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MJUNOOS OBGAMAM '

Kun. F. VinnauakU, Av. Petro parapijos klebonas ga
vo J. E. Kardinolo O’ConnelI Sekretoriaus laišką ir Rv. 
Tėvo kablegramoą kopiją Fetleradijai, .Čia paduodami* 
laišką ir kaHęgramo kopiją:

< * Augiurt 29,193L
Rev. Francis A. Virmnuskis,
St Peter’s Rerton*, 
Bo. Boston, Mw.

Dear Father Vimmuskia:—
His Emuienee, the Cardinal, ’directa me to endooe 

herevvith a copy of a eablegram which be haa received 
from Cardinal Pacelli*

p «.. Very sincerely yours, * *
|a ■■ F.£.P*eA»J

'■ * Aeting Secretary,

herewith a

*■ :

• t

AųgUSt 28,1931,
Cardinal O’Coftnell, *

Boston.

HOLV FATHER GRATĖFUL MESSAGE FEDERA- 
TION CATHOLIC LITIFITANIANS BESTOWB RE- 
(JDESTED APOSTOLIC BLESSINS*

CARDINAL PACELLI.

Blaivininkų-4
SjąųątO BMABBlŲi SAKO i

i

j

stnro rauot

Stangiai, Kinija, rugp. 
30 d.—Kinijoje išsiliejusios 
upes palaidojo daugiau 
kaip 250,000 žmonių. Apie 
6 ar 7 milijonai t gyventojų 
prarado savo namus, Išsilie
jęs vanduo išvertė gyvena 
muosius namus, paskandino 
tuksiančius žmonių.

MA0OO*AU>. »
I&nfenGb rugp. 30 d. — 

Anglų darbo partijos atsto- 5 
vai 'Anglijos atstovų minuo
se nutarė pašalinti ministe- 
rį pirminiką MącDonald iš 
darbo partijos vado vietos. 
Darbiečiai pašalino Mae 
Donald’ą iš vado vietok to- 

. dėl* kad jis sudarė Anglijos 
vyriausybę iŠ $arbo parti
jai priešingų konservatorių 
ir liberalų partijų Žmonių. Į 
MaeDonald’o vietų išrinko 
buvusį užsienių reikalų mi- 
nisterį Arthur TIenderson.

Anglijos ^dabartinės vy
riausybes svarbiausias už
davinys — pašalinti Angli
jos krizį ir suvesti valsty
bes pajamų ir išlaidų sųrųa- 
tŲ-

‘DSSEMTME BOMMB” AM SOflEI?
AimffiKMĘ mnsAnį

Kam Greeri, Amerikos Darbo 
Federacijos presidentas pra
neša, kad dabartiniu metu 
Jupg. .Valst yra 5,100,000 
jedarbių, kurių būklė, yra 
Šiurpulinga^

Darbai vienoje vietoje pa^ 
gerėjo, o kitoje pablogėjo 
Nėra vilties, kad žiemos me
tu darbai pagerėtų.

m maimkbiai u*mu*ta.
IFosAi^ton, P. C;—Jung. 

Valst. mainų biuras surin
kę* statistines Žinias pirmų
jų septynių mėnesių, 1931 
m. rado, kad 838 maineriai 
uŽmuSta kasyklose. Vien 
tik liepos mėnesy užmušta 
106 darbininkai.

“OsservatoreRomano” ra
šo, kad neseniai įvyko Mas- ' 
kvoje Bedievių Sąjungos 
Centralinis tarybos suvažin* 

jrimas, kuriam pirmininkavo 
1 žymus valstybės valdinin

kas* Ten ypačiai‘buvo dis
kutuota, kajp plačiau pa
skleisti, bedievių prozelitiz
mą. '

“Tuo bildu, sakoma, ne 
apykanta prieš vakari; kapi
talizmą yra lydima ar jai 

’ pirmtakaujn net neapykan
tos difuzija prieš religijų ir 
net prieš patį Dievų. Jau 
buvo galimu pastebėti begė
diški nuodai skverbiasi 
nuraes, paruošti mtgyvttlėju- 
slo komunistu i*gonirmo.

septintame rounde neišlaikė 
Schaaf’o smūgių ir parvirto 
į grindis. Schaaf’as laimėjo 
knokaūfm

SOVUTŲ 1USLTABKKGUto 
mum a t, akį

VI«Ų tALIŲ KATALIKAI DAJ® 
.vmrnBTtsi

MAMA I

Ina Federaciji

Kstfelika WMt| Misteri tM 
tWw XI vi*

tias Pavyko

Pibi. Blaivininkų Susivie- 
nymo Šernas. Tuoj po su
mos kum J. J. Jakaitis, M.

ga* Hap.

KUOHtfjU GRĮŽTA IšRl?wifWI<W Vn»ii | fl *V

LIETUVOS.

919,000 BSD AIBIŲ
vamuoj.

Harritfntrg, Pa.—Valsti
jos Bedarbių Šelpimo Komi
tetas praneša, kad 919,000 
Žmonių arba vienas-ketvirta- 
dalis yra be darbo.- Šiemet 
bedarbių yrakurkas dau
giau kaip pereitų mota.

MUtUftl t M0THIS H 
3 varsna

ClarkMury, IK Fa., rugp* 
30.—Šio miesto viename 
Tadžiuje policija atrado už
kastus ■< lavonus. Ištyrus 
pasirodė, kad tai yra lavo
nai našles moteriškės A* 
Eiėher ir jos trijų vaikų 
(9,12 ir 14 metų amžiaus). 
Policija! betvrinėdanm, su
rado ir patį žmogžudį C. 
Pierce (jis vadinasi ir Po- 
Avers), kurs, po ilgo gyni
mosi, prisipažino nužudęs 
našlę ir jos tris vaikus. ,

Žmogžudys Pierce Imto 
vedybų agentu ir ieŠįtodavo 

,1 moterų įvairioms vedyboms. 
, Jo namuose suraetn daugybė 

Kiškų, atsiųsti^ iš visos A- 
merikoK įvairių moterų, no
rinčių apsivesti. Jis rink
davo tik turtingesne*

Surasta, kad Pierce yra 
įnužiidęs dar vienų moterį. 
I Betyrinėjant, gali ntsirnsti

“Pasaulis, priduria “Os- 
servatore Romano,” ginasi 
nup antisocialinių atentatų, 
kurie pasikartoja vienas po 
kito daugely Europos tautų. 
Ieškoma priežasčių ir jos 
surandamos beveik visada 
bolševizme. Protestuojama, 
ginamasi, baudžiama auto
rius, kurie sudaro pavojų, 
ir tai teisinga. Bet dabartį-] 
nė visuomene visada pavė
luoja. Ji apgailestauja, bet 
neperspėju tų įvykių. Bftpi- 
namasi dėl dumpingo, penk
mečio plano, daromos reve-

i liactjos apie raudonąją ar- 
myų Bet dėl viso kito? M*Betyrinėjant, gali atsirasti 
dd ir primeta* įr daugiau žinių apie šio

* imia drosioa reroharijos kan.žmogaus-žverie* juodus dar- 
1 daroma f

mokslą apie blaivybę. Po 
Įuųnaldų prasidėjo seimo se
sijos. Kun. M Motbutas, ei
nąs klebono pareigas, pra
dėjo sesijas malda ir pra
kalbėt. Jis pasveikino sei
mą ir linkėjo gerų pasek
mių. Seimo vedėju išrinktas 
kun. Mačiulionis, M. L C.

Seime dalyvavo 35 dele
gatai ir svečiai, kurių tarpe 
buvo Šio kunigai: JrJ. Ja
kaitis, M. I. <X, Mačiulionis, 
M. L 4, K Juškaitę J. 
Bakanaą F. Strakauskas, 
H. Vaičiūnas ir F. Norkiv 
tas* Padaryta keletą nutari- 
nių blaivybę plėsti*

Į Centro valdybų išrinkti 
buvusieji valdyboje, išskyT 
rus viee-pbminmkuM, sek
retorius ir iždo globėjus. 
Kaiijais vice-pirm. išrinkti 
kun. Mačiuliams, M. L C. ir 
Mankius ; aekretoriais SSa- 
vedzkas ir Blaveckas, iždo

JKkAFlUMm CAMmX) | TAUTŲ MJVMąA
ProMtfHf F*, rugsėjo] r

1 d.-Rugi>iučio M į įvy-t WP* 31,
kasios kumštynės tarp ErnieUriiU menerių peri 
Hcliaaf ir Argtmfinos milži-j^utll Sąjunga Vėl p 
no Campolo Mgėsi visišku savo posėdžiu* 
J^liaanilaiinėjiinu.ik’haaf |31 pradšda ~sav<>* $
taip niįvarięino per šešis džius Europos Rą jungtį 
roundus Cainpolo, kad šis misijos komitetas, rą| 

_ i Sąjungos
Imi, rugsėjo 3 d. — 
&yimgaff komirija, o 4 
jo 7 d* Miririnks į parij 
stovai visų valstybių, 
Ssijimgai jmklauitanči^ 

Darbų tvarkoje ffiĮĮ 
siu klausima bw Jjffi 
ir viw pasaulio finanati 

^ ekonomini padėti* >1 
Į Genėtą ^au pimffi 

atvyko Sovietų Rmdjlfl 
pienių reikalų, kmm 
M«xim Litvinoff ;.it-ą| 
tijog užsienių reikalų ari! 
terigBr, Julius Curihisį 

Tautų Sąjungos M 
tarp kitų klausimų^ 
svarstomas Vokietijos • 
das prieš Lenkiją dMJ 
žiaurumų prieš JtanM

Berilas. — Senatorius 
lx*wU iš Illinois pareiškė, 
kad Sovietų Busi ja dabar 
pasirašo wr visomis valsty
bėmis. nepuolimo sutartis, o 
po to, pulsiu’ Alaaką ir pri
versianti Jung. Valst. pripa-j 
žinti Sovietų Rusiją.

kojikių DAiBironui 
paskalba

HeatUittįy Pa. — Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kai paskelbė gwndį

pmmmrMuvpse. Ntwiko 
dai reikalauja pakelti algas
33 ir vienų frečiadalį nuoš. ir 
pripažinti unijų Streikuoja 
apie 10,000 darbininkų.

i Pranešama iš Kauno, kad 
nonvoodieciai broliai Ku
dirkai grįžta iš Lietuvos 
Skandinavų Linijos laivu, ir 
bus namuose rugsėjo 5 ar 
0 d> š. m.

P* p. Kudirkai lankosi nė 
tik imis savo senų mamytę, 
bet ir pas įžymius vadus, 
kaip tai kun* V. K. Tašknną 
ir kam dr. K Kemėšį, buvu
sius “Darbininko” redakto
rius, Pavasarininkų Cent
re ir kituose katalikų cent
ruose.

Sugrįžę savo įspūdžiais 
pasidalins su visais lietu
viais darbininkais. Broliai 
Kudirkai savo vienminčius 
darbininkus sveikina iš tė
vynės Lietuvos.

KUNIGAIKŠČIO 1ADVILO 
AHIO.

• Tuja Misa Rosa- 
mond Thomas iŠ Baltimore, 
Md. ištekėjo už grafo Ed- 
ward Oppersdorf, kurio mo
tina yra buvusi kunigaikščio 
Radvilos šeimvnos proanū
ke. - *

Popiežius Pius XI paukyrf Xew 
York*o kardinolą Hsyca Bytą' 
Bažnyčios kongrt'jtaeij«i nariu, ši 
kongregacija rūpinasi rusą grai
biu į Katalikų Bažnyčią.

pSRlfO TIStųTTHgl 
posėdžio, kuriam pig 
karo Anglijos ulrienl 
kalų mmirieris J 
Hendemm,
LIKIMO O1DIMA1TO 

Kum DALTVATOS

Varduva. — čia gante* 
nių, kad Sovietų vyriau! 
nutarė apdovanoti Ix®i 
ordinu profesorius Rand 
va ir Molčanovą, kurioj 
vavo “Grafo Zeppelkū 
ekspedicijoj į šiaurės ąj 
lį. $is alinas buvęs *ĮĮ 
lytas taip pat ir dir® 
konstruktoriui dr. EetaH 
riuij kuria tačiau ne^j 
to ordino priimti. *J

Pranešimas Visnomen
Musų Amerikos Liriuvių ilgų svajonių ir didrih 

stangų idėja virto tikrenybe--Šį rudenį, vadovaujari 
Eksc. Vysk. Petrui Bučiui, bus atidaryta naujoji am 
ji mokykla—lligh School ir Kolegija—lietuviams bsį 
čiama, ■ j

Pavasarį Tėvai Marijonai nupirko liaują.j 
Thompson, Connecticut Vienuolyno vyrmyah tai 
JAkakis, M. I. C. vasaros metu įrengė naująjį namą d 
mai/kad mokslo metui prasidėjus, butų galinu* mokiq 
jsigyventi ir mokslas pradėti*

Naujoji Jiidegija juišvęsta fcvenČ. Panelės Marijai 
lx*i, todėl ir pavadinta Josios vardu; Mtgližkai rimui 
Saint Mary’s Čolkįe, z

išį rudenį yra įruošta keturi metai high aehool 11 
mus metas kolegijos. Mokslo programas sutvarkytas I 
klasinėje kryptyje Moksleiviai, nyrintieji įstoti į 
nors high adiool skyrių nrha j pirmą kolegijos kursą. 
krcijHiK pas kun. Direktorių ne riUiau 8 d. Rugrfn 
odrosu: Rev^Fa(lM*r Dinvtun Bt* Marj’s CoUegst 1S 
soti, Conn. ' \

Reiškiu gilias vilties, kad Gerinamoji VhnomMri 
riai tilpt mftsų likimas Amerikoje, stmplai mm ž| ■ 
4is» Židinį Dievo ir įnirto* garbei.

f



AatariM*, tagAjo f, IMt

cfe’Iš Lietuve*

ramus *yv«n»o ** 
Parai* £ Tarvydai 4S«.

1 Mažėjant tartama, Mm* 
no miesto savivaldybė ii vie
šųjų mfarto d«rhų atleido 
jau 50 darbininku

šiomis dienomis per* 
į. kariuomenė* teismui 

ą UŽ pamokslą knn. 
w Kiškio bylų. Ji* ’kal- 

• už pasakvtų pa
|ą Kaišiadorių kaled- 

>^tyračįau jo bylų kariuo- 
rffienls teismas apsvarstęs 
KMąhs, ar jų grąžinti tardy- 
^ž|^jįąpildynnū, ar jau duoti 

) eigų ir paskirti 
B^lpanėtLGalįdar būtį, kad 
>lr - liks visai panaikinta 

?. taikos teisė-

VYKtTA UMCBKOI.
Kaunan Šiomis dienomis 

profwrius Mykolaitis-Pu- 
tinas vyksta ilgesniam lai
kui užsienin, taisyti savo 
sveikatos. Gydytojai jam 
UŽdrdudę ilgesnį laikų dirb
ti ir jis t greičiausiai išimi 
Užsieny visų ateinantį ru
dens semestrų. Ilgesnį laiką 
išbus Alžire, Moroko, Egip
te.

‘Darbininko” Katalogu
rnmhjL i r ■ * n

JVAIBKMI WY*OB

'W$yLMMillS”

kaa

fc

t

žinodamas kitu autobusu mo- 
kėjau jau po 1 litą tėtt ir 1 
litą atgal; pagaliau sUžino-

pradėjo juoktis iš manęs, 
kad “anferikąnauf’ turi tiek

"Bastai” ota <« kartus por 

spalvotu risteUte** Ltoįrofc 
tetom 11 Ht, pusri tetą I Ii*

"Mtsą laUmMis” Mitam kaš
tuoja keturi litai, pusti natą d* 
Htd.

Latvijoj, tefcj k Vokietijoj

tą S h. -
fttai ariu, ilt. M «**t Amritaje

. i*twi; Jotartm, “B»riirt*i

tik po ■!• litų.
Užeinu karių į kirpyklų 

Kaune. Apkerpa ir nuakuta 
barzdą.’ Paklausiu, kiek tu-

Vyras įteigė vataybę, 
moteris namu*. Bet dabar 
vaistyki* uždaviniai taip 
tuntai kad moteris turi

1. K*M 
s t 4a i 41*

yiB BtMlMbMni iMttUMK htatfll ate* i aiaiMHM MmiBml ĄMfli S*
M'IMte Pr«M Mte* SifiTta, ife wy*rt-Kvmą

Aterrjfrfff IŽMBfoHteA takėlė many jmsibiau
■rcTiMM IteltetpM įėjimo tokiais reiškiniais,

Brikai*

Hi AMD. n Nr. “KM Ufitn*

IlraŽydinkitž J*ią

**

Vtetą Itabyitašb* — Bta-

LIETUVOS ALBUMAS II
AŽMA- ji

a ■

*era»ą ptt Tirą 
lipte*. VertSKua,

Tabakas—Mwo*s
010 itfta

Grandai Verksmai, Maldos Go- 
guMe, Bitatio ir Spalių m*- 
mtem. Wridekim,K.AVa-

M traktato kun. K. k..____ te
Mtaą TfMjteM — fihttkita- 

auta pagrindą mteą tik*jh»o. 
Virti Jonas W> Mrriatas-__ te.

Xte*m tektot
J Mtarifia* ir B-vi, Xa«. 
tat - i n    .......... ...........—^SOl.
laąi fr KalHk: ttekluM- 

tijst, MMtolfri ir Ditlofri. 
PaitH Juosm V. Kovai__ JWi.

vtUuite. Vert* S. Bek*wlEMll|i.

beUsvlMM Ir ie vykdyŪM
Bneijoj __________ ___lle.'

VritlkMMStvyMi 
vakiiiUtiM ir g«*aBn*ni sti, 
gataomi*. Sutaie* Matu Ori-

laka* — (potas). Para** 
Vaitkna___

G*valevUiu*; 
►tatai, n ap-

■ ,r» 

KrftteteųM 
Pr®L V. JorgvŽto ISe.

. Smigu ir IhvSiiy*, P*r*»
ši tam. P. Budy* < >0t. 

gydai iMmji. Para** B. 
aiiėiitl*' •••• '. •; ........ - ■■■■■ -■'•
MaMu ltaJyH, btoriMaa 

IV4* Ktatauėb kri 
Urtnri* kalte*

$ SIAUBIAI KOVOTI 
TABPSAVKS.

*jtffenew. Alaus sindikn- 
F galima sakyti, visišta&i 

Mim. Iš sindikato išstojo 
p dujamus Kl|ipėdo« bravo- 

jA**Susidarė du frontai.
jEpje Bindikatininkai imą* 

fWp»pra«tų priemonių. 
*UšMmo& Lietuvos bravo- 
^Mb^edąmi atiduoti klai- 

Škiams bravorams “per 
numažino kainas

[ Klaipėdos krašte. Klai- 
iai bravorai išleido 

imu, kad šių suma- 
; alaus kainų reikalautų 

j ir Didžiojoje Lie-

oeioe Lietuvos bru- 
į Vorai alaus urmininkam* ir 

išpirko paten-; 
tad tik pardavinėtų šių 
►tų alų ir. jokiu budri 

gardavinetiy Klaipėdos a- 
“‘Kas mėgina pardavinė- 

BF~KIaipedos alų, tie susi- 
a grasinimų ir kuone 

ftapdao priemonių parartoji-

vo< *ydai į suntą 
fJKįtHnas, Rugp. 1 3d. išva- 

t^tevo pirmoji žydų darbi- 
į parti ja į Sibirą iš 60 
ų. Iš viso ten žydų i»- 
a apie 316 žmonių.

