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įvyks antradienį, liepos
Kunigų Vienybės Seimas
21 dieną, 7 vai. vakare,
“Darbininko” redakcijos
kambariuose. Svarbus suįvyks trečiadienį, liepos 22 dieną, š. m., Atlantic
sirinkimas. Kviečiame da- City, N. J. Prasidės 10 vai. ryte. Vietą paskelbsime
lyvauti.
vėliau. Gyvenimo bėgantiems reikalams spręsti kvie Austrija Pasižadėjo Slap
tai Sustiprinti Savo
čia visus kunigus imti dalyvumą.
Kun. J. švagždys,
Kariuomenę
pirmininkas
Kun. K. Urbonavičius, pirmininkas
Kun. J. Simonaitis, iždininkas
Antanas F. Kneižys,
LONDONAS — Austri
Kun. P. Juras, sekretorius.
sekretorius
ja ir Vokietija pasirašė
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Kruvinos Riaušes
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Nice, Prancūzijoj

_ _ _ _ _ _ _ r_ _ _ GARSO" REDAKTORIUS Blum Esąs Stalino Įrankis
traukinio nelaimėje Nice, Prancūzija — Lie-( Paryžius, Prancūzija —
Bolševikų “L.” raporte- Bažnyčia Yra Žymiausia Darbininkų
ris, darydamas Dr. Jono
priklausomybę, o Austrija
-----------

pos 12 d. — Šią naktį Ni- Prancūzijos kariuomenėje
Šliupo kalbos apžvalgą
pasižadėjo paleisti į lais- j Detroit, Mich. — Liepos I ce didžiose gatvėse įvyko komunistai veda smarUžtarytoja,
Sako
Vyskupai
rašo, kad jo misijos tiks
vę visus poetinius nusi- 4 d. Michigan Centrai lini- į demonstracijos ir riaušės kiausią agitaciją prieš
Chicagos tarp kairiųjų, dešiniųjų ir, kariuomenės viršininkus,
las esąs “prašyti Ameri Mexico City — Šiomis ninkus pavergia ir išnau I kaitusius naeius.
jjos *traukiniu iš ™
kos lietuvių pagelbėti į- dienomis Meksikos vysku doja.
Vokietijos diktatorius važiavo “Garso” redakto- policijos. Riaušėse dalyva- kad sukurščius kariuomesteigti Etikos ir Kultūros pai išleido ganytojišką
Hitleris norėjęs išsiderėti, rius p. Matas Zujus ir iž- vo apie 10,000 žmonių.Į nę kelti revoliuciją, rase
Draugiją Lietuvoje, užsi laišką, kuriame aiškiausia 839,123 DARBININKAI kad Austrijos kancleris do globėjas Juozas Jonei- Riaušės kilo kada kairieji įžymus Prancūzijos laikDr. Kurt Schnuschnigg ka su žmona. Jie grįžo į į užpuolė dešiniųjų masini rastis “Le Temps”. Kaltiprenumeruojant tos drau pakartoja Katalikų Baž
NETEKO DARBŲ
garantuotų, kad per 10 namus iš LRKSA. Jubilie- i susirinkimą. Policija ban- na už visą tai socialistą
gijos žurnalą”.
nyčios pažiūras į darbi
seimo,
Toliau rašo, kad užbai ninkus ir valstiečius.
dė išsklaidyti kairiuosius, Blum, dabartinį premierą,
Washington, D. C. —Pa- metų nebus grąžinta mo- jinio
Kelioneje,
20 mylių ats bet nepavyko. Prasidėjus kad jis esą išdavęs militagus Dr. Šliupui kalbėti, Garb. Ganytojai pareis- laidojus NRA, darbdaviai narkija, bet kancleris to
“buvo užklaustas, ar ga i kia, kad Katalikų Bažny- pailgino darbo laiką. Tą kios garancijos nedavė, o tumoj nuo Detroito, apie susirėmimui su policija, į res paslaptis sovietų Rusilės viršminėtas žurnalas čia buvo ir yra žymiausia padarę apseina su ma- tik pareiškė, kad monar- 4 vai. ryto įvyko nelaimė.] dešinieji išėjo iš svetai- jai.
egzistuoti prie dabartinių darbininkų ir valstiečių žiaus darbininkų. Taigi kijos grąžinimas nėra tai Traukinys įvažiavo į kitas i nės. Lauke prasidėjo mū- Laikraštis “Le Temps”
; vėžes ir trenkė į stovintį šiai. Sužeista 55 asmenys, rašo, kad kilus naujiems
sąlygų (Suprask, dabarti fdobėja, užtarytoja ir ko- dėl tokio darbdavių elge “vietinė programa”.
g]
_
.
Austrija
slaptai
užtikri-j
prekinį traukinį.
nio
tautininkų režimo. votoja už jų geresnę būk sio 839,123 darbininkai ne
, ,v.
... . , 1 streikams, kada visoje
Red.), kuomet kiti lais lę. Bažnyčia visados rūpi teko darbų , sako Wm. no Hitleriui, kad ji sustip-i Keleivinio traukinio in- ' Valdžios mmistenų ka- valstybėje vyksta riaį.
pavojus. g-s -r ^raujo praiiejimas,
vesni laikraščiai Lietuvo- į nosi ir rūpinasi darbinin Green, Amerikos Darbo , rins ir padidins savo ka-1 žinąs, gerokai apskaldy-. binetui gręsia pavojus,
je uždarinėjami?” Dr. Jo kų reikalais. Ji visados gi Federacijos prezidentas. riuomenę iki 300,000 ka-] tas, galutinai įėjo į rėvą Streikai plečiasi. Prama- socialistas ore m i e r a s
darbininkų Blum gavo daugumos pa
nas Šliupas, tas pats, ku-Į na darbininkus nuo išnau-į Be to, kompanijos nuka reivių, kurie saugotų Aus- ir įsimušė į minkštą žemę, tomas ūkio darbininktj
ris Amerikos lietuvius i dotojų ir juos (darbinin pojo algas darbininkams trijos nepriklausomybę. pirmasis vagonas taip pat streikas.
sitikėjimą. Tas aiškiausiai
Visa Europa yra nepa- gerokai susmuko žemėn. Be to, Dramatoma dau- parodo, kad jis vaidina
kurstė pakardinti kunigus kus) globoja.
ir pablogino darbo sąly- prastai
susidomėjusi Aus- Du prekinio traukinio va- giau riaušių.
varpinyčiose, klausė j u i
Kerenskio rolę.
Vyskupai
įspėja
darbig
as
trijos - Vokietijos sutarti- gonai pavirto griuvėsiais,
atsakė, “jog jų sudaryta ninkus ir valstiečius, kad
mi. Italijos diktatorius o trečiasis kaž kokiu būdu
sutartis su vidaus reikalų
jie
neklausytų
įvairios
rū-,
Mussolini patenkintas su išliko sveikas ir buvo už Darbininkų Radio Programa
ministerija ant tam tikrų
sies
radikalų,
komunistų_
______
__
tartimi, nes jis mano, kad mestas ant greitojo trau-į
sąlygų, užtikrinanti jo eg
socialistų,
nes
jie
yra
Neįvyko
dabar lengvai galės susi kinio sudužusio priešakio, i
zistavimą”.
veidmainiai
ir
darbininkų
Žodžiu
sakant,
susidarė
daryti blokas: Vokietija,
Šliupo steigiamoji “Eti
priešai.
Jų
svarbiausias
VVorcester,
Mass.
—
Pe

