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Antradienį ir trečiadie
nį, liepos 7 ir 8 d.d., Ma- 
rianapolio Kolegijos Rū
muose, Thompson, Conn. 
įvyksta A.L.K. Studentų 
ir Profesijonalų Seimas, | 
kuris prasidės iškilmingo
mis pamaldomis Kolegijos 
koplyčioje. Seimo atidary
mas įvyks Kolegijos salė
je. Liepos 7 d., vakare, i- 
vyks koncertas ir “mo- 
vies”. Liepos 8 d., 8:30] 
vai. ryte šv. mišios. Tuoj 
po šv. mišių sesijos iki 
pietų. Vakare, 8 vai. įvyks 
šokiai.

Seime dalyvaus Lietu
vos Pavasarininkų atsto
vai — Dr. Juozas Leimo- 
nas ir p. Juozas Laučka 
ir kiti garbingi svečiai, 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos nariai ir rėmė
jai.

Sveikiname tos garbin
gos organizacijos seimo 
dalyvius ir linkime ge
riausių sėkmių.

VILNIAUS KRAŠTE 
ŽIAURUS PERSEKIOJI

MAI
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Paskutiniuoju laiku Vil
niaus krašto pavergėjai 
lenkai uždarė Šv. Kazi
miero' draugijos 22 sky
rius. Uždarymo priežasti
mis lenkai nurodo įvai
riausias, bet visiems aiš
ku, jog -jie visomis prie
monėmis nori išnaikinti 
Lietuvybę Vilniaus kraš
te. u

i ■ ----------- ILDS. nariams ir “Dar
bininko” skaitytoj a m s, 
bendradarbiams ir rėmė
jams linkimi laimingų ir 
malonių švenčių. Kitą sa
vaitę laikraščio “Darbi
ninkas” išeis tik penkta
dienio numeris dėl Jung. 
Valst. nepriklausomybes 
šventės. Naujos Anglijos 
lietuviai, liepos 4 d. vyks
ta į Lietuvoj Dieną. Taigi 
iki pasimatrtno I

34 BILIJONAI DOLERIU 
VALSTYBES SKOLOS Į 

VVashingtęL —
30 d. baigėsi Amerikos iž
do metai sį 34 bilijonais 

i dolerių skolės.
Prieš kelneris metus 

valstybės iždas siekė be
veik 21 bilijoną dolerių 

; skolos.
Liepos 1 d. vakare iždo 

i sekretorius Morgenthau ----  - - j
I i

» “Darbi
ną tik penktą
jį*

Birželio

Liepos 3 d., 7:30

VYR. TRIBUNOLO PIK 
MJfrlNKAS-
TAs LATVI- Š OKDINU

Kaunas — Baltijos teisi
ninkų biuro konferencijos 
proga mūsų teisininkų 
tautinės komisijos pirmi
ninkas, vvr. tribunolo 
pirmininkas Liudas Cipli
jauskas apdovanotas Lat
vijos Trijų žvaigždžių or
dino pirmuoju , laipsniu. 
Ordiną Ciplijauskui įteikė 
Latvijos teisingumo mi- 
nisteris.

.NAUJOS PARTIJOS 
KANDIDATAI TIKISI 
LAIMĖTI RINKIMUS

Kadangi šis “Darbininko” numeris pasieks

Chicago — Seimas prž 
sidėjo birželio 29 d. iški 
mingomis pamald o m i 
Dievo Apveizdos bažn 
čioje. Pamaldose daly va'' 
J. E. vyskupas O’Brien.

Seimo prezidiumą suds

dau
gumą Gerb. Skaitytojų ketvirtadienį, liepos 2 dieną, 
tai pakartojame, kad Darbininkų Radio programa į- 
vyks ne šeštadienį, kaip paprastai, bet ketvirtadienį,; rė komp. Al. Aleksis - 
liepos 2 dieną, 7:30 vai. vakare. Prašome Gerb. Radio PĮrm-, J- Venslauskas - 
Programų Klausytojų pasukti savo radio ant 1120 ki- vice-pirm., M. Zujus ir . 
locycles ir klausvtis dainų, muzikos ir kalbų iš sto- Katilius — sekretoriai.-------- - Skundu ir apeliacijų k< 

programoje kalbės Tėvas Jo- 2?isi.jį Adv' f Grisius, .J Punckas ir J. Sabaliau:
, kas.

Įnešimų komisija: dr. J 
____________________ Rakauskas, P. Muliolis, i 

..inno.o I rAUAHA_____ Pileckis, V. Šukienė irJUODOJO LEG JONO sutienė.Rezoliucijų ir Spaudos ŽUDIKAS PRISIPAŽINO kan- F Kemėšis K. Viniskis, J. Venslovas, I
_ , . T ‘Kazlauskas ir J. Katkau:Detroit — Juodojo Le- kas

gi jono narys Dayton Dean Balsų skaitymo komisi 
teisme prisipažino mizu- ja; j Galinis, K. Rubiną 
dęs WPA jauną darbmin- ir p Juravičius, 
ką, Charles A. Poole (jis Maršalkai- K 
buvo nužudytas gegužės ir j jonavičius. ’ 
12 d.).

Drauge su Dean yra su
areštuota apie 50 asmenų, 
kurie kaltinami priklausę

ties WCOP, Eoston, Mass.
Darbininkų Radio i _

nas J. Jakaitis, M.I.C., Tėvų Marijonų Amerikoje Pro
vincijolas, kuris šiomis dienomis ištykšta j Lietuvą 
ir Romą.

komisi

kalbėjo per radio, paduo
damas smuliias žinias a- 
pie valstybės iždo būklę. 
Iždo skolos | ypač padidė
jo sąryšy su išmdkėjimu 

: veteranams borų.--JT—
25 MILIJONAI DOLERIU 

WPA DARBAMS

Rubiną

' Jibiliejiniam seime pii 
mą dieną dalyvauja šiir. 
tas ir trys atstovai. Ats 
tovų teisės suteiktos i 

slaptai Juodojo Legijono Susivienijimo garbės na 
organizacijai ir dalyvavę riui kam F. Kemešiui, 
jiems nepatinkamų žmo
nių žudyme bei grąsinime.

vai. 
vak., Šv. Petro bažnyčioje, 
jis sakys pamokslą. Po pa
maldų dalyvaus susirinki
me.

Rytmetį, liepos 4 d., jis 
laikys ekskursantams šv. 
mišias 6:30 A. M., ir 8 va
landą rytą jis, nuo So. 
Statioft, važiuos su So. 
Bostono ir Norwoodo eks
kursantais specialiu trau-

’ Tėvas Jakaitis, MIC., 
birž. 23 d., atvažiavo iš 
Chicagos į Thompsoną su 
Amerikos Tėvų Marijonų 
Kongregacijos Tarvb o s 
nariais, tėvais: Kulikaus
ku, 
niu 
ko 
tais Tarybos posėdis.

Birželio 28 d-,, Tėvas Ja
kaitis dalyvavo Worceste-

Liepos 1 d., jis atvažia- Thompsoną.
vo į Šo. Bostoną. Liepos 2 Tuoj po liepos 4 d. Tė- 
d. kalba apie Lietuvių Die- vas Provincijolas važiuoja 
ną Darbininkų radio prog- j Lietuvą ir į Romą. Lai- 
ramoje. mingos kelionės!

Vaitkevičių, Mačiulio- 
ir Andriušiu. Čia įvy- 
Kongregacijos reika-

Naujoji Anglija WPA 
darbams gauna šiomis 
dienomis 25^33,500 dole
rių, iš kurių 16,428,175 do
leriai skiriami Massachu-

-----------------  i ^“^iettrvių- Diena, -setts-štatui*^
Massachuset t s WPA 

darbuose dirba šiuo laiku 
89,350 darbininkų. Žiemą 
prie WPA dirbo 120,000 
darbininkų.

MIRĖ DU BANDITAI

Detroit, Mich. — Union 
partijos kandidatai j Jun
gtinių Valstybių preziden
tus kongreso atstovas 
Lemke pareiškė, kad pre
zidento rinkimuose laimės 
trečioji partija, būtent, U- 
nion partija.

PhiladelphižL 1
mis dienomis 
išėmė vinį iš 3 metų 
ko plaučiu. Marjorie Rod- 
ger atvežė savo 3 metų 
sūnų iš Australijos.

Pa. —šio- 
r. Jackson

vai-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

V

366W
TEL-JUBOITOH 2680.

Ženeva — Į Tautų Są
jungos posėdi atvyko pra- 

, laimėjęs karą Etijopijos 
imperatorius, Haile Selas- 
sie. Jis kreipėsi i Tautų 
Sąjungą, prašydamas T. 
Sąjungos pagalbos.

I
Etijopų imperatorius i 

pažymėjęs, jog dar ne vi-į 
sa Ėtijopija užimta, todėl 
karas dar nepasibaigė ir 
jis prašė paramos prieš 
užpuoliką.

Išėjus Selassie kalbėti, i- 
talų laikraščių reporteriai 
pakėlė didžiausi trukšmą, 
bet buvo iš posėdžių salės 
išmesti ir dabar nebeįlei- 
džiami. -Savoje kalboje-Se- 
lassie kreipėsi į Tautų Są
jungai priklausančias 52 
valstybes, primindam a s 
jų pareigą teisingumui. 
Jis aiškiai pasisakė, kad 
sankcijos prieš Italiją ne
būtų nuimtos. Be to, Sela- 
sie nusiskundė, jog nega- 

i vo tinkamos finansinės 
paramos prieš priešą už
puoliką. Jis nelaukęs kitų 

kariuome n i ų, 
bet jis tikėjęsis piniginės

KINIJOJ NAUJA 
KONSTITUCIJA

DARBININKU RIAUŠĖS 
KAUNE

Sovietų Komisarai Pripažinti 
Garbes Nariais Bedievių 

Organizacijos
“ ■ f

Geneva — Šiomis dieno- KAUNE 
mis iškilo viešumon, kad 
vidurinės Azijos bedievių 
organizacija prip a ž in o 
garbės nariais sovietų 
Rusijos komisarus Litvi- 
novą, Molotovą ir Voroši- 
lovą. Komisarai labai 
džiaugsmingai priėmė tą 
jiems suteiktą “garbę”.

Taigi dabar gal bus aiš- demonstracijų. Visų eise-
kuzir eiliniams bolševikų 
nariams, kad bolševikų 
vadai ir komisarai veid
mainiauja, sakydami, kad 
Rusijoje yra religijos lai
svė. Jeigu Rusijoje būtų 
religjos laisvė, tai nebūtų 
bolševikų budeliai sušau
dę milijonus tikinčiųjų 
vadų ir eilinių darbininkų 
už tai, kad jie praktikavo 
religiją.

• Komisaras Litvinovas, 
atvykęs į Jung. Valsty
bes išgauti pripažinimą 
sovietų Rusijos, tikrino, 
kad Rusijoje yra pilna re
ligijos laisvė. Tik tokiu; 
būdu Litvinovas ir gavo Tuose vežimuose r___ .
Jung. Valstybių pripažini-rado 1152 klgr. kontra- į dentu iš visos Amerikos. ęa»_kuriT^uojau buvo už- 
mą. Bet šiandien dar kar- banda vežamos 
tą visiems įrodo, kad Ru
sijoj nėra religijos lais
vės, ir ne tik religijos, bet 
ten nėra jokios laisvės ne 
bolševikams. Jeigu būtų 
religijos laisvė, tai bedie
vių organizacija nebūtų 
rinkus sovietų komisarų 
“garbės nariais”.

A.UNE (DRAUDŽIAMA 
NAKTĮ VAIKŠČIOTI

I

I

i

Kaunas — Karo komen
dantas išleido įsakymą, 
kuriuo uždraudė gyvento
jams vaikščioti nuo 10 va
landos vakaro iki 4 va
landos ryto.

Be komendanto leidimo 
negali būti jokių eisenų,

nų vartai privalo būti už
rakinti nuo 10 vai. vaka
ro iki 5 vai. ryto.

Naujo įsakymo neklau
santieji bus smarkiai bau
džiami, net grąsinama ka
ro lauko teismu.

Latvrence, Mass. — Bir
želio 24 dieną trys ! 
bandytai užpuolė bankos( 
croką prie geležinkelio valstybių 
stoties ir bandė pasigrob- I . 
ti $19.000. Bet bankos sar- pagelbos.
gyba ir policija labai su
maniai banditus nugalėjo. 
Du banditu mirtinai per
šovė, kuriedu pasikankinę 
mirė ligoninėje. Prieš mir
ti jie išdavė savo bendra- 

į darbius. Taigi policija tu- 
I ri nužiūrėjus reštuoti dar
5 ar 6 banditus, kurie yra 
atlikę kriminališkus dar
bus, surištus su apiplėši
mais.

v •

LIETUVIS STUDEN
TAS LAIMĖJO STIPEN

DIJĄ

I 
I

Kaunas — Birželio 17 d 
ISaucft ttivo įatdojąręų, 
nusižudęs darbini n k a 

1U Krasnauskas, kurio kūną:
konstituci- ^uvo lydimas iš Medicinoj 

fakulteto lavoninės.
Tautininkų org anai 

“Lietuvos" Aidas” prane
ša, kad laidotuvųa rengė 

Prezidentui jai nenorėjo lydėti* mirų 
’’ _ ’ ■ šio jo tuo keliu, kuriuo lie

. Laidotuvėse 
dalyvavusi minia pradėjo 

Kinijos svarbiau- grūstis pro policiją ir į 
. Laik

SUNKIAI SERGA 
MUSSOLINI DUKTĖ

Tiroli — Italijos premie- 
ro Mussolini jauniausioji 
duktė sunkiai susirgo nuo 
paralyžiaus atakos. Dėl 
jos ligos, Mussolini vals
tybės reikalus palikęs į 
šalį ir visą laiką budi prie 
sergančios dukters lovos.

v •

Socialistų
IĮ

VILNIEČIŲ ŽIAURUS 
SKURDAS

Worcester, — Birželio 
25 d. kun. John F. Cox. S. 
J., Šv. Kryžiaus Kolegijos 
rektorius, paskelbė, kad 
lietuvis. Jonas J. P. Vie
kas iš Dorchester, Mass., 
laimėjo stipendiją Šv

PRANCŪZIJOJ NERA
MUMAI TEBESITĘSIA 

—s---------
Paryžius 

vadui žydui Blum suda
rius Prancūzijos vyriau
sybę, visoje Prancūzijoje 
vyksta streikų banga. Vy
riausybę remia komunis
tai, tačiau jie visoje šaly
je kelia neramumų aud
ras, tikėdamiesi sudrums
tame vandeny daugiau žu
vų prisigaudyti.

Socialistinei vyriausv- 
i stipendijai bei atrodė labai pavojinga 

ku- srauti ivvko kolegijos rū- pulkininko Rocque suor-

Vilniaus laikraščiai nuo
lat rašo apie Vilniaus mie
sto ir apylinkių gyvento-; 
jų, ypač varguomenės. Kryžiaus kolegijoje ketu 
skurdą. Neseniai Liepūnė- riems metams, 
je (Vilniaus priemiestyje) Kvotimai 
sulaikyti du vežimai, T 
rių savininkai ]

_ Nąnkitjgas —. Kinijos 
vyriausybe ruošia naują 
konstituciją, kurią nori- 
ma priimti šių metų gale 
Pagal naujos I___ ___ 1
jos projektą, Kinijos prie
šaky stovėtų tvirta cen- 
tralinė vyriausybė su pre
zidentu, kurią rinktų Ki
nijos seimas. 7 
numatoma didelė galia.

Manoma, jog prezidento pė " policija, 
vieta atitektų dabarti
niam r‘ 
šiam generolui, kariuome- vyko susirėmimas, 
nės vadui, Chiang Kai- raštis pažymi, jog pirmie 
shek. , ji šūviai buvo paleisti is

Kinijoje iki šiolei nėra minios ir tik tada pradė- 
vieningos, centralinės vai- jusi šaudyti ir policija 
džios. Kiniečių tarpusaviu Per susišaudymą bei susi- 
nesutarimu naudojasi ja- rėmimą žuvo Abromas 
ponai ir plečia savo įtaką Roškevičius; sužeistų ii 

minios esą 6, o policininkv; 
sužeistų 9. Daug yra su
imtų.

Liūdna, 
paskuti^uoju laiku 5 Irnirnn ir mioafn trio

• v

I

ji šūviai buvo paleisti is

v •

j Kinijos gyvenimą.

ŠV. TĖVAS IŠVYKO 
POILSIUI jog Lietuvoj*

i ii 
Pijus XI, birželio 30 d. iš- kaime '*,r ?ieste .Y"? daž 
vyko į vasarnami, Castel ?laY lr dazmau, Ujamas 
Ganrolfo, praleist kelias Lietuvos gyventojų krau- ’ - ?•«. Valdžios oficialus

pranešimai kaltina komu
nistus, bet valdžios žmo
nės nerodo jokio noro su
prasti, kas kuria sąlygas 
komunistų gai valams 
drumsti lietuvių gyveni
mą.

FARLEY ATSISTATY
DINO

Vatikanas — Šv. Tėvas

savaites ramesnėje aplin- 
kūmoje.

