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Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centro organas ‘Mū
sų Laikraštis’ sustojo, 
nes jis nebegali nugalėti 
tautininkų valdžios spau
dai sudarytų kliūčių. Sa
vaitinis laikraštis verčia
mas užpildyti puslapius 
valdžios organų ir minis- 
terių tautininkų straips
niais. Savo reikalams ne
beturi vietos.

Bet tokis tautininkų 
spaudimas yra sunkus ne 
vien savaitraščiams, jis 
pasidarė nebepakeliamas 
ir dienraščiams. Katalikų 
dienraštis “Rytas” ir liau
dininkų dienraštis “L. Ž.” 
buvo sustoję ėję. Tauti
ninkų oficiozas labai ne
gražiai pasišaipė iš opozi- 
cijinės spaudos, lyg tai 
būtų jos kaltė, kad nega
lėjo išleisti laikraščio.

Tautininkai besmaugda- 
mi kitus, pasismaugs pa
tys. Tik baugu, kad tauti
ninkai nepražudytų Lietu
vos.

SKAUDI LĖKTUVO NE
LAIMĖ TIES JUDRĖNAIS
Kaunas — Mūsų lakūnai 

Įeit. Krasnickas ir vyr. 
pusk. Vytautas Sargautas, 
birželio 2 d. skrisdami 
karo lėktuvu į Palangą 
šaudymo pratimų atlikti, 
12 vai. pateko į rūką. Pi- 
lotuo manevruojant, lėk- 
tuvae neteka- pttsrattevy- 
ros ir skridęs jo žvalgas 
Įeit. Krasnickas iškrito iš 
lėktuvo, bet laimingai iš
sigelbėjo su parašiutu. 
Lėktuvas dar kurį laiką 
paklaidžiojęs ore, ties Ju
drėnų bažnytkaimiu, Kvė
darnos valse. (Tauragės 
apskr.) susidūrė su žeme 
ir sudužo. Pilotas vyr. pu- 
karininkis V. Sargautas 
užsimušė.

Vytautas Sargautas y- 
ra gimęs 1912 m. lapkričio 
10 d. Panevėžio apskr., 
Raguvos valse., Juostinin
kų kaime. Baigęs keturias 
gimnazijos klases, priva
čiai rengėsi brandos ates
tatui. Į kariuomenę įstojo 
savanoriu 1932 m. gegu
žės 1 d. 1934 m. lapkričio 
1 d. baigė karo aviacijos 
mokyklą ir, pakeltas į 
jaunesniojo puskarininkio 
laipsnį su antro rango ka
ro lakūno vardu, paskir
tas į šeštąją aviacijos, es
kadrilę. 1935 m. balandžio 
1 d. pakeltas į vyresniojo 
puskarininkio laipsni. Ve
lionis paliko senus tėvus, 
tris seseris ir vieną brolį.

VAŽIUOKITE
LIETUVON
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DARBININKO 
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Bostonas Sujudo
Atlikę savo parapijos pikniką, Bostoniečiai puo

lėsi darbuotis Lietuvių dienai, kuri įvyks Thomosone 
liepos 4 d. Užsimota plačiai — plačiau negu kitais 
metais, nes planuojama suorganizuoti milžinišką eks
kursiją traukiniu. Pasiteiravę pas geležinkelio kom
paniją, Bostono vadai, kurių priekyje stovi gerb. Kle
bonas, kun. Pr. A. Virmauskis, gavo štai kokių infor
macijų : jei traukiniu važiuos tik du šimtu žmonių, tai 
kelionė ten ir atgal kainuos $1.75, jei 300 — $1.60, jei 
500 — $1.50, jei 700-800 — $1.25. Taigi, kad pigiau pa
reitų susisiekimo lėšos, tai nutarta suorganizuoti tūk
stantinę minią ir tuo tikslu gabiausieji Bostono agita
toriai nusistatė sudaryti pilną kvotą, t. y. 1000 eks
kursantų. Ar tai jiems pavyks, teks pamatyti Thomp- 
sone liepos 4 *d. Sensacijų mėgėjai gali dabar eiti la
žybų, ar Bostoniečiai pajėgs atgabenti traukiniu 1000 
žmonių, ar ne. Jau tik dėl to vieno reginio apsimoka 
vykti į Thompsoną.

Tiek dėl dalyvių skaičiaus. Kai dėl kitokių prisi
rengimų — visokeriausių valgių ir gėrimų, tai Bosto
niečiai, ar tiksliau sakant Bostonietės (čia jos jau pa
siima pirmenybę) žada parodyti “stebuklų ligi šio] 
negirdėtų”. Du milžinišku stalu — tai jau mažių-ma- 
žiausiai vaišingos Bostono šeimininkės žada pastaty
ti, o prie smarkesnio dar įsisiūbavimo netektų nusteb
ti, jei Bostono kolonija ir tris stalus paruoštų. Kam 
gali atrodyti, kad čia tušti pasigyrimai, bet, matant 
tokį žmonių sąjūdį, kitaip nė negalima rašyti. Rėmė
jai dirba išsijuosę, juos paseka bažnytinės draugijos, 
nuo tų užsikrečia ir pašalpinės. Visa ta eilė organiza
cijų yra įkaitinta gražiu tikslu: remti katalikų ap- 
švietą ir spaudą. Vieni nori daugiau remti vieną, kiti 
— kitą, ir tose varžytinėse matosi noras pralenkti 
kits kitą gerame darbe. Visam tam vadovauja gerb. 
klebonas kun. Virmauskis. Jis dirba atsidėjęs ir išsi
juosęs, o kur jis uoliai dirba, ten visados pasirodo 
gražiu rezultatu. Pamename Vytauto iškilmes ir ki
tus didžiulius Bostono parengimus. Taip bus ir čia. 
Kun. Virmauskiui pasidarbavus, nereiks sarmatytis 
dėl bostoniškių dalyvavimo Lietuvių dienoj.

-Būtų-įdomu sužinoti, kas daroma kitose kolonijo
se. Lauksime žinių apie darbuotę Brocktono, Cam
bridge, Lawrence, Providence, Worcester ir kitų N. 
Anglijos vietų, kurios taip uoliai pasižadėjo remti 
Lietuvių dieną. K,
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LIETUVI! POLICIJA 
PALEIDI ŠŪVIUS Į 
DEMONSTRACIJĄ

Du Žuvo;|20 Sužeistų

Kinijos Banditai Pagrobė

Pereitą ket-
I

įtreikierių de- 
j Streikuojan-!

Kaunas — 
virtadienį, t rželio 18 die
ną įvyko 
monstracija 
tieji darbinihkai ėjo toje 
vietoje, kur 17 d. birželio 
policija nušovė vieną dar
bininką vykstant laidotu
vių procesijai.

Streikierių 
susirėmime 
kierys Grani 
sužeistas ir | 
sižūdė, o kit| 
šovė ir 20 su 
ir pamąstyti, kad mūsų 
tėvynėje taip dažnai vyk
sta kraujo bralėjimas.

Tas parodo, kad tauti
ninkų valdžia visiškai ne
beturi pasitikėjimo.

ų su policija 
Vienas strei- 
iuskas šuviu 
K) to pats nu- 
l mirtinai nu- 
žeidė. Baisu

RASTOS APAŠTALŲ IR 
KITŲ ŠVENTŲJŲ 

RELIKVIJOS

ė

Amerikos Katalikų Kunige
LEMKE PASISKELBĖ 

KANDIDATU Į PREZI
DENTUS

Už Jo Paleidimą Reikalau
ja $1,500,000

Shanghai, Kinija — Ki
nijos banditai pagrobė A- 
merikos katalikų misijo- 
nierių, kun. Joseph Bums 

Lem-'Pere^ vasario mėnesį,.ir 
pasi-'dabar reikalauja už jo iš-

reikmenų.
Kinijos banditams geli 

sti komunistai ir kiti kr 
kščionybės priešai. Ja 
nebepirmas ir nepaskut 
nis kunigas nukankintas

Kon-Washington, — 
gresmonas William 
kc iš North Dako^n 
skelbė kandidatu į preži-i laisvinimą $1,500,000, taip 
dentus naujai sudarytos praneša iš Mandžiurijos. 
Union partijos, šios par- Banditai reikalavimą 
tijos kandidatas į vice- prisiuntė prie kurio yra

BAISI NELAIME EŽER

Banditai reikalavimą

Machias, Me. — Birželi 
19 d. dvylika mokinių nu 
8 iki 12 metų amžiaus nt 
skendo Gardner ežere, kc

prezidentus būsiąs Tho- padėtas ir kun. Bums pa- j da valtis, kuria jie važinė 
mas C. O. O’Brien iš Bos- rašas, kad įrodyti jog josi apvirto. Ši baisi nela:

kun. Bums yra tikrai jų ■ mė įvyko mokinių išvažis 
nelaisvėje. Be to banditai; vime, kuriame dalyvav 
reikalauja, kad jiems j 200 vaikučių iš Lube 
duotų artileriją ir karo miestelio.

tono.
Penktadienio vakare ku

nigas Charles Coughlin 
savo radio kalboje paskel
bė, kad National Union 
for Sočiai Justice rems 
šiuodu kandidatu ir kad 
jų platforma esanti priim
tina tos unijos nariams.

Naujoji partija tikisi 
paramos ir iš Dr. Town- 
sendo pasekėjų.
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Lietuviškos Dainos Skambėjc 
'Valstybės Gubernatoriaus 

Rūmuose
čiamas būti lietuvių chor 
garbės pirmininku.

Muzikas J. Žemaitis bu 
vo spoksmenas. Jis lietu 
vių muzikų ir chorų vardi 
gražiai pasveikino gub. J 
M. Curley ir įteikė jam re 
zoliuciją. Gub. Curley la
bai nuoširdžiai priėm 
kvietimą ir pareiškė, kac 
jis norėtų, kad muziką 
sudainuotų lietuviškų dai 
nelių. Tai buvo netikėta 
pageidavimas. Bet mūši 
muzikai nenusi gande 
Tuoj susigrupavo ir laba 
gražiai sudainavo patrijo 
tinę dainelę ‘Lietuva bran 
gi’ ir “Pupos”. Gubernato 
rius išklausęs pagyrė i 
užklausė p. Žemaičio a 
dar ko jie norėtų, kad gu 
bematorius Curley pada- 

P-nas Žemaitis pa 
sidrąsinęs kviečia gub 
Curley atvykti į Naujo 
sios Anglijos Lietuvii 
Dainų Šventę. Gub. Curlei 
maloniai kvietimą priėmė 
ir pasižadėjo liepos 26 d 
tikrai dalyvauti, Palango 
ie, Methuen - Lawrence 
Mass.

Visi ten buvę labai nūs 
tebo, kad gub. Curley si 
lietuviais muzikais pralei 
do apie 35 minutes juo 
kaudamas ir klausinėda 
mas apie lietuvius, lietu 
vių organizacijas, chorus.

Be to gubernatorius ap 
dovanojo visiems savo ve 
liausiai išleistais medalio 
nais ir muzikų grupei į 
teikė savo didelį su rėmail 
paveikslą. Muzikai pade 
kojo gubernatoriui už ma 
tonų priėmimą ir dovanas 
Po to kiekvienas dalyvis 
turėjo progos atsisveiki 
nant paspausti gubernato 
riui ranką.

Muzikai ir jų bendrada 
lyviai ėjo iš valstybės rū
mų pilni gražiausių įspū
džių, nes gavo progą dai 
kartą pagarsinti lietuvii; 
vardą, o ypač džiaugės 
gavę progą pirmą karti 

i rūmuose

I

I

Gub. James M. Curley

Ne-Sittardas, Olandija.
seniai atkeltas miestelin 
kunigas, tvardydamas kle
boniją, rado vieno namo 
viršutiniame aukšte tarp 
kitų archaini^ dalykų ir 
didelės vertėj . šventų re
likvijų.

K£ip pasakoja istorija, 
čia ištisus šimtmečius bu
vo renkamos įvairios re- 

! likvijos ir dedamos šio

MIRĖ RUSŲ RAŠYTO
JAS

TŪKSTANČIAI AREŠ- IZEPELINAS VĖL ATLĖKĖ miestelio slėptuvėse. Po

Lakehurst, N. J.

Maskva — Pereitą ket
virtadienį mirė žymus 
Rusijos rašytojas Maksim 
Gorki, 68 metų amžiaus.

Sirgo jis per keletą me
tų. Dėl ligos buvo išvykęs 
į Italiją. Kiek pagyvenęs 
ten, grįžo į Rusiją, kur ir 
užbaigė savo gyvenimą.

Maksim Gorki tikra pa
vardė buvo Aleiksei Mak- 
simovič Pieškov. Gimė ko
vo 14 d., 1868 m. Nižni 
Novgorod iš neturtingų 
tėvų. Jis buvo žymus apy
sakų rašytojas.

• v

Prancūzijos invazijos, 18 
šmt. pabaigoje, jau nebe
buvo žinoma, kurioje vie
toje yra tiek amžių rink
tos ir saugotos šventųjų 

Buvo spėjama, 
kad jos bus išvogtos. Tik
tai šiomis dienomis ta di
džioji paslaptis paaiškėjo.

Senienų tame rasta dau
giau kaip 1.000 relikvijų. 
Jų tarpe net trijų apašta
lu, būtent: Pilypo, Tomo ir 

-Baltramiejaus. Be to, ras- 
' ta šv. Eugenijaus, Placido, 
I Agotos, Liucijos ir dar 20 
šventųjų kaulų. Visos re
likvijos dailiai sukrautos 
plonyčių lentelių dėžėse. 
Ten pat rastos ir keturios 
didelės stiklinės bonkos, 
kuriose buvo įdėti šias re
likvijas identifikuojantieji 

(dokumentai. Tarp gausių 
lentelių ir kartono dėžių 
yra dvi geležinės. Prie jų | tapo nugalėtas savo kvar- 
užtikta skardinė ampulė. ;tale sukėlė riaušes, laike 

| Kol kas dar nežinoma, kas kurių du vyrai peiliais su- 
šiose dėžėse yra. Jos bus ’ ’ " ~ 
atidarytos vietos vyskupo 
akivaizdoje.

Visi aukščiau min. radi- 
turi didelę taip religi- 

^-T-" nę, taip ir mokslinę vertę

Pir-Londonas, — Birželio 19 
d. Anglijos parlamentui 
pranešta, kad laike pas
kutinių aštuonių savaičių 
Palestinoje žuvo 74 žmo
nės ir daugiau kaip 600 __________ ____ _______
buvo sužeisti susirėmi- vo 50 pasažierių ir 52 įgu- 
muose arabų su žydais, los darbininkai. Vadinasi, 
Buvo pranešta, kad 2,200 Vokietija įvedė nuolatinį 
riaušininkų areštuota.

Kolonijų sekretorius^ 
Ormsby - Gore pranešė,' 
kad iš užmuštųjų 42 buvo RESPUBLIKONŲ KON- 
moslemų tikybos, 28 žydų VENCUA PASIBAIGĖ

madienio ryte, birželio 22 relikvijos. 
d. Vokietijos zepelinas 
Hindenburg vėl perlėkė 
Atlantiką ir nusileido 
Lakehurste. Juo atvažia-
«V «ZV H<4yO^4V4 4^ 44 C4. tfel4-

susisiekimą per Atlantiką 
zepelinu.

DĖL KUMŠTYNIŲ JUO
DUKAI ŠUKELE RIAU

ŠES

moslemų tikybos, 28 žydų 
ir 4 krikščionių. Moslemų 
sunkiai sužeistų esą 109 ir 
lengviau sužeistų 275. Žy
dų 65 sunkiai sužeistų ir 
84 lengviau sužeistų. Iš 
krikščionių, vienas Britų 
konsteibelis užmuštas ir 
trys sunkiai sužeisti. Pen
ki britų policmonai ir 19 
konsteibelių lengviau su
žeisti.

Spėjama, kad šiuos ne
ramumus, kurie kasdien 
didėja iššaukė italų propo- 
ganda, kad atkeršyti ang
lams už pasaulinį boikotą, 
kurį Tautų Sąjunga buvo 
Italijai paskelbusi.

Springfield, Mass. —Ma
ssachusetts valstybės res
publikonų partijos seimas 
išrinko sekančius kandi
datus: — į gubernatorius 

! — John W. Haigis; lieu- 
tenant - gubernatorius — 
Leverett Saltonstall; vals
tybės sekretorius — Fre- 
derick W. Cook ir į vals
tybės iždininkus — Wil- 
liam E. Hurley.

New York — Birželio 19 
d. buvęs pasaulio sunkio
jo svorio čempijonas 
kumštininkas M. Schme- 
ling 12-tame rounde kno- 
ckoutu nugalėjo paskuti
niais laikais pagarsėjusį 
juoduką, kumštininką Joe 
Louis.

New Yorko juodukai iš 
piktumo, kad jų didvyris

badyti, vienas peršautas 
ir daugelis sužeistų. Pa
galiau 700 policijos tvar
ką atstatė.

POLITIKIERIUS <-------
METUS KALĖJIMO UŽ _ _________

LIETUVIO SUMUŠIMĄ Visas katalikų pasaulis
------------------- ------- f J--------------- 4--15 !

