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Lietuvių Diena Thompsone
Dainų Šventė MFZCIMAI IR STU- ..

MIMAI ;

(Pradžia No. 50)
. Muzikai iškos programos 
kitą dalį išpildė Worcestė- 
rio miešto lietimą beuas. 
Per visą dienelę kaip darb
ščiausios bitelės jie putė sa
vo sveikatą į dūdas ir links
mino žmonių ausis ir nuo
taiką įvairiomis maršą ir 
šokią melodijomis.

•Pasirodė mergaičių orke
stras iš LoAvellio, kurios pa
grojo keletą .maršą.

Nebūtą mandagu nepami
nėti ir nei žodžio netarti a- 
pic p4ę Apoloniją Stoškiri
tę iš iVorcesterio, kuri gie
dojo solo Salve Regina”, 
laikę Šv. mišią. . Eidama ir 
ir inokydaniosi p-nios Sem- 
hrielis konservatorijoje, ji 
parodė savo balso malonu
mą, kad ateityje liks mūsą 
išeivijos nauja žvaigždelė 
(Tik panelė Apolonija ne
palik lietuvius, kaip kiti 
mūsą lietuviai artistai).

Prisiminus, negaliu, už
miršti vieno. įspūdingumo, 
kuris, vertas viešai apskelb
ti,. Vienoje ir kitoje vieto
je tėko. stovėti tarp žmonią- 
laike dainavimą. . Pasirodė, 
kad ne tiktai chorams rupė-

______________ • ■ [ ■ 

kas.’7 Šis dalykas paliko 
bent manyje įspūdingumą, 
kad gili... sutartina dvasia 
viešpatauja parapijose tar
pe visu parapijiečiu ir cho
ristą. ...

Baigdamas, galiu tarti 
džiaugsmo žodi, kad Dainą 
Švento pavyko 100 nuoŠ. 
Mūsą atvykimas į Mariana- 
poli, į lietuvią išeivijos ko- 
,legijąt parodė, kad nuims 
rūpi išlaikyti . lietuvybę, 
tinę vietą paliko daugiau 
Mūsų Atvykimas į šia isto- 
medžiagos, kad toji , kolegi
ja savo jaunuoliams giliau 
į širdis įdegintą lietuvybės 
dvasią. Antra, tokis para
piją jaunimo chorą gausin
gas suvažiavimas parodė, 
kad mūsą išeivija dar gy
va, kad turime gražaus jau
nimo, kuris mėgsta liotuvią 
daineles.. Ar jūs pastebėjo
te su kokiu vienodumu jie. 
tarė skambančius lietuviš
kus žodžius, ar jūs matėte, 
kaip ją krūtinės vienodai 
alsavo, siunčiant į orą Bi
rutės dainas? Nesakykime, 
kad lietuvią jaunimas iš- 
tautėjęs. Tai netiesa. Tai 
prasimanymas. Liepos 4?ta 
diena man parodė ir jums

Vėl pirmą kartą matėsi 
lietuvią sportininką tarpe 
kūjas rutulis, ir. ietis,

5 svarą rutulį nustūmė 
tūlas Romovas iš Worcešte- 
rio. Jis nustūmė apie 50 
pėdą tolumą, jis laikomas 
to miesto mokyklą čempio
nu. Antrą vietą gavo Dir- 
ša (jaunesnysis) iš Nor- 
wood.

16 svarą rutulio karūną, 
mežinau kas -paėmė, -jis 
dingo. Jei neklystu, Romo
vas ir keli kiti žino, kur jis 
išnyko.

Kūjo metime pasižymėjo 
Galinis . iš South Bostono. 
Viši negalėj o atsigerėti j o 
metimu,

Jurgis Planskis paėmė 
ietį ir . numetė jį apie 150 
pėdu. Nelengva jam buvo 
laimėti, nes J. Viešnia 
(Norvvood) davė pakaktinai 
kompeticijos. J. Viesulą 
laimėjo antrą vietą.

Kolonijos, kurios geriau
siai pasirodė, tai So. Boston 
iy JVorcester. Sportininkai 
buvo iš Holy Cross College, 
Boston College, Boston U- 
nivęrsity, Marianapolio Ko
legijos, St. Jolin’s Prep., 
Classical High, Boston En- 
glish ir taip, toliau. .

jo savo užduotį gražiai at
likai, bet sykiu ir žmonėms 
iš įvairiu koloniją rūpėjo, 
kad ją parapiją chorai kuo- 
gražiąusiai atliktą .Savo, už
duotį. Kiekvieni stengėsi, 
kiek galima, paploti katutė
mis už savo chorą, ir tarti: 
.“tai mūsą parapijos cho
ras,” “tai mūsą vargoninin-

perstatė,r kad mūsą parapi
ją katalikiškas jaunimas 
begalo.. galingas,, gražus ir 
pilnas patriotiškumo. Kur 
tik. galima, savo kolonijose, 
savo. veikimuose remkime 
jaunimą ir įstaigas, kurios 
rūpinasi- parengti mums ry
tojaus vadus.
. • I)ed(~ Aiiiffras.

L D. S. CENTRO 
NARIAMS

L. D, S, Centro svarbus 
posėdis įvyks ši ketvirtadie
nį* liepos 13 d.T 7:30 y, v., 
“Darbininko” - redakcijos* 
bute, ■ • .

Visi nariai prašomi, atsi- 
lankyft. .

. Centro Sekretorius.

BAŽNYČIOS IR VOKIETI
JOS KONKORDATAS

VATIKANAS. — Praė
jusios savaites gale baigėsi 
derybos~farpTįf^pieiHfūis^o- 
k rotoriaus kardinolo Pacol- 
Ii ir Vokietijos vice-.kancle- 
rio .Paperu ^Derybose susi* 
tarta pasirašyti konkordatą , 
kuriuo nustatoma Kataliku 
Bažnyčios santykiai su Vo
kietija ir jos vyriausybe; 

.. Konkordatas esąs iš 35 
punktą, kuria tiksliai nu
stato katalikiško auklėjimo, 
katulikiškos ' akci jos 1 aisvę 
ir teisę. Konkordatas bū
siąs pasirašymas artimiau
siu laiku. Manoma, kad 
Vokietijos vardu pasirašys 
pats kancleris Ilitler.

Pasibaigus dery b o.m s. 
kancleris Ilitler išreiškė sa
vo didelį. pasitenkinimą ir 
tuojau. įsake 'paleisti suim- 
tuosius kataliku kunigus ir 
pasauliečius vadus, kurie 
buvo suimti neva dėl politi
nio veikimo. .

LietuviųProgramaPerRadi

Sporto Olimpiada
Kitataučiu, laikraščiuose' 

esame daug skaitę apie lie-. 
tuviu sportininkus. Gau
sus mūsą tautos sūnų būre
lis įvairiose sporto šakose; 
Tačiau,, kas žino, kiek ilgai

• būtą reikėję laukti ir pa
matyti mūsą sportininkus 
kovos aikštėje, jei ne Lietu
viu Dienos Sporto Olimpia
da?

Tie, kurie ats i 1 a n k ė 
Thompsone, mate nors iš 

. dalies ir vikrumą ir sporto 
gabumus mūsą Sportinin
kuose. Ar gulėčiau pasaldy
ti, kad daugiau negu pusė 
sportininką buvo “seni vil
kai,’’ pasižymėję sporte?

ŠOKIMAI
Šokimas išsibėgus patrau

kė ypatingą sportininką de- 
inesį. Nei 18 jaunuoliu ban
dė laimėti pirmą vietą, Jut-. 

.: gis Planskis iš, So. Bostono 
toliausiai nušoko, rodos 
daugiau kaip 19 pėdą,

Šotdmas į aukštį buvo
• ; įtemptas dalykas. . Visi ma

nė, kad Lekeskis iš Worces- 
terio ir Planskis iŠ So. Bo
stono išeis lygiai. Planskis 
visomis jėgomis peršoko 5 
pėdas ir du coliu, kad lai
mėtą pirmą vietą.

N esu girdė j ęs nei apie 
vieną lietuvį sportininką 
susiėjimą, kuriame būtą šo
kimas su., kartimi į aukštį. 
Reikėtų pasveikinti Naujo
sios Anglijos lietuvius už 
tojų dalyką. Čia reilda ge
ni dirksniu ir mokėjimo 
šokti. Pirmą vietą teko ly
giai Šilalįui ir /Deksniui, 
kurie atstovavo VTorcesterį. 
Trečią ir ketvirtą vietą irgi 
lygiai' laimėjo Balinskas ir 
Aleksandravičius iš Maria
napolio Kolegijos.

BĖGIMAI
Nepaprasti greiti bėgikai. 

. 50 y ardą laimėjo -M i k a s 
Grendėlis (So. Boston). 100 
metrą bėgimas teko Lekes- 
kui (Worcester); Mergi- 
tios irgi bėgo. .•

VOLLEY BALL
Žaidimas vėlai prasidėjo, 

bet merginos iš Norwoodo 
ir So. Worcesterio gerai pa
sirodė. Gausus, ją lyties 
būrelis entuziastiškai žiūrė
jo ir suteikė joms drąsos 
kovoti. . Jos net pralenkė 
kitą sporto šaką žiūrėtojus 
skaičiumi. Worcešterietės 
laimėjo sidabrinę taurę. .

BASEBALL
Norwood ir Waterburto 

rateliai žaidė. Abu rateliai 
rado savo šalininką. Nor- 
vroodo žaidikas L. Smėlsto- 
rius išmušė home ruii, kai 
trys bėgikai ant maišą lau
kė progos bėgti. J. Diiša 
mėtė sviedinį. Norwood lai
mėjo žaidimą 13:3 tašką 
santykiu. .

DOVANOS
Sportininkams sut e i k t a 
taurės ir aukso, sidabro ir 
žalvario medaliai; Daug jau
nimo pritraukė šitie spor
tai. Kitais metais tegu jie 
dar daugiau patraukia.

Tvarkytojais buvo: D., J. 
Averka, J. P. Pilipąuskas, 
K.. Vengras, J. Morkūnas, 
V. Sabas, B. Ivanauskas ir
J. Liola. Pranešėju buvo
K. J. Viesulą. Teisėjais 
kviesti buvo:. kun. Ed. Gra- 
deckis, adv. Balanda, kun. 
J. Kripas, mokyt; Pašakar- 
nytė, grali. J. Kąsperas. 
adv. Sykes-Sinkevičius, adv. 
B; Sykeš-Sinkevičiūs ir jo 
žmona, mokyt. Balsytė, adv. 
P. Bublys, adv. A. Mileris,. 
Dr. Ed. Valeckas, grtib. D.

MILIJONINIM NUOSTO
LIAI KOIORADOJE

DENVER. — Koloradą 
liepos 8 ir 9 d. ch aplankė 
dideli lietaus debesys, kurie 
tiesiog krito žemėn, sunai
kindami geležinkeliu linijas, 
sodus; tiltus, dirbtuves, na
mus.

Nuostoliu apskaičiuojama 
apie milijonas doleriu. Už
muštąją žmonių jau pri- 
skaitoma 8. -

PASIDAVĖ POLICIJAI
Nesenai Bostono poli

cijai geruoju pasidavė Gus- 
tin genges vado jaunesnysis 
brolis James Wallace, kurs 
buvo ieškomas sąryšy su nu
žudymu ją gengės nario 
Curran. ' ■

Curran buvo valstijos 
liudininku prieš Gustin 
genges narius Dėmbrmvsky 
ir Dineen. kurie nuteisti il
gam terminui kalėjimo už 
sumušimą policininko. Po
licija mano, kad Curran žu
vo nuo jo” paties dinugą 
gėngsterią rankos už liūdi - 
j imą ją nenaudai.

Zaletskas, Dr. Budreckis ir 
adv, j. Vprvecka. ••

■ Pirma N. Anglijos Lietu
vią Sporto Olimpiada pavy- 

iko. Lauksime antros. ’ 
Į . Kazys zllZ/m1.

HITLERIS SKELBIA “RE
VOLIUCIJOS” GALĄ

BERLYNAS. — Vokieti
jos kancleris ilitler, susi
šaukęs savo paskirtus gu
bernatorius, paskelbė, jog 
jo pradėtoji Vokietijos “re
voliucija” pasibaigė — vi
sos buvusios partijos užda
rytos, išskrikdytos, parla
mento galia panaikinta, de
mokratiškos įsfaigos Iikvi- 
‘daotoK? :

Hitleriui pasisekė įšlilaš- 
kyti jam buvusias priešin
gas partijas. Komunistai 
ir socialdemokratai buvo 
uždaryti. Nacionalistai pa
tys . likvidavosi t' i r įstojo į 
hitlerininką eiles. Bavari
jos liaudies (kataliką) ii* 
Centro (irgi kataliką) par
tijos pačios pasiskelbė ne
veikiančios.

Centro partija Vokietijos 
respublikos gnamime. su
vaidino didėli vaidmeiiį—jį 
per keliolika metą išbuvo 
viduryje, tarp, kairiąją ir 
dešiniąją radikalą, tačiau 
pagaliau Hitlerio laimėji
mai nustūmė ją iš svarbios 
vietos visai į šalį.

Hitleriui’ pavą’kp tiesiog 
užhipnotizuoti vokie č i u 
Bet jeigu jam nepavyks pa
gerinti ekonmninės būklės, 
tai ir jo valdymo laikai ne
bus labai, šviesūs.

hbihūoTbūš’trts
KLASĖS

'..BERLYNAS. — Vokie
čiu hitlerininku prane
šimu, Vokietijos visi gy
ventojai bus padalinti į tris 
klases. Pirmąją klasę su
darys hitlerininkai, antrąją
— .hitlerininkams nepri
klausą vokiečiai ir trečiąją
— žydai.

Tą pačią hitlerininką 
pranešimu, Vokietijos pilie
tybė, bus suteikta tik tiems 
piliečiams, kurie bus ištiki
mi vyriausybei ir pasidar
bavę valstybei.

SHARKEY PRIEŠ 
LEVINSKY

CITTCAGO. — Čia jau 
padarytas susitarimas su
rengti kumštpies buvusiam 
pasauliniam bokso čempio
nui J ack Sbarkey su-‘King’ 
Levinsky. Kumštynėms lai
kas paskirtas rugsėjo 7 d. 
Jos įvyks didžiuliame Co- 
miskey parke, ■.

Sharkey gauna garantijos 
25,0(16 dolerią šu teisi* gau
ti 40 niiošimčią visą paja
mų. - •. .••_••.

Lėviiisky yra labai popu
liarus Chicagoje, todėl tiki
masi sutraukti daug žmo
nią ir turėti pajamų apie. 
200,000 dolerią. Šios kum
štynės bus proga buvusiam 
čempionui. Šharkęy vėl grp 
žli į kovą laimėti čemj)iona- 
tą.

SURASTAŠn«NGĘS LA
KŪNAS MATTEL

CHICAGO. — Čia pasie
kė 5 žodžiu žinia, -pranešam 
ti, jog amerikietis lakūnas 
Jiinmie Mattern tebėra gy
vas. Gauta nuo jo telegra
ma sako, * jog jis yra Anadir 
apylinkėje, Sibire.

Lakūnas Mattern buvo 
dingęs birželio 14 d. kelyje, 
iš Khabarovsk į Nome, Ala- 
ska. Savo kelionę aplink 
pasaulį . Mattern pradėjo 
birželio 3 d. iš New York,. 
Jis norėjo padaryti skridi
mo orlaiviu rekordą, bet po
rą kartą turėjo nusileisti 
dėl orlaivio sugedimo.

Birželio 12 d. išskrido iš 
Khabarovsk į Alaskos pusę,’ 
bet sugrįžo atgal ir birželio 
14 d. vėl išskrido į Alaskos 
pusę. Liepos 7 d. gauta ži
nia, jog. lakūnas tebėra, gy
vas Anadire, Sibire.

Dabar daromos pastan
gos pasiekti lakūną Sibire 
ii* atgabenti.

CHICAGO, III, — Pasauk 
linėje pai’bdoje dalyvauja 113 
lietuviai. \ Lietimą komitea 
to pirmininku yra .adv. lį§| 
Mastas, A. L, R..K, Federž^| 
ei jos pirmininkas; į

Lietuvią Diena pasaulinė^ 
jc parodoje įvyks liepos 163 
d. Dalis Lietuvią Dienos.8 
programos bus perduota J 
per radio National Broad^J 
cąsting Company. i

Dainuos visi Chiacgoš lie-
. r • • ’i ’ r

tuną parapiją ir orgamza- ; 
riją chorai. i.

Per radio programa bus j 
perduota nuo 2:30 ilėi 3 vai. 
po pietą. - :

PASAULINĖ EKONOMINĖ 1 
KONFERENCIJA j

PRATĘSTA
LONDONAS. — 24 .jįe- ' 

nas posėdžiavusi pasauline 
ekonominė konferencija voš 
tik nesibaigė nepasise
kimu. Joje dalyvavo kelią 
dešimčių valstybių atstovai, 
kurie mėgino pagerinti pa
saulio dabartinę ekonominę 
būklę. Pradžioje, kol ats- . i 
tovai sakė, ilgas ir tuščią 
žodžiij kalbas, viskas ,atro3e-*J 
gerai, bet kai reikėjo prade- {
ti rimtas darbas, atstovai j
parodė nesutarimą. Ir la
bai teisingai garsusis kun. 
Coughlin pranašavo, kad is 
tos konferencijos nieko ge- ę 
ra neišeis.

Prancūzija. sudarė bloką 
iš kelią valstybių, ir griežtai, 
reikalavo, kad visos valsty
bės savo pinigą valiutai lai-. ; 
kytiisi aukso standarto* • ; 
Tam pašiĮiriešiiio .Amerika,, 
kurią, rėmė Anglija ; ii* 
Skandinavijos valstybes. 
Prezidentas R o o s e velt 
griežtai atsisakė duoti už-. 
tikrinimą, kad Amerika pri
sitaikys su savo doleriu prie 
Europos pinigą ir tuo būdu. . 
nustatys dolerio pastovumą. 
užsienio rinkoje.. Prezidem 
tas Roosevelt pareiškė, kad 
Amerikai dabar svarbu su-

Rusijos ūkininkai Miršta 
Badu

ūkininku iš Šiaurines Rusi
jos, . Pabėgėliai labai nusi
skundžia dideliu vargu Ru- 
šijoje, kur ypač sunku gy
venti ūkininkams, neinan
tiems į kolchozus. Ypač vi
sus ūkininkus biauriausiai 
kankina badas, nuo kurio 
miršta daugybė ūkininką.

Ūkininkai negalintieji už* 
si mokėt i taksą* yra mobili- 
zuojami iv vežami į priver
stiną darbą. T priverstiną, 
žiaurą darbą varomi ne tik 
vyrai, bet ir moterys.

HELSINKIAI. ^-1 Suo
miją atvyko daug pab'egėlią 

mcBeIeeTsEa®
MMETy

TARRLt6wN, N. Y. — 
Amerikos milijonierius, a- 
liejaus . Magnatas, John D. 
ftdeke I eller, Sr< liepos 8 d. 
sulaukė 94 inoią amžiaus.

Prieš 13 metu Rnekėfel- 
Įer yra pareiškęs, jog jis ti
kisi išgyventi .100 metą, ko 
jis labai.ir laukia.. . '

sitvarkyti viduje su preldą . 
kainomis. Praiieūzi j a,- Ita- 
lija ir Belgija. per ilgą hii- 
ką turėjo nepastovius. pini
gus, tačiau Amerika ją nė- 
kritikavo, tad, Pręzidento į 
Roosevelt nuomone, Euror 
pos valstybėms nėra reikalo..
norėti iš Amerikos, kad ši j
nustatytą pinigą pastovu- į
mą. - L

Pagaliau Amerikos dele- |
gacija laimėjo. Kitos Vals- |
lybės sutiko atidėti tarifo ■ .. - Į 
ir pinigą klausimus į šalį ir j
svarstyti kitus ręikąlus.

TĖVįJ MARIJONŲ
Liepos 8—16 dd. Mariau

įlills, UL (Kun. A; Petrau
skas, M. I,.ę.)
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IETINES ŽINIOS]
PARAPIJA ŠVENTĖ PAT

RONO DIENA
TUVIŲ DIENOS SKY- 

f RIAUS NARIAMS
^Lietuvių Dienai Remti. Š 

tono skyriaus narių pa 
finis susirinkimas įvyks 

'^penktadienį, liepos 14 d.,
* vai, . vakare bažnytine- 

į.Bulėje, Bus pranešta *a-
Lietnvių..Dienos pasise-. 

ta ir užbaigtas skyriaus 
'bas. Visi dirbusieji Lie
ti Dienas pasisekimui 
šomi gausingai. atsiltm-

^.Užbaigus Lietuviu Dienos 
įkalus, tuojau įvyks KaL. 
’ederaGjos 3-jo skyriaus
Birinkinias,

i^5 Moki n i it reffitdr^hnu}^ 
Mdlčdo pradžia

; Liepos 7 d. 9 vai, ryte, 
;aip buvo skelbta^ bažnyti- 

BaSje salėje įvyko šv. Petro. 
Bpetuvių parapijos vasarinės 
LTnokyklos mokuinj registra- 

. Fvimas. Kunigai Pr. Vir- 
T. mauskis ir K. Jenkus, pirm 
įregistravimo, prakalbėjo į 
r susirinkusius, įrodinėdami 
/mokslo ir. mokymusi veikalą 
■ir naudą, o ypač licduviarns 

p gyvą veikalą mokėti savo 
f- gražiąją kalbą.. Jie ragino 
įi kviesti visus vaikus bei jau- 
p nuolius į vasarine mokyklą.

