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Kaunas — Birželio 9-10
dienomis Lietuvoje buvo
vykdomi rinkimai į vadi
Boston, Mass. —
namą tautos atstovybę —
Praeitą
ketvirtadienį;
seimą. Balsuoti buvo ragi-,
Fenway
Parke
įvyko 16
narni visi turintieji teisę,
o tą teisę teikė tautininkų
Nesenai mūsų išeivijos kongrese 1918 m., kada roundų kumštynės tarp
vyriausybė. Kandidat u s didysis publicistas Kmi- mes padavėme rankas iš Jack Sharkey ir Phil Bru
Chicago, III. — Pirma
iš
Califomijos. PREZ. ROOSEVELT VĖL LDS. CENTRO PIRMI
galėjo statyti tik apskri- tas*) “Darbininke” išeita- eivijos tautininkams ben- baker
NINKAS
IR
VICE-PIRNOMINUOTAS
dienio
ryte, Dievo Apvai
čių tarybos; apskričių ta- vo iš mano straipsnio, ra- dram darbui Lietuvos lai- Kumštynes laimėjo lietu
MININKAS
IŠVYKO
Į
zdos par. bažnyčioje, iš
rybas sudaro valsčių vir- šyto ‘Amerikos Lietuviui’ svės reikalais ir sudarė- vis Sharkey - Žukauskas
CHICAGĄ
Philadelphia,
Pa.
—
Pekilmingomis
pamaldomi;
šaičiai ir po vieną atsto sau patinkamas vietas, me su jais bendrą dviejų sensacingu būdu. Pirma
Brubaker Teitą penktadienį Demo
prasidėjo LRKSA. jubilie
rounde
vą nuo valsčių tarybų; sudarydamas galų gale iš- Tarybų Egzekutyvį komi- me
kratų
Partija
vėl
nomina

jinis seimas. Šv. mišią:
viršaičiai yra apskričių vadą, kaip tik priešingą tetą? Jei ne klaidingas smarkiai puolė Šarkį ir
Pereitą
sekmad
i
e
n
į,
vo
dabartinį
Jung.
Valst.
atnašavo
Susivienijimo
viršininkų arba tvirtinami mano straipsnio vedama- žingsnis pirmojo Lietu- savo skaudžiais smūgiais
greituoju traukiniu, 3 vai. Dvasios Vadas kun. Joną:
prezidentą
Franklin
Delaarba skiriami. Apskrities jai minčiai. Klausimas y- vos atstovo (p. J. V.) pa buvo jį pritrenkęs. Bet šis
petų išvyko ALRK. Fe-I Kasakaitis iš Pittston, Pa
taryboje vyriausiu šeimi ra toks: ar galimas yra sisakiusio prieš to Egze- greit atsigavo ir baigi:s no Roosevelt kandidatu į deracijos
Tarybos suvaninku yra apskrities vir by koks bendras darbas kutyvio komiteto tolimes- roundą. Antrame rounde prezidentus it John Nan- žiaviman ir LRKSA. Ju Seimo posėdžiai prasidė
šininkas, vidaus reikalų lietuvių katalikų su kitų nę egzistenciją — gal ta- Šarkis ir-gi tik gynėsi. cy Garner, dabartinį vice biliejinin Seiman kun. Jo jo 1 vai. po pietų Morrisoi
ministerio skiriamas.
idejinių srovių lietuviais, sai komitetas, kaino pa- Bet nuo čia Šarkis pakei prezidentą kandidatu į vi- nas Švagždys, LDS Centro viešbutyje.
tariamoji atstovo Taryba tė savo taktiką ir taip ce-prezidentus.
Birželio 30 d., Morrisoi
Prieš balsavimą tauti ar ne?
Prezidentas Roosevelt Pirmininkas ir kun. Pran
pradėjo
savo
oponentą
būtų
naudingai
veikusi
ir
viešbutyje
įvyksta ALRP
ninku spauda varė smar Aš linkęs esu į tą klau
penktadienio vakare pasa ciškus Juras, LDS Vice
pliekti,
kad
šis
pradėjo
Federacijos Tarybos su
kiausią agitaciją, kad visi simą atsakyti: taip. Visų P° siai dienai,
kė ugningą kalbą, kuri pirmininkas.
silpti
ir
Šarkis
laimėjo
balsuotų. Opozicijos spau geros valios lietuvių vie Nemanau, kad būtų nu
buvo pilna raminančių pa Be to iš Bostono apylin važiavimas, kuriame daly
vienbalsį
teisėjų
nuos

vauja iš visų apskričii
da turėjo talpinti valdžios ningumas ir bendradar sidėjęs prieš tą katalikų
reiškimų.
kės
(Lawrence,
Mass.)
prendį.
Visi
sporto
eks

siunčiamus straipsni u s, biavimas svarbiaisiais ir vienybės obalsį ir tas kuDemokratų partjos kon Susvienijimo seiman išvy organizacijų ir draugiji
pertai
labai
nustebo
Šar

atstovai.
kuriuose buvo raginami bendraisiais tautos reika- nigas Jėzuitas, kurs su
vencija praėjo labai triuk ko p. K. Vencius.
kio
šauniu
pasirodymu,
LDS. organizacija atsto
visi piliečiai balsuoti už lais yra galimas ir net bū- protestonų dvasininku ir
šmingai ir entuziastingai,
nes
Šarkis
sugebėjo
nu

vauja
kun. J. švagždys,
tautininkų pasta t y t u s į tinas. Kmitas ir “Draugo” žydų rabinu sudarė trijubet jos programoje nieko
veikti
už
save
11
metų
Pirmininkas ir kun. P. M
kandidatus. Valdžios pri redaktorius linkę yra — lę ir lanko jie visi trys Anauja. Tie patys šūkiai ir UŽDARE LIETUVOS
jaunesnį
oponentą.
Ir
per
Juras,
Vice- Pirmininkas.
siųstus straipsnius laik tik kiekvienas truputį ki merikos didmiesčius su
OPOZICIJOS LAIKRAŠ
pažadėjimai.
visus
10
roundų
išlaikė
Taipgi dalyvauja žymūs
raščiai privalėjo talpinti toniškais motyvais — at paskaitomis, sutraukdami
ČIUS
greitą
tempą
visai
nepail

svečiai iš Lietuvos: Kan
be jokio savo pasiaiškini sakyti šį klausimą neigia minių minias klausytojų
sdamas.
Tas
visiems
paro

Prof. F. KeYnėšis, Dr. J
mo ir net geriausiose vie mai. Didysis tam neigia ir ragindami juos prie di
Kaunas
—
Prieš
dė,
kad
Šarkis
nežiūrint
jo
pat
Lemonas, Kun. Prof. Ra
mam nusistatymui moty desnės savitarpės toleran
tose.
“
seimo
”
rinkimus
Lietu
amžiaus
dar
yra
tvirtas
ir
žaitis
ir p. V. Uždavinis.
Rinkimų dienose Kauno vas — tai, rodos, bus liūd cijos.
voje
tautininkų
diktato

patvarus
atletas,
ir
šau

Yra bendrieji visų tikin nus kumštininkas kaip ir
gatvėmis važiavo dideli; ni praeities patyrimai.
Cambridge, Mass. —
riška valdžia uždarė kata GREEN R LEVVIS RE
čių
ir tikybą praktikuo savo jaunesnėse dienose.
sunkvežimiai, kuriu o s e Tačiau aš vis dėlto pra
Valstybės atstovą m s likų dienraštį “Rytą” ir
MIA DEMOKRATŲ
grojo orkestrai, o prie šau tolimesnių diskusijų. jančių katalikų reikalai.
tarpininkaujant, Boston pašalino jo vyriausį reKANDIDATĄ
sunkvežimių (trokų) buvo Pripažįstu, kad mes, ka Tai patys didieji ir patys
Woven
Hose
and
Rubber
ir
daktorių
Dr.
Bistrą
iškabinti plakatai su to talikai, turime būti ištiki svarbieji reikalai. Jie lie adresu pasakyti, ką pasa kompanijos darbinink a i liaudininkų dienfaštį ‘L. Phladelphia, Pa. —ADF
kiais parašais: Kas nebal mi katalikų vienybės obal- čia sielos reikalus, išgany kė bepročių prieglaudos susitarė su darbdaviais-5Ą 2.’ ir pašalino jo redakto- prezidentas William Greer
• v
1
•V
”1
'
suos, tas valstybės prie siui. Savo laiku gyvenda- mo reikalus. Tai religijos direktorius anam lankyto 1birželio
26 d. grįžo dar ritį^įS. Bortkevičienę. Tie ir J. L. Lewis, angliakasit
jui,
kurs
paklausė,
ką
visi
šas: Kas nesirūpina savo .mas ir ^bdąmas Ameri bei dorovės reikalai, tai
;
du laikraščiu
užvaizdos datrytų, jei keli ban.
valstybe, tuo ir valstybė koje (1914-19i24 m.) aš ne pasaulėžiūros reikalai.
Susitarimas buvo darbi nam mėnesiui “už nesilai
nesirūpins ir pan.
Tačiau yra juk ir ben šimtai bepročių susitartų
maža ir pats padirbėjau
Valdininkams buvo aiš tam obalsiui iškelti ir įvy drieji tautos bei valsty ir juos užpultų? Direkto ninkų naudai. Darbdaviai kymą įstatymų”, būtent, patenkinti demo k r a 11
kus įsakymas dalyvauti kinti. Tam savo teigimui bės reikalai. Nors jie ne rius, šypsodamas, atsakė: sutiko šešis darbininkų už tai, kad tiedu laikraš partijos programa. Jiedu
kad darbininką:
balsavime; balsuojančių turiu dar nemaža gyvų; turi amžinumo pobūdžio, jie negali susitarti. (Tą reikalavimus patenkinti; čiu atsisakė dėti tautinin mano;
kų
priešrinkiminę
propa

rems demokratų partiją ii
pasuose buvo atžymimas liudininkų.
kaip sielos reikalai, tačiau palyginimą nesenai išskai mažiau apmokamų darbi gandą, Suprantama, kad jos kandidatus.
balsavime dalyvavim a s.
ir jie turi labai didelės čiau mūsų “Darbininke”.) ninkų algos bus pakeltos; tokio valdžios įsakymo Bet rinkimuose darbiTačiau
ar
mes,
kataliAišku, jog valdininkai tu
svarbos. Dėl Vilniaus, dėl
Ir ištikrųjų, kad galėt kitiems algos bus pakeltos^ negali laikytis jokis save ninkai gali nusisukti ii
į
kai,
nusidėjome
tam
katarėjo priverstinai balsuoti.
Klaipėdos, dėl Lietuvos bendrais ir svarbiais rei nuo 37 iki 43 centų į va-; gerbiąs asmuo, tuo labiau nuo
I
Jikų
vienybės
obalsiui
savo vadų, kurie
Blogiausiai jautėsi Klai
nepriklausomybės išlaiky kalais susitarti ir vienin landą; moterims bus mo- j laikraščio redaktorius.
jiems
New
Yorko
politiškame
perša demokratų
pėdos
krašto lietuviai.
mo visų srovių lietuviai gai veikti reikia tam tikro karna nemažiau kaip 35
kandidatus ir balsuoti už
Ten buvo išstatyti kandi
galime ir turime būti vie gana augšto laipsnio kul centai į valandą; gaus 50 Tautininkų valdžia už trečiosios partijos kandi
•) Jisai tąja proga mane mė
datai tiktai vokiečiai. Ir gino pavadinti žymiausiu Am ningi ir turime surasti bū tūros, pakantos, aiškaus nuošimčių daugiau už tokį elgesį smerkiame.
daryki, ką nori: — nebal liet, žurnalistu, Tardamas ačiū dą vieningai veikti. Jei i- proto ir t. p.,•» o už vis la viršlaikį; kaip firmos fi Lietuvos katalikų spau- datus Lemke į preziden
suosi, būsi valstybės prie už tokį komplimentą, aš vis dėl i ki tokio vieningumo laips- biau savo tautos meilės. nansai leis, darbininkams Įdai, jos leidėjams ir re- tus ir O'Brien į vice-prezišas, o jei balsuosi — tai to pagal sąžinę jaučiu pareigą ■ nio mes nebūtume buvę Nejau, ištikrųjų turės bus duota viena savaitė i daktoriams reiškiame už dentus.
tik už vokieti. Ot, ir būk tą vardą jam pačiam su didele priaugę 1918 m •> mes šian- kristi ant mūsų šešėlis, atostogų į metus su alga; uojautą ir pareiškiame,
BAISI EKSPLIOZIJA
geras pilietis!
pagarba grąžinti.
Uosis
dien neturėtume savo val- jog mums kaip tik tų da nebus keršijama streikie- kad mes su jumis.
PIETINIAME
PAJŪRY
riams ir ateityje firma
Rinkimai praėjo labai
stybės.
lykų trūksta?
JE
tarsis su unija kaipo dar
rimtai — prie balsavimo
vienybe:
dvejopa
Toji
Grįžkime
dar
į
Vilniaus
ir valstybės premieras ir
dėžių jokio susigrūdimo,
religinė liet, katalikų ir kovos reikalą. Visi paste- bininkų atstovu. Darbo I 900 NAUJOKŲ PRIIMS
East Braintree, Mass.—
Felicija
Bortkevičienė,
ži

DEDE SAMAS
savaitė pasilieka 40 va
jokios kamšaties, žodžiu,
visų
lietuvių
nėra
tautinė
biame
ir
apgailestaujame
Birželio 29 dieną, 1 vaL
buvo pilna “ramybė” ir lagalvė veikėja , pašalinti pastatyta viena priešais žymią apatiją išeivijoje landų.
Vidaus
reikalų
ministerio
Kongresui nutarus pa ryte, Cities Service Refi“vienybė”.
kitą; jos stovi viena greta net ir tuo svarbiausiu tau Birželio 24 d. apie 800 didinti karių skaičių iki ning kompanijos įstaigoje
p.
Čapliko
įsakymu.
Kiek balsavo, sunku pa
kitos; viena kitai nesi tos reikalu. Jau kelintas darbininku išėjo streikan 165,000,
generolas Fox kilo eksDlioziia, kurią se
Taigi,
seimas
išrinktas.
ir dirbtuvė buvo priversta
sakyti. Balsus skaitė tik
priešina.
mėnuo
laikraščiai
atneša
Conner,
vadas
pirmo Kor kė gaisras. Sprogo alie
tai tautininkų partijos a- Lauksime jo darbų. O gal Mes galime, deja* dažnai vis naujų ir vis baisesnių užsidaryti.
puso rajono paskelbė, kad jaus kubilai. Sprogimas
gentai, tad jie geriausiai ką nors naujo įneš Letu- ir turime varyti kultūri žinių apie lenkų barbariš
bą vestų ir tvarkytų.,Vei- Naujoje Anglijoje iki pa- buvo girdimas 15 mylių
žino, nors skelbia, jog vos gyvenime. Kad ir vien nę kovą su kitų pasaulė- kus
žygius
lietuvybės
balsavo apie 70 procentų tautininkai išrinkti, ta žvalgų lietuviais; tačiau smaugimui Lietuvos ry kia mūsų Federacija tuo baigos metų įsakyta pri- apylinkėje. Septyni darbi
turėjusių teisę balsuoti. čiau gali iš jų atsirasti mes taip pat galime ir tu tuose. Jau nevieną sykį reikalu ir nemaža padaro, imti 900 naujokų į regu- ninkai dirbę toje įstai
Bet idomu, kas buvo bal drąsesnių, su sąžine žmo rime mokėti su jais ben tenai kartojosi kruvinoji Bet Federacija nėra pir- larę kariuomenę. Kiekvie- goje andegė. , Gaisras pamoj vietoj politinė organi- ną mėnesį bus priimta po darė 50,000 dolerių nuoskurie pareikalaus
savimo konvertuose —ten nių,
dradarbiauti bendraisiais Kražių istorija. Lenkai zacija. Jos didieji uždavi- 150 naujokų,
tolių.
rasta rusiškų rublių, įvai tvarkingesnio Lietu vos tautos ir valstybės, reika jau sumušė rekordą visų
niai kultūros srityje. Bū
rių karikatūrų ir įvairiau reikalų rūpinimosi.
lais.
didžiųjų prispaudėjų eilė dama narė Amerikos Ka
sių popiergalių.
Juokia
Imkime, pavyzdžiui, tik je, faktiškai atsižadėdami talikų Akcijos (kuriai ir
masi, jog daugiausiai bal
du didžiuosius šių dienų teisės priskaityti
save I lenkai priklauso), mūsų
sų gavo Melchioras Pute
mūsų tautos reikalus: 1) prie kultūringųjų pasau Federacijai ne labai ir
lė, karikatūrų “herojus”
Vilniaus
ir visų užgrobtų lio tautų. Ką gi mūsų iš pritruktu leistis į sunkią
LIETUVON
Be to, buvę konvertuose
žemių atgavimo ir 2) mū eivija? Kur gi jos balsas? ir atkaklią kovą su Ame
Per
ir labai- “fe” dalykų.
sų kovą dėl lietuvybės iš Kur jos galingasis protes rikos lenkų visuomene,
Nors dar nežinia, kas
Darbininkų Radio programa šią savaitę įvyks ne
laikymo išeivijoje.
Pir tas, kuri išgirstų ir šio l kuri, mūsų protestus išišrinkta, bet galima iš an DARBININKO muoju reikalu veikia Vil
šeštadienį, liepos 4, bet ketvirtadienio vakare, liepos
J girdusi, be abeio šoktų
LAIVAKORČIŲ
ksto pasakyti, kad pakliu
niui Vaduoti Sąjunga. An- Europos minties ir akci piestu ir imtu piktai rea- 2 dieną, 7:30 vai. iki 8 vai. vakare. Prašome Darbi
vo tiktai “tautiškai” nusi
' traiam — sukrutome or jos galiūnai? Argi mes ir mioti. Tad ir dėlto reika ninkų Radio Programos klausytojų ketvirtadienį, lie
statę kandidatai.
ganizuoti Pasaulio Lietu dabar dar tiek nepajėgūs, lingas čia kitas Centras. pos 2 dieną, 7:30 valandą vakare pasukti savo radio
Po rinkimų tuojau pasi
viu Sąjungą. Ar mes ga kad nesugebėtume ape Reikalingas tas kitas Cen ant 1120 kilocycles ir klausytis dainų, muzikos ir kal
reiškė nauja “vienybės”
lėtume šias abi kovas lai liuoti visu rimtumu į pa- tas ir tam, kad vienyti bų iš radio stoties WCOP, Boston, Mass.
gadvnė — katalikų dien
Gerb. Organizacijų - Draugijų ir Biznierių prašo
mėti. iei nemokėtume vei-j šaulio opiniją? Ir argi to- darba visu tų, kuriems
raštis “Rytas” ir liaudi
kti vieningai, jei ir tais ii kruvina situaciia never- dėl šių ar kitu nriežaščių me skelbimus per radio priduoti ne vėliau trečiadienį,
ninku dienraštis ‘Lietuvos
reikalais, užuot veikus iš- čia mūs nebeatidėlioiant nepatogu vra dėtis į Fede liepos 1 dieną, 6 vai. vakare;
Žinios’ uždaryti viena m |
Skelbimų kainos: vienkartinis skelbimas $3.00;
vien, imtume gaišinti iė~! visiems susispiesti i V. V. racija. Tam naujam cen
mėnesiui, o jų redaktoriai
du
kart
$5.00.
savi
tarpiems
gas
savitarpiems
gin- S. ir į V. G. Fondą?
trui
įkurti
reikalingas
būTEk-JUMiTOH
prof. Dr. Leonas Bistras,
Skelbimus siųskite adresu: Darbininkų Radio,
čams? Ar negalėtų tada
Reikia čia Centro, kurs
buvęs seimo pirmininkas j
-------T“
366
W.
Broadway, South Boston, Mass.
(Tąsa 2 pusi.)
kas nors ir mūsų tautosi išeivijoje visą kovos dar-

