio. Kaip jfs pats sako, 
esąs bedarbis.

Sidney Printing Shop lei
do ir žurnaliuką. P-nas ži
džiunas buvo jo leidėjas ir 
redaktorius. Ar tas žurna
liukas išeis dar, ar ne ne
teko sužinoti. Pagaliau 
nuostolių lietuviškai vi
suomenei gal nebus.

P-nas židžiunas yra bu
vęs ir mirusio “Tarpinin
ko” redaktorius. Vadinasi 
jam laikraščių leidimas ir 
redaktoriavimas nesiseka.

RUOŠIA ŠIOS DRAUGUOS:
Šv. Jono Evangelisto BĮ. Dr-ja, D. L. K. Kęstučio Dr- 

ja, ir šv. Kazimiero R. K. Dr-ja
LABOR DAY ’

Rugsėjo 3 d., 1934
D. L. K. KĘSTUČIO DARŽE, DEDHAM, MASS.

Nepraleiskite nei vienas progos dalyvauti pasku
tiniame šios vasaros piknike. Programoje: Muzika, 
Dainos, Žaislai, Komiškas Sportas ir kitoki įvairumai. 
Įžanga tik 10c., vaikams veltui. Dalis pelno eis Vil
niaus Geležinin Fondan.
Kelrodis: Iš Forest Hills imti Dedham Line karą ir 
važiuoti (Washington St.) iki Grove St. Ten žmogus 
nurodys kaip Pikniką pasiekti.

MITE RROOK LAUNDRY, 
INC., (LIETUVIŲ SKAL 

RYKLA)
Skalbiame drabužius Svariai. Pareika
laujant ir suprasi nam. Darbą atlieka
me kuogerlausl ir dar pigiau negu kur 
kitur. Pristatome j namus tą pačią 
dieną. Pamėgykite.

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. Jamaica 1175

PASTABA: Jei iš nelaimės, tą dieną lytą, tai vietoje 
pikniko būtų Šurum Būram Balius Lietuvių Salėje, 

E St. So. Bostone. •
su p-le Sofija Plansikovi- 
čiute. P-nas Julius Laužo- 
nis, atėjęs į redakciją pra
šė pareikšti, kad jis nėra 
susižiedavęs ir kad žinutė 
neatitinka tikrenybei.

Paskutinis šią vasarą 
piknikas jvyks Labor Dav, 
rugsėjo 3 d., D. L. K. Kęs
tučio Darže, Dedham, Ma- 
ssachusetts. Šį pikniką 
ruošia trys didžiosios drau 
gijos, būtent: Šv. Jono E- 
vangelisto BĮ. D-ja, D. L. 
K. Kęstučio D-ja ir Šv. 
Kazimiero Romos Katali
kų D-ja. Žinoma, tokioms 
pajėgoms susibūrus prie 
pikniko rengimo, tas pik
nikas turės būti skaitlin
gas, linksmas ir įdomus.

Ruošiama graži progra
ma. Nuvažiuoti į jį galima 
už 10c. Todėl nei vienas tą 
dieną netikite namie, bet 
pasinaudokite proga daly
vauti paskutiniame tyra
me ore. , Dalis pelno eis

IŠVAŽIAVIMAS

Šis išvažiavimas bos nepaprastas tuomi, kad ja
me dalyvaus viso Bostono ir visos apylinkės lietuviai 
ir lietuvaitės. Bus įvairių lietuviškų žaislų, dainų, 
borto rungtynių ir šokių. Gros žymus lietuviškas er
kėti ras.

PAST A* Jeigu tą dieną lytų tai išvažiavimas įvyks 
tuoj po mošos i/nyttaėje svet., 5th St., So. Bostone.

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį rugsėjo 2 d., 
. š. m., įvyks Amžinojo Ro- 
i Jaučiaus Draugijos išva- 
1 žiavi mas, Munchback’s 
Parke, Roslindale, Mass. 

Į šis išvažiavimas bus ne- 
paprastas tuomi,

I

ir visos apylinkės lietuviai 
ir lietuvaitės. Bus įvairių 
lietuviškų žaislų, dainų, 
sporto rungtynių ir šokių. 
Gros žymus lietuviškas or
kestras.

Mūsų šaunios šeiminin
kės gamina skanius val
gius ir gėrimėlius. Taigi 
valgių ir įvairių gėrimų 
bus užtektinai. Užtikri- 
nam, kad badauti niekam 
nereikės.

Šio išvažiavimo pelnas 
skiriamas kilniems tiks
lams. Išvažiavimo daly
viai linksmai praleis laika 
ir parems kilnų tikslą. Va- 
žiuokime visi. Su įžangos 
bilietais turi teisę laimėti 
tris dovanas.

Nuoširdžiai Kviečia 
Rengėjai ,

kad ja- PASTABA: Jeigu tą dieną 
me dalyvaus viso Bostonu lytų tai išvažiavimas įvyks

Lietuviai, Amerikos pi
liečiai privalo užsiregis
truoti iki šio mėn. 31 d. 
jei jie nori dalyvauti 
priešrinkiminiuose balsa
vimuose, rūgs. 20 d.

Daugiau Vietinių žinių 6 
Puslapyje

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI -

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
, PO GLOBA MOTINOS 8VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SU So. Boston, Masa. 

Vice-pirmininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tek So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė CiunlanS, 
29Gould St, West Roxbury, Mass. 
Tel Parkwa.v 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė,
33 Navarre SU Roslindale, Masa 

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona StanluliutS,

105 West 6th St, So. Boston. Mass 
jTvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So., Boston. Masa 
Kasos Globėja —* E. Janušonienė. ;

1426 Columbia Rd., So. Boston. Masa 
Draugija savo suidrinkinMis laiko kas 

antrą utarnlnką kiekvieno mėnasio. 
7:30 vai. vakare, poteainytlnėj sve
tainėj.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS I
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20-ta Lietuvių Diena
Lakewood Parke navo solę. Žinoma, galėjo 

viskas būti geriau ir gra
žiau. Galėjo ir privalėjo 
koncertinę dalį atlikti visi 
tos apylinkės parapijų 
chorai. Gaila, kad kiti vie
ningai nenori dirbti. Di
džiulė mūsų apylinkės lie
tuvių kolonija Shenandoah 
visai prie tos Lietuvių Die
nos neprisidėjo; jų choras 
buvo kviestas, bet jie pa
reikalavo $25.00 atlygini
mo. Liet. Dienos komite
tas to atlyginimo duoti ne
sutiko, tai jie visai neda
lyvavo. Mahanoy City cho
ras nereikalavo nei cento. 
Kadangi pelnas yra skiria
mas Sesučių — Vienuolių 
naudai tai visi dirbo dova
nai.

Kun. J. B. Končius, 
Lietuvių Dienos Ko

miteto Narys.

Toji 20 metų sukakties 
Diena pasisekė labai gerai. 
Toms iškilmėms buvo pa
kviesti įžymūs kalbėtojai; 
kaip tai: Lietuvos Atsto
vas Dr. M. Bagdonas iš 
Washington, D. C., p. V. 
Schnader, Pennsylvanijos 
prokuroras ir respubliko
nų kandidatas į guberna
torius ir vietinis Senato
rius p. K. Staudemaier. Vi
si jie yra mūsų apylinkės 
lietuviams gerai žinomi ir 
mylimi. Jie savo kalbose 
labai prielankiai ir gražiai 
nušvietė lietuvius. Dr. M. 
Bagdonas einąs Lietuvos 
Atstovo pareigas, pagyrė 
tos apylinkės lietuvius už 
veiklumą ir sugebėjimą 
taip iškilmingai minėti 
Lietuvių Dieną; jis pareiš
kė dėkingumą prokurorui, 
senatoriams ir kitiems gar 
bingiems Svečiams už prie
lankumą ir jų gražias kal
bas apie lietuvius.

Prokuroras V. Schade? 
savo ilgoj kalboj gražiai 
išdėstė lietuvių kentė ji-' 
mus po Rusijos valdžia: 
jis pažymėjo, kad letuviai 
yra tauta demokratinga ir 
mylinti laisvę ir todėl, a- 
nais Rusijos priespaudos 
laikais, masiniai emigra
vo į šį laisvės kraštą; pa
gyrė lietuvius, /fcaipct. išti
kimus ir lojalus šio krašto 
piliečius ir paminėjo gene- 
lolą Tadą Kosciušką, gar
bingą lietuvį, kovojusį už 
š?o krašto laisvę.

Trečias kalbėtojas Sena
torius, Staudemaier gra
žiai, trumpoj kalboj išgyrė 
malonu lietuvių būdą ir i 
sugebėjimą su visomis t 
tautomis šios apylinkės 
taikiai sugyventi. Nei vie
nas iš kalbėtojų nei žodžio. 
neprisiminė apie respubli- i 
konų, ar demokratų parti
jas; jie, kaipo garbingi ir 
žymūs žmonės gerai su
pranta, kad Lietuvių Die-> 
na negali būti panaudota Į 
partijų reikalams.

Kažin koksai “Pūtis” I 
“D-ke” iš rugp. 24, tvirti- 
na, kad kalbėtojai gyrė ci,»: kun- Mozūras iš Lie- 
respublikonus ir kritikavo; tuvos> brolis kun. Mozūro 
demokratus kaip jie tai B Philadelphia ir kun. Dr. 
galėjo padaryti, jei niekas F- Biskio sesut® iš New' 
nei žodžio apie tai nepa- E'rk . 
minėjo. Tas pats “Pūtis” 
kaltina mane, kad aš kal
bėtojus ir net Lietuvos At- , 
stovą perstatęs angliškai. centop™d.e' 
Tai netiesa. Visus kalbėto-, - - -
jus perstačiau lietuvių ir nauJ** choristų prisirašė, 
anglų kalbomis. I Choras mokinasi mišparus

i ir kitas bažnyčios giesmes, 
“Pūtis” peikia ir muzika-! nes parapijoje neuž. 

lę programos dalį, kuria įjgj0 įyyįg 40 Val. atlaidai, 
išpildė Šv. Juozapo parap. (chorą diriguoja pats kle- 
chpras iš Mahanoy City,. ^onas, kuris yra muzikas. 
Pa.

Mana supratimu, tas 
choras atliko savo užduo
tį geriausiai, tas choras 
susideda iš 60 asmenų; jų 
balsai labai gražūs tvirti 
ir harmoningi; jų dainos 
visiems, apart “Pučiui”, 
patiko labai ir visi gyrė to 
choro vedėją prof. Sluzelį 
ir choristus-es. P-lė E. 
Kelminskaitė iš Mt. Car- 
melio labai gražiai sudai-

vės traukimas, bėgimai, < barelyje. Daugelis sveti- baigėsi vasarinė mokykla, 
imtinės, pajų kontestas ir,“ ~ ‘ m J---- 1 - *■-
te. Vakare pasilinksmini-1 
mas prie geros muzikos 
Žmonių tikimasi daug.

V.

MAIZEVILLE - 
GILLBERTON, PA.

Šv. Liudviko Šventė
z

šeštadienį, rugp. 25

GIRARDVILLE, PA.
Rugpiūčio 19 d. vakare 

Šv. Vincento parap. salėj 
įvyko parapijos Vakarienė 
sutikti kleboną kun. M. F. 
Daumantą, kuris buvo iš
vykęs vienam mėnesiui a- 
tostogų. Vakarienę suren
gė Šv. Vardo draugija. Da
lyvavo visi parapijiečiai. 
Salė buvo pilna žmonių. 
Laike vakarienės buvo su» 
rengta graži programa. 
Programoje dalyvavo vie
tiniai solistai ir visas Šv. 
Vincento choras.

Vakarienei vadovavo Šv. 
Vardo Dr-jos pirmininkas 
p. J. Bartkevičius.

Kalbėjo kun. Dr. P. Bis- 
kis M. I. C., klebono pava
duotojas, kuris daug prisi

us dėjo prie surengimo minė- 
j tos vakarienės, kun. S. 

Norbutas, Apreiškimo pa
rapijos klebonas iš Frack- 
ville ir pats klebonas kun. 
M. Daumantas. Pertrauko
se gražiai palinksmino 2 
harmonistai iš Mt. Carme- 
Fio.

I

Svečiai
Klebonui grįžus iš atos

togų, aplankė keletas sve-

Choras
Šiomis dienomis Šv, Vin-

; jo savo repeticijas. Daug

įJam pagelbsti vargoninkė 
T. Karvojutė. Tikimės, 
kad šįmet čhoras gražiai 
pasirodys bažnyčioje su 
savo muzika ir giesmėmis.

Parap. Piknikas
Šv. Vardo draugija ren

gia paskutinį pikniką, Oak 
Hill parke netoli Girardvi- 
les, Labor — Darbo dieno
je, rūgs. 3 d. Po pietų bus 
įvairių varžytinių k. a. vir-

mų kunigų ir seserų Pran- Ta diena buvo pašvęsta 
ciškiečių dalyvavo. svečiams. Daugelis parapi •

Vaikelių išpildyta prog- jiečių lankėsi mokykloje 
rama labai patiko publi- užbaigimo proga, kur vie

šai parodyta moksleivių 
darbai.

Svečiai įėję į kambarį 
buvo maloniai priimti. Vai 
keliai kiekvieną svečią pri
ėmė dainuodami dainą.

d. 
Šv. Liudviko, mūsų para
pijos globėjo, šventė. Tad 
parapijiečiai, Maizevillie- 
čiai ir Gilbertoniečiai, pa
gerbė Šv. Liudviką jo 
Šventę tinkamai švęsdami. 
Kun. A. J. Alauskas, mū
sų klebonas; pakvietė vi
sus apylinkės lietuvius ku
nigus dalyvauti pamaldo
se.

Šie kunigai dalyvavo pa
maldose: Kun. J. A. Kara
lius ir kun. A. J. Degutis 
is Shenandoah’o; kun. P. 
Česna iš Mahanoy City; 
kun. K. Matulaitis iš St 
Clair; kun. K. Klevinskas 
iš Minersville, kun. Gar
mus iš Reading; kun. V. 
Nanorta iš Hazleton; kun. 
S. Norbuta iš Frackville, 
kun. M. Daumantas iš Gi- 
rardville; kun P. Mockus 
iš Coaldale; kun. V. Mikai- 
tis iš Tamaąua; ir kun. dr. 
P. Biskis MIC., kuris vie
nom mėnesiui pavadavo 
kun. Daumantą GirardviL 
lej.

Vaikų išpažintys buvo 
klausomos penktadienį, 
ketvirtą vai. po pietų.

Penktadienio vakare į- 
vyko iškilmingi mišparai. 
Kun. Garmus pasakė pa
mokslą. Po mišparų buvo 
klausomos išpažintys. Pa
rapijiečiai skaitlingai pri
ėmė atgailos sekramentą.

šeštadienio ryte įvyko 
dvejos mišios. Bažnyčia 
per abejas mišias buvo, 
pilnutėlė žmonių. Per su
mą kun. A. J. Degutis pa
sakė turiningą pamokslą. 
Pei*mišias žmonės skait
lingai priėjo 
stalo.

šeštadienio 
ko iškilmingi 
kuriuose šimtai žmonių 
dalyvavo. Per mišparus 
pamokslą pasakė kun. P. 
Česna. Po mišparų buvo 
procesija, kurioje dalyva
vo: mūsų klebonas kun. A. 
J. Alauskas, kun. K. Kle- 
vinskas, kun. P. Česna, ku
nigas M. Daumantas, kun. 
A. J. Degutis, ir parapijos 
vaikeliai.

Tuomi užsibaigė pamal
dos prie Šv. Liudviko.

•>

I
I 
kai.

Vaikeliai, Seserų Pran- 
ciškiečių su pagalba varg. 
A. Grigoraičio išmokinti, 
nors ir buvo nervuoti, kuo- 
puikiausiai išpildė savo

• roles. . Į Vaikeliai noriai parodė sa-
| Programa buvo įvairi ir vo darbus svečiams. Sve- 
lietuviška: susidėjo iš dai- čiui išeinant, vaikeliai jį 
nų, eilių, komedijų, smui- išleido mandagiai.
ku solo ir drilių. Per visą Nėr abejonės, kad visi

v •

I

binio arba dvasinio moks
lo. Parapijinėse mokyklo
se vaikučiai semia gerą 
Vienuolių Sesučių pavyz
dį, kas yra daug svarbau, 
negu sausas pasaulinis 
mokslas. Viešose mokyk
lose moko, o parapijinėse 
moko ir auklėja. ,

Ar mums ne malonu, ka
da mūsų vaikučiai išmok 
sta ne tik gerai rašyti 
skaitliuoti, bet ir padoriai 
elgtis, mylėti Dievą, tėvus, 
artimus ir būti dorais. Be 
to, lietuviškose parapiji
nėse mokyklose vaikučiai 
išmoksta ir lietuvių kalbą. 
Mūsų jaunimas pasigenda 
lietuvių kalbos, kada, jis 
išeina iš mokyklų į pasau
li. Ypatingai mūsų profe-

1

PRANEŠIMAS a—
Visi, kurie pardavinėjo* 

te tikietus Jėzaus X' \ •y 
žiuoto Seserų koprjfcioi 
fondui ir dar nesugrąžino- 
te knygučių, malonėkite 
tą padaryti prieš rugsėjo 
3, 1934.