Į savo vasarnamį Šv. Tė
vas vyksta kasmet, tik 
šiemet išvyko vienu mėne
siu ankščiau.

DANCIGO VOKIEČIAI 
NORI LAISVĖS

Dancigas — Dancigo vo-

pabėgo.' muose birželio 12 ir 13 d ganizuota karo veteranų Dancigas būtu atleistas 
policija Jose dalyvavo šimtai stu i “Ugnies kryžiaus” sąjun- nuo Tautų Sąjungos glo-

druskos. Jonas J. P. Vilkas šiais 
Be to, Breslaujos apskri-; metais baigė Boston Latin 
tyje nušautas per sieną ė- Scbool. kur mokytojauja 
jęs žmogus, kuris maiše- p. Pranas Galinis.
Iyje nešė 20 klgr. kontra-Į Sveikiname d. Vilka ir 
bandinės druskos. Šia pro- džiaugiamės, kad vėl lie- 
ga Vilniaus laikraščiai pa- tuvis savo gabumais paė- 
stebi, kad druskos kontra- mė viršų. Linkime jam

daryta. Energingas pulki
ninkas Rocųue nenusimi
nė ir tuojau suorganizavo 
naują partiją pagal esa
mus įstatymus.

Naujos partijos įkūri-

X •

Washington Paštų
kiečiu hitlerininkų vadas viršininkas James^A. Far- 
iškėlė reikalavima, kad

bos ir kad T. Sąjungos 
komisaras būtų kuo vei
kiausiai atšauktas.

Toks hitlerininkų žvgis 
sujaudino Lenkiją, kuri 
dabar skaitosi esanti ge
ruose santykiuose su Vo- 1

ley pasitraukė iš šios vie
tos. Jis yra demokratų 
partijos pirmininkas ir 
nori visą laiką paskirti 
rinkimų kompanijai.

NAUJAS ATSTOVAS 
ITALIJAI

HHHH Nauju Amerikos atsto-
mas sukėlė daug riaušių kieti ja. Atrodo, jog vokie- vu Italijai skiriamas bos- 
tarp dešiniųjų ir kairinių, čiai sąjungą su Lenkija tonietis William Phillips, 
Laukiama didesnių ivy- išnaudoja grynai savo šie- dabartinis Amerikos už-I

!--------------------- --------------------------—  ------------------------  -------- -- - * w , II y I - ~ n-J — —— - —- ------- —----------------- -----

.banda užsiima tik vargo geriausio pasisekimo Šv. kių. Darbininkų streikai kiams atgauti prarastą- sienių reikalų vice-sekre-
1 prispausti žmonės. [Kryžiaus Kolegijoje. tęsiasi. Isias per karą žemes. torius.



Penktadienis, Liepos 3 d., 1936

[vietinės žinios
LIETUVIŲ DIENOS .

TRAUKINIO TIKIETl
PLATINTOJAMS

v •

Palangos Parke
Latvrence, Mass.
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VASARINĖS SLOGOS 
LAIKAS

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto

Sveikatos Komisijonierius

GARSIAKALBIAI

DARBININKAS
.1 ■■ ... 1 i"- 1

STANLEY’S
Inž. Stasys Beleskas, Sav.

SHOP TEL. SO. BOSTON 0558
343 W. Broa,dwayJ So. Boston, Mass.

♦
2.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

___  skitės sau už pareigą pa- 
TIKIETŲ laikyti mums taip brangią

—3 [lietuvybę. A. M. A.

Penktadienį, liepos 3 d., 
tuojau po pamaldų, šv. 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje įvyks visuomenės su
sirinkimas Lietuvių Die
nos reikalu. Į šį susirinki
mą yra kviečiami visi, o' 
ypatingai traukinio tikie- 
tų platintojai. Šiame susi
rinkime tikietų platinto
jai prašomi už parduotus 
bilietus grąžinti pinigus, 
nes geležinkelių kompani
jai reikia sumokėti 
gai iš kalno.

pini

MILŽINIŠKA

Dainų Švente
SVEČIAS Iš 

MT. CARMEL
Liepos 1 d. “Darbinin

ką” aplankė kun. J. Kli
mas, Mt. Carmel, Pa., lie
tuvių parapijos vikaras, 
šiuo laiku praleidžiąs a- 
tostogas šioje apylinkėje.

v •

TĖVELIAI! 
MOTINĖLĖS!

Jau šešta diena liepos 
čia pat. Tą dieną praside
da Šv. Petro parapijos lie
tuviškoji vasarinė moky
kla. Ryte, 8 valandą, Šv. 
Petro parapijos bažnyčio
je bus atnašaujamos šv. 
mišios, kurių išklausyti 
sueis visi vaikučiai. Po 
šv. mišių sueis į Howe 
mokyklą, šalę bažnyčios, 
kur prasidės lietuviškos 
pamokos.

Tėveliai, motinėlės, at
siųskite, o dar geriau at
veskite, savo vaikelius į 
šią vasarinę mokyklą. Čio
nai jie pramoks gražiai 
lietuviškai skaityti, rašy
ti, kalbėti, Lietuvos istori
jos ir literatūros. Be to 
(vaikeliai.pramoks gražių 
dainelių.

Tėveliai, siųsdami vai
kelius Į mokyklą palaiky
site lietuvybę jų širdyse.

Tėveliai, motinėlės, jau-
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amerikietis- kios dulkelės žmogų už- 
ir kaikurios) krėtė gydytojas įdeda la- 

(šelį dulkelės ekstrakto į o- 
rūšis tęsiasi i dą. (Paprastai žemiaus al-

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

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

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

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

juodų ir baltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

pos. beržas, 
kas riešutas 
žolės.

Vasarinė
nuo gegužės iki pusiau-lie-; kūnės su adata jis pradre- 
pos. Tai, dulkelės rožių ir skia odą ir įdeda ekstrak- 
kitų gėlių ir kaikurių žo- tą). Colį žemiaus kitas 
lių, kaip motiejukas, smil- lašelis kitos dulkelės įlei- 
ga, birželio žolės, sodų žo-1 
lės ir gyslapis, neša šitai 
rūšį.

Rudeninė rūšis praside
da viduryje rugpiūčio ir 
tęsiasi pakol šalna puola. 
“Ragweed” dulkelės žmo
nes užkrečia. Kadangi ‘ra- 
gweed’ dulkelės kietesnės, 
tai jos lengvai praduria 
jautrias kvėpavimo kelio 
plonutes pieveles. Šios rū
šies ! 
kankinanti.

Bet visos vasarinės slo
gų rūšys yra nukreipia
mos, ifr kuomet tavo gydy
tojas randa kokios dulke
lės tau perdavė ligą, tai 
galima tave imunizuot’ 
nuo tos rūšies. Bet imuni- 
zavimas geras tik vienam 
sezonui. Kad sužinoti ko-

1

Rožių mėnesis, tai gra
žiausias gėlių mylėtojams, 
bet “rožių šalčiu” sergan
tiems, tai skaudaus kentė
jimo laikas. “Rožių šaltis” 
yra vasarinė sloga, kuri 
pasirodo rožių sezone. 
Žmonės užsikrečia rožių 
ir kitų gėlių dulkelėmis.

Kitos vasarinės slogos 
rūšys — pavasarinė, vasa
rinė ir rudeninė — visos 
panašios j rožių šalti tuo- 
mi, kad jos visos verčia 
sergančius, šniokščiuoti ir 
jie negali atlikti kasdieni
nių darbelių.

Dulkelės nuo medžių y-

džiamas į odą. Tokiu būdu 
galima išbandyti net 10 į- 
vairių dulkelių rūšių, vie-i 
nu pasėdėjimu. Kada re
akcija parodo kuri dulkelė 

j žmogų užkrėtė, tai gydy
tojas žino tinkamą gydy
mui būdą. Sužinoję, ku
rios dulkelės užkrėtė, tai 
nuo jų gydytojas daro į- 

į šmirkštymus.
Patartina pradėti šituos 

sloga neapsakomai įšmirkštymus nors 60 die- 
nų prieš pradžią apsireiš
kimų.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

ries. 158 W. 7th St 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimai dieną ir naktį.

Liepos 26,1936Dr. Edvardas P. Jurkonis, 
gyv. 1654 Columbia Rd., ■ 

■ So. Bostone, šiomis dieno
mis užbaigė osteopatijos, 
mokslus Mass. College Os- Į 

: teopaty ir gavo daktaro 
' laipsnį. Jis yra sūnus p.
Bronislavo ir Juozepinos 
Jurkonių, kurie paeina iš 
Lietuvos, Suvalkijos. Dak
taras Edvardas gimė So. 
Bostone. Baigė mokslus 
pradinėje ir aukštesnėje 
mokykloje So. Bostone ir 
aukštuosius mokslus Bos
tono Kolegijoje 1932 m. ir 
šįmet Mass. College Oste- 
opaty.

Per 38 savaites darbavo
si Out-patient departmen- 
te Bostono Miesto ligoni
nėje. Pastaraisiais metais 
darbavosi M. O. H. ligoni- i 
nėję. Rudenį pradės dar
buotis Jamaica Plain ligo- Į 
ninėje. Taipgi pradės spe
cializuotis medicinoje.

Laikinai gavo leidimą 
praktikuoti osteopat i j ą 
NevV Hampshire valstybė
je. Praleidęs metus ar 
daugiau bandys išlaikyti 
kvotimus Mass. valstybė
je.

Dr. Edvardas Pranas 
; Jurkonis yra geras kata

likas ir plačiai žinomų ir 
gerų katalikų ir patrijo- 
tingų lietuvių sūnus. Jis 
taip pat yra muzikas. Ge
rai skambina pianu ir ne
blogai valdo vargonus.

Naujam profesijonalui, 
Dr. Edvardui, linkime ge
riausių sėkmių naujoje 
profesijoje.
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MUŽIKAS
RAPOLAS JUŠKA
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Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

JAUNIMAS VERŽIASI

Ii:

I

11
Rengia 

parapijų Chorai

Bus daugiau

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

Iš Dorchesterio ateina 
viena mamytė pirktų Lie
tuvių Dienos traukinio bi
lietų ir didžiuojasi, kad 
tai jos jauna duktė stu
dentė verčia ją važiuoti į 
Marianapolį. Iš daugelio 
girdis, kad pats jaunimas 
veržiasi pamatyti Lietu
vių Kolegiją.

JEI GRAŽI, TAI 
GrRAŽUS /

Pasakyk man, kad liepos 
d., bus graži, tai aš

y

LENKAI VILNIUJE LIHU-i^S^^Š 
Vip RANDA TIK 0,73

‘ PROCENTUS
nuo balandžio mėnesio iki 
vėlai gegužės mėnesio. 
Medžiai, kurie paprastai 
užkrečia šitą ligą yra — 
ąžuolas, skirpstas, medlie-

pro 
me

JOHN J, GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

4
Tamstai nuspėsiu, jog 10 
vagonų gražus Bostono - 
Norwoodp lietuvių trauki
nys pyškės į Lietuvių Die
ną. Puikus tai reginys.
_ Jei tą dieną lytų, gal bus 
graži sekanti dieną; gra
žusis lietuvių traukinys 
tada vyktų liepos 5 d. Va
žiuojam — lietuvių trau
kinys važiuoja!

Tautinių mažumų 
centas paskutiniais 
tais Kaune, kaip žinoma, 
yra kiek pamažėjęs. Tai 
matyti ir iš neseniai išė
jusio Kauno miesto sta
tistikos metraščio paskel
btų duomenų.

Sumažėjimas t. maž. y- 
ra visai neturalus. Dėl kai 
kurių mažumų, kaip, pav., 
lenkų ir kitų, jis įvyko ir 
dėl to, kad ankščiau daug 
daugiau lietuvių buvo nu
tautusių. Tokia statist. 
nepatiko Kauno lenkų Dz. 
Polski. Prieš kiek laiko 
jie įdėjo straipsnį, kuria
me tokią statistiką pava
dino feljėtoniška... Ta pro
ga pravartu pažiūrėti, ko
kią statistiką veda tų, ku
riems atviroji tikroji sta
tistika atrodo feljetonu, 
giminiečiai. Lenkų išleis
tame Vilniaus statistikos 
metraštyje žymima, kad 
1931 m. lietuvių Vilniuje 
buvo tik 0,73%... Tai len-i 
kai skelbia, tautybėmis 
nurodydami tik bendrąjį 
gyventojų skaičių. Gimi
mus, mirimus ir kt., kas 
gali išduoti statistikos ti
krumą, skelbia tikybo
mis... Mat, ir lietuviai ir 
lenkai tikybą išpažįsta tą 
pačią. Charakteringa dar 
ir tai, kad, skelbiant pa
rapijas su bažnyčiomis, 
visomis tautybėmis nuro
doma, kiek kurioje para
pijoje yra tikinčiųjų. Nu
rodoma net ir karaimų 
skaičius, kuris yrą visai 
mažas, Tik nebežinoma, 
kiek yra tikinčiųjų lietu
vių. Visur lietuviams — 
“brak danych” (nėra da
vinių...) ,‘L.A.”

• v v •

MŪSŲ TRAUKINYS 
FILMUOJAMAS

A. Peldžius vežasi apa
ratą nuimti -paveikslus 
Bostoniečių - Norwoodie- 
čių specialų traukinį ir vi
sos Lietuvių Dienos. Tas 
milžiniškas traukinys te
būnie istoriškas, nes 1000 
lietuvių jame važiuoja.

F. VVAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 1VINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuviij bažnyčią
Ofiso Tel. TROvvbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkiand 9221 
Namo Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

Tėl. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į 

DR. M. V. CASPER | 
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston Į 
Ofiso Valandos Į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Ę 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas snbatos vakarais ir| 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo’ 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray s 
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Vienas Vyskupas 
maldininkų—būriu- uva-
žiavo į Palestiną. Priėjęs 
magometonas prie Vysku
po, daugybei žmonių ma
tant, paklausė: Kaip gali 
duona ir vynas virsti kū
nu ir krauju?

Vyskupas atsakė: “Ka
da tu gimei, tu buvai vi
sai mažas. Dabar tu jau 
suaugęs. Kaip tai Įvyko? 
Tavo kūnas, priimdamas 
maistą, perdirbo ji Į mėsą 
ir kraują. Jeigu jau žmo
gus gali maistą pakeisti Į 
mėsą ir kraują, kaip ne
galės Dievas to padary
ti?”

Magometonas vėl klau
sia: Bet kaip gali mažoje 
ostijoje būti visas Kris
tus?

Vyskupas jam atsakė: 
Žemės paviršius, kurį tu 
matai, yra didelis, o tavo 
akys visai mažos. O vis 
dėl to tu savo mažomis a- 

į kimis apimi tą didelį že
mės paviršių. Ko stebies, 
kad mažoje ostijoje yra 

i visas Kristus.
'• Magometonas trečią sy- 
Į kį klausė: “Kaip gali tas 
pats Kristaus kūnas būti 
kartu įvairiose jūsų baž
nyčiose?”

Vyskupas jam vėl atsa
kė: “Dievui nėra nieko ne
galima. Apsakysiu pa- 

1 prasčiausiu pavyzd ž i u. 
Kada tu sudaužai veidro
dį, tai kiekvfename jo 
šmotelyje matai save visą.

v •
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SPORTININKU DĖMESIUI
Athol, Mass. —L. Vyčių 

10 kp. sudarė vyrų tennis 
ratelį, kuris norėtų žaisti 
su kitų kolonijų rateliais. 
Taigi norintieji žaisti, 
prašomi atsišaukti adre
su: Mr. John Budrūnas, 
62 Oak St., Athol, Mass.

Šią žinutę parašė p. Vik
toras J. Babilas, L. Vyčių 
N. A. Baseball Lygos pir
mininkas.

PUOLASI BILIETŲ!
Pasidėkojant. darbuoto

jams ir važiuotojams, 
southbostoniečiai šią sa
vaitę tikrai puolasi pirkti 
Lietuvių Dienos traukinio 
bilietų. Daugiausia perfca- 

• ma “Darbininke” ateina 
net po 3—4 iš vienos šei
mos. Iš darbuotojų gali
me spėti, kad p. Kilmoniu-
tė daugiausia susiranda 
kostumierių. Jei tikriau
siai teks pirmenybės do
vana?

k dabar aš kalbu, ma- 
susirin- 
ir Kris- 
kartu į-

ne gird? visi čia 
kusieji. Taip gali 
taus Kūnas būti 
vairiose vietose”.

Šv. kun. Bosko įstaigoje! 
Torine iš pat pradžių blo
giausi vaikai pasitaisyda
vo. Daugelis žmonių pa
klausė kunigo to pasiseki
mo paslapties. Jis atsakė:, 
Dažnoji išpažintis ir daž
na Šv. Komunija yra 
riausias vaistas”.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimų.

ŠUO IR ASILAS

tik-
T

Vienas žmogus turėjo 
šunį ir asilą. Šunį jis la
bai mylėjo. Duodavo jam 
gerai ėsti, pasiimdavo ant 
savo kelių, glostydavo ir 
kąsydavo.