Dėl Bendro Lietuvių
Veikimo

ŠARKIS LAIMĖJO

Sveikiname LRKSA. Ir
ALRKF. Tarybos Seimus
i
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Dėl Bendro Lietuvių
V eikimo
(Pradžia 1 pusi.)

ra proga vykti į Lietuvių
Dienos iškilmes, kadangi
bilietas į Marianapolį
ten ir atgal tik $1.25.

PETRINĖS

Na, čia ilga istorija, tiek
ilga, kad eina per visą iš
eivijos gyvenimą. Ta isto
rija nupasakoja, kad mes
katalikai niekados nebu
vom apleidę tautos reika
lus ir, nežiūrint vis pasi
kartojančių nusivyli m ų,
stengdavomės dirbti iš
vieno su visokiais bent
kiek pakenčiamais lietu
viškais elementais. Tas
kroniškai
nesisekd a v o.
Kas daryti toliau? Ar vėl
pakartoti žinomą jau eks
perimentą ir dar kartą
nusivilti? Jei kam dar ne
užtenka prityrimo, gali
bandyti, bet išvada iš an
ksto
numatoma: viens
dirbs, kits išnaudos.
Gerb. Uosis tiek idealus
ir taip toli į ateitį žiūrįs,
kad tie mūsų stambūs ne
sutarimai jam atrodo tik
mažmožiais, palyginus su
didingais tautos uždavi
niais. Deja, mūsų, dabar
ties sekėjų, akiratis daug
siauresnis, bet užtai mes
gerai galime įžiūrėti, kad
esamuoju momentu “tau
tiniai” materialistai pui
kiai išnaudoja tautinį ide
alistą.

tų netrukus Amerikos ry
tuose suvažiavimas. Fede
racijai tasai Centras anaiptol nepakenks. Ji savo
ir savo skyrių tuo reikalu
darbuotę ir toliau galės
vesti savo organizacijos
ribose; gi su tuo naujuo
ju centru ji galės nustaty
ti ir palaikyti pilnai ko
rektiškus santykius —ne
kovos, ne šnairavimų ir
atsikalbinėjimų dvasioje,
o dvasioje bendradarbia
vimo.
j. Tokios pat
dvasios
mums, katalikams, reikės
ir einant į Pasaulio Lietu
vių Sąjungą, kur uždavi
niai bus dar platesni, nes
jie apims visą eilę didžių
didžiausių mūsų tautos ir
valstybės reikalų.
Tai tiek šiam kartui.
Uosis.

Dainų Švente

Birž. 29 d., šv. Petro
bažnyčioje švenčiama tituliarė šventė. 8 vai. ryte,
kun. Vinhauskis atgiedojo
šv. mišias už parapiją, va
kare mišparus. Pamokslą
sakė kun. Dr. J. Vaitkevi
čius, M.I.C.
Bažnyčia iškilmes šv.
Petro ir Povilo šventės
kelia į sekantį sekmadie
nį. Todėl liepos 5 d., 11 va
landą ryte bus giedamos
tos šventės mišios ir sako
mas jai pritaikintas pa
mokslas mūsų bažnyčioje.

Palangos Parke

SUGRĮŽO PAVASARININKŲ ATSTOVAS

MILŽINIŠKA

J*

JVAIRŪS SKELBIMAI
INYS
NEPAPRASTAI NUPI
GINTA KAINA. NEAPSI
MOKA VAŽIUOTI SA
VAIS AUTOMOBILIAIS
Jei lytų liepos 4 d., Trau
kinys eis liepos 5 d.
Liepos 4 d., 8 valandą
rytą, išeis nuo So. Station,
specialis lietuvių trauki
nys į Lietuvių Dieną,
Thompson, Conn. Jis sus
tos Norwood Centrai 8:30
A. M., Winslows 8:33 A.
M. Pasieks Marianapolį—
pamaldas 9:40 A. M. Grįš
9 valandą vakare.
Visa ilgoji, puiki kelionė
tik $1.25, vaikams 60c.
Tuo lietuvišku traukiniu
kelionė, kaip matome yra
taip pigi, kad niekam ne
apsimoka važiuoti savais
automobiliais nei kaip ki
taip, kaip tik šiuo specia
liu traukiniu*.
Taigi visi, iš Bostono ir
apylinkės, įsigykime trau
kinio bilietus, išandien ar
ryt, kad visiems kelionė
būtų kosmagiausi.
Jei traukiniai neitų, pi
nigai už bilietus bus su
gražinti.

STASYS MOTIEJUS
BELESKAS, B. S., RADIO
INŽINIERIUS

JOSEPH W. CASPER
(ĘASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

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

Stasys M. Beleskas yra
Sekmadienį, birželio 28
Res.: Tel. S. B. 3960
Lawrence, Mass.
gimęs
ir augęs Bostone. Patarnavimas dieną ir naktį.
d. sugrįžo į Bostoną Lie
Aukštuosius inžinieriaus
tuvos Pavasarininkų ats
mokslus baigė Massachutovas, adv. Juozas Lauč
setts
Institute of Technoka. Dr. Juozas Leimonas,
logy 1932 m. ir gavo B. S.
Pavasarininkų, vadas, už
Rengia
laipsnį electrical commubaigęs maršrutą iš Balti
LIETUVIS GRABORIUS
nication
engineering. Jis
11 parapijų Chorai
409 TCINDSOR ST.
more išvyko į Chicagą da
buvo vienas iš gabiausių
CAMBRIDGE, MASS.
lyvauti Susivienijimo ir
toje mokslo srytyje stu
Bus
daugiau
Prieš lietuvių bažnyčią
Federacijos Tarybos sei
dentų.
RED. PASTABA.
Ofiso Tel. TROwbridge 7880
muose, kur skaitys pas
1933 metais jis atsidarė
k:
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Gerb. autorius daug sie
Namo Tel. TROvvbridge 6434
kaitą.
savo nuosavų bizni —
lojasi dėl tariamojo mūsų
pardavinėjo ‘Darbininką’.
Sąžiningas ir Rūpestingas
STAN L E Y’S RADIO
Adv. Juozas Laučka,
tautinio atsilikimo ir ne
PATARNAVIMAS
Ateinantį rudenį jis mano paviešėjęs porą dienų So.
SHOP, 343 W. Broaaway,
sugebėjimo dirbti išvien
stoti į Marianapolio Ko Bostone, vyksta į Maria
So. Boston, Mass. Jis kai
su kitomis srovėmis ben
po gabus inžinierius ir
legiją, Thompson, Conn. napolio Kolegiją poilsiui,
GARSINO
TRAUKINĮ
driems tautos reikalams,
Tel. South Boston 0815
biznierius savo įstaigą iš
kur būdamas . dalyvaus
a-k, ------------ - -----------------Piknikas pavyko. Birže Lietuvių Dienos ir Stu Birželio 28 d., Šv. Petro augino viena iš didžiausių
lio 26 d. par. salėje buvo dentų - Profesijonalų Sei bažnyčioje kunigai skelbė So. Bostone. Jojo krautu
par. veikėjų ir pikniko me,.- Po seimų vyks pas jog darbuotojai yra pasi vėje randasi geriausių fir
Graborius - Balsamuotojas
elektrikinių šaldytu
darbininkų susirinkimas. kun. P. M. Jurą, Lawren- ėmę ant savęs sunkų dar mų
vų, radijų, garsiakalbių —
Iš raporto paaiškėjo, - kad ce lietuvių parapijos kle bą : pardavinėti visuome amplifiers ir kitokių elek Patarnavimas dieną ir naktį
.................
n piknike padaryta gryno boną ir LDS Centro Vice nei bilietus traukinio, va trikinių dalykų, didelis
FuneraI Home ir Res.
žiuojančio
į
Thompsoną,
rius kun. V. Kulikauskas, pelno $756.35. .
AUKŠTI SVEČIAI
pirmininką.
564 East Broadway,
pasirinkimas.
liepos 4 d. Jie garsino,
prof. kun. Vaitkevičius,
So. Boston, Mass.
Stanley’s Radio Shop yBirželio 29 d. “Darbinin kun. Mačiulionis, ‘Draugo’ Bostoniečiai rengiasi. — KIŠKIS - KARBAUSKAI- kad tie darbuotojai pasiė- ra pagarsėjusi kaipo vie
mė ant savęs atsakomybę na iš geriausių įstaigų ra
Tfi
ko” redakciją aplankė Tė administratorius ir kun,
J* Kaip girdėti, Bostoniečiai
labai
smarkiai
ruošiasi
vai arijonai: Tėvų Mari- A. Andriušis, Kenosha,
Šeštadienį,- birželio 20 nuvežti ir parvežti, kad dio taisyme. Jis užlaiko
J
“A^^įebopąs^ lydimi Lietuvių Dienai. Ypač (šį d., š. m., 7:30-vai. vakare, ir 1000 žmonių specialiu pirmos rūšies .mechani
kus,
kurie
atlieka
radio
met
Bostoniečiams
yra
getrauknu
į
Letūvų
Deną
už
kleb. kun. Pr. Virmauskio
Šv. Petro lietuvių par.
LIETUVIU SKALBYKLA
ir kun. K. Urbonavičiaus.
bažnyčioje kun. K. Urbo $1.25. Tik prašė visuome darbus tobulai. Be to, jis Skalbiame
ir prašiname visokius
Aukštieji svečiai atva JONAS BATES išdirba navičius suteikė Moterys nės bendradarbiauti su užlaiko kelioliką pardavė drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat:
žiavo iš Chicagos ir dide iš geriausios rūšies mėsų tės Sakramentą jaunai po komisija taip patarnau jų-Inžinierių St. Beleską So.
Boston, Cambridge, Brighton
skilandžius,
dešras,
beko

relei p. Alfredui Kiškiui ir jančiame darbe. Prašė iš
Dorchester
ir kitur. Pamėginkite
liu susidomėjimu apžiūrė
RAPOLAS JUŠKA
reikia priskaityti kaipo
kad gaunate patarna
jo ‘Darbininko’ įstaigas. nus ir t.t. pagal lietuvių p. J. Karbauskaitei. Liu anksto, jei galima, nusi pirmutinį lietuvį specialis 1 ir patyrsite,
vimą už pigią kainą.
dininkais
buvo
p.
Mika

skonį.
pirkti specialio traukinio tą ir žinovą garsiakalbių- i 7-9 Ellery St., So. Boston
Vakare dalyvavo parapi
Moko muzikos, piano
lauskas ir jaunosios sesu bilietą.
Jonas
Bates,
327
Dor

Tel. So. Boston 2923
jos bažnyčioje pamaldose
amplifiers srytyje. Jis tu '
ir dainavimo. Speciatė p. Cecilija Karbauskaichester
St.,
So.
Boston.
Jei
liepos
4
d.
lytų,
trau

ir viešėjo pas kun. Virri pajėgingiausius ampli| te. Kadangi jaunosios tė
les pamokas duoda
kinys
bus
sulaikytas.
Jis
fierius
visame Bostone. i
mauskį.
velis a.a. Mamertas Kar
vaikams.
eis
liepos
5
d.,
tuo
pačiu
Jis labai prieinama kaina
So. Boston 0823
bauskas buvęs ilgametis
Pereitą šeštadienį “Dar If Tel.LIETUVIS
išrenduoja juos įvairiems
laiku.
Jei
ir
liepos
5
d.,
Adresas:
DANTISTAS Į Šv. Petro parapijos vargo
bininko
”
redakcijoj
lankė

piknikams.
98 Tonavvanda St.
nininkas miręs, tai jos lytų, bilietų pinigai pirkė
LAIKRODININKAS '
I.
si
p.
Budreckienė
iš
ElizaPaskutiniu laiku p. Be
brolis p. Mamertas Kar jams bus gražinami. Ragi
. Dorchester, Mass.
beth, N. J., kun. J. Švagžsavu leskas įrengė garsiakal
Parduodu įvairiausios rūšies
Arti Municipal Building
f bauskas atvedė sesutę į no visus važiuoti
i
i Tel. COLumbia 8053
bius Havard Hasty Pud- auksinius ir sidabrinius daik
džio, LDS Centro Pirmi 525 E. Broadway, S. Boston | bažnyčią ir pavedė jauna traukiniu.
ding Club, kuris Copley tus. Taipgi ir pataisau.
x.x x_ x_x. x. x.xxx, y\y x.s. \a\a\x\.v < ninko sesutė.
P-nia Bud- zI
Ofiso Valandos
jam p. Kiškiui.
Teatre statė garsu veika
12 ryte Ir. nuo. 1.30 Iki ;i
= reckienę atvežė savo auto if 5Nnoir. 9nuoIki6--------Po jungtuvių bažnyčio
KRIKŠTAS
Iki 8 vai. vakare. Ofl366 W. Broadway
mobiliu kun. J. Švagždys. sas uždarytas snbatos vakarais Iri je, jaunosios mamytė p. Birž. 28 d., tapo apkrik lą — “The Lids Off”. Jo i
atliktais
darbais
visi
pa

GEORGE’S TAVERN
nedėldieniaiS, taipgi seredomis nno! Karbauskienė
savo na
SO. BOSTON, MASS.
12-tos dieną Uždarytas.
štytas Antanas, sūnelis tenkinti.
Į
muose,
52
G
Street,
So.
Taipgi nuimu ir X-Ray
BAIGĖ AUKŠTĄJĄ
Lietuviška Užeiga
Bostone suruošė vaišes, Antano ir Marijonos Oti- Liepos mėnesį jis ruošia
M
MOKYKLĄ
i Dalyvavo apie 100 žmo dingių. Krikšto tėvais bu didelį išpardavimą radių,
GEO. PETRAITIS, sav.
Pereitą savaitę veikėjo
nių. Taipgi buvo atvykę vo Mykolas Jasinskas ir šaldytuvų ir kitokių daly
Lietuvis Dantistas
VI.
Brazausko
sūnus
Vla

kų.
| pp. Karbauskų giminės iš Stefanija Sličaitė.
SŪNŪS
’ Skanus alus ir likeriai
P-nas
Beleskas
yra
ak

das baigė
So. Boston
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
Pennsylvania.
58 Dorchester St.,
tyvus
Vyčių
organizacijos
High School. Vladas Bra
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Jaunavedžiai pasistipriGRĮŽO ADV. ŠALNA
(GALINAUSKAS)
So. Boston.
zauskas atitrukdamas nuo
BALSAMUOTOJAS
j nę, atsisveikino su mamy Pirmadienį grįžo savo o- narys ir katalikiškų drau
gijų
rėmėjas.
Lietuvių
Tel.
So.
Boston
2300
savo
lekcijų
platino
ir
TURI
NOTARO TEISES
tėmis,
giminėmis
ir
pažįs