Dovanų dalinimas įvykj 
rugsėjo 3, 1934, Lietuvit 
Dienoj, San Souci Parke.“ 

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys

KARINES TARNYBOS 
REIKALU

kų solo ir drilių. Per visą ' Nėr abejonės, kad visi 
vakarą vaikeliai buvo prie parapijiečiai dėkingi Sese- 

: žiūroje Seserų Pranciškie- 
čnį. Varg. A. ‘Grigaitis a- 
kompanavo chorui, o visai 
programai muziką pianu 
išpildė Jieva Jurkevičiūtė.

Programa buvo sekanti:
1. Daina — Visi Mokiniai;
2. Verda boba kukulus-----i
mažos mergaitės; 3) Puči?. 
Vėjas — Valerija Guraus
kaitė! 4) Petras Nabagėlis 
— maži bernaičiai: 5) 
Smuiką solo — Jonas An • Į 
driauskas; 6) Vaivorykš
tė (Rainbow) drilius — 
mergaitės; 7) Sunkūs lai- . 
kai — Jonas Janelevičius; j 
8) “Jimmi” Brangus —i 
bernaičiai; 9) O Lietuva 
numylėta — mergaitės; i 
10) Bėgčiau skubiai (Dai
na) — Jonas Grigas; 11) 
Jums lengva juoktis —Jo
nas Andriauskas, Leonar- Į 
das Andriauskas, Mikali
na Gibiutė, Vincentas Ku- ! 
činskas, Edvardas Palio
nis, Jonas. Janelevičius; 
12) Lazdelių (Wand) dri
lius — mergaitės; 13) Ka -. 
miniečiai — bernaičiai; 
14) Kad galėčiau — (Dai
na) — Antanina Mičiuly- 
tė; 15) Saulutės šokis — 
mergaitės; 16) Jūreivių 
(Sailors) drilius —bernai
čiai; 17) Star Spangled 
Banner ir Lietuva Tėvynė 
Mūsų — Visi mokiniai.

Prieš programos užbai
gimą klebonas kun. J. A. 
Karalius pagyrė vaikelius 
už jų gražiai suvaidintus 
veikalėlius ir drilius ir pa
dėkojo Seserims už jų ne
nuilstantį darbą vaikų la
vinime.

rims Pranciškietėms už jų 
uolų darbavimasi vaikelių 
tarpe mokykloje ir už jų 
prirengimą prie Pirmos 
Komunijos. Beabejo para
pijiečiai norėtų turėti nuo
latinę lietuvių mokyklą.

I

i

prie Dievo

vakare įvy- 
mišparai,

►

Mūsų klebonas nuo rug
piūčio 26 d., kasdien laiko 
novenos pamaldas ir sako 
pamokslus šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, Tama- 
qua. “P.”

SHENANDOAH, PA.
Vaikelių Vakarėlis

Pereitą sekmadienį su- 
virš šeši šimtai žmonių at
silankė į J. W. Cooper 
High School svetainę daly
vauti vasarinės mokyklos 
vaikučių prirengtame va- >

Svečiai
Kun. Dr. C. Batutis iš 

Minersvilles, neseniai grį
žęs iš Romos, atsilankė į 
mūsų parapiją ir matė vai
kelių programą.

Marianapolio Kolegijos 
stud. Aukštakalnis, MCI., 
iš Donaldson, Pa. su Juo
zu Mikšraičiu iš Minersvi- 
De, pradedančiu mokslus 
Marianapolvj, lankėsi She- 
nandoah’e klebonijon ir 
pas savo draugus.

Stasys Vaičaitis, MIC., 
keletą kartų atsilankė kle
bonijon ir pas savo drau
gus — studentus, Shenan- 
doah’e.

“Piltis.”

Mūsų klebonas, gražio
mis ceremonijomis pa
šventino Šv. Teresėlės nau
jai įgytą stovylą.

Klebonas kun. V. Mikai- 
t is pakvietė kun. A. J. A- 
lauską laikyti novenos pa
maldas ir pasakyti pamok
slą per devynias dienas.

Novena prasidėjo sek
madienį rugp. 26 d. ir bai
gsis rūgs. 3 d.

“P.”

PHILADELPHIA, PA.
Bankietas

Ketvirtadienį, rugp. 23 
d., mūsų klebonas pakvie
tė visus apylinkės lietu
vius, !
čius, dalyvauti jiems pri-' vaikučius? Turėtume, ro- 
rengtame bankiete,. 
Jurgio klebonijoje.

Sekantieji dalyvavo ban ■ kaip gaila, kad ne visi tą 
kiete: kun. J. A. Karalius, daro, 
kun. A. J. Degutis, klieri
kai: Benjaminas Pilis, 
Juozas Sukevičius, Juozas 
Gaudinskas; Studentai, 
dr. Eugenijus Andrulionis, 
MIC., Jurgis Degutis, Je
ronimas Bagdonas, Juo
zas Neverauskas. Vincas 
Vėžys, Stasys Vaičaitis, 
MIC., Albinas Neveraus
kas, Stasys Venslauskas. 
Jonas Gibas, Bernardas 
Šimkus ir Albinas Matule
vičius.

Gerbiami svečiai buvo 
maloniai priimti ir links
mai praleido vakarėlį.

Kodėl ne į Parapijinę 
Mokyklą?

Rugsėjo mėnesio pra-
džjoje atsidaro mokyklos.

seminariją lankau- Į Lietuviai, kur leisime savo
J 1 «« 4. <■ - —------- ---- A .» pu-.

!; ŠV. ' dos, visi leisti į lietuvių 
parapijines mokyklas, bet

Philadelphiečiai, mūsų 
pareiga kaip lietuvių ir 
kaip katalikų leisti savo, 
vaikučius į parapijines 
mokyklas ir juos pavesti 
auklėti Dievui atsidavu
sioms Sesutėms.

Viešose mokyklose vai
kai mokosi tik pasaulinio 

j mokslo', o parapijinėse 
daug daugiau: pasaulinio 
ir dvasinio. Vadinasi, pa
rapijinėse mokyklose vai
kus moko ir auklėja, kad 
jie išaugtų tikri Bažnyčios 
vaikai ir ištikimi lietuviai 
ir piliečiai.

Katalikiškose lietuvių 
parapijinėse mokyklo s e 
mokoma pasaulinio, tiky-

✓

Lietuvos Generalis Kori 
sulatas praneša, kad šį ru 
denį nuo rugsėjo mėn. 1 d 
iki spalių mėn. 15 d. ata- 

sijonalai gailisi, kad jie iš tinkamose Lietuvos vieto
mažens neišmoko lietuvių fauki!uni karing
kalbos. Kas kaltas, ar ne 
tėvai?

Philadelphiečiai, mes tu
rime tris lietuviškas para
pijines mokyklas: Šv. Ka
zimiero par., South Phila
delphia, vedama Seserų 
Kazimieriečių; Šv. Jurgio 
par., North Side, taip pat 
Razimieriečių: Šv. Andrie
jaus par., Richmonde, Se
sučių Pranciškiečių. Mūsų 
pareiga leisti savo vaiku
čius į minimas mokyklas. 
Nesigailėkime centų, nes 
jie atneš šimteriopą nuo
šimtį. Vaikų doras išauk
lėjimas yra daug branges
nis už didžiausius pinigus. 
Dora, tai neįkainuojamas 
turtas.

Shakespheras sako:
“Neįkainuojamas turtas, 

kuri mirtinas laikas sutei
kia, yra tai nesuterštas 
charakteris. Tą atimk ir 
mes liksim vien gelsvas 
molis.”

I

, Quo Vadis

IJETUVTU KAMBARIO 
REKORDAI

prievolės atlikti:
1. Vyrai, gimę 1913 me 

tais.
X

2. Naujokai, kuriems 
stojimas karo tarnybor 
buvo atidėtas iki š. m. rug
sėjo mėn. 1 d. ir

3. Vyrai, norintieji stot: 
į kariuomenę savanoriais

Tatai žinotina ir čiona: 
gyvenantiems, šaukiamoji 
amžiaus, Lietuvos pilie 
čiams.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

Lietuvių Kambario pro
jektai jau pabaigti, priim
ti Lietuvoje.

Pittsburgh’e devynios: 
draugijos ir L. K. F. Ko
mitetas rengia Lietuvių 
Diena — pikniką Lietuvių 
Kambario naudai rugsėjo 
2 dieną Liet. Ūkėje, Will- 
ock, Pa.

Lietuvoje mūsų kamba
rio piešinių konkurse išlaf- 
mėio jaunas architektas 
A. Gudaitis. Neužilgo tie 
projektai bus atsiųsti i A- 
rnerik’a. Taip praneša Lie
tuvos Pasiuntinybė iš Wa- 
shlngtono rugp. 20 d.

Malonėkite čekius rašyti 
Lietuvių Kambario Fondo 
vardu, o siųsti fin. sekre-

toriui: V. Zamblauskas, 31 
Minooka St. Pittsburgl 
(10) Pa.
L. K. F. K. Spaudos Komi 

sija, J. Baltrušaitis “ 
» ........................ -j

DIDELIS
NUPIGINIMAS

“MANO patyrimai: 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis • 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI

Dabar 10 centu su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

------------------------------ <

Farsiduod r<♦>

I 
i

Teisėjas: “Tamsta įsilaužei į 
Smitho, juvelyro, krautuvę”.

Kaltinamasis; “Taip, aš neno
rėjau mirti neišlaikęs pažado sa
vo seneliui”.

Teisėjas: “Ką tamsta jam pa
žadėjai?”

Kaltinamasis: “Kad aš atida
rysiu juvelvrinę krautuvę'*. (‘Pa
ges Gaies**, Yverdon).

Mokytojas: ‘Kas yra stebuk
las?”

Mokinys: “Aš nežinau.”
Mokytojas: “Gerai, įsivaiz

duok, kad aš užlipau ant aukšto 
bokšto ir nustojau lygsvaros ir 
kritau į gatvę — jeigu aš nesu- 
simušiau, kas tai yra?”

Mokinys: “Laimė”.

KEPYKLA, d 
ą

“Ice Cream” Dirbtuvė, - 
Krautuvė ir Namas. ■ i 

Kepyklos Biznis toks: parduoda- 
ma duona, įvairūs pagražinti r 
ornamentais papuošti tortai (kei- 
kos) ir nanrę darbo Ice Cream’a;

FORD’S BAKERY
Bell Phone,'REGent 1564 

440 E. Belgrade Street 
Philadelphia, Pa.

z

Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

Mokytojas: “Daugiau kaip lai
mė. Įsivaizduok, kad aš padariau 
tą patį dar kartą ”.

Mokinys: “Tai jau bus atsiti
kimas”.

Mokytojas' “Daugiau, kaip ai- 
gitikimas, įsivaizduok, kad aš pa
dariau tą patį trečią kartą — kaa 
tai bus?” į

Mokinys: ‘Papratimas’. (‘Faun^ 
Wien).

“Gydytojau, kodėl tamsta 4$ 
sumet klausi savo ligonių, 
jie paprastai valgo kai yra sv«J| 
ki?”

Todėl, kad aš taip galiu nusta 
tyti mokesčio man didi ma 
(“Dorfbarbier”, Berlin).
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DAĘBIJIIflJCAS
(THB VOBKBB)

PuHished every Tuesday and Friday exeept Holiday* $uch aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
--------- ---------by-------------------

SAOrr JOSEPH’SLITHUANIAN b. a association of labos
Ettered m second-class matter Sapt 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870'
Aeeeptaace for malling at special rate of postage provided for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, anthorized on Jnly 12, 1918

8UBSCRIPTION KATES: 
Jtomestic yearly ...........................
foreign yearly..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
foreign once per week yearly.. $2.50

$4.00
$5.00

LenkaiBij o N et Lietuviško Kryžiauspirmiausia — kaipo avangardas. Paskui ją seka re
volveriai, šautuvai, bombos.

To dar negana. Ir reguliarinė raudonoji armija 
pasirengus pulti, kur tik yra progos. Tuoj po įsikūri
mo bolševizmo buvo suplanuota pulti Finlandiją, Esti
ją, Latviją, Lietuvą, Rumuniją, Bulgariją, Vengriją. 
Į Vokietiją buvo paruošta 200,000 raudonarmiečių tuo 
-pačiu momentu, kaip tik vokiečiai sudarys 300,000 
bolševikų vienminčių. Tas nuėjo niekais. Prancūzijos 
armijos buvo daroma smarki bolševikų agitacija, dėl 
kurios prancūzų kariuomenėj pradėjo atsirasti “ne
šaudančių” dalių, vadinasi, nešaudančių į priešą, bet 
pasiryžusių sušaudyti savo karininkus. Anglijos laivy
ne buvo suorganizuotas formalus maištas. Ir kaip čia 
žmogus nusiginkluosi prieš gręsiamą visur ir visuo
met bolševikų pavojų? Nestebėtina, kad Europos val
stybės priėmė Litvinovo pasiūlymą nusiginkluoti kai
po pasityčiojimą iš jų sveiko proto. Europos diploma
tija turėjo tūkstančius įrodymų, kad bolševikai viena 
ranka siūlo taiką, o kita ardo jų valstybes.

Pasaka apie Rusiją kaipo “darbininkų tėvynę’ 
jau taip nudėvėta, kad bolševikai geriau apie tai tylė
tų. Juk tai “darbininkų tėvynėj” siaučia kuobaisiau- 
sias teroras! Tik prisižiūrėkime, kokių luomų žmonių 
bolševikai daugiausia yra išžudę. Sulig statistikos, 
paduotos p. Miliukovo istorijoj ‘Rossija na perelomie’ 
(Rusija persilaužime), kruvinojo teroro metu, 1918— 

i 19 m., bolševikai išžudė 1,766,118 žmonių, pagal luo
mus šitaip suskirstytų: 28 vyskupai, 1215 kunigų, 
6,775 profesorių ir mokytojų, 8,800 gydytojų, 54,650 
karininkų, 260,000 kareivių, 10,500 policijos viršinin
kų, 48,500 eilinių policistų, 12,950 dvarponių, 355,250 
šiaip inteligentų, 193,350 darbininkų ir 815,000 vals
tiečių. Kaip matome, sudėjus nužudytų darbininkų 
skaičių su skaičiumi valstiečių, išeina virš milijono 
darbininkiškų aukų, žuvusių dėl bolševikų teroro! Tai 
taip darbininkams gyvenasi garsioj “darbininkų tėvy
nėj”...

Bet sakysite, kad tai buvo kruvinojo teroro metu, 
kuomet revoliucinis įkarštis ir keršto troškimas buvo 
sumaišęs bolševikų protą. Dabar taip nėra. Tas tiesa. 
Dabar tiek aukų nežūva. Ir negali gi kruvinas teroras 
nuolatos tesėti, nes tokiu būdu būtų išžudyti visi Ru
sijos gyventojai. Bet patsai teroras yra ir dabar, ir 
galimybė stoti “k stienkie” (prie sienos — sušaudy
mui) gręsia bet kokiam žmogui ir bet kokiu momentu. 

, Buvusis sovietų teisingumo ministeris I. E. Šteinberg 
taip rašo apie bolševikų terorą. (Jo straipsnis be ga
lo įdomus. Gaila, kad čia turime vietos tik keliems sa
kiniams pacituoti).. -j

Teroras ne vien tik mirties bausmė, kuri smarkiausiai sukra
to žmonią. minų vaizduotę... Teroro formos nesuskaitomos ir įvai
riausios, kaip nesuskaitomi ir įvairūs yra priespaudos ir pasityčioji
mo būdai.. Teroras pasireiškė tuomi, kad visam krašte, svarbiau
siame jo gyvenimo momente, užgniaužtas laisvas žodis. Ne spaudoj, 
nė žmonių susirinkimuose, nė draugijose — niekur neleidžiama pa
reikšti minčių, skirtingų nuo valdžios manymo... Teroras — tamp- 

i riai suregztam tinkle politiškos priežiūros, kuri apipainioja visą, 
j draugijos ir šeimos gyvenimą; slaptoj politikoj, kuri seka kiekvie
ną piliečio žingsnį; gudriose, velniškai sugalvotose priemonėse šni- 

, pinėjimo ir provokacijos, kurios stengiasi išvilkti prieš valdžios a- 
I kis net paslaptingiausias piliečių mintis... Teroras pasityčiojime ir

I Naikindami visą, kas tik 
lietuvišką, Vilniaus kraš
to okupantai lenkai ypa
tingai neapkenčia lietuviij 
pastatytų kryžių.