Asilui visą dieną reikėjo 
sunkius vežimus vilkti, o 
vakare būdavo uždarytas 
kūtėje ir tik šiaudų ir 
vandens tegaudavo.

Vieną dieną asilas sakė 
sau: “Mano ponas myli 
šunį. Kažin kodėl jis ma
nęs nemyli? Šuo nieko ne
dirba, o aš sunkiai visą 
dieną dirbu. Šuo turi gar
džiai paėsti, o aš tik šiau
dus. Ponas tankiai paglos
to šunį, o man niekada ne
pasakė malonaus žodžio”.

Asilas buvo labai nuliū
dęs. Pagaliau tarė: “Aš ži
nau, kodėl ponas myli šu
nį. Dėl to, kad šuo jam 
ant kelių atsisėda. Aš atsi
sėsiu ponui ant kelių tada 
ir mane jis mylės”.
z Vieną vakarą asilas dar
že žolę griaužė. Ponas sė
dėjo po medžiu ant suolo. 
Asilas tai pamatęs, prišo
ko prie pono 
jam ant kelių.

“Gelbėkite! 
šaukė ponas, 
asilas mane 
gelbėkite”.

Atbėgę žmonės pradėjo 
asilą pagaliais mušti, kol 
nuvarė tolyn. ~ X

ir atsisėdo

gelbėkite”, 
“Gelbėkite, 
prispaudė,

A.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3O Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)
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DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popieti), nuo 7 iki 9 vak.

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai HOme ir Res. 
564 EasABroadway, 

So. Boston, Mass.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai
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JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik- 
' tos. Taipgi ir pataisau.I

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

i

i.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS EB 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

D ACC MOTOR 
Ivvuu PARTS Co

Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIUS

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

PRIE GERO GYBYTOJO 
. REIKIA KREIPTIS

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

patarimas dykai visą š| mėnesi. 

Dr.Graūy, 327£ra£. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais W—» tfttsL ■ -

©
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių ISdlrby sčiq auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: - z ,

1 Hamlin Street 
ir E. fighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai _ ,

%



Penkiadienis, Liepos 3 d., 1336 DARBININKAS 3.
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(VIETINĖS ŽINIOS! 
I 

...... ——--- -----------——4 
skundėsi įvairiais kūno 
“skausmais bei popomis” 
nuo smarkaus ir atprasto 
pasimankštinimo. Iš jų 
būk labiausiai kentėjo V. 
Skudris, kurs smarkiai 
žaidė ir puikiai pasirodė. 

Sport.
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“OLD TIMERIAI” 
PRALAIMĖJO
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Pennsylvanijos Žinios

Birželio 21, Columbus i 
parke įvyko įdomus base- 
ball žaidimas tarp L. Vy- i 
čių 17-tos Algirdo kuopos 
baseball tymo ir taip va
dinamų “Old Timerių”, 
kurie seniau aktyviai žai
dė Vyčių tyme. Vyčių ty-j 
me žaidė šie: B. Preskinis,! 
A. Grigas, V. Mickevičius, rijoną R. Staknytė, TA • f /-m -t-j A • y-k . V'*

GAVO BAKALAURO 
LAIPSNĮ

Šiomis dienomis p. Ma- 
v ~ - ", gyV.

B. Balčiauskas, C. Bobi- Beacon St., Bostone ir Na- 
nas, J. Laučka, J. Otakau-' shua, N. H. užbaigė mok- 
skas (Grey), J. Beniušis ' sius Boston University ir 
A. Jakštas, P. Kazlaus-; gavo bakalauro laipsnį, 
kas, M. Kleinotas, S. Na-1 P-lė Staknytė taipgi yra 
viekas. “Old Timerių” ty- baigus Designers Art 
mą sudarė šie: V. Skudris, School ir Massachusetts 
So. Boston Supply Co. sa- School of Arts su garbės 
vininkas, J. Antanėlis, J. 
Aukštikalnis, J. Tamulis, 
J. Zapustas, M. Marksas, 
A. Bušmanas, V. Preski
nis, klierikas A. Baltru- 
šiūnas, M. Damulevičius, 
E. Batastini, J. Overka, 
Al. Kiburis, Alex. Valiac- 
kas, Al. Casper.

Žaidimas buvo labai įdo
mus ir jo žiūrėjo nemažas 
būrys žaidėjų pažįstamų
jų. Žinoma kaikurie “old 
timeriai” atsinešė nema
žus “futbolus” ir labiau 
prakaitavo nei Vyčių žai- 
dikai, bet abelnai labai 
gerai pasirodė ir Vyčių jos Benulytės su Anselmo 
tymui vos neiškirto šposą. Foresto. jaunoji gyvenda

vo 214 Athens St. Dabar 
gyvens 34 Fairfield St.. 
Revere, Mass.

Po tam buvo šliubas 
Juozapo Mickevičiaus, 391 
W. 4th St., su Joanna Tre
čiokaitę, 308 E. 9th St. 
Liudvtojais užsirašė Ste
pas Mickevičius ir Severi
ną Trečiokaitė.

v —

pažymėjimais ir gavo sti
pendijos nuopelnus už au
kščiausius laipsnius mok
sle. Ji yra gabi piešėja.

ŠLIUBAI
Birž. 28 d., 12 vai. priė

mė moterystės sakramen
tą mokytoja panelė Ona 
Kavoliutė su p. Bernardu 
Koraičiu, I. J. Fox lietu
vių skyriaus atstovu. Liu
dijo Dr. J. Antanėlis, A- 
leksandra Koraitytė ir pil
na bažnyčia pažįstamu.

Tuoj sekė šliubas Zofi-

Žaidimas baigėsi rezulta
tu 15 prieš 13 Vyčių tymo 
naudai. “Home runs” pa
darė šie: J. Aukštikalnis 
(Oxalis), Balčiauskas, Bu- 
šmanas ir Otokauskas. 
Vyčių metiku buvo Bobi- 
nas, gaudvtoju Balčiaus
kas. ‘Oldimerių’ metiku 
pradėjo J. Tamulis, bet 
pradėjus labai pralaimėti 
jį pakeitė garsusis sporti
ninkas' Juozas Zapustas.: 
Jų gaudytoju buvo M.j 
Marksas. Visi žiūrovai bu
vo labai patenkinti žaidi- met Lietuvių Diena labai 
mu ir pageidavo, kad žai- patogiu laiku — šeštadie- 
dimas būtų pakartotas, n j. Jei . ekskursantai bus 
Sekančią dieną, teko gir- i išvargę, tai turės progos 
dėti, kad ‘old timeriai’ pailsėti sekmadienį.

PATOGIU LAIKU
Visi džiaugiasi, kad šie-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisins, 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
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, * 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PirmininkS — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankieng, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Elizabeth Oialls, 

111 H. SL ‘ “
Tel. ŠOU 

Fin. Rašt. —
29 IVhlpple

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StanlulintS,

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

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

1426 Columhia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija rsvo susirinkimus laiko kas 

antra utarninką mėnesio.

So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona MarkonintS, 
Avė., Roslindale, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

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

Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

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

7:30 vai. vakare. pnhaSn.vflnAj iw 
ratnM

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
nas protokolo raStinlnke.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.-" 
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

MAIIKIT PAPMH PA &v. Kryžiaus Mokyklos.InUU" I uAnivlCLi i Ai į Atsižymėjo lietuvių kal
boj ir laimėjo Dantisto 
Dr. Andrulionio dovaną 
Genė Pranskaitytė.

! Laimėjo Daktaro Its- 
tausko dovaną už aukš- 
čiausį laipsnį Religijoj 
Klementina Aniukštytė.

Gavo dovaną už neaplei- 
dimą mokyklos dienų šie 
aštunto skyriaus moki
niai:

Per 5 metus — Leonar
das Gudeliauskas; per 4 
metus — Genovaitė Pran
skaitytė, Leoną Gedraity- 
tė, Juozapas Česna. Rap.

31 Mokiniai Baigė 
Šv. Kryžiaus Mokyklą
Prie gražaus mokslo me

tų užbaigimo programos 
aprašymo, kuris tilpo pe
reito penktadienio laidoje
reikia pridėti, kad šiemet Į 
Šv. Kryžiaus Mokyklą bai
gė ir diplomus gavo šie 31 
mokiniai:

Anelauskaitė Angelą, A- 
niukštytė Klementina, A- 
nužytė Maria, Damarody- 
tė Valeria, Gedraitytė Le
oną, Narkevičiūtė Mariio- 
na, Ponatoski Genovaitė, 
Pranskaitytė Genovaitė. 
Radžiūnaitė Mari joną, 
Ryan Marijona, Simniš- 
kaitė Ona, Šlakytė Julė, 
Snipkytė Liliana, Vasi
liauskaitė Gladys, Vilkau- 
skaitė Ona, Žvirblytė E- 
milija, Barysas Aleksan
dras, Belkauskas Jonas 
Česna Juozapas, Galinis 
Albertas, Gudeliaus kas 
Leonardas, Gregoravičius 
Albertas, Juodis Vincen
tas, Kaminskas Ričardas. 
Kijauskas Jonas, Menkai- 
tis Albertas, Narkevičius 
Juoazoas, Savulis Leonar
das, Staveckas Juozapas, 
Vasiliauskas Vincent a s, 
Vaškis Jonas.

Dovanos
Laimėjo už aukščiausi 

laipsnį moksle: —
Aštuntame skyriuje... 

Valerija Damarodytė — 
dovana kleb. kun. dr. Kon
čiaus;

Septintame skyriuje... 
Edvardas Guzevičius — 
dovana klebono daktaro;

Šeštame skyriuje... Ele
na Kerdokaitė — dovana 
Dantisto Daktaro Bražau- 
sko;

Penktame skyriuje... 
nastazija Damarodytė 
dovana Vaistininko 
Jonkaus;

Ketvirtame skyriuje... 
Bernardina Koons — do
vana Dr. Justin;

Trečiame skyriuje... Le
onardas Vaškis — dova
na Šv. Kryžiaus Mokyk
los;

Antrame skyriuje... Ra
moną Savulytė — dovana 
Šv. kryžiaus Mokyklos;

Pirmame skyriuje... Juo
zapas Ašmena — dovana

I

i
I
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Detroito Žinios

A-

S.

2
Tel. S. B. 2805-R

LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS

PHILADELPHIA, PA.

Išegzaminnojn aki: 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

Į koše (aklose) akyse 
j šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, South Boston
................. ...... ..... ............ ......

j

>i kiniu." 
akis atitie 
amhlijoniš- 

sugrąžino

į

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Juxtice of the Peace 
Visokios rflSies ajxl randa Ir tel 

singas pntarnavimaa.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483.

LSt. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų Ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias If įvairinusias. 
POKIIJAMS, VESTUV fi M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ
195LST., SO. BOSTON, MASS.

Pavasarininkų Delegatų 
Viešėjimas

Birželio 22-23 d.d. tarpe 
philadelphijiėcių viešėjo 
Pavasarininkų Sąjungos 
delegatai-, daktaras Juo
zas Leimonas ir Juozas 
Laučka. Pirmadienio va
kare šv. Andriejaus para
pijos svetainėje jie parodė 
Lietuvos jaunuom e n ė s 
rankų išdirbinėlius, paro
dė gražius krutamuo pa
veikslus ir pasakė atitin
kamas prakalbas; gi ryto
jaus dieną, birželio 23 d. 
jie tą patį padarė ir tarpe 
kazimieriečių, jų mokyk
los svetainėje. Taip vienoj 
vietoj, kaip ir antroj žmo
nės jų delegatystės veik
la ir jų mandagumu buvo 
labai patenkinti, labai gė
rėjosi visu kuo, o ypatin
gai p. Laučkos prakalba; 
ne veltui gi tat ir vietinis 
eilinis rašėjas, sužavėtas 
iškalbingumu Lauč k o s, 
suposmavo štai tokio tu
rinio eilutes:
“Kalba puiki yr’ Leimono, 

Nebėr ką sakyti;
Bet Laučka yr’ Ciceronu... 

Jį geisčiau klausyti
Bepaliovos, tikėk, Ramba!

O ir jūs, mergužės, 
Nes jo kalba gražiai 

skamba,
Kaip balsas lakštužės.

Jį beklausant, aš many-
Kad esu danguje, /čiau 

Kur dėl Dievo, kaip baž
nyčioj,

Skamba: Aleliuja.”
Gerbiamus svečius — 

delegatus, daktarą Leimo- 
ną ir J. Laučką ne tik vien 
jų viengenčiai lietuviai, 
kiek galėjo ir sugebėjo,— 
pagerbė ir jais labai gėrė
jos, bet ir vietiniai ukrai
niečiai — jie savo vieti
niame laikrašty “Ameri
ka” pirmame puslapyje 
patalpino jų atvaizdus Ir 
gražiais žodeliais juos pa
sveikino, kaipo sūnus tos 
tautos, kuri jiems visuo
met yra labai prielanki. 
Svečių - delegatų reikalais 
čia, Philadelphijoje, kiek 
žinau, daugiausia rūpinos 
kun. 
kun. 
kun.
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KUN. PRANCIŠKUS 
STRAKAUSKAS,

Šv. Juozapo lietuvių para
pijos (Lowell, Mass.) kle
bonas, liepos 4 dieną, Lie
tuvių Dienoje, Marianapo- 
lio Kolegijos vadovybės ir 
Lietuvių Dienos Komiteto 
kviečiamas, sutiko būti 
programos pranešėju. Ku
nigas Strakauskas tokiam 
darbui yra specialistas. 
Taigi ir šį metą Lietuvių 
Dienos dalyviai turės pro
gos klausytis iškalbingo 
kun. Strakausko praneši
mų ir juokelių.

I

Beveik visose lietuvių madienį priims šv. Komu 
kolonijose randasi žmo
nių, kurie yra pametę ti
kėjimą. Tokiems žmonėms 
nereikia bažnyčios. Šiomis 
dienomis vienos šeimynos 
pasitraukusios nuo Baž
nyčios namuose susirgo 
vienas žmogus. Tai jie vie
toj šaukti gydytoją, pa
šaukė burtininką. Kada 
tas nieko negalėjo pagel
bėti, pašaukė kitą burti
ninką. Tas parodo, kad 
nutolę žmonės nuo Bažny- augusių suserga, 
čios tiki burtams. Jie ma- -----------
no, kad burtininkai gali šiomis dienomis sunkia 
pagydyti ligonį. Vadinasi, susirgo M. Rodonienė, gy 
jie turi tikėjimą, tik ne į venanti 9600 Graham St 
Aukščiausįjį, bet į tokius Bet yra viltis, 
pat žmonės, 
nius, mokančius iš jų iš- irų draugijos, 
vilioti pinigus, į burtinin- rėš ligonę lanko. Taigi y- 
kus. ■ ra geras dalykas priklau-

Tikėti burtams ir burti- syti prie draugijų, 
ninkams yra nusidėjimas -----------
prieš pirmąjį Dievo įsa-' Pereitą savaitę ivyke 
kymą; Susipratę, šviesus jaunųjų choro išvažiavi- 
žmonės yra tikinti ir su- mas prie Pettibone ežero, 
sirgus ligoniui šaukia ku- Visi labai linksmai pralei- 
nigą ir gydytoją. Taigi su- do dieną. Bet ant rytojaus 
sipraskite, grįžkite prie ’ ” 
Motinos Bažnyčios ir ne- 
kankykite ligonių burtais.

niją Merginų Sodalicijoi 
narės.

Detroite gana daug vai 
kų sergą škarlatina. Šioji 
parapijoje net penki susir 
go. Ta liga yra užkrečia
ma. Taigi vaikus reikis 
saugoti, kad neužsikrėstų 
Škarlatinos ženklai: pra 
deda gerklės skaudėjimi 
ir karščio pakilimu. Ta Ii 
ga labai retai kas iš su-

kad ji pa 
tik gudres- sveiks. Ji yra narė Mote- 

kurios na

parapijiečių, būtent, Dr.
Petras Kapo.

Šv. Juozapo parapijos 
klebonas, kun. P. Čėsna į- 
teikė diplomus baigusiems 
8-tą skyrių.

American Legion medalį 
už geriausią mokslą gavo 
Jonas Busaitis; American 
Legion Auxiliary medalį 
gavo Pranciška Stočkiutė; 
“trophy eup” gavo Juo
zas Valinskas.

Geras parapijietis, po
nas Petras Kuberta dova
nojo $5.00 tam, kuris ge
riausiai parašys straipsnį 
iš Lietuvos istorijos. Po
no Petro Kuberto dovaną 
S5.00 laimėjo — Jonas 
Krasnickas.

Taip pat dovanos buvo 
įteiktos ir tiems, kurie 
kasdien mokslo metu iš- 
klausydavo sv. mišių; ga- nįįaįtįs ar mergina, kurie 
vo dovanas ir tie, kurie , 
nei vienos dienos neaplei- katalikų tikėjimą, 
do mokyklos mokslo metu 
ir galutinai dovanas gavo 
gabiausias vaikas ir ga
biausia mergaitė kiekvie
name skyriuje.

Šv. Juozapo mokyklą 
baigė: bernaičių 18, mer
gaičių — 37,—tad viso 55.