5/
fisan 366 W. Broadway, Dienos parengimui, kuri 254 W. Broadway,
So. Boston
414 Broadway, So. Boston
tamais ir išvyko porai sa
adv.
A.
O.
Šalna.
Jis
buvo
Tel.
Šou.
Boston
2590
įvyks
Liepos
4
d.
Thomp

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL
vaičių praleisti “medaus
118 Ames St., Brockton, Mass.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą Ir
išvykęs
į
Vakarines
vals

son,
Conn.
jisai
davė
gra

ihėnesį” Washingtonan ir
Brockton 890
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventą dieną
žią dovaną. Kadangi jis Gf/ven. Tel.
vieta: 838 Dorchester Avė.
kitur. Sugrįžę apsigyvens tybes.
pagal susitarimą.
remia mus, tai ir mes jį
Tel. Colnmbia 2537
Thomas park, So. Bosto
paremkime.
ne. Linkime jaunave Iš JONINES SUSIRINKI
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
Tei. So. Boston 2860
MO
džiams linksmaus ir malo
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
liarus šios kolonijos jau
MEAT MARKET
Lietuvis Dantistas
naus gyvenimo.
Rap.
Birželio
21
d.,
parapijos
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
nuolis
Jonas
Zulonas.
Tai
—
įvyko šv. Jono Ev. sektinas pavyzdys ir ki
Birželio 20 ir 21 die salėje
BĮ.
Palaipinės
dr-jos susi tiems čia augusiems jau
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
nomis
įvyko
DLK.
KęsB “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin339 Dorchester St.,
251 W. Broadvay, So. Boston ■ tučio draugijos piknikas, rinkimas. Susirinkime, be nuoliams.
“I”.
(Corner
Middle St.) .
kitų reikalų buvo skaity
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno
I ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
savame
parke,
East
De1:30 iki 6 ir nuo 9:30 iki 9 v. v.
So. Boston, Mass.
dham, Mass. Tai buvo taip tas klebono . kun. F. Vir
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
Sertdomis nuo 9 Iki 12 v. dieną.
Geriausia ir šviesiausia Mėsa
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
sakant naujos svetaiiiės mauskio taškas, kuriame
: visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
žemos Kainos. Uždyka pristatome.
Nedalomu nuo 9 iki 12 vai. dieną.
atidarymas.
Daly v a v o pranešė, kad lietuvių va
(pasai sn tartj)
reikalais kreipkitės:
Greitas Patarnavimas.
daug žmonių, tarp kurių sarinė mokykla vaikams
ir to miestelio viršininkai. prasidės liepos 6 d., ir
Tel. Trovbridge 8330.
Buvo ir programa, kurią prašė ją pareinti. Draugi
vedė p. Navickas. Kalbė ja vienbalsiai nutarė pabARfeiMNKO” LAIVAKORČIŲ
DRCC MOTOR
jo adv. Šalnienė, Dr. Rep aukoti $25.00 vasarinei
KVdO PARTS Ce.
šys ir kiti.
AGENTŪRA
mokyklai. Taipgi nutarė
(REPŠYS)
X A
Kęstučio draugijai iš to rubšti linksmą pikniką,
B f
Užlaikome visokiems karams
LIETUVIS GYDYTOJAS
pikniko
liko nemažai pel liepos 12 d. DLK Kęstu
R
K
(r trokams dalis.
R ,
no.
- •
Ofiso
Valandos:
2
—
4
ir
6
—
8
f
čio
d-jos
darže,
kuriame
įg
TAISOME BRAKIŪ8
Draugijos valdyba ir
Tek SOUth Boston
2680
dabar
pastatė
puikią
šo

278 Kamrd Street,
pikniko rengimo komisijai
TeL ŠOU Boston 8785
visiems piknike dirbu- kiams salę. Taria reikalui
kamp.
Inman
arti
Centrai
Šq.,
TeL ŠOU Boston 9620
5 *
stetas, visiems dalyviams išrinko darbininkus. Prie
280 BBOADWAT. SO. BOSTON.
Cambridge, ifŠM.
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Žinios Iš Lietuvos
Lietuvos Zoologijos
Muziejus

Azijos vabzdžių. Taip pat
ir kiti atskiri asmenys
muziejui dovanoja retų
Kaune Vytauto Didžiojo paukščių ir žvėrių iškam
universitete yra didelis zo šų bei liekanų. Dabar Lie
ologijos muziejus. Savo di tuvos zoologijos muziejus
dumu ir eksponatų įvairu turi apie 100.000 ekspona
mu jis yra žinomas nė tik tų, kurie vertinami keliais
Europoje, bet ir kitose pa milijonais litų. Muziejus
saulio dalyse. Nors šis mu ir toliau eksponatų skaičių
ziejus įsteigtas dar tik smarkiai daugina.
1919 metais, tačiau kai ku Zoologijos muziejų lan
rie Lietuvos gyvūnijos ko gana daug žmonių ir
rinkiniai ten yra jau seni, visi juo gyvai domisi. Nuo
siekiantieji 1861 metų.
1929 metų ligšiol Muziejų
Lietuvos zoologijos mu aplankė apie pusę milijono
ziejaus branduolį sudarė Lietuvos gyventojų. Lan
žinomojo gyvūnijos tyri kytojų skaičius kasmet
nėtojo prof. Tado Ivanau auga ir gyventojų susido
sko universitetui padova mėjimas juo didėja. Net
noti rinkiniai. Jis iš pat užsienių mokslininkai ran
mažens rinko įvairius gy da gyvo reikalo aplankyti
vūnus ir juos, drauge su Lietuvos Zoologijos mu
tėvo paliktais rinkiniais, ziejų ir pamatyti jame iš
padovanojo kuriamam zo statytus retus žvėris bei
ologijos muziejui. Iš 1931 paukščius. Savo didumu
m. suruoštos mokslinės Lietuvos zoologijos muzie
kelionės į Braziliją, prof. jus praneša daugelio kitų
T. Ivanauskas parsigabe valstybių tokius pačius
no apie 15.000 įvairių, ga muziejus.
na retų žvėrių, paukščių, Tiesa, dabar zoologijos
gyvačių, drugių ir kitų muziejų turtinti jau yra
gyvūnų. Pats muziejus y- gana sunku, nes daug įdo
ra surinkęs apie 30.000 ek mių žvėrių, paukščių bei
sponatų. Be to, iš kaunie vabzdžių yra visai išny
čio — gamtos tyrinėtojo kusių ir niekur gamtoje
M. Arrio gauta didelė do | jų jau negalima rasti.
vana — 40.000 vidurinės Daug žvėrių jau išnyko ir
pačioje Lietuvoje. Tačiau
L St. LIQUOR STORE norint tuos retus gyvūnus
apsaugoti nuo visiško iš
Parduodam geriausius įvai
nykimo, Lietuvoje jie glo
riu rūsiu TONIKĄ, DEG
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
bojami ir saugojami. Už
Visokiose {talpose: Bonkoms,
jų užmušimą skiriamos
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
aštrios bausmės.
Tsb.
S. firmij ir užsienio, pasirinki
•j

mas didžiausias ir {vairiausias.
POKILIAMS,
VESTUV £ M S,
NAMUOSE VAIfifiMS Ir BAI.IAMS- Specialiai
kainoj sgjmažinamos. Pristatėm greitai Ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
11 vak.
,
Pašaukit SOU-th Boston 4147

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

! TRŪKSTA 2000 DARBININKU
i

------------

Šiuo laiku prie žemės
nusausinimo darbų visoj
Lietuvoj dirba apie 3000
darbininkų. Žemės tvar
kymo departamentas nori

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ. CASH MARKET

48 Crescent Avenue,
Telephone Columbia 6702

Povilas Baltrašiūnas, Sav.

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
ROZBURY. MASS.

490Broadway, Tel.S.Boston3120
K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PASALPINS
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
825 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Rašt — Ellzabeth Oialis,
111 H. St So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
Fin. Rašt — Marijona Markonlntė,
29 Whlpple Are., Roslindale, Mass.
TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staninllutė,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Jannšonlenė,
1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra utarninka mėnesio.

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine RcL, 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 Tulei kis,
• 109 Bowen St, So. Boston, Mass.
i Maršalka Jonas Zaikls,
7 TVinfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio,
Į 2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:JM vai vakare, pnhažnytlnfij are

Visais draugijos reikalais krelpklt&i
nu pmtnkoln rnMinlnke.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNUS
GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
TeL Brockton 4110
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.

tuos darbus išplėsti, bet
iš daugelio vietų darbų
vykdytojai praneša, kad
jaučiamas darbininkų trū
kumas. Ypatingai daug
darbininkų trūksta Biržij
— Vabalninko ir Panevė
žio — Raguvos apylinkė
se. Išvysčius pilnu tempu
žemės nusausinimo dar
bus, prie jų galėtų dirbti
apie 6000 darbininkų. Že
mės tvarkymo departa
mento žiniomis, Ųk dabar
prie tų darbų galima būtų
priimti 2000 darbininkų, o
po kokio mėnesio dar
1000.

3.

savęs kalbėdavesi lenkis- irgi jau seneliai dabar
kai. Liaudis gi nekentė sunkiai ką nors gali dirbdvarininkų, nes jie smar- ti Kursonis sakosi, kad
kiai lietuvius persekioda- rūkyti nėra kenksminga,
Šiemet vasario mėnesy vo su baudžiava. Toliau tačiau tik naminį tabaką RUGPIŪČIO 4, 5 IR 6 DD
viename anglų laikraštyje seniausias Lietuvos žmo- ir nedaug. Jis pradėjęs rūŠiuomi pranešama, jot
buvo perspausdinta iš lie gus aiškina, kad 1863 — kyti, kai sulaukęs 60 metų Lietuvos
Vyčių organiza
1864 met. buvę labai sun- amžiaus. Dabar senukas
tuviškų laikraščių žinutė,
eijos 24-asis Seimas įvyki
kūs.
Ligi
to
sukilimo
jau
57
metai
vis
po
trupukad Lietuvoje dar yra ne
š. m. rugpiūčio (August
maža šimtamečių senelių. Kursonis turėjęs, kitokią tį užkuria pipkę ir tas jam 4, 5 ir 6 d.d. Providence
Anglai tuo susidomėjo ir pavardę. Jis vadinosi Die- teikia nemaža malonumo. R. I.
viena žymiausių Didžio doniu, tačiau dvarininko Pagaliau, 117 metų senuVisa Amerikos lietuvii
sios Britanijos filmų ga noru, kur tas senukas ė- kas pasisakė, kad jis dar katalikiška
visuomenė y
minimo bendrovė “Uni- jęs baudžiavą jo pavardė gali šį tą dirbti. Netrukus pač vadai, kuriems tik rū
buvus
pakeista.
Pats
GieKursonis
pasikinkė
arklį
verse Film Service LTD”
pi mūsų jaunosios karto
parašė laišką Lietuvos ki donis - Kursonis menkai ir arė savo ūkyje. Jis dar ateitis Amerikoje malonia
no kroniką gamintojams, ką prisidėjęs prie 1863 m. pridėjo, kad dar ir dabar vra kviečiami dalyvaut
kad jie nufilmuotų se- sukilimo, tačiau kazokai kai kada pėsčias nueina į šiame seime. Nes šis sei
ir jį ne kartą tardė, o dau- Jonavos bažnyčią, kuri
ŠIEMET NEMUNO POT niausį Lietuvos žmogų. gybė lenkų dvarininkų ir nuo jo ūkio yra už kelių mas bus nepaprastas i
tuomi, joe jame dalyvau
VYNIS KAUNUI PADA Jo ilgai reikėjo ieškoti. šiaip ponų, kazokai išve- kilometrų,
garbingieji Vyčių įdėjo
Tačiau
gegužės
10
dieną
RE 2 MILIJONU LITŲ
žę
Sibiran
arba
pakorę.
Išėjus į laukus tam kei broliai iš Lietuvos — pa
buvo sužinota, kad vienas
NUOSTOLIŲ
seniausių Lietuvos žmonių — Esu jau antrą kartą stam senukui, su dideliu vasarininkų atstovai —Di
J. Leimonas, “Pavasario
Kaip žinoma, š. m. pa gyvena netoli Kauno Jo vedęs, — kalbėjo Kurso įdomumu sekėme visus jo Federacijos vyriausias va
vasarį buvo labai didelis navos valsčiuje. Netrukus nis. Jau daug mačiau, judesius. Figūra, palygin das ir adv. J. B. Laučk
Nemuno potvynis nuo ku “Talkos” spaudos biuro daug pergyvenau, visokių ti dar nėra taip smarkiai didelis Lietuvos ir Ameri
rio skaudžiausiai nuken korespondentas su Lietu svieto marnaščių ir galiu sulinkusi, tačiau plyka, kos jaunimo veikėjas. Sei
tėjo Kauno miesto senoji vos kino kronikų gamin Jums pasakyti, kad jeigu žila galva, raukšlėtas vei me jie laikys paskaitas i
dalis. Potvynio metu be toju J. Linartu nuvyko į tie žmonės su kuriais aš das, išlindusios ant rankų oficialiai, iškilmingai j
pastogių buvo likę apie Jonavos valsčių, į Varšu- gyvenau prieš 100 metų gislos, mums liudijo, kad teiks Lietuvos Vyčiam
šiandien pamatytų auto- turime reikalo su žmo- pavasarininkų sutaisytą i
10.000 Kauno gyventojų. vėlės kaimą.
mobilius,
lėktuvus, tai tik- gum, kuris 17 metų jau į- Amerikon iu atgabeni
Atvykę
į
vienkiemį,
kaip
Be to, vanduo buvo užlie
jęs daug namų, iš kurių praneša TSB korespon rai pasakytų, kad jau kabins į antrąjį šimtmetį, gražiąją rankdarbių parc
dalį buvo apgriovęs ir ap dentas, užsukome į vienus svieto pabaiga atėjo. Kur-j Filmininkas nepasiten- dą.
gadinęs. Potvynio nuos namus pas ūkininką Kur- sonio antroji žmona taip kino viena senuko nuo- L. Vyčių kuopos ir aps
toliams apskaičiuoti jau sonį. Iš jauno berniuko pat jau turi du vaiku: vie- trauka. Jis tą žmogų fli kričiai renkant atstovus
seniau buvo sudaryta tam sužinojome, kad jis esąs nas 14, o antras 10 metų, mavo iš arti, iš toliau, a- Seimą yra prašomi prisi
tikra komisija. Dabar ši šimtamečio Kursonio sū Žmona palyginti dar ge- riant, kinkant arklius ir laikyti sekančių taisyklių
kitus darbus, 1. Kiekvienas apskriti
komisija savo darbus jau nus. Po kelių minučių tas rai atrodo ir turi 53 me- atliekant
siųsti po du ar dau
baigė ir nustatė, potvynio berniukas surado ir seniai tus amžiaus. Mus domina, Mat, Didžiosios Britanijos gali
giau
atstovu, iš kurių d
padarytus nuostolius. Ko ieškomą žmogų. Priėjęs kaip Kursonis sulaukė to- filmų bendrovė “Universe turės pilną balsą seime.
misija apskaičiavo, kad prie mūsų anas antrą am kio ilgo amžiaus, kaip jis Film Servise LTD.” prašė 2. Kuopos nuo kiekvien
vien tik Kaune ir Kauno žių gyvenąs žmogus rodė gyveno ir ką valgė. Senu- tą senuką nufilmuoti į- dešimties narių gali siųsi
apskrityje Nemuno pot į savo ausis. Jo giminės kas gana ilgai aiškino, vairiuose pavydai u o s e. no vieną ar daugiau ats
vynis buvo palietęs apie mums paaiškino, kad se kad jaunystės dienomis Filmą su senuku Kurso- tovu, bet kuopa turės ti:
10.000 šeimų. Iš viso Ne nukas visiškai kurčias. jis gyvenęs labai blogai. niu jau išsiųsta į Londo tiek balsų seime, kiek kuc
muno potvynis vien tik Kursonio žmona ir vaikai Maitindavęsis juoda rupia ną, kur toji anglų bendro noje randasi dešimčių pi!
Kaunui padarė apie 2 mi visada senukui padeda su duona, mėsos nevalgęs, vė iš jos padarys kelias- nai užsimokėjusiu nariu.
lijonu litų nuostolių. Dėl sikalbėti su atvykusiais nes jos neturėjęs, tik ret dešimts filmų. Tos filmos 3. Atstovais gali būti ti
per didžiąsias vėliau bus rodomos visoje pilnai užsimokėję Centr
dabar Lietuvoj valdžios į- svečiais. Šiuo kartu jo karčiais
staigos ir Kauno miesto vaikai, jau gerai pripratę šventes jis gaudavęs para Didžiosios Britanijos im nariai, kurie renkami tik
nuo pilnai užsimokėiu
savivaldybė suka galvas, rodyti pirštai greit išaiš gauti gabaliuką lašinių, perijoje. Tai gi, seniausi tai
šių iki rugpiūčio 1 d. 193
kaip Kauną ir prie Nemu kindavo mūsų klausimus. tačiau mėsa jam nelabai Lietuvos žmogų pamatys m. narių.
Pirmiausia pradėjome skani buvusi. Kursonis la apie 100 milijonų žmonių. 4. Atstovai privalo turį
no esančias vietas galima
būtų apsaugoti nuo pava aiškinti senuko kilmę, o biausiai mėgdavęs pieną,
lt
sariškųjų Nemuno potvy svarbiausia jo amžių. Lie o ypač rūgusį su grietine.
su dvasios vado, pirminir
PARSIDUODA
nių.
Tsb. tuviškas pasas jau gero Baudžiavos laikais, o ir
ko ir raštininko parašai!
kai sutrintas, tačiau dar vėliau, pienas ir kiaušiniai Montelloj parduoda bu-1 ir jeigu galima kuopo
černę
ir grūsmę,
grosemę, namas antspauda.
nę u
DIDELIS TRAUKINIŲ buvo galima išskaityti, buvę pagrindiniu kaimie ce
kambarių su naujausiais p,*anie ^eimo tvai
SUSIDŪRIMAS LIETU kad Kursonis yra tik 93 čių maistu. Kursonis su 7įtaisais
ir 2 karų gara- . Fįaęiau aPie
V. ai
metų. Kai senukui jo vai pasididžiavimu kalba, kad džiu. Priežastis Dardavimo
VOJE
bei »v?”™s Pigimu
kai paaiškino, kad ieško jis prie 102—103 metus _ iavinink.,
savininkas ijv.žhmi.
išvažiuoia ii bus paskelbta spaudoj
Gegužės 27 dieną anksti me Kursonio 117 metų, vieną kartą paragavęs a- —
vėliau.
lytą Jonavos geležinkelio tai senukas storu rėžian rielkos, tačiau ji buvusi kitą miestą. Yra didelis
A. J. Mažeika,
stotyje įvyko didelis trau čiu balsu atkirto, kad lie tokia neskani, kad dau sodas su 21 vaisiniu me
Lietuvos Vyčių Centr
džiu ir daržas. Parduoda
kinių susidūrimas. Preki tuviškas pasas išduotas
Pirmininkas.
^^a^ Norintiejijairnis traukinys, atėjęs iš pagal vokišką, kuriame giau jos į bumą niekados labai
kti rašykite adresu: Dar
Kauno, stovėjo Jonavos buvo sumažinti jo metai nenorėjęs imti, Kiti jo bininkas I-A, 366 West Veiklioje ir stiprioje jau
stotyje ir laukė prasilenk bet 25 metais, Kursonis draugai,
mėgę degtinę, Rroadway,,
So. Boston, nystėje yra įrašyta ilga i
ti su antru prekiniu trau šipsodamasis sako:
I laiminga senatvė.
jau senei mirę, o jo sūnūs Mass.
kiniu, ateinančiu nuo Ra — Juk mano duktė da
dviliškio. Atėjusiam į Jo bar yra 92 metų amžiaus,
navos stotį traukiniui, per o sūnus irgi 90 metus bai
Klaidą buvo atidaryti tie gia. Jauniausias pirmo
bėgiai, ant kurių stovėjo sios žmonos sūnus dabar
kauniškis traukinys. Rad turi jau 54 metus. Gyve
viliškio traukinio maši na tame pačiame Varšunistas privažiavęs artyn, vėlės vienkiemyje, — sa
pamatė, kad traukiniai ko senukas galiu jums ir
susiduria ir katastrofa smulkiau papasakoti apie
neišvengiama, nes trauki savo vyresniuosius bro
nį sustabdyti buvo jau per lius, kuris vienas jau se
vėlu. Pats mašinistas spė nai mirė. Kursonis kalba
jo iššokti ir išvengė mir daug kartais atsikosėda
ties. Po kelių sekundžių mas, kartoja tuos pačius
traukiniai susidūrė. Susi įvykius įpindamas vis
dūrimo metu 12 vagonų naujų dalyvių, kurių dau
visiškai sudaužyta, ir 17 gumas mirę prieš 40—70
vagonų smarkiai sugadin metų. Paklaustas, ar at
ta. Prekiniuose vagonuose mena lenkmetį, Kursonis
buvo matomai, žarnos, o- sako:
Sutaupyk Pinigų-Pasirašyk Kontraktą
dos, cementas ir kit. pre
—
O
kaip
gi,
atmenu
akės. Viskas susimaišė į di
džiulę masę. Žmonių aukų bu lenkmečiu. Per pirmą
jį lenkmetį aš buvau jau
nėra.
nas vaikas, o per antrąjį
Šitas traukinio susidū jau suaugęs vyras. Toliau
rimas Lietuvos visuome Kursonis aiškina, kad Jo
nėje sukėlė tam tikrą su navos valsčiuje kur dabar
sijaudinimą. Mat, Lietu vietomis yra aplenkėjusių
voje retas įvykis, kad ge žmonių, anuo metu niekas
ležinkeliuose būtų dideli lenkiškai nemokėjo, tik
susidūrimai. Vienas bai ponai ir dvarininkai tarp
sus keleivinių traukinių
900 E. First St., So. Boston, Mass*
susidūrimas buvo 1926 Apskaičiuojama, kad da
metais Baisogalos geležin bartinis traukinių susidū
kelių stotyje, o 1932 met. rimas Jonavoje padarė aTelefonas SOUth Boston 4500
ir dabar dideli susidūri pie 150.000 litų nuostolių.
mai įvyksta Jonavoje.
Tsb.