I

___  Chicago, I1L —
UŽMUŠĖ 4 DARBININ- Zimmerman, gyv.

KUS 35th St. sumušė
---------- balsų skaitytoją

KUS

susidomėjęs, laukia toli- 
Philip mesnių žinių.

808 W
lietuvį STEIGIAMA VALSTY-
P- 1

I

Boston, Mass. — Pereitą 
penktadienį, birželio 19 iš 
lietuvių parapijų suvažia
vo lietuviai muzikai - var-Į rytų, 
goninkai, kurie buvo išga
vę paskyrimą pasimatyti 
su Massachusetts Valsty
bės gubernatorium James 
Michael Curley ir jį kvie
sti į Lietuvių Dainų šven
tę, liepos 26 d., Palangoje. 
Suvažiavo “Darbininko” 
redakcijon ir čia turėjo 
pasitarimą.

Prieš 12 valandą vidu
dienį muzikai - vargoni
ninkai: p. R. Juška — So. 
Boston; A. Visminas — 
Lawrence; J. Tamulionis 
— Nashua; J. Žemaitis — 
Worcester; M. Karbaus
kas — Cambridge; J. Bal
sis — Worcester; J. Sta
čiokas — Athol; A. Šlape
lis — Nonvood ir kartu 
su jais S. Dambrauskas, 
P. Šakalys, J. Antanėlis, 
J. Romanas, J. Bačkaus- 

j kas, K. Venčius ir A. F. 
“Darbininko” re-

v •

Esant reikalingam kandi
datų skaičiui, bus įsteig- . 
tas siuvimo - rankdarbių 1 Kneižys, 
skyrius. Mokslas truks 4 i d aktorius jau buvo vals- ~ » «... I riimiiAflo iv loiiVS—5 metus. I mokyklą bus ^bės rūmuose ir laukė 

kada pašauks į gubemato-priimami sveiki asmens,
V. BINE AMATŲ MOKYK- ne jaunesni kaip 14 metų Curiey kambarį.

New York, — Birželio'Stulpiną. Zimmerman ta-
19 d. septynių aukštų na- po areštuotas ir atiduotas 
mas, kuris buvo baigia- teismui. Teisėjas Blatt fikj 
mas statyti, netikėtai klausęs kaltinimų ir pasi- Klaipėdoje atidaroma vai- besniems bus išrūpintos 
griuvo užmušdamas ketu- aiškinimų Zimmermaną stybinė amatų mokykla, stipendijos. Prašymus no- _ __ r-
ris darbininkus vietoje ir nubaudė kalėjimu. Jam Joje bus metalininkų, sta- rintie.ji įstoti j mokyklą būrelis pasimatyti su gu-, gubernatoriaus 
sužeisdamas 11 kitų dar- davė vienus metus kalėji- jlių, dailydžių ir tekstil- turi duoti iki rugpiūčio. bernatorium ir įteikti jam sudainuoti lietuvišką dai- 
bininkų. 1 mo. įninku specialybių skyriai’25 dienos. Tsb.|rezoliuciją, kuria jis kvie-lną.

LA KLAIPĖDOJE amžiaus ir baigę pradžios Karidoriuje laukė minia 
mokyklą. Mokestis už mo- žmonių pasimatyti su gu- 

Šiais metais liepos 1 d. kslą — 25 lt. metams. Ga- bernatorium. Pasigir d o -4 U_____ ___ 1 1___ •___ 1____ .balsas: “Li t h u a n i a n 
group!” Maršuoja lietuvių

I ■.... i r
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; LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

- Ketvirtadienį, birželio 
25 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. svetainėje, 492 
E. Seventh Str. įvyks L. 
T).S. 1-mos kuopos mėne
sinis susirinkimas. Tarp 
kitų reikalų šiame susi
rinkime bus renkami ats
tovai į LDS N. A. Apskri
čio Suvažiavimą, kuris į- 
yyks birželio 28 d., Na
shua, N. H. Valdyba.

7
LAKŪNAS A. KIELA DALYVAUS LIETUVIU DIENOJ,

THOMPSON, CONN.

KUN. P. VIRMAUSKIS 
PASKYRĖ PREMIJĄ Liepos 26,1936

JACK SHARKEY

/

Kas Įvyks 
Palangos 

Parke

y

So. Boston, Mass. —Bir
želio 19 d. Šv. Petro par, 
svetainėje įvyko visuome
nės susirinkimas Lietuvių 
Dienos reikale. Susirinki-
mas buvo skaitlingas ir!nink kurie sud tik. 
entuziastiškas. !

Gerb. kleb. kun. P. Vir-. 
mauskis darė platų prane- Mus« Sharkey smarkia, 

H Šimą apie susitarimą su treniruojasi. Jis sau pa- 
gelžkelių kompanija va- Į! 
žiuoti į Marianapolį liepos 
4 d. Jis paaiškino, jei va
žiuotų tik 200 asmenų, j 
reikėtų mokėti $1.75, o jei 
sudarytume 600 keleivių 
—$1.25. Visi susirinkusie
ji vienbalsiai nutarė par
davinėti tikietus ten ir at
gal po $1.25. Susirinkimo' 
dalyviai beveik visi pasiė
mė po kelias dešimts ti
kietų pardavinėti.

Kad paskatinus veikė
jus pardavinėti tikietų, 
klebonas kun. P. Virmaus- 
kis paskyrė $5.00 dovanų 
tam, kuris daugiausiaj 
parduos.

Mūsų kleb. kun. P. Vir- 
mauskis deda visas pas
tangas, kad liepos 4 d. vi
si bostoniečiai kaip vienas 
važiuotų į Marianapolį, 
kur įvyks Naujosios An
glijos Lietuvių Diena.

Rap.

gelbininkais gavo Eddie 
Mader iš New Yorko ir 
Don Petrin iš New Jersey, 
kurie jam padeda treni
ruotis Buckley’s • gymna
sium, Friend Street.

Taigi ketvirtadienį, bir
želio 25 d., vakare Valen- 
ti tikrina, kad bus labai 
įdomios kumštynės. Lin
kime Jack Sharkey laimė
ti.

SUDEGE TRYS ŽMONES
Pereitą savaitę, Chelęea 

St., Charlestown (Bosto
no priemiestyje) kilo gai
sras namuose. Sudegė 
trys žmonės. Pirmadienio 
ryte kilo gaisras Poplar 
St., West End namuose, 
kur 55 vyrai, moterys ir 
vaikai išgelbėta iš ugnies, 
Taipgi gaisras kilo kelio
se vietose Bostone. Gais
rininkai ir policija įtaria, 
kad tai esą darbas kokio 
nors piktadario ar pikta- 
rių. Vedamas tyrinėjimas.

MIRĖ
Birž. 20 d., mirė, širdies 

liga, miesto ligoninėje An
drius Bizokas, 30 metų, 
gyv. 1 F St. Jis gimęs Lie
tuvoje, augęs Amerikoje. 
Paliko žmoną, motiną, se
serį ir brolį. Laidojamas 
birž. 20 d., 9 vai. ryt., su 
šv. mišiomis 
bažnyčios 
kapuose, 
tarnauja 
letskas.

Lietuvių Dienos komitetas buvo nutaręs pakvies
ti iš Chicago lakūną A. Kielą dalyvauti Lietuvių Die
noje, Jiepos 4, Thompson, Conn. šiomis dienomis Liet. 
Dienos rengimo komisijos pirm. A. Peldžius gavo iš 
lakūno Kielos sekančio turinio laišką:

“P-nui A. Peldžiui,
Liet. Dienos Reng. Kom. Pirmininkui,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

GERBIAMASAI:
Į Tamstos laišką, kviečiantį mane dalyvauti Lietuvių Die

noj. Thompson, Conn., liepos 4 d., ankščiau atsakyti negalė
jau, nes nežinojau kaip mano reikalai vystysis, ar man būtų 
galima apleisti Chicagą tai dienai. Dabar galiu tikrai atsakyti, 
kad lėktuvu atskrisiu į Jūsų rengiamą Dieną, Jūsų pateikto
mis sąlygomis.

Iki pasimatymo liepos 4 d.
A. KIELA.”

Turime pastebėti, kad lakūnas A. Kiela rimtai 
rengiasi lėkti iš New York į Kauną. Trečiajam trans
atlantiniam skridimui Brooklyne yra susidaręs komi
tetas, kuris rūpinasi tuo reikalu. Taigi, Liepos 4 d. 
Naujosios Anglijos lietuviai turės progos susipažinti 
su trečiojo per Atlantiko skridimo lakūnu p. A. Kiela.

i
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SUŽEIDĖ DtJ DANTISTU
AUTO NELAIMĖJE

Pirmadienį du Brookline 
dantistai važiavo savo au
tomobiliu ir ant Arbor- 
vvay arti St. Joseph St., 
Jamaica Plain įvyko ne
laimė; jų automobilius 
trenkė į medį. Sunkiai su
žeidė juo važiavusius dak
tarus Hooper ir Tobin. 
Spėjama, kad automobilių 
operavo Dr. Hooper ir jis 
neteko kontrolės.

LAIKRAŠČIŲ ŠEIMA 
PADIDĖJO

I

iš šv. Petro 
šv. Benedikto 

Laidotuvėse pa- 
grab. D. A. Za-

PAŠTAS UŽVERSTAS 
VETERANŲ BONAIS

NORTH BRIGHTON
333

n
BAKERY 
Savininkai: 

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

tatyti čekius bėgyje 48 va-; kia ir rengiasi prie para- 
iandų nuo to laiko, kada 
jie savo bonus pristatys 
paštui, bet kadangi jų 
tiek daug yra, tai pašto 
darbininkai nespėja če
kius rašyti, ir veteranams 
reikės laukti po kelias 
dienas kol jie gaus savo 
čekius.

Pašto viršininkas prane
ša, kad pereitą savaitę 
Bostono paštas išsiuntinė
jo 45,000 čekių vetera
nams už jų bonus. Suma 
tų čekių buvo apie 20,500, 
000 dolerių.

Veteranams žadėta pris-

= sTel. So. Boston 0823 /
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatoa vakarais ir į 
nedėldienlais, taipgi seredomis nuo ž 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

ši...... ............................  "□

X 
j 
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X 
X
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CAMBRIDGE, MASS.
Visi cambridgiečiai lau-

pijos pikniko, kurs įvyks 
Palangoje Methuen - Law- 
rence, birželio 28, sekma
dienį.

Prie įžangos tris laimės 
— geros ir gražios dova
nos. Pasirūpinkite įsigyti 
tikietų, kad laimėti dova
nų.

Gaspadinės renka aukas, 
valgius gamina, pyragus 

. kepa, kopūstus verda, žo- 
*džiu iš paskutinosios ruo-

i

Jau gavome ketvirtą 
naujo laikraščio “Žinios” 
numerį. Laikraštukas ne
didelio formato, 8 pusla
pėlių turiniu silpnokas, 
bet nei negalima reikalau
ti, kad jis s£vo pirmaisiais 
numeriais pralenktų se
nesniuosius laikrašči u s. 
“Žinios” skelbiasi neparti
niu savaitraščiu; leidžia 
Lietuvių Spaudos draugi
ja; redaguoja p. Jonas 
Steponaitis. Prenumeratos 
kaina $1.00 metams. “Ži
nios”, 107 Union Avė 
Brooklyn, N. Y.

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.

•J

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi rarsinkitės “Darbininke”.

/5

GEORGE’S TAVERN

R WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 1VINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROwbrldge 6434 

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
I

i

k

I

ir J. E. DOHERTY ALE

Lietuviška Užeiga
GEO. PETRAITIS, sav.
Skanus alus ir likeriai

58 Dorchester St.,58 Dorchester St., 
So. Boston.

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvay,

So. Boston, Mass.
So. Boston.

y

REIKALINGAS Duon
kepys pirmarankis, paty
ręs ir pilnai atsakomingas
savo pareigose geras
duonkepys. Darbas nesun-
1.kus ir užtikrintas.
šaukite:

Atsi-
Darbininkas”,

366 W. Broadway, So.
Boston, Mass. (22-26)

| QUEEN ANN LAUNDRY JI
- —• • cm--------- — -INO.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Ries paimame ir prista- 

kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 

Pamėginkite
Ir patyrsite, kad gaunate patarna-

tome drabužius visur.

Dorchester ir kitur.

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston

Tel So. Boston 2923

BRUBA-

• v

T1

APLANKYKIT LIETUVĄ!
f.

I v,
■'

<
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Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

birželio 
Fenway 

Mass. į-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAU8KAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.
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Dėl Tūkstančių Ištroškusių
Commercial Brewing Co. tik pabaigė didelį 

naują budinką pribudavot prie jų įstaigos Char-
lestowne. Tas reiškia, kad tūkstančiai ištrošku
sių, kurių reikalavimus dėl Old India Pale Ale ir
J. E. Doherty Ale nebuvo galima išpildyt, dabar
bus patenkinti. Naujoj vietoj galima sendint 
50,000 bačkų daugiau alaus per metus—tai geras 
skaičius dėl daugybės, kurie tiktai mėgsta Old
India ir Doherty Ale ir yra persitikrinę, kad jų 
skonis ir gerumas viršija kitus.

■'

m* 5

; t
• r*

V- • } ,-4 . „ į
: F ■K--

I

šių
duodama

Kostumeriai

daug pinigo,

yra

379 Broadway.

SHARKEY VS.
KER

. Ketvirtadienį, 
25 d., vakare, 
parke, Boston,
vyks kumštynės. Kumš- 
čiuosis mūsų tautietis 
Jack Sharkey (Žukaus
kas) su “Preacher Phil” 
Brubaker. Pastarasis yra 
jaunas kumštininkas iš 
Kalifornijos, bet jau pasi
žymėjęs. Jis lyginamas 
juodukui Joe Louis.

Kumštines rengia p. Va- 
lenti, Goodwin klubo va
das. Valenti gavęs dar pu
sę tuzino jaunų kumšti-

DVI IŠKILMINGOS SA
VAITĖS PAS KLIMĄ JUOZAS M. DIUS

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas: .

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

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:

ĮPi 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston

Pradedant su Birž. 20,
per dvi savaites pas Kli
mą, So. Boston Hardware,
iškilmingai apvaikščioja
ma jo biznio 17 metų su
kaktuves, kurių atžymėji-
mui padarytas nepapras
tas nupinimas visų malia

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popietų. nuo 7 iki 9 vak.

Tel. South Boston 2712 
534 East Broadway, 
tarpe G ir H Sts.

SOUTH BOSTON, MASS.

TeL Trowbrid?e 6890.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6-—8
278 Harvard Street, 

kaeip. laman arti Centrai 8q..

vos, pento kainų ir šiaip
daugelio kitų reikmenų
statymui namų ir tt. Lai-

S. BARASEVIČIUS IR
dviejų savaičių

10 nuošimčių
nuolaida ant visų dažų ir
daugel kito tavoro. Ypač
dideliam pasirinkime gali
ma gauti plasterio, cemen
to ir stoginės medžiagos.

dabar turi
auksinę progą sutaupinti

bet reikia

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

j

SŪNŪS

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Brockton 890

Tel. Columbia 2537

pirkti tuojau, nes nupigi-
aprybotas

dviem savaitėm. So. Bos
ton Hardware adresas yra

Skl.

254 W. Broadvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass.

r



*

i

•J

Marianapolyj e
Akto Dienoje stnd. Jono 
šakočiaus pasakyta atsi
sveikinimo kalba —

Akto Diena, kilni ir gar
binga, atneša jaunuoliams 
daug džiaugsmo ir malo
numo, bet kartu, pripildo 
jųjų širdis nesupranta
mais skausmais, šiandie 
mums tenka iškilmingai 
baigti savo mokslą šioje 
gražioje ir brangioje kole
gijoje. Jau išmušė toji va
landa, kurioje ir artimiau
si draugai turi skirtis. 
Šiandie mes gal paskutinį 
kartą savo gyvenime esą-

PARSIDUODA
Montelloj parduoda bu- 

černę ir grosernę, namas 
7 kambarių su naujausiais 
įtaisais ir 2 karų gara- 
džių. Priežastis Dardavimo 
— savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Yra didelis 
sodas su 21 vaisiniu me
džiu ir daržas. Parduoda 
labai pigiai. Norintieji pir
kti rašykite adresu: Dar
bininkas I-A, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

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

Jonas Bates, 327 Dor- 
chester St., So. Boston.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu. rūšiŲ TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Brista tom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
21 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

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

I

Alma

čia at- 
mums

me čia kartu susirinkę, ir 
— kažkodėl visas šios iš
kilmingos dienos malonu
mas negali nutraukti to 
skausmo, kuris taip neiš
vengiamai lydi atsisveiki
nimą su savo draugais ir 
su savo brangiąja 
Mater.

