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EI NA A N T RA DIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Naujosios Anglijos

Lietuvių Diena
Liepos 4-ta

Thompson, Gonn.

i Namų Savininkų 
Dėmesiui

Lietuvių Dienoje, ' liepos 
4, Thompsono spėjama bus 
apie. 10,000 žmonių. IŠ to
kio didelio skaičiaus žmonių 
gali būti visokių atsitikimų: 
gai susižeisti ar Susirgti.

Lietuvių Dienos rengėjai 
palcvįetė Dr. Juozų Landžiu 
iš Boston ir Dr. Aukštikal
nį iš Waterbury suteikti 
greita pagalbų susirgusioms 
ar susižeidusiems. Gerb.

• gydytojai gal būti pasiWes 
į pagalbų ir keletą, lietuvai
čių slaugių. \

Be to, daktaras Landžius 
sako, kad, prieš pradėsiant 
sporto programą, reikėtų 
•patikrinti sportininkų svei
katų.

Iš Boston ir Norwood eis 
specialus traukinys. Pasi
šventę darbuotojai pardavi
nėja bilietus, kad pripildy
tų traukinį.

Raginame visus iš anksto 
pasįpirkti, nes 29 dienų šio 
mėnesio bus sutabdytas bir 
liętų pardavinėjimas, kad 
užtikrintų traukinio gavi
mą.

Specialiu traukiniu va- 
žinos vien lietuviai. Va-

žinokime visi, kad užsitikri
nus būti laiJui Thompsono.

Lietuvių Dienos progra
ma, liepos 4 d, Thompsono 
prasidės 10 vai.: ryte iškil
mingomis pamaldomis prie 
Kolegijos Rūmų.

Po pamaldų iki i vai, po 
pietų galėsime pasistiprinti 
skaniais valgiais ir gėri
mais. Visa laikų gros lietu
viu bėnas.

1. vai. po pietų - prasidės 
sporto olimpiada. . - .

3 vai. po pietų Dainų 
Šventės programa. Dainuos 
apie 1OOO dainininkui gra
žiausias lietuviškas dainas.

5 vai. po pietų šokiai 
Thompson miesto auditori
joje. Tuo pačiu metu par
ke vyks įvairūs žaislai ir 
dovanu dalinimas.

VOKIETIJOS SOCIALDE- 
MOKRATŲ PARTIJA 

UŽDARYTA
BERLYNAS, — Vokieti

jos kanclerio Hįtler vyriau
sybę uždarė socialdemokra
tų partijų, kuri iki šiolei 
buvo didžiausia partija šalia 
hitlerininkų.. . Socialdemo
kratų partija apkaltinta - iš
davystė j e.

Socialdemokratų partijos 
visas turtas konfiskuotas, d 
jos nariai pašalinti iš visų 
savivaldybių, miesto valdy
bų.ir t. t.

Hitlerininkų g r i e ž t a, 
barbariška veikimo progra
ma dabar, nukreipta į kata
likus. Pirmiausia uždaryta 
komunistų ir socialdemo
kratų partijos, o dabar to 
paties likimo laukia katali
kų centro partija, prieš ku
rių puolimas jau prasidėjo.

* . Keliuose miestuose suimti
du katalikų kunigai ir ketu
ri katalikai laikraštininkai.
Juelich miestų valdžia už- 

.dai'ė. katalikų jaunimo su
sirinkimų.

Katalikų darbininkų są
jungos vadai katalikai pra
šalinti, n jų vieton pašiurti 

. ihtlęripinkai.
• Katalikų universitete Ba- 

•į- ' . varij<)je rekt()rius prof. Eg- 
.r: . gefsdorfer ištremtas iš Ba- 
| varijos. .•

Worcesteriečiai į Lietu
vių Dienų, važiuoja bus’ais, 
automobiliais, arkliais ir t. 
t. Orlaiviais lėks tik drą
sesnieji, Kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų parap. klebo
nas rašo, kad organizuojasi 
ir pėtininkų būrys.

Šv. 'Kazimiero parapijos 
parapijiečiai su savo klebo
nu kuii. Petraičiu priešaky
je taip, pat organizuojasi 
gausiai vykti liepos 4 d- į, 
anot, kunigo Švagždžio, A- 
merikos lietuvių Vilnių.

Kun. K. Urbonavičius, 
Lietuvių Dienos Komiteto 
Garbės Pirmininkas, savo 
straipsnį apie Lietuvių Die
nų šiaip užbaigia:. ■

“Kiekvienas lai atlieka 
savo patrį jotinę pareigų ir 
įsivaizduoja sau, kad kelio
nė į Thompsoną reiškia tą 
patį, kų žygis į mūsų Ame
rikos lietuviškų jį Vilnių.?

i

Šiais krizes laikais namui Nesamdykite, agentų ir 
melrnui neinoli(kitę nuošim* 
■ciiį, už pasižadėjimų gauti 
arba, gavimų paskolos 
(mortgage) iš Home Oy- 
ner’s. Loan korporacijos. 
Toji korporacija ., yra val
džios kontrolėje ir jos pa
tarnavimas bus lygus kitų, 
valdžios įstaigii patarnavi
mams, kaip t$i: pašto, imi
gracijos, darbo. •

Ncsidiiolrite ’ išnaudoti 
geniams, kurie skelbiasi ir 
Sakosi turį ryšius su val
džia ir galį jums pagelbėti 
gauti, mortgičių, tik' sumo
kėkite jiems nuošimtį (ko- 
mišiną).

Pakartojame: nemokėkite 
niekam komišimi už gavimų: 
paskolų iš valdžios įstaigų. 
Patys savininkai yra ge
riausi žinovai kaip prieiti 
prie valdžios. Jei nemoka
te . kalbos, tai nueikite su 
mokančiu susikalbėti, o ap
likacijas padės išpildyti 
Home Oymers’ Loan korpo
racijos: darbininkai.

UŽMUŠTI ARMUOS
4 LAKŪNAI

savininkai yra labai susirū
pinę savo namų Išlaikymu.

Prezidentas Roosevelt at
sišaukė į visus, kuri e yrą 
davę paskolas namų savi
ninkams, kad susilaikytų 
nuo pardavimo namų už 
mortgičius, bet mažai kas jo 
paklausė.

Daugiausia namų j a u 
prarado darbininkai, kurie 
visus savo sutaupytus pini
gus buvo. įdėję į namus. 
Valstybe daugiausia pasi
laiko iš tų, kurio turi nuo
savybes ir moka taksas. Gy
venimas- parodo, . kad tik 
smulkieji nuosavybių savi
ninkai moka taksas, o Mor
ganai ir kiti stambieji savi
ninkai nuo taksų išsisuka.

Tad naujoji valdžia išlei
do įstatymą, kad apsaugotų 
smulkiuosius namų savinin
kus nuo bankmito ir sudarė 
taip v a d i n a m ą' Home 
O\vners’ Loan Corporation.

Home Owners’ Loan kor
poracija pradės veikti nuo 
liepos 1 d. š. m. Didesniuo
se miestuose bus .atidaryta 
tos korporacijos skyriai.

Kaip tik skyriai bus ati
daryti, namų savininkai, 
norėdami gauti mortgičių, 
galės nuėję į skyrių gauti 
aplikacijų, jų išpildyti ir 
palikti, Aplikacijas išpil
dyti, jei kas pats negalės, 
padės korporacijos skyriaus 
darbininkai be jokio atlygi
nimo.

Korporacija duos morfgi- 
čių nedidesni kaip 80 nuoš. 
namo vertės ir nedidesnį 
kaip $14,00.0.

Namų savininkai, kurie 
neturi mortgičių,. galės gau
ti paskolas sumokėti taksas 
ir namų pataisymams.

Paskolos bus duodamos 
15 metų ir už jas imamas 5 
nuoš.

Tik tie namų savininkai 
gaus paskolas, kurie iš nie
kur kitur negali gauti ir su 
namu be paskolų nebegali 
išsiversti.

LONGLEY FIEL, Va.— 
Armijos 4 lakūnai nukrito 
Su orlaiviu į. James upę ir 
tapo užmušti.

Viši nelaimingieji lakū
nai buvo išlėkę orlaivio iš
mėginimo tikslu, bet jų mė
ginimas užsibaigė labai tra-

Važiuokime Dainuodami
Kad. mes pirkom traukiniui kortelę, , 
Sumokėjom pusantro rublelio, 
Sumokėjom pusantro rublelio.

Ir atėjo ketvirta dienelė . ,
Ir susėdom mes į traukinėlį',
Ir. susėdom mes į traukinėlį..,.

Privažiavę Norvvooclo miestelį, 
Mes paimsim brolelių būrelį, \ 
Mes paimsim brolelių būrelį...

Štai važiuojam į Thompsono šalį ’. y 
Pamatyti kų Lietuviai, gali,

; Pamatyti kų Lietuviai gali....
Puška, trata, laukus, tolį rijų . ...
.“Špecialis” neria — kur-Marija, 
.“Specialia” neria — kur Marija...

. (Speciale kelionės -daina, važiuojant specialiu
kiniu iš Bostono į pirmų Naujosios Anglijos: Lietuvių 
Dienų, Thompson, Conn. Jų galima dainuoti dailios 
“Kad aš jojau per žalių girelę” gaida)', •

tau-

Lietuva Sumokėjo 
Dalį Skolos

---- --------------------- • -- -------------- --------------- ------------- ------------------ 1-------------- —----- -j;...-------------- -------4> ■■

ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
BOMBA

VATIKANAS. — švento 
Petro Bazilikoje, visų baž
nyčių. ’ motinoje, tūkstanti
nėmis. miniomis žmonių’.ap- 
suptoje, įvyko netikėtas, 
staigus bombos sprogimas.

Buvo 12 vai. 15 nūn. po 
pietų;. Kų tik buvo pasibai
gusios paskutinės mišios. 
Žmonės grūdosi pro didžią
sias duris, iš bažnyčios ii* 
tuo momentu- pasigirdo di
delio Sprogimas, įvykęs ,apiė 
30 pėdų nuo šventųjų durų.

Bombų buvo palikęs neži
nomas asmuo. Jos sprogi
mas sužeidė 4 asmenis, iš 
kurių vienų pavojingai.

Šis bombos sprogimas tai 
jau trečias iš eilės pasikėsi
nimas prieš Bazilikų laike 
paskutinių dviejų mot ų. 
Piktadariai nesurasti.

SHARKEY BUVO 
SUGRĮŽUS

BOSTON. — Birželio 24 
d. pasaulio bokso čempionas 
Jack Sharkey staiga parva
žiavo į namus aplankyti sa
vo šeimynų.. Jis pertraukė 
savo pasirengimų . kumšty
nėms prieš italų Carnera ir 
lėkė namų linkui. Jo stai
gaus atvykimo priežastimi 
laikomi slapti laiškai Shar
key manadžeriui Bucktey, 
iš kūno reikalauta kelių 
tūkstančių dolerių, baugi
nant, kad atsitiks kas nors 
bloga Sharkey, jo žmonai 
ar vienam iš jo trijų vaikų.

Atvykęs į namus, Shar
key atrado viską tvarkoje, 
tačiau pasiėmė žmona drau
ge su savimi į New York, o 
vaikus paliko stiprioje ap
saugoje. ’

Sharkey kumštynes su 
Primo Carnerą turi įvykti 
birželio 29 d. New York.. Šis 
Sharkey netikėtas, atvyki
mas į Bostonų daugeliui su
teikė progos skleisti gandus, 
kad’. * Sharkey, šias kumšty
nes pralaimėsiąs, kadangi 
esąs labai susinervavęs.

DIDELIS GAISRAS 
LOWELL MIESTE

LOWELL. — Birželio 25 
d., kilęs gaisras, sunaikino 
Lowell miesto. . pietinės da
lies dviejų akini plotų su na
mais, mirtinai sudegino vie
nų moteriškę, sunaikino ba
ptistų bažnyčių ir padarė, 
daug nuostolių keliems na
mams.

Gaisrininkų vadovybės 
apskaičiavimu, nuostoliai 
siekia iki 300,000 dolerių. -

Gaisras kilo F ėdėf ai 
Shoe dirbtuvėje, Dix gatvė
je, ir tuojau liepsnos persi
metė į švedų baptistų baž
nyčių, kuri tuojau sunaikin
ta. Ellsworth gatvėje savo 
namuose sudegė 70 metų se
nukė.

Gaisras taip greitai plėtė
si, kad ir gausingi gaisrinin
kai negalėjo sustabdyti liep
snoms kelių. Į pagelbų buvo 
iššaukti 19 miestų gaisri
ninkai.

L D. S. APSKRIČIO 
SUSIVAŽIAVIMAS

apskričio metinis susivažia
vimas, kuriame dalyvavo S. 
Boston, Brockton, NorwQod, 
Nashua, Lavvronee ir LowelT 
kuopų atstovai. :

.Susivažiavimų sveikino 
kun. Pr. Strakauskas ir 
kun. Dr. A. Bružas. Išklau
syta valclybos ir komisijų 
pranešimai, kurie priimti.

Susivažiavimas maloniai 
priėmė Lietuvių Dienos ko
miteto ūžkvietimų p Lietu
vių Diena. Apskritis tą 
milžiniškų parengimą nuo
širdžiai lems ir prisidės ati
tinkamu darbu. Be to, iš 
apskričio iždo paskirta 15 
dolerių ir dvi dovanos pasi
žymėjusiems sportininkams 
apdovanoti.

Į organizacijos metinį sei
mų. apskričio;atstovais išrin
kti J. Smilgis ir VI. Pau
lauskas.

Sekantiems metams aps
kričio valdyba išrinkta to
kiame sustatė: VI. Paulaus
kas —pirm.?, V. Kudirka— 
viee-pirm., T. Versiackas — 
sekretorių, S. Čeikauskas t— 

iždin., J. Kumpa.ir J. Nor
kūnas — iždo globėjais.

IEŠKO BANKO IŽDININKO
:. ADAMS, Mass. Polici
ja išsiėmė leidimą suareš
tuoti South Adams Savings 
banko ir miestelio iždininkų 
Earl L. Walpole, 45 metų. 
Jis kaltinamas apvogime 
banko, kuriame nesenai pa
daryta valdžios kontrole. 
Kontrolės metu . Walpoįe 
pabūgo. .

Tyrinėtojų, nuomone, ban
kui esu padaryta. apie 20,- 
000 dolerių nuostolių.

RIAUŠĖS PRIEŠ 
KATALIKUS

MADRIDAS. — Birželio 
23 d. Ispanijos katalikai iš
kilmingai minėjo Švenčiau
sios Jėzaus Širdies šventę. 
Ih’ie katalikų namų, buvo iš
kelti tikybiniai ženklai, o 
bažnyčiose, buvo pamaldos.

Daugelyje vietų radikalai 
užpuolė katalikus, nudraskė 
tikybinius ženklus, išdaužė 
išpuoštus ženklus.

Į vienų bažnyčių radikalai 
norėjo įsiveržti, balsiai 
šaukdapii ‘4 Mirtis katali
kams,” tačiau buvo atstum
ti. ...•'■

Po riaušių išleistas įsaky
mas, kuriamo uždrausta pa
sipuošti tilyliiniąis ženklais..

KĄ VEIKIA LAKŪNAI?

“Vienybė”, rašo;
“Lakūnai dabar jau galu? 

tinai apsidirbo ir ilsisi, pu
rius kasdien važinėja’ į Ne\v 
Tarkų pas Du Kimball, o 
Girėnas “spaeeruoj.a” po 
Cmicy Isįand.”

NĖ WYORK. — Birželio : 
23 dienų Lietuva sumokėjo ' 
Amerikos, vyriausybei 10 
milijonų dolerių sidabru, 
kaip dalį skolos, kuri turėjo 
būti sumokėta, birželio 15 d. ■

Birželio 15 d.: Lietuvos 
vyriausybė bTrr<ratsfsakiusL^ 
mokėti skolų, ką Įiadare 
Prancūzija, Belgija, Lenki-* 
ja i r ki tos valsty bes.

Jei Lietuva sumokėjo da
lį skolos keliomis dienomis 
vėliau nustatyto termino, j 
tai, žinoma, jos gerovei bū
tų buvę daug geriau, jei 
skola būtų užmokėta laiku. 
Dabar gi amerikiečiams at
rodo, kad Lietuvos vyriau- , 
sybč labai prastų politikų 
rankose — jie neturi aiš

kios ir drąsios linijos.
Suomija, kuri buvo: viė< , 

nintėlč valstybė, sumokėjusi., 
skola, susilaukė didžiausių 
si m ] )ąti j ų,- k< > mažoms. ’vals- 
lybėms ii* reikia. Lietukų į 
turėjo geriausia progų gerai . 1 
pasirodyti, pildydama tarp
tautinius pasižadėjimus. Ta
čiau, . didelei nelaimei, ji 
dabar pat ('ko į tų pačių ka
tegoriją su Lenkija....

ZALETSKy DOVANA 
SPORTININKAMS

P. p. Fr. ir D. Zaletskai, 
žinomi Bostono . laidojimo 
įstaigos savininkai, paauko
jo gražią taurę, kuri Ims į- 
teikta Watorbuiy-Norwood 
baseball žaidimo laimėjusiai 
komandai.

VZatcrbury 1 baseball . ko
manda žais prieš’ Norwbod 
baseball komanda Lietimų 
Dienoje, Liepos 4-tą dienų, 
Thompson, Conn. Šios įdo
mios rungtynės prasidės į 
valandą po pietų. Lietuvių 
Kolegijos, sparto aikštėje. .

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO
3 ŽMONES

-

NORWAY, Me. — Trys 
keliaujantieji fotografai, -• 
važiavę automobiliu įš Law- 
ronco, liko užmušti greitojo 
traukinio. Nelaimiiigįęji 
tiesiog įvažiavo į traukitiio Į 
prieki iš staigaus užsisuki- • 
ino. •. .

Užmuštieji yra /Ueide’. Ji 
Moore, H. R. Wnod ir D J. 
Rondean. Užmuštas ir šud, • 
kurs, drauge su jais buvo.

(licituoju traukinu; va
žiavo.. keli šimtai žmonuį 
kurie vėliau buvo šiurpuliu* ? 
gos nelaimės liudininkais..