SENIAUSIAS ŽMOGUS
LIETUVOJE

LIETUVOS VYČIŲ 24-TA!
SEIMAS

Pasirašyk
Kontraktą Dabar!
Žemiausios Anglių Kainos
Dabartiniame Sezone

i

ŠIANDIEN!

White Fuel Corporation

i
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"

trukus laimėjo visų užuo nuo rytmečio iki vakarui, sti Dievo Angelui, jo skai
2680
jautą ir pasitikėjimą. Ir tą buvo pavesta jo svarbių sti ir graži siela apleido
savo paskyrimą ištikimai pareigų ėjimui, būtent: a- jį, kad skriejus pas savo
kramento ar prie Švenč. metų amžiaus.
išlaikė ligi savo mirčiai. tidarinėti duris ir rūpintis Kūrėją, kuriam aukojosi
Panos Marijos altoriaus Mokyklos dienose, Kon Brolio Konrado kantry savo sielos dvasiškais rei ir ištikimai tarnavo visą
savo pagarbinimo, dėkoji rado bendrai, jį pamatę, bė yra ypatinga pamoka kalais.
savo gyvenimą.
mo ir prašymo maldas. Y- tarp savęs sakydavo: ‘Nu mūsų nekantriems lai Tokis stropus ir uolus Brolio Konrado gyveni
pač, pamaldžiai kalbėdavo tilkite! Štai ateina Jonas kams. Vieną dieną mergai
mas telpa viename sakiny
j rožančių. Dažnai sutelkęs Bimdorferis’. Vienas ne čių pulkelis norėjo ištūri nesiliaująs veikimas turė
jo atsiliepti į jo sveikatą. je iš laiško, kurį rašė savo
Visa eilė seimų — Federacijos, Tarybos, SLRK— savo draugus, jis padrą paprastas dalykas apie jį
ar
jis
yra
tikrai
šventas.
Iš pradžių jis varginosi bendraminčiui bičiuli u L
verčia manyti, kad mūsų išeivijos gyvenime išmušė sindavo juos būti pamal- kalbamas yra šis, būtent*
Ir
kiekviena
iš
jų
paeiliui
mažais
negaliojimais, ken Jis skamba
sekančiai:
kažkokia svarbi epokinė valanda. Ar tai tikrenybė, ar desniais ir dažniau eiti jam būnant jaunuoliu ir
ėjo
skambinti
durų
skam

tėjimais, paskui jį apėmė “Mano gyvenimas glūdi ytik koks įsivaizdavimas — illiuzija? Greičiausia vie prie šv. sakramentų. Dar gyvenant pasaulyje, vieną
butį
ir
jo
klausė,
ar
vie

azmos liga, pagaliau jį pa patingame mylėjime ir
na ir kita. Paprastai priimta savo veikimą pernelyg jaunas būdamas, jis nete kartą į savaitę, per dešim
nuolyne
yra
kunigas,
kurį
lietė pneumonija. Balan kentėjime, garbinant ir
išpūsti — ar tai dėl pasirodymo prieš kitus, ar tik deJ ko motinos, o po to grei tį metų, nežiūrint nepato
kiekviena
gerai
žinojo,
džio 18 dieną, 1894 metais, šlovinant Dievo beribę
papraščiausios sensacijos: kas gi čia per įvykis, jei tai mirė ir jo tėvas. Tie gaus oro, pėščias jis ke
kad
nėra.
Brolis
Konradas
paskutinį kartą atitarna meilę, kurią davė mums
gu perdedamai neišgarsintas? Tąja silpnybe neviena skaudūs įvykiai dar labiau liaudavo 40 mylių, užlai
sutiko
kiekvieną
iš
tų
mer

vęs Šv. Mišioms, brolis varguoliams”.
srovė negali ar nenori nusikratyti: visi taip daro, tai jam priminė, kaip yra kydamas pasninką ir mel
gaičių
su
paprasta
šypse

Konradas nuėjo pas savo Kalbant, kaip reikia gyve
kodėl gi nepasinaudojus esamuoju įpročiu?
trumpas žmogaus gyveni sdamasis, kad atlikti išpa na ir maloniu atsakymu.
Tačiau, antra vertus, šalia kiek išpūstos publika mas, kaip nepastovūs ir žintį ir priimti Šv. Komu Elgetai, kurs viralo lėkš viršininką ir tarė: “Tėve nime kovoti ir kaip tapti
Gvardijonai, turiu pasisa šventuoju, klausykime jo
cijos yra nemaža tikrenybės, kad šių metų seimai bus nykstą yra žemiški turtai. niją. Kitas ypatingas da
tę metė į jo kojas, brolis kyti, kad mano kaulai jau patieš žodžių: 44Jei aš nu
našūs gyvais ir rimtais klausimais. Pribrendo keletas Todėl, paneigęs šio pasau lykas apie jį yra, būtent; Konradas
atsiprašančiai
tokių dalykų, pro kuriuos negalima praeiti kaip nors lio garbę, turtus ir džiaug- kai tapo kapucinas, vieno- kalbėjo: “Matau, kad tam-' atsisako man tarnauti”. sikaltau, nuolankiai mal
jų nepalietus. Pirmiausioj vietoj stovi stambiausioji smus, jis pavedė savo iš je ir toje pačioje vienuoli- sta nemėgsti to viralo. Aš Tačiau, brolis Konradas dauju Dievo, kad man at
mūsų organizacija — SLRKA. Tinkamai sutvarkyta tėviškės priklausomą dalį joje 41 metus ėjo durinin- eisiu tamstai gauti ką nors gailėjosi tai ištaręs. Ir ne leistų, ir aš prižadu būti
trukus buvo pašauktas gy geras vaikas”.
ir pastatyta į normalias veikimo vėžes, ta didžiulė or vargšams ir pasiryžo vi- ko pareigas.
kito geresnio”. Brolis Gil dytojas, kurs pareiškė pa
ganizacija galėtų pastoviai vaidinti vieną svarbiau siškai pasišvęsti Dievui. Į
Broliui Konradui būnant
bertas, kurs per 19 metų
siųjų mūsų gyvenimo rolių. Ji yra skaitlingiausia na Pirmiausia, jis troško į- Kai Jonas Bimdorferis buvo Konrado pagelbinin- vojų. Ir Paskutiniai Sak durininku vienuolyne, Alriais ir turi labai rimtą kapitalą. Turėdama tiek pa j stoti -į tokį vienuolyną, ku- tapo paprastu broliuku ’kas, po priesaika liudijo, ramentai buvo jam suteik toettinge, daugelis alkanų
jėgumo, toji organizacija toli - gražu nestovi ant tin | riame galėtų išeiti kunigo Kapucinų vienuolyne Al- jog Konrado niekada ne ti. Tą vakarą, kai brolis jų jo maldavo duonos kąs
Gilbertas atėjo pasikalbė
kamos sau aukštumos. Ji atrodo tarsi užuita ir sus mokslus ir darbuotis sielų toettinge, jis buvo baigęs matęs
išsiblaškiusio ar ti su mirštaučiuoju ligo nelio, ir neteko girdėti,
30
metus.
Einant
novicikurdusi. Čia nekalbama apie jos biznio sritį — tuo išganymui. Tačiau, išban
pikto, kai atidarinėjo du niu, brolis Konradas man kad jis būtų kam nors at
atžvilgiu, reikia tikėtis, ji tvarkoje. Bet ar gi jau vien dęs savo jėgas ir maldoje jatą, jam sunkoka buvo ris.
sakęs. Jam mirus, daugelis
dagiai jam tarė: “Aš nebe alkstančiųjų sielų jo mel
tik apdraudimo biznelio turėtų pakakti tokiai milži gavęs tinkamą apšvietimą,! užlaikyti klusnybės įža
niškai mūsų išeivijos pajėgai? Juk tiek kultūrinės jis įsitikino, kad jam la das. Tačiau, jis kariavo Jis taip pat turėjo mei turiu daugiau laiko kalbė dė paguodos ar suramini
mūsų dirvos stovi pūdymu! Čia tokia stipri organi biau pritiks užimti daug pats su savim ir niekas ne lingą būdą. Niekas negir tis. Aš turiu prisirengti mo, ir jis buvo visada lab
zuota pajėga tiesiog stebuklus galėtų nuveikti. Mūsų žemesnę, bet taip pat nau I galėjo atspėti jo vargo, dėjo, kad jis būtų kam amžinatvei”. Kai brolis daringas, kaip gyvenime,
kolegijos, akademijos ir kitos mokslo įstaigos vos iš dingą vietą, būtent, tar nes nieko nesakydavęs ir nors ištaręs kokį šiurkštų Gilbertas mėgino jį įti taip ir po mirties. Sekma
ar nemandagų žodį. Ypa kinti, kad jis dar nemirs, dieniais ir šventadieniais
silaiko, daugumoj skursta. Rūpestis dėl rytojaus įva nauti Dievui fiziniu darbu niekam nesiskųsdavo.
ro jų vedėjams šiurpulingų minčių ir abejonių. Mūsų I ir dvasiška malda esant, Šv. Onos vienuolija yra tingai jo nuolankumas bu brolis Konradas atsakė: turtingi ir prasčiokai su
spauda panaši elgetai: ištiesusi ranką maldauja vi paprastu broliuku vienuo sujungta su Švenč, Mari vo labai didelis. Vieną kar “Tėvas Gvardijonas taip sirenka ir meldžiasi ties jo
suomenės pašalpos. Lietuvybės idėja mažėja ir nyks lyne.
jos iš Altoettingo švento tą, kai Tėvas Provincijo- nori”. Tur būt jis reiškė šventove. Per 3,000 laiškų,
ta. Kiek čia dirvos visuomeniniam veikimui! Čia kaip
ve, esančia meka pirgri- las jį viešai išgyrė, tai tu taip, nes jo viršininkas, kuriuose jo gerbėjai mal
Jo
troškimas
išsipildė.
tiktai yra progos organizuotai pajėgai pasireikšti sa
mams ir maldininkams. rėjo nutraukti pagyrų kal suteikdamas Paskutinius dauja jo galingo užtary
Jis
buvo
priimtas
į
Kapu

vo katalikiška patriotinga veikla. Taigi dar sykį grįž
Daugelis iš jo artimųjų bą, pamatęs, kad dėl tos Sakramentus, jam davė mo, kas savaite dedama
cinų
ordino
novicijatą
ta klausimas: ar mūsų katalikiškam Susivienyjimui I
konfratrų nusistebėjo, kai priežasties iš brolio Kon sutikimą ir leidimą mirtį. ties jo karstu. Žymėtina,
Laufene
rūgs.
17
d.,
1851
užtenka vien rūpintis apdraudos bizniu? Seimas, rods,
brolis Konradas, po profe rado akių riedėjo ašaros O vienuolis juk negali kad ūkininkų sąjunga Vo
metais,
ir
kitų
metų
spa

priešintis viršininko valiai. kietijoje jį apsirinko savo
turėtų apie tai pagalvoti.
sijos atlikimo, gavo tokią per jo skruostus.
Kitas klausimas tai dėl bendrojo fronto, ne su lių 4 dieną padarė iškil atsakomingą
durininko Be to, brolio Konrado Praėjus trims dienoms, globėju, patronu, maldau
mingiausius
ordino
įžadus,
t
bolševikais, žinoma, bet kaip mums primygtinai per
paskyrimą. Kiti jo kolegai uolumas buvo begalinis. kai visa vienuolija meldė jant jo palaiminimo lau
Neužilgo
Tėvas
Provinci