Dažnai naktimis lenkai

išgriauna tokius kryžius. 
Šie kryžiai okupuotiesiems 
betuviams jų tautiškumo 
simbolis ir lietuviškas pa
minklas, nes okupantai 
lenkai jokių kitokių pa-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .......................  $4.00
Užsieny metams ......................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

D ABBIHIMKAS
•66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680 i

KOMUNISTAI NORĮ 
TAIKOS, BET...

Komunistai sumanė daryti taikos vajų, skelbiant 
“kovą prieš karą ir fašizmą”. Jiems buvo pastebėta, 
kad kova prieš karą labai geras dalykas ir dėlto, — 
kadangi raudonoji sovietų armija yra didžiausia mi- 
litarinė jėga pasauly, — tai reikia nuo jos ir pradėti, 
vadinasi, visų pirma panaikinti raudonąją armiją. 
Koks tada būtų džiaugsmas pavergtiems Rusijos dar
bininkams!

Tokios dalykų krypties bolševikai, matyt,' nelau
kė. Jie skubotai šoko ginti savo poziciją šitokiu nevy 
kusiu argumentu:

“Reikalauti iš Sovietų Sąjungos jai vienai nusi
ginkluoti (anaiptol ne jai vienai, tik nuo jos reikia 
pradėti — Red.) esamose sąlygose, reikštų tiek, kiek 
reikalauti panaikinti sovietus ir atiduoti proletariato 
iškariautą ir septynioliką metų išlaikytą viso pasaulio 
darbininkų tėvynę, jų žibintą, jų viltį pasaulio impe
rialistams ir fašistams — Japonijai, Anglijai, Vokie
tijai, Lenkijai ir kitiems. To, žinoma, Kneižiai, Grigai
čiai, et ai, nesulauks!”

Da ist der Hund begraben (štai kur šuva pakas
tas), — sako vokiečiai. Išlindo yla iš maišo, — sako 
lietuviai Išsyk paaiškėjo du dalyku: 1, kad “darbinin
kų tėvynė” yra palaikoma tik ginkluota jėga ir 2, 
kad bolševikai išlaikymui savo septyniolikos metų 
teroristinės valstybės nori nuginkluoti tokias valsty
bes, kurios jau kelis šimtus metų gyvuoja. Reiškia, 
nusiginkluokite visi ir mūs nepulkite, nes kiekvienas 
raudonarmietis mums namie reikalingas vidaus tvar
kai palaikyti. O čia tiek uždavinių! Juk mums reikia 
užkariauti visas pasaulis, o kaip mes tai padarysime, 
jei būsite apsiginklavę?

Kad bolševikai svajojo ir dar tebesvajoja apie 
pasaulio užkariavimą, apie tai nėra nė mažiausios a- 
bėjonės. Ir ne vien tik propaganda. Propaganda eina

dvasiniame bei fizinėse kankynėse tardymo metu... Teroras ištrėmi
muose, konfiskacijose, kontribucijose, kurios neva taikomos sotiems 
ir tinginiams, bet kliūva vargšams ir badaujantiems... Bet baisiau
sias teroras — tai “k stienkie” (prie sienos — sušaudymui)... kas 
jau virto kasdieninio gyvenimo posakiu... Teroras ne tik tada, kai 
priespauda yra daroma, bet ir tada, kai ji tiktai gręsia.. Gręsim&s 
teroru — tai tikroji teroro esmė ir atmosfera... Jei teroro nėra šiuo 
momentu, tai visuomet yra jo galimybė— ir ta mintis jau prigijo 
terorizuojamąją ir terorizuojančiąją psichikoje”.

Tuo būdu, anot Šteinbergo, sovietuose susidaro; 
dvi klasi: klasė komisarų ir jų bernų (čeliadi) ir kla
sė — sovietų pavaldinių — vergų. Santykiai tarp tų 
dviejų klasių nežmoniški. “Iš vienos pusės: nachališ- 
kumas ir laisvė nuo pabaudų, pasityčiojimas iš žmo
gaus ir pyktis, siauras kerštingumas ir sektantiškas 
įtarimas, ir vis didėjanti panieka žemesniesiems, vie
nu žodžiu — viešpatavimas. Iš antros pusės — prislė-
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girnas, bailystė, baimė bausmės, bejėgis pyktumas, ty
ki neapykanta, pataikavimas, nuolatinis prigaudinėji- 
mas vyresniųjų”. Ir tarpe prislėgtosios klasės toki 
santykiai pagimdo draugijos suirutę ir demoralizaci
ją. Viens kitą įtaria, viens kito bijosi, nėra jokio pa
sitikėjimo net vienos šeimos nariuose, pilna vergišku
mo ir išdavyščių. žodžiu — žmogus žmogui vilkas. 
Šteinbergas taip baigia savo straipsnį:

“Teroras — tai socijaline anarchija, tampriai susijusi su mo- 
narchiška valdžia.. Mirties bausmė — tai tik kruvinas vainikas, 
tamsus apotheozas tos sistemos, kori visu tavū alsavimu, visais sa
vo atomais žudyte žudo tautos sielą.”

' Turint tą visa omenyje, galima sau įsivaizduoti, 
kas įvyktų, jei būtų panaikintas to baisaus teroro 
ramstis — raudonoji armija. Nebereikalo bolševikai 
nė girdėt nenori apie jos nuginklavimą, nes, kaip jie 
patys pripažįsta, tai būtų bolševizmo panaikinimas, 
Jie tik prašo kitų nusiginkluoti, nes milijoninė kariuo
menė jiems namie reikalinga. Ir ji pati ne taip jau iš
tikima. Jos korpusai dažnai kilnojami iš vietos į vėtą, 
kad nesiuostytų su žmonėms, į jos dalis įterpiama ko
munistinių elementų, pačiam Kremliuj laikoma tik 

i patikimiausia raudonoji gvardija, nes su kitomis da
limis neatsargu... Kas nors supuvo Danijoj, — sako 
amerikiečiai. Kas nors pakvipo Sovietuose, — sakome 
mes, — jei Maskva įsako viso pasaulio komunistams 
agituoti dėl svetimų armijų nusiginklavimo...

“Laisvė” sako, kad Kneižiai ir Grigaičiai nesu
lauks sovietų panaikinimo. Kodėl ne? Ar jau jiems 
taip trumpa lemta gyventi? Jie dar neseni žmonės. O 
jei dalykai eis normaliu būdu, tai ne tik Kneižiams ir 
Grigaičiams, bet ir daug už juos senesniems žmonėms 
teks pamatyti pilną bolševizmo susmukimą.
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minklų pasistatyti nelei
džia. Pernai su dideliu 
triukšmu lenkai išniekino 
kryžių Marcinkonyse. Šie
met to pačio sulaukė Vidu
girio ir Lašiškės kaimų 
gyventojai lietuviai.

Jie 1930 metais prašė 
Suvalkų Storastą leisti pa
statyti paminklinį kryžių, 
kuris būtų pastatytas Vy
tauto Didžiojo 500 metų 
sukakties atminimui pa
gerbti. Keletą kartų jie 
siuntė prašymus Storastai, 
lankėsi kelios lietuviškos 
kaimų delegacijos, bet vis 
tai Storastos nerasdavo 
namie, o be jo niekas nie
ko nedarydavo. Pagaliau 
gyventojai negalėdami su
laukti atsakymo, šių metų 
birželio mėnesį prisivežė 
akmenų ir pradėjo statyti 
akmeninį kryžių. Jie sa
kė,’ kad kryžių statyti nė
ra priešvalstybinis darbas 
katalikiškoje šalyje. Paga
liau kryžiui statyti niekur 
ir leidimai nereikalingi.

Tačiau vietos policija 
tuojau įsikišo į lietuvių 
darbą ir tiems lietuviams, 
kurie prisidėjo prie kry
žiaus statymo buvo sura
šyti protokolai. Nukentė
jusieji kreipėsi į Suvalkų 
storostą. Šis pareiškė, kad 
lietuviams niekados nelei
džia kryžių statyti, tačiau 
Šį kartą padaro išimti. 
Kryžių statyti jis leido, 
bet neleido prie kryžiaus 
dėti ne vieno lietuviško 
žodžio ir nei vienos raidės. 
Gavę kad ir tokį leidimą 
žmonės per keletą dienų 
baigė statyti ir džiaugėsi, 
kad jų darbas nenuėjo vel
tui.

Tačiau tuo viskas nepa
sibaigė. Kai kryžius buvo 
pastatytas, lenkų policija 
pradėjo tardyti lietuvius 
gyventojus ir klausinėti 

(Pabaiga 5 pusi.)

A. L. R. K. Federacijos 24 
Kongreso Rezoliucijos

jose ir įstaigose, dėl to lietuviai kviečiami lai
kytis savųjų, lietuvių parapijų ir lietuvių orga
nizacijų ir neleisti žūti dideliam lietuvių turtui 
ir pačiai tautybei.

A. L. R. K. Federacijos 24 kongresas, įvykęs 
rugpiūčio 21—23 dienomis, priėmė šias rezo
liucijas:

I.
DĖL MŪSŲ ORGANIZACIJOS IR 

SPAtlDOS SAVAITES

Didėjant mūsų visuomenės reikalams ir 
darbams, yra būtinas reikalas didinti organi
zuotąsias jėgas. Dėl to 24 kongresas nutaria 
būsimais metais suorganizuoti Federacijos ir 
katalikiškosios spaudos vajų, kad įtraukti į 
Federaciją visas draugijas, suorganizuoti sky
rius visose kolonijose, plačiai paskleisti tikybi
nės ir tautinės krypties laikraščius ir knygas. 
Šiam tikslui panaudoti visokias priemones: 
spaudą, paskaitas, radio, filmas etc. Prašyti 
frmininko Antano Peldžiaus, kad jis, važinė
damas po lietuvių kolonijas, skleistų Federaci
jos idėją ir platintų mūsų spaudą.

n.
MŪSŲ CENTRŲ PALAIKYMAS

m.
VYRŲ DĖMESIUI

Kongrese dalyvavusieji vyrai, išklausę re
ferato ir jį plačiai išdiskusavę, priėjo prie išva-1 
dos, kad didelė daugumą Amerikos lietuvių vy
rų stovi nuošaliai katalikiško ir tautiško veiki
mo, kad mažai teremia katalikišką spaudą, kad 
nedaug tekreipia dėmesio į apaštalavimo dar
bą ir dėl to greit patys pasiduoda indeferentiz- 
mo arba net pragaištingai bedievybės įtakai, 
kad nebesistengia laikytis savo tautinių pa
pročių, nebegina nei savo kalbos nei savo tau
tos garbės. Dėl to nutarta, kad Federacijos 
skyriai ir apskričiai dėtų visas galimas pastan
gas kelti lietuviuose vyruose religinę ir tauti
nę sąmonę ir kuo daugiausiai jų įtraukti į gy
vą, intensyvią katalikišką ir tautišką akciją.

! ir jokios gyvenimo audros jų negalės parblokš
ti, dėl to kongresas ragina lietuvaites organi
zuotis, spiestis prie Moterų Sąjungos, nes nuo 
jų daug pareina šio krašto lietuvių tautinis li- 

i kimas.I ,
Moterys, Federacijos kongreso Atstovės, 

savo atskiram posėdy išneša protestą prieš vi
sus gražuolių kontestus, nes juose yra niekina
ma moters asmenybė.
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VI.
, MUSŲ JAUNIMAS IR MOKYKLOS

rv.
I MOTERIS

posėdįMoterys, susirinkusios į atskirą 
Federacijos 24 kongrese, pasiklaususios refe
rato apie moterų vaidmenį jaunimo auklėjimo 
darbe ir tą klausimą nuodugniai išdiskusavu- 
sios, aiškiai suprato gyvą reikalą per spaudą, 
paskaitomis, prakalbomis ir kitokiomis gali- 

. momis priemonėmis nurodyti Amerikos lietu- 
’ vaitėms tą didelę atsakomybę, kokią jos neša 
i jaunimo auklėjimo, religijos ir lietuvybės pa- 

kad tai yra griovimas tų centrų, kuriais į laikymo žvilgsniais. Atsižvelgiant į tai, kad tik
et

Turint galvoj, kad lietuvių parapijos yra 
stipriausi mūsų ne tik tikybiniai, bet ir tauti
niai centrai, kongresas ragina visuomenę tuos 
centrus dar didesniu uolumu palaikyti. Pasta- 
aisiais keleliais metais pasireiškus teūdenci- 
i kraustytis iš lietuvių kolonijų ir priklausy- 
prie kitataučių parapijų, kongreso dalyviai 

ato, .
miasi lietuvybės išlaikymas, kur kon centru o- šviesi, sąmoning 
si vigas lietuvių tautinis ir ekonominis -idė- I vo vaikams ducJ 

i ribose n

katalik 
tol 

veikiančiose organizaci-1 riuo laikantis jie išliks sveik
lot

V.
DARBININKŲ ORGANIZAVIMO 

REIKALU

agitatoriai veda kurstymus tuo tikslu,

nuo

Gyvenant šiais ekonominių politinių krizių 
laikais, daug kur pasaulyje ir šiame krašte kį- 
la riaušių, neramumų. Vieni jų paeina iš to, 
kad darbdaviai nežmoniškai skriaudžia darbi
ninkus, kiti, kad visokie darbininkų išnaudoto
jai
kad kiltų krašte panika ir ji privestų visuome
nę prie kruvinos revoliucijos. Dėl to katalikai 

j darbininkai turi budėti ir organizuotis. Jų or- 
I ganizacijai ir darbui programa yra nustatyta 
I “Rerum Novarum” ir “Quadragesimo Anno” 
enciklikoje, kur išrišama sunkios ir keblios 
darbo ir kapitalo santykių problemos. Kadan- 

j gi ir lietuviai darbininkai negali atsilikti
bendrojo darbininkų sąjūdžio ir kadangi jau 
kelioliką metų veikia Lietuvių R. K. Darbinin
kų Sąjunga, kuri savo veikime laikosi Popie
žiaus Leono XIII ir Pijaus XI dėsnių, dėl to 

i kongresas ragina lietuvius darbininkus dėtis į 
| šią organizaciją, o visą lietuvių visuomenę ją 
remti, suorganizuojant jos kuopas ten, kur jų 
dar. nėra. Šia proga kongresas reiškia savo pa-

Į ritčnkinimą, kad Jungtinių. Valstybių prezi- 
’ dentas Rooseveltas, vykindamas krašto gero
vės gaivinimo planą, kiek sąlygos leidžia, pa- 

- gelbsti vargstantiems dar binin ka ms ir gina 
inu ir dvasia juos nuo išnaudojimų.

ikė ir lietuvė tegali sa- 
gyvenimo pagrindą, ku- 

i k

Lietuvių Katalikų Federacijos 24 Kongre- 
atstovai, apsvarstę Amerikos lietuvių jauni

mo klausimą, nutaria būsimais metais daug 
daugiau dėmesio kreipti į jaunimo organizavi
mą, palaikymą, sudarymą palankių sąlygų jo 
veikimui ir jo auklėjimui. Federacijos skyriai 
raginami padėti L. Vyčių ir Lietuvių Katalikų 
Studentų kuopoms veikti, kur tokių nėra, 
stengtis įsteigti. Kongresas taip pat reiškia 
pageidavimą, kad lokalinės jaunimo draugijos 
daugiau veiktų parapijų išlaikymui ir daugiau 
domėtus tautiniais reikalais bei darbais. Ka
dangi su jaunimo klausimu arti rišasi mokyk
lų reikalai, dėl to nutarta:

1) iš visų jėgų stengtis remti lietuvių pa
rapijų mokyklas;

2) ragina tėvus siųsti į jas savo vaikus;
3) steigti jas, kur jų dar nėr;
4) kurioj kolonijoj nėr nei parapijos nei 

mokyklos, steigti vaikams sekmadienines ir 
vasarines mokyklėles;

5) remti Tėvų Marijonų įsteigta Mariana
polio Kolegiją, Seserų Kazimieriečių ir Seserų 
Pranciškiečių mergaičių akademijas;

6) nuoširdžiai pasveikinti Tėvus Marijo
nus, kurie nuo šio rudens atidaro dvasinę kuni
gų seminariją, kurią katalikų visuomene ragi
nama remti medžiagiškai;

7) vedant auklėjimo darbą mokyklose, mo
kytojai ir mokytojos prašomi tą auklėjimą ves
ti aiškesniais ir griežtesniais religiniais ir tau
tiniais pagrindais;

8) Kongresas kviečia visą Amerikos lietu
vių visuomenę dėtis prie užtikrinimo ateities 
mūsų mokykloms šiame krašte.

