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dėl jo giminaičio Saliamono Banaičio mirties,

nuoširdžios užuojautos reiškia

“DARBININKO” REDAKCIJA

MILIJONINIS UŽSAKY-1 
MAS WORCESTER 

DIRBTUVEI

Mirė Saliamonas Banaitis
KAUNAS. — Gegužės, 4 

. d. ryte savo kukliame bute 
po neilgos širdies ligos pa- 
simirė vienas Senesnės kąr- 
tos tautinio judėjimo darbi
ninkas, Saliamonas Banai-; 
tis. Jo vardas buvo žino
mas visoje Lietuvoje, nes 
jis buvo pirmosios lietuvių 
spaustuvės Kaune įkūrėjas, 
uolus lietuvių spaudos pla-

INDUSTRIJOS ATSTATY
MO GILIUS KONGRESE

U

WASHINGTON. — Ge
gužės 17 d. Prez. Roosevelt 
pasiuntė- kongresui indus- 

> trijos atstatymo ir viešųjų 
darbą bilią, prašydamas ko- 
skubiąusiai priimti.

RoooseveĮt prašo nepapras
tos galios kontroliuoti šalies 
industriją (išdirbystę) ir į- 

: vykdyti milžinišką viešąją 
"darbą programą.

Viešąją darbą programai 
‘ įvykdyti Roosevelt prašo 
\ leisti sudaryti fondą iš 3 bi

lijoną ir 300 milijoną, dole
rių. Šis fondas bus suda- 

. romas iš Laisvės paskolos 
' fenų, iš išleisti], naują bo- 
nų, certifikątą,. . paskolos 
Jakštą ir t. t. Paskolą nąo- 
šimČiamš apmokėti reikės 
sukelti naują pajamą apie 
200,000,000 dolerių. Kadan
gi biudžete tokią pajamą 
nenumatyta, tai Roosevelt 
prašo kongreso paskirti 
naujus mokesčius; jėi kon
gresas tokią mokesčių plano 
nesudarytą, tai Roosevelt 
žadą pashilytvsavo planą

Jei Roosevelt. pasiųstas 
bilius bus’priimtas, tai jis 
suteiks jam neribotą galią 
.kontroliuoti visą šalies in
dustriją: nustatyti algas, 
darbo savaitę, darbo valan- 
dąš, dirbtuvių konkurenci-

! . ją ir t. t. Dirbtuvių savi- 
ninkams bus leidžiama nu- 

i statyti savo darbo .progra
mą, bet ji turės būti patvir
tinta Prezidento. . Bilius 
garantunoja darbininkams 

• laisvę priklausyti darbo or- 
garantuoja darbininkams 
darbas draudžiamas.

. žodžiu, šis bilius yra la
bai svarbus ir Roosevelt ti
kisi, kad jo programos vyk
dymas sugrąžins \ gerbūvį 
.Amerikos* gyventojams. Di
liaus vykdymas numatomas 
dvejiems metams. . ; ;

tintojas, <4Aušros,”. “Tėvy
nės Sargo” ir k.' anais lai
kais ėjusią laikraščią ben
dradarbis.; _ ■ ' \ <

Karo metu, esant vokie- 
čią okupacinei valdžiai, jis 
savo spaustuvėje slaptai 
spausdino atsiŠaukiihus, ra
gindamas lietuvius būti ge
rais ir aktyviais darbuoto
jais dėl mūsą tautos laisvė*. 
Be to, jis buvo uolus stebė
jus lietuviškų mokyklą Ne- 
pi ikiausomos Lietuvos me
tu Lietuvoję. Jis minėti
nas dar ir tuo, kad pirmasis 
pasirašė Lietuvos Nepri
klausomybės deklaraciją ir 
buvo Tautos Tarybos narys. 
• Paskutiniu metų, dėl silp
nos sveikatos, politiniame 
gyvenime nedalyvavo.

A. ą. S. Banaitis gimė 
V^&ifikupią ^kaime- ’fetete 
tą vaisė., Šakių ąpskr., 1866 
metais. Mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, vėliau, 
jau, suaugęs įvairiuose kur
suose Petrapily, o paskuti
niu metu lankė Lietuvos ’u - 
niversitetą (jis buvo se- 
nisusias to universiteto stu
dentas)^ dirbo Kauno savi- 
tvaidybėjė.

VAIKAS PRISIPAŽINO 
UŽDEGĘS AUGURN

AUBURN. — Renaud 
Gode, 11 .metą berniukas,, 
jprisipažino gegužės 15 die
ną padegęs garažą, iŠ kur 
ugnis prasiplėtė po Aubum 
miestą, ' sunaikindama apie 
200 namą. ‘ ~

Berniukas jau kelinti me
tai yra nesveiko proto ir 
kelis kartus jau yra kai ką 
padegęs. Apie. gegužės 15 
d. gaisrą jis pasisakė savo 
tėvuli ir broliui. Vaiko tė-

t!

a

AVORCESTER. šiais: 
metais bus pradėtas San' 
Franeisco^pakland tilto sta- 
tybos darbai, kurią įvykdy
mas kaštuos daugiau kaip 
22 milijonus dolerių. Tiltą 
pastatymui bus suvartota 
plieno už milijonus dolerių;

Plieno darbams vadovaus 
American Steel and Wire 
Co., kuri darbą pavedė savo 
dirbtuvei Worcęstęry.
. Worcesterio daug • darbi
ninką turės nuolatinį darbą 
18-kai mėnesių, nors. naują 
darbininką ir nežadama 
kviesti. ■

TROKASSUVAŽINĖJO DU 
ŽMONES

Vokiečiai Perša Lietuva 
Uniją Su Lenkija

‘ TAUNTON. — Sunkusis 
trokas įvažiavo į akmenų- 
sieną, palei kurią ramiai ėjo 
du žmonės, Joseph Millard, 
43 m., vietoje užmuštas, o 
N.apoleon Lizatter 21 mėty, 
sunkiai sužeistas.

Troko vairuotojas polici
jai aiškino, jog jis pametęs 
troko kontrolę, *Jam užėjęs 
negerumas; kas JsįhaaV Jam 
pasitaiką nuo sužeidimų, 
gautų didžiajame kare'.

ŠIRDINGAS AČIŪ rupūžė žemės gilumoj
L. D. S. Centras ir “ Dar

bininko” vadovybe širdin
gai dėkoja Worcęster L. D. 
S. 7 kuopai, paaukojusiai

vininką 49 kuopai, paau
kojusiai $10.00 “Darbinin- 
<ko” reikalams.

L, D.S. Cewr(is<

PRESTON, Neb. — Tū
las W. Margrave, kasdamas 
žemę, 20 pėdą gilumoje ra*, 
do rūpužę molio gniužule, 
jlkūnoiūpuŽėišŠoko.

ROOSEVaT LAIMĖJO 
VETERANŲ PALANKUMį

NAUJA PALAIMINTOJI
VATIKANAS. — Šv, Tę

vas Pijus XI beatifikavo 
vienuolę seserį Vincenzą 
G erosą, vieną iš gailestingą
ją Ldvere (Italijoj). seserų 
.vienuolyno 'įkūrėją.. . ..

Pal. Venėenza Gerosa gi
mus spalių ; įnėnesį 29 d., 
1784 m. Lovere miestely. Ji 
buvo nepaprastai turtinga. 
Būdomą. 30 įdėtų amžiaus 
išsižadėjo
turtus > gailestingiems dar
bams panaudojo. ,

WASHINGTON.— Pre
zidentas Roosevelt .didžiai 
nustebino daugelį asmenų, 
kai maloniai, priėmė boną 
išmokėsimo reikalaujančių 
veteranų komitetą iŠ trijų 
šnarių. • . Pasikalbėjimas tę
sėsi daugiau pusvalandžio. 
iTezidentas kalbėj o su vete- 
ranais labgi draugiškai ir 
Jpasake, kad šiuo laiku, jis 
yokiu būdų nesutiks išmokė
ti Fonų, nes visos valstybės

LONDONAS. — Praėju
sią savaitę Lonodone lankę
si Vokieti j os kanclerio at
stovas Dr, Rosenbėrger, 
kur turėjo svarbius pasita
rimus su Anglijos vyriau
sybe. . * ’ ' •

7 Tarpe svarbių pasiūlymų, 
gaip girdėti, Rosenborgei' 
pasiūlęs išrišti Dancigo ko
ridoriaus klausimą tokiu 
būdu: Vokietija siūlo suda
ryti Lietuvos ir Lenkijos 
muitų ir politinę uniją, kas 
suteiktą Lenkijai, išėjimą į 
jūrą per Klaipėdą, o Dan- 
zigas būtų - sugrąžintas Vo
kietijai, kuri dar sutikti]

pridėti žemės plotą, esai 
prie Nemuno, prie Klai] 
dos krašto. Be to, vok 
čiai pasižada lenkams ūžti 
rinti Dancige sąžinės laiė1 
mokyklas ir tt.

.. . Anglą, spauda pranei 
kad šį siūlymą Anglijos x 
riausybė perdavusi Liei 
vos atstovui, kurs tuojau 
vykęs į Lietuvą; .

Londone reiškiama mi 
cių, jog Lietuvos vyriaus 
be sutiktą svarstyti šį į 
siūlymą, jei Lenkija sugi 
žintą Lietuvai užgrobtą 43< 
tinę Vilnią. ‘:

Turkas Pripažintas Kaltu 
Lietuvaitės Užmušime

Vyčiai Užgyrė Lietuvių 
Meną

: WORCESTER,. Mass. — . 
Gegužės 21 d, Šv. Kazimie
ro parapijoos salėję įvyko 
L. Vyčių Ni Anglijos apsk
ričio metinis - susivažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
•150 atstovų.:
; Suvažiavimą, pradėjo ap
skričio pirmininkas D. J. 
Averka, džiaugdamasis gau
singu atstovi], skaičiumi ir 
vytiška dvasia,

Sveikintojų tarpe buvo 
kun. Aug. Petraitis, kun. J.
J. Jakaitis,. Kunigą Vieny
bės centro pirmininkas kun.
Ki Vasys, kun. V. Puido
kas.

Suvažiavimo, prezidiumą
yai prancūzai. sudarė: J. B. Laučka—< pir

mininkas V. Vieraitis ——
KONKORDATAS SU 

AUSTRIJA
vice-pirmininkas, O. Vąlėn- 
tukevįčiūtė sekretorė.
RezoEucijų ; komisijos pirr 
mininku buvo Ed. Valeckas,

Vatikanas, geg. n.— o mandatų komisijos J.*An-
Tarp atikaiio ja1; ■ A-UsCaiJvs 
pagamintas konkordatas 
(sutartis). Sutuoktuvės 
šiuo konkordatu pripažįsta
mos moterystės sakramentu

LčAUdrS*”• * ** .

Apskričio valdybos pra
nešimai priimti. ir nauja 
apskričio'valdyba išrinkta: 
J. Antanėlis (So. Boston)

_■ niTHYii'YliTllrli V TCfrpfnSiciir ras priKiausp isimlinui 
bažnytinei tvarkai. $aip 
pat pripažįstamas valstybė* 
mokyklose tikėjimo pamo
kų reikalingumas. Be to y- 
ra. atskiras-paragrafas apie 
katlikų universitetą Aiio, 'r'

įJULJLUJULLAJLJLiAV .• Vlijlu

(Worcester) Vice-pirmi-
ninku, Q. Valentūkėvičiūte 
(So. Worcėšter) — sekreto
re, Pr. Averka (S, Boston) 
— iždininku ir V. Babilas■ t'»,‘ «v.,

’ Isporto reika-
Ja ’ » i

Suvažiavimus vienbalsiai 
ir didžiu entuziazmu priėmė 
rezoliuciją, kuria užgyrė 
Naujosios Anglijos Lietu- 
vią Dieną, įvyksiančią Lie
pos 4 d. ir nutarė aktyviai 
joje dalyvauti, kviečiant vi
sus apskričio vyčius remti 
tą šventę, kurios įvykdymas 
sustiprins lietuvių tautinį 
susipratimą. ,
.. Apskričio metinį susiva

žiavimą nutarta rengti rug- 
piūčio mėnesį ir tam reika
lui išrinkta rengimo komi
sija, į kurią įėjo po du at
stovu iš kiekvienos kuopos.

Į . Organizacijos metinį 
seimą, įvyksiantį Chicago, 
apskričio atstovu išrinktas 
V,. Vieraitis.

Organizacijos gerovės at
žvilgiu priimta keletas rėžo.-, 
liuciją. Sekantis suvažia
vimas įvyks Providence, R. 
i. . : •- \

. Po posėdžio worcesterie- 
Čiai vyčiai pavaišino , atsto
vus užkandžiais. Vėliau su
važiavimo . dalyviai nuvyko 
į Maironio parką, kur buvo 
abiejų parapiją naudai su
rengta gegužinė. ’

Susivažiavimas praėjo^ 
tikru vytišku. pasisekami 
Jis užbaigtas malda, Lietu
vos ir Vyčių iliimnais.

’ Po pasitarimo, ’ vienas*iš 
komiteto . pareiškė, kad 
ĮRdGsevelt yra maloniau s' s 
įžmogus ir vertas veteranų 
paramos.-.

Prezidentas pasakė, kad 
■jis .* rūpinasi, kaip sušelpti 
suvargusius veteranus, bet 
jis negali dabar užtikrinti 
to darbo vaisių. . .

; Kai veteraną atstovai 
■kalbėjosi su Roosevelt, apie 
1000 veteraną . maršavo 
Pennsylvaiiia gatve. • Atvy
kusieji. veteranai yra išlai
komi valdžios lėšomis ir iki 
(šiolei nebuvo jokių susirė- 
iinimų su policija. Už gerą 
elgesį Prezidentas Roose- 

. velt labai pagyrė veteranus.

PABĖGO APKALTINTAS 
BANKININKAS

. NEW YORK. — Užda
ryto Harriman National 
Bank and Trust Co. banko 
buvęs įsteigėjas ir vedėjas 
Joseph. W. Harriman pabė
go iš miesto. Gegužės 22 d. 
jis turėjo stoti į teismą, kur 
jis kaltinamas sufalšikavi- 
me banko knygų, įrašant į 
pajamas 1,661,170 dolerių,, 
kurių niekados negauta. .
. J. W. Harriman buvo pa
leistas po 25,000 dolerių už
statu. Paskutiniuoju lai
ku jis sitgo Įiy buvo ligoni
nėje. Gegužės 19 d. išėjo iš 
ligonines, ir negrįžo; nei no« 
atvyko į savo namus. • t

Bankininko advokatas pa
reiškė, jog Ilarrinum gale? 
jo nusižudyti, nes yra pali
kes kelis raštelius. .

AŠTU0N10S TAUTOS PA- 
SIRAŠĖ TARIFŲ TAIU

’ - -r- ' J ■* T ' * -','7-^4^

LONDONAS. — Preži- 
dent Roosevelt tarptautinės 
politikos vienas s v ar bu s 
punktas tapo įgyvendintas, 
Amerikos, Anglijos, Vokie- 
tijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Italijos, Japonijos ir Npfve 
gijos atstovai pasirašė pasi
žadėjimą iki birželio 12 d, 
nekelti naują tarifą (mui
tų) užsienio valstybių pre- 
kėius.

žodžiu, pasirašyta tarifų 
taikos ■■ sutartis. Birželio 
;12 dieną Londone prasidės 
pasaulinė ekonominė konfe
rencija, kurios laike Ameri
kos vyriausybę pasiūlys sa
vo planą, kaip pakelti tarp
tautinę prekybą, kuri šiuo 
laiku labai suvaržyta ir nu
smukusi. ‘

Tarifu taiką pasirašiusių
jų valstybių atstovai savo 
atsišaukime.-kviečia ir kitas 
valstybes prisidėti prie nau
jos muitų taikos sutarties.

. Amerikos vardu sutartį 
pasirašė nepaprastas amba
sadorius Norinan. Davis, 
kurs* išbuvo Londonfc. dvi 
savaites, kol įtikino Angli- 
j os . vyri ausy bę pasita s 7 i. 
U'inetą. sutartį. Dabar jis 
važiuoja į Genevą daly vau4:] 
pišaulinėje nusiginklavimo 
konfeivucijoje, kur yra 
daug.nesusipratimą tarp di- 
džiąją. valstybių.

CHICAGO, ILL. — Bir
želio 22—24. dd.} J. E. Kar
dinolui Mundeleui pakvie
tus, suvažiuos seimuoti Ka
taliką 7 Spaudos Sąjungos 
atstovai, Št/Mary of tlie 
Lakė seminarijoj, Monde* 
lenu Ilk . ■.

■ Norfolk apskričio pris: 
kušieji teisėjai pripaži 
Nonvoodo turką Abmed C 
iinan, 39 metų, kaliu nus| 
i^Me^ŽfeaitęęAneįėra 
įritės j 9 metą amžiaus. Tt 
bas Osman pripažintas k 
tų pirmo laipsnio žmoge 
dystėje, tad jo dabar laul 
elektros kėde.' Antras it 
kas, Ali Osnian, 49 mei 
atrastas nekaltu.

Anelė Keraitė buvo nuž 
dy ta Kalėdą pirmą die: 
jos tėvą namuose;, jos k 
iias surastas nąmų skle 
trečią dieną po nužudyn 
Buvo įtarti aukščiau mini 
turkai. Abu turkai kai 
no. viens kitą, bet prisiek 
šieji teisėjai rado kaltų ja 
nesnįjį turką, kurs gyve: 
Keraitčs tėvų namuose.

Ali Osman tuojau fe 
paleistas ir parvyko į r 
mus.

BŪRCESTER SUSUKUI
NAUJOS DIRBTUVĖS

WORCESTER. — H. J 
Brown Co. batų dirbtu*! 
ilgą laiką buvusi N. Brop 
field/šiomis dienomis p( 
sikels į Worcester, į Roy 
Woeestęr Corset Compai 
patalpas.

Šioje dirbtuvėje dirba 
pi e 700 vy rą ir moterų, k 
riems kas mėnuo išmokai 
13,000 dolerią algų; Dh 
tuvė persikelia į liaują V 
tą dėl vis didėjančio bižri 
ir reikalo įsigyti didėsu 
patalpas^ - ■ i-. '

Brown COk batą dirbtu 
kasdien pagamina apie 6 
ir 650 porą batų, Jos <to 
binuikai turės persikelti 
iVorcester, nes jie bus p 
liekanų tiems darbams,.. ‘
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Dietinės žinios
į B. S. PIRMAI KUOPAI

moterys padėti aprūpinti 
pincesijos reikaluk Kvie
čiami vyrai daflydes — mei
strai. » • ...

[t. n. Pirmos kuopos 
birbus^ mėnesinis susirin- 
B ia« įvyks šį ketvirtadie- 
a 25 d , i:30 vak 
RŠį parapijos svetameje, 
K? B. Seventli st., So. Bos- 
fctąMasSi - <■
f jMenotvarke L. D/S, Ap
skričio gegužines klausimas 
p* kiti reikalingi išsprendi- 
3ho rūpesčiai.
r Visi nariai prašomi gau- 
į&igal atsilankyti.

r . ‘ KntOpos vMybdi

KALBĖJO KUNIGAS

pyks ketvirtadienį^ gegužės 
25 d., tilo j po paskutiniu šv. 
mišių. ' ' r

NUBAUDĖ UNIJOS 
ORGANIZATORIŲ

Odą iŠdirbystės darbinin
ką unijos . organizatorius 
Lynne, M. J. Coreoran, nu
baustas 5 doleriais už nau
dojimą keiksmo žodžią 
prieš policiją. <■

SUAREŠTAVO 6 STREI- 
KiERIUS

į Praėjusią savaitę. Ęrank- 
•Pu Union technilms mokyk
la turėjo- savo mokinią kur- 
■šą, išleistuvės, kurią pagnn- 
ilidtt kalbėtoju buvo Bos- 
^on College prezidentas 

Louis J. Gallaglier, B.
’• "•'

k’ 11' 'i

KAS LAIMĖJO $2W
t ‘^Darbininke’’ '■ aiikSeiatt 
buvo praneŠtUj kad. vienas 
jSo. Boston lietuvis ‘Karia1- 
$bs loterijoje laimėjo iŠ,-į 
jOOO .dolerįą. Dabar’ tenka 
pranešti, kad tuo laimėto- 
ąum esąs Jonas Urbsiąs? 
įįžfc. Sol-fiosfoneį 
įtiomaS kaip 7 pjudomąją 
-yeiimlą rodytojas.
.•:;•■• ■ . I

■ J* Urbonas apie savo lai
mėjimą yra pats patvirti-'

VISŲ DĖMĖSIU!

■ .....................’—- --------------------------------

biadami motiną, garbiname 
bei reiškiame pagarbą vi
soms toms. šešioms moti
noms.

, Prakalbos buvo rengia
mos L. D. S- 8 kuopos.

R^lyvavįs,

So. Bostono Parapijos

Išvažiavimas
pirma išpažintį*. Vakare 
bus laikomą šventa valanda. 
Butu gera, kad visi pirmos 
išpą*bd ies klases vaikai. — 
mergaites ir ją tėvai daly
vautu šioje šventoje valau-, 
doje. Tą vakarą prasidės 
no venos maldos, prie Šv. 
Dvasios. •

Trečiadienį 4 vak p. p. 
bus klausoma vaiku—mer- 
gaišią ir suaugusią išpažin
tys prieš .Šeštines. ■

Suaugusią žmonių išpa
žintys bus klausomos 7:30 
vak vakare. Tuomet įvyks 
ir gegužinės pamaldos. , 1

Po pamaldų bus inoterą- 
moTginą susirinkimas galu
tinam Bakely Sale sutvar
kymui. 'Gegužės mėnesio 
proeesi j oš papuošimo fon
dui daroma pyragą išparda
vimas gegužes 27 ir 28 d. d. 
prašoma visą mergaičių ir 
motetą iškepti- po pyragaĮ- 
tb’G :' . .'.