šama, su tautininkais. Daug apie tai jau buvo rašyta
manė, kad tokis paskyri Dieną jis pradėdavo vidur si koplyčioje, durų varpe kams, javams ir galvi
jolas
jį
pakvietė
į
Šv.
Onos
į
ir būtų galima dar kita tiek prirašyti, bet išrišimas
mas buvęs neapmąstytas. naktį, nes tada kalbėdavo lis suskambino du kartu, jams. Kai Austrijos-Ungasavaime peršasi. Tautininkų seime Clevelande dalyvą- vienuolyną, esantį Altoet- Vėl kiti pasipriešino ir ne oficijumą. Tai pabaigęs, a- į Manydamas, kad niekas rijos imperatorius Karolis,
vo pp. Geniotis ir Liutkus. Kitais žodžiais, mūsų tauvienuolyno vyres- norėjo jam užleisti narve pie pirmą valandą jis grįš- neina durų atidaryti, ligo merdentis gulėjo savo išgerai pažindami lio
są nezaležninkai. Ką
vienuolyne.
Tėvas davo į lovą miegotų ir kel nis Konradas kėlėsi jas a- tręmįme Madeiro saloje,
išmintį, Gvardijonas,
fc, rodos, aiški. K. brol;° Konrado
.
patėmijęs davosi trečią valandą. Kai tidaryti pats. Tokis pasi meldėsi, kad brolis Konra
---------------------------- i Kantrumą ir meilę, jam tokią nesmagią padėtį, vi 'jam sukako 70 metų, jis ryžimas buvo nepakelia das ateitų jam į pagalbą
Kun. A. T. (Samata) davė sunkią ir labai atsa sų akivaizdoje tarė: “Bro • pasitenkindavo dviem ar mas. Ir jis ko tik nenuvir ir duotų stiprybės.
komingą vienuolyno duri- lis Konradas turi nepa- • trim miego valandomis to nuo kojų, kai praeinąs
O šiandien, brolis Kon
I ninko pareigą. Kaip tik j miršti, kad Jis čia yra vien i prieš vidurnaktį. Laiko pa kitas broliukas laiku jį radas yra pakeltas į alto
ram šv. Pranciškaus sū-l tik iš pasigailėjimo ar gai silikusį liekį iki vienuoly- pačiupo už pečių ir sulai riaus šventųjų tarpą ir sa
brolis! lestingumo”.
1818—1894
venti Dievuje t ir pirmyn nui ir -priderėjo,
_.
Ir brolis nės dienos pradėjimo, jis kė, paskui jį paguldyda- vo galingu užtarymu ne
1934 metų gegužės mė-'žengti tobulybės keliu. Jis K(>nradas eJ°
pareigą Konradas, netaręs nė vie praleisdavo tykioje kalbo mas į lovą. Broliai, dagir- apleidžia jo gerbėjų, kurie
nėšio 20 dieną Popiežius vengė dažnų santykių su Paklusnus> nusižeminęs, no žodžio, kad save apgin- je su Dievu. Neįstabu, kad, dę, tuojau susirinko ties į jį atsikreipia, prašant jo
Pijus XI plačiam pašau- pasauliu. Jo didžiausias linksmas, ir toje tarnystė- ti ar sutvirtinti savo pozi-' iš tokio nuovargio, jis kar-, jo lova ir pradėjo melstis maloningos pagalbos dva
liui šventuoju paskelbė džiaugsmas buvo: išlieti je ištvėrė iki pat savo mir- eiją, atsidavusiai ėjo jam'tais nusilpdavo, bekalbant už mirštantį brolį Konra siškiems ir medžiagiš
pal. brolį Konradą, kurs bažnyčioje prie Švenč. Sa- ties. Jis mirė, sulaukęs 76 pavestas pareigas, ir ne- oficijumą. Jo visa diena, dą. Ir kaip tik baigta gau- kiems savo reikalams.
buvo ilgametis durininkas '
Aš dabar Romos valdžios atstovas.
AUDRIANAS
Šv. Onos vienuolijoje, Al-j
Tai
melas!
Todėl
norėčiau gauti tavo kardą,
toettinge, Vokietijoje, ir j
Jurgis
yra
čia
jo
pasiuntinys.
Kad
jį
galėčiau grąžint ciesoriui.
kurs visą savo gyvenimą,
(Karštai, ranką ant kardo.)
eidamas menkas pareigas,’
PASEKRAS
JURGIS
nuveikė didelių darbų. Gy
(Rūščiu ir griausmingu tonu.)
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Ir pasiuntinystę savo pildysiu
venime jis tarnavo, kentė
Laikykis kardą pakol neatkirsi
Kaip įsakyta.
Slibino galvos.
jo ir mylėjo Dievą.
Parašė
Brolis Konradas von PaANASTAZAS
AUDRIANAS
Vincas Nagornoskis
rzham pirm įstojimo į Ka
Ją toliaus pildyt
Vyrai, prie ginklų!
Tau yra uždrausta.
pucinų ordiną, pasaulyje
Iškirskim kelią Jurgiui į šventyklą;
(Tęsinys)
(Jurgis nori eiti ir pastumt jį bet Aubris už
buvo žinomas, kaipo Jonas
Ten duktė mano žūsta, tik jisai
stoja.)
JURGIS
Bimdorferis. Jis gimė VeGal ją išgelbėt. Pirmyn!
(Kardą
iškėlęs,
kairiąja
ranka
su
skydu
užden

AUBRIS
nushofe, Vengo parapijo
(Dacijonai žengia užpult legionierius, bet Jur
gia prie jo besiglaudžiančią Sofiją.)
Nė žingsnio toliaus!
je, Passau vyskupijos,
gis sustabdo.)
gruodžio 22 dieną, 1818 Ik gyvai galvai. Ir Dievas padės man
JURGIS
JURGIS
tau grąžinti. Jam užsitikėk!
metais. Tą pačią dieną jis Ją(Veda
Aubri,
tu
man
priešas?
O, karaliau!
Sofiją prie kunigų ir jiems ją pavedęs
buvo pakrikštytas parapi
Maištas prieš Romą per brangiai kainuos.
atverčia kardo kryžiuotą rankeną į viršų taip,
AUBRIS
jos bažnyčioje šv. Jono
kad turėtų kryžių prieš save; iškėlęs jį ir nulei
Išsižadėk
AUDRIANAS
Evangelisto vardu. Jis bu
dęs skydą tyliai meldžiasi kol kunigų procesija
Įžengt į šventyklą.
(Labai karštai, desperatiškai.)
vo devintasis Baltramie
su Sofija įžengia į šventyklos vidų; tada atver
Te žūsta viskas. Gana mums vergauti
JURGIS
jaus Birndorferio ir Ger
tęs kardą ir pakėlęs skydą eina paskui procesi
Ir krauju girdyt jųjų dievaičius.
Aš ten turiu būt!
trūdos Niedermajeraitės
ją. Tuo tarpu įbėga Anastazas su kareiviais ir .
Jei reik pražūti, tai pražūsim drauge
Aš karalaitės esmu karžygiu
kūdikis. Jo tėvai buvo
jam užstoja duris.)
Su vaikais mūsų, tiktai mes pirmiau.
Ir ją turiu gint.
stambūs ūkininkai, turtin
SCENA X
AUBRIS
ANASTAZAS
gi ne vien žemiškomis, bet
Kroatas
paskirtas
(Stodamas šalia Jurgio.)’
ir dvasios gėrybėmis. Jų
•fie patys, Anastazas, Kroatas, Aubris ir
Jos apgynimui.
Tik susipraski, kad tai savžųdystė
kareiviai,
saugioje globoje ir dory
Ginklu grąsinti Romos Ciesoriui.
bių įtakoje augo vaikas?
AUDRIANAS
ANASTAZAS
Nuo pat mažens jis buvo
(Ištraukdamas kardą, šalia Jurgio.)
PASEKRAS
(Labai garsiai ir bėgdamas.)
pamokytas ne tik tikėjimo
Manai
daleisiu.
Tai ne grasinimas tik apsigynimas.
Jurgio per šventyklos duris!
tiesų, bet įpratintas doro Neleiskit
JURGIS
(Kunigai greit uždaro duris nusivesdami Sofi
AUDRIANAS
vingai ir dievobaimingai
(Kirsdamas kardu į Aubrio skydą.)
ją su savim.)
(Kardu grąsindamas Kroatui.)
gyventi. Baigęs liaudies
Iš kelio!... Šalyn!
Mūsų
mergaičių
negausit
daugiau!
JURGIS
mokyklą ir išaugęs jauni
(Kroatas
įžengia
ir
sustabdo
mūšį,
o
legijonie(Rūsčiai į Anastazą.)
KROATAS
kaičiu, jis labai pamilo
riai užstoja šventyklos portiką ir laiptus.)
Kas
man
išdrįsta
užstoti
kelią?
savo tėviškę. Tačiau, jam
(Švelniai, mandagiai.)
; s
į
KROATAS
q - ANASTAZAS
labiau patiko gyventi vie
Mes
nereikalaujam
nekaltų
aukų.
Lėčiau! Lėčiau! Drauge!
(Išdidžiai
rankas
sudėjęs
ant
krūtinės.)
Juk mes čia esam suteik jums tiesas
numoje nekaip švaistytis
Turiu pranešt tau, kad mūsų viešpats,
Romos
Ciesorius!
Uždrausti laistyt nekaltą kraują,
savo bendraamžių draugų
Mane paskyrė Sofijos apginėju.
Ir
augint savo šeimas apsaugoj.
tarpe. Jau jaunystėje jis
PASEKRAS
Tu esi laisvas nuo tos pareigos.
stengėsi tyliai ir ramiai gy
Netiesa.
(Bus daugiau)
Pasiuntinystė tavo pasibaigė,
TELEPHONE

Seimai Žada Būti
Rimti ir Našūs

v•

Šventasis Konradas

— „

.

w

—

___

—

.

___

. _

•

• X J

—

“

•

i

______

VYTIS KANKINYS

____

Antradienis, Birželio ŠO ei., ldSB

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
das — pirm., Marianapolls College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, Worcester,
Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester,
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
Juškaitis — Redaktorius, 423 AVindsor St, Cambridge, Mas*.
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Visi Keliai Veda Į Marianapolį,
Kur Liepos 4d. įvyks N. Anglijos
LIETUVIŲ DIENA

SHHURNHAM

{

*

Auksines Smiltys

/

vienas L Viskas pasakyta
(Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis). šiuose dviejuose žodžiuos
se.
XL.
Prie to dar, nėra nei
SKONIS DfiL DIEVO
vieno
pripratusio prie
Skonis dėl Dievo subri- j Dievo, kurs, visiems dadina mus visai kitais dai < lykams esant lygiems, nė
ktais. Kuomet tu, mano ra atskiriamas virš kitų
siela, ieškai tiktai Dievo, jo protavimo jėga, arba
visi kiti daiktai nesutei jo sprendimo teisingumu,
kia tau nė džiaugsmo nė arba jo proto perėjimu;
liūdnumo. Kaip ramus, virš visą ko, kurs nėra pa*
sižymėjęs tuo įvykdinamu
gus, šiaip liuosas nuo visų supratimu vadinamu ge
ru supratimu, kurs yra
daiktų!
tikru
išmintingumu.
Dievas vienas! Dievas

HH

Alkoholiniai Gėralai Troškulio Negesina

-

LOV/ELL

FITCHBUrak

X
5®
J
Padarykime šitokį išty tokiu būdu jis pereina per
C®
J
Jei INTO N
\MACHUiHTA
visus valgiams sugrumurimą:
Pastatykime dvi stikli liuoti paskirtus prietaisus
JrALBAM
ni. Į vieną jų įpilkime žmogaus kūne. Alkoholis
vandens iki pusei, į kitą įsisiurbia į kraują pilve ir
gi — spirito 90 nuošimčių žarnose. Ęet bekeliauda
stiprumo. Paimkime švie mas iš burnos į žarnas al
mybėje, tada kryžiuočiai Kraštas mažai ištirtas ii!
žios bulkelės minkštimą. koholis didelę pragaištį
Klaipėdos pilį
atstatė, mažai gyvenamas. 1926 m.
Jei numesime jį iš augštai padaro visiems gromuliapertvarkė ir pradėjo kurti ten būta apie 27,000 gy
ant stalo, tai beveik nebus vimo prietaisams.
dabartinį Klaipėdos mies ventojų.
girdėt jokio bildesio; min Kaip burna, liežuvis, go
tą. Tačiau jis virtęs mažu Birobidžanas tinka že
kštimas, kaipo minkštas murys, taip ir stemplė, o
Baltijos jūros miestu, visą mės ūkiui, bet esama ir
daiktas, duodasi visaip taip pat ir pilvas ir žarnos
laiką merdėjo ir į jį vo žemės turtų: geležies, va
apsidengę
tarp pirštų lengvai gniau yra apaugę,
kiečiai nekreipė jokio dė rio ir kitųv • metalų. Klima
plona plėvele, iš kurios iš
žyti.
mesio. Tik Lietuva atva tas toks: žiema būna sau
Padalinkime tą minkštą sisunkia tam tikras skys
ROMI
davusi Klaipėdos kraštą jį sa ir šalta, iki 40 laipsnių
į dvi lygi dali: vieną jų timas, drėgnumas. Toje
sumodernino, sutvarkė ir šalčio, vasara '— drėgna
įdėkime į vandens stikli plėvelėje randasi mažyčiai
tuo būdu, Klaipėdos mies ir šilta — iki 33 laipsnių
nę, kitą gi dalį — į spiri indeliai, kurie gamina tą
tas dabar tapo vieninteliu karščio.
to stiklinę. Praslinkus 10 skystimą. Jeigu tie inde
Lietuvos uostu. Šiuo metu Žydų kolonizacijai Sovie
ar 15 minučių pažiūrėki liai dėl kokios-nors prie
Klaipėda turi apie 35,000 tų valdžia didelius pinigus
žasties išdžiųsta, tai ir vi
me, kas pasidarė.
gyventojų, turi dvi aukš skirianti.
Vandens stiklinėje bul- sa ta plėvelė išdžiųsta ir
tąsias mokyklas, kelias
Kandidatų į Birobidžakelė gerokai išsipūtė, pri pasidaro panaši į odos ar
gimnazijas ir kitas švieti ną ieškoma Lietuvoje jau
brinko ir paliko didesnė, ba popierio šmotelį.
mo bei autonominės val ne be pirmą kartą, Prieš
Tat kai žmogaus kūne
spirito gi stiklinėje bulkedžios įstaigas.
Tsb. keletą metų jų į ten išvy
pritrūksta vandens arba
lė susitraukė.
HlCkH SCHOOL'
Ari p
ko nemažas būrys. Buvo
Išimkime dabar abudu kai dėl alsavimo sausu oišvykę apie 100 į ten ir kišmoteliu ir padėkime juos ru ar dėl kitos kokios
tomis-progomis, bet Sovie
ant popierio ar ant sauso priežasties išdžiųsta ta
THOMPSON,CONN.
tų valdžia visus tokius su
rankšluoščio. Bulkelė, iš plėvelė burnoje, ant liežu
rinkusi ištrėmė.
Tsb.
imta iš vandens, išsilei vio, gomuryje, gerklėje,
džia tarp pirštų, nes daug stemplėje, tai tuomet žmo
Žydų spauda praneša,
kad į Lietuvą atvyksiąs STIKLINIS SMUIKAS
vandens prisigėrė; bulke gus pradeda jausti troš
metais vyskupas Albertas “Ozet” organizacijos ats
lė gi, išimta iš spirito, su kulį, jam norisi gerti. Iš tačiaus net ir šaltas alus
iš Bremo miesto įkūrė Ry tovas ieškoti žydų, norin Neperseniai vienas Vo
kietėjo, kaip kad būtų su mintingas žmogus tuomet, neilgam užgesina troškulį
ir
tas
malonus
jausmas
gą,
dabartinę Latvijos so čių persikelti gyventi į Bi- kietijos smuikininkas iš
džiovinta, lūžta ir trupa kad troškulį užgesinus, iš
stinę. Maždaug tuo pačiu robidžaną. Kaip skelbia rado stiklą, kuris tinka
tarp pirštų, bet jau nebe- geria truputį vandens ar nuo šalto alučio yra tik
“Folks- muzikos instrumentams
siduoda gniaužyti. Jei tą limonado, ar giros, ar pie liglaikinis. Suvilginta alu Šiandien Klaipėdos kraš laiku vokiečiai ėmė skver žydų laikraštis
mi
burnos
plėvė
(alaus
al