Sekantieji kunigai kle
bonai dalyvavo mokslo 
metų užbaigimo progra
moje: kun. V. Matulaitis 
iš St. Clair, kun. A. Alaus- 
kas iš Maizeville, kun. V. 
Mikaitis iš Tamaąua, kun. 
P. Laumakis iš Reading, 
kun. P. Česna ir kun. J. 
Baltrūnas vietiniai kuni
gai.

Birželio 29 dieną iš Šv. 
Jurgio par. bažnyčios pa
laidotas a. a. J. Schileris, 
vienas iš turtingiausių ū- 
kininkų Detroito apylin
kėje. Jis buvo stambus 
parapijos rėmėjas. Nesi
gailėjo Dievo garbei, tai 
ir Dievas jam padėjo. Lai
dotuvėse patarnavo kleb. 
kun. J. Čižauskas ir kuni
gai Masevičius ir Valaitis.

I

kaikurie skundėsi saulės 
nudegimu. Taigi nereikia 
būti perilgai prieš saulę 
Bet jaunimui tai mažmo
žis. Jie džiaugiasi išvažia
vimu ir reiškia padėką sa
vo mokytojai p. M. O’Neil

i
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P-nų B. Pangonų šeima 
praneša, kad jų sūnus Ed
vardas apsives su p. Ma
ry Jonės. Ji buvo protes
tantė, bet per kiek laiko 
gavo nuo Šv. Petro par. 
klebono katekizmo pamo
kas ir tapo katalikė. Tai
gi jungtuvės įvyks bažny
čioje. Pagirtinas tas jau-

prieš apsivedimą priima

t

SHENANDOAH, PA.

Juozas Čepukaitis, 
Ignas Valančiūnas ir 
Ignas Zimblys. 

Pranešėjas.

MAHANOY CITY, PA.
Mokyklos Užbaigimas
Sekm. birželio 21 d., 7:30 

vai. vakare parapijos sa
lėje įvyko šv. Juozapo pa
rapijos mokyklos mokslo 
metų užbaigimo progra
ma.

Šv. Pranciškaus Seserys, 
vadovaujant Motinai Do
vydai, surengė gražią pro
gramą. Suvaidinta apere- 
įtė “Aguonėlės”, kurią la
bai gražiai atliko mokyk
los mokiniai.

Kalbą baigusiems 8-tą 
skyrių pasakė vienas iš

PRADĖS DIRBTI
Tuojau s vėl bus atida

rytos trys Lehigh Valley 
anglių kasyklos, No. 2, 3, 
ir 4, kurios buvo uždary
tos per praeitus 4-is me
tus. Tokia naujiena yra 
labai džiuginanti mūsų a- 
pylinkės darbinink a m s, 
daugelis kurių dabar tu
rėjo užsidirbti savo mais
tą “bebootlegeriaujant”, 
t. y., žmonės kasa anglis, 
išsijoja ir parduoda. Mū
sų apylinkėje tokių “boot- 
legerių”, yra daug. Čia 
daug kalta Readingo kom
panija, kurios vienos ka
syklos dirbo dieną ir nak
tį, kitos visai nedirbo. To
kiu būdu žmonės pradėjo 
uždarbiauti “bootlegeria- 
vimu”, nors toki darbai 
yra labai pavojingi, nes 
daugelyje vietų neturi nei 
ramsčių, nei kitų priemo
nių apsisaugoti nuo nelai
mės.

Apskaičiuojama, jog per

v •

M. Naveskienės draugės 
surengė jai “surprise par- 
ty”. Visos moterys susi
rinko pas Nicelius, o is 
ten visos nuėjo pas Na- 
veskus. Ponią Naveskienę 
apdovanojo puikiomis ir 
brangiomis dovanomis uz 
kurias ji visom labai dė
koja.

Liepos 12 d. šv. Petro 
draugijos įvyks piknikas 
Simono darže. Tai vienin
telė vyrų draugija šv. Pet
ro parapijoje. Piknike bus 
priimami nauji nariai be 
įstojimo. Nepraleisk i t e 
progos. Visi ir visos į šv. 
Petro draugijos pikniką. 
Rengėjai visus kviečia.

Lietuviai baseballinin- 
kai vėl supliekė savo opo
nentus. Žaidė su Brisson 
Stars. Lietuviai laimėjo 
13 prieš 0. Liepos 4 d. mū- i----
Gary, Ind.

Nuo liepos mėnesio pra
džios Šv. Komuniją priims 
Marijos Vaikelių ir Šv. 
Vardo draugijos nariai 
kiekvieną antrą mėnesio .......
sekmadienį. Trečią sek- i baseballmmkai

metus tokiu būdu buvo iš
kasta ir parduota daugiau 
2,000,000 tonų anglies.

NET DU UŽ VIENĄ
Mažai kuo gali didžiuo

tis krautuvininkai, kurie 
žada 2-jas poras kelnių ar 
ba 2-jus siūtus už vieną 
kainą. Shenandorieč i a i 
gauna 2 atskiru pulku po- 

■ licininkų, 2-vi grupi kon- 
silmanų, kitaip sakant, 2 
žmonės kiekvienam atski
ram miesto valdžios dar- 

| bui.
Shenandorio mie s t e, 

kaip ir kituose, valdžią su
daro vadinami konsilmo- 
nai ir mayoras, kuriuo 
čia yra lietuvis, J. Sarpa- 
lius.

Pereituose rinkimuose 
laimėjo demokratai, kai 
kurie iš jų persimetė j res
publikonus ir tokiu būdu 
susidarė respubli k o n ų 
daugumą. Ir taip buvo pa
ėmę valdžią į savo rankas 
ir paskyrę policiją ir visus 
kitus miesto valdininkus, i 
Bet nesenai kai kurie iš 
respublikonų atsimetė ir 
dabar demokratai vėl turi 
daugumą. Demokratai pa
skyrė savo policiją. Ka
dangi anie neatsitraukia, 
tadgi dabar turime demo
kratų ir respublikonų po
licininkus.

Šiuomi klausimu miesto 
valdininkai kreipėsi į tei
smą, bet teismas dar nėra 
davęs savo nusprendimo. •
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Vienas šios parapijos 
narys padovanojo stambią 
pinigišką dovaną parapi
jai. Jis yra pasaulinio ka
ro veteranas. Būdamas 
karo lauke jis yra pada
ręs pasižadėjimą, kad jei 
jis išliks gyvas, tai pada
rys Dievo garbei auką. Jis 
išliko visiškai sveikas. Da
bar gavęs bonus savo pa
žadėjimą išlaikė.

Gal yra ir daugiau to
kių veteranų mūsų para
pijoje, kurie karo metu 
padarė pasižadėjimus, bet 
dabar nėra baimės būti 
kulkos auka, tai pasižadė
jimus pamiršo. Padaryki
te taip, kaip šis veteranas 
padarė, nes nežinote nuo 
ko Dievas išgelbėjo. Šis 
žmogus padarė kaip tik
ras kareivis.

• v

LOWE & POWER, INO.
115 Monk St.

Tel. Stoughton — 12-W 
STOUGHTON, MASS.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Waahington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norarood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brocktou 2005

i



Penktadienis, Liepos 3 d., 1938
r

TELEPHONE 
2680 DAĘBIJSIJMKAS

Sukaupkime. Savo
Pajėgas Lietuvių Dienai

Lietuvių dienos sėkmingumui reikalingas visų 
kolonijų dalyvavimas. Dirva čia labai plati ir pajėgos 
didelės. Konservatyviai imant, tik rytinėj Naujos An
glijos daly priskaitoma apie 40,000 lietuvių. Jei tik 
dešimtas jų nuošimtis dalyvautų Lietuvių dienoj, tai 
jau susidarytų 4000. Tai jau milžiniška minia. O kur 
Connecticut valstybė? Tačiau mes neturime pasiten
kinti tik dešimtu nuošimčiu. Tai būtų tik mažas tru
pinėlis, numestas tokiems svarbiems dalykams, kaip 
Kolegija ir spauda. Mūsų duosnumas ir pasišventi
mas turėtų būti daug didesnis, jei norime išlaikyti 
savo Kultūros įstaigas.

Mūsų visuomeninės įstaigos dėlto taip šlubuoja 
ir vargsta, kad jų palaikymo darbas nelygiai padalin
tas. Visuomeninę naštą neša tik pasišventėliai, o jų 
skaičius neperdidžiausias. Tas pastebima ne tik tarp 
paskirų asmenų, bet ir ištisų kolonijų. Kuomet viena 
kolonija dirba išsijuosus, kita ar tai svyruoja, ar nie- i 
ko neveikia. Tas negali teigiamai atsiliepti nei į patį 
darbą, nei į darbuotojų ūpą.

Veikėjų mintyse kyla skaudus klausimas: kodėl 
kiti nedirba? Bet tam klausimui peršasi skubotas at
sakymas: dėlto, kad tie kiti dar nesusipratę, ar nepil- i 
nai susipratę. Kitokio atsakymo ir būti negali. Nesu- j 
sipratimas bei nesugebėjimas pakilti virš smulkių 
savytarpinių ginčų — yra kaip tik svarbiausia prie
žastis visuomeninio, neveiklumo. Žmogus nemokąs į- 
vertinti bendro visuomeninio reikalo negali vadintis 
pilnai kultūringu. Jo pažiūros dar tebėr kaimietiškos. 
Pasišventusieji mūsų veikėjai jau tą supranta ir su 
pasigailėjimu žiūri į neatsakom ingus susnūdelius.

Bet gi yra vadų priedermė tuos susnūdelius išju
dinti. Tas ne taip jau sunku. Apskritai imant, visuo
menė greit pasiduoda vadų intakai. Yra, žinoma, iš
imtinų situacijų, kuomet visuomenė ypatingai užsi
kerta neremti kokio parengimo, bet tokiame atsitiki
me reikia daugiau pasidarbuoti. Rodos toks gražus 
tikslas kaip rėmimas spaudos ir Kolegijos turėtų į- 
tempti visų kolonijų pajėgas. K.

I 
I

I

Liepos Ketvirtoji
Ir Lietuvybė

Triukšminga diena toji 
Liepos Ketvirtoji, šukavi
mai, baliai, iškilmingi pri
ėmimai, iliuminacijos, ug
nys ir kitokie prašmatnu
mai žymės didžiąją, reikš
mingąją Amerikos nepri
klausomybės paskelbimo 
dieną. Kuo Lietuvai yra 
Vasario šešioliktoji, tuo- 
mi Liepos Ketvirtoji Ame
rikai.

Amerikoje gyveną lietu
viai, ypač Amerikos pilie
čiai, džiaugiasi drauge su 
viso krašto gyventojais. 
Visiems džiugu, kad Ame
rikoje nepriklausomos val
stybės paskelbimas ga
rantavo šiam kraštui ge
riausias sąlygas tikybi
niam, tautiniam, politi
niam ir kultūriniam gyve
nimui. Tas nepriklauso
mybės paskelbimas buvo 
užtikrinęs daugeliui metų 
ir pakenčiamą laisvą eko
nominį gyvenimą, kuris 
jau paskutiniais laikais 
šiame šimtmety smarkiai 
susvyravo.

Nepriklausomybės pa
skelbimas ypač suteikė 
svarbiausias žmogui lais
ves bei teises — tikybinio 
ir tautinio apsisprendimo 
laisves ir teises.

Tikybos laisvė, ačių Die 
vui, Amerikos gyventojai 
naudojasi be jokių kliū
čių, nors ir ne visoje pil
numoje: privatinės moky
klos negauna iš vyriausy
bės jokios pašalpos, nors 
kasmet valstybės iždui 
sutaupo milijonus dolerių; 
katalikų tikybai priklau
są asmenys neretai negali 
pasiekti tinkamų viettj 
vien dėlto, jog jie katali
kai. Tačiau niekas neper
sekioja jokios tikybos ir 
tuonii mes visi galime di-

— VDARBININKAS

KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,

. 366 VV. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

retų tapti Amerikos pilie
čiais ir tuomi galėtų daly
vauti visuose Amerikos 
rūpesčiuose bei jų spren
dime. Amerikonizaciją ga
lime suprasti kaip vertin
gas pastangas sužavėti 
Amerikos gyventojus sa
vo gyvenamo krašto di
džiomis institucijomis, lai
mėti visų gyventojų prisi
rišimą ir meilę tam kraš
tui, kuriame jie gyvena ir 
turi sąlygas kurti savo 
gražesnį gyvenimą.

Daugelis amerikanizaci- 
jos vykdytojų nueina į di
dį priešingumą. Jie nori iš 
amerikiečių išplėšti jų di
džią vertenybę — tauty
bę. Kitaip sakant, jie nori 
matyti Amerikoje žmones 
be nugarkaulio, paliegė
lius, sulaužytus, nuleisto
mis galvomis, išsižadėju
sius savo tautybės. Žmo
gaus tautybė, jo priklau
somumas tam tikrai tau
tai, yra Dievo dovana, yra 
sujungta su žmogaus pri
gimtimi.

Labai liūdna, kad klai
dingą amerikoniza c i j ą 
daugely atsitikimų veda 
airiai. Tai tauta garbin
gos kilmės, daug vargusi 
ir dar tebevargstanti už 
savo visišką
mą iš anglų globos, 
siog tragedija, jog 
tautos nariai, kurie 
vena Amerikoje, nori 
dėti svetimą priespaudą 
ant visų kitataučių.

Bet koki klaidinga ame
rikonizacija yra iš esmės 
priešinga Liepos Ketvirto
sios reikšmei. Minėdami 
šią didžiąją šventę, lietu
viai turėtų išsiaiškinti, 
jog Nepriklausomybės pa
skelbimas užtikrino ir 
mums ir teisę ir laisvę bū
ti tuo, kuo mes esame gi-; 
mę — lietuviais. Kas nori 
iš mūsų išplėšti Lietuvy
bę, jis yra Amerikos prie
šas.

Porai dienų praėjus po! 
Liepos Ketvirtosios, Ame ) 
rikos Lietuvybės židiny, 
Marianapolio Kolegijoj, 
Thompsone, Conn., susi-

I •
rinks Lietuvių Katalikių 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos atstovai į meti
nį seimą. Į tą seimą turėtų 
būti nukreiptos visų geros 

: valios lietuvių akys, pro
tas ir širdys. Lietuvybės 
fronto didysis sargas, 
kun. Dr. J. Navickas, pa
ruoš tinkamą atmosferą, 
iš kurios mes galime daug 
ko gera

Tame 
Liepos 
didžioji

I

išsilaisvini- 
Tie- 
tos 
g.y-| 
už-

I

džiuotis prieš kitus kraš
tus.

Bet jau tūlas laikas, 
kaip Amerikoje ypatingu 
tempu varoma klaidingai 
suprantama amerikoniza- 
cija. Amerikonizacija tik
ra prasme negali susilau
kti jokio pasipriešinimo. 
Amerikonizacija savo es
mėje yra geras dalykas— 
visi krašto gyventojai tu-

tikėtis.
pat Marianapoly 
Ketvirtąją įvyks 
Lietuvių Diena. 

Joje gausingai dalyvauda
mi irgi prisidėsime prie 
to, kad Lietuvybės teisės 
būtų tinkamai palaikomos 
šioje šalyje ir kad dar di
desniu tempu kovotume 
už tai, kas mums priklau
so. Juozas Lis va.

KAM TARNAUJA ŽURNA-

Balandžio mėnesį Broo- 
klyne, N. Y., pasirodė P. 
Jurgėlos leidžiamas, mė
nesinis žurnalas “Tauta”, , 
apie kurį “Darbininkas” Lietuvių Dienos Komiteto Garbės Pirmininkas, Lie- 
buvo tarp kitko atsiliepęs tuvių Dienoje, liepos 4, Marianapolio Kolegijos Rūmų 

«Tv: atnašaus §v. mišias. Kun. Jonas Švagždys
pasakys pamokslą.

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

JParašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)

AUBRIS
Pasitikėki mes neatkeliavom
Jūs skriaust — tik gelbėt.

JURGIS
Tai daleiskit gi man

Gint karalaitę.
(Karštai artėdams prie legijonierių, kurie ruo
šiasi jo neleist.)

DACIJONAI
(Daugybė ir vienbalsiai.) 

Pirmyn! Drąsiau Jurgi!
Vadovauk mums! Per liepsnas ir plieną!
Mes eisim! Eisim!.., Eisim su tavim!

(Skardus trimitas už scenerijų.) 
JURGIS

(Persigandęs daro žingsnį atgalios.) 
O! Dieve!... Dieve!... Ji šaukias karžygio!

PASEKRAS
(Liūdnai galvą linguodamas.) 

Jau karalaitei artinas mirtis.
AUBRIS

(šiurkštai į legi joriistus.) 
Giltose tvarka!... Prie ginklų!... Dėmesis!

(Visi kareiviai nerimauja it tariasi tarp savęs.)
AUDRIANAS

(Šu iškeltu kardu į dacijonus.)

šiais žodžiais: “Pirmasis 
žurnalo numeris atrodo 
gražus ir estetingas, turi
nio gi atžvilgiu laikosi ir 
žada visados laikytis neu- 
tralinės vagos” (m. pabr.) 