. Ącštadįenį .8 v, rytą laiko
mos šv*, mišios pirmos .išpa
žinties klasės ./ intenci j ai. ir 
jose vaikai—mergaitės pri
ima. Birmą Šv. Komuniją. 
Po šv. mišią vaikai—mer
gaitės įrašomi į brolijas. Ir 
po to seka pyragą kgrmo-. 
šlakas — bakeiy sale. Toji 
mums nauja pramoga tęsis 
visą sekmadienį, gegužės 28 
diena. 1 .

RomuvosParke, Montelloje 
BiržėUo11 d., 1933

Jei bjtųrtiii buį pcti'dpŲoa. saięjčr St,, )iw pietų valgiu iŠpardavlnSjimas, 
. nuo 6 vat.į bauklctus su progranlu. .'. . .

CAMGRIUGE, MASS.

A. R. Hyde and Son kom
panijos ■ dirbtuveje,€oltun- 
bia St., Cumbridge; jau de
vinta savaite streikuoja ą- 
pie 500 darbininką daugu
moje jaunos moterys.

‘ Gegužes 18 dieną įvyko 
smarkokas susirėmimas su 
streiklaužiais, policiją su-? 
ęme 6 streikierius, kurią 5 
moterys, Streikieriui Jo- 
sėph Teashem 35 metij, vie
nas streįklaužis pėrpiove 
dešinę ranką. Jo užpuoli
ku yra laikomas Ed. Soūsa, 
29 metų. . ■

Ketvirtadienį Švenčiama 
V. J. K. Įžengimo į Dangų 
Švente. Mišios šv.- Petro 
bažnyčioje bus laikomos 5, 
6, 7/8, 9 val.: Po paskutinių 
šv. mišią bus ir pamokslas. 
Vakare įvyks mišparai, ge
gužines pamaldos ir palai
minimas. Toje brangioje 
Viešpaties šVenteje yra, gali
nami visuotini atlaidai.
■ L. D. S.; kuopos susirinki
mas bus tą vakarą.

METINIS IŠVAŽIAVIMAS

r Šv. Kazimiero Seserų A- 
"kademiįos’ rėmėją skyrius 
praneša visuomenės dėme
siui, jog birželio 25 d. sky- 

’ rhis-rengia didelį pikniką, 
* įvyksiantį Spot Pond. '••••• 
y • Kitos draugijos prašomos 
j? tą dieną susilaikyti nuo pa- 
rengimą;

L Šešetą Kazimiėrięčią rė- 
i mėjų svarbus susirinkimas

ADVOKATAI
Brialekęš Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Ved* visokie* prova*. Daro ri* 

ras legaliu* doltdinėntūt .
M71 Įft. (kampas BtokdW) 

■outhBOitoa, llaatt
Telefoną*s SouBoaton 2732

t ;Namą;T*lbot 9474

Penktadienį 4 vai. po pies
tu įvyks vaiką—mergaičių

l ,1, |-|n.!■>,>■ nū I I ir .rll.ji^.j.įįįĮg>;

Tel. So. Boston: 0823
. LIETUVIS DANTISTAS,

Sekinadieuį,; I vai. p. p.^ 
procesijos’ dalyviai susiren- 
ka bažnytiiivu saiėn. 2 v.Tp. 
įh prasideda procesija. , Vi
sa Bostono koloniją turėtu 
susidomėti metine pvoeesi* 
•ja m prie jos.prhideti, kad 
lietuviai mešumje kuopuG. 
kiaušiai pasirodytą, kad ir. 
baisios depresijos laikais.'

Be to, labai' svarbu gerai 
pasirengti N*. Anglijos aps. 
L. D. ■ S. metinei geguži
nei įvyksiančiai gegužės 30 
‘diefaią, pagerintame . Romu2 
vos parke. Visi dabar jau 
turėkite busams- bilietus.

DU POLICININKAI KALTI
NAMI VAĖYSTĖJE

MOTINŲ DIENA
Gegužes 19 d. Motiną die

na, pas mus labai gražiai 
ouvo minėta, Ryte 9 valan
dą Šv. Vincento dr-ja iš 
Brightoho dalyvavo šy mi
šiose įi* in corpore ėjo prie 
šv. Kbmtmijos. Per sumą 
11 vąt visi ehoristai-ės ėjo 
prie šv. Komunijos in col-

valandą, parapijines moky
klos vaikučiai; Jėzaus Nu-' 
kiyžiuoto Seserims- vado
vaujant, išpildė gražią pro
gramėlę motiną pagerbimui. 
Visą pirma klebonas . kun. 
F. Juškaitis kąlbeją apie 
motiną, jos svarbią vietą 
auklėjime vaikučių.

Sekančią programą vai
kai išpildė; ’

Pasveikinimas E. Ivaš- 
kaite; Orkestras — Mokyk-

Šiomis dienomis baznvt.
v •_ . '. _ •...

Usąlęje įvyko parapijos yen 
k|ją komisijos, susiTinki-

H irias, kuriame .buvo svarsto- 
i ma ateinančio parapijos pi- 
f kniko programa. Šis išva- 
■’ žiavimas įvyks birželio 11 

dieną gražiai’ atnaujintame 
Romuvos parke, Brockton J . t. , . .

• .Mašs. Šis piknikas, yra ski-1 jr Tmpgi nuimu ir 
riamas. ypač. parapijoj” jau
nimui. ’

patarta, kad busąi išvyks į 
nuo bažnyčios, prariedant 
nuo 8:30 vai. mišią iki pie
tą. . ' • ,

Lietuvos Dukterų draugi
ja jau yra aukojusi šiam 
milžiniškam . piknikui 10 Į 
svarą lietuvišką saldainių.

. Verta Čia. pažymėti, jog 
prie paskutinio parapijos 
baliaus prisidėjo aukomis p. 
p. .. Sakatąuskas, Strigimas 
ir p. Gailiūniene. Laukia
ma biznierių auką pavapi-1

. • i ' • i * t m J ■> *

(KASPARAVIČIUS . 
. Naujoje Vietoje,

525 E. Broa’dway, S. Boston. 
Oįito Valandot;

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro.. 00- 
»as uždarytas subatos vakarai* ir 

Į nedSldleninis, taipgi seredomis nuo 
12-tos Alenu uždaryta*..

ŽINUTĖS -

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. #Sd.; Boston 2300 ' . .
414 rBroadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10. iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietij -ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventę dienę

Į. pagal susitarimą.

Tek So. Boston 2600 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broad.way, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,. nuo 
1:30 iki-O ir-.nuo .6:30 iki 0. v. v, 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieng. 
Subatomis nuo 9 iki G -vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienį., 

(pagal sutartį)

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WAISH
' Kdw*i? B. Gopku ;

• Albert Adel&ou
. Harold Aranofsky .
Bėnjatiiia Chfesky. ’

\r Ofiso vedėjas 
(Jču** Ji Roman** .

18 Temont St., iJoston, M*m.
; MiO Kimball Building 

Telefonas:' Capitol 9880
Ofiip Valandai 
■: -9 v*l iki 5 vai

SOUTH BOSTONO OFISAS 
465 W. Broadway ....

Nuo 5 iki 7 v, vfcktttė
.. Telefonas South • Boatbn 3612'

iTel Porter 3789

I JOHN REPSHIS, M. D.
I — ■ (nmYS) ■ ■ . .. j
| lietuvis Gydytoja* . |
| Ofiuo ValahdNi Ž—4 Ir T—4J .' | 

2.7$ Harvard -Street,, Į

Oombridge,Mmi. j

Sekmadienį šy. Petro pa
rapijos kunigai paskelbė iš 
sakyklos sekančią gan įvai
rią savaitės darbuotę:

-i-, - ; ••. u . . I Ikamp. iriman ąrti Central Šq,š
Prinadięių, antradieni ir | ombtidge, Muii I 

trečmdi enį ' yra ^?EZryziaus 

 

Dienos.. Prieš aštuntą va-1 

 

landą rytais bus skaitoma] 
Visą šventąją Litanija. •

■ K . r' it. -■ *f< i. . •> i

Bąęk.^J^iy/^totjLę^ pplici~ . 
įlinkai Mįchaęl Vr.Waldron 
ir Ralph Cohen suoreštuoti . 
gegužes 19 d.- vėlai vakarė. ■. 
jie kaltinami- įsiveržime į ' 
automobilią ratams 'gumų 
krautuvę, esančią Common- 
\vealth Avė.. ir pavpgime 
dvieją gumij.

Policininkas .Waldi*on Su
imtas., miesto. ligoninėje, kur 
jis buvo nuvykęs ■ apžiūrėti 
kojos,-kurios riešas buvo iš
laužtas. Policininkas Cohen 
suimtas namie, 446 E. 6th 
St., So. Boston, MasS, •

Vienas policininkas, vaik
ščiodamas Commomvealth 
Avė., pastebėjo, kad garą- 
džius išplėstas; Jis tuojau 
įėjo į vidų ir pamate kaip 
trys asmenys iššoko iš ga- 
radžiaits lango žemėn, Plė- 

' šikams pavyko pabėgti; ga- 
radžiuj e .. rastas automobi
lius, kuris užregistruotas 
policininko Cohen vardu.

1 Tai ir . buvo geriausis kelias 
ieškoti kaltininką.- .. .

Policininkas Wald.r om 
aiškina, jog jis. nusilaužęs, 
koją,. griūdamas. nuo savo 
namo laiptą, tačiau polici- 

: jos vadovybe - tvirtina, jog 
jis nusilaužė bėgdamas’ iš 
gąradžiaus. ; .: ■

jas. dūšias sakė klebonas 
' iunigas M Juškaitis. Gra
žiai išaiškino, motinos svar
bą; tmkamais pavyzdžiais 
Inde jai priklausančią pa
garbą. . . .

, Po įdėtą,. apie ketvirtą

, tekantieji savo aukonnp 
užprašė šy. mišias velionės 
intenciją y sūnus Petras,- P. 
DusevįČienė, j. Švagždys, 
K. Glazdauskas,. A. Matu
lionis; S. Balutienė, V. Grh 
gienė ir Amžino Rožančiaus 
draugija. . .\

PAVOGTU AUTOMOBI- 
LIUM SUDAUŽĖ KITUS

r. , , ipdtpr -. •,

Policija suėmė Charles 
Tarchinsky, 22 metą, gyv. 
109 W. Sixth' St., So. Bos
ton. Jis. kaltinamas pavo
gime automobiliausr ir pavo
jingame vairavime. Važiuo
damas pavogtu automobi
liu, Tarchinsky. gegužės 18 
d. vakare pakliudė net į 5 
automobilius; Paskutinia
me automobilyje, į kurį 
Tarchinsky įvažiavo, važia
vo policininkas, kurs jį ir 
suėmė.

Suėmęs Tarchinsky, poli-, 
cininkas paliko jį. gatvėje 
vieno vyro priežiūroje, o 
-pats nuėjo pranešti; polici
jos stočiai. Sugrįžęs atgal, 
policininkas . aįrado Tar- 
chinsky, apsuptą. nuĖentč- 
jusią asmenų, kurią auto
mobilius Tarchinsky buvo 
apdaužęs. Policininkas vos 
išgelbėjo -suimtąjį iš nuken
tėjusią ranką.

| ' GRABORIAI J

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

sveikinimas — & Tamknto- 
nytė. Mano Motinėle —•Pir
mas skyiius,. r_- Našlaitėlio 
Malda — Jakutis ir Benu- 
šis, Plaukia žąselė — Pir
mas skyrius, Dialogas t- 

B.urokas ir Remeika, Tauti
ški Šokiai— Mergaitės, Mo
tinėlė— Br. Liepaite, uMo
tina yra mūšą Karaliene”' 
— Trumpas vaikėlelis, Ma-; 
rija, mūsą Motina—V.- Ku-; 
klevičiūtė, Dainos “Aukš-( 
tas Krantas,” “Mieloji Moš 
iihėiė,” Motina — O. Vil- 
kiuliūtė ir vaikučią orkest
ras. .

Vaikučiai taip gražiai ir 
jausmingai savo Užduotis, 
išpildė, fcąd daugelis motinu 
buvo sujaudintą. Savo ge
ras Širdis buvusios motinos 
parodė seserims, padaryda
mos kolektą. Motinos džiau
gėsi mokykla ir seserimis.

Buvęs.

APIE DARBUS
. Darbai pas mus truputį 
pagerėjo, b^et nedirbantiems 
sunku' darbą gauti, ?

Hydė Shoe dirbtuvės dar
bininkai streikuoja jau 9 
savaites ii* galo tam dar ne
simato. \ ’

Gegužės 17 d. įvyko smar- 
Ivus susirėmimas tarp, airei- 
klerią ir sireildąužią— ske- 
bą. Dirbtuve buvo apstota 
policininką, kurie susirėmė 
su streikieriais.
. Gegužės 18 d. iš ryto bu
vo ramu, bet per pietus bu
vo labai karšta kovat Du 
asmenys buvo sup.iaustyti 
poiliaiSj. keliems galvom su
daužytos. ' Sužeistieji, nu
gabenti į ligoninę. Nuken
tėjusieji buvo , skobai. Vaka
re vėl įvyko susirėmimas.

Dirbtuvėje skebauna daug 
ir lietuvaičią. Patartina ap
sisaugoti... ? .

Jutozukas.

■ Gegužes 27 d. Cypius sa- . 
įlėje įvyks* pasilinksmini-.

mas, kmi rengia Royal 
Trubadur.es-.orkestras.

Moterą Sąjungos N. A. 
apskričio išvažiavimas į- 
yyks Palangos parke, La\v- 
renee, Mass., birželio 18 d., 
1933 m. . Visos kuopos pra- 
šdmosrdšWkSf  ̂fengtiS; f* --

. : Rengimo KMiisifa.

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ!

. Pirmadienį 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje saloje įvyksta 
metinės procesijos reikalui 
didelis susirinkimas. Kvie
čiami vaikinai, , merginos 
maršitoti ir pusi t a r t i; 
Kviečiami neturtingieji vai- 
kai-mergaitės prrinešti, ko|; 
jiems trūktą, Kviečiamos

RUTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai. įslstovejęs kraųjast, nervosj 
dusulys, , odos, ir įsisunkusios ligos, 
patrūkimas,, kojų Skaudėjimas, pi

lės ir Votys,. nuplikimas, 
. J nugaros .. skaudėj Imas, 

Pi. reumatizmas, maiarla ir 
riebumas - išgydomas, be 
jokio- sknusirto: Ir nėra 

’ reikalo Išlikti iš 4arbo.
Apžiūrėjimas ■ dykai. .Gy- 

(luOleš ęfuoda. Alažas užmokestis. • 

DgG<327£S». 
F d fondo*; Antradieniai*, ketvirta 
dlenlala įr šeštadieniai! 10—12 rr- 
t*, l- 5, t—S' vakare;
nlal!10--1ĮI UktlU .

MIRĖ

’* 494 Et BrOodway, 
.South Boston, Mass.

Tol. Šo. Boston 1437. j
Res. 158 W. 7th St 

..’ Tel. Šo. tioston .1437 M 
Patarnavimas dieną. ir’ naktį.

Gegužės 15 dieną nakties 
tamsumoje- pasiniire. treti-, 

į ninke Anele . Mahilioniee, 
r savo namuose, 134 Gold St. 
! Paliko. didžiame nuliūdime 
' vyrą, fsūrią ir dukterį.. Iš
kilmingai palaidota, šu nu- 

. šiomis iš Šv., Petro bažny- 
, Įrnos gegitžūs 18 ,d;ieiią. 

' *

D. A. ZALĖTSKAS
GEABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 Cąmbritbfe St., 

Oambridge, Mass.
T /'dwnv

.. ' ■'

KUN. J. ŠVĄGŽDŽIO 
PRAKALBA

Motiną Dienoje vakare 
kum J.: Švagždys, Mpntello 
ietuvią klebonas, kalbėjo a- 
pie darbininką priešu s. 
V aizdžiai,. pertikrinančiai 
nurodė, . kad darbininką 
skriaudėjais yra ne tik kapi- 
Ralistai, bet ir bolševikiškos 
unijos, įvairios bolševiką 
partijos ir darbininkai pa
tys —' ypač girtuoklybė. Pa
tys darbininkai girtuok
liaudami labiausiai skriau
džia save ir asvo šeimą. 
Laikas darbininkams susi
prasti ir kovoti su šiuo di
džiausiu priešu.

Antra kalbos dalis buvo 
apie motinas. Išdėstė, kad 
mes kiekvienas turime še
šias motinas. 1) Motiną že
melę, kuri mus nešioja. 2). 
Motiną .— augmeniją, kuri 
mus maitina įvairiais aug- 

: menimis. .3) plotiną gy- 
vtdijn,.- •—• kuri įvairiomis 
mūsomis mus. maitina. J), i 
Motina, kuri mus pagimdė 
—• davė mums. kūną.. Bpr 
•jos tarpiiiinkystę nuo Dievo 
gavome gyvybę. 5). Moti
na Marija, kuri yra vi
są mūšą motina. . Ji tapo 
;mūšą motina po kią’žium 
ant .Kalvarijos kaluo^G). šr 
M otina tai. nei vyras, nėi • 

l moteris — tai Dvasia Die-’
Motina mums vis-<

■ \kę* šiandien gar.-į i'

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimyną ir grosernū. Prie gro-. 
sernes yra 3 gyvenimui kamba
riai. Savininkas galima matyti-. , 
tik. pę 5 vaL vakare. ■ Priežastis 
pardavimo, savininkas ■ tūri kitą 
užsiėmimą.
281 Ė St’., So. Boston, Mass.\

BEAIITY SHOPPF
(L Street Beauty Shop) 

Kampas L ir 6th Sts.,
So. Boston, Mass..

Tel. • So. .Boston 4645-R 
'Atdara nuo 9 v.. iki S vi 

CAIiOtlNE CASPER, Savininkė 
. Ęugene Pertaanet AVave $5.00

Victory .”
(Phahta System) 
Finger Wavfe ... . 
Marcei Wąve .. .

$3.50 
curl 10c 
,. ■.. 35c 
,.• .. 35c

Į juozas m. mus I
I laikrodininkas I

I Parduodu įvairiausios rūšies į 
Į auksinius ir sidabrinius daik-1 
| tus. Taipgi ir pataisau-.

806 W. Broadway |

SO. BOSTON, MASS. Į
EĮni<»il<ltl<un<iilni,uU,ttilmiiiiu.<lim.uniiH<>inmiH.nB

išies |
■ 1

- 3
i

liLln UIIĮIB

| 
i

AGENTAI
I INSURANCE 1
I Apdrautk nniMuSį mkAudui į 
I ■ automobilius i>m *. i
I X 8. MESMŠ | 
1455 ,W. Broedway( So. Boston! 
1 Tol. So. Boston 3612. |

] INSURANCE ..
;•! AWAUDžlA'vtSK4/ T

i K, J, VIESULĄ, I 
į 866 West> Broadwąy, ; į

11 So. Rostoti, Mass. .1 I
J L , Tol. So, Boston, 0620 •' į. 
f Qtukimukin.utHiiu*uu>Tu<>uiut«k»iniHhuu<iiiuu»th»t4J|i,
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Antradienis, gegužės 23,1933 darbininkas

SUKURK MAN DAINĄ
O poete, sunku ’man eiti 

gyvenimo keliu! -Nestingu 
idealo. Jį laikau stipriais 
ph<tais. Bet, rodos, vie
nas einu. Nėra kito drau
go tomis pačiomis mintimis, 
kaip aš.. Kas paguos, —; 
kas pastiprins mane, jei ne 
tu, o poete. Sukurk mafi 
dainų gražią ir. liūdnų, ^. .

Mano jėgos sudėtos dar
be. Tačiau, ęilpni ir be 
prasmės mano nuveikti dar
bai. MaAo balsas, kaip to 
pranašo, aidi tyruose. Jį 
kas nors išgirdo. Mane nei 
Vienas brolužis, neišgirdo., 
Nusilpnėjau, dirbau darbų, 
be širdies. Iš tykumos, iš 
mėlyno dangaus, iš kur 
nors įj— O poete, duok mhn 
dainų pilnu paskatinimu.!

SavymeHė prigimtis; Ji 
žino ko aš noriu, ir ko sie
kių. Bet, ji aristokratė —- 
renusilenks prieš protavi
mų ir valių išsirinkusį gera 
dalykų. Ji karalienė; Kaip 
tokia ponia, ji valdo jaus
mus, širdį valių/"protų.»ir 

mano kūnų. Supančiotais 
norais, esu paliegėlis — bet, 
Dieve, neduok, kad pames
čiau sunkiausių ir svarbiau
sią gyvenimo idealų. Jau
nas metiiose,' bet žilas ir se
nas iiuo jauno darbo. Tik
rai galiu, bet per dažnai 
tartum nenoriu žiūrėti į gy
venimo idealų. O poete, pa
kelk'širdį ir sielų7 aukštai 
danguose. Nešk mane į bet 
kokiųSvietay poeto sukurtais 
paukščio . sparnais- — tik 
greitai nepažadink, leisk 
man suprasti. Pabudęs 
juk galiu pabėgti nuo milži
niško gyvenimo pareigų.