btis
ir
į
prūsų
žemes.
Prū

daryti.
bulkelės šmotelį paleisime no arba suvalgo truputį
tas, tai tik trys šiapus Ne sai buvo lietuviams gimi blat”, galės iš Lietuvos iškoholio
padžiovinta)
grei

iš augštai ant stalo, tai uogų ar vaisių, nes uogos,
muno esantieji Klaipėdos, ninga tauta. Nors jų kal i vykti į Rirobidžaną apie Pirmasis toks stikliniu
tu
laiku
išdžiųsta
ir
vėl
vaisiai,
agurkai
puikiai
jis, kaip koks kietas daig
300 žydų šeimynų ir kad smuikas buvo išbandytai
Pagėgių ir Šilutės apskri
ias, nukritęs ant stalo pa gesina troškulį, kadangi duodasi jausti troškulys. čiai. Tačiau lietuvių gyve ba ir skyrėsi nuo lietuviš kandidatų parinkimas pra Frankfurte ir sulaukė kokosios, tačiau jie, kaip ir1 sidėjo jau gegužės mėnesį.
jie turi savyje daug van Na, ir vėl alaus mylėtojas
darys bildesį.
geriausio pasisekimo. Da
namosios
vietos
traukia
Kodel-gi per 10 minučių dens, drėgnumo, kurs su- sako: “Dar neužgesinau daug toliau anapus Nemu aukštaičiai bei kuršiai
Ozet bolševikų, tarptau bar jau yra sudaryta visa
troškulio,
meldžiu man
lengvai susikalbėdavę su tinio pobūdžio organizaci
iš minkštos bulkelės pasi vilgina tą plėvelę.
kapela, kuri griežia stik
no į vakarus, dabar Ryt- žemaičiais.
duoti
dar
vieną
stiklą
geBet kai mažai išmanan
darė Įdėta?
ja. Jos uždavinys, — iš į- liniais instrumentais, ir
Kovai su prūsais ir že vairių valstybių žydų pa ne tik smuikas, bet flei
Šviežios bulkelės minkš tis žmogus pajunta savy
v•
tenai lietuvių ir jiems ar
time yra drėgnumas, van je troškulį, tai tuomet, 15 minučių, jis prašo “tre timų giminaičių kuršių bei maičiais, vokiečiai kry rinkti tinkamų kandidatų tos, bosai ir kiti instru
duo, ir todėlei šviežia bul kad troškulį užgesinus, jis čio stiklo labai gero alu prūsų gyventa, visiems ai žiuočiai 1252 metais Už- Birobidžanui kolonizuoti ir mentai yra padaryti iš
kelė yra taip minkšta. išgeria degtinės ar alaus čio”. “Geriu, — sako jis— škiausiai rodo gausiai iš uotekio žiotyse įkūrė Ma kitaip padėti jiems ten stiklo.
Spiritas gi sudžiovina bul- stiklinę. Alkoholis, kurs nes alutis man puikiai ge likę vietų vardai ir istori melburgo pilį, o ties Ne kurtis. ‘Ozet’ įkurta 1925 Ši kapela turi didelį pa
kelę, t. y. jis ištraukia, iš randasi degtinėje, o net ir sina troškulį ir atrandu, jos mokslas. Nors tų kraš munu pastatė Georgenbur- m., bet savo veiklą išplėtė sisekimą, nes permatomi
čiulpia, sugeria iš bulke tie 4 nuošimčiai alkoholio kad čion pas jus tiktai e- tų lietuviškumui įrodyti go pilį (dabartinis Jur tik po 1927 m. kada Sovie stikliniai instrumentai, atprasidėjo tų Rusijos valdžia Toli sispindėdami prie įviarialės visą joje esantį van aluje išdžiovina burnos ir sama gero alaus”. Paskui yra pakankamai medžia barkas). . Ir
toks
alaus
mylėtojas
no

smarkios vokiečių kovos
denį, drėgnumą. Nebete gerklės plėvę ir troškulio
rytuose išskyrė spalvės šviesos, sudaro
gos, bet vokietininkai kaip su prūsais. Jos tęsėsi kele muose
rėtų
paprašyti
ketvirto,
tam
tikrą
žemės plotą, pa žavintį vaizdą. Jų balsas
kusi vandens bulkelė ne neužgesina, bet vėl ima
tik įmanydami stengiasi tą amžių. Prūsus vokiečiai
bet
apsimąsto,
kad
per

betenka ir savo minkštu noras gerti: na, ir geria
vadindama jį Birobidžano ir skambesys yra nei kieki
įrodyti, kad ne visados j
mo ir pasidaro kieta ir toksai žmogus degtinę ar daug pinigų išleisiąs, ir lietuviai ten gyvenę ir kad i pavergė. Tačiau žemaičius vardu ir kurį paskelbė žy neblogesnis kaip ir medi
alų: ir kuo daugiau geria, “dar biskį ištroškęs” eina jie esą atėjūnai. Žinoma, pavergti jie jokiu būdu dų žeme, kaip ir antrąja nių instrumentų.
trapi.
sau tolyn berydamas su
neįstengė.
Išnaikintojų
Spiritas, taip pat ir al tuo daugiau trokšta!
visa tai vokietininkai da prūsų žemėse įsikūrė daug Palestina. Apgyvendinant Stiklas, iš kurio jie pa
tirštėjusias
dėlei
drėgnu

koholis, kurs randasi vi Žinoma, alučio mylėto
ro tam, kad sumažintų lie žemaičių. Jie buvo labai žydus Birobidžane bolše daryti, yra elastiškas, nemo
stokos
seiles.
suose svaiginančiuose gė jas sako: “Tai netiesa! aš
tuvių teises į Klaipėdos atsparūs ir gajūs. Jų nei- vikų turima daug sumeti dūžtamas; jį galima piaumų: politinių, ekonominių, styti, poliruoti ir šlifuoti,
raluose, kaip va: degtinė kai išgeriu alaus stiklą, Ištikrųjų gi pusės stikli kraštą.
stengė
visiškai
išnaikinti
nės
vandens
iš
šaltinio
bū

socialinių ir t.t.
je, vyne, aluje, koniake, a- tai tuojaus troškulį užge
kaip medį.
_Iki___________
Jau nuo tryliktojo am žiauri vokiečių nutautininodijoje ir k., turi ypaty sinu, ypač, jei alutis yra tų buvę jam visiškai ga
paskelbiant Birobid“žydų žeme”, ten žybę džiovinti, t. y. ištrauk šaltas. Tiesą pasakius, ne- na, kad troškulį užgesi žiaus pradžios ėmė veržtis mo politika, šiandien daug
vokiečiai į rytus. Senajai lietuviškai kalbančių ran dų nebuvo. Gyveno rusai ...“Aš matau pasaulyje
visuomet gana man vieno nus.
ti, iščiulpti vandenį.
Čion reikia pastebėti, Lietuvos valstybei besiku- dama ne tik atvaduotame ir korėjiečiai ir vertėsi galingų pastangų, drąsių
Dabar pažiūrėkime, kas stiklo, bet kai du ar tris
bandymų pasiekti gražiau
pasidaro, kai žmogus ge išgeriu, tai pilnai man pa kad su saiku geriantieji riant, vokiečiai jau buvo Klaipėdos krašte, bet ir a- medžiokle ir žemės ūkiu.
alkoholikai nuolat yra iš įsitvirtinę Pabaltyje. 1202 napus Nemuno Mažojoje Birobidžano kraštas turi. sią idealą,
, kokį tik žmo*
ria degtinę ar kitus alko kanka”.
—
—
Lietuvoje (Tilžės, Ragai apie 30.000 kvadratinių !sausProtas Sal‘ nuvokti,
holinius gėralus. Geriant Tą visi gali labai gerai troškę, ir be svaiginančių
Kai
negersime
alkoholi

nės, Stalupėnų ir kituose kilometrų ploto, yra jis į ^t, iš kitos pusės, bujoja
kiekvienas svaiginant i s suprasti, kad kiekvienas gėralų jie labai daug van
pietų vakarus nuo Chaba- žemoji, aistra, kurios pagėralas pakliūva visupir- šaltas gėrimas, net ir nuo dens išgeną. Abstinentai nių gėralų, tai nejausime apskričiuose).
taip
dažnai
troškulio.
Pie

arbą
pilni
blaivininkai,
Toji
kryžiuočių
vokie

rovsko, prie Amūro upės'vyzdžiu, kaip tik dabar
mu į burną, paskui į stem dingas, atvėsins sušilusį
tus
valgant
nereikia
nie

čių 1252 metais pastatyta ir Mandžuko, turi geležin- matome žmonių gyveniplę, toliaus į pilvą, dar to- žmogų ir padarys į jį tam kurie jokių svaiginančių
ko
gerti.
Reikia
užsiganė

gėralų
nevartoja,
netiktai
Mamelburgo pilis yra nė kelį ir labai maža kelių, me” (Kettleris).
iiaus į žarnas (grobus); kartui malonų įspūdį. Bet
dinti
sriuba,
vaisiais,
uo

yra liuosi nuo alkoholio
kas kita, kaip šiandieninis
nuodų vartojimo, bet ir gomis, kompotu. Kai iš Klaipėdos miestas. Daug
nejaučia taip dažnai troš prakaituosime, gana bus kartų tą pilį, kariaudami
(THE W0RKER)
kulio. Pilniems blaivinin mums išgerti pusę stikli su kryžiuočiais, buvo iš
Published every Tuesday and Friday ezcept Holidays such as
kams
dažniausiai būna nės vandens.
griovę žemaičiai, tačiau
New Year, Godd Friday, Memorial Dev, Independence Day,
gana to vandens, kurį jie Pagaliaus jei jau labai pilis būdavo atstatoma.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
priima į save įvairiuose norime, tai gerkime limo Ra koma, kad pirmoji Klai
-------------- by -------------SAIHT JOSEPH’S UTSUANUM B. G. ASSOCIATIOK OF LABOR valgiuose. Jie pajunta di nadus, giras, pieną ar val pėdos pilis buvusi pastaty
(iškyšulys,
Eotered m second-class matter Kept. 12. 1815 at the post office at Boston, desnį troškulį ir reikalin gykime uogas ir vaisius, ta Smeltėje
Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie- 5
Mass. under tbe Act of March 3. 1870
gumą išgerti truputį van nes-jie puikiai gesina troš kuris skiria Baltijos jūrą
tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa- |
Acceptunce for mailing at special rate of postage provided for fn SSction 1108 dens tik tuomet, kai išpra kulį ir atneša tikrą nau nuo Kuršmarių, kitaip sa
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu- |
Act of October 8, 1917, anthortoed on Joly 12, 1918
kaituoja, t. y. kai nustoja dą žmogui; alkoholiniai gi kant garsiosios Neringos rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir 2
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
daug drėgnumo bedirbda gėralai: degtinė, vynas, a- pradžia). Tik po 1410 me jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo- |
Domestic yeariy ..................
$4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
Foreign yeariy ......................... $5.00 Užsieny metams ......................... $5.00 mi ar beeidami kelionėje. lus ir k. — ne tik kad tų garsaus Žalgirio mūšio,
dame papiginta kaina.
Domestic once per week yeariy $2.00 Viena kart savaitėje metams $100
bet kai Vytautas Didysis ga
Tame tai ir tūno dalyko troškulio negesina,
“DARBININKAS”
||
Foreign once per week yeariy $2J50 UMeoy 1 kart savaitėje metanu $2JM
paslaptis. Kuom gi užmai- dar užnuodija (užtručija) lutinai sutriuškino kry
nyti alkoholinius gėralus? visą žmogaus kūną.—
žiuočių galybę ir juos il
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
D-ras A. Vrb. giems metams paliko raO gi niekuom.
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6.
Lektoriais kviečiami žy
mesni Lietuvos pedagogai.
Norintieji į kursus stoti
turi iš anksto įteikti
Draugijai Užsienio Lietu
JA LIETUVOJE
viams Remti pareiškimą
ir trumpą savo gyvenimo
Draugijos Užsienio Lie' aprašymą, kada ir kur gi-