¥ BAIGB MOKSLUS.
L Rugp. 13 d. išva-
‘ 'Mųirijos mokslus Jonas 

Mažeika, kuris kaip krašto 
apsaugos ministerijos sti- 

sfiijatas išskirtas į gusa*

—--■*' * ■ ■• ■ ■ ■-■ 
nė* Ūkio akademijos rei

kto išvyko i Londomi.

SUMKI KAYASTBOF A m* 
BALTSTOGE.

Rugpiucio 7 d. tarp Balt
stogės ir Lapų-stočių įvyko 
sunki geležinkelio katastro
fa su greituoju Varšuvon 
Rygos traukiniu. Prieš tai 
išėjęs iš Variavo* keleivinis 
traukinys tarp Lapų ft* 
Baltstogės, ties Baeiukij su
stojimo vieta, turėjo sustoti 
nes sugedo jo garvežys^ M&- 
<inistas, nieko nepranešęs į 
stotį, pradėjo 'garvežį taisy- 
ii. Prie paskutinio vagono 
jįj buvo pastatęs kondukto
rių su Žibintu signalizacijai 
I<ipų stoties budėtojas, ne
pasiklausęs Baltstogės sto 
ties, ar ten jau atvykęs ke
leivinis traukinys, ta pačia 
linija paleido kiek vėliau 
£jmiį greitąjį Rygos trauki
nį. Greitojo traukinio maši
nistas signalo nepastebėjo 
ir traukinys visu smarkumu 
užšoko* ant keleivinįo trau
kinio. Paskutinis keleivinio 
traukinio vagonas buvo vi
sai sudaužytas, o kiti du va- 

.gonai nuėjo nuo bėgių ir to
limesni 6" buvo apgadinti. 
Chvitojo traukinio garvežys 
su mašinistais apsivertė. 

iPer katastrofų žuvo keturi 
žmonės, iš jų du kariai. 14 
žmonių buvo sužeista, jų 
tarpe 5 sunkiai, kurių vie
nas pakeliui į ligoninę mirė. 
Bačiukų sustojimo vietos 
budėtojas, o taip pat Lapių 
stoties budėtojas suimti. #

Keliant nuėjusius nuo be
rnų vagonus, vėl įvyko ne
laimė. Kranas, kurio pagal
ba vagonai buvo keliami, ne
tikėtai nutruko, sunkiai su
žeisdamas mechanikų ir 4 
geležiiikclieciijs* j

'Kiekvienas puslapis labui 
gražiu, paveikslu papuoštas. , 
Kiekvienas I'etuvs privalėtų * 
įsigyti šių knygą/ Albume 
patalpinta atvaizdai visų žy
mesnių Žmonių dirburiųLie- 
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jo kaina buvo 
Dabar ginsi tik už dolerį,

PeikaltntkU ?

“DABBININKO’*
aw *, BBO AD WAY 90,9Ott0t,

Dr. VlM. rUMrio MM, 
fctorijM .pyinkL D. tOMl W.0Q

t* J, GtruUl — .......  . ....te,
Gsaitei Br*4žtaatakte

Dr. A vmnfa «u
Utapantattoi Xte te kai* 

te ją MteteuT Pute 
tt**yr»jl **»!*■ tek nn- 
eisi, orai. Barte J.JtenmM-JOi.

tetegs įteksi.—įteki 
Kim. A MiltakM--------- - *ta
te* (Pte*). Barte M.

Chirtaltii _*—•—  .11*

(Dalk'll). Su p*vrikilaia_.7Sf,
Vtotelta* Itena. Virt*

Sun. P. Banrmitia ,.-,f . <■ te
Vaiką Knyfte — ia pa- 

rteteh ...... te
Mana Iteite Ditejaj 

Karty,191S ir Mitai. Para, 
i* Kun. J, P. Jonaitis (Ka- 
pelfonu) - --------------------------- te

PamaldąVadovlUi, tUtiju 
Gruidfti Viriamal Sudar* ir 
lilsido Kun. J. KonėtviČiua._~lOf.
Mteryrt*i KuMrttaaybi’ J. 

fieMtuikk. Žv. Km. D-joi lei- 
(linyi, Kauna ^.„■.,l..   „te 

ftankiataaia Laikais, Para**
A Rucerižini-------- --------------te.

trasiu Gabrtiitaa. IJliido
T*vm ALfonaai Maria C, P. te.

BaUciJta Mokymo MiteL 
ka. Butai** K. J. Skraidysite,

Ltekita Mažajam AMU
Pria Manęs. Šatais* Kafrtk
ŪM-------------------------- -- ----------te.

tteą Wak Parai! Ka- 
tya Puida _____ —te

Atensaa Pasaltai--«« p*, 
aikaltliafa _______ _—„.te.

kndaiulaitii’_______ te
I* KUtate po tempą ir

Aziją. PataM Pranašią Jdl U* 
,'!' terpia* bume

Pažus te KiDą-MIMui” 
panda. Odos apdaru t&OO ir SS.O*
Kate KavjM Atert Ata

rta *- juodai* viriMte........te

TBATBA1
Vteasllo Dtopsta ra A*H- 

h*. Vieno reikemo juokai. Sa- 
lietuYta VaidovUtia ,. „„„Ils.

Mtpaisytoja—ksturią vofltt* 
mą drama. Para** kun. Pr. M. 
Juta. Kaina....i .-.„te

"apytaka 15s,- . • • • ’> 
kad “amerikancų’* litai mtt ___ _
žesnės vertės. Čia man ne- Tura Mtaritai 
gaila tų “amerįkarteų^ litų 
ir savęz, bet gaila visų gem* 
širdžių lietuvių Lietuvoje, 
kurie turi kentėti už minėtus 
apgavikus, nes Amerikoje 
platinant panašius gandus 
nedaroma išimčių — ta* pri
metama visiems lietuviams 
Lietuvoje be išimties.
> - Netikiu, jog taip elgtis yra 
leidžiama iš valdžios pusės. 
Čia, manau, yra atskirų šmu- 

’gelninkų sauvaliavimas «le* 
pjautis nuo valdžios. ,

Blogai daro tie Amerikos 
lietuviai, kurie grįžę Ameri
kon garsina laikraščiuose šL 
tokiu* dalyku* — tai palte* 
ka be jokio* naudo*. Visa 
tai reikia gairinti vietiniuo
se (Lietuvoj) laikraščiuose, 
kad girdėtų ir žinoti) valdi
ninkai, kurie šiuos reikalus 
tvarko, nes dabar jų kaltinti, 
juk negalima; nekeliant vie
šumon tokių dalykų ir jie g- 
pie tai nežino.

Autobusas, kuris mane Vė
žė i« Onuškio (Tr. ap.) į 
Birštoną, yra Nr. Ai 30.

UŽ straipsny minimų fak
tų teisingumą atsakau.

M. A. N^rkūnan

Bthtamas Amerikoj daug 
girdėjau skundų iŠ grįžurių 
iš Lietuvos ekskursantų, kad 
jie čia pravardžiuojami *me- 
rikonais ir nežmoniškai iš
naudojami, apiplėšiami, ži
noma, labai gudriu būdu ,(pe 
kriminališkai). Pana&o* 
kalbos sugiįžusių Amerikon 
nepaprastai šaldo jausmui 
lietuyių, išeivijos prie Wp 
numylėto krašto ir giminių.

Atvykęs į Klaipėdą S. m. L A -
birželio 18 dien% patyli kwm “***<3^,
klaipėdiečių priėnniną ir 
vaišingumą, atvykę* į Kau
ną, aplankę* laikra&ius, pa
vasarininkų, ateitininkų, »i- 
tiečių ir daug kitų testerą, 
aplinkybių verdamas esu tu- 
įėjęs reikalų su gana aukš
tais valdininkais, policija, 
žymiomis įstaigomis—visur 
sutikdavau mandagumų ir 
nuoširdumą. Čionykštė dva- 
riškija —; tai angelai: iš jo* 
patyriau daug paramos ir 
vaišingumo. Žodžiu sakant, 
atjautimas viens kito lygtai 
kaip ir lietuvių svečių, atsi
lankiusių Amerikoj savobrtF 
lių tarpe. Visas paleista*’A? 
merikoj neigiamas kalbas a- 
pie Lietuvą laikau melagin
gomis.

Bet kuomet, palikęs minė
tas įstaigas ir jų asmenis, 
leidausi keliopėn atlankyti 
giminių, Amerikoj paleistų 
gaiidų tiierumą turėjai! pro 
gos imts patirti ;*ypač tas bu
vo jaučiama keliaujant auto- 
busaisj kur nuo “amerikan- 
eųM buvo imama Žymiai Jau-; 
giau, negu nuo vietinių gyv 
ventojų. Kadangi apie jai 
taivau jati girdėjęs dar būda
mas Amerikoj, tai parvykę* 
Lietuvon maniau būti atsar
gesnis ir apsisaugoti nuo to
kių išnaudotojų, tačiau nėvi- 
sada pavykdavo: tekdavo 
mokėti dvigubai artm ir dau
giau. \

čia noriu pažymėti ketetą 
tokio neuormrinmo faktų,.

Karią rengiausi važiuoti į 
Onuškį (Tr. ap.), 1M? au
tobuso jau pajutau, kad Žmo
nės kalbasi apie “amerikim- 
rtta'y su pinigais. Muęykre 
mum* i Butrimonijų žydeli* 
imdavė man kortelę, kurioje 
laivo parašyta 10 litų. NeŽi- 
imdamasAą tai reiškia, krei
piaus į Šalia aidinčiu* ketei- 
viita. die tsiaiŠkum, kad tiek

kėti tik 5r litas. Daviau ra- 
mybę. . •

Pirmą karią važiuodamas 
į Pažaislį nąAėjau UŽ kelio
nę autobusui 4 litus ten ir 4 
litus atgal Maniau, jog tiek

tai dar laimė, kad neleidau 
šalto vandens vartoti ki
taip gal ir 20 litų būtų per- 
maža, '

RugpiUrio1 «L grįžau iš 0- 
nuŠkio (Tr. ap.) autobusu, 
Atvykęs autebusas surado 
maža keleivių, bet mėtę* akį 
ant “amerikauoo” ir spėda
mas, kad uamerikaricain la
bai brangina1 laikų; jiems 
dienok ir valandos yra su
skirstytos, pabandė tuo pasi
naudoti ir pareiškė, kad ne
važiuos kitaip, jei jam neuž- 
mokėsiu 15 litų, Kuo kitų gi 
važiavusiu pageidavo tik 6 
litų. Ką gi darysi — Įdek 
reikalavo, tiek ir sumokėja^ 
tašiau man tada neišdavė jo
kio bilietėlio. Pakely rinkda
mas keleirits, autobusas nuo 
jų reikalavo tiek, kiek yra 
nustatyta. Dar turiu pažy- 
meti, kad iŠ man?e paSmė 15 
litų ir aš važiavau iš OnųSh 
kio (Tr< ap.) j Birštonu, o 
nuo kitų ėmė tik 6 lit. nuo 
Onuškio (Tr.) iki Kauno. 
Prie šio įvykio buvo 2 liudi- 
uįnkai: Antanina Jaraminie- 
re ir Juozas Jaraminas ik 
Kaniūkų, Trakų ap.

Panašių atsitikimų paty
riau ir Okupuotaj Lietuvoj.

Pnriatitata įvykį* su ma 
Idm (aukštu nutMaa) nuo 
Onuškio (Tr. ap.) iki Bhš-

„te.

Midi_____________________ 2Si.
aJUJl TaTpIMttAM sncn*.

rištinis ko*iriM<. Parai* 
tam. Pr. BuŠyi, M. I. 0«—1^0 

MteMdMtnbtesyjf. Joakin- 
CM apMfymM kilfeirti į Pi- 
ryžių k atgal Mikalojaus ir 
Glapiroi Ivanovų,.. Mgnld* 
Mafnus Parvalkietfe JO

KUM Jtettst Pattaų *ar 
60 dienų—Api« f teta darybai 
bi galo idomOa nnollklai ke> 
Hon«a per Įvairina kratau. 
Para** Julių* Varna. Vertinu, 
J. lUlžiknaU_____ |i on
tatataMi OeuiteaiJiM P»- 

grtetal Para** Uuh __ ___Vfe.

..*LW

vtfinlait ir .......1J*

ntų keanedų*. Para** Šatriją
BMoka* __________ _______ JM*
ūtegą Akadimlja ir Ubagą

Saitai — kotatdijoa po l ak 
lą. Para** Suriją Jni«tikau-M* 

SaftgM—Drama 4-rią ak
lą. Vari* Akelaitis

Manu m g fia dalia daamoi 
‘Gitai Ttaatcii Gėrijiu.H Pa
ra** Ko. U VaieekatakM—10i 

lydą Kantftai — drąsu 4 
aktą, 5 par. Vert* J. M. Kr 1 
vintai ;--------- ...................—Jte

VW *tal 3-ją vriteaią vai* 
dali*; >art** E V. —___ Ite

PatrMja, arte nefinomojl 
baakta* — 4 aktą draata. 
Vert* Jouaa Tarvydu 10a 

ligaaymo AprtreMIrfaiil — 
atfjtaM ir crveataM aarle- 
nri* Jteam Krietata Vltafai- 
iau M ąatataai* ___ -'

DrtaMe; 1) Genus*; S) 
l^btata-ą aitą; *) Iterde 
StablUdM — 4 aktą; paveš* 
L Tarvydu . tei.

MMtaUTL 
llMlIVINtt

ta
hr

Wt S) BMilgrk ***• lak 
ą teteki & K* D. ir JL-M* 
Wto| Statei dalia Ht 1) 
Urtei aute; 1) Asta*** 
M tetekai K, D. teM—lta

“Darbininko’* administracija, norėdama praplntintl
turimas knygas, skelbia didelį nupiginimų—imnriduoda 
knygoaiiž pusę kaino*. Kas.ablųa|lkOft»tasgaus knygų 
už dlO.OO vertes. Binigiu turi teiti prisionriami su užsa- 
kymm nurašykite,-kokių knygų norite.

Bū užsakymais prašome nosiveluuti, m parduodamųjų 
knygą skaičiui apnilsfiuotas. /

Neužmirškite—visos knygom puriau nupiginti*, bot au 
užsakymu turi bfiti prisiųsta temt $5M
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DABBlttKKAS
RlRl

Arinteto, Baptyi lltt.

BALTAS ZJDMADAB |- 

Didžiuma dalyvių gcgiižb s 
nėm* linksminasi, žaidžia, 
lenktyniauja, žoka, dūksta, u 
po to, jx-ril»ę — Mtplukę, fi
na gerti šalto lemo^ado, aa- 

Įvo troškuliui gesinti. Gegu- 
[žinią rengėjai daro puikų 

________ __________ __________ ______ įbijmj iš lernonado, ir tas yra 

JAUNO MKO ŽMSUI IR MINBUMIOSI
' [pasakyti, kad tie, kurie iŠge- 

kitokie dalvkžliai, kuriuos I™ <Wg Salto lemonado ar 
vaikiu mėgsta. Smilffa dė- vandens, kai kada pndnrn 
Žės gali Imti padėtos ant ncHogij biznį ir daktarams, 
porfiij. Mažiems vaikn.rw užl Ifimmrię ger
tai' niėternčfil malonesnio.P nėra iveika, o sužduiuimi 
Daugelis vaitai pilnai pasLl'r perilsusinm gerti vandenį 
tenkina ilginusias valandasĮsu I«1ais ypatingai yra pa
kuždami smilfiii dėžėse. vojinga. JPattgeMs yra paty- 

Vaikas atranda daugiau Į to, kad išgėrus labai šalto 
malonumo turėdamas sauja vandens, veidas pabąla ir 
“clotbespinii” nrba špulin-F«'^“e pastaro suntai- 
kin sifili} negu nupirktais Įmng. Kitus nukr<K-ia šiur- 
Žftislnfe. Geriausi žaislai vai- pulys »r, parvažiavę namo, 
taims vra tie, su kuriais jiė Hogaį suserga. Periiilnsiam 
turi ka nors daryti. Meka- staiga atvėsti yra nesveika, 
niniai žaislai tik laikinai P vidurius atšaldinti su to
juos nubovina, o paskui jie l,lais J™ ’abai pavojinga, 
ieško, ardo, norėdami au. Įneš galima susirgti pneumo- 
rasti kas juos judina arba niin> inkst'I H«ar arba wt°- 
varo. Gerinusi žaislai' yra RS I^vojinga lig® gauti, 
tie, kuriais žaizdamas jis ga-Pa«& ,abai daug yra sugu
li pavartoti savo mintį. vaizJ®®? Rnvo skilvi todėl, kad 

. dnote, kaladukes namelių M1® Mta vandenį su ledais.; 
statymui, žurnalai iš kurių Gydytojai ištyrė, kad ge- 
jie gali paveikslus iškarpy-Į,'imn8 labai daug šalto yan- 
ti, juodlentės, popiera, nmJdens silpnina šndp Taigi, 
lis lipdymui, vagonai, ISlėsK“’01™} įsitikinimas, jjfik 
ir baldai, žmonės ir gyvuliai Iš®'*'’8 lemonadas “širdį at- 
miaiatiiroj. Tarp metami Įgnivina,t' ym tik klaidinant 
nių žaislų, geriausi yra trau-Ų’ pasaka. Atsargiai su šal- 
kiniai, jei juos vaikas gali hl 'tomonadul. KetižSaldyk 
naudoti savo kombiiuiotėj.|saTa skilvio! Jei esi.ištroš- 
Svarbu, kad vaikui būtų pa-Įkfs ir pailsės, tai verčiau pa
liekama pačiam kų nors da-Į’l^k tant keletu minučių, ir 
ryti. Tokiu būdu, pas jį iš-1<® tada'galt gerti vandenį 
sidirbn prigimti gabumai,|ar tomonadij. 
individuali iniciatyva.

Šis principas dar nereiš

S veikata*B tingus T tirtas
Vcician pirtyje e-aut iš lėto 
alHirėdinti, m»*mu pasijau* 
g<ith nei po Įniko gailutis 

.Dr. JL

Ifeturiška*,

DidžiumK fateivią Jfoftų 
maudynių nfUĄtota. šaltu 
vandeni* bŲ<N Į 
tinti pate

Kuomet tik kūdikis pra- j 
deda judėti jo žaislai ir 
nmnkštinimas prasidcHla, 
Sveikas kūdikis mankština
si jo darirn valandomisr Jis 
blaško savo rankas ir kojas. 
Jis išskečia ir suglaudžia 
rankas, ištiesia ir sukinėja 
sprandą. Vėliaus jis išmoks
ta rėplioti, ir tuomet jis 
laksto beveik Kiekviena ini- 
iiutą kol tik jis neužmiega* 
Jis lipa, siekia, tamposi, ko-

, lia 4r neša. Nežinant,, jis 
tvirtina savo kaulus ir mus
kulus mankština, kas reika
linga augimui. Kūdikis, ku
ris yra suvystytas arba 
tampriai aprengtas, arba 

. taip apsuptas, kad jis nega
li judėti, negali gauti užtek
tinai mankštinimosi. Rėplio
jantis kūdikis turi turėti pa
skirtą sau vietą, kur jis ga 
lėtą judėti aplinkui, ypatin
gai tuomet, kuomet nėra 
kam jo saugoti.

Yra puikus dalykas, jei 
vaikai gali turvu ‘atskirą 
žaidimui kambarį. Netiktai 
baldams yra sveika^ bet vai
kas jaučiasi turįs nuosavas 
teises ir vietą, kurioje jo šei
myna yra priversta pagerbti 
jo Žaislus ir kitokius daik
tus.