■ v'..,.• '■

& B'egistravimas buvo davo- 
F-mas ir liepos 8 djeną.
| - Liepos 10 d., 8.30 vai. ry
ti te prasidėjo lietuvių, kalbos 
t kursai su šv. mišiomis. Ku- 
pTnigas Pr? Virmauskis svei- 
p kino tėvus ir vaikus ir .p ra-Į 
P še juos įvertinti lietuviui 
) kalbą ir istoriją. Mišioms 
jx pasibaigus, vaikai suėjo, i

.. Jį mokyklos kambarius, salė 
įį bažnyčios, ir pradėjo moky
ti mosi darbą. <

. įU Visi yra kviečiami ir ra- 
.' k- ginami' p ra dėti. m o k y k 1 ą 

■ &* tuojau* . Nauji mokiniai te- 
įįbilš priimami tik pirmąją 

savaite .—-■ nuo liepas 10 iki 
|f- 15 dienos.

riųiija kilniai šventė didžiip 
jų apaštalų Petro ir Povilu 
ir savo patrono dieną.- Pa- 
ra piečiai gausiai laukė vi
sas šv. niišias, ypač pasku
tines :rėjas,, kurios buvo 
giedotos. Dhleli jų būriai 
artinosi prie Sakramei.it il 
P i kiekvienų mišių jie gą- 
vo naujo kunigo J, A. Ga- 
siiui<ų S, J, priniirijų.plilai- 
mtnimą.

11 vai, pats primirijantas 
Tėvas Gasiūnas laike sumą 
su astsia. Tėvas Aukštikal
nis, Jėzuitas, pasakė širdin- 
gii pamokslą lų įie kimigys^ 
t<y . r : ■ ’■ y

Brangios dienos pamal
dos baigta sir palaiminimu. 
Švenčiausiu, ką atliko taip
gi kun, (lašifinas, po sumai.

Kum Gasiūnas išrodo 
stambi ir rimta pajėga lie
tu viii dvasinėje dirvoje.

Jis išbuvo South Bostone 
24 valandas ir neprakalbėjt) 
per tą laiką į lietuvį nė 
viena angliško žodžio. Gi
męs ir augęs Amerikoje,, jis 
taisyklingai lietuviškai kal
ba ir rašo. Daugiau tokių 
■asmenybių ir mūsų jaunuo
menė .. pamylės jų pavyz
džius ir atsiras joje noras 
kalbėti lietuviškai. ■■

■£

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

MAS B. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro vi- .

Bus legalius dokumentui.

817 E St. (kampas Broadway) 
; South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732
f . j .' Namųj Talbot 2474

-------■■ .... -\--y===s

IŠVYKO Į WASHINGTON
P-Iė °F1. Kimbauslcuitė; 

pavapi jos. vaTgoiiinhiko mu- 
zikd M. Kailrųisk|i duktė,, 
praėjusią šavaitų tuoj pu 
Lietuvių Dienos, išvyko j 
Wnshmgtmi, D, C., kur’ ji 
yra ganaisi darbk. Jds pa
žįstamieji linki .jai. geriau- 
šio pasisekimo.

PALENGVINIMAS SAVI
NINKAMS

Massachusetts nu<»sa vy
kių savininkai šiomis dieno
mis susilaukė palengvinimo., 
GuberniiLmiatm Elv pasira- 
sytas - įstatyiii ės. leidžia tak
si] mokėtojams įmokėti 1(1 
nuosinirin priklausau v i ų
iksų. . • : <.. •

Iki šiolei l.tksn kolekto
riau rniejus laikui, reikalau- 
davo. sumokėti nemažiau 25 
nuošimčių takog Dabar gi 
haviiiinkai guids įmokėti 10 
miošųnčių-. ■ . ■ •

t

Kuziinivras A. Kombotaš 
apsivedė su paneli* Garma- 
Uasey Š v, Ma rgarH LaU 
nyfV.ije, .DoVrhe.sler, Afass; •

LieĮio-; p J, priėmė diulrn' 
šv. Petro lietuvių bažnyčio
je James. L. Hukley su 
BronislnvadMarij-iim Not ri- 
mąite, gyv. 24 Bromhvav, S,-. 
Bosįon. • Pabroliais lątv- r 
J mins . X a * riu ta s i r l n 11 ia 11 
Gregor.

. Liepos 9 d. mirė Ęsses a- 
pylinkės teisėjas Alde n 
Parley Wlutė,76 metų. Tei- 
-sėju jis buvo paskirtai 1890. 
m. Vėliau buvo pasitraukęs 
iš teisėjo vietos, į. kurią vėl 
paskirtas 1917 m.

dienos laike,- trys 
liai užpuolė kinietį

liepos 9 
jaūuuo- 

yVilluim 
\Voug, 40 metą, smarkiai
sumušė ir paliko pievoje. 
Užpuolimą1 matė daug žmo
nių-ir užpuolikai buvo tuo
jau suimti. ' ■.

.Suimtaisiais yru E., T. 
Sullivan, 24 m., Norvvood; 
Harry .Morgan, iš. Toledu 
O.liio ir Bronislavv BiėleckL 
21.nu, iš AVest End.

. . .Tą dieną poliei j a užregis
travo 4 'apiplėšimus, 3 už
puolimus ir daugiau smul
kių prasikaltimų.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI

. Edwar R. Coplėn
■ Albert Adelsou ‘

■ Harold Aranofsky .
Benjamir Chesky

OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont St., Boston, Mass.
810 Kimball Bmlding 

Telefonas: Capital .9880;
Ofiso valandos

9 vai, iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS.

45b W.,Broadway
' . Nuo 5 iki 7 v. vakare ' 
Tęįofonas South Boston 3612 I

DAKTARAI

I
Tel. So. Boston 0628

LIETUVIS DANTISTAS,

BR. M. V. C ASPER 
(KASPARAVIČIUS 

. Naujoje Vietoje, . ;
r 525 E. Broadway, S. Boston.

Ofito Valanda:
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 (W 
5 Ir nuo ę Ik! S viii, vakare Ofi
sas užmary tas ėubatos vakarnlff ir 
D®dShlienials..taiĮ>£! seredomis 

12-1 os Gientj uždarytas.
Į Taipgi ■ nuimti- ir

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GAIVABISKI
(GALINAUSKAS)

TeL So; Boston 2300 ..
414 Bi*oadway, So. Boston

Ofisus atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo .1:30 iki 5:39 po pietą ir 
nuo G iki 9 1. \ akam šventi! dien.

pagal susitarimą. •, ■

nepaprastas

PIKNIKAS

. Birž. 30 d. lietuviu Praii- 
•i škunų susu iiikime per- 
J-aityla ir priimta Chira-

sekančios 6 rmuliimijos:
L Praneišk-uiai tretiniu-- 

:ai. be])ildydmni savas re- 
i’ulnš, tesusilniko nuo skai
tymo biauriai iliustruotų ir 
begėdiškai pa rašytų sekma
dieninių; laikraščių ir tepra? 
šo kitų susilaikyti.

2* Priešintis mums reikia 
prieš, teatrus, užgaunančius 
katalikiškų tikėjimą ardo-

.. Rengia—x .

L. Vyčių 17-ta ir L.D.S. 1-ma Kuopos

Liepos - July 16 d., 1933
lunchback’s Parke, Roslindale, Mass.

PARKAS ATDARAS NUO 11. VAL. RYTO.

Kadangi- šiš. piknikas rengianiąs bendromis, jėgomis, 
tad jo priigramą bus labai įvairi. . . .

2 vai. po ]lietu prasidės šokiai, kuriems grieš geinš 
orkestras, šokiai bus specialiai padarytoje estradoje. 
Parkas tik ką paginžiiilas, naujai išpuoštas.

Sporto programoje bus merginų kilmščiasvimlis 
(volley bąli ), lenktynės, komiškas sportas ir t- t. L. D. 
S. kuopos vyrai i.r L, Vyčių kuopos vaikinai susildbs vir
vės traukime,* •

Sporto programa Ims pritaikinta visokio amžiaus 
moterims ir vyrams. . ’ . .

Įžanga į. parką bus 10 centų auka, ųž.kurią Ims ga
lina laimėti gražią dovaną. . •

Pikniko pelno dalis skiriama parapijos vasarinei 
mokyklai.’ Gausingai atsilankykime,-bendrai p.nsidžiau- 
vi+m* ir gražu tikskuparemki m < _____ ; _____ '

•KVIEČIA RENGĖJAI.‘
— -------------------- - . —   --- ——---- ----------:—————-4
KELRODIS; Važiuokite iki Forost Hills, iš ton Dcdham Lino gatve- 
kariu iki Boech St., kur bus nurodyta pikniko vieta, . ”

PAMESTAS LAIKRODSUS

-.3. Priešinkimės knygoms, 
teątfmns, kilu* teatrams, kil
tie aukština prasižengimus 
prieš krikščiobišką moterys
tę-

4. Smerkime visokios rū
šies gražuolių pripažinimus 
bei kpntfcstįįs,biąurus 
pataikavimas mergiškai tuš- 
lyboi. ir žeminimus merginų 
kuklumo.

5. Smerkime drabužius

ją gersinimtis.•
(t .Iv>vėjmne prieš, aptie

kus.. kurios■ jjąrdiioda abe^ 
jinglis reikmenis.

Šias rezolim.-i mūsų 
tretininkai vienbuši.u užgy- 
ie. ir. jas pasirašė '■ ohlyba?

Grįžtant • iš Lietuvių Die
nos, liepos 4 d. vakare grįž
tant gatvekariais namo, vie
nas ..asmuo pametė laikrodė
lį. Jei kas rado, prašomas 
pranešti “Darbininkui,”

Lietuvių Dienoje prie So. 
Bostono stalo viena .dovana 
teku nežinomam asmeniui, 
kuris turėjo laimingą tikįe- 
1a nr. 4464. 1 .

[mu, šiuo laiku visų pvelihj 
Įkainos kyla, tad dabar yra 
kibai gera proga įsigyti rei
kalingas. pivkes pigiausio
mis kainomis. ’ .

Povilo Liko krautuve, 
Paul’s Mcn’š Šliupe, 454 
Bnuadvvay, So. Boston, šiuo 
laiku pasiryžusi, patarnauti 
lietuviams pigiausia. kaina 
ir parduoti aukščiausios rū
šies prekes. Šiuo laiku ge- 
riausia pirkti vas a r i n oš.

Jiems, kaip ir visiems 
valstybės tarnautojams, jau 
numažinta algos 1(5 nuošim
čių, bet tuo-dar nepasitin
kinta. VasaiHjs laike jie tū
lės išvykti' 9 dienų neapmo
kamoms atostogoms.

. Pašto . tarnautojui apskai
čiavimu, jų algos būsiančios 
numažintos.28 ir puse nuo
šimčių, prieš ką jie ir pro
testuoja.

Bostono pašto tarnautojų 
sąjunga nutarė protestuoti 
prieš dideli mažinimą algų.

MĖLYNĖS IŠDAVĖ 
VAGYSTĘ

Įimrškinins ir 1. t.' 
---   ----------------- —: v—.

Girtuoklio burna išdžio
vina kišenes. .

Į VAIRUS-SKELBIMAI
PARSIDUODA

Alūriiiis virinis šeimynos namas 
ant 1'ourlli St , City Point, So. 
BostorĮi< Kainu prieinama. Ma
žas Įnešimas.

G. F. HĖALD,
Tek South Boston 1830/

UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ
.Yra kambariai dėl šeimyną ir . 

pavieniu. Su valgiu ir tik yietiąs 
blokas; mio vandens.' Vieta labai 
patogi dėl pas imant lynin.

365 Siecond Avėnue, 
LONG BRANOH, N. J.

. (Sav.. Andrius Žukauckas)
R-4 .

f parsiduoda PIGIAI
Dorehestcry’. — 6 šeimynų po 5

l kambarius medinis namas. Y ra 
steam hcat ir vieta dėl garažiaus., 
Įeigos $136.00 Į mėnesĮ. Kaina 
9500 dolerių.

. So. Bostone; — 2 šeimynų na
mas už $1500. Kreipkitės .

Tel. Columbia 4971
L-ll

NEPAPRASTA PROGA
1. 60 AKRŲ PARMA, dvięji 

gyvenamieji namai ir kiti budin- 
kai šit Įtaisais ir elektros švie
soms; 40 akrų lygios be akmenų 
dirbtinos žemės, 200 medžių sod
nas; prie gero kelio ir tik 13 my
lių Į didmiesti; tinkama dėl dvie
jų šeimynų. -Parsiduoda su vi
sais padarais; gyvuliais ir paukš
čiais tik už $.5000.

2. VASARNAMIS, 5rkių. kam
barių su dviem šuliniais; .didelė 
,‘.*barn’e” su skiepu;-2 akrai ge
rus žemės, 100 fruktavij medžių; 
17. mylių nuo Bostono prie gero 
vieškelio;. btidiii]<ai atstume .nuo 
kelio, todėl yra tikrai ideališka 
vieta praleisti vasarą arba ir gy
venti visados. Kaina $2800.

3. CITY POINT, South Bosto
ne, arti prie byrių. 3-jų šeimj> 
nų, 15 kambarių patogus namas 
su visais -intaisais ir piazzais; di
delis daržas,. Parsiduoda tik už 
$67090 su lengvomis išlygomis; 
Dėl platesnių paaiškinimų kreip
kitės* prie ’

JOSEPH . BALUSZAITIS, 
Boston Realty Trustf 

317 E Stiprio Broadiyay .
.South, Boston, Mass,.

.Tol. So. Boston liŲdO 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo U iki t*2; nuo. 
1:30 iki t> ir nuo 0:30 iki ,9 v. v. 
Seredofnis nuo p iki 12 v. dieną.. 
Suimtomis nuo 9 iki t>• vilk vakarė. 
Nedėliomis nuo 9-iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį).

Bustoim- policija . gulina 
daug paraginimą uždaryti

ui" rimus

Tel. Porter 3789

JOHN UEPSHIS, M. B.
(REPŠYS). ,

. Lietuvis Gydytojas .
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

.278 Harvard Street, 
: kamp, Imnan art j. Central Sq,

Oambridge, Masa, >.

ja alų ir kitokiu 
be jokių; leidimu.

Ypač daug nusiskundžia 
smulkieji alaus paidaviiiū- 
t.ojoL kurie tUii užsimokėti 
už leidimą ir tu** pačiu lai
ku turį kbukui’i it’-i ją iš spi- 
k.vzių, kurios j“kui. lt*idimų 
neima.

šiomis dielioinis jau. už
darytos kelios spikyzes. Pn-: 
linija pranešė, kad kova 
prieš spikyzes bus vedama 
slaptu keliu. .

JOSEPH :W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B ORIUS
- .494 E. Brpadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir. nakti,

. Carnbridge policija suėmė 
tūla James L. Roūst, 19 mė
tų, kurį teismas pripažino 
kaltų apvogime vieno krau
tuvininko,. kurs nusiskundė, 
jog j ai n trys jaunuoliai pa
vogė 16 mėlyni ų uogų pyra« 
gairių. '.

Suimtas R->.ust jiasisake 
valpjęs*. barpnkų su kava; 
tuomet polirininkai pažin
tojo į jo liežuvį, kurs buvo 
mėlynas.. Štai mėlynės uo
gos ir išdavė vaikiną. Jam 
paškirta■uprobation’’ ir įsa
kyta . sumokėti nukentėju
siam krautumninkui ^5.00.

REIKALINGA DUONKEPYS
Kad būtų prityręs kepti. Lietu
višką ir Lenkišką duoną.. Darbas, 
nuolatinis ir alga gera. Kreipki
tės J. Wcislik Bakery, 28 River 
St., W. Lynu, Mass. L-7

DABAR LAIKAS PIRKTI

PARSIDUODA NAMAS ARBA 
IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI

19 Athciis. Si., S. Bostone. Yni
3 .šeimynų po 5 kambarius, nū- • 
inas. Renda pigi: 'Kaina $2000.. 
.Kreipkite telefonu South Boston 
2067-M arba 948 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. L-ll

AUTOMOBILISTAMS. .
SVARBUS DALYKAS . 

. Pentinu ir nudailinu karus; Iš- 
taisau sulankstytus sparnus ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai, •

Taipgi paieškau prityrusio vy- . 
ro, kuris galėtų prisidėti pinigiš- 
kai prie automobilių taisymo biz
nio. Kreipkitės •

A. KASPAR,
66 Victoria St.,

W. Somerville,. Mass.
Tel. Prospoct 24G9-M

Api<- mūsų pigti ir gražų patarnavimų, 
klaupkite tų, kuriems mes patarnavome. •

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Grąhoriai ir Balsamuotojai 

380 Bi*oadway, Šo. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 0304-W

Įvairiu šaltinių praneši-

I

Į JUOZAS M. DIUŠ |
I LAIKRODININKAS | 

i Parduodu Įvairiausios. rūšies = 
i auksinius ir sidabrinius daik-1 
| tus. Taipgi ir pataisau.
Į 366 W. Broądway 
| S6. BOSTON, MASS.

3 
i

■ J

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

i Iltnu Jsistovėjt's kraujas, neitos, 
[dusulys,.odos ir įsisenėjusius Ilgos, 
patrūkimas, .kojų skaudėjimas, pi

lės ir Votj’s, nuplikimus, 
nugaros skaudėj I m a š, 
reumatizmas, matarin ir 
riebumus išgydomas be 
jokio sknustgn Ir . nėra 
reikalo -išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. • < ly» 

dilelės duoda. Mažas užmokestis.

Or.GraJi, 327
. Falando*; Antradieniai*, ketvirta
dieniai* ir iežteullental* 10—ry* 
te, 2- 5, 7—8 vakar* ; HknittiUf:- 
ulala 10-12 tiktai. .. .

GHF.LSEA DIRBTUVE PA 
KĖLĖ ALGAS

Everlastic. Ine., .('laisva,- 
j ų< >st'iĮ dirbtuves vadovybė 
šiomis dienomis pakelė savo. 
300 darbininkų algas 12 ir 
.įnisė nunšimčių.

Vanduo yra .stiprus geri 
uias. Samsonas vandenį ge 
re.- ’ ;

Z A L E T S K Ų
MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

• naujoj vietoj
564 E. Broadvvay . So. Boston, Mass.

. Tel. So, Boston 0815 . /
Dabar galėsimo dar goriau lietuviams patarnauti, ■ uos 

mūsų. Įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kamba
riai šermenims -DYKAI. '.Patarnavimas dieną, ir naktį. Pil
nas pasirinkimas imdalinių ir kieto medžio grabų, UžganėiU- 
lūmas, teisingumas ir nuoširdumas, tai mūsų aukŠeuiūšias 
tikslas.
D. A. ZALETSKAS F. E: ZALETSKIENfi

. (Graboriua) (Balsamuotoju)

Į A6ENTAI

i INSIIRANCFINSURANCE
Apdrausk namus, rakandu* 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

•i-
ii • *| 455 W. Broadway, So. Boston ! .

1 TeL So. Boston 3612 I

I INSURANCE I
| APDRAUDŽIA -.VISKĄ. | •
| K. j: VIESULĄ, ... • i
į 366 West Broadway, | ?
| . So. Boston, Mass, |
5 Tok. So. Boston, 0620 • į ' ;i j-' u. v>v. .vy<.\> S

Ji

J
k

J

Sakramei.it


Antradienis, liepo* 11, 1933 DAR B ĮKINKYS
T

TAUTYBĖ
/'.Nę vienam Amerikoje gimusiam ir augusiam jau

nuoliui, kai jis pasisako esąs lietuvis, ateina tuojau į 
galvą mintis: kodėl jis yra lietuvis, o ne amerikietis? Jis 
gimęs, ir augęs Amerikoje, čia ėjęs mokslus, kąlba pui
kiai angliškai, yra Jmigč Valstybiųpilietis, o tuo tarpu 
vis tik lietuvis... . Pasitaiko vienas kitas nesusipratėlis, 
kuris jau ne lietuviškai nekalbėdamas, drąsiai pasisako: 
“Kam nian toji Lietuva! Ką ji man davė? Aš amerikie- 
tis«.n Kurie šitaip sako, nesupranta arba Klaidingai su
pranta, kas yra tautybė, koki yra tautybės pažyminiai.

Šis klausimas yra" sunkokais’ Tautybės, kaip ir pa-

rasti toks aptarimas, kuris tiktą visoms tautoms. Moks
lo vyrai i šį klausimą neduoda vienokio atsakymo. Tad 
it mos,, iki to nesiekdami, pasistengsime ’ik pej-Žiūrėli, 
koki clememaj- sudaro- tautybes esmę ir kiek reikšmes jie 
turi tautybei sudaryti. Iš to susidarys tautybes sąvoka.

Pirmiausia, tautybes klausime daug sveria geogra
fiškoji padens. nes ji palengvina žmonių santykiavimą . 
ir suriša juos labai glaudžiais ryšiais į vieną vienetą. Ge
ografines ribos puikiai skiria tautas vieną nuo kitos. 
Tačiau šis elementas nėra būtinas ir visuotinas. Yra. tau? 
tų neturinčią geografinės vietos, pav. žydą tauta: ji yra 

- išsimėčiusi po visas pasaulio šalis, o vis dėlto yra labai 
susipratusi tauta.

