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Prancūzijoj Generalis
Streikas Likviduotas

NUTEISĖ 3 RKO PLĖŠI Darbininkams Algos Pa
Naujoji valdžia įsak
KUS 12—15 METŲ
keltos; Priimta 40 Valan darbdaviams ir darbini!
KALĖTI
dų Darbo Savaitė
kų vadams pradėti derj
Boston, Mass. — Trečia Paryžius, Prancūzija — bas, kad užbaigtų streikž
Streikavo apie milijoną
dienį, gegužės 27 dieną pa
Respublikos
prezidentas
darbininkų. Darbininkai i
sibaigė trijų RKO teatro
patvirtino
premiero
Blum,
darbdaviai
susitarė. Nai
i plėšikų kriminale byla,
žydelio
socialisto
sudary

jos valdžios vidaus reiks
i Vienas iš trijų plėšikų butą
kabinetą.
lų ministeris praneša, ka
. vo lietuviukas, Kazys Malj kevičius, gyv. So. Bostone. Premieras *Blum pir algos pakeliamos nuo 7 i
Teismas pripažino visus miausia per radio pasakė ki 15 nuošimčių ir ka
tris kaltais: G. Stockman, darbininkus raminanč i ą pripažįs t a m a darbinir
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RŪMAI,
tai mūsų išeivijos švietimo židinys, kurio dešimtmetį jo vadovybė minėjo David J. Hurley ir Kazį kalbą. Jis atsišaukė į strei kams teisė organizuotis
birželio 4 d. š. m. Marianapolio Kolegijos gražiame parke prie šių' puošnių rū Malkevičių už apiplėšimą ; kuojančius
darbininkus, unijas.
RKO
teatro
ir
pavogimą
mų įvyks Naujosios Anglijos Lietuvių Diena, liepos 4, kurios programa prasi
Darbininkų vadai pasi
$14,600. Kazys Malkevi- kad jie atšauktų streikus žadėjo įsakyti darbiniu
dės iškilmingomis pamaldomis. Tevažiuoja į šį puošnų parką, į mūsų išeivijos JPčius
teismui prisipažino ir tuo pareikštų jo vyriau
sostinę, liepos 4 d. visi iš visos Naujos Anglijos ir tolimųjų kolonijų. Tai mū kaltu ir išdavė savo ben sybei pasitikėjimą, Blum kams grįžti darban.
sų metinė šventė!
dradarbius. Vals t y b ė s pažadėjo įvesti 40 vai. “Baltarankiai” darbiniu
kai, kurie buvo kartu išė
ŽUVO LIETUVIS ANG prokuroras prašė teisėjo darbo savaitė ir padėti iš ję į streiką, simpatizuoda
750 MOTERŲ PRIĖMĖ
tai imti dėmesin, bet teisė Į kovoti geresnes darbo są
I
LIŲ KASYKLOJE
KATALIKŲ TIKĖJIMĄ
mi
kitiems “juodaran
jas Swift pareiškė, kad jis lygas.
kiams” darbininkams, ne
prisipažinęs po to, kada
Shenandoah, Pa. — Bir jau buvo užtektinai įrody AŠTUONI PRIGĖRĖ
Boston, Mass. — Sekma
įskaitomi naujoje sutarty
želio 3 dieną, mainierys V. mų, kad jis kaltas. Mal NAUJOJE ANGLIJOJE jedienį, birželio 6 dieną, šv.
Draugelis, 29 m. amžiaus kevičius gavo nuo 12 iki
Kryžiaus Katedroje priė-i
Salengrc
mė Katalikų Tikėjimą 750 Kingston, Pa. — Atmini tapo užgriautas taip vadi 15 metų kalėjimo, o kiti Pereitos savaitės pabai Darbdaviai,
vidaus
reikalų
ministeri:
moterų. Sakramentus su mo Dienoje, gegužės 30 d. namoj “bodLlegerių” ka du nuo 15 iki 20 metų.
goje Naujoje Anglijoje praneša, pasižadėję nuo
Jonas Moliušis, buvęs sykloj. Makleriai per 20 j Ir ši byla tebūna pamo
teikė pats J. E. 1Kardinopamo- prigėrė aštuoni žmonės. širdžiai įvesti 40 vai. sa
ias O’Connell ir pasakė tu LRKSA iždininkas apie valandų su jai dirbo pa- ka jaunuoliams, kad užsi- Vienas žmogus prigėrė
vaitę ir duoti darbinin
9:30 vai. vakare važiavo kol atkasė užgriuvus}, At- ėmimas kriminaliais dar
riningą pamokslą.
Sudbury
upėje,
Concorde;
automobiliu D. L. ir W.
bais visuomet baigiasi kitas Forest ežere, Methu- kams atostogas su alga
DĖL AREŠTŲ KLAIPĖ J. E. Kardinolas O’Con geležinkelio kryžkele, Wa- kasę jau rado negyvą.
liūdnai. Štai, kad ir nuteis- cn; tėvas ir šešių metų jeigu tik parlamentas pri
DOJ SOCIALISTAI
nell kalbėjo apie moterų rsaw St., Swoyersville ir
ims tokį įstatymą.
tieji jaunuoliai savo gyve
NESUTARIA
sūnus
prigėrė
Big
Jim
nepadorius ir nemoralius ant jo užvažiavo greitasis
Socialistų valdžia nepa
nimo gražiausi laiką turi
prūde,
Eustis,
Me.;
o
kiti
aprėdalus. Jis pasmerkė ekskursinis trauk i n y s.
praleisti kalėjime. Be to,
tenkina komunistų. Rau
Lietuvių socialistų lvde- jaunas mergaites, kurios
taip
pat
prigėrė
Maine,
N.
kaip
skaudžiai
įžeidžia
sa

donųjų spauda grasina dė
Automobilius į~ šipulius
riai
.parąšė^az
H.
ir
Vt.
valstybėse.
'
vo
tėvus
ir
savo
tautiečius.
»<*žl JUjS į būvo sudaužytas'^TF’Jonas
dabartinės "sittfSCTJos ša
vo laikraščiuose apie su' ’ema f'
Tėvai bijosi ir gatvėje pa
parkus
ir
pajunus
nepadoMoliušis
ištrauktas
labai
lyje. Jie, matyt, norėti
sektą sąmokslą ir sąmoks
sirodyti dėl savo sūnaus TINKHAM VĖL REIKA kuogreičiausiai užkabint
riai
apsirengusios,
lyg
kad
sužalotas
ir
be
sąmonės,
lininkų areštavimą Klai
palaidūno. Sūnaus ar duk
ir nebūtų tokio daigto kaip Tuoj buvo nugabentas į
Prancūzijai sovietų vėlia
pėdoje.
ters kriminališki darbai LAUJA NUTRAUKTI vą. Jie jau buvo užkabini
iNesbitt Memorial ligoninę.
Geltonlapis
socialistų padorumas.
labai daug tėvų, ypač mo DIPLOMATINIUS RY
“Keleivis”, pacitavęs ang Moterys priėmusios Ka- kurs neatgavęs sąmonės
tinų, ne laiku nuvarė į ka ŠIUS SU SOVIETAIS ant vienos dirbtuvės.
lų laikraščius, sako:
talikybės Sakrame n t u s sekmadienį, gegužės 31 d.,
Socialistų premi eras
pus.
“Bet kas gali tam tikėti, prisiekė palaikyti padoru- 1:30 vai. ryte mirė,
Blum yra pasiryžęs darbž
VVashington, D. C. —
Taigi jaunuoliai, jei jau
kuomet kiekvieną nepalan mą ir moralybę ir pasiža- į
Palaidotas iškilmingai,
nepaisote savo gyvybės, Kongresmonas Tinkham, ir kapitalą suvienyti. Di
kų sau reiškinį Kauno dėjo dėvėti tik padorius
ketvirtadienį, birželio 4 d.
tai nors nežudykite savo respublikonas iš Massa» delis tai darbas. Tiesa
tautininkai verčia vis ant rūbus.
tėvų kriminališkais dar chusetts vėl reikalauja, Blum gavo 60,000 minioj
iš Šv. Marijos lietuvių pa
“svetimų valstybių?”
kad Jung. Valstybės nu pasitikėjimą, bet to neuž
bais.
Vadinasi p. Michelsonas kad tie policijos kaltini rapijos bažnyčios, Šv. Ma
trauktų diplomatinius ry tenka. Kad tik socialis
netiki, kad Klaipėdoj vo mai yra ne be pagrindo. rijos kapuose Hanover.
šius su sovietų Rusija. Jis tams nepriseitų suvaidint
kietininkai darytų kokį Vokietijos valdžia, be abe Paliko dideliame nuliū
pataria respublikonų prti- Kerenskio rolės?
sąmokslą prieš Lietuvą.
dime žmoną Oną; motiną
jonės,
neatsižadėjo
savo
Toliau jisai sako:
jai įtraukti į savo platfor
ir tris seseris Lietuvoje ;i
“Gali būt, kad Klaipėdos tikslo “išvaduoti” Klaipė brolį Antaną gyv. Sugar
mą nutraukimo diplomati
dos kraštą, atplėšiant jį
krašto protestonai (?Red.) nuo
nių ryšių su sovietais
ir prijun Notch, Pa.; sūnus Joną Leit.-Kom. P. M. Moncis
ir organizuojasi prieš Lie giant Lietuvos
Gegužės
5
d.
mirė
mūsų
klausimą.
prie Vokietijos. Tai Edwardsville; Juozą Kingtuvos klerikalizmo įtaką,
mylimas
tėvelis
Izidorius
tačiau nesinori tikėti, kad ne pirmas ir ne paskutinis stone, kareivį Petrą, Camp į Brockton, Mass. — Sek Paulauskas. Palaidotas ge
___ , N. _J.; ___
_________
NAUJAS LENKIJOS
Miką,
Edwardtenai ištikrųjų darytų ko kartas, kad policija tuos.lDix,
gužės 7 d. Varlaukiu filimadienį,
gegužės
24
dieną
DIKTATORIUS
kius “sąmokslus” svetimų sąmokslinink u s sučium- svįpe j dukteris Oną Saba- šios kolonijos lietuviai iš jos kapuose. Paliko nuliū
pa3^•liauskienę ir Marijoną
P
__ j
. iĮliauskienę
valstybių šnipai”.
dime žmoną Teodorą, sū Varšuva, Lenkija — Šio 11,500 KAREIVIŲ ADDIS
Tas
parodo,
kad
p.
Gri-'
Dailydienę
P-nas Michelsonas, ma
Edwardsville kilmingai pagerbė lietuvį nus Juozapą ir Antaną mis dienomis, pasibaigus ABABA APYLINKĖJE
y anūkus.
ę’
Jung. Valst. Leitenantą- Lietuvoje ir du sūnų, Vla
tyt, turi didelį apetitą ant gaitis dar turi šiek tiek ir tris
Komanderį Petrą M. Mon- dą ir Liudviką, gyv. Jung. Pilsudskio legijonininkų
“klerikalų”, kad jam ‘kle lietuviškumo, ko seniai jau
suvažiavimui,
naujuo j u Jibuti, Prancūzijos Sorikalizmo įtaka” taip daž nebeturi “draugas” Mi A. a. Jonas Moliušis gi cį (Moncevičių). Suruošė Valst. Lowell, Mass. ir gi Lenkijos diktatorium pa maliland, Birželio 6 d.—
chelsonas. Pastarasis tuoj mė Lietuvoje. Į Ameriką bankietą Stoughton Inn., mines ir pažįstamus.
nai prisisapnuoja.
kariuomenė,
skelbtas generolas Rydz> Ethiopiečių
apie
Bet visai kitaip mano jo po Pasaulinio Karo bandė atvyko su savo vyresniuo kuriame dalyvavo
Prašome
pasimelsti už Smigly.
nežiūrint
to,
kad
jų kara
bendramintis socialistas p. įkalbėti savo kolegoms, ju broliu 40 metų atgal. šimtas rinktinės publikos mūsų mylimą tėvelį Izido
lius pabėgo, tebestovi ki
Grigaitis, kuris savo or kad Lietuva neišsilaikys Ilsėkis ramybėje!
iš Bostono, Cambridge, rių.
gane “Naujienose” anie nepriklausoma, ir kad ge
Dorchester, Lawrence ir Nuliūdęs sūnus
sąmokslą ir sąmokslinin riausiai būtų Lietuvą pri 16 KRIMINALISTŲ BE vietiniai.
Vladas Paulauskas.
lūs. Ji yra tik 45 mylios
kus Klaipėdoj šiaip sako: jungus prie sovietų. Vė PROČIŲ PABĖGO IŠ
liau,
supirkinėdamas
Lie

Kalbas
pasakė
vietinis
nuo
sostinės.
“Vargiai galima abejoti.
P-nui Vladui Paulauskui,
LIGONINĖS
tuvos Laisvės Paskolos
Besiartinant dideliam ir
LDS. Centro
------------I klebonas kun. Jonas Švag buvusiam
bonus, gąsdino bonų savi
ždys, kun. P. Virmauskis, Pirmininkui, jo motinėlei
ilgam lietui, italai nei ne
ninkus Lietuvos ekonomi St. Peter, Minn., Birželio adv. Veracka, Dr. Kvara- ir broliams reiškiame gi
puola ethiopiečių, susi
niu bankrotu. Jis ir dabar į y d. — šešiolika krimina- ciejus, p. Julė Jakavonytė, lią užuojautą dėl jų myli Washington, D. C. —
LIETUVON
nori įkalbėti savo pasekė-! lįstų bepročių pabėgo iš Dr. Budreskis, Jonas Ro mo tėvelio a.a. Izidorio Georgetown universiteto grupavusiu kitoje pusėje
National GeograDhic So- Addis Ababa.
jams - skaitytojams, kad st. Peter Statė ligoninės, manas, p. Ona Kašėtaitė mirties.
Per
suruošė ekspediciją Be to, tūkstančiai ban
negalima tikėti jog Lietu- nuginklavę sargybą. LigoLDS. Centras. ,cietv
ir
kiti.
iš Amerikos į Sovietu Są ditų siaučia aplinkui pieš
nįnės viršininkai sako, kad
DARBININKO voje ištikrų.ių darytų ko- ninės
Leit.-Kom.
Petras
M.
jungą observuoti visišką ii dami ir degindami namus
kius ‘sąmokslus’ svetimų
iistai Kurie
kurie buvo
LAIVAKORČIŲ
Pnf -šio krimina
Krinunaiisiai,
ouvu
PRANO
GUDO
SŪNŪS
valstybių šnipai”. Bet jis
Moncis už poros dienų iš
saulės užtemimą, kuris į- ir žudydami ūkininkus,
leidžia sau tikėti, kad laikomi ligonnėje kaip ne- vyksta į Californiją tarny LAIMĖJO STIPENDIJĄ jvvks birželio m. 18 d. ir j Ginkluotos karingu e“Klaipėdos krašto protes- pilnapročiai, pabėgo, va bai karo laivyne. Per pas
aiškiausiai bus matomas thioDiečių gaujos sudaro
tonai organizuojasi prieš dovaujant Lawrence De- kutinį sezoną jis buvo Chicago, III. — Chicagos Orenburgo apylinkėje,
H _ Si- __
rimtą pavoju italams. PraLietuvos klerikalizmo įta vol, banko plėšikui ir bu Harvardo Universitete lai Universitete laimėjo $300 biro nasienvje. Ekspedicikad 11,500 gerai
ia jeZU1US
iezmtaa DrJorganizuotu
____ ’
ka...”, kurios ne tik Klai vusiam Karpio - Barker vyno taktikos mokslų ins Stipendija F. Gudas, gyv. Iiai
'n vadavau
naUJa
ir anginkluopėdoj, bet nei Lietuvoje gengsteriui.
901
W.
33rd
St.,
buvusio
u. Mcmiiy.
. itu ethiopiečių tik laukia
truktorium ir prieš tai bu
nėra.
Svarbiausias
ekspedici,,
Šiaip ar taip, bet p. Mi- Du iš pabėgusių jau su vo Baltuose Rūmuose ad- i p. Prano Gudo sūnus. Jau-jos tikslas, gauti aiškią aada V™6? smar“iai
pne prez. Hoover. nasįg Gudas iš 292 rinkti- spalvota saulės* vainiko tai t>uls italus. Italai nusichelsonas nepataikė į cie- gavo. Policija mano, kad jutantu
T
FAM ** V V < « lit*
«
*
> iš- nuotrauka,
>
kriminalistai
pasivogė
vie

Leit.
Kom. AMonciui
lin- n•įu gtudentų
geriausiai
kurios dar iki mi^C. nes ethiopiečių gin
į. Jis dar karta pademon
stravo savo anti - lietuviš ną ar daugiau automobilių kime geriausių sėkmių laikė kvotimus. Sveikina- šiol mokslininkams nepa- jkluotos jėgos dar gali išT
lir jais pabėgo.
naujose pareigose.
ime!
įvyko nufotografuoti.
įkirsti
kirsti jiems šposą.
kumą.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Marianapolio Lietuvių
Kolegijos vadovybė iškil
mingai minėjo kolegijos įkūrimo sukaktuves ir pa
gerbė Kun. Dr. Joną Na
vicką, MIC., jo dešimties
metų rektoriavimo sukak
tuvių proga, birželio 4 d.
Mūsų LRKSA organiza
cija iškilmingai minės sa
vo Auksinį Jubiliejų. Susivienymo Centras susitaręs
su LRKSA Chicagos aps
kričiu oficialiai skelbia
Jubiliejinį Seimą, birželio
29, 30 ir liepos 1 ir 2 die
nomis, Morrison viešbuty
je, Chicago, BĮ.
P-nas Leonardas Šimu
tis, LRKSA Prezidentas ir
dienraščio “Draugo” re
daktorius į Jubiliejinį Sei
mą kviečia visas kuopas.
Jis rašo:
Seimas yra vyriausias
LRKSA šeimininkas. Jis
turi teisę taisyti konsti
tuciją, leisti naujus įsta
tymus, liečiančius visos
organizacijos reikalus ir
narius. Jo žodis vienu ar
kitu organizacijos klau
simu yra
paskutinis.
Tad, labai svarbu, kad
Seimai
yra gausingi,
kad
kuo
daugiausia
kuopų atstovaujama.
Seimai kuopas ir visus
narius išjudina. Tai išei
na LRKSA į sveikatą.
Dėl to aš nuoširdžiai ra
ginu visas kuopas pri
siųsti savo atstovus į
Auksinio Jubilie jaus
Seimą.
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Nuoširdžiai Ačiū!
Nuoširdžiai ačiū už taip pasekmingą parapijos iš
važiavimą ir specialę man puotą parapijos veikimo
komisijai, pirmininkaujant V. Širkai, sumanioms, nuo
širdžioms ir ištvermingoms šemininkėms su E. Marksiene priekyje; puotos komisijai, vadovybėje adv. K.
Kalinąusko ir ponios Cunienės, komisijoms kraičio
skrynios ir įžangos, laimėjimų, saldainių, Lietuvos
krautuvės, lošimų pupų, išmislų, vadovybėje A. Jurge
laičio; barčekių, ponui Diliui ir p. Kavoliui vadovau
jant; gėrimų, vadovystėje K. Šidlausko, Pranciškonų
ir Amžinojo Rožančiaus, visiems padėjėjams, aukoto
jams ir dalyviams.
Nuoširdžiai ačiū visiems gerbiamiems kunigams
Už atsilankymą ir sveikinimus raštu, telefonu ir asme
niškai — ypač sergančiam Tėvui Daktarui kunigui
Navickui.
Ačiū už dvasines ir materialines dovanas visiems
•— ypač Lawrenciečiams ir mūsų parapijos trims cho
rams.
Trečiadienį aukosiu šventas mišias intencijai Jū
sų viąų prisidėjusių prie parapijos šio metinio įvykio.
Tėvas Švagždys su pagelba Tėvo Urbonavičiaus aps
kaičiavo, kad dalyvavo 3000 minia.