• Žurnalo užsimojimai di
deli ir ‘Darbininkas’ linkė
jo jam išsilaikyti “ant pa
sirinktosios linijos iki ga
lui”.

Buvo gražūs užsimoji
mai, susilaukę gražių lin
kėjimų. Bet ar žurnalas 
kreipiamas ta kryptimi, 
kaip jo redaktorius savo 
pirmame žodyje yra pa
reiškęs?

Jau išėjo du numeriai, 
tad galima šiek tiek pasa
kyti, kur krypsta tas žur
nalas.

Visų neutraliųjų spau
dos leidinių yra viena žy
mi ypatybė — nieko pa
lankaus apie katalikų vei
klą. štai ir pirmame ‘Tau- objektyviai viską nušvies
tos’ numeryje telpa Lietu- ti. 
vos generalinio konsulato'

i kuriame telpa toki, rodos, 
nekalta žinutė: “Išrinktas 
seimas^ Birželio 9-10 d.d. 
išrinktas Seimas iš 49 
tautos atstovų, kurie iš-

Lietuvos gyventojų? Juk 
visiems žinoma, kaip buvo 
renkamas Lietuvoje sei
mas. Visiems žinoma, jog 
“vietos žmonės apskri- 
čiuose” neturėjo jokios į- 
takos pasiūlyti savo kan
didatus, bet juos pastatė 
tautininkų partijos komi
tetai, kurių pirmininkais 
daugely vietų yra patys 
apskričių viršininkai.

Jei žurnalo ‘Tautos’ re
daktorius norėtų būti ne
utralus, tai jis būtų patal
pinęs tik patį faktą kons
tatuojančią žinutę be jo
kių priedų, kurie minėtoje 
žinutėje net neatitinka jo
kią tikrenybę.

Pirmieji du numeriai 
jau liudija kokio neutra
lumo platformoje žurna
las “Tauta” stovės. “Tau
tos” turinys jau kvepia 
Lietuvos tautininkų parti
jos užmačių kvepalais.

Nejaugi žurnalo redak
torius taip veikiai pamir
šo savo karštuosius žo
džius pirmajame numery, 
jei jis, žinoma, buvo tada 
nuoširdus? Atrodo, jog 
katalikams bent šiuo mo
mentu yra aišku, kaip jie 
turi elgtis naujo žurnalo 
rėmimo atžvilgiu. Žurnalo 
redaktorius, kaip tenka 
patirti, nori didžiausios 
katalikų paramos, tad ar 
neturime teisės pareika
lauti, kad minėtasis žur
nalas iš tikrųjų būtų neu
tralus ?

Katalikų nusiteikimas 
į spaudos

New Yorke sekretoriaus 
A. Simučio straipsnelis 
“Lietuvos jaunimas”, ku
riame entuziastiškai kal
bama, jog “kiekvienoje 
pradžios mokykloje yra rinkti iš 147 kandidatų. ' neutrždiosFos 
jaunesniųjų skautų (boy- Buvo renkami ne partijų klaJsime labai aiškus. A- 
girl scouts) kuopeles:^ atstovai, kaip seniau bu 
“vilkiukai” ir “paukšty- 
rėš”. Bet autorius nė žo
deliu neužsimena, jog yra 
vaikų organizacija, Ange
lo Sargo sąjunga, kuriai 
priklauso pradžios moky
klų kelios dešimtys tūks-

• tančių vaikų. Kodėl gi ta 
organizacija neminima? 
Tai yra katalikiška orga
nizacija, Lietuvos Episko
pato priežiūroje esanti. 
Neutralus laikraštis, žino
ma, negali žinoti to, nąs 
neturi jokio noro tikrai.

pie tai yra pasisakę Po
piežiai, apie tai labai tvir
tai yra pareiškę Vysku
pai. A. V is.

Turime antrąjį numerį,

vo, bet atskiri asmenys, 
turintieji visuomenės pa
sitikėjimą ir gerai žinomi j 
vietos žmonėms apskri- Į 
čiuose, panašiai kaip A-

! merikoje. Tuo būdu, Lie- 
i tuvos gyvenimas vėl įeis į 
normalias vėžes”.

Įdomu, kur čia galima i- 
žiūrėti nors truputėlį neu
tralumo? Aiškiai tvirtina
ma, kad buvo renkami at
skiri asmenys, girdi, tu- 

i rintieji visuomenės pasiti
kėjimą ir gerai žinomi 
vietos žmonėms, panašiai 
kaip Amerikoje. Ar gali 
kas labiau pasityčioti iš

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

iA
V

t 
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Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
v airių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00.

Pirmyn!.. Prie durų!.. Ji fenais žūsta!
(Aubris jį skydu atkerta ir kardą atstato pri? 
užpuolimo.)

ANASTAZAS
(Piktai į Kroatą.) 

Liepk legijonieriams išskerst tuos barbarus.
DACIJONŲ BALSAI

(Žengdami pirmyn iškelia ginklus.) 
Te žūsta Roma!

LEGIJONIERIŲ BALSAI
(Žengdami užpulti dacijonus.) 
Dacijai pražūtis!

(Jurgis pašoka rankas iškėlęs stabdyti dacijo
nus; Kroatas panašiai pasielgia prieš legijonie- 
rius, ir sustabdo juos.)

KROATAS
Sustokit!... Paliaukit!

JURGIS
Draugai nurimkit!

DACIJONŲ BALSAI
(Labai rūsčiai.) 

Lai tave leidžia per šventyklos duris.
KROATAS

Tas nėr galima. Aš pats ten eisiu!
JURGIS

Tiktai per mario lavoną!
KROATAS

O, Jurgi!
Ji mane myli. Tu jai svetimas 
Būsi per amžius.

(Beviltingai lyg išmetinėdamas.)
JURGIS 

užuojauta ir pasiryžimu užbaigti da-

Kroatai!... O, drauge!
Aš ne dėl meilės stoju tau priešais
Su ginklu rankoj... Aš ja noriu gelbėt,

(Su gilia 
lyką>K^

Kad Dievo žodį skelbti tarpe jų.
(Rodydamas į dacijonus, paskui į duris.) 

Jei tu ten žengsi, tai tikrai pražūsi, 
Jei ne nuo žvėries, tai nuo žmogžudžių.
Bet man yr lemta viską pergalėti 
Ir ją grąžinti prie tavo širdies.
Tada galėsi jos ranką laimėti, 
Aš tau nebūsiu lenktyniautoju.

(Pauža, Kroatas matomai savyje kovoja).
KROATAS

Aš tau netikiu. .f r " * •
JURGIS

(Labai nusiminęs.) 
Tu nori skerdynių.

KROATAS
Tu neišdrįsi. r "

JURGIS
(Gailestingai rodydamas į legijonierius.) 

Esmu priverstas.
Ir man jų gaila. Permažai jų turi 
Mane sulaikyti. Jie visi pražus.
Kad to išvengti patariu dvikovą 
Tarpe mudviejų; kuris pergalės, 
Lai gauna teisę gelbėt karalaitę; 
Lai jam ten kelias būna atdaras.

(Kardu rodydamas į šventyklos duris.)’ 
KROATAS

• <

Gerai, sutinku. Ir prisiekiu šventai 
Žodį išlaikyt. Jei ieškai mirties, 
Tuoj ją sutiksi. Aubris dabos mane.

JURGIS
O, mane karalius.

AUDRIANAS
Gerai!

AUBRIS
Pradėkit!

(Bus daugiau)



JkDaaBlNINKSS
bet kuriam laikui (bet ne
ilgiau kaip ligi 1945 m 
liepos Į d;) pratęsti. 

PareikAlavusiėms 
kupotių lipų bus išrašyta 
pb dešimts (10) kuponų. 
Apmokėdama palūkanas 
už 1936 metus, Pasiunti
nybė pirtiiąjį kuponą at
kirus, o likusius devynis 
dfiuge su kiekvienu bonū 

aš palengva, bet tikrai iš- pasiųs bono savininkui, 
naikinsiu iš jo širdies die- Nepareikalavusiems palū- 
vobaimingumo -jau s m ą,l karių už 1936 metus drau- 
užmigdinsiu jo sąžinę, at- g-e gu kiekvienu bonū bus 
bukinsiu jame visus švel- pasiustas pilnas kuponų 
nesnius jausmus ir net pa- iapaš iš dešimties kuponų, 
sinaudosiu jūomi, kad ne- Prinokusieji kūprinai, kaip 
tikėjimą ir nedorybes ligi bus apmokami 
tarp žmonių sustiprinus bet kuriuo laiku.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus 
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., Worcester, 
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonvvealth Avė., Vorcester, 
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Juškuitis — Redaktorius, 423 IVindsor St., Cambridge, Mass.

Penktadienis, Liepos 3 d., 1936

KARČEMNINKO LAIŠ
KAS Į LIUCIPERĄ 

(vokiško versta)
i

Jo velniškai gudrybei, 
Pragaro Liuciperui!

Malonus Pone! Šiuomi 
pranešu tamstai, kad aš 
atidariau karčemą ir įtai-( 
siau ją kuogeriausiu būdu; 
degtinei, alui, ir visiems 
kitiems svaiginantie m s 
gėralams pardavinėti. Aš 
pasiūlau tamstai su ma
nim susibičluliąuti, ka
dangi manau, kad iš vieno 
veikdami mudu turėsiva

I
tikėjimą

K,

naujų

ir padauginus. Koki tai 
bus tamstai didelė iškilmė . u , -
ir džiaugsmas neapsako- tiems bonų tu-
mas! rėtojams, kurie pratęsė

Atveskite pas mane taip bonus trumpesniam 
pat patį Dievo žodžio skel- iai^U1’ . ^ėgU lp45 m. 
bėją, su jo pagalba aš ga- ^ieP0S hieti. 1 d., gali kilti 
liu pačiu geriausiu būdu klausimas kodėl visiems 
sarmatą padaryti visai būnu turėtojams bus iš-

Šiuo atveju daug kam,

v •

didesnį pelną, nežiūrint į Bažnyčiai ir patį tikėjimą duodami pilni (dešimties
tai, kad mūsų interesai 
skiriasi. Aš reikalauju 
nuo žmonių tiktai jų pini
gų, visą-gi kitą — kūną, malonaus atsakymo pasi- 
J - , X 4 — J V w 4-1 z-J n z-K z-4 111* 1 1 • T V • •

paniekinti, purvais ap
drėbti.

kuponų) lapai; o ne tik 
tiek kuponų, kūnam iai-

—>srs:s:s:s:srs:$:s2s:s2s2s2s2s:s:s2szs'i

APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 

vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.

Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina 
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės 
reikalais kreipkitės:

“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

366 Brriadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

i '

dušią, dvasią atiduodu 
tamstai.

Atveskite pas mane į 
mano karčemą darbą my
linčius, gerbiamus ir blai
vius žmones, aš sugrąžin
siu juos jums girtuokliais, 
nuskurdusiais ir elgeto
mis.

Atveskite pas mane kū
dikius ir greitu laiku aš 
panaikinsiu tą didelę gra
žią viltį, kokią dėl jų tu
rėjo kuomet-nors jų tėvas 
ir motina.

Atveskite pas mane tė
vą ar motiną, ar da geriau 
juodu abudu, ir aš pasi
skubinsiu sukelti tarp jų 
nesutikimus, vaidus, pa
darysiu gimdytojus pra
keikimu . ir bądsenybe jų 
vaikams. / ?

Atveskite pas mane jau
ną vaikiną, ir aš g:

Belaukdamas iš tamstos ^ūi bonai yra pratęsti. At- 
 ____ . sakymas trumpas: išduo- 

lieku didžiai tamstą ger- dant pilnus kuponų lapus, 
biąs. Karčemniftkas. norima <---suteikti galiihy- 

bės bonų turėtojams pasi
naudoti mokamomis 5%LIETUVOS LAISVĖS PAS -palūkanomis per ilgesnį

KOLOS BONU TURĖTO- S’ noi^’yra^ra- 

JAMS ŽINOTINA . . . . . .
Nuo liepos mėn. 1 d. 

prasideda eilinis metinis 
palūkanų (procentų) ap
mokėjimas už Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus. 
Ta proga bonų turėtojams 
bus išduodami nauji ku
ponų lapai.

tęstas tik ligi šių metų 
liepos mėn. 1 d., bet, jei
gu tokio bono turėtojas 
pageidauja boną pasilai
kyti ilgesniam laikui, tai

KUN. JONAS AMBOTAS,
Švč. Trejybės lietuvių parapijos (Hartford, Conn.) 
klebonas, Lietuvių Dienos Komiteto Garbės Pirminin
kas, liepos 4, atvyksta su savo parapijiečiais į Lietu
vių Dieną, Marianapolio Kolegiją.

LDS. Connecticut Apskričio
42 Suvažiavimo Protokolas

LDŠ. Connecticut aps
kričio pusmetinis 42 šuva-

jis tai gali padaryti be jo- žiavimas įvyko 17 d. gegu- 
kio nuostolio, nes, turėda- I žės, 1936 m., Šv. Kazimie- 
mas pilną kuponų lapą, jis ro parapijos salėje^ 323 
kiekvienais metais, pris- Greene St. 
tačius prinokusį kuponą, Conn. 
gaus jam priklausomas

New Haven,

i » . 1- Apskričio pirm. J.
Kiekvienas bono ar bo- 1 Palūkanas. Mončiūnas, pradėjo suva-

nų turėtojas, norėdamas Ar yra būtino reikalo žiavimą 2 vai. pp., svei- 
gaūti palūkanas už 19361 bonų turėtojams tuč-tuo- kindamas atvykusius ats- 
metus, privalo atsiųsti Pa- jaus pareikalauti haujų tovūs-ves ir pakvietė vie- 
siuntinybei bonus draugo kuponų lapų? Ne. Bonų tinį kleboną kun. V. Kar
su nustatytos formos pa- turėtojai galės gauti nau- kauską atkalbėti maldą.: 

reitu reiškimu. Bonus su parei- jus kuponų lapus bet ku-
laiku sugadinsiu jo būdą škimais galima siųsti Pa- riuo laiku ligi galutino Karkauskas prabilo į su-| 
(charakterį), sumažinsiu siuntinybei tiesioginiai ar- bonų apmokėjimo. ; važiavimo dalyvius reikš-;
sveikatą, nusilpninsiu jie- . ba per bankus ar kitas pa 
gas, sutrumpinsiu amžių j našias patarnavimo įstai- 
ir išrausiu iš jo širdies vi- ——>--- 
sas geriausias jo viltis ir 
prakilniausius jo jaunys
tės siekimus.

Atveskite pas mane jau
ną merginą, dorą ir nekal
tą, ir aš greitu laiku atim
siu iš jos jaunystę, su- 
biaurinsiu jos kūną, jos 
dvasios skaistybę ir tvir
tybę panaikinsiu ir tuo
met galėsiu aš jums ją su
grąžinti, kad per ją, nors 
jau nupuolusią ir žuvusią, 
lengvai galėtumėte dar 
daugelį kitų pražudyti.

Atveskite pas mane a- lauti naujų kuponų lapų, 
matninkus ir darbinin- Tiesa, pratęsūsieji bonus 
kus; aš užtikrinu jus, kad jaū yra gavę palūkkhas 
jų nuosavi pinigai, sunkiu už 1935 metus, o tie bonų 
darbu ir prakaitu užpelny- turėtojai, kurie bonų ne- 
ti, mano rankose prisidės, pratęsė, — dar ne. Bet 
prie skurdo, nedorybių ir šieiiis pastariesiems dėl to 
tamsybės praplatinimo jįj 
pačių kitą kartą laimin
gose šeimynose...

Paskui, atveskite pas 
mane žmogų krikščionį, ir nūs apmokėti arba juos

I 2. Po maldos kun. V.

v •

Į

gas. Pareiškimų blankos 
yra gaunamos Pasiuntiny
bėje (adresas: Lithuanian 
Legation, 2622 — 16th 
Str., Washington, D. C.).

Dabartiniu laiku esama 
dvi bonų turėtojų rūšys: 
vieni, kurie yra pratęsę 
bonus, ir antri, kurie juos 
laike be pratęsimo. Nau-‘ 
jiems kuponų lapams gau
ti tarpe šių dviejų bonų 
turėtojų rūšių nėra jokio 
skirtumo: ir vieni ir antri 
gali bet kuriuo laiku po 
liepos mėn. 1 d. pareika-

jokio ntioštolio nebus. 
Jiems bus apmokėtos 1935 
metų palūkanos tuo laiku, 
kada jie atsiųs pačius bo-
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i važiavimo dalyvius reikš-: 
Pačių bonų apmokėji- j mingais žodžiais, raginda

mas bus atliekamas seną-; mas auginti kuopas ir uo
liai darbuotis savo darbi
ninkiškai organizacijai; 
sveikino ir linkėjo geriau
sių sėkmių visai LDS or
ganizacijai.