(Bus daugiau)
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A. L. R. K. P. Blaivininkų Seimas

24-ąsis A. L. R. K. P. 
Blaivininkų seimas įvyko 
rugpiūčio 26 d. N. P. Švč. 
F. Marijos parapijos salė
je, Cambridge, Mass. Sei
mas prasidėjo 11 vai. ryte 
iškilmingomis pamaldo
mis. Šv. Mišias atnašavo 
kun. J. Vaičiūnas, Cicero. 
Iii. Jam asistavo kun. P. 
Skrodenis MIC., Thomp
son Conn. — dijakonu ir 
kun. J. Plevokas subdija- 
konu. Turiningą ir progai 
pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. Skrodenis. Lai-» 
ke pamaldų, giedojo N. P. 
Švč. P. Marijos parapijos 
choras, vadovaujant var- 
goninkui p. M. Karbaus
kui.

Posėdžiai prasidėjo 1:15 
vai. po pietų. Seimą oficia
liai atidarė sus-mo pirmi
ninkas kun. P. • Juškaitis, 
pakviesdamas kun. Vaičių 
ną atkalbėti maldą.

Seimo prezidijūmą su
darė: pirm. — stud. A. 
Mažukna, Thompson, Ct.; 
vice-pirm. — p-lė M. Guge- 
rJūtė, Worcester, Mass.; 
rašt. — stud. A. Miciūnas, 
Thompson, Conn. ir p. M. 
Urmonienė Worce s t e r, 
Mass.

Mandatų komisijos pa
reigas atliko kun. Juškai
tis.

Rezoliucijų komisij o n 
paskirti: kun. Skruodenis 
MIC., stud. J. Augūnas, 
Thompson, Conn., ir p. S. 
Bugnaitis, Cambr i d g e, 
Mass. Šioji komisija aprū
pino taip gi spaudos ir 
sveikinimo reikalus.

Seimą žodžiu sveikino ž 
kun. P. Juškaitis, kun. K, 
Urbonavičius, kun. J. Vai
čiūnas, kun. P. Virmaus
kis, “Darbininko” redak
torius p. A. Kneižys ir ke
letą kitų. Telegrama svei
kino n sus-mo vice-pirm. 
stud. J. Baltrušaitis.

Išnešta daug gražių.re
zoliucijų bei nutarimų. 
Tarp svarbesniųjų prama- 
toma ateinantiems me
tams padaryti tinkamus 
paruošimus paminėti si
dabrinį susivięnymo gyva
vimo jubiliejų. Paskirta 
komisija iš penkių asme-> 
nų, kurie pasirūpins šio
mis iškilmėmis.

Blaivininkų Susivięnymo 
valdybon ateinantieifts me 
tams išrinkta šie asme
nys: Dvasios Vadas — 
Kun. J. Jakaitis MIC., pir
mininkas — Kun. P. Juš
kai t is, I vice-pirm. — Ku
nigas J. Vaičiūnas; n vi
ce-pirm. p. Pr. Mankus; 
rašt. p. — V. J. Blavac
kas; ižd. — p. O. Sidab- 
lienė; iždo globėjai p. M. 
Urmonienė ir p. A. Zavec- 
kas; redaktorius — stud.

Miciūnas.

ĮSPŪDŽIAI
Rugpiūčio 26 d., 

viai, blaivybės idealistai, 
suvažiavo aptarti pagrin
dinius savo užbrėžto veiki
mo reikalus bei klausimus. 
Kaip tikėtasi, atstovų-ių 
buvo nemažas skaičius: 35 
atstovai ir 25 svečiai. Se
nai galėjome pastebėti, 
iog šiais laikais žmonės 
nelabai “strošinasi”, nesi
skubina remti blaivybės i- 
dėjos. Ar bus koks tai va
karėlis, paskaita ar koks 
blaivybės klausimu paren
gimas, atsilankusių mato
si ne per daugiausia. Ta
čiau, toli gražu, nėra ko 
tai nusiminti. Pasak kun. 
Juškaičio žodžių, mes gali
me labai gerai lyginti mū
sų padėti prie Kristaus a- 
paštalų, kurių buvo vos 
saujelė, tačiau kokius mil
žiniškus darbus ji nuvei
kė! Įstengė nuversti “Am; 
žinojo miesto” — Romos 
dievaičius ir kurių dabar
tinės organizacijos Katali' 

(kų Bažnyčios narių skai
čius siekia šimtus milijo
nų.

Mes irgi galime tais ke
liais sekti, kokius yra pra
mynę šie Kristaus karžy
giai. Su viena diena neį
stengsime patraukti po sa
vo vėliava nesuskaitomą 
minią, bet šį darbą reikia 
dirbti žingsnis po žings
nio. Tvarkykime ir nuošir
džiai bei vieningai rūpin
kimės tuomi ko turime, o 
Visagalis Dievas mūsų pa
stangas įvertins ir Savo 
ranka prisidės.

Šiam seime pasireiškė 
kitas labai malonus ir 
daug žadinantis reiškinys. 

Naujon A. L. R. K. P. Šiam suvažiavimui vado 
r-—...............   —

lietu-

v •

MALDAKNYGES
PASINAŪDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“MALDŲ RINKINĖLIS"

Kaiaoa:

Juodais odos apdarais >1.50 (buvo $1.75) 

Baltais celuiloido apdarais >1.50 (buvo >1-75)

Juodais paprastais apdarais .75 (buvo >1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo >1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidų.

Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.

Visus užsakymus siųskite sekančiu antražu:

“D AR BISIHK A8"

866 Broadvay, — So. Boston. Kasa

I

vavo beveik ištisai jauni- 
mas. Pirmininkas, vice- 
pirm., raštininkas, rezoliu
cijų komisija, bendrai be
veik visa seimo tvarka rū
pinosi jaunieji asmenys. 
Ypatingos padėkos žodį 
bei sveikinimą tenka pa
reikšti stud A. Mažuknai, 
kuris taip sėkmingai bei 
tvarkingai ėjo seimo pir
mininko pareigas ir pada
rė šį seimą įdomiu bei sė
kmingu. Senieji mūsų vi
suomenės vairininkai pa 
tyrė, jog kur tik kokia 
draugija ar organizacija i- 
ma žlugti ir netekti lygs
varos, priežastis ta, kad 
senesnieji nariai po biskį 
nyksta, o nėra jaunųjų, 
kurie jų vietas užimtų ir 
toliau palaikytų pradėtąjį 
darbą. Blaivininkų vyres
nybė, tokią katastrofą 
pramatydama, stengiasi 
dabar prie savęs patraukti 
kuodaugiausiai jaunimo, 
kurs galėtų išlaikyti lietu
vių tautą kiek galima blai
via ir sąmoninga. Seime 
norėta šį darbą jau tuojau 
pavesti jauniems asme
nims, tačiau organizacijos 
padėtis tokia, kad vis dar 
reikia seno ir patyrusio 
vado, kurs galėtų palaiky
ti stipresnius sus-mo ry
šius.

Seimas išnešė labai kil
nių ir praktiškų rezoliuci
jų. Tikimasi šį blaivybės 
darbą vėl atgaivinti Vaka
rinėse valstybėse, kur ka
daise gyvavo darbščios 
kuopos, tinkamai paminė
ti sus-mo 25-erių metų gy
vavimo sukaktį, rengti 
blaivybės savaitę ir keletą 
kitų. Padarėme kilnius pa 
siryžimus; nuo mūsų taip
gi priklausys šių nutarimų 
vaisius. Nelaukime kol ki
tas pradės ką veikti. Pra
dėkime nuo savęs. Pradė
kime blaivybės dirva rū
pintis pirmiausia šeimoje 
o paskui jau žengti kitų 
tarpan. Piūtis taip didelė, 
o darbininkų maža, tačiau 
šių darbininkų skaičių su
daro patys uoliausi bei 
darbščiausi žmonės, kurių 
neperlaužiamas pasitikėji
mas bei uolumas prašalins 
visas kliūtis.

Galime tikėtis, kad pro- 
hibicijos panaikin imas 
daug kuomi padidins blai
vininkų skaičių. Prohibici- 
ją panaikinus, daugelis 
žmonių pareiškia, kad jie 
nenori įsirašyti blaivinin- 
kuosna todėl, kad nori pir
miau paragauti koksai ten 
per skonis “viliojančiame 
skystime”, šio patyrimo 
patyrę, žmonės patys pa
matys, kad tai yra vien 
beprotystė, pinigų aikvoji- 
mas, sveikatos bei gyveni
mo trumpinimas. Ištikimų 
blaivininkų paraginti, jie 
stos blaivybės idėjos eilės- 
na.

Tat, “per blaivybę į ti
kėjimo ir tautos garbę!”

A. J. M.

Nedaug laiko lieka, kad 
tėvai apsimąstvtų ir nus
pręstų galutinai, į kokią 
mokyklą leisti savo vai
kus. Bet, tėvai, kurie yra 
praktiški ir susipratę ka
talikai, nėra abejonės, kad 
savo vaikus leis į kataliką 
mokyklą. Jie gerai žino, 
kad katalikų mokyklos 
pirmasis uždavinys yra 
vaikus, kurie pradeda pra
dinį mokslą, nušviesti ne
mirštamosios sielos verty
bę, mokinti Dievo pažini
mą ir mylėjimą. Ta esybiš- 
l a pareiga vaikų auklėji
me tvirtai juose pagrįsią 
krikščioniškąjį būdą, su
tvirtina dorovinę sąžinę ir 
valią.

Jokia kita pareiga taip 
tvirtai neriša tėvų, kaip 
atitinkamo mokslo ir išau
klėjimo davimas savo vai
kams. Tuo atžvilgiu kata
likų Bažnyčia tvirtai stovi 
ir nemaino savo užimamos 
vietos. Tai be galo svarbi 
pozicija. Tai visa galima 
įterpti vienan šūkin:

“Katalikų vaikai turi 
eiti į katalikų moky

klą!”
Katalikų tėvų pareiga 

savo vaikams duoti kata
likiškąjį išauklėjimą aiš
kiai pažymėta Kanony 
1113, kur sakoma: “Tė
vams skirta didelė parei
ga pagal jų geriausią išga
lę, savo vaikams duoti ti- 
kybišką ir dorovinį išauk
lėjimą, tvirtinti jų kūniš 
kas jėgas, tobulinti pilie
tišką dvasią, ir rūpintis jų 
laikinu gerbūviu.”

Apgailėtina, kad dauge
lis iš katalikų tėvų pamir
šta šventas pareigas, ku
riomis duotų kilnų pasiry
žimą savo vaikams siekti 
tobulybės ir pelnyti amži
nąją laimę Dievo karalys

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky- Pirmadlenio vakare> 
marus lt tun per išpahntt j?
nuodėmę pasisakyti, bet irij-..,^^ natamna katalikybės reika-' rM*^0** parapijos p kn - patampa ^ataiikyMs reika komisija turėjo susi- 
lų išdavėjas, didinu priedu riūttoą pĮui mūsų 
jSgas. vininką —veikėją. Mote-
Panevėžio vuik- Paltarokai rys tikrai mano ‘subytyti’

Į Katalikų Mokyklą
tėje. Tėvai taip pat pamir
šta, kad jie bus .atsako- 
mingi pas Dievą už savo 
vaikus, kurie buvo pavesti 
jų globai.

Iš katalikų tėvų daugelis 
yra net tokių, kurie rūs
tauja, kai iš nuodėmklau
sio negauna išrišimo, jei 
savo vaikus leidžia į vie
šąsias mokyklas. Kam gi 
čia kaltinti nuodėmklausį ? 
Argi Bažnyčia neįsako tė
vams, kad jų pareiga yra 
savo vaikams duoti katali 
kišką jį išauklėjimą? Kam- 
gi po kojų paminti gyveni
mo svarbiausią uždavinį: 
“Pažinti Dievą, Jį mylėti, 
Jam tarnauti, ir kad pas
kui pelnyti dangų?”

Čia nuodemklausis netu
ri būti kaltinamas. O 
Šventoji Bažnyčia turi bū
ti klausoma- Štai Kanonas 
1374 įsako: “Katalikai 
vaikai neprivalo lankytį 
nekatalikiškų mokyklų... 
Vien vietinis vyskupas ga
li spręsti, laikantis Apaš
tališkojo Sosto nurody
mais, kokiose apystovose 
ir kokiais sumetimais ka
talikų vaikai leidžiami lan
kyti tokias mokyklas, kur 
būtų laisvi nuo suklaidini- 
mo pavojų.” Tat, tame da
lyke vyskupo galutinas 
sprendimas duodamas kle
bonams, kurie pareiškia ir 
aiškina tikintiesiems, ko 
reikia laikytis. Dėl to, ka
talikams tėvams Šventoji 
Bažnyčia, visų mūsų Moti
na uždeda, kad savo vai
kus leistų į katalikų mo
kyklą. Tat, reikėtų suside
rinti su Katalikų Bažny
čios parėdymu ir atminti, 
ką Išganytojas yra pareiš
kęs: Jei... “nepaklausytų 
Bažnyčios, tebūnie... kaip 
pagonis ir muitininkas.” 
(Mat. XVHI, 17).

Kun. A. T. (Samata) 

KAS GIRDĖTU LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
Mokytoja Angelė Sužie- 

delaitė, Boston Universi
teto vasarinės mokyklos, 
užbaigtuvėse gavo laipsnį, 
“Bachelar of Science”. Ji 
yra talentinga piešėja. Pe
reitais mokslo metais ji ė- 
mė paišybos kursą meno 
mokykloje.

Mūsų klebonas, kun. P. 
M. Juras, pirmadienį, išvy
ko į Šv. Jono Seminariją 
atlikti metines rekolekci
jas.

Jono ir Veronikos Geče- 
vičių namuose, rugp. 24 d. 
įvyko jaunimo “Whist Pa
rty”. Žmonės klausia vie
nas kito, kieno tai naudai, 
nes klebonas bažnyčioj^ 
negarsino nors jaunuoliai 
prie bažnyčos durų parda
vinėjo tikietus.

visas draugijas, nes prie
šakyje komisijos stovi ke
turios prityrusios biznier- 
kos, būtent: ponios Ma
žeikienė, Sakavičienė, Ku- 
klienė ir Jerulonienė. Nu
tarė prie savo stalo turėti 
iškilmingus pietus.

Nedaug ką galiu pasa
kyti apie Šv. Vardo ir Šv. 
Kazimiero draugijų dar, 
tuotę. Jie sako, kad paro- 
dysią ką vyrai gali pada
ryti išvažiavimo dienoje, 
lugs. 2 d.

Išsižeistų Motinų Arki- 
brolija ir Sąjungietės jei
gu pro jas tykiai praeičiau 
nieko nepasakius. Jos, 
nors nariais nėra skaitlin
gos, bet visiems žinoma, 
kad jos yra darbščios.

Motinų Arkibrolijos dr- 
jos susirinkimas įvyksta 2 
kartu į mėnesį su pamoko
mis. Gi Sąjungiečių mėne
sinis susirinkimas pirmą 
mėnesio trečiadienį. Jos 
dažnai kviečia savo klebo
ną kun. P. M. Jurą ką 
nors joms papasakoti, pa
mokyti. Jų mėnesiniuose 
susirinkimuose dalyvauja 
ir neprklausančioe mergai
tės, moterys. Sekmadienį,

rūgs 2 d., Palangoje jos 
parodys savo darbštumą.

Priscila.

LOWEU, MASS.
Iš Chicagos Sugrįžo

Pereitą savaitę, ponia 
Jeva Dzedulionienė trau
kiniu buvo nuvažiavus ap
lankyti savo dukters — 
vienuolės Sesutės Miria- 
mos, kuri yra Šv. Kazimie
ro Vienuolyne.

Praleidus savo “atosto
gas” — sugrįžo atgal Lo- 
v’ellin pilna gražių įspū
džių iš pasaulinės parodos 
ir vienuolių Kazimieriečių 
gyvenimo. '

Laukiu “Veikimo”
Po ilgų vasaros atosto

gų parapijos draugijos pa
ilsėjusios, vėl turės grįžti 
prie darbo. Girdėjau, kad 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
pirmiausiai pasirodys — 
rengia “Penny Sale”. Iš 
kitų draugijų dar nieko 
negirdėjau, bet laukiu, nes 
tikiuos, kad ir jos pasiro
dys.