Labai svarbus tautos elementas yra bendra kilme 
arba rasė. Yra tautą, kurios yra kilusios iš vieno kamie
no, iš vienos giminės .arba rasės. Pavyzdžiui, vėl tie pa
tys žydai: jie priklauso semitų rasei ir nors įsimaišė į 
visas pasaulio tautas, rases dėka išlaikė savo tautybę. 
Tačiau ir šiuo atžvilgiu pilno tikrumo neturime. Amžių 
bėgyje- daugelis tautą savyje sutirpdė kitas tautas, gimi
nes, rases, taip kad šiandie sunku pasakyti, kuri tauta 
išlaikė gryną savo rasę. Rasė yra ne kas kita, kaip gimi
nės ir kraujo bendrumas. Susimaišant tautoms visa tai 
nyksta. Reikia tačiau pasakyti, kad yra vis tik tautu, 
kurios per amžius išlaikė savo giminės bendrumą. Tarp 
tokiu ir lietuvių tauta.

Svarbus tautos elementas yra religija. Daugelis tau
tų turi savo tautines religijas, pav. - turkai Moliomedo, 
japonai Konfucijaus. Net ir krikščionių pasaulyje yra 
taūtiilią religijų, pav. prieškarinėje Rusijoje, kur savo 
esme visuotinė krikščionybę buvo sutautinta. Katalikų 
Bažnyčia yra visuotinė. Ji nuo jokios tautos nepriklau
so, tačiau kai kada puikiai padeda tautai išsilaikyti. 
Pav. lietuviai po rusą jungu išlaikė savo tautiškumą ir 
dėl . to, . kad, jie buvo katalikai.. Gindami savo tikėjimą 
nuo rusu, apgynė ir tautybe. Bet ir religija nėra vyriau
sias tautos pažyminys,- nes yra tautą, kurios savo nariu 
tarpe turi žmonių priklausančią įvairioms religijoms.

Bendra kalba, be abejonės, yra vieiftis iš vyriausią 
• tautos elementą. Beveik nėra tautos,- kuri neturėtą savo 

kalbos. Sakau beveik, nes vis tik pasitaiko skirtingą 
tautą turinčią bendrą kalbą, pav. anglai ir amerikiečiai.

Istorija arba bendra praeitis yra tautos gyvenime 
labai svarbus elementas. Tautų, -ypač senesniųjų, gyve
nime pasitaiko, kad įvairią religiją, kilmių ir net kalbą 
žmones bendri vargai, bendros kovos, bendri papročiai 
taip glaudžiai sujungė, kad jie visi jaučiasi vienos tau
tos ir šalies, vaikai. Ryškus pavyzdys yra prancūzą tau
ta. Ji dabar laikoma vieningą, nors jus gyventojai savo 
kilme turi daug skirtumo* Istorija juos padarė vienos 
tautos vaikais. Tačiau tam reikia ištisą šimtmečių.

Popiežius Benediktas XV tautos sąvoką taip nusa
ko: tautą^sudaro bendri papročiai ir siekiniai. Tačiau 
tai yra daugiau tautiškumo apraiška, negu jos elemen
tas. ’ ... ’•

Kas tad pagaliau sudaro tautybės esmę? Pirmiausia 
kilme iš bendro ar beveik bendro kamieno, paskui pa
pročių ir dvasios savybių bendrumu, pagaliau kalba. 
Šie yra patys svarbieji tautybės elemenfai* Kai jie ran
dasi drauge, be to dar prisideda vienas kitas iš aukščiau 
paminėtąją, .. tuomet beveik neklysdami galime spręsti 
•apie tautybę.

. Kaip matėme, išoriniai tautybės elementai yra ne
tikri, nepakankami. Atkreipkime tad dėmesį į vidų j i- 

■ nitiš, tuos, kurie įeina į žmogaus dvasią. Įsižiūrėję į at
skirą tautą gyvenimą pastėbėsiine, kad kai kurios jų ne
siskiria nei kalba, ąei religija, nei teritorija, tačiau labai 
skiriasi tam tikromis dvasios savybėmis — nusiteiki
mais. Todėl sakome, kad ta tauta gabi, kita darbšti, kita 

. karinga, kitą vėl linkusi į meną ir panašiai. Tos dvasios 
savybes, tie nusiteikimai išreiškiami ir kalba, kuri yra 
žmogaus galvojimo išraiška. Kiekviena tauta turi savo 
galvojimo būdą (mentality) ; jis pasitęiškia net ir tada, 
kada kalbama svetima kalba, kada širvoji, gimtoji už
mirštama. Be to ne kartą dvasios savybės yra tiek ryš-

įlos, kad jos atsispindi net ir žmogaus veide. Dėl to ne 
vartą vien tik iš veido galima spręsti, kurios tautos tas; 
žmogus 'esąs, ypač jei jo tautybės pažyminiuose 'yra rasė 
ir geografinis plotas. .

. Einant prie mūsą—Įietuviąy.kas sudaro mūsą lietu- 
viškąją tautybę?

Pirmiausia musą tautos-dvasinės savybes. Lietuviai 
Uito seno pasižymi šaltu protu,^ pastovumu, ištverme, tam 
ikru poetiškumu, linksma nuotaika, sąmojum ir doro

vingumu. Tik prisiminkime Lietuvos isiohją. Kiek, ton 
oatvarumo, ištvermes ginantis nuo kryžiuočiu, nuo rusą 
spaudėją. Liaudies dainos, patarlės, pasakos, toji, gy
viausia tautos kūryba, pilna gilaus turinio. Tautos dailė 
^—kryžiai, smuikeliai, ranką dirbiniai, juostos, audimai 
išskiria lietuvius iš lutą gretimu tautą. Gilus tautos do
rovingumas, kol nebuvo paskutiniu-.sukrėtimą paliestas 
HiVo galima pasauliui''statyti pavyzdžiiu Tai. tautos dva
sios pažyminiai, Jie mums bendri, mes juos paveldejome 
iš savo tėvą, juos mums perdavė mūsą lietuvės. m<dinos 
draug su mūsą pirmuoju maištu. Mūsą pirmieji žodžiai 
go laiko. Galime nemokėti gimtosios kalbos, nežinot Lie
tuvos, bot mūsą dvasią bus vis tiek lietuviška, mūsą gal
vosena lietuviška^ mes lietuviško būdo jaimuoliai.

Šios dvasinęs Savybės labai ryškiai atsispindi kalbo
je. Kalba, kaip minėta, yrą vienas žymesniu ją tautybės 
lažymiiiią. Ją gaivindami ir palaikydami -ąiiviname ir 

lietuviškąją dvasią. Tai brangus turtas, per ištisus šimt
mečius šiaudinėje pastogėje išsaugotas nuo visokią ant 
jos pasikėsintoją ir mūsą tėvu perduotas mums. rJ’ai no- 
iii prastas paveldėjimas, kūno mes neturime teisės su

naikinti. Lietuvių kalbos mokėjimas įiemnkią augią, 
inusą krąšibpEalHosnnokėjTmuL Sakoma, kad žmogus 
mokąs dvi kalbas yra dviejų vertas. Ypač tokios soros ir 
gražios kalbos mokėjimas! Lietuvių kalba turi mums bū- 
:i brangi dar ir dėl to, kad ji yra mūsų tėvą, po Dievo 
mums brangiausių asmenų gimtoji kalba. Ji mūsą tauty- 
iės antspaudas.

Nepaskutinėje vietoje mūsą lietuviškai tautybei tu
rį ir religija — Katalikų Tikyba.- Ji mūsų tėvų tikyba. 
Jie ją mylėjo, už ją galvas guldė. Ji lietuviška malda
knyge surišta su lietuvių kalba, padėjo .ir šią išlaikyti. 
Ir Šiandie lietuviai,, apsupti protestantų ir bedievių ar 
pravoslavą, laikydamiesi tikrosios tikybos, draug stato 
tvorą ir savo tautybei apsaugoti. Gražu pavyzdį turime 
ir pas mus Amerikoje, kur katalikas ir airis yra beveik 
sinonimai^

Visa tai, nežiūrint, kad mes esame gimę ir augę ne 
Lietuvoje, kad mes gal lengviau kalbame angliškai negu 
lietuviškai, riša mus su mūsą antrąja tėvyne Lietuva ir 
todėl mes esame lietuvių tautos vaikai. ,

J. Vaišnora.

So. Boston, Mass.
ČESNULEVIČIAUS 

LAIŠKAS
Danielius Česnulevičius 

yra išvykęs į miškus, Savoy 
Mountain Camp, N. Adams. 
Iš ten jis rašo klebonui lak 
Šką .ir tarp kitko, štai kaip 
aprašinėja savo gyvenimą:

“Mano širdyje, jausmai 
visiškai pakilo dėl žinelės, 
kad draugai mane atmena. 
Ir aš prašau Tamstos pra
nešti visiems tiems, kurie a- 
pie mane klausia, kad aš 
gyvenu kaip Dievas reika
lauja, kaip kad ir namuose. 
Žinoma, čionai bažnyčios 
ir kunigą nėra, bet aš vis 
tiek keliauju pėkšęias per 
dešimtį mylią sekmadieni 
išklausyt šventą mišią. Ir 
nors sykį mėnesyje einu iš
pažinties ir priimu šv. Ko
muniją. Ak! jau pažįstu 
Dieviškąjį tikslą š ve n t o

devintą valandą visi janįciplinus, išįnokau .dirbti, nu
traukia į savo loveles, po 
dienus darbo pailsėti.. Di- 
džiausiamę miške naktiniai 
paukščiai praneša, kad* nak
tis jau artinasi. Saulute 
jau visai nusileido už tam
siu kalnu viršūnių iv dienos 
šviesa eina vis silpnyn, Ne
užilgo sukalbėsiu rožančių, 
padarysiu sąžinės sąskaitą 
ir palysiu .po karei y i š k u 
blank irtu sa vo 1 o vėlėj e.

Mano gyvenimas šioje vie
tojo jau ne toks sunkus 
kaip pradžioje. Jau pri- 
prafaii prie kareiviškos’ dis-

šk£ ir kuogorįnuMai sutinku 
su.savo draugais. Todrlei 
laikas jau greičiau bėga ir 
neužilgo pasibaigs sesi nuV 
nosiai, kuriuos man reikia 
išbūti miško kempėje. Die
na-po dienos aš laukiu to

Bostoną ir toliau su bran
giais. draugais dirbti: labda
rybės darbą,.. Vis dėlto no? 
rečiau 'dažniau išgirsti apie. 
Pauliečią... darbą, kurį šir
dingai pamylėjau ir dirbau. 
Ti*,. Brangus Tėveli, •duok la
bu dienu ponams; šidląus^

kui, Kališini, Valatkai, Šir*S 
■kai, Brazauskui, Kavoltui i» 
Kasparui. Jie visi visado^J 
pasiliks mano atmintyje dėl J 
juju gailestingąją darbą 
biednąją naudai. O neuž-yl 
miršk ir manęs savo maldo- .1 
so per šv, mišias, kurias lai- 
kyši šv. Vi pr onto a Paulo j 
draugijos intencija, nes aŠ,’3| 
visados trokštu turėti Ji 
riansią norą dirbti pavargę*.3 
l ią ir. atšalusią naudai O Ii 
Tau, Tėveli, tegu Dievas« 
duoda sveikatos ir geriausio j 
pasisekimo..
", ; Danu’liusJ> 'j

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

IVAIRIOS KNYGOS j Trumpa Apologetika, arba

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiupsnc . 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva ...... .25

žmogaus gyvenimo ir jaučiu 
visai naują džiaugsmą, kada 
atsitraukiu nuo Švento Sta
lo su Brangiausiu Kūnu ir 
Krauju Viešpaties... Kuo
met žmogui trūksta lengvos 
progos išklausyti . mišią ir 
priimti Komuniją, tai jis 
greitai persimaino mintyje 
ir. .širdyje. Bet kai pildo 
krikščioniškas priedermes, 
tai jame pasilieka nauja 
sielos stiprybė. Ir nei orai 
blogi, nei ilgi keliai, nei be
dieviški draugai negali jį 
sulaikyti, kadangi jis jau
čiasi sujaudintas Dievo ma
lone. Mieste žmogus nejau
čia tokio patraukimo prie 
Dievo, kaip vietoje, žmonių 
apleistoje. . . *.

“Mažai šiandieną terašy
siu apie mano gyvenimą 
miškuose. Jau naktis arti
nas prie mūsą' kempės ii' 
tuojau aptems visa ■ apylin
kė. Žiburiu nėra čionai, ir

Trys Keleiviai — Krikščio^- 
nis, Žydas h* Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašo T. Vyš
niauskas. Vertė P. B................ 25

Trumpi Škaitymeliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairins gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ........ .25

Turtu Normai—moks 1 i š. k i 
piisiskaitymia. Parašė.Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą. Fi
lipinų. Verte lyun. P. L. .ū5

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

Užkėita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka...

Katalikų Bažnyčią ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .... .. :25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. I. O. .. 1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės Į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė. 
Magnus Parvalkictis ................25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dieną. — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuota
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius V o r n e. 
Vertimas, J. Balčikonis .. . . 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis . . .* .50'

Gegužės Mėnuo- — Kum P.’ 
Žadeikis. ....... . .40

Aritmetikos Uždavinynas .25 
Vaiką Darbymečiui —Rin- .

kinelis kalbos* mokslui .... .35 
Petriukas — laiškas vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas
■ Rusijoje ... .. .. .. ..

Žaidimą Vainikas — Savy
bes vakarėliams ir geguži- . 
nėms su gaidomis. Sutaisė M. •

. Grigonis . .. .; ... J
Laimė .— (poema). Parašė

Vaitkus .. .. .; .. .. .... .25 
1 Atsargiai su Ugnimi. Vertė

“ " .10

.10

.15

.15

.25

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS nTTKTERU DB-JO9 
PO GLOBl MOTINOS tVČ.

’lrminlnkS — Eva MarkslenC. ,
625- E, 8th St, So. Bostoo/.MašR. 

Vlce-plrmininki1— Ono Sinūrlęn?,
443 E . 7th St.,So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 8422-R-

Prot. Ra3t.— Brone CinnlpnC,.
29 GouJd St, West Roxbury, Mnss 
Tel. Parkvvay 1804-W

Tln. Ratt. — Marjnna M»pfconinV'
33 Navarro St, Rosllndalė, Mass.

TeL Pnrkway 0658-W . 
'tdlnlnk^ — Ona S taniu Hute

105 Weet Htti St. So- Boston, Masu. 
Trarkdart — On* MizglrdlenA

1512. Colutn’birt Rd., So. Boston. Mn** 
kasos GtobPJn — E. JsnuSonlanė

1426 Colurnbln Rd„ So. Boston, Mn« 
Oraurlja. savo susirinki trinu Įniko kas 

antra atarninką kiekviena mėnesio 
TtSO yni. vakare, nobnf.nytlnfll • «rre- 
tai n 8 j. ■ .

Visais dranjdJoe reikalais kreipkite* 
pm nrotakaig Mtlalnkf.

iV. JONO EV. BL. PAĖALPINft' 
DR-JOS VALDYBA

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

Vlce-pirm —V. Medonis,.
•1430 Columbla. Rd., Š. Boston, Mass

Prot R&Stlnlnkaš ~ J. Gllneckls
5 Thomaa Park So. Boston. M nė* 

Pln. RnStininkas —- M Seiklr
702 E. 5tli Št, So. Boston, Mass. 

•tclintnkns — ą. NautiŽIOnas .
885 lū. BroHihvny, Sb._ Boston, *Mhs» 

MarSttlkn — J. ZaiklR
7 W'Infleld St.. Sb. Boston. Mae* . 

G'ranglja laiko siisirlnklmiiR kaa treMk
nedfildienį kiekvieno mPncs'o. 2 vai 

. no pietij Parapijos sh-ISJ 402 R TU 
■ St. So, Bv«ton,.M0B*.

iš lenkiško kun. K. Š. .. ..
Mūsą Tikėjimas—išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo
Lietuvos ženklai. — Išleido

J.. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ............ ; . • .'. • • ....

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

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

Dangaus Karalienė, Surin
ko kun. 31. Galevičius: .... .50

Socializmas ir Krikščiony
be, Prof. V. Jurgučio .. .... .10 

Žmogus ir Gyvulys. Parašė
kun. Pr. BuČys ...... .. .15 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .. ....... .05 

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri-. 
kčionybes. Lietuviu kalbon 
išguldė P. B;............... ; ,. .15

Apsirikimą Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy- • 
venimo. Išguldė L a p š i a u s 
Vaikas .. . . .. .. ... .. .. .05

Jono Kmito Eilės............. ,75
Be apdaru .. .. .. ., .. .50 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais . ,,1.00 
. Dr. Vinco Pietario Raštai. ..
Istorijos apysaka 2 tonini .50

;25

.20

.20

.15

.05

[Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Parašo kun. V. Zajan- 
eanskas ... .. .. .. .. .. .35

Moteryste jr Šeimyna. Ver-
-te. X. £lcikUi8 .. v-.Ą-.- .-r

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žeme, vaą- 
cino, oras. Paraše J. Baronas .25

Nauja. Skaitymą Knyga — 
(Dalis II), Sir paveikslais .. .40

Vaiką Knygelė su pa
veikslais ... •.. .... .. .. .20

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

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Sur. 
daro ir išleido ku,n. J. Konce
vičius .. .... ... ... .. ..

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kum. P. Sauimsaitis ■

Moterystės Nesųardomybė.
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune ....

Sunkiausiais Laikais; Para
šė A. Rucevieius........... .

Meilė (Poema). Paf-ašė M.
Gustaitis ...... .. .; .. .10

Šv, Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C, P. .. .15

RELIGIJOS Mokymo Me
todikas K. J. Skruodys .. .. .25

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas ...... .. .... . ’. .25

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ....... .... .. .25

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

Malda. Svarbi Tšga n y m o 
Priemonė Šv.. Alfonso Liguo- 
ri.. Sulictuviiio B. A. . . ,. .. .10

Novena. Prie Šv.- Francis- ' 
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni-, 
mą. Parašė Tėvas Hugolinus. 
Stroff. O. F. M. Verto K. .. .15

Valgią Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė ... .. 1.00*

Sveikata.arba tiesus, ir 
truinpas kelias i sveikatų. Su
taisė Dr. A. L. Graieiunas ... 100

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angį iš k a s 
žodynas. Kųn. P. Saurusaitis .15

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

Delegatą Kelionė Lietuvon— 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. ;. -.. .... .... • • .15

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

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pąmokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas . . .'.................

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

šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėle. Svirno Žvyne .. 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .. /.; •.. ;

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose ... .; .... .10, 
.. Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos moksliu .10

“Dievo Karalyste Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir Išleista rūpinantis J?., L, .. .10

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti .. .. .05

•Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Ku.n, J. Ambrazio- , 
jus .. .05

,25-

.15

.10

.15

.10

.20

Profesionalai. blriiterlnl.
kai, kurie skelbiasi *‘'Darbininke." tik. 
nil verti skallyparamos. ;

Visi garaihkitte “Darbininke."

Ąžuolas, A. Vienuolis .. . .. .10 ' 
kas šiandien Kalbama, 

pie Dievą, Sielų, Religiją, Pa- ’ ,<> 
žangų ir' Socializmų,. Paraše 
Dr. Povilas Mira ;, .. .. .. .10 
- Visas Svietas, žemė/knlnar,“-— 
vanduo, upės, žmones, mins- ’ . 
tiii. Sutaisė ir išleido P. Mi
ko]ainis .. .. .. .,...........  <10

... MALDAKNYGES
Maldą Rinkinėlis, baltais 

viršeliais . . .1.50 .90
Maldą Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .. .. ..1.50 .75.
Pulkim ant Kelią — ‘‘Dar

bininko” spauda. Odos apda- 
.. $1.50 2.00ru

Į

i

TEATRAI'
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Viejio veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis .. .. .. ;15

Elgetą Gudrumas, 3-ją vei- • “
lęsmij komedija. Parašė Sei- .. 
riją Jimzukas .. ... .. .. .. .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; paraše S. Tar
vydas .. .. . . . / .. .25

Ubag^ Akademija ir Uba
gą Balius .— įiomedijos .po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas .. ...... . 7 .35

Sniegas—Drama 4-rią ak-.. 
tų. Vertė Akelaitis............ . .40

Ešumas — 3-čią dalis dra- I 
mos “Gims Tautos Genijus;” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašo F. V. .... .10

Patricija, arba nežinamoji 
kankinė — 4-rių aktų drama. ’ 
Vertė Jonas Tarvydas ... .. .10 
k Išganymo Apsireiškimai —. 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .. ......

Dramos; 1^ Germanas; 2) 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
do Stebūias 4-rių aktų; para.- 
kė J. Tarvydas .. .. .. ..

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok.ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk ma.no lai
mę. / Surinko Š. KL,D; ir N. ..

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) 
Ištinsime pasktiir2) Antanu
kas. Surinko S.K., D- ir N. ..

.75

.65

.15

15

.15

DAINOS

.10

.19

io

.30

Jaunimo Aidai, M. Ateivis- .10 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos
Svodbos. Dainos .. .. .. 
Birutės Dainos .. .. .. .. 
Mūsą Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas;
karo chorvedys ...... .. .10

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Dieną ... .. .. ..
Vai as pakirsSiau . . .. . < 

. Ligho (Latviška) .. ....
Už Šilingčlį ,. .. .. .. .. 
Saulelė raudona .. ....
Šių Nakcialy (dzūkiška) ..