Kun. Pr. Virmauskis.

Šv. Petro Parapijos Susivažiavimas
Ir Bankietas Kleboną Pagerbti

Stalų sutvarkyme darba Prie lietuviškos krautu-i
Atviras Laiškas Redakcijai
vosi p. Mašidlauskas, p. vės įvairių mėsų, vadovyČesnauskas, p. Grigas, beje p. muz. R. Juškos dir- I
Šio bankieto dalyviams ‘bo p-lės: Grilevičiutė, Ta-'
1936 m. gegužės m. 29 d.
ir kartu viso susivažiavi- ruškaitė, Traškiutė, Grabi- ‘^Darbininko” Redakcijai,
’
/
mo rėmėjams bei priete- joliutė, Jokubauskaitė ir ocg West Broadwav
-.- P.
D k p_no Jakšto vadovybėje go Boston Mass
liams klebonas ikun.
Virmauskis,
nuoširdžiai prie įslaimejimų darbavo
si r
p-lė M. Kilmoniutė, rp-lė Gerbiamas p. Redaktoriau:
padėkojo.
Metėsi į akis dar kele-• Majauskaitė, p-lė Grende-;
Jūsų laikraščio geg. 29 d. laidoje pirmame puslatas stočių šiame dideliame 1lytė ir *■k.
įpyje tilpo labai gražus straipsnis, “Atminimo Diena”,
piknike. Štai, kad ir sporto Studento Tamulaičio va- pasirašytas kuklaus autoriaus, prisidengusio “Gintabašeball, L. Vyčių So. Bos dovybėje darbavosi kele- ro” slapyvarde.
tono ir L. Vyčių Norwoo- tas jaunų vaikinų.
Amerikos Lietuvių Legijono vadovybės ir visų
do ratelių rungtynės. Lai Prie trokų, tai yra eks- ginklo draugų vardu leiskite man padėkoti už malonų
mėtojais išėjo So. Bosto pedicijos sunkiai ir nuo-priminimą apie karių ir jūreivių pasiaukojimą Tėvyniečiai 7—4.
širdžiai darbavosi p. Gri- nės tarnyboje. Jūsų laikraštis pirmutinis, gal ir viePrie įžangos matėsi dar- gas ir p. Barisas. Su gar- nintėlis,
__ _____
___
iš Amerikos______
lietuvių _____
spaudos neužmiršo
žubavosi O. Siaurienė, P. Ba- siakalbiais aptarnavo p. vusių kariu. Tas žygis lietuvių legijonierių yra vertirolis, J. Barolis, p. Kaščiu- St. Beleckas,
namas.
kaitis ir J. Kumpa.
Busus tvarkė p. V. Va__________
______ įsikūrė
_______ir___
_____
Lietuvių Legijonas
auga
dėka žuvusių
kraičio skrynios latka su keliais pagelbi- karžygių pasiaukojimo. Kiekviename Legijono susilietuviškais - tautiniais ninkais.
rinkime žuvusieji draugai yra pagerbiami tyla, sadrabužiais pasipuošus sto- Vakare buvo ištraukti Hutu ir malda. Deja, ne visa visuomenė tai įvertina,
vėjo ir visiems paaiškino įžangos laimės dovanos.]
Tikiuosi, kad jūsų laikraštis nepamirš ir gyvais
tos skrynios įdomybes p. Pirmą įžangos dovaną lai- išlikusių veteranų reikalų, parems mūsų organizaciO. Ivaškienė.
mėjo numaris 1663, Mari- nes pastangas. Bostone jau keli metai mėginama suPrie gėrimų darbavosi p. joną Staniulienė, 146 Bo- tvirtinti mūsų 2-jį postą. Jį organizuoja ir gaivina
Šidlauskas su ištisa eile wen St.; antrą dovaną lai- acĮv a šalna, Jonas L. Petrauskas, Stasys Stanka ir
pagelbininkų. Nekurie bu- mėjo Mrs. Alex, 63 Gold' Jonas J. Romanas. Laikraščio parama ir simpatijos
vo jūsų reporteriui lyg St.; trečią dovaną laimėjo' daug pagelbės veteranams lietuviams susiorganizuo
matyti, būtent, p. Žuroms- Mrs. Matijaškienė, 75 Šil ti. Kaimynėje Connecticut valstybėje jau veikia net
kas, p. Brazauskas, p. Ka- ver St. ,
trys postai ir rugpiūčio mėn. 1 ir 2 dd. New Britain’e
volis, p. Neuronis, ir k.
Buvo dovanos nustaty- įvyks trečias karių - jūreivių seimas. Ten kariai galu
Prie valgių būdos dirbu- ^os ®^a tvarka: pirma do- tinai susitvarkys ir stos tautiškan darban.
sius tik nekurtuos atmenu, ™na “Hope Chest-’-skry
Taigi, dar sykį dėkoju už simpatijas ir paramą
tikrumoj kitų negalėjau nia’ an^a
tre- karžygiams.
sužinoti
vardų, būtent, cia
$5.00._
Su pagarba,
p. Kališius, p. Dilis, p. San- Kas laimėjo dovanas
Adv. K. R. Jurgėla
da ir daug moterėlių.
kviečiami atsišaukti kleboA.L.L. Vyr. Štabo Adjutantas
123 Union Avė.
Lauke prie stalų dirbo mJOJe- ...
irgi daug nuoširdžių mo- „ Bankieto ir viso susivaBrooklyn, N. Y.
terėliu
ziavimo pasisekimui nuo
PRIERAŠAS. “Atminimo Dienos” straipsnio au
širdžiai reikia dėkoti dauP-nas V. Širka kaipo vy- geliui parapijos darbuoto- torius p. Gintaras tikrai džiaugsis, kad jo darbą Tam
riausias šeimininkas visur jų Lai Dįevas užmoka vi- stos taip nuoširdžiai įvertinote. Dėkų už komplimen
prižiūrėjo, kad būtų tvar- sįems šimteriopai už jų tus. “Darbininkas” buvo ir bus tikrų lietuvių karių
kanuoširdžią paramą. Rap, draugas ir prietelis. Tikimės, kad ir “Darbininkas”
ras lietuvių legijonierių tarpe naujų skaitytojų ir rė
mėjų.
išk
k
*
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PASINAUDOK ŠIA PROGA T ^±”

|DR. M. V. GASPER

-Z4

'Z<

DR. S. A. GALVARISKI

APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
reikalais kreipkitės:

ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, 8o. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼.
Seredomla nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nno 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

DARBININKO’’ LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

JOHN REPSHIS, M. D.

366 Broaduay, So. Boston, Mass.

LIETUVIS GYDYTOJAS

Tek SOUth Boston — 2680

(REPŠYS)
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai 8q.,

Cambridge, Mass.

LANKĖSI
Pereitą šeštadienį, lan
kėsi “Darbininko” redak-' Jeigu kam reiks adreso,
eijoj įžymus Nashua biz-'
prašau išsikirpti:
nierius - laidotuvių direk
torius p. Juozas Mikelio- Nuo birž. 8 iki 14, —
nis. Jis taipgi užsimokėjo Keysef Island, So. Normetams už “Darbininko” walk, Conn. (poilsis).
Nuo birž. 15 iki 24, —
prenumeratą.
‘ 2601 W. Marąuette Rd.,
Chicago, III.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

REIKALU SUSIRINKIMAS
EXTRA LIETUVIU DIENOS n

JONAS BATES išdirba
iš geriausios rūšies mėsų
skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių
skonį.

PARSIDUODA
Jonas Bates, 327 DorMontelloj parduoda bu- chester St., So. Boston.
černę ir grosemę, namas
7 kambarių su naujausiais PARSIDUODA gražus 6
įtaisais ir 2 karų gara- kambarių namas ir 2 akedžių. Priežastis pardavimo riai žemės, 1 mylia nuo
— savininkas išvažiuoja į .miesto. Parsiduoda labai
'kitą miestą. Yra didelis puriai, nes savininkas iš
sodas su 21 vaisiniu me važiuoja Lietuvon. Kurie
džiu ir daržas. Parduoda norite pigiai įsigyti lau
labai pigiai. Norintieji pir kuose gražų namą, kreip
kti rašykite adresu: Dar kitės dėl informacijų į
bininkas I-A, 366 West “Darbininko” administra
Broadway,
So. Boston, ciją, 366 W. Broadway,
Mass.
- ------- —----------------------- So. Boston, Mass. (5-9-12).
Gauk

FREE INSPECTION

----- at the-------

0K
Dabar

*

NORTON SQUARE GARAGE

Tel. KIRkland 9221
413 Windsor St., Cambridge, Mass.
Prieš Lietuvių Bažnyčią
JOHN J. POKELL, 8av.

Official Broke & Light Statlon No. 30051
Brakes adjusted 75c. and up — —motor tunec

BAKERY

I
i
j

J.

Savininkai:
Trąšas ir P. Gelžinis

Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv

64

Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437
Res. 158 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 1VINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROubridge 7880
Ofiso Tel. KTRkland 9221
Namo Tel. TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvay,
So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

7-9 EUery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

JUOZAS M. DILIS

Trečiadienį, birželio 10 d.,' GEORGE’S TAVERN
tuojaus po vakarinių pa
maldų, šv. Petro par. sa
Lietuviška Užeiga
lėje įvyks bendras visų
Bostono lietuvių katalikų GEO. PETRAITIS, sav.
veikėjų, draugijų valdybų Skanus alus ir likeriai
ir išrinktų Lietuvių Dienai
darbininkų svarbus susi
58 Dorchester St.,
rinkimas, kuriame bus ap
So. Boston.
tarta Lietuvių Dienos rei v
kalai. Todėl nuoširdžiai vi
sus kviečiame dalyvauti.
3-čiojo skyr. Fed. Valdyba. L St. LIQUOR STORE

GET YOUR STICKER EARLY!

NORTH BRIGHTON

A

•v

Sekmadienį, birželio 7 d. į matosi pats jubiliatas kle
1936,
Romuvos
parke,! bonas kun. P. Virmauskis,
Montello, Mass. įvyko Šv.' kun. K. Urbonavičius, ku
Petro par. susivažiavimas. nigas Dr. J. Navickas, ku
Susivažiavimas puikiai! nigas J. Švagždys, kun. P.
pavyko. Žmonių susirinko Juškaitis, kun. A. Bublys,
ir susivažiavo didelė mi-‘ kunigas K. Jenkus, kun. J.
nia. Apie vidudienį iš Di-i Vaitekūnas,, kun. Skruodžiojo'So. Bostono atvyko'denis, kun. Vosylius, kun.
8 bus’ai. Automobiliais A. Petraitis.
nusėtas liko visas platus, iš profesijonalų matėsi
laukas. Svečių matosi iš Dr. Jakimavičius, šio ban
įvairių kolonijų.
kieto toastmasteris, adv.
Tuojau paduok užsakymą uzsi- .
p Tuškaitis birž 8 d
Generalis dalykas ir vi Kalinauskas, adv. Cūnys, sakant
naują, puikij STEWART- Kun- * •JUSKaius Dirz. a a.,
sas įdomumas, galima sa adv. Gailius, Dr. Landžius, WARNER RADIO.
automobiliu išvažiavo apkyti perlas šio gražaus su Dr. Dusevičius, Dr. Bud- Mes priimsime mamomis Tams- lankyti Chicagą ir jos apy— - dalyvaus
- Dr. Pašakamis, tŲ seną radio arba gramafoną ir linkės.
sivažiavimo, tai bankietas reckis,
Jiedu
kuatrokuojam
nuo
$10.00
iki
$30.00.
_
pagerbimui klebono kun. Dr. Arentas, Adv. Verve- Stewart - Warner Radios yra DlgO J* Vaičiūno parapijos
Pr. Virmauskio. Gražus cka, “Darbininko” redak geresni tuomi, kad pasiekia toliau Jubiliejaus iškilmėse, šv.
pievos pamiškys nutiestas torius A. F. Kneižys, p. už kitus ir nedaro tiek braškėji- Kazimiero
Akademijos
stalais ir apsėstas nuošir A. Peldžius, p. Mešlis, p. “Mes duodame išsimokėjimui ir mokslo įstaigoje ir kituose
džiais Tėvelio VirmauskioĮ Namaksey, p. J. Dilis, mu- pristatom į namus už 56 mylių Chicagos lietuvių parengidraugais bei prieteliais zikas R. Juška, p. Širka, J. tolumoj nuo Bostono ir įtaisome. muose bei tarimuose. Jiekalbėte kalba apie jo po- Kumpa, P. Razvadauskas, ^Lw^rS™BVo°: dugnš i namus birželio
puliarum, visuomenės tar p. Mašidlauskas, p. JakaTel. south Boston 4649.
19 d. Geriausios kloties!
vonytė, p Vencius, p. Venpe.
i
LANKĖSI
Štai prie garbės stalo čienė, D. Averka, J. Roma Į Tel. So. Boston 0823
nas, p. Žukauskaitė, p. B.
Pereitą trečiadienį, bir
LIETUVIS DANTISTAS
I želio 3 dieną “Darbininko”
Kavoliutė, daugumas su
■z]
savo pažįstamais, šeimo
Redakcijoj lankėsi kun.
/j
•Zj
mis,
giminėmis.
Taipgi
MUZIKAS
| Arti Municipal Building
Jonas Balkūnas, Maspeth,
’zl
j
525
E.
Broadvay,
S.
Boston
z
klebono
artimi
giminės
p.
|
L. I., N. Y. lietuvių paraRAPOLAS JUŠKA
•zl
Ofiso
Valandos
’z<
Virmauskiai ir kiti.
Į pijos klebonas ir “Ameri*z1
= Nao 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki
redakto5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- I kos” vyriausias
✓1i Moko muzikos, piano
Šiame taip garbingame jjsas
>1
uždarytas subatos vakarais ir Į' rius
ir kun. Aleksiunas,
z«; ir dainavimo.
Specia- bankiete
nuoširdžiai ir : nedSldieniais. taipgi seredomla nuo
12-tos dieną uždarytas.
Į
Brooklyn,
N. Y. Karaliesunkiai darbavosi p-nia E.
■z<; les p a m o k a s duoda
Taipgi
nnimn
ir
Z-Ray
■Zj
lįnės Angelų parapijos kle
Marksienė ir p-nia Cūnie- &
Zj
vaikams.
bonas.
><
nė. Joms padėjo p-nia Pet-’zl
Adresas:
Abu svečiai padarė vi
Lietuvis Dantistas
rikienė, p-nia Gailienė, pI
98 T-onawanda St.
zitą ir vietiniam klebonui
lė A. Grabijoliutė, p-lė Ta►z«
į
kun. P. Virmauskiui, o iš
Dorchester, Mass.
ruškaitė, p-lė Jokubaus
zl
įz«
(GALINAU8KAS)
ten išvyko į Marianapolio
>z1
Tel. COLųmbia 8053
kaitė ir kitos ponios bei
► z<
Kolegiją dalyvauti dešim
• z^
Tel. So. Boston 2300
panelės.
ties metų sukaktuvių iš
414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. kilmėse.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Visokiose Įtalpose: Bonkoms,
Gorčiais ir Bačkomis. Visu U.
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias.
POKILIAMS,
VESTUV E M S,
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
21 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
118 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 890

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

/•

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

TURI NOTARO TEISES

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

MEAT MARKET

PETER KISIEUS
339 Dorchester St.,
(Corner Middle St.)
So. Boston, Mass.
Geriausia ir šviežiausia Mėsa
Žemos Kainos. Uždyka pristatome.
Greitai

Patarnavimai.

delei pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba
šiaip kokių kūno ilgų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visą ž| mėnesi.

DACC MOTOR
JkVOd PARTS Co.

Dr.Grady^ZZs^’kL

TAISOME BRAZIUS

Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
ta. 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
^■l.

n.I.,"

■

1

Uilaikome visokiems taranu
ir troboms dalu.