3. Suvažiavimą nuošir
džiai sveikino V. Norkū
nas, P. Tutoraitis, A. Ma- 
zalas.

4. Iššaukta apskričio 
valdyba. Dalyvauja visi, 
išskyrus vice-pirmininką, 
kuris atsilankė vėliaus.

5. šaukiamos kp. Daly
vauja 4-rios, būtent: Wa- 
terbury 5-ta, Hartford 6- 
ta, New Haven 28-ta, New 
Britain 36-ta.

6. Prezidijumo rinkimas. 
Vienbalsiai išrinktas bei 
užgirtas pirm. J. Mončiū
nas, vice-pirm., J. Berno
tas, raš-kė B. Mičiūnienė, 
tvarkdarys — V. Norkū
nas, korespondentas — J. 
Totilas.

Mandatų ir įneširiių su- 
tvafkymas pavesta raš
kei B. Mičiūniėnei. .

7. Įsiregistravo šie ats
tovai: 5 kp., Waterbury— 
P. JAkubAuskas, J. Berno-' 
trik, P. TUtoraitis, J. Toti-

ja tvarka, tai yra: nepra- 
tęsti bonai bus apmokami 
bet kuriuo laiku ligi galu
tino bonų išpirkimo ter
mino, o pratęstieji — ne 
ankščiau jų pratęsimo lai
ko. Bet ir pratęstus bo
nus, kurių apmokėjimo 
terminas sueina šių metų 
liepos mėn. 1 d. (kaip jau 
buvo pasakyta) galima 
pasilaikyti bet kuriam lai
kui lyginai taip; kaip ir 
nepratęstuosius.

Dar vienas, ypatingo 
dėrtiėsio, vertas dalykas. 
Bonų turėto jai, kurie, ga
vę naujų kuponų lapus, 
panbrėSį kad bonai būtų 
apmokėti prieš 1945 m. 
liepds mėn. 1 d., drauge 
sū bonais privalės gražin
ti visus neprinokusius ku
ponus.

Patariama bonus siųsti 
Pasiuntinybei registruo
tais laiškais, Tas reikalin
ga dėl bonų pristatymo 
saugumo. Taip pat pagei
daujama, kad tie bonų iii- 
rėtojai, kuriems reikės 
tiesioginiai (nė per Wa-

I

shington’o bankus) grą- į^s 
žinti gautus bonus draugei 
su naujų kuponų lapais, 
atsiųstu registruotam lai
škui pašto ženklų.

Lietuvos Pasiuntinybė. 
Wąshington, D. C. 
1936 m. birželio 23 d.

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

Ksenofontas.mo.

tas patariamas balsas.
8. Skaityta nutarimai iš 

metinio suvažiavimo. Pri
imta vienbalsiai.

9. Valdybos raportai iš 
klausyti. Pasirodė, kad vi
si dirbo kiek galėjo, ir ta
po priimti.

Ištrauka iš iždininko ra 
porto. Metiniame suvažia
vime buvo 30 dol. 40c.: 
laike suvažiavimo priimta 
pelnas trilypės gegužinės 
32 dol. Viso — 62 dol. 40c. 
Laike suvažiavimo išmo- 

i keta, raš-kei alga, kelio
nės lėšos ir už pašto ženk
lelius 11 dol. 30c. Šv. mi
šių auka — 6 dol. Viso iš
mokėta — 17 dol. 30c. Iž
de liko — 45 dol. 10c. Ra 
portas priimtas.

Organizatorius nepribu
vo, nei raporto neprisiun- 
tė.

10. Komisijų raportai.

•

nai Pečiukonytei, laimėju
siai spelling konteste, 
Hartford, Conn. Šis dar
bas pavestas atlikti K. 
Tamošiūnui ir J. Mončiu- 
nui. .

15. Įnešta, - paremta ir 
nutarta remt Kielos skri
dimą. Finansinę paramą 
suteikti palikta ant to- 
liaus.

Patarta komisijai kvies- 
I Ii Kielą į Gegužinę per or- 
I ganą.
, 16. Įnešta nufilmuoti
Gegužinę. Palikta komisi
jos nuožiūrai.

17. Būsiantis suvažiavi
mas pakviestas į New Bri
tam. Kvietimas priimtas, 
Palikta apskričio valdy
bai paskirti laiką.

18. Suvažiavimas baig- 
Malda 6 vai. vakare.

J. Mončiūnas, 
Apkričio pirm.

B. Mičiunierie, 
Raštininkė.

v • —

tas

ŠVENČIONIŲ APSKR.

Dindos, Kaltinėnų vals. 
Uždraudė dėstyti tikybą. 
Šiame sodžiuje yra vals
tybinė pradžios mokykla. 
Iki šiol beveik kasmet ins
pektorius keitė šios moky
klos vedėjus. Tėvai tuo ir 
buvo pateniknti, nes nė

I
I

jlu. Komisijų raportai,!j
Seno iždo perėmimą pla-. vienas nemokėjo pakanka- 

įčiai aiškino J. Bernotas. maj lietuvių kalbos.
Paaiškino, kad lyg šiol ne- mokslo 
pavyko išgauti. J 
padiskusavus, — nutarta (jų vaikai nors tikybos bu- 
pavesti ir toliau tai pa- į Vo mokomi jų gimta lietu
čiai komisijai, darenkant vių kalba. Tikybą dėstė 
dar į komisiją Antaną Palūšės klebono pavaduo-

Šiais | 
metais lietuvių i 

Plačiai i vaikų tėvai džiaugėsi, kad

Mazalą, LDS 6-tos kp. na- į tojas kun. St. Valiukevi- 
rį. Rengiamos _ gegužinės i čius. Bet taip bus ne per 
reikalu patiektė platų pa-1 visus mokslo metus. Šio- 
aiškinimą J. Bernotas ir;mis dienomis kun. St. Va- 
kiti Waterburiečiai. Pasi liukevičius gavo inspekto-

I

6-ta kUbpa, Hartford — 
K. Tamošiūnas, J. Mon- 
čiūnas, A. Mazalas, A. Pa- 
teckiš.

28-tA ktiopA, Nėw Ha- 
vbn — J. Mišeikis, J. Luk
ša, V. Norkūnas.

36-takp.,? New BritMin 
—B; Mičiūriifenė.

Dalyvauja 12 atstovų ir 
viešnia ponia Totilienė iš 
Waterburyį kuriai suteik-

rodė, kad darbas eina pir
myn. Kviečia visas kuo
pas aktyviai dalyvauti. 
Taip pat pakvietė apskri
čio valdybą dalyvauti Ge
gužinei, pasitarimo dėlei.

11. Iždininkės K. Tamo
šiūnas pranešė, kad LLPB 
dar nepakeistas. Nutarta 
palikt dar 10 metų.

12. Kuopų įnešimai. 5-ta 
kp. įneša, kad apskritis 
padengtų lėšas tų kp., kur 
įvyksta apskričių suva
žiavimai. Priimta ir palik
ta metiniam suvažiavimui 
aptarti.

13. Įnešta, paremta ir 
nutartą pasiųst užuojau
tos telegramą sergančiai 
poriei R. Maričiunienei, 
apskričio pirm-ko žmonai.

14. Įnešta, priimta ir 
nutarta pasiųsti vardu ap
skričio sveikinimas su 
penkiai dol. panelei Albi-

I

riaus pranešimą, kad jam 
tikyba dėstyti Dindų mo
kykloje yra uždrausta. 
Tėvai parašė inspektoriui 
prašymą, kad kun. Valiu
kevičiui vėl leistų jų vai
kus mokyti tikybos lietu
viu kalba.

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
Magiška akis 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamnotojas 

340-342 Harding St.
VVORCESTER, MASS. 

Atdara . - Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Tel. 3-5710

GREENWOOD D AIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOAV Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTI0

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS. -

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai. leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

PIKNIKŲ RENGĖJAMS

šibftiis diėribniiš “Darbinifikas” gatb iš Lie
tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu
rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir

į jų reikalauja. Piknikams perkant, saldaines, duo- 
į dame papiginta kaina.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvray, 3d. feostdn, MAss.

f



Penktadienis, Liepos S d., 1536 darbininkas

Įkas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

Pikniko rengimo komi
sijoje buvo Adomas Bud- 
revičius, draugijos pirmi
ninkas ir Antanas Ale
sius, sekretorius. Dėkoja 
visiems už dalyvavimą 
piknike.

Iš LDS. N. A. APSKRIČIO A'X
METINIO SUVAŽIAVIMO Suvažiavimui užsibai-* 

I gus, svetingi nashuaiečiai 
kun. Dr. Bružui va- birzelio Zo , . , , . . _ , ,dovaujant pakvietė dele

gatus į kitą svetainę už- 
kandžiams.

I Prie gražaus valgiais 
papuošto stalo pasisotinu
sių delegatų vardu LDS. 
N. A-. Apskr. pirm. J. 
Kumpa nuoširdžiai dėkojo 

i Tėveliui kun. Dr. Bružui.
, rengėjams bei 

D.S. N. A. Apskričio pirm, šeimininkėms už taip nuo- 
J. Kumpa ir pakvietė kleb. širdų priėmimą, 
kun. Dr. Bružą atkalbėti. Vaišių- šeimininkai bu- 
maldą. Tėvelis kun. Dr. vo: Vincas Tamulionis, 
Bružas atkalbėjęs maldą, Viktorija Tamulionie n ė, 
nuoširdžiai sveikino atvy- Anelė Zautrienė ir Kons- 
kusius atstovus ir savo tancija Zapėnienė. 
gražioje ir turiningoje Atstovai išsiskirstė sui 
kalboje nurodė būtinumą pakeltu ūpu dirbti taip1 
darbininkiškų org^r kaip gižu LDS. org. užsibrėž- 
LDS darbininkai turėtų tą darbą. Rap.
būti nuoširdūs savo orga- _________

jos vadovybei GREENFIELD, MASS.
i ___________Pr. Razvadauskas svei

kino LDS N. A. Apskri
čio delegatus kun. Pr. Vir- 
mauskio vardu.

Išrinkus įvairias komisi
jas eita prie dienos darbo.

Raportai išduota ir 
svarstyta įvairūs klausi
mai apie: geg. 30-sios ge
gužinę; dvilypę su Moterų 
S-gos apskričiu rengiamą 
pikniką rugpiūčio 16; ban- 
kietą Kan. F. Kemešį pa
gerbti; kuopų stovį; va
jaus bėgį; kuopų pagyvi
nimus ; kuopoms finansi
nę paramą, nuošimčiais 
nuo biznio; pareikštas 
protestas L. Vyriausybei; 
užuojauta L. katalikams; 
pasmerkta bolševikų so
cialistų prieš Lietuvą vei
kimas; apie suteikimą do
vanos LDS Centrui; išrin
kta atstovai į busimąjį L. 
D. S. seimą. . -

Diskusijose atstovai da
lyvavo ir svarstė reikalus 
gana rimtai.

Galutinai išrinkta nauja 
LDS N. A. Apskričio val
dyba bėgantiems metams. 
Pirm. J. Kumpa, vice-pir- 
mininkė M. Urmonienė; 
iždininkas Antanas Zau- 
tra; sekretorius Tarnas 
Versiackas; iždo globėjai: 
—Juozas Jeskevičius ir K. 
Tamulevičius. Į seimą ats-

Sekmadienį,
d. š. m., 1 vai. po pietų, 
Šv. Kazimiero liet. par. 
svet., Temple St., Nashua, 
N. H. įvyko LDS. N. A. 
Apskričio metinis suva
žiavimas. Atstovų atvyko 
35 iš 6 kp., buvo keletas ir 
svečių nashuaiečių. •

Susirinkimą atidarė L. los kp.

Greenfieldiečiai gausiai 
ažiuoja į Lietuvių Dieną, 

Marianapolio Kolegijon. 
Taipgi važiuoja ir Turners 
Falls biznieriai pp. Gir
nius ir Jasionis bus’u. Vi
si nori praleisti Jung. 
Valstybių nepriklausomy
bės dieną, liepos 4, mūsų 
išeivijos Vilniuje — Ma
rianapolio Kolegijoje.

A. Dėdinas.

CAMBRSDGE, MASS.
^Birželio 28 d., Palangoj 

įvyko baseball žaidimas, 
kurį Jaunimo klubaš lai
mėjo, supliekdami choris
tus per 4 “innings”. Rezul
tatai: 10 prieš 2 klubiečių 
naudai. Metikas šio žaidi
mo buvo S. Gūdis ir gau
dytojas Edvardas Šaka
lys.

• v

Važiuoja į Lietuvių Dieną 
' Šv. Onos draugijos na
rių pasidarbavimu jau pa
samdytas didžiulis bus’as 
važiuoti į Lietuvių Dieną, 
liepos 4, Marianapolio Ko
legijon. Nors kelionė ilga, 
apie 100 mylių, bet mūsų 
kolonijos' patrijotingieji 
lietuviai yra pasiryžę vyk
ti ir dalyvauti Naujosios 
Anglijos lietuvių šventėje.

Pagirtinas darbas Šv. O- 
nos draugijos narių ir jų 
rėmėjų, kad taip energin
gai rengiasi į Lietuvių 
Dieną. Nemažai lietuvių 
važiuos ir savais automo
biliais. Pasimatysime Ma
rianapolio Kolegijoje, lie
pos 4 d. Rap.

Visi Cambridgiečiai ir 
Brightoniečiai spare i a i 
ruošiasi važiuoti į Thomp- 
soną bus’ais. Bus’ai išeis 
ne vėliau kaip 7:30 valan
dą ryte. Visi nori dalyvau
ti Šv. Mišiose ir paskui 
praleisti visą dieną gra
žiame parke su giminėmis 
ir pažįstamais. Tat. nepa
vėluokite būti prie Lietu
vių bažnyčios 7:15 ryte.

P. S.
I

L0WELL, MASS.

Birželio 21 d. įvyko Sal
džiausios Širdies V. Jė
zaus draugijos pirmas 
piknikas, Jono Vaičiulio 
gražioje ūkėje. Dalyvavo 
daug svečių. Draugijai li
ko nemažai pelno.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. - 
Norwood, Mass. ~~ 

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 tVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

>\.XXXXXNXX%XXXXX%SXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXKXXXXXXXX>
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ĮPILKITE MAN
BROCKERTS ALE!

Kas norite atsigerti gryno, skanaus 
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIELINKES BROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Dirt ribų torius CTIARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

z’

MUZIKAS JUOZAS ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Worcester, Mass.) vargo
nininkas, liepos 4 dieną atvyksta į Lietuvių Dieną, 
Marianapolio Kolegijon su savo choru ir giedos šv. 
mišias ir taipgi išpildys dainų programą. Muz. J. Že
maitis yra Lietuvių Dienos Dainų Programos Vedėjas.

6.

Lietuvių Diena Marianapolyje

Iš darbo lauko
Darbas audinyčiose 

mažėjo, bet tikimės 
laukti geresnių laikų, 
tose dirbtuvėse 
taip pat^sumižėjo.

Šv. Juozapo lietuvių 
rapija, gegužės 30 d. 
nėjo 25 metų gyvavimo 
sukakti. Sukaktuvių iškil
mės bažnyčioje ir svetai
nėje buvo šaunios. Daly
vavo visos katalikiškos 
draugijos su vėliavomis ir 
ženklais bažnyčioje. Tai 
buvo apvainikavimas 25 
metų katalikų darbų šioje 
parapijoje.

Rimtieji parapijiečiai 
dabar laukia iš savo gar
bingo vado, kleb. kun. P. 
Strakausko ateities darbu 
programos. Jie yra rimtai 
pasiryžę dar uoliau padir
bėti katalikybės ir lietu
vybės naudai.

SU- 

SU-

Ki- 
darbai

pa- 
mi-

• X

lietuvius! Jų pavyzdį te- stangų, kad tik greičiau 
paseka ir kiti. Teatsipalai- įsigyjus mūsų bažnyčioje 
doja nuo bolševikų - lai- vargonus, nes se-
svamamų visi lietuviai ir . „ . ’
testoja į darbą, kuris bū-inieJ: vargonai yra didelė 
tų naudingas Dievui ir sunkenybe dėl patalpų 
Lietuvai. chorai ir dėl nuolatinio jų

----------- gedimo bei
Pasišventę choristai yra 
pasižadėję 
sudarė komisiją į kurią į- 
eina: C. Arminaitė, Pr. 
Bruzgalis, E. Butkevičiu- 
tė, J. Černiauskas, O. Ja- 
reckaitė, B. Jaskelevičie- 
nė, R. Kuklevičienė, V. Mi- 
zeras, S. Rymaitė, J. 
Strelčiunas, E. Šimonytė, 
A. Visminas, J. ZaluUaitė. 
Iš šios komisijos daugiau
siai pasidarbavo: Pranas 
Bruzgalis, pats daugiau
siai aukodamas ir iš kitų 
rinkdamas aukas, Roz. 
Kuklevičienė, ir S. Rymai
tė. Tikimės, kad ir kiti ne-

doja nuo bolševikų — lai
svamanių visi lietuviai ir 1

Birželio 27 dieną įvyko 
laidotuvės. Palaidotas An
tanas Blažonis su bažny
tinėmis pamaldomis. Šv. 
Juozapo par. bažnyčioje 
atnašauta šv. mišios už a. 
a. Antano Blažonio vėlę. 
Nuliūdime paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų.