Lai mūsų parapijos dr- 
jų obalsis būna — “Orą et 
Labora ad Majorem Dei 
Gloriam”,

Serga
Mūsų parapijoj sunkiai 

serga p. šilanskienė. Jos 
padėtis bloga.

Visų pareiga ją aplan
kyti ir pasimelsti.

Tąsa apie pikniką
Pereitą savaitę tam 

‘jaunuolui’ papasakojau a- 
pie sportą. Pabaigus jam 
pasakoti, jis prašė dar 
daugau pasakyti apie pik
niko tvarką. Ną, vakar jį 
susitikęs įvyko tarp mud 
viejų šis pasikalbėjimas:

‘Žmonės, po sporto, grei
čiausiai pavargsta, tat 
jiems reikia pailsėti, o pa
skui užvalgyti “lietuviškų 
kopūstų’ ir išsigerti.

“Ar tik tiek bus?”, klau
sia klausytojas. “Kur tau! 
Žmogau bus ir “bapkos” 
sūrio, šuniukų, šaltos ko
šės, dešrų, grūzdų ir daug, 
daug visokių skaniausių 
lietuviškai išvirtų valgių!’

‘A, ar taip! Na labai ge
rai — labai gerai’, lūpas 
liežuviu šlap i n d a m a s 
džiaugėsi mano klausyto
jas.

Patarčiau visiems atva
žiavusiems, visai nevalgy
ti namuose — piknike bus 
visko.

Kviečiu kitų kolonijų 
lietuvius atsilankyti ir da
lyvauti Lowellio lietuvių 
katalikų surengtame para
pijos piknike, kuris įvyks: 
Genoa Park’e Tyngsboro. 
Mass Rugpiūčio 9 d.

Lauksim Visų !!!!!!!!!!
‘Rūdininkas’

v •

PROVIDENCE, R. I.
Vaikų Vakarėlis

Sekmadienį, rugpiūčio 
26 d., įyyko vasarinės mo
kyklos vaikų vakarėlis ba
žnytinėje salėje. Progra
ma buvo labai turininga: 
susidėjo iš dainų, eilių ir 
vaidinimo, kuriuos išpildė 
minėtos mokyklos moks
leiviai. Publikos buvo pil
na salė. Buvo ir svečių ku
nigų iš Marianapolio Kole
gijos Thompson, Conn.: 
kun. J. Bublys ir buvęs 
vasamės mokyklos moky
tojas klierikas J. Kuprevi-

Lenkai Bijo Net Lie
tuviško Kryžiaus

(Pradžia 4 pusi.)

už kieno pinigus kryžius _ 
pastatytas. Pasirodė, kad 
kryžiaus statybai visi kai
mo gyventojai sudėjo po 
keletą žiotų. Užtai jiems 
policija surašė protokolą, 
pažymėdama, kad'pinigus 
rinko be Storastos leidimo. 
Ir taip Vilniaus krašto o- 
kupantai leidimo lietu
viams niekados neduoda, 
ir žmones verčia nuo visko 
atsisakyti. Ar tai būtų 
krašto gerovei ar bažny
čios garbei darbas dirba
mas, vistiek jeigu tik lie
tuvis, turi nuo to darbo 
atsisakyti. Tsb.
v •čius, kun. J. Vaitekūnas, 
mūsų parapijos klebonas. 
Jie pasakė prakalbėles, 
nurodydami, kaip svarbu • 
tėvams leisti savo vaiku
čius į lietuvišką katalikiš- ° 
ką vasarinę mokyklą. Taip 
pat ragino, kad lietuviai 
leistų savo suaugusius vai- _ 
kus į Marianapolio Kole
giją

Už surengimą vakarėlio 
vaikučių tėvai yra dėkin- 
gi klebonui kun. J. Vaite
kūnui, mokytojui klierikui
J. Kuprevičiui ir vargonin- 
kui Br. J. Baniui.

Sekančią dieną t. y. pir
madienį rugp. 27 d., tų pa
čių vaikučių įvyko išvažia
vimas — Klaipėdos parke. .

Suvienytų draugijų ko
mitetas vos baigė savo vei
kimą “Lituanicos II” skri
dimo ~ į Lietuvą naudai. 
Buvo surengtas piknikas 
ir rinkta aukos po stubas - 
tam reikalui, kas davė pel- . 
no $152.00 su centais, iš • 
kurių 25 nuošimtis buvo - 
paskyrtas Dariaus - Girė
no paminklo statymo nau
dai. Draugijos aukavo. L,
P. Klubas $25.00, D. L. K. 
Gedemino draugija $10.00' 
ir Šv. Jono Krikš. draugija 
$5.00. Po $2.00 aukavo šie 
asmenys: D. Bernotavičia, 
B. Simonaitis, S. Rusas, 
kun. J. Vaitekūnas, Petro
nėlė Strongytė, J. Cilcius,
K. Vaitkunas. Reikia pa
sakyti, kad komitetas su
tartinai dirbo.

Rap.

HUDSON, MASS.
I»

1

Darbai šioje kolonijoje! 
labai silpnai eina. Viskas 
pabrango, bet darbininkai 
neturi nė pinigų, nė darbų* 
Atrodo, kad bus labai sun
ki žiema darbininkams.

r *

Serga
Šiomis dienomis sunkiai 

susirgo p. Ona Šatienė. Ji 
nuvežta St. Johns ligoni
nėn, Lowell, Mass., kur jai 
padaryta operacija. Yra’ 
sunkiame padėjime.

Ona Šatienė yra Moterų 
Sąjungos 45 kp. narė ir, 
buvo uoli darbuotoja. Pbr 
kelis metus buvo šioą kuo-i 
pos pirmininkė, o vėliau 
raštininkė. Ji yra prirašiu
si daug naujų narių. Kada 
ji susirgo, tai jos pareigas 
perėmė p. P. Staniunienė, 
buvusi kuopos raštininke*

Linkime p. Onai Šatie
nei kuogreičiausiai pasvei
kti. H-id'-nnipfe.
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60 Tūkstančių Žmonių 
Prie Baltijos Kranto

Rugpiūčio 11 — 12 d. vi
soje Lietuvoje įvyko pir
moji jūrų diena. Šiąja 
švente Lietuvos visuome
nė nepaprastai domėjosi, 
nes supratd visokeriopą 
jūros reikšmę Lietuvos 
valstybei. Nežiūrint dar
bymečio ir kitų pareigų, į 
Klaipėdą tą dieną suvažia
vo apie 60.00C* žmonių, vi
sų luomų, amžiaus ir pa
žiūrų. Nedidelis Klaipėdos 
miestas buvo pripildytas 
jūros ištroškusių Didžio
sios Lietuvos gyventojų.

Klaipėdos miesto lietu
viai ir lietuviškumui pri
jaučiantieji gyventojai Di
džiosios Lietuvos svečius 
priėmė su išskėstomis ran
komis, atvira širdimi. Tik 
aršūs vokietininkai Di
džiosios Lietuvos žmonių 
niekur neįsileido, jiems 
'duris užsklendė.

i
Jūros diena prasidėjo 

gedulingomis pamaldomis 
už tuos, kuriuos: jūra ank
ščiau ar vėliau pas save 
priglaudė. Romos katali
kams pamaldas atlaikė'___ ____ c____ _______
kun. Jurkus, o evangeli- kas pulk. Lanskoronskis ir 
kams — kun. Dagys. Jie kiti. Visi jie pabrėžė, jog 
abu pasakė gražius pamo- šiandien lietuvių tauta pri- 
kslus, pažymėdami, kad;siekia, kad Baltijos jūra 
Baltija yra lietuvių tautos yra jos ir kad prie jos Lie- 
jūra, kad čia amžiais mū- tuva plės savo galybę.

sų lietas kraujas, kad dėl 
jūros žuvo milijonai žmo
nių. Mūsų pareiga — visų 
šių įvykių akivaizdoje ryž
tis būti netik mūsų pajū
rio, bet ir tolimos jūros 
valdovais, nes lietuvių tau
ta dabar tik pajūrį valdo, 
o ne jūrą, nes neturime 
savo tautinio laivyno.

Nors jūra išėlusi rūsčiai 
drasko mūsų žemės kran
tus, tačiau ji savo banga
vimu, savo didumu prime
na žmogaus, tautos gyve
nimą bei kovas ir savo 
baltomis putomis ant tam
sios žemės rašo amžių am
žiams žmogaus ir tautų is
toriją. Lietuvos jūra —tai 
didelė istorijos Įmyga, ku
ri pateko į mūsų rankas. 
Ir šiandien sukeliavo tau
tos sūnūs prie laisvos Lie
tuvos jūros ne kam kitam, 
kaip įžvelgti jūros knygos 

j tūrinį, kuris mums bran
gus baltomis jos putomis 
praeičiai ir ateičiai rašo
mas. Čia dar kalbėjo šau
lių sąjungos viršininkas 
pulk. Įeit. Kalmantas, 
Klaipėdos įgulos viršinin-

i

v •

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

Ofisas r 
SAMBORN BLOCK
681 Washington St.
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330

Gyvenimo vieta:
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1020

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei

mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti 
atstovus, pagaminti naudingų organizacijai su
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius

A. Ė. Kneižys

z

i

surengta eilė mitingų, pra- šosi ir netolimas kaimy- 
kalbų, paskaitų ir tt. Da- nas, našlys Zigmas Slavin- 
bar jūros mintį po šios 
šventės beveik visi Lietu
vos gyventojai tinkamai 
supranta. Didžiosios Lie
tuvos organizacijos, ku
rios rengė šią šventę, ma
no ją paversti tradicine ir 
ateityje Lietuvos visuome
nę daugiau sąmoninti Bal
tijos jūros reikšmingume 
Lietuvos valstybei.

Tsb.

VIETINES ŽINIOS]
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J. E. KARDINOLAS 
O’CONNELL DALYVA
VO KATALIKŲ MOKY

TOJŲ SEIME
Boston, Mass. — Rugp 

28 d., J. E. Kardinolas O’- 
Connell pasakė kalbą 1400 
katalikų mokytojų insti
tuto dalyviams, kurie šiais 
metais mini, instituto 25 
metų sukaktuves.

Instituto posėdžiai laiko
mi Boston College High 
School auditorijoje, James 
Street. Dalyvių tarpe yra 
narių virš 30 skirtingų ti
kybinių ordenų ir kongre
gacijų.

Kardinolas pareiškė sa
vo pagarbą ir meilę tiems 
vienuoliams ir vienuolėms, 
kurie taip sėkmingai dar-

................  “‘“—S 

gai, išgirdę apie jo Įvyks
tančias vestuves, rūgs 3 d. 
suruošė jam “surprize pa- 
rty” jo namuose.

Tą dieną gydytojas bu
vo išvykęs į Brightoną 
pas jaunosios tėvelius ir 
sugrįžęs namon rado kele
tą desėtkų draugų, susi
rinkusius jį pagerbti ir 
iam palinkėti laimės besi
rengiant Į vedybinį gyve
nimą.

Pokylio iniciatoriai bu
vo Dr. Jonas Arentas, Dr. 
Ą. J. Vyšniauskas ir ad
vokatai Kazys Kalinaus
kas ir Juozas Cunys.

Dalyvavo šie: Jonas Ju
zėnas iš Cambridge, Ro
bertas Ajauskas iš Brigh
ton, Pranas Galinauskas 
iš Cambridge, Vincas A.

buojasi skleidime katali- Jenkus iš Wellesley, Al- 
kiškojo moksle. “Be jūsų fonsas Pocius iš Brockton, 
paramos”, kalbėjo Jo E- Antanas 
minencija, “šį šventą dar
bą nebūtų galima vesti 
taip sėkmingai”.

“Kur 25 metai tam at
gal buvo viena mokykla,
dabar yra dvi ar net trys būry, Vt._. Pranas Kalinau- 
mokyklos”. “Ne tik skai- skas iš Hudson, Pranas 
čiumi auga katalikiškos Eoblis iš Worcester, Dr. 
mokyklos, bet ir mokslo L. L’Homme iš Lowell ir 
kokybe”, kalbėjo Kardino- —T-----
las.

PADĖKA GERADARIAMS
Nuoširdžiai dėkojame.. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjoms už surengtą 
Marųuette Parke pramo
gėlę. Ypač dėkojame darb
ščiai pikniko surengimo 
Komisijai: p. O. Reikaus- 
rienei, p. Vaišvilienei, ir p. 
Junokienei, kuri taip Uo
kai darbavosi, kad pikni
kas būtų sėkmingas.

Dėkojame visiems,, ku
re savo aukomis, pasidar
bavimu ir atsilankymu pa- 
rėmė šią pramogą.

Paremdami tokias pra
mogas, remiate Šv. Kazi
miero Seseles mokytojas, 
jų vedamas įstaigas ir to- * 
kiu būdu prisidedate prie 
Dievo Karalystės platini
mo ant žemės.

Negalime žodžiais iš
reikšti visų padėkos jaus
mų, juos nesurašytus su- 
dėsime prie Dievulio alto
riaus adoruodamos Jį Šv. 
Sakramente. Maldausime 
Jėzų, kad Savo gausiomis 
malonėmis atlygintų vi
siems mūsų Geradariams. 

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys.

F. Kneižys iš 
Canton, Juozas Karvelis iš 
Guincy, A. Naviackas iš 
Norwood, Severinas Sabas 
iš Baltimore, Md., Dr An
tanas Gasonas iš Water-

skas. Jam Elferavičius ke
lis kartus buvo grasinęs, 
kad nuo Dobrovolskenės 
atsisakytų, nes jis ją my
lįs ir vesiąs. Kai Slavins
kas ElferaviČiaus nepa
klausė, vieną naktį beva- 
karieniaujant pro langą 
buvo nušautas. Įtartas El
feravičius ir apygardos 
teismo nuteistas 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Apeliaciniai rūmai, peržiū- 
įėję bylą ir neradę pakan
kamai įrodytą nusikalti
mą, Elferavičių išteisino.

PRANEŠIMAS 
Viltoj Juozapo Marijos 

AKADEMIJOJE

sekantieji iš Bostono:
Wm. F. J. Howard, F. J. 

Bagočius, Jonas S. Mešlis, 
Jonas J. Romanas, Anta
nas J. Kupstis, Adomas 
Overka, Juozas Dilis, S. 
Mikelsonas, Jonas Vaiga- 
nas, Pranas Galinis, H. 
Johnson, Juozas Kasparas, 
Adam Mitchel. Dr. A. Ka-

Šv. Kazimiero Seserų ve
damoje, mokslas praside
da rugsėjo 10 dieną. Šioje 
Akademijoje mergaitės tu 
ri gerą progą baigti aukš- 
tesnėsės mokyklos Classi- 
cal High School kursą ir 
lavintis muzikoje.

Mokestis už mokslą ir iš
laikymą $20.00 į mėnesį.

Mergaitės norinčios bū
ti vienuolėmis ir negalin
čios virš minėtos sumos 
sumokėti tesikreipia pas 
Seseles šiuo adresu:

Sisters of St. Casimir 
Vilią Joseph Marie 

Nevvtown, Pa.

KUN. WELCH PASKIR 
TAS NEKILNOJAMU 

KLEBONUNetrūkus prie uosto mo
lo buvo pašventintas kuk
lus kryžius, kuris kiekvie
nam praeiviui primins, jog 
čia žuvo jūrų skautų lai
vas “Budys”, drauge su 
savim pasiimdamas trys 
jaunas aukas.

Didžosios jūros dienos 
iškilmės prasidėjo rugpjū
čio 12 dieną taip pat pa- 

i maldomis, kurias celebra- 
po Telšių vyskupas Justi- 
Į nas Staugaitis. Šiose iškil
mėse dalyvavo ir Lietuvos 
Prezidentas Smetona, mi- 
r.isteriai, Klaipėdos Gu
bernatorius Navakas, Klai 
pėdos autonominė vyriau 
sybė ir kelios dešimtys tū
kstančių žmonių. Prezi
dentas ir gubernatorius 
šia proga pasakė ilgas 
kalbas, kuriose išdėstė 
Baltijos jūros reikalingu
mą Lietuvos valstybi
niams reikalams. Guber
natorius plačiau nušvietė 
ir šreiberio direktorijos 
atstatymo priežastį, pažy
mėdamas, kad jokia jėga 
nei Klaipėdos krašto, nei 
Baltijos jūros iš Lietuvos 
neatims, nes dėl jos kiek
vienas lietuvis kovos ligi 
paskutiniojo kraujo lašo. 
Prezidentas Smetona taip 
pat pareiškė, kad įvairūs 
Rytų erdvės ieškotojai 
mūs kovoje dėl Klaipėdos 
neatbaido ir jokiais savo 
grasinimais neišgąsdins

Po visos eilės dar buvu
sių kalbų, įvyko didžiulis 
kariuomenės ir visuomeni
nių organizacijų paradas, 
o Daskui — žvejų būrinių 
laivų paradas ir vandens 
sporto šventė.