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620

280 BROADWAY, SO. BOSTON.

jr

.•

Antradienis, Birželio 9 d., 1936

įARhlNtNKAS
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A. Batutis ir atna
gargiame Apuolės piliakal
vi kunigu
šavo pirmas šv. mišias sa
nyje. Apačioje aplink pi
vo parapijos bažnyčioje
liakalnį būdavo iškasa
rugpiūčio 19, 1934 m.; iš p.
mas griovis, kuris dar la
Degučių šeimynos įšven
biau apsunkindavo priėji
tintas kunigu Andriejus J.
Gražios paukščių garsų mo patrijarchas dr. J. Ba mą prie piliakalnio. Jeigu
Degutis ir pirmas šv. mi
kupinos, žvėrelių landžio- sanavičius taip vertina: piliakalnis būdavo dviejų
šias atnašavo savo parapi
jamos Lietuvos tamsiosios “Jei Lietuva ligi šiai die upių santakoje, tai tas ujos bažnyčioje gegužės 27,
girios. Dar gražesnės upių nai gyva dar liko, tuo mes pes sujungdavo kanalu ir
1934 m. Taipgi tikimės,
bei upelių išvagotos žalio kalti esam stiprybei mūsų
kad neužilgo bus įšvęstas
tada
piliakalnis
būdavo
iš
sios pievos ir pilkieji lau garbingų prosenių bei pra
kunigu ir jo brolis. Keli ki
visų pusių vandens apsem
ti mokosi Seminarijoje ir
JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI
kai, kuriuose vasarą javai žilusiems mūsų piliakal
tas, Piliakalnio viršuje,
kaikurie arti užbaigimo.
lyg jūra banguoja. Po lau niams”. Kad šitie dr. J.
pačiame pylimo viduryje,
SEKMADIENĮ,
Turime ir pasaulionių
kus ir pievas čia vienur, Basanavičiaus žodžiai yra
statydavo medinius trobe
profesijonalų.
štai iš Luk
čia kitur dunkso kalnai, labai teisingi, nes tuojau
šių šeimynos du sūnus
sius. Piliakalnio galuose
kalneliai, gal būt, Mindau pamatysime.
medicinos gydytojai. Vie
kartais būdavo supilamos
go laikus ir Vytauto galy Senovėje lietuviams te
nas yra vyriausiu gydyto
aukštumos, ant kurių sta
bę matę. Paklauskite sene ko kovoti su daug už save
ju Postviles ligoninėje. Jie
tydavo bokštus arba kuo
pakeitė pavardę į Bark,
li, kas yra tie kalnai, puo- galingesniais prieši n i nrus: Mūrinius piliakalnius,
VILOS
SODE,
NEWT0WN,
PENNA.
Paulauskų šeimynoj sūnus
šiantieji lygiuosius Lietu kais. Tuo tikslu lietuviai
arba kitaip dar šiandien
Vincas yra apdraudos bizvos laukus? Tai piliakal savo sodybas taisydavo
Kviečiame
visus
atsilankyti
ir
linksmai
praleisti
dieną
Juozapo
Ma

nyj ir taipgi atlieka gravadinamus pilis, lietuviai
niai, milžinkapiai, švedu- saugiose ir sunkiai prieši
rijos
Vilos
sode.
Bus
šokių,
žaidimų,
ir
užkandžių.
borystės darbą. Jis taipgi
pradėjo statyti tik ketu
kalniai, alkakalniai ir kiti ninkui prieinamose vieto
yra
savininkas didžiausios
Įžanga 25c.
Jūsų laukiančios,
rioliktame amžiuje.
didingosos Lietuvos praei se. Tinkamiausios tokioms
Columbia alaus varyklos
ŠV. KAZIMIERO SESERYS.
Ant piliakalnių pasta
Shenandoah miestelyj. Jo
ties Liudytojai. Šiandien sodyboms vietos būdavo
_____________________________________________________________________
brolis
Juozas yra dantų
tytose
pilise
arba
nuola

jie tylūs ir, tartum, giliai tarp pelkių ir ežerų. To
i
_
_______________
gydytojas.
Trečias sūnus
susimąstę žvelgia į ban kiose vietose lietuviai iš tos gyvendavo žmonės, ar
i\
1
••
•
kėms plačiai varyti lietu- tikimės ?r^itu laiku taip
guojančius javų laukus, į medžio, žemės ir akmenų ba jie ten tik slėpdavosi,
1 ennSVlVanilOS
KIMIOS višk4Ji d*rbą lietuviškoje ?at bus gydytojas.
baigiančias nykti girias, padarydavo tam tikrus py kai priešas puldavo jų so
išeivijoje. Visos klausyto- Iš Velyvių šeimynos du
dybas.
Taigi,
piliakalniai
džiūstančius raistus, nuse limus, kuriuos su sausu
jos
pasižadėjo įsigyti Vii- sūnus yra medicinos gydykusius ežerus ir upelius. ma sujungdavo takais, va gindavo Lietuvą nuo prie
niaus
pasus ir juose kas tojai; iš Marazų šeimynos
S. Vaišnorienės vedamas,
Daug kas Lietuvoje per dinamais kūlgrindom i s. šininkų. Vos tik priešinin
mėnesis
klijuoti Vilniaus vienas sūnus dentistas; iš
gražiai padainavo keletą
kai
į
Lietuvą
įsiverždavo,
keletą
amžių pasikeitė. Tos kūlgrindos (akmenų
lietuviškų dainelių ir visą Geležinio Fondo ženklus. Mikutavičių — vienas sūTen, kur žaliosios girios grindiniai) būdavo vin tuojau artimiausiame pi
VVS. ATSTOVAS
programą užbaigė Tautos Kapelionas kun. J. Skrip- nūs atidarė ofisą kaip se
kus užsakė akademikėms kių specialistas gydytojas;
liakalnyje
suliepsnodavo
ūžė, dabar javai geltonuo giuotos ir paslėptos po
himnu.
Gegužės
26
d.
į
Pittsbur“Mūsų Vilnių”, kuris lan- iš Radzevičių — taipgi
tam tikslui paruoštas lau
ja, kur neišbrendamos pel-:j vandeniu.
Ramiu laiku
ghą, Pa. atvyko Vilniui Gegužės 28 d. antroji kys akademikių skaitvklą. vienas gydytojas ir prakkės ir balos tyvuliavo, da-! kūlgrindų kryptį pažymė žas. Ir netrukus laužų liep Vaduoti Sąjungos delega paskaita Vilniaus reika- Gegužės 31 d. V. Uždą- tikuoja
miestelyj; iš
“
* šiame
“*
bar pievos žaliuoja. Keitė davo gairelėmis, o prieši snos per šimtus kilometrų tas V. Uždavinys, kuris lais buvo Homestead, Pa. vinys skaitė viešą paskai Brusokų — vienas dentis
Šv. Petro i|* Povilo para
si Lietuvos žmonės ir jų ninkui siaučiant tas gaire- skelbdavo, kad tėvynė yra čia gyvai sujudino lietu- pijos svetainėje. Svečią V. tą nedidelėje Brigdville, tas; iš Aukštakalniu—vieVilpapročiai. Tik tie senieji ji les ištraukydavo. Tokiu pavojuje. Visoje Lietuvo viškąją visuomenę
Uždavinį pristatė vietos Pa. parapijoje, kur klebo inas gydytojas ir turi ati
niaus
reikalais,
lankyda

je,
t.
y.
apylinkėje
skar

garsios ir garbingos praei būdu, priešininkui būdavo
klebonas kun. Ernestas nas kun. Al. Jurgutis sve daręs ofisą Waterbury, Ct.
mas
privačius
lietuvių
bū

ties liudytojai stovi ir pra-1
Ir‘keblu prieitFprie džiai gausdavo trimitai. tus ir laikydamas viešas Vasiliauskas. Nors tą die čią pakvietė ir susirinku Labai malonu pažymėti,
siems pristatė. Nors ir ne
eivį į save pirmykščiu lietuvių sodybų. Tai buvo Jų balsą išgirdę, vyrai bal paskaitas visur kur tik ną ir negalėjo žmonių daug tesusirenkę žmoniij kad mes tiek daug turime
grožiu vilioja. _
pirmieji fir ' paprasčiausi
/.
~
’ nojo ristus žirgus, kabino buvo kviečiamas ir laukia daug susirinkti, buvo įvai buvo, tačiau paskaita la profesijonalų, tik liūdna,
nuo sienų šveitrius kar mas. Paskutinėmis gegu rių sunkumų ir nepatogu bai domėjosi ir Vilniaus kad dauguma jų vedasi ir
Senieji žmonės apie tuos senovės piliakalniai.
i yra apsivedę su svetimtaudus, sunkius kalavijus ir žės mėnesio dienomis ir mų, tačiau susirinkęs bū
piliakalnius bei milžinka- Ilgainiui>
Ilgainiui, lietuvių
lietuvių kultūkultu- jojo į pilis priešininko pa birželio pradžioje visi Pitt- relis lietuvių išklausęs pa vadavimo reikalams su I temis. Taigi mums lietu
pius daug įdomių padavi- rai kylant> buvo pradėta
skaitos, apibėrė prelegen metė 12 dol. 55 et. Iš stam viams daug nuostolių, nes
sburghe
tik
ir
kalbame
abiausiu aukoto ių pažymė mūsų profesijonalai apsi
mų pasakoja. Sakoma, kad sodybas kurti ir lygumo- sitikti. Gi moterys, seniai pie pavergtojo Vilniaus tą įvairiausiais klausimais tini:
Mykolas Rupšys pa vedę su svetimtautėmis la
juose guli užburti turtai,» ge prie upelių arba prie ir vaikai skubėdavo į pi reikalus, visi tik ir galvo apie Vilnių ir to krašto aukojęs
5 dol. ir Kazimie
esančios nugrimzdus i o s aįskirų kalnelių. Tokį kal- lis, o jei’ten netilpdavo, jame apie tai, kaip geriau gyvenimą. Pasiųsti vilnie ra Rupšienė 2 dol. Kiti bai mažai padeda lietu
viams. Būtų labai malonu,
per Vilniui Vaduoti
bažnyčios, pasislėpę ka-. nelį pataikydavo, kad jis tai bėgdavo į tamsias gi parėmus vilniečių kovas čiams
aukodami po mažiau su- kad mūsų profesijonalai
Sąjungą
surinkta
7
dol.
metė 5 dol. 55 et.
riai,
urvuose piktosios bdtų tinkamas gyventi ir rias, į neišbrendamas pel su okupantais, kaip labiau 66 et.
nors retkarčiais parašyti]
išplėtus
Vilniaus
vadavi

I
kes
ir
slėpdavosi
ten
įren

dvasios gyvenančios. Nė nuo priešininko
gintis,
mo darbą “dūmų miesto” Gegužės 29 d. didelis Tą pačią dieną V. Užda- į lietuviškus laikraščius,
vieną šiurpas nukrečia, Dėl to kalnelio šlaitus nu. gtuose piliakalniuose. Dar apylinkėje.
Vilniaus parengimas įvy- vinys aplankė Lietuvių kad mes darbininkai eralėir
šiandien
tokie
piliakal

beklausant tų pasakojimų. kasdavo kiek galint staGegužės 27 d. vakarą ko Pittsburgho lietuvių šv. Country Clubą, kur buvo tume pasimokinti iš jūsų
niai
vadinami
“
bobų
kal

Senieji žmonės dar paša- gįau> kad priešininkui bu
mūsų svečias, VVS delega Kazimiero parapijos sve- lietuvių piknikas. Piknike raštų,
Parengimą prade- gavo keletą “Mūsų Vii-! Nevedusiems dar profeko ja, kad šitie kalnai yra ( tų sunkiau j piliakalnį už- nais” arba “moteraičiais”. tas, laikė pirmą paskaitą tainėje.
jo
vietos
klebonas kun. niaus” prenuemratų ir išrankomis supilti. Iš čia ki- kopti. ir dabar dar paši Lietuviams būdavo pato šv. Vincento parapijos Magnus Kazėnas, pakvies- platino kiek Vilniaus Ge sijonalams nuoširdžiai pa
kur svečią pri
tariu pasirinkti sau gyve
lo ir tų kalnų bendras var- taiko tokiais stačiais šlai- gu gintis piliakalniuose. svetainėje,
statė ir trumpą kalbą pa damas vesti programą p. ležinio Fondo ženklų. Va- nimo draugę iš lietuvaičių,
Jie
nuo
pylimo
sienų
į
das - piliakalnis, t. y. pil- tais piliakalnių, jog be
Tomkevičių. PirmaJUOZU uomaevicių.
firma- kare
Kare dalyvavo
uaiyvavo Pittsburrursour- kurių tai
t turime bai.
sakė vietos klebonas kun. Juozą
priešininkus
leisdavo
sto

sis
kalbėjo
seserų
prangho
lietuvių
jaunimo
su

tas kalnas.
i kopėčių sunku ant jų užsuiu aukštuosius mokslus
J. Vaišnora. Susirinkusie SIS kalte)0
rus
rąstus
ir
sunkius
ak

ciskiecių
vienuolvno
karengtame
vakarėlyje,
Sv.
•
vjPn9m mitai
Žinodami, kad piliakal- lipti. Aplink piliakalnį aji didžiu susidomėjimu iš
menis.
Raitiems,
sunkiais
pelionas
kun.
J.
Skripkus.
Vincento
salėje,
kur
buvo
pro
fesijonalui
nepadarys
klausė kalbos apie vilnie
niai yra surišti su įvai- pačioje, o dažniausia viršarvais apsirengusi e m s čių vargus ir jų gražias primindamas
lietuviams pastatyta linksma operetė §d
prisidės prie
riais padavimais ir Lietu- šuje, padarydavo iš me kryžiuočiams būdavo sun
———* kėIim0 -u ir vjsu Iietuvi„
l Pau,lln.a • v diriguojant
kultūrines kovas ir sve patriotizmo reikalus.
vos praeitimi, žmonės ilgą džio, žemės, akmens ir mo
Medomui. vardo Linkiu visiems mū.
ku prie pilies prilipti. Ta čio atsilankymo proga su Svarbiausias kalbėtojas ™uzlkuL.Ylaiką nedrįso jų pajudinti lio pylimą. Toks gražus
profesijonalams geriaučiau ir jiems kartais pa metė 10 dol. ir 04 centus V. Uždavinys kalbėjo apie Čia V. Uzdayinvs nertraukos
metu
pakalbėjo
susisio
^
klotieJs.
j. Klimas,
bei griauti.
Piliakalnių pylimas (volas) ir ligi šių
sisekdavo medinę pilį už aukų. Vietos jaunimo cho- pusantros valandos, palie- rinkusiems apie Vilniaus
vertę mūsų tautos atgiji laikų yra puikiai išlikęs
degti. Tuomet lietuvių pi ras, vargonininko ponios sdamas gana plačiai Lie- miesto įkūrymą. Klausyto
■------- —------- tuvos ir pavergtojo Villis supleškėdavo ligi pačių Tada lietuviai pradėjo sta- niaus reikalus. Susirinku- jams padarė nepaorastą įVALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES pamatų. Vėliau lietuviai tyti mūro pilis, kurių šie- šieji dėkingi už plačiai spūdį svečio gražiai nupa
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir turėdavo daug darbo ir nas priešininko ginklai Lietuvos ir' pavergtojo sakotos Vilniaus steigimo Šis miestas yra gana d’legendos.
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi vargo, kol sudegintą pilį sunkiai įveikdavo.
|Vilniaus
reikalus
SusirinSvečio Palydovas. i delis, bet lietuvių mažai.
n^i.
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai
_________
J
:
Kad
ir
mažas
būrelis
lietuatstatydavo.
Piliakalniuo

Nuo
piliakalnių
reikia!^
1
deklngl
uz
P
Iaclas
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
vių,
bet
turi
savo
bažny

se dabar randami gausūs skirti alkakalnius. Alkos .vilniui Vaduoti Sąjungos
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
tėlę, kurios klebonu yra
anglių ir pelenų sluoks kalnai yra neginimosi nuo darbui, surinko 12 dol. 66
uolus katalikybės ir lietuPOVILAS BUSHMANAS PERKIN3 SQ. CASH MARKET niai rodo, kad ant šių pi- priešininko, bet senovės lie et. aukų Vilniaus reikavybės
platintojas kun.
Šios
kolonijos
lietuviai
lekalnių
stovėjusios
medi

tuvių
dievų
garbinimo
vie-lams.
Visas
kalbas
užbai48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
gali didžiuotis, kad dau Laumakis.
Telephone Columbia 6792
nės
pilys
buvo
keletą
kar

tos.
Ant
alkos
kalnų
bū-gč
ir
^padėkojo
klebonas
Gegužės 24 dieną buvo
490Broadway, Tel.S.Boston3120
gumoje yra praktikuojan surengtas
kun.
M.
Kazėnas.
vakarėlis, kurio
tų sudegintos ir vėl lietu davo akmens, aukurai ir^
29 Savin Hill Avenue,
čiais katalikais ir lietu programą išpildė
Kapinių
puošimo
dieną,
>
DORCHESTER, MASS.
vių atstatytos. Pilekalniai ten degdavo šventoji ug
K. ŠIDLAUSKAS
viai. Prie Šv. Pranciškaus ville, Pa. lietuvių Minersgegužės
30,
visos
Pittsburparapi
45 Hampden St.,
buvo pritaikyti krašto gy nis. Lietuviai turi dar ir
parapijos
priklauso apie
918 E. Broadway
gho
lietuvių
parapijos
gerSXT!
U
’
jos
vaidintojai
mėgėjai.
Tel. HIGhlands 4855
venimo reikalams ir jie, milžinkapi u s. Milžinka be savo mirusius nuošė 500 selmynu
» TO -lau Iš to vakaro parapijai
Telephone South Boston 9367
ROKBURY. MASS.
,
*
’
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P
•
•
turime
garbinau
Dvasios
dažniausia, yra toli vienas piai, kaip ir pats jų var kapines ir greta kapinių
\Jvf
.,
■i liko pelno. Kleb. kun. Launuo kito. Jie sudaro lyg ir das sako mums, yra milži vadinamame Adomo Sode I ’ *'!'*•
...ų* x • 1 makis dėkojo minersvilliegrandines, kurios tęsiasi nų kapai, tai, yra, kalne surengtas didelis piknikas, Štai iš Martusevicių šei- giams, o minersvilliečiai
kunigu dėkoja kun. Laumakiui už
anų laikų Lietuvos valsty liai, supilti kurio nors žy- kuriame dalyvavo ir V. mynosjšvenimtas
ką iis iiems 3utejkė.
uar, oupuu
Uždavinys platindamas Vitas Martusevicius, kuris
bės
pakraščiais
ir
saugo

ŠV.
JONO
EV.
BL.
PAŠALPINŠ
atnašavo
pirmas
šv.
mi

maus
karžygio
garbei
ar
Vilniaus
Gelminio
Fondo
LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS
Jurgis Klimas.
damos šalį, neįleidžia prie atminimui.
DRAUGUOS VALDYBA
šias
savo
parapijos
bažny

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
ženklelius.
šininkui į ją giliau įsi Dabar Lietuvos moksli Tą pačią dieną Vilniui čioje 1932 metais, rugpiū- Profesionalai. biznieriai, pramoninkai,
Pirmininkas Juozas ftvagždys,
Pirmininke — Eva Markaienė,
skelbiasi “l>arhininke" tikrai
601 6th St, So. Boston, Mass.
čio 21 dieną; iš p. Batu- kurie
625 E. 8th St., So. Boston. Mass.
brauti.
rertf skaitytoji) paramos.
ninkai
kasinėja
šiuos
piVaduoti
Sąjungos
delegaVice-Pirm.
Jonas
Galinis,
Tel. So. Boston 1298
Taigi, matome, kokį di liakalnius, alkakalnius ir tas V. Uždavinys aplankė čių šeimynos įšventintas Vl«f rarsinkitė« “T>nrt»ln1nke"
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — Ona JanklenS,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot. RaSt Jonas Gllneckis,
delį ir svarbų darbą pilia milžinkapius ir juose tij. j Seserų Pranciškiečių Vie- IyKX3S3C3CKX3CXXX3aeXXXX3SXXX3tXXX3SX3aCXX3aSXXX3eXXXXXV!
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Elizabeth Oralls,
Mt. Providence,
Fin. RaSt. Aleksandras IvnSka,
kalniai senovėje yra atli ria didingąją mūsų tautos' 1 nuolyną,
111 H. St So. Boston, Mass.
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
~ padarė platų pra- !
1514
Columbia
Rd.,
S.
Boston,
Mass.
Pa.,
kur
TeL ŠOU Boston 9282
“
“
•
•
A
kę
lietuvių
tautos
gyveni

Iždininkas Pranas Tulei kis,
praeitį. Tais kasinėjimais n^imą seserimsi ir jų AFin. RaSt — Marijona Markonlnte,
10© Bowen St., So. Boston, Mass.
GRABORIUS - UNDERTAKER
me ir kovose dėl krašto domisi ir kitų kraštų mok kademijos auklėtinėms a29 Whipple Avė., RosMndale, Mass. Maršalka Jonas Zaikls,
Tel. Parkway 0558-W
7 Winfle1d 8t, So. Boston, Mass. laisvės. Nuo keturiolikto slininkai, nes šiuose isto pie Vilniaus miesto relipGeriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Iždininke — Ona Staninllute,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čia nedėldlen} kiekvieno mėnesio, jo amžiaus pradėjus var riniuose kalneliuose ran l res brangenybes ir pamin i 258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
| 2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 toti paraku šaunamus ir
Tv&rkdare — Ona Mlzglrdlene,
klus,
kviesdamas
ir
sese

