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Tautos Garbei Jie 
Paaukojo' Gyvybę

s

V -Z

<

Musų Lakūnai Pertekę Atlantika Žuvo Vokietijoje
a

— Lietimai lakūnai kapito- liepos 16 d.į jį orlaivis pa“ j 
? nas STEPONAS DARIUS stebėtas virš Airijos. Data

ir leitenantas:, STASYS gtau nebūvi, žinių..
GIRFNAS laimingai per- Ir štai pirmadienį, liepos^ 

skrido Atlanto vandenyną, 
tačiau tragiška nelaimėj

.17 d., lytą telegramos iš; I 
Vokietijos praneša, jog mū- J 
sų drąsieji lakūnai apie 100 d 
mylių už Berlyno, kelyje į $ 
Kaimą, sutiko .tragišką ne- 3 

laimę.. Juodu rasti prispaus- 
ti žemėje, sudužusio orlaivio V 

‘Lituanica” į.
Amerikos Valstybes atvyko 1910 te iš Bloyd Bennett Field, sudaužyta, lakūnai negyvi.,.

N. Y., viena valanda vėliau Nelaimės prięžastiini grei-
po to. ^kai lakūnas Wiley Gausia buvo pasitaikęs blo- 
Post išlėkė į kelionę aplink ^,ag orag, jau,g privertė. la- 
pasaulį. ' .v _ . kūną Post sugrįžti į Kara-

Dariaus ir Girėno išlėki- liaučiu ir dešimt valaiidip.: 
mas daugelį amerikiečių 
nustebino, nes jie dar nebu-

'. įvykusi Vokietijos laukuo-
LEIT. S. GIRĖNAS. se, atskyrė drąsuolius ,amži-

Stąsys Girėnas gimė 1895 me- nai iš šio pasaulio.
tais taip pat Lietuvoje; Vytoga- Savo kelionę orlaiviu 
los kaime, Kaltinėnų valsčiaus, “Litiianieą” lakūnai pradė

jo liepos 15 d. 6:24. vai. ry- . “Lituanika.’’Raseinių apskričio. Į Jungtines

J Lakūnams Steponui S. Dariui ir Stasiui T. Girėnui tragiškai
- žuvus Vokietijos laukuose, visai arti kelionės tikslo, visa -Lietuviu 

Tauta giliai liūdi. Jų garbingas žygis, iškeliant Lietuviu Tautos
į garbę, neliks neįvertintas.
j . Lakūną giminėms bei artimiesiems asmenims nuoširdžios užuo

jautos reiškia " ,
- • “DARBININKO” REDAKCIJA.

valandas ir tuojau išlėkė pagedaujama, kad atidi ny- 
Karaliaučiaus link, kur tu- čiose būtų įvesta -darbo -sa
rę jo.-sustoti kelioms valau- vaite iš 30 valandų.
doms dėl blogo oro.. Pagal valdžios

KAP. S. DARIUS
gimė 1897 m. sausio 9 d. Kubiš- 

išleistą kėš kaime, Kvėdarnos valsčiuje, 
.Įį: Iš Karaliaučiaus i . Mask- kodeksą, nūo liepos 17 d. . Tauragės apskr, iš tėvą Jono Ro- 

*" ■■ . -mnn.lfln TJn.-riniia iri mn+innc 4n.
3

metais,

Eilę metų ėjo mokslus, dirbo 
spaustuvėje.

Prasidėjo didysis karas. Lie
tuvos krašto nelaimė, atsidūrus 
tarp dviejų kariaujančiųjų pusių, 
įr pagaliai), žiaurios vokiečių oku- 
padjos sunkuma erano Hetuviij To g£tvę Amerikos vyriausv- 
dirksnius. Stasys Girėnas, būda- --wjH[^‘^rdies lietiivis' sa- --to. trupintų vįziį skristu 
yanoriu įstojo 1917 metų spalių per kai kurias valstybes. A-
mūn. 17 d. į Jungtinių Amerikos meiikos vyriausybė buvo iš

siuntusi prašymus įvairių 
valstybių vyriausybėms, bet 
atsakymai buvo -dar nesu- 
grįžę.

Kadangi meteorologijos . 
biuras buvo pranešęs, kad

■ oras - virš Atlantiko liepos > 
.15 d. buvo pakenčiamas, tad 
Darius ir; Girėnas, nebe- ' 

t Chicagos lietuvių taksi’ų.bendro- ■ laukdami jokių formalumų, 
prirengė savo orlaivį “LL 
tūanica” pripylė 779 galo- 

• nūs gazolino, 25 galonus 
aliejaus, . vandens, truputį 
maisto ir pasileido . į kelio
nę.

Paskutinis, kurs atsisvei
kino su lakūnais, buvo Lie
tuvos generalis konsulas P. 
Žadeikis, atvykęs į orlaivių 
stotį 5:30 vai. ryte.

Orlaivių stoties vadovybė 
nežinojo, jog. lakūnai lėks į 

Girėnas yra vežiojęs apie 5,000 Lietuvą; Jie sakėsi tik ban- 
.. žmonių.

Be to, dar jis mokė kitus, skrai
dyti lėktuvu: iuo būdu jis net 
52 Žmones išmokė skraidyti. Iš tų 
jo mokinių lakūnų du yra mūsų

* tautiečiai Klimas ir ristikas Vy- 
džius.

Amerikos Legiono Chięag’os la
kūnų postas (aviation post) 1931 
metais sur»gė aviacijos šventę. 

; Lakūnas Stasys:. Girėnas per tą 
šventę . laimėjo gražią dovaną 
(lėktuvą ant žemės rutulio) už 

. tai, kad, lėktuvo motorą sustab
dė, iš 1000 pėdų aukščio nusilei- atsitikime), nei kitu moder- MASKVA. — Liepos 17 
do j nurodyt, (pažymėtą) vfetį. prietaisų. d. j “ia ^rido amerikietis

- ir lai™nas Stasys Cirė- Kadangi , juodu neturėjo lakūnus Wiley Post, kuTs
nas taip pat buvo. patriotas lietu- jadio aparato, tad. nebuvo vienas lekia orlaiviu aplink

.cijos mechanikas. Kaipo žmogus noi. jokių. žinių kądci luirio- pūsaulį* Suvo kelįoųę prą-
sąžiningas ir patikimas. ' . je vietoje juodu lėkė. Lie- ’ dėjo iš New York liepos,15

Kelionėje j Kauną, liepos 17 d, P1s 15 apie 2-3-Tai. p. p. dienu. / '
orlaiviui nukritus, S. Girėnas jų orlaivis matytas virš . Liepos 16 d. atvyko į. .
kartu su Dariumi užmuštas. Newfoundland. Sekmadiėnį, ‘ Beiiyną; kur . prabuvo dvi

Valstybių kariuomenę. Buvo pa
skirtas į 136-ją mokomąją ekska- 
drilę, kurioje užbaigė karo avia
cijos mechaniku kursus. Jau as
ilais laikais Stasys Girėnas , domė
josi aviacija. Bet "pasauliniam 
karui pasibaigus, jis išėjo iš ka- 

, . iiūomenės 1919 m, birželio mėne
si. Vėl grįžo į Chicagą. '

čia su keliais kitais savo tau
tiečiais 1921 metais suorganizavo J

vę, kuri gyvavo ligi. 1929 metų. 
Stasys Girėnas buvo tos biznio 
bendrovės kasininku.

Bet noras skraidyti padangė
mis buvo perdaug stiprus. Tad 
Stasys Girėnas Chičagoje pirmas 
iš lietuvių. įsigijo lėktuvą: 1923 
m. jis nusipirko trivietį lėktuvą. 
Tais pačiais metais užbaigė lakū
nų mokyklą ir nuo 1924 metų 
buvo profesiniu lakūnu.

S. Girėnas savo lėktuvu vežio
davo keleivius. Savo triviečiu 
lėktuvu jis gulėdavo vežti po du 
keleivius. Tuo būdu, lėktuvu S.

dysią orlaivį. Bet kai orlai
vis pakilo ir pasuko per 
ankstaus ryto miglas į At
lantiko pusę, visi orlaivių 
stotyje buvusieji gerai su- 

. prato, jog lakūnai leidosi į 
kelionę, tiesiog į Lietuvą, į 
laikinąją sostinę Kauną. -

Lakiniai Darius ir Girė
nas neturėjo radio,. nei pa
rašiutu (nusileidimo - prie- 
taisiij naudojamą nelaimės 
atsitikime), nei kitu moder-

i t

išlaukti, kol oras pagerėjo. , V 
O mūsų lakūnai, matyt, nė-'“' . 
paisė OTO?.ir didžiu pasįry-įj‘

“ žinių lėkė į savo tikslą *’■ 
Lietuvos laikinąją, sostinę...

Prieš. išlėkdami į tragišką 
kelionę, lakūnai Darius ir. 
Girėnas buvo parašę atvirą 
laišką į Lietuvių Tautą, y- 
pač kreipdamiesi į lietuviu 
jaunimą, į 'jaunosios, atgi
musios Lietuvos dabartinę 

' kartą.
Savo laiške, lakūnai buvo 

įrašę tokius žodžius:
“Lituanięos” pralaimėji

mas ir nugrimzdimas į At
lantiko. vandenyno gelmes 
tegu auklėja jaunųjų lietu
vių atkaklumą ir ryžtumą, 
kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų klastingąjį 
Atlantiką Tėvynės Lietuvos 
Garbei! T.adgi šį savo skri
dimą skiriame ir aukauja
me Tau, Jaunoji Lietuva!”

Lakūnai įveikė klastingą
jį Atlantiką, kurio gelmes 

. palaidojo daug narsių lakū
nų. Atlantiką lietuviai nu- / 
galėjo.

Lakūnai Darius ir Girė
nas pirmieji' Lietavim, per- -

. lėkę Ailaantiką. Jų vardai 
bus amžinai įrašyti Lietu
vių Tautos istorijoje . neiš
dildomomis raidėmis.

LAKŪNUI POSTKELIONĖ
, SEKASI

vą Post atlėkė per 5 vai. 35.audinyčiose įvedama darbo 
minutes, nulėkdamas 680 savaitė, kuri negali būti dk 
mylių. IŠ Maskvos I’-ost lei- desno kaip 40 valandų, 
dosi į Sibiro pusę, kur jo 
sustojimo pirmoji stotis yra 
Novosibirsk, 1800 mylių to
lumoje nuo Maskvos.

Post nori padaryti rekor
dą lėkime, aplink pasaulį.

DARBININKAI REMIA 30 
VALANDŲ SAVAITĘ

mualdo Dariaus ir motinos Au
gustinos Vaišvilaitės. Tėvas mirė 
1905 m. Po to, Steponas su moti-, 
na, patėviu ir seserimis 1907 m. 
atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Newarko mieste (N. J.). 1908 m. 
su tėvais persikėlė į Elizabėth- 
portą. Ten pradėjo eiti mokslą. .

Lakūiuuns Step. Dariui m- ,su ‘į™s W- .
. z.. _ . v ... Pullman’ą (Illinois), kur toliau
ir St. Girėnui žuvus, gilios tęsė mokslą. 1912 m; jis baigė
užuojautos jų. giminėms . pradžios mokyklą ir rudenį įsto- 
reiŠkia. -

Kun. LL Drkonariciuš,
Kun. K. VasĮ/s,
Kun. Pr: Virmauskis,
Kun. ,J. įįrayždys, 
Kun. Pr. J uškailis, 
Kun. S. Kneisis, 
Kun. K; Lenkus, 
Kun . J: Plevokas,

UŽUOJAUTA

PROVTDENCE. — Ame
rikos audinyčiu darbininkų

. unijos Naujosios Ai'iglijoš 
vadovybė išleido viešą pa
reiškimą, kuriame aiškiai Kun. L. Prašpalius.

DARIUS IR GIRĖNAS

Laukte jų laukė visas Kaunas . . .
Su muzika, su gėlėmis,. ’ 
Aukštyn žiūrėjo sen’s ir jaunas: 
Kada jie pagali*)s’atskris?

Jau perskrido per vandenyną, 
Štai matos žemė vokiečiu,— 
Džiaugsminga juos mintis gaivina, 
Kad greitai rasis tarp savą.

Kiek ten garbės, kfek laimūs laukia!
Parveš lauktuvių ir laiškų...
Iv orlaivis trukšmingai plaukia
Nakty ~ virš ošiančių mišinį....

Užmiršo nuovargį ir miegą, 
Akis į erdvę Įsmeigtą— 
Jie stato paskutinę jėgą,—- 
Tuoj, tuoj kelionė užbaigta.

Dar ne... Štai kažkas smarkiai sprogo,-—.
Tai smūgis suteiktas širdin— -
Kaip paukštis užmuštas.hito stogo .
Nukrito orlaivis žemyn...

'PerjūTąlekiaiitnesugedo— 
Neteko žūti bangose^—. \
Dabar juos ten negyvus rado 
Toli nuo .marią,. iniškubse...

Kad nors arčiau Lietuvos sienų...
Deja, neteko jiems laimėt, 
Ii# vardą Dariaus, Girėno . .
Auksinėm raidėm pažymėto. ’

Pasiekė jie gabp.Uietuvą- •
. Ne orlaiviu, tik ant lentos... \ •. -

Bet, nors tragingai juodu žuvo,—■
i ■. Paliko didvyriais- tautos^ .. J,

jo į Curtis Higli School. Mokėsi' ,. —
architektūros. 1916 m. (per 3^IP^'’. 
pusę metus) baigė Harrison Tech- 
nical High School. Tais pat me
tais įstojo i Lane Junior College 
inžinerijos skyrių. •

1917 m., kai Amerika paskelbė 
karą Vokietijai, S.. Darius Įstojo . 
į kariuomenę įr su 149-ju lengvo
sios lauko artilerijos pulku (42- 
ios divizijos sudėtyje) rugsėjo 
mėnesį pasiekia Prancūziją. Ten 

■ karą lauke 1918 m. buvo lengvai 
, apnuodytas nuodingomis dujo

mis, o rugpiūčio mėn. kautynėse • 
. ties. Paryžium buyo sužeistas, 
191$ m., gegužės 10 d. išėjo iš 
kariuomenės.

1919 m, rudenį S. Darius prisi
deda prie Amerikos lietuviu sa
vanoriu organizavimo. Drauge su 
jais 1920 m. nuvyko į Tėvynę ir 
įstojo i kariuomenę.

1921 m., baigęs karo mokyklos v 
4-ją laidą, buvo pakeltas i leite
nantus ir, pats pasiprašęs, buvo 
paskirtas Į karo aviaciją. ..

1922 m. jau pradėjo savaran
kiškai skraidyti lėktuvu.

Kap. S. Darius dalyvavo Klai
pėdos sukilimo organizavime ir 

* to krašto atvadavime,' Už uolu, 
pasidarbavimą p. Darius buvo 
Klaipėdos Krašto Gelbėjimo Ko
miteto apdovanotas aukščiausio 
laipsnio garbės medaliu.,

1927 m. kap. S. Darius grįžo į 
Ameriką, ir Čia bė to, dar išlaikė •: 
tam tikrus egzaminus profesinio 
lakūno laipsniui gauti.

Tais pačiais metais jis dalyva
vo Įvairiose lėktuvu greitumo' - • 
lenktynėse ir lenktynių skridime ' 
nuo Atlantiko ligi Ramiojo vau-, 
denyno. 1929—1931 metu laiko
tarpyje buvo nuolatinėje Chica- 
gos Daily News Air Espress la
kūno tarnyboje, Prieš skrisda
mas i Lietuvą mokėsi dar astro
nomijos, . navigacijos, kad galėtą . 
geriau orientuotis nakties metu 
viršum vandenyno. . . •.

šeštadienio ryte, liepos 16 d., 
iš Nęw Yorko išlėkė orlaiviu 
“Litnanica” i Kauną ir liepos 17 j . 
d., anksti ryte, kelionėje, oriai-, 
viui’ sugedus ir. nukritus, užmuš- : 

K;. • tas. ... 1
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UŽUOJAUTA
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Vietines žinios
ra IR I. B< S. BEN- 

DRAS PIKNIKAS DAUG NETVARKOS
SIUVfJĮI STREIKAS

Įap. S; DABIUI ir >8. GI- 
KEKUI, Amerikos Lietuvių 
^įkilnams įnirus, ji] gimi- 
fenis reiškia gilios užum 
Kū-tos . '
į.South Ifostyno Petro
^aruipijon Va^rbiea- Jfohy-

Mokytojai 
Ir Mokiniai. -

toKYKliTORrPASISE-

* .Vasarine mokykla’ jau tu- 
daugiau 3bb mokliną. Vi-- 

įi skyriai perpildytL Ka

dangi , dabart iniimse rūrnmt 
įietūra .8 kambariai (vie- 
Jjms skyrius mokomas kort- 
^oriujo),. tad du skyriai bus 
^perkelti į bažnytinė salę. 
^Klebonas yra nusiteikęs su- 

visiems mokiniams ati- 
imkainą vietą, nors dar 30D 
iKekiiiiij. susirasti]. Visiems 
.malonu pasidžiaugti šios 
kolonijos tėvų ir vaiku str 
pratimu lietuvybės reikalų.

; vienas užsimotas darbas, li- 
sko neužbaigtas.

Trąidvinit) tikietą platin-, 
inimo komisija pranešė, kad 
iŠ Bostono traukiniu važia- 
vo 413 žmoniii, neskaitant 
vaiki], knrienis nereikėjo ti- 
kit'tą, Tikietą^ išpardavime 
pirmąją vietą užėmę M. 

r Kilmėm į ulė, išplat i utisi net 
’ 102’ ti k iet ris; į h ) j< >s daugia u- 
Įsia- tikietą išįdatino A, Ma- 
į jauskaitė,. O. Vosylienė, N.
* Avė rkaltė, Jakiniavicimė ir 
J k Barolytė. ;Po šią . šešių 
.veikėją, tikietą platinĮnii*

: pasižymėjo A. Vaisiausias,. 
:V. Tamuliūnas. Barąuskie- 
biK V. širka, M* Grilevicius 
į S,. Kavai ius, grab. . Barase- 
^fus^VMrnunnhę^l.
• vytė, J. Mafuliauskaitė,
į Brazauskas. • ‘ .

; Rugsėjo mėnesio gale nu
tarta turėti parengimą — 
vakarėlį, .kuriame bus už
baigtas, vienas pradėtas dar
bas, kuriam paskirtos 3 au
kos, dovjumfos pp. J.. Dilio 
ir (Hazauskį-eįiės. Minėtas 
vakarėlis bus rengiamus K. 
Lede racijos 3-ei<.» sky riaus

Liepos 16 <1. L. Vyriu, ir 
L. D. >SZ kuopos turėjo beit 
drą jungtinį pikniką, Įvy-. 
kušį Aiunchbackz darže, 
Xaslinda.k\ Nors dangus ir 

(lebesiavKJsi, saule - raukėsi, 
:iet tai B(‘athaidė Vyrią ir 
L. Ik S., . pr.irtelią, kurie 
gausingai atsilankė į pikni
ką ir gražiai laiką praleido,

■ Spurto programai vado
vavo grąb;>rius J. Kasparas, 
baugiausia būtą, komiško 
sporto. Sporto pragramą 
□aį viii riiii > -. Vyri i j mergum 
iumsriasviedžio ratelis, ku
ris turėjo tris žaidimus tarp 
savo nariu.
. Jaunimas; turėjo progos 
pasišokti naujai padirbiiitu- 
je platformoje. ■ . .«
“^DikTiiktF'šiTminnnkn brrvu

b. D. S. kuopas ižd~. V. Va- 
atką; šeimiiiii.ikėmis buvo 
VyrįiĮ ir L. ,D. S, '.lumšir- 
džioš rėmėjos pp. Baroliciiė 
ir Lingevičicuė. Įvairiame 
pataikavime dirbo J. I litis, 
G. Zūvytė, Pr. Karlonaitė, 
J. (iririūnąs; V. Tsmnilm- 
mis. O., Petį ušytė, Čekanau
skaite, Kavoliūt-ėį Barolis ir 
kiti.-

Peiiktadii'ilį.^ liepus 14 d., 
bažnytinėje svetainėje įvy
ko Lietuviu Dienai remti 
Sę. Bostono Skyriaus susi- 

^rmkimas, kuriame . pasir 
džiaugta nuveiktu darbu.