Jūros diena buvo pla
čiai paminėta ir visoj Lie- 

' tuvoje. Tam tikslui jūros 
dienos komitetas buvo iš- 

■ leidęs keletą knygų, spau
da parašė daug straipsnių. 

(Be to, visame krašte buvo
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ŽULIAM BARSIS, JR. |
ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

Room 2, Telefonas: 6080
351 Essex St., Lawrenoe, Mass. 

Į Room 38, Gleason Bldg. 
Tel: 26137
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PERKAME BONUS

Ar turi Lietuvos Boną? 
Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojaus prane
škite mums, kokį turit Bo
ną ir kiek yra prie jo ku
ponų. Greitai gausi atsa
kymą ir pasiūlymą gry
nais pinigais. Prie progos 
aplankykit mus.

Mūsų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes 
ir siunčiam pinigus — do
leriais — j Lietuvą, Lenki
ją ir Latviją.

Mūsų krautuvė didelė. 
Turime visokių drabužių 
ir čevefrykų (shoes). Lai
kom taipgi plačių čevery- 
kų vyram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių i r 
kaldrų* numušam 25 nuo
šimtį.

Malonėkit mus nepamirš
ti.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas 

678 No. Main Street, 
. Montello, Mass.

KUN. VI- MAŽOKAS 
VYKSTA Į CHARBINĄ

“Šaltinis” praneša, kad 
kun. VI. Mažonas, M. I. C., 
paskirtas vykti į Charbiną 
ir ten dirbti sielų ganyto
jo darbą rusų, lietuvių ir 
kitų tarpe. Su juo vyks ir 
du broliai marijonai. Lon
dono lietuvių parapijos 
klebonu paskirtas kun. 
Petrauskas, M. I. C., ilgus 
metus buvęs misijonierin 
Amerikoje.

RADO VILKO LIZDĄ SU
7 VILKIUKAIS

Kaunas —Labanoro miš
kuose žmonės užėjo vilko 
lizdą. Lizdas buvo sauso* 
je vietoje, atokiau nuo rai
sto 
vilko lizde buvo rasti 7 
vilkiukai, iš kurių penki 
patinėliai ir 2 patelės. Vil
kiukai jau buvo paūgėję ir 
gana vikrūs. Visi 7 kartu 
svėrė 20 klg. Vietos miškų 
tarnautojai, iškasę vilkiu
kus ir suleidę į narvą, lai
kė juos miške, prie lizdo, 
per vieną naktį, ir, apsi
ginklavę šautuvais, iki 6

oloje. Iškasus olą,

KAUNE ELGETAUTI 
DRAUDŽIAMA

Kaip žinoma, Kaune el
getauti yra uždrausta, nes 
Visi, kam reikalinga pašal
pos gali gauti iš miesto sa
vivaldybės, žmogaus glo
bos draugijos ir kitų lab
darių įstaigų. Bet vis pasi
taiko nemaža žmonių, daž
niausiai vengiančių darbo, 
kurie slankioja gatvėmis 
ir po butus išmaldaudami. 
Kai tik policija tokius pa
stebi, gabena nuovadon, 

į surašo protokolus ir elege- 
tas pristato teisman, šio
mis dienomis Kauno apy
linkės teisėjas dvi tokias, 
po butus besilankančias ir 
išmaldau jan čias moteris, 
Kapliauskienę ir Falkienę, 
nubaudė po tris paras 
rešto.

v •

ii

*

NUOSTOLINGAS 
ŽAIBAS

— Kindulių valse, 
naičių km. ūkinink.

a-

Gri- 
Ma-

vai. ryto laukė ateinant' jausko dvare žaibas sude-
senės vilkės, bet vilkė ne* į gino tvartus, 6 arklius, 18 
pasirodė. ’*---- - ” —**
NORĖJO MEILE ĮGYTI 

GINKLU

i karvių, 7 avis, 14 kiaulių 
ir 18 vištų. Nuostolių pa
dare už 10.000 lt. Turtas 
buvo apdraustas.

Onuško valse, gyvento
ms Calka Elferavičius my 
Įėjo našlę Dobrovolskienę, 
bet ji už ElferaviČiaus ne
sutiko .tekėti. Užtat jis 
kiekvieną pas Dobrovols
kienę atvykstantį jaunikį 
persekiodavo: sugadinda
vo vežimą, arkliams nu- 
piaustydavo uodegas, d 
jaunikiams grasind a v o 
ginklu, kai kuriudt ftptab 
dė. Dobrovolskienei pit-

Selinės km. nuo žaibo 
sudegė Vlado Davolio tva
rtas, kuris buvo apdraus
tas 200 lt. sumoje.

Lynu, Mass. — Rugp. 27 
d., J. E. Kardinolas O’Con- 
r ell paskyrė kun. Michael
J. Welch, per 20 metų kle- počiuš, Dr. Joseph Kenne- 
bonavusi Šv. Patriko pa
rapijoj, West Lynne, nuo
latiniu klebonu į Šv. Juo
zapo parapiją, vieton mi
rusio kun. Francis W. Ma- 
ley.

Kun. Welch įšventintas Mikolas Arentas, Antanas 
kunigu 1885 metais. Jis y- Arentas, Dr. Murray, Dr. 
ra tarnavęs parapijose 
So. Boston, Roxbury, 
North Cambridge ir So- 
merville.

<3y, Jurgis Stukas. D. A. 
Zaletskas, Petras Molis, 
Titus P. Grevis, Dr. J. Pa- 
šakarnis, A. Namaksis, Jo
nas Klimas, Dr. Thorjjton, 
Al. Klimas, John Austin,

PAGERB® DR. LANDŽIŲ

Pereito šeštadienio va 
kare, Dr. Seymour drau

LIETUVIAI BIZNIERIAI 
LANKĖSI GDYNIOJ

Gdynia, — Rugp., mėne
sį š. m., būrelis lietuviu 
biznierių lankė Gdynios 
uostą.

Svečiai buvo sutikti vie
tinio uosto direktoriaus. 
Visi kartu apžiūrėjo dokus 
ir kitas uosto išdirbystes 
ir turėjo pasitarimą įvai
riais biznio klausimais.

Hines, Stanley Beleskas, 
Dr. Kirkwood, Dr. V. M. 
Kasparas ir Juozas Gai
lius.

Dr. Juozas Landžius — 
Seymour buvo labai sujau
dintas sveikinimais ir lin
kėjimais, kurie pasireiškė 
iš dalyvių.

Adv. J. Cunys, dalyviu 
vardu, Įteikė Dr. Juozui 
dovanėlę.

Toastmasteriu buvo Dr. 
Jonas Arentas.

Daugiau Vietinių Žinių 2- 
rame puslapyje

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas vąrguoliij skun
doj girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

Saliamonas.

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA f LIETUVĄ

Anglų Kalboje

“AN EXCURSION TO LITHUANIA”

NASHUA, N. H.

Panemunėlio valse. Moš- 
kėnų km. nuo žaibo sude
gė Bareišio gyv. namas. 
Žaibas užmušė ir jo sūnų 
Alfonsą 20 met. amžiaus.
Profesionalai, biznieriai, *mmoninkai, 

kuria akelbfagf “Darbininke" tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi. fnninkltčs “Darbininke".

Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnių, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su jų tėvelių 

gimtine — tėvyne.
Ši knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ BALSUOTO
JŲ DĖMESIUI

Šiais metais, rugsėjo 
mėn., 11 dieną visuose, 
miestuose New Hampshire 
valstybėje įvyks rinkimai 
aukštesnių valdininkų į 
įvairias vietas.

Tarp daugelio kandida
tų, visokių tautų, yra tik 
vienas Nashua lietuvis, 
Jonas D. Duganas, kuris 
kandidatuoja į valstybės 
Atstovų Būtą t. y. “Statė 
House Representative”.

Pilietis Duganas yra vei
klus, energingas ir suma
nus vyras, priklauso prie 
Demokratų partijos ir at
sidavęs tarnauti naudai 
piliečių savo tautos.

Kaip visados, prieš rin
kimus, mes girdžiame 
daug pagyrimų ir kritikos 
iš kandidatų jų kvalifika
cijas ir tt., bet kada lietu
vis kandidatuoja, mes tu
rime jį palaikyti už jį bal
suoti, nes jis geriau su
pranta mūsų reikalus ir 
teisingiau mums patar
naus. Todėl visi Nashua 
Lietuviai, gyvenanti 4 dis- 
trikte (ward 4), privalo 
balsuoti tik už John D.. 
Dugan ir išrinkti jį savo 
atstovu į valstybės Būtą, 
kaip pilnai tai vietai tin
kamą asmenį.

• F. M.
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ŠV. PETRO PARAPIJA
Atostogų laikas baigiasi. 

Artinasi vaikams moky
klos dienos. Katalikai tė
vai turi stengtis leisti sa
vo vaikučius į katalikišką 
parapijinę mokyklą.

Jeigu dėl svarbių ir ne- 
nugalimų priežasčių nega
li leisti vaikų į katalikišką 
mokyklą, tai būtinai turi 
leisti vaikus į katekisaci- 
jos mokyklą.

Šv. Petro parapijos ka- 
tekizacijos mokyklą prasi
dės rugsėjo 10 ir 15 dd. 
Pamokos bus du kartu į 
savaitę. Mokytojų bus už- ( 
tektinai. Pirmadieniais mo 
kyklą ves p. O’Neiriš Ins- 
truction League, šeštadie
niais ves pats klebonas. 
Mokytojų bus apie vienuo
lika.

Šiai metais mūsų para
pija turės savo išauklėtų 
mokytojų, kurios per sep
tynis metus lankė pamo
kas ir pernai Detroito U- 
niversitete išlaikė kvoti
mus. Štai laimingosios, ku
rioms kvotimai pavyko iš
laikyti: Ona Niciliutė, N. 
Baranauskaitė, J. Klanau- 
skaitė, B. Ratišiutė. Jos 
pagelbės pamokose.

Per vienus metus tiky
bos pamokų negalima bai
gti. Taigi tėvai, kurių vai
kai, kad ir per kelis metus 
jau lankė katekizacijos 
pamokas, tesilanko ir šiais 
metais. Daug naudingiau 
valandą praleisti pamoko- 

• se, ne kaip ant gatvių 
kampų. Ar ne džiaugsmas 
tėvams, kaip jų vaikai iš
moksta geriau suprasti ti
kėjimą, vaidinti, dainuoti 
arba bažnyčioje giedoti 
per mišias. Duokime progą 
vaikams išmokti gero ir 
traukti kaip galime nuo 
blogo. A

mių dalykų galima pama
tyti parodoje, ypač gam
tos ir elektros srityse, kur 
aiškiausiai parodo, kaip 
mažai žmones supranta 
Dievo galybę. Science na
me parodo ką galima pa
daryti elektros pagalba. 
Parodė nematomą šviesą, 
per kurią matosi nematyti 
dalykai.

Nedarbas
Nuo rugpiūčio 25 d. šio

je kolonijoje vėl prasidėjo 
nedarbas. Visos didelės 
dirbtuvės užsidarė nuo de
šimts dienų iki šešių sa
vaičių.

Atleido tūkstančius dar
bininkų.

užtarėjui. Jeigu darbinin
kai turėtų daug tokių va
dų, tai jie būtų drąsesni 
Stoti į kovą su darbdaviais 
ir iškovotų darbą senes
niems darbininkams.

Darbininkai skelbia 
streikus, kad iškovoti ge
resnes darbo sąlygas, di
desnį atlyginimą už savo 
darbą, tai kodėl nesusirū
pinti senesniais broliais 
darbininkais, kurie išmesti 
į gatvę, kada jie visas sa
vo jėgas išaikvojo dirbtu
vėse ir uždirbo ne tik sau 
mizemas algas, bet ir rie
bius nuošimčius darbda
viams už įdėtą kapitalą.

Darbininkai, susirūpin
kime senesniųjų darbinin
kų būkle, nes ir mes visi

Darbininkai, kada susipra- pasensime ir atsidursime 
už dirbtuvės vartų!i

Permaina Bažnyčioje
Ateinantį mėnesį mūsų 

bažnyčioje šv. mišios bus 
ne septyniose, aštuoniose 
ir penkioliką minutų iki 
vienuoliktos, bet prade
dant rugsėjo 9 d., sekma
dieniais šv. mišios įvyks:

sime?*
Darbininkai skursta ir 

vargsta, nes jie kartais ir 
patys kalti. Labai dažnai 
dirbtuvėse pamatysi žmo
gų, kuris visokiais būdais 
taikosi darbdaviui, skun
džia savo brolius darbinin
kus, būdamas gabesniu, 
stengiasi padaryti kelių(
darbininkų darbą, kad tik 8 vai., 9 vai. ir 10:45 vai 
prisigerinti. Tokių darbi- ryte, 
ninku yra nemažai. Jei . ----------
mano, kad darbdaviai la- Choro Praktikos Prasidės 
bai jų paiso. Taip, paiso, 
kol jie yra pačiame stip
rume ir jaum. Pasensta ir į-og, p0 vasaros atostogų, 
darbdaviai į juos nė pažiū- prasidės rugsėjo 14 d., 8 
rėti nenori. Atleidžia iš vaj vakare. Visi choristai 
darbo lygiai su kitais.

Vienoje dirbtuvėje ži
nau vieną darbininką, ku
ris užima keturių vietas. 
Anuos paleido iš darbo, o 
jis lupa kaip jautis. Bet ii 
jo toks pat likimas laukia. 
Darbininke,' nesigirk, kad 
užimi keturių darbininkų 
vietas. Daug garbingiau ir 
geriau būtų, kad keletą 
bedarbių įstatytum į dar
bą.

I

14 rugsėjo
Didžiojo choro prakti

Sugrįžo Vyskupas
Rugpūčio 26 d., sugrįžo 

J. E. vyskupas Gallagher. 
Jis buvo išvykęs į Vatika
ną ir lankėsi pas Šv. Tėvą 
ir kitose valstybėse. Sto
tyje ji patiko daugybė ku
nigų ir pasaulionių. Buvo 
ir draugijų, kurios sudarė 
paradą ir turėjo benus. 
Tas parodė katalikų prisi
rišimą prie savo Ganytojo 
ir jų stiprumą Detroite.

Kun. Masevičius Užtaria 
Darbininkus

Pereitą savaitę kleb. ku
nigas Masevičius kalbėjo 
Kiwanis klube. Jis pasakė 
darbininkišką prakalbą, į- 
rodinėdamas, kad dirbtu
ves, jei tik norėtų galėtų 
samdyti senesnius darbi
ninkus, duodamos jiems 
lengvesnius darbus. Tą jis

Kviečiami ateiti į prakti
kas. Jūsų darbas yra tai 
jūsų auka didesnei Dievo 
garbei. Bažnytinė giesmė 
yra malda ir garbė Dievui. 
Jeigu Dievas davė balsą, 
tai jį lavinkime ir jo ne
gailėkime Dievo garbei. 
Giedojimu mes tarnauja
me parapijai ir tuo padi
diname savo maldas prie 
Dievo. Priklausykime prie 
choro, lankykime prakti
kas ir tuo mes užsitarnau
sime Dievo malonių.

Jaunimo draugijos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 5 
d. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus nutarta rudens ir 
žiemos veikimo programa 
ir priimami nauji nariai.

I
Susivienymo susirinki* 

mas įvyks tuojaus po vely-
įrodė pavyzdžiais. Dodge ”““1- sekmadieų, mg-

dirba ^'° 2 d- Dabar Yra Se'

Sugrįžo Klebonas iš
- Chicagos

Pereitą savaitę, klebonas 
kun. Masevičius buvo iš
vykęs į Chicagą. Buvo nu
ėjęs ir į Pasaulinę Parodą 
ir patėmijo, kad žmonės 
daugiausia laiko ir pinigo 
praleidžia žiūrėdam į men
kniekius. Labai daug įdo- Darbininkai dėkoja savo

Eros, dirbtuvėse 
darbininkai, kurie turi 55 
metus amžiaus ir daugiau. 
Jie dirba lengvesnius dar
bus ir apdraudos kompani
jos nesipriešina. Kodėl tas 
pats negali būti ir kitose 
dirbtuvėse? klausia kun. 
Masevičius.