J
dama
daug
mokslui
svar

Telefonas SOUth Boston 4486.
1512 Columbia Ri, So. Boston, Mass. E. 7th St, Sa Boston, Mass.
toli nešamus ginklus, pi bios medžiagos apie seno ris ir ju jaunas auklėtines
Kasos Globėja — E. Janužonienž,
dirbti •Vilniaus vadavimo BROCKTONO OFISAS:
TeL Brockton 4110 i
1428 ColumbU Rd., So. Boston, Mass.
liakalniai ėmė nebetekti vės lietuvių gyvenimą.
Montello, Mass. j
j
darbą
dabar
ir
išė
jusioms
j
Į&-18
Intervale
Street,
Draugija savo susirinkimus laiko kas
savo pirmykštės vertės.
antrg utarninkg menesio.
asd.
jg akademijos akademi—
—-——
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TELEPHONE
2680

DARBININKAS
sss

366 W BRQA»WĄY
SO. BOSTON.MASS.

DARBipiftCAS

jo, nes gyvenimo įspūdžiai,
atminimai ir savęs pas
merkimas kartu su juomi
ir stebuklus, kaipo Dievo tamstą, tuojau pasiryžau bėgo. Neabejojama, kad
APSAKYMĖLIAI
meilės sėkmės, be mažiau garbingąjį paveikslą tapy tapytojo meniškas arkipasio abejojimo ji atvėrė sa ti tamstos pavydalu. To veikslas tikrumoje buvo
AUKSABURNIS
nepraėjo, o tik darėsi bai
Lietuvių Kolegija Marianapoly atšventė dešimties vo širdį į Paslėptos Dievy dėl, prašau tamstos suti jo meilingos ir pamirštos
KARALAITIS
sesnė.
metų savo gyvavimo sukaktį. Gausus dalyvavimas bės misteriją. Tikrai, iš kimo pozuoti tam paveiks motinos vaizdas, atvaiz
Vieną dieną keleivis prakunigų ir pasaulionių rodyte įrodo, kad mūsų visuo tokių yra Dievo Karalystė lui. O Dievas tamstai atly duojąs jos visą sopųlinguGilioje senatvėje gyve- eidamas pro karaliaus pagins, jei neatsakysi mano mą ir skausmingumą. Tai no vienoje karalystėje ga- ločių išgirdo sargus kaimenė įvertina Kolegijos veiklą. Jos būtinumas jau čia, žemėje.
tiek susijęs su išeivijos gyvenimu, kad be jos sunku
taip ji kentėjo dėl jo, kurs lingas karalius. Jis turėjo bant kaip karalius ir karaŽilagalvės senutės vei prašymui.
būtų ištesėti mūsų tikybiniuose ir tautiniuose sieki
Senutė nežinojo ką atsi- nesirūpino ir ją pamiršo vienatinį sūnų. Bet tas sū- lienė didžiai nuliūdę dėl
muose. Joje auklėjami busimieji mūsų vadai, ant ku das buvo nuliūdęs, nusimi
nuo to laiko, kai ji rašė nūs turėjo baisią ligą. Ka- sūnaus nelaimės. Jis pasarių pečių kris sunki našta išlaikymo lietuvybės vis nęs, dvasia palaužta, nes kyti. Jos esmės kiekviena
da jis tik atidarydavo bur- kė tarnams norįs matyti
didėjančiame ištautėjimo sūkury. Kolegijos vadovybė jos širdis buvo perverta dalelė virpėjo priešingumų jam, kad pasitaisytų, kad ną kalbėti, varlės ir rūpu- karalių, nes žinąs kaip
pilnai tai atjaučia ir numato, kokios griežtos ištver sopulingos motinos kar menininko pasiryži m u i. mestų nuodėmingą gyve žiukės1 iššokdavo. Karalius karalaitis galįs būti išgyTada garsus tapytojas ta nimą, kad sugrįštų į Baž su karaliene buvo baisiai dytas.
mės auklėtiniai bus reikalingi, kad galėtų savo idea čiais skausmais.
nyčią ir vykdytų Dievo į- dėl to nuliūdę ir nuolat | “Karalaičiui reikia nau
lus išlaikyti. Taigi jos rektorius, gerb. kun. Dr. J. Na — Viešpatie, — ji meldė rė:
sakymus.
Savo išdidume verkė. Bet ta nelaimė ne jos širdies”, sakė keleivis
vickas tėvišku rūpestingumu auklėja studentus, aky si, — tik Tu vienas žinai, — Dievo keliai yra neri
liai dabodamas kiekvieną jų dvasios krypsnį. Neišti kaip esu susirūpinusi ir boti ir paslaptingi. Tačiau, jis užsirūstino ant gero mažėjo. Garsiausieji pa karaliui. “Visa nelaimė
kimybė katalikybės ar lietuvybės idealams raunama kokius jaučiu skausmus, mes, silpnu savo protu, sios ir meilingos motinos, saulio gydytojai buvo ne- tame, kad karalaičio širdis
iš studentų širdžių be jokio pasigailėjimo, lygiai kaip kad vienintelis mano sū galime įžvelgti Dievo Ap kuri jam velijo vien tik sykį sušaukti, bet nieko sugedus. Reikia naują širnepakenčiamai naikinamas tinginių “džiakių” tipas. nus, atsitolinęs nuo manęs vaizdos atspindį. Daug y- gera ir troško, kad Dievui negelbėjo. Dieną ir naktį dį įdėti.”
Ne visa žalioji medžiaga pasiduoda, tai auklėjimo me ir išvykęs, prarado kūdi ra atsitikimų, kuriais vyk- būtų ištikimas; po to, lyg karalius sakydavo:
“Pusę savo karalystės
“O
todikai. Atsiranda neįl^užiamų “džiakių”, kurie galu kystės nekaltumą, pamir dosi Visagalio Dievo valia. apsvaigęs, jis pasinėrė pa kad mano sūnus išgytų; tau atiduosiu”, sakė karatinai apleidžia Kolegiją, tačiau didžiuma studentų iš šo namų židinį ir atsiža Šiandien gal Dievo Apvai saulio linksmybių ir sma aš viską atiduočiau už jo įlius, “jei tu išgydysi ma
laiko tą sveiko proto ir minties bandymą ir išsivysto
gumų verpetan, norėda išgydymą”. Karalienė taip no sūnų”.
į skaisčius darnius jaunikaičius. Žiūrinčiam iš šalies dėjo savo tikėjimo. Savo zda mane siuntė į šią baž mas užmiršti meilingos pat verkdavo sakydama: “Aš jokio atlyginimo ne
džiugu, kad ir mes lietuviai jau mokinamės jaunąsias gyvenime, Viešpatie, aš nyčią vien tik dėl to gar
“Kada ta nelaimė praeis, imsiu”, atsakė keleivis,
tautos intelektualines pajėgas pakreipti savo naudai. nieko nebeturiu, tik tą vie bingo paveikslo, kurs bū motinos balsą, paskandin kada mano sūnus pa “bet turite leisti karalai
Užteks ir mums būti visų išnaudojamiems. Pažinkime nintelį savo sūnų; dėl to tų tapytas tamstos pavy ti kūdiškojo nekaltumo at sveiks.” Tačiau nelaimė čiui eiti su manimi”. Ka
pagaliau, savo vertę ir gabumus ir liaukimės vergavę nuoširdžiai maldduju Ta dalu, kad per jį koks pa minimą, namų židinio išsi
ratas ir karalienė atsisvei
kitiems. Tai jau supranta mūsų moksleivija, ypačiai vęs sugrąžinti man jį at klydęs sūnus grįštų atgal ilgimą ir sąžinės griauži- naujo atgimė. Jame atgi kinę su sūnumi išleidę jį
gal, idant galėčiau ir vėl pas Dievą, jo Kūrėją. mą.
Marianapolio studentai.
mė kūdikio šventasis tikė su nežinomu keleiviu į ne
Nūngi,
sopulingosios
mo

Tamsta
gerai
supranti,
jį
priimti
pas
save
ir
pri-į
jimas
ir Dievo baimė! Jis žinomą kelionę.
Lietuvių Kolegija turėjo sunkią pradžią. Nevisada ji buvo puošniame Thompsono dvare. Pusę savo glausti prie savo krūtinės, kokis palaiminimas gali tinos paveikslas atidarė jo troško, kad tik kunigas ką Viename mieste gyveno
gyvavimo laiko jai teko išvargti Hinsdale, Illinois, a- ir tvirtai jį laikyti prie sa nužengti iš Sopulingosios sielos žaizdas ir namučių nors prakalbėtų, kad pa išmintinga moteriškė, kuri
pytuštėj lygumoj. Pradžioje jai trūko pačių elementa vęs, kad amžinai nepražū Motinos paveikslo. Aš ne išsiilgimas tapo nenumal lengvintų tą baisų tylėji- buvo pagarsėjus netik ša
rinių patogumų. Bet didvyriškai ištvėrė savo kilniam tų. Viešpatie, paslėptas Į tikiu, kad tamsta atsisa šinamas. Jis turi matyti mą, pripildytą baime ir iš vo išmintimi, bet ir stebė
uždaviny, kurs atrodo juo didesnis, juo daugiau kliū Tabernakule, Tu meldeisi kytum pozuoti tokiam kil savo motiną. Tuos motinos metinėjimais. Betgi toly tinais išgydymais. Kelei
čių nugalėjo, ir nugalėjo todėl, kad jai vadovavo dina į Dangiškąjį T^vą už nusi niam paveikslui.
ruožus, kuriuos jos gracin giose apystovose, kunigas vis atvedė pas ją karalai
miškas kun. Dr. J. Navickas. Toki vadai nesiduoda dėjėlius, kad žmoniją iš Ir žilagalvė senutė nuo game veide pagamino, jis negali be svarbaus reikalo tį. Savo stebėtinu sumanu
laužiami. Jiems tik viens kelias težinomas — .pirmyn. laisvintų iš skurdo ir ne lankiai linkterėjo sutiki turi nubučiuoti, nuimti.
kalbėti. Kunigas turi mels mu moteriškė įdėjo kara
laičiui naują širdį. Kuomet
Ir pirmyn jis eis, kol neišves savo mylimąją Kolegiją laimių. Pasigailėk manęs mui.
Buvo gan vėlu, kuomet tis. Pranas būtų meiliai jis pasveiko pasiuntė at
ant saugaus visokiais atžvilgiais kelio.
KJ:vargšės ir susimilk ant, — Aš sutinku tamstos jaunuolis atvyko į savo sutikęs melstis, bet maldos
gal pas karalių.
mano sūnaus! Tačiau, ne kilniam pasiryžimui, — ai gimtinę. Nuo geležinkelio žodžiai neišėjo iš jo lūpų,
mano valia, bet Tavo valia dėjo pamaldžios senutės stoties,
ilgas
vieškelis nes baisiai buvo susirūpi Pamatęs savo tėvą kara
laitis tarė: “Kokį stebėti
tebūnie!
galutinas atsakymas.
prieš jį stojo tamsumoje ir nęs apie savo motiną.
nai gražų sapną aš sapna
Bažnyčioje buvo nebylė
šaltokas vėjas kliudė jo Menkoje grįtelėje mirš vau”. Ir jam kalbant iš
tyluma. Sutemos šešėliai Metropolitano Meno Pa žinksniams. Nors ir dau tančioji motina rūpestin burnos krito blizgantys
pradėjo skverbtis į vidų. rodos rengėjai tais metais gelis metų pralinko, kai gai laukė ateinant kunigo, deimantai ir žėrintys auk*
Artėjant vasarai, kiekviens natūraliai jaučia pa Vyras sėdynėje įtemptu I pirmutinę dovaną pripaži apleido savo gimtinę, visgi kurs paskutinį kartą jai so gabalėliai. Visi džiautraukimą kur nors išvykti. Turtingesnieji keliauja į žvilgsniu žiūrėjo į beklu- no Fritzui Kessleriui už jo jis nepamiršo ir žinojo tą atneštų Dievo'Kūną, kad,gest visi norėjo klausytis
platų pasaulį; tie kuriems gyvenimo sąlygos mažai pančią senutę, paskendu- [menišką
kūrybinį paveiks- kelią į namučius, kur jo bendroje Komunijoje su ji kalbant, visi norėjo prie
j
teleidžia lėšų išeikvoti pasiimą bet kokias atostogas, šią nuolankioje ir nuošir-j' lą:
Sopulingoji Motina. motina, tapusi našlė, pati Eucharistijos Viešpačiu ji 3° arčiausiai
gi sunkiai dirbą darbininkai, neturi iš ko nė tokios džioje maldoje.
[Tai buvo tikrai žavėjantis viena gyveno. Namučiai galėtu melstis už savo sū-ral,us ^kele d«į pokyli
prabangos sau pavelyti. Jie pasitenkina tuomi, jei ko
Kuomet ji apleido baž-,[ir tikrai dievingas arkipa- tūnojo tarp dviejų kalnų nų. Ji buvo palikta viena,!sunaus SUSrlzlmu1'
kią gražią dieną, laisvą nuo darbo, išvažiuoja į laukus
tyru oru pakvėpuoti. Keliais pastaraisiais metais su nyčią, jis ją sekė ir pasvei veikslas. Žiūrovų minios ir apie valandą ėmė laiko nes lankytoja turėjo sku-. Mirus karaliui, jo sūnus
sidarė gražus paprotys turėti Lietuvių dieną, liepos 4, kino, kai išėjo pro bažny apnyko apvainikuotąjį me juos pasiekti. Eidamas pro bėti prie mažų savo vaikų ; užėmė sostą. Jis buvo toks
gerasjr taip gražiai kalbė
Thompsone, Conn., Marianapolio Kolegijos darže. Tas čios duris. Senutė sustojo.' nininką, gėrėdamiesi jo bažnyčią, jis pamatė seny
susivažiavimas tiek įdomus, kad per 3 metus, sutrau be žado, atkreipdama savo didingu arkiveikalu ir sie vą kunigą, pasirengusį li ji viską prirengė dėl kuni davo žmonėms, kad visi jį
kė po keletą tūkstančių lietuvių iš visų Naujosios An veidą į nepažįstamąjį. Jos kdami šventosios pamokos goniui nešti Šv. Viatiką. go atsilankymo. Nūngi, vadino auksaburniu...
glijos kolonijų. Ta Lietuvių diena išsivystė į tautinę veide buvo paslėpta sopu iš meilingos motinos, pas Tarnas, kurs vienoje ran varpelio gaudimas jai ap Dabar aš pasakysiu tos
šventę, turinčią savyje ir religinio pobūdžio, nes ji, lingosios motinos šventoji I kendusios sopuliuose ir koje laikė švyturėlį, gi ki reiškė Viešpaties atėjimą. pasakos paslaptį. Tos var
visuomet prasideda su pamaldomis, laikomomis ant paslaptis.
skausmuose. Niekas taip toje rankoje turėjo varpe Džiaugsmo vidujinis paju lės ir rūpužiukės, kurios
tyro oro, Kolegijos prieangoje. Dalyvavusieji tame iš — Atleisk man, — jis ta neatjautė to sopulingumo lį, atrodė per jautrus ir jo
krito iš karalaičio burnos,
kilmingame susivažiavime prisimena milžiniškus at rė, — kad aš svetimas, ir skausmingumo, kurį rankos susipainiojo, o švy timas pradžiugino jos sie buvo niekas kitas, kai tik
lą. Ir ji tarė:
laidus kokioj didžiulėj parapijoje Lietuvoje. Jau tas tamstą užkalbinu ir drįstu vaizdavo nutapytas arki- turėlis iškrito ir sudužo.
šiurkštūs, aštrūs, nemalo
vienas dalykas sudaro jaukaus neišdildomo įspūdžio dar prašyti vienos malo paveikslas, kaip vienas Tada jaunuolis išsiėmė — Visagalis Dievas tik nūs žodžiai. Tas buvo dėl
dalyvių mintyse. Didingi Kolegijos rūmai, puošnus
jaunuolis su linksmais bi savo švyturėlį, ir prisiarti rai susimils ant mano vai to, kad karalaičio širdis
parkas, tankus miškas ir apskritai visa erdvi nuosa nės. Aš vadinuos Fritzas čiuliais atėjęs į menišką
nęs prie klebono, prabilo: kelio. Jis ateis pas mane, buvo bloga. Ta išmintingo
vybė sukelia tarsi kokią abejonę: ar tas viskas galėtų Kessleris, ir esu tapytojas
paveikslų galeriją. Jo vi — Jei einame vienu keliu, kad nors dar kartą galė- ji moteriškė tai Bažnyčia,
priklausyti lietuviams? Ar-gi tie juodi darbininkai universitete.
čau jį prašyti, idant grįštų kuri permainė karalaičio
būtų galėję įsigyti tokią nuosavybę? Taip, tai mūsų Kol jos vyras dar gyve- sas linksmumas staiga tai aš nušviesiu kelią.
T.
pas Dievą ir vykdytų Jo širdį.
išeivijos turtas, ir tai ne kokiam tuščiam pasirody no, jis mokytojavo ir bu- i pranyko. Ir jis, mirtinai Ir šviesoje, jaunuolis pa
mui įsigytas, bet skiriamas mūsų apšvietai ir kultū vo karštai pamylęs dailųjį nubalęs, širdgėlingai įsi žino senąjį savo katechetą, valią čia, žemėje.
NĖRA BAIMĖS
rinimui. Nors kartą į metus turįjne progos tą savo į- meną. Iš jo lūpų ji dažnai žiūrėjo į garsaus meninin o klebonas jame pažino pa Kunigas įžengė į vidų, o
staigą pamatyti. Tat su džiaugsmu ta proga pasinau girdėdavo garsaus daili ko menišką tapytą arki- našumą buvusio vieno jau su juo išbalęs jaunuolis, Sykį vienam žmogui pri
dokime.
ninko ir tapytojo, Fritzo veikalą, ir jautėsi lyg sta no ir pamaldaus vaiko, kurs keliais puolė prieš li sėjo aplankyti bepročių
kurs klebonui tarnaudavo gonės motinos lovą, ir, ap- namą. Apvaikštinėjęs, ap
Du kilniu tikslu traukia mus į Marianapolį Lietu Kesslerio, vardą. Tačiau, bo ištiktas.
' siaša rojęs griaudžiomis a- žiūrėjęs prieš išeinant jis
vių dienoje — paremti savo lietuviškąją Kolegiją ir ką gi toks garsus meni — Kas gi atsitiko? Kas šv. mišioms.
užklausė tų nelaimingųjų
katalikiškąją spaudą. Ne svarbu čia ginčytis katras ninkas reikalautų iš jos. tau pasidarė? — klausė jo — Jei neklystų, tai eina šaromis, prabilo:
v•
tų dviejų tikslų yra viršesnis. Vieni pasirenka pirmąjį, našlės paprasto mokytojo, nustelbti linksmi bičiuliai. me tuo pačiu keliu, — ta — Meilingoji ir geraširde —
prižiūrėtojo, sakydamas:
kiti antrąjį, bet tikrenybėje tai abudu taip tampriai kurs nepajėgė aukščiau Ir daug kitų klausimų rė klebonas. — Jei gerasis motule, atleisk
motule,
manatleisk
už tą man
v. už
, tą__ Aį
susiję, kad kits kitą papildo: spauda, platindama ka iškilti šiame pasaulyje.
tams5a. tun, PrJsa.u’
Pranulis patarnaus man, viską, ką bloga esu padaduota jam.
talikiškąją idėją, prirengia visuomenėje Kolegijai dir Tą atmintiną gegužės Tačiau, jis tik atsakė: tai mano palydovas galės ręs. Mano nusižengimai ir rėti, ąr nebaisu kartais.
Juk jei jie susivienytų, tai
vą, gi Kolegija gamina busimuosius spaudos darbuo
atgal
grįsti.
prasikaltimai
tave
padarė
vakarą
juodu
dar
stovėjo
—
Aš
manau,
kad
šių
rū
tamsta su savo pagęlbinintojus, nes spauda be inteligentiškosios vadovybės ne
sopulingąją motiną. Tavo kais būtume nugalėti”.
įmanoma. Tat susipratusiam katalikui abu tie dalykai prieš bažnyčios duris. O- mų šiluma truputį apsvai — Aš vykstu pas
motiną, — atsiliepė
ligoje aš palikau tave vie “Nėra baimės”, atsakė
lygiai brangūs. Jis be atodairos vyksta į Lietuvių ras atrodė prislėgtas žmo gino mane.
Dieną, nęs žino, kad savo dalyvavimu parems du svar nių aimanavimas ir vilti Bičiuliai tik nusikvato nas, kuriam šiurpuliai pa ną. Jei ne prietikis, aš bu prižiūrėtojas. “Žinok, tam
čiaus tave palikęs vieną sta, kad silpnapročiai ne
biausiu katalikiškosios kultūros veiksniu: Kolegiją ir mis. Ir šviesos ir žiburiai jo iš jo tokio neva pasitei rėmė visą kūną.
Į
—
Aš
taip
pat
vykstu
pas
moka susivienyti”.
T.
pasirodė, o vėjelis skleidė sinimo ir tarė:
mirti.
spaudą.
K.
žolynų ir gėlių kvapsnį, ir — Taip gali kitiems sa ją, — atsakė klebonas.
— Tai nebuvo prietikis,
Kun. A. T. (Samata) malonumu pripildė krūti kyti, bet ne mums.
Skubiai pagriebęs varpe mylimas Pranuti. Viskas Kas mėgsta groti lietu
nę.
— Visa, ką aš žinau, tai lį, Pranas be žodžio ėjo į yra iš Dievo malonės, — viškus šokius, tai įsigyki
— Bekeliaudamas, neti- aš turiu kuogreičiausiai jo motinos namučius. Tai tarė mirštančioji motina. te parašytą žymaus komp.
ketai aš čia atvykau, —tę skubętjs iš čia išeiti, — didelįs pergyvenimas jaus — Tai visa įvyksta taip V. Niekaus Lietuviškų Šo
Baigėsi mišparai ir ge žiūrėdama į Tabemakulą, sė menininkas, — ir įėjau jiems šiurkščiai pratarė ti Patį Dievą šalia savęs. vien dėl to, kad Visagalis kių Albumą, jis tindamas
Juk Pranas žinojo, kad Dievas išklausė nuolankios yra piano solo, 1-mai ir 2gužinės pamal4<?s- Maldįp- kuriame ji žinojo esant į šią bažnyčią su viltimi, jaunuolis.
rai smuikai, 1-mam ir 2gi žmonės apleįdo bažny Nuliūdusiųjų Nuraminto kad gautų įkvėpimo iš So It jis išėjo. Kai pasijuto klebonas neša Eucharistinį mano maldos. Tave Dievas rąm klarnetui ąr trumpė
čią. Pasiliko tik du. Ties ją, Apleistųjų Bičiulį ir pulingosios Motinos pavei vienas, jis tekinas bėgo Išgelbėtoją, Visatos Visa man sugrąžino atgal. Įr tu!. Jo kaina $1.00. Užsa
Viešpaties Vartais klūpo Amžinąjį Palinksmintoją. kslo, kokį aš turiu tapyti gatvėmis, lyg kieno guja žinantį Teisėją. Ką jis ma Visagalis Dievas tepalai- kymus siųskite “Darbijo senutė, nuoširdžiai su Tauriu ir drąsiu tikėjimu, Mętropplitano Meno’ Paro mas. Nuo ko jis norėjo ir nė, kad buvo jau senai pa mina tave, meilingas mano'ninkui”, 366 W. Broadvvay,
dėjusi rankas ir maldingai įžiūrinčiu visas paslaptis dai. Kaip tik aš pamačiau troško pabėgti, jis negalė- miršęs, dabar viskas iš sūnelį, Pranuti!...
‘So. Boston, Mass.