-Šo. ■ Bostono stalo šeinii- 
x nmkai p. Vosylienė ir V.

pCainuIiūnas padėkojo para
pijos klebonui kun. P. Vir- 
mauskiui, kun. K. Urboną 
viriui, kun, K. Jeiikuį už 
'didelę paramą ir rūpinimą- 

: si So. Bostono skyriaus pa
sisekimu ; jie dėkojo visiems 
aukotojams ir darbitini- 
kainš. Juodu pranešė, jog 
So. Bostono stalas Lietunu 

ė Dienos naudai atnešė .483 
dolerius su centais. Bet dai 

g tikimasi tą skaitlinę padi- 
’-diiitĮ šią savaitę iki 500 do

lerių, o iki rudens sukelti 
dar padidintą sumą, nes

MOTINI
Tel. Sf».. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS

Girtuoklio' būro 
v imi kišenes. ’

i išdžio-

r DARARAJ
]

OR. M. V. C AS P E R 
(KASP^HAVIOJUS , 
Naujoje Vietoje, 

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

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:SO tkl
5 Ir nuo 6 1W 3 vai. vakerb. Ofi
sas uždarytas sukatos vakarais ir 
DOdSlAlieniate, taipgi seredomis nn« .

• : 12-tos dienų uždarytais.
Taipyi nuimu ir X-rc'Į}

' ADVOKATAI
rf

e.
fe

O •

į

£

fe 
t

P?

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS R. GAILIUS
i Vęda visokia* provaa. Daro vi* 

•ūš legalius dokumentui.
M7 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Maw.
Telefonas : Sojų Boston 2732

; ‘ > Namą; Talbot 2474

i

Poniai Onai (Vsimlevieie- 
nei prasimušė kraujas ir 
daug jo nutekėjo. Ji bė to 
buvo suvargusi ir nusilpusi, 
nes ueseūai palaidojo savo 
mylimą vyrą.

. Liepos 12 d., Kasima, N. 
H. daktarai patarė jai va
žiuoti Carnėy ligoiiiuėn, So. 
Boston, ir operacijos būdu 
gaūtj iš kitą žmonią tinka- 
ino: kraujo.

Jos du sūnūs, įžymūs 
sportininkai, Petras ir Juo
zapas, Bostono ir Dartli- 
niouth kolegiją, štiide.ntai, 
pirmi pasisiūlė gaivinti sa
vo brangią močiutę krauju.. 

- Daktarai ištyrė, kati jąją 
kraujas yra tinkamas ligo
nei. Liepos 14 d. visi trys 
pasidavėoperacijai.

.Ligonei daug gelbėjo lie
tuvė slaugė, panelė Birutė 
Karlonaitė iš . Lawrencė, 
Mass., kuri už porus mėne
siu baigs „slaugės .mokslą, 
minėtoje ligoninėjė.

Ši; >mis dici idinis j > rudėta 
stropiau rūpintis Bostono 
miesto, pašalpės tiekimo 
skyriaus Veikimu. Laikina
sis mayuras įsAkęs ati- 
tiukamicius asmenims perti 
krinti pašalpą huanrią aš
inėm] sąrašą.

'Vieiiąs Bostom> laikraštis 
į >aši naudo jo lokiu sąrašu ir 
patikrino būklę-50 asmenų, 
gaunančią pašalpą, iš mies
to. Kast Bostone, gyvenan
tieji 10 .asūienu, kurie gali
na pašalpą, pasirodė turin
tys namus, kurią vertė sie
kia nuo 3,500 iki 11,000 do
lerių. Vienas šelpiamasis 
prisi]>ažino m-semti sumokė
jęs taksu 245 dolerius. Vie
na šeimyną, kurios 2 įtariai 

“gaunąT.] >aš;ilj »:jĮ7 -frtri 3 šia•- 
mnnią namą 5,500 dolorii] 
vertes ir tnn/:i dirbtuvėlę.

■■ Trys moti rys, gyvenan
čios South Bostone, viena 
('harlęsimviiK* ir kita Dor- 
ehestrry. gri< ž.čiaūsiai užsi■■ 
gina gatin.-mčioš pašalpą, 
nors jų vilrd.ii yrą pašalpas 

. gaunančiu sm aše.;.
■* * <.

(Tiarlesiov ;«<*’ viena mote
ris, nuteista ’> kartus dėl li- 

. korio, gauna pašalpą, nors 
jos du' suaugę sūnūs dirba.

T< >ki ų da \ 11lių yra daug, 
kas rodo, kml, pašalpos duo
damos visai netiksliai.

Pašalpą skyriaus vedėjas 
Simo.u Ilecli; labai pasipik- 
tino laikino in^niro reikala
vimais ir pareiškė, jog ne 

miesto valdininkų reikalas

Liepos 13 d. išėjo į strei
ką daugiau kaip 3000 vyiii 
ir. moterų siuvėją, dirbančią 
prie vyrišką rūbą siuvinio. 
>Streilaiojauti e j i ’ siuvėjai 
reikalauja.. padidinti ją iiL 
gas nuu 20 iki 40 nuošimčią.

St reiko pradžia buvo la
bai tvarkinga. . StręikieHai 
turėjo savo susiritikimą,. 
kuriame nutarė kovoti dėl 
geresnią darbo sąlygti.

PARAPIJOMS KALE?d- 
. DORI AE

Sekmadienį bažnyčioje 
iranešia, kad jau rūpina

masi 
riais.
Kalendoriai. Vieniems K.a- 
ciKĮiiriains rinks skelbimus 
nuo anglu ir lietiiyią anglai 
iš Nrev York. Kitiems ktp 
jviidoriams skelbimus rinks 
Labdarybės' Draugija su 
debonu priešaky. . .;.

Lietuvis Dantistas

. (GALINAUSKAS) .
• . Tek So. Boston 2300

414 Broadwąy, So. Boston 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 irai, 
ryto, nuo U :3O iki .5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare. Svontii dienų 

pagal susitarimų.

Tel. S<>1 Boston 2GG0 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Ęroadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nūn G:3O iki 9 v. v. 
Semionus nuo 9 iki 12. v. dieną. 
Šlibatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nędeiiomiš nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutarti)

sumokėti taksu mokėtoju, o 
nę miesto .valdytoją. Toks 
vedėjo pasakymas, susilaukė 
didelio iiepašit enkit limo yi- 
suomenėje ir nuosavybių sa
vininku orgtinižacijos vado
vybė pasiuntė mayorui rei
kalavimą, kad. pašaipu tie
kimo skyriaus viršininkas 
Ileelitrbūtii pašalintas.

Šiais metais per pirmuo
sius šešis mėnesius pašalpos 
sk\ rius išiiu>kėj< > 6,987,000 
doleriu, tačiau miesto kont- 
roiieri ui dar m -pridavė ži
nią, kam tie pinigai išmokė
ti. Praėjusiais metais per tą 
pati laikotarpi išmokėta pą- 
Šalį>oms 6,163,01 )0 dolerią.

Išrodo, kad miesto pašal
pą tiekimo skyriuje yra di
džiausia netvarka, kuri tu
rėtą Imti tuojau 'pašalinta.

V. M, VAKARAS

GENGSTERIĮĮ VARDAI 
VIEŠAI PASKELBTI

Bostono/ polici jos virši- 
ninkas . Ilultman pasiuntė 
gubernatdriui Hyy raštą, 
kuriame pridėjo sąrašą 20 
asmenį], bu vusi ą datig kais
tą suimtą, ir žinomą kaip 
gtmgsferii],. f-tą sąra*šą j- 
traukta . tokie vardai: 1) 
J tūnos K J ohi ison, areštuo
tas 23 kartus ; , jis nušautas 
balandžio 21d. laike apiplė
šimo.; .2) Josepli . AVolf 
(Charles Blkins), areštuo
tas 55 kartus, nežinomą .as- 
m-eiią nušautas; 3) Sterke u

i parapijos Kalendo-p^a^a<'e (Gustin), areštuo- 
fš'ieiiiet bus dvejopi oi kai tą., nubaustas 4 

--^įkartus pmigine bauda iki 
nus!“^ dolerią, 4) Timutliy Col> 

fey, areštuotas 43 kartus ir 
jjiip_sąrnšns 1 ęsiasi iki 20. 
Iš patiektąją pay<ą-(lžĮą at
rodo, kad nė vieno lietuvio 
tame gengsterią sąraše, ne- 
ya.. .■■ / '■

Giibehiatorius Ely. pa
siuntė Leghsl atarai, raštą, 
prašydamas . suteikti jam 
galią pasklidi 3-ju nariu 
specudę kmnisiją, kuri išty
rinėtu .

PARAPIJOS PI KNI KAS

. Liepi>s Ui d., 7 :30 v. v., 
lažnytinėjr salėje Įvyks vi

są darbuotoją svarbus susi
rinki iuas parąpij<»s pikniko 
reikalu.

Kast Bostone iš imigraci
jos stoties buvo pabėgę du 
vyrai, kurie buvo, deportuo
jami iš Amerikos. Jie nušo
ko nuo stogo, iš 35 pė-dųv 
aukšiurnos, ir bandė pasi
slėpti. • .

Anton Leikvall, .28 metą, 
matrosas, kurs deportuoja
mas i ■ Norvegiją, ai rasi as 
Baek Bay vienus moteriškės 
kaniiraryjeį o an t rasai, Al f- 
red Josephs; 21 m., indas, 
šokdamas žemėn nusilaužė 
riešą.

GRABORIAI

(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.

Tel. So. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

PIKNIKAS
. Sekmadienį, liepos 23 -d.# 

Mimchhaclčs parke, Rosini- 
dale, įvyksta I». R, K. SaU ; 
tižiausios Širdies V. ,Jėzaus 
paše.lpinės draugijos pikni
kas. •

Rengėjai stropiai rūpina- 
■si, kad viskas praeitą tvar
ioje. Šeimininkės jau verda . 
p r kepą sk an iausius valgius,. 
kad visi sveteliai luitų pa- .'. 
tenkinti. Tad kviečiame vi
sus vietinius ir apylinkes ' 
lietuvius gausingai .atsilan- 
ĮhytL Visus linksmins lietu- 
Lv.iškas orkestras.
; Be to, bus proga išloti į 
'draugi,ją už nupiginta Įsto- 

' jinut’. nuo II* iki 25 metų be 
^įstojimo ir be. gydytojo, o 
i nuo 25 iki 45 mėtą už puse 
Įstojime. Draugija pašalpos 

[į savaitę mokai $74)6, poruir-.. 
JFhes — $20(>.0(>.
j Už auką žengiant į 
j parką bus galima laimėti

KyW-ia.RENGR.FAI.

B < Fst < >i to po l i (d j c »s šei 111 \n m iš važi a v<» 
veikimą sųryšy su. kova|gėms 
prieš nusikali imtis ir kri- 
niinalistuš.

Nors vadinannij.il gengs- 
teriu daug vardu paskelbta, 
tariau visiems, aišku; kad 
sąraše ■ nėra ‘‘big slmfs,” 
kurie valdo Bostono krinti-j 
nalistij- koloniją.. Tie didie
ji ponai nepatenka į polici
jos rankas ir nebūna 
areštuojami.

Tpe (!<«l.

su-

Šv. Kaziiniero Akademi
jos rėmėją’ skyrius dėkoja 
Alsiems atsilmikiusiems .į 
birželio 25 d. išvažiavimą;' 

. Spot Poiid. Ypatingai Uė- 

..kojame p. J. Diliui už labai 
gražią dovaną, kurią laimė
je p. Marcinauskiimė. 

i '
'įžangos”. dovaną laimėjo 

11. Vei'.verkiėiię (iŠ Dmelu^s- 
trr), kaip pirmutinė .atva 
žiavtiši, o paskutinis išva
žiavęs buvo P. Bušmonas. 
kuriam ir suteikta dovana.

. Piknikas gražiausiai --pa-

įtini ėjų.- -Skyri us.

su savo 
atoslo-

geibiu inkų p. Rudokaitė. bū
na ofiso ir patarnauja.

Šiomis dienomis alostogą 
yra išvykusi adv, S. Šabiie- 
nė, kuri, šiuo laiku esanti 
Ghi'cagoje.

REIKALAUJA
patyrusio baldą ., kraus t y t o j o 
.(pi mitu re mover) ir 'galinčio, 
vairuoti troką. Turi, būti pat.y-. 
i.-įjs ir turįs-geras rckonuindacijas. •. 
Kreipkitės pas ■ ■

LITHUANIAN FURNITURE 
(Lietuviu Rakandu komp.)

326 W. Broadway,
So. Boston, Mass.'

”7 AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS DALYKAS

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

Taipgi .paieškau prityrusio yy-.\ 
io,‘ kuris galėtą prisidėti pinigiš- 
kai prie automobilią taisymo biz- 
jiio. Kreipkitės

A. KASPAR,
66 Victoria St.,

W, Somerville, Masš.
Tel. Prbspeet 2469-M

. 'PRISIEKĘS ADVOKATAS

. JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI 
Echvar R. Coplen

. ■ Albert Adelson
• Harold Aranotsky 

BenjaminChesky •
OFISO. VEDĖJAS 

. - Jonas J. Romanas 
JfrTemont St,f Boston, Masu. 
, , SlOKimbalI Building 

.*. 'Teletonas; Capital 9880
O Ei 3ov ai a n du s

• 9 vai. iki 5 vai. .
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Broadway
; Nuo 5 iki 7 v. Vakare - 
Telefonas South Boston. 3612

vos šliejo gražiai isism- 
I knot i S v. Petro pa ra į >i jos 
j Vasa rinė Mok xdda su dau

giau kaip 300 mokiniu ir 10 
mokytoją, jau rengiamasi 
prie jos metinio vakarti. 

: Panele Treinaviėiutė, vien: 
gabiąją mokytoją, orgaiii 
2uoją vasarinės mokyklų 
rnmiikos ratelį, Užsakė^.vi 
siems miokmiams susinėsi 
savo .smuikus, kornetus, ba 
nabm.ms i.r įvairius- muzika 

diskus instriunvn.tils. Prade 
ta praklikuotis -t vasarinė; 
unikykios užbaigas vakare 
programai^.Ruošiasi tam h 

[ kitos .klasės.

= Tel. Porter 3789

JOHN HEPSHIS. M. 0.
f (MiPSTS)
Į Lietuvis Gydytojai
| Ofiso Valandos:'2—1 ir 6—8
| . 278 Harvard Street,.
fkampv Inmaą arti Central Su, 
Į . . Oambridge, Masu.

IŠGYDAO ĮSISENĖJŲ-t

■u

Mano gydymo Im<kis- yni 
viliokui iiuiilerhi s k ;t s. 
Turiu . vrliausiot; įlindo1? 
jtuisHs, ir ūsu-(*k<|ierta:t 
pagydymu; . .Niir.ilpU'iu'f 

• . N’orvuM, u Dikpep-žl- 
jų ir Kruujt. ilgu,

Nenll.'.iuk .vilties, Ln»| 
jžuis' ir busi Išgydytus.

t AHA.

Dr,GfaAj,327.’Z;*£.
Iffliąndo^: Antradleniulg, ketvirta* 
dienUla ir .At^tndlenfttli 1(P—12 
t*. 2- 5, 7—8 vąkmri;

• nmhf IO—12 tikuE

ŽMONA
Pilęs keltas dienas lai

vu 1 ‘American Mt^rchaid 
iš Londono atvyko Lena R. 
Renmdt, kaipo sUŽied.imthiė 
tCilo Paul'Behrmmm, lačiuu 
imigracijos valdininkai at
sisako išleisti ją iš laivo. 
Tada abu sužieduotiniai,. ly
dimi iiuigvacij<>s valdiinn- 
ko, nuvyko.į Sriillay S(|uarv. 
pas “jvistiec* ef tlie p(‘a<;r,’' 
kur juodu buvo .apvesdinii. 
Pn to angle buvo įleista, 
kaip Amerikos pilieeio žnm- 

iJUL .. • t«»‘ .

Apie iriilsų pigų ir gražu patarnavimų, 
klatiskite tų. kuriems pieš patarnavome,* 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

i Parduodu įvairiausios' rūšies Į 
| auksinius ir sidabrinius daik-1 
f tus. Taipgi ir pataisau. • j

366 W. Broadway |
I SO. BOSTON, MASŠ. I

3 S.
I • : ' 
į

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

graborystEs įstaiga
FUNERAL HOME

naujoj vietoj ■.
564E. Broadway So. Boston, Mas s.

■. Tel. So. Boston 0815 .
Dabiu* galėsimo dar grriau. HMu\iains patarnauti, lies 

‘ mūšą įstaiga Invi visit* patoguiims. Naujosios limtlos kumba- .
. riai šermenims DYK Al,-..'■ Patarnavimas dieną ir. naktį. Pil
ims pasirinkimas- melaHnią ir kietii' lūod/io' grabą; Užgali ėdi., 

' iHiiias, teisi u gumas ir nuoširdumas, tai .mūsą aukšeiausįas
'tikslas.
D, A, ZALETSKĄS F. Ė; ZALETSKIENŪ ‘

(Grabonus) . (Ralšamuotoja.) .

AGENTAI
FBiii>l>nuu>.>»nimni«iiMi>n>.mi»inin.n>.i».,n>«nmn<»»ty

I INSURANCE i
Apūrausk natnns. nukandu* j

i.. automobilius pas . |
J, S. MESLIS Į

455 Wj Broadway, So. Boston Į
■. -. Tol. So. Boston 3612 I.

S

3

INSURANCE J
APDRAUDŽIA. VISKĄ. . I

K. J. VIESULĄ, I
» 366 WeSt Broadwuy, |

So. Boston, f
Tek So. Bviston, lW2Q i

vadinannij.il


1 Antradienis, liepos 18, 1933. D Ą K g Į NINK A S

iLietuviųPrograma Per Radio vaite siekdavo Vermoųt val
stybėje 56 viii., Connectieut

OKUHOMA IR SUŠLAF

TĖVYNĖS GIRTUOKLIS
O Lietuva, Vilniau,lietuviai!
Kiek kenčiu aš dėl jūsų tiktai!
Rodos, visuomet pasigėręs esu... 
Jus visus taip poetiškai myliu!
Bet jus vis mylėdamas, tenka pačiam 
Jausti Kalvai! jos -kančių skausmus, 
Ir todėl norisi tam darbui visam 
Pagirdyti visus tuos meilės jausmus.
Nes tuomet jungas daros saldus >
Ir visas gyvenimas trumpas, smagus!

—"— Bžtai kiti, manęsiiesuprasdami, “ 
.Praeina, pirštais rodynėdami
Į girtuoklį... bet ne svaigalais,
O prakilniausiais Tėvynės meilės jausmais!.
.„ir užtai, brolau lietuvi, dovanoki
Jeigu kartais many matysi... girtuoklį!

Plytaitiš,

RAUDONAS KILIMAS

kas sekmadienį ir šventadie
nį. Kilimas pilnas džiaugs
mo!

365 dienos praslinko, kaip 
žaibo švystelėjimas per au
drą. Nelaimingas kilimas. 
Senas. Nudėvėtas. Blunka. 
Taip įkyrėjo jam trepsėji
mo kojų procesija per jo 
kūną, kad jis keikė savo da
lią. . Tačiau, ką jis galėjo 
daryti, išskyrus kentėjimą?

Nelaimingiausia jam bu
vo, kad žmones nepaisė ka
tedroje. Jo pirmykščių die
ni] džiaugsmas ir. garbė din
go. Neturi draugu, tačiau

■ ■■ ■’ "■*“....... '

ČHIOAGO. — Liepos 16 
d. pasaulinėje parodoje bu
vo sldrta lietuviams. Pro
gramą surengė Čhicagos lie
tuviai bendromis pajėgomis. 
. .. Court o E Science salėje 
įvyko “Lietuvių Dienos” 
programa, susidėjusi iš į- 
vairių punktų; Iškilmes 
pradėjo komiteto pirminin- 
lms prof. B. Mastas. Pro
gramą išpildė jungtinis 700 
balsų choras, simfonijos or
kestras, solistai, kalbėtojai 
ir tt. Kalbas pasako Lietu
vos atstovas p. K. Balutis, 
prof. A, Semi (Wįsconsiu 
University). Solistais buvo 
J. Babravičius, Et Sadaus
kaitė, SalaveiČikiūtė* Jung
tiniam chorui vadovavo mu- 
zikas. A. Pocius.

■ .Lietuvių Dienos progra
mos dalis (45 minutes) bu
vo, perduota per National 
Broadcasting Co. visoje. A- 
merikoje.; Tai gal. pirmą 
kartą. Amerikoje, jog Sėtu
vių programa perduota per 
visas radio stotis. .

KVIEČIŲ DERLIUS LABAI 
MAŽAS

WASniNGTGN 
motų kviečh]., rugių ir ku
kurūzų. derlius numatomas 
mažas. Žinovai pranašaują, 
kad šių meti] derlius bus 
mažiausis laike pnskutiinų 
50 metui, Apskaičiuojama, 
kad šiemet kviečių derlius 
bus 100,000 bušeliu mažiau, 
negu Amerikos gyvento- 
jams/reikalinga.