Kai pirmą kartą 
vykome, ši įstaiga
buvo tolima ir svetima. 
Prabėgo dveji meteliai, ir 
dabar mes jau daugiau jai 
nebesvetimi. Mes gyvena
me josios gyvenimu, ji gy
vena mūsiškuoju. Šioj ko
legijoj praleistos dienos 
daug mums atneš naudos. 
Mes čia išmokome daug 
dalykų, kurių tiktai Ma- 
rianapolis galėjo mums 
duoti. Kiekviena mokslo į- 
staiga turi savo aukštų 
idealų ir siekių, savo gar
bingų mokytojų ir vedėjų, 
savo būrį studentų. Ma- 
rianapolis, tačiau, turi ką 
tai tokio ir daugiau. Ji tu
ri lietuvišką dvasią. Ir 
mes laimingi esame, turė
ję progos ja pakvėpuoti, 
ja alsuoti, ja gyventi.

Ir štai, pragyvenę dve
jus metus tokioj garbin
goj įstaigoj, šiandie turi
me skirtis. Brangūs drau
gai - studentai, atsisvei
kindami su Jumis, linkime 
Jums pilniausios ateities. 
Mes čia kartu su Jumis 
žaidėme ir džiaugėmės, 
kartu prakaitavome ir a- 
šaras liejome. Dabar gi, 
turime su Jumis skirtis. 
Mes Jūsų niekad nepamir
šim. O dabar, paliekame 
Jums visa kas čia buvo 
mums brangiausia.

Brangūs kunigai ir mo
kytojai, atsisveikindami 
su Jumis, norime Jums pa
reikšti savo nuoširdų dė
kingumą už tą visą gerą, 
kurį esame iš Jūsų paty
rę. Jūs ne tik mokslinote

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue,

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.,

Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SU So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Rašt — Ellzabeth Oxalis,

111 H. St So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
29 Whipple Avė., Roslinciale, Mass. 

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniulintė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mfzglrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonienė,

1428 Columbia Rd., So.' Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utaminka mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINS 
DRAUGUOS VALDYBA

"pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis.
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu nedėldlenį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietį. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:90 vai vakare, pobažnvtlnėj sve
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

nas protokolu raštininke.
3OSS<X3«XXX3CX3C3C»«C3CXKSC«C»CS6SCSSXXSBW36»S3«X%X3CSCJCS6»

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
IGRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. į 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110 į
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. J

■M

Nepavėluokite. Būkite ant South Station prieš 8 valandą.

TRAUKINIU I MARIANAPOLĮ IR ATGAL
Specialus Lietuvių Traukinys Išeis Iš Bostono Ir 
Norwoodo Į LIETUVIŲ DIENĄ Thompson, Conn.

Liepos-July 4 d., 1936
8 VALANDĄ RYTO, (VASAROS LAIKU)

PASINAUDOKITE PROGA!
PIRKITE I MARIANAPOLĮ T1K1ETUS ŠIĄ SAVAITĘ!

Kas pirks bilietus šią savaitę į Marianapolį, važiuoti į Lietuvių Dienos Iš
kilmes Liepos 4 d. galite gauti round trip tikietą už $1.25. Vaikams round trip— 
60c. Tik pagalvokite koks didelis nupiginimas! Juk mokame 75c. už 15 mylių,— 
važiuodami į Romuvos Parką. Daugiau mokame nuvažiuoti į Palangą.Į Marianapolio Kolegiją važiuodami— važiuojame į trečią valstiją ir tik už 

$ 1.25.
Taigi, nelaukite nieko, visi Bostono ir apylinkės lietuviai važiuokite ir pasi

naudokite šia nupiginta ekskursija.
GALITE GAUTI TIKIETŲ:

“Darbininko” administracijoje, ir pas:
A. Pinelį, A. Zavecką, Cambridge, O. Tilenienę,
D. J. Averką, O. Saurienę, V. Grudzinską,
M. Kilmoniutę, Ad. Varžinskaitę, O. Browns,
E. Marksienę, V. Tamulaitį, J. Zaikį,
A. Majauskaitę, E. Nanartavičienę, I. Kymantą,
K. Vosylienę,
S. Kavolį,

K. Niauronį,
K. Šidlauską,

M. Barauskienę, 
O. Janušonienę.

mus iš knygų, bet drauge —-- —w t v —
ruošėte ir gyvenimui. Iš |\/ A T vINTllC
vaikų Jūs išauklėjote vy- 1 V 
rus. Jūs nurodėte kuriais 
keliais mums žengti į pa-PABALTĖS VALSTYBĖS ” 
sėkmingą ateitį. Dabar,' nirri t uitu .
sudie! Lai gerasis Dievas 
suteikia Jums stiprybės ir iimnno f ADVDfflt 
toliau tęsti savo prakilnų oįJUNUUo lAniDUJt 
darbą. j

O dabar, sudie Jums,! . _ . _ .
mūsų brangusai tėveli 
Rektoriau. Iš visų, su Ju- Je» paprastai, atstovauja- Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jyįIUUmS J - - — w»z\c ejz^T>z\_ • . . • ••
skirtis, 
tėvas, motina, draugas, i Vienos jų yra nuolatiniai 
brolis, mokytojas ir va-Tarybos nariai, o kitos nuturimąją skaitosi 
das. Tuo Jūs buvote tuo ] Tarybos nariais išrenka- to atsirado

TTIOIIATV^ a4- TVMiail a •• 1 m

š.
niams. Tačiau persiūsda 
ma, kelis maisto svarus j 
sau pasiliko. Kai siuntiny 
nuėjo į gavimo vietą, t® 
buvo dar kartą patikrin 
tas, bet jame rasta mažiai 
nei iš karto buvo pasiųsta 
Siuntėjas ūkininkas V. dė 
to buvo laikomas kontra 
bandininku ir, kai jis at 
sitiktinai buvo atvykęs 
Tilžę, jį policija suėmė 
Vieną mėnesį dėl to teki 
būti kalėjime iki teisme 
Teismas nubaudė 900 mar 
kių pinigine pabauda, ku
ri buvo pakeista į kalėji 
mo bausmę. Užskaitytas i 
iki teismo išbūtas kalėji 
me laikas.

GIEDRAIČIAI
KONSUGAVO AUKSO 

TRABANDĄ
1 Šiomis dienomis 
j raičių (IV rajono) 
nio policija sugavo 
prastą “žuvį”, būtent: su 
laikė norėjusį slapta vi 
dumaktį pereiti adminis 
tracijos liniją rusų tauty 
bes asmenį Novikovą 
Pravedus kvotą, pasirodė 
kad tai yra rusų emigran 
tas, gyvenęs Turkijoje 
Bulgarijoje, Pietųslavijo 
je, Rumunijoje, Prancūzi 
joje 
Lietuvoje, 
tą, pas jį rasta — 
gerai paslėpta — 
kuota daug įvairių 
tybių valiutos auksu 
sidabru. Auksinių pinigi 

' rasta: carinės. Rusijos ru 
bliu po 10 ir po 15 rublių 
Amerikos auksinių dole 
rių po 20 dol. vienoj vie 
toj, 38 monetos Turkijoj 
aukso lyros, Prancūzi 
frankai ir visokių kito 
kių: viso aukso pinigi 
svoris — 689 g. Taip pa 
rasta daug ir sidabro į 
vairių valstybių ir laiki 
monetų apie 500 gr. Tau 

Į pat ir lietuviškais litais 
norėjo išnešti apie 40( 
litu. Be to, rasta daug į- 
vairių Rusijos caro ir bu
vusiu garsių asmenų foto- 
^rafijų. Visa tai kartu su 

SUNKI PABAUDA UŽ suimtuoju perduota Uk- 
KELIS MAISTO SVARUS mergės muito kontrolei 

------------ j Sulaikytasis atvirai stebi- 
Vienas klaipėdiškis ūki- ■ si Lietuvos pasienio poli- 

ninkas iš Pagėgių apskr.i cijos akylumu: praėję?
eavo vokiečiu valdžios or- dausrelio valstybių sienas 

ųiekas io turto (aukso 
sidabro) neradęs, o čia 
įkliuvęs.

narius. Mat, jos yra ma
žos ir jaunos, tik po di- .... .... If

SAUS VET4 TAUiy — -g.
. . ..... kietiią kelis maisto svarus .ciau ir jų politinis svoris .. ir

j buvo daug mažesnis kaip ’* “J džiovininkų sa- 
kad dabar Dabar kai iau natonM žmonai ir vienam 

Tautų Sąjungos Tarybo-veikia Baltijos santarvė, vaikui Vokietijoje.
a__ .. Maisto produktus

Gied 
pasie 
nepa

ir paskutiniu laiki 
Padarius kra

■ gan: 
užmas 

vals 
i

Iš LIETUVOS 
SALDAINES!

'jisj Ką tik gavome iš Lietu-
sunkiausia'mos didžiosios arba seno- jos įtaka tarptautinėje Eu- perdavė savo motinai Til- vos skanių saldainių. Dė- 

i. Jūs buvote mums sios pasaulio valstybės, ropos politikoje pasidarė žėje, kuri juos turėjo per- žutė 2 svarai $1.10. 
gana žymi ir su santarvės siųst i suminėtiems ligo- Užsisakykite ‘Darbininke*.

i visos

Jūs visuomet mūsų širdy
se pasiliksite. Daugiau nė
ra kas Jums sakyti, nes 
žodžiais nepajėgiame Jū
sų kilnios asmenybės į- 
vertinti. Jūsų tauri dva
sia, kaip saulės spindu
liai, švietė mūsų kelius į (nepagalvojo apie patekimą 
skaisčią ateitį, gi mes už,į Tautų sąjungos Tarybos 
visa tai Jums atsilygino- '■........... » - —

JAU LAIKAS ĮSIGYTI
DOVANAS

mos trejiems metams. To- būtinas reikalas Baltijos į 
i duoti vietą į 

(Tautų Sąjungos Taryboje., 
Joms bus duota viena nuo-' 
latinė vieta rugsėjo mėne
sio sąjungos susirinkime. I

*

Gegužės 7—9 dieną Es-' 
tijos sostinėje Taline į- 
vyko Baltijos valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
konferencija. Joje ir buvo 
apsvarstytas klausimas, 
kuri iš trijų valstybių Bal
tijos santarvę atstovaus 
Tautų Sąjungos Taryboje. 
Jau pernai, kai apie šį ; 
klausimą buvo imta kalbė- ; 
ti, latvių ir estų laikraš- : 
čiai rašė, kad Tautų są- : 
jungos taryboje Baltijos i 
santarvę galėtų geriausia ; 
atstovauti Lietuva.

T8b. J

kių nenuolatinių Tarybos valstybėms 
narių yra dešimts.

Mažosios Baltijos vals
tybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija — ankščiau nė

me, suteikdami Jums tik 
širdies skausmo. Taigi, ti
krai skaudu mums šian
die su Jumis skirtis. Te
suteikia Jums Dievas, 
brangusis tėveli Rekto
riau, ilgiausių metų ir 
gražiausios ateities pilnu
mo.

Galiausiai, sudie Tau, 
Įima Mater. Mums gera 
r malonu buvo čia gyven- 
i. Kiekviena Tavo siena į tą darbą, kuriam Tu mus 
)uvo mums brangi. Ant j taip motiniškai ruošei. ir, 
kiekvieno, mūro išrašyta lai Tavo skaisti lietuviška 
mūsų mokslo sargai. Ant i dvasia gyvena nemari.

kiekvieno kelio - kelelio 
randame Tavo idealus ir 
siekimus. Kiekviena Tavo 
gėlelė pasipuošusi lietuvy
bės žiedais. Kiekvieno me
delio šakelės siūbuoja ir 
plasdena dorybės ir skais
tybės lapeliais. Kaip mie
la ir brangu visa tai yra! 
O dabar, sudie! Lai aukšti 
Tavo idealai pritraukia 
daugiau kilnių jaunuolių

t

z •

Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanoms
GRAŽŲ LAIKRODI, ŽIEDĄ, 

PLUNKSNĄ AB RADIO.
Tik pirmos rūsies Krautuvės gali parduoti HA- 
MILTON laikrodžius. Mes turime vėliansios mados 
ir pas mus galite įsigyt prieinama kaina. Už kiek
viena pirkia pas mus daiktą gvarantuojam.
DUODAM IR ANT LENGVO IŠMOKĖJIMO.

TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.

Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną 
laikrodį arba žiedą.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonai: SOU-th Boston 4649.
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Delko Kyla Riaušes
Lietuvoje

Anglų laikraščiai paduoda trumpą žinutę, kad 
Kaune įvyko susišaudymai darbininkų su policija. 
Nukauti 3 darbininkai. Mieste esanti įvesta karo pa
dėtis. Ar tai buvo kokių streikierių eisena, ar politiš
ka demonstracija — nepasakyta. Taip pat nežinia ar, 
Marbininkai buvo ginkluoti, ar ne, bet būta rimto su
sirėmimo. Nė skaičius žuvusių neatpasakoja visos 
riaušių eigos, bet įvedimas karo stovio nurodo, kad 
padėtis yra rimta ir bijomasi didesnių riaušių, o gal 
ir perversmo.

Kam tie visi sukilimai ir susišaudymai? Priežaš- 
.čių yra perpilnai: bolševikų agitacija, ūkininkų nepa
sitenkinimas, “seimo” rinkimai, laisvės varžymas, pi
liečių nelygybė, valdininkijos “surusėjimas” ideologi
jos žvilgsniu, (reikia turėti omenėje, kad Lietuvos 
valdininkai puikiai nukopijavo rusų biurokratizmą) 
na, ir tautininkų neapdairumas, kurie mano, kad pi
liečių nepasitenkinimą galėsią ginklu numalšinti. Jau 
vienos tų priežaščių pakanka riaušėms sukelti, o čia 
jų devynios galybės. Pasirodo, kad demokratiškoj 
Lietuvoj fašizmas neprigyja.

Bereikalo norima įkalbėti, kad bolševizmas Lie
tuvoj neįmanomas. Komunizmas, žinoma, ten nepri
gis, nes jis niekur negali prigyti, bet bolševizmas, 
kurs yra ne kas kits kaip moralinė žulikystė, gali į- 
siveisti visur — greičiausiai ten, kur dorovinis žmo
nių lygmuo yra žemesnis. Taigi bolševizmas Lietuvo
je yra ne tik įmanomas, bet jis artėja proporcingai 
su mažėjimu tautos dorovės. Iš čia aiški išvada, kad 
laisvamaniai, pakasdami tikėjimo ir doros autoritetą, 
skina kelią bolševizmui. Politines klaidas galima pa
taisyti, vyriausybės sąstatą galima pakeisti — tai vis 
laikini dalykai. Bet kuomet dorovinis tautos lygmuo 
krinta žemyn, kuomet įsivyruoja ištvirkimas, kilnūs 
principai nyksta ir užviešpatauja materialistinis ego
izmas bei ieškojimas asmeninės naudos ir įvyksta 
varžytinės dėl valdiškų vietų, — tuomet katastrofa 
neišvengiama. Lai apsidairo laisvamaniškai nusitei
kę Lietuvos- vadai, prie ko veda paneigimas tikėjimo 
ir doros principų. K.

KUN. DR. JONAS NAVICKAS, M.I.C. 
Marianapolio Kolegijos Rektorius, nuoširdus LDS. 
laikraščio “Darbininko” rėmėjas ir bendradarbis.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Jėzaus Švenč. Širdies Menuo
pamaldos bent su 

dviem pamokslais į dieną 
per aštuonias dienas, kie
kvienam maldingam daly-

Birželio mėnuo yra la- goą 
bai brangus visiems ' Jė
zaus švenčiausios Širdies 
garbintojams. Ne vien 
šventė, kurią mūsų Išga- įviui Šventasis Sostas ski 
nytojas paskyrė, kaipo 
dieną Jo Dieviškosios Šir
dies ypatingam garbini
mui, bet ir visas mėnuo, 
kuriame išpuola ta šventė, 
yra tam garbingam tiks
lui pašvęstas ne vien išti- juį bus sakomį pamokslai,

nio Waterbury lietuvių parapijos klebono patariamas 
ir padedamas įstojo į La Salette vienuolyną, Hart
ford, Conn., kur baigė filosofijos mokslus. Teologijos 
mokslus ėjo Baltimore, Md., Washington, D. C. ir Fri- 
bourge. 1922 metais Fribourgo universitete, kaip vie
nas iš gabiausių studentų išlaikė kvotimus ir gavo 
teologijos daktaro laipsnį. Baigęs mokslus grįžo į Lie
tuvą. Tėvai Marijonai jį kvietė tuojau įstoti į Marijo
nų vienuoliją, bet būdamas surištas su La Salette tuo
jaus to padaryti negalėjo. Grįžo į Jung. Valstybes. 
Sugrįžęs per tris metus skelbė Dievo žodį lietuvių pa
rapijose. Po to susitarė su TT. Marijonais ir įstojo į 
Jų vienuoliją. Didžiausias kun. dr. Navicko troškimas 
buvo įkurti lietuvių švietimo įstaigą, kurioje būtų au
klėjami vadai mūsų išeivijai. Jis savo tikslą atsiekė. 
Taigi dar kartą sveikiname Tėvą Navicką, mūsų išei
vijos švietėją ir vadą ir linkime ilgiausių metų.