Birželio 30 d. palaidota 
Agota Žemaitienė, 48 m. 
amžiaus. Už jos vėlę Šv. 
Juozapo par. bažnyčioje 
kleb. kun. P. Strakauskas 
atnašavo šv. mišias. Pali
ko nuliūdime vyrą, 4 duk
teris ir 3 sūnus. Rap.

atsiderinimo.

darbuotis, ir

Birželio 28 dieną kleb. 
kun. P. įStrakauskas pa
skelbė darbų vajų. Pir
miausiai susirūpinta jau
nimu, kurio čia nemažai 
yra. Norima visus jaunuo
lius įrašyti į parapiją ir 
duoti jiems darbą. 1936 
metais atmokėta $650.00 
parapijos skolos. Beliko 
$4500.00. Daroma planai 
tą skolą visai sutriuškinti. 
Atmokėję skolą, kleb. ku
nigas Strakauskas pareiš
kė, bus statomas jauni
mui namas ant parapijos 
loto, šalę bažnyčios. Visi 
parapijiečiai klebono su
manymus nuoširdžiai už- 
gyrė ir pasižadėjo dirbti, 
kad visą tai atsiekus.

Katalikybės ir lietuvy
bės priešai bolševikai ir 
laisvamaniai sma r k i a i 
puola kleboną, bet tas jų 
puolimas tik dar labiau 
pririša katalikus į vienin
gą katalikybei ir lietuvy
bei darbą.

Susipratę lietuviai šali
nasi nuo bolševikų ir vi
sokio plauko laisvamanių, 
nes jie žino, kad jie tik 
tvirkina jaunimą įvairiais 

! ant kalno
kur
Sveikiname susipratusius

parengimais, 
tik girtuokliauja.

Svarbus Susirinkimas
Penktadienį, (7:30 vaka--pasiduos aukščiaus išvar

gę) įvyks specialus, mer- dytiems darbuotojams. Į 
ginų sodaliečių susirinki- trumpą laiką jau geri 
mas. Jame, be jokio išsky- žmonės parodė savo gerą 
rimo ir pasiteisinimo, tu
ri būtinai dalyvauti visos 
narės?!

Klebonas padarys svar
bius pranešimus.

širdį su aukomis. Kasie- 
' riaus knygose parodo se
kančias įplaukas: Šv. Ce
cilijos choro ir vargoni
ninkų apskričio koncerto 

1 pelnas naujų vargonų fon-Panelė Veronika Kašė
taitė, atvyko iš New York dan: $22.00. Pavieniai as- 
praleisti tris savaites su menys 
tėvais, — -
Tewksbury. 1
draugei, populiarei Vero- ; tras
nikai! Rūdininkas. iK Karsokas. —$2.00.

Naujosios Anglijos lietuviai su išsiilgimu laukia 
liepos 4 d., kurioje įvyks tradicinė Lietuvių Diena Ma
rianapolio puikiame parke, Thompson, Conn. Ateina 
žinių iš visų Naujosios Anglijos kampų, kad tą dieną . 
visi ir iš visur ruošiasi vykti į Marianapolį. 
jų rengiasi vykti automobiliais, kiti busais, 
traukiniais.

Bostoniečiai ir Norwoodiečiai smarkiai 
zuojasi sudaryti ilgą lietuvišką traukinį, kuriuo va
žiuodami galės lietuviškai dainuoti ir tirėti tikrai 
“good times”. Iš Boston veikėjų teko išgirsti, kad ti- 
kietų platinimas eina visu tempu. Mat šiemt vykstan
tiems iš Bostono ir Norwoodo traukinio bilietai labai 
papiginti — tik $1.25 į Marianapolį ir atgal.

Manantiems vykti į Marianapolį, patartina bilie
tus įsigyti iš anksto, nes transportacijos komisija tu
ri žinoti kiek bus reikalinga užsakyti vagonų. Bilietų 
galima gauti “Darbininko” administracijoje ir pas 
vietinius veikėjus.

PROGRAMA — Lietuvių Diena prasidės iškil
mingomis Šv. Mišiomis 10 vai. ryte vasaros laiku. Po 
Mišių bus dainų koncertas, kurį išpildys N. A. Para
pijų Chorai. Muzikali programą atliks iš Waterburio 
Šv. Juozapo par. Švilpukų Orkestras iš 80 berniukų. 
Bus baseball, olimpiada, garsūs ristikai ir tt.

Iš Chicagos atskris lak. A. Kiela: — Liet. Dienos 
Reng. Kom. pirm. A. Peldžius yra gavęs iš p. Kielos 
laišką, kuriame p. Kiela tikrai pasižada atskristi i 
Lietuvių Dieną. Taigi, N. Ang’ijos lietuviams bus į- 
domu susipažinti su garsiu Chicagos lakūnu p. Kiela, 
kuris ateinančiais metais rimtai rengiasi skristi iš 
New Yorko į Kauną.

ŠOKIAI — Lietuvių Dienoje grieš skaitlinga Me- 
lodians orkestras, erdvioje kolegijos gimnastikos salė
je. Šokiai prasidės 3 vai. p. p. ir trauksis iki 8 vai. va 
kare.

SVEČIAMS VAIŠĖS — Atvykusius svečius bei 
viešnias į Marianapolį, šeimininkės pavaišins skaniau
siais valgiais ir gėrimais, nes Lietuvių Dienos šeimi
ninkės iš anksto ruošiasi svetelius kuoiškilmingiau- 
siai pasitikti ir juos pavaišinti. Taigi, visi ir visos, 
liepos 4 d. vykite į Marianapolį.

KAS BUS JEI LYTŲ? Visi tikimės, kad liepos 4 
d. bus giedra ir graži diena, bet jei tą dieną pasitai
kintų lietus, tai visos iškilmės ir programas įvyks ry
tojaus dieną — liepos 5 d.

Vieni iš 
o treti

organi-

WESTFIELD, MASS.
VESTUVĖS

lyvaus lietuviai iš visos 
Naujos Anglijos linksmai 

| praleisti suvažiavimo die- 
■ ną.

Šeštadienį, kleb. kun. V. ---------
Puidokas suteikė Mote- Namų savininkai šįmet 
rystės Sakramentą Pranui turės mokėti $TT2u už 
Šaknaičiui iš Waterburio $1000 taksų; tai yra, $6.- 
ir panelei Anelei Mockai- 70 daugiau už pereitus 
tei iš Westfieldo. Jos tėve
lis yra vietinis biznierius, 
kurs išdirba minkštus gė
rimus. Liudininkais buvo 
Juozas Vitkauskas iš Wa- 
terburio ir p. Antosė Moc- tymus taip, kad tokia di- 
kaitė. Jaunavedžiai apsi- dėlė dalis miesto užlaiky- 
gyvens Waterburyje. Lin- rno nepultų ant namų sa- 
kime geriausios kloties vininkų.
gyvenime. ----------

PIRMA KOMUNIJA
Pereitą sekmadienį, įvy

ko pirma Komunija mūsų 
parapijoje. Fotografas R. 
Petkus nufotografavo Pir
mosios Komunijos grupę.

metus. Kad išsigelbėti} 
nuo didelių taksų, mies
tas turi sumažinti išlai
das, reiškia, patarnavimą, 
arba pakeisti taksų įsta-

Nuo liepos 1 d., WPA ir 
PWA manoma pradės vy- 

naują programą, 
tik
“relief”
prieš lapkričio

tie, kurie 
arba

kdinti
Pirmiau
gaudavo
“welfare”
1, 1935 galėjo gauti WPA
projektų darbą. Dabar 

LIETUVIŲ DIENA 1 manoma, kad WPA ir PW 
Westfieldiečiai važiuoki- A galės dirbti visi bedar- 

me į Kolegiją liepos 4. Da- biai. Jurgis Jonas.aukavo: Pranas
Bruzgalis $30.00, Benedik-gyv. Trull Rd 

Linkėjim a i tas Paplauskas, $5.00. Pe- 
k___. tt .__ . Vaikšnoras —$5.00.
■-------- ---------------- ---■ J-

.....„-..„S Žukas — $2.00. A. H. Wa-LA WRENCE, MASS, j ?land — p°vien*
_______ ♦ dolerį aukavo: Kun. J. A- 

leksiunas iš Brooklyn, N. 
Y. Iš Lavvrence — J. Za- 
penienė, V. Taškunas, E 
Jaurienė, M. Astravokas, 
W. Struczko. Širdingą a- 
čių reiškiame aukavu
siems. Lauksime daugiaus 
aukotojų, ir auginsime 
naujų vargonų fondą. Bir
želio 21 d. Palangos parke. 
Šv. Elzbietos draugija bu
vo surengusi pikniką, 
skirdama visą pelną nau
jų vargonų fondan. Ats
kaitos dar nepadarytos; 
kiek pelno liko dar nežino 
me. Šv. Elzbietos draugi
ja pirma pasirodė savo 
širdingu prijautimu nau
jų vargonų reikale. Ši dr- 
ja verta didžios pagarbos.

Vox Humana.

•9
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Šv. Pranciškaus parapi
jos Šv. Cecilijos choras 
rengia gegužinę liepos 5 
d. Palangos parke. Cho
ras sudainuos linksmų 
gražių dainų. Taipgi bus 
įvairių pasilinksminimų, 
ir margumynų. Atsilan
kius skaitlingiausia šeima 
gaus dovaną. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Ten pa
miškyje valgysime, gersi
me ir dainuosime! Šios ge
gužinės visas pelnas ski
riamas į naujų vargonų 
fondą.

Naujų Vargonų Fondas 
Auga

Dėka mūsų choro komi
sijos, kuri deda daug pa

s

DIDELE ekskursija

Į LIETUVĄ
* Dideliu ir populiariu garlaiviu

ITATENDAM
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21, 1936
Į KLAIPĖDĄ (per Ro+terdamą)

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės j:

HOLLAND-AMERICA LINE

COSMOPOLTTAN TRAVEL 
SERVICE

Pro>. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand Sc, Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS” 
14 Varnon Sc, Worcaatar, Maaa.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Mam St.. Moatollo. Mm

“DIRVA”
6820 Suparior Ana, ChvaUnd, O.

P. MOLIS 
1730—24d> St, Dotrat, Mich.

"NAUJIENOS”
1739 So. Halatad Sc.CMeafo, IIL 

J. SEKYS z
433 Pirk Se, Hartford, Conn. 

A. S. TREČIOKAS
1*7 Adann St.. Nevirk, N. J.

A. VARASIUS
UOOCanon St,

3-o. rilUDUrgn, r®.

VIENYBE TRAVEL BURBAU
193 Grand St., Brooklyn. N. Y. 

C. J. KASHNER
1921 Caraon St.

SA. Pinaburgh, Pa.
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DAINŲ ŠVENTE - Naujosios Anglijos Parap. Chorai 
OLIMPIADA - Arba Įvairiausi Žaidimai
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Penkvadieals, Liepos 3 d., 1936 DARBININKAS 8.

A
i

Rytinių Valstybių Žinios
1

Studentų ir Profesijonalų 
Seimas

SVARBUS PRANEŠI- tų bus bendros sesijos. 
MAS i Vakare, 8 vai. įvyks

----------- kilmingas koncertas
“Amerikos Lietuvių Ka- gerbimui Seimo delegatų 

talikų Studentų ir Profe- ir svečių. Taipgi bus rodo-i 
sijonalų Sąjungos” Centro ma ir visų seimo ‘movies’;; 
Valdyba šiuomi praneša, Studentų ekskursija į Lie-; 
kad Studentų ir Profesijo- tuvą 1935 m.; iš Ameri- 
nalų Seimas įvyks š. m. kos lietuvių gyvenimo;: 
liepos (July) 7 ir 8 d. (an- Lietuvos sostinė — pa- 
tradienį ir trečiadienį), vergtasis Vilnius ir ttJ 
Marianapolis College, šiuos paveikslus nutraukė( 
Thompson, Conn.

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

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

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

Kiekviena kuopa siunčia 
po vieną delegatą nuo 
kiekvienu penkių pilnai 
užsimokėjusiu kuopos na
rių. Delegatų įgaliojimai 
privalo turėti šiuos para
šus: Dvasios Vado, Pir
mininko, ir Raštininko. 
Šie delegatai turi balsavi
mo teisę.

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

Visos kuopos privalėtų

iš-
pa-

i asmeniškai Jonas C. Mor- P-nas Jonas Č. Morkūnas,
A. L. K. Studentų ir Pro- 

Trečiadienį, Liepos 8 <1. tro Pirmininįas>- -Darbi-

PILSUDSKIO ŠIRDIS
LIETUVIŲ LENKINIMAI

I

Mirusiojo Lenkijos dik
tatoriaus Pilsudskio, želi- 
govskijados sumanytojo 
širdis palaidota okupuo
toje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Gegužės 12 d. 
Pilsudskio širdis pernešta 
į Rasų kapus ir padėta į 
pastatytą mauzoliejų gre
ta motinos palaikų, kurie 
pernai rudenį iš Suginčių 
(nepriklausomoje Lietu
voje) buvo nugabenti į 
Vilnių.

Lenkų žiniomis į laido
tuves atvažiavo apie 600 
specialių traukinių. Kelei
vius vežė labai pigiai ar
ba ir visai dovanai. Šir-

|bus nešiojo mūsų vaiku
čiai. Ačiū gerb. lietuvai-l 
tems sesutėms, kad taip 
sumaniai juos aprengė ir 
išlavino. Abiem kunigam 
Jonam, klebonui kun. Am- 
botui ir Kripui įteikė po 
gėlių bukietą su geriau-Į 
siais vardinių linkėjimais, 

j Abu kunigai kalbėjo ir ^madienį birželio 28 d. 3 
džiaugėsi vakarėliu ir tin- yaj po pietų. Visi tris mu
gamais .
i Sesutes ir vaikučius.
i1i vaikelius į lietuvišką 
j talikišką parapijinę 
kyklą. Tai buvo tikrai

! naudingai ir kultūringai 
oraleistas vakarėlis. Da- 

ky- 
riai nuo Kinder^ąrto^ un.

c-a mokslo

Valinčius - Mickevičiūtė gio Galkausko išnuomotas
1 - y- “šoras” — buvo kaip tik.

parinkta tokiam šeimyniš
kam pasilinksminimui. Vi
si, kurie tik dalyvavo bu
vo pilnai patenkinti. Už 
puikią išvažiavimo tvarką

Paskutinės šio meto bir-
. . . . . želinės vestuvės įvyko se-

kunigai kalbėjo ir kmadienį birželio 28 d.
• 1 ” ‘

žodžiais pagyrė sų parapijos kunigai buvo 
. — Ra- liudytojais priėmimo mo-

gino lietuvius siusti savo terystės sakramento Juo- ypatinga garbe ir choro
ka

ino-

fesijonalų Sąjungos Cen- 'yvav0 visi mokyldos si 
71.—“Darbi- l--- -----

8.o0 vai. ryte Šv. Mišios, ninko” bendradarbis ir rė- Tuomi užsibai"-1
Vėliaus sesijos iki pietų. 
Po pietų laisva.

Vakare, 8 vai. įvyks vie
šas pasilinksminimas (se
mi - formai dance) vi
siems Seimo dalyviams. 
Nuoširdžiai kviečiama vi- i 

sus apylinkės studentų 
kuopos narius į šį gražų 
pasilinksminimą.

PRAŠOMA PRANEŠTI
Visi delegatai, nariai, 

svečiai ir tt. yra nuošir
džiai prašomi pranešti 
kuoankščiausiai apie savo 
asmenišką arba būrio 
skaičių atvykimą per lai
šką. Visais reikalais krei
pkitės į — Convention 
Committee, Marianapolis 
College, Thompson, Conn., 
arba į Centro Pirmininką 
— Mr. John C. Morkūnas, 

Willite Dr., Rochester, 
Y.

I

41 
N.

BUS RODOMA

ĮDOMŪS “MOVIES"
STUDENTŲ IR PROFE- 

SIJONALŲ SEIME

mėjas.
dentų
Seimą, liepos 7 d., Maria- 
napolio Kolegijoje.

Jis atidarys Stu- metas pas mus IIn^fn~de. 
ir Profesi jonalų ,' ’

i

JERSEY CITY, N. J

Labai malonu nas^jėti, 
kad suaugę ir
jaunimas mė^s+a ''♦■'ūlan- 
kyti į tokius vakarėlius.

Tretininkai 
Susiorganizavo

Birželio 28 d. Jersey Ci- 
ty tretininkai turėjo savo 
mitingą. Jame išrinko pir
mininką Oną Minkienę, 
sekretorę — Petronėlę 
Patronienę, Kasininką — 
Angelą Černiauskienę ir 
ligonių lankytojais — Ro
žę Balutienę. Mėnesinėms 
konferencijoms ir Komu
nijų priėmimui paskirtas 
trečias sekmadienis kiek
vieno mėnesio. Dieve pa
dėk sėkmingai darbuotis.

ii

Studentų ir Profesijona- 
lų Sąjungos Seime, kuris 
įvyks š. m. liepos (July) 
7 ir 8 d., (antradienį ir

Vedybos
Birželio 27 d. šv. Onos 

bažnvčioie susituokė Jo
nas Maziliauskas ir Ona 
Nakavičiutė. Laimingo ir 
ilgo gyvavimo.