■ i • • c -
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SAVAITĖ BEUKO

VIETINES ŽINIOS

, Kitą antradienį liepos 4 
ĮĮfeną, 8 vai. ryte Bostono 
& apylinkių, lietuviai patri- 
įjbtai pradės kelionę, specia- 
įlįtt traukiniu iš South Sta- 
ion į Thompson, Conn. 8 y. 
rvte suriksime “Va-žiuo-

Thompsonan!
/ Specialiu traukiniu pys- 
ŠMami Nomvoodo linkui, ti- 
įkSsime rasti visą Thompson 
Apylinkę, pripildytą lietu- 
utinis iŠ visu Naujosios Ang-

Ii jos įmestą, miestelių, kai- 1. Iną ir vienkiemių t Turėsi- 
feiue geriausią proga susipa- 

lUnti Su. kitą koloniją ypa-.j 
^tybėmis, sugebėjimais ir tt. 

fe'Mės -tikesime^rasti’ kiekvie- 
^“'hą koloniją aktyviai daly- 
j vau jaučią dovaną suvežime 
jr ir jų išleidime, štai galvo- 
s -mine ir rfipiiisiihes, kadmū- 
j , sų nieks nepralenktą gau- 
|r‘ jsngume, darbštume ir duos- 

nume. .
Kad Lietuvių Diena pasi- 

* sektą, mes Bostoiiiėčiai pa- 
"reiškime šią savaitę į. tikrą 

/- milžiniško darbo savaitę: 
į 1. .Visi TUOJAU įsigyld- 

me specialaus traukinio ti- 
/ kietus. ■
> • 2. Rinkime ir aukokime 
f' Sukas savo stalui*
> . 3. Gausingai atsilankyki- 

p me į generalį Lietuviu Die-
. nos susirinkimą, įvyksiantį 
birželio 29 d., ketvirtadienį, 

fe; 8- vai. vakare, bažnytinėj ša-1
M

,4. Diepos 4 d. 8 vai. ryte 
visi būkime traukiny, ne- 

į žiūrint koks oras būtą. Lie- 
j' tuvių Diena pyks',. nepai- 
k šaut baisiausią kliūčių.

K

h

CHORAS PASIRYŽĘS

“ iniilirm—ninliT n r~niiiiiiiniii iiimiiįpĮ 

kas J. Galinis gerai nusitei
kę, jog choristai dideliu pa
siryžimu rengiasi. Naujos 
Anglijos lietuvių šventei., ;■ 
. Kaip gerai žinome, cho
rus važiuoja specialiu lau
kiniu.

Visą narių dalyvavimas: 
labai pageidaujamas.

TRAUKINIO TIKĖTUS 
ĮSIGYKITE DABAR

DSRBlSriNRSS
—.............. —....... —.I.,.. .11 —■■■■

buvo ir dvi lietuvaitės—-Es
te Tamašiūnaitė ir Ona 
Žukauskaitė. Abi gražiai 
pasižymėjo moksle, ypatin
gai paskutiniuose kvati- 
muose.

. 0 Žukauskaitė žada stoti 
Rhode Island ligoninėje mo* 
kytis slauge.

si, tarp 10 pasižymėjusią 
tiiokinią buvo 5 lietuviai, 
kas parodo, kad mūsą jau
noji karta smarkiai žengia 
pirmyn, apsišarvodama mo
kslu ir. darbštumu. .

Praėjusią savaitė Tufts 
kolegiją baigė. Juozas P. 
Mikalonis ir Vincas A. Bal
kus, gaudami Baehelor 6f 
Science laipsnius, o Edvar
das C< Miliauskas gavo Ba- 
chėlor of Science laipsnį 
cheminės inžinerijos srityje.

f- ■

TĖVAI JĖZUITAI
Kun. Tėvas Antanas Meš- 

lis, jėzuitas, Mokytojas Bos- 
lonb. Kolegijoje; šiomis die
nomis duoda misijas inoky-. 
tujoms Seesrims Kaziiiiic- 
rietoms, Cb i < ago, III.

Specialaus trauk i n i o 
Lietuviu Dieną tikįetai par- 
davinejami visu uolumu, Y- 
ra labai svarbu, kad tikietai 
būtą išpirkti iki ketvirta
dienio, birželio 29 d., nes ta
da baigiasi terminas rengi
mo komisijai įmokėti didelę 
sumageležinkeTnĮ‘konipani- 
jai už traukinį,

Kad darbas nesitrukdytų, 
visi SouthbostonięČiai pra
šomi įsigyti tikietus TUOJ 
DABAR, pas pardavėjus ar
ba “Darbininko’7 adimiris- 
tracijoje.

1

Kun. Tėvas Pranciškus 
Aukštikalnis, jėzuitas, ka
pelionas miesto ligoninėje, 
išvažiuoja atostogų į vasar
namį, CoiiiH'cticut. Pirm 
išvažiiiosiant atostogų, jis 
pasakys pamokslą liepos 2 
d., 11 vai. ryte, ŠV. Petro 
lietuvių bažnyčioje, S. 'Bos^ 
tone — šios bažnyčios pat- 

šventėj iškilmėse.—-

Kelrodis į Thompson, Conn.
Važiuot pei*-PtnW HiŪs, Norwood,. Walpole iki 

tVh'entham. Tuojau už Wrentham, kur kelias staiga su
kasi į Provįdence,. važiuot tiesiog, po gėležhį^elio tiltu į 
Woonšbcket, No. 142. Iš Woonšocket iint kelią 102 — 
Victory Road, kurs eina į Pufnani,. Pavažiavus kokią. 
15 mylią už Wooiisocket, kelias staiga sukasi dešinėn 
(Cliepachet), jau nuo čia prasideda No. 101 ir eina kol 
kur 12 mylią iki iškabai: ‘/Thompson.17 Čia reikia sukti 
dešinėn ir už 2 mylią būsit Švč, Marijos Kolegijoje. , .

A. a, Ona atvažiavo prieš 
8 metus So. Bostonan pas 
dukterį. Veroniką Berniu* 
nienę iš Taujdniį, Ukmergės 
apskr. Jos vyras miręs Lie
tuvoje prieš 32 metus.

Amerikoje jos liūdi duk
tė ir sūnūs Antanas ir Po
vilas,

k*i CAMBRIDGE, MASS
)MS • T

I

šią savaitę baigė 325 mold- 
uiai, kurie lankė paiuukaą 
sekretoriavimo, kuygvedys- 
tęs ir stenografijos srityse. 
Tarp baigusiųjų yra šios . 
lietuvaitės; Br. Budrevičiū- 
te, O, Rutkauskaitė, . Ad. • 
Zagurskaitė, Ąm, Gikylėr 
M, Gražulytė, O. Pctravi- 
čiūtė, R. Paliūlionytę, 
rjvSŠlKMMF|

BAIGĖ MOKYKLAS

Šią savaitę Radcufre- ko
legiją baigė Paulina E. Ln- 
zackaitė (Bachelor jf Arts 
laipsniu) ir Amelij r E.. Ta- 
turonytė ('Alaster of Arts 
laipsniu).

Gražus tai būrelis mūsą
LišfAvijos^mBimimeiiėje,.__
' Geriausio pasisekimo.

T ‘ I Kun. Tėvas Jonas Gasiū-GAVO PAGYRIMUS nas, jėzuitas, įšventintas* 
.................kunigu birželio 22 d.,-Wes- 

So. Boston High School '■¥«<«. ;Jėzūitų .semina- 
biržčlio 23 d. su. pagyrimu H joje, Jaik? prejmj, i j as] 
baigė Ona I. Cvirkaįtė, Ju- .tassdjo A>
Ii ja Kanavičiūtė, .Kazys p. Įd-> <> n‘P°s - c- P11 1 11 
Klemką, Amelija >J. Tarnu-.

L VYČIŲ KUOPAI
L. Vyrią 17 Algirdo kuo

pos mėnesinis? susirinkimas 
.'įvyksta šį antradienį, birže- 
TTo 27 d., 7:3H vaį • vakare 
parapijos salėje.

MERGAITES sportauja

PARAPIJOS PIKNIKAS 
Liepos 2 d,,. Spt»t Poud, 

Stoneham, Mass.. į v y k s 
Cambridge. lietuvią parapi
jos piknikas. Kadangi nu
vykimas bus nebrangus, ti
kimasi-daug žmouią. Šei
mininkės sbnai rengiasi vi
sus svetelius skaniai pavai
šinti.

ANTRAS PIKNIKAS
Liepos 16 d., Vosė’s Pa- 

vilione, Maynard, Mass., į- 
vy l<s HĮ+lžiniškąs-- para-pi.įos- 
piknikas. Visi iš anksto 
užprašomi .atvažiuoti.

Rengėjai.

L -. Parapijos choras jau bai- 
j gia pasirengimo darbą Lie- 
f tuvių.Dienai, dainą šventes 
L- programai. Choras dainuos 
f. Jungtiniame bendrame cho

re ir atskirai pasirodys, su- 
daintiodamas dvi dainas, i' *

Choro vedėjas M. Kar- 
.įauskas ir choro pirminiu-

English High ScIiooI bai
gė: Ą. Dambrauskas, Ant. 
Gelžinis, R. Gurevičius, Pr. 
Jablonskis, K. rKaniinskasJ 
J. Kėršanskis, J. Lengevi- 
eius, P. Mikolainis, A. O- 
veska, J. C. Tėtulis, V. To- 
mašauskas, Ed. Urbonas, 
Ed. Vali s, J. Jaunis, J. Va-, 
gilius; .

Roxbury Memorial High 
Schobl -— Alf. Kalinauskas 
ir A. . Amsėjus — abu su 
pagyrimais;

Boston Girls High SchoolĮĮj. Taipgi nuimu ir X-rag Į 
— J. Bukauskaitė, J. Cibul- 
skytė, Br. Kardokaitė, M. 
Kondrotaitė, Am. Parčįaus- 
kaitė, B. Pranckūnaitė, G. 
Romanauskaitė, M. Romei- 
kaitė,. G. Tamošaitytė, L. 
Valvičiūtė, Pr. Jurkbnytė,-

L. Vyčių kuopos kelios 
veiklios narės suorganizavo 
kumščiasviedžio (v o 11 o y 

, Įneš laikvs sumą ŠE Petro |bąli), ratelį,, kuriame, jau y- 
v • t t bažnyčioje. ’ . ra apie 15 narių,honyte ir Juozas L. Tylenis, . -

m iii • Praktikos būna po 2—3Ta mokyklą su pagyrimu AD^ VCRr h i ■ ■ ;;
, . L ' /. . r Aro VlUE kartus savaitėje parapijosbaigė 10 mokiniu. Vadina- _ ./ 1 .. *y J . ■' ; svetaines darže, kur jauno-
! RAfTARAI ! Birželio <k, 4 vai. p. p. Plos sportuiplukės smagiai
j UnK i Ailftl į sv Petro bažnyčioje apsive- r.a^<{l praleidžia, lavindamn-

, -.7----petras Lataitis su Kat- si<,s kūno kultūroj ir turėda
Bakuriene—Burhett.. mosv išvystyti

I Jaunavedžiai gyvens 6 Ro- bu‘ažU draugiškumą, 
mar Terracep R o x b u r y, ■ ■ . -■■■■/»
Mass. BeGO Is KALĖJIMO

ATRADO DINGUSIO STU
DENTO KŪNĄ

PARSIDUODA
Toniko išdirbystę su visomis nia- . 
Šinomis, ir įtaisymais. Tiuį> pat 
turim ir ‘*beer” iaisnius. Ėsu '• 
našio ir to- biznio nebepajėgiu 
vesti, ' ’

Kreipkitės asmeniai ar laiškais 
“Darbįilinlco” adresu 366 West 
Broadivay, So. Bostoą, Mass.

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS DALYKAS

Pentinu ir nudailinu karus. Iš
taisau sulankstytus sparnus ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir. 
nebrangiai.

Taipgi paieškai! prityrusio vy
ro, kuris galėtų prisidėt i pinigis- 
kai prie automobiliiį taisymo biz- ... 
nio. Kreipkitės -

A. KASPAR, 
r 66 Victoria St., 
W. Somęrville, Mass. . 
Tel. Prospeet '2469-M

5’

■ r- K n

1-

■ r
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ADVOKATAI
•: Prisiekęs Advokatas .

JUOKAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ri- 

aus legalias dokumentui.
f tLT E St. (kampai Broadway)

South Boston, M&m.
< -Telefonas : Šou Boston 2782

Namą; Talbot 2474

Pereitą penktadienio va
karą, birželio 23 d. So. Bos
ton High School salėje, 39 
įetuviai moksleiviai užbai-. 
gė aukštesnę mokyklą ir ga
vo diplomus: ‘

Tarp lietuvią baigiančią 
mokslus yra: A. Balčiūtė, 
A. Borkauskaitė, O. Cvir- 
kaitė, S. Gintalytė, S. Jan
kauskaitė, M. Gaidytė, T. 
Jaraitė, J. Kanavičiūtė, G. 
Kibildaitč, J. Kolaitytė, A. 
Krupovytė, O. Laukaitė, G. 
Masatskyte, V. Mickevičiū- 
čiūtė, A, Mickevičiūte, J. 
Norinkevičiūtė, A. Aver-

Tek So. Boston 0828
LIETUVIS DAJTTISTA8

DR.* V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito Valaniot:

Nuo 9 Iki 12 ryto Ir nuo 1:80 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 yąl. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldientals, taipgi aeredomia nuo 

12-toa dieną uždarytas. '

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

į. Tel. So. Boston' 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto,, nuo. 1:30 iki 5:;3O po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2GG0

Lietuvis Dantistas .

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki .12, nuo 
li30 iki G ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. !
Seredomis nuo 9 .iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 Iki. G vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12’ vai; dieną.

(pagal sutartį)

ryna

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVO.K.A TA I 
Edwar R. Coplen 
Albert Adelson

Harold Arąnofsky 
t . Bfenjamin Chesky 

: OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Rohuuim

.18 Temont St., Boston, Mus.J 
310 Kimball Building

Telefonas: Capitol 9880
Ofiso valandos 

*. 9 Vii. iki 5 viii
SOUTH BOSTONO OFISAS 

’ 455 W. Broadway
• Nuo 5 iki 7 v. vakare 

Telefonas South Boston 3612

Rubikąite, V, Rųdokaitė, O. į 
Sapegaitė, A. Savickaite, A. I 
Tamulionytė, O. Vaikšno- ! 
raitė, L. Žardeckaitė, P. 
Žarkauskaitė, O. Žibutytė, 
O. Zožaitė, B.. Aimontas, V. 
Koris, J. P. Tamulynas, P. 
Kvetkus,, J. Lazitskis, J. 
Rudokas, S. Serafinas^ S. 
>Slupstikas,J. Tilenis, J. Žį , 
būtis ir A. Žilinskas. ’ .

Tel. Porter 3789

J0BREPSHIS,M.Oj
(REPAIS)

Lietuvis Gydytojas
; Ofiso Valandos: 2-^4 ir 6—8

278 Harvard Street, - 
;kamp. Inman arti Central Sq, 

Oambridge, Mase.

Penktadienį birželio: 231 
dieną, dideliam būtyje mer
gaičių, kurios Baigė High 
Sc liool o L Practieal Arts,.

Birželio 22 d., Šv.. Andrie
jaus bnžnvčiojr. North Bil-Į 
lerika, Mass,., Edmondas Cd 

pTešlis apsivedė sii MissL buV(( suju,(j kaip kalti-. 
Ęillian M. Butler. narni pavogime autnmobi-

Liudytojais prie , šliubo liaus.
užsirak Jonas Nešis ir pabūgeliai buvo W. Mc. 
Jonas. Muloms. . . .. hlillan, 19 m., Th. J. Keru-

Po’ vestuvių jaunavedžiai gan, 19 m. ir George Elatte- 
atostogausią po Kanadą., iy, 20 m. — visi iš So. Bbs-

— -------— tono: Du iš ją buvo tuo-

BAŽNYČIOS TITULO ME4'7 sub^
TU!“ vlirilT” pMs sugrįžo. Visi jie atsi- TINĘ ŠVENTE rakino duris raktu; policija 

_. _ . negali sužinoti, kur jie ga-
Šv. Petro bažnyčios kuni- vo raktą.. .

’Lai sekmadieni aiškino žmo- įi*11r * - rr —

nėmS, jog didžiąją apaštalų, GRABUČIAI 
šventąją Petro, ir Povilo

[ šventė yra ketvirtadienį, ta
riaus Bažnyčia k e 1 i a n t i 
šventės apvaikščiojimą į 
sekmadienį.

: Mūsą bažnyči <»s titulavę 
; šventė bus dvigubai ’ iškil- 

niingai apvaikščiojama j lie
pos. 2 d. Kunigai patarė pa-

i rapijiečiams eiti prie sakra- 
dmentą ir ypatingai melstis
prie Apaštalą Kunigaikščio 

H ir mūsą , bažnyčios patrono 
N per visą oktavą. .■ ••

Birželio 22 d. iš Brighton 
policijos, stoties kalėjimo 
pabėgo trys jaunuoliai, ku-

Praėjusios savaitės pradžio
je Washingt on kalne,’ New 
[lairųishire, dingo Ilarvard 
studentas Simoii Joseph, 
kurio tėvai gyvena Brookli- 
ne, Mass.

Studentas J oseph su 1 j
dviem draugais studen
tais buvo iškeliavę į ,Wa- 
sliington kalną: jie buvo 
1 įasiekę viršūnę, kai staiga 
užėjo didelė vėtra su ledais, i 
Studentai atsiskyrė ir pa

klydo. Dviems pavyko- lai- Į 
mingai nusileisti žemyn, j 
studentas S. Joseph paliko. 
Jo tęvai ir draugai suorga
nizavo ieškotoją būrius, ku
rie panaudojo, net du orlai
vius. Pagali aus po ilgo ieš
kojimo, kalne atrastas din
gusio studento: kūias. Stu
dentas mirė nuo šalčio, Jis 
sušalo kalno viršūnėje.

IŠVAŽIAVO, Į LIETUVĄ
Pereitą šeštadienį per 

K. J. Viešnios agentūrą. 
Broadway Travel Bureau 
išvažiavo į Lietuvą: Kaži-

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS) 

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

BEAUTY SHOPPE
(L Street Beauty Shop) 

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

'l'el, So. Boston ‘10-15-It 
Atdiu-a nuo !) v. iki S v.