Visam derliui labai pa* 
kenkė siautusios Audros bir
želio pabaigoje ir liiąios

—■ Siu

darbininkams palankias 
darbo sąlygas ir grąžinti 
gerbūvį Amerikos išdirbys- 
teu.

Naujosios Anglijos išdir- 
bystes žinovai reiškią, didė
les vilties, kad naiijasai ko
deksas ypač bus naudingas 
Naujosios Angį i jos . audiny- 
šioms, kurios galės atgauti 
savo pramstą pirm(‘hybes 
yitdą, atitekusią pietinėms 
valstybėms. *

Liepos 17 d/Naujos Ang
lijos 120,000 darbininkų 
pradės darbą audiuyčiosė 
skirtingošy sąlygose. Dar^ 
hii i'ąlandos bus sumažintos 
iki 40 valandų savaitėje. Iki 
šiolei audinvčin darbo sa-:

MJDINYČiy KODEKSAS 
TEIKIA DAUG VILTIES

■ Liepos17 d. pradės veikti 
Roosevelt. vyriausybės išlei
stas vadinamas ąudinyčių 
kodeksas, kuri< > tikslas su
reguliuoti yisos šalies audi- 
nyčių koinpetici ją, sudaryti

PRISIEKIU!..
Senai, O Vilniau, su tavuin ašąi 
Beturėjau žodį!

' Senai berūpėjo tavo vargai 
ir lenkų juodi
Kruvini darbai! .
Bet nuo šio laiko prisiekiu ąšai . 
Kad rūpės, man tavo vargai .. 
...jr lenkų kruvini darbai!

VYTAUTO MUZIEJAUS STATYMO RĖMĖJAMS 
AMERIKOJE

Afaini' ir Rhode Įsįand — 
54 vai. ir IVIassaehiisetts —- 
48 vai. Mažiausioji savai
tinė. . alga bus 13 dolerių, 
Vaikams, nesulaukusiems 
16 metų, nebus leidžiama 
dirbti...

S varMausicj i ąudinyčių 
centrai Naujojoje Anglijoje 
yra FalI River, Now. Bed- 
ford, ■ Mahcjicster, N.- 1L, 
Providencc, Ri L, . Bidde- 
ford, Fitchbiirg, Law- 
reB('o, Metlmcn, Spring- 
field, Loxvcll ir Burlington, I 
vt. •»•.■•

Nęxv Bodlord audinyčiose 
šiuo lailni - dirba apie 20,- 
(100 darbininkų. Visur au- 
dinvčių . vedėjai pareiškė, 
jog. prainątnma graži os , vii- 

•lys biznio pagetėjinini.’

OKLAHOMOS miestas.-41 
Oklahomos valstybes gyvąn-^ffl' 
tojai, liepos. 12 d. turėjo bal- 1 
saviiną ■ alaus klausimu. J 
225,427 balsais prieš ISOyJI 
70'9 nutarta, kad alus 
mioš. stiprumo), bėdų par* W 
daviliejamas Okiahomoje.

Balsavimui pasib a. i g u s, 
tuojau į Oklahomą įvežtasU 
alus, kuris buvo didžiai lau-,' 
kiamas.. . \

i Alaus pardavimas dar nė- 
ra legali s šiose valstybėse: 
Alabama, Arkąiisas, Virgi^ 
nia, Nobraska, North Bako4* 
ta, South Dakofų, Misšisšip, 
pi, Texas, Goorgia, Kansas, 
Utall ir New Mexieo,

Nebraskoje alus bus par
davinėjamas nuo rugpjūčio 
10 dienos.

*

-i

Kun. K. Vasio Jubiliejus CARNERA IR ZBYSZKO H 
BANKROTE

Prieš daug metų, keturi 
vyimi atnešė į Šv. Jokūbo 
katedrą be galo sunkų ir il
gą raudoną kilimą. Numetė 
jį ant plikų grindą. Du vy
ru paėmė vieną jo galą, iš
tiesė kilimą per visą kated- 

. ros vidurinę eilę. Jie nesu
stojo ritę jį, iki kol pasįėke 
dįdžiausį altorių, čia užko
pė laiptais, pritaikino kili.-' 
mo gulą prie pat altoriaus 
ir prikalė ji ji. Siięiįžę Į ki-

• tą galą katedros, Lą pa!i da
lyką atliko. Visi keturi vi
rai pasižiūrėjo į kilimą ir 
išėjo. . .

Vakare atėjo į katedrą nors du zakrastijonus dar 
keletas pamaldžių asmenų, turi. Jie perleisdavo valo-. 
Pasimeldė, bet jie negalėjo inąją mašiną per visą jokū- 
patraukti akių nuo' kilimo*ną. Švarus. Gražus. Pateh- 

.-gražios* raudonos spalvos: j kintas. Nieko neštokuoja, 
Tamsi naktis užvožė juodą bent tada,.
.uždangalą ant kilimo... . Trejiems metams prabė- 

Sekmadienis. Pilna kate- gus, atėjo į katedrą -dvi mo- 
dra žmonių. Visi atėjo, taipįtėriškės. Jos nuėjo prie ki- 

■ manė kilimas, pasižiūrėti į ‘ 
naują katedros įnamį. Su
tratėjo vargonai. Kilimas 
nubluko. Per jįjį ėjo du 
klapčiukai, nešini uždegto
mis žvakėmis. Paskui daug
tarnų. Keletas kunigų praė- lingavo galvas ir sakė, jog 
jo. Paskutinis žmogus, kas' jo dienos užsibaigė. Reikia 
toks? Vyskupas. Jis laimi- naują kilimą gauti.
no Žmones, eidamas prie ai- dienę ketoi
toiiaius. rai išnešė^raudoną nublukti-

Ot, kokia laimė, prabilo si kilimą. . Įdėjo
• kilimas! Vyskupas net var-Į Nuvažiavo su raudonu kili-

toja inane. Kokia garbė! Tą į mm .
pačią procesiją atkartojoj Kazys Adna~

limo. Pamatavusios, perplė
štą. vietą susiuvo. Išgijo 
žaizda.. Vėl sveikas.

Ketvirtais metais du zak
ristijonai pasižiūrėjo į vi
siškai nudėvėtą kilimą. Su-

į vežimą.

Tokio gražaus ir įspiidiu-l Aukojusieji šiam tikslui 
■dolerį ar daugiau gauna at
mintinį pažymėjimą su Vy
tauto pavoiksįų. .. Paanka- 
.viisiejį 50 litu ar daugiau 
bus įrašydinti į “Aukso 
Knygą” ir gauna diplomą 
šelpė j o, rėmėjo ar labdario. 
Pavardes. 100 asmenų, dau
giausiai paaukavusių, bus 
iškaltos marnnu’o lentoje. 
Muziejaus statybai yra su

yra svarbus kultūros laime-' rinkta ir išleista .apie 1,500,- 
Tai reiškią apie 

du trečdaliu viso darbo. Mu
ziejaus statybą geidžiama 
baigti šiais metais.' Tat pa
siskubinkime prisidėti prie 
statybos darbo: aukos yra 
priimamos Lietuvos Konsu-. 
Intuose New Yorką ir Čika-

baigia įnašai Vytauto Muzie
jus Kaune,' Lietuva dar ne
turėjo. ‘ Net didmiesčiai, 
kaip Vilnius ir. Ryga, pavy
dės Kaimui tokio puošnaus 
trobesio. Iki šiol Lietuva 
neturėjo muziejaus, kuria
me tilptų tautos brangi mu
ziejinė medžiaga. Tat Vyr 
tauto Muziejaus statymas'

WORGESTER. — Lie
pos 16. d. Aušros Vartą pa-, 
rupijos, klebonas, Kunigų 
Vienybės centro pirminin
kas, kun. Kast antinas Vip 
sys sulaukė kunigavimo 20 
metą sukakties. Ta proga 
atlaikytos iškilmingos šv. 
mišios, ’ kurių Taiki' kun. J. 
J. Jakaitis, M. T. C., pasa
kė pamokslą.

2:30 vai. p. p. parapijos 
salėje ixyko kun.. K/Vasiui 
pagerbti koncertas, kurio 
programą išpildė parapijos 
abu chorai ir solistė p. A]). 
Stoškiute; Programos vedė
ju buvo kun. V. Puidokas.

Koncerto laike' sveikini
mo kalbas pasakė kun. ITr- 
bonavičius, kiin. J. Jakaitis, 
Kunigą. Vienybės centro se
kretorius kun. I T. Juras, 
kun. Aug. Petraitis, kun. 
P. Juraitis, kun. Pr. Vir- 
mauskis, adv. A. Mileris, 
adv. P. Bublys. I pagerbtu- 
viu, koncertą’ atsilankė per 
700 žmonių. '

metinis suvažiavimas Įvyks 
rug] >iūči o 13 ’ d., 1933 m., 1 
vai. ])o pietų. Sv. Jurgio pa
rapijos . svetainėje, James 
Ax’(‘„ Norvvoocl, Mašs. . .

Federacijos skyriai pra
šomi išrinkti kuo daugiau
sia atstovą ir parūpinti ge
ni sumanymą organizacijos 
labui.

Apskričio Valdyba,
Kini. Pt. Jura^, 

Dvasios Vadas.
K J. Kudirka, 

Pirmininkas.
N. Peikauskas,

. Raštininkas.
J. Verffiaekas',

• Iždininkas.

LIETUVOS VYČiy 
SEIMAS

NEW YORK. ~ Bokso | 
čempionas italas .Prima 
CarheiTi ir buvęs ristilių j 
čempionas lenkas >Stanįs- j 
lauš Zbyszko padavė teis-, j 
niui prašymus, ; prašydami; 
pripažinti juos subankruta-" 
viisiais. ’ ; - ’

Abu šie• “čempionain tu-* 
ri apmokėti dideles sumas 
merginoms, kurios laimėjo .( 
bylas, prieš juos už sųlaužy- ■ i 
mą. pažadą vesti. !

Prieš Carnerą laimėj o by- ’ ■. 
lą Londono restorano, tar- ' į 
n auto ja Ęmelia Tcrsini, ku-^ Į 
rios naudai teismas priteisė4 ? 
$14,390.25. Prieš lenką ‘ . 
Zbyszko bylą laimėjo tūla 
Gladys Buszik, kurios.nau
dai teismas .priteisė. $18,243.

VĖŽIO LIGOS ŽYMĖS

LIKIMAS SEKRETOREI

j imas. 000 aukų.

Nuostabiausia yra tai, 
kad tas milžinas muziejus 
vra statomas visuomenės 
aukomis, o ne vien valsty
bės lėšomis ,nes visuomene 
geidžia tuomi pagerbti Vy
tauto Didžiojo, atmintį, šu- 
junghnt praeitį su dabarti
mi..

P. žudei k i s, 
Lietuvos G.en. Konsulas..

BEVILTE
Kam berašyt, y
Šventą laiką gaišyt?

. Nepaiso pasaulio vaikai,
Nei patys lietuviai !
Einą jaunimas laisvųjų, keliais,
Kuomet Vilnius—Tėvynė kruvinais 
Skundžiasi lenki], darbais. .
O, kaip gali mylėt .mergina
Brolį lietuvį
Kuomet lenkai mina
Vilnių lopšį. L- .
Ne lietuviams, su svetimtaučiais -apsivesti, 
Bet Vilniaus Vadovavimo darbą iki galui vest...
Tai mūsų pareiga ir juoksis pasaulis tikrai;
Jei jos nevykdys lietuviai! . . •

Ptytaitis.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

CHICAGO. — Liepos 2 
d. miręs Marquette Cemeht 
kompanijos įsteigėjas The- 
odorp G. Dickinšon savo te
stamentu paliko daugiau 
milijono doleriu savo sekre
torei Bertha Evans, kuri 
sekretorės pareigas ėjo per 
10 metų.

Milijonierius Dickinsons 
77 metų, labai vertino sek
retores Evans darbą ir įnir
damas gerai ją atsiminė.
•Savo sūnui jis paliko kom-. 
panijos Šerų už 25,000 dole
rių. Žmona buvo-divėrsuota 
ir gyvena su dukterimi: 
joms anksčiau, d,ar 1925 m., 
Diekiiison buvo ]iaskyręs 
pusė milijono dolerių,

Lietuvos Vyčiu 21-tas Sei
mas Įvyks rugpjūčio 8, 9/10 
dd. .1933 m. Chicago, TU. 
Seimas prasidės iškilmingo
mis šv. mišiomis,. Gimimo 
Panelės bažnyči oje, Mar- 
quettę Park. Po pamaldų 
sesijos įvyks parapijos salė-, 
je .per tris dienas.

Kadangi Čhicagos Vyčiai 
atvykusioms Seiman sve
čiams parūpins apsistoji
mui vietas, tad reikalinga iš 
kalno žinoti atvykstančių 
Seiman skaičius. Tuom rei
kalu visi prašomi registruo
tis iki rUgp. 1 d. pas rašti
ninkę: B. Paliliūnaite, 6149 
S, Washtėiiavv A Ve. arba 
“Vytiš” 4736 So. Wood St.? 
Chicago, III.

• ’ . yliašt.

LIETUVOS "tTKTKRU DTTJ09 
po globą motinos m.

’irmininkč ‘— Eva Marksien?,
■. 625 E. 8th St, So. Boston. Mnšs. ■ 
Vlce-plrmlnlnkč1— Ono SisUrleriS, 

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot, RnSt •— Brone CliinlenP,
,29 Goulfr St., West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay 1864-XV .

j’in. Rftit. — Mnrjon* |I»rkonIntP
. 83 Navarre St, Bosilndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Odininke — On» StaniuiiutF

105 VVefrt 6th Rf.. So, Ikflhn, Mrtrtš.
Tvarkdarfi — Ona MlzglrdienA

1512 CohimblH Rd.. So. Boston. Man* 
Kasoa Globojo — E. .TonuŠontone

1426 Cdlumbln Rd.,'Šo, Boaton, Mna* 
Draugija ^nvo wislrlnkimn« laiko kiw.

antra ntprnlnką kiekvieno mPnėėlo.
7:30 vai. vakare. pobaMnyt.hiej rve- 
talnSj, :. •'

Vlgabj drantUo* reikalais kreipkite* 
? PM protokolu Hdklnlnkf.

iV. JONO EV. BL. PAiALPINft' 
DR-JOŠ VALDYBA

Pirm. —j. Petrauskas,
24 Thomas Purk. S<v Boston, Mn* 

Vice-pirm.—y. .Medontš,
1430 Columbla Rd.» S. Boston, Mas»

Prot RaAtiniųka* — J; Gllnėckln
5 Tho.mM Boston. Mna-

Fiij. Raštininkas — M. šelkir
702 E. ntli St.. So. Boston, Mass. 

fiidlnlnkns Al Naudžtfiną*
885 E. Rrondway, So. Boston, 

Maršalka -- J. Zalkls
7 Vnnfielii St. So. Boston. Marta 

Draugija laikd susirinkimus kas treSli 
nejlčldiėnl kiekvlėno mėnesio. 2 vai • 
pn pietų,’ Parapijos rtnlfij. W R 70 
St. So. B^ton. Masa.

profealornlnk hlsnlE-rlnt. nramohln 
kai, kūrlė skelbiasi “Darbininke,“ 41* 
nrt voi'tl skaitytoju pnrnmoa 

i ylai garilnkitfia “Darblnlitika,’’

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Federacijos 

[.apjos AngTijbs apskričio

“SAULUTĘ!”
“Sąiilutė” eina du kartus per 

mėnesį 16 pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei mėtų 6 lt,,. 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lik, pusei me
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “SnulutSė 
Administracijai-

Kiekviename vyno stikle 
yra velniukas.

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”

Vėžio ligos žymės tik ta
da pastebimos, kada. jos at
siranda lūpose,.liežuvyje ar r
šiaip odoje. Tai žymes lengr Į
yešnioj o vėžio. Sunkesniojo . į 
vėžio žymes nesirodo,, kol t Į
vėžys gerokai įšsiplėtoja. į
Toks vėžys veisiasi vidų- I
riuosė. Ligonis pradeda tu- I
rėti, nenormalius vidurius, J
praranda daug svorio, įsi- Į
vyrauja mažakraujyste. Vi- I
suomėt patartina tuojau* - j 
kreiptis pas gydytoją. • ’

Viena iš paskutinių vėžio ■’ s 
ligos žymių yra . didelis;; . 
skausmas, kurs didėja nuo k 
augau č i o vėžio, plėti mosi į * 
nemis. Kai pakyla didelis ■ s 
skausmas, tada jau mažai-j 
vilties išgydyti. . . .. .‘ ■ ‘‘ .į. ■ 

: Nuo vėžio ligos nėra ap-į. 
saugoti ne tik silpnieji, bot)’ j 
ir tvirtai sveikoji asmenys., ; 
Todėl visados patartiną pa- • i 
sitarti su.gydytoju,.jei turi- ’. ■ 
ma kokiu nemalonumu bei 1 
nenormalumų, su viduriais. •• y :

Bostone vėžio klinikos: , 
yra šiose ligoninėse: Beth * / 
Išraol Ilėspital, Boston" 
Disponsary, Huntįng ton; 
Mėmorial,. Massachusetts 
General, Palmei: Mehmrial; 
ir Froo TTėspital. for W “ 
mon. “ .

■ Girtuoklių nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.



idienL, liepos 18, 1933. •

i DARBIJ«J*KASt (The Worker)
p Publishcd every Tuešday and Eųday ėxept Holidays sueh as
p. New Year, Goųd Priday, Mtinbriat Day, Independence Day,
įh Labo? Day, Tlianksgiving- and Gliristmas
| ' —r->y—— ■
■IMS JOSEFH'a ĮJTHUAMUM R, (J, ASSOCIATIOH Of 1AB0R
■fetefd M »»a)n(i-eJajMĮ raątter 1915 u, tha post-olfice at Boston, Mam.

. under the Act pI Mareh 8,, IBIO

ftaMptance for m&IUng at apeclsl rato of poktaga providod fnr In gactloa 1108 
Act of Octobar 8,1917, *uthortie<ęon July l2,1918

BUBSCRIPTIONUATES:
Dęmaatlc yeąrly ,?4.00
Kv«ign yearly............... ..,$5.00
jhviaaUc once p#r vreak yoarly..$2.00 Vten$ kart aavalteje metama....$2.00 
Sereign otica per w«ek yearly. ,..$2.50 I Užsieny 1 kart savaitėje metanu. 42.50 
r darbininkas
ites VEST BR0ADWAY - ' 80X1131 BOSTON, MASS.
F . . TBIBPHONB SOUTH BOSTON 0B80

t PRENUMERATOS KAINA: ’ . 
Amerikoje metams ....... ...... .H0O 
Užsieny metama ,*.L į.. .|fi.OO

DU VYSKUPŲ LAIŠKAI
Dviejų Europos .valstybių. 

.-—Ispanijos ir Vokietijos — • 
katalikų vyskupai kreipėsi 
j žmones laiškais, kuriuose, 
išdėstytą, sunki Bažnyčios 
•būkle tose valstybėse:Ispa
nijoje žiaimis pėrsekioji- 
inas, Vokietijoj gi gręsian
tis pavojus, kurs ‘dėl smar
kių Hitlerio užsimojimų ga
li išsivystyti į griežtą kovą. 
Dabartinė Ispanijos. katali
kų būkle t iosi < >g. nepakeii- 
Čiania.. Konstituciją atskyrė, 
bažnyčią nuo valstybes. Te
gu bus ir taip. K mist i turi ja 
yrą konstitucija, ir ją rei
kia gerbti. Bet sykį atsky
rus bažnyčią nuo-, valstybės, 
reikėtų ją (bažnyčią ) palikt 
ramybėje.. Tegu sau verčiasi 
kaip tinkamą, by tik neišei
tų iš lojalumo ribų. Tai f) 
j’dąroma Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse^ ir čia bažny
čia dėl tokios būklės nesi-

• skundžia, . jies ji turi- teisės 
laisvai' dirbti savo darbą.

Tuo tarpu Ispąn i j o-j baž
nyčios nuosavybe konfis
kuojama, teisės varžomos, 
individualinė kunigą laisvė 
paneigiama ir neleidžiama 
laisvių eiti tikėjimo parei
gos. Tas. jau griežtai prieš
tarauja konstitucijai, kuri 
kiekvienam piliečiui .gariui- 

' tuoj a asmens ir tikėjimo 
laisvę.- Vyskupai jau pir
miau buvo protestavę prieš 
tokį konstitucijos laužymą,, 
bet kadangi tas nieką nėgel- 

' bėjo, tai. dabar tiesiog krei- 
’ piasi į žmonės, kad. jie ma

tytų nežmoniškas katalikų 
skriaudas.