Kolegijos Sukaktis

• v

• v

• v

• v
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Motinos Malda

Sėkmingai Baigėsi “Darbininko" Vajus
Pirmą Dovaną Laimėjo M. Kilmoniutę, gaudama 112,566 balsų, Antrą Dovaną - Kun. J. Bružikas su
111, 425 balsais, 3-čią Dovaną - L- Kumpa - 43,070 balsų.

Vajaus Baiga Ir Rezultatai

Gegužės 31 d. sėkmingai
baigėsi “Darbininko” va
jus, kuriame gauta apie
“Darbininko” vajus pasi- į me,
kur
atsidurtume?
baigė. Atsiekta gražių re-Į Tamsi ir liūdną būtų katūkstantis naujų skaityto
zultatų, nes įsigyta ąrti.talikų padėtis. Organizajų. Reikia pasakyti, kad
tūkstančio naujų prenu- cijos išnyktų, veikimas suvisi kontestininkai dirbo
meratų, kas sunkiais da-'stotų ir patsai tikėjimas,
didžiausiu pasiaukojimu ir
bartiniais laikais būtų be- saugus tik bažnyčių sienoatsidavimu, atitrūkdami
veik neįmanoma, jei ne ei- se, būtų įnegailestingai;
_
nuo savo kasdieninių, sun
lė pasišventusių darbuoto puolamas ir engiamas gat
kių darbų. Daugelis gerb.
jų, kurie, suprasdami ka vėse ir namuose. Ir pačios!
kontestininkų skubiai pa
talikų spaudos svarbumą, bažnyčios atsirastų rim
valgę vakarienę, neatsi
įtempė visą energiją jai tame pavojuje, nes laisva
žvelgdami didelio nuovar
išplatinti. Iš viso darbuo manių sukurstyta visuo
gio bėgo namas nuo namo!
tojų būrio garbingai išsis menė neturėdama spaudos
ir rinko
“Darbininkui”
M. KILMONIUTĘ,
kyrė trys asmenys: Mari katalikų idėjoms apginti,
prenumeratas, nepaisyda
jona Kilmoniutę, Jėzuitas- greit virstų laukine minia, laimėjusi ‘Darbininko’ va
mi ar būtų oras—šilta ar
uždaryti juje pirmą vietą. Ji gavo
misijonierius, Tėvas J. reikalaujančia
šalta, lietus ar giedra. Jie LEONARDAS KUMPA,
112,566
balsus.
tvir

Bružikas ir p. Leonardas paskutines tikėjimo
buvo tikri katalikiškos laimėjo trečią vietą vajuv*
Kumpa. Jie lengvai pra toves — bažnyčias.
spaudos apaštalai. Kad ir . je, gaudamas 43,430 balsų,
lenkė kitus ir užsipelnė Tai ne tušti žodžiai, bet
nevisiems lygiai sekėsi, i
garbingo pažymėjimo ne skaudi tikrenybė. Liūdnu
nevisi po lygų prenumera
dėl tuščios garbės, kurios tam pavyzdžių turime iš
torių skaičių gavo, bet vi
kilnūs darbuotojai netrok Meksikos ir Ispanijos gy
sų buvo viena mintis ir ti
šta, bet dėl paprasto dė venimo. Kad neprieitume
kslas — kuoplačiausiai pa
kingumo, kurį jiems kata prie tos šiurpulingos kri
skleisti “Darbininką” lie
likiškoji visuomenė yra zės — bažnyčių uždarymo,
tuvių tarpe. Šiuo pasitar
skolinga. Gauti, kaip p-lė privalome didžiausiu atsi
navo žymiai Dievui ir tė
Kilmoniutę, 112 tūkstan dėjimu ir neilstamu uolu
vynei. Taigi, reiškiu kuočių balsų katalikiškosios mu palaikyti
i širdingiausios pad ė k o s
katalikų
spaudos konteste tai reiš spaudą. Taigi tie visi gar
kaip kontestininkams, taip
kia įdėti visą širdį į tą bingi spaudos platintojai
ir tiems, kurie parėmė
kilnų darbą, sueikvoti tam privalo jaustis, kad eina
kontestininkus užsiprenu
visą laiką ir sveikatą ir didžiojo Genčių Apaštalo,
meruodami laikraštį ‘Dar
tiesiog degti katalikiško Šv. Povilo, pėdomis.
bininką”. Lai Dievas vi
sios idėjos uolumu.
siems
atlygina už katali
K.
SOFIJA
RIMAITE,
kiškos
spaudos parėmimą.
Mūsų lietuviškoji, o ypa
ONA SAURIENĖ,
lawrencietė,
gavo
27,430
D.
GERB.
KUN.
J.
BRUŽIKAS,
Jėzuitas,
uoliau

tingai katalikiškoji spau
LDS 1-mos kp. kontestanbalsų.
sias Katalikų spaudos apaštalas, LDS. Garbės narys,
A. Peldžius,
da be vajaus negali išsilai
tė,
gavo 17,610 balsų.
einąs ir kitus vedąs Šv. Povilo pėdomis. Jis laimėjo
kyti. Tam priežastis —
Vajaus Vedėjas.
I
vajuje antrą vietą, gaudamas 111,425 balsus.
prispaudusi mus ekonomi
I
nė depresija ir vis mažė
I
jantis lietuviškasis išeivi
PASTABA:
šiame
vaju

PATIKRINOME
jos elementas. Prie uoles
je nuoširdžiai darbavosi
LDS. Centro Valdybos pakviesti, penktadienį, bir-! 36 kontestininkai. Labai
niųjų mūsų spaudos rėmė
jų tenka, priskaityti iš
želio 5 d. š. m. mes žemiau pasirašę, buvome atvykę j apgailestaujame, kad ne- I
Lietuvos atvykusieji atei
į ‘Darbininką’ ir patikrinome “Darbininko” vajaus visų kontestininkų turime
viai. Čia gimusieji lietu
kontestininkų balsus. Peržiūrėję radome, kad p. Ma paveikslus - klišes. Taigi,
viai labai silpnai domisi
rijona Kilmoniutę gavo daugiausia balsų; antrą vie talpmame tik tų, kurių tu
lietuviškąją spauda dau
rime.
tą — kun. J. Bružikas, S. J.; trečią — p. L. Kumpa.
giausiai, tur būt, dėl men
Kitų visų kontestantininkų balsai knygose užra
ko kalbos pažinimo. Yra ir
Pradžioje vajaus krei
šyti taip, kaip skelbiama šiame puslapvi.
kitų kliūčių, tarp kurių
piausi laiškais pas kiek
Vajaus vedėjo p. A. Peldžiaus knygos buvo veda vieną kontestininką pra
svarbiausioji tai neįverti
mos tvarkiai ir kiekvieno kontestininko balsai už šydamas, kad prisiųstų sa
nimas katalikiškos spau
rašyti.
J. JESKEVIČIUS,
dos reikalingumo. O tas
vo fatografijas, bet dau
J.
GLAVICKAS,
Kun. P. Juškaitis
dalykas juk taip aiškus. LDS. 1-mos kp. kontestigelis kontestantų nepatenA. J. PATECKIS,
Kun. P. Strakauskas
Nebūk šiandie katalikų ninkas, gavo 8,900 balsų. Worcesterietis, laimėj ę s
kino mano prašymo — ne- nartfordietis, laimėjo kon18,150 balsų.
spaudos, kur mes dingtuAdv. J. Cunys.
prisiuntė.
į teste 15,125 balsus.
V I

• V

v •

V-

• v

I

• V

v •

Darbininko” Vajaus Kontestininkų
Rezultatai
M. Kilmoniutę, LDS 1-mos kp. kontestante.... 112,566
Kun. J. Bružikas............ ..............
111,425
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass................... 43,070
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass.......................... 27,430
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest. 19,985
J. Glavickas, 108-tos kp. kont.............................. 18.150
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestante ....... 17,610
F. A. Kundrotas, Phila. Pa.............. ...................... 17,235
Ą. J. Pateckis, Hartford, Conn.............................. 15.125
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 13,365
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont .........
12,750
K. Nadzeika, Nashua, N. H.......................
10.150
B. Mičiunienė, New Britain, Conn........... .
10.125
J. Jeskeyičius, LDS 1-mos kp. kont.........
. 8,900
J. Makštutis, Scranton, Pa. .......................
. 7,650
V. Butrim, Rocheter, N. Y.........................
. 7,200
K. Vosyliene, LDS 1-mos kp. kontestante
.7,050
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ........
6,500
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.............
. 6,235
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont..........
. 5,740
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa. ..*...........
4,200
M. Kauklys, Keamy, N. J.........................
. 3,375
J. J. Naudžius,
Westfield, Mass.................
.3,000
• v*
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont.........
. 2,775
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...
. 2,600
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont......
1,800
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass........
. 1,800
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass........
. 1,800
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III...............
. 1,225
Ę. Palevičius, LDS 7 kp. kont............
.... 900
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y.
...... 900
A. Delinas, Greenfield, Mass.................
...... 900
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont.
........ 700
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.
600
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa....
600
600
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. ...

DAICI VII UI A112 9 IETĮIVIII rovė ir čia rodo niekur ne- pdamasi
DAIul VlLniAUO LlLlUVIy girdėtą jlenkų
Ipnkn siautima
siautimą kultūroj
kultūros