HARTFORD, CONN.
MOKYKLOS VAIKUČIŲ 

VAKARAS
Pereitą sekmadienį Švč. 

trečiadienį),'Marianapolis Trejybės Mokyklos vaiku- 
College, Thompson, Conn., 
Sąjungos Centro Pirmi
ninkas Jonas C. Morkūnas 

puva.cuų sutik,° parodyti savo as- 
kuogreičiausiai atsilygin- meniskai nutrauktus įdo- 
ti prieš Seimą su i___
Centro nario mokesniais Į ksius 
($1.00 studentams ir $2.00 ramos dalyje, 
profesijonalams). Pinigus] 
siųskite Centro Iždininkui 
— Mr. Peter Barzilauskas, Stud. 
8071—87th Rd., Woodha- geimai 
ven, L. I.. N. Y. Siunčiant 
pinigus būtinai pažymėki-i 
te kas, kiek, i 
kokius narius siunčiama. ,

Visų kuopos nariu var- lr tl- Taipgi, pernai įvyko 
dus ir pavardes ir adresus Studentų ir Profesijonalų 
kuo ankščiausiai prisius- Sąjungos pirmoji suruoš- 
kite Centro Finansų Se- ekskursija į Lietuvą 
kretoriui — Mr. Peter Pa- <1935 kuri buvo nu‘

traukta. Bus rodoma įvai- 
jrios įdomios vietos kelio
nėse ir Lietuvoje; — sve
čiuose pas Lietuvos buv. 
Prezidentą poną Antaną 
Stulginską; Ateitinin k ų 
25 metų Jubiliejinis Kon
gresas Telšiuose; svečiuo
se pas Lietuvos Preziden
tą Antaną Smetoną; sve
čiuose pas Amerikos Am
basadorių Kaune; gražio
sios Lietuvos vasarvietės 
prie Baltijos jūrių (Nida, 
Juodkrantė, Palanga, ir 
t.t.); Nemuno upe; Kau
nas ir apvlinkės; Lietuvos 
pavergtoji sostinė Vilnius 
ir apylinkės, ir tt.

Daugelis asmenų gali 
pamatyti savo šiuose kru- 
tamuose paveiksluose ir

savo mius krutamuosius pavei- 
“movies” —prog-

Bus rodoma paveikslai 
Amerikos 

ir Prof. Sąjungos 
i ir dalyviai nuo 

- -■ — 11932 iki 1935 m.; iš Ame-
“ „ rikos lietuvių veikimo į- 

už ką ir už vairiose kolonijose Naujo- 
i je Anglijoje, New Yorke,

Liet. Kat.

I

rolis, 51 Arlington St., 
Worcester, Mass.

SEIMO DELEGATŲ 
APRŪPINIMAS

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

SEIMO PROGRAMA
Antradienį, Liepos 7 d.
Seimas prasidės iškil

mingomis pamaldomis Ko
legijos koplytėlėje. Seimo 
atidarymas įvyks Kolegi
jos Salėje. Rytą ir po pie-

■■■■M

čiai turėjo savo vakarėlį 
per kurį jie savo driliais. 
perstatymėliais, kalbomis 
ir įvairiais pasirodymais 
mus džiugino. Atsilankė 
pilna salė žmonių. Vaiku
čiai vadovystėj gerb. lie
tuvaičiu Sesučių puikiau
siai atliko savo roles. Tai 
buvo galima sakyti spal
vų vakaras... visokius, vi
sokiausius kostiumus - rū

narių padėka priklauso 
rengimo komisijai, būtent. 
Stasiui Jankūnui, Jonui 
Mazurevičiui, Aleknavi
čiui, adv. Tomui Grajaus
kui ir panelėms Laukai- dies laidotuvėse dalyvavo 
čiutei, Onai Česniutei, Hil- prezidentas, 1 _ ’ _ ’ ‘
dai Mandravickiutei ir 
raštininkei poniai Onai 
Malinskaitei Gribienei.

Komisijai pagelbėjo Jo
nas Stočkus, Vincas Čep- 
linskas, Alfonsas Adomai
tis, Jonas Remeikis, Juo 
zas Juknelis, Vincas Si ja- 
vičius, Marijona Mažei- 
kiutė ir kiti. Tarp svečių 
atsilankė parapijos kuni
gai, ponai Čižauskai ir po
nai Jonas Jasaičiai. Jei ne 
klystu į tą visą pramogą 
daugiausiai rūpesnio ir 
pasišventimo įdėjo vice
pirmininkas Jonas Mazu- 
revičius ir raštininkė po
nia Ona Gribienė. Visi 
choro metiniai išvažiavi 
mai vra puikūs, draugiški, 
bet šių metų ar nebus ti.:- 
puikiausias? Gaila, kad 
visas Baltimorės lietuviš
kas jaunimas nesispiečia 
į tokią draugiją, kaip kad 
yra mūsų parapi jos cho
ras, kuriame lietuviška 
dvasia, lietuviški idealai 
klęsti ir gyvuoja. Balti
morės jaunuoliai ir mer
gaitės, pasiryžkit rudeni 
žūt-būt priklausyti prie 
parapijos choro.

zo Valinčiaus ir p-lės Ele
nos Mickevičiūtės. Vestu
vių procesiją sudarė net 
vienuolika porų. Į bažny
čią procesiją įvedė jauni
kis Juozas Valinčius su 
savo sesute Patricija, at
vykusią net iš Mahanoy 
City, Penna. Paskiausiai 
maršavo jaunoji, p-lė Ele
na Mickevičiūtė vedama 
Eduardo Grudzinsko. Svo
tais buvo visiems gerai 
pažįstami parapijiečiai: 
Pabedinskai, Bladžiūnai. 
Jankauskai ir Markaus
kai. Vestuvių puota įvyko 
jaunosios tėvelių namuose 
217 President Št. Naujai 
porai linkime gausiausių 
Dievo malonių!

I
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IŠVAŽIAVIMAS
Lietuvių Katalikų Ju- 

nior High School gradu- 
antai-ės pereitą savaitę 
turėjo savo išvažiavimą 
Lake Congamond, South- 
wick, Mass. Diena buvo 
lietinga, bet vaikučiai tu
rėjo extra good time. Al- 
tar boys irgi dalyvavo. Jie 
maudėsi, laiveliais plaukė, 
roller čiužinėjo, valgė ir 
linksmai šnekučia v o s i. 
Dalyvavo ir kunigai Am- 
botas, Karlonas, brolis Jo
nas iš LaSalette ir Kripas. 
Beje ir gerb. lietuvaitės 
sesutės buvo su mumis. 
Joms irgi buvo malonu 
prisižiūrėti kaip vaikučiai 
linksmai žaidė ir linksmi
nosi.

Reikia padėkoti pp. gra- 
boriams Venskūnui ir 
Vaškelevičiui, biznieri u i 
fotografistui Giedraičiui, 
Poviloniams už pavėžini- 
mą automobiliais ten ir 
atgal. Buvo vienas busas 
Conn. Co., kurį vairavo 
lietuvis Matas Kripas. 
Manau vaikučiai ilgai ne
užmirš to “good time”.

i

tikimės, kad jie ras progą Dalyvavo kunigai: Gra 
L atvykti į Studentų ir Pro
fesijonalų Sąjungos Sei
mą.

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

Dėl informacijų ir smul-

i

vyriausybės 
nariai, kariuomenės ins
pektorius, seimo ir senato 
pirmininkai, generalite- 
tas ir karinių bei civininių 
valdžios įstaigų atstovai. 
Iš Pilsudskio širdies lai
dotuvių, kaip matyti, len
kai norėjo padaryti dide^ 
lenkiškumo demonstraci- 
ją okupuotoje Lietuvoje. 
Tai demonstracijai steng
tasi suteikti kuo daugiau
sia pompos (išpūsto, triu
kšmingo iškilmingumo). 
Pats širdies laidojimas 
turįs vaizduoti okupuoto- 

" sios Lietuvos sutapimą su 
Lenkija.

Šių laidotuvių intencija, 
tikrai pasidaro kiekvie
nam aiški, išgirdus, kad 
Lenkijos ministerių kabi
netas, jau paskyrė lėšų 
dar šiais metais 100 pra
džios mokyklų įrengti o- 
kupuotoje Lietuvoje. Jos 
būsiančioms pavadintos Pil- 

. sudskio vardu. Tačiau len- 
(kų valdžios nutarimas jos 
atstovų kalbos Vilniaus 
Rasų kapuose laidojant 
Pilsudskio širdį apie kul- 

šš. Vardo Dr-jos Piknikas tūros kėlimą nesiderina 
Antras šios vasaros pa- su lenkų administracijos

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

Vilkauskienė - Jonaitienė
Pasaulis nuo Adomo lai

kų nei kiek neatsimainė, 
vienur vestuvės, o kitur 
laidotuvės. Taip ir Balti- 
morėje. Pereitą savaitę 
dar dvi senos lietuvės at
siskyrė su šiuo pasauliu, 
būtent Elzbieta Vilkaus
kienė ir Agota Jonaitienė. 
Abi buvo senos Baltimo
rės gyventojos ir ištiki
mos šv. Alfonso parapijos 
narės. Abi sirgo virš dvie
jų metų, todėl mirtis, nors 
ir nemalonus svečias tų 
gerų mamyčių šeimoms, j 
tačiau ligoninėms buvo 
pageidaujamas paliuoso- 
tojas nuo jų kančių. Abi 
buvo aprūpintos bažny
čios šv. Sakramentais. A. „ . . . , . T •
a. Elzbieta Vilkauskienė j lapijos piknikas įvyks na- žygiais, okupuotoje Lietu- 
buvo palaidota ketvirta- prastoj vietoj Arion Par- 
dienį, birželio 25 d. su vie- ke P° .ploba ŠS. Vardo vv- 
nomis mišiomis: Agotos rŲ dr-jos, sekmadienį, lie- 
Jonaitienės laidotuvės į- Pos d- Kadangi tai vra 
vyko pirmadienį, birželio metine pramoga, ir ka- 
29 d. su trejomis mišio- dangi SS.~ Vardo dr-ia 
mis. Kadangi pastaroji skaito virš 300 narių, tai 
priklausė prie altoriaus ir gailraa tikėtis gražių p- 
rožančiaus dr-jos ir vieti-, sekimų, 
nės tretininkių kuopos, 
tai šeštadienio vakarą tų 
draugijų narės susirinku
sios į velionės namus at
kalbėjo rožančių ir kitas 
maldas. Amžiną atilsį mirties sukaktuves, 
duok joms Viešpatie, o madienį liepos 5 d. Suma 
šviesybė amžinoji 
joms šviečia!

C.L.C. SUSIRINKIMAS
Šiomis dienomis viso 

Connecticut Valstybės ka
talikiško lietuviško jauni
mo Organizacija C.L.C. 
turėjo savo bertaininį su
sirinkimą vyčių kamba
riuose, Hartford, Conn. 
Susirinko gausus būrys 
delegatų-čių ir svečių.

deckas, Karlonas, Parapijos Choro Metinis
tis ir Kripas. Neteko man v Išvažiavimas 
būti susirinkime ilgai, ka- ios chorag’ kad *alaikius 
dangi susirinkimas tęsėsi šeimyniškus santykius ir 
kelias valandas, tai nei ne- praleidus dieną draugiš- 
žinau ką nutarė. Visgi fcoj nuotaikoj, turi bendrą 
malonu matyti, kad C.L. privatišką išvažiavi m a, 
C. jau kelinti metai gy- kur nors prie vandens. Šį- 
vuoja ir veikia. Neužilgo met tas išvažiavimas įvy- 
manoma sutraukti lietu-

tegul

v».

n- i

I 
I 
) ŠŠ. Petro ir Povilo 

Atlaidai
Kad tinkamai paminėti 

apaštalų kunigai k š č i ų 
sek-

bus su išstatvtmu ŠŠ. Sa
kramento. Tiesa, visi a 
paštalai buvo garbingi, iš
skyrus Judą Iškąri jotą, 
tačiau iš visų garbingiau
si beabėjo buvo šv. Petras 
ir šv. Povilas, kurie tą pa
čią dieną birželio 29, 34 
metais po Kristaus įžengi
mo į dangų, savo krauju 
aplaistė krikščionybės pa 
sėtą sėklą Romoj.

voje, kurie net ir tęsė tą 
jau esama kultūros grio
vimą. uždarinėjo ir ant
spaudavo lietuvių kultū
ros židinius. Ir tą dieną, 
kuria lenkai laikė tokia iš
kilminga, okupuotoje Lie
tuvoje buvo tęsiamas te
roras prieš lietuvių kul
tūros ištaigas. Tsb.

• v

Todėl mūsų pasišventu
siam dvasios vadui linki
me tikrai gaivinančių ir jo 
išsemtas spėkas atnauji
nančių atostogų!

Bažnyčioj Vasarinė 
Tvarka

Pereitą sekmadienį baž
nyčioj buvo pagarsinta 
vasarinė tvarka. Sekma
dieniais, išskyrus atlaidų 
dienas, suma 11 vai. bus 
skaityta. Palaiminimas su 
ŠŠ. Sakramentu įvyks 
tuoj po mišių 8:30 vai. Šv. 
valanda bus laikoma tik 
pirmą penktadienį liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais. 
Savaitės bėgyje, išskyrus 
šeštadienius, vakarais jo
kių pamaldų nebus. B. K.

Kun. Dubinskas Vyksta 
Atostogų

Mūsų kuklus sunkiai 
dirbąs kunigėlis Antanas 
Dubinskas, pirmadi e n į, 
liepos 6 d., išvyksta ke
lioms savaitėms pailsėti. 
Ištikrųjų, jei kas užsidir
ba atostogas, tai kun. Du
binskas. Kur tik yra dar
bas, ten jį matysi — šeš
tadieniais, jis pirmas išei 
na klausyti išpažinčių; se
kmadienio rytais, ar anks
ti ar vėlai jis laiko mišias, 
visuomet rasi jį klausyk
loje. Ligoniai gerai pažįs- MENTO, 
ta mūsų tėvelį. Jis juos 
atlanko ne tik su sakra
mentais, bet ir taip be
veik kas savaitę užvažiuo
ja pakalbinti, suraminti. |

ko sekmadienį, birželio 28 
pa-kmenų, žiūrėkite į šio lai- viską katalikišką jaunimą J- Išvažiavimo vieta

1__ ___________1_ , arba iš kitų miestų, miestelių, čių choro nariu. Jankūno,
kreipkitės į: Convention kaip tai: Stamford ir kitų.

Marianapolis Jaunimas rengiasi prie sa-
metinės Olimpiados,

Centro Valdyba. Lake Compounce, Bristol

kraščio numerius, I
i

Committee,
College, Thompson, Conn. j vo

• Graiausko,
Vinco Sijavičiaus ir Jur-

NATURAL - LAX - HERB TEA
J*»i£ni nori iSvengti ligas kaip tai: viduriuose gazus, votis, galvos 

skaudėjimu. Salti, katarų, npendiky, įdegimą, tonsolų, rheumatis- 
mą, nervŲ ligas, eezomą, inkstų ligas, kepenų ligas, dantų ligas ir t.t. 
Vartokite Thoinsono NATŪRAI. - LAX - HERB TEA, tai yra viena 
IS geriausių paliuosavimuf, iftvallmui ir sutvarkimu! pairusių vidurių.

Thomaono NATŪRAI. - T.AX - HERB TEA yra sutaisyta iŠ 12-kos 
Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir Aakirų. kurte turi 
visas minirnlęs druskas ir Vitaminus, kas yra bOtinai reikalinga žmo
gaus kūnui.

NATl’RAL-T.AX-HERR TEA turi skanų smokų ir kvapn). Ovarnn- 
tuojame už kiekvieną pakelį ir pasekmes. NATŪRAI. - I.AX - HERB 
TEA pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money Order už 50c., o mes 
jums už tai pasiųsime N.LH.T. Reikalinga Agentų moterų ir vyrų, 
geras uždarbis. Rašykite lietuviškai bei angliškai, aš esu Lietuvis. 
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Conn. Po susirinkimo bu
vo užkandžiai ir šokiai. 
Sveikiname C.L.C. narius 
ir jų delegatus-es už tokį 
gausų pasirodymą. Lai 

į gyvuoja C.L.C. ir lai lietu- 
i viai jungiasi vienybėn, y- 
patingai mūsų jaunimas.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

• i

NAUJOS GIESMĖS
Viename sąsiuvinyje 5- 

kios giesmės: “PER TAVO 
ŠV E N T Ą PRISIKĖLI
MĄ”, 
NA” 
“AVĖ REGINA” 
GĖLŲ GIESME”

Nauji Mišparai 
PERAE DE SS.

dviem,

“LINKSMA DIE- 
“REGINA COELI”, 

ir “AN- 
35c.

— VES- 
SACRA- 
trims ir 

keturiems balsams 35c.
Užsakymus siuskite: 

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.