. Skyniau skynimėlį.. ,1 .. 
Siuntė mane- motinėlė .. .. 
Ko liūdit sveteliai? ....

Sashauskio
Blaivininkų hyinnas ....

Aleksio
Vyčiu hyinnas t J .......

^Taliai Kelpšos
Liaudies: dainos (chėrui 

.Aš pas tevelį-Močiutė mano 
Oi tu, lakštingvlė-Vanagč- 

lis tupėjo .............

.10

.10

.10

v .40 <
. .15
. 15
. .25
. .20
. .20
. 15
.15

15

10

.20

15

______ . .. .. ....... .15 
Kad buvau męrgelė-Tr .atlė

kė sakalėlis .\» k > \. <15 .

“DARBININKAS”
366 W. Broadwąy, So. Boston, Mass.
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Praiurš K Galinis

KELIONE į LIETUVĄ 
1932 METAIS

SMMESĮįfi!

LIETUVOJEsugrįžoni prie sfa|<x Girdė- 
au> kad žurnalistas Gri

cius, kuris Shąrkey-Žukaųs- 
kui iš Lietuvos atvežė gin
taro, /esąs Kurhauze. §tai 
praeina vyras su Griciaus 
figūra ii* kapitonas man jį 
sulaiko. -Bet apsiriliom, 
nes tai nebuvo Gricius. Pas
kui atėjo linksmas laldinas 
ir labai, simpatiškai kalbėjo. 
Apie viclumaktį pasirodė 
grafo Tiškevičiaus sūnus, 
kuris prižiūri Kurhauzo rei
kalus, nes tėvas jau buvo 
miręs Viliiem, Prancūzi
joje .’.

Sūnus neturėjo jokio po
niškumo ir labai mandagiai 
ir demokratiškai elgės. Jau 
buvo pirma. .. valanda ryto 
kuomet, sugrįžau į savo mie
gamąjį kambarį, pilnai pa
tenkintas praleistąja diena, 
kurt praėjo taip įvairiai.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

Nors visur Į<itlU-žydai vi-į daktoriuin dabar pasiraši- 
šais frontais |xukotūoja vo
kiečių prekes, tačiau pas 
inus iię. Pas irius, jvaune ir 
kituose iniėstųose, žydai 
pardavinėja, kaip ir seniau, 
visokius vokiečių dirbinius; 
tekstilės, - metalo ir kitus. 
Taip, šių eilučių rašytojas 
uorėj o nusipirkt i . angį i šką 
rašomąją mašinėlę “Tmpe- 
rial,” išvaikščiojo visą 
Kauną, tačiau iriukur nera
do. Pasirodo, šito . fabriko 
atstovybes Kaune nesama, 
taip pat į r kitose Lietuvos 
vietose jos nėra. /Fuo tar
pu visokių vokiškų rašomų
jų mašinėlių Kaune .pilna ir 
vis. žydai jas pardavinėja- 
Jos, žinoma, pagamintos 
specialiai lietuviams: su lie
tuviškais Ir vokiškais ženk
lai^, ir žymiai pigesnes už. 
amerikietiškas. Kaip ten 
su jų patvarumu, tai bala 
jas žino, nors žydeliai ir 
garantuoja porai metu. 
Taip pat, jau .minėjau, ir 
kitas vokiškas prekes. žydai 
net išsijuosę visiems parda
vinėja. Atrodo, Kauno, žy
dai nėra solidarūs savo tau
tiečiams,. gyvenantiems ki- 
tose šalyse.

lieja proL St. Šalkauskis, 
gi atsakinguoju, red. Praiįas 
Maut vyrias. . Pirmiau žur- 
nalą redagavo pn J. V. Aly- 
•koladis-Pidiuasp kuris da
bar' iš redakcijas, išėjo. Afat. 
jis norįs pasigydyti ir dau
giau’ literatūroj padirbėti. 
Mat. redaktoriaus darbas 
atima nemaža laiko.

Dabar: “Židinio” priedu, 
eina “Gimtoji Kalba,” kiiri 
už.sį ii na kai Ik >s nagri liejimu, 
Žurnalas’ nagrinėja taip paf 
ir rašybos klausimus. Todėl 
žurnalas visiems labai pra-. 
vartus^ “Židinn»’' skaityto
jai “Gimtąją Kalbą” gau
na nemokamai.

Apie katalikų bažnyčią, tojančių baltų Baltijos jū-i 
Vytauto Prospekto ghtvėje 
yra daug gintarų. krautu-, 
vįn, kur galima gauti nutik ; 
visokių gintariniu papuo- ; 
šąlu, bet ir tikybinių, daly
kų. Aš apžiūrėjau prekes,. 
bet;pirkinių atidėjau vėliau.

•. Ėjau uįhu kokią mailu į 
pietus ir paskui eidnnms 
vieim medžiais apaugusia 
gatve nediketai. priėjau prie, 
prezirienki Smetonos vilos, 
kuii turi puikų didųlį, tvir
ta tvora aptveria, sodą. Į)ū 
crinkl imt i . sargai su plieno į 
kepurėmis stovi prie vartų! 
ir saugoja” prezidentą, A- 
hoje pusėje gaivūs rėkia žy
dai dviiųuose žydų vasarna
miuose. Todėl pri'zidęntas 
Smetona yra žydit kaimy
nas netik Kaune, bi‘ĘTr'J1a’- 
laiigoje, Aš, kaip nekvies
tas svečias, visiškai negąle- 
jųu pamatysi p rezidento, 
kuris beveik nenorėju nieko 
matyti dėl nervų Įtempimo. 
Todėl užsukau į Gintaro vi
lą, kur padariau keletą nuo
traukų ir susipažinau • su 
nepaprastai turtinga, trijų 
milijonų daniškų kronų sa
vininke, panele Gessler iš 
Kopenhagos. • Girdėjau, kad 
ne vienas lieturių karinin
kas norėtų su ja susukti liz
delį. Panelė Gessler dirba 
prie liduvių konsulato Ito- 
penhagoje ir šį kartą atvy
ko .Palangoj) pas p. Avietė- 
naitę. išmokti lietuvių kal
bos. Tai labai graži ir ga
bi panelė, kuri laisvai kal
ba vokiškai, prancūziškai ir 
angliškai.

Atlikęs fotografav i m o 
darbus, grįžau į savo kam
barį pasiruošti vakarienei^ 
pu kurios nuvykau su savo 
kamera Į pajūrį pasivaikš
čioti po ilgą medini’ tiltą. 
Jau saulė leidos ir raudoni 
jos spinduliai suteikė nepa
prastai’ gražų regini -ant. pu-

ros bangų. . .
Eidamas tiltu iš visų pu

sių mačiau . sėdinčius ant 
su-blelių Svečius, kalbančius 
įvairiomis kalbomis. Štai 
.pasirodo ir kapitonas hipe
lis, panelė Gessler, panele. 
Ayictenaitė ir jos sesuo po
nia (riistaįiiienė, buvusiųjų 
“Liį‘tuvos Aidu” redakto- 
rinus žmona. Aš visus juos 
nufotografavau aut tilto, 
virš Baltijos juros, jau sau
lei leidžiant is. Baskuiatsi
sėdom ant šviežiai kvėpiaii- 
!čio naujo niedžiė lentų. Štai 
staiga pakyla banga ir su
šlapina tiiūsų drabužius, 
Tie, kurie dėvėjo mėįmųn 

ntf‘kostiumus, šalinos nuo.jū
ros. . Kiti žiūrėjo į Baltir 
jos ūždauči-ą -jūnpir-4 bliz
gančius saulės spindulius; 
Laikas greitai praėjo. Mū: 
su didėlė grupė žygiavo į 
Gintaro. vilą. Mums žygiuos 
jaut buvo parodyta panelei 
Gessler vila vieno. Danijos 
inžinieriaus,, kuris pamėgo 
Lietuvos pajūrį, ir čia pra
leidžia, .savo vasaras. Prisi
artinus prie Gintaro vilos, 
mūsų grupė siisiskaldė ir iš
siskirstė. Kapitonas Ši po
lis nuvedė mane į. grafo Tiš
kevičiaus kurhauzą pasilin
ksminimui.

Kurhauzas labai moder
niška ir poniška įstaiga. 
.Šokių sale labai daili. Gė
rimai įvairus ir “tarptautį- 
ški,” Tarnai1 vyrai pasirė
dę juodais drabužiais su už
pakaliniais sparnais. Užsi
sakėme paragauti konjako, 
kuri (> vi eiuy st i k I ei Į gėriau 
su baimėj nes Palangos nak
tys tamsios, gatvės dar tam- 

■ sesuūs, o šitas gėlimas vei
kia už viską tamsiau. . Pas
kui priėjom prie šokių du-

• i-ų ir pamatėm . karininkus^ 
sukančius" panas, šokdami 
ispanišką tango. Paskui vėl

PRENUMERATOS KAINA:
\ r..$4.00

Užsieny metant* $5.00
Vieną tort savaitėje metams.... $2.00
Užsieny 1 Įtart savaitėje metams. .$2.50

BTJBSCRIPTIONRATHg: r _____ ____
■‘įjpMtic yearly .44.06 Amerikoje metami •*.

Hfcitn yėarlyl........45.00 
ląrartle once per week yearly. 42.OO
Kilgn oraCe per vzeek yearly....$2.50

DARBININKAS
16 VYEST BEOADWAY • SOUTH BOSTON, MASS.-'

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

? SOCIALISTAI IR BAŽ
NYČIOS NUOSAVYBE

nepripažįsta;pasakos vaikiškumą.- Kaip 
nuosavybės kitiems, bet sau j kunigai gali spausti žmonos 
Jai jie viską skiria, ypač, ir apkrauti juos mokesčiais. 
^Bažnyčios turtus. Žinoma, ■ kuomet neturi pajėgos nei 
pę sako, kad Bažnyčios galimybės duoklėms iškolek- 
nuosąvyhū priklauso jvįsuo- ’ tuotį Jie tik gali prašyt Ų 
menei. Bet kas ta yisuo-fo kas prašomas . duoda, tas 
menė? Be abejo, pagal/nėra spaudžiamas, nei 
juos, nė kitokia, tik sočia- skriaudžiamas. Juk patys 
listiška,. kurią, ž i n o m a,’ socialistai dažnai prašo. iš 
tvarko ne kas kitas — tik visuomenės, paranios jų dar- 
ąącializmo vadai. Tuo bū-:buotci. Ar jie savo elgėsi 
du taip ir išeina, kad Baž- panorus ..pavadinti žmonių 
nyČios nuosavybe turi peroi- ’ spaudimu’ir apkrovimu mo
ti socialistų žinion. Kodėl kesčiais ? Ar Čia yra 
taip? Iš kur tos pretehzi- 
■josV.

Anot socialistų, Bažnyčia, 
įsigijo savo • nuosavybę su 
Žmonių sk riauda. ... V ieną 
dalį bažnyčios turtų — sa
ko “Ntnij ienos ” — ■ ’ kunigi
ja spausto išspaudė iš bied- 
nų žmonių, apkraudama 
juos . visokiais mokesčiais 
bažnyčios naudai. . Kitą da-

Socialistai

jurai ir kunigaikščiai, ku-

iš lietuviu valstiečiu. Tnigi, 
.anot, socialistų, bažnyčia tu
rėtų tuos turtus, yfdstie- 
čiams grąžinti ir sąriiiatvtis 
Įpareikšti pretenzijas, kad 
valstiečiai kunigams nieke- 
tų algas.

Šocialistag maty d a m i. 
kad. b.ažuvčia nesiskubina- 
grąžinti savo nuosavybės’ 
valstiečiams, patys, kur tik 
turi, progos it« pajėgos, • at
ima • bažnyčios. nu* savybę, 
tik su tuo mažu netikslumu, 
kad neatiduoda jos valstie- 
'čiams, bet pasilaiko sau. 
Bažnyčias gi uždaro ir tuos, 
kurie nori jomis naudotis,, 
apkrauna naujais mokes
čiais. Ir tas viskas esą ne 
.tik. gera ir teisinga, bet net 
ir pažangu, nes tokią plėši
kiška operacija socialistų 
kalboj vadinasi išlaisvinimu 
žmonių iš bažnyčios vergo
vės.’'■•’

Bet panagrinėkime socia
listų argumentus,

lygus 
matavimas ir tiksli logika?

.Pagaliau, ■, aukojanti e j i 
bažnyčiai niekados • n esi- 
skundžia, kad būtų skriau- 
.džiami, Jie patys žino, kad 
būtų juokingai skųstis, kad 
esi skriaudžiamas, kuomet 
patsai duodi auką laisvu no-, 
ru. Jei tau skriauda, tai 
neduok, ir .skriaudos-nebus.
I >aiTas!ai ..skundžiasi . tik 
tie, kurie nieko neduoda,- 
kaip antai socialistai ir jų 
Pakalikai. Ir dažnai tenka 
iŠ žnvoiiiĮ išgirstiMes no
rim, tai duodam, čia- mūsų 
valia.’ Kas gi. jiems gal
voj,” ' Iš tiesų, jiems kas
II .• n -s yra ga l v< i j, t i k — n e

Kai dėl bajoru ir. kuni- 
LŪrkŠviu prisii»h"štujir lobių, 
tai antra demagogiška pasa
ka. Kur Įrodymai, kad ba
jorai ir kunigaikščiai netei- 
sftai plėšė'turtus, Juk tū
lėj* > būti koki nors įstatys 
mai. kurio draustų panašų 
plėšimą ir baustų už jį ? So-

tr.iymaį buvo feodaliniai, 
•palankūs didžiūnams ir 
skriaudžią’ valstiečius; • ..Bet

hijos įstatymai, leidžiantieji 
užgrobti bažnyčių nuosavy
bę ? Ar bajorai ir kuni
gaikščiai išplėšė . žmonių 
turtą tai tik įtarimas,, is
toriškai neįrodytas. . Bet 

lįstų argumentus, kuriais -lįid. socialistinė valdžia iš
mėgina pateisinti savo elgč-plėšė bažnyčios, nuosavybę, 
sį, Kunigai, girdi, spau-tai jau grynas faktas.. Ko- 
džią žmones, ir apkrauna dėl gi jūs įtariamą plėšimą 
•juos mokesčiais bažnyčios smerkiate,, o aiškų užgrobi- 
naudai. Tąi sena. ir nudė- iną patėisinat ir užgiriai ? 
vėtą pasaka^ kurią, rodos, Ar tik dėlto, kad anas bajo- 
inteligentui būtų drovu-var-riškąs,’ o Šitas socialist iš.- 
toti kaipo argumentą-. Vie-(kas? Ar tai tokia jūsų lo- 
nintčle jos Vertė yra ta, kad gika ir “teisingas” mat avi- 
ji demagogiška, vadinasi, ’mas? i " K.
stengiasi įkalbėti žmonėms, 
kad jie Kunigi? skrianūžia-t

. mi, taigi yra vilties .prieš 
kimigus juos sukurstyti. 
Bot protaujantis žmogus 
pirmu žvilgsniu, pastebi tos

Stiklas po stiklo 
tapo girtu.

Jurgis.

Kiekviename vyno stikle 
yra velniukas.

MONTELLO, MASS. ’
LDS. 2 kp. susiriiikiinas įvyks 

liepos 11 (p. šv.- Roko para. svet. 
Visi nariai prašomi ateiti j šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S’. 15 kuopos susirinkimas 
Įvyks liepos 11 dieną, parapijos 
svetainėje, .6 D a vis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

• ■ > . ' Valdyba

LOWELL,MASS. 
■

LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 13 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
ninteles. darbininku organizacijos

• .. Valdyta

NEWARK, N. J.
. L. D. S; 14 kp. mėnesinis susi-- 
rinkimus ‘ į vykų p y n k t a d i e n į, 
liepos .14 d, <S y. v„ Šv. Jurgio 
dr-jos svet., ISO New York Avė., 
Newark, N. J, Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

Amerikos Lietuvių Kata- 
ikų Studentų. Organizaci

jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
vatalikiskųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
musų lietuviškos katalikiš
kos visuomenės vadus, viso
se lietuvių Ainerikos kolo
nijose, prašydama dabar su
organizuoti visą . m o k S1 ą 
einanti jaunimą į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa
čią moksleiviją ir visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes).

- B endrais organizaci j os ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir
mininką —- Johii Č. Morkū
nas, 253 Beiliu St., Roches- 
ter, N. Y.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų CĮrganizacijos

Dvasios Vadas—
K'un. Jonas J. Kripas, 
Pirmininkas — .

"ė7”.- Jonas Č. Morkūnas.

C. BROOKLYN, N. Y.
Liepus 16 ČL, .tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10. kuopos susirinkimas 
vai Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į šį susirinkimą ir ui 
simokėti mėnesinės. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimaa į- 

vyks sekmadienį, liepos 16 dieną, 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos. . ..

Valdyba

BROOKLYN, N. I.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks liepos 16 d., 6:30 vai. 
v.-, Karalienės Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Roblįng ir So 
4t.h gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naują 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

■ Kviečia Valdybe

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

Kaune priviso pigių dien- 
raštukų, tekainuojančių, vos 
10 lietuviškų c(*ntų. Kai ku
rie jų, vos teišlcidc po k(‘le- 
tą numerių, jau užsidarė. 
•Matyt, jų leidėjai sumanė 
pažaisti. Na, kodėl gi ne
pabandžius vieną kitą sa
vaitėlę leisti lailnaštį? Juk 
čia gal proga, bus. pasipini
gauti, na, ir pagarsėti,. Juk 
šiaip ar taip, tačiau dabar 
mūsų laikraščių redaktoriai 
yra garsus žmonės, ar bent 
redagavimu pagarsėję. Tat 
kodėl ir jiems n (‘pamėginus 
iškirsti panašų šposą? Ta
čiau, matyt, pamatė, kad 
reduktorium vis dėlto būti 
nelengva: Pienocentre rū
gusį i)i(‘ną valgyti yra daug 
lengviau, nei redag’uoti laik
raštį. Ir dar tebeinančių 
panašiij laikrašiukų laukia 
toks pat likimas.

VARGONININKU 
DĖMĖSIU!

Šiuomi skelbiu, kad A. L. 
R, K., Vargonininkų Sujun
gus Seiu»as įvyks liepos mė
nesio 17 d., 1933 m., Chica-

«Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 9:30 v. 
rytą, Šv. Jurgio parap. baž
nyčioj, prie 33-čios ir Ąu- 
burn. Ava, Mišias giedos 4 
balsais vyrų choras, Missą 
in llonor St. Frai-cisti

Nežinia kodėl mes svelini- 
t au čia n is esą i n j i uol a i i k ūs. 
Taip pat imis lenkai biyi'ik 
k i ek vitni an i e__ apsk r i L ies _ _■
mieste laiko po gimnaziją, 
ir jos visos gauna valdžios 
pašalpą. Taip pat ir vokie
čiai tūri savo gininazijų. Ir 
jos turi lygias teises su val
stybinėmis ir gauna pašal
pas. Tuo gi tarjiu Vilni
joj lenkai teleidžia gyvuoti 
tik yjenai “Ryto” draugi
jos gimnazijai, ir tai be jo
kių teisią.. Gi apie pašal
pas tai jau ir kalbos nega
li būti. Tasai pat ir Vokie
tijoj, kur .lietuviai neturi 
nei. vienos gimnazijos, ka

dangi vokiečiai neleidžia jų 
įsteigti. Jei taip, tai kam 
gi mes šelpiame svetimųjų 
lizdus?. Gal taip pas mus. 
yra dėlto, kad aukštinių val- 
dininkų vaikai eina mokytis 
į .svetimtaučių gimnazijas, o 
ne į lietuviškas. Ty tie po
nai mėgia . vadintis pat rio
tais, tė\ynės mylėtojai:. Ki
tus gi 1 ii i k.sn i up j a i šga i m i- 
mis—kademąis. Tuo tar
pu kademai visi leidžią. sa-. 
vo vaikus Į lietuviškąsias 
gimnazijas. . Labai.- Įdomu,.' 
ar daug aukšliijų.lenkų val
dininkų-vaikų mokosi Vil
niaus- ‘■Ryto” lietuvių gim
nazijoj ?

Rašytoją ir mūsą tautos 
veterai i ą Vydūi rą v< > k i <t jai. 
tebepersekioja. .Jam neau
džia Įvažiuoti i Lietuvą ir. 
spiria jį .nutraukti šu Lie
tuva visus dvasinius ryšius. 
Ttiogi-tarpu pas mus vokię-

“Židinys” tapo labai rim
tu mūsų inteligentijos b(*i 
šiaip prasišyiėtusių žmonių 
žurnalu. Paskutinis nume
ris išėjo dvigubas (Nr. 5—
G). Mat ir redaktoriai, no-*kauja, rėkauja: “Heil Uit- . 
ri turėti šiek tiek atostogų. I ler!” Kodėl gi m<*s esam 
todėl šituo metu ir išleidžia lokiu nuolaidus, kai tuo tar- 
padvigubintus . name r i u s.‘pu . jie ant mušu sprandų 
Žurnalo vyriausiuoju re- šunis karsto ? lėlius.