(JAROL1NE (1ASPER, Savininkė 
Eugene Permanei. Wave $5.00 
Viri ory ”
(I’hanta System) 
Finger Wnve .. . 
Marce! Wave .. .

gjtilIlIHHIIiiailllltHIUHIlHlHHHII*

■s

$3.50 . t 
curl . 10c Ė 
...35c |

.. .. 35c . g.

i JUOZAS M. TJILIS I
f ••• laikrodininkas į
IPar^hodu’* įvairiausios rūšies Į 
e auksinius ir sidabrinius’ daik- 
Įtus. Taipgi ir pataisau, 

Į 866 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

E

1

AGENTAI

mieras Kaukis iš Montvila, į l)aiJl’c”
Jonas Sansonas iš Lo\vell ir 
Antanas Bertašius iš Law- 
rencę.

Agentas K. J. Viesulą 
palydėjo keleivius į New 
York. '

NAUJOS SEKRETORĖS
Burdett kolegij ą praėj u-

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai jsistovėjęs kraujas, nfrvos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pr

ieš ir votys, nuplikimas; 
nugaros skaudėjimas, 
reumatizmas, malarla ir 
riebumas Išgydomas be1 
jokio skausmo' ir nėra 

i’ reikalo išlikti IS darbo.
__ Apžiūrėjimas- dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Br.Graiy,327
Valandų*: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Jto8tadlenlfti« 10—12 ry
te, 2-5, 7^-8 vakare; atluiaUUc- 
nlals 10-kia tiktai. .

MIRĖ
Ona Burokienė, 77 metą ■ 

amžiaus, gyv. 10 Agmvąm 
Į St., Dorcheštor, . mirė birža 

21, mirties priežastis — rb- 
matds ir senatvė.-. . Laidoja
ma birželio 24 d, Naujos 
Kalvarijos kapuose. . Pa-' 
maldos liž'.jos vėlę bus lai-, 
kimu»s &v. Pįtni bažnyčioje, 

I birželio 28 d.į 8 nil. ryte. I

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES įstaiga 
FUNERAL HOME

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

. Tel. So. Boston 0815
■ Dabar galėsime dar goriau lietuviams, patarnauti, • iuxs 

mUsfj įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kainb.a-
■ i'iąi šermenims DYKAI..’ Patarnavimas-dieiūį. įr naktį. Pii-

• nas pasirinkimas invtnliuią ir kieto medžio grabą. Užganėdi- I 
'.nimas-, teisingumas ir nuoširdumas, tai mūsą aukščiausias R 

tikslas. • ; • ■ .- /• ■ ■■’
z D. A. ZALETSKAS F. E. ZALETSKIENfi Į

(Graboriuš) (Bulsamuotoju) I

NEPAPRASTA PROGA
1. 60 AKRŲ FA1U1A, dvieji 

gyvenamieji namai ir kiti budin- 
kai i su įtaisais ir elektros švic- ' 
soms; 40 akrą lygios be akmenų 
dirbamos žemės, 200 medžių fcod? , 
has; prie gero kelio ir tilt 13 my
liu į didmiestį-; tinkama dėl dvie
jų, šeimynų. Parsiduoda su vi
sais padarais, gyvuliais ir paukš-, 
riais tilt už $5000.

. 2; Vz\ŠARNAMIS, 5-kių kam
barių su dviem šuliniais; didelė 

' su skiepu; 2 akrai ge
ros žemės, 100 fraktavų medžių; 
17 mylių nuo Bostono prie gero 
vieškelio; biidinkai atstume'nuo 
kelio, todėl yra tikrai ideališka 
vieta praleisti vasarą arba ir gy
venti visados. Kaina $2800.

3. CITY POINT, South Bosto
ne, arti prie byrių. 3-jų šeimy
nų, 15 kambarių patogus namas 
su visais iiitaisais ir piazzais; di
delis daržas; Parsiduoda tik UŽ 
$67000 su lengvomis išlygomis. 
DėĮ i platesnių paaiškinimą kreip
kitės prie .

JOSEPH BALUSZMTIS, \ 
Boston Realty Trust, 

317 E St. prie Broadway 
South Boston, Mass.

I INSURANCE i

I
Apdrausk namus, rakandų* | 

automobilius pas į
J. S. MESLIS j

1
455 W. Broadway, So.. Boston!

Tel, So. Boston 3612 ’ |

Į INSURANCE
i APDRAUDŽIA VlSluy 
j K. J. VIESULĄ, 
Į 366 West Braathvąy,
Į So. Boston; Mass.
f TeL So. .Bostolą 0620 . ••

E •



DARBININKASAntradienis, birželio 27, 1933

Ordinai M. Cyrilei ir Motinai 
Marijai

Bažnyčia klauso. Kristaus, 
taip žmona klauso vyro.

Kristus yra pasakęs t

KAIP POETAS VILNIŲ ATVADAVO

Vieną vakarą keliu vie
nas vaikščiojau. Pradžioje 
nebuvau užsimąstęs, bet, kai 
žvaigždės pradėjo viena po 
kitai rodytis, pradėjau jau
sti, kad velku kažkokią pa
reigą savo Tėvynei. Muzi
ka nuo dainos. “Vilniun 
trauk,” tebeskambėjo mano 
ausyse Ar noromis--. negalė
jau i niismelkti ta bekylantį 

. Tėvynės meilės jausmą. 
“Gerai, būsiu užsimąstęs,” 
sakau. “Pamatysiu, ko
kiais keliais tie mano mąs
tymai mane nuves.” Ėjau 
ėjau, kol pasiekiau ežerėlį 
pagiry. Čionais atėjęs ne
galėjau praeiti. Mėnulis

tyliai, rodės, prausėsi ežero 
grožybėje ir sukėlė many 
nepaprastą jausmą. Sakiau 
sau: “Negaliu praeiti.” 
Jeigu Dievas kuria tokius 
gražius reginius, tai tikrai 
Jo širdis. Jo mįelaširdystė 
daug gražesne. Ir jeigu 
Dievo, mielaširdyste taip 
graži, tai Jfisai supras mano 
nuolatinius mąstymus ir 
kreipsis į mano giliausią 
širdį ir patenkins mano kar
ščiausius norus ir troški-/ 
mus. Taip ir užmigau savo 
potęriufce... Kai pabudau, 
žiūriu į vandenį ir matau 
jau ne šypsantį mėnulį, bet 
gražu mūsų Vilnių.

• Gruodžio 28 d., 1932 rn^Mt. Carinei.’io kleb. kun. 
■yykn Seserų Kažimieriečių Dr. J. B. Končius sveikino 
sisteigimo ir jų pirmos ve-1 Motiną M. Cv’rilo nuo Mt« 

damos mokyklos atidarymo'Carmd’ie- parapijos,.' kame- 
Sidabriniš Jubiliejus Mt.' Seserų Kaziin.ie.ricčių Kon- 
Carmel, 1 ’a. T<»s<‘ iškilmė
se dalyvavo Šv. Tėvo Dele
gatas Amerikai, J. E., ark. 
čiimasoni Bioiidi, Lietuvos 

Atstovas B. K; Balutis ir' 
keletas .vyskupų, kunigii ir, 
t.-1. ‘ Seserų Kazimiėriečįų 
Jubiliejaus proga išleista 
istorinė knyga, kurią paia- 
še'kun. Dr. J. B. Končius; 
išdėstyti minėt oj knygoj 
faktai apie Motinos Marijos 
ir Motinos M. Cyrilės dar
buotę ir nuopelnai lietuviš
kų parapijinių ųmkyklų

KUR NORS PRANCŪZIJOJE

Jis išėjo į karą, lydimas 
motinėlės karštais linkėji
mais ir dar karšesniais pa
bučiavimais. Jaunas — ką 
j,am reiškia karas. Motina; 
prityrusi daug dalykų, žino
jo, kad jos sūnelis gali ne
sugrįžti* Ji verkė. Jis ra
mino jąją su žodžiais “as 
sugrįšiu.”

Kiti pasaulio praėję ka
rai buvo baisūs. Didysis 
pasaulinis karas dar baises
nis už juos.. Kiekvieną die
nelę keldavo motinėlė su 
baime, kad jos sūnus nema
to tos gražios saulės, kurią 
jį mato. Koktu jai. Gal 

'. kruvinas gulį kur nors karo 
laukę. Juk reikia tikro ste
buklo, kad tūkstančiai mir
ties sparnais skrajojančių 
kulką jojo nenukautų. Ji 
gyvena nuliūdusi ir baimč-

■ 3e. '
Jos sūnelis, Petras Gri- 

kas, sulaukė to, ko pirmiau 
nei vaidentuvėje nematė. 
Jis matė baisiausius regi
nius, kurių jis niekuomet 
nenumatė esant. Jam rei
kėjo į brolį — žmogų žiūrė
ti, kaipo į didžiausią prie
šą.

Kapinių diena visoje A- 
merikoje. Visi eina į ka- 

’ pines. Žmonės klauso šv. 
mišių. Jie deda gėles ant 
žuvusių karių kapų. Visi

numirėliai prisiminti. Saiir 
sa akimi eina Petro motinė
lė, tarp mažų kalnelių, žen
klai kur ilsis buvęs žmogus. 
Jos sūnaus nėra jų tarpe. 
Jis gyvas, kur nors Prancū
zijoje. Gėles deda, ant ki
tų nepažįstamų kapų.

Praėjo ilgas laikotarpis. 
Kovos pabaisėjo. Pravirko 
Amerikos kampeliai, Laiš
kai ir telegramos pranešė 
ne vienai motinėlei, kad žu
vo jos sūnus. Liūdna ir 
baugu. Gavo ir Petro mo
tinėlė graudų laišką. Jos 
sūnaus nebėra jo batalione. 
Jis dingęs. Gal nušautas. 
Vėliau tikrai praneš. Lau- 

įkią, bet nesulaukia sūnelio. 
Gyvena viltimi, bet mirė ir. 
viltis. Jis mirė tėvynei. 
Jai visas gyvenimas, rodos, 
atimtas.

Kitas kapinių dienos mi
nėjimas. Visi žengia į ka
pines. Ta pati istorija. Tuo 
laiku Petro motinėlė pa

skambino klebonijos skam
balą. . Tarnaitė pasirodė. 
“Prašau padėti šitas gėles 
ant altoriaus.”

“Nereikia jos. Padėk jas 
atminimui mano sūnaus, 
kurs dingo kur nors Pran
cūzijoje...’5 -

Krtzys Adna.

O VILNIAU L.

O Vilniau, kyla Tau 
Lietuviu halsai vis. garsiau! 
Kaip kardai piauna jie 
Širdį mano dėl Tavęs.
Ir nerimstu vis... o Dieve,, kodėl? 
Ar dar lietuvis ramus vėl 
Nebus žemai.;.
O tik danguj,-aukštai?!
Ar negali jis ragaut

/ Kas jo? '
< ' Ar reiks badant
j Be to

Laisvės kąsnio, kuris visų
„ ' ...Tik ne lietuviu?!

Plįjlatti

tu vos vyriausybes dėmesį. 1 
Lietuvos . Ministeris B. K. : 
Balutis ..pasiūlė ordinų ko
misijai ii* Lietuvos vąldžiai 
paskirti toms 'dviem sese
rims ordinus. Pasiūlymą ,. 
priėmė ir paskyrė Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino Ui laipsnio ordinus.

Motinai M. Cyrilei ordi
no įteikimo- iškilmės įvyko 
birželio 9 d. Maryvrood ko
legijoj, Scranton, Pa. Moti
nai Marijai ordiną įteikė 
birželio 14 d. Seserų Kazi- 
mieriėčių motiniškame na
me Cliięąvoi.

Sesuo -— Motina M. Cyri- 
lė (Coiivvay), amerįkiėtė 
vienuolė nuo . pat pirmųjų 
trijų Šeškinį XKazimįeriėčių 
Kongregaci jos kandį darių 
atvykimo į Ameriką iki šių 
•laikų-‘visad rūpėsi ingai ir 
labai sumaniai jas globojo 
ir visokeriopais būdais jau
nutę kongregai'iją rėmė. 
Motina M. CyriTė viename 
iš savo laiškų rašo: “Jūs 
man esate, arti mano širdies, 
nes jūs esato Dievo vaiku
čiai ; aš gi esu pašaukta su- 
lyg išgalės jums gelbėti ir 
jus nuraniinti. ” Toji .pro
tinga vienuole auklėjo pir
mąsias lietuvaites seseris 
savo kongregacijoje ir apie 
jas. labai daug rūpesčio ir 
truso padėjo, iki įsikūrė Šv*' 
Kazimiero Seserų Kongre- 

. gačija. Jei ne jos uoli dar-, 
buotė vargu Seserų Kazi- 
mieriečin Kongregacija bū
tų tuomet įsikūrusi. Ji pil
nai užsitarnavo lietuvių tau
tos pagarbos.

Ordino įteikimo dienoje 
(birželio 9 d., 3 vai, po pie
tų) Mąiyyood kolegijoj da- 
lyvavo daugybė svečių, 
Scrantoiio vyskupas, Jo Ek^ 
scelencįja T. O’Reilly pasa
kė gražią ir turiningą kal
bą, nušviečiant Motinos M. 
Cyrilės nuopelnus lietu
viams . ir. paįVmėjo Seserų 
KazinųerįeČių prakilnią 
darbuotę lietimų pavapiji- 
nėsę mokyklose 
valdžios įgaliotas Generali
nis Konsulas, p. Žadęilds 
pasakė prakalbą apie liettir 
vių npšvietą Amerikoj ir 
■Motinos M’ Cyrilės nuopel
nus; po to- jis įteikė jai or
diną ir diplomą. Publika 
salėje sukėlė didėles ovaci
jas, sveikinant, ’solenizantę.

gregacija ir jų pirma mo
kykla įsisteigė; be to, jis 
sveikino ir Amerikos Lietu
vių Kunigų Vienybės var
du. Tose iškilmėse daly
vavo daugelis pralotų; jų 
tarpe pralotas J. V. Mi
liauskas, &v. Kazimiero se
serys iš Philade l p h i j o. s, 
Vilią Jos-eph Maria, Mount 
Carinei’io, Miiiersville, Nevv 
Philądelpliia ir Berautų. 
Ordino įteikimo et'reinoni- 
joms užsibaigus, svečiams 
gražioj ir ruimingoj akade- 
InJLkhL buvo surengti iškil- 
mingi jnetįįš. . Scrantono 
spauda labai plačiai apie 
tas iškilmes aprašė.

Nat ional Cathol i c Wel ta
rė Conferenci' (N. C. -W. 
C.) agentūra AVasbingtone 
apie ordinų įteikimą abiem 

. seserims pasiuntė visai A- 
merikos katalikui spaudai.

Motinos Marijos nuopel
nai, be abejo, lietuvių kata
likų Amerikos apšvietus pa- 

. sidąrbavinie yra didesni ne
gu Motinos M. (’yrilės, nes 
ji, pat rijote liehivaitė, įdė
jo visą savo sielą ir sveika
tą tai prakilni;!i darbuotei; 
jos pagerbimui iškilmės bu
vo didelės ir. įspūdingos. Ji, 
kaipo vienuolė, tuščios gar
bės neieško, nes ji pasišvęn- 
tė Dievo garbei ir lietuvių 
tautos naudai; ją pager
biant norima pabrėžti ir 
parodyti; kad lietuvių tauta, 
o- ypač mes čia išeivijoje 
mokame prakilnią. darbuotę 
Įvertinti.

“Jei kas mane myli, laiky-- ‘ ■! . ... 
šis mano mokslo.”6 Uia ka
talikui. turi būti aišku,; kad 
jis, kaip kūdikis tėvu, pri
valo klausyti bei laikytis 
dieviško mokslo, .pildyda-. 
mašDievo ir Bažnyčios įsa
kymus..

Gale kunigas pasakė, kad 
jis karštai meldėsi jaunųjų 
intencija • ir už jų šeimas..

100,000 Litų Katalikų 
Universitetui

Lietuvos

Kiekvienainc vyno stiklo 
yra velniukas.

PALAIMINIMAS JAUNA-

- Kataliku universitetui au
koms rinkti. Vilkaviškio vy
skupijos, komitetas jau bai
gė 1.932 metų rinkliavų. Vi
so Vilkaviškio vyskupijoj 
Suaukota 108,094 lit. 24 c., 
4 parapijos dar nebaigė rin
kliavos. .. . . •

St amini vaidmenį lošia 
šioje rinkliavoje kum SJa- 
vyno paaukotas sklypas že- 

I mūs. su trobesiais Virbaly,

65,000 litų. vertes. \ J

Šios aukos parodo, kadE.j 
katalikų universitetu. šusm 
rupininias yr,a didelis irS 
kad, nežiūrint į krizį kata-1 
likai parode didelį buošim 
(luiną ir pasišventimą tainj 
kilniam darbui. >1

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na-* 

Įrae. .

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
fOraikii ^ryfnlGgijo^ ŽnipsHč 
Jis) su paveikslais, .Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva ...... .25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis,. Žydas ir Tinkąs.. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T; Vyš
niauskas. Vėrtė P. B. .25

Trumpi Skaityinėliai—labai . 
gražūs pasiskaitymai apie J 

. vairius gyvenimo atsitikimus,
Paraše J. Taryydas ........ .25

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaitymia. Paraše Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą,per Tėvą Fabcrą Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L.........

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr, Nt- 
kolskj parengė S. Kaimietis

Užkeita Mergele su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka..

Katalikių Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .. ,. . • .25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis . Kongresas. Paraše 
kun; Pr. Bjieysę- M. „I. (J. .. 1 50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovij. Išguldė 
Magnus Parvalkiotis .

Kelionė Aplink Pasauli per 
80 Dienų. — Apie .visas de
rybas be galo įdomūs nuoti- 
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis . . 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai; Parašė Uosis..........50

Gegužes Mėnuo — Kun. P. . 
Žadeikis < .

Aritmetikos Uždavinynaš .25
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos, mokslui ....
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vj’kdyTnas 
Rusijoje .. .. ........ *. J.5.

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaiso M. 
Grigonis .. . . .. ...............

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkūs .. ., .. .....................

Atsargiai'su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun; K; Š.... ..

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindu mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai; — Išleido 
•J., Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas •;. .. .. .. .. .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai 'ir Dialogai. • 
Paraše Juozas V. Kovas . ..

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškai tis ..