■ Vokietijos, vyskupai taip 
pat matė reikalo prabilti. 
Tuo tikslu mieste Ėuida su- 

.' siiąnko trys kardinolai, de- 
; vyniolika arkivyskupų ir
* vyskupų it daugelis pralotų 
J iš visų Vokietijos katalikiš- 
- ką dalių ir ten po ilgo svar-

stynio surašė laišką,; kuris

buvo skaitomas visose .kata
likų bažnyčiose. Tame laiš
ke vyskupai pabrėžia, tauti
nį vokiečių atgimimą ir pri
pažįsta teisę, sveikam ir 
tvarkingam pati’ijotizmui 
plėtotis. Tačiąu,.— sako vy
skupui, — mylėdami savo 
k raštą, mes ne pam i ršt ame. 
apie plačiąją Kristaus? ka- 
ląlystę čia ant žemes, ku
rion Išgaiijlojas’ pašaukė 
visą žmoniją neišskiriant 
nei kalbos, nei. . tautybės. 
Tuo būdu mes nė kiek nesu- 
niažinam savo tautos . mei
lės, bet dar daugiau ją su
gaubiant su platesne krikš
čioniška meile, jungiančia 
visą žmoniją.
.Toliau vyskupu laiškas 
pasmerkia perdaug, išsibu- 
jojusi valstybiškumą, kurs 
beveik visiškai paneigia in
dividualinę piliečio laisvę, 
nui'odydami, kad pėrdidelis 
vąlstybūs sąnvališkuiiias pa
kasą. pačios valstybės auto
ritetą ir Surengia jai pražū
tį. Apgailestaudami, kad 
tautos, nugalėjusios Vokie- 

’ tiją Didžiajam Kare, prasi
lenkė su teisingumu ir už- 

" dėjo ant vokiečių tautos ne
pakeliamus sunkumus,, vys
kupai griežtai pasmerkia 

‘ keršto ir atsiskaitymo troš- 
' kimų. Jie tik reikalauja 

grynos teisybes, kad vokie
čių tautai būtų galima gy
vent i* ir tiu) būdu išvengti 
’būsitnojo karo. Galop jie' 
pasmerkia antisemitizmą ir 
reikalauja, .kad Katalikų 
dvasiški ja' galėtų laisvai 
veikti ne tik bažnyčioj.ir 
zakristijoj, bet ir viešame ir 
p rivat iniame gyvenime.

Tie du laiškai — Ispani
jos. ir Vokietijos vyskupų 
balsas — įrodo, kad Katali
kų Bažnyčia nesiekia jokios 
išorines politikos. Jai Tūpi 
dvasinis žmonijos gyveni
mas ir tikėjimą laisvė.

’ ' ' • ■ ‘ . P. •

didele teritorija buvo neap- 
rubežiuota ir daug daugiau 
prekių galėdavęs parduoti 
Aš jam priminiau, kad jau 
senieji laikai praėjo ir Rur 
sijoje veikia bolševikų mo
nopolis ir ten. privatiškai 
negalima prekiauti.
.' Palikę Vytauto prospelo 
t<» grįžome. į Gintaro vilų. 
Ten pabuvęs kekių minučių 
atsisveikinau ir grįžau pas
kutinį kartą į savokambarį, 
Ten sudėjau visus drabu
žius ir gintarą į čėmodaiilis 
ir juos iŠ vilos “Juraitės” 
išsinešiau ir laukiau sukal
bėto* aufoniobiliaus. Ilgai 
laukiau ir kaip automobi
lius atvyko, pradėjo, vienas 
svečias., žydiškas., derybas 
dėl kainos. Ilgai derėjosi, 
iiet kol: šoferis visiškai su
pyko ir keikdamas grižu į 
savo vietą. O man teko skųu 
burtis į anlobūs.ų stotį ir va
ži u< d i autobusu K lai pėdon.

Lygiai pirmą valandų po 
pinų palikau mūsų garsią
ją. Palangą ir apie antrą 
valandą jau buvau Klaipė^ 
duju. Turėjau tik vieną v.a- 
landą laisvo laiko, todėl nuo 
stoties negalėjau toli eiti. 
Palikęs čemodanus geležiu- š v ent a,

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

Pranas E. ^Galinis

KELIONE l LIETUVĄ 
1932 METAIS

■ Iš. skalbyklos grįžau į kam-
■ barį ir vėl skubiu aus į .Gin

tum vilą, kur sutikau vilos
. savininkę, Daktaro P. Ratn 
Į lynąirio žmoną, ir kapitoną 
/. Šipelį. Man buvo, reikalas 
. pirkti gintaro, špilkų,- ąpy- 

raukiu, rąžančių u'.tt,- Ap- 
■; laukėme daug žydiškų krau- 
• tuvių Vytauto prospekte, 

£ Palangoje, nėra nei vienos 
' . lietuviškos gintaro kraiįtu- 

ves; visa gintaro .prekyba

bilietą į Skuodą, mivykau i 
dideli lietuvių klubo resto- 
•raną, kur visados per pietus 
veikia radio. Čia susirenka 
gražaus ūgio puikūs Lietu- 
vos lakūnai, nes Klaipėdoje 
yra didėlė lakūnų kuopa ir ]<Umft” grįžęs iš Sovietų 
cariuonienės divizijos. To- Rusijos /asmuo paraše savo 
dėl vietiniams vokiečiams ir 
svajoti apie sukilimą nega- i 
Įima. Šioje valgykloje ga- ;
vau labai gerus pietus už 
mažą kainą ir praleidau 
kiek laiko, temydamas kaip 
mūsų lakūnai žaidžia prie 
biliardo stalo. Po kiek laiko 
skubinaus į Klaipėdos gele
žinkelio. stotį .pagauti Skuo
do traukinį, kuris jau buvo 
stotyje..

Prie trečios klasės vago
no durų vienas lietuvis įmi
gino, kad eičiau į jo kom- 
partmeutą, taip ir padariau. 
Vos. tik įžengiau ir atsisė
dau, štai viena visiškai pa
sigėrus žemaite pradėjo la
bai garsiai bliauti ir rėkti. 
Ji paėmė iŠ manęs laikraš
čius ir reikalavo, kad pa- 
skaityčiau naujienas. Šitą 
Kretingos, žemaitę ramino 
■viena jau pasenus moterėle. 
Į mūsų kompartmentą dar 
įžengė trys Klaipėdos vo
kietes ir tuojaus, kaip 1:55 
vai. .‘apleidome Klaipėdą: 
Mūsa žemaitė visiškai nenu- 
siramino. Sakė, kad parda- 

■■■ ve Klaipėdoje kiaušinius ir 
sviestą ir pelną atidavė vo
kiečiui, gėrimų- savininkui. 
Vokietės pradėjo vokiškai 
kuždėti ir žvairuoti, o kito; 
stotyje išlipti iš mūsų vagd- 
no į kitą. Aš irgi tokio erge
lio negalėjau toliau pidcęsti 
..ir trečioje stotyje nuėjau 
kitan vagonam Ir kai]) gi 
mes galime sulietuvinti kra
štą tokiu viešu pasielgimu ?

■ Buvo 3:43 vaL kai perva
žiavom bųtiisją Rusijos- 
Vokietijos sieną ir kelioms 
minutėms sustojome Kre
tingoje. Sekančios stotys 
..buvo: Tūbausiai, Darbėnai j 

kad tuomet .-Rusijos Nausėda, Medininkai, 1’a-

žydų rankose. Ponia Ratily- 
naitienū labai gerai žino 
gintarą ir gintaro vertę ir 
tuojaųs su numažinta kaina 
nupirko kas buvo reikalin
ga. Man pirmą kartą teko 
sužinoti, kad brangiausias 
gintaras yra šviesus ir žals
vas. Vienos, senos ir visur 
žinomos gintaro' krautuves 
Žydas Gilt n ūmas .dejavo,gai
lėdamas prieškariuių laiką.

į Ant jų pasodintas • Judo- 
Šius, anot bolševikų pirma- 
sK buržujus, šalia jo vys
kupas, ir generolas. Tmp 
ją .armotos ir maišeliai auk
so.. Suprask, tikėjimas yra 

į ūkininko sunkenybių iin^a.
Kilaiti kambmyje, atvaiz- 

duulas Kristaus žengimas j 
(langų. Aut [ pa v e i k s 1 o 
EVaiig’elijoH žodžiai — M Ei
kite prie mąnęs kurie varg
sim e..,-,” o žemiau klausia
ma: “Ką gi duoda tikėji
mas . ūlcininkui?” . Šitokią 
pajuokai išstatytų, paveiks
lų yr.a daugybe. Ne vienas 
lankytojas, neturi. nusteliti, 
neutri • protestuoti, nes .už 
tai bus uždarytas kalėjime. .

Ten,- kur semdavo Diaro 
malones

Šenanre' pagarsėjusiame, 
vienuolyne Kievb. taip pat 
įrengtas Įirieštikybinis inu- 
| zrėjus. S(qi iąii ola gy veiib
I apie 1000 vienuolių, vienuo
lyno katedrą kasinei aplan
kydavo po 3000. tiki'učiu jii

. , .• : 'KUN. .KAST VAGYS, . ; . . ■ « tolimojUtaiiiins, patiN
Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybes pirmininkas, Worcester (lav'o visokių malonią. Šiaii- 

Aušros Vartų parapijos klebonas, kurio kiuugaviino 20 metų su- .dieil ten įkurtas lizdas ko- 
kaktis buvo iškilmingai paminėta liepos 16 d. [ vai SU VISU tuo, kas buvo

Virš vienuolyno

Ką Mate Bolševiką Pneštiky-I^^Sh^SiS 
biriuose Muziejuose “i

 aukštesnė būtybe, joks Die- 
- j. • v.., i - • va s, joks karalius.” Virš pily, įrengtas priestikybmis į ’ ; • v. ,V1 .

i . ' katedros bažnyčios.įskeltas muziejus. Jo vedėjas atves- t . . parašas
cienis darbininkams aiški- ]<rąvjnį 
na: “Du. imli jonus rublių Lj/’ O prie įėjimo į baž- 
gavo inžinierius už., šitos nyčįįs požemius,„kur palai- 
bažuyčios pastatymą. Už ūoti mirę vienuoliai, para- 
tiek pinigų buvo galima pa-Lyta;-“Tėvai, įsidomėkite— 
statyti didelį fabriką. Jas, tikėjimas yra nuodai jūsų 
draugai, atsakysite, sako vaikams.” 
aiškintojas, kad bažnyčias Taip dirba komunistų 
pastato tikintieji savi) au- partija prieš tikėjimą.. Se

nesnioji rusų karta dar sto
vi t vi rtai. už t i ko j i nią, bet 
bolševikai deda visas pas
tangas laimėti sau jaunimą. 
Jaunuomenei iki 18 met ų 
tikėjimo mokymas griežtai 
uždraustas. Dievo ir tikė
jimo. vietoj bolševikai pa
sisiūlė sau- Leniiią ir jį gar
bina. “Raudonojoj aikš
tėj,” Maskvoj brangiam 
karstė padėtas Lenino lavo- 

| nas ir ten kas dien jo “pu- 
garbinti” vedami tūkstan
čiai jaunimo.

Leningrado liaudies teis
me, kaip ir visur, virš teisūr 
jo kėdės kabo Lenino pa
veikslas su parašu: “Visuo
met ir visur Leninas su mu
mis.” O vienoj ūkio mo
kykloj, kur pirmiau gal būt 
kabėjo Dievo Sūnaus pa
veikslas,dabar buvo paka
bintas kitas, Sū ] >arašu: 
“kūdikėlis Leninas.”

Rusija pasidarė ištisas 
bedievybės kovos laukas. 
Visą Rusiją bolševikai nori 
paversti bedievybės muzic^ 

į jum.

Šiais šventaisiais svar
biausių žmoni jai įvykių Ju
biliejiniais Metais Amen- , 
kos Lietuvių R. K. Kunigų 
vienybės Stirnas įvyks Ėmi
mo į Dangų Švenčiausios1 \ 
Marijos Oktavoje, rug'pifK 
čio 22 d.., Šv. Jurgio parą- 
pijus svetainėje, Chieago, 
llinois. Prasidės 9 vai. ryto. 
-•Reikšmingi Įnikai reika
lauja reikšmingo -Seimo, • 
Kristaus meilė ir sielų išga
nymas' verčia mus .dalyvau
ti jame kuo. skaitlingiausiai,, 
idant šiais islorhiiais melais 
Kunigą. Vienybės Seimas 
buiii vaisingiausis. Todėl ,. 
drįstame prašyli Provinciją 
Seimui atstovų i r. sumany
mų. -
_ Visus Įnešimus J prašomu 
iŠ miksi o siųst i rasi i n i n k ui 
kum P. M. Jurui, 94 Brad- 
r-ord .St., LavvreUce, Mnss. 
Seimo gi. įlietu adresuokite 
per malone Rl. Rrv. Msgr. 
M. L. Krušas, 3230. Solidi 
Aukuru Avė., Chieago, III.

Kuri, K. IdMąsy 
pirmininkas,

Kunj J\ M. Juras, 
raštininkas.

Nesenai viename Vokie
čių laikrašty “Šėncre Zu-

įspūdžius apie piieštikybinį 
Sovietų “bezbpžninkų” vei
kimą. Ten jis parodo, kaip 
bolševikai atsidėję, veikia, 
<ad nebeliktų t i kėj imo žmo
nėse ir gyvenime, o pasilik
tų jis uždarytas muziejuose. 
Jis ten rašo:;

Bolševikai kovai su tikę-, 
jiimi ir Bažnyčia pristeigė 
daugybę vadinanui muziejų. 
Ten varomas s ni a r k u s 
priėštikybiDis darbas, Į 
tuos muziejus vedami teiks
iančiai mokiu iii, kaimo 
jaunimo, darbininkų ir. ūki
ninkų. Juos pasitinka tam 
tikri aiškintojai ir vadai 
kalbą įvairioin k a 1 b o m. 
Pradžioje papasakoja, ir 
parodo, kaip čia ; įrengtas 
visoks apšvietimas, kaip 
tvarkingai ir gražiai viskas 
sudėstyta, 6 paskui pradeda 
savo aiškinimus.
Bedievių muziejus Izaoko 

katedroje
Izaoko katedroje, Petra-

luknė, o Skuode sustojome 
.4:51 vai. po pietų. Tai ne
paprastai gražus šiaurės 
vakarų Žemąit i j os kampelis 
ir Žemaičių vardui visiškai 
neatitinka, nes žemė pusėti
nai kalnuota ir vaizdinga, o 
ne žema./ Tarp Darbėnų ir 
Mediniiikų tekt > matyti var
nų debesius. Kaip nusileido 
varnos ant dirvoną, tai pa
darė nepaprastą margą re
ginį. Tiek varną niekur ki
tur Europoje ir Lietuvoje 
nemačiau kaip čionai. Jeigu 
tie būriai varnų nulėkė i 
Kuršių Neringą, tai kuršiai, 
žvej ai, ku rie, v a rnaš gandi» 
ir valgo, turėjo, nepaprastus

(Bus daugiau) ,p

pastato tikintieji savo au 
komis. Bet ar tuos pinigus I 
jums bažnyčia sugrąžino?*’. 
Aid bažnyčios sienų išrašy- 
f parašai: “Bažnyčia per
sekioja mokslą,'ji degina iš
radėjus...’ ’ Šitokių ir pana
šių nesąmonių prirašytą ant 
visų bažnyčios sienų. Dievo 
narnai išniekinti ir paversti 
i')iktažodžiavmo vieta. :
.4 Aiškintojas liepia darbi
ninkams -apsisukti ir paro
do šiurpulingą reginį. Sti
klo dėžėj paguldytas sudžio
vintas lavonas. Matyt aukš
to provoslavų bažnyčios as7 
mens. Visai nuogas. Ant 
karsto parašas: “Taip at-l 
rodo šventieji> kuriems pir
miau tamsybes -apidinti 
žmonės meldėsi.” illškin- 
tojas dar nuo savęs pride
da: visokios'ligos, visokie 
marai kildavo tik dėl to, 
kad tų žmonių lavonai ne- 
buvo užkasami. Pats šito
kiems savo žodžiams neti
kėdamas, aiškintojas veda 
darbininkus toliau ir vėl vi
sokius dalykus- pasuki)ja.

Kų'rodo ukiniiikams

Maskvoj yrą pastatyti diM 
dŽiuiiai.. namai ūkininkiųns. 
Ten teikiamos jaunimui ū- 
kiškos žinios. Bet kartų su 
tuo skepijamas ir prieš!iky- 
biuis mwištątyinas.. Ant 
sienos didelis paveikslas. 
Ką gi pa veiksl as vaizduo
ja?’ .'Ūkininkas, sulinkęs ir 
sinkiai, prislėgtas, neša ant 
nugaros iŠ v. Raštu įmygus J

“Vienuoliai yra 
darbininku prie-

TĖVU MARIJONŲ 
l MISIJOS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENES VADAMS
Amerikos Lietuvių Kata

likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus, mūsų 
katalikiškųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
mūsų Ii etuyiškf >s kat a Ii ki š - 
kos visuomenės vadus, viso
se lietuvių Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar su- ; 
organizuoti visą m -o k s 1 ą 
einantį jaunimą ' į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa
čią moksleiviją j r. vi sus auk
štųjų mokyklų studentus ir. 
studentes).' '

Bendrais organizacijos, ir 
in f orniaci jų reikalais malt»- 
nčkite kreiptis į Centro pir
mininką. — John č. Morkū
nas, 253 Derliu St., Rvėhės- 
ter, N. Y.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijos

Dvasios Vadas —
Kwi. Janas J.Kripas, 
Pirmininkas —
Janas Č. Morkūnas,

Liepos 17—26 dd. Šv; 
Onos novėna Dievo Apyetie 
(los parapijoje, Cliicago, 111. 

I (K nn. X Petrauskas, M. X,

M NITO EILĖS
Tai grąžus mūsų. išeivijos 

įžymaus, poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eiliij rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio j i spauda. Visi gėrisi, 
jos turimu, gėrėsies ir Taity- 
šta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspąųsdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kai-, 
m $1.59. Bet dabar “ ihvrbi- 
n triko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75. centai; popie-. 
rio viršeliais 50. centų.

Dabar yra. geriausias lai
kas įsigyti šią taip brimguį 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM.‘
• S6G W, Bmdny> • 

' South Boston, Masš.
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Antradienis, liepos 18, l&ŠŠ. t) A T?B T K T NKAS;-

Amerika Pripažins Rusiją?
■ " __J ♦r———   —    t”

nebandė ir dabar nebando 
kištis į Jungtinių Valstybių 
vyriaustybės reikalus ar ją 
griauti/ Jo nuomone, yra 
absurdas tvirtinti, kad so
vietų yyriąusybe planuoju 
J, V. vyriausybę, panaikinti.

Dažniau ir dažniau laik-
■ fasčiaį kelia Rusijos pripa

žinimo klausimą. Ypačiai . 
Ekonominėj K<‘nfereucijos 
metu. ir,: kai R* 1L C pa

l olinu. 4 HilijuUis dolerių
. eksportui Rusijon, pripaži- 

inmas atrodo taps kūnu.
• Dri pažinimo'šalininkai ban- 

d o įrodinėt i pri pažiniim >'
naudą, zlmerikos eksporto

. padidėjimą ir pasaulio de
presijos galą . (Litvinovas,: 
Londone pažadėjo bilijoninį 
Rusijos importą). Kąi -ku
rie tvirtina,. kati Amerikos 
Jungtinės Valstybes ; • ligi
šiol nepripažino Sovietų 
Respublikos tik dėl caro pa- 

' darytų skolų, kurių sovietai 
. nenori išmokėti (10 bilijo

nų dolerių!). Bet ne skolos 
~ Tr icoūfikktnitčfJL™^

prinripiniai turėtų Ameriką 
Sulaikyti sir sovietais už- 
mėgsti santykius, bet- giles
nės įr daug svarbesnės prie
žastys. Tas priežastis ban
dysiu ska it yt o j aą is išdėsty
ti, kaipo katalikii šilu» klaū- 
sirnu opiniją,.naudodamasis: 
daugumoje kitn. Edmuiul A.

. .Walsh:, S. J. kalba, pasaky
ta AVašhiiigtone protesto 
mitinge prieš sovietus bal. 
18 d., Š. m. (žiūr. The Cath- 
olic Mind. May 22, 1933).

Nekreipsiu skaitytojų dė
mesio į . nežmonišką ir bar- 

. būrišką sovietų vyruiiisybės 
elgesį šu nekomųiiistais ir 
krikščionimisj į šoeialį per
versmą, griovimą krikščio
niškos kultūros, į amžiais 
negirdėtą žiaurumą diktato
riškai tvarkant valstybę. 