Tačiau,

dalyvaujant visose pamal- kramentą Altoriuje. Taip 
dose. [Bažnyčios įsakyta daryti

Ne tose parapijose, kur *-08 brangios šventės die- 
nėra laikomos iškilmingos n3- Šv. Tėvas trokšta, 
pamaldos, atlaidai yra tei- ^ad tą dieną

ir
Šių metų birželio 4 d. Tėvai Marijonai minėjo Ameri- 

ikos Lietuvių Kolegijos dešimtmetį. Kun. Dr. Navic
kas per tą dešimtmetį eina tos Kolegijos rektoriaus 
pareigas. Dešimts metų ne taip jau ilgas laikas, bet 

Į kun. Navickui teko nešti sunkiausioji našta, nes jis 
visą laiką turėjo eiti ne tik direktoriaus, rektoriaus 
pareigas, bet ir naujokų magistro, namų vyresniojo, 
ekonomo ir kitas pareigas.

Kun. Dr. Navickas yra žymus literatas, moksli
ninkas ir vadas. Jis ypatingai yra pasižymėjęs jau
nuomenės auklėjimo darbuose. Jo iniciatyva ir pasi
darbavimu 1932 m. įkurta Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų ir Profesijonalų Sąjunga, kiiri leidžia or- • 
ganą “Studentų Žodis”.

Kun. Dr. Jonas Navickas gimė 1895 m. sausio 2 
■ d. Virbalyje, kur ir pradžios mokslus užbaigė. Aukš
tesnius mokslus ėjo Vilkaviškyje ir Seinų dvasinėje 
Seminarijoje. Bebūdamas Seinų Seminarijoj susirgo; 
išsveikęs į Seinų Seminariją nebegrįžo, bet kviečia
mas a.a. kun. Bukavecko, 1913 metais atvyko į Jung. 
Valstybes ir įstojo į New Yorko Katedros Kolegiją, 
kur mokėsi anglų kalbos. Bet turėdamas pašaukimą j 
dvasinį luomą, a.a. kun. Petro Saurusąičio, tuolaiki-

v •

ria ypatingus atlaidus. 
Šio mėnesio paskutinį se
kmadienį, būtent, birželio 
28 dieną, tie, kurie lankys 
bažnyčias ar koplyčias, 
kur tam garbingam tiks-

kimų tikinčiųjų mylinčio
mis širdimis, bet juo la
biau Bažnyčios parėdymu.

Yra ytin atitinkama, 
kad šį rožių mėnesį, kuria
me pati gamta vaizduoja 
gražiausią vaidmenį, kad 
su mūsų mintimis ir visu 
esimu jungtųsi tas kil
niausias iš visų pamaldu
mas į Jėzaus Švenčiausią
ją Širdį ir būtų švenčiama 
brangiausia šventė, dedi
kuota Jo Dieviškosios Šir
dies garbinimui.

Šiais metais Jėzaus 
Švenčiausios Širdies šven
tė išpuola penktadienį, šio 
(birželio) mėnesio 26 die
ną. Prieš tą brangiausią 
šventę visose bažnyčiose 
laikomos novenos, o ma
žose parapijėlėse bei misi
jose yra laikomas bent 
triduumas. Tačiau, mes 
neturėtume tenkintis to
mis keliomis novenų die
nomis, bet per visą birže
lio mėnesį turėtume kas 
dieną atsiduoti ir aukotis 
tam kilniausiam pamaldu
mui, būtent, Jėzaus šven
čiausios Širdies garbini
mui.

Tose parapijose, kur vi
są mėnesį pasiaukojama 
iškilmingai kas dieną gar
binti Jėzaus Švenčiausią
ją Širdį, kas dieną laikant 
pamaldas ir sakant pa
mokslus, ir kuriose para
pijose laikomos iškilmin-

taus ramybę ir gauna Jo 
suraminimą ir paguodą.

Šeimos pasiaukojimas 
gali būti privačiai atliktas 
namuose. Klebono ar kito 
įpareigoto kunigo esimas, 
nors pageidautinas ir lai- 
mintinas ypatingais atlai
dais, nėra būtinai reika
lingas. Jei kunigo negali
ma turėti, tada šeimos 
galva vadovauja pasiau
kojimo apeigose.
Jėzaus Švenčiausios Šir
dies paveikslas ar statula 
turi būti kunigo pašven
tinta namuose, darant pa
siaukojimo apeigas, arba 
iš anksto bažnyčioje.

Jei tavo šeima dar nėra 
pasiaukavusi Dieviškąjai 
Širdžiai, tai šį birželio mė
nesį stengkis dėti pastan
gų, o ypatingai 28 dieną, 
kurią išpuola Jėzaus Švč. 
Širdies šventė, kad joje su 
visais šeimos nariais pa
darytum pasiaukoj imą 
Jėzaus Dieviškąjai Šir
džiai.

O jei esate jau padarę 
iškilmingą pasiaukojimą, 
tai tą brangią dieną at
naujinkite pasiaukojimo 
aktą. Ir Jėzaus Švenčiau
sioji Širdis laimina visas 
jūsų veiklias pastangas ir 
visus kilnius pasiryžimus.

Gerbiamųjų skaitytojų 
parankumui ir pasitikėda
mi, kad tai patiks Jėzaus 
Švenčiausiąjai Širdžiai, ku 
ri teiks palaiminimo ir 
globos tuos, kurie pasiau
koja Jo Dieviškajai Šir
džiai, čia, išvertę, dedame 
dvasiškos vyriausybės už
tvirtinimą ir atlaidais ap
dovanotą šeimų pasiauko
jimo akto turinį.
ŠEIMŲ PASIAUKOJIMO 

AKTAS
Jėzaus Švenčiausioji Šir

die, kuri apreiškei Šv. 
Margarietai Marijai, kad 
trokšti karaliauti krikš
čionių šeimose, mes šian
dien norime pareikšti sa
vo sutikimą ir trokštame 

i priimti Tavo visą karališ
ką viešpatavimą ant mūsų 
visų. Ateityje, kad gyven
tume Tavo gyvenimą, mes 
stengsimės veikti, kad

(Pabaiga 5 pusi.)

atsiteisimo 
aktas tikinčiuose būtų 
taip svarbus ir išganingai 
priimtinas, kaip Kristaus 
Karaliaus šventėje šeimų 
pasiaukojimas yra 
centralinė mintis.

X* •

kiami už kasdieninius pa
maldumus, kurie atlieka
mi viešai ar privačiai. Kas 
dieną galima pelnyti atlai
dus septynių metų ir sep
tynių kvadragenų, o vi
suotinus atlaidus galima 

• pelnyti, baigiantis birže- 
. lio mėnesiui, žinoma, išpil- 
. dant viršuje minėtas išly
gas. Jei pamaldos laiko
mos viešai, užtenka jose 
dalyvauti per dešimtį die
nų, kad pelnius visuotinus 
atlaidus. Jei pamaldos lai
komos namuose, turi būti 

i atkalbėta Švenčiaus i o s 
' Širdies litanija ir padary- 
: tas atsiteisimo aktas, pa
maldžiai ir balsiai kalbant 
visiems šeimos nariams, 
susibūrusiems namų židi
ny j prieš Jėzaus Dieviš
kosios Širdies paveikslą 
ar statulą.

Pačioje Jėzaus Šven
čiausios Širdies šventėje 
— žinome, kad ištikimieji 
skaitlingai artinsis prie 
Dievo Stalo, kad paten
kinti mūsų Viešpaties ir 
Išganytojo troškimą ir 
sau pelnyti gausingų dva
siškųjų dovanų ar kitiems! 
aukoti išganingų malonių. 
Dėl to tą dieną būtų labai

• v

cen-

v •
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t ga li pelnyt i visuotinų at- ' dai, tai reikalautina še-

ŠEIMŲ PASIAUKOJI
MAS

Kiekviena katalikų šei
ma turėtų pasiaukoti Jė
zaus Švenčiausiąjai Šir
džiai; ir nėra atitinka- 
mesnės dienos atlikti tai 
apeigai, kaip pačioje Jė
zaus Švenčiausios Širdies 
šventėje, nors tai galima 
padaryti ir kitose dienose. 
Savo apsireiškimuose Šv. 
Margarietai Marijai, mū
sų Išganytojas prižadėjo 
toms sieloms, kurios pasi
aukoja Jo Dievišką jai Šir
džiai, dupti visų reikalin
gų malonių jų luomui, su
teikti ramybę jų šeimoms, 
paguosti visuose jų nuliū
dimuose ir nelaimėse, gau
siai palaiminti visus jų 
pasiryžimus ir palaiminti 
tuos namus, kuriuose bus 
laikomas ir gerbiamas Jo 
Švenčiausios Širdies pa
veikslas ar statula.

Ir kiekviena šeima ir 
kiekvienas židinys reika- 

‘ , kaipo 
Geriausiojo Prietelio ir 
Meilingojo Valdovo, be 
Kurio negalima apsieiti. 
Dėl to per pasiaukojimą 
Jėzaus Švenčiausiąjai Šir
džiai, šeima apturi Kris-

i

• v

laidu už kiekvieną atsilan-+šius kartus atkalbėti “Tė- atitinkama ir labai patik-lauja Išganytojo, , . , v , ___ ««_ n_ ir. • — tx_ „•4-^4,,:kymą į bažnyčią ar kop
lyčią su'tam tikromis iš
lygomis, būtent, jei atlie
ka šv. išpažintį ir priima 
Šv. Komuniją, ir kadangi 
yra “toties ąuoties” atlai-

ve mūsų”, “Sveika Mari
ja” ir “Garbė Dievui Tė
vui” ir tt., kiekvieną kar
tą atsilankant į bažnyčią, 
ir bent per penkioliką die
nų klausant pamokslų ar

tų mūsų Išganytojui, kad 
parapijų klebonai viešai 
atkalbėtų kartu su daly
vaujančiais maldininkais 
atsiteisimo aktą prieš į- 
statytą Švenčiausiąjį Sa- i

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

Parašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)

SCENA VII
Tie patys ir Audrianas 

AUDRIANAS 
Nuo septingalvio, tuo trumpuku kardu?

(Artinas labai susirūpinęs ir rodydams į Jur
gio kardą.)

Sapnai, svajonės!... Geriau pasielg 
Ęaip aš patariau. Apgulki šventyklą, 
Įkalėk sargus, suimk kunigus;
Paskui prie prūdo smarkiausiomis spėkoms 
Pradėk medžioklę baisūno; šitaip 
Tikrai laimėsi.

(Jurgis krato galvą maloniai šypsodamas.)
JURGIS

Šitaip tik paglemšiu 
Orakulo tiesas, kurias ciesorius 
Privers gražinti. Tad vėlei, karaliaus, 
Apolo tarnai paskubins surast 
Kitą baisūną, kitą krokodilą, 
Kad jam mest jaunas, gražias mergeles.

(Mostelėjęs rankomis tyliai nusijuokia 
AUDRIANAS 

O prakeikimas!
JURGIS

’ Ne keiksmu tik protu 
Taisykim blogą.

SOFIJA
Tėveli, klausyk . 

Jo patarimų- Jį dangus atsiuntė

Mus išvaduoti. Aš tą permatau.
Jo reikia klausyti.

(Meiliai laikydamasi Audriano peties.)
AUDRIANAS

Deja, aš be vilties! 
Nežinau ką veikt.

JURGIS
Reikia pirmiausiai

Aikštėn išversti šventyklos slaptybes; 
Parodyt svietui kokiems absurdams 
Ir niektikystėms jiems liepta aukoti 
Nekaltą kraują.

AUDRIANAS
Ir aš taip manau!

Dabar man aišku ką tu man apreiškei, 
Jog tos statulos nėra dievaičiai;
Tik akmens šmotai. Dabar jaučiu gėdą 
Jog juosius gerbiau; ir kerštas jaučiu 
Man stumia rankas griebtis kūjų, kirvių 
Ir juos sutrupinti — į dulkes sumušt.

JURGIS
Ir tokiu būdu siekio neatsieksi. 
Sugriautus stabus atnaujint gali. 
O tarnai šventyklos negaišins laiko 
Klastos įrankių suieškojime.
Jie tuoj parūpins naujas, dar žiauresnes 
Baidykles svietui.

AUDRIANAS
Uždrausiu statyt.

Dacijoj Apolui nekils nauji stabai;
Kas bus sugriauta, griaučiuose gulės.
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JURGIS

Tiktai tuo laiku. Orakulo tiesos 
Vėl stabmeldystę iš griaučių prikels,
Ir kol josios bus, plauks nekaltas kraujas.

AUDRIANAS
Tai mirtim bausiu kas drįs užlaikyt 
Kenksmingas tiesas.

. JURGIS
0, karaliau, teiksies 

Apsvarstyt tokio žingsnio pasekmes.

AUDRIANAS
Karas su Roma.

(Lyg sau, liūdnai, beviltiškai galvą nuleisdams).
JURGIS 

Tai būt savžudybė.
AUDRIANAS

Nebus taip karti kaip mirtis dukters. 
(Desperatiškai, kumščiais gniauždamas).

JURGIS
(Labai maloniai.) 

Ji negal mirt. Galingesnės galybės 
Ją sergsti negu žmogaus pajėgos. 
Pasitikėk man, jai nėra pavojaus; 
Dangaus apvaizda neperkertamu 
Ją skydu dengia. Ji drauge su manim 
Kraujagėringas tiesas panaikins.

AUDRIANAS
Ar tai teisybė? Tas netur įvykti!

SOFIJA
O, taip tėveli, aš turiu lydėt 
Karžygį savo kovon su slibinu. 
Bet Jurgio kardas nėr pergalimas. 
Jame mano viltis lai ir tavo būna. 
Jis mane išgelbės įr tau sugražins.

AUDRIANAS
(Kilstelėjęs rankas aukštyn, išsigandęs.) 

Bet tokiu būdu!
JURGIS 

Kad aikštėn išversim 
Klastą, gašlybę, suvyliojimą 
Sugrius Ir tiesos orakulo; Dacija 
Tikrąjį Dievą galės išpažint 
Teisėtu kėliu. Tada net ir Roma 
Stabmeldžių burtais ir niekšystėmis 
Turės susibiaurėt ir svietui daleist 
Garbinti Kristų ir Jo pėdoms žengt 
Į amžinybę.

AUDRIANAS 
Gerai, kad taip būtų,

Bet kas užtikrins tokias pasekmes?

s
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Benjaminas Franklinas
Franklino pavardė yra kuriuos turėjo jo tėvas, 

aukso raidėmis užrašyta1 neturtingas muilo dirbtu- 
žmonijos istorijoje. Mažy- vės savininkąs. Kad iš
tiš mokyklos mokinys — maitinus tokią nemažą 
ir tas jau žino apie tą di-; šeimynėlę, Franklino tė- 
dį amerikoną, kurs išrado vui reikėdavo nemažai 
taip vadinamą “perkun- vargo ir rūpesnio pritirti- 
sargį”, t. y. tokį prietaisą, Tat nuo pat mažens jo yi- 
kurs apsaugoja triobas si vaikai buvo pratinami 
nuo perkūno pavojingo darbus dirbti, blaiviai gy- 
trenksmo. Bet jei nepa- venti susilaikant nuo visų 
prasti išradimai padarė svaiginančių gėralų ir do- 
garbę Franklinui, tai savo a—~
doru ir pavyzdingu gyve
nimu jis pilnai užsipelnė, 
kad jam būsiančios kartos 
prigulinčią garbę atiduo
tų. Mums abstinentams 
arba pilniems blaivinin
kams, kurie kovojame už 
tai, kad paliuosavus žmo
niją nuo to nedoriausio 
ir baisiausio priešo — al
koholio, Franklino pavar
dė privalo būti brangi, ir 
jo gyvenimas turi būti ge
rai mums žinomas, kadan
gi tasai didvyris 150 metų 
tam atgal žodžiu ir pavyz
džiu pilnąją blaivybę pa
laikė.

Benjaminas Franklinas 
gimė 1706 m. Bostono 
mieste, Amerikoje. Jis bu
vo jauniausias iš 16 vaikų,
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išnaktų sėdėdavo prie sta- dar
le knygomis apkrauto, prįparodė jiems, kad be 
Nors ir nedamigdavo, ta- alkoholinių gėralų žmogus 
čiaųs jis visuomet būdavo 
sveikas įr linksmas, ka? 
dąngi šiaip jau jis vedė 
gyvenimą blaivų ir sų, 
tvarkytą. Pabaigęs moks.

Jėzaus Švenč. Širdies Menuo

rai elgties. Tėvas duodavo 
jiems papraščįausius val
gius; neretai jiems prisiei
davo viena sausą duona 
užsiganėdinti, tai ką be
kalbėti apie taip labai tin
kamus vaikams saldumy
nus, kuriems nusįpirkti 
niekuomet negaudavo pi
nigų Franklino vaikai.