Dangaus Karalienė..- Surin
ko kini. M; Galevičius: .... .50

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. JUi’guČio ....... .10

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .. .. .. ,; ;. ,0b

Maldos Galybė. Istoriškas
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kčipnybės. Lietimų kalbon 
išguldė P. B. .. .. k. .... .

ĄpsirikiniiĮ Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė La.pšiau-s 
Vaikas ..

Jono. Knųto Eilės
Be apdaini . ? ..
Lietuvos Albumas’, Su pa

veikslais ir aprašymais ..1.(10
. Dr. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysnka 2 tomai .. .50

Ąžuolas. A. Vienuolis .... .10 
Kas šiandien Kalbama, a- 

pie Dievą, SieliųReligiją,- Pa- — 
žangų ir Socializmą. Parašo 
Dr. Povilas Mįra ... .; .. . ,1Q

Visas Svietas,, žeme, kalnai, ■ 
vanduo,, upes, Žmones, mieš* . 
tai. Sutaisė ir išleido P* Mi- ‘ 
kolainis .. . . . . .................   .10

MALDAKNYGĖS >
Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais.............. .  1.50 .90
Maldų Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .................... .1.50 .75
Pulkim ant Kelių — “ Dar

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

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo. Apgyni
mas. Paraše kun. V. Zajan- 
Čaūskaš’TT 7. T. ę .35/
. Moterystė ir Šeimyna. Ver
te J. Gerutis ... ..* ... .. .. .25

Limpamosios Ligos ir. kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji- gamtas žemė, van
duo, oras. Paraše J. Baronas .25

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

Vaikų Knygelė — šu pa
veikslais .. ,. ...... .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .. .. .. .. .. .. .15

pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai./ Sib- 
darė ir išleido kun. J. Koncė- 

.. .. .10
Vienuolinė Luomą. Vertė 

kun. P. Satirusaitis .. .... .15
Moterystės Nesuardomybė. 

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

Sunkiausiais Laikais., Para
še A. Rucevičius............. ... ..

Meilė (Poema). Parašė M. 
. I Gustaitis .. ..........................

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

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodys . * ....

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs., Sutaisė kunigas 
Pranas .. .. į........... .  .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida......................   . .25

Andersono Pasakos — su pa-.
veikslėliais.................,............. 10

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

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais, 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. ..

Valgių Gaminimas, ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri- . 
kos Lietuvaitė .................. . 1.00

Sveikata, arba tiesus i r 
trumpas, kėlias į sveikata. Su-. 
taisė Dr. A. L. Graičiuuas .. 1-00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

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

Delegatų Kelione Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis ...... .. .... .. .. .15 

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

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško p e r d i r b o 
Kūprintas .. .. . * .. ... . -

Mūsų Jaunuomenes Idealai. 
Paskaita skaityta Ateitininku 
konferencijoje, Voroneže, 5. 
d., birželio, 1917 m. .. .. .. .10 

šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvyne ... .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš- x 
tų^ Mokykloms parinko M; . 
Biržiška ....................... ... .30

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

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui .. .. .. .. .. .10 

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę: 'Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L„ _ 

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi-žinoti arba mokėti . .

.15

.10

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai Su- . ‘ • 
lietuvino Vaidevutis............. .15.

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .. .... .. ,25

Giliakingas Vyras. 2-jų ak- • 
tų komedija; parašė. S. Tar
vydas .. .. . ..; ...... .25

Ubagų Akademija ir Uba
gėj . Balius — komedijos po . .• 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu- . ” 
kas .. .. -..Į .. . .■ ,. T35 ‘

Sniegas—Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis .. .. ;. .40

Esumas — 3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas j.0

Visi Geri ~ 3-jų veiksmų ‘ 
vaizdelis; parašė F. V.............10

Patricija, arba nešinamoji 
kankine—4-riij aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .. .. .10

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant.že- . 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis.............. . .75

Dramos; 1) Germanas; 2) • 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
do Stebūlas 4-rių aktų; para
kė J. Tarvydas .. .. ** .> .65

Knarkia. Paliepus. Komedi- . ., 
ja 1-ine akte. Parašė Gineitis 45

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) * .
Pagalvok ką darai; 2). Jono 
laimė ; 3) Pasakyk mano*lai-r • 
ulę. Surinko S. Kk,D. ir N. ... .15 

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. .... .15

DAINOS

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

tosios kun. A. Strazdo dainos .1^
Svodbos Dainos .. •.. . .■ .10 
Birutės Dainos . . .. . . ... .10 
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė Ą. Vaičiūnas “ 
karo chorvedys .. .....

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Dieną ,. .. ...., .
. Vai aš pakirsčiau .... . 
Ligho (Latviška) . . . . ; 
Už ŠUingelį .... .. .. , 
Saulelė raudoną

. šių Nakeialy (dzūkiška) *. 
Skyniau skynimėlį;. <

Siuntė mano motinėle ., . 
Ko liūdit svoteliai? ,; •...

Sasnauskio
.- Blaivininkų hymnas ,;.

Aleksio
Vyčių hymnas ..... ..

\Tallat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui. •* 

Aš pas tėvėlj-MoėiutS mano ,15 
________ , ____ ___  ,.  fu, -. lakštingėlė-VanagS- < 

Kovotojas dėl. Vilniaus lie- j lis tupėjo L .... .. .1' 15
tuvybės. Kun. j. Ambrazio- l Kad bu\’an morgelė-Ir a tie- i
jus ■ . L, ... ...... ,. .05 ko sakalėlis .. .. ; *1Ą

| vičius .. > *

.15
.10

.20

.10

.25

.25

.40

.35

Vienai jaunavedžių porai 
davęs šliųb.ą ir šv. mišias 
baigęs kunigas Pranas 
Virmauskis paaiškino jau-, 
mesiems grožybę ir reikšmę 
pamaldų, kurios lydi mote
ry siūs šv. sakramentą. -Nu-, 
rodi“, kad niotinystčs-tčvys- 
les pašaukimas reikalauja 
didžiausiu pasiaukojimų ir 
kad tik dvasiškoji meilė te
gali juos tame pašaukime 
padaryti ištikimais savo pa
reigoms ir laimingais. P ta
šė atsiminti, jog Dievas iš 
meilės aukojo savo Sūnų ir 
jog Viešpats Jeztis iš dva
siškos meilės aukoj o ’ save: 
4 - Didesnės meilės joks žmo
gus neturi, kad guldytų sa
vo gyvastį ųž savo priede
lius.” . • ‘ ■

Kunigas toliau sakė, kad 
Bažnyčia, suteikdama jau
navedžiams iškilmingai šį 
didelį ‘sakramentą, stato 
Kristų. jiems už vadovą. 
Kaip. Kristus yra artimai 
su ■ Bažnyčia ■ susijungęs, 
taip jaunavedžiai vienas su 
kitu. Kaip ...Kristus • myli 
Bažnyčią, taip- vyras turi -rar -
mylėti sa vo žmoną. „ Kaip 3 66 W. Broadway,

.25

.25
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“DARBININKAS”
So. Boston, Mass;



PRENUMERATOS KAINA: 
............... .HŪO

Ufeleny metanu .......... .......
Viena kart ea vai tcje metanu ....$2.00 
Užsieny 1 kurt savaitėje metanu . .$2,50

gijai įsteigti, neužtenka vien 
patalpos. Reikia mokinių, 
profesorių ir — lėšų. Tai- 
gLnieks nemanė, kad pir
mais po nupirkimo metais

DARBIAM A S
' (The Worker)

^' Published every Tuesdąy and Ęriday ciępt Holidays sueh’ aa
| Nevr.Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labo? Day, Thanksgiving and Christmaa
~—>7—---- '■

m JOBUH’S UTHnAHUK E. 0. *C80CIWJ0M QĮF LABOS
NM0 M aectmd-claM matter 8«pt 12,1915 u ihf P°*t Diflc* at BMtaa, Itaa. 

rm4ęr tha Act pf ĮUrch Jį 18TO

c< for K&lIIng jrpecįal nite of ppatage provlded for In Sectfda 1100 
■Act ofOctober 8,1917, autboriaed op Jnly 1Z, 19JĮ

BUBSCRIPTION KATES :
c yearly .................ąiop Amerikoje metama ... 

m yeahy;...|5.00
opca par we«k yaarly. .$2.00 

once per iTeek yearly... .12,50 
DARBININKAS

-866 *WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
TELEI’HONE SOUTH BOSTON 0030

f LIETUVIŲ KOLEGIJOS 
INKORPORAVIMAS

C , Švfo. Marijos Kol e g i j a 
Thompsone, Coliu., jau in
korporuota, vadinasi įtrauk- 

į, tft į Valstijos kolegijų sąra- 
B šą, arba, kitais žodžiais, 
gauna? valstybines " teises. 
Nuo Šiolei ji vadinsis Mari-

i V’ . ■ ' .į > Tmapolis College. Conneeti- 
lA eut valstijos vyriausybė įre- 
• gistruodąma Lietuvių Kole- 
rj giją, turėjo, žinoma, davi-

nių bei įrodymų, kad ji pa
statyta ant tinkamo pagrin-. 
do mokslo atžvilgiu, vadina
si, ten dėstomi dalykai ati
tinka valstijos reikalavimus. . 
Tuo būdu baigusiems ją 
studentams bus pripažintos 
tokios, pat teises, kokias ir 
kitų kolegijų, mokiniai turi.

Tai labai svarbus įvykis 
g^mūsų išeivijos gyvenime ir 
jį. tenka pasidžiaugti, kad tos 
pį garbės susilaukė Naujosios 
gy. Anglijos lietuviai. Žinoma, 
A‘/visas nuopelnas tenka Tė- 
if vams Marijonams, Jie įvyk- 
■L dė tą nuoširdų mūsų išeivi
ja Jos pageidavimą, kurs pir- 
§ miau buvo tik nepasiekiama 
£ svajonė. _•
4 ’ Dalykai pradėjo judėti 

nuo Arkivyskupo Mat ule vi- 
čiaus ai>silankymo? Ameri
koje, Eucharistinio Kongre
so mėtų, 1926 nn Jis kate
goriškai pareiškė, kad be 
lietuvių katalikų inteligen
tijos mes turime žūti, taigi 
aukštesnė mokykla būtinai 
reikalinga, kad mūsų išeivi
ja galėtų kiek ilgiau čia iš
silaikyti. Tėvai Marijonai 
susirūpino savo‘Vado nuro- 

’dytu reikalu ir, įsigiję gabų 
ir energingą vienuolį kun. 
X J. Jakaičio asmenyje, sto
jo į darbą. Kun. Jakaičiui 
stojo į talką kini. Navickas, 
ir -— Kolegija išdygo kaip 
iš žemės, nes jų pastango
mis buvo nupirkta puiki ir 
milžiniška n u o s a. v y b ė 
Thompson, Conn. •

Bet, vieta Kolegijai yra 
t tik pradžia. Pačiai Kole

B

£

vo.apie vienuoliktą valandą? 
ryte ii*, pajūryje jau maudės 
didelė linksma turistų mi
nia. Šen ir ten teko pašte- , 
lėti nepaprastai didelius itį- 
sikišusiuš žydų pilvus, ku
rie man priminei mūsų So. 
Bostono L Street maudyk
les-' ■./■'•■••;■■

Nužygiavom į pietinę Pa
langos pajūrio zoną, netoli 
Birutes kalno, kur vyrai 
maudos, prisilaikydami tik 
Adomo laikų papročių, be 
jokių drabužių. Nusii’en- 
gėm budelėje, už. kurią rei
kėjo sumokėti vieną litą. 
Budeles užrakina ir saugoja 
tarnai ir duoda genis rank
šluosčius.

Buvo labai malonu žengti 
•pirmą kartą Baltijos jūron 
prie Birutės kalno. Jūros 
dugnas tvirtas ir reikia toli 
nuo kranto bristi, pakol ko
jas' galima vandenyje pa
slėpti. Baltijos jūra hieka- 

kasmerrs fvykfų. Už^dviej-ų ^oš taip nepakylAtahenu- 
seka, kaip Atlaųto vandeny
nas Amerikoje; Todėl vi
sados čia galima maudytis. 
Bet dugnas, periodiškai pa
kyla ir smarkiai muša, ir 

kuo toliau ėisi nuo kranto, 
no labiau ir aukščiau ban

gos muša. Jeigu nužengi 
Baltijos j ūron tik ild prie- 
juostės, niušančios -bangos 
jau pakyla virš galvos. 
Lengvai galėjau suprasti, 
codėl ir kaip galėjo žūti 
Palangos jūroje vienas A- 
merikos lietuvių kunigas ir 
keletas veikėjų. Jie nužen
gė iki kaklo, kad galėtų'ge
riau plaukti, bet ten nepa
prastos aukštos putojančios 
bangos jūros parmušė ir nu- 
tysė jų kūnus tolyn.

(Bus daugiau)

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams *'Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keUoliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS” 
366 West Broadway, 

$o. Boston, Mass.

Neleisk raudonuoti tavo 
nosiai dėl nuodėmių savo 
burnos.

—- trijų metų■— gal kas ir . 
pasirodys, bet ne tuojau. 
Tačiau ir- čia įvyko netikė
tas dalykas. Atsilankė Vys
kupas Petras Būčys, apžiū
rėjo vietą ir įsakė pradėti 
.Koįegiją tuojau. Pasaky
ta — padaryta. Sutraukta 
iš Hihsdale, Ilk, ten esamų
jų. mokinių būrys, atsirado 
naujų kandidatų ir studen
tų sąstatas tiek paūgėjo, 
kad buvo galima pradėti 
mokslo metas — tą patį ru- 
den į po nuosavybės įsigij i- 
mo. Pradžia, žinoma, buvo 
sunki, bet energingas Rek
torius kun. Dr._ Navickas 
nenuleido rankų. Dirbda
mas dieną ir naktį, jis pa
statė Kolegijos vardą taip 
aukštai, kad kandidatų pri- 
garmėjo tiek,, kiek tik buvo 
galima priimti, Ypatingą 
simpatiją Kolegija įsigijo 
tuomi, kad ten viskas sava, 
lietuviška. Kiekvienas, sve
tys, ten atsilankęs, matyda
vo tvarkią Kolegijos eigą ir 
nuoširdžiai džiaugdavosi. ...

Tuo tarpu Thompsono 
Kolegijos vyriausias kūrė
jas kun. Jakaitis rūpinosi 
jos išlaikymu’. Jis kaip, ta 
bitele,. renka jai maisto. 
Nieks negali tinkamai įver
tinti to sunkaus d a r b o. 
Kaip šeimos tėvas, jis turi 
žiūrėt, kad studentai turėtų 
ką valgyt. Ir čia stebėtinos 
pasekmės. Mūsų žmonės į- 
vertina Kolegijos svarbą^ 
žiūri į ją kaip į tvirčiausią 
savo išsilaikymo viltį ir 
kiek galėdami šelpia. Taip 
ir privalo būti. Ranka ran
ką mazgoja. Jei mes išlai- 
kysim Kolegiją danar, tai ji 

: išlaikys mūsų gyvybę pas
kum. K.

Ip- Pranas E. Galinis .

E KELIONE Į LIETUVĄ
S 1932 METAIS

(
/ \ Eidamas su kapitonu ši- 

pelių maudytis,, pastebėjau 
per smiltį išklotą lentų ta- 

į kelį, kuris vedė prie . bude.- 
|. lės, kur nusirengia Lietuvos 
* valdovas prezidentas Aųt.a- 
į rtas Sitietuna. ' Kartu su 
r, pivzidentu -eina maudytis 
V būrys palydovų, karininkų., 
1 kurie stropiai saugoja pre

zidento gyvybę. Prie bnde-

les arti prisiartinti negali
ma) ries ant lentų takelio 
stovi .aukštas, stiprus polici
ninkas. Todėl mano drau
gas ir aš žengėm per tyrą, 
baltų, .minkštą miltinį Pa
langos pajūrio smėlį. Ne
užilgo pastebėjau nepapras
tai ilgą Palangos pajūrį ir 
ilgą 'grafo Tiškevičiaus sta
tytą medinį tiltą į jūrą. Bu-

og a s mat a r
Js veika. a.BranguS Turtas!

VASAROS METU

Rašę Pr. Bięžis,

Vasaros laikotarpis yra 
geriausias sezono sveikatos 
atžvilgiu. Mat, šiuo irietu 
oras šiltas, tat žmogus die
ną ir naktį laiko atdarus 
langus. Taipgi prie kiek
vienos progos būna lauke, 
kas duoda vėik neišsemia
mų galhnyliių kvėpuoti 'ty
ru bei sveiku oru, Gi mūsų 
geroji saulutė savo gaivi
nančiais spinduliais malo
niai nudažo mūsų odą ypa
tinga, visiems gerai žinoma 
spalva, tarsi, atžymėdama 
tuos, kurie suprato ir malo
nėjo pasinaudoti jos sveika
tą nešančiais ’ .ultravioleti
niais . .spinduliais; ^žodžiu 
sakant, vasaraf rodos, ir yrįi 
skirta tam, kad žmonėms 
suteikti ’ daugiau svcjl<atos, 
sustiprinti bendrą atsparu
mą. Užtat nereikia skupau- 
ti pasinaudoti visomis pro
gomis. . .

. Saulė, yra mūsų neįkai
nuojame draugė. Vasara 
ji yra naudingiausia, nors 
kartais jjriseiūa gerokai, pa- 
prakaitmiti iF nėt pildeiėtį 
ant jos. V i enok nežiūrint 
į tai, mūsų pareiga turi bū
ti jąja naudotis kiek tik 
aplinkybės 1 aidžia. Kitais 
žodžiais" sakant, būtinai rei
kia saulės spinduliuose bu
voti, kiek tik galima dau
giau. Žinoma, staigus įde
gimas yra ne tik nemalonus, 
bet kartais net pavojingas, 
ypač silpniems. Tai reikia 
palengva priprasti iki oda 
gerokai paruduoja, kuoinet 
jau ]iavojaus nebebūna. 
Kada vidurdieny saule bū
na labai karšta, tai perilgai 
nepatartina būti, ypač se
nesniems ir šiaip jau silp-. 
niems. Kad. ir stiprūs, tu
ri pridengti galvą skrybėlę.