DARBININKAS

atsilankymą, lioterijų pasekimngą darbą, ir aukas.
Reiškiame dėkingumą 4
“Darbininkui”, ‘Draugui’
___ ” už
_ _____
ir “Garsui
pagarsini- MONGOLAI VIS TEBE- kelių mongolų lydimam.
mus mūsų metinio pikni- GERBIA ČINGIS—CHA- Visa tos vietos apylinkė
NĄ
buvo pristatyta mongolų
ko.
i
tūbinių
palapinių ir kinų
Daug sukvietė radio pa
Į
šiaurės
vakarus
nuo
suprojek-,^ kJokiu’s mokslus ^jo,
prekybininkų barakų. Gre tuviams Remti IIAVIIYTIA
garsinimai. Dėkui AntaMAfl
*
W
tuoti užsienio lietuviams
sekimui, ir karštai dėko- naičių ir Kisielių baldų Pekino, Ordoso provincijo ta tariamojo Čingis— Cha mokytojams lietuvių kal kurioje mokykloje ir kiek
jame Gerb. Klebonams už parduotuvėms už palan- je> yra vieta, vadinama E- no kapo stovėjo du alto
metų mokytojavo arba
bos ir Lietuvos istorijos mokytojauja, kokias kal
tėvišką paramą ir palan- kius paraginimus per ra- džen — Hordo. Padavimai riai: vienas “uu^auvimperato|kurną.
dio.
'sako, kad toje vietoje yra riaus» garbei, kitas — “di- pasitobulinimo 30 dienų bas moka, ar yra buvęs
kursai Palangoje prasidės
Širdingą padėką reiškiaDėkojame Philadelphi- Pikniko pabaigoj liote- palaidotas čingis — Cha-1 džiųių ir mažųjų impera- veikti liepos mėn. j kur ar buvus Lietuvoje pir
miau ar tik pirmą kartą
Philadelphijos
buvo trau- nas.• Kas metv i šią vietą torienių” garbei. Visas iš__
me L
—____ a„trims
____ - josT 'trijų parapijų darbuo. rijų laimėtojai
sus mokytojams teks vyk atvyksta ir tt.
kiami.
Malonu pranešti, suplaukia dešimtys tūks- kilmes sudaro audiencijos ti savo lėšomis. Kursantai
parapijoms už surengimą tojams. Matant Jūsų vie___
t__ i___
__
a*—•
cirrlincra njJsidavHa.
pasekmingo
metinio
pik- nincra
nin^> širdingą
pasidarba-, kad 1-mą dovaną laimėjo tančių mongolų pagerbti
“imperatorių” ir reli- laike 30 dienų gaus nemo
Lietuviai mokytojai iš
niko Juozapo Marijos Vi- vim4 daug gero ūpo suda-l Jonas Simonaitis iš Girar- didžiojo valdovo atmintį, in^s aD€ifros žiniams da- kamai pilną išlaikymą. Jungtinių Amerikos Vals
---- J *, birželio 14. rėp-le O.
White, bet
P g
los naudai,
rė. Jūsų malonus šeimi- dville, 2-rą p-lė
O.^White,
bet tose
tose iškilmėse
iškilmėse iki
iki šiol
šiol , g
lyvaujant
vaidina tik an Kursuose paskaitos bus tybių itin pageidaujami ir
Brangūs
mūsų
prieteliai,
ninkavimas
ir
gardūs
vaiiš
Philadelphijos,
3-čią
pnepavyko
dalyvauti
nė.vieBrangūs mūsų i
O toji Į kasdien po dvi valandas. laukiami. Kadangi į kur
didžiai įvertinam Jūsų pa- &iai daug pelnijo Vilos nas K. šeledems iš Phdaeuropiečiui: kelionė į traeilį vaidmenį.
+ai~+7viaF
sus atvyks lietuviai mo
Norėtume
kiek-delphijos,
4-tą
Kan.
F.
S.
n
,
J
,
audiencija,
tai
tokia
:
ant
naudai.
stangas, ir Jūsų gerašir- vieiiM drnvviv veuiūa
Bet ir grynų vilnų me kytojai iš kitų valstybių,
Kemėšis, 5-tą O. Jasaičiu- 2Fd , ą,
3,
pavojinga, imperatoriaus
palapinės
vieno
dalyvio
vardą
pažy
dingumas
mums mėti, bet tiek daug širdin- tė iš Baltimore, 6-tą p-lė _ da^aF T1I?.es. Pasirod® slenksčio stovi keli herol- džiagos nėra vienodos. tai DULR norėtų iš anks
iue vilties duoda
ir oziauasmo
to žinoti kiek mokytojų ’
daug vilties ir džiaugsmo
Omą nadėka
p gai darbavosi, kad vietos P. Aleaski iš Athol, Mass.,
metimų iškilmių ant dai kurie skaito impera. Daug tokių medžiagų yra atvyks iš Jung. Amerikos
Klebonams, Kun. čepukai- pritrūktų visus išvardinti. ?-tą p-nas L. Zinkėvicz iš tingis
£ban° kaP° aP'1 toriaus žygius šlovinan- audžiamos iš vilnų atmatų Valstybių.
ir iš dirbtinų vilnų, gau
čiui, Kun. Valančiūnui, ir Užtat, reiškiame abelną Philadelphijos, 8-tą p-nė rašymas, šiemet nuo Čin- čias poemas. Poemos para namų perdirbant senas,
Lietuviams mokiniams
V. Leskevičienė iš Miners-' gis — Chano mirties suka- šytos archajiška kalba,
Kun. Zimbliui už nenuils nuoširdų ačių.
ruošiama
42 dienų vasasunešiotas medžiagas. Ar
_
_
Kilnios
moterys,
mūsų
’
rille,
9-tą
p-nas
P.
Makako
774
metai.
Į
Edžen
kurios nesupranta ne tik medžiaga yra nuausta iš ros kolonija Gelgaudiškytantį pasidarbavimą, gar- '
sinimus Tr
ir iatsilaSkymą. myUmos Rėmėjos, Jūsų rauskas iš Baltimore, 10- Hordą pavyko nukeliauti iškilmių dalyviai, bet ir naujų vilnų ar iš atmatų, je. Jei atsirastų mokykliJūsų geraširdingumui ir nuolatiniai, gražūs darbai
p-lė Daukšus iš New- anglų Ouenui Lattimorui, patys heroldai. Greta stovi galima pažinti iš siūlo. ni° amžiaus vaikų norinpalankumui būsime amži- mus džiugina. Reiškiame aFk»
J. Džiaugiamės------------------------------------ šventasis vežimas su ku-1 Geros vilnos siūlas tem- čių
eių Lietuvoje praleisti aanai dėkingos. Taipgi dėkui Jums begalinę dėkui.
>Jūsų laime ir tikimės, kad
nupu ir balti kupranuga- piamas truputį išsitempia tostogas tai Draugija UžJūsų pagelbininkams Kun.
Visiems dovanų ir vai- ateityje mus^ remsite.
riai su Čingis — Chano vė-1 ir sunkiai trūksta. O blo- sienio Lietuviamss Remti
”
Šukevičiui ir Kun. Martu- gių aukotojams esame dė-i Visiems,, kurie darbu, Šios kolonijos lietuviai liavomis. Iškilmės nutrūko £os vilnos siūlas trūksta yra pasiryžus dėti visų
Linkime Jums Į aukomis _arba atsilankysevičiui už nuoširdžią pa- kingos.
_'pačiame įkarštyje: paskli- lengvai, be jokio išsitem- pastangų amerikiečių hedaug
pasisekimo
savo mu prisidėjo prie Juozapo džiaugiasi gražia lietuviš
gelbą.
tuvių vaikus priimti
do sandas kad artčia Dlė- Pim0
būt<l 3uPuvęsp-™*’ ir
—
darbuotėje ir Viešpaties Marijos Vilos paramos ka parapijine mokykla,
Norint
įsitikinti
ar*
viijuos
atitinkamai
globoti,
Didelį džiaugsmą mums tusu auvsrnuna
tariame nuoširdų dėkui. ^urioJ “į?15? /F
\ed_ šikų gaujos. Visos palapi
gausų
atlyginimą
nonė medžiaga yra gera, Vaikų vykimo kelionės lėtusų
atlyginimą.
Melsimės
už
Jus
brandeSeserysMokyklą
pastate
suteikė Gerb. Kunigų at- į; N^ra dangu^buvo debe-; Melsies .užėjus,
kIebonas kun , Ka. nės ir pastatai bematant i reikia pabandyti ją dar šos turėtų būti apmoka
silankymas. Dėko jame
.
‘ ralius. Tai gražus pamin- išnyko ir visi raitieji iškil- ji plėšti. Juo medžiaga plyš mos tėvų arba tų kurie
Kun. Matulaičiui,
Kun. siuotas ir
mintų,
saugotų,
ir
suteikklas Dabal?inis klebonas mių dalyviai kaip vėjas iš
bangūs prieteliai
ta sunkiai, tuo ji yra nu juos siųs. Pragyvenimas
Paukščiui, JKmuVaščilai, mūsų
Klevinskas taipgi lakstė.
nesigailėjo savęs ir atvy- tų Jums reikalingos maloausta iš geresnių vilnų. ir prižiūrėjimas Lietuvo
Kun. Juozaičiui, O. S. A.,
darbuojasi parapi joje.
ko netik iš Philadelphijos, nės gyvenimui.
~
----- me_ je būtų nemokamas.
Kun. Rietsch, S. M., "
ir i bet iš Scranton, Mt. CarVAID DItIUTI PCD10
medvilninė me
Jums
labai
dėkingos,
,
Gražina
bažnyčios
vidų.
Iki šiol į DULR įsteigtą
Kun. Sanglieriui už malo-. mel,
džiaga turi būti tanki iir vaikų
New
Philadelphia,
vasaros koloniją atnų prietelingumą.
Šv. Kazimiero Seserys SVEČIAI Iš LIETUVOS
Į
iš suktų siūlų. Ar^ Vykdavo vaikai tik iš Latį Minersville, Girardvil 1 e,
(Viloje)
-!
. gahma jsiti- vįjos o šiemet jau atvyks
Visiems Gerb. Klebo- st. Clair,
Shenandoah,
Birželio 15 d. šv. Pran
_
,
v
:
-------.
!
kinti
vieną
jų
ištraukus. ir iš Estijos.
ciškaus parapijoj lankėsi
nams, kurie buvo sutrug- Chester, ir Trenton. LinkDrabužiams ir apsirenT. . _
svečiai iš Lietuvos, Dr. J. gimui tenka išleisti gana1. Linines medžiagos siudyti parapijos reikalais ir sma minia smagiai praleiVaikų vasaros kolonija
Leimonas ir adv. J. B. žymias pinigų sumas. Dėl !ai tu?
negalėjo atvykti, tariame ' do dienelę Vilos dideliatygūs. Jei siū- prasidėjo gegužėsi mėn.
ir Jums širdingą dėkui už me> gražiame sode. Mums VINCAS KVARACIEJUS Laučka, Lietuvos Pavasa-,Ito labai svarbu žiūrėti, j lai nelygus, tai ženklas, 20 d. ir tęsis L™
iki __
rugpiūJūsų dažnų atminimą ir buvo didelis malonumas Gavo Masterio laipsnį rininkų atstovai. Jie pa-' kad perkamos medžiagos ’ kad jie verpti iš blogų Ii- gįo mėn. 20 d. Į šią kolosakė gražias kalbas, paro
suteiktą pagelbą Juozapo susipažinti su Jūsų drau
| niją Jung. Amer. Valst.
dė
išdirbinių parodą ir ju. būtų tikrai geros. Dažnai j
Marijos Vilai.
gais ir tikimės, kad visuo- Vincas C. Kvaraciejus, damus paveikslus iš Lie pasitaiko, kad tiek pati Pirkdamos
šilkines
me■
.
, liętuvių vaikai galėtų įsto' EFanginam nuolankų ihet pasiliksite mūsų prie- sūnus pp. Klemenso Kva- tuvos. Žmonės
tiaar mdabar, bet ne ve
labai pa- kaštuojanti medžiaga vie-, dziagas, ieško tokių, ku- ti
"
Kunigų Klebonų leidimą ■ teliais. Dėkojame Jums raciejų,
gyv. Intervale tenkinti svečių kalbomis, na yra gera, o kita bloga. I rl°s sunkios ir pirštuose liau liepos mėn. 15 d.
prisiųsti lioterijos knygų- I brangieji, už skaitlingą Str. gavo Masterio laipsnį paveikslais ir išdirbinių Gera medžiaga būna pa-, braška. Šilkinės medžią-, šią vasarą turbūt bus
už pasižymėjimą moksle, paroda ir dėkoja kleb.! tvaresnė už blogą kelis ?os sunkumas ir braškėj sunku
Amerikos lietuHarvardo universitete.
jimas
nėra
gerumo
pažyviams
kun. Klevinskui už jų pa _____
____
____ ir
mokytojams bei
o tuo patim
P-nas Kvaraciejus yra kvietimą. Kartu su sve I kartus,
pats pirkimas būna__žy- mis- Tikras, geras šilkas mokiniamspasinaudo t i
baigęs
Boston College, čiais buvo atvykęs ir kun. i
minimais kursais ir
7yra
— lengvas" ir
'7 pirštuose
~
~ čia
’ 7 —
p'summa cum Įaudė” 1934 J. Karalius ir pasakė gra miai produktingesnis.
Bet kaip gerą medžiagą "eSir^a: Deginamas, pa kolonija, bet ateinančiai.
ir per paskutinius dvejus žią kalbą.
Ten Buvęs. atskirti
nuo blogos? Ge-lde«a labal bl°?al- Pabe.ka vasarai reikėtų tinkamai
metus baigė su pasižymė
pasiruošti ir mokytojams
ros ir blogos medžiagos Juod« an«b 11
jimu Harvardo universiteskiriasi taį savęs ypatų-i kvapą panašų j deginamo bei mokiniams gražiajai
itą.
P-nas Kvaraciejus uni
mais, kuriuos pastebi gali raF k7a?^"..1,
. daliai vasaros Lietuvon
ir
neprityrusieji
žmonės.
Dirbtais
silkas
yra
da
 nuvykti ir ten pigiai bei
versitete pasižymėjo savo Birželio 13 d., Municipal
nai to
£ perkant medžiagą romas iš celiuliozes (o ce- naudingai laiką praleistf.
gabumais moksle ir dabar auditorijoj įvyko dviejų Dėl
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
turi
stipendiją,
kuria katalikiškų aukštesnių reikia atkreipti dėmesį į liuliozė gaminama iš me Kursų ir kolonijos reika
lietuviško alaus, tai atėję į tavernas
Harvardo Universi t e t o mokyklų užbaigimo prog- medžiagos išvaizdą ir kai džio). Šis šilkas už tikrąjį lu — platesnių informaci
ar restoranus visuomet reikalaukite
i fakultetas jį apdovanojo rama,
vad.
Vyskupui kuriuos jos privalumus.
yra žymiai silpnesnis. Jį jų gali gauti Lietuvos Ge
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
Į pereitą rudenį.
1 Hugh L. Lamb. Tai buvo
atskirti nuo tikrojo kar neraliniam Konsulate, 46
Gera vilnų medžiaga y- tais būna labai sunku.
patenkins.
P-nas Kvaraciejus mėg- The West Philadelphia
Fifth Avenue, New York
sta rašyti ir poemas, ku- Catholic Girls High ir ra labai elastinga, tampri.
Perkant medžiagas, ne- City.
Sugniaužus rankoje ir vėl visuomet galima pasitikė
rios nekartą yra pasiro- The John W. HaTlahan
7
P. Daužvardis,
paleidus,
ji beveik visai ti prekybininkų žodžiais.
Girls High
džiusios “The Boston Col- Catholic
e. Gen. Konsulo p.
lege Antology of Verse”. ! Schools. Tarp baigusių nesusiraukšlėja. Jei vil Prekybininkai ne visi dar New York, N. Y.
Vasaros laiku V. C.
C mokslus
buvo ir 8 lietu- nonė medžiaga, ją suspau
Kvaraciejus buvo supervi- vaitės, būtent, M©ytė Z. dus rankoje, susiraukšlė- yra pakankamai sąžinin 1936, birž. mėn. 12 d.
šorio of the Brockton Vidikauskaitė, Sofija. R. ja, tai ženklas, kad ji aus gi. Visuomet tad reikia
playgrounds asistėntu.
i Strelčiūnaitė, Natalija T. ta ne iš grynų vilnų. No medžiagas gerai apžiūrėti,
I P-nas Kvaraciejus mano Siratavičiutė, Natalija T. rint dar geriau įsitikinti, nes pasitaiko, kad nevie- I
(WRUBLIASKAS)
dirbti mokytojo darbą. Jis Čiurlionyte (visos iš šv. reikia ištraukti siūlą ir nodo gerumo jos būna net
Telefonas
81 Lafayette St.,
LIETUVIS GRABORIUS IR
‘D.’
per 3 metus buvo Šv. Ro- Jurgio parapijos), Elzbie- uždegti. Vilna dega pama viename rietime.
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
BALSAMUOTOJAS
ko par., Šv. Vardo Dr-jos ta L. Šimkūnaitė, Mikali- žu, be liepsnos ir skleidžia
1000 Waihington St
ųu muiuinu. Jo
uv vyriausias
tyiiauoicM na O. xPeldžiunaitė
ciuimnaict įaui
,.
,
~ ,
.
pirmininku.
(abi 10
iš
IŠ LIETUVOS
brolis yra advokatas, an-Šv. Kazimiero parapijos),!ypatmgą kvapą. Sudegusi
NORWOOD, MASS.
SALDAINIS!
tras
daktaras,
šiais
meAdelė
M.
Augaitė
iš
Šv.
P
a
^
ie
^
a
juodas,
susitrauJ BOSTONO APIELINKCS BROCKERT S Ir CREMO ALAUS PardavėTEL. Nonrood 1503
tais einantis Brocktono Andriejaus parapijos ir dusias liekanas. O med- Ką tik gavome iš Lietu
I Jas ir Dlstributorhis CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
MonteDo Office:
miesto Daktaro pareigas. | Eleonora M. Dapšiutė iš vilnė dega greitai, su liep- vos skanių saldainių. Dė
i restoranams ir aludPms, Saukite: Ded. 1731.
10 Intervale 8L
;
| Kuogeriausios kloties Our Lady of Victory pa- sna ir nepalieka jokio žute 2 svarai — $1.10.
TEL. Brorkton 2005
| Užsisakykite ‘Darbininke’. į
p-nui Kvaraciejui!
Rap. rapijos.
Pranešėjas.1 kvapo.
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PASIRAŠYDAMI APDRAUDOS KONTRAKTĄ D£L NEW ENGLAND COKE ANG
LIŲ, ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tuomi apsidrausite ateinančiai žiemai žemiau
sia koksų kaina.
•
Pasirašydami kontraktą su mumis, tamstos turėsite pilną užtikrinimą, kad angliai bus
pristatyti kitai žiemai greitai, atsargiai ir žemiausia kaina.
e
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BATCHELDER VVH1TTEMORE
834 Massachussetts Avė, Boston
Tel. HIGhlands 1920
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Marianapoly, Thompson, Conn.

LIEPOS-JULY 4,1930
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Marianapolio Kolegijos Parke
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Lietuvių Diena prasidės iškilmingomis pamaldomis
10 vai. ryte vasaros laiku
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MELODIANS ORKESTRĄ
Kolegijos Rūmai

*

=

PROGRAMA

I

>N

©
S
OS

; g

4

r

I
g
H

DAINŲ ŠVENTE • Naujosios Anglijos Parap. Chorai
OLIMPIADA - Arba Įvairiausi Žaidimai
IMTYNESRisis Garsus Liet. Ristikai, Vad. K. Požėlai
MUZIKOS Programa - Švilpukų Ork. iš 80 berniukų
SVIEDINYS-BASEBALLNovvood ir Lawrence Vyčiai
ŠOKIAI-Grieš Melodians Orkestrą nuo 3 v. iki 8 vai.
TRAUKIMAS DOVANŲ Laivakortę i Lietuvą ir Atgal Ir Kitos Dovanos
SKANUS VALGIAI IR GĖRIMAI
Įžanga 2Sc
1

.

Ų

»

.

DARBININKAS

Antradienis, Birželio 30 d., 1936
r

8.