Kai mažutis Benjaminas 
paaugo, jįs tapo atiduotas 
į vyresniojo brolio spaus
tuvę, kad prasimokintų 
raides rankioti ir dėstyti 
žodžius. Čion jis galėjo 
daugiau žinių įgyti. Tiesa, 
per ištisas dienas Benja- 
minukas būdavo spaustu
vėje užimtas, tačiaus-gi 
vakarais sėsdavo prie 
knygos ir rašinius rašy
davo. Nekartą lig vėlybų
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lą pas brolį, Benjaminas 
nuvyko į Filadelfijos mie
stą, kad geriaus apsipaži- 
nus su spaudos reikalais 
ir toliaus lavinus ir auk- 
lėjus save. Tuomet jis tu
rėjo vos 18 metų amžiaus, 
bet visur jis buvo visų 
branginamas ir gerbia
mas, kaipo sąžiningas, 
blaivus ir doras vaikinas.

Kadangi savo asmeniš
kiems reikalams jis mažą 
savo uždarbio dalį teiš- 
leisdavo, tai greitu laiku 
sutaupė sau nemažą pini
gų sumą. Dabar jis nutarė 
pavažinėti po svietą, ka
dangi troško pažinti pa
saulį ir kiek galima dau
giau pramokti viseko. Vi
supirmu jis perplaukė per 
Atlantu vandenyną įr at
vyko į Anglijos sostinę— 
Londoną. Mat tuomet dar 
Šiaurinė Amerika priklau
sė Anglijai.

Londone jis nuėjo į di
delę spaustuvę vietos pra
šytų ir liko priimtas. Tuo
jaus iš pat pradžios jis 
datyrė daug nemalonumų 
nuo savo darbo draugų, 
kurie būtinai norėjo, kad 
Benjaminas pavaišin t ų 
juos alkoholiniais gėra
lais. Bet Franklinas grie
žtai tam pasipriešino. Iš- 
pradžios draugai perse
kiojo jį už tai ir tyčiavosi 
iš jo; bet laikui bėgant 
paliovė tai darę; Frankli
nui gi net pasisekė kai- 
kuriuos savo draugus per
tikrinti, kad susilaikymas 
nuo svaiginančių gėralų 
yra geras, sveika ir pagir
tinas daiktas. Mat, spaus
tuvės darbininkai visi 
gerdavo alų ir degtinę 
pusryčiams ir pavakarį. 
Norėdamas juos nuo to 
papročio nupratinti, Fran
klinas išskaitliava jiems, 
kad susilaikydami nuo a- 
laus ir degtinės jie per sa
vaitę sutaupytų nuo vieno 
iki pusantro rublio. Be to

gali daug geriaus darbuo- 
ties. Jei jis didesnius dai
ktus galėdavo kilnoti iš 
vietos į vietą, nešti ar il
giau prie darbo ištverti, 
negu kiti, tai vis nurody
davo į savo susilaikymą 
nuo svaiginančių gėralų, 
kaipo į jiegų ir ištvermės 
šaltinį.

Franklinas sugrįžo at
gal iš Londono į savo tė
vynę gerokai pinigų su
taupęs. Tais pinigais jis 
įtaisė draug su kitu — tū
lų ponų Meredithu, didelę 
spaustuvę Filadelfijo j e. 
Bet tas jo kompanijonas 
buvo girtuoklis ir dėlto ta 
jų spaustuvė negalėjo tin
kamai plėtoties. Tačiaus 
blaivus ir darbštus Fran
klinas turėjo keletą prie- 
telįų, su kurių pagalba jis 
išmokėjo kompanijonui jo 
pinigus, — ir dabar jau 
jįs pats vienąs galėjo ves
ti spaustuvės reikalus.

Ir ištikrųjų dąbar jau 
jam puikiai sekėsi. Nepo- 
ilgam jis vedė sau pačią. 
Savo bute jis pakabino 
ant sienos toblytėlę su to
kiu parašu: “Vien tiktai 
doras žmogus gali būti 
laimingas, vyriausios gi 
dorybės yra šios: blaivy
be, sąžiningumas, atviru
mas, nuolankumas, mei
lė”. Franklino gerovė 
sparčiai kilo augštyn, bet 
jis pats visuomet pasilik
davo tuom pačiu maloniu 
žmogumi, kurs draug su 
visa savo šeimyna vedė 
paprastą gyvenimą, siek
damas vis bepaliovos pir
myn.

Ne čion vieta plačiau 
kalbėti apie nuopelnus, 
kuriuos padarė Frankli
nas savo tėvynei ir visai 
Žmonijai. Trumpai tik pri-į 
minsime, kad jis ženge vis 
augštyn ir augštyn, kol 
jo pavardė nepragarsėjo • 
toli, toli už tėvynės ribų. 
Štai saujelė svarbesnių 
smulkmenų iš to didvyrio 
gyvenimo.

Franklinas pradėjo išlei
dinėti laikraštį, kas anais 
laikais buvo nepaprastu 
daiktu, išleido pirmą ka

sidėjo prie universiteto į- 
kūrimo Filadelfijos mies
te. Prieš karą su Anglija 
dėl Šiaurinės Amerikos 
nepriklausomybės jis bu
vo įgaliotas vesti tarybas 
su Anglija apie šiaurinės 
Amerikos teises.
karės per dešimts metų 
(1773 — 1783) jis 
išrinktas vyriausiu

Laike

buvo 
vyru 

visoje valstijoje tuo pat 
laiku, kai kitas Amerikos 
didvyris Vašingtonas ka
ro lauke kovojo, kaipo 
pulkavedys, su Anglija.

Franklinui pasi sekė 
gauti pagalbą iš Francijos 
vedant karą už Šiaurinės 
Amerikos nepriklausomy
bę, ir ta pagalba nemažai 
prisidėjo prie laimingo tos 
karės užbaigimo.

Kai su Anglija tapo pa
daryta sątaika, Frankli
no, tuomet jau žino sene
lio, balsas visuomet turė
jo didelę svarbą Vyriau
siojo Šiaurinės Amerikos 
Valstijos Taryboje.

Franklinas pasimirė tu
rėdamas 84 m. amžiaus. I- 
ki paskutiniai beveik va
landai jis stebino visus sa
vo dvasios prakilnumu. Ir 
visuomet jis prisiminda
vo, kad už visą savo lai
mingą gyvenimą turi būti 
dėkingas pilnai blaivybei, 
kurią iki mirčiai išlaikė, 
sąžiningumui, kurį mylė
jo, ir pasitikėjimui Dievu, 
kurį nuo pradžios iki ga
lui savo gyvenimo auklė
jo savyje.
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OKUP. LIETUVOJ TIK 
KRATOS IR KRATOS

Paskutiniu metu Vil
niaus laikraščiuose nuolat 
rašoma apie lenkų admi
nistracijos organų daro
mas revizijas lietuvių or
ganizacijų skyrių vado
vybėse bei knygynėliuose. 
Laikraščiai mirgėte mirga 
pavadinimais knygų, ku
rias lenkų administracijos 
organai po revizijos iš 
knygynėlių išsiveža. Šio
mis dienomis, padarius 
tokias kratas keliolikoje
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nusikalsti prieš Tave, per
spėk jį, nes Tu, Jėzaus 
Širdie, esi gera ir gailes
tinga atgailestaujančiam 
nusidėjėliui. Ir kai ateis 
atsiskyrimo valanda, kai 
mirtis artinsis mesti ge
dulo skraistę į mūsų tar
pą, tada, mes, visi, kurie 
atsiskirs ir kurie dar bū
sime, atsiduosime Tavo 

tr 
mams. Mes būsime paguo
sti viltimi, kad ateis die- - 
na, kurioje visa šeima, su
sivienijusi Danguje, galės 
amžinai giedoti Tavo gar- 

D£7iškoji“'širti’e’' taip ir Tavo gailestingumo 
parėdyk, kad viešpatau- £iesmes- 
tum mūsų susirinkimuose, Kad Marijos Nekaltoji 
kad laimintum mūsų dva- Širdis ir Garbingasis Pa
siskųs pasiryžimus ir lai- trįarka, Šv. Juozapas, pa- 
kinuosius užsimojim u s, 
kad praašlintum mūsų
sielvartus įr rūpesčius, 
kad pašvęstum mūsų
džiaugsmą, kad paleng
vintum mūsų kentėjimus. 
Jei vienas ar kitas iš mū
sų tarpo turėtų nelaimę
niro 44-Trlylii ia -111 klIVA _

(Pradžia 4 pusi.)
mūsų tarpe gyvuotu tos 
dorybės, dėl kurių priža
dėjai ramybę čia, žemėje, 
mes stengsimės iš mūsų 
tarpo prašalinti pasaulinę 
dvasią, kurią Tu atmetei 
ir pasmerkei; ir Tu vieš
patausi ant mūsų minčių 
mūsų tikėjimo nuolanku- ** 
me, viešpatausi ant mūsų ” . ,.
širdžių visų nuoširdžiau- 
šia meile, su kuria jos 
liepsnos Tavyje liepsna, 
iš kurios imsime gyvybę, 
dažnai priimant Tavo Die
viškąją Eucharistiją.
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duotu tą mūsų pasiaukoji^ 
mą Tau, ir kad jį laiky
tum mūsų mintyse per vi
sas mūsų gyvenimo die
nas. Visa garbė ir šlovė 
tebūnie Jėzaus širdžiai, 
mųsų Karaliui . įr mūsų 
Tėvui!

tt.°. *J TOLIMESNIS LIETUVIS- 
“ Q IS™™ OiDMIMĖ-
to paties autoriaus “Vy- JIMAS
tauto Didžiojo sumany
mas vainikuotis”, Vieš- 
tauto “Vytautas Didysis”, 
“Saleziečių įžnįos”, Vaiž
ganto raštai, “Mirga”, dr. 
Aleknos “Lietuvos istori- j 
ja”, Vilniuje leidžiamas 
žurnalas “Lietuviškas Ba
ras”, Vanagaičio dainorė- 
lis “Dainuok”, Mirūno 
“Kas daryti?”, Vieštauto 
“Liet, švietimo draugija 
Rytas”, “Czy jestesmy po- 
laczy, czy spolsczeni lit- 
wini ir kit. Iš daugelio lie
tuvių Šv. Kazimiero sky
rių atimtos visos kance
liarinės knygos. Be to, pas 
skaityklų vedėjus ir kai 
kuriuos skyriaus narius 
per kratas neva ieškoma 
ginklų ir sprogstamosios 
medžiagos. Skaityklų ve
dėjai tardomi, kiek jie 
gauna algos ir ką veiksią, 
kai būsiančios uždarytos 
skaityklos.
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JURGIS
Įspėt negalim dangaus nusprendimų. 
Vistiek reik elgtis padoriai, teisiai; 
Nors tas ir būtų suvis nemalonu; 
Gal skaudu, kartu ir sunku atlikt; 
Bet atlikt reikia kas yra pareiga; 
Kas yr aukštesnės valios nuspręsta. 
Ir Viešpats mirties kančias atkentėjo, 
Bet dangaus valiai nesipriešino.
Kaip gi mes galim laukti Jo palaimos 
Jei savmylystei pasiduosime?... 
Kartu yr siųsti vienturtę dukrelę 
Mirčiai drąsintis su išbandymų; 
Tačiau iškęsti reik ir tą kurtybę, 
Kad savo žmonėms liuosybę suteikt 
Ramiai auklėti vaikus ir šeimyną; 
Ieškot sau laimės ir išganymo... 
Ji jau sutiko išdrįst mirties bylą; 
Padėk išlošti. Palaimiųki ją.

(Maldaujaučiu tonu rodydamas į Sofiją.)
AŲDRIANAS

Jūs reikalaujat rizikuoti, lošti. 
Aklai ant žūt-būt stątyf gyvastį. 
Kam reikia aukų? Kodėl draudžiate 
Piktadarybę spėka išnaikint?

JURGIS
Klysti, karaliau, sų dangaus apvaizda 
Nėr žūt-būt lošio. Jos nepermaino 
Jokia galybė. Ji vienodai veikia 
Per amžių amžius nepermainomai, 
Dėl mūsų labo. Ji nereikalauja 
Kruvinų aukų tik tikėjimo 
Į Dievą Tėvą, Sūnų, Dvasią Šventą; 
Ir visa sieja Jį vieną mylėt... 
Kodėl gi jėga nėra pasiūlomą 
Prieš piktadarybę? Karaliau žinok! 
Dievaičių stabus ir šventyklos mūrus 
Kirviais ir kūjais galime sugriaut, 
Bet gi pagarbą jųjų dieviškumui 
Nepalytėsim žmonių širdyse. 
O tai atsiekti reik dvasinio būdo 
Tokio kaip siūlo Apolo tarnai:

Išdrįst perkęsti herojinę mirtį
Kad atidengti urvą niekšystės.

ĄUDRIANAS
(Paskendęs desperacijoj.) 

Tai ji tur žūti...
JURGIS

Ji mirti negali... 
Užsitikėk man, ją Dievas gražins 
Prie širdies tavo, į tėvišką glėbį 
Nepalytėtą gašlumo nagų; 
Kaa gėretųmeįs savo žmonių laime, 
Jų dėkingumu pasitenkinęs.

audrianas |
(Lyg sau ir lyg atbusdąmas.) 

Jau brėkšta viltis, o nyksta tamsybė. 
Matau visatoj tik vienas gal būt 
Tikrasis Dievas, Teisdaris teisingas. 
Jis man grąžins ją, suteiks pergalę.

(Rodydams į Sofiją ir paimdama jos ranką ) 
Nes Sutvėrėjas savo sutvėrįmua
Myli, palaimi ir apsaugoja.

(į Jurgį.) 
Ačiū tau vyti, sustiprinai sielą.
Man jau nėr baimės. Žinąu ką daryt. 

(Apkabindamas Sofiją meiliai.) 
Eiya, dukrele, paąipųošti puikiais
Nuotąkos rūbais, paikas ąrtiųas 
Panaikint baigų ant mūs ] 
Piktų dievysčių ir jų kun:

$

artinas
prąkeikima

- — r- ~ e - -(Lėtai išeina šu Sofija, Pasekras įžengia.)

scena vm.
Jurgis ir Pasekras

PASEKRAS
Pasėlys puolė ant derlingos dirvos.

(Letai artėdamas.)
i4 f*JURGIS 

Ir ąš taip manau. Tuoj _ 
Pasidžiaugsime.

PASEKRAS 
______ Kad tik būtum Sveiki

i! j i.toj gausiu vaisium t v

Gerąjį darbą ugdyti toliau.
(Susirūpinęs.)

JURGIS
Būk ramios vilties, jog mes ne lygūstai,
Gera sveikata džiaugėmės.

PASEKRAS
Deja!

Viens skaudus smūgis gal ją panaikinti
Ir akymirksny mus raišais palikt.

(Lyg sau.)
JURGIS

(Akyviai tėmydamas jį.) 
Tu nerimauji?... Senelį, kas yra?
Ar abejoji mano pergale?

PASEKRAS
Ne!... Ji bus tavo, bet linksmą išvaizdą
Ramiai, pastoviai sunku užlaikyt;
Ypač kada mes statom ant svarstyklių 
Viską ką tik branginam.

JURGIS
(Valandėlę pamąstęs žiūrėdams į jį.)

Matai dalyką beviltįšku žvilgsniu;
Taip pavojinga medžioklė nebus
Kaip tu permatai.

(Pasekras labai nusistebi ir pertaria jam.) 
PASĘKRAS

Tau tįk medžioklė?
Mirtina kova su septingalviu!

(Jurgis garsiai nusijuokia, Pasektas trąukįąsį,)
JURGIS

0! netikėki į tas pasakaites
Senų elgetų. Pamatysi tuoj
Kad tas baisūnas tiktai krokodilas
Čia iš Egypto Nilo perkeltas
Lengvatikiams gązdint.

4 * PASEKRAS *
Ir ryt drąsuolius,

Kurie išdrįsta prisiartinti?
(Bus daugiau)

i Šiomis dienomis Vil
niaus krašte vėl buvo už
daryti 9 liet. šv. Kazimie
ro draugijos skyriai, šį 
kartą Ašmenos apskrities 
Storasta uždarė Dįeveniš-

i kio valsčiuje esančius lie
tuvių šv. Kazimiero drau
gijos: Bįjiuose, Didžiu
liuose, Maciuciuose, Ry- 
mašiuose ir žižmuose.

Vilniaus - Trakų apskr. 
galutinai uždaryti tas pat 
draugijos skyriai Knistuš- 
kėse ir Gudzinykuose, 
Gervėčių valsčiuje.

Švenčionių apskrities 
Storastos įsakymu gegu
žės 27 d. uždarė ankščiau 
sulaikytus liet. šv. Kazi
miero draugijos skyrius 
Bajoruose (Kaltinėnų val
sčiuje) ir Lasiuose (Adu- 
tiškės valse.).

Taip naikinami paskuti
nieji lietuvių liaudies kul
tūrinimo židiniai Vilniaus 
krašte.