MALDAKNYGES
■■ s

!WESTVILLE, ILL. . .
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kiinai įvyksta kiekvieną menesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje •

Vadyba
• * ■ • , ,•

LAVZRENCD, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

liepos . 16 d., tlibj . po 12- vai. 
Kvicčia'me gausiai sueiti, neš turi 
md keletą svarbią sumanymų. At 
siyeskite ir savo draugus (es) pri 
rašyti. . Valdyba

Po pamaldų Seimo .Sesi
jos įvyks virš minėtos baž- 
nyčh s svetainėje.

Kadangi, gerb. Čcieagos 
muzikai , atvykusiem? S c i 
man svečiams p ą r ū p i n s 
(nemokamas) apsistojimui 
vietas, tad reikalinga iš kal
no žinoti atvykstančių. Sei
man .skaičius. . Tuo reikalu 
.prašau registruotis ligi lie
pos 1 d. pas.V. S., C. rašlL 
ninku, J. B r . tt n d z a, 182 
High'St., pi’ooldyn, ’N, Y.,

ę PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
Į TIK KA GAVOME SIUNTINĮ. NAUJŲ MALDAKNYGIŲ | 
Į LABAI PRIEINAMA KAINĄ į

Į • “MALDŲ RINKINĖLIS" . < J 
| Kainos:. •. .- . •. t

| Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) i
| . Baltais celuiloįdo apdarais $1.50 (buvo $1.75) |
Į Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) |
| . Baltais cėluiloido apdarais .90 (buvo $L25)
5. ‘ ‘ *
Į . Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
| .. Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams, prie pir*. j.
Į mos Komunijos ir lutoms iškilmėms. ...
j Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ' j
i ”6 A p B I N I N K Ą S“ :

j’ 366 Ęroadway, — So. Boston,“ Maąi. J
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Ųhicago, III. :

BESIARTINANT: PRIE 
DIDŽIOJOKONGRESO

Pirniininko jau oficialiai 
paskelbta, kad A; L. R. K. 
Federacijos 23. kongresas į- 
vyks rugpujčio '22, 23 ir 24 
dienomis . Cliicagoje- Bet 
šhiomi sekreto ri jutas pra
neša, kad kongresas prasi
dės vieną dieiuj vėliau, bū
tent rugpiueio 23 d. Šios 

mažos atmainos priežastis 
yra ta, kad rugpiūčio 22 -d.
taip pat Chicagoje įvyky- 
Kunigų. Vienybes Šeimas, 
kuris yra svarbus ir dėl to 
Federacijos centro valdyba 
džiaugiasi, kad gerbiamoji 
Kunigų •.-.Vienybės centro 

‘ valdyba malonėjo tą dieną 
savo seimui pasirinkti. Tai 
išeis Federacijai į naudą.

Manoma, kad Federacijos 
. kongresui užteks dviejų die- 
r nų. Bet jei bus reikalas, 

kongresą bus galima pra
tęsti ir trecią dieną, būtent, 
rugpjūčio 25 d.

Kongreso rengimo komi
sija praneša, kad kongresas 
prasidės iškilmingomis pa-, 
maldomis Šri Jurgio para-- 

. .pi jos bažnyčioj, kur klebo
nauja J. M. gerb. pralotas 
M. Krušas. Pamaldos į- 
vyks rugpiūčio 3 d.? 10 vai.

• ryte. Sesijos prasidės po 
, pietų * gražioje McKinley 

parko salėje.
Centro valdyba kviečia su 

referatais į .kongresą žymius 
veikėjus. Referatuose bus 
iškelta patys svarbiausieji 
mūsų religinio; kultūrinio 
ir tautinio veikimo, reikalai.
Malonu yra pranešti, kad 

gerb., svečias iš Lietuvos ku
nigas Alf. Lipnickas apsiė
mė paruosti r e f e r a t ą: 
“Šventieji Mriąi . ir Katali
kų Akci j a." K adau gi gerb. 
kun. Lipnickas yra vienas 
iš- uoliausių veikėjų katali
kiškojo veikimo dirvoje ir 
tojo veikimo dvasia yra gi
liai persiėmęs, dėl tu jo re
feratas bus įdomus ir labai 
naudingas. Galima didžiuo
tis, kad tokį svečią šių me 
tų kongrese turėsime.

Federacijos skyriai yra 
prašomi nominuoti dvylika 

. kandidatų, iš kurių kongre
sas. turės išrinkti centro 

DIDELIS NUPIGINTAS
*1 Lietuvos Vaizdų --Ątyirų-
JL čių ir knygelė “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono Kun. J. 
Jonaičio lą^ai vaizdingai 
parašyta, tik ųž

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Ądm.
366 W. Broadvvay, Sp. Ępstąi|, JJa^s.

valdybą. Nominuotųjų var
dus tuojau prašome prisiųs
ti į Federacijos šekretorija- 
ta. Kol kas to dar nepada
rė nū vienas skyrius. jau 
laikas pasiskubinkite.-

Taip pįt prašome jau ii- 
atstovus į kongresą. rinkti. 
Kam patogu, išrinldūjp at
stovą vardus išanksto sek-’ 
retur i jalui prašome, prisių
sti,. Turint galvoj, kad Chi- 
ėagoj vyksta Pasaulinė. Pa
roda ir daug lietuvių veikė-
jų norės ją pamatyti, dėl to 
pątanamą atvykti rugpiū
čio 23, 24 ir 26 dienomis, 
tuo būdu ir Federacijos 
kongrese galėsite dalyvauti 
ir garsiąją parodą pumatyy 
site. Svarbu yra pamaty
ti,.kokią pažangą- Chiėagos. 
miestas yra padaręs, kiek 
mokslas yra laimėjęs per 
šimtmetį, bet taip pat svar
bu, kad niūsij veikimo cent
ro — Federacijos .'kongre
sas būtų gausingas, kad mū
sų vienybė sustiprėtij, kad 
mūsų religinis ir tautinis 
veikimas po visą kraštą 
prasiplatintų.
DAR VIENO VYSKUPO' 

UŽGYRIMAS

Malonu yra pranešti, kad 
dar vienas vyskupas užgyrė 
Federacijos, konstituc i.j ą, 
prisiųsdamąs centro valdy
bai tokio turinio laišką: .

“Tamsta buvai malonus 
p ris iust i m an A m e r i k o s 
Lietuvių JR. Ki Federacijos 
konstitucijos kopiją. Ka
dangi jūsiĮ didžiai gerbia
mas vyskupas užgyrū -šią 
konstituciją ir yrą labai pa
lankus Amerikos . Lietuvių 
Rainos Katalikų Federaci
jai, kurio.j jis mato šaunius' 
būdus Katalikų Akcijai, aš 
'aip pat su džiaugsmu tei
kiu savo nuoširdų užgyrimą.

“Linkėdamas jums ge
riausio pasisekimo ir prašy
damas i)ievo palaimos juste 
darbams, lieku

jūsų Kristuje
HĖKĖY ALTOFF, 

Belleville, III.
vyskupas.”

Tokie nuoširdūs aukštų 
Amerikos katalikų dvasi
ninkų žodžiai svarbiai lietu
vių organizacijai. duoda

p~a"r-rtktkkvs

Marianapolio Kolegijos Namą Vyresniajam 
Tėvui Jakaičiui Jonui

(Vardo Dieną Akrostichas).7

T—ikrasis sekėjas kilnių patarimų ...
Ė—džios’ gulėjusio DIEYP Sūnaus, 
V-—isą gyvenimų tol nenurimo, . • .
A—tsidavū kol jis tarnybai daiigaųs I ,

• S—irioj ištroškęs dangaus skanumynų, ’ 
Veržias aukštyn, kur gyven Angelai, 
Y—pač po kojų kas žemiška mina, 
R—anka ištiesia tenai, kur vargai!
E—nergijos pilnas jis,DIEVUI tarnauja:
Š-—tato bažnyčių vargais negalais,
N—egaili Kurt tų, kuris išdykauja,

' Y-Mas jis naikiu savaisiais keliais ! 1
S—delojaš giliai dėl žmonių, ištvirkimo
I—r savo pamokslais, pavyzdžiu šventu . 

atrankia Bažnyčion senus ir jaunimą
J—is juose daiginą, kas aukšta kilnu!
O—balsis joje tai DIEVAS, Mari, ja! . .’
N—aršiai pasinešęs už juos jis kovot,

■,.A—Įsižada turtų, garbės, klebonijos;
S—ūmam.)galiop į Marijonus įstoti 
J—is tampa Marijos uoliausia vienuolis’ 
A—štrUs yra sau, jis aštrus ir kitiems!

■ K—olegiją perka lietuviamsjaunuoliams.
A—ukštoji mokykla išjuda saviems!

v? J^-r_uuoŠiTctžiąikupinas jis vienuolijos ——-
T—hompson’o šlovę iškelti aulyštjm!
L—r laimina PIEVAS! globoja Marija I
S—aulutė kasdieną čia. eina, skaistyn! . .. t

... •*..*.••' Snaudulis;

Amerikiečiai Lietuvoje
Motiejus Kazla u s k a s, 

41 Darbininko ” bendradar
bis, laikrodininkas, g^enęs 
Brooklyne, grįžęs Lietuvon 
prieš porą metų, vis nenuri
mo čionai. Tačiau, žiemai . ’ * • ■ • 7 f
baigiantis, Onuškio klebo
nas įpiršo jam jauną, gra
žią savo parapijietę. Dabar 

daugiau energijos darbuo
tis. Tie žodžiai taip pat 
.aiškiai, pasako, kad mums 
nėra reikalo blaškytis kitur, 
bet galima veikti saviijų 
tarpe ir. veikti naudingai 
kaip Katalikų Bažnyčiai 
taip ir savo tautiečių gero
vei. '

UŽSIMOKĖJO ,
Federacijos 15 skyrius 

(Dievo: Apveizdos parapijos 
Chicagoj) užsimokėjo meti
nius mokesčius (po vieną 
dolerį) už šias dinugijas: 
Šv. Jono Evang., Akademi
jos Rėmėjų, Amžino Rožan
čiaus- Apaštalystes/ Labda
rybės 4' kp., Rožančiaus 
moterų ir mergaičių, Šv. 
Vardo, Tretininkų, Šv. 0- 
nos.

Federacijos 32 skyrius, 
Lawrence? Mass.: Šy. Var
do, Sodalietės, L. D. S. kp., 
Tretininkii,. Apaštalystės, 
Parapijos choras, Šv. Elz
bietos, Šv. Kazimiero.

Federacijos 3 sk., Boston, 
Mass., seniau prisiuntė mo
kesčius už 11 draugijų ir 
Šiomis dienomis už dvi: Pa
rapijos. choras ir Sodalietės. 
Iš viso už 13 draiigi jų.

Federayijos 19 skyrius, 
Brighton Park, Chicago, 
taip pat dar. už dvi <li‘augi- 
j as užsimokė j o, būtent: 
Labdarybės 8 sk. ir . Sal
džiausios Širdies;. 
' /Kongresas čia pat. Dar 
yra organizacijų ir draugi
jų, neužsimokėjusių į Fede
raciją metinių duoklių. Dėl 
to prašome šią pareigą dar 
prieš kongresą atlikti. Lau
kiame. .. .

A. Z. K, FedeTaGij.os 
■■ Sekretorius.

Kazlauskas jaučias laimin
gas ir Amerikon nebęsugrį- 
šiąs. Iš nuobodumo užsi
imdavo ‘ laikrodži ų taisymu 
Kaime. Bet. dabar jis sta
tosi namus Vievyj, jo mė
giamoj Dzūkijoj, p a d e- 
marklinijoj. Tuose namuo
se bus vietos keliems biz
niams ir keli butai. Ten ūž- 
siimsiąs laikrodžių taisymu, 
prisidesiąs prie vietos žmo
nių. . švietimo, ir Vilniaus, 
krašto vadavimo.

Jo švogeris Pr. Bliu jus, 
grįžęs iš Niagara Falls, N. 
Y., 1921 metais, turi namus 
ir biznį Vievyj. Biznis ge
rai sekasi.. Jis energingai, 
prisideda prie lietuvinimo 
ir švietimo darbo tarp t ie- 
tos žmonių. .•

. Juozas Kauapka, buvęs 
neyrarkietiš, išvyko Ameri
kon, į Great Neck, .N.'Y., 
balandžio 18 d., palikdamas 
savo jauną žmonelę Mari
jampolėj.. Savo draugams 
nė žodelio neparašo apie sa
ve. ■ .

Pirmas amerikietis atvy
kti į Marijampolę pavasarį 
buvo Jonas Kazakevičius iš 
Brooklyn, N. Y. Jis sako, 
kad kiek pasisukinėjęs po 
Kapsi ją, Dzūkiją ir' Zana- 
vykiją, grįšiąs Amerikon. 
Kadangi jau gero alaus tu
rima'Amerikoj, tai “ valsty
binė” tėvynėj perdaug nė 
nevilioja. .

Jonas Lenkas, grįžęs iš 
Clevelando . prieš ■ trejetą 
metų, gyvena Vilka visky j*

Vladas Adoiiiąvičius, iš 
Ne.wąrk, N. J., pirko ūkį 
ties Pilviškiais.

Leonas Grinkevičius,, pa
buvęs Liet uvoj. apie devynis 
•mėnesius, grįžo Amerikon 
gegužes 30 d., Netekt): Lie
tuvoj būti per patį gražiau- 
sį laiką, Jis ..pasisukinės 

Brooklyne, Nėwarke, Ro- 
chęsteryj, Cleveląiię^ &•, po 
kokių dviejų, trijų metų, 
vėl grįš tėvynėn, tada , gy
venti. ■ .

Jonas Skučas;. yyąteĮlųi- 
rietis, grįžtą Aiperįįyop pfĮr-. 
želio 20 d. »Įam ešą iiejųn 
ka Lietuvos “ponai.”. Lie
tuvoj neišgyveno nė metus 
laiko, c ..

Nors kun. Į.\ JjeJtešis par
vyko. savo tėvynėn ąotstogii, 

+sveikahn taisyti, tačiąus jis 
čia nenuidmsta be darbo ir 
rūpesčių. Jis pirma apsi
rūpino sav(> gerais tėveliais, 
jiems įtlusydamas gerą vie
telę Vilkaviškio .mįesfe, gi 
Ūkį. tvarkyti . paliĮm savo 
broliui. Dažnai kun., įekę- 
šis pasisuka Manjampolėj. 
Jis tyrinėja, seka . gyveni
mą, . fotografuoja. Sugrį
žęs i^merikon jis turės ne
tik daug ko- įdomaus papą- 
sąkoLų bet : ir JJaindyfiJapie 
mūsų tėvynę. ■.

: Prieš, šešis- metus Juozas 
Vosylius-'grįžo į savo gimti
nį Kahcavos kaimą, J ova- 
ravo valsčiuje. Jis. jau se
nukas, tai mane savo senat
vę. gerai praleisti pas savo 
vaikus. Bet vaikai jo ne
žiūri, eina kur tai savais ke
liais, . Esą vaikai šiais lai
kais n-e tokie, kokie senovė
je būdavę. Senukas, ma
tyt, suvargęs, skaudžiai at
sidusdamas nusi būdavo j o.

Pavasaris šiemet ne koks. 
Iki gegužės 7 d. nors dienos 
pasirodydavo pavasariškos, 
tačiau naktimis tiek pašal
davo, kad vanduo ledu apsi
traukdavo. Gi Šiaurės Lie
tuvoj laukai aptvino vande
niu. Tuo stebėjos per ten 
važiuodami ankstyvieji pa.i> 
vjTkę amerikiečiai. . Bet o- 
:ras tikrai neatšilo iki pat 
birželio 10 -d.*. Ir tai dabar 
naktys vėsios. Kviečiai bu
vo pageltę. Kitais metais 
pradėdavom plaukyti jau 
gegužes mėnesyj,, o šiemet 
tik apie vidurį birželio ine- 
nesio. Buvom pradėję abe
joti, išrišo ar teks Šiemet u- 
pėse ir ežeruose maudytis.

GERI LAIKRODŽIAI

Du Vyra buvo pasodintu kale- 
jiman už pavogimą karvės ir 
laikrodėlio.. lriėną vakarą apie 
šeštą valandą., karvės .vogėjai* 
klausia savo draugo: “Kelinta 
valanda, Jonai?’* .

“Laikas eiti karvę melžti,” at
sakė. antrasis.

‘ JHOlfELifli C

GERAS p|UPĮNINEA§ .

.Toisvjas: ‘Llr matei, kaip šis 
žmogus v ori' arkl| p’ • .

Liudininkas: uTaip, mačiau.”
Teisėjas:-“Ar gali prirodytk”

ĮVAIRENYBES
ŽMONIŲ ATMINTIS

Žnjogtius. protas yra ga
lingas. . Būna tokių žmonių, 
Imrie. vįeną karią, ką nors 
išgirdę, daugiau nepamirš
ta. . Yrą muzikų, kurie iš
girdę skambinant tik vieną 
kartą. .negirdėtą kūriii į; j į 
gali pakartoti.

Persijos Karalius Kyrąs, 
pasižymėjęs ilgoje kovojo 
sų graikais, atmintinai mo
kėjo visų savo kareivių pa
vardes, . Romos karuiome- 
nės vadas Sęipįonas, kuris 
sutriuškino. Kartaginos ga
lybę (miręs 138 met. prieš 
Kristų) iv Romos imperato
rius Adrianas (75—138) po 
Kr.) taip pat žinojo didžio
sios kariuomenes dalies ka
reivių pavardes. Žiauriojo 
Romos imperatoriaus Nero-. 
no laikais gyvenęs išminčius 
Seneka, buvęs imperato
riaus mokytoju (miręs 65 
met. prieš K ristų), gale j o 
pirmą kaytą išgirstus 2000 
žodžių pakartoti atmintinai 
iš vieno ar iš kito galo. Ka-

Žinids Iš Lietuvei 
ŲŽPARĖ ‘,S0CIALDEM0- dra su ledais ir perkūnija.

Smarkus vėjas išrovė daug 
medžių ir sugriovė vieną 
klojimą.

Stambūs ledai išmušė 144 
ha pasėlių šiuose kaimuose: 
Čekiškių km. — apie 60 ha, 
Juozapavos km. — 3 . ha, 
Balninkų km. — 60 ha, Va
naginės vkm. — - 5. ha, Raū- 
■doklėš vlvių. — 3 ha, Puri 
grindos vkm. — 12 ha ir 
Pagiręlkos vkm. — 1 ha.

KįtĄTĄ

KAUNAŠ- — Šiomis di
nomis t aittini nkii valdžia 

organą 
visam

uždarė socialistų 
11 Socialdemokratą’ 
karo stovio, laikui.

Vietoj uždaryto laikraš
čio socialistai leis naują 
laikraštį — ‘1 Darbo Balsą. ’ ’ 
Redaktorius bus inž. Biels
kis. . .

ĮKIBĖ BANKININKAS
BLYNAS

KAUNAS. — Birželio 22 
dieną, mirė žemės banko di
rektorius D., J. Blynas, 45 
metų amžiaus. Buvo veik- 
lus žmogus.

LEDAI IŠMUŠĖ 144 HA 
.PASĖLIŲ

Šiomis dienomis Ukmer-
Z-5jgėš apskr. siautė smarki au-

Liudininkasįj‘Taip* Aš laikiau 
arklį; kol jis, užsędęu ant balno, 
nujojo.”

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na* 
jriui — bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Del 
platesnių informacijų kreip 
Įdš į “Ąarbinipkp ’ ’ 
staciją, 366 IV. Broadway, 
So. ^oston, Mass.

’1
■»a

ralius Alitridatas '(gyvenęs- 
pr. Kr.),, pasižymėjęs kovo 
se su romėnais, kalbėjo vi- 7 
sopus 22 kalbomis, kuriomis 
kalbėjo jo valdiniai. KardL 
nolas Mczzofanį (1774-1843 
ant.) kalbėjo net 52 kalbo
mis.

Pasakojama, kad pas jį 
kartą . atsilankęs tūlas že- 
rūaitis. Sužinojęs, kad sve
čias iš Lietuvos, kardinolas 
tuoj prakalbinęs jį lietuviš
kai, o sužinojęs,, kad jis, bė 
to dar žemaitis, kardinolas 
prabilęs ir žemaičių tar
me?.... 1

Mūsų laikais yra žinomas 
vienas Vakarų Europos Už
sienių reikalų ministėrijos 
valdininkas, galįs susikalbė
ti 150 kalbomis. Jis-kalba
si kiekdeno pas jį atšilau- 
Idųsio interesanto kalba, jis 
moka U(‘ tik Europos kalbąs 
ir tarmes, bet ir kitų pasau
lio dalių. ...

'■Pasitaiko žmonių, kūne 
atmintinai gali ■: pasakyti iš
tisą perskaitytą knygą.

SįJUNplEčiy DĖMESIUI
Kaip aukščiaus buvo pra

nešta, A. L. R. K. Motorų 
Sąjungos sekantis (16-tas.) 
seimas įvyks šių metų .rug
piūčio 7, 8, 9 dienomis She- 
nandoas, Pa. Pastaromis 
dienomis centre gauta iš 59 
kuopos (Shenandoahį džiu
ginanti žinia, būtent,, kuo
pos narės su Dvasios Vadu 
kun, J. Karaliumi deda pa
stangas, kad minėtas seimas 
visais atžvilgiais pasisektų.

Taigi, jau laikas ir vi
soms kuopoms susidomėti, 
iš anksto rinkti atstovės, 
pagaminti įnešimus, skun
dus ir tt., nes, pagal 15-tojo 
seimo nutarimą, visi skun
dai, įnešimai ir mandatai 
turi būti prisiiįsti į Centro 
raštinę, nevėliau 30 dienų' 
prieš seimą. . .