Drabužius reikia dėvėti 
plonus ir kad jie nevaržytų 
kūno. Patogumas turi vir
šyti madas. Vaikai, ypatin
gai kurie turi mažai kraujo 
arba kurie dažnai šalčiu 
serga, turėti] visą, vasarą 
saulės spinduliuose gyventi 
dėvėdami kuomaž i a u s i a 
drabužių. Tas labai žymiai 
sustipriną jų kraują ir ben-

tai sutvirtinu visą kūną, 
kas; gerokai gelbsti jiems iš
augti į Stiprūs vyrūs ir mo
teris. Tėvai, kurie nelei
džia savo vaikučiams žaisti 
saulėj e, vargiai gali ir pra
dėti įsivaizduoti, kiek daug 
žalos savo mylimiems vaiku
čiams teikia. . • '

Kartais girdime, kad nuo 
perkaitimo saulės spindu
liais tai šen, tai ton žmogus 
miršta, . Tai iš dalies yra. 
tiesa, ' Vienok, daugiausia 
miršta tokių būdu tie, kurie 
turi silpną, širdį arba šiaip 
jau kokį rinitą nesveikumą. 
Šitokie žmonės turėtų būti 
labai atsargūs didelėse kai
trose ir niekuomet neturėtų 
perdaug išvargti. Dide
liuose* vasaros kaiščiuose vi-, 
si turėtų prisilaikyti dūlą 
atsargumų. Reikia vengti 
visokių . svaiginamųjų gėri
mų, persivalgymo, didelio iš 
vargimo ar šiaip jau nepa
prasto susijaudinimo. Taip
gi visados būtinai pilnai pa- 
ilsėti, išsimiegoti. Pana
šiai elgiantis visai mažai 
pavojaus, rasis iš perkaiti
mo. Gi priepuli o . atsitiki
me, nusilpusį žmogų reikia 
tuojau paguldyt i į pavėsį, 
šaltu vandeniu trinti, ledu 
prie galvos dėti, jei karštis 
aukštai pakįlą, tai visą le
dais apdėti. Jei širdis su- 
silpsta, reikia duoti kavos 
gerti arba kitokių atitinka
mų širdį stimuliuojančiu 
vaistų; Pęįrejųs ypriepuliui, 
.tokia žmogus turi būti labai 
atsargus , visais atžvilgiais.

Maudytis ežere, ar jūroj, 
patartina tai]) dažnai, kaip

galima. Tai naudinga-net 
keliais atžvilgiais: proga 
būti tyrame ore, saulės spin
duliuose, pasimankštinti be- 
plaūkiojant ir atsivėdinti 
gaivimmčiame. vandenyje. 
Šie malonumui ’ būna su
jungti Su tūlais pavojais. 
Kas nemoka plaukti, gali 
prigerti. Kad ir ekspertas 
plaukikas, kartais, sutinka 
nelaimę mėšliungini sutrau
kus koją ar ranką. Viešo
se maudynėse, kur susikim- 
šhnas būna didelis, net tū
lomis odos ligomis apsikrė- 
Čiania. Mat visokių žmonių 
maudosi. Panašiose vieto- 
se, ypač reikia vengti, kad 
negerus suteršto vandens 
arba .neįtraukus per nosį, 
nes tuomi galima kartais 
net pavtdinga liga apsikrė- 
sti. Esant gerokai įkaitus, 
reikia pusėtinai atvesti 
pirm einant į šaltą vandenį.

Valgis vasaros metu, turi 
būti ganėtinai lengvas. Mė
sos ir riebalų, reikia visai 
mažai valgyti, «o daržovių 
bei Vaisių neskūpeti, kad be- 
reikalo neapsunkįnus kūno. 
Taipgi reikalinga daug van
dens gerti, tačiau šalto, nuo 
ledo, ypač, gerokai įšilus, 
reikia vengti...

Vasarą kiekvienas turi 
pilniausiai išnaudoti susti
prinimui savo sveikatos, y- 
patingai naudojanties sau
lės spinduliais bei tyru oru. 
Tai galima padaryti namie, 
neišvažiavus į tam tikrus 
rezortus, nes saulė ir oras 
nicko-nekainuoja. Tik rei
kia pasiryžimo bei šiek tiek 
išmanymo.

Prof K. Pakšto Sveiki
nimas Moterims

Nuoširdžiai Mylimajam Didžiai Gerbiamajam 
Tėvų Marijonų Generolui Jojo Ekscelencijai

Vyskupui Petrui Pranciškui Bucini

V—isatos Sutvėrėjo ištikimas tarnas, 
Y—patingas gerbėjas Švenčiausios Mergelės

. S—ąžiningai išlaiko širdyje tą darną/ 
K—uriužved’ visus ant išganymo kelio. 
U—ž tikėjimą mirti visados prisiruošęs,

, ; P—etr-o. Sosto liepimų griežtai prisilaiko..
A—ušrai švitus, malda į “Aušrinę” įias’puošęs, 
S—ąuliite iš dangaus jis gėrėjas lyg vaikas!
P—rotu, plunksna pragarsęs Ksavero. Pranciškaus
Ę—iii’ keliais į kraštus, kur nekenčia Šviesybės;
T—uri ginklą, tamsybės’ ką žaibu sutviska;
R—omų Kryžių krūtinėj ir Jo meilę beribę!
A—mžįnybėn įiūrėdam’s jis niekiu’ pasaulio 
S—ąumeilybę, turtus, prabangas. ii* tuštybę!
B—uęlriai saugos, jisai gudrių: velnio, apgaulių, 
Ū—kanotų kelių.; šiploj ž(4din’dųrybes!

" . Č—ia jam rūpi tik vien DIEVO valią išpildyt, 
Y—das savo Marijonuos’ su šaknimis išdildyt, 
S—aule protą apšviesti, širdį meile sušildyt ! - ■

. ’ . ... ■ SnaudaUs.

Birželio 4 ir 5 d. d. Kau
ne įvyko Lietuvių Katali
kių Moterų kongresas, ku
riame dalyvavo tūkstantinės 
minios katalikių moterų, su- 
sivažiavusių iš visos Lietu
vos. :

Kongresas susilaukė Šv. 
Tėvo sveikinimo ir laimini
mo ; jį sveikino Lietuvos ar
kivyskupas ir daugybė ka- 
talikiskiL organizacijų. At
eitininkų feredacijos vardu 
sveikino jos vyriausis vadas 
prof. Dr. K. Pakštas, kurio 
sveikinimą čia. paduodame : 
“Mylimos mūsų mamytes, 
brangios mūsų- sesutės!

“Nėra malonesnės parei
gos, kaip Ateitininkų Fede
racijos vardu pasveikinti 
milijoną Lietuvos moterų, 
susirinkusių švęsti didžią 
kultūros Šventę savo svar
biausios organizacijos am
žiaus , ketvirčio sukaktuvių 
proga. .

Šeima—mūsų tautos tvir
tovė. Moteris — galinga ši
tos tvirtovės įgula, sergstaų- 
ti jos tradicijas, jos švon- 
čiąusias vietas^;. Mūsų Tau-? 
ta yra*. ir ilgai dar. bus sa
votiškoje apgulos* padėty, 
kuri reikalaus iŠ jos daug 
moralinės stiprybės ir tau-

■■ , t

f ‘

LIETUVOJE
Laisvammiių. ir socialistų 

bei jiems panašių, tipų spau
dą rėkte rėkia, kad kunigai 
imą už savo darbą atlygini
mą. Girdi, kam jiems esą 
reikia atlyginimo. Tedirba 
savo darbą nemokamai.. AŠ 
nesu joks kunigų advokatas 
ar gynėjas. Apsiginti jie su
gebės dar geriau ir be ma
nęs, Tik aš uoliu atgręžti 
kitą medalio pusę. Jule ima . 
atlyginimą už savo darbą 
gydytojai, advokatai, šiau-/ 
čiai, kliaučiai ir visi- kiti.- > 
Neatsilieka ne tariamieji 
žmonių ‘ * pricteliai • ’: jie
.tūkstančius plėšia iš gavo . 
pavaldinių (Konnuiistiį va
dai Rusijoje). Tačiau ant 
jų niekas nepyksta, gi. tuo 
labiau socialistai tai nutyli. 
Juk ir kunigas reikalingas

tildo, atsparumo.. Kryžiaus 
kely 'į Vilnių- tautinės kul
tūros sunkiuose žygiuose 
mes ieškome ir randame ga
lingą įkvėpimą Lietuves —> 
Pairi jotės širdy.

Jūsų garbingas milijonas 
— ne modisčių salonas* ir ne 
lengvojo gyveninio puta. 
Jūs- atstovauja! pilniausią 
tautos veiklą: darbą — Šim
kų, įvairų, kūrybingą ir rū
pestingą; vargą — oi kaip 
didelį; skausmą —■■ oi kaip, 
rūstų, džiaugsmą — oi kaip 
gražų ir gilų! Jūs kuriat 
ir įkvepia! -dainas, jūs se
kai pasakas, jūs savo audi
nių išmintingais raštais'■ ro
dote kelią tautiniam /menui. 
Jūs einate pareigas pirmų
jų misi j emeriu; iš Jūsų lū
pų mes išmokstame pirmąjį 
“Tėve Mūsų” ir pirmąjį 
doros kodeksą kuriuo turi 
remi is kiekviena padori val
stybė.

Jums mūsų meilė ir mū
sų simpatijos. Jūsų orga
nizuotam kultūros darbui— 
giliausias ateitininkijos pri
tarimas.

Jūsų širdžiai mūsų širdis 
gieda skaistųjį džiaugsmo 
himną.” ■ •

pinigų: ir .jam reikia j>ra- 
gyvemti, reikia httkraščh], 
žurnalų bei Įmygą užsisaky
ti bei nusipirkti. Dažnas 
kunigas, pakol mokslus bai
gia, gerokai į skolas įsivaro;. 
Reikia gi užsimokėti. Be to, 
jei visiems kitiems . galima 
sušelpti tėvus ir motinas, 
kurie dažnai gyvena labai 
vargingai, tai kode! gi tai 
negali padaryti kunigas. . 
Visa tai socialistai mielai 
atleidžia patys sau ir savie
siems, tačiau šito jokiu bū
du . negalį dovanoti kuni
gams. Na, ar gi ne keista?

Nors ir sunkūs metai, 
nors ir krizės laikai, tačiau 
knygų leidiipas nesiliauna. 
Jas leidžia šv. Kazimiero 
draugija, “Žinijos’1’, “Dir
vos” b-ves ir kiti stambūs 
leidėjai. Geriausius turinio . . 
žvilgsniu leidinius išleidžia 
šv. Kazimiero dr-ja ir “Ži
nija”. Tačiau savo spauda, 
dailumu pas mus išleidžia
mos knygos toli atsilieka . 
nuo Vakarų Europoj, Ame- 
rikoj, bei kitur išleidžiami] *
knygų.. Tai yra dėlto, kad 
dailiai, gerame popietyje iš
leista .knyga labai brangiai 
kainuos, mat dėl. nedidelės, 
knygų rinkos 1 e i d e j a m s 
duos tik nuostolių. Vis dėlto 
šito nežiūrint, yra ir gana 
dailiai išleistų Įmygu.

- . j

Su pavasario darbais 
žmonės susitvarkė. Ilgai bu
vo šalta ir lijo lietūs, tat 
sunkesnėse žemose pasėliam 
turbūt pakenks. Užtat‘leng
vesnės žemės visus lietus 
drąsiai išlaikė.

. • .. E'sser.

L D. S. NARIŲ-HEDARBIl 
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis 
tračija išmokės L. D. S. na? 
riui -?• bedarbiui už Įdek • 
vieną naują1 metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta, bet 
platesnių inforniacijų kreip 
kis į “Darbininko” adinįni 
straėiją, 366 W. Broadtvay^ 
So. Boston, Mass.

Gėrimas pirmiausia' ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei- . " 
kia. ‘ . •
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Įkas girdėti lietuviui
I KOLONIJOSE I

CLEVELANŪ, 0.
Isldlmingąs atidarymas Cle- 
ūelanda Lietnivia K id tūri

nio Darželio

Bįrž. H d., nuo 10 va ry
to, Clevelando lietuviu gyve
nime įvyko- istorinis daly
kas* supilnai formąlėmis

• diplomatinėmis apeigomis 
atidarytas—dedikuotas Cle
velando Lietuviu Kultūrinis 
Parkas (arba Darželis).

-Iškilmės padarė- tarptau- 
tiškos prasmės Lietuvos Mi
nisteris B. K. Balutis, kims 
atsilankė ir Lietuvos vardu 
padovanojo Clevelando mie
stui Dr, Jono Basanavičiaus 
biustu. Biustas, pastatytas 
ant uukšttr granito akmens, 
lieka amžinu lietuvių pa- 
jninklu, kims yra pirmas ir 
greičiausia bus. paskutinis 
tos rūšies paminklas, nes 
Vargu kur kitur teks lietu- 

: viams įsteigti miesto parke 
. savo parką-darželį ir jį iš
puošti Lietuvos kultūros 
milžinu paminklais..

Dr. Btisąnavičiaus pamin
klas yra pirmutinė dalis to 
Lietuvių Kultūrinio Parko, 
kuriame nuo dabar, vienas 
po kitam, kaip tik pinigu

• rasis, Clevelando lietuviai 
statys paminklus savo žy
miausiems kultūros vyrams. 
Tas darželis yra virs ^dviejų

• akrų žemės plotas, taigi ti
krenybėje nėra darželis, bet 
parkas, ir gal būt kitų kolo
nijų lietuviai, negalėjo įsi
vaizduoti kokį didelį daly
ką Clevelando. lietuviai įkū
nijo, nes visada Vadino tą 
parką tik. darželiu.

Darželio atidarymo ir D r. 
. Basanavičiaus biusto atiden
gimo iškilmes buvo tarptau
tinės svarbos, kadangi ati
darymą ir biusto padovano
jimą Clevelando miestui at
liko Lietuvos Miiust’ęriš 
Lietuvos vardu, ir priėmė 
miešto, inayoriis. (burmis
tras).

Gerb. B. K. Balutis pasa
ka kalbą angliškai, kuri tu
ri tarptautines taikos ir tau
tų solidarumo reikšmės.
. Biusto atidengimo ir pa
dovanojimo apeigos buvo la
bai iškilmingos, kurios nu
stebino kitas tautas, kurios 
pirma mūsą savo darželius 
atidarė, neš lietuvių iškil
mės buvo pilnai valstybinės 
reikšmės, kuomet kitų net 
•didesniu tautų nebuvo pajė
gta tai padaryti, Tas taip
gi davė pavyzdį ir pasimo- 
kinimą kitoms tautoms, ku
rios dar rengiasi atidaryti 

/ savo darželius.

Biusto ątidengimas ir pa
dovanojimas buvo maždaug 
sekančioj tvarkoj: po kele
to kąlbij ir muzikos ir dai
nų, gerb. Ministeris Balutis 
pasakė savo. įspūdinga kal
bu ir pabaigoje pareiškė žp- 
•džius, kuriais. padoVmmja 
vardan Lietuvos Clevelando 
miestui Dr., Jono Basanavi
čiaus biustu Tuo laiku biu
stas atidengiamas, Minia 
sužiūri. Gerbiamas Minis- 
terįs ir miesto majoras Mil- 
ler vedini keturių lietuvai
čiu tautiškuose rūbuose, ku
rios nešė du vainikus, užli
pa į kalnelį, kur stovį pa
minki as. Tuo laiku orkes
tras griausmingai groja vie
nu P°-.kitam .Antikos ir 
Lietuvon himnus. Balutis 
ir Miller prieina prie pa
minklo, paima iš mergaičių 
po vainiku ir padeda prie 
pedestalo. .

Po to, vėl jiedu, lydimi 
■komiteto ir aukštu svečiu 
grįžta^ pakalnę ant platfor
mos. Po to tęsėsi progra
mas tolyn ir buvo, be savų 
lietuviu kalbėtoji}, atstovai 
iš miešto valdybos ir iš ki- 

' tų tautu kultūriniu darže
liu. »

Lietuvos Ministerį puikiai 
priėmė miesto valdžia, duo
dama savo automobilį ir 
policijos palydovus paimti 
iš stoties į viešbutį, iš vieš
bučio į parku ir iš parko at
gal į viešbutį vežioti; ir ka
da Lietuvos Ministėris va
žiavo, policijautai ant mo- 
torciklių pirmu lėkė smar-

Išvengk tą Baimę
Abejiojimą veikti, taip, kaip " veikia 
tikri vyrai h' moterys — nėra reika
lo kankintis , nuo įtempti] neyvij ir nu- 

. sllpusios sveikatos. Didis Gydytoja*
Specialistas išrado preskripcija, kuria 
dabar vartoja tūkstančiai. JI parduo> 
danui vaistynyčlosė ir vadinasi ~ •

Nuga-Tone
Iviekyleriiis liūtbHs yrn. gUrantliotas

•’ . ’.viėęns Doleris užmokės ..ii?/'mėnesio. 
trcaUiientą. Nusipirk buteli Slutnlleh

’ — nepraleisk vėl nemiegotas ' naktis,. 
.Teigti po priėmimui tiį tnbletkii • per 
dvidešimts dieni] Imsite nėiižganėdin- 

'tas, jusi] pinigai bus sugrįŽUifl-r-jųs 
. nieko nerizikuojate.

t.

GUDRUS LIETUVIS

Iš ŠVENTOS ŽEMĖS

•j

jo ,|r žiurėjo, kaip jo draugas lie
tuvis pelinis padarytą juoką.

t(Pasakykite man,” tarė- lietu
vis, "kuria iš Jūsų niisišliiostūiG 
savo veidą į mano sermėga?”

•t
V

Vįeną diena lietuvis ir lenkas 
dirbo gatvėje prie miesto darbo. 
Dienos orui pradėjus šilti, lietu
vis nusivilko savo sermėga fr pa* 
sikabino ant niedžio šakos. Kuo
met jis nematė, lenkas priėjo ir 
išpiešė ant sermėgos asilo atvaiz
dą. Vakarui atėjus, visi skirstė
si į namus. Lenkas netoli stovė-

kiai triūbydarni ir sulaiky
dami visus tramvajus ir au- 
tomobilius ir niekam neva
lia buvo per skersgatvį va
žiuoti noi’š ir žalios lempos 
buvo. J

Toks tai maždaug ben
dras vaizdas gerb. Ministe- 
rio atsilankymo ir Lietuvių 
Kultūrinio Dayko į^ūTimę,

Tas iškilmes ujatydaųiį, 
seiįi Clevelando lietuviai gy-! 
tai dalykas kokio jįe savų 
vaizduotėje negalėjo persi- 
štaįyti ir nežinojo, kad mes 
lįętuviąį to galime atsiekti,

. Lietuvos Ministęriš buvo 
pirmutinis toks aukštas at
stovas darželių atidarymo 
iškilmėse ir Dr. Basanavi
čiaus biustas yra pirmutinė 
valstybės dovana šiam mie
stui, peš kitos tautoą turėjo 
savo biustus pačiom pirktis 
jr. tokiu būdų nebuvo gali
mybių tokių apeigų rengti, 
o tik savais atstovais dedi- 
-kaei-jw daryti in patys pa
dovanoti miestui nuo savęs.