-Kalinant apie vaikams at-
skirsi kambarį žaidimui, nC-ikja, kad vaikui nereikia duo- Į Lietuviai mėgsta kaitose 
. . yę®*8. ?’eWS H m«lžiagos, sugestijos ir pirtvse savo kailį perti su 
žaisti, kaip lauU Prie »i«-|kokiij nors instrukeijii prie 5Iuota 0 kaimynę “kalifas 
'*1511 n nOTAiiert-i ri-kil-oiMii v * <*• ... ' t% »i • . .... »i ♦ . 1 s .

ra

intj reikia parengti tinkamų 
vietą vaikui žaisti. Jei to
kios nėr, tuomet reikia tan
kiai išvežti į parkus i» lau
ktis.

Jei Ir yra kiemas ar vieta 
kur* žaisti, maži vaikai daž
nai nenori būti lauke, at
skirti nuo motinos, todėl 
jiems reikalinga žaislą, smil
čių viedmkai, saugios sūpy
nės, minkšti svaidiniai, ka- 
ladukės nameliams statyti ir

■ejė|.iiix'4..^-!!‘wlL!!JMii‘j.' -' > m i .to*ĮRSRMWwawawMMawaaą^™
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prisipra* 
tinti pw Inft^vimdenK yra 
akai sverte fcttom<‘t liętu-j 
vial nueina teriton pirtin, 
kurkaržto gai^yra tiek, kad 
vos alsuoti
mr rojų* J '

mis štąotorijJ^vieiH kito nn- 
garns, ataf
perisi iki lx*veik n|>alpstn. 
Išsiperę džiailgiasi, esij; 
“kraują iyudmnu, reuma*

tna, mi, tav 
uit šutinto-

dramai ir

MAVI>yTI5 SVEIKA

Kveikiitu yra turtas, 
dažnai maudantis gali

n 
tą 

tiptą įgyti. Kokius ryšius 
turi maudymas su sveikata ? 
Žmogaus kūnas, pats save 
reguliuojantis, susideda iš į- 
vairią organą, kurie sveika
tą palaiko. Tarpe ją yra kft 
ne oda, turinti tiek daug 
kraujo gyslėlią, ir nervą,

pirus nt snmn

Lietuviai mėgsta karktose
SU

IV, JOXOBV.BX». BABATjmS 
DBJOS VALDYBA

PlmtolnkM — M.iiota
M ML i<t* tol. Itortterttri Muse.

Trieptame CrittMbla 84*1 
Vke-Plrmistakss — L Ifatrsarium

24 TMMM l’*rk, M. Btata Msta 
FtoL Rsiltolak** — J. GlIMfci

5 ThtaiM Itorto Mta M** 
Fin. RsMlnlntour — M, teikis

ŽOO H Nlfttti SL. S®. Hoatta, MaM 
alininkas A Ns»Hl*i»se

teM K Brtadsny, S®. M«ų Mm*. 
Maritolks — J, Įteikta

T Winftohl ML. So. Borita, Mato. 
Drntate talko toririnktoM* Jcm tęriSą 

scMItar ktokiteta mSterio. i tąL 
po rietą. Įtampą* Milėj* M- 
»L, Mri Borion, MM*k

iv. KAZIMIIStO M. S DR J.0« 
V*U>YP08ADR»AI 

^imininta* — X OrabliukM,
21 PnMHiU Su Remlvjlto, 

Vita-Pirmtolnkta ^fsrtallnnto, 
140 to>w«n Su So. Boston, Mm*. 

Pmt Uritėnlnks* — Vi Parimto** 
tlfi įtapta St* M Btaton, lite 

Kln Ttomnink** — M; telkta, 
258 K Nlntft »t, R». Btetoa. Mate.

— V. Itafatfa,
Mereer SL. So. Meta 

Tri., M Berita 0M7-W.
Mariiftlto — -T- SŠiikte

T TClntfoM 8t* Sm Borita, Mriri i 
Draurik talko pririnktamtaiantei 

nedrirtltaį ktokrUne mtaeri* PanųM* 
joe nalėj. 402 K. Sriante SU State 
Borita. Mase,

DB4TOB VALDYBA 
PlnrintatM *• Jta* U ftariM

SS Savrtor ArK, Dtoeteator, 
Pr*L RriktatakM — JU Jtevtei

Ml B, ShMMfmy, *. Bate 
I ta. HMitaŪtoM —• Jmii (Mm

Ttortafcrft — IMtm GririM, 
14 VfoteH SU State *•** 1 

Dtunrifc* torirtaktaMl 1MM kM| 
•toridteą klekvte* MMt»

ro globa Moram wt*;
rirtniuiDM*— uwJi AMMMMK

Vta-Pirmtotobi ■— Mm 'MttaMMH 
402 K 5th SU *o, BtataMiSO 

Prot RaM, Ktatota AntoMtaiM 
er G it, ta. Btam, Mm.

tu. ik totam mta 
nn. Rtat — Mwjom MaiMintam ,J

08 G it, ta. Btam, Mam j 
IldlnJnkg (ta MMivItaĮ*

106 wm ea *u ta. Mm m 
Tvarkdarį — Ona MitartM jįį 

1512 CcdamNaJtaU ta. MmjM 
Kum* Gtobl> *-.B tomtataMMtad|

142S Otatabta Mh ta taMU| 
DrangiM MVO MtokM Mf" 

' antri Maratata k totaMtabO
7-4M yat vatam >tagayM« 
UŪnM.

Viaato dramUcM rattatala taitaflĮ

lygnaujai, ji^ptytap?*
Kevifuuia ir ne visiems 

kaitos pirtys eina sveika
tom Pavojinga yra* pertis ; 
tiems, kurij kraujospūdis y- 
ra perdidU Tokius kaikada 
gali apopleksija užmušti. 
Taigi yra iwjmgh karšta 
pirtis tiems, kurie turi hii- 
dies ligą, arba inkstu ligą. 
Vž tai tie, kuriems veidas 
perdaug jmrausta, besi^ 
riant apsvaigsta, — tai pti 
valo į pirtį neiti,
' Naudinga yra pirtis tiems, 
kurie yra peršalę, s&Tga slo
gomis, kurią kraujo tekėji
mas yra lėtas ir kurią kojos 
yra nuolat šaltos. Seniems, 
jei nėra persilpni, išperti sy
kį į savaitę yra labai sveika. 
Bet kurie yra silpni, lai būna 
atsargūs.

Pirčių mėgėjai, turi visuo
met turėti omeny, kad nešva
riose pirtyse galima užsi- 

' krėsti įvairiomis odos ir 
kraujo ligomis, žiemos metu; 

‘ reikia būti atsargiems, kad iš 
po pirties greit neatvėsus, 
paugeliš ilgai periasi, išpra
kaituoja, peršila, apsirūdo, 
skubiai eina namo ir nejau
čia šalčio. Bet gan dažnai 
pasitaiko, kad iš*po pirties 
po staigios permainos tempe
ratūros suserga. Žiemos me
tu ypatingai yra pavojus

V M- Ii- • -

žaislą. Reikia vaikui paro- vailoti» sll liežuviu. Abieji 
dyti, paduoti Idėjąkaip, šiijm-ąiaį porinio .gali būti kai-1 ........
tokiu ar kitokiu žaislu žais- Į |-a^a naudingi, liet dažnai į gauti įvairius plauČią ar 
ti. Tėvai dažnai duoda vai- įgali bfiti ir žąlingi. Čia dali-į iiikstii ligas. Pžtai po pir- 
kams daugybę žaislą, bet |naį pagV||riensiu “ntsiškas?* čiai mkm būti atsargiems, 
nekreipia domės į tai, kadi 
jiems reikia, svarbiausios 
medžiagos, tai yra inspiraci
jos ir idėjos, kas duoda pra* 
tižią mokslui, ką nors gūži-J 
nofi lengviausiu ir tikriau
siu keliu.

vanoti’* su liežuviu, Abieji

traukia kraują, kurs rodo 
komunikaciją su širdimi ir 
tuo pat sykiu priduoda 
skausmo, kas parodo komu
nikaciją su smėgenimia, šie 
du organai, širdis ir smege
nys kontroliuoja visus kūno 
veiksmus.

Kad maudymas turi tie
sioginę įtekmę ant ją paro
do^. rytmetinis nusiprausiu 
maį kuris tiek atgaivina vi
są kūną, kad be jo negalima 
iipsieitt Tame atgaivinime 
yra visas mandvmą sekretas, 
jei nuplovimas veido yra 
taip naudingas, plovimas 
viso kūno turi būti kur kasy , 
naudingesnis, Patpimas pa
rodo, kad šaltas vanduo yęa 
labai gaivinantis ir stimu
liuojantis.

Maudytis drungnam van
denį’ji-AgAiii kuomet nori
ma išsiprausti. Ir tas yra 
absoliuėiai reikalinga nors 
sykį savaitei, ar dažniau su- ' ' • ... t
lig žmogaus užsiėmimo. -Sn- 
prantame, angliakasys rei
kalauja įšsprausti dažniau 
negu ofiso darbininkas.

Šilta matidyne vra taip 
pat gaivinanti, nes iš jos iš
ėjus kūnas greitai sutraukia 
kambario temperatūrą, kuri 
paprastai esti žemesnė neg 
žmogaus kūne, irtas susidū
rimas ragina gaivinančius 
jausmus. Nuomonė, kad šit 
ta .maudynė atidaro kūno o- 
dos skvlutos yra klaidinga.

“ŽIDIHVS”
Ptaf.DriV.My okltfo-Pottoo rta*ta» 
tanss Utotatorito mokslo, rimiometai 
Ir akaifanlftkojo gyvenimo Jllnrtrnotas 
menesiijI« tamsins yrs Oldilssriss, 
rimriaHrita |<Jomitari*ątr ktekviu»» 
prMlIsvinvrissi Mn<ąn>! tlnkamlsąstai 
neturiu tamstos ToOM viri perimtaM-' 
to utaltakytl “MaioL”

“Židinio" Malta Mestoje; stotĮ&U 
pasm. 20 it; AmelMJo MriSMi 
jtirinerini. 12,80. m

Adr,: «Mdtoto/’ Kw»ta Daikto Al
A • '. '

imnEiNta
40 njsttMte riltotų ptatetotoi 

ta Vito pamniO ritvleaą OrierĮJjMĮĮ 
ItaJtytoJ** Arėją* VitkauskM, KM 
nittatariri, * J

nes jos visuomet esti atda
ros.

Jei aplinkybes neprilei
džia prie išsimaudymo# štai 
ką galima padaryti. Paėmus 
abrūsą, reikia jį sušlapinti 
per vidurį drungname van
deny ii» išgręžti. Laikant abu 
galu, trinti nugarą su juo į 
abi puses. Dažnai jį sušla
pinant ir išgręžiant, galima 
visą kūną tiiip ištrinti. Iš ’ 
sįmaudant drungname van
deny kas rytmety labai gai
vina.

^laudvne,* kur vanduo puo
la kaip lietus iš viršaus yra 
gerai tvirtam žmogui, liet 
kitiems netinka. Taip pat 
dažniu maudantis labai šal
tam vandeny yra pavojinga, 
nebent pasirodytą reakciją, 
t. y., smagus jausmas be jo
kio drebulio.

1 . F. L. LS,

PLIS

MAGIŠKI
nįaaofj>a!&c^^

SPOSAI

“ffl.HI*USRHOflffr 
Vkamft pasaulyje kalbata^ j 

rąžomą gpie Vilniaua kraž^, 
jo gyventojai Ifetuvita t £ 
0 betgį mažai km apfe jta»| 

noma, nea rėte* kta tari 
miaidarti bgtarpilkai -ta'-Vftrifj 
kraite lietuviai*, * <• mI

Jeigu įdomauja^ Vflniam 
to gyvenimu” tvettataMU^M 
juo labiau turi juo itaMMtaM

D«urlioi 
nan^ią tolimnoee kražtitata 
rą marią Vilniaus kraMo tatari 
gyvenimas yra nežinomai.

Tą spragą galėtą Mgyri^j 
nąa jau ketvirtu* metu* VW#( 
lietuviu Irfkražtia ’’ ’

“VILMIAUI
"Vilnyta Bytajw” tab jg 

kiaušiai apie viso Vilniaua k« 
lietuvių gyvenimą, nužriteMj 
jį vispuriŽkai. '*•

*‘VUMi Byt^’’ata*Wh 
sužinosi, kur Vilniaus 
tuvis verkte, o kur dtoąMH 
sužinosi ko jte siekia ir 
gyv**1** ■ ’ , >'

“VilnteMi Bytojwi” MaM 
karius per savaitę. jį

°VUniam Bytajųj,*’ ttariHį 
me Vilniaus kražto lietuvių Wi 
nėję sargyboje, lyg vektetolĄj 
stepindi visa tai, kta detari^ 
dimino, Vytauto tėvynljA * ’

Todėl kiekviena* ItetarifcJ 
skuba užsisakyti “Vllihita M 
W* j

Rąžykite žino adresu; WMkl 
«v. Janrica t—1 ^TMhm IĮ 
M”

1 dtoterit,

PAIEŠKOM*
PADŪKO Stepono Apielčio. Jis 

iivyko į Ameriką keturi metai 
prieit didįjį karą, bet jo Rj’vcnimo 
vieta nffra žinoma. Jh paeina iŽ 
Darb?mj viĮ^iaus, Sudicnų kai- 

* * Ino, Laukžemio parapijos. Jųi pata 
arba kna apie jį Žino pranokite

“Darbininko0 idmintetracųni 366 
W. Broatteray, So. Boston, Mnw.

PMEšKOMt
PRANAS LUKAMKVIČIUS. gyr. 4051 

K Seventh Rt, M ą*ton toftko jwr<* I 
brolio KMtunto LatateviefiM gyrenn-1 
mIo MMilan n>io Srmnton, Pa. Arini I 
jlg pat” Ar Mm apie jį lino, malonėkit I 
praneML I
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JONO KMITO EILES
* •

HOW TO PUtFORli MBSMEMZED MMG TRICK ,

* laibai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus, “Darbininkui** prisiuntė 
75 centus gausi Jono Smito gražias eiles.

Jonas Knūfas vienintelis Amerikoj lietuvis po* 
etas, Jo eii?s pilnos patrijotišką jausmų.
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DAJtglNIJIKAS
(TheWorker)

V.

Vyskupo Petro Bučio 
Atsilankymas

I J. M. Vyskupas Fetras 
f Bu^ys aplanke keturimf pa- 
|f; rapijas Bųstono apylinkėje. 
I Bekmadieny, Rugpiučio 23 
■r į, Cambridge’iuje laike iš* 
E kilmingas pamaldas, paskui 
į dalyvavo nikarienej. So. 
B Bostone buvo net tris dienas 
■ per visą Federacijos Kong- 
& Fąskąi kotviriadieny 
f Makėsi Broektone ir penk
to jtedieny Norwoode. Visur 
E "tflivo priimtas iškilmingai. 
L įtaraujant draugijoms, ir 

‘skaitlingam Žmonių butini- 
į Visi buvo pasiilgę J. E. Vy- 
L skupo. uolaus dariiuotojo^A- 
r .berikus iietuvią katalikų 
s mkaluose keli metai atgal.

Pilnai užjautė jo kilniai mi- 
| . rijai—apaštalauti rusą tau- 
į- tai- ir suprato šv. Tėvo tiks- 
E ^UTH išrinko tą mokytą ir 
į darbštų vienuolį ir konsek- 
F“ftvo jį Olympo yyskiipiį1 
|s kad užmegsti ryšimi su dau- 
I’ friiu rusą priėmusią katuli- 
E lybę ir padaryti rimtą pa- 
B Mangą prisiartinti prie vi- 
r bos rusą tautos, kad,paląip- 
r sniui grąžinti ją į Kataliką

Bažnyčią.
E jo Elįeelencija savo pa- 

moksluose plačiai ir tiksliai 
t aiškino savo misiją ir taip 
I* nušvietė klausytoją mintis.
U. ' p I•' \ '■ .....P'.. ....J±..^g==

t Artimiausieji Federacijos 
I , Uždaviniai

kad jose pdiko nūkiek abe
jonės dėl jo pasiuntinybes 
tikslumo ir reikalingumo. 
Jūs—sakė. Vyskupas—atė
jote pamalti Kataliką Vy
skupą ir dabar matote mane 
kitoniškais rūbais apšilk* 
džius} ir kitaip šv. klišius 
laikantį^ Bet žinokite, kad 
Kataliką tikėjime yra dvi 
dalys: viena paeinanti nuo 
Dievo, kaip antai tikėjimo 
apreikštasai mokslas ’ ir sob 
kramentai, kita dalis pačią 
žmonių tvarkoma, kaip am 
tai apeigos ir ceremonijos. 
Pinnają dalį, vadinami, Kri
staus mokslą ir sakramen
tus niekam nevalia pakeisti; 
antroji gi dalis yrą Šv. Tėvo 
žinioje,, kurs gali nustatyti 
apeigas ir ceremonijas sulvg 
kokios nors tautos senobinio 
įpročio. Siunčiant misijonie- 

' rių rusą tautai, šv. Tems 
nori prisitaikinti prie ją 
apeigą, tik nori atitaisyti ją 
klaidas, kurias yrą padarę 
Kristaus apreikštame moks
le. Štai kodėl mano išvaizda, 
drabužiai ir apeigos skirtin
gos nuo kitą kataliką vys
kupų. Bet aš esu tikras ka
taliką vyskupas, esąs vieny
bėje su Šv. Tėvu, kurs pats 
išrinko mane tai misijai n1

E <Kwn. K Urbonavyčiatu ReferMa* XX-Um L. R. K.
E ( Federacijos Kongrsfui)
K L, B. K. Federacija, susilaukus 25 metą jubile- 
K jaus, kirtingai pažvelgia į savo praeities darbuote 
R ir mato ten visokią-visokiausią įvykių. Josios gy- 
K venime yra buvę ir svarbią, ir ne taip svarbiu, 
■ ir visai nesvarbią momentą, bet ji nepaliovė gyva- 
K' vusiir kuomet atsirasdavo svarbią reikalų tėvynės, 
E> ar išeivijos gy venime, Federacija visuomet iškilda- 
E vo iki tos aukštumos, ant kurios mes norime ją ma- 
K* lyti. Ar Lietuvos nepriklausomybes išgavime, ar 
E* kataliką moksleivijos šelpme, ar kataliką teisią ap- 
K gynime ji imdavo vadovaujančią rolę, ir mes jaus- 
■l davom, kad tarime vieningą pajėgą, kuri moka su- 
K. bendrinti kataliką reikalus ir tinkamai juos pasau- 
E Hui pareikšti. Tuomet jautėmės išdidžiais^ kad 
E* turime Federaciją, įvertinome jos svarbą ir klausė; 
E niė savęs, kas su mumis, katalikais, būtų, jei Fede- 
E racijos neturėtame? Bet kuomet svarbus momen- 
Ę lafc praeidavo, mes vėl palikdavom Federaciją 
K Šiaip-taip gyvmotį—vegetuoti, kad ji vos-ne-vos da 

rivilkda’to iki artimiausiam seimui, kur vėl ją at- 
jĘ,' gaivimįavom gražiais žodžiais ir pasižadėjimais ir 

vėl palikdavom ją vilktis pirmyn vėžio greitumu, 
E7 kol vėl neateis koks svarbus gyvenimo momentas* 

Dabar, Gerbiamieji, toksai momentas jau atėjo. 
Vėl metas sustiprinti mūsą federaciją, kad turėtą 
jmjčgą sėkmingai risti aktualų klausimą, kurį ji 
Šiandie sau stato: kokie artimiausieji Federacijos; 
uždaviniai

Atsakymai į šitą klausimą visiems aiškus ir ži
nomas. Bino momentu, kuomet visas katalikiškas 
laumulis kalta apie kataliką akciją ir pats šv. Tėvas

.V
k

bar, žemės plotui apdirbti, 
užteko jų geležinkelio—Kaz- 
hj-RŪda-*4Mtokai darbams, 
užteko “Maudo?* fabrikui

įmkė priimti rytą apcįfaa.
Jo Eteehntijai taip da

liklis nulvietua vhi pilnai 
suprato jo paiiuntinybę ir 
karštai meldėsi už jūs sėk
mingumą. Tuo būdu rtmit 
kurie taip smarkiai pme* 
klojo muaų tautą dėl tikėji
mu, dabar iš tos tautos su- 
sitaukė sau apaštalo, kurs 
skelbs jiems tikrojo tikėjL 
mo mokslą. Kaip gausini už 
akmenį ątsimokama duonai 
Tokia meile ir ge/ituž blogą 
atsnnokėjimaa tu: Katalikų 
Bažnyčioj teįmanomaa

Ki<k gero padarė Jo Eks
celencija musą Federacijai 
sunku žodžiais išreikšti. 
Kongresas jam dalyvaujant 
išėjo kilnus ir tvarkus, De
legatai buvo, suelektrizuoti 
buvusiojo savo vado atšilau- WįtMf^^une^naii^T® 
kymu ir persiėmė jo dvasia, budavoti. Ir dar tada atliko 
Jie pilnai suprato, kad ir 
Vyskupo misi ja yra tos pa
čios katalikiškosios akcijos 
dalis; kuri ir jiems tenka 
lakdinti. Jie jaučia, kad 
Vyskupo Petro asmenyje 
turi brangų, uolą ir pajė- 
gingą benęlradarbį. K.