Vilniaus Rytojus prane
ša, kad dėl Švenčionių ap
skrityje uždarytųjų liet, 
šv. Kazimiero draugijos 
skyrių: Švenčionėliuose, 
Dotinėnuose, Grybuo s e, 
Vaiškūnuose, Jankaučiz- 
noje, Miežonėliuose, Kū- • 
čiose, Varakaliuose, Mie
lagėnuose, Piktinėse, Kir- 
deikųose, Juodiškėse ir 
Pliauškiuose, draugij o s 
centro valdyba buvo pada- • 
VUSi skundą Vilniaus vai
vadai Bocianskiui, prašy
dama ir toliau leisti veik
ti tiems draugijos sky
riams, nes jie buvo užda
ryti be mažiausio pagrin
do. Pagaliau, gegužės 26 
d- liet, šv- Kazimiero dr-‘ 
jos centro valdyba gavp 
iš vaivados raštą (datuo
tą gegužės 7 d.), kuriame 
patvirįįna Švenčionių atp
rastos žygį ir lietuvių 
draugijos uždarytiesiems 
sHyriamč veikti neleidžia.

,..“Ąš mątaų pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti* 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).
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|KAS girdėti , lietuvių 
KOLONIJOSE

kai yra stipriai susiorga
nizavę ir laikosi vienybės. 
Jie turi 11 parapijų ir tiek 
parapijinių mokyklų, ku
rias veda Seserys Kazi
mierietės.

CAMBRIDGE, MASS. ?yg^yome
smarkiai darbuojasi. Štai 
gegužės 17 d. buvo šauni 

(“shower party”, kurioje 
uždirbo virš penkių šimtų 
dolerių. Buvo ir kitokių 
gražių ir pelningų paren
gimų. Naujas sumanymas 
mintyse montelliečių, tai į 

(surengti Binzų vakarienę, Į 
i liepos 5 d., š. m., Romuvos 
parke. Parko šeimininkas 

A’ip. Česnauskas jau parga
beno apie kelis maišus 
binzų, sako, bus ir prie 
binzų... Tikietas tik 50c. 
Bus ir orkestras. Ko tie 
montelliečiai neišgalvoja! 
Reiktų nuvykti ir apylin
kės kolonijų lietuviams 
pasižiūrėti, kaip montel- 

iliečiai rengia šaunius pa- 
Rap.

KLEBONAS GRĮŽO
Kun. P. Juškaitis ir kun. 

K. Urbonavičius buvo au
tomobiliu išvykę į Cicero, 
Šv. Antano parapijos Si
dabrinio Jubiliejaus iškil
mes. Apie tris dienas ėmė 
nuvažiuoti ir tiek pat par
važiuoti. Kelionė į abi pu
si buvo sėkminga. Kėliau-1 
ninkai grįžo geroje svei
katoje.

Iškilmės Ciceroj buvo 
labai įspūdingos. Dalyva
vo labai daug žmonių. Per 
kelias dienas klausyklos 
buvo apgulusios. Prie šv. 
Komunijos kas rytas per 
visas mišias žmoneliai ė- 
jo prie šv. Komunijos.

Iškilmėse dalyvavo J. E. 
Vyskupas O’Brien, D. D. ren?lmu^ 
Jis pasakė šv. Antano o ™ ~ .
šventėje gražų pamokslą. |LDS- Ekstra Susir.nkimas 
Per sumą pamokslą sakė.
kun. A. Ežerskis, pirmasis Antradienį, birželio 23 
tos parapijos klebonas, d., š. m., 7:30 vai. vakare, 
Vakare per Mišparus pa- Šv. Roko par. salėje įvyks 
mokslą sakė kun. P. Juš- LDS 2-ros kp. ekstra su- 
kaitis. Kun. K. Urbonavi-, sirinkimas. Kviečiami visi 
čius pamokslą sakė sek- nariai ateiti, nes bus tarp 
madienio ryte.

Cicero Šv. Antano at
laidai buvo tikrai lietuviš
ki. Kunigų svečių dalyva
vo virš keturesdešimts. 
Žmoneliai begalo džiaugė
si gražiais įspūdžiais.

Darbštus, uolus tos pa 
rapijos klebonas H. J. 
Vaičiūnas, pasi rūpino 
prieš šias iškilmes netik 
išbudavoti gražią kleboni
ją, Seserų namą, mokyklą, 
bet ir puikią bažnyčią ir 
ją gražiai išdekoruoti bei 
išmaliavoti. Viskas įreng
ta ir skola jau baigiama 
mokėti. Garbė klebonui ir 
parapijiečiams, kad taip 
sutartinai ir puikiai mo
ka dirbti. Cicero parapi
ja dabar yra stipriausia 
visoj Chieagos vyskupijo
je lietuvių parapija. Lai 
gyvuoja Cicero klebonas 
ir parapijiečiai ilgiausius 
metus. Buvęs.

kuriai

kitų svarbių reikalų ir, 
rinkimas delegatų į LDS. 
N. A. Apskričio suvažiavi
mą, kuris įvyks birželio 
28, Nashua, N. H.

2-ros Kp. Pirm.
4

CHICAGO, ILL.
Amerikos lietuvių sosti

nė. — Chicagos miestą ga
lima pavadinti Amerikos 
lietuvių sostine, nes čia 
randasi virš 100,000 lietu
vių. Nežinau, ar Lietuvos 
laikinėje sostinėje —Kau
ne yra tiek lietuvių kiek 
Chicagoje. Kad lietuvių 
yra 100,000 Chicagoje, pe
reitais metais Chicagos u-l 
niversiteto studentas Juo
zas Krikščiūnas, rašyda
mas savo dezertaciją apie 
Amerikos lietuvius, paim
damas tautų mirtingumą 
Chicagoje, konstatavo fa
ktą, kad tikrai yra lietu
vių Chicagoje 100,000. 
Stud. Krikščiūno įrodymą 
pripažino Chicagos uni- 

i versitetas.
Šv. Roko par. parapijie- 11 Lietuvių Parapijų. — 

Čiai įtempę visas pajėgas Chicagoje lietuviai katali-

MONTELLO, MASS.
BINZŲ VAKARIENE v •
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Mergaičių. Akademija.— 
Vienoje iš gražiausių ir 
jauniausių lietuvių koloni
jų — Marąuette Park ran
dasi šv. Kazimiero Mer
gaičių Akademija,
vadovauja Seserys Kazi
mierietės . Ši akademija 
yra pripažinta valdžios. 
Mergaitės ją baigusios be 
jokių kliūčių gali įstoti į 
bile kokį universitetą.

Lietuvių Šv. Kryžiaus 
Ligoninė. — Chicagos lie
tuviai turi labai gražioje 

I vietoje prie pat didelio 
miesto parko šv. Kryžiaus 
ligoninę, kurią veda Sese
rys Kazimierietės. Ligoni
nę pastatė L. R. K. Lab
daringoji Są-ga, prita
riant ir remiant katalikiš
kai visuomenei. Šiandien 
ligoninė aptarnauja ne 
vien lietuvius ligonius, 
bet ir svetimtaučius.

Marijonų Vienuolynas ir 
Seminarija. — Chicagos 
lietuviai pasijuto laimin
gais, kada 1913 metais iš 
Lietuvos susilaukė Tėvų 
Marijonų asmenyse a. a. 
F. Kudirkos, kun. J. Ka- 
zako ir kun. V. Kulikaus
ko. Jie atvykę pradėjo 
skelbti misijas ir leisti re
liginio turinio laikraštuką 
— “Tikyba ir Dora”. Lai
kui bėgant, atsirado pasi
aukojusių Dievui ir lietu
vių labui janikaičių, kurie 
stojo į Marijonų Vienuoli
ją. Kada Marijonų jėgos 
sustiprėjo, tuomet jie Chi
cagos arkivyskupui pra
šant, paėmė anais laikais 
bemirštantį die n r a š t į 
“Draugą” ir jį pastatė 
“ant kojų”. Reikia pasa
kyti, kad jei ne Marijonų 
didelis pasišven t i m a s, 
šiandien lietuviai katali
kai vargiai būtų turėję sa
vo dienraštį.

Tūrių pastebėti, kad per 
keletą metų Tėvas V. Ku
likauskas, kuris buvo 
“Draugo” administrato
rium, Tėvas J. Kazakas ir 
brolis Jonas Peldžius dirb
davo į dieną nemažiau 16-
17 valandų. Dėka jų pasi
šventimui šiandien katali
kai “Draugu” gali pasidi
džiuoti.

Dabar Tėvai Marijonai
18 mylių nuo Chicagos —• 
Hinsdale, III. turi įsisteigę 
ir nuosavą seminariją, ku
rioje yra ruošiami jaunuo
liai į kunigus. Reikia ti
kėtis, kad jauni kunigai, 
išauklėti Tėvų Marijonų 
seminarijoje, bus tikrais 
lietuvių katalikų vadais.

Profesijonalai — Chica
gos lietuviai gali pasi
džiaugti ir pasididžiuoti 
savo lietuviais profesijo- 
nalais. Jų yra įvairių: gy
dytojų, advokatų, vaisti
ninkų, slaugių, inžinierių, 
mokytojų ir kitokių profe
sijų. Gydytojai ir advoka
tai turi savo draugijas. 
Nemažas skaičius lietuvių 
profesijonalų dalyvauja 
visuomenės veikime.

Biznieriai
yra įvairių - įvairiausių 
biznierių. Iš jų yra vieni 
stambesni, kiti smulkesni. 
Iš stambiųjų įmonių yra 
Metropolitan Statė Bank, 
kurios prezidentu yra adv. 
Jonas B. Brenza. Šis ban
kas yra vienas iš stipriau
sių bankų. Kada depresi
jos laikais griuvo dideli

bankai, o lietuvių — Met
ropolitan Statė Bank buvo 
įrašytas į “Roll of Honor” 
— reiškia bankas Nr. 1.

Prieš depresijos laikus 
buvo dar ir kitas lietuvių 
bankas — Universal Statė 
Bank. Nors ir šis bankas 
ilgiau išsilaikė kaip kiti 
bankai, bet pagaliau žuvo. 
Su juo žuvo ir daugelio 
lietuvių įdėti pinigai.

Geraisiais laikais Chi
cagoje daugelis biznierių 
buvo labai prasigyvenę. 
Porą biznierių pažinau, 
kurie turėjo virš po mili
joną dolerių. Bet šiandien 
jų turtas labai sumažėjo.

Peoples Furniture Co.— 
Antra didžiausia lietuviš
ka įstaiga po Metropoli
tan Statė Bank, tai yra 
The Peoples Furniture 
Co., kuri yra grynai lietu
viška ir viena iš didžiau
sių baldų įstaigų. Ji turi 
dvi didžiausias baldų 
krautuves. Viena 2536-40 
W. 63rd St., kurios vedė
ju yra įžymus asmuo — 
Jurgis Nakrašas. Kita 
krautuvė — 4197-87. Jos 
vedėju yra p. Kizas, taip 
pat gabus biznierius. Skel
bimų skyriaus vedėju ir 
supirkinėtoju 
Kriukas, 
nūs ir visų mylimas žmo
gus. Turiu pastebėti, kad 
Peoples Furniture Co. la
bai remia visokias įstai
gas ir parengimus. Jie la
bai daug garsinasi “Drau
ge”. Manau, kad jiems 
būtų naudinga pasigarsin
ti ir “Darbininke”, kuris 
Chicagoje plačiai yra 
skaitomas.

Šįmet Peoples Furniture 
Co. mini 20 metų sukaktį.

Progress Furniture Co. 
—Ši bus bene jauniausia 
baldų įstaiga. Bet ji lenk- 
tyniuoja su Peoples Fur
niture Co. Jos vedėjas J. 
Kaledinskas yra apsukrus 
ir geras biznierius. Ši 
krautuvė randasi, 3222- 
24-26 So. Halsted St. — 
lietuvių centre.

Pranešimas
LDS. N. A. Apskričio metinis suvažiavimas įvyks 

sekmadienį, birželio 28 dieną š. m., 1 valandą po pietų, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos svetainėje, Temple 
St., Nashua, N. H. Visos kuopos kviečiamos dalyvau
ti. Malonėkite atsiųsti savo delegatus, įteikdamos 
Jiems gerų sumanymų. Taip gi raginame, kad LDS. 
kuopi) valdybos peržiūrėtų savo knygas ir kiek kuopa 
skolinga apskričiui tuojau prisiųstų iždininkui 
priduotų mokesnius suvažiavime.

LDS. N. A. Apskričio Valdyba:—
Dvasios Vadas — Kun. S. P. Kneižis 
Pirmininkas — Jonas Kumpa 
Vice-Pirmininkė — M. Urmonienė 
Raštininkas — Tarnas Versiackas 
Iždininkas — Mykolas Grilevičius.

arba

Žinios Iš Lietuvos
STATYS

PAMINKLĄ
KNYGNEŠIUI mos jo lietuvybės darbus.

> nutarė šiam garbingam 
j tėvynės sūnui Kietaviš-

Chicagoje

Juozas
tai labai malo-

v •

Chicagos nenuils t a n t i 
bruzdelninkai. Kaip kiek
viename mieste, taip ir 
Chicagoje yra daug žmo
nių, kurie dirba idėjos 
darbą su didžiausiu pasi
šventimu. Bet vieni dirb
dami pailsta, kitiems nu
sibosta ir paskui paliauna 
dirbę. Bet čia noriu kele
tą priminti, kurie dirba i- 
dėjos darbą be atlyginimo 
ir neieškodami garbės. Jie 
lanko susirinkimus neat
sižvelgdami į oro sąlygas 
— lytų ar snigtų — jie vi
suomet yra punktualiai. 
Tai: A. Bacevičius, B. Ne- 
nartonis, J. Mickeliūnas, 
A. Žvirblis (dabar rengia
si išvažiuoti Lietuvon), 
apt. V. Petrauskas, ‘Drau
go’ red. L. šimutis, dr. A. 
Raakuskas, p-nia EI. Mic- 
keliunienė, A. Valančius, 
Fabijonaitis, Gasparkie- 
nė, Šaulienė, Ig. Sakalas, 
‘Draugo’ red. narys, Ged
vilas ir kiti.

Draugijos — Chicagos 
beveik visos katalikiškos 
draugijos yra susispietu- 
sios į L. R. K. Feedraciją. 
Į Federacijos susirinki
mus draugijų išrinkti ats
tovai skaitlingai renkasi 
ir gyvai dalykus svarsto, 
žiemos laiku Federacijos 
iniciatyva veikia Liaudies 
Universitetas, kuriame y- 
ra dėstomi įdomiausi die
nos klausimai. Jį lanko 
nemažas 
moterų.

būrys vyrų ir

t
Žvalgaitis.
un ■ ■

1928 metais Kietaviš-. kiuose pastatyti pamink- 
kiuose, Trakų apskrityje, I lą. Paminklas bus gana 
mirė pirmas tos apylinkės į didelis ir gražus. Jame 
šaulys, o spaudos draudi-' bus įkalti šie žodžiai: 
mo laikai buvęs žymiau- “Knygnešiui, lietuvybės 
sias Kietaviškių knygne- Į žadintojui, pirmam Kie- 
šys, Motiejus Grybaus- taviškio būrio šauliui, a. 
kas. Jis buvo gimęs 1857 a. Motiejui Grybauskui, 
metais. Tai buvo veiklus 
lietuvis ir didelis drau
džiamosios lietuviškosios 
spaudos platintojas. Da
bar Kietaviškių šaulių bū
rys ir kitos vietos organi
zacijos, giliai įvertinda-!

6.
kyklos. šešių metų kurso 
mokyklų dėstomosios kal
bos atžvilgiu buvo: lietu
viškų —174 mok., žydiškų 
— 7 mokyklos, vokiškų — 
2 mokyklos, latviškų — 2 
mokyklos ir rusiškų — J 
mokykla.

Šių metų pradžioje teko 
vidutiniškai 1.017 gyven
tojų viena pradžios moky
kla ir 505 gyventojams 
vienas mokyklos komplek
tas. Tankiausias mokyklų 
tinklas yra Seinų apskri
tyje 404 gyventojams ten
ka vienas komplektas ir 
rečiausias Šakių apskr. — 
559 gyventojams vienas 
komplektas.

KOKIA YRA ŠIO PAVASA- 
rio sėja ir busimasis 

DERLIOS

PHILADELPHIA, PA.

gyvenusiam 1857. XII. 26 
— 1928 m. IV. 24. Rieta
viškio šaulių būrys”. Pa
minklas bus baigtas sta
tyti šių metų birželio mėn. 
pabaigoje. Tsb.

1017 GYVENTOJŲ TENKA 
VIENA PRADŽIOS 

MOKYKLAVisiems “Darbininko” 
skaitytojams, kurie per 
Pranciškų Kondrotą atsi
naujinote ir užsirašėte 
vajaus metu nuoširdžiai 
dėkoju ir linkiu pasilikti 
“Darbinin k o” skaityto
jais visą gyvenimą. Aš už 

ksą cigarų ir dabar rūkau. 3e buvo 2.308 pradžios mo-
Phiiadelphijos -lietuviai kyklos ir 4.648 komplek- 

vra geros širdies žmonės, tai. Palyginus šį skaičių su 
Kada tik paraginu užsira- užpraeitų metų daviniais, 
syti “Darbininką”, tai kad per 1935 m mokyklų skai- 
įr blogais laikais, bet ma- L „_ 7
žai kurie atsisako užsira- . ... ^ .
šyti. Jeigu būčiau laimė- mis ir 1^1 komplektu. Mie- 
jęs daug pinigų, tai bū- stuose buvo 307 mokyklos 
čiau suruošęs puotą jr į ją ir 1.227 komp., kaimuose 
visus sukvietęs, 
dėkoju ir Chesteriečiams 
ir Camdeniečiams, kurie 
man atidavė balsus, užsi
rašydami per mane “Dar
bininką”. Atminsiu jus vi
sus

KAUNAS —
Iš pradžios mokslo 

partamento statistikos da- 
7 vinių aiškėja, kad šių me- 

pasidarbavimą gavau ba- .*4 pradžioje Didz. Lietuvo-

de-

Taipgi ir miesteliuose —2.001 mo
kykla ir 3.421 komplektas. 
Iš apskričių, kaip didžiau
sias, daugiausia mokyklų 
(240) ir komplektų (449) 
turi Šiaulių apskritis.