Kadangi sekantis seimas • 
yra' rengiamas rytuos^ kur 
gražiai ir sutartinai gyvuo
ja dauguma Sąjungos Imo- 
pų,. lai nelielm no vienos 
kuopos, kuri neprisujstų at
stoves, nes toks svarstyti vi
są eilę organizacijos svarbių' 
klausimų.

■ A[arijo)ba> C&uskiątid/ 
Centro Piimininke.

Girtuoklis nuolatos kėši- 
•naši į savo gyvąsjį. ..

Neleisk ‘ raudonuoti UĮvo 
nosiai dėl nuodėmių savo 
burnos. .
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Pūkštančiai Lietuvių Dienoje
t Ankstyvas žmonių suplausimas.. Iškil-
F mingos pamaldos Atvirame Ore. Pamoks-
!■ liniukas.iŠ -Lietuvos. Įspūdinga Sporto
L • ’ Olimpiada, Džiaugsminga Dainų šventė,
p •Didžiausis Entuziazmas. Švariausia nuo- 

taiką.

Naujosios Anglijos Lietu- 
^vių Diena praėjo gražiau
sioje .nuotaikoje, didžiausiu 

k pasisekimu. Jau nuo 8 vai. 
Kryte pradėjo plaukti žmonės

I
jriš įvairių vietų- Į Mariąija- 
E polio Kolegijos gražiąją 
E nuosavybę. O 10. vai Kolt1“ 
Kgijos keliai jau buvo tiršti 
^ atvykusiais svečiais. Ypač 
p’didelis įspūdis. susidarė, kai 
B atvyko sjieeįalus traukinys 
| iš So* Boston ir Nonvcsid. 
t Daugiau 600 lietuvių išsiri- 
& kiavo iš traukinio ir lihks- 
E mai žygiavo keliu Į parką, 
g Tai buvo lyg . liūliuojanti 
f juta, pilna banguojančių 
pĄvilm%-^lJ^kursantų.-p^ 
L šaky žygiavo abiejų koloni- 
| jų klebonai —: kun. Pi\ Vir-

’ mauskis ir kun. S. Kneižis. 
'Įį? 10. vai. 15 min. po atviru 
B5 dangumi prasidėjo iškilmin- 
R. gos pamaldos. 6v, mišių au- 
2^- ką atnašavo Lietuvių Die- 
kA nos rengimo komiteto Gar- 

bes Pirmininkas tari. K.
& .Urbonavičius.. Jam atsista- 
F? vo Kunignj Vienybės pirmi-

nilikas kun. K. Vasys—di- 
® jakonu ir. Providence klebo-

nas kun. J.. Vaitekūnas — 
L subdijakonu. šv. mišių lai- 
S; ke giedojo Worco storio 
B abiejų parapijų chorai, p.

J. Balsio vedahji.

I
 Pamokslininku buvo kuų. 
L Dr. K. Matulaitis, M. I.’C.,

■ v ką tilt atvykęs iš Lietuvos, 
Šaltinio’’’ redaktorius. Pa

mokslininkas nusako Atlie
kos lietimų nuveiktus dar
bus ir nurodo ateityje at
liktinus darbus.

r- Pamaldoms pasibaigus, 
choristai skubėjo i kolegijos

į" dormitoriją, kur Įvyko 
|g. jungtinio choro : pratybos,

muz. J. Žemaičiui vądovau- 
S;. jaut. Visa gi žmonių nūnia* 

! ® . nusiskubino į vadinamą biz- 
nio vietą,, kur apgulo. sta^ 
lūs, ieškodami valgių. .

fey Savo stalus buvo paruošę 
& S6. Boston, Nonvond, Pro- 
K vidęnce, IVorcestėr ir South

Worcester, Kadangi val- 
g giai buvo tik prie So. Boš- 
S? ton stalo, tad jis labiausiai

buvo apgultas išalkusių Lie- 
gį tuvių Dienos dalyvių.. Vė- 
E Hau atsidarė centralinis sta-

las, kurs pagelbėjo aptar- 
W nauti tūkstantinę minią.

Į vai. po pietų prasidėjo 
W Sporto Olimpiada,. kurios 
E- programoje pirmiausia da- 
ft- limi buvo baseball žaidimas 
W tarp Waterbury, Conn ir 
E Nomvood, Mass. L. Vyčių 
E- ratelių. Waterbųry ratelis 
■« buvo pagarsėjęs Comlecti- 
® Valstijoje. . Norxvo.od‘ ra-

. M. ‘ telis .paskutiniu laiku ir bu- 
vo žinomas smarkiai sustip-

W Tėjęs. Žaidimas sutraukė 
.«£■' didėlę minią žmonių. Be- 

veik pačioje . žaidimo p ra-.
R džioje persvara pateko A 

N>orwood žaidikų pusę .ir jie
S to rezultato nepaleido iš sa-

. vo rankų; Žaidimą laimė- 
K jo Nonvood .ratelis 13:3 taš- 
® . ką santykiu. ’

Ir

Parengtoje sporto aikštė
je buvo vykdomą kita spor
to olimpiados programa. 
Čia sušilę- lakstą .programas 
tvarkytojai: kolegijos mo
kytojas J. P. Pilipauskas, 
mokyt. K. Vengras, grabo- 
rius J. Kasparas (iŠ Bosto
no), D. J. Averka (Bos
ton), K; J. Viesulą (Nor- 
wood) ir kiti. Daugiausia. 
sp<odininkų atsiuntė Wor- 
eester, Šo. Boston ir Nor- 
wood. ;

Kitoj-? aikštės dalyje 
karštai rungėsi Worcester 
('Aušros. Vartų, parap.) ir 
Nonvood merginų kumščia- 
.mdedžio—Vateliai. - Worees- 
terietės nugalėjo Norwod- 
dietes 2:1 taškų santykiu.
• Apie 3 vai., po' pietų atsi
darė Dainų Šventė, kurią 
pradėjo Cambridge parapi
jos choras ir taip iŠ eiles 
dainavo 11 chorų, sudainuo
dami po dvi dainas. Dainų 
šventės bene geriausiais 
klausytojais buvo Roclies-

bernaičių, kurie buvo pa
puošę savo krūtines gra
žiais ženkleliais, .liudijo,. 
kad jos ir jie, vedami gero 
ir sumanaus ;irchi tekio, as
menyje mūsų' klebono kun. 
F, Juškaičio ir jo pagelbi- 
itinidų mbkytojiĮ seselių 
vienuolių, per tuos kelis 
moksli) metus kiokvi(‘ua ir 
kiekvienas iš jų • pasistatė 
savo jaunose širdelėse po 
gražų namelį.

Mes visi: gerai žinome, 
kai ūkiiiinkiis, ar kas kitas 
stato sau namelį, ir nori, 
kad tas jo namas, vėjui pūs
telėjus nesugriūtų, po kiek
vieno. kampo pamatau pade
da po dideli ir tvirtą akme
ni. Taip pastatyto namo 
jokia audra nepajėgs su
griauti.

Tikiu; kad šis būrys mū
sų parapijos jaunuolių, ku
rios ir kurie pasistatė savo 
širdyse' po namelį, yadovau-

BROCKTON, MASS.
. ---- y
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AUTOMOBILIU NELAIMĖS
bėstrengiant prie

..LIETUVIU DtENOS
Kadangi gyvenimo verpe

tai mus išsklaidė-Į mažyčius 
būrelius;

Kadangi sUtrūkusieji yie- 
,hyb(Js.ryšiai niumsuoša ža
lingą likimą ištautejimo sri
tyje;

Kadangi mūšų jaunuome
ne, išėjus mokslus, neturi 
progos pažinti savo tėvų, vi
suomeniško viešo veikimo ir 
mūsų tautos papročių;

Kadangi musų, jaunieji, 
spartininkai negali parody
ti minus savam būrely savo 
gabumų ir viršenybės, .taip 
įgytos per sunkų ištvermin
gą darbą tarp svetimų;

Kadangi mūsų biznieriai, 
arčiau n (‘dalyvaudami su 
mūsų, visuomene, dažnai lie-

Liepos .4 d. Bostono' .apy-' 
linkėję buvo daug automo- 
bil\r nelaimių, kuriose keli 
žmones užmušti ir keliolika 
sužeistų.

Daugiausia nelaimių įvy
ko dėl automobilių susiduri- 
ino; daug nelaimių buvo dėl 
automobilių pašlidimo ir 
įvažiavimo. į medžius bei te- - 
legrafo stulpus.

. Mary K P ręst, 34 metų, 
gyv. €lainbridge,.Mass,,'sun
kiai sužeista Xatortown, kai 
jos vyri) vairuojamas auto
mobilius susidūrė su. kitu 
automobiliu. Jai sulaužyti 
galvos kaulai..

Kita moteriško 
jjhvąnipšcott.

Westone įvyko 
susidūrimas tarp 
automobili aus.

sužeista

' ; • DR. J. LANDŽIUS, •’ .
'praktikuojąs'-South’Bostone, Lietuvių Dienoje, patarna
vęs 29 susirgusioms asmenims, kuriems buvo reikalinga 
suteikti pirmutinę 'pagalbą.

vių sveikatos ir gyvybės 
I sargyboje, už ką jam tenka 
didelė padėka ir pagarba.

Didysis išvažinėj imas pra
sidėjo, apie 6 vai. vakare, o 
jau apie 8 vai. vakare pai
kas buvo tuštokas.

Apie 6 vai. vakare jauni
mas traukė Į Thompson 
miesto salę, kur buvo šokių 
vieta. Tik gaila, kad salė 
buvo per maža tokiai mi
niai žmonių,. Šokiams bai
giantis, Sporto Olimpiados 
vedėjai, išdalino dovanas 
laimėjusiems spor t i n i n- 
kamš, kuriems Sukeltos di
džiulės ovacijos ir. palinkėta 
geresnių rezultatų kitiems 
metams. . ’ ’

Lietuvių Dienos daly
viams buvo graži proga pra
leisti laiką, pasidžiaugti, 
pasiviešėti, pailsėti po Įvai
rių darbų. Tačiaus Lietu
vių Dienos darbininkams 
liepos 4 d. bus atmintina 
kaip didėlio ' darbo diena. 
Tiems darbininkams reikia

te r, N. Y. klebonas .kun. J. 
Bakšys su savo vargoninin
ku K. Bazių:.

Gale. sudainavo jungtinis 
choras. Apie Dainų Šven
tę gražiai aprašė Dėdė Anu- 
Tas.

Visą dienelę. Kolegijos 
parke siautė. didelis judėji
mas. Atvykusieji lietuviai 
iš įvairių kolonijų šneku
čiavosi, sveikinosi, džiaugė
si. Visų veiduose lengvai 
galėjai išskaityti vieną min- 
j — Amerikos lietuviai tik
rai gali didžiuotis Kolegijos 
nuosavybe. Visi džiaugėsi, 
kad pajėgta sutraukti to
kios tūkstantinės minios 
žmonių. . ..

Specialūs busai buvo iš 
TĮartofrd, New Britam, 
TVorcester, Brockton, Na- 
shua, Lawrenęę, . Lowell, 
Cambridge, Providence... Iš 
viso busų priskaityta 45. 
Automobilių. Skaičius nesu
žinotas. Mėginta juos skai
tyti, bet kur Čia juos suskai- 
tvsi...

Gražiausią Įspūdį sudarė 
Bostono-Norwood specialus 
traukinys, kuriųomi atvyko 
600 ekskursantų.

Tūkstantinėse mini, o s e 
matėsi daug kunigų, advo
katų, inžinierių, gydytojų, 
studentų ir t. t.

Rengimo Komiteto prašy
mu, Dr. J. Landžius iš Bos
ton ir’ Dr? Aukštakalnis iš 
WaterbuiV buvo pakviesti 
būti Lietuvių Dienos speci
aliais gydytojais. Daugiau-, 
šia darbo teko Dr. J.. Lan* .

; džiui, kuris turėjo net 29 Ii- tau, kąip mano skinostos 
gonius. Visi dalyviai bu-/ -suvilgė džiaugsmo ašaros.. 
vo nustebinti Dr. J. Lan-

• džiaus stropumu ir pašiau- 
•. kojiniu. Visą laiką jis bu

vo žmonių judėjimo centro,
■ pilnai . pasirengęs suteikti 
'pirmutinę - pa geibų. • Jam
• duota daug krecĮito, bet to 

jis daugiau negu nusipelnė. 
Jis garbingai stovėjo lietu-,

nulenkti galvas. .Gal Ren
gimo Komitetas turės pro
gos išskaičiuoti jų vardus, 
bet šių išdr-iikytų nova Įs
pūdžių rašytojas norėtų pa
minėti vyr. šeimininką V. 
J. Kudirką, jo artimiausius 
pagalbininkus J. Smilgj, J. 
Versiacka, A. Vaisiaūska, 
J. Romaną, S.(Z:ų)ėną, Paz- 
nioką, S. Kavolių ir kitus.

Daug rūpesčio buvo T. 
Marijonų Thėmpsono Namo 
Vyresniajam kun. J... J. Ja
kaičiui, geheraliam Lietu
vių Dienos vedėjui.

y Bet kas čia išskaičiuos 
tuos darbihinliis kurie juk 
dirbo ne dėl garbės, bet tik
tai didžiajam Gūsiui— Ko-. 
legijai ir Kutai i m Spaudai.

Didžiai ..sveikintinos tos 
kolonijos, kurios :turėjo sa
vo skyrius; . Tumui jos pa
sitarnavo Liet ūpų > D ienos 
dalyviams ir parodė didi 
sugebėjimą organizū o t a i 
dirbti. . ‘ Brn.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS. drai išklausė mišių ir priė
mė šventą Komuniją.

Matant tą viską, man pri
siminė Lietuvoje žinomas 
paprotys, kuris būdavo kai 
kurių ūkininkų •• praktikuo
jamas.. Kai kuris ūkinin
kas pasistatydavo sau nau
ją, namą, tai laipindavo vai
niką, prisegdavo prie jo ve-; 
liavukę ir iškeldavo mit na
mo vii*šaūs. Tai būdavo 
ženklas, kad pats svarbiau
sias namo statymo darbas 
jau atliktas, paskui šu
le vi esdam as gi n i iiies, kn i n iv-' 
liūs, draugus ir linksminda
vos, darydavo balių.
: Tas būrys mūsų parapi
jos. ■■jaunuolių: • mergaičių, 
kurios buvo pa puošusios sa

liais, įžengė bažnyčion, ben- vo galvas- vainikėliais ir

ĮSPŪDINGAS REGINYS
Birželio 25 dieną, 9 vai. 

ryte mūsų Cambridge lietu
vių bažnyčioje man teko bū
ti liudininku Įspūdingo • re
ginio, dėl į kurio . kažkokis 
.malonus jausmas pakuteno, 
mano širdį ir nei nepasiju-

Tą Įspūdingą regini suda
rė didokas būrys mergaičių 
ir bernaičių, baigusių mūsų 
parapijinę mokyklą, kurie 
gražioje tvarkoje: mergai
tes pasipuošusios savo- gal
vas vainikėliais, o bęĮmiųkai 

Ė krūt ines - • gražiai s žariklc-

... >* i

jami klebono. ir; seserų, ne
paini rš padėt. , pamatau tų 
tvirtų, akmenų, nuo kurių 
priklausys, jų namų tvirtu
mas ir' pastovumas. Tais 
tvirtais, akmenimis yra: Iš
manymas, t(‘isingumas, tvir
tumas ir susivaldymas.

Be ta, kiekviename iš tų 
namelių tapo uždegtas švie
stis žiburėlis, kuris laikys 
tuos namelius šviesiais,, ku
rį,' mes pavadinsimo: Tikė- 

•jiinu. Kad tie nameliai bū
tų šilti ir patogūs gyveni
mui, juose tapo įtaisyti šil
dytuvai, kuinuos pavadinsi
me: Viltimi.

Bėt. šildytuvas bo ugnies 
n(‘apši.ldjTs namo: Tad rei
kia, kad tenai liepsnotų ug
nis. Toji ugnis taipgi, tapo 
sukurta, o ji yra: Meilė.

Iš paviršutinės tų jau
nuolių veidų išraiškos aš 
drąsiai spėju, kad visi’ tie 
patogumai, kuriuos čionai 
suminėj a-u, liko jų širdies 
nameliuose įtaisyti.

• Tolimesnės mokslo žinios, 
kurių. j i e įsi gys lankydami 
aukštesnes. . mokyklas, bus 
tiktai kaipo tų namelių pa
puošimas.

Kadangi jie taip iškil
mingai ir gražiai užbaigė tą 
svarbųjį* statymo darbą, .pa
sikviesdami, svečiuosūa patį 
Kristų, tad linkėkime joms 
ir jiemsj kad jie tuos savo 
namelius visados užlaikytų 
švariais ir kad Kristus pa
darytų, juose sau nuolatinę 
buveinę. ’

Matant koki gražų ir 
naudingą darbą mūsų para- 

■ pijinė mokykla.'dirba, ji tu- 
< rėtųi susilaukt mūsų visų 

cambridgečių kuoši r d i n- 
giausibs paramos.

. *9. B.

Visi su nekantrumu lau
kia antro pikniko, Maynard, 
Mass.. Vose Pavilionė, kurs 
Įvyks liepos 16 d. Ruoški
tės jau dabar... .

Sporto . programoje bus 
lenktynes bėginu1 ir plau
kiojimo. . Pirmas vielas lai
mėjusieji gmis po tauro. Be 
to, gražiausiai pašokusi val
są pora irgi . gaus taurę. 
Taures .dovanojo Zen. Kaz
lauskas i.r graboriai O'vęrka 
ir Chasas; • .

Kadangi mūsų TietuviTi 
darbininkui reikalai dažnai 
esti mūsų pačių netinkamai 
perstatyti valdžios.; šulams 
ir niūsų. reikąlavimai būna 
neišklausyti;

Todėl Brocktono lietuviai 
sumanė surengti “Lietuviii 
Dieną,” ... . ’ ' <

Kad, susieję į vieną būrį, 
paiody t u mėi n ki t at a uč.i a m š, 
kad mes, įnirs ir išsiskirstę 
Į Įvairias grupes, vienok 
mokame ir susi vienyti;

Kad mes suprantame sa
vo klaidas ir žalingumą iši
rusios vienybes, per kurią 
mes nustojame gabių savo 
jautos vaikų, nykstančių 
svetimose bangose ištautėji- 
mo keliu, ir mėginsime savo 
vaikus per “Lietuvių Die
ną” supažindinti su savai
siais.

Ypač jaunimui gera pro
ga pasipažinti su savo. tėvų, 
giminėmis, su. lietuvišku 
linksmumu ir vaišingu atsi- 
davimu.

“Lietuvių Diena” duos 
progą mūsų sportininkams 
parodyti, savo gabumus: tė
vams,1. giminėms ir kaimy
nams, o kitatautis lai . žiūri 
apkaitęs, ką mes mokame.

“Lietuvių Diena” leis 
biznieriui pasirodyti, kad 
jis nėra savymeilis, bet. duo- 
snus tautietis, kuris nesigė
di na vadintis lietuviu.

“Lietuvių Diena” leis 
darbininkams lietuvi a m s. 
pasitarti broliškai apie 
skaudžias gyvenimo valan
das, kurias jie pergyvena, 
išnaudojami neto i siu g b 
darbdavio.

Tad, visi Brocktoniečiai, 
kaip vienas, Į rengiamą 
“Lietuvių Dieną,” kuri p 
vyks Rugsejo-September 2, 
3 ir 4 d. d. Romuvos Parke, 
Montelloje,

didelis 
trako ir .

Nelaimėjo 
suž(‘is.ta 3 žmones.

Nėt-eli. ^Greeii rielfF aūt+r—. . -. 
mobilius mirtinai suvažinės 
jo Edivard . Tissari, 29 me
ili, g^y. Gaiūner,. Mass.

Reverc.mieste tūlo .John .
W. Jeameiis automobilius, 
likęs be kontrolės, apsiver
to kelis kartus; sunkiai su
žeisti važiavęs tėvas ir jo 
sūnus.

Braiiitr(‘e apylinkėje. Į ne
laimę pateko trokas ir 2 au
tomobiliai; sužeisti 4 asme
nys.

Feverott mieste mirtinai 
užsimušė, jaunuolis Frank 
Ricci, 23 m., važiavęs mo- 
toręiklū.

Šalisbury automobi.liaus 
nelaimėje užmušta Emma 
Knowles, 28 m. Ji važiavo 
kartu su savo broliu. Au
tomobilius Įvažiavo Į tele
grafo stulpą. Iš baimes, 
pradžioje brolis nuvežė se
serį iš nelaimės.vietos į to
limesnę apylinkę ir paslėpė, 
jos kūną. Vėliau.nuvyko Į 
j Miliciją ir pasisakė.

Visoje Amerikoje Liepos 
4 diena praėjo didžiausiu 
TK'lainiingumų — automobi
lių nelaimėse užmušta apie. 
90 žmonių. . c

J. Ku.

Stambus Nebojimas
yra geras terminas tiems vyrams h' 
moterims, kuriems stokoja gyvumo ii 
spėkų — yra tik pusiau tiek tvirti, 
kiek Ho turėtų būti.__________

JONO SMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
;ą ir turi 191 pušį Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės* viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

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

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadvay, 
South Boston, Mass.