Jau mėtai, kaip deginu 
smilkalų prie mano dievai
tės, altoriaus — Lietuvybės. 
Kasdien šimtais kartų pasi
žiūrėjęs į josios marmuro 
stovylų, gražiausią už visas 
stovylas pasaulyje, kilsta 
kankinantis jausmas širdy
je, kad aš nesąžiningas jo
sios tarnas. Kitus žadinu 
ir tnokau josios dogmas ir 
vertybės — bet save pil
nai negaliu atversti tikėti į 
tų savo skelbiamų mokslą. 
Aklas toli nenuves aklo. Ar 
aš įkrisiu į duobę ? Veid
mainiui kaip tik tas atsitin
ka. ' O poete, sukurk man 
daina gražią ir liūdnų. Pa-

dainuok jąją man. Siela, 
pametusi žemiškus ryšius, 
lengvai kils į dangą, ir aš 
tvirtu žvilgsniu žiūrėsiu į 
mano dievaitę — Lietuvybę.

Kazys M-na,

KONTEsfAT
Visoms - L. D. G. Naujo

sios Anglijos apskričio-kuo- 
ponas išsiąsti įžangos tiki e- 
tai metinės gegužinės, įvyk
siančios Romuvos- parke, 
gegužės 30 d.

Išsiųstieji tikietai duoda 
teisę ne tik įeiti į parką, bet 
ir laimėti vieną iŠ- trijų do
vaną: eleetrie tea sėt, šmok- 
ing sėt* ir .4 svarai šokolado 
saldainių. , Dovaną įteiki
mas įvyks 5 vai. vakare. Jos 
bus laimimos tokią tvarka: 
įeinant į parką nuplėšiama 
tikieto atkarpa ir 5 vai. va
karė maža graži mergytė iš
trauks laimės tikietą.

Šią įžangos tikietą pla
tintojams — pardavinėto
jams paskirta dovana — si-. 
dabros taurė — už didžiausi 
skaičių išparduotų tikietą. 
Štai ir yra kontestas: kas 
daugiausia įžangos tikietij 
parduos, tas laimės sidabro

JAU LAIKAS SUSIPRAST
(Kun. Dr. V. BartuŠkos prakalbos, ,pasakytos Thompsono 

jaunimui 1933 m. vasario men. 19. d.,. turinys)

, Baltijos jūrų bangų aidai siunčia Jums tėvynės ge
riausius linkėjimus ir Lietuvos jaunimas sveikina savo 
brolius, besidarbuojančius svetimoj šalelėj. Malonu man 
būti Justi tarpe ir matyti tokį gausų jaunimo būrelį pa
siryžusį stoti už lietuvių teisęs šiam kontinente. Darbo 
dirva jūsų pasiryžimui labai plati. Thompsono bernaičių 
kolegija — tai pirmutinė įstaiga, Tėvų Marijonų įkurta, 
su tikslu pagaminti išeivijai darbininkų inteligentų. Ar 
kas stosite vienuolijon, ar išeisite į platų pasaulį, manau, 
neužmiršite kelti aukštai Lietuvos vėliavų ir arti apleis
tus dirvonus. . ....

Lietuva nepasiuntė Amerikon pakankamo skaičiaus 
inteligentų, kurie būtų, galėję aprūpinti išeivijos dvasios 
reikalus. Dėlto ir lietuvystės reikalai "šiame krašte buvo 
apleisti ir ilgai merdėjo. Čia gimęs jaunimas, išėjęs auk
štuosius mokslus Amerikos universitetuose, iš daftes su- 
amerikonėjo. Jų tėvų intelektuale^niveau (lyguma, turi
nys) nebuvo peraukšta, kad būtų galėjusi įkvėpti‘vai
kams tėvynes meilę,: atpasakoti lietuvių kalbos grožį , ir 
Lietuvos Idainų švelnumą ir pasaltų burtus. Todėl ir jau
noji karta pradėjo drovėtis tėvų kalbos ir jos nevartoti 
viešame gyvenime. Pamylėti kalbų gali tik tas, kuris ja 
pažįsta ir ja vartoti šupebės jaunuolis, kuris ja didžiuo
jasi, kaipo seniausia Europos kalba, kurią Europos

kolegija
su
kas stosite vienuolijon, ar išeisite į platų pasaulį, manau,

Kuopos priv.’o' prisiūki 
neišparduotus tikietus iki 
gegužės 30 d. J.0 vai. ry’o. o 
už parduotus. pristatyti pi - 
mgus. Be.to, pranešt', kiek 
kuris .pardavėjas parūkė,, 
kad tuojaus būtą galima 
no ( i, kas daugiausia ti kietų 
pardavė.* Visą tai priduoti 
parke gegužinės šeiminin
kui Jonui Kumpai arba iŠ 
•inksto prisiųsti jam įdrėiu 
121.Bellevue avė., Montd’io. 
Mass. Šiuo adresu prašome 
kreiptis visais ge^užinėe 
reikalais.

L. D. S. kuopos kviečia
mos į bendrų taįkų. Kadan
gi metinėje gegužinėje, ge
gužės 30 d. s puto progra
ma bus labai įvairi: base- 

virvės traukimas, įvai
rios lenktynės, tenisas ir tt. 
ir visam tam reikės daug 
dovanų, tad kviečiu kuopas 
pasirūpinti atsivežti įvairių 
dovanų. : /’ •

■ . .Janas Kumpa;
L. D. S. Gegužines 

4... Šeimininkas.

Gegužes Menuo
. ? . Gegužinėms pamaldoms vadovėlis.

Ragai vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė Kun. 
PrcmiciSkus Žadetfofo. Knyga 184 pusi. Jojė^telpa gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visų gegužėš mėnesį.

- Kaina 25 centai . *
. Šių gražių ir naudingų knygų tūrėtų įsigyti visi.

°DABBIJilNKAS”
866 Broadway, • - / So, BOatoių Masą

Sudege Lygumų Miestelis Lietuvoje
Balandžio 13 d.. 9 vai. ry

to Lygumuose, Pakilaus 
g. 13 nr.Čiubeikio tarnaite 
ĮHikurej krosnį negyvenama
me namo gale ir pati nuėjo 
į kitą namo galą sutvarkyti 
kambarius. Čiuberkio na
mas stovi beveik . pačiame 
miestelio krašte rytą pusėj. 
Staiga užsidegė Čiuberkio 
stogas ir momentaliai pra-‘ 
dėjo liepsnoti, Tuo metu 
pute Stiprus rytų vejas, ku
ris pradėjo nešioti degan
čius Šiaudus. Po 10 min.

įvairiose- miestelio . Vietose 
jau degė,

•Iš sudegusių namų 45 btt- 
vo gyvenamieji, 32 tvartai, 
4- daržinės, 3 klojimui, 2 
svirnai ir viena verpyklą,

Nuo gaisro taipgi labai 
nukentėjo ir mokykla. Ka
dangi mokykla yra mūrine, 
tai ji nesudegė, bet sudegė 
suolų, nešant sulaužyti mok
slo įrankiai, išdaužyti lan
gai ir kt. Prie mok. Bajars- 
kio buvo suorganizuotas 
muziejus, kuris visas sude-

gė. Mokykla buvo pastatysi 
ta .Lygumų valsčiaus savi- i 
valdybės ir . dabar jai teks | 
daryti kapitalinį remontą. .-4 

, Daugiausia nuo gaisro j 
nukentėjo Lygtinių klebo* 
nas, kuriam sudegė tvartai* 
daržinė, svirnai ir valgykla, 
kuri buvo apdrausta 33,000' 
litų; buvusios 9 karvės, 3* 
veršiukai, * kiaulės, ūkio į- 
rankiai, pašaras ir kitas in
ventorius,Netoli čiuberkio ’ 
namo stovėjo J. Perkaus ” 
vilnų karšykla, kuri buvo t 
apdrausta 33,000 lt. O nuos
tolių padaryta daugiau kai 1 
už 80 tūkstančių litų. ' '

tirti. ' ■ .
Mūsų tautos likimas, amžiams slenkant, buvo nepa

vydėtinas. Mes tirpome it nykome svetimų įtekmių juro* 
se. Geriausias savo jėgas paaukojome rusams, lenkams 
ir . vokiečiams. Baltrušaičiai, Dostojevskiui, Kondratavi- 
Čiai, Mickevičiai, Kosciuškos, Moniuškos, Ekaterinos,' 
Pilsudskiai — tai vis Lietuvos sūnūs ir dukros, kurie 
dabino svetinių Šalių vainikus savo genijų gėlėmis.. Ir 
tolimai Amerikai mes parodėme kumšties galybė — atsi* 
minkime Žukauskų. O kiek plaukikių, futbolininkų/. ar
tisčių mes dovanojom Amerikai! Kas juos besuskaitysl?

Amerikos lietuvių jaunime, 4 jau laikas mums susi
prasti ir nustoti bernauti svetimiems. Mūsų tauta nėra 
skaitlinga ir jos sūnūs išblaškyti po platųjį pasaulį. Tik 
du ir puse milijono lietuvių berandame naujoje po karo 
susitvarkiusioje Lietuvoje. Vienų milijonų mūsų brolių 
valdo plėšikas lenkas. Trys šimtai tūkstančių merdi Vo
kietijos žemėse, kiti gi, išsisklaidę po svetimas šalis, iš
nyks, jei jūs, išsimokslinę jaunuoliai," nepaduosite jiems 
rankos ir nesiskubinsite jiems- į pagelbų. Mums reikia 
organizuoti išeivija ir sujungti jų tampriais ryšiais su 
tėvyne. Reikia pradėti žadinti tautinę sąmone, kad visi 
čia gyvenantieji-Lietuvos sūnūs ir dukters didžiuotųsi 
garbinga savo tėvų praeitimi ir su pasigėrėjimu, kaip 
airiai, kartotų: “I ain proud that I was boru a Lithua- 
nian.” To pasididžiavimo garbinga mūsų praeitimi mo
kykimės iš žydų, kurie, daugiau kaip du tūkstančius me
tų netekę savo valstybės, jų sukūrė po karo,, ir kurie.ne
išsižadėjo tautinės sąmonės, nors išblaškyti po visą pla
tųjį pasaulį. Jie nesigaili pinigų, kad finansuotų, žydus,. 
norinčius grįžti Palestinon, ir savo prakaitu darbuotis 
jos labui. Amerikos žydai siunčia pinigus Lietuvos žy-.. 
danas,. norintiems arti apleistus savo tėvynės dirvonus. 
Žydų galybė glūdi jų sūnų vienybėje.. Lietuvos galybę 
sudarys išeivijos glaudūs ryšiaį su kamienu. Tų, ne kitą, 
manė/musų garbus poetas kim. Dr. Gustaitis, rašydamas 
tuos pranašo žodžius, skambančius kaip girių ošimas ir 
ąngelų sutartinė giesmėVienybės ir meiles ryšys 
mums garbę, didybę gražins,” Viso' pasaulio lietuvių sū
nų ir 'dukterų vienybe ir jų krūtinėse žėrinti tėvynės 
meilę parodys pasauliui mūsų gabumus ir mūsų tautos 
genijaus prakilnumą. Tų vienybę ir meilę jūs privalote 
ugdyti lietuvių minios tarpe Amerikoje. Jūs privalote 
eiti į minią ir tapti jos vadais, vadais sąmoningais ir tu
rinčiais viltį — tikėjimų darbo pasekmingumu. Vadas 
be tikėjimo — ne vadas; Atsiminkime žydų tautos vadą 
Moizę. Jisai, kaip/žinome,4švedęs iš Egipto nelaisvės sa
vo tautiečius, kelionėj į tėvynę pradėjo dvejoti Dievo 
apveizda. Nesitikėjo gauti vandens iš uolos ir buvo nu
baustas. Nepasiekęs tėvynės angų, mirė pakeliui. Ir mes 
žūsime negarbingai, jeigu netikėsime Lietuvos ateitimi.

Senovės Lietuvos vaidilutes' būdavo baudžiamos 
mirtimi, jeigu, jų nelaimei, užgesdavo amžinoji ugnis, 
kurių privalėjo saugoti dievų pagerbimui. Tų pat turės 
padaryti istorija ir su Amerikos lietuvių inteligentais, 
kuriems nerūpės lietuvybės šiame krašte palaikymas ir 
žadinimas. Istorija :juos prakeiks ir suteiks išdavikų 
vardų. '' ■

Tėvynės meilė yra Bievo duota dorybė. Jų privalote 
ugdyti išeivijos krūtinėse. Dievo apveizda suteikė mums 
laisvę, bet jeigu mes būsime ištyžę, kaip praėjusių amžių 
lietuviai, atsiminkime,. kad jos ir vėl neteksime ir gal 
jau niekuomet jos neatgausime. Nuo Lietuvos, naujosios^ 
kartos vyrų ir. išeivijos jaunimo. susipratimo priklausys 
Lietuvos? kaipo nepriklausomos valstybės likimas.

. . Netolimas gal laikas parodys, kas turi gyventi ir 
kas išnykti. Niekas nedrįs mus pulti, jei įsitikins Lietu
vos sūnų ir dukrų vienybe, nes skaudžiai užgavus vieną 
stygų, pradės kitos virpėt ir pasaulio lietuviai stos ko
von už tėvų žemės neliečiamybę ir savo brolių laisvę. .

Lai tad jau šiandien , supranta mūsų priešai, kad 
J mes nenustojome čia, Amerikoje, būti tikrais lietuviais 

ir išdidžiai kartojame poeto žodžius:
. “Lietuviais mes.esamę gimę, . 

lietuviais ir norime būt, 
tų garbę gavom užgimę,. / *• / *

4 - - neduosimepražūt!” . .

‘TJarbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina . : <

ĮVAIRIOS KNYGOS i Trumpa Apologetika arba ’ .
Katalikų Tikėjimo Apgyni- 

I mas. Paraše kun. V, Zajan- 
. čauškas '.v .. ... .. .. ....

Moteryste ir šeimyna, Ver
ti J, Gerutis . . .. ♦.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta, 
hegyvoji gamta; žemi,, van
duo, oras. Paraše j. Baronas .25 

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II), Su paveikslais .. .40 

.Vaikų Knygeli —■ su pa
veikslais ....................    .. .20

' Auksinio Obuolio Istorija
- 'Graikų My t elegijos Žiupsnc 

is) su paveikslais, Lietuvių 
calbon išguld! Alyva .... ... .25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė tT. Vyš
niauskas. Verta P. B. .,.... .25

Trumpi Skaltymčliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie ,į- 
vairius gyvenimo atsitikimus.. 
?araš9 J. Tarvydas ........

’ -Turto Norma—moks 1 ilki, 
pasiekaitymia. Parašė Uosis.,

■Graikų Mytologijos Žiupsnc

£1

.35

.25

.26

.25
Gerumas — aprašymas apie 

gerumą per T3vą Faberą Fi- 
ipiną. Verta Kun. P. L. .... .15

Tabakas—-Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- . 
colskį parengū S. Kaimietis .10

Užkelta Mergelū su BaJzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15

Katalikų Bažnyčia Ir Dė-

.25
mokratizmas. — Paraše kun. 
Tarnas Žilinskas ... .. .. . .

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše ; - 
kuin Tri .Būčys, I. d ... .1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kolion.Cs i 
Paryžių ir atgal Milcalojaus 
Ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ........ .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
30 Dienų, —- Apie visas de
rybas be galo jdomūs nuotir 
riai kelionės per. įvairius kra- ■ 
štus. Parašė Julius Verne, 
Vertimas, J, Balčikonis .... 1.00 
\ Pramonines Demokratijos 
Pagrindai. Paras! Uosis ....
/Gegužes Mėnuo — Kun. Pi 

Žadęikis ............... ...
Aritmetikos Uždayinynas

- Vaikų Darbymečiui —Rin- 
kįnėUs kalbės . mokslui ....

Petriukas. —; laiškas vieno 
vaikelio. Verti S. Rakauskas

Bolševizmas —- Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
'Rusijoje ... ...... .....

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g U 3 i- 
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. ...... .. .25

Laimė — (po&na). Parai!
Vaitkus .. .. •. »* . h .■. .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. i. .. .. .10

Mūsų Tikėjimas—dMkini- 
inas pagrindų mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vl, Kau
nas .. ..... .. .. .. .20

fimęs ir Kalbėk: Deklamo- 
rijos, Monologai ir Dialogai. 
Paraše Juozas V. Ko via ..

Hmrharistikos Stacijos. Su- 
Uetuvinci Kun. p. Julkaitis ..

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galevičhui;• ...
. Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio , / .. ?.

žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr. Bučys .... ,. .. .. _

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis; .. . s .1 . . ., . . .C* 

Maldos Galybė, Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio kri- . 
kčionybės. Lietuvių, kalbom 
Išguldl P. B........... .. . . . . "*■

Apsirikimų Komedija. ’Ab- 
gitikimas iš Amerikoniško gy
venimo.* Išguldė Lapšiaus 
Vaikęs ».

Jono Kmito Eilės ,. ».
Be apdarų .» .. .. ..
Lietuvos Albumas. Su 

veikslais ir aprašymais .. ..
Dr. Vinco Pietario Raštai.

.50

.40

.25

.35

.15

.15

.20

.11

.50

.10

.16

.06

.15

.05
.75 
.50 

pa-. . .
;. 1.00

Istorijos apysaka 2 tomai. .. .50

š5 kun. J. P. Jonaitis (Kane- . 
lionai) .. .. .. .. .. A .15

Pamaldų Vadovttls, Skani- . 
jos, Graudūs Verksmai. Su
dari ir išleido kun. J. Koneą- 
vičius . .f... .. .... .. .: .10

Vienuolini Luomo. Verti 
kuii. P. Saurnsaitis ...... .15

Moterystes Nesuardomybi.
J. Lesauskis. fiv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys,. Kauno .. . .

Sunkiausiais Laikais. Paro
si A. KuGGvičius .... .. ,.

Meilė (Posmų). Paruli M 
Gustaitis ... .. .. .. J ..

• iv,. Gah-irilus. .. UloMo Ti
ras Alfonsas Maria G. P.

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. (Bkinodys . . . , 125

Leiskit! Mažuliams Ateiti 
Prie Manęs. Sutalsl kunigas 
Pranas ,. •.. . ... .... .25

Mū j Dainiai . Pacafil Ka-
Piiida .. .. .. .. .. .. .25 

•• Andersono Pasakos —su pa- 
yeiksĮUiais .. ..... . * .... .10

Malda. Svarbt liga ny m o 
Priemoni flv. Alfonso Ltguo- 
ri. Sulietuvino B. A .., s. v .10

Noveno. Prie šv. Praiioifi- 
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Panaši T.lvas Hugolinus 
Strofį O. P. M. Verti K .. A5

Valgių Paminimos ir Kamii 
Prižiūrėjimas, Sutalšl Anarie 
kos Lietuvaiti .. ... . . ... .i 1.00

Sveikata arba 11 esu sis 
trumpas kelias į sveikatą. 8h> . 
tais! Dr. A L. GrriŽinnaė .. 1.00

A Briri Llthumokui •ram- 
mar. LietuvilkaS-Anglll k a s 
žodynas. Kun. P. tamattts. .15

Materijos Ke&mąri Orgft- 
nizmiufle (Pėskritel L. w- 
liojiki.. .. .. .. .. M.

Delegrių KeOoril lArifcvčc 
1916 m. Ptrrifi Dr. X tF. Brri- 
skis m.. .... ... .. .; . t. ... .11

Vadovllis ismekti daili k i 
mišioms tarnauti. Pariipinta ■ 
Seno Bafcnyžioa Temo .. ... .05

EsseleU-Rittriri, paterfeaį 
ir. paatokyuial arfrit mergsi- 
tūmj. Df vokfifto p • r ® i r b • 
Kųpranas ..

IfftMį JajKmomsnfti Meaiat..
Paskaita skaitytu Atritiririh| 
konferenėljojs, Vhsnfirib, I 
dų birfjalio, 1917 ... . .

ŽeimynlIIdami Vakartttams
PramogilB. Svirno Rvytifi .. .40 
U Adomo Mfoksviriaas Bal
tų. Mokykloms parinko M.
Biršilka . .. .. .; ,$0

Muilai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose ........ .10

PmrikMios. RtnkWk kal
bos mokslui .. „. „., .... .10

“Dievo KarųlyriS Jumyae 
Yra” arba apia gerumo do
rybę. Versta » lenkų kalbos 
ir išteista rūpinantis P.. L. .10
’Ką Kiekvienas Katalikas .

turi žinoti arba, moksli . . .05
Kovotojas d51 Vilniaus lie

tuvybė. Kun. J. Ambrarie- 
Jtls ...... .... .05

.15

.10

’ao

16

.10

Ąžuolaa. A. Vionttolis .. .• .. .10 
Kas Šiandien Kalbama, tv.

I»e Dievą, Siėią^feliiriją, ——
žajlgą ir Soęlalkpą. Paraše 
Dr. Povilas Mira . . .. .. .. ,1Q 

Visas ivieįaj, ismd, kalnai, 
vanduo, up&, Imon&j, mies
tai. Sutaisą ir i»oido P. ML - . 
kolainis .. „10

MALDAKNTGfiS
Maldų Rinklnills, bal t a i s 

virbeliais .. .. 1.50 ,.90,
Maldų Rtaldnttis, f uodais 

yirifolifiį ,. .. .. .. ..1.10 .75
Pnlldm Kslfa —“Dar

bininko” spauda. Odos apda
ru .. p .. .. ... |l.B0: 2.0^

TBĄTBAI '
Vienuolio Disputą, su Babi- 

nu. Vieno veiksmo juokui Su- . 
lietuvino Vaidevutis ...... .15 
, fflgetų I-jų vei
ksmų komedija. ParaM Sei- 
rijų Juosukas .. ......... .25 

Gilluklngas Vyras. 2-jų ik- / 
tų komedija; paroM ®. Tar-. ' 
vydas .. .. .. .. .. ... ... .25

UbejHį Akademijų ir Uba
gų Bonus — komedijos - po 
d ukU. Vmiff fitetrijų Juo«t- ' 
kas”; .< .. .; .. .15

fidegas—Drwau 4-rių ab- 
tų. , Verti Akelaitis .... .. .40 

Esumas ■— S-čla. dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parabū kun. L. Valeekauskas .10.