Kun. Masevičiaus kalba 
buvo turiningą ir svarbi.

r

VAKARįl FRONTE NIEKO NAUJO
Parašė E. M. REMARK, garsus rašytojas

Sulietuvino J. Kalnėnas
Si knyga yra išversto į daugelį kalbų ir labai trumpu laiku 
jo* išparduoto šimtais tūkstančių egzempliorių.... Čia, kaip 

kaleidoskope eina DIDŽIOJO KABO vaizdai.

tiausia proga įsirašyti su- 
sivienyman, nes nauji na 
riai priimami be įstojimo. 
N^>raleiskime progos.

Kiekvienas turėtų pri
klausyti nors prie vienos 
pašalpinės draugijos. Su- 
sivienymas yra mūsų di
džiausia ir stipriausia or
ganizacija ir jo kuopos gy
vuoja kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje. Taigi išvykus 
gyventi į kitą koloniją la
bai lengva persikelti į ki
tą kuopą ir nenustosite ką 
įmokėjote. Ši organizacija 
yra valstybių prežiūroje ir 
gerai finansiškai gyvuoja; 
išmoka pašalpas ir pomir
tines be jokio vargo.

366 W.

Kaina 50 centų su persiuntimu.
Pinigines perlaidas (Mdney Order) siųskit:

“DARBININKAS” , Į, 
ray — So. Bostoa, Mass.

karas:
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvą pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir I-ja! premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
(God, have mercy on us!)

400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųskit:

“Darbininkas”
So. Boston, Mass.366 W. Broadvvay

ŠV. ALFONSOsRfcRAPIJĄ.—
CENTRAS

Sekmadienio vakare kun. Liu
das J. Mendelis jo pagerbimo va
karienės progai pleiške, kad vi
sas jo. gyveninį-visa jo vytis 
yra sudėta Šv Alfonso parapijos 
centran ir, jįs jtaJ pasiryžęs visą 
ką iškentėti, surjkjausrus darbus 
nudirbti, kad toji Parapija gy
vuotų. ;

“Kai-kurie žmonės sako, buk 
man nerūpi plate^nieji lietuvybės 
reikalai; aš juk po Seimus neva- 
žinėju, nesirūpinu perdaug ari tai 
Vilniaus vadavimu, ar tai Smeto
nos valdžia, ar panaSiAis klausi
mais. Tai tiesa. Mane Vyskupas 
pasiuntė į BaTtimųre lietuviams.

iinės Parodos. Labai daug 
šios parapijos žmonių vy
ksta į Chicagą, kas paro
do, kad jie netaip jau blo
gai finansiniai gyvena. Pp. 
Mindaugas ir Ona Širvidai 
taip pat išvyko į Chicagą.

• - <* - 1 i X ■ .

Labai gražus (J pavyzdy s 
kaip vaikai savo senus tė
velius arba senelius atve
ža į bažnyčią. Kas sekma
dienį matyt bažnyčioje se
nelių, kurių vaikai turi au
tomobilius, bet jie jų ne
atveža į bažnyčią, nes pa
tys neina.

Jaunieji, jūsų tėveliai 
jus užaugino ir jais gal 
nebeilgai džiaugsitės. Die
vas juos pašauks pas save. 
Tai duokite jiems nors tuo 
pasidžiaugti, kad už tą 
vargą, kurį jie iškentėjo 
jus augindami, jūs jiems 
pasitarnaujate atveždami 
į bažnyčią. Jūs važiuojate 
į pasaulinius pasilinksmi-

• }

darbuotis kad aš jų sielas išga
nyčiau, ir man tai visų pirma rū
pi.

“Savo darbą dirbdamas, aš 
žiūriu, kaip kunigas, į mano Lie
tuvių brolių ir seserų dvasinį* sto
vį. Man rūpi vaikučių mokyklą 
didinti; šfefrfiyhin’ius vakarius-ir 
visokius pasilinksminimus, ku
riuos rengiame šioje parapijoje 
visą darome, kad pritraukus žmo
nes prie bažnyčios, kad bent kiek 
ilgiau gyvuotų mūsų Šv. Alfonso 
Parapija”.

Tokiais žodžiais jaunas mūsų 
kunigas — administratorius krei
pėsi į savuosius, šešis metus iš
buvęs Baltimore, ir prašė visų jf 
ir jo darbus spręsti tokios politi
kos šviesoje.

Palieka jis kitiems dirbti “pla
tesnį tautinį darbą”; jis sau pa
siskyrė ruošti ir užlaikyti dirvą, 
kurioje augtų lietuviai, katali
kai. Prie tokio darbo jį veda jo 
pašaukimas ir paties palinkimas. 
Jam maloniau paruošti savaitei 
keletą desėtkų pamokslų rekolek
cijoms, negu sakyti patriotines 
kalbas. Esą kiti, pasauliniai tau
tos mylėtojai, tesirūpina tuomi.

Tokiu atviru, drąsiu pasisaky
mu, kun. Mendelis gal nustebins 
kaikuriuos žmones. Nevienam gal 
jis neįtiks. Bet jau niekas nega
lės jam prikišti veidmainystės. 
Jis yra kunigas, ir jo aršiausi 
priešai tegalės paliūdyti, kad jis 
kunigo pašaukimą vertina aukš
čiau už viską ir tvarko savo gy
venimą tam vienam tikslui

Galime sveikinti kun. Mendelį 
už jo atvirumą ir linkėti jam dar 
didesnio pasisekimo ateinančiais 
metais arba iki jį pats Dievas pa
sišauks pas Save.

SUTUOKTUVĖS
Liepos 12 d., panelė Matilda 

Malinauskaitė ištekėjo už Felik
so Handley, svetimtaučio.

Lietuvos Šauliai
-------- --

Lietuvos šaulių organi
zacija yra antroji Lietu
vos kariuomenė, kurion 
savo noru stoja įvairių pa
žiūrų, įsitikinimų ir tikėji
mų Lietuvos piliečiai. Prie 
šios sąjungos priklauso 
net ir žydų.

Šaulių organas Trimitas 
patarė šaulių knygynams 
įsigyti ir šauliams skaity
ti P. ir K. Jurgėlų išvers
tą W. T. Scanlon’o karo a- 
pysaką “DIEVE, PASI
GAILĖK MŪSŲ!” Tas lai
kraštis šiaip apibudino mi
nėtą knygą:

“Didysis karas iš pama
tų buvo sukrėtęs Europą 
ir visą pasaulį. Kovos vy
ko ne vien Europos žemy
ne, bet visuose vandeny 
nuošė ir daugumoje kitų 
žemynų, kur yra kovoju
sių šalių kolonijos. Karas 
ir jo vaisiai pagimdė gau
singą literatūrą, kuriom 
bene žymiausia dalis yra 
grožinė. Čia minima apy
saka vaizduoja amerikie
čių armijos dalyvavimą 
kare. Ji vaizduoja tą laiko 
tarpą, kai 1918 m. Jungti
nės Am. Valstybės paga
liau įsitraukė į karą, sto
jo Santarvės pusėn ir me
tė prieš vokiečius milžiniš
kas jėgas. Vokiečiai pra
dėjo trauktis ir greit po 
to kapituliavo.

Minimos čia knygos au
torius, karo dalyvis, Ame
rikos kariuomenės puska
rininkis, paprastai, bet 
vaizdingai ir įtikinančiai 
vaizduoja karą. Visi vei
kią asmenys — pilki did
vyriai kovotojai, tačiau 
vilioja savo realybe, gyve
nimišku paprastumu. Nuo 
pirmo ligi paskutinio pus
lapio apysakoje aprašo
mos kovos. Tatai ne vien 
žanro savotiškumu vilioja 
skaitytojo smalsumą, bet 
domina jį dėl įdomios ko
votojų prichologijos ir iš

Ateinantį sekmadienį, Jonas 
Salvadori, svetimtautis, ves pane
lę Eleną Kašinskaitę, iš Šv. Al
fonso parapijos.

nimus, bet jūsų tėvelių di- Liepos 28 d.. įvyko lietuvių 
džiausią linksmybe,.; yra 
tarnauti Dievui. Jie dėl 
jūsų daug ko išsižadėjo, 
tai ar jūs negalite išsiža
dėti nors valandos pasau
linės linksmybės? O,“kaip 
būtų gražu ir Dievui maJb,- 
nii, kad su tėveliais į baž
nyčią atvažiuotų ir vaikai.

Žmonės šį sekmadienį 
nematys pp. Lubekio ir 
Masevičiaus ir gal klaus, 
kur jie dingo?. Kaip,dau. 
gelis kitų ir jie išvyko į Neužmirškite: savo senų 
Chicagą pasižiūrėti Pašau- tėvelių.

jungtuvės, Jono Kairio su Katri- 
na Matusevičiūtė.

Liepos 29 dieną, susituokė Ka
rolis Stučka su našle Ona Pranc- 
kevi&ene.

Bngpiūčūr 4 d. Eėonas' Kava
liauskas- vedė svetimtautę pane
lį Msrian- Sproul. c 'ui ' 
C Pese it# ; Sekmadienį, t čėstatfri 
Linka vedč, Eleonorą ftorfcreg,tg 
bu tikri lietuviai^ < .fLieląfa,
roję.

dalies kaip medžiaga mū< 
tų dabarties karo sąly
goms tirti.

Apysaka parašyta opti 
mistiškai, ji kelia skaity
tojuose ryžtumo ir tėvy
nės meilės jausmą. Apysa
ka įdomi. Šaulių bibliote 
koms tinka. Vertimas 
stropus ir sklandus.”

Tad Lietuvos spauda 
aukštai įvertina šią kny
gą ir patį vertimą. Ir kiek
vienam Amerikos lietuviui 
labai naudinga pasiskaity
ti ši 400 puslapių knyga, 
kurios kalba lengva, graži, 
sklandi, suprantama. Ir 
čia gimusiam jaunimui ji 
patariama skaityti kad ir 
kalbos pasimokymo atžvil
giu. Ši knyga gaunama lie
tuvių redakcijose.

į
NUOSTABUS KORIKO 

REKORDAS

Reutero Telegramų A- 
gentūra iš Rygos praneša, 
kad viename mažame Uk
rainos dalies, kurią dabar 
valdo Sovietų Rusija, kai
mely, šiomis dienomis mi
rė dideliame varge ir skur
de, visų apleistas buvęs o- 
ficialis Sovietų valdžios 
žmonių korikas Pilipiefas. 
Jis prie caro valdžios, jau 
dirbo tą darbą ir per visą 
savo tarnystės laiką pa
korė 178 žmones, mirtin 
nuteistus. Rodos toks 
skaitlius, turėjo būti jau 
pasaulinis korimo rekor
das. Tačiau anaiptol ne! 
Nuvertus carą ir paėmus 

,bolševikams Rusijos val
džią į savo rankas Pilipie
fas ir tolesniai dirbo savo 
darbą. Nuo 1917 iki 1920 
metų, t. y. per 3 metus lai
kotarpį, po bolševikų val
džia, Pilipiefas pakorė 759 
Rusijos žmones! Jis korė 
tiek buržujus, tiek ir pro
letarus, nes bolševikų val
džios žiaurumas jokio 
skirtumo nedaro, kuris 
buržujus, o kuris darbi
ninkas. Nepatiki jiems ir 
mirtis tau, neveizint kokio 
luomo bebutumei!..

v •
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apie 70 
pereitą

MIRĖ
Antanas Šeškauskas, 

metų amžiaus, pasimirė 
savaitę. Mirė dėl smegenų užde
gimo. Gyveno su šeimyna 410 
Ostend Street ir buvo ištikimas 
šv. Vardo Draugijos narys. Lai
dotuvės įvyko rugpiūčio 25 dieną, 

žinys

“Darbininko” 66-tam nu
mery, rugpiūčio 24 d. š. 
m., Baltimorės žinyne til
po žinutė — Seselių Pikni
kas. “Žinys” nusiskundžia, 
kad Piknikai naujame par
ke nesiseka: mažai svečių 
teatsilanko. Kaltę meta, 
kad buk parko savininkas 
lenkas, tai užtat lietuviai 
nevažiuoja į pikniką.

Bet aš tikrai žinau, kad 
Liberty Parko savininkas 
yra čekoslovakas. Aš ma
nau, kad “Žinys” žino, kad 
yra kitos kliūtys, dėl ku
rių svečiai nesirenka į 
Naują Parką, bet nenori 
aiškinti, tai ir aš neaiškin
siu. Rengimo Komitetas 
turėtų sušaukti darbuoto
jų susirinkimą ir duoti lai
svai išdiskųsuoti ir, tik iš
klausius diskusijų galėtų 
nuspręsti kur ir kada galė
tų būti geresnės pasekmės.

Parapijietis

— Liepos 29 dieną Šiau
liuose buvo Lietuvos lat
vių organizacijų atstovų 
suvažiavimas. Latviai nu
tarė steigti centralinę lat
vių draugiją su būstine 
Šiauliuose. Nutarta taip 
pat dar šį rudenį šauliuo
se. Nutarta taip pat dar 
ši rudenį Šiauliuose įsteig
ti gimnaziją ir leisti Lie
tuvoje latviška laikraštį. 
Taip pat Lietuvos latviai 
mano Lietuvoje įsteigti 
16 naujų latviškų pradžios 
mokyklų. Tsb,

v •

Tsb,

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

ni 
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Rytinių Valstybių Žinios
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Iš New York’o Padangės BINGHAMTON, N. Y. I

Nuo to laiko “Darbinin-

New Yorko lietuviai per iš Brooklyno, kreipėsi prie 
kelis metus, neturėdami Liet. Kat. Darbininkų Są- 
čia savo katalikiško laik-1 jungos Organo “Darbinin- 
raščio, buvo aplinkybių ko”, kuris ir užleido apie 
priversti, iš kitur leidžia- porą puslapių New Yorko 
mus katalikiškus laikraš- apylinkių lietuviams 
čius pas save kviestis, kad
aprūpintų juos gerais, do- kas”, kuris jau New Yor- 
rais ir pamokinančiais ra- ko lietuvių tarpe buvo rę
stais, nes čia išeinantieji 
laikraščiai, laisvamanių - 
tautininkų ar Maskvos pa
laikomų - komunistų lei
džiami, neatitiko katalikų 
dvasios reikalams. Jie per 
daug šmeižė ir niekino sa
vo raštais katalikus, kurių 
pinigais savo šlamštus lei
do, jų tikėjimą, bažnyčias 
ir dvasiškius. Žinias pa
duodavo iškraipytas ir vi
saip, kaip tik išmanydami, 
stengėsi pakenkti katali
kiškų draugijų veikimui.

Lietuviai, katalikai, ne
turėdami vietinio katali
kiško laikraščio, kreipėsi 
į kitus katalikiškus laikra
ščius, kad jie iš šios apy
linkės, iš katalikų veikimo 
talpintų žinias.

Pirmiausia New Yorko 
lietuviai, išvykus ‘Garsui’

I

I

belan-

Atvyko Pralotas Krušas.
Šiomis dienomis į mūsų 

parapiją atvyko iš Chica
gos J. M. Pralotas M. Kru
šas ir kun. K. Skrypko. 
Jiedu apsistojo pas mūsų 
kleboną kun. K. Skrypką. 
Jie čia praleis dvi savaites 
atostogų. Beatostogauda
mi žada aplankyti New 
Yorką, Scrantoną ir kitas 
kolonijas.

Šv. Juozapo par. choras, 
rugsėjo 8 d., š. m. išvyks
ta į Atlantic City, N. J., 
praleisti laiką linksmai. 
Mūsų choras, vadovaujant 
gabiai varg. p-lei K. Ven- 
ciutei, per visus metus e- 
nergngai darbavosi para
pijoje ir jis užsitarnavo iš
važiavimo.

Jau paėmė du bus’u. Va- 
žuos apie 55 asmenys. Bu- 
s’ai išvažiuos apie 1 vai. 
po pietų. Sustos vienai va
landai Philadelphia, Pa. ir 
trauks toliau į Atlantic Ci
ty. Ten apsistos Martini- 
cue viešbuty.

Sekmadienį, rugsėjo 9 
d., apie 4—5 vai. po pietų 
grįžta iš Atlantic City į 
namus. Taip, kad choras 
bus išvažiavęs dvi dienas.

Būtų labai malonu, kad 
tuo pačiu laiku į Atlantic 
City atvyktų ir kitų para
pijų chorai, tai būtų gera 
proga susipažinti ir links
mai praleisti valandas.

IEŠKAU DARBO
Galiu gerai atlikti įvairius na

mu prižiūrėtojo darbus mieste. 
Turiu daug patyrimo. Apsiimčiau 
dirbti ir ant farmos. žodžiu, esu 
geras “Handyman”. Reikalau
jant pristatysiu gerus paliudy
mus. ,Esu L. D. S. narys.
Dėl platesniu informacijų kreip

kitės į
Jonas Mickevičius 

ISO Hale St.,

“įsigyk sau namus
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namu: di
deliu, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vu sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradinį ĮMOKfi- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokates ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas
1440 BR0ADWAY, New York,, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
tylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin-! 
gą patarnavimą!