, Tai jų dalykas, nors iššau
kia mumyse, pasibiąurėjiiną 
ir. nusistatymą tokią siste
mą kovoti. Bet ’tekreiĮjia 
skaityt (įjai žvilgsnį į pagrin 
clinį tarptautinį dėsnį gerb
ti tauta tautą. Dvi diamet- 
rališkai priešingos civiliza
cijos savo principais,, sie
kiais stoja. prieš vyriausią 
pasaulinę opiniją.. Aišku, 
kokią valdžios formą sovie
tų Rusija siekia iirimesti 
visam pasauliui. Ji panai
kintų visas demokratiškas 
idėjas vyriausybėje, kurias 
amerikiečiai taip brangina 
ir yra įrašę Nepriklauso
mybės Akte, Konstitucijoje 
ii‘ Teisių Biliuje. Sovietų 
konstituci ja nesite n k i n a

1. Rusija, bet siekia už jos sie- 
. hų. Sovietų konstitucijos 
pirmame skyriuje devintas 
paragiafas kalba . apie 
^sprendžiamus žingsnius 
prie sujungimo visų šalių 
darbininkus į vieną Pasau
linę Sovietų Socialistii Res-

. publiką.” Septintas para
grafas taiiie pačiame sky- 
riuje tvirtina, kad. Sovietų 
jurisdikcija yra “ tarptauti- 

' nė savo klasės charaktcry- 
: je.” Sovietų Soc. Respubli

kų (ne komuuįštiĮ jiartijos) 
. : konstitucijos septyniasde- 

. ,v šimts antras paragrafas nu
stato,’ kad .busimoji Sociali
stų Tautų lygt>š s<ištino Ims 

1 /. Maskva. Prie, šio pridėję 
t sovietų valdininkų išsitari- 
| mus ir raštus, kūū ginklais 
I

M
J

•4Ž

bus -siekiama užkariauti ne- 
komunistiškas valstybes ir 
jėga jungtį prie sovietų, 
gausime gražų Rusijos vy- 
riausybės plano vaizdą!.,.; 
Maskva nerims kol nereali- 
zuosis gyvai sapnuojama ir 1 
daug aprašoma pasaulinėj 
revoliucija. 1

Kas pasakyta nėra tik te
orija, Pasaulinės revoliuci
jos imsi ruošiniams nuolati
nai dirba du aparatai. Vie
nas.— Sovietų valdžia suor
ganizavus ligi šiol negirdė
tu žiaurumu diktatorišką 
mašineriją užtikiinti mark- 
sišką komunizmą Rusijoje. 
Aiitrus išlaukinis aparatas 
pasaulį užkariauti jma vadi
namas Trečias Internacio
nalas. Abu yra koinunis- 
4ną^^riijosyp(>titĮimr bnmr 
tvariniai ir aktyvūs agentai. 
Juodu, Ramsay MūcDonald 
žodžiais,, “organiškai, su
jungti.;” . Trečias Interna
cionalas yra Sovietų vyriau-, 
syliės kontroliuojamas. Jis 
nėra privati organizaciją, 

’ bet sutvertas ^sovietų val- 
. džius narių, sušauktas so-
■ vietų telegrafo agentūros, 
t posėdžiai buvo laikomi 
, Kreinlino mųmuose ir revo-
■ liucijinė programa paskelb

ta valdžios oficioze “Izves- 
tią” sausio 24 d., 1919 m.

Rusijos valdžios forma 
niekados nebuvo kveštio- 
nuojania. Piliečių teisę ko
kią .valdžią /iiorį turėti, ir 
dabar Amerikos nepaneig
ta, Amerika pirmutine pri
pažino Rusijos revoliucijos 
nų-iausybe, užmegzdama di
plomatinius santykius tik 
po vienos savaitės atsisa
kius nuo sosto Nikalojui II. 
Tik amerikiečiai negali to
leruoti ir netoleruos komu- 
uistij partij os, pasiėmusios 
vyriausybės vadžias, lapkr. 
7. d., 1918 m., kuri diktuoja 
ir užsimojus Amerikos vy
riausybę nugriauti. Ir ne
girdėtas tarptautinėje teisė
je vienos vyriausybės nusi
statymas į kitą. Savigarba 
neleido Jtmgfinėųjs Valsty
bėms pripažinti Sovietų vy
riausybę ir Trečią Interna- 
cijonalą.

Po penkiolikos metų atsi
randa daugiau ir drąsesnių 
Rusijos pripažinimo šali
ninkų. Jų esama visose kla
sėse,. net tarpe turiingų as
menų. Žymus katalikas p. 
Alfred E. Smith linkęs Ru
siją pripažinti (priešingai 
bendrai katalikų, opinijai); 
Komunistų propaganda, pro 
kių dumpinimas ir pasaulio 
'depresija su valiutos puoli
mu darė sovietams pagei
daujamų vaisių. Viešoji A- 
merikos opinija mainosi. 
Prieš ją clar kovoja katali
kai su s veiką j a y įsųoinene. 
Sovietų siekiai perdaug aiš
kūs, kad amerikiečiai. duo
tųsi suvedžiojimams. Seną- 
torius IVilliam E. Borah, 
didis pripažinimo šalinin
kas, . kalbėdamas į Senatą 
bal. 11. d,j š/m.j norėjo. įti
kinti, kad Stalinui pradė
jus •diktatoriauti sovietai

šalininkai, gudriai komunis
tų įtikinti (Reikštų ji gins 
paklausyti komunistiškų 
prakalbti IMon Sųuarė 
New Ynrjęe), Bet kun. Ė. 
A. Walshj S. J.,savo nūuc- 
toj kalboj, primena pono 
Stalino kalba pasakyta geg. 
6 d.,1929 m., “Trečio Inter
nacionalo . Amerikos Komi
sijos ’ ’ delegatams. atvyka
siems Maskvoje. Sovietu vy1- 
riatišybės galva šiaip inst
ruktavo delegatus: “Aš 
manaurdraugai, kad Ame
rikos komunistu partija yra 
viena iš kelių komunistų 
partijų pasaulyje, kuriai 
istorija suteikė, griežto sa
vumo pareigų, žiūrint iš 
pasaulines revoliucijos ju
dėjimo punkto... Pasaulinis 

dtalizmo križis vystosi 
iffindęjušiu greitumu ir jis 
turės išsiplėsti į Amerikos 
kapitalizmų... Būtina, yra, 
kad Amerikos komunistų 
partija butų prisiiuošūsi tų 
istorinį momentų pilnai ap
sišarvavusi sutikti ir užimti 
vadovybę Amerikos busimoj 
klasių kovoj... . Turint ta 
tikslų dėmesy Amerikos ko
munistų partija turi page
rėti ir bolševikėti... Turint 
tą tikslą dėmėsy, mes priva
lome įtempti savo pajėgas 
tverti tikras revoliucijines 
grupes ir tikrus revoliueiji- 
nius lyderius proletariatui, 
kurie galėtų vesti Amerikos 
darbo klasės daugelį mili
jonų . į revoliucijinę klasių 
kovą.” Ši kalba pradžioje 
buvo* draudžiama . skelbti. 
Pirmu kartu pasirodė sau
sio 5 d., 1930 nu, Maskvos 
laikraštyje, Stalinui jau pa
buvus . diktatoriumi. Kaip 
tai sutinka su pono senato
riaus tvirtinimu!

Ponas Borąli su kitais 
bendrainaniais argumentuo
ja, kad Amerika, pripaži
nusi lutas panašias į sovietų 
valstybes, ir. todėl. nepriva
lėtų ignoruoti bolševikus ir 
juos priimti i tarpt autines 
tarybas. Senatoriaus argu
mentas visgi neišlaiko kriti
kos. Jei Rusijos carai, tur
kai, Mussolini, Hitleris ir 
Įriti ponai neigiantieji de
mokratinius principus i r 
dįktator i š k a i valdant ie j i 
valstybes (jie ncprasįžengė 
pagrindiniam nusistatymui, 
;gerbti kitų tautų, kaip ir 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybę) buvo pripažinti, ne
reiškia. Amerikai privalu 
santykiauti su valstybe, ne
žiūrint kokio dydžio, kuri 
svarbiausiu tikslu tūri uai- 
kinti. Įritu valdžios foriną, 
jėga keisti viešąją santvar
ką ir nuolatiniai užlaikyti 
k rūyin ą klasių. k< >vą. Jėi 
Mussolini ir Hitleris tūrėtų 
panašius apetitus, ir jie n'e- 
kitaip būtų toleruojami

1

Trečiam Internacionalui dą 
bartinitr laiku nesiseka kir
šinti v žmoniją prie pasauli
nės revoliucijos. Fašizmas, 
liitlėrizmas ir nacionaliz
mas sudavė skaudų smūgį, 
kuriu nė komimisių tėvas 
Marksas nepramato. Todėl 
ir. sovietai laikinai atslūgo 
ir ieško pasaulio geros va-^ 
Ims bei santykių. .Bet jiems 
tas tik laikinas atakų sušL 
laikomas. Toli-gražu komu
nistai neatsisako nuo savo 
išsvajotų, planų.

Priimti sovietus iParp
iant ines ta ryl uis, 11 i akas ne- 
priešt armija; visi norime 
tarptautinės talkos, flk jie 
privaletų nugriauti savo ki
nų sieną ir parodyti taikos 
tendencijas ir nesišvaistyti 
Trečio Inteniacionalo šū
kiais. Bandoma įtikinti, kad 
amerikoniškas ambasado
rius Maskvoje galėtų sutii- 
ret bolševikiškus ekscesus i r 
jų komisarus; Bet užtektų 
patyrinėti anglų, ainba^ado- 
rių. (pa v,, Sir Esmond 
Ovcy). darbuotę Maskvoje, 
kad gautum kaip tik prie
šingą įspūdį... Driko net 
Meksiką atšaukė sav<> an 1- 
basadorių. 1929 m. i Delko 
Frmicūzija įsake sovietains 
atšaukti p. Rukovskį? Del- 
ko Kinija išvarė jų atstovą 
p. Karakban, 192d m., Ką 
Kinai rado jų pasiuntiny
bėje Rusai, ambasadoriaus 
privilegijas išnaudo d a v o 
propagandai, nėt tiesiogi
niam kurstymiti prieš šalies

. Bet. atsiranda politikie
rių, kurie savygarbą i r. vm

dan hipotetiškos prekybos 
ir labai abejotino eksporto 
.galimybių. Žinia, jau užmir
šo. dešimties bi I i j anų’ senų 
skolų! Argui i iei i’to. ai škumųi 
įsižiūrėkime į .prekybos, iliu
zijas. Sovietų. Rusija .1930 
metais pirko- Amerikoje už 
IT4,300,000 dolerių ir tai be 
pripažinimo, Nepripažini
mas nekliudo prekybai; kaip 

■pripdžinimas n (‘garantuoja 
prekybos. Po. dviejų mėtų 
sovietai jau išpirko.tik už 
4 milijonus dolerių. Kodėl? 
Ne dėl nepripažinimo, kaip 
kai kurių manoma/bet dėl 
Amerikos, bankų nesutikimo 
tolinus duoti kreditų. So
vietai labai lengvai perkėlė 
užsakymais į Vokietiją. Juk 
ir ateity Rusija ieškos kre
ditų Amerikos bankuose, 
nes ji pati bankrote? Šovie-

tai užsieny pasitikėjimo ne
turi. Jų penkių metų planai 
nepasišeke, žmonės badauja, 
vergauja, šalies atstatymas 
at žagaras.
vėl duosiš sovietams dum- 
Įiįnti savu.prekes jos rinko
je, kas nnmuš kainus, 
smaugs vietos dirbtuves ir 
šalins, t ūksiančius darbinim 
kii iš darbo ? Gal dėl Rusi
jos: kreditų Jungtinėm Vai* 
stybeše vėl paplūs rusiškų. 
bonųr visuomenė pirks, ban
kai spekuliuos ir sovietai 
naudosis (gali net. atsisaky
ti išpirkti). ...

: Pri paži iiimo propagan
distams vertėtų atsižvelgti į 
sovietų prekybą kitose šaly
se. Kodėl Italija nutraukė 
prekybos paktą su sbvie- 
1 a is l T( >dėl, kad jos nepą- 
tenkino ir nesiekė italų pra
matyto. laipsnio. Kodėl gi. 
Anglija, dar prieš dabarti- 
.nius gmčusr atsisakė pr4‘ky^ 
bos sutarties? Todėl, kad 
kenkė Britų-Imperijos ge
rovei. Ir šių patyrimai ig- 
iioHiojafm pr<>])agandistų! 
Žinia, Litvhiovas užhipnotE 
žavu delegatus Ekonominė
je Kori fe.rcncjjoje savo gra
žia kalba ir prižadu bilijtino 
dolerių .prekių užsakymu. 
Litvinovas nepaprastas dip
lomatas. Padaręs nepuolimo 
paklus su astuoniomis vy- 
riausybčouš Londone, dabai 
ieško Amcrikds pripažini
mo, kas būt ina Sovietų .Ru
sijai sustiprėti vidujiniai ir 
su kaimynais, kad drąsiau 
rytuose savo interesus gin
tų. Amerikos pripažinimas 
sustiprintų ją moraliai na- 
mieje, ir tarptautiniuose 
santykiuose. Litvinoyas me
tė prekybos im/skcrę Ameri
kai. Ir štai R.F.O. jau kre
ditavo 4 milijonus dolerių. 
Žinia, to neužteks. Dar mi
lijonai bus leidžiami preky
bos dėlei su sovietais, kai 
trylika milijonų amerikie
čių be darbo, bado pavojuje 
ir milijonai ūkininkų, gali 
netekti ūkių ir duonos kąs
nio!... Poros šimtų milijonų 
dolerių į irėkybt>s, jei' tokią 
galima,, ir be' pripažinimo 
sovietai leįgyvendinaį paro
do savo galimybes ir gerus 
norus. Spekuliuoti neverta.

Ar Jungtines Valstybes 
po penkiolikos metų, sovie
tams nepakeitus savo takti
kos ir neatsisakius nuo di
rekcijų Trečiam Internacio
nalui, nenuaidės pri pažinus 
Sovietų Rusijos .Respubli-

Argi Amerika

DIDELIS NUPIGINIMAS

«• jrj Lietuvos Vaizdų--Atviru- 
JLjfai čių ir knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusk, kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų

Reikalaukite
‘‘Darbininko’’ Adm.

366 W. Broadway, So. Boston. Mass,
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Iš KATALIKŲ GYVENIMO ?
... » 1 y

Newarkt N, J., vyskupijos ka-Byme nuomone, prohibicija tik
. r ~ . 'padidino girtavimą. 'tedrą bus viena iŠ brangiausių ir 

gražiausių bažnyčių Amerikoje, 
kai bus visai įrengta. Katedros 
pastatymas ir galutino įrengimo 
išlaidos sieks 4 milijonus dolerių. 
Katedros ilgis siekia 365 pėdas, 
plotis — 105 pėdos. Vidaus aukš
tis yra 98 pėdos. Katedroje sėdy
nių yrą 10,000. Visa katedra uži
ma 45,000 kvadratinių pėdų že- 
męs plotų.

Kinijoje katalikų, jnisijonįerių 
darbai susilaukia g'erų, vaisių. 
1902—1912 m. laikotarpyje Kini
jos katalikų skaičius' padidėjo 
731,302; sekančiame dešimtmety 
sulaukta 711,214 naujų katalikų, 
o 1922—1932 metų laikotarpyje, 
nepaisant didelių nenormalumų 
Kinijoje, kiniečių katalikų skai
čius padidėjo 420,220, 'paskuti- 
maišiais metais protestantų ki
niečių skaičius sumažėjo 75,000.

Iš parengtojo konkordato tarp d 
Bažnyčios ir Vokietijos, vokiečiai * J 
katalikai tikisi daug naudos, ; .ja 
Konkordatas užtikrina katalikiš- 3 
ko auklėjimo laisvę, grynai kata- 
ūkiškų organizacijų gyvavhųą. 3 
Mokyklose bus privalomas tiky- Jį 
bos dėstymas. ’ ■

Amerikos žemdirbystės sekre- ‘iį 
torius ' H, A. Wallacę pasiuntė 
“Viešojo teisingumo' katalikų gą- 
jungai” laišką, kuriame jis pa
reiškia didelį susidomėjimą. Po- J 
plėšiaus Pijaus XĮ enciklikomis, - J 
Savo laiške, sekr. Wallace drą- .* 
šiai pažymi, kad jis išstudijavęs į 
Popiežiaus encikliką °Quadrage- 
sinio Anuo” draugę su savo ko
legomis Wasbingtone ir jie yisi • * : 
išreiškę nuomonę, kad tai svar- „ 
bus dokumentas. / • ?

Galvešton, Texas, • vyskupas 
Byme šiomis dienomis pareiškė, 
jog, prohibicijos įstatymu atšau
kus, jis pradėsiąs Smarkią akciją 
organizavime blaivininkų draugi
jos. Prieš 30 metų vyskupas Byr- 
ne, būdamas vikaru, St. Louis 
mieste buvo suorganizavęs blaivi" 
ninku draugiją, kuri turėjo 3000 
narių (vyrų). Vėliau .ta draugiją 
gerai išsiplėtė visoje Missouri 
valstybėje. Tačiau ji išnyko, kai 
prohibicija atkeliavo, Vyskupo

Kun. Francis J. Ledwig, gimęs 
Texas valstybėje, jau kelinti mę- 
tai važinėja po Texas ir jos kai- -7 
niynines valstybes, sakydamos 
viešus pamokslus apie kataliky
bę. Jis kalba viešose vietose — f‘ 'l 
gatvėse, parkuose. Visuomet turi ‘ 4 
dideles minias klausytoji! ir susi- .! 
laukia daug klausimų. . .

kas ? Jungimęs Valstybės 
t uri t ris keli lis. I b rmas — 
garbingas. pripažinimas. 
Toks pripažinimas reika
lauja iŠ sovietų puses atsi
žadėti neetiškos, neteisėtas 
ir nepriimtinos linijos san
tykiuose su, mkdinunistiš- 
komis valstybėmis. Garanti
jos parašytuose paktuose be 
vertės. Sovietai ne žodžiais, 
bet darbais turi įtikinti muš 
savo geronrs imeiicijomis. 
Gėriaųsias išbandymas Mas
kvos būtų josios sutikimas 
atsisakyti globoti Trečią.In- 
ternacionaią, prašalinti j j iš 
savo teritorijos, nustoti sieX 
kti tarptautines koiispiruu- 
jės prieš kičas vyriausylyes 
•r gerbti neiiceiamąšias • tei
ses kitų tautų. To rcikaluū- 
ja tačptauMUū biika Kol 
scvietų yniausybė Šių sąly- 
p-ų neišpildo., tol negali būti 
kalbos garbingam pripažini
mui.

Antrasis kelias yra prie
šingas pirmajam — negar
bingas pripažinimas. Šito 
pripažinimo nori komunis
tai. Vadinasi, pripažinti 
Rusų vyriausybę be jokių 
sąlygų ar rezervų, išskyrus 
garantijas geros paskolos 
Amerikos baukierių, ir pil
nų teisių tai-ptautinėse sfe
rose. (bolševikams).

Trečiasis kelias būtų da
bartinės padėtiem tęsimas — 
nepripažinti. Šių dviejų vy- 
r ia 1 isyb ių suari ė jį rną kliud( > 
proteguotasis Ti-ivias Inter
nacionalas. Ta J atsakomybe 
jri nepripaž’nimą virsta 
Maskvai. Ameriką nė lega- 
liškai, ne morališkai neįpa- 
roigbia pripažinti. Kai p 
pasielgs mūsų garbingas 
Prezidentas E. 1h Roose- 
\eit ? Paliekame tai jo vals
tybingumui ir politiniam 
gabumui bei tarpi autines 
orieiitacijoš išdavai. . Mūsų 
nia 1 lynui; 1 rečias, kelias A- 
nier.ikai garbingas, teišgūri 
iv. imkhhv|.‘itraiįttibjani;is; . .

Mlkūna^

Amerikos katalikių dukterų ’ 
(Catholic Daug'hters of America) 
organizacijos metinis susivažiavL , ' 
mas įvyko Colorado Springs, Ool. ■ " 
Susivažiavimas iŠ organizacijos , . 
iždo paskyrė katalikų įstaigoms . 
17,000 dolerių. Priimta keliolika 
rezoliucijų, kuriose atkreiptas dė
mesys į vaikų neleistiną, darbų, .”., 
nepadorius, teatrus, laikraščius; • 
pasmerkta persekiojimai katali- ■ 
ką Meksikoje, Ispanijoje ir Ru
sijoje.

Buvęs Tautų Sąjungos ilgame
tis generalinis sekretorius Eric » 
Drummond, žinomas katalilf0^r~ ..
paskirtas Anglijos, ambasadorių- i 
mi Italijai.