Vki Gari — f-jū vriksmų 
vahdelia; pairiM P. V. .... .10 

Patriciją, irt# neinamoji. 
kantini — 4-rių aktų drama. 
Verti Jpnas iTarvydis .. .. .10

ApskriAtoiBi — 
Htljmikš' 1» epreniau* ant M- 
tn&8 JTloaiijl Krist**. Vaidini
mas ^ gaidomis . ., . . . .. .. .75 

Dtamos; 1) Germanas ; 2) 
Fabiola S-kliį aktų; 3) Liur- 
do Stebulas Lrių flktų; para- 
žl^'-torydas .65'

ffinAijrifr Kiomedi-
ja jms skU Puri* GHnettfe .15 

Valkų Tsąfcrri : Ms I> 1) 
Pagalvok k# dmt; 2) Jono 
laimi i t) PsMJork vutįaa kt- 
mt. iųmuOUJ.bM------15

(riiiHtl) * 
Htlrsbns paatatft I) Antanu
kas. Surinko R JL« D. fc N . .. .15

.>Anrai~" '
Jaarimo Ai4d, M. AhHis 10 
IteuM* Jtoss. Parinb- 

torioe A. SMirclo d&'hros .16 
. . . . . .10 

Bburie Bthm.... .... \10 
MBsų'KiriMMsnlii 

20 driaų trioM trfris iri* 
įamu. PavMĮft A. YrfBanes 
kaus riearrum l.. .. .... .10*

.10
. .40
. .15
. .15
. .25
. . 20
. .20
. .15
. .15

.15

jJoMDfom .. .. .. .. 
ei paJdMifciM . .

Šių NakoUly (dsuMOka); 
Skyniau skjiitmfilį.. ,, 
Siunta, mane motinais ,. 
Ko llttdit sveteliai! ,

SftKDAVflldo
.BJaivfrdntaj hjrnmas .. 

' - Alakrio ’•
VyiMų hynmėa . . .. ..

Tullat Kdjjlos
Liaudies dalnoa (chorui 'f 

M paa tūveli-MoČiutB mano .15 
Oi tu, lakStingūlQ-V"anągė- 

lis tnpCjO ,, o15 
Kad buvau mcrgelč-Ir atlč- 

kĮ aakalSHs ,, ., •,, .. ,\ .15

.10

.20
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Igarbingi/patys tegu susinę-j Liet. Katalikų Seimas
Nėw Philadelphijoj

būoniška intencija. * Ir ki- . * .
[taip mane apvogdavo. Pra-Į Jau laikas artinasi, kuo- gyvenimų daug, pasidarba

vęs Bažnyčios ir tautos la-: 
biii.

■■gBĮaaęMaaaiBĮBBa^T.-ĮM-.’11 l . . r™" 111.1 iiig»jrjaaĮLMi>ij_iiw.■■■■»<....... .

ANGLŲ KALBA LIETU
VIŲ SPAUDOJE

šau nesibylinčti. \ Lnet didelis delegatų skait- 
į Jei kas tautos tradicijai [bus ir šiaip katalikiškos vi
rau reikalingu mano vardasįsuomeues atstovai iš angha- 

dlstrikto - susirinks 
uiaw actau o...M..4*u....|5i(jaĮ-^ePanau^ umks nebusHjįp^pg 4 dienų 2 vai. po 
Vieną-kart metanui....&(» ko sielotis; gyvenimo vilnys nipfrl narfll144ntJ Kcv;
ufaWikart«itatt6M p? } paiapijos.saieje, JNeVr

. . Įpersirita per visų pįuiadelphijoje, . svarstyti 

NiM.Įbėgamuosius šių laikų Idau-
Į Kur mane padėsite, manĮsuuus; Seime bus gvildena- 

„ ..................................................— Maa g®riaU81a mu trys klausimai, kurie

NEĮMANOMA SUTARTIS 5^* ■ Z,.S“““”
I’ ; . • . .,■■■•: Įnių kūnai ilsis, dar seselė .•

Pirmų referatų skaitys 
pralotas , Leęde, iš Potts- 
viile, apie jaunimo orgaiii-' 
žavimų katalikiškais pa
grindais. Pralotas Leech 
yi'a gabus kalbėtojas, taipo
gi turi didelį patyrimų jau
nimo organizavime, neš ilgų 
laikų jau dirba toje srityje; 
yra. labai jaunimo mylimas.

•T? Neperseniai laikraščiuose 
|Ę buvo pasirodžiusi žinia iŠ 
K- Rygos, būk Lietuva pada- 
k'.rįusi slaptų militarinę su- 
į’. tartį su Vokietija prieš 
jU Lenki jų. Žinute buvo la

bai trumpa ir be jokių pa
aiškinimų. Jeigu ji būtį 
teisinga, tai padaryti! dide- 
liausių sensacijų ne tiį vie
noj Lietuvooj. Bot galima 
kategoringai sakyti, kad to
ji žinia nėra patikima.

Visų pirma, ji paeina , iš. 
Rygos, o to miesto žinios vi
suomet pasižymėdavo savo 
fantastiškumu, vadinasi, 
daugiausia būdavo iš piršto 
išlaužtos. Antra vertus, tas 
pridečkas, kad sutartis pa- 

į . daryta" prieš* Lenkiją aiš- 
kiai nurojo, kas yra tos ži- 

į ’ mos autorius. Juk dabai* 
į. ’ Rygoj lenkai turi labai 

stiprių savo atstovybę, kuri 
atsidėjus agituoja prieš Pa- 
balti jo sąjungų, tuo atžvil- 
giaų, kad Lietuva jon neįei- 

L' iii. Tas darbas lenkams jau
i pavyko. Dabar palieka dar
L vienas. uždavinys! pastatyti

Lietuvą nepopuliariausioj 
P pozicijoj . Europos akyse.

• . Šiuo metu Vokietija labai

f E'

■ t

■ s ■

■ ■

nepopuliari dėl Hitlerio -šaJ Mari joną Nokutienė; arba- 
teminti ir žydtj persektoji-ĮKaukonij} koplyčios rūsyje 
nio. Kodėl gi nepadarius Į —jis tuščias. Svėdasai — 

Lietuvę vokiečiu bičiulei j man gimtoji parapija, aš 
. , , juos nepaprastai mėgstu ir

Pagahau,. neįmanoma, kad M d
[I mtuvos diplomatat noiztū^.^ gen _ paUMoti 

niesnybių ir sudaryti tai 
vietai atrakcijų. Nemažiau 

| per 13 metų pamėgau ir 
Vytauto bažnytėlę, iš kur Antras referatas bus skai- 

•- J , • • • • tokiiio atsidėjimu plėčiau tomas apie katalikiška ja 
Lietuva maža. valstybė bet lietuvi5kas Kauno ir Vals- afceijg. Šų garbinga užduok 
prieš lenkus ji Mų^Uoliau- tybgs tradicijas. Nejaugi ji ų atlikti yra pakviestas Tę
sia talkininkė. JIz tai gali- ,nane-užmiTš ? • 1 ' ■
ina jai pasižadėti nekliudy
ti Klaipėdos ir grųžinti Vil
nių —tie pasižadėjimai nie
ko nekainuoja,, nes Klaipė
da, Vilnius ir visaffietuva . 

galop bus inkorporuota į 
Vokietijos sienas. ' Svar
biausia, tai, kadį turint Lie-: 
tuvų talkininke, nereikia jų 
pulti, kaip , kadaise Belgiją, 
ir užsitraukti ant savęs pa
saulio paniekų. Užtenka jų 
užimti kaipo, draugiškų šalį, 
o jei kiltų kokių mažų nesu
sipratimų, tai ku tai reiškia 
tarp draugų?

Būtų labai nuostabu, jei 
Lietuvos - diplomatai nema
tyti]. tokių savaime aiškių] 
dalykų. K.]

retų, pavojaus Lietuvai iš 
tokios sutarties. Vokietija 
čia .nieko nenustoja; prie
šingai, tokia sutartis jai bū
tu labai naudinga. Tiesa J

A. A. TUMO-VAIŽGANTO 
TESTAMENTAS

KAUNAS, Elta. — Kan. i 
Juozas Tumas paliko šį tes
tamentų: . ' :<

- • “In nomine Domini. Kol : 
tebesu sveiko proto, dau
giau laikydamasis tvarkos, ' 
paskutinį kartų perrašau 
savo testamentų. Įvykinti 

| jį įgalioji! ir. prašau myli-
į- mų savo vaikaitį 'inžinierių
& Kazimiera Rimkų, dabar

' gyvenantį Kėdainiuose,. ir 
Vytauto. Didžiojo Universi- 

Bibliotekos Direktorių, 
a Nekilnojamojo turto man 
fe/ nėr, o kilnojamasis susida- 

. . ro iš bibliotekos (apie 2000 
. ’Ž? ' . tomų)., nebrangių, bet rink- 

I*.... tinių paveikslų galerijos, 
nebrangių baldų ir visai 
menkos garderobos, kur ver
tingi tėra kailiniai. Visa 

/tai tuo tarpu telpa ketu
riuose kambarįuoose Alek
soto g. 6—4, Pinigų man
nėr, aš juos, kaip tretinin
kas, išdalydavau kas mėnuo 
moksleiviams ir įstaigoms. 
Likučius, apie vienų tūks- 

. tuntį, laikau Lietuvos Kre
dito Banke, Laisvės Alėjoje 
fįO m einam. sųskait. -Nr.

■ ■ it

f' k 
fa 
t;-

• ■ -i.

jfc

' K-

H-Ui

MlNERSVlLLĖ.

Iš Minersvillęs laukiama 
gausingoj atstovų ’ętefegact- 
jos į Seimų, nes čia 'jra 
daug draugijų. Mmersvi d e - 
je gy vena apie šešis šia dus 
lietuvių šeimynų.’ Alinėm v 11- 
Hcčial turi gražių bažnyčių, 
didelę mokyklų, kurių veda 

j Ši šerys Kazimieriet.es, Mi- 
iieršvilĮeje klebonauja jau
nės klebonas kun. Mykolas 
Pųumontas.

.. “Vytis” bemaž jau pu
siau yra angių kalboje. Ra
šo, kaip moka, kitų: nešauk- 
darni pamesti senų žemaitis? 
kų kalbų. * '

Kituose laikrąšČiU'Oose pa
sitaiko matyt ' 'straipsnelių 
su išvadom; /Anglų. kalba, 
lietuvių dvasioj” arba “lie
tuvių dvasia suprantomoj

Daugėla ,ęarb laikais buvo 
didis rusų patriotas. Rusi
jai žlugus jis prisiplakė’ 
prie lenkų. Kadangi jo dva
ras pasiliko Lietuvos pusė
je, jis apleido’ paloeius ir 
dūmė Varšuvon. Tai. rėiš-. 
.čia patriotas išsižadėjęs sa
vo' kalbos.
' Iniciatoriai anglų kalbos 

mūsų .spaudoj eturėtų paro
dyti nors vienų lietuvį pat- . 
riotų, mylintį savo tautų, 
kuris yra užmiršęs savo pri
gimtų kalbų?

Nors lietuvių išeivija yra 
jauniausia,, bet ir mes. jau 
turime šioje šalyje gimusių 
ir mokslus baigusių inteli
gentų— .daktarų, advokatų, 
mokytojų ir tt. Bet klausi
mas, Įdek jų. yra lietuvių 
patriotų? Jie patys atsa
kys, kad suskaitymiii užtek
tų rankų pirštų. * Dauguma 
jų ne tik sarmatijasi lietu
vių kalbos, bet net jų pašie
pia. Tokia tai dvasia jau
nuolių užmiršusių arba ne
išmokusių savo tėvų kalbos.

Man rodos, yra didelė 
klaida dėti anglų kalboje 
raštus į mūsų laikraščius. 
Y ra klaidingas pasakymas, 
kad jaunimų patrauksime 
anglų kalba raštais. Kurie 
lietuviškai neriioka skaityti, 

. jie neskaito nė tų.anglų kal
ba raštų. Gal tik pats rašė- 
jas perskaito. Bendrai lie-. 
tuviams daro apmaudų, būk 
lietuvių kalbos patys lietu
viai nebesupranta.

Teorija su praktika, tai 
seselės, kurios lenktyn i uo j a. 
Bet panaši agitacija lietu
vių ‘ dvasios auklėjimo sve
timoj kalboj, tai siaurutė 
fantazija. Namas ne tai. kų 
ant smėlio, bot ant ledo.

Jokūko Anūkas.

Kiek duodasi suprasti, 
minėtų' straipsnelių auto
riai nėra jaunuoliai ir ne 
pūslėtų rankų darbininkai. 
Taigi gal ir tiktų kaip ir 
ilausimas — iŠ kokių šalti
nių panašias teori jas, galėjo 
semti? Jei tai rašytų kitų 
tanių rašytojai, kuriems 
svetima vergija nežinoma, 
butų; paprasta, bet lietuviai 
kinių sprandas čia neatsitai
sė iš po lenkų ir rusų jungo, 
o jau nori jaunų kartų pa
stumti po liauja , ištautėjimo 
jėga — tai nesuprantama.

panašių straipsnių auto
riai, užmiršta dar gyvus fak
tus. Kaip lenkas susirie
tęs,, vienoj. rankoj kepurę 
pakėlęs, antroj — peilį po 
sermėga paslėpęs šaukė: 
“Bracie lihvini, jiednoše?’ 
Lietuvis buvo ir yra lengva
tikis ir manė, kad kalba tai 
paprastas padaras. Sumai
nė kalbų — persikeitė ir 
dvasia. . ’

Rusai daug , darb-.vosi, 
kad tik lietuvių kalbą i.srau- 
či. Jiems buvo, lengva mips- 
Ii jose žuveles raudyt. ‘ Ku
riuos tik “atpratino” nuo 
savo kalbos, tuos padarė ne 
tik jųjų patriotais, bet bai
siais išdavikais savo' tautie
čių.

Nereikės sekti mums gili 
istorija, užteks šio 20-to 
šimtmečio. Jei ne lietuviai, 
lenkai atgavę savo nepri
klausomybę, būtų nesuradę 
vyrų kas j uos valdytų.

Mūsų išgamos dzūkeliai 
ir žemaičiai ne tik sugebėjo 
vaidyti ponus, bet jie sura
do pragariškus būdus ir 
Lietuvos nepriklausomybę 
smaugti. Tai kalba pakeitė 
j u mintis ir dvasių.

Norisi priminti vienų as
menį, kurio vardas išduoda 
tautybę. Prie demarklini- 
jos yra nepaprastai gražus 
dvaras, būk tai senovės di
džiųjų kunigaikščių sodyba, 
labai dideli žemės plotai. _______
Tos sodybos savininkas lis ja Nr. 3. .

^ERACKVILLE.

ErackviIIes parapija, siun
čia didelį būrį delegatų į 
seimų. Eraekvilliečiai lietu
viai visuomet gausingai da
lyvauja įvairiuose susirin
kimuose. Čia. lietuviai turi 
didokų parapijų, . šeimynų 
pri skaitoma apie trejetas 

Fšįmtų, tik dar . nesuspėta įsi
gyti didesnę bažnyčių, da
bartinė bažnyčių sulyg pa
rapijos didžio yra per ma
ža. IJaskutiniais. laikais bau 
kų užsidarymai finansini ai 
suvargino „lietuvius. E.tack- 
villicčiai turi gabų jaunų 
klebonų, kun. Stasį Norimi;].

vas Brūžikąs, S. J., kurs 
Lietuvą ir lietuviui mylė-L au pagarsėjo-Lietuvoje ir .

jau, bet sentimentus jiems Amerikoje.gražiais pamoks- 
jau įkalbėjau savo raštuose;hais> Kas girdėjo Tėvo Bru-.

prašom pasiskaityti irteįi-.j pamokslų per misijas, 
bus vistiek, ‘ar aš tebesu ar vįsuomet laikys savo at

iminime tas auksines mintis, 
kurios plaukia iŠ pamoksli
ninko lūpų.

Trečių referatų, apie 
________________  _________ spaudų, skaitys Matas Zu-^ 

IUniversiteto Lietuvių Lite-ll11®, “Garso” redaktorilis, 

ratūros Garbės Daktaras, kurs, jau .. apie dvidešimts 
Vytauto didž. b. rektorius, o raieių -.dirba spaudos darbų, 
šiaip jau — Tretininkas Jis'gerai supranta spaudos 

kini; Juozas Tumas-Vaiž-Įuaūdų . mūsų tautai čia A- 
gantas._____________________ merilmje.
Kaune, 1933. sausio 14. -------------

j Kad šitų testamentų, kan. . NE 5V PHILADELPHIA. 
IDr. J. Tuįnas pats savo ran-Į Seimas įvyks birželio 4 d. 

Įka ir sveiku protu surašė L vaT po . pietų, parapijinės 
liudijame: 1, Emilija Skei-1 okyklos. N phi. 

|ryįė, .2, Vladas . Cibulskas, o, yra mažas nūeste-
|Iriz. Vizbaras, • stovįg prief vieškelio,’ km 

Si testamentų jau pątvir- K Pottsviįle į Ta.
1110 teismas. ... įmagua.;- Nęw. PKiladelphijo

je priskaitoma apie tris 
tūkstančius gyventojų, ku- 
Įrių didesnę dalį sudaro lie
tuviai. Čia yra labai graži 
viela, primena Lietuvos 
mi estelį. Daug medelių puo
šia šių vietų, ypač jų daug 
apie parapijos, klebonija. 
Čionykščiai lietuviai turi

nebesu.
Visa tai savo ranka ir 

nepakrikusiu protu para
šiau.

Žemaičių Katedros Gar
bės Kanauninkas, Lietuvos

g. prie pat Radio stoties 
vartų ,kur Kauno m. Val-Į 
dyba, ačiū,. tam tikslui pa-j 
skyrė trikampį ; skylypųJ 

Vaižganto v. namai, gauna 
iš. manęs ir teisę eksploatuo
ti mano raštus ir leidinius. 
Tačiau neduodama namams 
teisės mano daiktus išpar=-t 
duoti— jie privalo likti vie
noje,..šioje ar toje, vietoje.

Jėi sumanytasai Tumo-Į 
Vaižganto v.. namo statymas 
neįvyktų, visos paminėto
sios teisės pereina į mano 
įsteigtąjį prie Vytauto D. 
Bibliotekos Rašliavos Mu
ziejų, privalantį rasti mano 
paminklams patalpų pato
giai naudotis . studentams 
knygomis. • '

Mano palaikai, giminėms 
kaimiečiams netinka; jiems 
geriau būtų pinigai, o jų 

. nėr; kiek,tęsėjau, buvau ge^ 
• ras jiems gyvas, o ir jie ne 
> ubagai. Bažnyčioms (Vy-

Kas bus ’.tinkama, visa tai 
aš skiriu sumanytam stū- 
dentų-čių namui Tumo. ; 
Vaižganto vardu Vaižganto

VARGONININKŲ
dėmesiui

SHĘNANDOAH.

Slienandoaii yra lietuviu 
sostine; čia HętųVįų pj*iskn į- 
tomą apie ‘ penkis tuksian- 
,Čms. Slienandoriečiai iuri 
iaU'drališkų bažnyčių, tnl- 
ynatičių pusantro tuk-raū- 

Či < > žmonių. Ši mįlŽin i ska 
parapija vis dar neturi pa
rapijinės mokyklos, nes čia 
nuo pat pradžios įsikūrimo 
parapijos eina kivirčai tarp* 
parapijos komiteto ir klebo
nų, kas trukdė parapijai 
pasekmingai plėtotis, bei, 
manoma, ateityje dalykai 
pagerės ir gyvenimas įeis į 
normalės vėžes. Shenandoah 
kaipo miestas jau atgyvenęs 
savo dienas,, gyventojų skai
čius vis eina mažyn, nes an 
g'iių kasyklos apie miestą 
baigia išsisemti, daug.mai- 
^•erių netenka darbo ir tuo 
būdų yra priversti apleisti 

. Shenandoah ir ieškoti darbo 
kitose vietose. Šhenandorie- 

. čiai labai1 rūpestingai ren- 
, ginsi dalyvauti katalikiška
me seime,, čia yra daug 

. stambių draugijų, kurios 

. galės prisiųsti virš . šimto 

. delegatų. Shenandoriečiai 

. įluri darbšti] klebonų asme-

N au josios Anglį j os var
gonininkų posėdis kviečia- . 

Imas šį ketvirtadienį, gegu-1 
žės 25 dieną, 1 vai. p. p., M. ' 
Karbausko'bute 52 G. St., v. , v v. , , , .
c. -r, ±gražia bažnyčia, bet aav- So. Boston, Mass. v ' .t? , ,

Į ' . gražesne parapijinę mokyk-
Posėdis yra-.svarbus, to- ? . . * , t*

, t, • • . , -1 la, kuria veda .Seserys Ka-
10.61 laujKictnici ff3nsin2»o daly-Į ? .■■ -»«- i 11 •

. . ,A. , ‘ - T. zimienetes. Mokyklos name-
vavlmo. Dienotvarkėje Lie- . , ' .