Kitos tautos, kuomet ati
darė-. savo darželius, įėjo į 
skolas, o lietuviai apsiėjo 
sumaniai ir dar liko pinigų 
apie $1,500 fonde kitiems į- 
rengimams daryti, ir jie 
tuoj bus daromi. ’ Mes jo*, 
kiu būdu neatsiliksim nuo 
didžiųjų tautų — žydų, ita
lų ir Vokiečių, kurie turi 
savo darželius beveik pikiai 
įrengę. Lietuvių darželis 
stovi ketvirtas tuo žvilgsniu, 
ir tuoj susilygins su tų pa
minėtu tautu darželiais,

Ypač dabar bus lengva 
darbas varyti, nes pamatę 
lietuviai, kas jau padaryta, 
nors Sunkiais’: laikais, patys 
penkines, dešimtines kloja 
darbui toliau varyti.

Koresp..

JtlOlfELIfll <

Žinios Iš Lietuvos
KATALIKIŲ MOTERŲ 

KONGRESAS

10,000 kataliką moterų Kaune

Per Sekmines Kaunan 
buvo suplaukę iš visų Lietu
vos kampij. katalikės mote
rys, Visas Kaunas. mirga
vo kaimiečių motinų ir se
sučių baltomis skarelėmis, 
nuometais ir. tautiškais dra
bužiais. ’ Jos suvažiavo’ pa
rodyti 25 metų savo organi
zuoto veikimo laimėjimus, 
pasisemti stiprybės Uždavi
nius ir veikti sėkmingai to
liau.

Kongresas buvo pradėtas 
pamaldomis Arkikatedros 
Bazilikoje. Bažnyčia pilna 
vėliavų ir kongreso dalyvių. 
Iškilmingas pamaldas laikė 
J.. E. Arkivyskupas metro
politas J. Skvireckas. Kon
greso dalyvės meldžiasi už 
taiką.: Pamokslą pasakė 
kun. dr. Usoris.

Didžiule Eisena
Po pąmaldij. įvyksta eise

na į Karo muziejų ir kon
greso atidengimą. Eisena 
graži ir įpūdinga. . Daug 
tūkstančių moterų’ su vėlia
vomis, lydimos trijų orkest
rų, išsitiesią milžiniška eise
na. Prie Karo muziejaus, 
ant kritusių dėl Lietuvos 
laisvės sūnų, paminklo, mo
terys uždeda gelių vainikus,

o p. Pikčįalingienė pasako 
kalbą.

Iš ten vyksta į Petro Vi
leišio .aikštę, kur įvyksta- 
kongreso atidarymas. Kon
greso. dalyvės ir svečiai su
kalba maldą Tėve Mūsų ir 
Sveika Marija ir pradeda 
posėdį. D-rė V. Karvelio-’ 
nė, kongresui rengti komi
teto pirmininkėj padarė ka^ 
talildų moterų darbų ap- 
žvėlgįmą per pastaruosius 
25 metus. Šito kongreso 
tikslas — paminėti lietuvės 
katalikės. moters darbas 
Dievui ir gimtajam kraštui. 
Pastaruoju metu susiorga
nizavusios katalikės mote
rys sudaro apie 900 skyrių 
ir apie 90,000 narių,

Į posėdį apsilankė J. E. 
Arkivyskupas' Metropolitas, 
kuris gražiai pasveikino ka
talikių moterų kongresą.; 
Šv. Tėvo Atstovo ir savo 
vardu ir suteikė palaimini
mą. . Sveikino taip pat- visų 
katalikiškų organizacijų at
stovai, Kauno miesto bur
mistras,. įvairios kitos orga
nizacijos, pavieni asmenys 
ir Užjūrio moterų organiza
cijos: Į posėdį po atviru 
dangum buvo susirinkę apie 
10,000 ' kongreso dalyvių, 
moterų? 1 . . ‘

Antrą Sekminių dieną ry
to, įvyko bendra komunija, 
ii; pamaldos;- Bazilikoje,

A .

’ .JUOZAS. ŽEMAITIS, -
Worcester Šv. Kazimiero parapijos didžiulio choro ve
dėjas, kurs diriguos Lietuvių Dienos. Dainų šventes 
jungtiniam chorui, . susidedančiam iš keliolikos chorų. 
Šios iškilmės įvyks Liepos 4 dieną, Thompson, Coiui.

Naudokimės Vasarine Mokykla

Vakarienę valgant, aną 
dieną, suskamba telefonas. 
Kalbu* Atsiliepia prityru
si garsios 5Yellesley mergi
nų kolegijos mokytoja. Ji 
sveikina ir džiaugdamosi 
praneša baigusi metus mo
kytojauti. Sakėsi ■ ką tik 
namuosna parvažiavusi.
’ Padėkojęs už atminimą, 
klausiu kur ji vyks atosto
gautų,

Atsakė niekiu1' atostogų 
metu nevažiuosianti, tik ei
sianti į vasalinę mokyklą, 

kurias-laikė J. E, vyskupas 
Kukta. Paihdkslą pasakė 
J. E. M. Reinys. Po pietų 
aikštėje tęsėsi kongreso po
sėdžiai. Dalyvės išklausė į- 
domiąs paskaitas : p. Pože- 
laites-Sidėravič i e n ė s — 
“Moteris šių dienų ekono
miniame gyvenime/^ ir p. 
Draugelytės-Galdildenės — 
“Ateities veikimo gairių 
nustatymas.”

Kongreso metu įvyko 
sporto - Šventė, kuriai vado
vavo .p-lė Steponaitytė. Apie 
200 mergaičių sportininkių 
parodė gražius sporto jude
sius. Antrą kongreso die
ną buvo suruošta- Pirma 
Lietuvoje moterų dainų 
šventė, kuriai. vadovavo p. 
Galaunienė, . •

Ypatingai didėlio pasise
kimo turėjo suruošta mote
rų namų pramonės paroda, 
Keli dideli parodos pavili- 
jonai buvo ’ užpildyti gra
žiais audiniais,, siuviniais, 
mezginiais, kurie vis pla
čiau pradedami vartoti ir 
mūsų miestuose. Geriausie
ji darbai . gavo, premijas. 
Ten pat buvo suruošta Lie
tuvos moterų įmygu paroda.

Katalikių moterų kongre
sas sūfiuikė \sveildiiimų’ ir iš 
Šv. Tėvo. Šv. Tėvas palin
kėjo Lietuvos kąt. moterims 
kaskart galingiau vystytis.

. Norinti.' gauti dar vieną lai
psnį.

Aš paklausiau kurią va
sarinę niokyklą ji lankysiam. 
ti. Gal į Katalikų Vasari
nę mokyklą, Cliff Haven,

ihnį daktaratą, teikiant, 
Harvarde svarbiausioje pra’ 
kalba buvo ųmsakyta loty
niškai'?

Jei Harvare amerikonai, 
didelius pinigus mokėdami, 
gali. išmokti lotynu seną 
kalbą, mes lietuviai, South 
Bostone, dykai galime iš
mokti taip pat klasinę lie
tuvių kalbą namuose, • savo 
parapijos Vasarinėje Mo
kykloje.

Naudokimės Vasa r i n c 
Mokykla! Remkime jin Tai 
kert inis • akmuo mūsų lietu
vybės namo So. Bostone! 
Nerėmiinas reiškia griovi
mą. ■

Atsake: / ‘ T tūles t a ištek
liaus. Pasitenkinsiu su 
Bostono Kolegija.”

Parvažiuoja seminaristai 
atostogautų. Ir girdžiu, kad 
jie. vėl grįžta į vilą, vasari- 
nčn mokyklon. .

Atsiskleidžiu daikraštį ir 
matau garsinimus daugybės 
vasariniu mokyklų su tūks
tantinėmis mokinių »patal
pomis. . ’ .

To negana. Retkarčiais 
matosi, jog gauna mokslo 
laipsnį senas tėvas, sena 
motina iš kolegijų — uni
versitetų sykiu su sūnumi, 
dukra. .

Ir — štai, matome seną 
New York buvusį guberna
torių Al. Sinith, gaunantį 
iš garsaus Harvardo univer
siteto teisių daktaratą, kai
po pripažinimą jo nuolati
nio mokymosi.

Kardinoląs O’Comiell, vy
riausia Amerikos dvąsiški- 
jos asmuo, senelis, randąs 
laiko mokytis. Perskaitys 
į savaitę kelioliką naujų 
Įmygu,

Tai gražioji gyvenimo 
medalio pusė. . '

Atverski jo antrą pusę ir 
rasi lietuvių, studentą, mo
kytoją, profesionalą, sporti
ninką, prekybininką, tiesiog 
norintį iš lietuvių uždar
biauti ir nemokantį lietuvi
škai .kalbėtų rašyti. Ir jis 
toks nelogingas, jog per me
tu metus tiepaima lietuviš
kos knygos į rankas. Jis 
nentmi Žinoti, kad čia. pat y- 
ra gražiai suorganizubta Šv. 
Petro parapijos. Vasarmė 
Mokykla.. . ’•

Ar patrūnijai, kad, Snri-

METIMU DIENA - STU
DENTO ŠIENPJŪTĖ

Viename Lietuvos kaime sona 
kaimietė moteriške, .kareivio nio* 
tipą, sutiko savo kleboną, kuris 
klausė, ar ji negavo žinią iš ka* ' 
riiipmcnčs apie sūnų VyUuią.

"Tiiip, klebonėli, gavau. Vj< . 
tautas, jau. miręs” — tarė apsi-. 
mvltus mėtiH-a... -

"Labai gaila,” atsake kleba-’
nas. "Ar tau pranešė apie, tat 1 
karo departamentas?” -.o-, 1

"Ne” • atsakė motina ■ 
pats man atraše.” . . , ■

Kunigas stovėjo nustebęs,' paJ 1 
skui klausia: "Kaip tai galėjo-* t 
atsitikti?” . -

"Žinoma, kad taip atsitiko.,” 
tarė ji(>"štai laiškas, tėvelis pa
skaityk,” .

Laiškas rašė: "Miela motute—« 
Dabar ėsti Šventoje Žemėje. Stl> • 
biev.” . (

Galvojant apie didžiules 
būsimas minias Lietuvių 
Dienos iškilmėse, Thomp
son, Gonn., liepos 4 d., ir1 
spėjant, kad toje tūkstanti
nėje minioje bus iš daugelio 
kųlegijų lietuvių studentų,, 
atėjo mintis suregistruoti 
cuos musu lietuvius’studen
tus, Geriausiai tą gali pa
daryti mūsų studentu orga
nizacija. Ji turėtų rinkti 
visų lietuvių studentų re
kordus ir vesti tam tyčia 
knygas. Dėl tokio darbo 
studentų organizacija daug 
pątain.uitų. mūsų tautai.

. SVEČIUOSE

Svečiuose prie stalo šeiminiu* 
kas pakvietė Simą Uždanavičią 
supjaustyti višta. . Simas enerV 
gihgai paklausė vieno svečio, ku*' 
rios dalies kištos jis norėtų. Tas. 
paprašė kojos.. Klausia antro, ir 
tas prašo kojos. Tuomet paklau-.^. 
šia sciitfs moteriškes, ko ji nore*' 
tų, ir ta atsako,- jog kojos. Simas/ 
padeda peifj ant stalo ir atsakę:- 
"Palaukite — ar. jūs manote, 
kad čionai pjaustau vorą ?”

ATKIRTO

Žritiahijoje tūlas bajoras turė
jo i.Štikihuį .senelį lietuvį vežėja^ 
Viena diena vežėjas parvežė iŠ, 
Kauno į svečius lenką poną. Su-, 
grįžę iš keliones .ir sustoję prie 
dvaro Įėjimo durų,, lenkas ponas. .. 
pastebėjo, kaip prie vienos ii* ant*’ 
ros pusės durti stovėjo du dide**-‘ . 
Ii iš akmens'iškaltu šunys/.

"Kaip- dažnai, Jonai, . duodi 
šiems šunims ėsti,” klausia len
kas ponas. • ■

"Kada jie pradeda loti,” aU'a**’. 
kū žemaitėlis. •

DRAUGI JŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBa MOTINOS JVC.

Pirmininke — Eva MarkšlenS,
• 625 Ę.. 8th St, So. Boston, Mass, 

Vlce-pirmininkė— Ono Slaurienė,
443 E. 7th Su, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. llaSt. — Bronė CiunlenS,
29 GouId.St, West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W-

ria. Balt — Marjona MarkonlutB
33 Navarre St,. Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StanlullutC '

105 Weot 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarfi — Ona MizgirdlenS

1512 Columbla Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JanuJonienS

1426 Columbla Rd.„ So. Boston, Mass 
Draugija savo; susirinkimus laiko kaa 

tntr$ utarninkį kfekvioncį mėnesio, 
7:80 vai. vakare, pobąžnytlnSJ sve
tainėj.

Visais draugijos relkaląts kreipkite* 
t>aa protokolu raktininku.

IV. JONO EV. BL. PAŽALPINM .
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, r
24 Thomas Park, So. Boston, Maas,

Vice-plrm.—V. Meilonis,
1430 Columbla Rd., S. Boston, Muša..

Prot. Raštininkas ~ J. Gllneckla
5 Thomas Park. So. Boston,

Fln. Raštininkas — M. Šelkls
256 E. Nlnth St, Boston. Ha*. 

IMdiuinkus -- A. NatftEIOuas
885 E. Broadway, So. Boston, Mum.

Maršalka — J. Zalkls
7 iVinflėld St, So. Boston, Maaa. 

Draugija laiko susirinkimus kas treC!< " 
nedšldienį kiekvieno mėnesio, 2 y«X .

. po pietų, Parapijos sales, 402 E. Ttti.
S t, So. Bvston. Mas*. J-

Profesionalą 1, btzniefJai, pramonttt* ■ 
kai, kurie skelbiasi ‘‘Darbininke?’ tik* • 
ral verti skaitytojų paramos.
‘..Visi trarstuldhVt “Davblntakie." ' .

L I E T U V O N ’
FEB HAMBURGĄ

Mus nesuriaiut-laivai, sutelkta vn'soj pa. ... 
toglai keliauti Uy kuriuo.-’iuetij ’ 
f Abi pusi, New YOrkus-vį rin s a 
Kaunas, trečią Kluse . . ii v'ŲV . 
Savaitiniai išplaukimai, •.Patogus.’ 

..ŽinKelinia suslsioklma.'s iš. HantburgtK 
■ Informacijų kroipkttFs i vietinius 

ugoutus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
80 Boylston Boston,.

■ ■ - ;

t
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Naujosios Anglijos

LIETUVIU DIENU
---------ANTRADIENI——

LIEPOS-JULY 4,1933
(NEPRIKLAUSOMYBES DIENOJE)

Švč. Marijos Lietuvių Kolegijoj 
Thompson, Conn.

; . ■

Švč* Marijos Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn.

Lietuvių Dienos Programa:
10 vai. ryte |Daylight Saving Time| Iškilmingos Pamaldos. 

Po pamaldų pietus. Visą laiką groja benas
1 vai. po pietų Sporto Olimpiada

Baseball los Waterbury su Norwood
3 vai. po pietų Dainų Šventė, 

kurios programą išpildys 16 pa
rapijų chorai, atskirai ir bendrai. 
Jungtiniam kelių šimtų daininin- 
kų chorui vadovaus muzikas J. 
Žemaitis.

Dainų Šventes programai pa
sibaigus, Thompsono miesto sve
tainėje, prie pat kolegijos parko, 
bus Šokiai, o parke vyks įvairus 
žaislai ir kitos naujienybes.

|| Specialus traukinys iš Bostono išeis lygiai 8 vai. ryte |Daylight 
| Saving TimeĮ ir eis per Norwood ir iš ten be sustojimo į Lietuvių 

h i Dieną - Thompson, Conn. Važiuokime visi! Įžanga 25c.
4

11

' WORCESTER, MASS.
PRISIRENGIMAS LIE-

?
I t

4
? i
?
? T T t
4 i

? x

S v. Kazimiero parapijos- . 
klebonas kun. A. Petraitis . 
ir katalikiškos draugijos di
džiausiu smarkumu rengia
si Lietuvių Dienai,' įvyk
siančiai liepos 4 d. Lietuvių 
Kolegijoje, Thompson, Ct.

Geresnio pasirengimo tik
slu draugijų antras susirin
kimas įvyko birželio 21 d. 
Išrinktas komitetas, . kad 
tinkamiau a!liktų pasiren
gimo darbų. Išrinkti tai die- . 
naį darbininkui.

Trečias susirinkimas bus 
birželio 28 d. parapijos sa- 

I Įėję, pa vakarinių pamaldų. '
Į komitetą išrinkta: kun.

A. Petraitis, patarėjas; J.
Daučiunas — pirm.. J.Svir- 

jskas —- vice-pirm.,. J. Rog- 
[liūte — rast., K. Kazilaitis 
[—iždininkas.

Šis komitetas kviečia kuo 
daugiausia draugijų narių 
atsilankyti į sekantį susirin
kimą, kuriame galutinai bus . 
aptarta visa’ tvarka.

Kaip girdėti, Worcesterio 
abiejų ' parapijų, lietuviai 
nusiteikę uždirbti nemažiau 
10,000 dolerių.

Autobusai jau užsakyti; 
jie eis nuo abiejų, bažnyčių.

Lietuvių Ekskursiniu 
Traukiniu Važiuoti

Iš Bostono į Thompson ir 
atgal (round trip) 1 bilietas 
kainuoja $1.75; iš Norwood 
ir atgal (tuo pačiu -trauki
niu, kuris sustos Norwood 

j Central ir Winslows stoty
se) $1.50. .