Iin DŪMUI 
BHO?

tinstančiai darbininku, ku
rie plaukė j Brazilija, į Ka
nadą, į kitas šigis darbo ieš
koti* Išeina, kad dabar dar
bas toks pats, koka buvo ge
nėliau. Lietuvos gyventoją 
skaičius taip }>at dabar, kaip 
statistinės žinios rodo, ne- 
mažesp.is,kaip senėliau. Tai 
dėl ko dabar darbininką 
pradeda būti trukumas.

•?i » . * i • * . ■ ■

“Taigi išeitą, kad mūsą 
darbhijnkai dabar yra su
menkėją, susilpnčjy. IŠeitip 
kad yienąs darbininkas da
bar nestengia, tiek dirbti, 
kiek seneliam Bet šitokį už
metimą il^rdęs jnūsą, lau
ko ar fabriko darbininkas 
tikrai užsigautą, jr užsigau- 
tį jis turėtų j^agrindoi Tat

darbininkai menkėja, at
krinta. *

. • . ».•.« . • . . -

“ŪM iš kuM pagaliau, tas 
dabartinį darbininką trū
kumas7? Giliau, pažvelgus į

. Lietuvos “Darbininkas’* 
rašo:< j

“Pagaliau sulaukėm, kad 
Lietuvoj per mažai pasida
rė darbininką. Jau prisieina 
galvoti apie draudimą dar
bininkams iš Lietuvon išva
žiuoti*

“Kad dtabinmkįLnnw 
trukumas, tai puikiai jau
čiam. Tačiau, kaip tai pa
sidarė, kad pradedam darbi
ninkais nusigyventi? Kiek 
senėiiau, rodos, ir ant tos pa
čios žemės gyvenom ir ma
žiau visokią masiną ture- gyvenimą atsakymas aiš- 
jom.

“O vis tik tada darbinin
ką buvo tiek, kad užteko ją 
beveik tokiam pat, kaip da*

dėl to, kad poną pertekjius. 
Ponais čia Suprantama tie, 
kuiie nedirbar o poniškai 
s===sssse^sHSMm(flR*eąę=5=5S==—• ■ ■ • . . . ■“ ■ r" w 

Uoliai prie jos skatina, koks galėtą būt kitas arti
miausias Federacijos uždavinys, kokiu praktin- 
giausiu būdu Federacija galėtą suburti visas orga
nizacijas į vieningą pajėgą ir įkinkyti įą į katali
kišką akciją, Bet pb jniau paa'nalizuokime katali
kiškosios akcijos esmę, kas ji ištiesti yra l

Nevisi lygiai žiūri į katalikišką akciją ir nevis} 
\ ienodai ją supranta. Nekatalikams, ypač katali
ką priešams, jinai atrodo kai koks baisus baubas, 
norįs paveržti ^pasaulinę valdžią nuo valstybių ir 
ant karalių, prezidentu ir diktatorią sostą pasūdy
ti Kristą Karalių. Tuom tikslu visi taip žiūrihtie* 
ji į katalikšką ją akciją engia ją, kur tik gpliir kaip 
tik gali, ir imasi net žiauraus persekiojimo prieini 
nių jai sustalnlyti. IMsimena čia Herodo laikai, 
Jmomet jis išsigando Vaikelio Jėzaus ir kad jį nu
žudžius, nugalabyjo viso kraštoĮcūdikeĮitts. Bet Me
todas skaudžiai apsiriko: ir Vaikelio Jėzaus nenu
žudė, ir išnaikino visą kartą mažą vaikučių, kurie 
būtų išaugę į naudingus piliečius. Ir vėl dar tuomi 
apsiriko, kad savo žiaurumu padaugino šventąją 
kankiniu skaičių ir tuomi sustiprino Bažnyčią, 
prieš kurią kovojo. Tą klaidą Herodas padare dėl
to, kad nesuprato katalikiškosios Kristaus akcijos 
ir nentapėjo Diėvo-žmogaus pasiuntinybės. Todėl 
ir Bažnyčia, lyg pajuokdama Herodo žiaurumą ir 
neišmintj, sako: “Žiaurusis Herode, kam bijai at
ėjusio pievo Įūmiiausf Juk neišplėš taą žemiš
kosios karalystes Tasai, kurs duoda dangiškąją?* 
l^mmshjj elgiasi ir šią diįpą nckurie pasaulio val
donai su ta pačia katalikiškąja akciąa, kurią Kris- 
tus pradėjo vykdinti šimtmęčią atgal
Nes katalikiškoji i’Iyi jr ) ra w kas kitas, tik išplč- 
1 h mis Kristaus karalystes Žmonių širdyse.

Katalikiškoji akcija tai krikščioniško gyrenU 
ino poafnlatas* tai prakf ingoji tikėjimo dal in, kitais 
žodžiais^ katalikiškoji akcija tai pilims gerą darbų 
fikejhdaSf — tikėjimas įvykdintan gyvenimam tai

nč< aikšte—6,828,12 kv. m.; 
Kapoleouo aikštė—%458,12 
kv, intrų šv. Katarinos ir 
Rotušes aikštės vienodo <|L 
durno po 182,83 kv, me|> 
rą; ir Bonifratą bažnyčios 
aikšte 150 kv. metrų. *

KeeA?
yr/sfą įjahnų. Vilniuje yra 
273 grįstos gatvės; ją visą 
ilgis sudaro 100 kilometrtis, 
Negrįstą yra apie 260 gai
vią, bendro ilgio 263 klm, 
43 nitr.

Diditosios Viluiaus gatves. 
Gražiausia, plačiausia Vil
niaus centro gatve yra Ad. 
Mickevičiaus gatvė; jos il
gis 1,800 metrą; tačiau H* 
gesnią už Ad* Mickevičiaus 
^atvę yra kelios; Antakal
nio gatvė — 3,175 metrą il
gumo, Belmonto 3,250 
metrą, Beliną ^2,400 met
rą, Naugnrdo — 2,505 met
rą, Kalvarijos gatve 
900 metrą.

' Tiltai, Visi Vilniaus til
tai sudaro 579 metrus ilgio 
iš ją geleŽinią ir murinią 
metrą; didžiausias Žvėryno 
49,90 inetni; medinią—78,tO 
tiltas per Nerį — 90,30 met
rą ilgio ir 11,40 metrą plo
čio; Žaliasis tiltas 88,60 
metrą ilgio ir 12,90 metrą

flUMB MESTO PADĖTIS
VUniaas miesto teritorinis 1915 metais vokiečiui duoda 

tikresnių Žinių, tais metais 
Vilniaus užimamas plotas 
siekęs 9800 ha. Dabartiniu 
laiku Vilniaus miesto terito
rija esanti apie 10,400 ha.

Jš viso šio ploto 3,000 ha 
yra užstatyta namais, ląis- 
vas paviršius užima 6862 
Įąi; grįsti ir negesti keliai 
bęi gatvės, aikštes, aikšteles 
ir kit. užima 405 ha ; parkai 
užima 18 M; kapines -* a- 
pie 45 ha$ geležinkelio, teri
torija — 45 ha; vandens ra
jonai (neskaitant Neries ir 
Vilnios) ?— 40 ha.

IKtek Vilniuje .parlcų^ — 
Vilniuje $ dideli parkai: Že- 
ligovskio (seniau Botanikos 
sodas) — 4 ha 2,789^55 kv. 
metrų; Bernardiną -sodas, 
didžiausias parkas — 5 bu 
AgOP*58 kv. nitr., “Tdįutų 
dažas’’ — 2 ha ūMS kv. 
metrai ; Gedimino pilies kal
no parkas ~ 2 ha-1,849,98 
kv. metrai*
- Vilniaus miesto didžiosios 
aikštes. Didžiausia aikštė 
Vilniuje yra Lukiškės, kuri 
Užima 4 ha ir 6,886,42 kv. 
metrą plotą. Toliau eina 
Katedros aikšte — 1 ha ir 
4,111,45 kv* metrą; Ožeškie-

-įrtota* žinomas nuo 17 šimt
mečio, 1648 metais Vilniaus 
miestas užėmęs buvo J75 
hektarą žemėti plotą, 1848 
m, — 458 ha. Toliaus jis 
sparčiai plečiasi, nes 20 me* 
tą praslinkus, 1868 m. Vil
niaus miesto plotas beveik 
dvigubai didesnis, jis išsi
plėtė ligi 895 ha. 1878 m.— 
užrmė 1376 ha; 1901 m*— 
1550 ha; 1913 m. — 5000ha. 
Tačiau ligi 1913 metą Vil
niaus užimamo ploto davi
niai sunkiai *patikrinami.

gyvena. • Tokią poną pilna 
ne*tilę miestuose, bet ir kai
muose. Mitoki ir dar kitokį 
ponai savo poniškam gyve
nimui reikalauja nemažai 
pinigą.. Bet pinigais jie pa
tys nesirūpina. Yra.kas ap
rūpina. > Vieniems litų* ki
tiems rublių šimtais tarsi 
pačios atsiranda kišenėse. 
Reikia tik gerą šnipą turėti 
arba su raudonais žibintais 
lyste lysti visur į darbinin
kus ir juos vilioti eiti raudo
nai nušviestu kėliu.

■ «• . . ■

^Ir juo tokią poną dau
giau leisis, juo darbininkų 
mažės.**

■ v

Vilniaus kapines. Vilniaus 
katalikai turi 'trejas vei
kiančias kapines. Didžiau
sios Rasų kajiinės — užima 
10 ha ir 3621 kv, metrą plo
tą, Bernardinų 3 ha ir An
takalnio kapines — 2 ha.

. Žydai turi dvejas kapines, * 
kurios bendrai užima 14 ha 
ir 2,189 kv. metrus. Pravos- 
576$ kv. metrą, Evangęli- 
lavą kapines — 94ia ir 5,- 
ką reformatą kapines — 2,- 
731 kv. metrą ir karaimą -* 
2,276 kv. m. Grąžini sutvar
kytos Vokiečių karią kapi-^ 
nes dalmr uždarytos.

.. .Katalikiškosios akcijos pavyzdys yra Kris
tus. Jis pirmas piądejo katalikiška jų akcijų, davė 
jai vyzdį, kaip ta akcija turi būt varoma, o paskui 
vist tie, kurie platino Kristaus mokslą, kurie kute 
katalikiškas mokyklas, kūte katalikišką menų, mu
ziką, kurie trauke žmones iš skurdo ir davė jiems 
.tinkamas. sąlygas dorovingai gyventi, vare katali
kiškosios akcijos darbą* Jie visa tai veikė ne kel
dami maištus ir revoliucijas, ne intrygn keliais, bet 
iŠ meiles, pasišventę dirbo kilnu darbo ir davė pro
gos krikščioniškai minčiai apsigyventi įvairiose gy
venimo formose.

Katalikiškosios akcijos laukas yra labai pla
tus. Ji apima visas tas sritis^ kur ir kam yra skir
ta Kataliku Bažnyčia. Tisas Katalikų Bažnyčios 
veikimas yra katalikiškosios akcijos veikimas. Ka
talikiškosios akci jos pradžia yra savo sielos išgany
mas, tos sielos sukiikščionhnas. Bet čia toli gražu

įkūnijimas šv, Pauliaus' žodžių: “Mano teisingasis 
tikėjimu gyvena.- Gyventi tikėjimo darbais ir 
plėsti juos tarp žmonių, tai katelikiŠkosibs ak
cijos uždavinys. Pirmąją katalikiškų akciją pra
dėjo Kristus j n>areigavo savo Bažnyčią tai daryti. 
Pirmieji Bažnyčios kūrėjai — Apaštalai plėtė ka- 
taUkiškają akciją visame pasauly ir ją toliau vare 
Apaštalų įpėdiniai. Katalikiškąją akciją palaikė 
milijonai kankinių ir Mtą Bažnyčios šventąją. Ir 
taip ji eina per visą Bažnyčios istoriją. Tuo bū
du katalikiškoji akcija taip sena, kaip ir pati Baž- 
uyęia, tik dabar kitu vardu pavadyta, užtai atrodo 
kaipo naujas dalykas.

Katalikiškoji akcija privalo būti paremta ant 
meilės. Štai kaip apie ją kalba vienas Lietuvos ku- 
Bigas-niokslininkiu J. StankevičiiiH:

“Be medės nėra pasišventimo, be pasišventi
mo nėra darbo. Katajikiškoji akcija yra darbas- 
veikimas, todėl be meilės nėra įmanomas. Kada Į rakąs nesibaigia. Artimo meiles įsakomas iš mū- 
katalikiškoji akcija pavirsta | tuščią formaiišiną, Įsų reikalauja, kad padėtume ir savo artimams šie* 
supasaulėja — pasidaro nevaisinga. Supasaulėju- 
si katalikiškoji akcija iššaukiu reakciją, ufeispyri- 
hią, antagonizmą ir vietoj akcijos atsiranda nie-

5 kam nenaudinga kovą, rietenos, tarp vieną ir ant
rų atsiranda nepereinamas griorta Meile gali tą

‘ |riovį sunaiikuri, o neapykanta ir kerštas dar la
biau praplečia.

Katalikiškoji akcija tari pasireikšti imsityviai, 
u ne m?gatyviai. Negatyvus reikimai gali būti tik 
priedas prie pozityvaus veikimo. Kutalikiškosioa 
ahrijoa emnė yra tame; kad Kristaus dangiškoji 
meilė yra nukeliama iš dangaus ir apgyvendinama 
žmonėse. Ta meile toliau jau savaime pmdedii 
veikti ir petiesiogiuiu būdu utliekanęgaty  vų įtariu 
iHauitamn Įrjvšingaą katalikiškai akcijai m^iraei- 
jaa Kai Kristalui dvasia apsigyvens šeimose, drau- 
gij"M*» vaMyhrse, ten turės išnykti nefrisėtumau 
ricrirtudns ir 11 y

las išganyti, — jas stikrikŠčiqninti, kad susirūpm- 
tume sukrikščioninti Šeimas, draugijas, fantas ir 
valstybes. Katalikiškai akcijai Bažnyčia yra skir
ta Dievo sutvarkymu. Jai priklauso tikėjimo pla
tinimas ir žmonių dorinimas. Taigi tuose klausi* 
urnose Bažnyčia (Rli tarti antimtetingą žodį ir ap* 
aiapręati veikimo vilias. Pasauline valdžia turi sa
vo visai skirtingus uždavinius, tavo prigimtimi ne 
tam ym skirta ir tuose ivikaluose jai nederėtą kiš* 
lis } Bažnyčios reikalus— veikimą, nustatyti rilrns, 
Bažnyčiai trukdyti, o tik jai padett

. . .Ravo ir kitą sielą ^ikrikščiiminm atsiranda 
labai daug sunkumą* Tie sunkumai gyvenime tik 
tada pradės trauktis iš kelio, kada, meiles lyšiaia 
susijungus bendrai dirlm kunigai ir ĮrnaauliečiaL 
Kol tokio hmidradorbinviino neva, tol atsiranda 
daug nvmignkmą kliūčią. — Reikia tokio misitvi* 
kim<>ta kad kunigai jaustąki vhaias negalia varyti
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(Ji milijonieriau* užrak}

1927 m« Londone, prieš pat 
Kalėjų; žventra, mirė mUtr. 
Džekas Dalmou, turėdamas 
58 metus ir nennkaitomų 
daugybę turtų. Dabar nese
niai išėjo nedidele brošiūra, 
“Milijonieriaus užrašai/1 ii* 
leista jo pačio lėšomis.

Įdomesnė vieta iš pat pra
džių, prologo formoj, kursu* 
pažindinama skaitytojai 
kaip autorius tapo mili jonie- 
riuni. ____ .

IVAIRENYB
lįo, pokHęt rankai ir

rj. i _ k - *■

^rašu Džekas Dalmou, —* 
gyvenau tada Italijos sosti
nėj Romoj. Studijuoti po to, 
kaip mirė mano vienintele iš 
giminių senelė, nebegalėjau. 
Šeimininkė paprašė už butų 
iŠ kabio. Veltui aš jai aiški
nau, kad tučtuojau gausiu 

' stipendiją, kad išsiunčiau 
jau net prašymų ir diena iš 
dienos laukiu pinigų. Mano 
maldavimas galėjo suminki 
tint žmogų,' turėjusį net ak
mens širdį. Galų gale ji nu
sileido.. . su * sųiyga, kad 
naktimis dabočiau... jos vyn
uogių sodų. Mano džiaugs
mui nebusi galo.y Išėjus jai 
iš mmw kambarėlio, aš iš 
triumfo kelis kart apsiver
čiau per galvų ir.;, tuo veiks
mu perplėšiau paskutinę lie
menę. .Jeigu būčiau daugiau 
ir gočiau pavilgę*, tikrai M 
tų išsisunkusios... ašaips. 
Deja, mano burnoj jau antra 
diena nelrnvo nieko be poros 
senų sausainių ir ketvirties 
litru pigiausio vyno.

Ir pirmų vynuogyno sau
gojimo naktį,tvirtai tikėda
mas, kad Apvaizda suminkš
tino italės širdį, aš paikių*

nesimeldimo metų į 
džiau. Tų pašių naktį gamai 
prisiekiau ryto metų nueiti 
Šv. Petro bazilikui! pasimes
ti prie Šv, Paneli* alto
riaus.”