L . -rv j v yra įrengta erdvi ir. graži tuvių Dienos damų šventes r - * v, . . . . v. . 
.. . x x sale su astuoniais šimtais
.klausimas — nustatymas. , . •

1 ■ ' -p- . •*_ sedvnirn Čia rodoma du kai*
Kūne negales . • . ...

tu į savaitę garsiniai, pa- 
' ve’kslai. Šioje parapijoje
[jau nuo dešimts mėtų kle- kun. Juozo .Karaliaus 

bernauja kun. Stasys Mozu-
_ ras, kurio rūpesčiu ir pilsi- 

. Įšventimu ta graži mokykla 

pastatyta.

repertuaro.
atvykti,. prašomi pranešti 
laiškais.

M. Kf.trbduskas, pirm-.
Į. A. Šlapelis, sekrete ..

I PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėt! bedarbiams “Dar
bininke.” Administracija išmokės 
bedarbiui. nš kiekvieną g ą u t ą 

tautinei, Panevėžio Kated- paiiją metinę prenumeratą vieną 
Tai, Svėdasų, Žaliakalnio dolerį.*
Prisikėlimo) jau esu’ pbda?f.< '̂■ P«>8* hedarbiams nžsidirb- 
lijęs. Kauno Kunigų Semi-1keletą ar kelioliką dolerių, 
mirijai taip pat (2500). Tai Apsukresnieji :, dubininkai gali 
nebesijaučiu kaltas labdary- Bedirbti niiolatinį ir gerai ap- 
bes įstaigoms. ’ Įmokamą darbą.

Aš niekam nešu skąlnaš, “DARBININKAS” 
o man daug kas; Duodamas, Į . 366 West Broadway, 
kvitų iieimdavaii net dideš-! . Ao. Boston, Mm .

ir asistantų kun. Petrų Lau- 
.makį.

ST. ULAIR.

Daug delegatų, žadu at
vykti į.seimų iš St. Olair. 
Čht lietuviai turi patogių 
bažnyčių, ’ kadangi • čia lietu
vių neperdaugiausia, tat s;i- 
yo mokyklos dar neturi. 
Šioje parapijoje jau septy- 
nela metų klebonauja kuni
gų veteranas kmi. Vaclovas 
h/atulaįtis; per. ilgų . ąavn

“DARBININKO" SMY-
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas ” jau priima 1933 ■ 
tn. Lietuvoa Paskolos Ponų ku 
ponus už prenumeratai ir kny 
gos u& pilną jų vertę, Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS’’

363 West Broathvay,

8o. Boston* Mass.

10 DIDŽIULIU TUMU 
(turinčių arti 5000 pusi.) 

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

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

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
meti — 35 lt., pusm. —- 20 It.

I Adresas: KAUNAS, paisvės A- .

DIDELIS NUPIGINU*! AS
Lietuvos Vaizdų—Atviru
čių ir Knygele “Mano Pa-! 
tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., Kapeliono Kun. J, 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15centų
Reikalaukite

“Darbininko” A dm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Kazimieriet.es


< 4“='
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Antradienis, gegužes 23,1033

Harvey’s Lake, Pa.
•*

^v;c. Jėzaus Širdies Medės 
KongregacijaĮsikuria. Nau- 

x joje Vietoje ir Pradeda 
Naują Er(į.

Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Meiles Vienuoly
nas didžiai n u k e n t ė j o 
nuo įvykusią trijų gaisrą. 
.Pirmas gaisras, įvykęs 
gruodžio 31 dieną, 1932 me
tais, sunaikino priešakinę 
Vienuolyno rūmą dalį ir vi
są stogą.' Vienuolyno vidu- 

>’' ■ j e puošniausi rakandai, me
niški paveikslai, taurai ir 
patalinės buvo sunaikinti ar 
subruzdėję. Rinktiniausias 
Vienuolyno knygynas ir di
delės vertės rankraščiai į 
niekus virto. Antras gais
ras įvyko Šią metą vasario
27 dieną ir Vienuolyno rū
mus pavertė į pehieus. Be 
to, Šio mėnesio 1 dieną iš 

> nežinomos priežasties dar 
sudegė užsilikusi pašiūrė 
gyvuliams ir darbininkams 
miegoti namelis, kuriedu 

■ nebuvo visai apdrausti.
Tai didelė nelaimė, kuri 

ištiko . visą Kongregaciją. 
Tačiau, Kongregacijos na
riai ir ją viršininkas, gerb. 
Tėvas L. Brigmanas, nepra
rado vilties ir pasitikėjimo 
į Švenčiausiąją Jėzaus Šir
dį, Kuri buvo ir yra ją su
raminimas ir paguoda. Visi 
savo maldose pasitikėjo, 
kad Ji imaguos ją nuliūdime 

. ir taip paredys, kad ir vėl 
atsistatydinti ir uolesniai 
pradėti ‘vėl, darbuotis{Šven
čiausios Jėzaus Širdies gar
binimo plėtimui, kad visi 
garbinti], Kristą Karalią ir 
Jį pripažintą savo sąžinės 

. .ir sielos Karaliumi. . ;
. Ir Švenčiausioji Jėzaus 
Širdis ją neapvylė.. Štai, 
gerb. Tėvas L. Brigmanas, 

> gegužės 6 dieną, atsilankęs 
pas Jo Eminenciją kardino-

*

lą Dougherty, gavo audien
ciją ir tapo maloniai priim
tas su visa Kongregacija 
ęikurti naujam Švč. Jėzaus 
širdies Meilės Vienuolynui 
PĮiiladelphijos arkivyskupi
joje/ Be to, Jo Eminenci
ja , kardinolas Dougherty 
parodė didelę simpatiją ir 
prielankumą Kongregacijai, 
pavesdamas jos . nariams 
aprūpinti. Syrijonų Švč, 
Marijos iš Lebano parapiją, 
Ęašton, Pa., ir joje apsigy
venti, iki viskas bus sutvar
kyta, kad perėjus į naujus 
Švč. Jėzaus Širdies Vienuo
lyno rūmus* įsigytus tame 
pačiame mieste- būtent, 
Easton, Pa.- Taigi, Šven
čiausios Jėzaus Meilės Kon
gregacija pradeda naują 
gyvenimo erą. ~ ■■ -

Švč. Jėzaus Širdies Mei
lės Kongregacijos nariai su 
gerbi viršininku; be galo 
džiaugiasi ir visiems yra dė
kingi už paramą ir nuošir
džią užuojautą, parodytą 
praeity, ir per Švč. Jėzaus 
Širdies užtarimą tikisi, 
kad geros valios žmonės sa- 
vo aukomis prigelbės. nuo 
gaisrų nukentėjusiai Kon
gregacijai iš naujo prasidė
ti steigtis naujais. pagrin-

_ daiš naujoje vietoje.
Pakol kas gerb. gerada

riai aukas ar intencijas ir 
1 i Meilės ’ ’ prenuih e r a t a s 
malonėkite siųsti senuoju 

antrašu, būtent: S a c r ę d 
Heart Monastery, Harvey’s 
Lake, Pa. Už visus rėmė
jus, aukotojus ir geradarius 
Kongregacija meldžiasi kas 
rytą ir vakarą, o kiekvieną 
pirmutinį mėnesio penkta
dienį yra laikomos Šv. Mi
šios. jų intencija.

Švenčiausioji Jėzaus Šir
dis telaimina visus geradė- 
jus, aukotojus, 44M®Ues” 
skaitytojus ir platintojus.

Samata.

ROŽES IR LELIJOSMOTINA IR SŪNUS
c:

retu>savo( žmonėms paaiš-| 
kinti.

^Negalimas daiktas, kad i 
teismas be formaliu apkal
tinimo Būtą paskyręs Liu-b 
tui tokių didelę kauciją.

Liųtas, vėl atgavęs laisvę, ’ 
nuvyko į Pliiladelphia ir 
ten dalyvavo nezaležninką 
sorkėse,. kur buvo kalbamai 
ir balsuojama aj pasilikti TMp ramu, tylu,.., .
unijoje su lenkais nęzalež- 
įlinkais, ar SU rusų nezalež- 
niukų “svesčennikais.”

•Liūtas, Geniotis ir Žitas 
pasmerkė Žukauską ir kitus 
nezaležninką pryčerius. Bet 
susipratusią lietuvių akyse 
visi nezaležninką 4 ‘ lyde
riai4 ’ yra lygūs mulkintojai. 
Patys būdami nemokšos, 
bando kitus mokinti, Tai Į 
nesusipratimo šašas ant mū
są išeivijos kūno. Laikas 
ir susipratusią lietuvių dar- 
bas tą nezaležninki jos Šašą Į

* nugydys. I

Reikalingas Organizacijos 
Darbas

1

SOCIALISTŲ EKSPERIMEN
TAS NEPAVYKO

Socialistai, matyt, buvo į-Į 
galioję tūlą! prof. Uja Iva- Į 
novič Ivanov Rusijoje, į§-[ 
vystyti iŠ beždžionių naujus 
socialistus, . .

Minimas prof es -oriu s, 
anot lietuvią soč i a 1 i s t ą Į 
maikininką organo^ daręs į-Į 
vairius bandymus su bež
džionėmis, bet jo bandymai 
nedavę pageidaujamą re-į 
zultatą.

Vadinasi, naują socialis
tų iš beždžionių. neišvyscė< 
ir pats, vystytojas, socialis
tų autoritetas, nesenai Taš
kente mirė. ’ '

• Vargas socialistams. Ką 
t- 
"v 

am smėlio, sugriuva neda

KIBIRKŠTYS
NĘZALEŽNINKAI BAIGIA 

SAVO DIENAS

Mūsų nezaležninką. 44ly- 
deriams” nebesiseka mul
kinti nesusipratusius žmo- 

. nes.
Jonas W. Liūtas, buvęs 

laivakorčią agentas,’. • Genio- 
’i čio tapo išrinktas pryčeriu. 

Pryčeriauti Liutui nesise
kė... New Jersey nęsųsipra- 
tusią lietuvią, kurie aklai 

. sekti! Liūtą, kaip ir nebuvo.
Liūtas griebėsi įvairią 

priemonių . patraukti žmo
nes,, bet veltui. • . •

Kovo 31 d.. Jersey City 
policijos buvo areštuotas ir 
pasodintas kalėjiman. Ten 
jam ir ,.4 4 third degree ’ ’ tekę 

■ paragauti.
.Lietuvių socialistų, orga

nas rašydamas apie Liūto

bėdas, kaip geri žinovai, 
“third degree.” šiaip išaiš
kina:

44 Trečias laipsnis, arba 
4 third dęgree1 tai — kanki
nimas kvoČiant kalinį. Liū
tas nepasako, kokiu būdu 
'jisai- buvo 1 kankinamas. 
.‘Third degTee.’ paprastai 
reiškia, kad'policija, kvęš- 
dama kalinį, ji muša per 
veidą, plaka guminėmis laz
domis, spardo, laiko tam
siame kambaryje, neduoda 
gerti vandens, gąsdina ir t. 
t.”. i
. Liūtas sakosi kad jis. ne
buvo nusikaltęs, bet visgi 
buvo, kokia nors priežastis, 
kad jį areštavo ir net teis
mas paskyrė $3,500 kauci
jos. Jei tokią didelę kauci
ją paskyrė teismas, tai buvo 
ir priežastis. J. Liūtas tu-

•k jie pradeda statyti, tai 
i s kaip statomas namas.

■ - ’ ■' 
vęs pageidaujamą rezultatą. 

•Sugriuvo socialistą sąjun
ga neįgyvendinus murksimo 

cializmo, o dabar vėl smū
gis, nes mirė socialistą ga
mintojas— autoritetas ne- 
išvystęs nei vieno naūjo so
cialisto. •

Beždžionės kaip buvo, 
taip ir pasiliko beždžionė
mis ' ..

Tautininkai - nezaležnin- 
kai priėję liepto galą grie
biasi už skustuvo. Jie sa-.j 
vo organuose įvedė anglą 
kalba skyrius ir tikisi gauti 
kitataučių skaitytoją.

E T U V O N 
>PĖR HAMBURGĄ

Mus nesupiiinf laivai sutelkia proRij pa. 
. toglai keliauti by kuriuo metų sezonu.
J Abi pusi, New Yorkąs-tt»7«> nn

F Kaunas, trečia’ Klase . 1 f <J'
Savaitiniai išplaukimai, Patogus šefe. . 

cinkeliais susisiekimas, iŠ Hamburgo.
Informacijų' krblpkitt’s 1 vietinius 

agentus arba • •

HAMBURG-AMERiCAN LINE
m 80 Boylston .St,,. Boston, Muss>aMMMI

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.
tiesioginis išplaukimas!

KLAIPĖDĄ
Garlaivis “Frederik VHI” 

Skaiidinavų.-Amerikos Linijos iš
plauks iš New Yorko tiesiai į 
Klaipėdą Birželio 3*

-Šis išplaukimas giliai suįdomi
no Lietuvius-turistus, kadangi jis 
duoda jiems progą nuvykti į sa
vo gimtinį krėstą be persėdimo į 
kitą garlaivį ir bė ilgai kelionių 
gelžkeliaįs pęr kitas šalis.

" Garlaivis ‘‘Frederik VUI” yra 
didelis Ir patogus laivas, su gra
žiais kambariais visose klašese, 
tinkamias priėmimui draugų ir 
Šeimynų.- Pilnas aprūpinimas SU 
.getu maistu,

■ Didelis . skaičius Lietuvių kelei
vių bus užtkriuimu. kiekvienam 
smagios ir sąjausmingos kompa- 
nijos savo vientaučių, :

Kreipkitės prie savo vietinių 
agentų. dėl pi atesnįų žinių.

Tamsa jau ant žemės krinta, , 
Saulė leidžias, žvaigždės stinta, '

Širdžiai malonu.
Sūnus mąsto, piešia Žodžiais, 
Džiaugsmingiausiais spinduliais,

Gražų ateities troškimą—
■ Jėzaus Kristaus pašaukimą.

Šventi žodžiai maldoj’ skendę, ■
Nuo Marijos lyg atskrendę, . ’
Šitas’iŠ burnos skaisčios, *

’ Niekad dar nesuterštos.. •
Dažnus Jėzaus priėmimai, 
Ir Marijos perspėjimai, 
Nekaltybėj’ jį išlaikė, 
Visą blogį jie išvaikė.

Maldos perlai- Dievui kyla, 
Tuščios mintys dyla, dyla; ‘ 
4 ‘Tėve mano, duok 'mokėti, 
Tave vis karščiau mylėti; ~~2------ --

i(O Karaliau! Priešai puola, -
Mūs’Bažnyčią, Petro uolą, 
Leiski Vadė, Tu Gerasis, . 
.Stosiu mūšin pats pirmasis,

J. 44 AŠ jaunutis dar esu, .
Ir'daug—ką nenuveiksiu, .
Taigi stiprinkie’mane
Tavo Meiląs uohime.”
Akys, jojo į darželį, '
Į Marijos stovylėlę, ,
Ištikimai kreipiasi, .
O jo širdis meldžiasi:

“Širdies Mano Karalienė, 
' Mano Sielos Viešpatiene,

Širdį, sielą jaunutėlę ,
. Išlaikyki skaistutėlę. ”

Prie namelio, iš darželio, 
Girdis, malda jos sūnelio,— 
Švento jausmo kupina, 
Džiaugias jojo, motina.

Deimantinės ašarėlės, ’ 
jo gerosios motinėlės 1 * * *
Nuo veidelio nuriedėjo, 

'• Siela jautriai sudrebėjo.
Jos sirdis uoliai. sušilo ;
Ir malda dangun pakilo,^-
4 4 Dieve, Tu širdžių Karalius ! • .
Matau > ženklą Tavo valios :

• Aš iš džiaugsmo ašaroju,.
Mano sūnų Tau aukoju.”

. . : Antanas M. Aritarnas.

Brolis Broli Užmušė ir 
Pats Nusišovė

. Liūdiškių km. (Musniką 
vaisė. Ukmergės apskr.) ū- 

Įkininkas Pranas Jakiūnas 
4 vai. ryto kirviu užmušė 
savo brolį Zigmą Jakiūną, 
kuris tuo laiku miegojo. Ve- 

Įriančiu /balsu Zigmui dar 
surikus nubudo ją sesuo ir 
pamate vėl kirviu užsimo- 
jantį brolį Praną, vienmar- 

[škinė išbėgo oran ir pradė
jo šauktis pagalbos,. Žmog
žudys, kaip sako sesuo, bu
vo raudonas ir išsišiepęs... 
Matyt . dar kartą kirviu 
smogė į galvą, pastovėjo, 
metė kirvį ir tekinas išbėgo,

Kilo panika. Subėgo ąr- 
tihiesni klampiai. . Grįčioj, 
kraujuos paplūdęs, ištašky
tomis. smegenimis gulėjo jau 
sustingęs Zigmas. Prie lo
vos buvo didelis, gerai išga
ląstas kruvinas kirvis. .

Broliai Jakiūnai buvo se
nyvo amžiaus: Zigmas —49 
m., Pranas — 59 m. Abu 
nevedę. Gyveno viename 
name, ūkį buvo jamšenįai 
pasidalinę ir abu. gyveno pa
siturinčiai. Zigmas, „buvo 
net du metu Musninkų vals
čiaus viršaičiu. Liko sesuo 

’ ir’ sena motina.’ ’

• f J • •

Paskutiniu metu keli lie
tuviai norėjo gauti -valdiš
kas vintas. Jtėkmingi politi
kieriai jiems- pareiškė, kad 
nors lietuviai yra kvalifi
kuoti užtinti valdiškas vie
tas, bet jie neranda galimy
bių skirti lietuvių, nes lietu
viai nėra politiniai organi
zuoti,

1 .

Taip toliau negali būti. 
Mes liętuviai turime užimti 
mumg priklausančią ; vietą 
šios valstijos ir šalies politi
koje. Mūsų jaunimas turį 
tokias pat teises užimti val
diškas vietas* kaip ir' kiti 
šios Šalies. piliečiai.

Kad tą atsiekti, męs lie
tuviai turime turėti! savo 
tvirtą politiška ^organizaci
ją. “fcui du stos, visados, 
daugiau padarys”, sako 
mūsų dainius, Prezidentas 
Rooseveltas. visiems pažadė
jo 44 A ney^deal.” Mes lietu
viai irgi turimė gauti savo 
“New deal.” Negalime il
giau snausti. Turime orga
nizuotis. Tuo reikalu turėjo

susitarimą kai kurie lietų? 
ylų veikėjai. Visi sutiko^ 
kad tokią politišką lietuvių 
organizaciją ‘ yra būtinai 
reikalinga ir, kad lietu-’ 
vįams yra tinkamiausiai dč1- 
tis su Demokratais. ‘ ‘«

Todėl yra organizuoja*- ’ 
mąs 44The Lithuahian-Amę* 
rįcan Democratic Club of 
Massachusetts.” To klubo 
nariais gali būti kiekvienas 
lietuvią kilmės . Amerikos 
pilietis,, gyvenantis . Massa
chusetts valstijoje ir turįs 
nemažiau 18 metų amžiaus,

Jokio įstojimo mokesčio- ' 
nėra. Nario mokestis dar /' 
nėra galutinai nustatytas, 
bot jis" nebus didesnis kaip 
vienas doleris metams. Svar 
bu yra, kad darbas pradėtas

> ir kiekvienas, kuris gali bū- 
. ii nariu, turėtų kuoveikiau*- 
‘ šiai prisidėti.- Aplikačijų 
. galima, gauti Klubo laikino

je raštinėje po.Nr. 455 VT* 
Br<>dway, South Boston, 
Mašs.’

J
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■ Steigėjai.
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Liepos Ketvirta I
Sportininkų Dėmesiui

Dar. 1924 met. dėl kažko
kių derybų Jakiūnai susi
pyko. Nuo to laiko vienas 
kitos labai neapkęsdavo. 
Pranas, dažnai kaimynams 
sakydavęs, kad Zigmą vi
suomet ■ matąs kruviną ir 
kada nors dėl savo skriau
dos rimtai atsiskaitysiąs. 
Abu iki šio baisaus įvykio 
vienas antram nepratarė 
gero žodžio. Pagaliau po 9 
metų Pranas žodį ištesėjo...

Iš Musnįkų atvyko polici
ja. Pradėta ieškoti Prano. 
Ir klojime ant karčių po 
želmenim, giliai šiauduose, 
susirietęs baisiai besišypsąs, 
su naganą rankoj rastas, 
bet... jau atsalęs, sustingęs. 
Žmogžudys matyt pabūgo 
savo judošiško darbo ir 
pats sau gyvybės siūlą ūu- 
iraukė. •. .

Du karstus iš Liuliškią 
išlydėjo. Užpakaly senutė 
motina j jau negalėdama 
vėrkti tik aičiojo ir sesutę 
brolių rauda, Liūdnas, Mh 
Sus, plaukus šiaušiąs vaiz
das? Šioj apylinkėj beveik 
firmas toks įvykis.

filtrą draugą per sielvar-* 
tą pažinsi. ’ » Enni^

Liepos 4 dieną įvyksta N. 
Anglijos Lietuvią Diena, 
kurios svarbiąją programos 
dalį sudarys sporto olimpi- 
jada. .

Sporto olimpijados pro
grama susidarys iŠ šią pun
ktą: .

Bėgimai:
1. Estafetė (400x100 yd.);
2. 1 mylios distancija*
3. 200 yd. distancija.
4. 100 yd. distancija.
5. 50 yd, distancija.

Šokimai:
1. Šokimai į aukštį

a. įsibėgus
b. iš vietos

2. Šokimas į.tolį:
a. įsibėgus /
b. iš vietos.
Metimai: .

Ieties1,
2. kūjo
3. disko • • -
4. rutulio stūmimas.

Žaidimai:.
L Svaidinio (base bąli) .
2. .Tenisas.