Nusa-Tone
yra Gydytojaus Specialisto presfcvlp- 
ei Ja, kuri suteikta poresn^ sveikatą 
daujrlaus spėkų,, ir dauginus gyvumo 
tukstanėhuns vyrų ir motorų virs ko- 
turlasdešlmts arba keturiasdešimta 
penkių metų amžiaus. -.Tusų valstb 
nlrikuk parduos jums vieno - mėnesio 
vartojimui NUG.VTOKR taldotkų už- 
vtęuų. ddler},. tikrieji' yra pilnai ga
rantuoti ~ nepriimkite užviiduutajus 
.— iųs gailio gauti tikrąsias.

"SMIIUTE!"
“Snulntė” eipa dn kartus per 

mčnosj 16 .pusk didelio formato sji 
spalvotu viršeliu. Kairia Lietimų^ 
metams’13 lit; pusei motą 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, .Vokietijoje 
ir. kitur metams 15 litų pusei me- ' 
tį 8 lt . . • ■"

Adresas: Jurbarkas, “Saulute
Administracijai.

(
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Iš spaudos išėjo ant rasis 
“The Cntlmlii' Worker” mi-. 
meris. Laikinai leidžiamas 
kartą tnėnesiui. 
:eis kas savaite.

Netikėtai pušta mus ąp- 
dovam ujo ‘ * I hižimgos * * <«g- 
zemplįoriu. Tai buvo (i ir 7 
numeris ir nuitytiš, pirmą 
mėtą leidinys (193o). “Pn- 

: žanga” leidžiama Du Bois.
Pa., lietuvią. kataliką. Tik 
neaišku' ar parapija ar mo
kykla leidžiu, Greičiaus, 
mokykla, kadangi “Pažan- 

. gos” trečia dalis spausdin
ta anglą kalboje mokyklos 
mokiniu straipsneliais ir ži
niomis. Žurnaliukas,, nors 
šapira grafui; tas, bet daro, 
.malonaus įspūdžio. Nūme-

los gerbimo ir rėmimo. Be 
t-.*), ruošia. spaudai .darbinin
kus, Tad reikia pasveikin
ti i kun. M. J. Urboną ir pa- 

, lapijos mokyklą užsimoju
sius gyvenimaii įnešti .nau
jus akstimis ir būdus tiky
bos ir tautybes darbą dirb
ti. . Kitonjs mokykloms la
bai sekt inas pavyzdys-..

ris dedikuo'.’is Švc. Jėzaus 
Širdžiai,, daugumoje talpi
na dvasinio turinio rašinius,, 
kaip tai, apie $0 valandą at
laidus, ’Šv. Paulių, švc. 
Dvasią , i r k. Kun. AL J. Ur
bonas, Įiarąpijos klebonas, 
žinomas poetas ir rašytojas, 
pasirodo savo poezija ir su
maniais straipsniais ir sky
riais, ypač klausimų sk\miu- 
ini. Mokyklos dalyje mo
kiniu straipsneliai,- juoke
liai ir žinios sumaniai sudė
tos, tik gaila, kad anglų 
kalboje. . Tikinu', kad tai 
tik. bandymas ir pirmieji 
žingsniai prie mokyklos 
nuolatinio gražaus lietuviš
ko mėnraščio. Kun. M. J. 
Urbonas įeidinėjo “Meilę.” 
ir praskynė daba r t i n e i 
“Meilei” (AVilkes BarreJ 
kelią. Lauksime “Pažan
gos“ vaisių, — niūsų pradi
nių mokyklą organų leidi
nių. Neteko matytį kitų 
mokyklų laikraštukų; ma
nome, kad jų esama daug 
daugiau. Jie naudingi m<>- 
kvkloms ir bendrai mūsų 
spaudai. Toki spaųsdiniai 
lavina mokinius . savystovio 
mąstymo,, minčių išreiški
mo, raŠĄ'nh’) ir savo niokyk-

Sio^mėn“. 
rašcip šickis. . kovoti komu
nizmą ir ateižiną aiškinant 
ir. skleidžiant, popiežių enci
kliką s. icialio teisingumo 
mintis. Kovujimt už. socia
lu teisingumą radikalai rau
da .masėse didžiausio prita
rimo. Todėl šis mažytis 
mėnraštm ip. užsimojo įro
dyti masėms, kad Kataliku 
Bažnyčia visada, turėjo ir 
dabar turi socialę programą 
ir, kad Ji rūpinasi savo vai
ku laikinuoju gėriu. ‘‘The 
Catholic WorkeE? išeina 
Rast Side, New Yorko da
lyje, kame nedarbo tarybos 
ir komunistą kuopos drum
sčia daibiniiiką sąmonę. 
Daug kataliką ’ dedasi prie 
tų tarybų ir kuopą iš ncsu: 
sipratimo, . maną, jungiasi 
prie darbininku juda j imu 
lengvinti savo buitį. Jie ne
numato žalos besi dedą su 
Bažnyčios priešais. . Todėl 
mėnraštis populiariai rašo 
katalikų, socialių klausimų 
temomis, aiškina bolševikų 
dviveidiškumą, ■ socializme > 
žalingumą ir kartu • kelia 
socialiu teisingumo kataliki
škoje dvasioje tikslą. “Tlio 
Catholie Workvr” yra anti
dotas komunistą “The Dai-

I
i

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 1 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI
NĮNKĄS’f vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo

B

Bl
V.VJ. 10.0 1CJU.U HCJllLVW lUtU-'U Ul'aUJfO

Į vardo. ■ / ' ' '• ° .
{<D ARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 

I savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

i /‘Darbininkas” metams..,. .....,. .-4.00 •
I “Darbininkas” pusmečiui ...... . .$2.00

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS

Į LIETUVĄ > •
I •' . .. Metams ............................ ...$5.00
p Pusmečiui ....................................  ,$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD . 
[ IR. NAUDOKIS JA .

! “DARBININKO” SPAUSTUVEE
i ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS .

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
< • Reikale kreipkitės pas

‘♦DARBININKAS”
866 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Į Tel, So, Boston O62ĮŪ
«

i
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(kapitonas), D. Baranaus
kas (huuingėris), Juozas 
Cickevičiusj St. Lotkaimkas, 
A.. Stūgis., V. Stugis, Br. 
Sainolis, V. Vaitonis, Ed. 
.PaLšiūuaš, P. Dirsa, S. Mė- 
liūis, F.‘ Bartulis, U. Sveti- 
kas, Mes norėtumėm: su
pliekti Waicrburi(>čin,s^ ką 
■tie. girias i',sąto stipriu “I hn 
■svbair” rateliu! U - . šĖĮt ĮNINKU SUSI- . 

RINKIMAS
■ Šiomis dienomis įvyko il
gai lauktas, svarbus vieti- 
i j ės B o t f i <>s še vi u in ką j m įse- 
dis, Po smarkiu ir gyvą 
diskusiją,, kuriose dalyvavo 
netik kun. Memlelis, Vladas

Visa' S • udeutų km»pa |>a-. 
reiškia savo gilų užuojau
tas jausmą kuopos valdybos 
sekretorei panelei Elenai 
Kundrotaitei dėl • josios tė- 
y<Jio .susižridimo nelaimėj, 
ir linki greit aus. pasveikt

—ntm—Lrgttms—Ar.—TvUntl rotas--li-i-ai-ig-ma ir A-ni+mas ALm--* 

gulėjo Rociiester Genimai
• . TI<jspit‘ii-: dabar, jis ilsisi

- namie. • . .

; ; -■ ; KUN. MATAS PANKUS, 
Bridgcpurt, Ųonn., lietuvių parapijos klebonas, Kunigą 
Vienybės iždininkas, “Motinėlės'’ draugijos centro. pir
mininkas, šiomis dienomis minėjęs savo amžiaus 50 me
tu sukaktį. Sveikiname!

Užtenka misti 
korminist iškaiš

ly Worker.” Lietuviams 
darbininkams, privalu iš šio 
.mėnraščio susipažinti su ka
talikiškais .^principais ir va
dovautis kovoje unijose, ir 
klubuose. . Laikas jau dar
bininką organizacijose nešti 
Leono XIII ir Pijaus XI 
nurodymus.
žydiškais
benaudiškaiš pri ne i p a i s. 
Jau artinasi kita gyvenimo 
era — antikapiralistinė, ku
ri neužleis komunizmui vie
tos, bet krikščioniškam soįL 
darizmui; Katalikas darbi
ninkas . tam turi ruoštis. 
“The Catholic AVorker” re
daguojamas p-lėš ’ Dorothv 
Day ir p-lės Dorutuy Wes- 
toli’. Abi. gabios žurnalis
tės ir pasišventiisios. darbi
ninkės. Jos;, gražiai užsire
komendavo su pirmuoju ir 
šiuo antruoju numeriu. Ka
talikai turėtų joms padėti 
savi) aukomis ir. prenumera
tomis (436. Ėast 15th Št.,

. STUDENTŲ KUOPOS
VEIKIMAS

Birželio 20 d. Įvyko Šv. 
J u rgio pa rapi j < _ Studen l ų 
kuopos didelis ir gausingas 
susirinkimas. Laike susi
rinkimo buvo fomiališkos ir 
iškilmingos... ’ naują nariu, 
priėmimo ceremonijos.. Pri
imta daug naujų 
Studentu kuopą. 
Vadas kun, J- >nas
mokyklos Sos< -rys, visi na- 
riaj ir narės ir keli pakvies
ti svečiai dalyvavo ši ame iš
kilmingame siusi rinkime-. 
Studentu kuopos' valdyba 
’r-’.dč ęerciHoiiijų apeigas. 
Po’ šią ceremonijų kun. Jo-

. j . Studentą kuopos gražūs 
augimas ir plėtimasis pri
klauso nuo . mūsą: tnyliiiKi 
Dvasios. Vado kun. Joąo 
Bakšio, kuris visuomet gy
vai pritaria ir paremia mū
są kuopą: Mes (ariame jam 
didžiausi, padėkos žodį ir 
remsime jį visuomet jo vi
suose kilniuose darbuose.

. Shulcnfii Kftopn.

narni į 
Dvasios

4

to laikraštį visada perduo
kit kitam susipažint i. Lie
tuviu laikraščiai ' ras čia 
‘daug medžiagos, darbo klau
simu. .

M<h

buvo užkan-

metais są
nariai ..(ės) 

aukštąsias m< įkyklas:

Brolius amerikiečius kviečiame 
užsisakyti :

“Mūsų Laikraštis“ yra did
žiausias ir jdouuausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savąitraiš- 
čių; geriausiai informuoja Lietu 
vos visuomenę ap-iė savo krašto 
ir.-plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
trąipsnių, gražių pasiskaitytu p, 
corespondeneij.ų, dainų, paveiks-' 
lų ir t. t.

“Mūsų Laikraštis’,’' šiandien 
plačiausiai sliaitoiias ’ Lietuvos 
kaime ir mies+e, nes savu plačiu 
ariniu visas patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užsicniečii], lietuvių tarpe, kurių 
didelė .dauguma- yra broliai ame
rikiečiai.
•’ “Mūsų Laikraštis
te., išeina po 12 puslapių, iliust.i 
•uotas _ir duoda . savaitines ap<! 
Žvalgas iš. religinio, kultūrinio,, 
vhūomcuimo, ekonominio ir . po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsų Lailmįtį” Didžia Ka
taliku Veikimo Centras. Kaine 
metams: 'Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litą.

ilrdvickąs (buvęs Iiėiidrovės 
pirmininkas), bet. ir didžiu
ma publikos, buvo nutarta 
dėti visas |aistaugąs, nuimti 
esamą resyveri ir, kiek ga
lima, reorganizuoti įstaigą.

, Veikimo komisija, kuHou 
įėjo Di'anginas, Ivaškevi
čius, Vasiliauskaitė ir kiti, 
drauge su kiįn. Mendeliu, 
po susi rinki i no padarė, savo 
posėdį. Vėliau pareikšta, 
jog arti ..šimtas Šėrininką į- 
davė savo į»arašus, komisi
jai, ir prašė varyti reviziją 
tolyn. Komisijos du nariu 
buvo paskirti atvykti į Lie
tuvių Salę ir du. į Šv, Al
fonso, ketvirtadienio vaka
rą, surinkti dar daugiau pa

ta kie.iptis j advokatą ruoš
ai teismui -prašymą nuimi!

kas savai

Amerikos kataliku laikra
ščiai praeitą savaitę talpino 
kunigo McGmvan straipsnį 
apie lietuvius “Lithuanian 
Catholies and •z\llthracit•e.’^ 
Straipsnyje lietimai pagi
riami už susi brganiza vimą 
anglies kasyklą rajonuose 
ir paaiškinama rezoliucija 
Pennsylvanijos ' Liet u v i u 
Seime patvirtinta... Rezo
liucija liečia, anglies kasyk- 
hi darbininką vargingą -sto
vį ir kasyklą operacijas. Ji 
buvo nusiusta, šalies prezi
dentui, .Darbo .federacijos 
pirmininkui ir Darbo sekre
torei p Jei Perkins. Tikį- 
nies, kad rezoliucija lat- 
kreips aukštesnių sferą do
mesį ir pagerins lietuvią 
angiiakasią stovį.

riausįoji Sesuo Klarina, 
Studentu kuoj ios pirminiu-- 
ke Izabelė. Rovaite ir Jonas 
Č. Morkūnas pasakė atitin
kamas prakalbėles. .

Po ’ susirinkimo buvo ro
doma studeiitą seimo 
vieš”- ir/irauge 
džiai ir šokiai.

Šiais mokslo 
kanti kuopos 
baigė
D r. Jonas J. Kreivis — U- 
niversitv o f Roc h e s t e r 
Sehool of Medicine;Muozas 
.Gickėvičius,- Kd. Kovas — 
Betijamin Franklin lligli 
S cho oi; O. Šiiinytė — Rast 
High Šlifui, M. Stirnaitė— 
S't. Josepii’s Commercial 
Sehool; Malvina Jokšaitė— 
Nazareth Acadoiuy.

Mes visi linkime jiėms 
km) \ geriausii > ]įasisėki m; > 
gyvenime ir, kad jie drauge 
visuomet pasiliktu mūsą 
kuopos ištikimais nariais.

Nesenai Studentą kuopoj 
susiorganizavo stiprus “Ba- 
seb’all” ratelis, kuriamą žai
džia visi smarkiausi.- lietu
viai studentai. Ligi šiolei 
j.iv laimėjo visus lošimus.
Žaidikai yra: Ėd, Kovas graboriiū.

Tėvynės likimas, jos laimėjlmžii jr ne 
laimės, jos sielvartai ir bMos Jinns vi
siems, bo abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje tauruutij ir 
klestėtų teisėiumnš ir laisvo. Jus taip 
pat uiekirurt priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su svenčiuusumiis 
žmonių teisėmis, ir laisve. — Jus norite, 
kad ir toli bedami, kad ir plačiųjų ma 
rių atskirti, pažinti Tėvynės būtĮ, koks 
•jis tikrumoj yra. — 
žvilgiais Juius labai 
įsirašyti

‘DARBININKAS“ 
laisvės meilę.

“pAltBININKĄS” _ .
priespaudos smurto ir niekinti didval- 
dų veidmainystę. ’ . . '

“TJrARBINtNKOI” visur jr visados 
rupi darbo žmonių reikalai. •>

“DARBININKAS” turi labai Jdomlafi 
savo“RAmo ŠYPSENAS.”

“DARBININKU*’ redaguoja profeso
rius VR. DOVYDAITIS.

Skubėkite: kad iSstraSgti "D J Riti k 
K4” patirt ir iSrdSykite jį tavo gimi
nėms Lietuvoje. ' ■ ' .

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų. ... ’ '.

“Darbininkas/’
“DARBININKO“ adrėsdaf L!thW- 

ulė, Kaimus; Nepriltliiui’onjybSs aikštė

Darbo, planai nustatyti 
tokie.:. vi^n pirma prašyti, 
teismo daryti bešališką kny- 
i»u reviziją. Po to, visiems 
šėi i i ii 11 karus sutikus, stab
dyt i visim. - pinigą išmokėji- 
rims dvejiems metalus. /To-: 
kia pat padėt is ‘jau dabar 
lesė'-i 2 metus). Tada, iš
rinkus visai naują-direkto
riją ir. raštininką, vesti to
liau biznį.

‘ BALTI MORIEČ1O
JUNGTUVĖS

Jonas Masaitis, Dundal- 
ko jaunuolis, keletą metą 
išg\ venęs savo name vie
nuoliškai,’ pagaliau . nutarė 
įsikurdinti sau šeimą. Nu
vyko, /kasži n'kodėl) net į 
Krooklyh, Ne\v York, ir ten 
■rado jauną Julę Markaity- 
1ęt Štai netrūkus, birželio 
11 dIieną,aŠv.: Jųrgio par^fti-' 
joj, ir apsiveda. Jo drau
gai vos dabai- tik ir sužino

Nestebėtina, kad pamylėjo 
tokį darbštų ir rimtą jąU- 
nuolį. Linkime Jonui .lai* 
mingo vedybinio gyvenimo! .’>■

SESELĖMS KORTŲ 
VAKARĖLIS

Pereitą pirmadienį veikli 
pma piyo±L .darbininkcv jiouži- - 
Ehoia Blum, sur-eiige kitą... 
kortą vakarą. Šį kartą tik
slas buvo remti Seseles ,.Ka- , 
zimierietės, kurioms tenka 
šiais metais pakelt i milžini
šką skolą naujai įgytoj nuo-. 
savybėj Filadelfijoj. Ponia 
Blum parūpino visas dova-. 
nas, ir dar vietą. :S.avo .;. 
draugės tuščią namą išprašė 
tam vakaru i j 1508 McIIenry 
St., ir tokiu būdu nekaina
vo parapijai net už šviesą!;...

ŠEVTCO BENDROVĖ
Nesant Baltimorėje Lie

tuvių Baldų krautuvės, ko
respondentas nuvyko su rei- 
kalu pas . “ Darbi u i n k o’t ■ 
skelbėją, Ševicą., Maloniai 
Įiriėnięs svečią, sąvinmkas 
teikėsi duoti visokių paaiš- 
kiriimų apie savo biznį. 
Trys broliai prieš dvylika, 
metų užsidėjo- mažą' krautu
vėlę. - Šiandien,, nežiūrint 
krizės, priaugo iki keturių 
aukštų, ,dviį\ą)iam name, su 
17,000. pėdų patalpos. Esa
ma ten didelis pasirinkimas. 
\Ts<>kią baldą, namų, prie- ■ 
taišalu. \ .-

lietuvini dūlavo

ris per ilgus metus pasiro- * 
dė labai prielankus jiems, 
ir mėgdavo patarnauti viso- - - 
kiems teatrams, baliams, t. 
t., paskolindamas reikalin
gus, baldus. . Išėjus iš biz
nio, Li paiko vietą norėtą, 
užimti . Ševicas. ■ .Tau trys . 
mėnesiai skelbiasi “Darbi
ninke,” ir žada ateity prisi- ’• 
dėti dar prie radio. Pra
vartu būtu lietuviams, per
kant tokius dalykus, užeiti . ’ 
.bent pasiteirauti pas jį, 
AVąšhingtmi Boulevard,. nu
meris 728.

Sitais visais ąt 
yra pravartu l&

ugdo tiesos- Ir

moko neapkęsti

Lieiuvoj būdamas, Jonu
kas išmoko gyventi taupiai 
ir rimtai. Atvykęs į Balti- 
niorę,. prie sunkių jų darbų 
pasisekė jam susidėti kiek 
flirto, ir. įsigyti niiosavybes.

Telefonas; Plaza 1350.

IBS GREBLIAM
Graboriua ir Balsamuotojas

423 S. RACA STREET, ...
BALTIMORE, MD.

piriniausįa aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui

I ET U V O N
PER HAMBURGĄ

.Mus hesupang laivai sutelkia prosų- pa- ’ 
\ .toglai keliauti by kuriuo motų sezomu , 
| | Abi pusi, New Yorkas-tf rrncn 
L Kaunąs; trečia Klase / <>■'' 

r savaitiniai yįplaukimaL Patogus gėlo*’ 
. sunkeliais susišlokiuias iš llamtmrgo.

informacijų kreipkitės 1 vietinius 
agentus, arba

HAMBURC-AMERICAN LINE
i—n u .80. Boylston St., Boston, Mass. mmmm.
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BROOKLYN, N. Y. nors jų vaikai, kuriems yr& 
proga, . siektų aukštesnio 
mokslo ir tųom pačiu keltų 
Lietuvos garbę.

Be galo ttiriningą kalbą 
pasakė vietos klebonas kun. 
K. Pauloniš. Jis apibūdi
no šios mokyklos gerąsias ir 
.blogąsias puses. ■ Blogoji 
puše tai ta, kad karts nuo 
karto vis mažiau leidžia tė
vai vaikus į šių mokyldą. 
Tuom pat tenka susirūpuiti 
ii? jos užlaikymu. Aišku 
kaip dieną, kad jeigu tėvai 
neleis savo vaikučius į šią 
pavyzdingą katalikišką lie
tuvių mokyklą, tai laikui 
bėgant, ji turės , užsidaryti, 

. Susirūpinimas, žinom, di
delis, bet susipratę. Brook- 
lyno lietuviai katalikai ne
turėtų to daleistį. . Juk 
Brooklynė ii’ Maspethe, dar 
ir Xow Yorko- miestą pa
imant, yra vienintelę ;šoiio- 
kykla,- tai nejaugi jii nega- 

. ... lėtų, pripildyti mokiniais.
| užimtų viską nuosekliai iš- Matomai, kad klebonas la

bai susirūpinęs mokyklos 
palaikymu. Tenka pastebė
ti, kad klebonas kun. Paulo-, 
uis turi gražią iškalbą ir 
taisyklingai vaitoja lietu
vių kalbą, nors čia gimęs ir 
augęs.