Toliau eina smuikui toa 
nakties įvykių aprafynias, 
kuriuos dėl vietos stokos dė
ti netenka;

* HKytojau« dienų pasakoja 
toliau susitvarkęs suplyšusį 
švaikų, įšprosinęs lopiniuos 
tas kelnes, įžengiau į Bazili- 
kų, tiesiai Želėdamas prie 
didžiojo £v* Motinos alto
riaus. šalimais, prie sienų, 
vidury lankytojai garsiai 
šnekėjos, aiškiuos, kas mane 
labai supykdė. Aš atsiklau
piau.. . Ir nejutau,’kdp pra
dėjau kalbėti maldos Žo
džius.

metų padaugėjo 250,000, Per*j 
nai gyventojų buvo 57,000 
mažiam * <

P*<o«ų dievai#* “Radi<ott'’ 
stovyk, karių atitagi Pufo, 
nach’a, Motimkijoje kaip ir 
pri«d$ prie iv. Oyrittaaa fr M«- 
thodijem paminklų paminljhmti 
kaip tuodu broBu Atvyk* įtį MU 
atverti »l*vw, stabo garbintojua į 
krikščionybę.

— Dievo Motina, Tau do
kui! Tu padėjai vargšui be- 
namini Dimlten, dė
kui! —• Meldžiaus visų valan
dų* Atsikėlus man eitir pa
kilo* šalia klūįėjusi panele, 
kuri gal būt išgirdo urano 
balsi? maldų, ir aš poram 
dau... Bjau skubiai, galvų 
nukreipi šalin, bet. ., ji ma 
ne sekė. Aukšta, brunete,

• J . ■ * ■

turtingai apsirengus ėjo ne. 
daug atsilikus nuo manęs. 
Fasados aikštėj atsisukau, 
bet jos jau nemariau. Tariau 
tuoj; kaip iš įld žemių išdy 
go ir padave man savo viziti
nę kortelę; Aš beveik nusto
jau Žado. Atsipeikėjau tik 
perskaitęs, kad ji prašo at
eiti mane j centrinį viešbutį 
dar Šiandien priešpiet. Už 
savaitės ji buvo mano Žmona. 
Tai buvo ledi Flora Choun, 
paveldėjmd ižminirioa ma. 
finos 12 milijonų sv. sterlin
gą”

Įdomu, kad jo gy venimas 
pasižymėjo pamaldumu, di
deliu tvarkingumu ir visiš
ku blaivumu. Mirdamas baž
nyčiai ir prieglaudoms paau
kojo 20,000 sv. sterlingų.

SOS yra mttumpinti ra-

tižiai; **Kave our souls” 
(gdliekit mūsiysieta);.
_ Rfidio jį vartoja nuo 1912 
nj„ tarptautinio radio-tele- 
grafo konferencijos Lundo- 
nemntarimu. Pirmai pagfcl- ' 
liai šaukti buvo kitos raides 
C?QI| (come ųuiėk danger — 
skubiai atvykit pngelbon). 
BOS yra lengviau filmiškai 
perduodamas.

KAMAMt TW IIZLAMA

Vienas Montmba (Ka
nadoj) rratorauaa savo vit
rinoj pakabino toki tekia* 
rninį plakatų: ' '

“Už 6Q centu galite pa- 
valgyt, ko tik norit*”

Šiomis dienomis j restora
nu užėjo storas' ponas, uvė
rius apie 250 svarų.

? Jis tuojau užsakė jam at
nešti 4 bokstluK su vaisiais, 8 
veršienos kotlretus su kep 
tais obuoliais, 8 stiklines 
ataušytos arbatos, 5 keptas 
bulves, 5 porciją rūkytos 
.mėsos, 2 porcijas salotų su 
pomidorais ir 6 porcijas le
dų. Viskų suvalgęs storulis 
išsiėmė iš kišenės pinigine, 
užsimokėjo 60 centų ir išei
damas pasakė, kad šiame 
restorane esi} labai skaniai 
pagaminami pietus, todėl jis 
ir kįtų karta, ateistus.

MASTIS 7 D. MIKULY
Žemė apie savo ašį apsisu

ka per 24 vai., menuo tik 
per 14 pan> Ten diena tę
sias 7 paras, baktis tiek pat 
Jupiteriu j diena 5 vai. ir 
naktis tokia pat - 
* Planetoj Urane žiema 
trunka 42 metus ir vasara 
tokio pat ilgimo. Jei mes 
gimtame rudenį, tai pavasa
rio sulauktume tik 42 metus 
turėdami. Ten 4OQ kartij šal
čiau ir tiek pat kartų tam
siau kaip žemėj..

Lankašire yra nedidelis 
kaimas, kur užsilikusiais se
nais papročiais, yra į- 
taisytas Varpas, kuris pra
neša apie ateivių mirtį. Mi
rus vyrui, varpu suskambi-

ROMA. AUGA
' Italijos sostinėje Romoje 
šiais metam yra 971,645- gy
ventojai Per paskutinius 10

¥

lobby Broko, jaitnaa Waahfeg 
ton teezn’o pttčeris.

apaštalavimo darbo, o pasauliečiai jūstųsi pareigos 
dalyvauti tame apaštalavime ir kad turi apaštalau
ti kari u su dvasininkais, ir pasauliečiai turi dirbti 
iš Kristaus meilės, turi dirbti iš artimų sielų mei
lės, turi jausti, kad į dangų turi keliauti ne vieni, 
o vestis kartu ir kitus. Tame bendrame dgrbe visų 
vyriausias vadas yra Kristus. Po ta vėliava turi 
visi darbuotis, susijungę bendrais meiles ryšiais.’

Rodos, aiškiai ir plačiai buvo išdėstyta katali
kiškosios akcijos esmė ir bendras uždavinys. ‘ Da
bai* pažiūrėkime, kaip vykdinti katalikiškųjų akci
jų praktingame mūsų išeivijos gyvenime. Pirmiau
siai, kas jų turi vykdint ? Visi katalikai, peš visi 
mūsų pareiga išganyti savo sielas ir padėti arti 
mams jas išganai. Tam tikslui pradėkime refor 
mų nuo savęs. Išplėskime katalikiškosios akcija 
reikalingumų savo širdyse. Sureformavę save, bū 
sime gera medžiaga katalikiškajai akcijai, bet ne 
suorganizuoti, — daug nenuveiksųne. Reikia oigu 
nizuotos akcijos, o tai atlieka Federacija* Ji visi 
mūsų oigaiiizaeijų viršūnė. Gyvuoja jau 25 metus 
taigi turi ištvermes ir prityrimo dirbti organizuoti 
katalikų darbų. Federacija mus neapvylė. Ji yr; 
nuveikusi gražių ir kilnių darbų. Ji daug prisįdėji 
prie tautos nepriklansomylies išgavimo. Ji paga 
mino daugelį katalikų inteligentų, labai tuomet rei 
kalingų naujos valstybės aparatui. Dabar kitas ui 
davinys —* išlaikyti nepriklausomus tautos sveikti 
tų palaikant joje tikėjimų ir dorovę ir ginant j 
nuo puolikų. Tai užsieninis mūsų Federacijos ua 

t davinys. Bet ir čia, Amerikoj, neibažiau mes turi 
me uždavinių ir problemų. Visų svarbiausias F< 
derarijos uždavinys -* įtraukti į kat. akcijų mūs 
išeivijos organizacijas.

Mūsų organizacijos bei draugijos susidaro iš4 
, liejinių ir pnšalpmių. Idėjines organizacijos^ yi 

gan skaitlingus. Prie jų priklauso LDRn Moter 
Sųjįmga, Vyčiai, Merginų Sodalicija, Maldos 
paštalavimo draugijos, Amžinojo ir Gyvojo Rožm 
tinus .draugijos, Tretininkai fr Mūriji* Vaikelis

....*4,00
....IJ2.00

narna trys kartai; mirus 
moterei — du kartu ir vai
kui — vienų kartų. Po to į 
varpų suduodama tiek kar
tų, kiek mirusia turėjo me-

KMKM

PA$II|N(I SAU 8EIIAUSI4 
. DRAUGI

Gerai laikraštis yru kiekvieną žmogaus goriati^' 
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis 
vertai kiekvieno lietuvio tikro draugo 

vardOi ' t 4<
išeina du kartu kiekvienų, 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jamo rtr * 
si naujausiu ir teisingimiiias žinias, gražiausiu** 
pasiskaitymu#. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir. 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausoma* 
Lietuve* ir Vilniau* krašto.

^Darbininkas” metama...
^Darbininkas^’ pusmečiui
Jei imsi tik vienų karta į savaitę.... $2.00

GAU UtBAšim »AV0 GBOMAMS *

, Metams...................... .$5.00 
Pusmečiui

9PAUDA YJIA DUBIAUSIA PAHAUbY OAtYB?., TAD 
W NAUDOKIS JA

^ARBnnaKO” spaustuvėje
ATLHKA ĮVAUIUI WAŲDO» DARBU* 

PRIBIKAMOMIS KAIMOMU 
Reikale kreipkite paa

, “DARBININKAS”
8M W. 1ROADWAY , ,SO. BCMTOK, MARK ’

Tel. So. Boston W

KODRL VANDUO G3 
«. UGMU

Visų pirma, degantį i 
palietęs vanduo virsta ’ 
rais, o šiam reikalui daug 
limoš turi atimti degtfn$u 
kūnui apie 540 kalorijųrTi 
liiūu taip susidarę garai J 
tus kartų užima <3 
vietos už tų vandenį, ii 
rio jie susidarė: tokie gal 
gaubdami degantį kūneli 
stumia orų, o be oro* 
mas sustoja. Iš čia ai$e 
kad negalima vandenin | 
sinti degančius skystimu 
kurie lengvesni už vand

KADA JONAI PRAUSIASI

Vienų metuose* dienų, visi 
Jonai Meksikoje t ikrai t nu
siprausia ir dųr su muilu. 
Toji diena yra Joninės — 
birželio 24 <L Tai yra tikra 
maudymosi švente. Tų dienų 
visi Jonai būtinai privalo iš? 
simaudytl Maudykles tų die
nų yra papuoštos tautiško*' 
mis vėliavomis ir visur grie-1 pay. žibalu, riebalus, aly 
Žia orkestras.

HMatome, koks gražus būrys idėjinių organizacijų, 
• atatiiikančių kiekvienų amžį, lytį, luomų ir $aŠau- 
1 kimų! Visiems ir visoms duodama progos įstotiį 
’ atatinkamas organizacijas ir jose darbuotis, neies- 
,|kant nė materialinio pelno, nė asmeninės garbes, 
t bet vien plėsti katalikiškų idėjų žmonėse. Tos ide- 
i jines organizacijos turėtų sudaryti tikrų jį kątali- 
’ kiškosios akcijos branduolį. Jos turėtų būti tikro*
- ji rinktine Federacijos kariuomenė bei gvardija.
- Jų konsrituei jos ir veikimas kaip tik atatinka kata-
- likiSkajų akcijų. Susijungusios bendron pajegon
- — Fcderacijon, jos sudaryhi neįveikiamų jėgų ir 
1 atspirtį prieš nekatalikų puolimus. Bet ne tik tai.
- jos nuveiktų milžiniškų pozityvi} darbų kokioj ne
- būtų srity, kurion pakraiptų savo veikimą. Taip 
a turėtų būti, liet kgip yra tikrenybėj'7

ei jos nepriklauso, tai togždžias ir betikslis jų gy
vavimas.* Geriau, kad toMU organizacijų visai ne* 
būtų, nes*tokiu materialistiniu nusistatymu jos 
duoda blogų pavyzdį ir demoralizuoja katalikų vei
kimų. Kristaus idėja kaip tik priešinga materia
lizmui. Tie, kurie dirba tik už pinigų ir dėl pinigo 
nori Federacijų išnaudoti, yra ne Kristaus darbi
ninkai. Jie ne talkiiiinkai tik samdininkai. Me
tas, jau seniai metas, idėjinėms organizacijoms nuū 
tokių vadovų nusikratyti Metas įkūnyti jose kri
kščionybės idealų ir praplėsti jų pasaulėžiūrų^ kad 
išeiti} iš siauro, kaimietiško kampučio ir matytų 
naudos ne vien tikdolėry* M tč dvasiniam darbe. 
Ne viena duona žmogus tegyvas. Taigi, idėjinės or< 
ganizacijos, Šis jubilejinis Federacijos Kongresas 
lai sujungia jus stipriu katalikiškosios akcijos ee-

i* f Tikrenybėj — tai mūsų idėjinių organizacijų 
** bendram veikime yra daug kas taisytina. Jų san- 
i- tykiai su Federacija gan šalti ir abejingi* Nevisus

medtu ir iškelia jus ten atikšfumon; kur jūs priva
lote būti. .Visos'be išimties dėkitės*prie L* R. K. 
Federacijos*

ll’ pTl(? J? vttvrHCljOS pTlKllluSlL KlirTVS
J,|siaurai Žiūrį į savo tikslų, kad nemato būtino rai- 
n Vnln TiriMIlĖliSti* Npf 11* nokiiTio&p

. Bate pažiūrėkime į jiašaĮpincs organizacijas. 
Stambiausia jų ir įžymiausia — tai L. R, K. A.

Ų AltlU į>rlv U txivi uv ijv“ Aksima tu 4’ v< ia AivnttAAvr*.

ū idėjinėse organizacijose kyla grynai materialinis, 
o klausimas: kokiamums nauda-prie Federacijų# 
i* priklausyti 7 Kų ji mums durnf — Tuomi norima 
i- pasakyti, kiek doįerių ir centų jos garu iš Federa- 
1- ei jos l Žinoma, teiks lemas pinigines naudos iŠ Fe-

Ir turtu, ir narių skaičiumi ir* rimtumu, ir kito
kiais atžvilgiais H. L. R. K. A* viršyja visas pašiil- 
pines draugijas. Ji yra didžiausta ir tvirčiausia 
lųidraūdos draugija lietuvių tarpe. Bot ji ne vien 
tik Rpdnmdos kompanija* Ji turi ir idėjinį tikslų* 
/t** U _ *> Iii M 4^1 Vili 1111i- deracijos reikalavimas, parodo, kokia dvasia viel- 

ų pntnu ja tokiose organinei  jose. Jei jos įiematu kito-
m 11 riJHlUolus UZtlilVniVnr JllI’SĮl MIU*

tini susipratimų ir Irniliškų meilę mūsų išeivijoje.
I- klos naudos, kaip tik materialinę, tokios idėjinės Ji-kaip tiktai pati geriaum katalikiškųjai akcijai 

vvkdint. Kataliku Susi vieni rimas DnSfatvtas i tin*t* urgamimcijOH nevertos vardo, kurį nešioja. Taigi 
p- čia kaip tik raikia sukeltiJose katalikiška  jų akci- karnas vėžes vienas gnletų atsverti visas kitas pa* 

drhiiifiiiiR iv būti /L*žiitn F<><lnt^y4b>s rankaų jų, atnaujinti jų dvasių ir |skiepwh joms supratr* 
wų, kad idėjinė, o ne niatertalim“ dvasia yra jų visokioj įmanomoj dnrisiof cj, ypač katalikiškoj ak- 

vijoi Visi žiūrime i S L. R. K A kaino i stam-i- tikslas* Reikta joms parodyt i, kad eina ne pirmyn, 
1x4 griežtu ntbilliniu kriiu ir įnikti m* tvarkos. liet himisių ir tvirčiausių katalikų tvirtovę ir Fedoraci*

*ų rietenų ir kliūčių j mūši} visuonu^rs gjveuimn* 
L- Žodžiu, reikia jna atnaujinti Kristuje, kad įmmk- 
ie* pj svnririmisių Išganytoju uždavinį -- katalikiika- 
ii i jų skcijip Jęi idėjine* utgmnraieijos prie Fedcra-

įt* iū žinmne, kad to pasitikėjimo neiiŽvik
Kitos ĮMišalpinės draugijos, nors Intaii sknįfHn* 

goa, liet jMikrikusios ir ni»siiiimgttR*į vienų imjlgų 
unitai teturiJtvikšnič!vplnti*siiirtm viiiminenča gy

| ir Tamošius skysčius.
HMI, IB.1II1I I! ■■■ III................. ĮįHMląBį

nime. Kas kita būtų, jei jos visos priklausytų pate 
Federacijos. Tuomet jų reikšme ir pajėga 
toli siekianti. Šiaip jos, užsidariusios siauram kam
puty vietines pašalpos, mažai tereiškia katalikybSa 
ir tautybes atžvilgiu. Bet nevisos pašaipiuos dram 
gijos yra tokios. Tarp jų randasi tokių, kurios tu
ri supratimo apie kilnesnę ir platesnę darbuotę ir į 
tokios priklauso prie Federacijos. Bet tokių drau
gijų maža. Ir tos pačios turi sunkiai kovoti priež 
tamsesniųjų narių nusistatymų, kad išlaikyti veik
lesnes katalikybes linijų ir neatsimestl nuo Fede
racijos. »

Matote, Gerbiamoji, kiek inums čia darbo. KL- 
fi prieš materializmo bangų, sukelti centralinėre^ 
organizacijose ir pašalpinese draugijose kataKįy) 1 
bes dvasių, įtikinti iipsnudusių visuomenę, kud Fe-į 
deracįja būtinai reikalinga, nes lo bendro snsijun-^ 
gimo katalikiškoji akcija neįmanoma,—visi tie tdl-3 
davimai aktualiai stovi prieš nnrių akis ir pralįdl 
jiykdinimo. Kas tų padarys 1 Kas nors turi dary-3 
ti, nes darbas reikalingas darbininko ir savaitęel 
nepasidaro. Mes kartais sakome: ”tegu Federaėi*3 
ja tai padaro, tegu tokį dalykų įvykdo/* tartųįal 
Fedėraeijn butų koks visagalis milžinas, kurs guli ] 
viekų imdayyti, tik raik jo gražiai paprašyti. Bet1 
juk Federarija tai kolektyvus dalykai—visų vcilt-į 
lių katalikų rinkinra, vadinasi, Federacija tni*-^ 
mes, Taigi logingai taip išeina, kad darbus, ku
riuos suveliame ant Federacijos įsčių, turime 
padirbti mra imtys. Taigi dirbkime jmn JmM* 

lajinis Kongresas, dalyvaujant garbingam mu 
veikėjui, J* E. Vyskiųml Petrai Bučiui, yra n 
dvigulmi brangus, nes tai juk 25 metai Fcslerae 
snkaktnve^ nntra gi vertus lutcdmin jmne 
brangų mnumį kaip J^E* Vyskiųm Bučį. Ši 
Kongrese .mes turime jintogumsia pn^ų p 
lykiji katalikiškųjų akcijų musų išeivųtų.
Dievo imdcitami praiFkimi* ir tame 
kiimv . c > č
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KOLONUOSE

LIUOSLAIKIS

M**, kuris, aktefuga ginklu, gap toliui rariaari**

ui), mnoton, mss. ĮfjĮS. Knnpn Susirinkimai
AU yra mažas Miestelis, bet ja

uto gyvena 25 lietuvių šeimynos. 
Yra dvi lietuvių draugija*; A. L.