•v

lietuviškuos i u s čiantiems sūnums sunkio
je bandymo valandoje.
židinius.
Tsb.
vandališku. įsiutimu griau-; _ Vilniaus krašto ateiGALGOTA
ti švietimo įstaigas ir vai-pančios žinios dabar tik ir j
kyti kultūrines visuome- tekalba, kad tai šen, tai
...“Aš matau pasaulyje
ten —
uždaryta
lietuviška
Kaip žinoma, teoriškai nes organizacijas. Visa,
------—
— ----------- galingų pastangų, drąsių
____ : !.mokykla, 4X
—XŠv.
— Į
Lenkijoje yra įvestas būti- tai kultūringam žmogui
išvaikytas
•
v bandymų pasiekti gražiauk£ ’kitą;
klip'Kazimiero
Skyrius, 1Sišnas pradžios mokslas, bet atrodo ne Liz
1
~
«
griauta
lietuviųt ----------skaitykla,,, S1^ idealą, kokį tik zmopraktiškai jis nevykdo- baisiai žemas!
ogriovimo
--------- o
---------------mas. Nevykdomas dėl to darbas, kuriam gali pane- suimta keliasdešimt nekal- gaus protas gali nuvokti,
kad tokiam dalykui trūks Sėti gal tik prieškariniai tų lietuvių ūkininkų, atim- bet, iš kitos pusės, bujoja
ta mokyklų, mokytojų ir rusų minios veiksmai, ku- ta už mokesčius paskutinė žemoji, aistra, kurios pabendrai pastangų švietimo rie vienu žodžu buvo vadi- karvė, gyvulišku šlikštu- vyzdžiu, kaip tik dabar
—
—---4„i_4„ —
mu i~-i
lenkų
pasielgta
su —
mo-matome ž -ni
į.
reikalui. Ir iš viso švieti narni “pogromais”.
„ /TX ... . *
mo reikalai Lenkijoje yra Kultūrinių ir švietimo į- tenmis ir tt.
kitų reikalų eilės paskuti staigų pagromus Lenkijo Lietuvos visuomenė atsi- me (Kettlens).
_______
nėje vietoje. Dėl tos prie je daro ne įsiutusi
si miesto dėjusi seka visa
visa, kas damm 11117101 III
žasties, pasak oficialius atmatų minia, 1bet lenkų bar daroma anapus de- UVItJŲ UnUANItAulJy
lenkų duomenis, dabarti administracija, šito jos markacijos Unijos. Su- ApSKRĮg|y GEGUŽ|NĖ
J. J. NAUDŽIUS,
nėje Lenkijoje be mokyk- pagrobimo smūgius junta prantama, kad jąi kiekWestfieldietis, gavo 3,375
,U|los kasmet lieka per mili lenkų užgrobtųjų sričių viena tokia, iš ten ateinanbalsus.
joną vaikų.
tautinės
mažumos,
žinia —
nė tik ---------rūpesčio LDS. N. A. Apskričio ir
t
“
“““ .o “skau7“ ti, ----_______ _______
lietuviai.
j.
kelia,
Kena, bet
Dėt ir širdį
girtų -----yęria Moterų
N. A.
Tai jau baisus barbarė džiausią
skausmu.
Jąį
kylą
Apskričio
ižinė
įvyks
jimo reiškinys, kokio nė Lietuviai, kaip kultūrin- gailiu
,
,.
- ”
.
PiF; rugpmčio 16 'į. Š. m., Patik kur nors Europoje, bet gesnė dabartinėje rytų
kada
gi
bus
galas
tai langos parke, Šv. Prancigir iš viso kur kitur, ata Lenkijoje tautine mažuma ma,
r
ir
kada,
pagaliau,
Lawrence,
tinkamo masto valstybėje, iš seno turėjo savo moky- sauvalei
į . ...
- r^Y1- ju ' kaus liet par. —
-z;—v
kaip Lenkija, nerastume. klas, savo kultūrines drau- ~nkai. atstatys to> krašto Mass. (Methuen, Mass.).
__
. kad bijąs su plačiai išsisako.lietuviams, nors » turėtą-, I Šią dviejų Naujos AnglĮTodėl ir rodytųsi,
tokioje* valstybėje,’ kaip jusiais skyriais ir savo slas ,elsesjos organizacijų ApsknT
iivlrlaa
Pasteru
Lenkija, kuri mėgsta pre- skaityklas.
Pastar u n-i
o j nu Lietuvos visuomenė, magegužinę kviečiainos
tenduoti i kultūringa vai-1 metu lenkai ypač nukreipė tydama lietuvių kultūros Y1803
w Moterų bą^opos.
Yra
stybių eiles ir kuri
yra
prisavo
pagrominius
veiksžidinių
pogromus,
turi
kuopus,
ira prago
pmau-
kun
pnr
siėmusi visą eilę prievolių mus prieš lietuviškus kul- vengti viso to, kas netik- ™oS
dien.ą .^Y? Parentarptautinėm sutar
. , tų kultūringai ir savo versa/° kkolonijose
.ol?P1ijose. nesuta r t i matūros
m Į tūros židinius.
-....................................
bet skaitlingaipa
da
švietimo, socialiniais ir ki- Nuo pereitųjų metų ru- tę suprantančiai
tautai.
tais reikalais mažumų at- dens Vilniaus krašto lie- Ji neturi Įeisiąs provokuo*
žvilgių,'rodos, galėtų Imti,tuvių visuomenės horižon- jama į kuriuos feB.kn^į®6^ Palangos parke,
jai jau neremiama, tai tas apsiniaukė storais, po- tutinius žygius. SušivaldyKengejaa.
bent nęslopinama iniciaty-graminiais lenkų sauvalės, mas, kaip sako Vilniui va- * Veiklinv
ir ctinriniP jau-imi.
va pačiai visuomenei rū-debesimis, kurių prieblan-1 duoti Sąjunga savč atsi- Veiklioje ir. stiprioje
P J® J
F. KONČIUTE,
— ir
•_ švieti-:doje
:_A^Ljoje ir
įj. švaistosi
šaukime Kį visuomenę, -pa-- *nysteje
Bpstonietė, laimėjo 5,740 pintis kultūros
švaistosilenkiška-----------------v-.• yra įrašyta ilga ir
balsų.
mo reikalais. Tačiau tik- sai barbarizmo batas, try- dės Lietuvai ir jos ken- laiminga senatve.
X •
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bet mieloji lietuvaitė, ku- tuomi, jog jrme dalyvaus žiai savame seime, Brook-|
Pranešimas
rios vardas, berods, Onutė, garbingieji Vyčių įdėjos lyn, N. Y., ten, kur šioji
KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ atsakinėjo tik lietuviškai, broliai iš Lietuvos — pa- sąjunga buvo sutverta.
Gai ji to nejautė ką aš vairininkų atstovai -Dr |
s,jun
gos jau
kele-.
_____
______
LDS. N. A. Apskričio metinis suvažiavimas įvyks
jaučiau
lietuviu
būdamas.
J.
Leimonas,
Pavasario
&
KOLONIJOSE
tas įžymių vargoninku mi- sekmadienį, birželio 28 dieną š. m., 1 valandą po pietų,
girdėdamas jos kalbą. Ki- Federacijos vyriausias va- rė, nesulaukę jubiliejaus. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos svetainėje, Temple
taip negalėdamas pareikš- das ir adv. J. B. Laučka Jie taip pat, kaip ir mes, St., Nashua, N. H. Visos kuopos kviečiamos dalyvauti jai savo nuoširdumo, didelis Lietuvos ir Ameri- dirbo dėl lietuvių tautos ir ti. Malonėkite atsiųsti savo delegatus, įteikdamos
; karštai širdyje bučiavau, kos jaunimo veikėjas. Sei- Dievo garbės: rašė lietu-i Jiems gerų sumanymų. Taip gi raginame, kad LDS.
Duok Dieve, kad visos tą me jie laikys paskaitas ir
patį jaustų, ką jaučia ir oficialiai, iškilmingai į- viškus vaidinimus, dainas kuopų valdybos peržiūrėtų savo knygas ir kiek kuopa
toji susipratusi lietuvaitė, teiks Lietuvos Vyčiams ir mokė jaunimą loštį, dai- skolinga apskričiui tuojau prisiųstų iždininkui arba
ir bažnyčioje Dievą prįduotų mokesnius suvažiavime.
tai
tikrai,
galėtumėm pavasarininkų sutaisytą ir nuoti
garbinti. Mes tuomet netu
drąsiai sakyti, kad mūsų Amerikon iu atgabentą rėjome savo žurnalo jų gy
LDS. N. A. Apskričio Valdyba:—
išeivijos lietuvybė niekuo- gražiąją rankdarbių paro- venimo istoriją įrašyti,
Dvasios Vadas — Kun. S. P. Kneižis
met nemirs.
dą.
nebuvome galingais nei jų i
Pirmininkas — Jonas Kumpa
Daugumoje vietos lietu-1 L.
7 Vyčių kuopos ir aps- kūrinius išleisti ir jie ta-i
*
V
*
•
IX
4
x
_
—
Z
v
•
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•
Vice-Pirmininkė
— M. Urmonienė
kuris daugiausiai prisidė viai paprasti darbininkai, kričiai renkant atstovus į po užmiršti,
Raštininkas — Tataas Versiackas
kuomet turime
jo uoliai ragindamas pa bet pilni broliško nuošir-Seimą yra prašomi prįsi-, Dab
Iždininkas — Mykolas Grilevičius.
muzikali žurnalą
rapijiečius dalyvauti toje durno, linksmi ir vis trau- laikyti sekančių taisyklių:
Širdingiausią padėką ta programoje ir išreikšti sa kė visais pašaliais lietu-1 1. Kiekvienas apskritis “Muzikos žinias” ir lai
gali siųsti po du ar dau25 metu LIETUVIŲ DIENOS REIKALU SUVAŽIAVIMAS
riame nariams LDS 8 kuo vo nuoširdumą vaidinto viskas dainas.
Gal
kiek
tik
jaunimui
giau
atstovu,
iš
kurių
du
mm
.ai
sulaukėme
zo metų
.
.
...
.
.......
ĮVYKS BIRŽELIO 21 D.
pos už jų tokį didį pasi jams.
jubiliejaus, sueikime j di€
darbavimą dėl mūsų. Jų Širdingai dėkų Lawren- buvo liūdnoka, nes kažin turės pilną balsą seime,
desnę vienybę, pažinkime
Lietuvių Dienos reikalu suvažiavimas turėjo įparengimas Whist Party ciečiams, kurie nesigailėjo kodėl tai nebuvo muzi 2. Kuopos nuo kiekvieno vieni kitus! Padarykime vykti sekmadienį, birželio 7 d., Šv. Kazimiero par.
dešimties narių gali siųsti
(bal.
18 d.)
.kmguma.
.
. užsipelno
. žodžiai
v- ,v. . dėlaiko
atsilankyti
ir
daly- kantų.
po vieną ar daugiau ats visų vargoninku vieną pa- Worcester, Mass., bet dėlei svarbių priežaščių šis su
Apie
9
valandą
linksmus
kurio
ne.
■
•
•
J
..
.
J
..
,. vauti Jjaunimo veikime.
montrealiečius lietutis pa tovu, bet kuopa turės tik veiksią. Tuomet šis jubilie- sirinkimas atkeliamas į sekmadienį, birželio 21 d. Su
pajėgia išreikšti.
š> širdingiausį “Dėkų” teikiame y-j Prie to dar negalime lydėjo į namus.
Brolis. tiek balsų seime, kiek kuo jus istorijai bus brangus sįrįnkimas įvyks kaip buvo nutarta Šv. Kazimiero
poje randasi dešimčių pil ir mumyse paliks amžiną ar mokykjos kambaryje, 3 vai. p.p. Worcester, Mass.
patingai Didžiai Gerbia- praleisti
nepaminėję ir
SS'
I suvažiavimą yra kviečiami iš Mass., R. I., Conn.
mam Kunigui Juškaičiui, tuos geradarius, kurie pa- L. VYČIU NAUJOS AN nai užsimokėjusių narių.
3. Atstovais gali būti tik prisiųstumėte savo paveik- *r N: H. valstijų veikėjai LDS, kp. atstovai ir Įvairių
kuris taip uoliai ragino rodė savo nuoširdumą nuGLIJOS APSKRIČIO
pilnai užsimokėję Centre slą ir pilną vardą pavardę komislJU nariai bei valdybos dalyvauti šiame svarbiažmones atjausti ir daly- veždami
ir parveždami
BASEBALL LYGOS
nariai, kurie renkami tik ir miestą, nes taip bus pa- me susirinkime ir duoti pranešimus apie draugijų
vauti tame parengime; ■ vaidintojus iš Cambridge.
LOŠIMAI
tai nuo pilnai užsimokėju rašas po paveikslu.
taipgi poniai Žilienei, po- Ši padėka teikiama ypadalyvavimą Lietuvių Dienos šventėje.
sių
iki
rugpiūčio
1
d.
1936
niai Smilgienei ir ponui tingai: kunigui J. PlevoBirželio 14 d., So. Bosm. Delionienė,
..Tas paveikslas
„ tilps ‘MuVaisiauskui už jų neilstan- kui, p-lei Enkauskaitei, p. ton ir Lawrence, Lawren- m. narių.
finose prieš seimą
Liet. Dienos Reng. Kom. raštininkė.
tį darbavimasį, kuris išve- Galvanauskui, p. Malinau- ce; Providence ir Nor- 4. Atstovai privalo turedė tokias gražias pasek- skui, p. Kisieliui, p. Ka wood, Norwoode; Worces- ti įgaliavimus (mandatus)
su dvasios vado, pirminin dintas 8—10. Kaina nusta-; KIEK KAINUODAVO I PATAPK AMERIKOS
mės. Prie to dar dėkuoja-: minskui, p. Potemborgui. ter neužimtas.
tyta $2.50.
PILIEČIU!
Širdingai
me tiems, kurie aukavo,; *
’“J:
' dėkingos,
Birželio 21 d., Worcester ko ir raštininko parašais, Tad prašau visų prie' STATYBA SENOVEJE
ir
jeigu
galima
kuopos
Seselės
Jėzaus
darbavosi, dalyvavo ar ko-i
ir Providence, Providence;
darbo.
Nukryžiuoto. Lavvrence ir
Manant
apsigyventi
Akiu kitu būdu prisidėjo!
Norwood, antspauda.
•1
•
*1 “1
*
N. Kulys, sekrt.
prie tos pramogos.
Susidomėjimas
senove,
merikoje,
reikėtų
kiekvieNorwoode; S. Boston ne Plačiau apie Seimo tvar
1619 N. Damen Ave.l
jos paslapčių aiškinimas "a?? PataPu Amerikos piužimtas.
ką bei įvairius parengimus
Jausdamos ir gerai žino
Chicago, III.
Birželio 28 d., So. Bos bus paskelbta spaudoje
damos, kad šie žodžiai ne
nuolat domina jvainus ty- vra griežtai reikalaujama,
pajėgia tinkamai išreikšti Šių metų gegužės mėne ton ir Worcester, Worces- vėliau.
rojus. Tie tyrinėjimai duo- kad kiekvienas darbininA. J. Mažeika,
mūsų širdies dėkingumą sio 31 dieną (sekmadienį) ter; Providence ir Lawrenda, be ko kito, įdomių pa- kas būtų Amerikos pilietis
Lietuvos Vyčių Centro
ir norėdamos kiek galint Tetrauville parke įvyko ce, Lawrence; Nonvood
lyginimų su dabartim.
— kitaip neduoda darbo.
Pirmininkas.
jums atsilyginti, užtikri piknikas. Nors diena buvo neužimtas.
PARAPIJOS PIKNIKAS
Norintieji
išsiimti pilietiš
name, kad prisiminimas ir nepergražiausia, tačiau Liepos ir rugpiūčio mė
Visi cambridgiečiai lau-1, Neseniai buvo iškeltas kas popieras. nusipirkite
jūsų dažnai jungsis mūsų buvo suvažiavęs gana di nesiuose lošimai bus pa
kia ir rengiasi prie para- klausimas, kaip senovės knygutę “Pilietybės kate
maldose; maldausime dan dokas vietos lietuviu bū skelbti kitame “Darbinin
pijos pikniko, kurs įvyks egiptiečiai statė savo gar- kizmas”. kuri padės Jums
giško atlyginimo. Tikimės, rys. Lietuviškas ir tikrai ko” numery.
Palangoje Methuen - Law- siuosius faraonų kapus — tapti Amerikos piliečiu.
kad Jis, Kuris nei duoto lietuviškas piknikas. Ki Adv. Antanas Mileris iš
rence, birželio 28, sekma- piramides, kiek darbo jė- Jos kaina 10c., su prisiunstiklo vandens nepralei taip kalbant ir negirdėsi.1 Worcester aukoja sidabri
timu 15c. Rašykite:
džia neatlyginęs, išklau Montrealiečiai yra labai nę taurę laimėjusiam rate Pereitame “Darbininko” dienį.
1 gų ir valandų jų statybai
“Darbininkas”,
sys ir mūsų maldų ir su- gražus tuo atžvilgiu mūsų; liui N. A. Lietuvos Vvčių. numeryj buvo pranešta, i Prie įžangos trįs laimės sunaudota ir, pagaliau,
366 W. Broadway,
Jonas Micka, Sekr. kad Dainų Šventė, rengia — geros ir gražios dovateiks jums gausų atlyginipavyzdys.
Jie
So. Boston, Mass.
Pasirūpinkite
Įsigyti
kiek
P
mi
S°
vlsa
tai
kama
'
*
ma devynių parapijos cho- tikietų,
y.?®kalbos viešai •
kad
laimėti
dovavo.
Du
tyrėjai
apskaičiavo,
rų, ;vyks rugpiucio 2 d. s.1
(vartoti °niekur^ nesigėdina*
m? Bet dėl svarbių prie-,,
kad, mūsų dabartiniu ma- Telefonas: Plaza 1350.
Jums dėkingos,
neišskiriant
ir
jaunesniožaščių tą dieną negalime' Gaspadines^renka aukas, tu matuojant, Gizės piraSeselės
sios kartos. Man, kaip
olIMAj
idės viena statybos merengti išvažiavimo.. Taigi valgius gamina, pyragus m
mides
Jėzaus Nukryžiuoto.
svečiui, labai_ malonu įbendra
chorų
Dainų
Švenkepa,
kopūstus
verda,
zodžiaga turėjusi kainuoti Graborius ir Balsamuotojas
spūdį padarė, tai girdėtas RUGPIŪČIO 4, 5 IR 6 DD.
423 S. Paca Street
tė jvyks ne mgp. 2 d., bet
aPie15? milijonų dolerių,
Ivienos lietuvaitės pasikal-^
-----------BALTIMORE, MD.
. bėjimas su ją kalbinusiu Šiuomi pranešama, jog liepos 26, 1936, Palangos rytų daug pelno.
Piramidę, esą, turėję sta
jaunu lietuviu, kurią už- Lietuvos Vyčių organiza- Parke, Lawrence, Mass.
tyti 10.000 darbininkų aŠirdingai dėkuojame vi- kalbinus angliškai, su pa- cijos 24-asis Seimas įvyks Mass. ir N. H. Vargoninku
pie 200 dienų, vadinas, dar
Skyriaus Valdyba.
siems, kurie prisidėjo prie nįeka atsakė, kad ji esan- š. m. rugpiūčio (August)
reikia pridėti išlaidų — at
(WRUBLIASKAS)
pasekmingo išpildymo ti lietuvaitė; jeigu neži- 4, 5 ir 6 d.d. Providence,
lyginimo apie 3^2 mil- dol. LIETUVIS GRABORIUS IR
gražios vakaro programos, nąs, tai ji pasakanti, todėl R. I.
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS
kuri įvyko šv. Pranciškaus ir toji kalba jai, kaip ir! Visa Amerikos lietuvių
Tai tikrai baisūs skaičiai.
parapijoj, Lawrence, Mas- jos tėvams yra maloniau- katalikiška visuomenė y1000 Washington St.
'ASMENIŠKAS PA TA RNA VlifAfT
Tačiau įžymūs egiptologai
sachusetts sekmadienį, ge sia; svetimą vartojanti pač vadai, kuriems tik rūNORWOOD. MASS
, vis dėlto juos dar žymiai
331 Smith St.,
gužės 24 d.
ten, kur negalinti savo pi mūsų jaunosios kartos
TEL.
Nonvood 1503
padidina ir sako, kad Che
PROVIDENCE, R. I.
Ypatingai trokštam iš kalba susikalbėti. Nors ateitis Amerikoje maloniai Šiais metais sulaukėme
Montello Office:
opso piramidė turėjusi at
Telephone:
reikšti gilią padėką Di kalbėtojas ir toliau graba- yra kviečiami dalyvauti A.L.R.K. Vargoninku Są
10 Intervale St.
Ofiso: Dexter 1952
sieiti apie 150 milijonų
džiai Gėrbiamam Kleb. ku liojosi angliškai, kurios šiame seime. Nes šis sei- jungos 25 metų jubilie
TEL.
Brockton 2005
Namu: PI. 6286
darbo dienų!
nigui Pranciškui M. Jurui, gal ir pats gerai nemoka, mas bus nepaprastas ir jaus. Paminėkime jį gra1%
i

Kun. K. Zaikauskui svarbi
žinia.
Atsiųskite adresą
“Darbininko” Redakcijai.
NUOŠIRDI PADĖKA
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LIETUVIŲ DIENA
Šeštadienį,
DIDIEJI KOLEGIJOS RŪMAI.