Programos muzika 1 i a i 
daliai pianu pritarė vietos 
vargonininkas. Žmonių at
silankė pilna svetainė. Šį 
semestrą baigė .10 berniukų 
ir 7 mergaitės. Pagiedojus 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, tuo programa ir baigė
si. .PaMinis.

E MOKYKLOS UŽBAI-
E . ' GIMAS
E' Birželio 25 d. įvyko Ap- 
ETeiškimo Pan. Švč. parapi- 
E jos mokyklos užbaigimo iš- 
E kilmės. Prieš 9 vai. mišias, 
v. kun. J. Kartavičius su pro- 
K cesija pasitiko graduantus 
Epine durų ir, procesijai ly- 
Edint, atmaršavo į jiems pa- 
E skirtas vietas už grotelių. 
k"Jų tėveliams ir gentims 
E taip pat vietos buvo miskir* 
k tos.. Vietos klebonui kun. 
|K, Pauloniui graduantus- 
B po vieną iššaukus, kun. J. 
f«Kartavičius išdalino . jiems, 
r diplomus. Pritaikintą iš- 
s kilmėms< pamokslą pasakė 

kun. J. Kartavičius.
7 vai. vakare, mokyklos 

svetainėje įvyko graži pro- 
£ grama, kurią išpildė visos 

mokyklos-mokiniais Ir ko. 
ten nebuvo. Daug vietos

nh . dėstyt,. Tad čia paminėsiu 
tik bendrus įspūdžius, ku- 

E riuos ten įgijau. į Sulig pro- 
E grama viso buvo net 20 nu- 

merų. Visos klasės turėjo 
i1* atlikti, sulig savo išgalės, 

sunkesnį ar lengvesnį pro
gramos. dalį atlikti. Xa ir 
buvo ko pažiūrėt ir pasigė
rėt jaunu pajėgų. Kaip ir 
pats klebonas, pažymėjo sa
vo kalboje, kad šiais metais 

E mokyklos užbaigimo paren
gimas pralenkė kitų metų 
panašius parengimus. Pro
grama, be mažos iši m-ties,.

. visa buvo lietuviška, ko ki
tais metais, to nebūdavo. 
Vaikučiai visi, gana gerai 

g/ vartoja lietuvių kalbą. 
■k ■ Daug darbo padėjo Sesers 
S? Domininkones, taip gražiai 
L juos prie šio užbaigimo pri- 

rengdamos. A. Žydanavi- 
B čius pasakė . visų baigusių 
y vardu atsisveikinimo kalbą, 
f Dėkojo už rūpestingumą sa- 
b vo . tėveliams, dvasios va
gį-’ dams ir seserims mokyt.o- 
•E' joms. Kun, J. Kartavičius 
r ragino, kad jie ir tolįaus 
8; būt paklusnūs, savo vadams 

, . ir, kad būt gerais katali-
B (r kais, kaip, kad lig Šiol jie 
K buvo. Klebonas pakvietė. 
K svečią J. Brundzą, vargom 
W iš Šv. Jurgio parapijos, ku- 

ris sveikino baigusius ir ra- 
J gino., kad kam tik yra gali- 
įį mybės, kai tęstų toliau 
> ‘ mokslą ir, kad visuomet būt 
K gerais ir susipratusiais lie- 
B tuviais,' nes išmirus seniems 
® jię liks lietuvių vadais šio- 
E jo šalyje. Anot kalbėtojo,

, kad j.ų tėveliams nebuvo 
E progos paragaut mokslo, 

. nes už lietuviška knygą tek- 
E. davo Sibirą pamatyti, tai

Apreiškimo parapijos mo
kyklą baigė šie:.
1933 M. GRADUAKTAI: 

Sausio men. .
. Al.niOiiait.is J., AntanąvL 

čiūtė B;, Belauskaitė M., 
Belevičiūtė M., Bepirštaitė 
P. Biginytė A., Eįdukaity- 
tė M., Grigalaitė A., Juod
zevičius Aį., Kavinkle A., 
Kraučiūnaitė A., Maldaiky- 
tė A., Pažareckaš V., Vaš
kelis F., Višniauskas J.,. Vi- 
neękaitė A., Yuška A, Za- 
borskytė A., Zizaitė 
Žvigytė B.

Birželio inėn.
Alušta L.,. Bedenytė M., 

Bušavičiūtę A., Čiępaitis V., 
Gudonis A., Koluck A., La- 
Tnonieo D,, Mickūnaitytė E., 
Petrauskas J., Rutelionis 
J., Sledzaus AL, Vencęvi- 
čiūtė A., Vitkevičius V., Za- 
mitka A., Zenka A., Žyda- 
navičius A., žudžius M;

A.

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

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UKIVERSALIS BIURAS f 

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ųe- • Į 
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo | 
namus lietuvių prietelių. ir patarėją—laikraštį j

uDarbininl<ą. ” Jei Jumyse kils , graži mintis Į 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pade- Į 

. vanoti naiiją maldaknygę, rožančių ar gražią |
I 'štovytelę, -užeikite,— Jūsų visuomet laukiame. j
| LIETUVIŲ UKIVERŠALISBIUBAS, Ine. J 
I Būvnsi “VYTAUTO SPAUSTUVĖ” ‘..Į
į 423 Grand St. _. Brooklyn, N. Y. i

; Į. STftgg 2-2133 • ./ ' ''' ■..I

s-
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HARTFORD. CONN.
“SURPRIŠE PARTY” '

. Liepos 2 dieną įvyko tik
rai gražus ir istoriškas va
karas arba. “siirprise’’ pri
ėmimas naujo, ką tik įsi- 
šventusio. .kunigo ; Antano 
Plikimo.' Kunigas Pli kū
nas įsišventino birželio 10 

d. šių metų ir dabar yra 
paskirtas vikaru Į Grecii- 
ville, South Gandina. Jo 
prięteliąi ir prietelkos su- - 
rengė jam tikrai /gražų 
tfsmpriše party.” Atsilan
kė jo prietelių tarp 200 — 
300 žmonių iš visų miestų. 
Buvo apie dešims. kunigų.

Jo brolis Justinas vedė 
septynių asmenų orkestrą, 
kuri labai gražiai griežė 
lietuvišlms ir angliškus , šo
kius.

Kalbėjo ir programą pil
dė. šie asmenys.

Vakaro vedėju buvot 
Hartfordo lietimų pavapi-1 
jos vikaras kun. Edvardas 
Gradeekis. Jisai pakvietė 
primicijautą kunigą Antaną 
Plikimą atkalbėti maldelę. 
Paskui ausi . gardžiai ir. so
čiai privalgę.

Po gardžių ir įvairių val
gių programą prade jo pil
dyti du Kripukai; Alikutis 
ir Jonukas. Jiedu gražiai 
sudainavo. Po to, sekė dai
nos. Dainavo p, Žimans- 
kienė ir Ililly B i 11 y. Kal
bėjo kunigas Antanas Vaš
kelis, New Britai.no lietuviui 
parapijos klebonas. Jisai 
gražioje savo kalboje . nu
švietę kunigo -sunkųjį gyve
nimą ir prašė žmonių, kad 
jie pasimelstų už kunigus ir 
jų šventą darbuotę Kristaus 
Vynyne. Linkėjo jaunam 
ir toli išvažiuojančiam ku
nigui Antanui Plikimui vL 
sokeriopos kloties.

Paskui paįvairino pro
gramą panelė Pugžlytė. Ji 
gražiai ir klasiškai pašoko; 
pianų jai skambino vargo
nininkas ponas Vincas Bur- 
dųlis. < ;.

■ Angliškai prabilo du jauJ 
ni kunigėliai' * (kunigo Pli
kimo vienmečiai ir draug- 
mokiniai) .kunigas Afilialėk 
(slovakas) ir kunigas Shea. 
Jiedu gražiai palinkę j o j au
nam kunigui sveikatos ir 
prašė žmonių, kad jie už jį 
pasimelstų.

Gražiai ir komiškai su
dainavo dvi daineles p-as 
Matas KŲpas. Po to, tuo- 
jaiis Alikutis Kripukąs įtei
kė su tam tikromis prakal-' 
bėlėmis dviejų šimtų dole
rių dovanėlę. K Vi. Plikū- 
nas, gražiai padėkojęs, do
vaną priėmė, . .

Po to, sekė kalbos šių .as
menų: Dr. Aukštakalnis iš 
Waterbury; labai gražiai ir 
linksmai kalbėjo ir šie ku
nigai:. Kartonas, pažaitis, 
Gąuronskas,. Kripas ir Am- 
botas, Kun. Ambotas labai 
įspūdingai ir rimtai kalbėjo 
apie šventą kunigystę ir jos 
sunkiausias prieclermes ir 
ragino kunigui Plikimui 
visuomet būti linksmam, ir 
Dievo Apveizdoje: .'Pata
rė jauniesiems' lietuviams 
kunigams mokytis liėtnHų 
kalbos ir vadovauti lietu-' 
Harns. ..

gus. Jo uoli katalikybe tu- J Telephone‘ stagg 2-ę?o6 ... valandos: ' i
retu būti pavyzdžiu irTd- įnn ni inmg jf I/CMP||IG Nuo 9-12 is ryto,.2-8 vat . | 
tiems ni<>kyHėnislįetnviMus, |"«» uLAUAo L VtHljIUo I
kurie šiek-tiek mokslo para- | D 4 lyj11 S T A. S 

■ i i’ y ..7?,48’aV.C jail nebcieikakuija net | Nnmq »telefonas: Mlchlgan 2—4273 

hažnvči os n ei sakramentu I
pagalbos. . žįuryspuo- „ flnnnv|YM M V 
lat gyveno (Yale Uiiįversi- Ui DHUUnLIlij Įi 
ty b<‘Simokm:damas) pas 
kunigą Karkauską. Tenai šiomis dienomis byk<> 
jam susidarė, labai malonios . Vaikelio Jėzaus 3 sky- 
ir teigiamos aplinkybes ir r*alIS' susirinkimas. Prisi- 
šiandien nesistebėsim, kad P™”1* J“ narė p. M. 
gerb. Žiurys tai]) myli kata- ^^^‘ušąitiėuę ir sukalbėt a 
Tikybų, luTuvybę ir.liiokslą. nia,ya’. v
Jisai nors jau ir mokslus I ;^u^'1 ta užprašyti šy. nu
baigęs eis mokytis dar. auk-p as* a. Baltrušaitienės 
ŠČiau, o paskui žada grįžti i Pa p,
Lietuvą apsigyventi. Jis KTEK. ANT ž 
visuomet malonus, gražaus YRA'VANDENS/- 
švelnu ..apsiėjimo žmogus, 
inteligentiškas* ’ Džiaugia- Kur tik pasisukdami, vis 
mes susilaukę tikrą lietuvį susiduriame ar tai sū ežeru, 
ĮirofeSijonalą 'irinteligentą, ar tai su upe, ar su kokiu 
Jis priklausė prie parapi- tvenkųųu, ar vėl su kulnu 
jos choro.ir labai įdomęuda- vandens klanu. Pažiūrėję į 
vosiJaiminm^dalyvaudavo „eŲ krūptelęja-
jų susirinkimuose, ir sporto ine __ (>sama gi tokių jūrų, 
sueigose. Jo žmona taip tokių vandėfųnių, net kelius 
pat yrn atsižymėjusi; Ji kartus už sausžemiųs didės-, 
taip pat priklausė prię dm-Lbų. Kiek, gi iš titamjų esą- 
ro ir kitose draugijose* Jos ma ąnt ž<‘mes f o vaidcns ?. 
tėvas yra bažnyčios trustee Muksiu ii n kai' apskaičiuo-
ir. paeina iš labai gražios,La. visas žemės pavir- 
didelės ir tikrai katalilriš-kĮus turi 510,156,300 kvad- 
kos. šeinivnos. Abudu va-1 v 
žinos 
medaus 
jaunai 
kloties visame kame. ^n‘laiba viso, žemės paviršiaus . 
ūme ir kitiems jaunuo- Lpų, 71 nuošimtis. Kaip ma- 
liains-ėms lietuviams-aitėmsL)me? sausaž(Mnjai užima 
sekti šių dviejų gražųjį .it rnažiaUj kaip trečdali viso, 
malonųjį pavyzdį... apsives-L payWaus.
Ii su katalikais ir savaisiais Didžiausias visoje žemėje 
lietuviais.. vandenynas- yra Didysis ar-

- - • p — 1 ■ e : « ba Ramusis vandenynas, už-

4th of July MananapoIy -’-sž;/”/,
. kilometrų. Antras pagal di-

kai'” grojo. Buvo kunigu, 5™ Atlanto vandeny- 
advokatų, , daktarą, ir šiaip «W?. su L^’motuo- 
jau prasiniušitsiu žmonių pn vandenynu apie lOO.Ot ,• 
devmios galybėsU ir žmo- 000 kv- kiląmrtmj. Treeio.) 
nes skundžiasi, kad lietuviai Indijos vandenynas
nyksta! Ne nyksta,' .M aPie 15,000,000 kv. kilomet- 
vyksta-! Jr toks gražus jau- p*1!- . ; .
nimas,-kad net reikia iŠ Giliausia nota iia žino- 
džiaugsmo ir didybės apsi- nia. Didžiajame vandeny ne, 
verkti!.. . Nieko daugiau nė- siekianti net 10,800metru 
sakysiu kaip tik, kad toki (beveik .11 kilometrų). Gi- 
parengimai kasmet būtų Rausia vieta Atlanto vande- 
rengiami. Inyne siekia 8,5 kilometro, ir

■ Indijos vandenyne tik 7,5
D A n c V A f 1<ilmncfro- :■
F A IĮ t IV M Išmatavę jūni plotą ir gi-

—--------- 1 urną, mokslininkai maž-
Apreiškimo parapijos ku-plaug nustatė, kiek yia juio- 

nigai ir sėseiys .Dominin- -sę vandenynuose ii vaii- 
kietės taria nuoširdų ačiūPpns- manymu, jutose, ii 
visiems, kurie kokiu, nors vandenynuose vandens yiu 
būdu prisidėjo prie pasek-viSf) apie 1,330,000,000 
mingo parapijos mokyklos ((vienas milijardas ; ir 330 
mokslo mietų užba i g i m o. jmlijbnų) kubinių kilomet- 
Ales nesitikėjome tolau gra- rib 0 visokio kito vandens 
žiu pasekmių, tokiame. blo- ežeruose, tvenkiniuose ir ki- 
game ore. Parapijai liko tur apie 4,000,000 kūbinių 
gražaus pelno. Dar kartą kilometrų. Kokia ta van- 
tariame nuoširdų ačiū. dens daugybė, įsivaizdinti 

|sunku; •.
~ SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin* 
disitę kitus su “Darbininku” ir 
L. D; S. ir atremsite mūsij id.e 
jos priešą propagandą.

! Gražiai sudainavo p-lė 
Katkauskait ę Dietiivos ir 

l Europos operos artistė. Ji 
kaip visuomet visus ir vi
sas savo lietuviškomis. dai
nelėmis sužavėjo., O ypatin
gai prijuokino Bųrdulis sa
vo linksintūniš dainelėmis 
ir kunigas Gradeekis akom- 
panavimu.

Po to, kalbėjo garbės da
lyvis kunigas Antanas Pli
kimas* Jis visiems širdin
gai ir lietuviškai padėkojo 
-už viską..* dovanėlė, linkėji
mus, . suprise. party ir t* t. 
Prašė visli karštų ir nuola
tinių maldų. Paskui buvo 
šokiai. Viskas gražiai ūž- 
sibiiigė.

NEW HAVEN, CGNN
ŠAUNIOS SUTUOK- 

TUV.ES
Liepos 3 dieną Šv. Kazi

miero para])ijos bažnyčioje, 
New Davei įvyko labai įs
pūdingas šliubas inžinie
riaus Eugenijaus Žirnio su 

i lietuvi ate i< New Haveii. 
Mišios buvo 19 vai., kurias 
laikė klebonas kun. V. P. 
Karkauskas. Jani asistavo 
kun. Vaškelis iš. New Bri
tam ir kun. .Gąnronskas iš 
AVaterbury. Dalyvavo ku
li igai AI v k < >las • C ibulsk i s 
(LaSallete Kolegijos perdė- 
tinis), Gradeekis iš Hart
ford, Pankus iš Bridgėport 
ir Kripas iš Waterbury.

. Gerb. -Žiuiys yra labai 
aukšto išsilavinimo ir gra
žaus katalikiško būdo žmo-

Važiavau ..iv aš! Girdė
jau, k.n<l visi lietuviai va,-! 
žiuoja i Mariana polį, pral.ei- ■ 
sti Foiirth 6f July —1 Lietu
vių Dieną. Kaip jau sa
kiau, . nuvažiavau ir aš. O 
ką aš ten mačiau? O la
bai' daug.' Mačiau iki 10 
tūkstančių žmonių lietuvių! 
.Mačiau daug sportininkų ir 
girdėjau daug chorų ir mu
zikantų. Gardžiai valgiau, 
ir gėriau... su savo giminė
mis, draugais... su visais, 
nes tenai buvo beveik visi 
mano draugai lietuviai, Bu
vo atvažiavę busais,. auto
mobiliais, traukiniais, o gal 
ir orlaiviais atvykę... iš to
kios minios daug ką galima 
spėti. Buvo iš Rochester, 

j-N. Y., Brooklyn, N. Y,. Ka
sima, N. II., Massacliusetts, 
Conneėticut, Rhode Island 
ir L t. ir t. t. Pradėjau 
skaityti • automobilius, bet 
galva apsvaigo ir mečiau 

! negalimą darb.j. W(irceste- 
4rio bėnas tikrai .‘‘Sousiš^

BRODKLYNO FED. APSK, 
DR-JĮĮ PRAMOGOS

Liepos .16 d., Vaik.. Jez. dr-jos 
No. L .

Liepos. 23 d. Mot. Sąj.,35 kp. 
piknikas Fofest Parke.

Ruffp. 13 d. Šv. Raž. draugiją 
(Apreišk pat.) -• išvažiavimas i 
Foi-est Park. ■

Rugp. 27 d;, V. Jok. dv-još -No*
1. (AproiŠk. ■ par.) išvažiavimas į 

i Forest Park. •
. Rugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. iŠ- 
vąžiavimas į Forost- Parką; .

Rugsėjo. 3 d. Mot. Ša,). 29 kp. 
I ifivaž, Forest Park.

499 GRAND STREET, 
•*■ (kampas Union Avė.)' 

B R O O K L Y N, N. Y.
□

Kas turėjo nuliūdimų? 
K as i urė j o gin čus, apkjal - ‘ 
bas, sužeidimus jie priežas- 
ties? Kas turėjo raudonas, 
akis? — Tie, kurio sugaišo, 
prie vyno, kurie ieškojo 
maišyto vyno,.

"DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIŪI

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

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“ Darbininke,”

■

‘ ratinių! kilometrų. Visos jū- 
i Clm-agą . praleisti |ros> visį vandenynai su savo 

menesį. LinkimeHĮankomis .sudaro 361,059,- 
poręlei . geriausios Lpf j vntĮ ratili iii kilometru, 

». Lin- 
jaunuo-

Tel. Stagg 2—5048 Netarjr Ptibjle

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojai

[ 660 Grand St., Brooklyn, N. Y.

t KLASČIAUS

I GLINTON PARKAS s .
Į Piknikams, baliams, koncertams, 
Į Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
f mams smagiausia vieta Brook- 
š lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
Į kytl salę žiemos sezonui.
f kamp. Maspėth ir Betts Avė.
| JONAS KLASČIUS, Sar;
| Maspeth^JL Y. ų

Tel. Evcrgrcen 6-5310

JOSEPH GAMA
G B A B O R IU 8 

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 'BEDFORD AVENUE 

BBOOKLYN, N. Y.

TeL Stagg 2—0788 Notai? Public

JOSEPH LEVANDA.
. (Levandauskas)

G RAB ORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, JLY;

Telephone Stagg 2-4409 
NOTAItV PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
G RA B ORIUS 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Liepos'4 d. mirė staiga, 
besiūdamas dirbtuvėje, An-I 
drius Ilgūnas, 39 metų am-, 
žiaus, gyv. 370 Iloopęr. St*

Palaidotas liepos 8 d. iš. 
Apreiškimo P, £vč. bažny
čios Sv. Trejybės kapuose.

Paliko. didžiausiame nu- 
liūdnno žniohą, dukterų sū
nų, brolį ir kitus gimines.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi gtaboriųš J. Garšva. |

Tel. Netftovrn 9—4464

ANT.J.VALANTIEIUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdraucla Visose Snkosė 

Notary puirilė
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grand St.
MASPETH, L. L, N. Y.

Vrofesionalat, biznieriai, pramonltv 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,’’ tik
ru 1 verti skaitytoji) paramos. 

Visi ctratakltfis “Darbininkė,’*.

i 
M
v

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedfovd Are., Brooklyn

•i’oL Everstcen g—4014 .
.Voki.’ f,.

l.
i

Britai.no
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