, J ATBOL, Mak — Nei vienam 
Uc naujiena, kml šiais laikais A- , 

> taerika yru virtusi didelio Kuodai-
KloMhnl. Kaf seniau europiečiui, ( 
ųtvykimiam į šių Salį būdavo nevi 
ipf jauku apsiprasti sti tokiu nai- , 
riu įtempimu amerikoniškame gy- 
vėstee, tai dabar, pripratiiriam, 
tenka padūmoti, kaip Bųnaudoti tg 
Sausų laikų, kuris taip dažnai nuo .
arta atlieka, įspūdinga yra pri- 

rimtoti. kad ir tokio paprastumai, 
Kaip, kad Imdavo atitikus pažįsto- 
mų/ar draugų, užtekdavo tik f*la- 

■_ hųlrytųL” sumumčfi vi?ns kitam 
įr tuoj skubindavai^ savo keliu, 
idant laiku pribuvus prie užsičmi- 
Mo. Anie trumpi pasisveikinimai, 
bei pašnekesiai, prie kokių buvo- 
aw papratę Lietuvoje, čia negalė
jo būt madoje. Vfentik aktlbėjimo 
skalsiai ebarakteriznvo amerikonų 

t gyvenimų. Kartų pas mus viiMčjęs 
I svetys Lietuvos net savo tnri- 
1. Liūgai prakalbai temų apie tų a 

hurikoniškų skubtoįlnivo sudaręs. 
t 2Xin nuostabu buvo matyti, kaip 

^Amerikos darbininkus nėt savo 
*pietus turėdavo stačias suvalgyti 
taip gadinamose ”solf Service” 
balgykloKC, kur kiekvienas, užkan- 
<3į pasiėmęs, eilėje slinkdamas sa- 
*o kųsnį užbaigdavo. Ta?toks bu- 
^vo tempsi: amerikoniško gj’veni- 
J“0*' •
» ‘Dabar stojosi kitaip Kas šian 
dienųfpasidarė su tuo amerikonų 
J - time is money,” tai nė vienas pą 
lakyti nemoka. Tas laikas slenka, 
Jis iko-visi turi, o tų laikų matuoti 

*■ ^pinigu tai mažai kam tenka. , 
r. » lietuvius, nemažiau už kitus, 

^ųjL^ttiinniniusi padėtis paliečia. 
h įStamingCsnis lietimą tik tuomi.

tad jis nemoka sėdėti ranka* mr-| 
dfjf* ir laukti be nieko* Mūsų Į 
žmonės sugeba atartai sau užai-Į 
ėmimų jeigu ne tarnaujant ki-Į 
tiem*, tai norą patys sau. Žtai,[ 
tam Jiuwlaikiui atsiradus, lietu-[ 
viii tik ir pasineri! savo triūse. Į 
Jie vtai virto sumaniam pasitaisy-Į 
Ii, nusidažyti savo namus, lopyti Į 
stogus; atriniinė daržininkystę, | 
rnedimnkystęj pamilo sportų fu Į 
v avimo, o miklesnioji tai ir žaidi- Į 
mų griebėsi-

• Ir teprilenfa kas lietuvio dvaJ 
rių;*“Knš 1hi*įtebus, o lietuvis! 
nepražus.’* I

PADĖKA IŠ LIETUVOS fc’VSSSS]
» |jam« ir paaėjumems riniti aukas

" į— fa užmoku Jums Gerate Vleš-
Gerbismo ji Redakcija: Į pats, kurio garbei nepagaitojot ra-

Kreipiuosi prie Jtlsų su sekan-lvo sunkiai uždirbtų dolerių Ir ecn- 
Čįu prašymu. [tų. Už virus aukotojus laikau Mi-

Emi gavęs ta dviejų asmenų A- [šias Iv. —už gyvus — kad Dievas 
mc-rikoj — Zofijos Vsitulevičiento Į duotų sveikatų*, o miruriua, kad 
Scrantbn, Pi. ir Gabrielfitua KaČa- ĮDieVaa jų. sieloms būtų gaileatin- 
nausko Norwood, Mase, pinigų. Į gis. ,
kūrinta jie surinko tarpe savo pa- Į Lygiai esu dėkinga* Iv Gerbia- 
žįstotnų ta prisiuntė man kaipo Į Micms tų parapijų klebonams— 
aukas Alovės bažnyčios reikalms. [kaip kun. kleb, Urbonavičiui — 
Sofija Vaitulefičienf surinko 480 [kad minėtas.aukas leido daryti, 
pirkimai baltos kapos o Gahrie Į Alovto bažnytėlė mažytė, medi- 
lius Kakanauslęas surinko^ Ž51,0C ng jf norėčiau jų bent kiek pidi- 
bažnyčios pataisymui, Taigi per įminti, bet lėšų nėra; Parapijiečių 
Jūsų ‘‘Darbininką” labiausiai A- [dauguma biėdni, labiau pasituriu- 
merikos katalikų lietuvių skaito- [tieji yėlgkūpte, taigi prie kiekvied 
mų ir mvlimų noriu viešai nuoiir-|w progos vis prašydavau Ame- 
džiausiai padėkoti pirmiausiai ger- [rikoj gyvenančių iŠ Alovės parapi- 
biamiems Vnitulevičienoi Z. ir G, I.joa.. kttteų ir -bendrai geros valios 
Kakanamskui, kurie ne.tik patyslžmonių, kad pgdėtų, bet, matomai, 
daugiausia aukojo, liet dar nepa- Lja rankių laikų ir Amerikoj, nie- 
gailėjo savo darbo ir laiko ir su|has daugiau į mano balių neatsi- 
pasišventimu vaikščiojo po miestų liepė. Frie to ta įkyrijOirt gerokai 
ir prašinėjo kitų,kad aukotųTaigi Į mes čia Viri Jums, Broliai Ameri- 
dėkui Jums nuoširdžiausiai, ir te | kiečiai su visokiomis aukomis. Nes 
atlygina Dievas už Jūsų triūsų, [nėra Lietuvoj nei bažnyčios — y-

. .......■ . ... |p«č iš naujesnių nei taip mu 
? J*““ ‘RMrTtr^vMgryOara ' «/•«............................... Z įkrttių vteomento labui ritau, ka-
į į ~ W Y (JFlilvll IkJuUIvlV Įrle b«tų pratyli be Jūsų dolerių.

r X ta TV7IT I ta^T ■?rIAl Taigi ta^Alovto bažnytėlei nepa-:;JLaaKj A v V AVĮ žAlEilVAėk p»a«Mt n iwp.dMin.im 
W •* [bažnytėlę,, pastatysim parapijos

Įvyta Darbo Dienoj (Labor Day), Kugtojo-September 7-tų, įšalę, įsteigsim knygynų ir kitų
: j ta Sonci Wllktt.BwWį Bk. ! . n»udinpj^ykl '■taę

Z . p » -Įpagelbėkitmums. Gal irdaugiaus
. * Tūkstančiai Wyonungo Klonio ir iš tolimesnių kolonijų suvažiuos [atsiras tokių geros vaite Žmonių, 

► JDARBO DIENOJE (L ARDU DAY), RŪGĖJO 7 DIENĄ, PIRU A-[kaip'Vaitui e vičienė ta Kskanaus- 
*DIEN’L į SAN\s SOUCl PARK, V’ILKES-BARRE, PA., kaip kiekvie- [has, kurie nepagailto savo triūso f ^nų metib į metinę Šventę—LIETUVIŲ DIENĄ- |ir parinks aukų. Kiekvieno auko-

l . * . Išrinktos komisijos energingai ir pasišventusiai savo darbų varo pta-i !®^ vardaa ir pavardė bus įrašau 
4>vn. Bendri smirinktaniėinn tais I tm tiknu knygoj bu. takonu

f. * . ' Utminimuijų geros širdies.
į Vfeų vietinių parapijų gerb. kunigai klebonai darbuojaai Lietuvių Į Gerbiamai “Darbininko” Redak- 
į iDie»o» patiaekimo užtikrinimui. [rijai, Gerbiamiems Klebonams ir

Dainų programoj dalyvaus AVilkes-Barre šv. Trejybės parapijos [vmmms kitiems mylimiems Uro- 
J. Stulgaieio, Pittstono parapijos choras veda-p ^^Dm* kurie

pnridto prie šio darbo kokiu nors 
būdu, ta kalno tariu nuoširdžiausią 
ačiū. Dieve Jums Šimteriopai atly
gink.

Su giliausia pagarba.

' , ’O
L $ehbras» vedamas mus..]
i Jmas muz. J. Kudirkos, Kingstono Šv. Marijos parapijos choras, veda- ’ 
r, Jjnas Mhz. aL J. ^nučiuno, Piymouth šv. Kazimiero parapijos choras. 
» gedamas muz. P. Karašausko, Luzevno Sv. Onos parapijos choras, ve- 
k Ldamas muz. J. Varaičiot Miners Jlills parapijos choras, vedamas mwų 
F $įaviulso. Suvienytam chorui Šiemet, pagal muzikų susitarimo, vado- 
į yaus Juozus Kudirka. ’
[ y igut didelė spurto ir įvairių kontoetų programa.
E ’ * *■
I < Dalyvaus pats'Wilkes-Barro miesto majoras p. Daųiel L. Hart, 
f * Kviečiamas taip pat Amerikos sunkaus svorio kumštininkų toinpt- 
| įjonas Jack Sharkey. < »
|. » Vainas Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vienuolynui ir milaitynui, Um-

1 Jhiant, "

, * Lietuvių Diena prasidės 10 vai. ryto (iMdtafngomia žv« taštede 
ta Jyarko didMausiam stadijom. ,
K ^Laukiam .svečių iš Stahuylkill apskrities, iš Philadelphijos, Brook- 
E lyno, Ne\v Yorko, ir kitų lietuviškų kolonijų.

ta ** Darbo Dienoj visos ir visi į Saus Sottei Pnrk—į metinę iškilmingų 
ta *Wjmmittg Klonio Lietuvių Dienų!

Spaudo* Komisija.

olbvilamd, oko
Rugsėjo U d. 8-tų vaL vakar* 

Lletavių Salėj įvyki LDS. 51 kp, 
mšnariniararirinkimaa, Gerbiami 
nariai prašomi roririnkti. Valdyte

LDS.2 kp* aurirtakisaas įvyto 
rugsėjo 1, šv, Aoko svetainėje.

rinktai Ir ušrimokėti rami už-

Tildyta

m ’ i wi«w ifiti i * te
Red.) klubas. Aito* draugijos |ą. yJr~~

|bal mažai velki*. Motery* turėjo [Z^^į 
vteą pikniką h? vyrų klubas vie-Į A —

|nų Ir uždirbo UW. Vieta kur fetv 
gto neprasta. Buvo rengta prie 
mteto ežero, kur yra maudynė* 

Įsu vtektafa įtaisymak Labai ara- 
į žn* lašinėli*, Ir už tų vietų reL 
Iki* mokėti tik $5 miestui, $itas| 
miestelis tik 1* mylių nwo Iktato- Į^ 
m • į*u.|

čia yra keturi dideli fabrikai, I*7”* 

 

bet mažai dirba. Vienas Žydų fab- j 
rikis, kur dirbs kailiniu* ir kotus, 
dabar gerai dirba, bet jau 3 Įę*r-J 4 w ,

tiu «1«w nukirto, tad ‘MnkiulĮ^l^b
reikiu dirbti, o m.iE.1 wramt .tljvĮTJ*-’.*“?1“ ®TJ***'™rT?‘į~ 
ginti, čm dirba lietuvių iš Mun*[ ■ 'r** TiMyte.

’ r , JcĮiiriF^tbngRtbn; V^nteTevč^
mi* raišioto!*. Neturėjo jokių gi- fabrikas jau vtei u&idarys. 
minių AmeriSojc. . •;•••’ x 11.: I
'žtonteHa vtamrtanMu Ynstiiul krestely yra nemažaių, 7:W vaJę 

Lietuvių yra penki, bū-[^sra mokyklos kambary. Atei- 

 

kSk^h jtou’vk krttftal1*"1’WUMM.NepuuHkiU uiino.

HW«9 fctajrnu, J. k«idMoklW. VaMjte
skaudžius stotam**. J. Saulėnss, J. ^tulčnas ir Rus-| . ; . .. , .

Darbai praMa kilti Nssthua’oj [kiančiu*. Variems labai geraVra- Į RgOTnM PA 
taip, kad audinyėtee pakirto ato-Į k* si. Gal dėlto, kad čia yra visojt ųo fejopo* iraririnklmū į- 
(M«M fr dMiijeli. .dirbk pruiWn- |N«wjoj JĮnglljoj MmiMug <}., twj p« ramwi,
mj uu,mimui l»tai«» Buy Kykolo p.rapi3o, „et»in«j.

^rsoriesydkttyukitenemužtoJįjj^j^
, Vienus keistas atsitikimus įvyko L mok«rtiu ubimokttL
j pereito sekmadienio naktį- Lietu-1 . y

vio bitininko L, Končiaus pavogė j ' ...... 
|dvi kalades bičių.

Lęs. 18 kpk aoririnktaaa įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 2 d., 7 vai, 
vakare, bažnytinėje svetainėje, 

( Nariai kviečiami gaudai ateiti ir 
Įatriveiti savo draugus(es) prira- 

Valdyta%

tas valandai . g. .
Kashua’oa tooterė lės moka la

bai mūnšainėlę daryti ir pardavi- Į 
iiėti taip, tad ir pasivadinusio* 
“katalikų dteu gijos” nebegali 
“bumelio” padaryti be karato ga
zolino., Na, kas jas užtiks. Mat, 
reikia sekti’brtšerikėlių pėdomis.

KaŽ koki kapinių korporaeija 
laimi liūsta, kad jų plauko žmo
nės nemiršta ir’nelenda į pagelžke- 
lio smiltyną, kį darysi1

Truputį patkfeymų padaryta a- 
pie bažnyčių — nauja* stogas prie 
svetainė ir eementinh keliukas l 
nuo klebonijos i bažnyčių. Pavasa
ri nereikės bristi purvynų.

Alų Naujo* Anglijos 
tinta suvažiavi-

LDS, 22 kp. aterinkiai** įvyto

LDS. 97 kp, stairinkimas įvykti 
ke&irtadtanį, rugsėjo 10 dieną, 
vakare. Ateikite yM Gera proga 
darbininkam* prisirašyti prto via- 
nlntėlto darbininkų organisaeijoa.

Valdyta
, RtaMNVtalMMliMĮMIaftaMtaMtei

BALTĮMOML md.
Rugrtjo Lį sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapljoa svetainto kam* 
bariyoH įvyks LDS. 30 kp, «ui- 
Hnkimas. Malonėkite ateiti viri.

Svirtis Valdyte

penktadienį, rugsčjo 4, 7:30 vai.

Valdyta

LDS. 7 kuopos misirinkhnaa i- 
vyta rugsėjo 13, 6 vai. vakare 
bažnytinėj* svetainėje, 41 Prov- 
idenesSt. Viri nariai būtinaiatta 
kite, ms turime apsvarstyti kals
tą svarbių klausimų. Be to,.gsra 
proga užsimokėti duokles.

Valdyta

Alovės bažnyčios klebonai 
Alovė, 8 d. rugpiOčlo, 1931 to.

SASBUA, H. H.

MA0MUA; M. ta
LDS. 85kp. mėnesinis suririnld- 

' . ■; • “~*|mas įvyks rūgs. 6,‘ tuoj po pas
Tetari rtpinte retates, Bž ku-Į Etinių mišių, pobažnytinėj sve- 

__ _____ _ L. r _ w ri*| tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
nė W tahilri tte tetaik lyra keletu svarbių sumanymų, 

tote, nei ffiriamM “Darbo vertV* ^**1 aUiTegkite wr0 dran<ni 
mas, nei giriamas. Darbo ertė, Įp^^j org^ptotajoc.

LDS. 103 kp. mintami* susirinki* 
man įvyta sekmadieni rugsėjo 13, 
tnojaus po sumos, žv. Andriejau* 
par. svetainėj, 1123 Lemon SU 
Kviečiame narius ir nares ateiti ta 
kurių užvilktos duoklės ufrimokS- 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narį prie kuopos prira
šyti. Valdyta

Lietuvos Vy 
Apskrities pt.^— 
mas įvyta Spdlkį-OetoBer 25 die
nų, sekmadieni, ta. Petro parapi
jos: svetainėje, 4M E. Šėventh St, 
South Boston, Mase. Vyčių kuo
pos malonėsite prisiųsti atstovus 
į žį svarbų, susirinkimų, nes bus 
barstomas naujas planas paremti 
L% V. centrų ir daug kų nauja.

Pirmininkas Kasys i. Vtauls| 
Raštininkė Marijona Phillips

MUK) um
RMTYMUl

..-<s .. y r' ■

. tmVji,
“Simai, ar arklys pagirdytas?” ! mojų narių atoivecti prirašyti.
“Taip.” /
“Ar vištoms vandens davei?”
“Žinoma.”
“Gal užmiršai karves*pagirdy- j 

tit”. .
“Vfeaine.”
“Kų su pienu padarei?”
“Su piehu? Al pienui ir nema 

žai daviau vandens.”

liDS. 107 kp. mžnerinia suririn- 
ktaae įvyks rugsėjo 8, tuoj po su 
Mac, žv, Kastete* parapija* eitoj. 

įKvtatani vis nariai dafyranti ta 
lužrimokėti mteMtac Moteetis ir 

Valdyta

TJOROlriTBl, MAM
LDS. 106 kuopos susirinkimas į- 

j vyks rugsėjo 6, Aušros Vartų pa- 
Irapijto salėj, tuojaua po sumos.

Viri nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyta

MARTrORD, (JOKIT.
LD8. 6 kp. suriririkimaa įvyks 

rugsėjo 13, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avettea 
Malonėkite vis nariai ateiti, nei y* 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėte ušsteolrtti kg. 
rių yra nfetiikt utetetoto duoto ■ 
Ita LM.8kp.rait.

CAMBRIDGl, MAS*.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin- 

kbnaa įvyks sekmadienį, rūgs. 13, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Viri nariai malonė
kite atsilankyti ir nžrimokčti už
vilktus mokesčius. Valdjtal

FASIKALBAJO
Kariausktaal; “Kokis tavo vy

ro a beina* įėjimas.”
gmugianė: “Apie pirmu valan

dų ta ryto.”

HETA PIKNIKAMS
vata

PAGRAŽIMKITE NAMį I 
HĮKARfflARHJS

GeriaiMo pentu. Mm partaodsma 
serą jautą Ir popfer* Phta* toga 
kiton Be to, mes gemimuna atara 
iM vlttaue ir lauko. Grintlla atamp- 
Mme.

Graži vieta prie ežero, tinka pik- 
| nikams. Draugijoms ir organiza
cijoms duodame veltui. Yra gera

retų gauti k svetainę, tai nuoma 
už svetainę glO.OO.Krcipkitfe pas

F. A. ROŽANAl 
488 MA Mato M, Raytaaį Mara.

Tol. Taunton853—4 
(9-30)

178 Mlllburry SU Korceeter, Jfss. 
DU14—7218lenodiktas: “Kų veiki Silvcm

fMlvMtn*: “S«w> mylimajai ra-Į RTet.sng šokiams. Jeigu kas no- 
šaulaiškų.”

Benediktas: “Bet, ir Tamsta pa
mažu rašai.”

iilvsstras: ^Minau, bet ji negu*
Ii'greitai skaityti.” , ■

mm

GIRA* BiRKIMA*
. KamtuakM (mtoininkui) ; Ar. tu
ri gete jautienos mtoos?”

MArinintea: “žinoma kad turiu 
geros. Taip minkšta kaip moteries 
Širdis.”

Kamtnstas: “Duok man vienų 
svarų avienos.” .

He kiekvienas gali pada
ryti kų nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastų darbų nepaprasta 
dvasia.—Booker Washing-

caeaeaaaeaaaeaeaaeaaaene

CHARRŪN’S
PIANit-»A»KW

- WO|UWTi*,MAM. '

ę 10 DRJŽIUUy TOMU
stela kfekteao lietuvio tetelitfm- 
to blblteskų tarta atattO “židL 
■į,” didšiaurių aaėntanį Utorath- 
wų moteto, visuomtola ir akute- 
miAkoja gyvtemo Žurnalų ava

Vasara jau svirMa rudeniop. Gi 
daugel svarinu buvo įvykių čionai. 
RugpiūČio lO d. auritnokė Jonas 
Kudima su Domicėlė Baumelihte 
to, Chelmsford, Mase.»Slfabas 
buvo au aidsta ir altoriai gražiai
parėdyti. Bažnyčia buver pilna, 
neg Ukilmto buvo netapraatoc 
Jaunikis yra. Bažnyčios darbštus 
veikėjas. Ilgų mėtų ir laimto.