■ Vokietijos katalikai šiemet y- 
patingu iškilmingumu ir. gausiu- ■ .•
gumų šventė Dievo Kūno šventę. 
'Miestuose įvyko iškilmingos vie
šos procesijos, kuriose dalyvavo 
'įvairių luomų katalikai. Berlyne 
tūkstančių tūkstančiai katalikų 
pripildė katedros aikštę.

Prancūzijos prezidentas Leb« . 
run atsilankė Rodės miesto katė- . 
droje, kur jį pasitiko vyskupas 
su kapitula ir seminarijos klieri 
kais. Katedroje prezidentas išbu
vo apie valandą laiko. Vyskupas 
jam. aprodė katedros įdomybes. . . .

PROGA BEDABBUMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.

Gera proga bedarbiams užSidirb-- 
ti- keletą ar keliolika dolerių. . 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS“
366 V/est Broadway,

So. Boston, Mass.

DĖMESIUI
“’ Darbininko ” adminis

trąei jū išmokės L. D. S. na
riui *— bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę pronu 
męratą vieną dolerį. Dapg 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok iv Tamsiu. Dut 
platesnių uifoimrijų kręip. ' 
kis į “Darbininko” admini 
struciją, 36G W. Broad\vąyM* 
Šo. Boston, Mass. .

■ i
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Lietuvių Lakūnų Orlaivis Vokietijos Laukuose
E : gOLDIN, . Vokietija. — 
E Brandenburgo pro-vĮncijo- 
E je, pine Šokliu, liepos 17 d. 
E anksti rytą atrastas orlaivis 
K ^Lituanica” su lakūnų Da- 
E riaus ir Girono kūnais.* Or- 
Eh luiviš nukritęs į mišką.

K Vokiečių pranešimu, he- 
B laimės vietos reginys labai 
E baisus. Orlaivis sudužęs, 
E medžiai išlaužyti į visas pu- 
E sės; vieno lakūno kūnas 
■ kiek toliau nuo orlaivio, o 
R' antrojo visai prie orlaivio..’ 
E Paskutinį kartą lakūnų 
E ‘ Dariaus ir Girėno orlaivis 
E matytas virš Berliųeheu
t miesto. Tai buvo pačiam vi-

dimiakty j ė*—GadrMmnoma, 
g? kad- nelaimė įvyko apie I
F vai, naktį. .
g . Lakūnai, perskrisdami 
I .Atlantiką ir pasiekdami

g Vokietiją, nulėkė orlaiviu
į be sustojimo apie 4000 my-

j r lių, kas yra labai geras ir
| didelis rekordas. Pasiekti

Kauną jiems bereikėjo gal 
tik 4 valandų.

. Transatlantinei kelionei 
mūsų 'lakūnai buvo pasiėmę 
gazolino 779 galonus, kurio 
būtų pakakę 50 valandų ar
ba 5100 ar daugiau mylių 
kelionei.

Kelionė į Kaimą būtų už
trūkus apie 45 valandas.

“Lituanica” galėjo iškil
ti iki 20,000 pėdų į aukštį.

.“Lituanica” sparnai yra 
50. pėdą ilglimo. Jie užima 
300 ketvirtainių pėdą. 
Sparnuose buvo įrengti ga- 
zalino tankai. Vienas tankas 
buvo orlaivio viduje.’ 
, “Lituanica” sparnai pa
daryti iš medžio ir aptrauk-

Tuščia “Lituanica” svėrė 
2,663 svarus.

Pripildyta (įimant gazo
linu, alyva* įgulą, ir tt.) — 
maždaug 8,000 svaru.

■'t______________.

RUSIJOSPRIPAŽINIMO
KLAUSIMAS RIMTĖJA

į K

LIETUVIŲ ORLAIVIS 
“LITUANICA”

f.

fe

K •

. “LITUANICA” yra Bel- 
lanca tipo aeroplanas, su 
Laird’o Aireraft Company 
pastai y t a i s sparnais ir 
VG'ight Aeroniuitical Cor- 

-'/2pOTatioii -motoru;
■ Motoras yra 365 arklių 

jėgos. Duodant maximum 
gazolino, jėgą galima pakel- 
ti iki 3^8 arklių jėgos. Mo
toras yra., devynių čilinde- 
rių, ■ . ' '•

. .Aeroplano . propeleris ap
sisuka51,800 iki 2,190 sykių 

i minutę. . •
“Lituanica” , greitumas 

—110-150 invlių į valandą;

“Lituanica” įrengimai:
1. Magnetiškas kompasas.
2. Eartli Indueter Com-

pass>. • •• >■'
3. DirectionaI Gyro.,
4. Artificial Horizon in-

dicator. . ■ .
5. Bank end turu indica-j 

tor.
6. Rate of Climb indica- 

tOT. .
7. Altometer.
8. Air Speed indieator.
9. Tycometer.
10. Octaiit ir Sextant.
11. Greenwich laiko chro

nometras.

WASHINGTON. — Pa
bart inei vyriausybei arti- 
urnose sluoksniuose rimtai 
kalbama, jog Amerikos vy
riausybe artimoje ateityje 
galinti pripažinti Sovietą 
Rusiją.

Pripažinimas galimas 
nors laikinai, kad būtų ga
limą vesti oficialias derybas 
prekybos reikalais.

. Tarp svarbių Sovietą Ru
sijos pripažinimo šalininką 
skaitomi Prezidento Roose
velt artimiausias patarėjas 
prąf. Raymond Moley, vais- 
lybes sekretoriaus pagelbi 
uinkas ir Harry F. Payec, 
kitas sekretorius.

laiko) chronometras.
.' 13. Dri ft Indieator, ir ki
ti priprasti motoro rodik
liai. ■

Be to, įvairus žemėlapiai 
ir briežiniai. .

“Lituanica” lakūnai bu
vo pasiėmę maišto:

18 apelsinų.
12 obuoliu.
Vieną keptą vištą.
Vieną kvortą juodos ka

vos. ,
Vieną galoną, vandens.

Lietuvių Lakūnų Pareiški
mas Prieš Išlėksiant

NUMAŽINTOS ALGOS IKI 
1934 METŲ

WASHINGTON. —Pre
zidento Roosevelt įsakymu, 
valstybės tarnautojams nu
mažintos algos bus moka
mos iki 1934 m. 'sausio 1 d. 
Algos yra numažintos 15

DUONA

nuošimčiu puo balandžio 1 
dienos. , .■■■' ; •

Nuihažintos. algos p.alic-: 
čia visus valstybės tarnau
tojus, išskyrus Prezidentą 
ir teisėjus. Prezide n t a s 
Roosevelt kiek vienį mėnesį 
savo noru sugrąžina valsty
bės iždui 15 nuošimčių nuo 
sayo .algos. Prezidento mė
tinė alga yra 75,000 dolerių.

V ai sty bės ekono ni i j a, vyk- 
durna visuose departamen
tuose. Žemdirbystės depar
tamentas nuo TUgpiūeio 1 d. 
uždaro 23 oro tyrinėjimo 
stotis. Šis departamentas 
nori šutau pyti valstybės iž-

neriems luotams.

STREIKIERIAI APMĖTĖ 
AKMENIMISSTREIt 

LAUŽIUS
DANBURY, Ct.

Gedulingos Pamaldos Už Lakūnus
‘ •_____ ■.__________ ___

Šį šeštadienį, liepos 22 d., 
vai. ryte, Sv. Petro para

pijos bažnyčioje, So. Bosto
ne, bus. atlaikytos gedulin
gos, pamaldos už iietuvių la
kūnų Dariaus ir Girėno vė
lės.

8

- IL 
McLaughlin kepurių dirb
tuves streikuojantieji 130 
darbininką drauge su jiems 
pritariančiais žmonėmis ap
mėtė aknieiiimis streiklau
žius, važiavusius automobi
liais. Tačiau nė vienas aš
muo nesužeistas- todėl ir jo
kių, areštą nebuvo.

Streikieriai- reikalauja* 
kad dirbtuvės vadovybė, pri
pažintų darbininkų imi ją.

MOlfELifli

' t

Visas So. Bostono lietu- REMKIME SAVUOSIUS
vili katalikų draugi jas ir 

pavienius asmenis prašoma
\ . . . '*

dalyvauti šiose pamaldose.,

K. federacijos 3 Skyrius.

Mes ypatingai . raginame 

remti tuos biznierius ir pro^- 

fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininkę.” .

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

.10

.25

.25

Lietuvių tauta, laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 
Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo dar
bo — tirti dar mažai žinomas. Žiemių Atlantiko vandeny
no oro sroves, o taip, pat naujai išrastus navigacijos bū
dus ir priemones pritaikinti kasdieniniams reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais kada oras stengiamasi 
panaudoti žmonijos reikalams, laikome sau už pareigą 
tautos vardu tą darbą garbingai atlikti. .

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios. įkvėpti, mes stengia
mės šį pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas 
tegu sustiprins Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgo- 

. mis ir galpumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų 
Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos mums keliai 
Tavo kraštą, ir pašauktų “LITUAJSFICĄ” pas»save, ta^ 

V" ida Tu,. Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis, ir 
t pasirengti. Tavo pastangomis, pasiryžimu, kad nekvies- 
į? tų Tavęs į Didįjį Teismą.

“LITUANICOS” laimėjimas tegu. sustiprina, jaunų- 
. iv Lietuvos sūnų, dvasią, ir įkvėpia juos naujiems žy- 

giams! • '•’••• .

. “LITUANICOS” pralaimėjimas ir nugrimzdimas į 
Atlantil-o vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietis 

. vių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis bū
tį tinai įveiktų ‘ klastingąjį Atlantiką Tėvynės ' Lietuvos

Spurgis: “Tamstos raštinė taip 
karšta, kaip duonkepio pečius.?’

Advokatas:. “Gal ir taip. Atsi
mink, kad čionai savo kasdieninę 
duoną gaunu.” .

NELAIMINGAS.

T?

i-

I Vagis; “Manau, kad - man 
reikia akinių.”

II Vagis: “Dėlko taip manai”?
I Vagis: “Vakar naktį sukau 

geležinės spintos raktelį ir, vieto
je atidaryti piniginę spintą, pra
dėjo groti muzikos orkestras.”

Į “Paimk šiuos miltelius. Įpilk 
•į. trijų pėdų ilgio guminę dūdelę, 
‘ vieną galą dūdelės įdėk giliai į 
arklio nasrus ir smarkiai pusk 
per savo galą, kad milteliai nuei
tų arkliui į gerklę.”

Už valandėlės sugrįžta atgal 
ūkininkas į gydytojo raštinę.

“Kas yra? Išrodai labai nusi
gandęs,” klausia gydytojas vete- 
rinornis.

“Mįrštu,” atsakė . ūkininkas, 
“Visa padariau, ką man įsakėte.. 
Arklys pirmiausiai putė per dū
delę?’ ’

GERAS PAVYZDYS.

GERAS DARBAS.

\ Jonelis, dešimties meti; berniu
kas, atėjo į mėsos krautuvę pra
šyti savininko, kadi vasaros metu 
jam. duotų kokį nors darbelį. 
Mėsininkas, būdamas rimtaus bū
do .žmogus, norėjo išbandyti vai
ko gerumą ir teisingumą.

# Tadgi šį • savo skridimą skiriame, ir aukojame Tau, 
’ jaunoji Lietuva!

h" Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus 
g palaimos! 'y ’■ ?. t .

Lakūnas Kapitonas STEPONAS DARIUS> .
L : Lakūnas STASYS GIRĖNAS.

“Gerai, vaikeli, pasakyk man,' 
ką, darytumei, jei aš tau duočiau 
vieną milijoną, dolerių?”

“A, ri, aš nežinau... nemaniau, 
kad man pradžioje, duosite tiek ' 
daug už. mano darbą. ” . .

PIRMUTINIS PUTĖ.

Ūkininkas, atėjęs pas gyvulių 
gydytoją, norėjo sužinoti, kaip 
būtų jam geriausia paduoti’ ser
gančiam arkliui gyduoles. ?

Tūlas miestu mokyklų inspek
torius, atėjęs į vieną mokyklą, 
norėjo mokytojai duoti keletą 
patarimų kaip galima istorinius 
įvykius- sujungti su pavyzdžiais.

“Pavyzdžiui,” sako inspekto
rius, “nežaisk su degtukais. At
simink Londono miesto didį gais- 
!rą?’’ ’ ■ .

„Mokytoja, priėmė jo tą suma
nymą ir .nelaukus norėjo greitai 
tą praktikoje įvykinti savo Ida-, 
sėje. Vaikeliams duoda šį iššireiš- 
kimą “Nespiąuk” .

Vaikeliai vienas į kitą pąsižiū-. 
rojo, nežinodami ką sakyti. Ne
trukus viena’ mergaitė pakėlė 
rankelę. “ Ge ra i, atsakyk, Elvu u* 
te ” , tarė mokytoja1. • .
-‘Nespiauk”, tarė Elėnūtė, “at

simink, visuotiną tvaną.” .

r * ĮVAIRIOS KNYGOS
t, ■ .

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijosi'ZTupsne 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbdn išguldė Alyva ...... .25

Trys Keleiviai1— Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Paraše. T. Vyš-. 
niauskas. Vertė P. B. ...... .25

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražus pasiskaitymai apie į- . 
vairius gyvenimo atsitikimus. ' 
Parašė J. Tarvydas ........ .25

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

Gerumas — aprašymas' apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L............. 15

Tabakas1—Nuodai — rūlcy- . 
mo kenksmas ; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis

Užkeita Mergele su Barzda
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15

Katąljką Bažnyčia ir De
mokratizmas.— Parašė kuri. 
Tarnas Žilinskas ... ..............

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

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės j 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
fr Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ...---- .25

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

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

Gegužes Mėnuo — Kun. P.
Žadeikiš . . .......... .  ............. .. .40

Aritmetikos Uždavinynąs
Vaiką Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui .... .35
Petriukas — laiškas vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ... .. ..............15

Žaidimą Vainikas — Savy
bės vakarėliamsir ge g u ž i- 
nėms Su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis ,.. .. .. .. .25

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus................  .. .. .25

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

Mūsą. Tikėjimas—(išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo’ .25

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

£męs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .20

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kuri. P. Juškai t is .. .15

Dangaus Karalienė. Surin
ko kum M. Galevičius; 50

Socializmas ir Krikščiony
bė, Prof. V. JurguČio .. .... .10

Žmogus ir Gyvulys, Parašė 
kum Pr. Bučys . . . . .. ; .

žydas Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis .

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio, kri- 
kčionybės. Lietuvių kalbdn 
išguldė P. B, .. v. .... ..

.15

.05

............ J5
Apsirikimą Komediją. At

sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė La pš i aus 
Vaikas .. .... .. , \ A

Jono Kmito Eiles .. .. ..
Be apdarą .. I. .. ,. ..

; .05
. .75

............. ... .50
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais .. ..1.00
Dr., Vinco Pietario Raštai.

.50 jus

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų . Tikėjimo Apgyni
mas. Parašoi kun. V, Zajan- ■ ■; 
cariškas .. .. .. .. .... .35 j

Moterystė ir Šeimyna. Ver
te J. Gerutis .. .. .. .. .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo . jų ‘išsisaugoti.- Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, otaš. Parašė J, Baronas .25

Naąja Skaitymą Knyga -r- 
(Dalis II). Są paveikslais .. .40

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais .. .. .. .. ................... 20

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

Pamaldą Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Siv 
darė ir išleido kum J. Konce
vičius .... .... .. .. .. .10

Vienuolinė Luomą. Vertė 
.kum P. Saurusaitis .. .. .15
/ Moterystės Nesuardomybė. 

J. Lesaųskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .. .. .10

Sunkiausiais Laikais. Para- ! 
šė A. Rucevičhis .. .. ... ... .20

Meilė. (Poema). Parašė M.
Gustaitis .... ............ . .. .10

ŠV. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C., P. .. .15 ■

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

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

Mūsą. Dainiai. Paraše Ka
zys Puida .. .. ...............     .25

Andersono Pasakos —su pa
veikslėliais . . . .. .. .. v. •• .10

Malda. Svarbi išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
vi. 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. .. .15

Valgių Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė ., .. .. .... 1.00 

. Sveikata arba tiesus ir 
trumpas keliąs į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas .. 100. 
’ A Briėf Lithuaman Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

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

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

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

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. . Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .. .. .v.:. .. .» .10j

Mūsą Jaunuomenės Idealai....... .
Paskaita, skaityta Ateitininkų • 
konferencijoje, Voroneže, 5. 
d;, birželio, 1917 m. .. .. ... .10

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirnų Žvyne . ,10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą, Mokykloms . parinko M. ’ 
Biržiška . .. ;. .. .30

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

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ........ .. .. .. JO

“Dievo Karalyste Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenini kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. ,, JO

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti ąvba mokėti .. ;. .05'

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. J. . Ambrazie- 

‘ ’ . .05

.15

.05

Ąžuolas, A. Vienuolis .. ;. .1G
Kas šiandien Kalbama, 

pie Dievą, 8ielų, Religiją, Pa?-y^“:; 
žangą ir Socializmą, Parašė .. 
Dr. Povilas Mirą „ . .. .16

Visas. Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upes, žmonės,, mies
tai., Sutaisė ir- išleido P. Mi- 
kolainis . . . , .. .. .. ., ..

MALDAKNYGES
Maldą Rinkinėlis, ha! t a i s 

viršeliais ..... .. .. 1.50
Maldą Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .... ...... 1.50
Pulkim ant Kelią — “ Dar

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

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Viepo veiksmo juokai Su
lietuvinoVaidevutis .. . , .. .15

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

Giliukingas Vyras. 2-jų ak-' 
įtij komedija - parašė S. Tar
vydas '.. .. ...... ^ .. ... .25

Ubagu Akademija ir Uba
gą Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašę Seirijų Juozii- 

(kas .. .... ......................   .35
Sniegas—Drama 4-rių ak

tų. Vertė Akelaitis .. .... .40
Esumas — 3-čią dalis dra

mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10 

i Visi Geri —r 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F. V. .. .. .10

Patricija, aj-ba nežinamoji 
kankine — 4-rių. aktų drama. 
Verte Jonas Tarvydas............10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mes Jėzaus Kristaus; Vaidini- 6 
mas. su gaidomis ...... .75

Dramos;. 1) Germanas; 2) 
’Fabiola ė-kią aktų; 3) Liur- 
do Stebūlas 4-rių aktų; para.* 

; J. Tarvydas. . - • • ; • .. .65 
’ Knarkia Paliepus. Komedi
ja l-me akte. Parašė Gineitis .15

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. Ki.,D. ir N. ., .15

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Eštirsime paskui: 2) Antanu
kas. Surinko S.K.,. D. ir N. .. v.15

DAINOS

16

.90

.75

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

tosios kun. A. Strazdo dainos .10
Svodbos Dainos .... .. .10 
Birutės Dainos ...................... 10
Mūsą Kariuomenės Dainos.

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

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Diemy .. .. .. .. .. 
Vai aš pakirkčiau ... 
Ligho (Latviška), .. .. .. 
Už Šijingėlį .. .. ...
Saulelė raudona. . .. .. . 
Šių Nakriaty (dzūkišką) .. 
Skyniau skynimėlį.............
Siuntė mane motinėle .. .. 
Ko liūdit sveteliai? .. ..

Shsnauskio 
Blaivininkų hymnas ... ..

Aleksio
Vyčių hymnas .. ..... ..

Tallat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui 

Aš pa$ tėvelį-MoČiutė mario ‘15 
■ ’ Oi tu, • lakŠtingėlė-Vanagė- . 
lis. tupėjo . . > - n» L ,» 15

Kad buvau mergelČJr atlė- 
’kė .sakalėlis ----------... .. .15

.10

.40

.15

.15

.20 

.20 
J5 
.15 
.15

.10

.20

veikslais Jr aprašymais^. L

Istorijos apysaka 2. tomai ..

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. BostonJMass.
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HARTFORBr CONN.
KUNIGO ANTANO PLI- 
KŪNO IŠLEISTUVES,

Liepos. G dieną kunigas 
: Antanas Plikimas, lydimas 
savo. tėvelio, brolių,, sesučių 
ir kitu jo pricteliiL išvažia
vo į naują paskyrimo vietą 
Greėnville,. So. Carolina. 

. Linkime jam geiiaiisįo pa
sisek irno. jis dabar po trijų

savaičių atūstiogij gerai ir 
svciktis atrodo.

; MAINE: •
Kunigas Rybokasr kuris 

tik pereitą mėnesį buvo 
Hartfordo įšventintas kuni
gu, pranešėt kad pirmas kū
dikis, kinį jisai pataukšti jo, 
buvo lietuvis! Tai malonu 
girdėti, nes Maine, kur jisai 
verkia,, visai mažai yrą lie
tuvių. Linkime jam netik 
krikštyti,. bėt ir atvesti vi-

sus Maine valstijos lietu-, 
viųs prie Kristaus.