Dėstomosios kalbos at
žvilgiu mokyklų ir kom
plektų buvo: lietuviškų — 
2.144 mokyklos ir 4.266 
komplektai, žydiškų —108 
mok. ir 286 kompl., vokiš
kų — 11 mok. ir 22 kompl., 
lenkiškų — 15 mok. ir 20 

13 
mok. ir 17 kompl., rusiškų 

. ir 9 kompl. ir 
. ir 28 

kompl. Mišriose mokyklo- 
nizuota°šv7vardo draugi- 86 dėstoma: 6 mokyklose 
ja, kurios pirmininku iš- (10 kompl.) — lietuviškai 
rinktas LDS. kp. buvęs ir rusiškai, 4 mokyklose 
valdybos ^narys; ^ce-pir- (io kompl.) — lietuviškai 

ir vokiškai, 3 mokyklose
' ) — lietuviškai

Sodaitis. ' lenkiškai ir 1 mok. (1
Gegužės 3 d. įvyko 40 kompl.) — lietuviškai ir

vai. atlaidai mūsų parapi- latviškai, 
jos bažnyčioje. Pamokslus 
sakė šie kunigai: kun. dr. 
Martusevičius iš Philadel
phia.

Geg. 17 d. Šv. Mykolo

savo maldose.
F. A. Kondrotas.

EASTON, PA.
Šios kolonijos lietuviai 

džiaugiasi savo kleb. kun. 
P. Garmų, kuris čia per 
vienus savo klebonavimo 
metus yra daug padaręs 
Šv. Mykolo lietuvių para- kompl., latviškų 
Pijo j- —-------- J - - -- -

Susiorganizavo choras,__3 mok L ‘ ‘ -
vadovybėje p. Pikutytės, mišriu _14‘ mok 
ir dabar gražiai darbuoja- - ----
si. Gegužės 17 d. suorga- .

mininku Vincas Abromai
tis; kasininku Jokūbas , ..
Zasaitis; sekr. Bernardas

Švietimo ministerija lai
ke 168 pradžios mokyklas 
ir 369 komplektus, savival
dybės — 2.065 mokyklas

lietuvių pavapija minėjo 4142 kompl., organiza- 
sayo gyvąyuno 20jnetų eijos su švietimo ministe- 
maldomis bažnyčioje ^ir vijos pašalpa 28 moky-sukaktį iškilmingomis pa-

klas ir 57 kompl. ir orga
nizacijos be švietimo mi
nisterijos pašalpos — 47

svetainėje šaunia vakarie
ne, 

šeštadieniais turėjome_____  _
tikybos ir lietuvių kalbos motyktos "j, 80 kompl. 
S°kSn. ėdžios mokyklų ketve-
pp. Pikutytė ir Vaškaitė. kurso buvo ~

Choristas. 2.122 ir šešių — 186 mo

Ankstyvomis pavasario 
dienomis oras Lietuvoje 
buvo nepastovus ir nepa
lankus augalams. Pirmo
ji balandžio mėn. pusė bu
vo gana lietinga ir nak
tys su šalnomis. Nuo šal
nų ypač nukentėjo rugiai 
ir antramečiai dobilai. Ta
čiau antroji balandžio 
mėnesio pusė kiek pasi
taisė ir oras labiau atšilo.

Pietų Lietuvoje vasaro
jaus sėjo prasidėjo balan
džio mėn. viduryje, o ki
tose Lietuvos vietose — 
to paties mėnesio pabai
goje. Sėjos metu oras pa
sitaisė ir javų dygimo 
pradžioje buvo gana pa
lankus. Kai kurių vietų 
ūkininkai dėl pašarų sto
kos jau gegužės mėnesio 
pirmomis dienomis išgy- 
nė gyvulius. Sėjos metu 
daugelis ūkininkų turėjo 
javų net per daug. Tik kai 
kur jautėsi ankštinių ja
vų trūkumas.

Šiuo metu Lietuvoje 
žieminiai rugiai ir kvie
čiai vertinama trupučiuką 
blogiau, kaip pernai me
tais. Blogiausia rugiai 
vertinami Žemaitijoje, o 
kviečiai vidurinėje ir va
karinėje Lietuvos dalyse. 
Gegužės 1 d. rugiai buvo 
vertinami žemiau, kaip vi
dutiniškai, o kviečiai vi
dutiniškai. Dobilai tiek 
pirmamečiai, tiek antra
mečiai šiemet atrodo ge
riau, kaip pernai. Tenka 
laukti, kad dobilų derlius 
šiemet bus didesnis už 
pernykštį. Pievos ligi ge
gužės mėnesio antrosios 
pusės buvo dar labai men
kai pažėlusios. Tsb.

BUS DIDELIS MUZIEJŲ 
KONKURSAS

Šiemetinės žem. ūk. ir 
pramonės parodos metu 
numatyta surengti ir dide
lį geriausių Lietuvos mel
žėjų konkursą. Laimėju
siam pirmą vietą bus į- 
teikta 100 litų dovana ir 
pripažintas melžėjo Lietu
voje vardas. Tsb.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
. BALSAMUOTOJAS 

1000 VtehingtOD St 
NORWOOD, MASS.
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office:

10 Intervalo St
TEL. Brockton 2005
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Studentų ir Profesijonalų 
Seimas

SVARBUS PRANEŠI- I 
MAS

“Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų ir Profe-; 
sijonalų Sąjungos” Centro 
Valdyba šiuomi praneša, 
kad Studentų ir Profesijo
nalų Seimas įvyks š. m. 
liepos (July) 7 ir 8 d. (an
tradienį ir trečiadienį), 
Marian a p o 1 i s College, 
Thompson, Conn.

Seime dalyvaus atvykę 
į Ameriką Garbingieji 
Lietuvos Pavasarininkai 
svečiai — Dr. J. Leimo
nas ir adv. J. Laučka, ku
rie taip pat laikys paskai
tas Seimo dalyviams.

Visi Amerikos lietuviai 
katalikai — Dvasios Va
dai, profesijonalai, visuo
menės vadai, alumnai, 
studentai (ės) ir t.t. viso
se Amerikos lietuvių ko
lonijose, kurie yra susirū
pinę mūsų tautos ateitimi, 
yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame nepapras
tame iškilmingame lietu- 
tuvių katalikų šviesuome
nės suvažiavime.

Visos Studentų ir Alum- 
nų kuopos privalo atsiųs
ti į Seimą kuo didžiausį l 
skaičių savo įgaliotų dele
gatų, studentų, profesijo
nalų ir rėmėjų narių.

Kiekviena kuopa siunčia 
po vieną delegatą nuo 
kiekvienu penkių...pįlnaį 
užsimokėjusių kuopos na-

v •

v •

WILLIAM 1. CHSSHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952

Namu: PI. 6286
4

PARSIDUODA FARMA su
180 akrais žemės. 15 gyytfliu, 
arkliai, 40 vištų, padargai, javai 
— $4,500, Įmokėti $2,000. C. M. 
Douglas, Gront Plain, N. Y.

(16-19-23)

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

rių. Delegatų įgaliojimai 
privalo turėti šiuos para
šus: Dvasios Vado, Pir
mininko, ir Raštininko. 
Šie delegatai turi balsavi
mo teisę.

Vi-sos Studentų ir A- 
lumnų kuopos privalo at
siųsti savo įvairius suma
nymus, rezoliucijas, kons
titucijos pataisas ir t.t. 
kuo ankščiausiai raštu 
prieš Seimą — Convention 
Committee, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Visos kuopos privalėtų 
kuogreičiausiai atsilygin
ti prieš Seimą su savo 
Centro nario mokesniais 
($1.00 studentams ir $2.00 
profesijonalams). Pinigus 
siųskite Centro Iždininkui 
— Mr. Peter Barzilauskas, 
8071—87th Rd., Woodha- 
ven, L. I., N. Y. Siunčiant 
pinigus būtinai pažymėki
te kas, kiek, už ką ir už 
kokius narius siunčiama.

Visų kuopos narių var
dus ir pavardes ir adresus 
kuo ankščiausiai prisiųs- 
kite Centro Finansų Se
kretoriui — Mr. Peter Pa- 
rolis, 51 Arlington St., 
Worcester, Mass.

SEIMO DELEGATŲ 
APRŪPINIMAS

Visi delegatai atvykda
mi įsiregistruoja ir užsi
moka —studentams $3.00; 
profesijonalams $4.00, už 
ką kiekvienam delegatui 
ir svečiui bus suteikta per 
dvi dieni nakvynę, valgis, 
tikietai į visas pramogas 
ir tt.

SEIMO PROGRAMA
Antradienį, Liepos 1 d.
Seimas prasidės iškil

mingomis pamaldomis Ko
legijos koplytėlėje. Seimo 
atidarymas įvyks Kolegi
jos Salėje. Rytą ir.po pie
tų bus bendros sesijos.

Vakare, 8 vai. įvyks iš
kilmingas koncertas pa
gerbimui Seimo delegatų 

i ir svečių. Taipgi bus rodo
ma ir visų seimo ‘movies’; 

| Studentų ekskursija į Lie
tuvą 1935 m.; iš Ameri- 
kos lietuvių gyvenimo; 
Lietuvos sostinė — pa
vergtasis Vilnius ir tt. 
Šiuos paveikslus nutraukė

į

asmeniškai Jonas C. Mor
kūnas.

Trečiadienį, Liepos 8 d. 
8:30 vai. ryte Šv. Mišios. 

Vėliaus sesijos iki pietų. 
Po pietų laisva.

Vakare, 8 vai. įvyks vie
šas pasilinksminimas (se
mi - formai dance) vi
siems Seimo dalyviams. 
Nuoširdžiai kviečiama vi
sus apylinkės studentų 
kuopos narius į šį gražų 
pasilinksminimą.
PRAŠOMA PRANEŠTI
Visi delegatai, nariai, 

svečiai ir tt. yra nuošir
džiai prašomi pranešti 
kuoankščiausiai apie savo 
asmenišką arba būrio 
skaičių atvykimą per lai
šką. Visais reikalais krei
pkitės į — Convention

atvykti į Studentų ir Pro- 
fesijonalų Sąjungos Sei
mą.

Visi yra nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį Sei
mą, kuris įvyks liepos 7 ir 
8 d. (antradienį ir trečia
dienį), Marianapolis Col
lege, Thompson, Conn.

Dėl informacijų ir smul
kmenų, žiūrėkite į šio lai
kraščio numerius, arba 
kreipkitės į: Convention 
Committee, Marianapolis 
College, Thompson, Conn. 

Centro Valdyba.

WATERBURY, CONN.
MILŽINIŠKA LIETUVIŲ 

DIENA
Šiomis dienomis Water- 

bury’o lietuviai ir draugi-
Committee, Marianapolis iniciatyva Lietuvių
College, Thompson, Conn., Vaiz^g Būto, vadovau-
arba į Centro Pirmininką
— Mr. John C. Morkūnas, 

Willite Dr., Rochester, 
Y.

41 
N.

BUS RODOMA
ĮDOMŪS “MOV1ES”

jant daktarui Matui Aukš
takalniui - Colney, nutarė 
rengti savo lietuvišką die
ną. Tai bus rugsėjo 13.

Manoma, kad paraduos 
iki 10,000 lietuvių. Alder- 
monas Jonas Bendleris, 
lietuvių namo Settler’s Vi-

STUDENTŲ IR PROPE- llage pirmininkas užtikri-
SIJONALŲ SEIME na, kad miestas sutelks 

---------- kiek galima pageltos.
Studentų ir Profesijona-.Gaus kvietimus paradoje 

lų Sąjungos Seime, kuris dalyvauti visos lietuviškos 
įvyks š. m. liepos (July)'draugijos, Conn&ticut 
7 ir 8 d., (antradienį ir,Valstybėje. Štai parados 
trečiadienį), Marianapolis J sąstatas: 
College, Thompson, Conn., 
Sąjungos Centro Pirmi*,Matas Aukštakalnis, vaiz- 
ninkas Jonas C. Morkūnas bos būto pirm. Lietuvių 
sutiko parodyti savo as-Namo komiteto pirminin- 
meniškai nutrauktus įdo* kas Jonas Bendleris. Šv. 
mius krutamuosius pavei- Juozapo parapija: Kun. 
kslus — “movies” —prog- Valantiejus, Gffcūėčkas ir 
ramos dalyje.

SIJONALŲ SEIME

Pirmininkas — daktaras

Albertas Bronsky ir Jur
gis Stokes. Vaistininkų 
draugija: William Kenau- 
sis, Raymond ir Adolph 
Shobrinsky, Joseph Urba 
ir John Taraila. Lithua- 
nia C. of C.: Advokatas C. 
M. Lukošius. Marijos Vai
keliai: Ona Jankauskaitė 
ir Eleonor Butnoraitė. Su- 
sivienyjimo Romos Kat. 
Amerikoje kuopa 91: Juo
zas Bernotas. Susivienyji- 
mo Romos Kat. Ameriko
je, Kuopa 11: A. Vyturis. 
Lithuanian Teachers’ As- I 
sociation: Anėlė* Bendle- 
riutė, Ona Ališauskaitė ir 
Marė Dovydaitytė. Tavern 
Proprietors: Petras Valū
nas, Jonas Rakauskas ir 
Vincas Bradūnas. Statio- 
nary Dealers: Jokūbas Va
laitis ir Kazys Lasky. De
puty Šerifas: Al. Francis. 
College ir Professional 
Club: Mrs. Violet Kaliss, 
Mrs. John S. Staneslow ir 
Albina Vokietaitytė. Poli- 
ce Detail — Liutenant of 
detectives: Matas Balan
da ir detektyvas Juozas 
Bendleris. Šv. Juoazpo pa* 
rapijos mokykla: Albina 
Jurkiuniutė. Vilijos cho
ras: Antanas Lazdauskas 
ir Petras Poškus. St. Jo- 
seph’s Modern Chorai 
Club: John W. Stokes (mė
sininkas). Lithuanian Po- 
litical Board: Graborius 
Jonas Dielininkas, Kazys 
Popikas ir Bronius Sardin- 
Skas.

Tai sąstatas Komisijos 
ir jų pirmininkai bei val
dybos nariai. Aną dieną 
pirmininkas daktaras Ma
tas Aukštakalnis-Colney 
mane aplankė Hartforde ir 
matyti, kad ne juokais lie
tuviai waterburiečiai dar
buojasi. Linkime jiems pa
sisekimo.

gyrė mūsų lietuvaites Se- Dalyvavo daug žmonių iš 
sutes Pranciškietes, kaipo Hartford, Waterbury, 
labai gabias ir kompeten-: Bridgeport, A n s o n i a,
tingus vesti mokyklas. jNaugatuck, Union City ir 

Dovanas gavo visi ir vi-1 Waterbury. Lie t ų vių 
»sns n už Young Melodians Radio

Orkestras grojo šokiams, 
o trys chorai šauniai pa
dainavo, tai Bridgeporto, 
Hartfordo ir Waterbury 
bažnytiniai chorai. Pas
kui lietuvių waterburiečių 

sas Rakauskas. Sveikina į Little Symphony Orkes- 
me jaunuolius, kurie ne- tras, vadov——'• 
patingėjo mokytis. komp. Ale

Graduation pamaldose ^ro*lo* 
dalyvavo daug žmonių. Tik gaila, 
Garbė ir tėvams, kurie žmonės sutrukdė nuo pik- 
tiek daug padeda triūso įniko.
užlaikyti mokyklą. Bet Dalyvavo ir šie kunigai: 
reikia neužmiršti ir gerb. valanti e j u g JL

Kartonas ir Kripas.

sos graduantai-ės, o už 
ypatingus pasiž y m ė j i- 
mus moksle, tai trys ge
riausieji gavo: pirmą do
vaną — Mesulis Antanas; 

■ antrą — Alena Bartusevi
čiūtė, o trečią — Alfon-

klebono, kuris i 
darbuojasi prie mokyklos 
ir gerb. Sesučių lietuvai
čių, kurios taip uoliai pa
sišvenčia lietuviams.

Lai baigusieji mokslus 
par. mokykloje pasilieka 
ištikimais Dievui, parapi

jai, tautai ir savo Alma 
įMater — Švč. Trejybės 
Mokyklai. Ir vaikeliai^ ne
užmirškite ką sako lietu
vių priežodis: Kas tėvo 
motinos neklauso, tas val
go duoną sausą.