Tų pačių dienų 7:30 buvo gedu
lingos su ariat* mišios už a- a. 
vysk, George Albert Guertln, D. 
D,, kur* buvo krikštytas Šioje baž
nyčioje. Jo sesuo Ir aeeertotai bu
vo įklausyti milių, uors Žmonių 
lietuvių tebuvo mažai. .

Rugpiftftio 12 d. mirė Jonas Mar- 
Čiunionk, trumpai pasirgęs. Fa- 
laidotas Molini* Šventėj po pfetų. 
Milte atgiedotos pirmadkiiį 8 vai. 
Nulittdę pairiliko moteris ta 8 vri- 
kaL

: Rug^ftHo 23 mirt Jena* Rim 
kua po trumpos ligos, plaučių už-

klVITUMAS 
t ĮGALIMAS 

taras, kari gtara nwj 
Kurtams* ir rilpon

: tosrtriiMg
'JmIJm. Mratadų au«ų 

tetalių, Mtata Ir n t. a<raw«iM 
TakmanAai tatac m sraHsta kita-

rajiani ra taranato dMto, tai jie var
toj* irz/^ox dOMMOA'-kg.VKM ffAK 

tetai* to* M tat** Maitai 
ttkmsatoi vissra gamta raatotart. 
čte vm tatai* rafttatati Į *«ų, 
tata toitoriją ratai ra* gta** prituf- 
taH Asilų ta ra* ** Itata.
VBLTUt OYGA *te tetarau la- 
tata iaMta tų tarta ja**, vstaja 
lt Ntarira rarriMtavą, tori* p*r ra 
statų tora t—— rac raiar ctnli.

DMMmiy UUNUMIS 1932 MEDUS 
JAV KNflMUS SNUKI .

mmnoADfiT, oomioffor.Mm

r ’ ■■ Ii

g* kuria btiHgtam, tetek kra

AK TOO» KADHM

į IR ATGAL 
AltBUltflĄ 

8173-so TM Um
C. H. Kuro Mokt*čirtl AtHkirnl 

Vtatainita teina dabar gaJėje mrt vtoų 
mtaų tavų

W fnMmcijų krrtiikitto j fetobnte uos* saentafc

•01OY1MOM *T., 9O0TOM, MA**.

Vigi LDS. ir “Dnriiininko" Prietcliai kviejift- 
miipagnlbę.

< a '

Reikalingi nkelbimiį rinkSjai vukm kolonijose. 
Dpi lųlygij tttojnu kreipkitpB t 

» .
” ŽHbte kata Amerikoje i rate 

Lktavajat

■ta. .*» M ta, Hta•**’!• ta
Atatoei KAUKAS, UtaHto

HjaNr.A
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VIETINES ŽINIOŠĮ
wk? iBKomaroi.

Tėvas (labrtelte (JaskrievJėiua) 
gtvaiinoja iš Ncw Turite pirma- 30 d,, auaititekl I#. Vyėi<17 Al-Į 
dieny duotl mteų purapijo* vri«| $rdu kuopta ptaniidnkta Albl-j 
keliamu —- niergaitčmu dvariškos;»«» F. Ntvkra tu te* prt kuopus J 
ptgrlbta. Per penketų dienų jte 
fckclbs Dtevo iodj vaikam* priei
nam kalba,

Girdėjau Iš klebonų, kurių pa
rapijom tėvus Gabrialis laikė mi- 
rijas jaunųnub didžiulius nuri- 
džkagiinuM K pasekmių. Taigi ir 
žk». Bostono vaikai-mergaitte turte 
Hlmtina* » rekotekeija*. Kepa* 
Įima abejoti, kad geri 8o. Btatono 
vaikai viens kito nenukvieatų į to*

•rkmultefij, rujptaėte|

.......
i

>

nare p-le thm RazvadauakaiteJ ta 
Jungtuvių bažnytinis apeigos i v?-I ■ 
ko šv. Petro imžnyėmje 12 va!, j M 
dieny. Jungtuvių Kakramentų su-Į Įa 
teikė parapijom k tebemali kum Fr.Į j| L|1'1'.
VirmauaMs- į f^tr ffir Pnfl|Smi

Jaunųjų “paiuergiaia” ir "sto-Į^* kr kms4Į8Ur
taki’* bm Bronė Kardinti ir[ 
Pranas Bamdattakta, Teofilė!
Kaxlauakait? ir Albertas Neviert,f 
Elena Tamošiūnaitė Ir Dantelius)

"***T

ttHHEUa 4Mt. įbrtk aUrtana

PIKNIKAS!
MM0B6 Š WOBCMTKBIG

rUTr • yiyHfcre yrirsaT

)to, Segt. Ripėjs 74.1931
■M TAVT&1OM MATMA1D, Man.
bMMsi gaus Htaiiih-fH* OovtmiMG Vyruota — Itekonlų se. 
> -V Ifenktels laikrodėli*; Moterims — Perlu Karoliai; 
ItertpU lrikn*WlM; Į’ž gerinusi polkos teklius 8J.<N) — 
J. BihevIriau# dovanu; Virvės traukimas Inta ItetHh 
istatalrio klubų—1*lmėtrf>mM LclL (lotenmterlHM W,*H,

imu; ižkata
* t pta*olUMr f naa*

> Ltaktyi

MflJjD ir virta tahr-

Meku, gerai h nebrangM
J0MA4 K>BA 

. Ptatortta Ir I>tk«r«Urfta

Tel. 8. B. 3402-J

GBIB6 J. rUBVEblO 0KKE8TRAS
taai nta g tat. liktų Iki vėlamoe. Ilaa* 23 etatai.
Lųw ar mūta, pthalkaa |vjka

, Visus kviečia KOMITETAM
^»mwmww*iwwwwww»ia—wwww»Rii!i»RRiiiMimiaiiiiiiiiiwwiwwii..... ..

kolekcijų dienotvarkS:

B«koWjų bus m 
mingonm šv. mHkmda antradieny 
S vai. rytų, rūgs. 1 A, 1931,

Virta rakokkcijų šv. Petro Ik* 
tuvių Imžnyrh, ir 54h at

Vadijaa rakoiakcijų bus kuh- 
tėvas (Jabrielis ptafeniataa. Jis per 
visas rekolekcijų dienas sakys 
panjokali po 8-tos valandos mišių 
Ir po pietų 4 vai. Po popfetinuri 
pamokslui jis auteika pslaunini- 

švenčiausiu. .
Išytiiaty* bu* klausinėjasaa rj* 

taku GencralS vaikų rekolekcijų 
išpažintis bus 3 vai. po pietų rūgs, 
3 d.

jGhnerali rekolekcijų komunija 
mišiwe 8 va!, rūgs. 4-tų. .

Bakrtekcijų baiga Šeštadienį 3 
vai. po pietų, rūgs. 5 d. į

KriMoni yra visi vaikai-mer 
gritšt Į savo misijas bei rekolek
cijas. Kurie yra tikėjime ir ne- 
rangtte, teatrinio. Jie daug išmoks 
ir aurtįrK Kurie dar nėra priėję, 

ateina i rekolekcijas, ir pasirodo 
misionieriui ar vietiniams kuni
gams. Jie bus aprflpinti religiškai 
Tokių p*^)gų metu nė vienas vai
kelis teiiemiršta dvasišku badu.

Kviady*. .
~........... - -. - ■ ■

Stasy* Grig*naviėh», Į
Jaunuoritts, befcngianėhi* jĮ

ImŽnyčių, p. M. Karbauskas pa-Į 
ritiko vargonų grojimu. CorctaoniJ 
jų metu p-lė Ong Valeekaitė savoj 
švelniu baime labai ^pudingai ta* Į 
giedojo aolo '‘Avė Maria’* ir| 
**Pritede|: mane mylėti/’ P-lte] 
Valcekaitės giedojimas jatmave-Į 
džiains ^buvo tikra* “tarpeme/* | Litera Fitaor iš Baw Tark* paminiu dvišb*hprtte«a takaktetete 

jnes jie visiškai nežinojo, kad jųj Wa*Magtai*a gMma. - 
gyvenimo taip-svarbiame momente Į 1"' - 'i,ij- ’ .. .............*-^-*~^*
—šliulMi metu—kis nors užgieJ . : ... - . ■ \ y — -
dos,ir dar taip gražini, jausmin-Į WWT > lTKWW^IlC? *5FmMmmmC!-į IV AlKlvb JMRivo

2 vai. po pietų parapijos avėtai- [ * ■" -
ttvjeį E. 8ėventh atr., Įvyko Mkil-Į 
mingi piettls, į kuriuos atei!Mikė| 
per 200 takviertų asmenų. Visų Į 
laiką energingai grojo Juoki AnJ 
tanėiio vedama* orkestras. Jauni-Į, 
mns ir tenieji turėjo gražina pro-l 
gos pasilinksminti-

Visi ausirinkusioji; jaunave-Į 
džiauta linkėjo gražaus, laimingo I 
ir reikšmingo gyvehimo. B. Į

A

^,71tATI HDAIMAI AM«-

Londone — StatiMinėo 
žinios paduoda, kad Anglį- 

I joj šiuo metu jTra oficialiai 
I užregistruotu 2,719^76 te- 
jdarbiai. . . , ... ;

Be vaikų rekolekcijų šioje sve- 
f tainėje yra dar mėnesio pirmas 

penktadienis, todėl ir suaugs imo, 
jičs eis išpažinties. Ketvirtadie
nio rytį, 4 vai. po pietų ir vakare 
7:30 vai Penktadienio vakaro tu
ris šv. valandų.

Po šv. valandai penktadienio 
vakare bus Maldos apaštalybės 
draugijos susirinkimas.

photogkaphas
G. C. STULAS 

atidarė naujų rtudlje 
MORWOOD MOTO MTUDIO 

481 iVMfategto* #L 
Sanborn BMhfa lo®« M 

Xarwood» Mas*.
TeL-Wtt 

Darau visokios rfigtee pataikalue 
nekmnslai 

AKTU rrUDUA 
433 Broadaay, So. Btaou, Mase. 

Tel. 8. Boa. 20»-W.

L ŠIDLAUSKAS 
naujam Kwnnm 

#18 BAU BAOADWAY

T«l. S. B. 1398 > |
•* i

Jo krautuvėje galima gauti 
“fet-ereąin/* tonikų ir kito- j 

. kig valgomų daiktu Attikite 
Ir persitikrinkite.

į><įĮ

_„_KWM4»»0B TMMĮĮ^,.;

Pietinėje Amerikoje ran
dasi Kolumbijoj varliu ru- 
lis, jos yra raudonoj spal
vos ik labai Įiiktos. Šiog vat* 
lėk ginasi nuo mvo priešą au 
nuodai*, kuriuos jos ispra- 
kaituojn, i^uukin pro odą, 
nuodai yra kenksmingi Žmo-

—]gni ir gyvnjiams. Varliii 
nuodai* Kolumbijos gyven
tojai užnuodija savo gink- 
Ituu

nnai roiKU kykai 
r Fiiiiusr
JUngis B, L. M. JCrtrtsfto Dr*u

Nmsm.7D.1931
Piknikas prasidės 11 vai, ryto ir 

traukai# iki vėlumos

Wo^terW > m4iu nariai; 
Pr^ie&į W y»6 tafci-

lietu unijų, i^fr^o darban 
paagraSįm autarth 52 diri>; 
tuv&e.

Policija smarkiai puola

LAUKO M 40TABT* ti* giMrtavimfe lapelių meti-
Patena*; AT. išiame L r ■

mieste streikuoja- 6,783 dar
bininkai, Associated Šilk 

pargabenta į jos gyvenamtwsh»JWorkcr4itj ir United Textik, 
n«mu« ir »reik«t» vijikai grrvja. I____________ • '

taihiA moRt

Advokatė B. Paluknė, po pavy- 
kuakm apendicito operacija*, jau

:ną ir ui kiU^įAcikitni. Ke* 
lėtos daj-btairikM buvo įkt&- 
tuoti, W ArfffflMtajtkki UteisP 
•na '--s ;jrif ' ' >

MilEIįCA VlllfctAj

Stebejiniai rodo, kad kaip 
kurie augalai yra labai jau* 
trūs muzikai. Ilgai veikiant 
murikos garaama gčles, * jo* 
nukreipia savo žiedus į kitą 
pušį nuo muzikos, Ypač jau* 
trios Alpiu 4ibuoklč« it dar- 
Miiį’ gkaOdikat J&IMbai MC-

................. . 111,11 m1111

NO6ELEMMwirwwWw> •**jt

luuriynuinM
140 W10T BBOADWAT

00.1O0TOM, Mm (
ikojt kroiarri* įrita* Stati v**, 
šoklų satsthlcksahi ĮctaMų/j^ta“' 
mrtavtita gtadOtaM, pilate, alte 
jų, vinių Ir vltakte vartote. Mte'^ 
n<SM pcųteta wo te. lkl 30e. wl» 
roti. Miklų tiekto didteta AM-,, 
klte persitikrinti'

g. mthls, ' 
MmaHerti

. ..•«

> i

Draugai bei prietemai praėjusį r 
sestadkiiį, rūgs. 29 d., surengė | 
Hsuprm partyM pp. A A Jaiiu-I 
Soniams jų vedybinio gį’veuimo || 
15 metų sukaktu\'ių proga. ' I

Atva|i»vų vakar? į namus, jieji 
rado daugybę nelauktų- svečių,! 
iarp kurių buvo ir kunigai Urboj 
navičius ir Virmauskis. Visa tai]! 
pp. Janušoniam suteikė daųgįl 
džiaugsmo, ko jie ir biivo užsitar-| 
navę. V. I

IlEIKALlKGA JAUNA m«rpiltė,| 
13—15 Mietų amžiaus, namų darbui ir 11 
paUrnavimuL L't tų darbų Mergaitei L 
baa atlyginta drabmUals, atlyginimu už j 
mokai* ir vigu kuo kas Jai bw telks-1 
lIAjpt. Kreipkite pa* W. G. H., Tt 1 
llockinud SU Nutiek, 3Ia«s» Tel. Natick | 
W. (28-1 )|

31KSII8 nOGL
Išvnžluojn | Lietuva, todPi laksi pl-i 

gini parduodu !MŲ IEIMYNU NAMĄ, 
prl» ežero kranto Ir gražų PLAYEPl 
PIANO. Alfred B<1.» Arilngtoh, Mnta 

(0-4)

"BIGE COLI”

[patftate* J* vartų. Dtak 40

RUS 
UTonta vnrtoa 

cml cmpht

NUPIGINTOS ANGLYS
tarta w^MWw^^ytaavW BK

Tik 41X00 už tonų
Impmttoiok1 kietos angly* tinka virtuvės priHuj arba malam 
pęėfaj—binkį mažesnės kaip **Nut»n M dMcante kaip 4,Frt?* 
Ikioda dautt kihifcua Ir hevrik nėra pelenų.

Hrk dabar ir sutaupyk ptaipų. Kahtta po ruirrtja 1 d. y-
013.50už tortų. /- :_____________ ... ,1

vienų nukreipia save 
žiedu* iiuo murikdg garny.

■ ikfMĮįfkifi i Įfft f 1
RŠvliHulnlA vUjn j 

Trys kambariai, elektra gasas. 
Reftds $10.00.114 Oold Bi, Atatk 
^irt loil. Mėta

BAST DBDHAM MA4S.
Sis piknikas bus vtettts iš Duiklau.' 

alų. Jam turėsime daug telriy, aka- 
otų vairių ir aėrimų/Bta pulki orte* 
traf kuri arajys tiriuvMkta Ir mhwI- 
konUkte tekius, TlmJM pmtetee vltarj. 
mene kte skaitlingiausiai atsilankyti.

Gal jau visiems yra Žinoma, . tad 
[Mirkąs labai dktelią Ir yra daur vte 
toa. Taip lH»t turime prluį-:Hb kad 1). 
L, K. KpSnėte Drr.urite yni ncrlauslii 
IS tisų įtraugiJu Iteetone fk apylinkė
je. Patelpta aerriuitlemH moka po I1JKI 
savaitėje, o iMKiinlras ilr-ja, Mtaoka 
$200.00 pttaininM.šfoa <tejo« nariai 
ym liaosi nuo visokių trukdymų, tail 
btts'gera i>r»«te nepriklausantiems ;’ri- 
sintSyti «Ž pyaf prfo/Imo (ant parite).

Tad vtebtemoji Lietuvių viaaomeaC, 
esate- malonini jauteliu seni ir jauni 
kuo AkMltiforiaushi atsilaakyti, a mm 
tikimės, kai! atsilankė btaltc užtanė- 
ilinti. ,t

širdingai kvlečiimie visu* ditiyvMhtL

KELŪODI8: rikiuoti Etevateriu iki 
Forest: llillt*. U ten Dedlmat Lbte karu 
važiuoti Iki <lr»f-e 8L Ten te« žmo> 
gus, kuris nurodys pikniko Vtetų. JeP 
gu lytųM ^‘8^h,i iškntko nebus.

LABA! PI8M ~
Pnrslduodn lutei Hri*l dviejų M- 

aiynij, Iii kambarių, namai, steriaualoje 
v1c«>Jl‘, prie maudynių. Kreipkitės va
kartis nuo B Vrt. J*o- IfcMtoO 42B1-R *r 
im nmueriŠkl ; <M Kari jEljditit «U 
te. Bortai F. UGH8ILK suvirintai*.

* (‘J—4—H)

NEmrais ;
.. DAKTARAS

. spadalyHje ■
Imant girdlta, Plaukų 

(V d Kepenų, Pilvo, Inkstų, 8kk 
’1Xj^Į gos, l’rttrūklnvo, IleueMM 
JMM' įbuno Ir vtokfa Kraujo, 
ęnĮkNeryų, (M* Jr Kronitam 
SiiA<Ii abiejų lyčių u#**. ■' " -i

JMIariM«s velM . , 
Ptaltariitas tikrai ėitaUfta tae 

talėlMlų, iMeldų Ir kančių. * 
Dr.Gnrtj,327JSt

Vtalt 10—1> tiktai

LIMTUTI8

OPTOMETRISTAI
MV*aUMnWWQ,JW nurar 
prMdrtv tatoMl 
krrivta akis atitte

: W Brtmtetey, ITMtMAGIC LUHPOF SUGAA

%

Meet a perm t* yta* statant ta* wttte a taft gataft nta* Mt Mtial

paka titfrtbr- Tbm fotam tite pertta ttat tte tartai ’ 
I rtrt^rt4^ rtH BįBrt ^NMBiKa

a«ay* Wtaa lt vaaMtae fta* tiai Maųi MtatU itataMUPIta twn tta patai 
BS • Cta® JMtaOMl JB44^4F®4BHm WpO44 t®® ysBMl MVtaMl

ta tat tauta

Irt— mfMMM

VERTI PARĖMIMO'

1

kri, karte etaHMtat •‘Dtritateto,’* Wr 

wil verti skaHjrtsįų ptmtam

**J3tertAwWte*

T< Unitandty 9488 
a. SUSAM GtODBE!

(i»MT) ~ 
Lietuvi Dantiste Valu^n: 9—8Jr 7—S

(Cmzteal Skvfca) 
CAMBUDOS, MAM.