Vaikai, tai svarbi proble
ma. Bet traukiniu važiuo
jant ir su vaikais nebus bė
dos, nes jie iki 5 metų am
žiaus bus vežami nemoka
mai; nuo 5 metų iki 12 m. 
už pusę kainos.

Važiuokime spe c i a 1 i u 
traukiniu, kad užsitikrinus 
nuvykti laiku, nes Lietuvių 
Dienos programa prasidės 
10 valandą ryte iškilmingo-' 
mis pamaldomis.

Įsigykite važiavimui bilie
tus dabar pas bilietų platin
tojus arba “Darbininke,” 
366 W. Broadvray, So. Bos
ton, Mass., o Norwoodo ir 
apylinkės lietuviai pas Lie
tuvių Dienos komiteto pir-

Franklin Street, Norwood, 
Mass.

Tad Thompsone, Švč. 
Marijos lietuviu kolegijoje 
Naujosios Anglijos Lietū- 

I vių Diena bus istorinė. Rcn- ' 
Į gėjai energingai ruošiasi, 
kad ir 20,000 “žmonių malo
niai priimti ir pavaišinti.

Lietuvių Diena įvyksta 
gražioje vietoje, gražesnės . . 
nei neieškokime, nes nerasi
me, anot kun. J. Švagždžio, 
L. D. Š. Centro Pirminin
ko, Amerikos lietuvių Vil
niuje.

Važiuokime visi!

SKLEISKITE SVIESĄ
Į Perskaitę “Darbininku” venų- 

meskite, bet duokite kitiems pa- - 
skaityti, . Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su ‘'Darbininku” ir 
I»i D. S, ir atremsite mūsų ide-

| jos priežų prope«and%.

v 
ls
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Rytinių Valstybių Žinios
MCMMI

Nebūk Mandrus, Jei Tokiu 
Negimei

Dar taip nesenai tekol 
skaityti Brooklyno . buvusį 
hezalcžnhikų organą, kuris 
dvokė kažkokia fanatiška 
neapyanta katalikų . kuni
gams ir veikleSniams dar
buotojams. Matyt*.’ mažai 
gyvenimo. patyręs redakto
rius jautėsi dideliu popu ir, 
visai nesiskaitydamas nei su 
etika, nei su autokritika* 

. puolė visus, kas tik drįsd ki
taip galvoti,, negu jis skelbė

- savt > laikraščio skiltyse. Tie
sa, tokia taktiką jis kai- 
kam patarnavo* tik Dievo 
gink, ne lietuvybei. Daug 
neapykantos išugdė lietuvių 

. tarpe, daugeliui ir dvasiš
kių bandė niekuomet nepa
matuotus priekaištus daryti 

‘•ir vis vardan lietuvybės..* ;
Gal dabar ir gailisi, bet 

vėloka. . Nereikėjo būti ži
novu, kad jau. .prieš pusę 
metų galėjęs būtum įspėt jo 
likimą, kurio jau šiandie

• susilaukė. Tai ne pagieža 
ir’ nepasityčiojimas, bet tai 
priminimas ' visiems t o s 
skaudžios gyvenimo pamo
kos, kuri gali kiekvieną pa
liesti, kuris bandė ai: ban
dys nuduoti tą, kuo ' nesąs, 
mokyti * kitus įgyve.h iri oį 
pats jo nemažindamas. r’ Ir 
štai tas mandročius, tvėręs 
dvasiškius ir visus katali
kus pa rapi jii sienomis, pats 
tapo nuo gyvenimo užtver
tas.. Ir dar kaip... Linki
me jam per tą tvorų
sprukti, bet. kurgi, Kai 
kas sako — į nezaležninkų 

. kunigus, •’ bet jų jau per-, 
‘daug, jei ir “arcivyskupas” 
pabėgo, iš savo rezidencijos, 
nebeturėdamas nei vieno

; parapijiečio, tai kurgi užsh 
teks paprastiems, nezalež
ninkų “klebonėliams.” 
gaį, kad Dievas nežaliežnin- 
kams pavartojo, atvirkščią

pą-

dėsnį“davė dantis* Ijet ne 
davė ko valgyti. ” O taip 
atsitiko tik ' todėl, kad tų 
gudragalvių tikslas yra tik

Taip, matyt, ir išsikare- 
nys tų nezaleŽninkų veislė; 
risi “pateptieji” turės grį
žti pas rusus, lenkus ir ki
tur — iš kur ir atėjo. Mat, 
lietuviai nėra toki kvaili, 
kad duotųsi mulkinti viso
kiems svieto parėjūnams, 
kurie savo .nepateisinamam 
gyvenimui bando išnaudoti 
lietuvio nuoširdumų. Ap
gaulės tamsa tol viešpatau
ja, kol tiesos aušrelė ne
pasirodo. Nemokša tol 
džiaugiasi savo išminčia ir 
išsilavinimu, kol nesusidu
ria su. paprasta moksline 
formule; tų turėjo žinot ir 
redaktoriai, kurių ■ “suma
ni’' vaizduotė:; pro viską 
bandė prasimušti. Jie skrai
dė su arais ir bandė visą gy
veni mą apversti aukš tymko
jomis. Gaila, šiandien jie 
nusileido kaip musės ir, ga-

<SJ,.WNU

Jack* Sharkey-JUozas Žu
kauskas, pasaulio čempio-. 
.nas, birželio 29 d. kumščiuo- 
sis su italu milžinu Primo 
Carnera.

BOSTON

komendacijos ar zakristijo
no vietos pas tuos pačius 
kunigus, kuriuos taip nese
nai drabstė purvais^ .

5 * K. Paulvas:

PATERSON, N. J
PIRMOJI KOMUNIJA

’ Šiais metais pirmoji vai
kų komunija, įvyko per Šv. 
Trejybę, birželio 11 d. Vai
kus rengė prie šios svarbios 
dienos Seserys Pranciškie- 
tės iš Eiizabeth, N..- j. Uo
lios seselės atvažiuodavo 
kas šeštadienį per visa žie
mą vaikų mokinti.

Dienoje pirmosios Komu
nijos bažnyčia skoningai 
buvo išpuošta gėlėmis. . A-

LDS. Kuopų Susirinkimai
ELIZABETH, N. J,

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 1-ma dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėj© svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. Valdyba

PHILADELPHIA, FA.
LDS. 13. kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį liepos mėn. 2 dieną 
vakarę*, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

BALTINOSE, MD.
Liepos 2 d., sekmadieni, tuoj 

po sumai, parapijossvetaihės kam
bariuose įvyks. LDS. .30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia'Valdyba

WORCESTEĖ, MASS.

. LDS 1Q8 kuopos, susirinkimas į-
.. vyks liepos 2 d., Aušros. Vartų 

parapijos salėj, tuoj po sumos 
Viši nariai prašomi pribūti,, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

NASHŲA, N. B
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki, 

mas įvyks liepos 2> tuoj po pas, 
kutinią mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiamą narius ateiti, nes 
yra keletą svarbią* sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus

■ . ■ prinoki pjj® 9rgftniW>iį0jl

ĖASTON, FA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 2 d., tuoj.- po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songailų

SAINT CLAIK, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks liepos 2, tuoj po su
mos. Šv. Kazimiero parap. salėj, 
Kviečiami, vis nariai dalyvauti ir 
ęžsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti

N. S.P HILĄ DELPHI A, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

inas pyks sekmadienį, liepos. 2, 
tuo jaus po stirnos, iv. Andriejaus 
par, Svetainėj, 1123. Lfemon St 
Kviečiame narius ir naręs ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors pb vie
ną naują narį prie .kuopos prira
šyti. . ....

part vaikų einanČiij prie 
pirmosios Komunijos, buvo 
6 mergaitės parėdytos ange
lais ir risi Angelų Sargų 
Sąjungos nariai drauge pri
ėjo prie Dievo Stalo. Pa
maldžių žmonių buvo kone 
pilna bažnyčia. Kai kurie 
prisiminė savo pirmųjų Ko
munijų, apsipylė sujaudini
mo ašaromis. Pagirtinas 
pa“yyTzdys buvo einančiųjų 
prie • pilamosios Komunijos 
vaikų. tėvų, kurie beveik ri
si priėjo prie Komunijos 
drauge su savo vaikais.

. Teatlygina Dievas klebo
nui ilž uolų rūpinimusi vai
kų religiniu išaųidęjimu, o 
geroms Seselėms už taip 
gTažų vaikų išmokinimų, 
ŠV. ONOS DRAUGIJOS

. AKTINGAS ' :

1 Šv. Onos draugija yra 
pašalpįnė. Vienok ji 
liai rėmai ir parapijų.

Draugija norėdama susti
printi savo, kasą, birželio. 18 
dienų, Vyšniausko parke 
padarė autmga. Nors die
na pasitaikė šaltoka, bet 
žmonių prisirinko pusėti
nai; keista tik, kad pačių 
draugijos narių mažai ma
tėsi. Aūtingas praėjo gra
žiai, gal kiek trūko bendru
mo dvasios. Lygiai paste^ 
betas , negeras kai kurių pa
protys atsivežti į parengimų 
iš namų, užkandžių ir gėri
mų. Jiik atvažiuojama į 
parengimą ne vien dėl ma- 

1 lonumo, bet, kad parėmus 
gėrą tikslą. O kur čia be- 

r remsi, kai jau prisisotina 
visokiomis gėrybėmis, kur 
kitur.. ' .

Juk namuose dykai ir gi 
. negaimama.. Tai geriau bū
tų tų centą palikti parengi
mų darančių kasoje..

Girdėti, kad autingaS pa
sisekė ir dar liks gryno pel
no. Garbe nž tai priklauso 
gabioms aiitingo vedėjoms.

• Savas.

HARTFORD. CONN.

uo

PADĖKA
Birželio 4 d. Įvykęs trijų 

organizacijų (L. R. K. Su
sivienijimo, Moterų Sąjun-. 
gos ir L. D. S-) apskričių 
išvažiavimas sujudino visą 
valstiją. ■ Gausingas dalyvių 
skaičius ir gerą tvarka nu
stebino visąaįiyiinkę. ‘

Atsilankiusieji laikraščių 
reporteriai plačiai aprašė 
angliškoje spaudoje apie iš-, 
važiavimo* sporto ir dainų, 
programų. J ie ypač įverti
no lietuvių.susipratimą.

Išvažiavime,, rengėjų ap
skaičiavimu, dalyvavo apie 
2500 žmonių. Apsimokėjus 

''visas išlaidas* kiekvienam 
apskričiui liks po geroką 
sumą. ..

Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja programoje 
dalyvavusiems,- didelės - gar
bės vertiems chorams; mes 
.aukštai įvertiname p-lės O. 
Balsiūtės (New Ilaven) 
nuopelnus; ji išlavino būre
lį mergaičių, kurios pašoko 
apie 12 įvairių drilių, Dė
kojame mūsų prielankiai 
spaudai, kuri pagelbėjo su
kviesti ■ žmones. Ta. pačia 
proga atsiprašome, kad. dėl 
laiko stokos ne riša progra
ma išpildyta.

, zl. J. Mašiotas,
Visų Komisijų Vardu.

NEWARK, N. J,

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 

" Vaidybą graboriui.

MIRĖ STAIGA
Birželio 11 d., besimaudy

damas su Savo draugais Ne- 
wark Bay, N. J. Juozas Va- 
l.ukonis prigėrė.

Birželio 1,4 d. a. a. Juozas 
palaidotas iš Švč. Trejybės 
bažnyčios šv., Kryžiaus ka
pinėse, ArliugtoTie. •

Paliko dideliame nuliūdi
me tėvus, tris seseris ir vie
na broli.

Avc., Nrivark, N. J’ Kaina 
pigi.. ;

Šv. Cecilijos choras mėne
sinį susirinki mą tUrėjo lies 
pos 20 d. j valdybą išrink
ai: J. Bičkus — pirm., J.

Bubįys —- vice-pirm., Ag, 
Tamulytė — prot: rast., O. 
Demškyfė — finansų rašti
ninkė, S, Pocius — ižd.. K. 
Balčiūnas ir M. Sekeričiūtė 

iždo globėjai. . Jąuiia, 
nauja valdyba — gal* bus ir 
gražūs darbai.

Nagird^s.

čiū. . giminėms-. ir 'draugams 
mums užjaut tįsiems i r daly
vavusiems laido! Uvc.se.

Valukoniai ir šeimyna, 
150 Pulk St., Nėwark,N. J.

PIKNIKAS
Parapijos metinis pikni

kas įvyks, liepos 2 d., Žat- 
kaiis darže, Hillside, N. J. 
Parapijiečiai su savo klebo
nu priešakyje' smarkiai prie 
to pikniko ruošiasi.

Liepos 9 d. įvyks Šv. Ce
cilijos choro piknikas, Ma- 
sonic. darže,. IlilĮside, 'N. J. 
Yra užkviesti penki apylin
kės parapijų chorai: Pater-

ty, Eiizabeth ir. Šv. Jurgio 
parapijos, Brooklyn, N. Y.

Tai bus pirmas toks dide
lis ir gražus parengimas.

Dalyvaukime visi!
Paremkime jaunimų!

VARGOHININKU 
DĖMĖSIMI A

ši įlomi skelbiu, kad A. L. 
R. K. Vargonininkų Sąjun
gos Seimus įvyks liepos mė
nesio 17 d., 1933 m., Čhica- 
go? III.

Seimas prasidės iškilmin
gomis Šv. mišiomis 9:30 v. 
rytą, Šv. jurgio parap. baž
nyčioj, prie 33-čioS ir AiP 
būru Ayc. Mišias giedos 4 
balsais vyrų choras, Missa 
;n llonor St. Erai* ei si i 
NaVerr—Ifr. Witt..
I’o pamaldų Seimo Sesi

jos įvyks virš minėtos baž- 
ny/'p. s svetainėje..

Kadangi gerb. . Cmėagos 
n.uziLai atvykusien.r Šei
niau svečiams parūpins 
(nemokamas) apsistojimui 
vietasr tad rrikalinga iš kal 
no žinoti atvykstančių Sci-* 
man skaičius, Tuo reikalu 
prašau registruotis ligi lie
pos I d. pas V. S. C. rašti
ninką, J. B r u n d z ą, 182 
Iligh St, Brooklyn, N. Y.

.. Petras Petraitis,
A. L. R. K, Vargonininkų 

Viče-pirmininkaš

SįJUNGIEČiy DĖMESIUI

Darbai gerėja.

Pir
moji Komunija buvo birže
lio 18 d, . Vaikučius priren
gė Sesutes Pranciškietės. 
Vaikučiai priėmė Komuni
ją iš klebono kun. Ig. Kel
melio rankų. Gai’bė tiems 
tėveliams, kurių vaikučiai 
lanko lietuvių baž n y č i ą. 
Gaila paklydėlių.

T Vi rapi j (>s vai kūčių

Geraširdžiu i parūpi j iečiai 
su klebonu priešaky sutai
sė . iąlygątvius prie’ bažny
čios. Buvusi -audra išvartė 
medžius, kurie griūdami su
ardė Šąlygatviųs. Garbės 
verti tokie parapijiečiai.

Į Chicagą A. Stanšausko 
rengiama ekskursija išvyks 
traukiniu iš Nevvark liepos 
15 d., 7 vai. ryte,, o Chicagoj 
bus. liepos 16 d., 7 v» ryte. 
Tad tiesiog i Lietuvių; Die
ną. ’ Ekskursiją vyks gele
žinkeliu “Ęrie.” Kurie 
manote važiuoti, tai Įsirėgi-

Mes tariame nuoširdų a-Sliuokite — 159 Ne\v York

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

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

Kadangi sekantis seimas 
yra rengiamas rytuos^ kur 
gražiai ir sutartinai gyvuo- 
j a dauguma Sąjungos kuo
piu lai nelieka nė vienos 
kuopos, kuri neprisiųstų at
stoves, nes teks svarstyti vi
są eilę orgatiižaeijos svarbių

TĖVU MARIJONU į 
MISIJOS . i

*■ . ,. • .K

Liepos 8—16 dd.. Mariau 
štilis, III.: (Kun. A. Petrau- 
skas, M. I. C.)

Liepos 17—26 dd. ŠV. 
Onos iiovena Dievo Apveiz
di parapijoje, Chicago, III 
(fcun. A. Petrauskas, M. Į1

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENES VADAMS
Amerikos Lietuvių Kata

likų Studentų Organizaci
jos. C(.mtr o Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
katalikiškųjų, parapijų kle
bonus, kunigus,, seseris, md- 
kytojus ir apskritai į visus 
mūsų lietuviškos katalikiš
kos visuomenės.vaidus, viso
se lietuvių Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar su
organizuoti visą m o k s 1 ą 
einantį jaunimą į Studėm 
tų kuopeles (ypač mūsų pa
rapijinių mokyklų baigian
čią moksleiviją ir visus auk-^ 
šiųjų mokyldų studentus, ir 
studentes). . - :

Bendrais organizacijos.,ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir
mininką — John Č. Morkū
nas, 253 Rerlin Št. Roches- 
ter, WY>* .. .

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organiza'cijofe

Dvasios Vadas — ' ", 
Kun. Jonas J. KripaS, 
Pirmininkas — *

■” Jonas C- Morliūna>s.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. -Ur
bonavičiaus rilių rinkinys.

šią knygą išgyrė visa rim- 
tesniojP spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Taiti* 
sta ją įsigyjęs. •...' ■• /

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos Rai
la $1.50. B et dabar “ Darbi
ninko ” spaudos vajaus me
tu, gražiais drebės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popię- 
rio viršeliais 50 centų. * .

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangių 
ir naudingą eilių Įmygą.

“DARBUTiNKO” ADM*, 
866 W. Brcadvay, 

South Boston, Masą. •

"DARBININKO” SKAITY- 
TDJU DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1938 
m. Lietuvos FMkolo* Boną 
ponus už prenumeratas ir kny* 
gus už pilną ją vertę. Nuldipę 
1932 m. kuponą siąskite

“DARBININKAS”
366 Weet Broadway,

80. Boatoiu Maia. ,

klausimų. ■
Marijoj

Centro Pirmitiink^

Telefonas; Flau 1350.