WATERBURY. CONH
Kunigas Benediktas Gau- 

ipnskas jau pficiailiai vys
kupo paskirtas veikti, lietu
vių . parapijoje Waterbnry, 
C mm. Jo prieteliai šiuo pa
skyrimų labai džiaugiasi, 
nes jo jauno® jėgos ‘ daug* 
gere čia gali padaryti.

Kunigas Vincas Ražaitis 
iš New Britain dar neturi 
paskyrimo. Jis šeštadieniais 
ir. sekmadieniais lankosi į

LAIŠKAS REDAKCIJAI
P-nas J. Š.: Vasiliauskas, 

buvęs Bendrijos sekretorius 
iš Baitiniore, Md,, prisiun
tė “Darbininko’.’ redakcijai 
laišką ir tos bendrijos apy
skaitą su į>. . J. Karaliaus 
parašu. ir prašo . ją patal-

•, į Bendrijos skolos arba at- 
sakomybe:

“Žmonių pasidėti.
pinigai t serus $762,964.59

“Paskolos ant notų:
“ Bankai skola $2fi,00().00

. “R.F.C. Corp. $48,285.59
“Pa v. žmonėms- $7,500.00

’Niantie ’•“arti Ne\vLomiau. 
Gražiai ■ darbuojasi ten su
barei vinis ir jūreiviais. Ji
sai praneša, kad kareiviai ir. 
jūreiviai maloniai, noriai ir 
tikrai gražiai jam tarnauja 
Šv. Mišiose. Gerai,, kunige 
Vincai, tegul visi Jungtinių 
Valstybių kareiviai irgi lie
ka Kristaus ir jo Bažnyčios 
kareiviais ir gynėjais I

Laiškas spaudai netinką, 
tad jo ir nedėsime. Įdėsime 
tik apyskaitą, > į

Rašo : . x s :
“Ištrauka iš auditoriaus 

apyskaitos Bendrijos finan
sinis stovis pagal i d. sau
sio, 1933"m. buvo įoks:

“Gatavi cash
. pinigai ...... $ 8.52,1.33 
“Išduota paskoloms -.

. ant 1-mii niorg. $705,109.43
“Išduota ant notų pa

skoloms (užtikrinta arba 
.užstatyta akcijoms $6,854.47

“Daug namų paimta 
už neišmokėtas pąsko- 
las su įdėtais pinigais 
pataišy lųaiiis $176,248.49

“Visas Bendrijos
turtas .... • - • • $896.733.72

$81,785.59’
• ‘ ‘‘ Viso Bendrijos skolų . 
su žmonių pinigais 
įyi;a '. A .... $844,750.18 
į’ “Atmokėjus visas-' skolas 
ir atįdąviis visiems žmo
nėms tusus pinigus (free 
sharęs)‘lieka perviršis.
(surplus) ..... $51,983.54. ’'

Tokią tai apyskaitą pri
siuntė p. Vasiliauskas pasi
rašytą p. J. Karaliaus.

Laišku ir apyskaita nori
ma atitaisyti korespondento 
“Žynio’’ žinias apie Bend
riją ir jos vargus, kųiios 
tilpo “Darb.” No. 49.

Telefonas; Plaia. 1350.

JONAS GRE8UAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

"MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos; .. ' . . ’

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloįdo apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais .apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloįdo apdarais >90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą,
Knygutės labą! tinkamos, dovanos Vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir. kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu : .

“DARBININKAS”
366 Broadway, — ' So. Boston, Mass.

I E T U V O N
. PER HAMBURGĄ ;;

< Mus nosupauii laivui suteiktą progą pa
togiai keliauti- by kuriuo mėtų sozmiu.
Į Abi pušį, New Yorkas-vinn tm

r Kaunas,'trečia Kfesae ’. ■. **»
Sąvaillulai Išplriuklniai. Fiitogua . gole- Z 

Cinkeliais susisiekimas, iš Ramburgo^ 
. Informaciją kreipkitės i vietinius .

agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
• 80 Boylston St;, Boston, Maes. —i. i

Šiemet ŠV; Juozapo Lie
tuvių Parapijinę mokjddą 
baigė šie mokiniai: Adoma
vičiūtė tP., —Ališauskaitė 
F., —Andrikytč A., —At
kočiūnaite B.,. —Ąugytė E., 
—Baičiūtė E., —Bogušaitė 
O.r—-Br^žionytė A^. —Če- 
pulytė A., -^Dankait^ S., 
Dvarsfcaitė A., —Džinginai- 
tė B., — Gaukaitė A., Ger- 
viekaitė A., —Grėbliūnaitė 

: A., —Gudukaitė A., - -Gus
taitė E., —Hurley H., — 
Jankiūtč A., — Jenavičiūtė 
Ę., Jerošiūfė M-,. —Kali
nauskaitė A.? •—Klimaštaus- 
kaitė A., •:—Krunklevičiūtė 
O., —Kvieselyte M., —Lin
gyte P., —Lusaitė E., Ma- 
cęinaitė A., —Marcinskaitė. 
S., —Matulytė O., —Matu
lyte. S-,. —Mažulaityte L., 
■Meškauskaitė S., —Metru- 
levičiūtė L., —Narištytė E., 
—Paulytė D.y Pažėraitė V., 
—Petrauskaitė K., —Plan- 
gaitė T., .—Pranulytė E., 
—Romanauskaitė S., —Ru- 
džionytė O., S.andaitė A.r.— 
Saurytč A., —Shaeffer B,, 
—Senickaite A., —Smolsky- 
tė. K.,.—Šmotaite K., Sta
šaitytė O., —Stasiūnaitė A., 
—Stoknaitė M.j —Strikuly- 
;tė S., Tei’epaitė S., Trum- 
paitytė B.? —Undraitytė 
M., —Urbanavičiūtė P., — 
Valunaitė O., —Vaidely te 
S., —Vasiliauskaitė L., — 
Verbiekaitė M., —Vičaite 
J., -7-Vilčiauskaitė E., —- 
Yorkšaitė L., —Zanavičiutė 
Ė., ^Žurlytė ®.y —Adomė
lis A., —Atkoeaitis C,,: —A- 
žukas A., —Bakutis J., — 
Bauža Ai? —Bernius K., De 
Zinno J,? —Gelbogis /E., 
Giedraitis B., —Gribinas 
A./ Jankauskas J,, —-Jokū
baitis . A,, —^Kasputis E., 
-r-Kudzma B., Lnbiuskas V^ 
^Lukniinas V., Meškunas 
A., —M pore F., —Never- 
diiuskas 1\, —NcvėrdiUis^. 
kas P,, Norkus P., Pinevi- 
Čius P., —Pūčius I3,; t-Po-

vilaitią A„ —  Drausk ietis V., 
—Pūgas A., Rakauskas J.», 
Romanauskas J., Ragaus-. 
kas.. E<, -T-Stugunas Ą.,. — 
šemįrfskis E7 —Bmolskis 
G., —Stankus. S., -Siatke- 
vičiųs E.,—-Stokos J.,—Šuo- 
pėuis J., — Šarmaitis J., 
Svežas A.j- —Tems J., r~ 
Vaitekaifis A., Vaitkus A., 
—-Vasbis K, — Veiislovas 
E.,—Verseckas B.. ‘ .

Pastaba. . Brūkiais pa
žymėti mokiniai vavo Pal
mei* cęrtifikątus.

AUKŠČIAUSIOS PA
GARBOS MOKINTAI.
SKl^Tr, ^^(^eįvto M;, 

Matulyte O,5 Vilčianskaite 
E., Undraityte M., Gaiikąi- 
fė A. ...
PAGARBOS MOKINTAI;
Narštytė Ei? K'tunklevičiįi- 

tė O., Bemins K., Grėbliū
naitė A., J.okubauskas A., 
Paųlytė D., Bakutis J., stir- 
niaitis J./ Ažukas A., Ne- 
vei’dauskas P.?, Kalinaus
kaitė A., Maceina i t ė A., Tė< 
repaitė S., Vokšailė L., Vi- 
čaitė J., Bražionytė A., Vas- 
biš F,, Marcinkaitė S,

Geriausi mokiniai lietu
vių kalboje: Maluįvtp O., 

; Augy te’ E., Kpmklevičiūtė 
O.. • •- ‘ : V

SįJUNGIttiy DĖMESIUI

ĮSveikata^Brangus Turtas}

‘ Kaip aukščiaus buvo pra
nešta, . A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos sekantis (liktas) 
.šeimas įvyks šių metų rug- 
piūčįo 7, 8, 9 dienomis She- 
nandoas, . Pa. Pastaromis į 
dienomis centre*’'gauta iš 59 
kuopos. (Shemmdoab) 'džiu
ginanti žinia, būtent, kuo
pos narės su Dvasios Vadu 
kųn. J. .Karaliumi deda pa
stangas, kad minėtas seimas 
visais atžvilgiais pasisektų.

Taigi, jau laikas ir vi
soms kuopoms susidomėti, 

į iš anksto rinkti atstoves, 
pagaminti įnešimus, skun
dus ir tt., nes, pagal 15-tojo 
seimo nutarimą, visi skun
dai, įnešimai ir mandatai 
tini būti prisiųsti į Centro 
raštinę nevėliau 30 dienų 
prieš seimą.

Kadangi sekantis seimas 
yra rengiamas rytuos^ kur 
gražiai ir sutartinai gyvuo
ja daugumą Sąjungos kud- 
pų, lai nelieka ne vienos 
kuopos, kuri neprisiųstų. at
stoves, nes teks, svarstyti vi
są eilę organizacijos svarbių 
klausimų,

Marijona Čiža>xiski&nč^ 
‘ . Centro Pirmininkė.

APIE ADENOIDUS

i ’ •_ Klišo Dr. S. Biež‘S,

! Adenoidai yra labai pa- 
į prastas atsitikimas^ ypač 
į I >as vai kus. J ių randasi už- 
įpakaly nosies firiaugę priv 
įpriešakinčs sienos viršuti- 
;iiės dalies nosines koserės. 
Taigi mes juos , tižlinkame 
[kaip tik toje vietoje, kame 
ųšpakalntes nosies atvarą 
^atsidaro j koserę* kuri žc- 
jTTv ifljulania susi j ui įgią ga
lų gale su plaučiais, Ade- 
noidai susideda iš labai 
imUkštų, ta ip vadi nami t 
įvinfodiškų audinių,, kurie 
prie tam tūlų a|)linkybių 
1 uri y patybę-1 a i susit rauk t i, 
tai - išsiskeštt

Kadangi adeimidai ran
dasi k ve į ravimo taki1, žino
ma, pačioj- viršutinėj daly, 
tai. jiems- užtektinai perau
gus • visai . užpildo, tarsi 
kamščiu,. tą dalį kvėpavinio 
kanalo, kad oras nebegali 
liuesai vaikščioti. .Kitais 
žodžiais sakant, Uižjiakalinė 
n )šies ai vara adei i < >ida i s 
laiį> užsikemša, kad nesti 
jokios galiinybėiS kvėpuoti 
pernųsL Tokie nsipeiiys ,y- 
ra priversti kvėpuoti per 
burną, nes. kitaip oro my;i- 
lėtų įtraukti į plaučius.; 
K vėpuojant iši įritinai. per ■ 
DUrną,. aiškus dalykas, rm- 
kįa veik, visados būti išsižio- į 
jus. Užtat tokius žmones į 
ir vadina išsižiojėliais., 
^‘Kvėpavimas Įier burną y-; 
ra ne tik nėpatiigus, bet ir 
sveikatai žynii.ai- kenkia.; 
x\'osis yra taip subudavota, 
kad kvėpuojant per ją, dul- į 
kės, bakterijos ir visokio ki-. 
ti nešvarumai, sulaikomi ir; 
tokiu būdu neleidžiami pa7 
tekti į plaučius, kur. tai vi
sa daug žalos } radarą tų. • 
Taigi, eidamas per uosi o- 
ras, esti sušildomas, jei. jis 
pamaltas; sudrėkinamas, 
jei jis per sausas. Žodžiu 
sakant, nosis prirengia orą ' 
taip, kad pastarasis pa tekęs 
i plaučius^ ju iiefiažeistų. Gi : 
burna šių visų taip.svarbių 
pareigų. negali ‘ atlikti, neš 
ji ne tam tikslui skirta. Per į 
burną kvėpuojant visos dul
kes, bakterijos ir šiaip įvai
rūs nešvarumai tiesiog pa
siekia ] įlaučius, kai no suke
lia erzinimą arba įdegimą, 
kas vėliau ar ankščiau ve
da net prie rimtos plaučių , 
ligos. Šiaij .dol ko kvėpavi
mas pė-r burną, yra pavojin
gas ir štai dėl ko tokio kvė
pavimo rtrikia vengti. Tas 
yra pavojinga kaip suaugu-, 
sienis, taij) ir vaikams. Pa
stariesiems,’ reikia . i iridei į, 
esti iš to dar daugiau pavo
jaus.. Mnl, vaikams augant 
ir negalint kvėpuoti per no-‘ 
si,. pasireiškią. įvąirių • nmf» 
jonąacijų, išsikre i p 1 m ų .
burnos ir nosies kauluose, 

t ivšvaizdą ir

kaipgi krąnitjnno ąpai*atus, 
kas ir su didžiausiomis pa- 
-stangomis retai tegalima a- 
ititąisyti.
r Pas suaugusį žmogų ado- 
noidūs pažinti nesant, gydy- 
įtoju yra. gana sunku. Nėga- 
> Iv, j i Inas k ve pi i < >fi ] )er nosį 
įgali pareiti nuo daugel ki
tokių priežasčių, kaip tai: 
peraugusi arba gerokai iš-, 
k- ry pusi i ų >s i es po rt va ra, 
gleiviniai poly pini (poly-, 
.piai yra ta bai m hikšf igleL 
viiiiai audiniai maišelio pa-

s i ės j dėvės), p-e raugę tw- 
binkaulinkai arba jų audi
niai ir tt. Tiktai tinkamai 
išegzuininavus galima, nu
statyti priežastį ■. negalėjimo 
kvėpuoti per nosį. Pačiam 
nustatyti di.agw)zą ir gydy
tis yra tik negalima, bet tuo 
pačiu sykiu labai nesaugu.

Adenoidus galima gana 
lengvu bųdu išgydyti. Ka
dangi: .adeimidai yra tam 
tikri audiniai (mėsos), ku
rių kartais esti ytin apsčiai 
ir iš priežasties gana keb
laus priėjimo prie jų, tai 
vaistais jų panaikinti nėra 
galimybės. Tačiau operaci
jos keliu juos galima labai 
lengvu būdu pašalinti. Pati

operacija yra.. .priskaitoma 
■prie, mažųjų,; nepavojinga, 
įjma tik visai trumpį laiką 
tai atlikti ir sekmos, ben
drui kalbant, pilnai paten
kinančios.

Adenoidai yra nepareito 
jama liga, t. y. jei vienas ar 
abu tėvai turi adenoidus,'tai 
nereiškia, kad jų vaikai ap- 
si gi uis šų jais. Ir šiaip 
jau vedusių gjTcnnne adė- 
noidai .‘nedaro jokios įtakos 
jų kasdieniniame gyvenime^ 
neigi į sekamą kartą. IŠ ki
tos puses, pačiam asmeniui 
turinčiam adenoidus gali 
reikšti rimtų .ir nepagydo
mų nesveikumų, jei pasilie
ka ilgą laiką. Sayaimi jie 
retai kada pranyksta. To- 
kiu būdų, juo greičiau ade- 
noidai - prašalinami operaci
ja, tu<> mažiau pavojaus dėl 
kom|)likacijų.

Nuža-Tone
tūkstančiams vyrų ir moterų yra šal
tinis gražinantis sveikatų ir linksniu- 
inų — tikras gyvenimas su pagalba 
šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai 
ir moterys pasiekia • viduramžį, visi 
organai pradeda darytis silpnesni. 
Jiems reikalingas, yni tonikas.' fitat 
kodėl NUGA/fONE. “pastalė daugelį 
jų . ant kojų." . pyle Valstynyčia par
duos jums trlsilešimls dienų neatmen
ių. Vartokite jų dvidešimts, dienų pa
gal paduotas direktyvas, ir jeigu »liM*- 
site neįižganėriintsis, jusi] pinigai Ib.us 
jums sugrųžiiiti — be jokių jumslsks- 
pensų. 4~-----z-----7—

LOS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. .36 kp. susirinkimas įvyk* 
sekmadienį, • liepos 30- dieną 
Svarbu, kad į šį susirinkimu ateitų 

- x isi nariai ir bent po vieną naują 
„tkarį "atsivestų prirašyti prie ruūsų 
. brangios organizacijos.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 

irias įvyks sekmadienį, liepos 30, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nė j, 339 Green St. Kviečiame na
cius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

WATERBURY, CONN.
Liepos 30 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugp. 4 d., 8 valandą vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

EKIGHTON, MA8B.
LDS. 22 kų ąųnirinkimaa įvyks 

penktadienį, rugpiūčio 4, 7:30 v. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi:. Valdybe

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas .įvyk* n 

rugp'ueio .5 dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugūs(cs) prira
šyti. Valdyba

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilną į jų vertę. Nukarpą 
1932 m; kuponą siųskite

“DARBININKAS”
j36& West Broadway, .

So. Boston, ,WMI. . li-aa sugadina

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki ' 

mils j\‘;\ ks .sekmadieni, rūgp. G d. 
.tuojaus' pn sumos, šy. Andriejaus 
par. svetainėj . 1123 Lemon SL 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos diuklLs. uŽ$im.ofc& 
jh Taipgi atsiveskite nors po vie 
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdybė

WORCESTEK, MASŠ.
LDS.. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 6 d., Aušros Vartą 
. parapijos salėj, tuoj po sumos 

Viši nariai prašomi pribūti,, ues 
tarime svarbių reikalų. .

Kviečia .Valdyba

NASHUA, N. H,
LDS. 65 kp. mčnešinis susirinki

mas įvyks, rugp. 6d., tiioj po pas-' 
kutinių mišių, pobažnytihėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prk 4ioe

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

'penktadienį, rugp. inčn. 6 dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

EASTON, PA. „ ; '
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-, 

vyks rugp. 6 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti,

M. Songailą

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp.. mėnesinis svsi*in- 

kiriias. įvyks rugp. 6d., tuo po sU- 
mos. Šv. Kazimiero patap.- salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis,ik 
naujų narių atsivesti prirašyti.

balSore.md.
Rugp. 6 d., ssekinadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose.į vyks LDS. 30 kp. susi* 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

WORCESTER,MASS.
LDS. 7 kuopos 'šuririnkiniM į-, 

vyks rugpj K diėriii, <>• vak vak.,- 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite. nes turime apsvaratytį kele
tą svarbių klaurimij. Be to, rara 
proga nžsimokSti duokle* ' , ,

'y Valdybe



PO B l'ON K Oj. Antradienis, liepos 18, 1933.

BROOKLYN, H. Y.Lietuviu Dienos {spūdžiai
*

Brooklyn, n. y. — Be- 
. įsirengiant Lietuviu Dienai, 

pirmadienis,, t. y. liepos 3-ji 
rengėjams sukėlė, šiek tiek 

■ abejonių dėl rytojaus dienos 
i ■ pasisekimo, nes ta diena bu

vo apsiniaukusi, lietus pu
sėtinai smarkiai lijo ir todėl 

f sunku buvo pasakyti Izolda 
bus rytojaus — šenai lau- 

£ kiamą diena.
• Bet kaip yra sakomai 

“nėra to blogo, kad neišeitą 
į gerą.” Ir ištikrąją, ryto- 

' jaus ; diena — liepos 4-toji 
iš pat ryto pasitiko mus su 

• linksmai besišypsančia sau- 
? . lute, kuri būro iš mėlynos 
I padanges auksinius spindu

lius, gaivinančius besiriio- 
? šiančiąją žiąpnią „dvasią.

Jau iš pat ryto buvo galb 
msMafekai kuriuosr. iš^ ren^ 

gėją darbuojantis . parke, 
kurie it tos darbščios skruz
dės ‘ bėgioji) ir baigė savo 
paskutiniuosius, pasirengi- 

, mo darbus.
Apie 1 vak žiūrėk vienas, 

t kitas, jau atžygiuoja su ry
šuliu- rankoje. Valandėlei 
praslinkus . tokią atsirado 
dar daugiau, o apie. 3-4 vai. 
ją maršavo jau ištisi būriai, 
kurią ' pagaliau prisirinko 

į pilnas parkas. Ją tarpe bu
vo atsilankiusiu ir iš tolime
sniu koloniją, k. t. iš New. 
Jėrsey, 1 Vnnsylvania. ir ki
tą.- Po vakarykščiam, lietui 

t saulute vis skaisčiai spindi, 
kuteną, 'ir .susirinkusiąją 
amoniu akyse buvo galima 
.aiškiai matyti pakilusį ūpą, 

. energiją ir drąsą. Čia visi 
linksmai juokauja, dalinasi 
įspūdžiais su senai matytais 
savo draugais ir visi beud- 

. kai lankia prasidedančios 
programos.