LIEPOS-JULY 4,1936

Viduriniai didžiųjų rūmų laiptai iž
auditorijos į klasinius kambarius.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, CONN.
Ruoškitės į Tradicijinę Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną Visi:
Draugijos, pavieniai, profesionalai ir biznieriai. Čia atvykę pasilsStite, linksmai laiką praleisite ir vienas
su kitu pasimatysite.
įžanga 25c.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI
ir

DARBININKAS

Antradienis, Birželio d j, 1936

netas apsiuvo medžiaga, je srityje turi nemažai pa tykiai stengiasi atitaisyti
išpiaustė iš apsiausto se tyrimo. Be to, jie yra ge skriaudą, kurią padare,
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
nąsias ir įsiuvo į jų vietą ri psichologai. Kuris veža arba kuri buvo jai užduo
VALDYBA
naujai padarytąsias —po si daugiau pinigų, kaip lei ta.
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
penkias į skvernus, po dvi sta, jie nusprendžia iš ju Pasigailėjimas, kurs, su
Pagal
valiutų
įstatymą
gerokai
įtempti
akis,
kad
das — pirm., Marianapolis College, Thompson. Conn.; Pr. Maukus
į rankoves, po vieną prie desių, iš veido išraiškos, judintas nuovargiu arba
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, Worcester,
tuo tarpu iš Lietuvos be tokia žuvis nepaspruktų
kišenių ir porą dar prie net iš vieno žvilgsnio ir liūdnumu kitų, atsargiai
Mass.; O. Sidabrienė — ižd, 6 Commonvealth Avė., IVorcester,
valiutų komisijos leidimo nepastebėta. Ir jų pastan
skubinasi palengvinti ir
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
beveik visuomet neapsirin pralinksminti juos.
diržo.
Atrodė,
kad
gudry

galima išsivežti nedidesnę gos beveik niekuomet ne
Juškaitis — Redaktorius, 423 Windsor St, Cambridge, Mass.
bės nesupras net aiškiare ka. Pagaliau jiems gerai Meilumas, kurs, pasisko
kaip 200 litų sumą.
nueina niekais, nors, atro
gis. Tačiau valdininkams yra žinomos ir priemonės, lina save visiems, kurs už
do,
kad
valiuta
buvo
ga

Didesnei sumai išvežti
Kun. P. J. J.
panelės apsiausto sagos į- kuriomis šmugeliuoją va miršta save duoti smagu
benta
būdu,
apie
kurį
nė
iš Lietuvos turi gauti Va
tartinos ir jie jas patikri liutą naudojasi.
mą kitiems, ir kurs daro
liutos komisijos leidimą. sapne negalima pagalvoti. no. O kas paskui-atsitiko, Kad daug kas bandytų sau nesmagumų suteikti
Tačiau atsiranda žmonių, Štai pora pavyzdžių, kaip jau ir tau) aišku.
nelegaliu būdu išvežti va patarnavimą kitiems.
nesąžiningi žmonės bando
pasistengia
su
valiutų
įPamaldumas, ypatingai,
Šiaip galvojant, atrodo, liutą, pasakyti negalima.
Kame gėrimas su saiku?.sunkiai valdo, aiškiai neapeiti
įstatymus.
Prieš
ku

Kur jo pradžia? Kur ga- bekalba, tiesiai nebepaei- statymu prasilenkti. Tokie rį laiką vyko į Vokietiją kad valiutos išvežimą kon Kas nenorėjo pripažinti kurs semia stiprumą ir
ryžtasi didesnę ar mažes
troliuoją valdininkai turi valiutų įstatymo, iš karto uolumą reikalingą jo kas
las? 1600 m. vienos blai- na. Trečiasis laipsnis —tai
nę viršnorminę pinigų su viena Kaune viešėjusi po kažkokį šeštą jausmą, ku apsvilo ir dabar pinigų iš dieniniam darbui iš min
vininkų draugijos įstatai toks
nusigėrimas, kad
nia. Ji vežėsi įvairių smul
ties, kad šis pašvęstas dar
skelbia: Kiekvienas blai-'žmogus krinta be žado, mą išsivežti slaptai, be jo kmenų, bet pinigų turėjo ris jiems padeda atspėti, vežti be leidimo jau nė ne- bas džiugina Dievo Širdį.
* * *
vybės draugijos narys pri-'laikinai apmiršta. Antrąjį kio valiutų komisijos lei tik šimtą litų. Valdininkai kurio keleivio sąžinė rami i bando. O jei atsiranda dar
dimo.
‘
vienas
kitas,
tai
ir
tas
neir kurio nerami. Iš tikrųjų
valo gerti per pietus ne • ir trečiąjį girtybės laips
Tuomet su šia meile mū
įtarė, kad ponia teisybės
Suprantama,
sienos
pe

tačiau jie yra žmonės to j išvengia pirmatakų liki- sų širdyse -— ir mes esame
daugiau kaip septynius nius žmonės vadina girty
nepasakė ir ryžosi patik
stiklelius, o per visą dieną be, o pirmąjį blaivybe. rėjimo punktuose valiutos rinti daiktus. Ponia pradė kie pat kaip ir kiti, tik šio- ■ mo.
šiandien pastudijavę jos
išvežimas
yra
kontroliuo

medeginius vaisius, taip
nedaugiau kaip keturioli Tiesa, seniau daktarai sa
jo protestuoti ir rodė aiš
jamas.
Valdininkai
seka,
kalbant, — su šia Jėzaus
ka stiklelių degtinės; a- kydavo, o kurie neseka
kų nepasitenkinimą. Vis
kad
išvykstu
į
užsienį
Kristaus meile gaivinan
į mokslo prityrimų ar neno
laus kiek nori.
dėlto tai nepaveikė valdi
žmonės
be
atitinkamo
lei

čia visas mūsų mintis ir
Paklausus apie gėrimo ri tikėti ir dabar sako, dimo didesnės kaip 200 li ninkų. Jie patikrino baga
ir jūsų gera valia, ir yra visus mūsų veiksmus, ar
(Iš angliško vertė
su saiku dožą 25 žmonių, kad pirmasis girtybės lai tų pinigų sumos neišsivež- žą, bet nerado nieko. Aiš Kun. Ant. M. Karužiškis) perpildyti tais pačiais ma iš tiesų, gyvenimas nėra
tai mes gausime 20 viso psnis sveikas. Į tai gali tų. Atrodo, ką čia tie val ku buvo, kad šį kartą pasi
loningais jausmais link lengvesnis, labiau paneša
kių atsakymų, dėlto, kad ma atsakyti, kad seniau dininkai gali susekti. Jei taikė suklysti. Vienas val
jūsų! mas, gražesnis, ir ar vei
XXXVIII.
* * *
kiekvienas vadįs nuo vie ‘prieš keturius šimtus me kas nori, tas ir išsiveža pi dininkų jau buvo benorįs
dai mūsų brolių neišrodo
DALEIDIMAS
tų
žmonija
tikėjo,
kad
no ligi šešių stiklelių, o anigų kiek tik užsimanyda ponios už nemalonų truk Jis yra labai paprastas, Pasiklausykite dar sykį! labiau spindinti, dailesni.
laus nuo trijų ligi dešim saulė sukantis aplink že mas. Iš tikrųjų tačiau taip dymą atsiprašyti, tačiau bet širdžiai labai meilus! Balsai vėl minkštai kužda Ji duoda mums paraga
jį timptelėjo UŽ Pirm nei jį parašiau aš jį į jūsų širdį: o! kaip gera vimą dangaus ant žemės
ties butelių dienoje. Mes mę. Šiandieną taip tiki tik nėra. Išsivežti iš Lietuvos kitas
tie.
kurie
neturi
jokio
mo

skverno. Šis pastebėjo ga- apsvarsčiau ilgas valan tai yra jaustis po Dievo iškalno; mes paliekame
išgirsim griežtus tvirtini
be
leidimo
daugiau
pinigų,
mus: geriu kasdien per 20 kslo. Daugumas gydytojų kaip leista, yra taip sunku., balėlį tualetinio muilo, su- džiukes kaip ką nors labai globa, mylėti Jį ir privesti Šventais!
metų ir esu sveikas kaip 5 dabar jau pripažino alko kaip sunku būtų pervary sidomėjo jo marke ir no- tikro, leisdamas jam per kitus Jį mylėti! Mylėti į Ar širdis nepasilieka vi
nuodu;
rėdamas geriau išskaityti sisunkti per mane su jėga vardan Jo, Jame, ir su sad jauna kaip danguje?
jautis. Iš tų 25 gėrėjų su holį narkotiniu
ti
per
sienos
perėjimo
pun

jam mano įsivaizdinimo Juo, visus kuriuos Jis yra' Mes pasveikiname kits ki
saiku — 20 bus su aiškiais praeis dar kiek laiko, ir ktą valdininkų nepastebė parašą, paėmė į ranką. Pa
priduota, ir aš neatsimenu, mums davęs kaipo drau
alkoholizmo ženklais, pen- alkoholis, kaipo maistas, tą dramblį arba kupranu ėmęs, nustebo. Muilo ga kada nors praleidęs sal gus gyvenime, darbe, ir iš- tą su šypsena ant mūsų
lūpų ir su akimis pilnomis
balėlis buvo negirdėtai desnes valandžiukes.
gi gi artiimausiais jų kan paliks tik pasakose. Alek garį.
tirimuose!
lengvas. Patikrinus, pasi O dabar kad aš jį rašau, O! kaip gera yra praleis maloningumo.
didatais.
Igaune Gelmi sandras Umboltas sako,
Peld, kritikuodama gėri reikia šimtmečio, kad tie Teko girdėti iš kontro rodė, kad muilo gabalas aš jaučiuos po įtekme to ti savo gyvenimą Dievo a- Kuomet atskirti kelių
mą su saiku, sako: “Kiek sa įsiskverbtų į žmoniją ir liuojančių valiutos išveži- buvo perplautas pusiau, vi kio sužavėjimo, kad aš nie kyvaizdoje, užsiėmime ne valandų nebuvimu, mes ilvienam žmogui atskiras antro šimtmečio, kad ta - mą valdininkų šį tą apie dus išduobtas ir “abi pusės kad neužbaigsiu perrašy davimu vargo kitiems, pa giamės vėl susieiti kits su
saikas ir maštabas. Dėl tiesa visų būtų pripažinta. 1 bandymus valiutą slaptai vėl sulipdytos. Tuo būdu mą, jo, nes labai nemėgiu lengvinimu jų naštų, pa kitu; mes neišreiškiame
išvežti. Pasirodo, kad šie padarytoje tuštumoje bu sau prisipažinti, kad jis y- gelbėjimu jų, davimų mūsų išsiilgimo, bet lei
peržengimo saiko ribų kas
Pr. Gaule pripažinda
vienam daug, tai kitam mas, kad kiekviena maža šmugelninkai yra nema vo rastos dvi tūkstantinės. ra tiktai paprastas suma- jiems smagumo, pašvieti- džiame jam paskęsti giliai
mu jų savo šviesomis, pa- į mūsų širdis.
maža. Kūdikiui ir silpnai alkoholio doza užtraukia žiau gudrūs už kontra Žinoma, poniai teko atsi nymas.
Mūsų kalba yra visad
moteriškei ir pusės stikle tam tikrą nusinuodijimo bandininkus ir valutai per sveikinti ne tik su jomis, Taip, jis yra labai pa- siėmimu ant savęs biau- maloni ir mandagi; su tei
riausią dalį jų darbų, atlio gana, bet pripratusiam laipsnį, į patį norą vėl iš vežti per sieną sugalvoja bet dar ir su kita suma, prastas. Štai jis:
Jei mes visi mūsų šei- sidavimų savęs visiškai singu taktu, kurs paeina
ir nuo butelio galva nesi-i gerti žiūri kaip į nuodin įvairiausių būdų. Kišenėje kurią ji turėjo sumokėti
myniškame ratelyje mylė- visiems, — žodžiu, mylė iš širdies, ji yra žaidžian
suks. Nuo kurio stiklelio gą alkoholio veiksmo lie- ar piniginėje didesnę nei kaip pabaudą.
tume gerąjį Dievą visomis jimu ir jautimu save esant ti, tėviška, pasigailėjanti,
ar stiklinės prasideda gir kaną. Galima kalbėti apie 1 leista išvežti pinigų sumą
pagelbstanti, sulyg reika
Slaptai gabenamą valiu mūsų širdimis ir virš vi- mylimais!
*
laiko
retas.
Taip
pasielgia
tybė, kiekvienas gali pa mažesnį ar didesnį visokių
lavimų kitų, ir ji niekad
* * *
tą daiktuose užtikti pa sa ko, ir jei mylėtume
justi tik tuomet, kuomet žmonių to stipro nuodo tik naujokai, kurie valdi vyksta dažnai. Ir dėlto se kits kitą kaip Evangelija Užsiėmimai aplink jus neįžeidžia arba nelaiku ne
jau peržengė saiko ribas, pakėlimą, bet ne apie jo ninkų neatidumu yra ligi ni šmugelninkai jau ven liepia mums mylėti, kas nėra persimainę; darbas krinta.
įpratinkite girtuoklį alko- naudą. Sąžinas sako “Šių kaulų įsitikinę. Valdinin gia ką beslėpti lazdose, sū atsitiktų?
yra tas pats, medeginis Mes jaučiamės, kad mes
kams
tokius
šmugelninkus
holininką prie tokio saiko! dienų mokslo žinios, teorisumažėjęs, galime neklastingai prašy
Perskaitykime šį daleidi- vargas nėra ----ryje,
apykaklėse.
Nenorė

sučiupti yra vieni niekai.
povaliai,
duodami tos pačios kliūtys pakyla ti patarnavimo ir neklas
Ir pasakykit, kaip nu ijos protavimai pastebėji
dami tačiau atsisakyti nuo mą
Visai kitoks dalykas iš
kiekvienam žodžiui laiko iš aplinkybių, ir randate tingai jo *susilaukti.
* *
saugoti silpno būdo žmo mų ir tyrinėjimų .daugelis
įpročio, prasimano ką nors
išsivystyti
ir
išplatinti
vtuos
pačius
keblumus
pa

eina,
jei
pasitaiko
senas,
nes, kurie įtraukiami al kasdieniniame gyvenime
nauja. Vienas ponas tūks są jo saldumą jūsų sieloje; kylančius iš karakterių įA! mano Dieve, kam šis
jau ne kartą bandęs nele
sako
už
tai,
kad,
apskri

koholio gėrimu su saiku
tantinę buvo paslėpęs net tuomet, prašalindami visą vairumų ir iš vargšės, sil- yra tiktai daleidimas? Tai.
galiu būdu išvežti valiutą,
tai
imant,
negali
būti
jo

toli už leistų ribų, kurie
po kepure, gerai riebalais mintį apie menką daleidi- pnos, netobulos žmogiškos vienok, Tavo valia, kad
saiko reguliariame “vilkas”. Valdininkai turi nuteptuose plaukuose. Jis mą, sakykite sau, Tai tie- prigimties, po valdžia su mes Tave šiaip mylėtume,
pamažėl eina nuo periodiš kio
kų susirgimų ligi kroniš- narkotinio nuodo alkoho organizacijos žmonių, ku atrodė taip rimtai, kad vaJ są, tai tikra: mes mylime negalėjimų ir išorinių dai- ir kad mes mylėtume kits
kitą. Ir ar Tu neesi davęs
kai girtybei. Čia visa ge lio vartojime. Teorija, kad rie matyti pakelia be pa dininkai net pamanyti ne Dievą, mes mylime kits..................
ktų įtekmės.
mums visa kas buvo reika
riančiųjų su saiku išmin ir pripažintų tam tikrą kenkimo sau ilgą spirito drįso, jog tai nesąžiningas kitą.
Bet saumyla yra dingus; linga, kad šis daleidimas
♦
*
*
tis pavirsta į dulkes ir jie saiką, tačiau praktikos gėrimų vartojimą, tai vis žmogus. Tačiau visą reika
šaltumas, suniurimas, perturi pripažinti; girtuoklį žvilgsniu negalima nusta dėlto negalima pripažinti lą suardė vėjas. Pūstelėjęs Ar neišrodo, kad ši mintis didis jautrumas, įsisenė- paliktų tikrenybe?
O! man ir maniesiems ir silpnesnį tegali gelbėti tyti nekenksmingos alko gėrimo su saiku; greičiau iš už namo kertės, šis ne sudarė saldžią, šypsojan- jęs piktumas, piktas ūpas, tegul jis būna tikrenybe,
Čią, šviesią atmosferą ap
visiškas negalėjimas atsi holio gėrimų dozos. 'Jeigu atbulai.
daugiau nesiranda.
Tokie
stiprūs pažabotas padauža švilp link jus?
nors bent dienomis, kuo
duoti alkoholio smaguria tas saikas būsų nustaty žmonės tikrai panašūs į telėjo rimtajam ponui nuo
Jų vietoje randate ne- met mes visi priimame
tas tai dėl alkoholio, kai vadinamuosius baciltrege- galvos kepurę ir sušiaušė Ar neišrodo it jūs buvo
vimams”.
atvirumą, Šventą Komuniją!
te perimti kuo nors kas klastingumą,
Blaivininkai pastebėjo po nartkotinio nuodo, ypa rius — slaptus užkratų plaukus. Netoliese buvęs pastato jūsų širdį, jūsų gerą būdą, kurie mato ge
Didžiausia apgavystė ygirtybėje tris laipsnius. tybių negalėtų to saiko ri nešiotojus; tos užkratos valdininkas pastebėjo su sielą, jūsų visą būtybę, it, riausia dalykų pusę.
Pirmasis laipsnis tai gėri bose turėtis paprastas jo patiems nešiotojams ne- šiauštuose plaukuose po tarpe prigimties primirku Gerumas, kurs pateisina ra pretenduoti į valdovus
mas su saiku. Nuo trupu vartotojas. Tai negalima kenkdamos, labai kenkia pierėlį. Pasiskubinęs pa- sios kvepiomis kvapsni- ydas, ir kurs, jei klysta, ir neturėti tam sugebėjiKsenofontas.
čio alkoholio žmogus daro dar ir dėlto, kad nustatyti silpnesniems žmonėms.
.kelti pono kepurę ir ją pa mis ir iatgaivinančiomis pripažinsta savo kaltę, ir mo.
si šiek-tiek gyvesnis, kal saiko ribas negali papras
duoti, valdininkas jį man rasomis?
Ištiesų.
Galima
su
saiku
besnis. Antras girtybės tas gėrėjas, kurio nors
dagiai paprašė užeiti į Klausykite! tūli troški
valgyti,
gerti,
miegoti,
dir

laipsnis — kuomet žmogus narkotinio nuodo, tuo la
kambarį, ir per keletą mi mai, švelniai verčianti,
bti,
linksmintis,
bet
su
sai