JONASGREBLIAUCKAS
Graborius ir Bahmmuotojai 

4238. PACA STROT, 
EALTIMORE, MD,



įtradienis, birželio 2.7, 1933
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įDlKNIKO ATGARSIAI 
R Piknikų sekmadieni a i s 
įpilną. Vieni Forest Parke, 
fati Klasčiaus parke, o tre- 
įH Dexter parke ir 1.1. Pik
nikai labai madoje. Tik 

nonės. neturi pinigų visur 
pnkytis. Štai praeitą sek^ 
jnadionį Klasčiaus parke į- 
fryko Karalienes A h g e 1 ų 
tampi jos piknikas šit kon
certu ir šolriais. Buvo pra
nešta, kad jk Lukšys ims 
krutamuosius . paveikslus, 
bet jisai neatvyko. Dionajį-įg 
'nebuvo karšta, giedra, ir at
rodė puiki piknikauti. Bet 
žmonių, nedaug atsilankė. 
Koncerto programa buvo 
labai graži ir įvairi. Di- 
džiulis choras, Karti 100 as
menų, sudainavo gražių dai
nų. Erdvi Klasčiaus salė 
gražiai ’* dekoruota yilioj.o 
šokikus šokti prie puikios 
Oikestros. ’ žodžiu, visi ge
ro pikniko privalumai... Gal 
tii piknikų perdaug vengią- 
ma? Bet miestelėnai sek
madieniais visada važiuoja 
į. priemiesčius ir parkus ■at
sivėdinti. Šcnicji ir jauni
mas privalėtų pirmoj eilėj 

vsavuosius remti, su savai
siais sueiti ir draugauti. .

eu

5 METU SUKAKTUVES

širdingai atiū sesutei Ni
kodemai, draugi jos, pirmi- 
n nikei, vargom mnkui ir vi
siems, kurte prisidėjo pada
ryti tų dienų tokią linksmų 
ir minėtiną..

K it n, J. G. Karfainchis..

. SODALIEČIŲ DĖMĖ- •' 
SĮUI . '

Apreiškimo, parapijos Sov 
daliečių birželio 20 d. susi
rinkime .nutari a liepos ir 
rugpjūčio .mėnesiuose susi- 

J rinkimų neturėti. Sekan
tis susirinkimas pyks rug
sėjo 18 dieną*

Liepos 3 d. parapijos mo
kyklos kičine sodaiiėtės ren
gia Šokius, kuriems grieš 
rmktiniai muzikantai. - Vi
sus kviečiame. įžanga tik 
25 centai. .

Kor.A.E.

ŽINUTĖS

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- 
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 

’ namus lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti' naują maldaknygę, rožančių ar gražią 

. stovy lėlę,: užeikite Jūsų visuomet laukiame.
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Bfivusi “VYTAUTO SPAUSTUVE” •
423 Grand St. . V Brooklyn, N. Y.

STagg 2-2133 .

tų, 482 Rodney St, Brook
lyn, N. Y;, mirė birželio 20 
d. Palaidotas birželio 24 d., 
9 vai, ryte iš Apreiškimo 
Panelės Šve. bažnyčios į Šv. 
Jono kapines.

Velionis paliko, dideliam 
nuliūdime savo žmoną Oną, 
du sūnus, dukterį, dvi sese
ris ir bvnlp -Laidotuvių ap
eigas prižiūrėjo graborius; 
J. LeVanda-Levandauskas.

Šv. Rožančiaus draugijos 
išvažiavimas .Fo-rest Par
kai!, birželio 18 d. pavyko. 
Žmonių buvo daug, nes oras 
Ir vieta, tarytum, traukė 
lietimus į girią pakvėpuoti 
tyru kalnų oru, Ten pat tu
rėjo išvažiavimą ir L. R. 
K. S. A. 115 kuopa.

NEW BRITAIN, CONN.

3'

nešiu amžiaus, Liūdi tėve
liai Juozas ir. Sopina Kar
ia viriai Ir sesutės ir broliu

kas. Palaidotas iš savo tė
velių namų Trejybė; kaliuo
se, Brooklyne, birželio 12 d.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi vietos graborius An
tanas Valantiejus.

bankininką Charles Ė. Mit- 
chell, kurs buvo kaltinamas 
nemokėjime valdžiai mokes
čių nud pajamų ir apgau
lingame išvengime mokos- 
čių mokėjimo, R " . * I

Bankininko Mitchell byla 
tęsėsi .apie 6 savaites. Pri
siekusieji teisėjai savo 
Sprendimą, pareiškė po 24 
valandų tarimosi. ,

Šiai bylai pradžią sudalė 
paties bankininko praneši
mas senato komitetui, jog 
1929 nn jis pardavė 18,300 
Šerų savo žnionni su nuosto
liais, todėl tais metais jis 
neturėjęs pelno ir nemokė
jęs ’ mokesčių valdžiai.

LINDBERGH PASKYRĖ 
NAMUS MOKYKLAI

Rap.

JTdėphone: STAGG 2^06 J V AL A N D O S :

DR. DIADAS K. VENCIUS “
D ANTI ST A S 40S OBAHD STBBBT

Y RAY ’ (kampas Union Avo.)’ 
Namų Telefonas:; Mlchlgan 2—4273 B R O O. K L Y-N, N» Y.

a

pirmasis sūnus, kurs vėliau 
rastas nužudytas..

Lindberghai, horėd. a m i 
pamiršti tą didelę nelaimę, 
paskyrė namus su esama 
aplinkui nuosavybe, aukš
tam 'tikslui; ■

SHARKEY ATSISAKYS 
NUO KUMŠTYNIŲ

. Apreiškimo parapijoje 
birželio 20 diena buvo tik
rai džiaugsminga diena. Tai 
buvo klebono kun. K. Pau- 
lonio kunigystės 5 metų su
kaktuvės ir vikarų kun. J. 
Kartavičiaus ir kun. j. Len- 
cevičiąus pirmieji metai ku
nigystėje ir vardines.

Galinga Šv. Rožančiaus 
draugija panorėjo ta proga 
išreikšti padėką ir pasiten
kinimą savo Dvasios Vadui 
ir parapijos kunigams. Ir 
puikiai tai padarė..

Kun. K. Paulonis atlaike 
iškilmingas mišias, kurias 
užprašė Rožančiaus draugi
ja parapijos kunigų inten- 

*čij‘a. Narės priėmė šv. Ko
muniją ta pačia intencija.

Po mišių parapijos salė
je buvo Skalius pusryčiai; 

^kuriuose dalyvavo apie. 200 
žmonių. Kunigams įteikta

Apreiškimo parapijos iš
važiavimas žada įvykti lie
pos 9 dieną, Forest Parke.. 
Visos draugijos ir choras 
žada parodyti ką gali. Bus 
programa: dainos ir kiti 
žaidimai. Visi prašomi ren
gtis; nes laiko mažai liko.

Federacijos apskričio iš
važiavimas irgi artinasi. - Šis 
išvažiavimas- bus liepos 30 
dieną, Forest Parke. Bus 
tai. viso apskričio draugijų 
viešas pasirodymas.. Ren
giamasi ir. programai.

Federacijos susirinkimas 
įvyks birželio 30 dieną, 8 v. 
vakare, Karalienės. Angelų 
parapijos svetainėje. Bus 
svarstoma apskričio išvažia
vimo ’ reikalas ir kiti svar
bus dalykai. B. C.

MIRĖ
Juozas Ališauskas, 45 me-

Rytinių Valstijų

Lietuvių Diena
'. —- Antradieni —

UEPOS-JULY 4 D., 1933
Klasčiaus Clinton Parke

Bett ir Maspeth Avės., . Maspeth, Ji. Y.
Dainą prog'ramoje dalyvauja

. Karalienes Angelą parapijos, šv. Jurgio parapijos ir 

Great Necko A. L. K K. Fed. “Birutes” chorai

.. Įdomią sporto programą išpildys Liet. Vyčių Didž. 
New Yorko Apskritys, .

Koiiiišltuose sporto numeriuose dalyvauja ir publika.
Laimėjusiems skiriamos įvairios dovanos.

• Darkė ir salėj įrengti garsiakalbiai (emplifiers), 
kącl viskas girdūtųš ir matytus.

Visą laiką groja, septynių muzikantų V, Bcrenio 
Rądio orkestras.. . . . . .

.Iš anksto perkant tikietus^pn 40c. Vaikams—20c.
Prie durų tikietai po 50c.—Vaikams—-25c; . . "

Tikietlis .galitna gauti visose o174jmizaoijo.se iv Lietuvių Universaliam 
•Biuro, 423 Clrand St,, Brooklyn,. N. Y.

PADĖKOS ŽODIS
Nuoširdus ačiū Dvasios 

Vadams, klebonui kun. A. 
Vaškeliui ir kun.. P..: P. 
Karlonui, už garsinimą ir 
raginimą dalyvauti “trily
pėje gegužinėje,” įvykusioje 
birželio 4 d. Hartforde. A- 
čiū už atsilankymą jiems ir. 
kitiems Dvasiškiams — ku
nigams : Ambotui, Gradec- 
dui, Kripui it Kazlauskui. 
Jų malonus atsilankymas 
suteikė geros nuotaikos vi
sai publikai ir renginio ko
misijai.

. Tenka padėkoti New Bri
tam, Hartford, Watėrbuiy 
ir New Haven chorams ir 
jų vadanis p. p. J. Olšaus
kui, V. Burduliuį,. A. Alek
siui ir P. Vyčui.

Ilartfordįečiai pasižymė- 
j o nuoširdžiu darbų, tvar- 
idhgutnu, malonumu. Jiems 
didelis ačiū.

Širdinga padėka ir visai 
atsilankiusiai publ i k ,a i. 
Tiktai gražioje nuotaikoje 
ir vienybėje pasirodė ir mil
žiniška galybė. Gegužinė 
pasiseko geriausiai. Tad 
dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems šios gegužinės rė
mėjams, laikraščiams, o y- 
pač ‘,Darbininkių,” už. Su
teikimą vietos garsinimams.

Vienas is Komisijos.

JERSEY CITY, N. J.— 
Garsusis lakūnas' pulkinin
kas Charles A. Lindbcrgh 
su žmona paskyrė savo na
mus mergaičių mokyklai. Iš 
tų namų buvo pagrobtas jų

NEW YORK.— Besiren
gdamas prie kūmš t y n i ų 
prieš italų milžiną Carnerą, 
pasaulio bokso . čempionas 
Jack Sharkey spaudos at
stovams pąmške, jog šie 
metai jam paskutiniai kum- 
ščiavimoSi metai. .

“Jei aš nugalėsiu Carnerą, 
aš tada kumščiuosinos su 
Max Baer ar kitu rugsėjo 
menesį, bet po to. aš grįšiu

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A . L. R. K, Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Ohicago, UI.

PRANEŠIMAS KATALI
KŲ VISUOMENEI.

MASPETH, N. Y.

A. E. SMITU - GARBĖS 
DAKTARAS

BOSTON; Mass. — Bir- 
želio 22 d Harvard univer
sitetas suteikė buvusiam 
New. York valstijos guber
natoriui Alfrcd E, Smi’th 
teisių mokslo garbės dakta
ro laipsnų

Tą dieną A. E. Smith bu
vo atvykęs iš Nėw York ir 
dalyvavo Harvardo mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse. 
Ši aukšta garbė suteikta 
jam, įvertinant jo darbą A- 
merikos gerovei. Ypatin
gai pažymima tas faktas, 
kad A. E. Smith nėra lan
kęs jokios aukštesnės mo
kyklos, tačiau savo darbu 
iškilo. į viršūnes ii’ yra vie
nas garsiausių ir gabiausių 
amerikiečių.

Harvard universiteto iš
reikštoji pagarba šiam di
džiajam vyrui valstybinin-

Birželio 17 dieną mirė 
a. a. Stasys Maginis, 30 me
tų amžiaus, i Paliko liūdesy
je savo motiną, brolius — 
Kazimierą, Joną, Juozą ir . _ 
vieną sesutę Mrs., Netfie‘kui dar kartą įrodėį, kokios 
Kania.

Palaidotas su.gedulio pa
maldomis iŠ ŠvČ. Marijos 
Karalienės Angelų parapi
jos bažnyčios Šy. Jono ka
puose, Brooklyne, birželio 
20. dieną.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi vietos graborius An
tanas Valantiejus. •.

aukštumos A. E. Smith yra 
pasiekęs. Vienas, respubli
konų Svarbūs laikraštis yra 
parašęs, jog Harvardo uni
versitetas pagerbė pats sa
vo, pagerbdamas buvusį gu
bernatorių A. E. Sinith.

BANKININKAS MITGHELL 
IŠTEKINTAS

Birželio 8 d; mirė ą. a.
Juozas KArpavicius, 19 mė-

NEW YORK. — Prisie
kusieji teismai išt ei s i n o'

Laikantis konstitucijos, 
šiuomi . pranešu Amerikos 
lietuvių ■ katalikų visuome
nei, kad Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos 23 kong
resas įvyks rugpjūčio 22, 23, 
24 dienomis Chicagoj. Kon
greso atidarymo iškilmin
gos pamaldos įvyks vienoje 
iš lietuvių bažnyčių, sesijos 
bus laikomos, McKinlcy 
parko.sale j e..

Sulyg mūsų organizacijos 
konstitucija kongresai! siun 
Čia. atstovų: a). Apskritis— 
5, b) Skyrius—3, c) Kuopa 
—1, d) Draugijos ar orga
nizacijos turinčios iki 100. 
narių —■ 1, o turinčios virš 
šimto. — 2, e) Katalikų lai
kraščių redakcijos — 1, f) 
Centrinių organizacijų cen
trai, turintieji iki 1000 na- 
rių — 1 ir po vieną atstovą 
nuo. kiekvieno sekančio 1,- 
000 ar jo dalies nemažesnės 
kaip 100.

Atstovai turi turėti rastu 
įgaliojimą. Viename rašte 
negali būti daugiau negu 
vienam asmeniui įgalioji
mas.

Renkant atstovus, prašau 
laikytis konstitucijos nuro
dymų.

Federacijos skyriai ir vi
sos kitos organizacijos bei 
draugi j os, renkant’ atstovus, 
prašomi pirmoje vietoje pa
sirūpinti užmokėti metinius 
į centrą mokesčius. To rei
kalauja konstitucija ir ben
drai organizacijos tvarka.

Federacijos centro valdy
ba pasitiki, kad 23 kongre
sas bus., gausingas atstovais 
it svečiais, nes kuo gausin
gi au - susirinksime, tuo dau
giau .naudos- savo organiza
cijos gerovei padalysime,

Kadangi šiemet valdybai

į Bostoną žuvauti., medžioti 
ir .žaisti su. mano vaikais 
tol, kol aš juos turėsiu, "Aš 
nekabinsių mano pirštinių.. 
Aš jas sudeginsiu.

Sliaikey nusiskundė, jog 
kumštynes labai .suvaržo jo 
laisvę, o jis jau kumščiavo- 
si 8 metus, tad laikas pail
sėti' ir ramiau pagyventi..

Jo kumštynės prieš Pri- 
ino Carnerą .. įvyks birželio 
29 d. New Yorke.

pasisekė Federaciją sujung
ti .autonomiškais pagrin
dais su Amerikos katalikų 
veikimo centru — National 
Catholic Welfare. Confereiir 
re ir gauti keliolikos Ame
rikos katalikų vyskupų nuo
širdų mūsų organizacijos 
konstitucijos ir jos veikimo 
užgyrimą, Federacija pasi
darė Bažnyčios atžvilgiu le- 
.gale organizacija ir žinoma 
Amerikos katalikų, vadų tar
pe. Tai turėtų priduoti 
mums daugiau . energijos 
dirbti katalikiškos ir tautiš
kos akcijos darbą. Tokiam 
darbui kongresas nustato 
planus, dėl to aš kviečiu vi-, 
sas katalikių organizacijas 
ir draugijas rinkti atstovus 
ir juos, prisiųsti į. kongresą, 
kuris šiemet yra svarbus vi
sais atžvilgiais;

Federaciją yra mūsų vei
kimo centras. Jos kongre
sai, tai metinės Amerikos 
lietuvių katalikų šventės. 
Ghicagos lietuviai katalikai 
šią šių metų. šventę žada 
padaryti ypatingai . iškil
mingą.. Kongreso iškilmin
gumą padidina ir toji ap
linkuma, kad šiemet Chica
go j e .įvyksta Pasaulinė Pa
roda ir laukiama žymių sve
čių iš Lietuvos.

Taigi, Federacijos centro 
valdybos vardu visos mūsų 
organizuotosios visuomenės 
atstovus kviečiu į Federaci
jos 23 kongresą, kurio obal- 
šis bus -— suvienyti visus 
lietuvius katalikus katali
kiškai ir tautiškai akcijai 
Amerikoje.

Pra f. F. B. Majauskas, 
A.L.R.K1 Feder. pirm.

. Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį; ' .

PARSIDUODA
Ūkis — 200 akių arti. Cherry 

Yattey, ’N."Y;,"Osfego, Ca, Oain-~ 
barių namas,' didelė pieninė, 24 
gyvuliai, 2 arkliai, įrankiai, trak
torius, javų, $4800.. Įnešti $1000. 
Rašykit Mr. Douglas, Fort Plain, 
N. Y. agi. V . B-27

....
' TeL Stagg 2—-5048 Notnry Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIA U S K AB 

Graborius ir BalaamuotojM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

i KLAS0IAŲS

i CLĮHTON PARKAS
! piknikams, baliams, koncertams. 
Į Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
Imama smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
I.kytl salę žiemos sezonui,

kamp. JĮaspeth ir Betts Ąvs, 
. JONAS KLASČIUS. Sav,

Maspeth, N. Y. I

Tol. Evergi'ccn 6-5310

JOSĘPH GARSZVA
G RABORIUS 

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD ĄVENUB 

BROOKLYN, B T.

Tel Stagg 2—OT83 tfotnry Public

JOSEPR LEVANDA 
(Levandatukat) 

GBABOBIU8
107 Union Are., Brooklyn, M.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, n. Yfc

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamd'au Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tėl. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAAfUOTOJAS 
Apdrauda Visose Snkoi* 

. Nbtnry Pithllo
5441 - 72-nd Street, 

Arti Grand SL 
MASPETH. L. L. N. I.

Profesionalai, biznieriai,, pramonių* 
kai. kurte skelbiasi ‘'Darbininke,** tik* 
ral verti skaitytojų parnmos.

Visi garsinkitik “Diirbinlnke."

< . LAUKUS, Fotografas
14 B.'dfoid .4 ve.f Brusklyn

o174jmizaoijo.se
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