’ * • . 1

a. porinis

b.pavienis
3. Bowling
4, Bilijardas.

Komiškas
s p o r t a s :

-n- • ■ -v ’’ ’
1. Bėgimas maišuose.,
2. Lenktynės trim kojom*
3. Arklių lenktynes.
4. Virves traukimas. - •

: 5. Ragaišio valgymas. ' ,
Sportininkai, norintieji 

dalyvauti Lietuvių Dienos 
sporto olimpijadoje, prane
škite: Liet., Dienos sporte ■, 
komisijai, St. Mary’s'.Colle* 
ge, Thompson,. Gonn. Urbai. 
366 W. Broadway, So. Bos-’ 
ton, Mass. \

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

BEMK SAVUOSIUS;
Mes ypatingai raginame - 

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

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LD6TUVOB nUKTKRŲ DBJOSt IV. JONO EV, BL. PAiALElNMI 
PO GL0Bx MOTINOS IVC. Į DR-JOS VALDYBA 

’irminlnkS — Eva MarkalenS,
625 H 8th St., So. Bo»tdn, Masa.

Vtce-pli:nilnlnk&— Ono Slaurleuft,
448 Ė. Tth SL, So. Boston, MasB. 

. Tel. Sq. Boston 8422-11 i 
Prot Rait BrobS OiunienC,

29 Gould St, IVeet Eoibury, Masa,
Įel. Barksvay 1884-W

Hn. Rafit — Marjob*. Markoniuti
SS Navarro St, Roalindale, Masa.

Tel. Parkvbiy 0658?w .
Ildlninkfi —■ Ona BtanluilntS

105 Oth 8t, So. Boatoęų Mam.
Trarkdati —? 0na MiaglrdteaB

1512 Columbia Rjl, So. Boston, Mum.
Kaaoa Globoja — H. JanuSobienft .

1426 Oolumbla Rd., So. Boaton, Masu
Drauilja saro Brislrinklmua laiko kas

jmtr< utaroiakl klakvlano račrmio,
▼aL ’rtfaura, jmitiyttniį

rahmtah kr^pkli*
paa trototoftfy

Virin. t- J. Petrauskas, ..
24 Tho’mas Vark. So. Boston, MąM. . « 

Vlce-pirm.—V. Medbnls, - ‘
1430 Columbia Rd„ S. Boston, Masfc

Prot RaŽtiuInkM — J. Gllneckli
5 trhomas PąjrK So. Boston, Mm, 

Fiu. Ražtininkas — X. AelklS
256 B: NlntU SL, So. Bofiton. Mm, 

Itiiinlnkns —. A. ZSauOHūnąa
883 iŠ. Broa<hvay, So. Boston, Mušt. 

MarSalkn — J. Zalkb .
T V lnfleld. St, So. Boston, Mm.

Draugiją; laiko mislrlnklmtus kaą trsdkl 
nedfcltllerij kiekvieno mėnesio, 2 yaL 
po pietų, ParapIpB wi!aj, 402 n. 7tfc . 
8t„ 8<X BvatoiV MaM

Profesionalai, bUnlM-lai. pramonin
kai, kuri® skelbia “Darbininke?* t*- ; 
tai verk! kkaltvtojiį paramos. •

Vl»i larąinkltts “Darblnlnka.”

A- ‘ ’ Į
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‘tdienig, gegužes 23, 1933

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

9

CHIGAGO, ILL.
ŠV.- KAZIMIERO

RAkolėkciįa Įspūdžiai;
Gyvenime dažnai yra įvy- - 

kių, kurie noromis ar neno
romis įsismeigia į žmogaus 
mintis. Vieni pasilieka at- • 
mįntyje ligi mirties; kiti,? 
tik frųmpam laikui, o dar 
kiti ? praeina nepadarę nei 
įspūdžio. Šio mėnesio gegu- 
žtk dešiųitų dienų prasidėjo 
pirmos minėtos rūšies įspū
dingi įvykiai, ypatingai se* 
mariečių gyvenime. Akąde^ 
mikes laike trijų dienų re
kolekcijas, vadovaujant ku
nigui B. Urbai. Kas žino, 
gal Šios rekolekcijos buvo 
paskutines mūsų gyvenime 2

Trečiadienį visos akade
minės susirinko mokyklon 
anksčiau, negu paprastai, 
bet nė viena neatsinešė kny
gų. Paskambinus varpui,, vi
sos susyk nutilome. Tai 
ženklas rekolekcijų pra 
’d/ioš. Šioji tyla viešpatavo 
per ištisas tris dienas ne tik 
mokykloje, bet ir darže ir 
nei namuose,, kuomet buvo 
galima.. Tyla tai buvo viena 
sąlyga, kad rekolekcijos bū
tų gerai atliktos ir didžiau
sia nauda iš jų gauta, nes 
tylą pagelbsti sutelkti’ ,min- 
tis 'lr suteikia galunybės sa
ve gėriau pažint.

Rekolekcijos iškilmingai 
prasidėjo Šventomis Mišk? 
mis. Po Šv. Mišių buvo kon
ferencija, paskui rožančius, 
sąžinės sąskaita ir pieKte. 
Antroje dienos dalyje buvo 
antra konferencija, stacijos, 
apmąstymas ir baigėsi Šv. 
Sakramento . • palaiminimu. 
Ši dienotvarkė tęsėsi’ visas 
tris dienas. Laisvu, laiku, 
kambariuose arba darže, 
skaitėme knygas, kurios de
rinosi su rekolekcijomis. Iš 
visų , veidų buvo galima pa
stebėt didį rimtumų ir min
čių štisitelkimų.

Konferencijose rekolek
cijų vedėjas ypatingai pa
brėžė reikalingumą sutrai-/ 
kyt šitų gyvenimą taip, kad 
visuomet būtume tinkamai 
prisiruoš? amžinam gyveni
mui. Prisiruošusios gi būsi-

I —- Sousa.. . Toliau seki 
“Bąrber of Seville 
i-ini ir “Waltz of The FJo- 
wprs” — Tsęhaikowski. Pa
skutiniame p-le Aid. Brie-: 
dytė artistiškai skambino 

hiianti solo. . Du kartu orke
stras pasirodė scenoje. An
trą kartą w grojo ‘ ‘ Beauti f iii 
Galatae” — Von Suppe;

rMoming, Noon and Night'
— Von ’ Suppe ir “Stars 

[and Stripes Forever” —
Sausa. Visos muzikantes 
savo dalis kuopųikiaušiai 

[išpildė. *
P-lė Emilija Pėškaitė vi- 

vo procesija Marijos garbei, sus palinksmino •klarnetu. 
Visos ėjome, procesijoje, Ji puikiai atliko “Coiieer- 
giędojome Litanijų ir gies- to” — Verhey.
mes prie Paneles Švenčiau- Programos dvi dalis Lšpil- 
sios. Jau iš anksto išrinko- de garsi artiste, p-le Emili- 
me p-lę'_ Ona Pužaūskai'tę. ja Mickūnaitė. Ji tai mū- 
“Gegužeš Karalaite.” , Jai šų Tautos pažiba. Jos bal- 
*cko garbė , apvaimkųotį sėlis švelnus kaip lakštinga* 
Marijod stovylų. Jos paly- los^ Ją visi lietuviai myli, 
doves buvo p-les Agnietė nes ji lietuvaite ir myli sa- 
ftiurnaitė ir Bronė Vąišūty- I 
f ė. Po procesijos susirinko
me į koplyčių, kur “kara
laitė” apvainikay& Marijos 
stovylų, o kiekviena merge
lė paaukojo gėlę Marijai.

Rekolekcijos baigėsi šv J 
Sakramento palaiminimu. 
Po visam, susirinkome į 
valgomąjį kambarį, kuria
me Seselės mums buvo pa- 
ruošusios ’ “surprise” už
kandį. Laike- užkandžio dė
kojome kun. B. Urbai, mū
sų rekolekcijų vedėjui, už 
suteiktsu gražius .pamokini
mus ir pasižadėjome juos 
įvykdyti savo gyvenime. 
J .liekolekcijos, baigėsi, bot 
jų įspūdžiai ilgai, ilgai pa - 
sįliks mūsų širdyse.

Jadvyga Liikoševiciūil.

ĮĮprŲT.ipriĮi

|me tuomet, kada pildysiine 
I ištikimai - Dieyo ir Bažny
čias įsakymus. Pasižadėjo
me ne tik užlaikyti įsaky
mus, bet dar ir įsigyti įvai
rias dorybes, kurios puoštų 
musų gyvenimų dabar ir 
amžinybėje. .

Trečių rekolekcijų diena 
šventėme *■ Marijos Dienų. ’ ’ 
Po konferencijos -darže bu-1

‘Grybą/? ? “Klumpakojį,” 
Ros-Suktinį” ir “Noriu Mie-.

go.'' Publika gausiu rmw 
kųi plojimu išreiškę, kad šio 
:šokiai jiems tikrai daugiau
sia patiko. Ir kui’-gi galė
jo nepatikti, kuomet mūsų 
lietuviški, šokiai yra gra
žiausi iiž visus l :. . - • • 

. Koncertas baigėsi dąinb- 
fnis. Akademikių " choras, 
pritariant orkestrui^ sūdai- 
iiavo • ‘ * Buttei’f ly ” — Deli- 
bės ir “150-ta Psalmę”’—■ 
Cosar Franck. Po. to visi 
sustoję jausmingai giedojo 
Lietuvos hhjinų. '

Tiiomi koncertas ir baigė
si, bet negreit jį biis gali
ma pamiršti; nes tokių kon
certų labai retai galima iš7 

g irsti. Akademikės. yra 
nuoširdžiai dėkingos už ,di- 

. dėlę paramą, kurių publika 
joms suteikė atsilankydama 
koncertan. '

Akadeinike.

PERDAUG PASITIKĖJO
Pranelis (šokdamas su Marijo

na): “Žinai Mariute, kuomet šo
ku, tai jaučmošif kad mąno kojos 
siekia, net debesius.’7

Mari joną: ‘ ‘ Perdaug nepasiti
kėk savimi Prašyčiai!, kad šok
damas nemintumei man ant ko
ją.”

•Motina: *• Ir tėvo burpą.”
Jonulčh: “Ir tėvuko kelnes.”, .

‘ MOlfELIfll r

PAAIŠKINO
, '‘Koks vaidas tavo naujo bro-. 
linko?” •' , <
' Mažoji Onytė: “Nežinome. Ne

galimo suprasti nei viena žodžio, 
•ą jis kalba?’ :

JAUČIASI NAMIE
Baltrus:.*‘ Pasakyk man, Jonai, 

s r tas tavo kaimynas Jurgis pa- 
sLkolįna daug dalykų nuo ta
vęs?”

Jonas: “Ką čia kalbėti. Kuo
met nueinu pas jį, tai pilniausiai 
jaučiuosi, kad esu savo namuo
se,”

gerai atsake
Tūlos lietuvis senbernis su sa- 

vo draugu atsilankydavo pas vie
nų našlę. Prietolis pastebėjęs jo 
meilumą prie jos, užklausė, kodėl 
jis neveda jos.

. Senbernis gudriai atsakė; 
‘ • Dažnai mąsčiau apie , apsivedė 
mą, bet jeigu- tą žingsnį padary
siu, tai kur galėsiu praleisti savo 
vatams?”

VAIZDINGAS PRILYGINIMAS
Klimiene: “Sakyk tu iriąn, tas 

^inkevičiij Jonukas turi motinos 
likis!”

v.o gimtųjų kalbų ir savo 
tautos gražias daineles,. Su 
ypatingu širdingumu ji lie
tuviškas dailias dainuoja. 
Abu- kartu p-lė Mickūnaitė 
žavėte sužavėjo publikų. Ji 
padainavo keturias liętuviš- 

i kas daineles: 11 Tyluma, ’ ’ 
?‘-Burtai,”“Uną Voce Poca 
Fa” iš “Sivilijos Kirpėjo,” 
ir apie Ugniaspanies. Taip
gi padainavo “Caro Nome’’ 
iŠ *“Rigolefto” — Verdi. 
Pianu jai akompanavo A. 
S. Pocius. Žmonės labai 
gėrėjosi p-lės Mickūnaitės 
dainaiūmu ir džiaugėsi ga~. 
vę progų mūsų garsią’ artis
tę išgirsti.Y ... \ .
• Akademikių rinktinis cho
ras, puikiai pasipuošę, pa? 
dainavo kelias liaudies dai
neles. Soliste p-lė Jadvyga 
Lukoševįčiūtė savo maloniu 
balseliu prisidėjo prie šių 
dainelių pagražinimo. ■.

į Akademikių orkestro ve
dėjas ir labai gabus smuiki
ninkas Guy Callow, publiką 
sužavėjo Vi e niaivsi’o 
“Faust Fantąsia” ir Scliu- 

| bert ’o 41 Avė Maria.” J o
[miklūs piršteliai ištraukė 
Įsmuikos švelniausius garsus 
Į iy aukštai iškėlė žmonių 
jausmus.

Į . Vėl orkestros aidai pasi- 
Į girdo ir pirmametės akade- 

Džiaugšmas‘ gi ypatingaiĮ 
tiems tėveliams, kurie šavoi 
dukreles mato tame gražia-į 
me būryje muzikančių.

Pirmiausia pasi. gird o 
‘•Washington Post. March'’

WŪBGESTER, MASS.

JONO MEILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygą išgyrė visa rim* 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta jų įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai? 
la $1.50. Bet dabar“Darbi- 
pinko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centui; popie- 
rio viršeliais 30 centų.

Dabar yra geriausias lai
bas įsigyti Šią taip brangių 
ir naudingą eilių knygų. .

“DARBININKO” ADM., 
868 W. Baoadvfty, 
South Boston, Mass.

Gegužes 9 'dienų ligoninė
je ūmai mirė J.Tamošaus- 
kas. A. a, velionis buvo dar 
jaunas vyras ir įžymus im- 
tyninkas. Atletikoje buvo 
žinomas ir pagarsėjęs var
du ‘e Ji m Tarno. ” Jis pari
to beveik visus drutuolius 
sidso apylinkes.

lošimus su įvairiais basęball 
rateliais. Būtų geia, kad ; 
mūsiškiai parodytų svetini- J 
’aučiąms ‘kokius gabumus. . 

'lietuviai berniukai turi, sa- ’ 
vyje. Laukiame.
ŠV. VINCENTO. PAU-' 

LIEOIO DRAUGIJĄ 
Nemaža yra šioje koloni- 

oje žmonių, kurie kenčia 
vargų ir prispaudimų. Mū
sų parapijos Šv.'Vincento 
Pauliečio draugija, šu‘ pa
galba vietos klebono, rūpi
nasi visų prispaustųjų rei
kalais. Iki šiolei išdalinta 
1865 svarų. miltų, daug rū
bų ir įvairių valgių. Kiek 
galimh ir toliaūs -stengiasi 
sušelpti nelaiminguosius.

PIRMOJI ŠV. KO
MUNIJA

Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos vaikeliai prie Pir
mosios Šv. Komunijos priė
jo šeštadienį, gegužės ‘20-tų 
(jĮienų. Vietos klebonas kun. 
P. V. Strakąuskas atnašavo 
šv. mišias ir prileido vaike
lius prie šv. Komunijos. 
Vietos parapijos mažesnis 
choras, vedamas vietos var
gonininko Emil. Šlapelio, 
giedojo per*šv. mišias. Dau
gelis tėvelių ir giminių atsi
lankė į bažnytėlę sykiu su 
vaikeliais pasidžiaugti jų 
laiminga dienele.

Sekantieji priėjo prie 
Pirmosios šv. Komunijos: 
Pranciškus Kasmanas, Vy
tautas Paulauskas, Jonas 
Raūdeliūnas, Vincentas Ru
sas, Juozapas Sasnauskas, 
Prailciškus Stanevičius, 
Pranciškus Žebris?„ Elena 
Bugdžiūnaite, Joanna Juse- 
viči.ūtė, Jadvyga Mikalopiii- 
te, Elena Sasnauskaitė, Vįr- 
ginia Žiliehytė.

GARY,INDIANA

SUŠELPTA 60 ŠEI- 
.••..AfYKįr "

Labdarių draugija- šioje 
kolonijoje gražų darbų dir
ia jau. nuo 1919 metų. Kas
met, ypač Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga, geraširdžiai 
lietuviai, biznieriai gausiai 
aukoja valgiais ir drabu
žiais, kuriuos išdalija lab
darių komitetas. . Basku ti
nkuoju laiku aukojo A. Jo- 
kubauskas, P. Milius, A. 
?auliukonįs, ^*. Patinskas, 
t>. Matulaitis, A. Abračins- 
kas, J. Kardais, A. Purasy 
J. Struckus/V. RepeČka, P. 
Kandrotavičiūs, J. Kačins
kas, V. Būda, J. Dapkūnas, 
■L Palaima, A. Kerus, A. 
šoklys...

Visiems aukotojams f;x- 
r:ame širdingą ačiū.

tabdariu Kon.ilrtrfs.

L1WRENCE, MASS.

Profealooala!, bfanlorlal, pramonin
kai. kurio skolbiapi “Darbininke,” tik
rai verti skaltriojtj parama*.
- viai tuuniiakitf* “Darbininko."

Telefonas; Pla*a 1350.

Graborius ir Būlsnmuotojas 
423 S. PAOA STRHIN?, 

BALTIMORĘ, W.
Gegužės 14 d. Motinos 

dienoje, prieš, šv. mišias, iš
kilmingai priimtos naujos 
narės į Motinų Arkibrolijų. 
Visa draugija išklausė .šv. 
mišių ir in corpore priėmė 
Komunijų.

Po mišių salėje buvo pa
rengti pusryčiai naujoms 
narėms pagerbti. Kun. Pr. 
•Juras prakalbėjo į naujas 
nares ir išreiškė daug gra
žių minčių apie motinas;
? A. K.

Ar jus Turite tą “Nesijaučiu 
Gerai” Jausmu?

jfusų patarimas! jums yra,. nueikite 
pas ąnvo vaistininkų ir ųž doleri nu- 
Mplrkite saft buteli ' . •_______ g

Nuaa-Tone
Po visą pasauli paskubusi toniką, kn- 

. ris stimuliuoja jūsų apetitu, atgaivina 
visų jūsų sistemų, ir jus jausitės tvir
tesniu ir miegosite geriaus. .Viso m<>/ 
nėšio treatnientas vienam©,butely] ta-/. - 
bletkų. Pradekite šį treatmentų tuo- 
jaus ir. jeigu po. dvidešimts dienų jus 
busite j • neužganėdintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti jus neimate 
jokios rizikos. - . .,

KONCERTO ATBAL
SIAI

Gegužės 7 dieną Šv. Ka 
zimiero Akademijoje įvyko 
didelis koncertas. Audito
rija prisirinko pilnutėlė 
žmonių. Buvo malonu pa- 

■ ž velgti į tą minią žmoni n, 
kurių dauguma iš toli atvy
ko pasiklausyti akademikių 
koncerto.

Programų pradėjo plačiai 
pagarsėjęs akademikių or
kestras. Chicagos lietuviai 
džiaugiasi šiuo orkestru..- Imikės pasirodė scenoje. Rit

mingai šokdamos Norvegu 1L_ Šokį, jos atrodė tartum ore 
[skrajojančios. ’ Nuskridu

si sios nuo scenos, užleido vie
tą antrametėms, kurios pa
šėko rusiškų. šokį.— “Troi- 
ka.” , " ’ .

Pereitą žiemų akademi- 
kės sužavėjo 20,000 .žmonių 
minių, kuomet jos Tautų 
Karnįvąle šoko lietuviškus 

I šokius. . Visi negalėjo. atsi
gėrėti gražumu lietuvių šo
kių ir . mūsų liaudies, daine
lių. Dabar tos pačios lietu
vaitės, pasipuošusios gra
žiais tautiškais rūbais ir. Tu
fų vainikėliais ant. galvų, 
vėl linksmino publiką. Jos 
kartu šoko ir dainavo

?. t.. ’• .>,•■? t

! Keliauk į Lietuvą Į
Greičiausiais ir Patogiausiais Laivais

IŠPLAUKIMAI:

Birželio 9 d. Laivas “Bremėn”
.. . Birželio 17 d. Laivas “Europa” ' 

PER 7 DIENAS Į LIETUVA

BROADWAY TBAVEl BUREAU
n • « ' . ■ ■

K. J. VIESULĄ, VEDĖJAS
| 366 W. Broadway, . Sb. Boston, -Mass.

“! 4. <Tel.. Sb., Boston 0620. .

Į

i s

PAVYKO
Šv. Kazimiero draugija 

Maironio parke' turėjo ba
lių, gerai pavykusį.. /Visi 
nariai ir svečiai linksmai t •
•Laiką praleido. Šeimininkė
mis buvo ? Rainikienė,. Ala- 
vošienė, .ŠČiukienė, Gražu- 
lienė, Bruožienė, Rogalienė. 
Rengimo komisijoje — J. 
Rainikis, J. Bruožys ir P. 
Alavošius.

' Draugijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks, gegužės 22 
d. Visi nariai privalo daly
vauti. Bus išduota apyskai
ta iš buvusio banldeto. .

. Komitetai

L0WELL, MASS.
BASĘBALL.

Parapijos Kadetų “ base- 
bąli ” ratelis prado j c. lošt i. 
Iki šiol ’nieko įdomaus ne
parodė. Ateity galės paro
dyti savo gabumus. Jų tvar
kytojas pranešė, kad šių va
sara turės dvidešimts tris

šiame miešto dirbtuves 
pradėjo geriau dirbti, Dau
gelis Žmonių sugrįžo prie 
savo senų darbų ir kai’ ku
rie jau dirba pilnų laikų.