pasidaro jaučiami jumyse:
gėrimų.
jau tiek yra priėmęs alko biau alkoholio
ku gerti svaiginamuosius nučių reikalas buvo su aš trokštu pasišvęsti, atsi
holio, kad savo mintis) Jeigu ir yra labai stiprios
gėrimus — tai nesupran tvarkytas. žinoma, ponas duoti save kitiems, dirbti
tama. Tai vis viena kaip išvyko jau nieko plaukuo už kitus, duoti smagumą,
su saiku, pamažėl nuody- se neslėpdamas.
būti naudingas kitiems. O
(THE W0RKER)
tis, su saiku stumti savę Pagaliau charakteringas jūs ieškote su dideliu uo
Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as
ir savo ateitį į blogus pa įvykis pasitaikė tik prieš lumu, liuosi nuo susirūpi
New Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA
linkimus, į nelaimes. Gir keletą dienų. Viena klai nimo arba perdidelio karš
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną.
tuoklis bent prisipažįsta pėdietė taip pat susigundė tumo, persitikrinti kam,
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HANSA ~ DEUTSCHLAND
rius metus skaičiau laik I ir kur juos paslėpti, ji nu
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
mas primena vieną, kurs
SUBSCRIPTION KATES:
PRENUMERATOS KAINA:
rašty, kaip lietuvis tėvas tarė banknotus iškeisti į nešiojo liūdnumo
HAMBURG ~ NETOYORK
arba
Domestic yearly ........................... $4.00 Amerikoje metams ....................... $4.00 mokęs savo vaikus gerti sidabrines vokiečių penPatogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno
skausmo išžiūrą, jūsų pa
Foreign yearly .......................... $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 su saiku: Jisai sakęs savo kiamarkes, apsiūti kiek sišventimas linksta ypa
Foreign once per weet yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
sūnui: “Gerk, vaikeli, tik vieną jų medžiaga ir įsi tingai link tojo.
BAMBUKO - AMERICAN ŪME
DARBININKAS
siūti sagų vietoje. Kaip Ir visi kurie aplink josi
žiūrėk - — nepasigerk!”
NORTH
GERMAN LLOTB
nutarė, taip ir padarė. Mo- dalinasi jūsų troškimais
(Bus daugiau).
2S2 BOYL8TON 8T, BOSTON, KAM.
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gė Mary Kinnane, kompo- kaitė, ir Albina Pečuko- podraug su jų sūnumi Vyzitorius Aleksis, Jonas W. nytė yra hartfordiečių ir tautu
tąutu ir dukterimi Elena,
Stokes, Ona Jankauskai- visų lietuvių pažiba. Valio, viso apie 150 žmonių, švei
tė. Visą tvarką ir susirin- lietuvaitės! Kaip dabar kino celebrantus jausmin
jausmin-
kimą vedė Marė Vitkaus- pasirodys mūsų lietuviai gomis kalbomis linkėdakaitė.
_
vaikinai? Mes laukiame, ri daug laimės ir pasisekivome A. Lietuvių Kolegi- Pabaigus valgyti, kun. V. sų kolonijoj, kuriai ji pir Šv. Juoazpo parapijos Lietuviai gabūs ir nėra mo tolimesniame jų gyvejos savo Alma Mater de- P- Karkauskas kalbėjo a- mininkauja apie 12 metų. Šv. Vardo Fife and Drum klausimo, kad mūsų vaiki- nime.
šimties metų gyvavimo ir pie mūsų veikėjos nuveik- Per 4 metus ėjo Moterų Corps linksmai grojo ir nai parodys savo gabu- Be “_jaunavedžiams” mamūsų kun. rektoriaus dr.itus darbus Bažnyčiai, lie- Sąjungos Centro pirminin bubnavo. Brooklyn Har- mus ar tai sporte, ar tai žesnių dovanėlių, nuo visų
MARIANAPOLIO
J. Navicko rektoriavimo tuvių tautai, ir katalikiš- kės pereigas už ką 10-tame monica Band taip pat pri- moksle.
ŽINIOS
susirinkusių juos pagerb
- sukaktį. Apie tai smulkiau koms organizacijoms. Tei- Seime pakelta į garbės na sidėjo prie programos.
ti padovanota jiems graBaigiantis gegužės mėf parašysime vėliau.
singai gerb. klebonas pa rius. Daug yra pasidarba Duetą sudainavo sesutės šioje kolonijoje lietuviai žus virtuvei stalasi ir kė1". •
nesiui, kada gamta pasi-,
sakė, kad mums jau 10 vus Moterų Sąjungai agi- Stulginskaitės (Jedvyga ir bolševikėliai neturi prita- dės. Po gardžių valgių ir
io K.
puošia puikiu žydinčiu ir
metų atgal reikėjo susi tatyviškomis kalbomis ir Alla).
— ---------i" kon- gėrimų, ir jausmingų sveiI -rimo
jų šaukiamam
kvepiančiu rūbu, tuo paprasti ir parodyti šiai pa gražiais raštais.
gresui net ir tarp tauti- kinimų kalbų, “jaunieji”
čiu laiku ir mūsų studentriotei įvertinimą už jos Kada Lietuvos valdžia
“
BETCHLERIŲ
”
ninku. Štai SLA kuopa labai
susijaudinusiai ir
tai pasirūpino pasipuošti;
darbus.
pardavinėjo Lietuvos Lai
KLUBAS
griežtai atmetė bolševikų- nuoširdžiai reiškė visiems
nauju dvasiniu rūbu — at-j
Kun. J. Valantiejus iš svės Paskolos Bonus Ame
PAGERBĖ
VEIKĖJĄ
socialistų kvietimą daly- savo padėką už tokį surlaikė trijų dienų rekolekci-;
' Waterbury sveikino tele- rikoj, panelė Jokubaitė Sveikinam 1S tolimo vauti kongrese, Clevelan- pryzą. Supiauščius tortą
Gegužės
24
dieną,
pasijas,’ kad .atnaujintų
JĄ?
at^aujin.tu savo'
savo darb“yimu vietos veikėju ?rama ir linkėjo tvirtos buvo pakviesta kun. J. Ži
tikybmę
tikybinę ir <"dorovinę dva- aarDavimu vietosįveikejų, sVeikatos djrbti Bažnv- linus dirbti prie Lietuvos Hartfordo miesto visus de. Tą patį padarė ir Ame- visi, orkestrai grojant, šo
sią. Rekolekcijas vede ku- artimų draugių bei drau- y.__
___ . .y_
“betchle- rikos Ūkėsų Politikos Ne ko, žaidė dainavo, linksmi
Čios,
tautos ir žmonijos Misijos, ir kartu su gerb. waterburiečius
rius
”
,
vadovystėje
jauno prigulmingas klubas. P- nos, gi pokiliui pasibaigus
nigas Benediktas Gauronsvietinės Moterų Sąjun- labui. Perskaityta telegra ponu J. Vileišiu ir gerb. P.
kas, Waterbury parapijos gos 33 kuopos ir L.R.K.S. ma su linkėjimais, kurią
lietuvio advokato Juozapo nas Mašiotas ir kiti pa- skirstėsi į namus gražiau
Žadeikių,
darbartiniu
Lie

vikaras. Bernaičiai labai "• Ho kuopos, tapo suren- prisiuntė ponia Magdalena tuvos pasiuntiniu Washin- Ališausko. Tali Tower To- smerkė bolševikus ir jų iš- sioje nuotaikoje.
Be kitų šioje puotoje
pateniknti savo rekolekci gtas vakaras pagerbti mū Danušienė ir jos dukrelė gtone, važiavo su prakal pics labai vaizdžiai aprašė davikišką darbą prieš Liesų
nenuilstančią
veikėją
betchlerių
”
tuvą.
Bolševikėliai
pralaidalyvavo
pp. Gaigalai, UnjaunutėlėS
“
b
-------------------jomis ir ypatingai rekolek
Onutė. Reikia pažymėti, bomis.
panelę
Marijoną
Jokubai‘ . Galima
susinervavo lauraičiai. Ramoškai, Maveiklą.
<______ mėję, baisiai
_____ __________
cijų vedėju. Naudodamiesi
kad ponia Danušienė sun Ji yra uoli Vilnių Vaduo draugijos
■
'
*
‘
K’aii-iai
tę.
Waterburvj
įsteigti
ne-ir
raportavo
savo “virši-, žeikai, "PillraiTtslrai
Pilkauskai, ‘Kairiai,
šia proga norime tarti
kiai
serga
ir
randasi
ligo

kun. B. Gauronskui nuo Į šį pagerbtuvių bankie ninėje — vienok neužmir ti reikalų rėmėja — spar menką skaičių šių betch- ninkui” Bimbai, kad Hart-Į^^yilaių^Ambrozai, Šabtą susirinko apie 200 žmo
čiai platina Vilniaus Pa lerių. Nors mūsų lietuvai- fordo lietuviai yra patri- liauskas, Meškiniai ir tt.
širdų ačiū!
A. J. M.
nių, jų tarne garbės sve šo prisiųsti sveikinimą sus ir Ženklelius. Jan 7-tas tės nelabai palankiai žiū- jotai ir jie nenori nieko I
Taipgi
laišku
sveikino
bu

Sekminių šventėse pas čiai dvasiškiai: Kun. J. vęs didis mūsų kolonijos metas kaip eina Moterų ri į tą naują draugiją, bet bendra turėti su bolševi I
mus įvyko Švenč. Sakra Kazlauskas iš Ansonia, veikėjas Jonas Mickevi Sąjungos Conn. Apskričio ką padarysi. Vaikinai, be- kais,
tchleriai gal verksite ku- i Taigi Hartfordo lietu
mento arba keturdešimtės Kun. E. Gradeckis iš Wa- čius, kuris dabar yra an- raštininkės pareigas.
terbury,
vietos
klebonas
Nežiūrint
savo
kasdieni

rią dieną ir apraudosite vius tenka tik pasveikinti
atlaidai. Atlaidų metu mus
sip’vvenęs Brooklyn, N. Y. nio užsiėmimo ir visų dar tą
kun.
V.
P.
Karkauskas.
Iš
nutarimą, bet bus ir palinkėti, kad jie ir atei Gegužės 32 dieną įvyko
atlankė daugelis kaimynų
Po to kun. Karkauskas bų, surado laiko parašyti po jūsų,
Hartford
pribuvo
sekanti
pietų šaukštai.
tyje lakytusi katalikybės vestuvės n. Bronės Kiškygerb. kunigų; teko mums
visu susirinkusiu vardu į- du įdomius veikaliukus: Lietuvaitės,
svečiai
—
ponas
J.
Petru“don’t take ir lietuvybės.
Svečias. tės su p. Vaclovu Kalpoku
išgirsti keletą gražių pa
teikė panelei Jokubaitei “Giminaitė iš Lietuvos” ir this too seriuosly
kevičius
su
žmona,
ponas
i iš Binghamptono. Jaunuo
”
,
nes
tie
mokslų.
P. Elijošius su žmona ir gražią Goverpor Winthron “Tarnaitės Vargai”, kurie “betchleriai” mano many
liai priėmė moterystės Sa
Pirmą vakarą Mišparus ponas Bavarskis. Iš Wa-, Deską su gražia šėpa knv- buvo jos pasidarbavimu mu, kurią dieną taps ge
kramentą lietuvių parapi
laikė kun. A. Petraitis, a- terbury pribuvo ponas S.
sudėti. Taipgi buvo pastatyti scenoj. Taipgi riausiais ir ištikimiausiais
jos bažnyčioje per sumą.
sistuojant kun. B. Gau Tiknius — iš Portchester, įteiktos piniginės dovanė- vis rašo į lietuviškus laik jusi) vyrais. “At least, I
Liudininkais
buvo penkios
IŠ DARIAUS-GIRĖNO
ronskui ir kun. P. Skruo- N. Y. atsilankė ponas A. lės nuo draugiiu ir dran raščius — yra gabi vaidin hope so”.
poros.
FONDO VEIKIMO
deniui. Pamokslą pasakė Barzinskas su žmona.
gų, kurie negalėjo pribūti toja ir nuolatinė jaunimo “Betchleriai”, ansižiūVestuvių bankietas ivv
kun. J. Bakanas.
Į Kadangi vakaras buvo į puotą.
skatintoja prie lietuviško rėkite, nes gaunu Water- Penktadienį, gegužės 29 ko svetainėje 117 E. Main
Antrą vakarą Mišparus slaptai rengiamas, tai mū-l Sekanti kalbėjo, ponia veikimo. Visuomet remia būry Democrat reguliad. įvyko Dariaus - Girėno St. Dalyvavo jaunosios ir
laike kun. J. Ambotas, a- sų veikėja panelė Jokūbai iV. Petrukevičienė iš Hart- lietuvių mokslo įstaigas— riai.
Fondo valdybos posėdis, jaunojo tėvai, giminės ir
sistuojant kun. J. Valan- t ė buvo gudriai prigauta [ford, Conn., artima pane dan0, labdaringų darbų nu
kuriame tarpe kitų svar nažįstami. Svečių buvo iš
tiejui ir kun. P. Strakaus- ir į svetainę atlydėta savo lės Marijonos draugė, ku veikia apie kuriuos nie
bių reikalų buvo svarsto Bingh a m p t o n o, Trov,
kui. Pamokslą pasakė kun. draugės panelės Onos Nor- ri apibudino jos darbuotę kam nepasisako, tik kiti
ma a.a. didvyrių Dariaus Brooklyn, Philadelphia ir
K. Jankus.
kūnaitės, kuri daugiausiai i Moterų Sąjungoj, sveikino anie juos kalba. Vienu žo
vietiniai. Visi praleido lai
Trečią vakarą Mišparus pasidarbavo šio vakaro su ir linkėjo ilgai dirbti mūsų džiu, nėra to darbo prie LIETUVAITĖ VĖL LAI ir Girėno trijų metų tra- ką linksmai ir gražiai. Ylaikė kun. P. Juškaitis, a- rengime. Į svetainę įėjus tarpe. Taipgi kalbėjo ponia kurio mūsų veikėja nepri MĖJO “SPELLING BEE“ gingos mirties sukaktuvių pač binghamntonie č i a i
paminėjimas liepos 17 d.
sistuojant kun. E. Gradec- p-lei M. Jokubaitei, pasi- V. Elijošienė iš Hartford, sidėtų, ar žodžiu, ar dar
KONTESTE
Kad tą paminėjimą pa jaunuoliai nasižymėio dai
kiui ir kun. J. Vosyliui, girdo šūkiai, valio, valio, Conn., kuri širdingai svei bu, ar tai patarimais. Tai
navimu. .Taunavedžia m s
Pamokslą pasakė kun. V. valio! Muzika grojo mar- kino mūsų veikėją savo gi pilnai užsitarnavo šio Šiais metais, kaip ir pe darius iškilmingu ir pla linkime linksmauš ir malo
Puidokas. Baigiantis at- gą. P-lė Marijona išvydus vardu ir Moterų Sąjungos pagerbimo. Tik gaila, kad reitais, lietuvaitė iš Švč čiu, nutarta kviesti prisi naus gyvenimo.
Auka.
dėti prie bendro sukaktu
laidams įvyko kolegijos tą viską buvo taip nuste- 17 kuopos vardu.
buvo slaptai rengiamas, Trejybės lietuvių parapi vių paminėjimo ir draugi
parke procesija su šven- bintą, kad jos veidas iš- Vėliaus pribuvo kun. J. nes iai būtų viešai reng jinės mokyklos laimėjo
čiausiu. Tai jau būta vė- blyško, ir pamačius savo Kazlauskas ir kun. E. Gra- tas, tai būtu mūsų parapi pirmą dovana Hartford jas, nešiojančias a.a. la
lauš vakaro. Visi dalyviai, manfytę apsikabino ją ir deckis, kurie pasveikino jos svetainė buvusi per Times (vietinio laikraš- kūnų vardus, būtent: Da
apie pora šimtų asmenų, iš džiaugsmo apsiverkė.
solemnizantę ir palinkėjo maža dėl visos publikos, čio) “ Snelling bee” kon- riaus - Girėno Aero klubą, IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
su degančiomis žvakėmis Stalai, buvo gražiai pa gerų sėkmių ir sveikatos nes Marijona įgijo daug teste. Dalyvavo trvs nara- A. L. Dariaus - Girėno po
stą ir taipgi Lituanikos
Permainys “Stoną”
procesijos metu gražiame puošti gėlėmis ir andėti dirbti žmonijos labui. Pa- geru draugu ir kitur.
oiiinės
mokvklos
ir
kelios
klubą.
birželio vakare išrodė sta skaniais valgiais ir įvai- sibaigus vakarienei, prasi Rašanti šiuos žodžius viešosios mokvklos (nubP-lė Genovaitė Bakanaučiai žavingai.
mais gėrimais, kuriuos pa- dėjo šokiai prie smagios sveikina solemnizante ir lic schools), o mūsų lietu Bendras Dariaus - Girė skytė birželio 14 d. susi
Be minėtų kunigų atlai- _gamino darbščios šeimi- orkestros,
_______ kuriai
_____ vadova
_____ ___
__ ___
 linkiu
sveikatos ir Dievo vaitė Albina Pečiukonytė no Fondas ir virš minėtų tuoks su Juozu Česnulevi
duose dalyvavo ir sekan- ninkės. Vladas Norkūnas, |vo panelė C. Stasevičiutė. į palaimos dar ilgus metus laimėjo pirmą dovaną. Ji draugijų atstovų posėdis čium, parapijos kolekto
tieji kunigai:
tnniorai- Kun.
TCnn K. VaVa. žymus mūsų darbuotojas
o ’ Nors tempais bruožais dirbti Tėvynės ir Bažny- gavo proga dovanai va yra šaukiamas penktadie riumi. Tad gegužės 23 d.
nį, birželio 12 d., 8:00 vai, Ona Revukienė surengė
sys, kun. J. Vaitekūnas, paaiškino vakaro tikslą ir stengsiuos iš savo atmin- čios labui.
žiuoti
i
Washingtoną,
D.
vak.
Apreiškimo parapijos jai “shower oartv”. Atsi
kun. P. Juraitis ir namiš- pakvietė kleboną kun. V. ties aprašyti panelės Jo-i šio vakaro surengime C. ir būti ten ištisą savai
kiai kun. K. Urbonavičius, Karkauską būti vakaro ve kubaitės darbus. Panelė daugiausiai pasidarbavo tę su savo palydove Mrs. žemutinėj salėj, North 5th lankė virš 30 viešnių, vė
ir Havemever Sts., Brook- liau ir svečių. Buvo beveik
kun. J. Navickas, kun. A. dėju.
Marijona yra gimus Lietu-name1 ė Ona Norkūnaitė ir
, .  lyn, N. Y. I ši posėdi taip- visi parapijos esamieji ir
Būblys, kun. A. Švedas, Kun. Karkauskas atkal voj, Žemaitijoj, Gargždų -jos tėveli? i ir sesutės, po- Rich - Ružauskiene (Feli
,aly“ gi nuoširdžiai kviečiama buvusieji choristai. Gra
kun. J. Vaškevičius, kun bėjo maldą ir kvietė visus mieste: maža atvežta i šią niOs M. Barzinskienė, O. cija Plikunaite)
vauti
National
S. Vembrė ir kun. V. Či- svečius stiprintis. Orkes šalį. Pirmiausiai aosigy- Kvaratieiienė. O. Mockiei o dalyvauti ir šios apylinkės
Jai pasisekė 12 lietuvių radio valandų ve žus tai navvzdvs, kad mūs
žauskas.
tras, vadovystėje panelės veno su savo tėveliais Ba-'rė ir A. Yurkštaitienė. Konteste.
gauti konteste. Bet dėjai, kadangi yra numa lietuvaitės ir lietuviai vyC. Stasevičiutės, gražiai yonne, N. J. — vėliaus vi- Bendrai prisidėjo visos vietą
i rai susiranda ir draugau
Birželio 3 ir 4 dd. minė- grojo vakarienės metu. si persikėlė gyventi į New Moterų Sąjungos 33 kuo visgi ji gavo dovanai na- tyta platus didvyrių pa- ja su savaisiais, užtat ir
*merlkos,. ™stln« minėjimas ir per radio.
Haven. Yra lankiusi pradi pos narės ir LRKSA. 116
sutuoktuvių lietuvių su
Washmgtoną
ir linksmai
A. J. Mažeika,
nę ir aukštesnę mokykla, kuopos narės ir nariai.
lietuvaitėms daugiau atsi
praleisti savaitę, kurios
Fondo Splrrptnrill
Sekretorius. randa. Štai kad ir šioje
kurias baigė su pasižymė- Vakaro nuotaika buvo išlaidas apmoka Hartford
iimais — taipgi vakarais maloni, nes visi smagiai Times. Tai garbė lietuvai- ;
puotoje buvo net penkios
lankė specialias mokyklas. pasilinksmino, skirstėsi į tei Albinai Pečiukonvtei. į
PAGERBĖ
poros, kurie
susituokę
Nuo pat mažų dienu tėve namelius pakilusia nuotai lietuviams ir Hartfordo
choristas su choriste.
liai stengėsi savo Marytę ka.
_____ ________
Pereitą
sekmadienį,
sreAguona. lietuvių parapijinei
Ona Revukienė iškėlė ti
mokymokinti lietuviškai skaity
krai
puikią puotą savo
klai, kuria veda ir moky- ^žes 24 d. Jonui ir Alice
ti ir rašyti. Dėdė Jokūbas
tojauja lietuvės Seserys Brunzam
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