/

Rytinių Valstybių Žinios
dar seniausis Marianapo- ter, Mass.; Aleksandras
lio mokytojas, tai kun. A. Petronis, No. Adams, MaAkto Diena Marianapolyje Būblys.
Jisai savo ilgo gy- ssachusetts; Juozas MekI
___________________
venimo patyrimais nurodė šraitis, Minersville, Pa.;
Besiartinant vasarai vi- j sveikindamas atvykusius jaunuoliams kas juos lau- Jonas Savukynas, Pittssose mokslo įstaigose pra-,svečius. Toliau stud. An- kia už kolegijos slenkščio. ton, Pa.; Bronius Mažuksideda atostogos. Paskuti-, tanas Akstinas skaitė sa-,visos tos dangų siekian- na, Worcester, Mass.; Jonemis
dienomis ^vyksta
vyksta
vo Hi^h
High
^jnetų
3b T..1
metų čios
svajonės greitai iš- nas
ir Stasys Z_
Lukšiai,
X į,-Pranašystę.
- ___X_School
................................
__
kvotimai ir _
mokyklos užStud. Julius
siblaško,
kuomet jaunuo- New
Philadelphia, pa ;
baigimas — Akto Diena Stankus atsisveikino High ns susiduria su realiu gy- Leonas - - v ič i u s,
Pečiuke
tiems, kurie baigia moky- School baigiančiųjų stu- venimu. Paskutinį žodį Philadelphia, Pa.; Pranas
klą. Panašiai įvyko ir Ma- dentų vardu; jam atsake tarė gerb. Kun. Rektorius, Kašėta,
Wilkes-Barre,
rianapolio kolegijoje bir- mokinys Alfonsas Janu-kreipdamas dėmesį į tai, Pa.;
Juozas Stanionis,
želio 14 dieną.
šonis.
Kolegijos vardu kaip šioje iškilmingoje va- New Philadelphia, Pa.;
Prie šių iškilmių rengta- atsisveikino stud Jonas landoje nuo sienų iš auk- Jonas Šakočius, Pittston,
si iš anksto Daua nemalo- Šakočius įam atsake stud. sinių rūmų žiūri į mus Pa.
numo padarė kelių dienu Antanas Drangmis*.
'veidai garbingų
mūsų! Pirmais mokiniais išėjo:
Diplomus
dalino
ir
savo
Bažnyčios,
iizu-nA
i,i
Tautos
vadų, Leonas Pečiukevičius, Br.
lietus, kuris nesustojo nė
žodį
tarė
gerb.
Kun.
Au

šios kolegijos Kūrėjų, ku- Mažukna
ir
Antanas
birželio 14 d. sekmadienį,
gustinas
Petraitis,
Šv.
Ka

rie
savo
milžiniškais
darBambalas.
kuomet
į
Marianapolį
traukė būriai svečių iš į- zimiero Worecster, Mass. bais-paliko mums gražiau-1 Savo Vyresniems Drauvairių Rytinių valstybių, parapijos klebonas, dide sius darbštumo ir pašiau-! gams linkime peniausio
daugiausia žinoma tėvai lis Marianapolio Kolegijos kojimo pavyzdžius. Seki- pasisekimo ir gausiausios
?1’’*mcs!
ir giminės tų jaunuolių, prietelius bei rėmėjas, žy- me' jų pėdomis, vykdyki- Augščiausiojo pa!?
mus
mūsų
visuomenės
vame
tai,
ko
išmokome
Ma

L. K.
kurie turėjo gauti bran
das.
Jaunuoliai
atmins
iš
rianapolyje
ir
atnešime
dos liudijimą. Tų gi jau
nuolių būta net 25. High kokio lietuvio rankų džiaugsmo savo seniems
school baigusių 10 ir ž. jiems teko paimti brandos tėveliams ir visai mūsų
tautai.
kolegiją — 15. Jaunuoliai liudijimas!
I
Akto
Dienos
kalbą
pasa

High School baigė šie TRISDEŠIMTS LIETU
kilę iš įvairių Amerikos
VAIČIŲ BAIGĖ KATALI
kė garbus svečias p. Pet jaunuoliai:
lietuvių kolonijų.
Iškilmės prasidėjo 9 va ras Daužvardis, einąs pa I Stasys Saplys, Detroit, KIŠKĄ HIGH SCHOOL
landą ryte pamaldomis. reigas Lietuvos generali Mich.; Pranas Balčiūnas,
Iškilmingas
~~ Mišias nio konsulo New Yorke. Chicago, III.; Jonas Grina,
Šiais metais gražus bū
šv.
prie
viešai išstatytojo Gerb. Konsulas savo gra Lawrence, Mass.; Antanas relis lietuvaičių baigė WaŠvenčiausio laikė gerb. žioje kalboje nušvietė jau Akstinas, Brockton, Mas terbury Catholic
High
Rektorius kun. dr. J. Na nuoliams kelią, nurodyda sachusetts ; Pranas Dūks- School. Tai visos iš Švento
vickas, asistuojant kun. J. mas ko iš jų laukia plačio ta, Brockton, Mass.; Vin- I Juozapo
parapijos“ ir, roji
Amerikos
lietuvių
vi

cas
Urbonas,
Waterbury,
'
,
.
,
Vaškevičiui, dijakonu ir
kaip
džiaugiasi
Conn.;
Julius
Stankus,
dos
’
V1SOS
ten
lr baigę
suomenė,
P
\
’
v
"
kun. J. Vosyliui subdijaPetras pradinės mokyklos moks___ York,
____, ...
N. Y.;
.., _____
konu. Iškilmėms pritai tosios visuomenės vadai, New
kintą pamokslą pasakė matydami, kad jųjų eilės Venslauskas, New York, ’*YS". Tai garbė lietuvaiiškalbus mūsų profesorius ne retėja, bet stiprėja, N. Y.; Juozas Ilkevičius, tems ir erarbė lietuviams
kun. J. Vaškevičius. Prieš daugėja, nes visas jaunuo- Nashua, N. H.; Jurgis ir jų mokyklai. Sveikiname jas ir linkime joms
pat pamaldas į koplyčią lių būrys, tikrai katalikiš- Juodelis, Newark, N. J.
kai
lietuviškai
nusistačiuPirmaisiais
mokiniais
dar labiau moksle prasiatmaršavo, togomis apsi
taisę, high school baigu sių stoja į visuomenini išėjo: Pranas Balčiūnas, mušti. Tik gaila, kad wasieji ir paskui juos kostiu darbą. Džiaugiasi gerb. Antanas Akstinas ir Jo- terburietės lietuvaitės neturi tiek laimės, kaip jų
muose kolegijos abituri- ponas Konsulas, jog ne- nas Grina.
jentai. Per pamaldas gie maža šių jaunuolių ruo-1 Ž. Kolegiją baigė šie sesutės lietuvaitės hart. 'fordietės... tame, kad wadojo
kolegijos choras, siasi vasarą vykti j Lietu-jaunuoliai:
vą
ir
tenai
eiti
augstuoVladas
Alinskas,
Bradgražiai pagiedojus solo
" f?® tu
, ",
klėrikui Tarnui Poškai, sius mokslus. Ši Akto Die- dock, Pa.; Antanas Bam- '
na
tai
džiuginantis
reiškibalas,
Chicago.
III.;
Juo?°
gaut
!
ofisuose
darbo,
o
kuriuo klausytojai buvo
Brockhartforde
tiek
daug
ofisų,
nys Amerikos Lietuvoje šį zas Kamandulis,
susižavėję.
gražų
1936 metų pavasarį! ton, Mass.; Juozas Gudas, ypač apdraudos - insuranPo pamaldų svečių pri
Be
šių
garbingų svečių Worcester, Mass.; Eduar- ce. Dažnai lietuvaitės wa
ėmimas — pietūs. Valgo
majame turbūt niekad ne Akto programoje kalbėjo das Kundrotas, Worces- terburietės baigusios High
buvo tiek svečių, su vir
šum 100 asmenų. Tai vis
solemnizantų tėvai, gimi
nės artymi draugai. Prie
didžiojo stalo garbės sve
čiai, kolegijos vadovybės
ypatingai šioms
iškil
mėms pakviestieji. Muzika
garsintuvais skleidėsi po
visos
kolegijos rūmus,1
parką, mišką.
Antrą valandą po pietų
įvyko Aktas. Programa
nebuvo ilga, bet labai iš
kilminga, jautri, nes tai
%
buvo džiaugsmo ir kartu
liūdesio valanda.
Buvo
džiaugsmo valanda, nes
jaunuoliai po keletos sun
kių darbų metų paėmė į
savo rankas brandos ates
tatus. Džiaugėsi abituriientai, džiaugėsi jų tėvai.
Daugelis apsiverkė, žiūrė
damas į šias iškilmes,
klausydamasis šių jautrių
pasižadėjimo ir atsisveiki
nimo kalbų.
Kartu šios iškilmės bu
vo ir liūdesio valanda, nes
jaunuoliai, praleidę čia
kolegijoje keletą savo gra
žiausių jaunatvės metų,
pilnų skaidriausiais atmi
nimais,
—
surištais
artimiausiais draugišk ūmo
ryšiais, neužmirštamais
atminimais. Buvo sunku
pasakyti tą paskutinį Su
a
fc)iev!
savo prieteliams
gerb. Mokytojams, ypa
tingai savo mylimam Kun.
Rektoriui, pasakyti atsi
sveikinimo žodis
savo
brangiems draugapis, su
kai kuriais gal jau niekad
neteks susitikti. Gaila pa
likti toji antroji tėviškė—
Marianapolio Kolegija —
Alma Mater.
v •

į

• v

v •

v •

• X

v •

navo ‘Love’s a merchant*.
Paskui ir vėl publika rei
kalauja, kad ji būtinai pa
(Skiriu mūsų operos žvaigždei
sirodytų. Laukiame, lau
Onai Katkauskaitei)
kiame... bet ji nepasirodė
ir gana... bet senelis gu
Pravirpo jos balsas... minia tūkstantinė
bernatorius Cross, pats
Išdidžiai jo klausės! Lietuvaitės krūtinė
Auksu suskambėjo! Tai lakštingala mūsų,
asmeniškai prašė jos dar
Kuri pagarsėjus iš visu jau pusių.
bent vieną dainelę sudai
Plojimas žmonių, kai jūros audringos...
nuoti. Ji neatsisakė, ir pa
Gaidelės Onutės tiesiog stebuklingos!
kartojo “Do not go my
Laimėjo Onutė, Hartfordo lietuvaitė!
love”. Publika buvo taip
Spindėjo estradoj it koki dievaitė!
patenkinta, kad gausiais
Tikra lietuvaitė, plaukais gi geltonais,
plojimais lydėjo Onutę
Šviesiai mėlynom akelėm, ties vargonais
nuo milžiniškos estrados
Atsistojus kai koki Birutė...
su
trimis bukietais rožių.
Tai mūsų lakštingala, lietuvaitė, Onutė!
Mūsų Onutė dainavo
Lai Dievas jai padeda prasimušt kuoaugščiausiai!
kaip tikra operos karalie
Lai kelia ir platina mūs vardą toliausiai!
nė. Ji moka gražiai šypso
Plytaitis.
tis, rimtai, maloniai su vi
School turi vieną kitą me- FEDERACIJA STIPRĖ sais veido gestais dainuo
JA
tą dirbti paprastą darbą
ti. Ji tikras lietuvaitės ti
fabrikoje. Linkime mūsų
Nesęnai Waterburyje į- pas: turi geltonus plau
lietuvaitėms arba toliau sisteigė naujas Federaci kus, šviesias mėlynas atęsti mokslus arba gauti jos skyrius. Nors senai kis. Dainuok Onute, daina
gerus darbus. Jos turėtų buvo apie tai galvota ir plaukia iš tavo krūtinės
būti savo tėveliams dėkin mąstyta, bet galutinai šio- kaip malonus kvapsnis iš
v•
gos, kurie leido jas moky mis dienomis tiktai įsis- rožių. Mes didžiuojamės
tis. Paskui turėtų jos būti teigė naujas Federacijos tavimi dar labiau tuomi,
dėkingos ir niekuomet ne skyrius. Sveikinam! Nea- kad tu mumis lietuviais ir
užmiršti Šv. Juozapo pa bejoju, kad waterburiečiai lietuvaitės vardu pati dirapijos ir jos mokyklos ir turės didžiausj federacijos džiuojiesi.
Kataliku
High School skyrių visoj Amerikoj.! Dalyvavo daug garbin
Lietuvaitės būkite, gabios. Ten randasi apie 35 kata- gų svečių, kaip tai: mies
sėkmingos
ir ištikimos likiškos draugijos.
to valdininkai, Vyskupas »
Dievui ir Tautai. Rodyki- j
-------------McAullife, Monsignor Duggan ir lietuviai kunigai
svečiai: Ambotas, Valanviams. Turėtumėte visos
----------tiejus, Dr. Ražaitis iš Lie
Drisirašyti prie lietuvių HARTFORD’O MIESTO tuvos, Gauronskas, Ražai
kataliku studentų kuonos 309 METŲ SUKAKTU- tis ir Kripas. Mums davė
VIŲ MINĖJIMAS
arba prie Marijos Vaike
' vietas pirmoje eilėje sėliu Vyčių ir kitu parapijiŠiomis dienomis Hart- dėti. Onutė ir mūsų nepaniu draugijų. Tą patį no- forcĮo miesto žmonės vai- miršo,, nes mes buvome
riu pasakyti ir anie mūsų dįninkai šauniai paminėjo jos svečiai ir ji parūpino
lietuvius vaikinus, kurie Hartfordo miesto 300 me- i mums tas vietas. Ačiū tau
šįmet baigė High Schools. tų įsteigimo sukaktuves. Onute.
Waterbury gali tikrai Paminėjimas tęsėsi per į Salė buvo prikimšta ir
----- daug
J---- t lietuvių. Lietudidžiuotis savo skaičiumi i tris dienas. Programa įvy- : 1buvo
jaunimo, kuris netik šį ko Bushnell Parke ir bai . viai tą vakarą jautėsi kaip
met, bet kasmet baigia gėsi karališkoje Bushnell karaliukais, nes lietuvių
augštus mokslus. Tai di Memorial Salėje. Man pa vardas buvo kuoaugščiaur
delė garbė klebonui kuni čiam teko dalyvauti tiktai šiai iškeltas. Bet jei ne Ogui Valantiejui, kunigams Bushnell Memorial. Ten nųtė, tai nebūtume para
ir gerb. Sesutėms, kurie buvo gražių kalbų, kurias gavę to gardaus karališko
taip uoliai darbuojasi, kad pasakė gub. Cross ją pers- kąsnio.
lietuviai prasimuštų ir vis tatydamas žmonėms, sa Ona dabar atostogauja
daugiau ir daugiau švies- kė, kad to perstatymo vi ir neužilgo ji grįš į New
sai nereikia. Bet jis taip Yorką rengtis prie rudens
tusi.
kalbėjo: ‘Kai buvau profe operos darbo. Tur būt ru
sorius Yale Universitete deni ar žiema ji atvažiuos
aš pažinojau lietuvius. Jie su New York Metropoli
buvo geri studentai ir sie tan grupe į Hartfordą.
kė tobulybės. Jis minėjo
AR NORI BŪTI
apie rusmetį arba rusini
LINKSMAS?
mo laikotarpį, kada rusai
varžė lietuvius ir vertė lie
tuvius rusiškai rašyti ir Jei nori visuomet būti
skaityti, bet lietuviais bu nuotaiką, tai nusipirk ką
tik iš spaudos išėjusią vie
vo drąsūs; spausdino lie nintele
lietuvių kalboje
tuviškas knygas Tilžėje ir i kun. J. K. Miliausko paraChicagoje, o paskui parsi i švta knygą “NUSIŠYP
gabendavo į Lietuvą ir ~
SOK”. Joie tilpsta 160 įtaip lietuviai išlaikė savo Įvairiu įvairiausių juokų—
kalbą. Jis sakė, kad Ona iuokelių. Knvgą turi 150
Katkauskaitė prasim u § didelių puslapiu, gerais ankuoaugščiausiai, nes lietu- ■ darais. Jos kaina tik $1.00.
viai nestovi ant vietos, bet
visuomet siekia pačios to
bulybės’. Tai garbė mūsų
art. Onai ir lietuviams,
GRABORIUS
kuriuos gub. taip išgyrė.
Paskui p. Onutė dainavo..! ‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS
331 Smith St.,
ir kaip! Jos balselis su
milžiniškos Hartf o r d o ! PROVIDENCE, R. I.
Symphony Orkestros pri- Į
Telephone:
Ofiso: Dexter 1952
tarimu virpėte virpėjo, ji
Namu: PI. 6286
dainavo aria iš Mi Favori
tą “O Mio Fernando” ita
liškai, o paskui “Do not j Telefonas: Plaza 1350.
go my love”. Kaip tas dvi inuio nnrni lAiipvio
daineles sudainavo, publi- JuliAu unLOUAUuKAu
ka buvo sužavėta ir ilgai, Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
plojo rankomis. Mūsų art/
BALTIMORE, MD.
Ona vėl pasirodė ir sūdai-'

LIETUVAITĖ ONUTĖ

I

hartforu, conn.

■

I

WILLIAM J. CH'SHOLM

i
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Programą pradėjo gerb.
Kun. Rektorius, pasaky
damas gražią kalbą, pa-
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NATURAL - LAX - HERB TEA
Jp|?n nori fSvoiijftl ll-ns kaip tai: vidnriuooe gazns, votte, Kairo*
«k:in<PJfin3. ftnlt,. ka’anj, apmllk*. idCKim^, tonnoltj, rheumatismij. nervų liga*,
I n katu ligas, kepenų ligas, dantų ligas ir tt
Vartokite Thomsono NATURAL - LAX - HERB TEA. tai yra viena
K geriansių pnliuosnvimoi, išvalimnl ir sntvarklmni pnjrusių vidurių.
Thomsono NATŪRAI. - LAX - HERB TEA yra sutaisyta iii 12-kos
Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir kaknų. Jcurle turi
visas miniralfa druskas ir Vitaminus, kns yra bfitinal reikalinga fano
g:ni« kfinnt.
NATURAL-LAX-HERB TEA turi skanų smokų ir kvapn|. dvaran*
tuokime už kiekvienų pakeli ir pes-kmes. NATURAL - LAX - HERB
TEA pakelis prektuoja .N)c Pričiupkite Money Onler už 50c., o mes
jums už tai imsiųsime N.LH.T. Reikalinga Agentų moterų Ir vyrų,
geras uždarbia Rašykite lietuviukai bet angliukai, aš esu Lietuvis.

•John W. Thomson, P. O. Box 188, Brooklyn, N. Y.

*