FAtIBINKI SIU GERIAUSIĄ 
IBAUGĮ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
KINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. _

“D ARBININKAS” išeina du Sartu kiekviS

į si naujausias ir teisingįąumas žinias, gražiausius 
ę pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 

gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
š Lietuvos ir Vilniaus krašto. .
3 “Darbininkas” metams.------ .... ..-4.00
■ “Darbininkas” pusmečiui ....... .$2.00
š J ei imsi tik vienų kartų į savaitę.... $2.00
1 GALI UŽRAŠYTI BAVO GIMINĖMS
L ĮLI1TUVĄ

Metams.......... «•*..... *.«..... * .$5.00

I
 Pusmečiui .......................... .......  .;. ‘. $2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD
• IR NAUDOKIS JA

“DARB1KINK0” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA įvairius spaudos darbus 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
. Reikale kroipkii&a pas

| “DARBININKAS”
į 866 W. BROADWAY . 80. BOSTON, MASS.
L Tel. So. Boston 0620

L. D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metine Gegužine 
-^Muzika Gegužės 30,1933, Romuvos Parke, Hantelio, Mass. Margumynai



' Antradienis, įėgn^Žg ŽS, IflSŽ <
■ n.ulMini ja

■' •*

...
t.
£

5 ;
Rytinių Valstijų Žinios M -«•

SPAUDOS REIKALU 
APYLINKĖJ

. Kiek:, pavieni katalikai ir 
. ypač įvairios katalikiškos ' 

„organizacijos pagelbėjo be
sikuriančiai mūsų brangiai 
tėvynei, sunku ir išvardyti.

• 'Gal net perdaug. katalikiš
koji Amerikos lietuvių vi
suomenė padėjo kaštų savo 

. senajai užjūrio šaliai ir dėl
to savo tautos reikalus čia 
Amerikoj didžiai nuskriau
dė. .

Pagaliau, nors pavėluo
tai, sumanesnieji veikėjai 

7 pastebėjoj-kady toliau tuo 
. keliu nebėra reikalo ir gali
mybes eiti, nes viena ranka 
begindami Lietuvos reika
lus, kita ranka nebepajė
giam apginti savo tautos ir 
religijos reikalus čia Ame
rikoj. Perdaug užsiėmę. 
Lietuvos ekonominiais ir 
kultūriniais - reikalais, per? 

. . daug pamilę viską,. kas tik 
lietuviška, nebepastebėjom 
savo tautiečių tarpe tautą 
ėdančių kirminų, tautinės 
idėjos išnaudotojų, kurie 
kilnių idealų . priedangoj 
graužia mūsų religinius ir 
tautinius pamatus.

j Tai pastebėjus, apsisprę
sta ir. mesta šūkis: “gorė
dami .būti naudingai^ Tau
tai ir Tėvynei; turim sustip
rinti katalikiškąjį veikimą 

• Amerikos lietuviuose.” O 
kaip mes tą atliksime ? •

Toliau pramatantiejį ir. 
ir pasišventę vadai įsteigė 
Liet. Bernaičių (Thomp
son, Oonn.) ir Lietuvių 
Mergaičių (Ne\vton, Pa., 
Cliieago, EI) kolegijas ir 
vienuolynus. Tai gražūs ir 
brangintini žygiai! Bet y-r 
ra gal dar svarbesnių — tai 
itžlaikymas ii* išplatinimas 
lietuviškos katali kišk o s 
spaudos. -

Spauda šiais laikais yra 
pirmoji pasaulio galybė, — 
sako Popiežius Pins XI, to
dėl neprotinga būtų, jei ją 
valdyti ir kontroliuoti pa
liktume savo priešams. O 
ar mūsų gyvenime ne taip 
yra? Taip, prieš 5 bedie
viškus laikraščius Brookly- 

. no katalikai neturi. nė vieno 
..savo katalikiško laikraščio, 
jie savo kišenėmis remia ir 
užlaiko tuos bedieviškus 
Šlamštus, kurie , griauna mū
sų dorą, religiją ir tautinį 

/ susipratimą. Ar tai mums
■ negėda, ar tai yra. suderina- 

ma su katalikų principais 
/ bei pareigomis ? Taigi, at- 
• ■ buskime tarnavę , maskuo- 
y tiems išu ųidotojams. jei 

laiku nešusiprasime, jei nė- 
A išeisime į skaitančią visuo- 
A" menę su rimta- visiems pri- 
j- einama katalikiška spauda 
J • veltui mūsų kolegijos, 

' bažnyčios ir' • vienuolynaų 
■_ .viskąsr.ištitps* nejučionds. ir 

i nematant * “O išėję* vadai 
i • bus be kariuomenės?’ Tąi- 

gi, lietuviai , katalikai, jei 
save skaitote tokiais, jei va-

vybėš gynėjai^ susirūpinki
te, kad Amerikos lietuviuo
se nubūtų vietos tautos kir
minams, kad jų pamatuo
se nesiknistų rusiškų .marš
kinių galbmtojai ar gra
žioms idėjoms pasipuošę jų 
tarnai 1 ‘bepartyviai? ’ šio 
pastarieji yra daug pavojin
gesni už atvirą priešą, nes 
nejučiom ir nepastebimai 
nuodija visai sveikatą vi
suomenės dalį. Jei norime 
(urūt mažiausiai aukų ir ko/ 
vą laimėt, turime galimai 
gieičiau numaskuot savo 
priešą,., kūd visi matytų jo 
LkĖąjLveidą^ kad 'suprastų 
iki šiol darytą klaidą juos 
remiant. ...

K. Vainius.

LIEPOS-JULY 4-JI
Didžiojo New Yorko ir 

Xew Jersey lietuviai visit 
smarkumu ruošiasi Didžia
jai savo iškilmei Lietuvių 
Dienai, kuri įvyks 4-ta Lie
pos, Klasbiaus Clinton Pk., 
Maspeth, N. Y. Išrinktoji 
komisija dirba -visu smar
kumu, kad šventė būtų įdo
miausia ir pasekmingiausia. ■ 
Jau nusamdytas šaunus p. 
V. Berenio Radio orkestras. 
Kviečiami apylinkės chorai 
sudaryti milžinišką jungtinį 
chjdrą. Organizacijoms pa
skirtas dovanos už atsižy- 
in ėjimą tikietų išplatinime. 
Tarp įvairių programos 
11 largumynų yra numatomos, 
ir sporto programos—rung
tynės. Tat laukiame visi 
tų retų ir nepaprastų iškil
mių. ...

Amerikon buvo pastovus 
Waterbuiy’o gyventojas, - ir 
Brookljmo (dalis miesto) 
lietuvių tarpe buvo pionie
rium. • . ■ . \
■ Apie 1905 m.’ velionis įkū
rė privatų banką. Vėliaus 
perorganizavo uzvŪdinda- 
mas Kažemėkas and xCo. 
Bank, Ine. Išpradžitj sekė
si. gerai, bet ištikits didžiu
lei ekonominei krizei, bank- 
1‘otavo, kaip ir daugelis šios 
šalies bankų.

Velionis buvo malonaus 
ir simpatingo bįido. Duus- 
niai reme labdaringus .dar* 
bosą Nebuvo,paskutinį Lie- 
tuvos| kovoose Už nepriklau
somybę. Tačiau turėjo tą 
ypatybę, nesiskelbė ir nerei
kalavo, kad “jį kas girtų ar 
aukštintų.

Velionis K. C. Kožemė- 
kas buvo LRKSA. 91 kp. 
nariu nuo 1912 m.

Jo mirties priežastimi lai
komas apsinuodijimas nuo 
per didelės dozos vaistų.

ATSIŠAUKIMAS į LIETU- 
VOS ATSTATYMO BEN

DROVĖS ŠĖRININKUS

MIRĖ BANKININKAS 
KAŽF.MĖKAS

WATERBURY, Conn~- 
. Gegužės 14 d. mirė K.. 0. 
Kažėmėkas. Velionis yra 
gimęs Lietuvoje apie 1865 
m. Korpiejų kaime, Barti
ninkų vai., Vilkaviškio ap
skrity. Amerikon atvyko 
1889 m. 1905 m. .vedę p-lę 
Oną* Rubiūtę. . .

Paliko nuliūdime žmoną 
Oną ir tris sūnus — Edvar
dą, Algirdą ir Adolfą,

Velionis gyveno Union 
City, biznį turėjo Wąterbu- 
ry ir nuo dienos atvykimo

šiuomi pranešu- L , A. B. 
Šėrininkams, -kad jau tris 
savaitės kaip išsiuntinėjau 
Komisijos atsišaukimus ir 
Įgaliojimo - blankas, tiems 
šėrininkams, kurie iki šiam 
laikui savo įgaliojimų dar 
nesate prisiuntę. Yra būti
nai reikalinga' tuojaus pri
siųsti įgaliojimus, kad. iki 1 
d. birželio būtų galima suži
noti, kiek viso balsų susida
rys ir ar bus galima turėti 
legalis susirinkimas. Jei ne
susidarys kvorumas iki 1 d. 
birželio, tai direktoriafas tu 
rėš imtis visai kitų priemo
nių sudarymui legalio sei
mo. . ,

Deja, iki šiam laikui la
bai mažas skaitlius tų šėri- 
iiinkų savo įgaliojimus pri
siuntė. Pasitikiu, kad ' šis 
mano atsišaukimas nebus 
be atbalsio. Visi greitai su
kruskite ir tinkamai išpil
dytas įgaliojimo blankas 
prisiųskite į Centrą.

s A. B. Strimaitis, 
L. A. B-vės Sekret.

£
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PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
’ TIK KĄ GAVOME SIUNTU^ NAUJU MALDAKNYGIŲ

LABAI PRIEINAMA KAINA

. “MALDŲ RNKNELS”
. Kainos :

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1*75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais >00 (buvo $1.25)

. Imant didesnį skaičių, duodame gėtį nuolaidą. ; .
Knygutės Ifibai tiūkainos, dovanos vaikučiams prie pir- 

fflošKointmijos Ė kitOint Iškilmėms. • .
ViSUs užsakyiriils jsiąskhe sekančiu antražu:

“b AŠBĮNiNKAS” •.
860 ifrOttdfcayj . „ U- . SOi Bortoiii MaSs,

|
; i

Žinios Iš Lietuvos 
Rekolftkctyos Ir Šv. Metų Atidarymo 

■ MinSjimasj
■ RASEINIAI.

Šių metų kovo mėn. 27,28 
ir 29 dd. įvyko mokinių re- 
kvlekcijos. Jas vedė Tėvas 
.Bonaventūra Pauliukas, O. 
P, Dalyvavo gimnazijos, 
žeinės ūkio mokyklos moki
niai ir mokytojai. Laike 
trijų dienų buvo pasakyta 
devyni pamokslai. Visi kląu 
sytojai . buvo suįdominti 
gražiomis konferencijomis. 
28 d. 4 val. vakaro įvyko 
bendra mokinių išpažintis. 
Prie klausyklų. matėsi kele
tas mokytojų,, tai gražus pa- 
vyzdis mokytojams ir įnte- 
ligentams. Paskutinioje re
kolekcijų dienoje, 8 vai. ry 
to laikė šv. mišias Tėvas 
Bohaventūra, o mokiniai 
laike mišių giedojo “Never
ki vaikeli,” ‘Alyvii darže
ly,” “Jėzau prie manęs at
eiki” ir kt. Laike mišių da
lino Šv. Komuniją. . Iš tik
rųjų gražų ir įspūdingą ic 
giūį sudaro, matant tiek 
daug pamaldžių jaunuolių 
mokytojų priimant į savo 
širdis Kristų Karalių. Pasi
stiprinę “Angelų Duona,” 
mokiniai issiskifste t į na
mus. 12 vai. vėl visi susirin
ko. Tėvas Bonaventūra pa
sakė paskutinį pamoksią. 
Paskui giedojo šv. P. Mari- 
j os litaniją, prie išstatymo 
£y. Sak’ramerlo. Po litam r 
jos buvo palaiminimas su 
Švenčiausiu. Uždėjo atlai
das ant rožančių^ įrašė vi
sus į “ŠV; Domininko Ro- 
ž.'ąuiaus“ Arkibroliją” ir su.- 
;«<kė Šv. Tėvo apaštališkąjį 
p.flaimhiimą.
“ Mokiniai ir mokytojai 
nuoširdžiai dėkojo Tėvui

. Bonaventūrai ir kapelionui 
kim. Dorusevičiui už suruo
štas rekolekcijas. Mokiniai 
niekuomet neužmirš “balto
jo tėvelio” pamokinimų.

Kovo 29 d. vakare buvo 
surengta bendra vaikų išpa
žintis pradžios mokyklų mo
kiniams. Išpažinčių klausė 
TT. dominikonai, Dekanas 
ir gimnazijos kapelionas. 
Ant rytojaus 8 yal. buvo 
bendra Šv. Komunija ir T. 
Bonaventūrą pasakė tai 
dienai pritaikintą pamoks
lėlį/ Labai; malonu, labai 
grąžų įspūdį sudarė, matant 
tipię 200 vaikų priimant į 
savo nekaltas ir jaunas, 
skaisčias širdeles Kūdikėlį 
Jėzų. \ ’ ' ?

Kovo 30, 31 ir balandžio 
1 d. buvo suruoštos rekolek
cijos parapijiečiams ir 40 
Valandų adoracijos atlaidai. 
Rekolekcijas vedei visų tą- 
seiniškių mylimas Tūv; Bo
naventūra, O. P. Iš pat 

f ahkstaUs ryto, buria! žmo- 
; nlų iŠ kaimo ir iš miesto 
i sluibinosi į bažnyčią. Penk- 
į tą vai. išstatė 3v. .Sakrlį

mentą adoracijai ii*. Šv. mi- ( 
šias giedojo Tėvas Bona- ; 
yentura. IŠ gretimų parapi
jų atvažiavo , daug kunigų 
(iš Girkalnio,. Kabiųjų, Ne- : 
makščių, Šimkaičių ir kt.) 
ir žmonių, švontnamis pil
nas žmonių, <o jau klausyk
los gulte nugultos* Tėvas 
Bonaventūra savo įspūdin
gais pamokslais apie mirtį, 
amžinybę, žmonių, pareigas, 
moterystę, šv.; mišių svarbą 
ir kt. jaudino visus žmones. 
Ne viena paklydusi avis 
grįžo į Kristaus kaimenę.- 
Per tą laiką prie išstatyto 
Švenčiausio žmonės giedojo,; 
vaikščiojo stacijas ir tt. Per 
visą laiką daugybe žmonių: 
ėjo prie šv. Komunijos. Iš-: 
tikrųjų su jaudina * žmogų, 
matant einančių prie Dievo 
stalo tiek daug senų ir jau-, 
Uų, inteligentų ir kaimiečių.. 
Buvo ir tokių, kurie jau 
niekuomet nebeateidavo į 
bažnyčią ir jau 20 ar 30 me
tų kaip buvę išpažinties. O 
dabar per šias rekolekcijas, 
nuėję pas “Viešpaties am
basadorių” nuplovė savo 
kaltes, susitaikė su Jėzumi 
ir vėl tapo bažnyčios vai
kais ištikimais. Paskutinio- 
je rekolekcijų dienoje buvo 
suruošta procesija lauke. 
Pasitaikė oras gražūs, pau
kšteliai čiulbėjo,- saulutė 
švietė skaisčiai ir tikinčiųjų 
maldos kilto kilo .prie Die
vo. Išsitiesė ilgiausia- proce
sija. Sugrįžus į bažnyčią, T. 
Bonaventūra pasakė trum- 
pą panieksią apie šv. kry
žiaus garbinimą ir šv. nie
kus. Ragino, kad mes kryžių 
geibtume, nes jis yra mūsa 

. paguoda ir suraminimas 
varguose ir nelaimėse, ir 
kad kiekvienas katalikas 
savo namuose turėtų pasi
kabinęs ant savo sienos 
kryželį; Po to uždėjo atlai
dus ant rožančių, medalikč- 
b ų,. kryželių ir k. Taip pat 
suteikė Šv. Tėvo apaštališ
ką palaiminimą ir visus 
ž nones įrašė į šv. Dominiko 
Rožančiaus Arkibro 1 į j ą. 
Parapijiečiai dėkingi gerb. 
Dekanui ir <£ baltiesiems tė
veliams” už suruoštas reko
lekcijas ir už gražius pa
mokinimus. .

O balandžio 2 dl įvyko šv. 
Metų atidarymas. Iškilmės 
prasidėjo nuo ankstaus ry
to. 6 vai. išstatė Šv. Sakra- 
ląentą, ir giedojo šv. Mi
šias Tėvas Bonaventūra. 
Liuke mišių buvo duodama 
Šv. Komunija* Bažnyčia ^bu
vo pilna, ir. beveik visi žmo-. 
nūs ėjo prie B v. Dirvo stalo. 
Ypač teku pastebėti dftug 
moksleivių ir inteligentų. 
Tai gražstt pavyzdys! Visi 
paskui atydžiai pasiklausė.

j?auliukd tai dienai

pritaikinto pamokslo. Tą 
dieną, Kančios 'Sekmadieny, 
švenčiausias ‘ buvo išstaty
tas viešam garbinimui 13 
valandų. Kiekvieną katali
kiška brolija ir organizaci
ja turėjo paskirtą valandą 
adoruoti. . '

Ypatingai gražų įspūdį 
padarė, atvykdami organi
zuotai gimnazijos, žemės ū 
kio ir pradžios mokyklų 
n.ūkiniai su savo mokyto
jais į bažnyčią, giedodami 
“Dievas mūsii prieglauda it 
stiprybė. ’# Mišias atnąšav<> 
Kapelionas ir pasakė pa
mokslėlį. Laike mišių visi 
Trrokiniair su didžiausiu en
tuziazmu giedojo giesmes. 
Pasibaigus jų valandai, iš- 
sirikiavę tvarldngai vyčW 
ir pavasarininkai su vėlia
vom giedodami “Dievas 
mūsų prieglauda” atėjo į 
bažnyčios vidurį. Pagarbinę 
Wv. Sakramentą, užgiedojo 
savo himną ‘(Nauji laikai 
mums spindi, žiba!” Visi 
labai gražiai ir sutartum 
giedojo. Sumą giedojo De
kanas Pacevičiųs. Po sumos 
Tėvas Kazimieras Žvirblis, 
O. P. iš Aikyklos perskaitė 
tos dienos evangeliją ir 
Kauno Arki vyskupas - Met
ropolito Juozapo Skvirecko 
laišką tikintiesiems apie šv. 
metus. Bažnyčia ir švento
riaus dalis pilnutėlė žmo
nių, nes norėjo išgirsti T. 
Kazimiero pirmąjį pamoks
lą. Tą dieną visas šventna- 
ims giedojo šv. giesmes. .

Nuo 4—7 vai. adoravo 
gimnazistės. Gražu buvo 
matyti, kaip tos nekaltos 
mergaitės, lyg vaidilutės, 
klūpėjo prie Dievo alto
riaus. ... 6 vai, po pietų atėjo 
Dekanas, T. Kazimieras ir 
Dominikonų, kandidatai ir 
užėmė savo vietas šanktua- 
Tijoje. 6:45 vūl. atgiedojo 
Mišparus Tėvas Kazimieras 
ir suteikė palaiminimą su 
Šv. Sakramentu. Tokią, 
b rangią šventę negreit už
mirš raseiniškiai. Dieve 
duok, kad tokias šventes 
švęsdama mūsų šalelė vėl 
atgautų “Šventosios Lietu
vos” vardą!

j. Grigaitis.

Girtuoklio burna išdžio
vina kišenes. *

Kiekviename vyno stiklo 
yra velniukas;

E 
B
!

S 
i 
•i 
s

STUDENTŲSEIMAS
Amerikos Lietuvių Kata

likų . organizacijos seimas 
įvyks pirmadienį, gegužės 
menesio 29 d., (prieš Deco- 
ration Dąy), Švenčiausios 
Mali jos lietuvių Kolegijom 
j e, Thompson, Conn.

L Visos studentų kuopos , 
privalo išrinkti ir atsiųstirį 
seimą po vieną atstovą huo 
savo kuopos penkių narių. 
Šie atstovai, sendraugiai ir 
nariai rėmėjai turi balsavi-; 
mo teisę seime. - .
, 2. Visi atstovai privalo ' 
turėti raštiškus įgaliojimus^ 
kuriuose būtų Dvasios Va
do ir kitų valdybos narių 
du parašai.

3. Visos studentų kuopos 
privalo prisiųsti savo įvai- 
rius sumanymus, konstituci
jos pataisas raštu kuo .ank
sčiausia prieš seimą Centro 
Sekretoriui — Mr. St. Vai
čaitis, St. Mary’s Oollege, 
Thėnipson, Oonn. • ‘

4. Kiekvienas dalyvaująs 
seime studentų kuopos at
stovas arba narys moka re
gistracijos mokesčio 50 cen
tų. Sendraugiai, rėmėjai 
ir svečiai. moka, po $1.00. •’

Visi studentai-ės, sen
draugiai, rėmėjai, visuome
nės vadai, kurie yra susirū
pinę mūsų1 tautos ateitimi/* 
yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame lietuvių 
Šviesuomenės nepaprastame 
ir iškilmingame susivažiavi
me. ‘ • *' .

Visos Studentų kuopos 
privalėtų kuo greičiausiai 
atsilyginti prieš Seimą su. 
savo nario mokesčiais. Pi
nigai siunčiami Centro Iž
dininkui, K E. Galinis, 86 
Euller Street, Dorchester, 
Mass., siunčiant pinigus, 
reikia pažymėti adresą ir už 
ką siunčiama.. ,

Visos Studentų., kuopos 
privalo kuo greičiu u s i a i 
prisiųsti Centro Sekreto
riui, St. Vaičaitis, Št. Mh\ 
ry’s College, Thompson, 
Conn., savo kuopos Dvasios 
Vadų, valdybos narių var
dus ir pavardes ir adresus.