LUtttvii Daatiataa 
09. S. A. GALVAMSU 

į (OALnuumrAi) 

414 £mdway, ta Borte* 
K 1* Stata MW

Oftam Mtdaree mw 10 tkl 12 tat 
kHA BtaitiK iki MM jw rtrtk 
mo « Iki t Ttamrc Srtat taaų 

tafel etalterttaų •

Į

sd

JUDUS L GMJ8S
UBTVVfil DAMTUTA0

DR. M. V. CASPER
? (KAKPARAVICIU*

«»t, - >—i -- 3M- ■■ *■Atatavl*

L J. UNtlt c
M1 W. BMtemy, M taBB

Mrttals »*» Štili t< flrt|

I ll-tlMfatl..,' I Į... HHIIKIIIIIIIIIIII ihlllllllllllllBtaMMlta

0 R. J.LAMDŽIUS
MT * M. (tetapta lw*dhmy>

TritfMM: 8m BNka >m < 
NumTiIktMIl

Mta • tat n ryte v mm IMI M 
I ir mm 0 Od 8 vta taktam OC- 
eta MMtrytta taiMta tataumio Ir

LIKTUVIS GYDYTOJAS IR 
CHlMUftGAS

Vriarių JJltais Ištirti VtateM
X>K*y. Ukra-VIrietimj tetam <>r 

<te Pteaėfų Ir Ošm Wmi
octoo vri.:*—4p>>; t—Idteml.
TsL 8. R ŽtlŽ

»
Įvartty IHUUMNttt 

namryvt 
pats aonme 

414 # WMrtknWAT
(tširta y lt

tlMalkm** vftletaita madta VT*

gtatai pgritalta
«nw>*M ronut imi

' IStae <Uta* MtarytMi 
rąiyyl kmimm ir X-rtį

IDA1IOWWKA te SON
HALSAM PUTOJAI

tatt J

m

<MMT4)

Milte. AM. art (MM*|U

»AT4tWAVTMA* Dflfk J 
IBlUNk -1 

D. LIHETIM



T

4

B Fa.tr. Aprrifidmc,

vių. liaudie* durnele* plojimam*

kims m orumu

/ .JBMproBi •» •

TU Orrari BU KrraMp, IT.

•»Ml F

ta HitMNMHiiiimm
TeL Greenpoint S—2330

JOSEffl 6ARSZVA
; ’GRABOBĮUS

notos Unitad Air Lina pmidra- 
tu. Ii linija buvo aųjįmgta su Ka
tanti Air transport. Sujungtos 
kompanijos operuoja .apie 120 

orlaivių. ■ * %

Tto Mane Mto Motery Fktete

JOSEMIEVANU

KATALIKU BA3NYCU IR 
MCMOKRATIZMAK ParaM 
kto Tarnas tillnrtM.,.?....50e.

XXIX-tm TARPTAUTINIS 
KUCHARI8TINI3 KONGRE
SAS. p«r*M tam. Pr. BftUi, 
M. L C..M..4450

PRAMONINE? DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAT. PanrtO 
Uoaia ...............73c.

BALSAMtJOTOJAN

231 KHMT0BP KYKU UI 
nmrtmrr.vmr w m JKMtorVvMhltodRĮ Jras *-« 

MNNMMItolMEgtoRtoMMNMEta

Antrotamte, tagtojo 1, IML

POPIEŽIUS LAIMINA VYČIUS

PRAMOSymĘNOORIUS
Ruaartjo 18 d, K*r«ll*n«N Angelų 9*i 

takuos Roian^aus DtaUglja tūtas 
vo pikniką Formt Parito

gpslių 10—10 d. d, Aprertkimo paro 
pijai dldgluila batarm.

Spaliu 25 d. Aprenkime pat. mergai* 
eią mato jo choro koncernas.

; atakirus *Durtoii*bv*

SSS3

DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
: ' - ■ - -v , , «
į Jvykęs L. VyKtj Seimai jmaiunt^ PopMui Pini XI 

mo fHįgnimą. Popidfotui «pkretoriiii kardino* 
iMli atąiihrtF telegramų Aj^Žtali^ai Delegacijai, 

tonV, Čia ir talpiname tų dideli reikžin^z ra* 
Ujimu i /: *?

*U Grėfene AveYftiė/Brooklyn, N. K

!’ r* ■ '■ Austas, 1931
•^jjfe^itehd CMimirE, Pauloni* 
A* .■ , »* f-f ♦ =V ' * < :’* ™. *

-> e *<rh i/ • į
end deafrpfather Paulonia:

pretent to you the cablegrnm re- 
ll^Ętųįį'Father by the Apo^rolic Delegation 

•vririeh yrąs sent in mponse to the kind

reads as follows:
to « i *■ ♦ A . * - ‘rt . *.

Augusi 21,1931, Vatican City
Kun. Bijąs Lakato, ApraBdato parapijas rifaata, vUw ii L. 

Vyčių 41-moa kuopos dvasios vadę.

UEMUIWINIKAI
NORA TORAIS 

8UMHA8AI

Mtoraa: ETAGG S-glto

DR. JUDAS t VENGUS
DANTISTAS

T—liV
rato ' - ' Ar**K.

BMOOKLYN, N, Y. — Urtnvlai 
aportIntakai K* PoLla, Bllly Lee 
(Vaikas), A, Komlmtas ir L Girt* 
kus turėjo pridtarimg kaip geriau 
prirircngti prie 1932 m. olimpia
dos, Loa Angeles, (Alifornia. Fa* 
Mtarimr dalyvavo ir p. p, 
ir Kružinaitix. ’ 
¥ - ' » . ■ 
.Planuojamapsdarytldideiy por-

na# bus Brooklyno Liduvių Oiym* 
pijoa Komitetui, kuris tai* pinigais 
kitą metų pavailina iž Lietuvos at- 
vykriadMus AportlninkUK į Olym- 
pįad|> Los Angdes. Cit

lūp,

TALAMDOit 
Nra 0-41 W ryto 3-1 vate

F, J. JetauKfc iiBaattta, WMh<

, iii,'Anij ,į.ii.r,iwi..i.i.i, iįm.‘~Į, i, j.   .1 į H.- jum*—

MufaiM Wxnl«-rl*l. pmmonto- 
knl, kurie ritOtal “Darbininke," tlto* 
riti verti skaitytojo paramos.

Viri gerslnklto “Darblnlnk*."

fttotora: 8TAGG

UI. A, PETRIKĄ
(matas) 

LUBTUYIB DlNTISTAl
mi.«kK. v.

Ome 4toMto 
VALANDOM: a

Nno S rel. ryta Iki 8 vaL vatoa 
Btodatonito ir Iventatoatoi 

tik maltarm..
UramaamMamraMcmmmmmMm

Kas ii gerbiamųjų lietuvių bot*- 
tų užriračyti laikraMi “Darbtažn* 
ką,” malonisits kreiptis prie ma
nęs. oal Visuomet noriai patarnra* 
lik Už savo darbą jokio atlyd
ino nereikalauju. Lrikrrita “Dar
bininką*” ilsina du kariu savaftl- 
je. Kam būtųperbrangn du kariu, 
tas gali ufciražyti vieni karią & 
raitija, t, y. penktadienio numeri.

Visais spaudos reikalais kreipki
te* pas

V.LBLAVA0KA1
7 Mbit Strat, Wore*atar, Mara

DEM ffiOSA ĮSIGYTI 
miyniTGy

MkužH.0b
Hm jtomtas knygas gsllme A 

•įgyti "Dartanriko" »dminl«tracA 
joje ui paat aormato kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Nyttologi- 
Jm fiopmieita) ra paveikslais. 
Lietuvį tolboa iigulM Aly*

■ ya .OOe.
TRUMPI SKAITYMtLIAl— 

labai grsita pmlSkaitymal a- 
pte {vairius gyvenimo abitl- 
kimUA PattM J. Tarvydas..45c.

* TURTO NORMA-mokyto 
kl pMirialytmaL Panto Uo
sis ...•••.•■•••....•.45c.

užkeikta mergelė su 
bareda ir barzdasku- 
TIB—SĮto'niks ...............15e.

AKURGUI BU UGNIML
VM to ligfita Irin. K

Brooklyną IX vai .naktį. Skirsto- 
mta pflni matytų įspūdžių nuoty
kiu, kiekvienas jau&amta btakĮ 
auvargę, bet ką padarysi, juk tam 
iŽvtžtavimtA. " •

Labanakt!.

viena didelS Seimą — broliai ir to- 
ratto Kaip skanūs viai valgiai, o 
gal todfl kad lietuvaičių — toto-' 
lių pagaminti! Pavalgius, varg.

mapprirengia dainoms. Svetimtau
čiai (jų buyo trya) nesuprasdami 
dalykų pramota - atydžiai Seka 
kiekvieną vado Įsakymą ir chorta

. PlAa^ ’e^municate thanks and blessings of Holy 
iifethturKuights of Lithuania Convention in .......

. IP, u. Dulkt vism choristus tinka-

V CaraMP^lliy_4* -t. . ’o 4 '/ *'v5-' 
U-•*? ’ - ■
s ' » * .* ■
: reųuesf that you transmit n <h _____
į|ą^r^rt|f*to-tbt offieėrs of thcKhights of Lithuania. |tų jud<tal Sudainavus tris lietu* 

tune, Sig Excellency, the Bishop of . - ’ * ’ / J.

1*a»i.,»•!».«
<>^,^t,on and to ext<?nd h«uaw> linrtflmt, tik raagbi 

e folitą otfieeraAndmemberg his ėordial greetings and best Įrmkraiai praleist taiką irpmiman-
Vtfahra, * -iT; 'f- t .%.. ' ' ' v dyt giliame ežero vadenyj. Apie

' i i\Lx J* T • 2 P® nuriblaivo, puta*
, - . įdemiuhrt». PMaųtotfOgra*

Sioce tely yours in Xto *
/ (Signed) Jlaįfmond ArKėdme^, Įjanti. Vėjelis riabnoj* pusių vir- 

i |žfines, kurio« amfiteatriŽkai apau- 
junanceųor, krantus, o ežero vanduo pama

žu banguodamas bučiuoja smflčtą 
{pakrantę. Bėgtajam, Žaidžiam, lig

- *s.' *

i.rmmsPMBTim
SffeųhtiU katalikų aptuaUvE

g'jMtoMį- **n*ė>

■ Mi iWKTnwWJRiJ ir 
vatorato—J,

m ted atototals trik*

•«♦»««” »AWWTN

Treeiadien| vakare, rugpifiČio 
26 d. Įvyko araktaktaM parapijos 
draugijų narto trieirengti prie be
simojo parsįįįm bnaaro, spalių 

10-419 & dL^ito metų. Kadangi 
ne M visų draugijų buvo atstovai, 
netorinkta W« rengimo komisija, 
tik a Į* nutarime* barnių 
tan’ttktnto nntato

Įdomi knyga “Kalljimuara pto 
bolžtriktt.” ParaH kum P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, M 
paraM. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus ra partomtimu ĮA- 
meriką. Krripkitta adresu: Kmį- 

KFtoari' KR TlmMlj JUHt • • JmMr

BBOOKLYN| Ui Yi |norėdami patikinti ar tiesa, kad e-

Tavrinm K*rėN**to AngęTn purap>|^^ laisvi, kad tomis grožybJruia
* itoBtarim** Įgyvename. Dar linksmiau psrida-

. -t Įrekaip apie 4v*l. po pietųsulau-
liaužo apniūkęs ir vėjuotas sek-1]^ Mro mylimą kleb. kun. & E 

m&dicnio sytas. Retkarčiais veži- Įlicmriką, kuris mums daug mata
iti ra savo autais (tari) nubėga Įnumo suteikB
gatve, o paskiau ir vfl ramu. GaU Į ___

v*, ir faligitviai veik jekio . ? ^Tė
.. ,, • ... . ^r- Įkasir svetimtaučiai prašo kad dar

rasisie 0 n ra, i prie ra- 0Jlg dainelę padainuotum*.
Pirmą ^MritdĮ skambią 

ir jiems ta meliodi-
G» Cherto^ l.g, tad kO jot, nn pat-mkonti. ■ va
muurtpmt, Wct rimta kuodam! dvi
tnTtluot, nes iąntan _ SB d. .r TOhTOiB;
».»>«» ?«• nutarta tnrtt ehoK.
rivri’kvun, U^e BonkonkmJ *.
Jau ir 8 vaL ryto vai choristai ei* *
ns i tainyiSi,, atideda Jv. aižias, oi praMga dienel,, pa-
paribaiįus pamaldoms BMg* pridaro tamsu, reik grjifti j namus. 

 

Wtv,, tfcfdsmim rasti i>eSvie«iant|N«» smarkiai W J priekĮ 
skaidria saulute, bet dangus kaipl “Y” autobusai, bet mfisų mintys 
ir pirmiau apniukęs. Kol visk, nt- j® ««Ri«“ skrfeja atgal J efcro 

 

^tvarkome, kol susėdame j auto*i5*tatate i žaliuojantį pužyng, ka
bliau, pradeda kristi smulkus lie-Į*1^ taip dar norėtųsi pasigroiet 
taus laielisi, lig drausdami suma-pu* apylinke, taip siela dar troki- 
nyt* iAtafiaeime, bet perdaug «.[*« P^™»> Pssktajot gtariųjų 
šame įristajoje, perdaug tas mta- "VM Mime ir sykiu su ežerą 
tie savyje įgyvendinę, tad atriša- rittbuojanžiom bangomis aMl 
kyttune * tukeo gųa«, bet pcrvtfu, nejvyk-

Važiajame. Sudieu tau, Brook. 1^ “« Brooklynas, tyt
lyne, nork vienai dienai, mes nori. | dienos darbas. Atvažiuojam j 

 

toe pamatyti k** yr* «ž tavo mūro I į 
tanų, pakvėpuot tyra, gtltafer

Greitai) į !

kvąptanJiu, tankų oru,,
blg* £«, viena'prakui antrą, pilnll 
ehoriatų, autolmtaL Vter vtotao-]
jahtieji smagta, llntarai, vieni daLĮ < 
na« dainuoja, kiti kalbiai, treti I 
greitoja* dailiąja apylinkę gamtra j t 
regtatato ŽaltaojanJiafe atakų gth Į 
jcllala, ptavritoiią. N’ri nepariju
tome kaip prabėgo viri dvi važta
vtoio valandc* mca jau vietoje,
prie etairo Ronkonkoma.

Nora lktua urnai stojo liję*, bet Į 
raaTuškoitie aalę ūžimam atajua ir
visas choras drangoje pradedami
užkandžiauti. Koks malonus valx-l 
dabinant, jog vieni jaunuoliai at*| 
vyks ta tolbių Lietuvos kampučių,
kili Ji* Amerikoj užaugę, bet viri

bararą, turinį nepaprasti įrengi
mo bodą, L yt Įvairių riSBų daik* 
tų prie kiekitao rialo j rialai ne
bus pavedami kridai nors draugi
jai, bet viri parapijos vardu, 
gi prie jų diria M visų draugijų 
darbininkai *

Tobulesnis* prisirengimui prie 
to bazaro yra Isakiams susirinki
mas visų ps«®ijWfcfc treliadienio 
vakare, rugegje 2 d. Laikotarpyj 
veikliai jau renka krautuvė, 
dirbtuvlee, daiktus tam bazarai.

Tad-gt viri Aprtokkno parapi
jos nariai j amririnkimų rugaljo 2 
d. ir vki rengkhfiMprio parapijos 
didžiulio basam, spalių 10-19 d. dt, 
1931.pi. \

uumieom
i ■* a

Statomi praątotame, kad Jurgis 
Tumaaouh fcaHotas rinkti 
^Darbk^tariJ* prenumeratas ir 
skelbimus. .Jis patarnauja ra

gelbrii togai pkd<wi Lietuvon. 
Kreipkhia ppt

KiSnaillMtelMlSlft.

ra totoriam** ir jo vykdy
mas Rusijoj ..13c.

SOCIALIZMAS m KRIKŠ
ČIONYBE Prof. V. JurnČlo 10c.

. MOTKRYST* IR AEIMY- 
NA. Vstf# J. Grmti«........40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kaiputo jųaprimuigetl! Parn- 
W Dr. A VUel«s.^.....*.-.Mta

MOTERYSTES NE8UAR- 
DOMYBA j. LmamklA to 

į Kas. D-jos iekllnya, Kįra»>4to-

UIJtAO
JONO KMITO EILĖS....4.00
MEILĖ (Poem). ParaJė M.

Gustaitis ... 45c.

SUNKIAUSIAIS TAIKAIS.- 
Parito A* Ratoriėtus«**<*«*»ĖOe.’

ANDERSONO PASAKOS— . 
iki paveIkBWiai«............10c.

e

IM KELIONĖS PO EURO* 
! PA IR AZIJA* Parito Pranai

čiu Juto•.*.«***».A50

PETRIUKAS—laiikal viara 
vaikelio. Verti S. Bakautoas 15c.

iAIDlMŲ VAINIKAS—to- 
vyMs vakarėliam* ir W«to- 
toto »a gatoemls. Sstatol M. 
OripMila v * »■ »50e.

nnA>RnmnrARM
M Mtaruy, ta taries, JUto

tatarfis meilę.

BROLIAI HEMAI
Tevysto IIHjmm, jot teitoJiaMl lė a* 

laito*, Jos aietvartal Ir Hdoa Jum ri- 
•Mto be abejspto, rupi. Juto tto 
pat rto* kad Tarimus taarautt ir 
ktatotų tatotumas ir laisve. J«a trip 
pat nlektot pderaaudoa nevalią Ir to 
rikto Munllavito *■ toaaaaietoto 
toralų ttotoita ir Itove.—Jąa norit*, 
kad Ir tarti Stonai, kad Ir pUflvJv to 
riv ačddrtL patinti Tevysto buri, toto 
jta tikmmoj ynu — vlaals ab 
tvtodto Juma labai yra praverta to . .r—-m—a u- ’ ‘Miruju

» "Ttoritofatais," -_____—

^DARBININKAS" yra tlkrlrarito

CUHTOH PARKAS
■ FtknUcsme, teitam^ koncertam, 

MtaautavtaekkMMV psstHsMhU 
ataram. ssMgtaato vieta Eroofc- 
jįrne Matoeffha. Ja® tat** - 'rikto** 
lofH MJęMasMM *e*MMl«

J<WAE KLAiCIUE. tovM

ds vėfdjBMlnyate.\ru»nn«nou*’' totoMi W 
net i Sėlemsnl rytrių.

•‘DARBININKUI’* rtmr fr viarito 
rupi 0m*o Sririklv reikalai.

-DARBININKAS" tari Mat jMm 
Mm MR ADIO iYPRKUK"

"DARBININKAS" yra <Ma to* 
to Ir Intritoto talkraitia

"DARBININKU* reOerato >ritor 
rttrt PR. DOVYDAITIS.

BkaHHM fc*i
<4* atoe ir UreMto /f tom to* 
tose ZArtamM '

Atodkto *Detotokag* kritoto 
suų o Ttomoj tik m amutoaitoi 
<*^daRbininko* toram: iAto* 
ris. Karam,' NtoftfetotoM* Stoto

K NMaryBtoto

M. F. UIUS IK.
eieliaubkai

Tri. N«wtown 4tot •

MT.J.VlUinEJ*
Ultatentas Gruleri** lt

Motery Ptotte

&M4 Tsrttagtan AVA) 
Arti Groto to

MAMPETil, L, I, N. Y,
OAiasio

Ii *... -S.M* *" - - ■*■*■--wr wra aw*i ntoVMoy*, m.*.

'i '; ; ? i .■ s

A
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