ž

Buvo daug svečių iš Ni- 'boms ir visiems nariams 
priklauso širdingas lietu
viškas ačių. Garbė šioms 
draugijoms, kurios parodo 
savo nuoširdžia paramą 
savo parapijai.

Parapijos komiteto na
riai taipgi sunkiai dirbo:
J. Levickas, S. Kazakevi
čius, P. Norkeliunas, I. Vi
limas, J. Sedlickas, J. Ko
vas, P. Rimkus, J. Kavo- 
liūnas, P. Pikunas, P. Gu
delis ir V. Butrimaitis.

Parapijos trustisai dirbo 
taipgi iš vien su komitetu 
ir Klebonu: F. Paluikis ir
K. Zlotkus.

Letuvių Dienos įspūdžiai 
ir atsiminimai ilgai pasi
liks visų atmintyse.

Valio, Roehester lietuvių 
kolonija ir josios garbin
gas Vadas Kun. Jonas 
Bakšys.

j

vadovaujant

NEW HAVEN, CONN.

Velionio žmona ir vai
kai širdingai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie 
Šermenų.

Dėkoja klebonui kunigui 
Vaičekauskui už gražias 
pamaldas bažnyčioje, gi
minėms, kurie užprašė 
šventas mišias ir nupirko 
gėles, pažįstamiems ir kai 
mynams, kurie prisidėjo 
velioniui patarnauti ir da
lyvavo laidotuvėse. Taip- 
pat dėkoja graboriui A- 
kialiui už gražų patarnavi
mą.

Lai būna lengva jam 
šios šalies žemelė!

Apreiškimo bažnyčios di
dįjį altorių, tai rengėjai 
tikisi, kad visuomenė šį 
parengimą nuoširdžiai pa
rems.

A. J. M,

V. J.

BROOKLYN, N. Y.

Vyčių Išvažiavimas
Sekm., rugp. 26, Lietu

vos Vyčių 49 kp. Bklyne, 
ir 12 kuopa New Yorke, 
surengė išvažiavimą, ku
ris praėjo su didžiausiu 
pasisekimu.

Anksti iš ryto, po mišių, 
G mašinomis lietuviai pra
dėjo paradą į Rockland 
Lake, N. Y., visi džiaugda
miesi, kad pasitaikė gied
ri diena.

Vieta labai tinkama, 
tarp žaliuojančių medžių, 
šalę upelės.

Atvažiavę, pasisamdėme 
mažus laivelius ir maudė
mės. Pasilinksminę, valgė
me tikrai skanius valgius, 
kuriuos pagamino namuo
se mūsų Vytės.

Diena greit prabėgo. 
Mūsų jaunimas linksmai 
sau dainavo lietuviškas 
daineles.

Visi pailsę, važiavome į 
namus vėl dainuodami. 

i Atsisveikindami pareiškė
me, kad diena labai gra
žiai praleista.

Korespondentas

IMoterų Sąjungos 29 kp. 
susirinkimas įvyko rug
piūčio 15 d. Daug daugiau 
narių ateina į susirinkimą, 
kada lošiama ‘bunco’. Ma
tyt, tas žaislas visoms pa
tinka.

Susirinkime dalyvavo ir 
mūsų klebonas kun. N. Pa
kalnis, kuris pasakė gra
žią kalbą, linkėdamas pa
sisekimo mūsų sąjungiečių 
darbuose.

Prie kuopos prisirašė 
dvi naujos narės: Ant. 
Dambrauskienė ir J. Pil
kauskienė.

Pp. Širtvitienė ir Gaiga
lienė išdavė raportus iš 
Moterų Sąjungos apskri
čio suvažiavimo. Taipgi iš
davė raportus iš įvykusios 
“bunco party” pas p. J. 
Blockiene. Liko pelno.

Šiame susirinkime nu
tarta įvykinti keletą gra
žių darbų. Visų pirma 
remti parapijos vakarienę, 
kun. Pakalnį ir kun. Kar- 
tavičių pagerbti (kas jau 
ir padaryta); spalių 21 d. 
surengti “bunco party” su 
šokiais parapijos naudai. 
Visos sąjungietės pasiža
dėjo suaukoti dovanas.

Labai malonu pažymėti, 
kad mūsų sąjungietės vie
ningai darbuojasi.

Sąjungietė

I
I

Iš Darbininkų Biuro pra
nešimų pasirodo, kad dar
bai mūsų mieste laipsniš
kai gerėja ir bedarbių 
skaičius mažėja.

Bet pagal miesto atskai
tų pasirodo, kad auga 
skaičius pavargėlių, arba 
šeimynų, kurios kreipiasi, 
prašydamos pašalpos.

Vieną dieną teko ilgai 
kalbėti su viena miesto 
l abdarybės Fondo darbi
ninke, kurios tikslas yra 
lankyti visų suvargusių 
šeimynų namus ir ištirti 
jų visą gyvenimą. Ji man 
pranešė, kad mažai iš lie
tuvių reikalauja pagalbos. 
Taipgi pažymėjo, kad lie
tuviai yra taupūs, manda
gūs ir švarūs. Malonu bu
vo girdėti toki pranešimą 
iš lūpų svetimtautės, ku
ri turi pažintį su įvairių 
tautų žmonėmis.

agara Falls, Utica, Bing- 
hampton, Scranton, Sil
kes Barre ir iš kitur. Daly
vavo daug svetimtaučių ir 
net žymių miesto ir aps
kričio viršininkų.

Mūsų Dvasios Vadas 
kun. Jonas Bakšys, kuris 

r buvo vyriausias šeiminin
kas, drauge su komitetu, 
sunkiai dirbo ir maloniai 
priėmė visus gerbiamus 
svečius, parodydamas vi

siems Roehester lietuvių 
nuoširdų vaišingumą. Vi
sų nuotaika buvo nepapra
stai pakilusi. Pačiame ge- 
gužynės aikštės viduryje 
plevėsavo didelė trispalvė 
Lietuvos vėliava. Kad di- 
džulis Šv. Jurgio Parapi
jos choras, muz. K. Baziui 
vadovaujant, gražiai su
dainavo smagias lietuviš
kas daineles, kurių aidai 
nuaidėjo toli, toli per lau
kus ir miškus, tai tada vi
si tikrai 'jautėmės, kaip 
mūsų mylimoje tėvynėje— 
Lietuvoje.

Roehester Lietuvių Die
nos dalyviai pradėjo savo 
didelę šventę su milžiniš
ku Automobilių paradu 
nuo Šv. Jurgio lietuvių ba
žnyčios
kun. Jonui Bakšiui. Prie
šakyje važiavo visas bury3 
policininkų, kurie tvarkė 
trafiką. Visi automobiliai 
buvo nepaprAstai gražiai 
pasipuošę lietuviškomis ir 
amerikoniškoinis tautų 
spalvomis. Reikia pastebė
ti, kad beveik visi Roches- 
ter lietuviai tūri savo au
tomobilius... -

Nuo senai Roehester lie
tuviai rengėsi prie šios iš 
kilmihgos šventės. Todėl 
šios dienos gražus pasise
kimas priklauso visiems 
tiems nuoširdiems darbi
ninkams, ypač ponui Pet
rui Pikunui, visoms drau
gijoms, jaunimui ir drau
ge atsilankusiems žmo
nėms, kurių visų vieninte
lis tikslas buvo paremti 
NAUJOS BAŽNY ČIO S 
FONDĄ.

Komiteto nariai vaikšti
nėjo pas įvairius lietuvius 
ir svetimtaučius biznierius 
rinkdami aukas. Garbė 
mūsų lietuviams biznie
riams, kurie maloniai pa 
aukavo dovanų ir pinigų. 
Jiems priklauso didelis pa
dėkos žodis.

Sekančių Šv. Jurgio pa
rapijos draugijų nariai- 
rtstovai buvo Vyriausia
me Lietuvių Dienos Komi
tete:
- Šv. Petro ir Povilo Drau
gijos: P. Pikunas ir J. Bi
tinas; Šv. Marijos: Ponios 
Petkevičienė ir Levickie
nė; Gyvojo Ražančiaus; 
Ponios Kovienė ir Petašin- 
fekienė; Tretininkų: Ponios 
Levonienė ir Valeskienė; 
Studentų: B. Rumbutis, E. 
Urbonas ir Jonas Morkū
nas; Vyčių: J. Pransku- 
nas.

Visos šios draugijos iš 
anksto sudėjo didelę pini
ginę auką, tuomi tikrai už- 
tikrindamos Lietuvių Die-

LIETUVIŲ MENO 
TEATRAS

Praneša gerbiamai lietu
vių visuomenei, kad š. m. 
spalių mėn., 14 d., Amer. 
Liet. Piliečių klubo salėje. 
80 Union Avė., Brooklyne, 
— minės savo metines su
kaktuves.

Yra užprašytos abi sa
les. Viršutinėje salėje bus 
išpildyta graži programa 
ir vėliau tęsis šokiai. Apa
tinėje salėje įvyks vaka
rienė.

Plačiau bus paskelbta 
vėliau, bet turėkite minty
je, kad vakaras bus gana 
įdomus.

A. Alekna
L. M. S. pirm.

Vasarinė Mokykla
Šioje kolonijoje vasari

nė mokykla užsibaigė. La
bai gaila, kad negalima 
tęsti per visus metus. Se
sutės Pranciškietės paliko 
labai gerą įspūdį į visus. 
Visi tik džiaugias ir dėko
ja joms už pasidarbavimą.

Binghamtonietis

tai sutinkamas, atsiradus 
jume šių apylinkių sky
riui, pradėjo labai sparčiai 
čia vėl platintis ir laisva
manių šlamštams pasirodė 
net nemažas konkurentas.

Laisvamaniai, tai maty
dami, nėrėsi iš kailio ir 
kaip beišmanydami visaip 
puolė ir šmeižė per savo 
šlamštus katalikus jų va
dus ir spaudą.

Žmonės, matydami pra
simanymus ir melus jų, 
laisvamanių, šlamštuose 
parašytus, visai atšalo nuo 
jų ir nustojo juos remti.

Laisvamaniai, nustoję 
katalikų paramos, su savo 
šlamštais priėjo prie ban
kroto: vieni jų, nušvilpę 
visus šėrininkų ir skaity
tojų už laikraštį sumokė
tus pinigus, laikraščio lei
dimą likvidavo, o kiti, Sta
lino palaikomi, dar šiaip 
taip laikosi.

“Darbininkas”,
kydamas New Yorko lie
tuvių katalikų namus du 
kartu į savaitę labai pati
ko jo skaitytojams. Jie be
laukdami išsiilgsta “Dar
bininko” ir labai noriai jo 
laukia ateinant, nes jis,

Brooklyn, N. Y. būdamas katalikišku laik
raščiu, duoda labai daug 
gerų, dorų, naudingų ir 
pamokinančių raštų ir tei
kia vien tik geras ir tei
singas žinias. Jis yra dar 
bininkų prietelis, kuris nu
rodo ir pamokina, kaip 
darbininkai turi kovoti už* 
savo būklę, už geresnes 
darbo sąlygas, ir duoda 
begales žinių iš viso pa
saulio darbininkų veikimo 

Į ir gyvenimo sričių, ko nei 
vienas kitas laisvamanių 
laikraštis, nors ir darbi
ninkų organu vadinasi, a- 
part savo partijos krome- 
lio girimo ir aukštinimo, 
ir pasisavinimu kitų nu
veiktus darbus, nieko gero 
neparašo, ir apie darbinin
kų reikalus nesirūpina.

Nors New Yorko ir ap- 
pylinkių lietuviai šiandie
na turi savo laikraštį “A- 
meriką”, kuris čia labai 
daug lietuviams pasitar
nauja ir aprūpina juos gė
lais ir naudingais raštais, 
suteikdamas lietuvių vi
suomenei įvairių naujienų 
ir žinių, iš viso pasaulio 
kraštų, bet ir “Darbinin
ko” neapleidžia, kuris dar 
ir po šiai dienai turi Ryti
nių Valstybių skyrių, kur 
telpa šios apylinkės žinios.

Būtų labai gerą, gražu 
ir girtina, kad kiekvieno 
kataliko lietuvio namuose 
rastųsi katalikiškas laik
raštis “Amerika”, “Dar
bininkas” ir kiti.

Lietuviai, susipraskime-' 
Pabuskime iš to dvasinio

Teleplione Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

I 
i

NOTARY Telefonas:
-PUBLIC ’ STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS

Puikiai 
[damos 
I vanaf.
kitS* p

(BIELIAUSKAS)
LAISNIU0TAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y. 
įrengto* dvi koplyčios duo- 
myllmiems pašarvoti do- 
Nnltudimo valandoj kraip

ąs mus. Patarnavimas yra
aitikrinta* ir ui prieinama kalną.

ROGHESTER, N. Y.
Lietuvių Diena Pasisekė.
Nesenai įvykusi Roches- 

ter Lietuvių Diena, Sea 
Breeze Parke, buvo tikrai 
didžiausia ir sėkmingiau 
šia mūsų lietuvių kolonijos 
istorijoje. Diena buvo ne
paprastai graži ir saulėta. 
Gražiame medžių šlaite 
netoli vandens — tūkstan
čiai lietuvių iš Roehester 
kolonijos ir iš kitų lietuvių 
kolonijų smagiai linksmi
nosi, kaip viena didelė gra
ži šeimyna.

Nauji Lietuviai Biznieriai
Jonas Žemaitis, visiems 

žinomas kaipo Fred Že
maitis atidarė Radio ir 
Oil Burner Shop, vardu 
F*red’s Radio Shop, 267 
Grand Avė. Parduoda nau
jus radio ir oil bumers, 
taipgi taiso senus.

Mūsų kolonijoj gerai ži
nomi veikėjai F’ Rumskas 
ir V. Norkūnas atidarė Ta 
vern, Chapel St.

Sveikinu naujus biznie-, 
rius ir linkiu gerų sėkmių.

Eglė.

KEARNEY, N. J.
miego ir vykime visą ne
švarią, blogą ir nedorą 
spaudą iš savo namų, ir 
neduokime nė vieno cento 
kokiems ten bedievių, Ma
skvos komunistų leidžia
miems šlamštams, ku
riems mūsų lietuvių ir dar
bininkų gerovė ir gyveni
mas nerūpi, bet remkime 
ir skaitykime vien tik ge
rą, katalikišką spaudą, 
kuri vien tik mūsų visų 
reikalais rūpinasi ir ją, 
kiek galėdami, įvairiais 
būdais palaikykime ir 
-remkime.

U S,

A. A. JONAS JASEVI
ČIUS

Rugpiūčio 16 d., mirė Jo
nas Jasevičius. Velionis 
buvo ramaus būdo ir savo 
sunkioj ligoje buvo labai 
kantrus.

Paliko nuliudime savo 
žmoną Viktoriją, vieną du
kterį Prancišką ir du sū 
nūs Joną ir Jeronimą. Lai
dotuvės įvyko rugpiūčio 
20 iš Dievo Motinos Sopu- 
lingos bažnyčios, 9 vai. su 
dvejomis mišiomis. Palai- 

— nos gražų pasisekimą. ~ į, dotas šv. Kryžiausitapinė- 
Be, Arlingtone.Šioms draugijų valdy-

Didelis Parengimas
Sekmadienį, rugsėjo 23 

d., Apreiškimo Pan. Šv. 
parapijos salėje, No. 5th 
ir Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y. Lietuvos Vyčių 
41-ma Vytauto kuopa kar
tu su Apreiškimo Pan. šv. 
Ražančiaus draugija ren
gia didžiulį parengimą, 
kuris susidės iš teatro ir 
šokių.

Scenoje bus perstatyta 
trijų veiksmų drama “At
gaila” ir dviejų veiksmų 
komedija ‘Raudonoji Lem
pa’. Šiuos veikalus vaidins 
L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skričio vaidylos. Po vaidi
nimui seks šokiai grojant 
geram orkestrui. Įžanga į 
Šį didžiulį perengimą su
augusiems 50 centų, o vai
kams 25 centai. Pradžia 
6:00 vai. vakate.

Be to, vaikams bus su 
vaidinta atskirai, 3:30 va
landą po pietų, kur įžanga | 
bus tik 15. centų.
- - Kadangi- šio parengimo 
visas pelnas eis atnaujinti i

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimų “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

c
Vasara 

Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

75 Stote street 
BOSTON