Visi nariai studeniai-ės, 
Dvasios vadai, sendraugiai 
ir rėmėjai privalėtų ir tu-' 
retų varyti aktingą darbą, 
organizuodami stttdentus-es 
į kuopas visose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

Centro Valdyba.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIA BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir' patarėją—laikraštį . į 
‘ ‘ Darbininką. ’ ■ Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar. savo prietoliamš pado- * * 
vanoti naują maldaknygę, rožančių ąr gražią ’ 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiamo.
LIETŲ1UŲ UN1VERSALIS BIURAS, Ine.

i Būvąs! “VYTAUTO SPAŲS'fpVfi” .
| 423 Grąnd Sį ;. • Brooklyn, & Y;

•;! ’ •. -ŠTagg 2-2133 • ‘
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r AL K. Studentų Organizacijos Seimas
DIO r ir IK K X s

į-\ Amerikos Lietuviu Katalikų Studentų organizacijos 
f seim?is įvyks pirmadienį, gegužes menesio 29 d., Švč. Ma
lk rijos Lietuvių Kolegijoje, Thompson, Conn.
t 1. Visos studentų kuopos privalo išrinkti ir atsiųsti 
t- į seimų po vieną atstovą-nuo savo kuopos penkių narių, 
į Šie atstovai, sendraugiai įr nariai rėmėjai turi balsavri 
| mo teisę seime.

2. Visi atstovai privalo turėti raštiškus įgalibjimusj 
įj: " kuriuose būtų Dvasios Vado ir kitų valdybos narių du f parašai.
ĮF X Visos studentų kuopos privalo prisiųsti savo įvai- 
į rius sumanymus, konstitucijos pataisas raštu kuo anks- 
r Šiaušia prieš , seimą Centro Sekretoriui — Mr. St. Vai- 
g Čaitis, St. Mary’s Cdllege, Thompson, Conn. .
[ 4. Kiekvienas dalyvaująs seime studentų kuopos, ąt-!
į stovas arba narys moka registracijos mokesčio 50 centų.

. Sendraugiai, rėmėjai ir svečiai moka po $1.00.

pasirodymas buvo Byookly- 
ne. ■’ 1

1911 m. Šv. Cecilijos cho
ras buvo * geriausias toje 
apylinkėje.

- P-nui. Radzevičiui pasi
traukus choras buvo susilp
nėjęs, bet atvykus vai*g. Mi- 
kolaičiui vėl susitvarkė*

Vėliau mūsų parapijoje 
vargonininkavo S. Dauno
ras, A. Šlapelis. Pastarasis 

Į turėjo chorą iš 50 narių.
Dabar chorą veda gabus 

vargonininkas p. Ą._ Stan- 
šauskas. D.

Žinios Iš Lietuvos
RASTI ARKLIŲ KAPAI kalnas. To kalno iškasami

Šiomis dienomis prof.
Volteris ir konservatorius
Mekas, buvo nuvažiavę.į Mi- 
kytų kaimą (Dekėčįų valse.,
Šalnų apskr.), kur kasama

BROOKLYN, N. Y.

f

t< ■
k

• SEIMO TVARKA. .
10 vai. (Dienos Taupymo Laiku) ryte—Iškilmingos 

sv.. mišios, laikomos Dvasios Vado kun. K. Jenkaus; pa
mokslą sako kun. J.. J. Kripas.
-ri 11 vai. Seimo atidarymas:__ ■ ■.

a) Garbės Pirmininkas kviečia Dvasios Vadą ari 
kalbėti maldą;
b) Malda;
e) Centro pirmininko kalba;
či) Garbės ir darbo prezidiumo ir komisijų rin
kimai;.
e) Sveikinimai.

' 12 :30 vai. Pietūs. ’ 7
> 1:45 vak p. p. Antrasis posėdis.

a) Centro Valdybos nariii pranešimai raštu;
v b) Paskaita;

c) Nūtarinnj. bei rezoliucijų priėmimas;
d) Centro Valdybos rinkimai;
e) Seimo uždarymas.

Visi studehtai-ės, sendraugiai, rėmėjai, visuomenėsĮ OVJJLVAJ. CUU.5XCVJLj • A VJ-U-Vr J j V10U.VX11V-U.VXJ

F r vadai, kurie yra susirūpinę mūsų tautos ateitimi, yra 
• nn>nS'irr1?Tni Irvinoifirni rlnlTTTTnH+i žinma linfnviii ŽTriosiinmo-nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiame lietuvių šviesuome

nės nepaprastame ir iškilmingame susivažiavime.

r '■

. t-

?
• l*- .

, Kun. K. Jenli'usf 
Dvasios Vadas.

Pranas Bublys, 
Garbės Pirmininkas.

Jonas &. Morkūnas, • ’ 
Pirmininkas.

Kiin. K. Drbonavioius, 
Vyriausis Redaktorius.

Pranas E. Galinis, 
Iždininkas.

Kazys Vengras, 
Vice-Pirmininkas.

Stasys, Vaičaitis, 
' . . ‘ Raštininkas.

Izabele LesčinskaiĮė, 
Finansų Raštininkė.

Jpnąs P‘ Pilipauskas, 
Redaktorius.

Juozas B. Eaučka, . 
Administratorius.

L .
t

NEtfARK, N. J.
Gegužės 14 d. Šv. Cecili- 

' jos choro narės surengė 
• gražų vakarą pagerbimui 

, Motinėlių ir suvaidino gra- 
f žų veikalą “Motinos Šir- 

'.dis.” Vaidino šie asmenys: 
L- S. Pocius, J. Ponelis, J. 
k . Mackus, A. Ponelis,. O. Pa- 
į lešiūtė, E. Penelytė, K. 
B Gi?umuliauskaitė, O. Bub- 
L lienė. Vaidintojus mokė.A. 
f Stanšauskas,. Vaidintojai

- roles gražiai mokėjo, tai veri 
Š kalas‘išėjo gražiai. : 
E- Žmonių buvo pilną salė.. 
E Labai senai tiek žmonių bu- 
P* vo. O. Šemiūtė pasveikino 
fe' Motinas gražiu eilėraščiu. 
E,. Visoms motinoms buvo prį- E segta po gražią gėlę. Po 
E vaidinimo motinos buvo pa- E vaišintos.
| Kleb. kūn.- Ig. Kelmelis
B ’i pasakė, sveikinimo kalbą 
K . motinoms. Programos lari 
L ke buvo vienas išsišokėlis,
f bpt .nabagas buvo ■ pasodin-
| tas kaip ant žarijų. Beike-

L nJribL

Žmonių buvo daug ir visi 
Linksmai praleido laiką. . :
. Buvo daug gražių mar
gučių, kuriuos numargino 
mūsų moterys ir merginos.

Dovanas laimėjo , K . M. 
'Arbačiauskiene, P. O. Po- 
dūle ir P. A. Mcckevičius.

Klubas gerai gyvuoja.
Nare.

akmenys sunešti iš morenos. 
Nuo .40 centimetrų ligi vie
no metro, gilumo smėlio 
sluoksnyje randama labai 
daug arklių kaulų su žalva
rinėmis senienomis. Įdomu 
tai, kad randami arklių 
kaulai su įvairiais papuoša
lais, pay., rasta arklio galva 
gražiai papuošta su skam
bučiais. Pasitaiko rasti ir 
žmonių kaulų/ Iš rastųjų 
arklių kaulų spėjama, kad 
tame kalne maždaug Į0—13 
amžiuje yra buvę arklių ka
pai. Kalnas turi apie 5 ha

S Telephone: STAGG 2—0706

IDR. BUDAS K. VENCIUS
Į DANTISTAS

X—RAY
| Narni] Telefonas: : Mlchigan 2—4273

VALANDOS: |
Nuo o—12 18 ryto, 2—8 vak, |

Avcntadięniaia suaitarut |
499 GRAND STREET |

(kampas Union Aye.)' |
B B O O KI. Y N, N. t. Į

O. BROOKLYN, N. Y.
3eg. -2-1 d., tuoj po- sumos į- 

vyksLDS, 10 kubpos sųsirbikimas 
vai Haiį kviaiUino visos nariu* 
afriUnkyti j < *uhtaiklm| b uL 
RfainkMi ntearipAM. Atriveskite b 
savo draugui prirašyti.

Valdyba

NASHUA, N. H-
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks birž, 4 d., tuoj po pas-> 
kurinių inišbj, pobažnytinčj- sve
tainėj. Kviečiame nariui ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti Škac ergRLKfesiįas,'

SAINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis suriyin- 

kiirias įvyks birž. 4, tuoj po su
mos. Sv; Ka z ima orą ^rap. salėj, 
kviečiam i ris nariai dalyvauti ir 
užsimokėti m&isrines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti .

PAMINĖJO MOTINOS
- DIENĄ. .

' Gegužės 14 d., Moterų Są
jungos 29 kp. gražiai minė- 

[ jo Motinų Dienąj 8 vai. ryte 
išklausė šv. Mišių ii^priėmė
šv. Komuniją, Tuoj po turi 
Šiti. bažnytinėje salėje įvy^ 
ko bendri pusryčiai.

Nuoširdžias kalbas pasa
kė pirm; Mikulskiene ir ki
tos, šeimininkui. vardu kal
bėjo M. Kivitienė. Šeimi
ninkėmis būvo M. Kivitienė, 
P. Benzuvienė, K. Dąmū- 
sienė, J. Terebeizienė.

: 8 vai. vakare įvyko Vaidi
nimas. Suvaidino 4 veiks
mu dramą ■ ‘ MotinosŠir- 
diš.’:

Vaidino šie:
J. Jackiutė, K. Kuzmic

kas, H. Sabaliauskaitė,. P O. 
Kriaučiūnaitė,. J. Malisaus- 
kas, J. Pazereckis,. S. Ma- 
siolytė, A. Žigas, N; N., 
Ą. Putrinas. Vįsį ątliko sa- 

Į vo užduotis gerai. Po vaidi- 
nirno įvyko. šokiai. Penkis 
dolerius laimėjo (po $2.50 
kiekvienas) K. Damusienė 
ir M. Bartkauskhitė. . ■ • .., 

Į . Vakaro pelnas pusiau su. 
' [parapija.

M. S. 29 kp. 'vardu dėko
jam visiems,, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio. 

[ vakaro surengimo ir visiem 
Į dalyviams.

t BROOKLYN, tf. Y,
LDS-12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks geg. 21 d., 6 :30 vai. 
v., Karalienės Angelą parapijas 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4tfi gatvių.

Taigi makfnSkite visi susirinkti 
ir užsimokSti; duokles kurie esate 
skolinai. Nepamirškite ir.naujų 
narių įtriveetj prirašyti prie mftsą 
brandos organlifteijoa,

„ Kviečia Valdyba

HEW HAVHH, CONN.
LDS. 28 kp. mSnesinis susirinki

mas jvyks sekmadienį geg. 28. d., 
1 vah po pięM bažnytinėj svotai-

Kviečiame ąa- 
rlus (es) atftĮtįi-Gępfl; proga užsimo
kėti duokles, t. . - Valdyba

WATERBUBY, CONN.
Geg. 28 d.f 1 vai. po pietą Į- 

yyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokytos kambary, Con- 
gvess Avė.r Ą>sikįfo viri. Valdyba

ploto. Apie trįsketvirtada-- 
liaį kalno jau iškasta ir ka
pinynas sunaikintas. Darbi
ninkų pasakojimais, pietų 
rytų kalnelio dalyje buvo 
žmonių; griaučių, šiaurinėje 
dalyje vien arklių griau
čiai, o pietų vakarų dalyje 
pastebėta ant duobių kran
tuose . ugnievieČių kontūrai 
ligi 2 metrų gilumo. Prie 
atkasamų kaulų dar randa
ma ir gintaro karolių.

Iš arklių kaulų moksli
ninkai.gali nustatyti, kokios 
veisles ‘•arklių senais laikais 
ture j ome. Kad tokie atradi
mai būtų tinkamai sunaudo
ti,. jais turėtų atitinkamos 
įstaigos susirūpinti.

skelbimų plešytoja buvo 
paduota taikos teisėjui, ku
ris kaltininkę.. nubaudė 7 
paras areštu arba 50 lt. pi
nigines baudos. Moteriškė 
gailiai apsiverkė, sužinoju
si, kad po Velykų teks pasė
dėti šaltojoje. . „ .

UŽMUŠĖ, ĮSIUVO Į MAIŠA IR 

ĮKIŠO Į ŠULINĮ

PAKEITĖ PRIESAIKOS ,

FORMULĘ

- EASTON, PA. .
LDS. 40 kuopos suBirinkimas Į 

vyks "birželio 4 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj, 
Malonėkit visi. nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. gongai!/

Pakruojaus policijoj gau
tas iš Žilių eigulio V. Čepu- 
lio pranešimas, kuriame sa
koma, kad jis, apeidamas 
savo rajone mišką, prie ke
liuko, vedančio į Smilgius, 
rado senam šuliny įkištą 
kažin kolų įtartiną maišą. 
Pažiūrėjęs, kas tame maiše 
besama, rado įkištą negyvą 
žmogų. Tą žmogžudystę po
licija dabar stropiai, tiria.

KAUNAS-JERUZALĖ
PHILADELPHIA, PA.

LD3.13 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį,- ‘biraelio 4-tą dieną 
vakarė, mokykla* kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdybą

Katinas. — Apyg. teismui 
paprašius, Kauno arkivys
kupo Idilija sutiko pakeisti 
dabar teismuose vartojamą 
k’ar tikėjimo priesaikos for- 
mu’ę. Naują formules . 
įą sutvarkė generalvikaras 
fr pustateYėisiuttiyKaš no
rės, dabar jau galės uo ribu’ 
čūir.-: Evangelijos . ir kry
žines—lam ši priesaikos , 
(įalis. bus pakeu;ą‘ k/.olun 
atitenkama ceremoniją. 7

Gerianti mergele yra gė
dos paveiksiąs.

TeL Stagg 2—5048. Notary PubUc

M. P. BALLAS m
B IN LIA ū S K A S 

Oratorius ir Balsamaotojai 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

BRKŠHTGN, MAflB. - 
; kqK_iusirinkimas įvyki
penktadienį, birželio 2 d., 7:30 v. 
yak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Sfc Ateikite viri. Valdyba

t ... . LDS. tOkp. raririnkimas įvyki
| Geg. 17 B. įvyko sUs3-rlal'lbii,želid 3-Čia dieną, 7-tą valandą 
kimae, kurį atidarė pirm, [vakare, bažnytinėje svetainėje. 

[Mikulskienė. Prisirašė nau- [Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 

 

. • . • lin Tiara A^nip^kn OkmnP f atšvęsti dtmmasCcs) prira.

tų tokių tipų visai neįsileis- įį Agnieška *valdyba 
u * / . Išrinko delegates j M. S.j -

‘Programai pasibaigus bu- Al’skričio suv^iavimą, ku- . montelLO, MASS.

vo šokiai, kuriems griežė n* Karalienės Angelu tos. a kį. susirinkimas foyki 
. , j., naraDlioi. Taip pat išrinko,(birželio 6 d; Sv. Roko pat. svet.
jaunų vaikinų orkestras, tik .—. viįSB,ri.j^iOai «wrii Ji .ari-kų susiorganizavęs, bet pa- darbininkes išvažiavimui,^“,“’“ 
si rodė gerai. . Tik kantry
bės, vienybės ir praktikos.

Rengimo komisijoj dirbo
O. Šerniūte, K. Grumuliau-| Yęrko legijono pos-j

N, S. PHILADELPHIA. PA.
LDS. 103 k'p.iačaeeinis' siaairiaki- 

mas įvyks sekmadienį, birž. 4 d., 
tuojaus po IV? Andriejau* 
pat. svetainėj, .1123 Lemdn. St 
Kviečiame narius ir nares ateiti it 
kurią užvilktos duoki £s užsimoku 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie- 
ną haują‘karį prie kuopos prira 
Syti. ; . Valdybe

Nuo gegužės 1 d. | tarp 
Lietuvos ir Palestinos mies
tų Gazos, Haifos, Jaffos ir 
Jeruzalės įvestas telefono 
susisiekimas. Mokestis už 
paprastą trijų minučių pa
sikalbėjimą . su visais mies
tais nustatytas vienas bend
ras 195,50 litų. -

I KLASČIAU^

CIMFABOS
| piknikams, bollanw,
| BoklMH ipasUhloim^
į mama smagiausia ' Meta 1 Bcookį 
I lyns-VasDėthe. Jau laiku ulalsa- 
Į Ryti salf ilocaos sezonai.
Įkamp. Maspeth iy Betts Avė.
I JONAB KLASČIUS: Sav, 
| 1 Iffaipeth, N, T.

DINGO Iš KIŠENĖS 10,000 
LITŲ

Tel. Evergroen 6-5310

JOSEPH GABSZVA
ORAS ORIUS

lULSAMUO'tOjAS
231 EEDFOBD AVBTOB 

fiBOOKlTŠ, B. t.Šiauliai. — Tūlas Peleė- 
kis vaikščiojo po bankus 
norėdamas iškeisti 1,000 do
lerių. Kadangi bankai dau
giau kaip po 9 litus už dole
rį mokėti nenorėjo, tai jis 
grįžo namo ir paltą pasika
bino, bet ten pinigų jau ne
berado.

BALTtMOBE,MD.
Birželio 4 d.,'• sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainSs kam- 
J>ariuoae jvyks- LDS. 30 kp. susi- 
rinkimas. čfalonSkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

WOROESTm, MASŠ.
LDS. 108 kuopos susirinkimas j. 

vyks birželio 4 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi uariai prašomi pribūti, nw 
HrpnĮie RT-arbhj reikalu.

Kviečia VcldvW

Tel. Stagf 2—0783 Notary Public

JOSEPHlt «1
(Levandaurisai)

G R ABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, W.Y.

L . T , . -v v 41 v rrinkhią it jAdmoklti. penai už- kuris jvyks birželio 11 d., mWgl},M dnoWe, 
Forest parke. —--—--- ------ -—

Sąį'ungietč. | DVI LABAI GRAŽIOS IR NAUDINGOS KNYGOS

skaitė O Bublienė ir kitos L * v/- 77“- ft“ ?T LlOtUVOO AlblllIiaS 
skane, v. nuoiiene ir kilos.i|.ag birželio 3 O., p. A.

. Kasmočiaus svetainėjAj ren-|
Gegužės 20 d. bus pasku-Į^a nepaprastą baliuką.

gegužinės. . | Bus geras orkestras, ge-
tiniai šokiai^ o po . to 3au raį žinomo Edvardo LeVan- 
gegužinės. . ' Jdo & (jo. ;

; Kviečiame dalyvauti.
“ Pijus Petelis .....

Šv. Cecilijos choras, jau Posto Adjutantas,
gyvuoja nuo 1906 metų. Jo 
organizatorium buvo varg. . K. G. Bilietų galima gau- 
Antanas Radzevičius, kUrisJ ti pas p. Kasmočių 

atvyks vargonininkauti į n iVhMMr u l 
mūsų parapiją. Choras sū- ‘BATONNE, N.J. 
siorganizavo iš 30 narių. l[ . ■ • ........ ■ ■ •
trumpį laikų choras turėjo ; Baiandžj0 29 dij . bažnyti- 
50 narių. ■ , lųeje salėje įvyko Šv. Onos
• Varg., Radzevičius , sūri-[mergaičių klubo balįus, ku
kiai dirbo/kad išlaVinti ris'pavykolabai.geraLtGro- 
chorą. Pirmas, viešas choroįjo jaunų, vaikinų ^benas.j361 W» Broadway> ..

Onute.

f

» ■

Gegužes Meiiuo
.. —Tik už— '

LIETUVOJ ALBUMAS — 436 puslapių, ir kiekvienas 
pustais papuoštas Lietuvos žymių veikėjų ir vadų pa- 
veiksfes. Kaina buvo $4.00. ' y
GBGUŽfiS M®NVO —- 184 puslp. knyga. Joje telpa 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per yisą gegužės mė
nesį. Kaina buvo 65 centai.
■ Knygų hupiginimo nietu abi knygas parduosime ūž

$1.00
. ' “DARBININKAS’* ’ 7

So. Boston, Masš.

MIRĖ KUN. BASKUS

Šiomis dienomis mirė 
Girkalnio altarista, kunigas 
Baskus. Sirgo plaučių užde
gimu. Senelis kunigas jau 
buvo sulaukęs 50 metų ku
nigavimo jubiliejaus ir tū
rėjo 84 metus amžiaus.

7 BAUDŽIA Už VALDŽIOS 
.SKELBIMŲ PLĖŠIMĄ • .

Kretinga., —-Vieną mote
riškė, norėdama išvengti dėl 
varžytynių kaž kokių nema
lonumų, nuplėšė teismo ant
stolio skelbimą. Tačiau tas 
įvykis buvo pastebėtas,; ir

Telephon* Btaęg 2-4400 
JfOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRAB ORIU S 

<02 Metropolitai Avė.
BReOKLYMf, M. T.

Prienais- Aproilkimo parapijos 
Ralfty8l| 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kioms pokyliams

TeL Novtovn 2—4464

ANT. J. VM.ANTIEJUS
GRABORIUS IK 

BALSAWOTOJAS 
Apdrauda. Visose finkOM 

Notnty Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grand St 
MA8PBTH. U I., Ni X.
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