I

v •

kad lijo ir

Dalyvavo ir šie kunigai: 
Karkaus-

ORGANIZUOJASI LIE
TUVIŲ EX-KARININKŲ 

POSTAS
Hartforde veiklesnieji 

lietuviai sunkiai darbuo
jasi, kad suorganizavus 
lietuvių ex-karininkų pos
tą. Daugiausiai darbuoja
si Stasys šrupša ir Balis 
Ambotas. Jau turi apie 
25 karininkus ir manoma, 
kad neužilgo bus iki 50. 
Štabas jau išrinktas ir 
štai jis: Komanderis —V. 
Žalnieraitis; vice-koman- 
deris Ant Urbonas; rašti
ninku — Petras Jankaus
kas; finansų rašt. — Sta
sys jąrupša; kasininku — 
Jonas Šakis; Seargent at 
arms — A. Kurtinaitis.

Tai tik pradžia, ir ma
tyti, kad yra daug lietu- 

• vių, ex-karininkų Hartfor
de ir apylinkėje. Bus jų 

... .-------- ---------------------- 1 susirinkimas birželio
turėti išvažiavimą laivu, yįgį ex-karininkai turėtų 
Vargoninkas Burdulis turi,ateitį į susirinkimą. Gar- 
gražų jaunimo būrelį. Mū-;bė hartfordiečiams, kad 
sų jaunimas mėgsta netik, jie nenori atsilikti nuo ki- 
bažnyčioje Dievo garbei ' 
giedoti, bet ir lietuviškų 
dainelių sudainuoti. Art.

CHORO VEIKIMAS
Choras reguliariai turi 

savo praktikas penktadie
nių vakarais bažnyčios 
salėje. Chore yra virš 60, 
narių. Pereitą penktadienį: 
jie praktikavo dėl lietuvių 
pikniko, kuris įvyko Lin
den Parke, Union City. Po 
choro praktikos įvyko su-' 
sirinkimas. Nutarė choras'“^

tų.
Kaikurie lietuviai hart- 

fordiečiai ex-karinink a i

NATURAL - LAX - HERB TEA
Jeigu nori išvengti ligus kaip tai: viduriuose gazus, votis, galvos 

skaudėjimo, šalt,, kataro, apendiko, jdegimą, tonsolrj, rheutnntis- 
mo, nervų ligas, eezemų, inkstų ligas, kepenų ligas, dantų ligas ir tt. 
Vartokite Thomsono NATURAL - IAX - HERB TEA; tai yra viena 
iš geriausių paliuosavimui, išvnlimui ir sutvarkimui pairusių vidurių.

Thomsono NATŪRAI. - JAX - HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir šaknų, kurie turi 
visas miniralęs druskas ir Vitaminus, kas yra būtinai reikalinga Žmo
gaus kūnui.

NATUKAL-LAX-HERB TEA turi skanų smokų ir kvapni. Gvaran- 
tuojame už kiekvienų pakeli ir pasekmes. NATURAL - LAX - HERB 
TtlA pakelis prekiuoja f'Oc. Prlsiųskite Money Order už 50c., o mes 
jnms už tai pasiųsime N.L.H.T. Reikalinga Agentų moterų ir vyrų, 
geras uždarbis. Rašykite lietuviškai bei angliškai, aš esu Lietuvis. 
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Gauronskas. Prie mimo
Bus rodoma paveikslai:Komisija: buvęs šerifas 

— “Amerikos Liet. Kat.'jonas Jenušaitis ir alder- 
Stud. ir Prof. Sąjungos” [monas Kolbeck. Šv. Juoza- 
Seimai ir dalyviai nuo po Didysis ir Mažasis cho- 
1932 iki 1935 m.; iš Ame- “
rikos lietuvių veikimo į- zapo Švilpukų Benas: Jo- 
vairiose kolonijose Naujo- nas W. Stokes, -graborius. 
je Anglijoje, New Yorke, 
ir tt. Taipgi, pernai įvyko 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos pirmoji suruoš
ta ekskursija į Lietuvą 
(1935 m.), kuri buvo nu
traukta. Bus rodoma įvai
rios įdomios vietos kelio* 
nėse ir Lietuvoje; — sve
čiuose pas Lietuvos buv. 
Prezidentą poną Antaną 
Stulginską; Ateitinin k ų 
25 metų Jubiliejinis Kon
gresas Telšiuose; svečiuo
se pas Lietuvos Preiiden- _______
tą Antaną Smetoną; sve- Lesunaitis ir Juozas Kup-'me Hartfordo mieste. Ra
čiuose pas Amerikos Am- stas. šv. Juozapo Šv. Var- *■—1 ------
basadotių Kaune; gražio- do draugija: Juozas Vit- 
sios Lietuvos vasarvietės kauskas ir Stasys Lusas. 
prie Baltijos jūrių (NidaJ Lietuvių Katalikų, Studen- 
Juodkrantė, Palanga, it tai: Advokatas Kliarenses 
1.1.); Nemuno upe; Kau- Balanda. Rūtos Moterų 
nas ir apylinkės; Lietuvos draugija: Morta Zajilskie- 
pavergtoji sostinė Vilnius,nė. Šv. Onos draugija. A- 
ir apylinkės, ir tt. |nėlė Jenušaitienė. Moterų

Daugelis asmenų gali:Apšvietus klubas: Mrs. 
pamatyti savo Šiuose kru- Chas. Lauryn ir Mrs. M. 
tarnuose paveiksluose ir J. Colney. Lietuvių Advo- 
tikimės, kad jie ras progą katu draugija: Advokatai

HARTFORD, CONN.
Ona Katkauskaitė taip pat į buvo nuvykę į Waterbury 
pradėjo savo karjerą Šv.'pereitą sekmadienį, birže- 
Trejybės lietuvių par. cho- lio 14. Eikš tenai įteikė

rai: Prof. Aleksis. Šv. Juo-
ŠVČ. TREJYBES PAR. 

JUNIOR HIGH SCHOOL 
GRADUATION

i

I

Birželio 12, penktadienio 
vakare, įvyko mūsų par. 
bažnyčioje pirmutinis už
baigimas mūsų Junior 
High School. Graduantų 
buvo 26, 13 berniukų ir 13 
mergaičių. Buvo iškilmin 
gos Graduation pamaldos 
bažnyčioje su Palaimini
mu, dovanų teikimu ir pa
mokslu, kurį pasakė visos 
Hartfordo diecezijas pa
rapijinių mokyklų inspek
torius, kunigas Austin 
Munich. Jisai minėjo, kad

Lithuanian American Le- 
gion: Viktoras Danisevi- 
čius, komanderis. SLA. ir 
C. ir R. Draugijos: Dr. 
Stanislovaitis. Lithuanian 
Independ e n t Polit i c a 1 
Club: Tarnas Matas, pirm. 
Lithuanian Citizens’ Poli
esi Club: Vincas Jokubo- 
nis, pirm. Lithuanian 
Chamber of Commerce: 
Daktarai Aukštikalniai, 
(Hill ir Colney). Lietuvos

Advokatas Juozas lietuviai turi antrą iš eilės 
Ališauskas, pirm., Jonas Higll School visa-

ro. Kitos lietuvaitės ir lie- lietuvių Sylvestro Stokes 
Postui šimtą dolerių ver
tės Amerikos vėliavą.

Matyti, kad graži dva
sia gyvuoja tarp lietuvių 
Connecticut Valstybės ex- 
karininkų. Tą pavyzdį tu
rėtų imti ir kitos valsty
bės ir miestai, kur randa
si lietuvių ex-karininkų, 
bet kurie iki šiol savo lie
tuviško posto neturi.

tuviai jaunikaičiai turėtų 
sekti Onutės gražų pavyz
dį, nes daugelis iš jų turi 
gražius ir stiprius balsus 
tik reikia išsilavinimo. 
Choras, tai gyva pajėga 
parapijoj ir lietuvybės pa
laikymui.

MILŽINIŠKAS TRIJŲ 
DRAUGIJŲ PIKNIKAS

Pereitą sekmadienį, bir
želio 14, Union City, Ct., 
lietuvių parke įvyko milži
niškas lietuvių piknikas.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

f New
/ Engiand 
J COKE

tedra turi ir mes lietuviai, 
o kitos parapijos, kad ir 
didesnės, bet savo Junior 
High dar neturi. Pamoks
lininkas taipgi minėjo, 
kad lietuviai turi mokyk
lą yra arti miesto ir vals
tybės namų, kaip tai Sos
tinės, aukščiausiojo teis
mo rūmų, valstybės kny
gyno, Bushnell Memoria) 
ir tt. Jisai palinkėjo ir lie
tuviams patekti į tuos na
mus valdininkais. Jisai iš*'

866 W. Broadway, So. Boston, Mana,

PIKNIKŲ RENGĖJAMS

Pranešimas
Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie

tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu
rėkite “Birutės”, nes jas Žmonės labai mėgsta ir 
jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo
dame papiginta kaina.

“DARBININKAS”

PASIRAŠYDAMI APDRAUDOS KONTRAKTĄ DfiL NEW ENGLAND COKE ANG
LIŲ, ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tuomi apsidrausite ateinančiai žiemai žemiau- SKYRIAI:
sis koksų kaina. gfifktaa 314 Wuh ALaeMS-8108

Pasirašydami kontraktą m mumis, tamstos turėsite pilną užtikrinimą, kad angliai bus 
pristatyti kitai žiemai greitai, atsargiai ir žemiausia kaina.
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DARBININKAS 8.

Amerikos Lietuvių High School ir Kolegija
Marianapolis, Thompson, Conn.

KOLEGIJOS PASAULĖŽIŪRA Kolegijos vadovybės 
pasaulėžiūra yra štai 

kokia: auklėti lietuvių tėvų sūnus katalikiškai lietu
viškoje dvasioje, kad jie taptų gilaus tikėjimo ir aug- 
štos dorovės jaunuoliai, mylintieji savo tautą bei gim
tąją kalbą ir būtų sąmoningi Jungtinių Amerikos Val
stybių piliečiai.

MOKESTIS Mokslo metai prasideda paprastai 6 d. 
rugsėjo ir baigiami viduryje birželio mė

nesio. Už mokslo metų jaunuolio maistą reikia mokė
ti $250.00. Šioje sumoje įskaitoma ne tiktai maistas, 
bet taipgi kambarys, šviesa, šilima, guolis, skalbimas. 
Už mokslą metams reikia mokėti $50.00.

Mokestis sumokama ratomis po šimtą dolerių —

Didžiosios Durys

MOKSLO SANTVARKA Marianapolio mokykla yra 
astuonių metų kursas — 

keturi metai high school ir keturi metai kolegijos, pa
dalinti į dvi kryptis: klasinę ir prigimties mokslų.

• Dėstomi dalykai anglų ir lietuvių kalbomis. Ame
rikos lietuvis jaunuolis' turi tinkamai šias kalbas mo
kėti, nes ateityje jam teks dirbti dvilypėje visuomet 
nėję — anglų kalba kalbančioje ir lietuviškoje, savo 
tautoje.

Klasinių kalbų yra dėstomos — lotynų ir graikų 
kalbos; naujųjų — prancūzų kalba. Matematika — 
algebra, geometrija ir trigonometrija — baigiama 
high school. Kolegijoje daugiau dėmesio kreipiama į 
prigimties mokslus — fiziką ir chemiją; šiems moks
lams tirti yra tinkama laboratorija. Biologija augme
nijos srityje turi puikiai įruoštą pratybos šiltnami.

Augštai stovi muzikos menas: atskiros pamokos 
teikiamos pianu ir vargonais; dūdų ir stygų orkestrai 
lavina orkestrinėje muzikoje. Ypatingos pamokos ski
riamos balsui lavinti.

Kiekvienais metais kviečiami įžymūs prelegentai 
su paskaitomis svarbiausiais gyvenimo klausimais, 
kurie turi rūpėti ir rūpi kiekvienam išsimokslinusiam 
asmeniui. Beto. šios paskaitos dažnai esti paįvairina
mos įdomiais judomaisiais paveikslais.
STUDENTŲ VEIKLA Studentai yra susibūrę į Stu

dentų Sąjungos kuopą, sus
kaldžiusią savo veiklą įvairiomis rūšimis: — visuo
meninės darbuotės, spaudos, dramatikos ir sporto.

Kuopa leidžia mėnesinį laikraštį “Studentu Žodį”, 
vienintelį Amerikos lietuvių žurnalą, skirta inteligen
tijai. Į studentu skaityklą Ateina kelios dešimtys žur
nalų ir laikraščių. Kiekvienais metais Dramos Rate
lis suruošia puikių vaidinimų, statomų daugelyj lie
tuvių kolonijų. Rinktinasis choras dažnai tiekia prog
ramas oro bangomis. Kolegistai savo’ kambariuose 
naudojasi radijais. Sportas yra turtingas ir įvairus. 
Sviedinio (Baseball) ir futbolo rateliai žaidžia su įvai
riomis kolegijomis. Puikios teniso aikštės. Žiemos 
metu lenktynės pašliūžomis ir pačiūžomis. Namuose 
brangūs įruošimai bilijardu ir kamuolių (bowling) 
žaidimams.
REIKALAVIMAI Į high .school priimami berniukai, 

baigusieji pradžios mokyklą; į ko- 
legiją — baigusieji high school.

Jaunuoliai, norintieji įstoti į Marianapolio mo
kyklą, patiekia šiuos dokumentus: 1. Baisiųjų moks
lų diplomą, 2. Dvasios Vado rekomendaciją, 3. Krikš
to metrikus, 4. Gydytojo liudijimą.

Marianapolio Kolegija

Už vartų gėlės ir kiparisai

Pietinė Veranda

“PASLĖPTOJI BRANGENYBĖ” (1935-1936)

1. mokslo metų pradžioj, 2. Kalėdoms ir 3. Velykoms. 
Kas nori naudotis, turi primokėti po $5.00 — 1. už va
dovėlių nuomavimą, 2. už muzikos instrumentą, 3. la
boratorijos mokestį ir 4. sporto mokestį.

Neturtingiems, bet augštos vertės jaunuoliams, 
Kolegijos Vadovybė teikia lengvatų, atleisdama juos 
nuo mokesčių iš esamojo stipendijų kapitalo nuošim
čių. Kiti gali dalinai savo darbu atsilyginti.

ŽODIS TĖVAMS — Tėvai, norintieji leisti savo sūnus 
į augštesnę mokyklą, leiskite 

- juos į savą lietuvišką mokyklą, kuri išauklės jūsų sū
nus tikrais lietuviais katalikais, kurie atneš Jums se
natvėje džiaugsmo, lietuvių tautai naudos tr Viešpa
čiui Dievui garbės.

ŽODIS MOKSLEIVIAMS Jaunuoli! Ieškai augštesnės 
mokyklos, kuri galėtų pa

tenkinti tavo jaunų dienų svajones — gyvenimo pers
pektyvas, kurioje galėtum pasiruošti tinkamai gyve
nimui ateityje, nežiūrint kurioje srityje Tau teks dar
buotis — biznyje, profesijoje, pašaukime — rinkis 
savą lietuvišką katalikišką mokykla. Toji mokykla 
yra MARIANAPOLIS.

Visais reikalais reikia kreiptis:
Kun. Dr. J. Navickas,

Marianapolis,
Thompson, Connecticut.

Užsienio Lietuviams
Marianapolio Kolegija yra gavusi iš Jungtinių 

Amerikos Valstybių federalinės valdžios teisę priim
ti studentus iš užsienio. Marianapolyje gali mokintis 
lietuviai moksleiviai iš Lietuvos, Kanados, Anglijos 
ir kitų lietuvių gyvenamų kraštų.

Tereikia pranešti Kolegijos Vadovybei, jog kuris 
nors Lietuvos moksleivis nori atvykti čia mokintis, 
kolegijos vadovybė suteiks visas reikalingas informa
cijas kur reikia kreiptis, kad būtų leista įvažiuoti į 
Ameriką.

Kadangi Marianapolio kursas yra valstybės už- 
girtas, tai mokslas Marianapolyje išeitas ir Lietuvo
je pripažinamas ir jaunuoliai tenai priimami į augš- 
tąsias mokslo įstaigas.

mo-
hu-

dė-

Vasariniai Kursai
Vasaros metu Kolegijoje y- 

ra vasariniai kursai. Pagrinde 
yra lietuvių kalba ir literatū
ra; antraeiliais dalykais 
komos klasinės kalbos ir 
manitariniai mokslai.

Ypatingai kreipiamas
mesis į šiuos Lietuvių Kalbos 
Kursus tų jaunuolių, kurie 
mokosi svetimtaučių mokyk
lose ir neturi progos kur nors 
išmokti taisyklingai gimtąją 
kalbą vartoti.

Vasaros kursas yra 6 sa
vaičių. Prasideda Liepos 6 d. 
Mokestis už mokslą ir maistą 
$50.00. Kursuose dėsto žy
miausi savo srityje specialis- 

- rtat--. Svaidinys Marianapoly