Prasideda sporto progra- 
tey ma. Dalyvauja jaunimas -— 

- merginos, vyrai, iš kurią 
laimėtojai gauna atitinka
mas dovanas, Bet deja! Ne- 

•ilgai teko, parke džiaugtis, 
nes dar nepasibaigus sporto 
programai, netikėtas, lietus 
privertė publiką susirinkti 
į salę^. Bet tai niekis, nes čia 
kaip tik bemaž buvo laikas 
dainą programai, kuri tuoj 

Visu pir-

y

;-3
*■■■

į.
į ir.buvo; pradėta.
t ma, programos vedėjas p. 
L k. Vilniškis pėrstato kalbe- 
f ti .Rengimo- komiteto garbės 
p' pirmininką kum J. Balkū- 
I rią, kuris savo trumpoje, 
B; bet turiningoje kalboje gra- 
i . žiai apibudina šios dienos 
į ‘ svarbą mušą lietuvią gyve- 
| y nime. Sekančiu kalbėtoju 
& buyo nesenai iš Lietuvos at- 
I vvkusi. svetė, ateitininkė,

p-lū SapkaitėLietuvos 
Universiteto studente, jinai 
prabilo į savo brolius, sese
ris pareikšdama džiaugsmą, 
kad mūsą lietuviai taip toli
moje. šalyje — Amerikoje 
energingai darbuojasi lietu
vybėj labui iiy kad Jie spie
čiasi į vieną bendrą savo 
tautos Šeimą, kuri, kaip 
žvaigžde skaisčiai spindi 
mūsą, išeivijos gj’vonime, o 
taip pat ir pulsą jaunosios 
karteri ateitis kelyje.

l^rasideda. dainą pmgra- 
ina. Pirmiaušiai. kel(4ą-dai- 
nelią ‘ sudainuoja . Great 
Necko “Birutės” choras, 
vadovaujant v.arg, P. A. 

i Dulkei. Nežiūrint, kad šis 
choras vos tik susitveręs, ta
čiau savo dainavimu parode 
ypatiugeK gabumo. Taigą, 
reikia tikėtis, kad it, L. R. 
K. .Federacijos ‘ Birut ės ’ ’ 
riioras, kaipo nauja meno 
atžala ateity dar labiau iš
bujos ir puoš musą lietu
viškąją. sceną draugę su ki
tais. Po to, sudainavo Šv. 
Jurgio parapijos shoras, 
vadov. varg. J. Brundzai ir 
Karalienės Angelą parapi
jos chorąs,; vadov. varg. P. 
A. Dulkei. Dainos išpildytos 
gana vykusiai, kurias paly
dėjo smarkus publikos ran
ką ploj i maš. Pabaigoje visi 
chorai buvo sujungti į vieną 
bendrą milžinišką chorą, 
kuris vos tik sutilpo sceno
je. Bendras choras kuomet 
užtraukė, buvo graudu, ir 
malonu klausytis. Kodėl? 
Šiam atsakymą gali surasti 
kiekvienas tikras lietuvis! 
(Tyvenant svetur, toli nuo 
savo Tėvynės, kas gali būti 
brangesnio, kilnesnio už 
dainą, kuri išreiškia gimto
sios kalbos žodžiais, prime
nančiais Tėvynę,. tą. gimtąjį 
kampelį, kuriame augai ir 
praleidai savo kūdikystes 
dienas?!

- Tikrai mylėdami savo Tė^ 
vynę . ir brangindami Jos 
dainas, mės turime;.draugė. 
branginti ir visus tuos pa
rengimus, kurie tik nuims 
teikia lietuviškumo peną. ...

Nors netrūksta šiandien 
Čia koncertą, pikniką, išva
žiavimą ir įvairiausiu kitą 
pramogą, kurias mes noriai 
lankydami ten paliekame 
dar nesutaupytą centą, bet 
mes pastebime, o kartais ir 
nepastebime, kad tas centas 
teko mūsą priešui, kaipo ; 
ginklas. į ranką, kadangi 
peržengėme tą slenkstį, ku
ris turėti! būti nuims, sveti
nius ir vengiamas. Reiškia,

dažnai pamiršdami savo ti
krąją’ tapatybę, mes atsidu
riame. parengimuose,. kuriuo 
se viešpatauja grynai rusi-, 
cizmo dvasia ir dalyvauda
mi įvairiausiu margsparnią 
tarpe, didžiuojamės . savo 
lietuviškumu. Tai yra tikrai 
nedovanotina klaida! Mes 
lietuviai katalikai turime 
vengti, tu vilku, kurie įsine- 
re į nekaltojo avinėlio kailį 
dažnai mins suklaidina, o. 
kartais net ir visai pražudo., 
.Ypatingai skaudu pagalro
jus apie dali musu jaunimo, 
kuris šiandien yra stačiai 
apverktinoje padėtyje. Ko- 
dčU—Argi negaila, to, kuris 
žino, kad jo tėvelis ir moti
nėlė, yra tikri Lietuvos vai
kai, . o. jis. pats išsižada Lie
tuvos.

Kas tame kaltas? Kaltas 
esu aš, tu ir mes visi! Tik
roji lietuvybė ir jos nelai
mingosios aukos priklauso 
nuo įnašą- pačiu, .kurie čia 
šiandien esame, nes tie, ku
rie buvo pirmieji ateiviai— 
lietuviai,- jie čia pradėjo 
statyti lietuvybei - pamatą, 
bet priėję savo gyvenimo ta
ko galą nusilpo ar pagaliau 
nuo musu amžinai atąisky* 
re. Reiškia, mes turime žen
gti savo pirmtakūnu-‘pėdo
mis, tęsti šią garbingąją 
statybos darbą, nes trumpai 
valandėlei praslinkus gali 
virsti tai griuvėsiais į ku
inu pelenus vėliau žiūrėsime 
liūdnai, bet bus jau pervėlu-

Alės turime stengtis dar 
vieningiau susiburti į vieną 
bendrą savo tautos. Šeimą, 
turint obalsį: Dievas ir Tė
vynė. R engkime daugiau ti
kru lietuvišką parengimu, 
įvairiausią pramogą, ku
riuose dalyvaudami pratin
kime prie to ir savo jauni
mą, 'kuris- vėliau mums bus. 
už . tai dėkingas. Malonūs 
saulutės, spinduliai mus vi
sus vienodai šildo, todėl 
kraukime brangiausius pum 
purus šiandien, iš kurią vė
liau. pražys skaisčiausi žie
dai, puošianti mūsą Tėvy
nės ir Tos vaiku ateitį.

• Vyža.

Liepos 3 d. įvyko A.L.R.
K. Moterą Sąjungos 24 kp. 
susirinldmas, l<tirį atidarė 
malda pirm* P., Saurušai- 
tįone, .

Pp. Dumblienū ir Sauru- 
saitiėnė išdavė raportą iš 
buvusio išvažiavimo birž. 18 
d. Iš Federacijos apskričio 
veikimo raportą^ išdavė pp, 
Dumblienė ir Daubieiūy

Birželio 25 d. išvažią^dmo 
raportą išdavė pp. Dumb- 
tiene ir Saurusaitiene. Pel
no Iiko$25A9.<

Rengiamo išvažiavimo, 
rugp. 27-d.,. pelną kuopa 
skiria L. Universaliam Biu
rui.

Kasininkę ’ Duinblįenū iš
davė finansinę, apyskaitą..

PJe Teiberiūte perskaito 
gautą iš. Centro laišką. 
“Pp”. Duniblienė“ir^Dauliev 
rienė išrinktos į būsiantį A.
L. R. K. Aloterą Są-gos sei
mą, kuris įvyks rugp. 7, 8, 9 
dd., Slienandoali,. Pa,

Pusmetinis valdybos rin
kimas . nepadarė: permainą. 
Valdyba liko ta pati.

Pirm. B. Saurusaitienė, 
Rast. K; Račauskaitė.

WATERRŪRMOBN

Ypatingai reikia padėko
ti klebonui kunigui Valan- 
tiejui, komp. Aleksiui ir vi
siems kitiems, už L. D. su
rengimą; Turėkime kasmet 
Lietimą Dieną kiekvienoje 
Valstybėje!
LIETUVIAI - BASEBAL- 
LININKAI PAS BADE 

RŲTH.
■ Rūpesniu ir dėką Šerifo 
JenušaičiOy mūsą parapijos 
vaikučiai.., baseballininką 
ratelis ir štabas, liepos 10 <1. 
nuvyko pas • Babe Rutli, 
Yankee Stadium, N. Y. Va
žiavo penki vežimai'... šerifo 
Jenušaičio, advokato Bobbi- 
ho,: kunigą Valantiejaus ir 
Kripo ir advokato Michael 
Blansfield, Visi turėjo labai 
gerą laiką. Važiavome pir-’ 
niiausia į Bronx Zoo, . New 
York. Paskui leidomės į 
Yahkee Stadiiim.^ Pamatė
me Detroit ir Yankees base- 
ball ’o rungtynes. Nusitrau
kę paveikslus ir pasivaikš^ 
Čioję New York mieste va
žiavome pamatyti Kensieo 
Reservoir, New York. Svei
ki grįžome. Vaikučiai. nega
li užmiršti Babe Ruth... o 
ypatingai sužinoję, kad vie
nas lietuvis metikas Broaca 
priklauso prie Yankees.

| Telephonc: ST^GG 2—070$ VALANDOS :

IDR. BUDAS K. VENCIUS . |I DANTISTASI X—HAY
| Namq Telefonai: Mlchlgan 2—4273

V A L A N D O S

499 GRAND STREET 
(kampas Union Avė.);

BROOKLYN, N. T

Af :

į '
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r
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Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS Į

• Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- i 
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo Į 
namus lietuviu prieteliu ir patarėją—laikraštį Į 
“Dąrbminką.” Jei Jumyse kils graži mintis ‘ Į 

. ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- Į 
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią | 
stovylėlė, - užeikite — Tąsą visuomet laukiame.
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS' Ine. 1 

. Davusi <<VYTAtĮTO‘SPĄlJStny®»> . |
. 423 Grand St. . Brooklyn, N. Y. |

. i . STagg 2-2133 -Į

NEMARK, N, J.
/•

Liepos 9 d. įvyko Šv. Ce
cilijos choro piknikas. Žmo
nių buvo nemažai. Nei lie
tus nesulaikė. Ypač buvo 
daug jaunimo.

Choras ir visa publika, 
vadovaujant varg. p. Stan- 
sauskui,. sudainavo daug 
gražią liaudies dainelių.

Dalyvavo ir jaunimui už
jaučianti biznieriai- pp, 
Akeliai, Gudai,, Putinai, 
Boreiką ir komp. ^ilėvičius 
su . žmona, ’ ldeb. kiną. Ig. 
Kelmelis ir Įriti, ‘

■Kažin kur buvo tie rėks
niai kurie. 'dažnai Šaukia, 
kad reikia organizuoti jau
nimą? Bet kada organizuo
tas jaunimas ką nors su
rengia, tai tą rėksnią nė 
vieno nepamatysi..

Tas parodo, kad jiems ne 
jaunimas rūpi, o tilt jo jau
nos jėgos, kurias jie norėtą 
palaidoti: niunšaino.
• G arhe jaunitnui, kad pri
klauso prie clioro ir jame, 
gražiai darbuojas^ R,

LIETUVIŲ DIENA PRIE 
LAKE QUASSAPAUG.
Liepos 9 d., gražaus oro 

lydimi, lietuviai iš visą ko
loniją kaip debesys pradėjo 
rinktis antj .ežero kranto, 
Ponas Lukais su savo mo- 
vies mašina jau laukė visu. 
Ir atėjo! Buvo iki kelią 
tūkstančią. Vieni maudėsi, 
kiti prie šaules šildėsi, treti 
gėrimais ir valgiais stipri
nosi. Trys chorai dalyvavo, 
būtent: ' Kew Britam, ,Wa- 
terbury ir ^r,idgeport. Cho
rai atskirai sudainavo, o 
paskui visi, bendrai sudaina
vo “Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nen u r i m s i m ” ir 
“Karvelėli,” ypatingai ši 
nemirštamoji .mūšą lietuvią 
daina sužavėjo tdsus. Buvo 
geras orkestras, vadovauja
mas gerb. kompozitoriui 
Aleksiui. Viskas buvo nufil
muota. P. LukŠis žada juos 
rodyti IVaterbury kitą me
nesį. Lauksime. Buvo daug 
garbingai svečią, kaip tai:, 
vietinis ., klebonas kun. Va- 
lantiejus, kuris nenuilsta
mai darbavosi, kad L. D. 
pamyktą/ jo vikarai kunigai 
Kazlauskas, Gam’onsfcas ir 
Krįpas, v kun. Pankus iš 
Bridgeport, kunigai, Vaške
lis ir Kari on aš iš New .Bri- 
taiii, kun*’ KarkiAiskas iš 
New IT.aven. Be to, buvo 
svečią iš Nevrark, New Jer- 
sey.... Trečiokai, daktaras 
Šliupaite ir kt. Dalyvavo, ir 
šerifas Jenušaitis, advoka
tai Bonsky, Balanda, Povi
laitis^ Ališauskas, aldermo- 
nas Beįidleris. ir daug kitą 
•įžymią biznierią ir veikėją, 
daktarai Hill ir Colney, 
dėntistai Pelenas ir Sapra- 
nas..

Diena. pasitaikė graži ir 
pasekmes labai geros* Ren
gėjai ir dalyviai buvo labai 
patenkinti. ; 1 .

c

BROOKLYN, N. Y.
ŠV. ONOS NOVENA

Novena prie Šv. Onos Ka
ralienės Angelą bažnyčioje 
prasidės liepos 18 dieną ir 
tęsis kasdien iki liepos 26 d. 
Novena. bus laikomą tiktai 
rytais. Kasdieną 9'vai. bus 
atlaikomos novenales mi
šios, kalbamos inaldos prie 
Šy,. Onos ir duodamas Pa
laiminimas Šv. Sakramentu. 
Rytais bns klausomos išpa
žintys. Novena bus laiko
ma prie Šv» Onos altoriaus.'

BRŪOKLYNO FED. APSK. 
DR-JŲ PRAMOGOS

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

Rugp. 13 d. Šv, Raž, draugija . 
(Apreišk, par.) išvažiavimas į 
Forešt Park. . • ’ .

. Rugp. 27 d., V. J<% drjos No.
1, (Apreišk. par.) iSvaŽiavimas į 
Forest Park . ;••••

Rugp. 27 d.. L. D. S. 10 kp, iš- • 
važiavimas i Forost Parką,

Rugsėjo 3 d. Mot, Sqj. 29 kp.. 
išvaž. frorest Park.

MOTERŲ SĄJUNGOS
SEIMAS -

SHENANDOAH, Pa. — 
Ą. L. R. K. Moterį]. Sąjun
gos Seimo tvarka.

1. Seimas įvyksta rugpiū
čio. 7, 8.ir 9 d. d., 1933 m., 
Apreiškimo Motinos Šven
čiausios (Annuneiation) ai- 

rQacą Hą parapijos mokyklos svo-

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

UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ

..-I-Yjsi. Jcambnriiu dėl šrimytny ir-----
pavienių, Sn valgiu h* tik vienas 
blokas nuo vandens. Vieta labai 
patogi dėl pasimaudymo.

3.65 Seėond Avemie, 
LONG BRANCH, N. J.

(Sav. Andrius Žukauskas)
R-4 ; •

■III II IN IJMIM i .

Studentų Išvažiavimas.
Liepos 23 d., sekmadienį, 

Waterbury’o 8 kuopa turės 
savo pirmą metinį išvažia
vimą arba outing prie Lake 
(įuassąpaug pas Kankalio 
vasarnamį. Spėjama, kad 
bus ikiTOQ sįąd^ptiį-uią to
je pramogoje. Jau bilietai 
išsiųsti visiems studentams- 
tėms. Turėsime įvąiriu-įvai- 
riausiu žaislą ir kitą pro- 
gramo dalykėlią kaip tai; 
motorlaivius ežere pasivaži
nėti. Vakarė bus spaghetti 
vakarienė, o po to šokiai. 
Kviečiame visus studentus 
ir. tuos,, kurie balino per
nai žiemą. Bus. traukimas 
penlrią dolerią; studentą ba- 
seball’o ratelio naudai.
SVEČIAI IŠ ROČHEŠ- 

TERIO. '
Šiomis. dienomis lankėsi 

Waterbury kunigas Bakšys 
ir vargonininkas Brazys iš 
Rochester, N. Y. Jiedu grį
žo iš Lietuviu Dienos, liepos 
4, Thompsono. Džiaugiasi 
kad diena pavyko.

Pereitą sekmadienį Šv. 
Andriejaus klubas (jauni
mo) iš. New Britam ir Lie
tuvos Vyčiai iš Hartford 
turėjo bendrą outing prie 
Lake Congamond. Visi tu
rėjo labai grąžą ir linksmą 
laiką. Visi neramiai laukia 
C. L. C. Kieki Day, kuri į- 
vyks prie Lake Gompounce, 
rūgs. 10 d.

tainėje.
2. Rugpiūčio 7-tą d., Šv. 

Jurgio lietuviu bažnyčioje, 
9 valandą iškilmingos šven
tos mišios, Vietinė kuopa 
ir delegatės in corpore eis 
prie Šventos komunijos.

3. Seimo atidarymas 11 v. 
ryte, Apreišldmo Motinos 
Švenčiausios (Annūnciąti- 
on) airiu parapijos mokyk-! 
los svetainėj, kampas Ches- 
niit ir Clieny gatvių, 8-tą 
vai. vakare.

Koncertas High School 
svetainėje, kampas Lloyd ir 
White gaivią. .

4. Rugpiūčio 8-tą d. šv. 
mišios už mirusias sąjungio- 
tes 8 vai. ryte.

Bankietąs 7 vai. vakare 
Mainierią svetainėje; kam
pas. Main ir Oak gatvią. 
DELEGATĖMS SUSTO

JIMO VIETOS : ’
Pergusoh Hotel, ‘South 

jorner Main and Centre 
Streets.: $1.50, $2.00, $2.50 
ir $3.00. /

Sęmidt Hotel, North e.or- 
ner Main ir Coal gatvių, 
kaina dienia $1.00.

Norinčios pas privačius 
žmones apsistoti iš kalno 
tuo reikalu kreipkitės į kuo
pos raštininšę sekančiu ant
rašu : ,Mrs. Anna Sheva, 7 
S. Gr'ant St., Shenandoah, 
Pa,

Tel. Stagg 2—B048 Notnry Public

M. P, RAILAS INC, 
BIELIAUSKAS 

Graboriua ir Bulsamnotoju 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

i KLASčIAŲS

| CUNTON PARKAS
« Piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams Ir visokiems paslllnksmln!- 
| mama smagiausia vieta Brook- 
j lype-DIaspetlie., Jau laikas užslsi- 
Įkyti sale llemos ėezęnuL 
i kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS, KLASČIUS, Sav,
| Maspeth, N. Y,

Tel. Evergrccn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

BĄLSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stngg 2—078V Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandatukM) 

GRABOBlUi 
107 Union Avė., Brooklyn, N.T.

Telephone Stngg 2-4409 
NOTABY PUBLIC

SIEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

. *

Komisija.
Seimo Rengimo

Liepos 12 d., Šv. Juozapo 
parapijos (W.aterbury) al- 
torisfai turėjo: savo išvažia
vimą Seaside Parke, Bridge 
port, Conn. Diena pasitaikė 
puikiausia ir vaikučiai, ly
dimi klebono kunigo 'Vąlan- 
tiejaus ir kunigo Ki’įpo tu* 
rojo, labai, gėrą laiką. Mau* 
dėsi, žaidė aut sniilčią ir 11.

.Gerk kaip žuvis:r- vis tik 
vandenį, . .

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku“ ir. 
L. P. S. ir atremsite mūsų ide 
jos priešu propagandą,

Tel. Ne^vtown 9—4464

ANT. J. VALANTiEJUS
GRABORIŪS IR 

BALSAMUOTOJAS 
. Apdriluda Visose- kone

• Notnry Public
. 5441 —- 72-nd Street, 

Arti Grand SL 
MĄSPETH, L. I., N. T,

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie.skelbiasi "Darbininke,* tik- 
rnt verti skaitytoju paramos. .

■ Visi staršlnkltAs "Darblnlnka.”

M
* M Bedbnjl .4m’, Biuoldyn

V
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