Austrija, Italija ir Ven griuvėsių kalnas, kuriame
kos ir Kultūros draugija”
Perkūnėlis Sugadino
Darbininkų Radio progtikslas
atitraukti
katali

susimaišė geležys su mereitą šeštadienį, liepos 11 i grija.
turi sau tikslą nuodyti lie
.
Stotį
.
<
r
ama
galęjo įvykti vėliau
nuo
, , ,
. Baž.
1 d., š. m. Šv. Kazimiero Labiausiai' džiaugiasi dirtirtis daiktais ir viskas,
tuvius bedievybės nuodais kus darbininkus
----------i apie 5 vai. po pietų arba
ir sukurstyti užnuodytus nycios, kad .engviau juos jįetuvįų parapijos bažny- naciai, kurie buvo įkalinti kas tik tenai pakliuvo.
Pereitą
šeštadienį,
liesekmadienį, bet nebuvo
inžinierius
bedievius, kad jie eitų vy galetų pavergti savo nau , čioje, kleb. kun. Augusti už politinius veikimus ir Traukinio
pos 11 d. Darbininkų Ra- kaip pranešti Gerb. Darbinas Petraitis suteikė Mo- jų šeimynos, bet žydai, paskutinėj sekundėj iššo dio programa iš stoties ninku Radio programos
kdyti Šliupo užmanymus, dai.
būtent, korintų, šaudytų Radikalų girimąsi, kad , terystės Sakramentą p-lei monarkistai ir kiti dabar ko iš traukinio, bet ne WCOP, Boston neįvyko,: klausytojams programos
kunigus ir pasaulionius jie esą darbininkų tikrai Marijonai Perulytei ir p. tinės valdžios opozicionie trukus mirė nuo baisaus nes žaibas ir perkūnėlis, laiką, o be pranešimo neFloyd
katalikų vadus, kaip tai siais užtarėjais yra dau Maurice V. O’Toole, vals riai nepatenkinti ir pro apdegimo. Pečkurys
iš
Jackpenktadienio į šeštadie-' sitikėta turėti klausytojų.
giau,
negu
melas.
Kai
ko

tybės taksų tarybos na testuoja prieš valdžią už £nDMPch’46n2uspėU'iš>!
yra daroma sovietų Rusi
sugad™ WC0P Pa
’ '  Taigi nenorėdami darytis
darvtis
munistai
arba
socialistai
susitarimą su Vokietija.
•f
riui.
joje, Meksikoje, Ispanijo
dvigubų
išlaidų
praleido

kur įsigali, tai jie darbi-; Jungtuvių iškilmėse da Anglija nusiteikus ne- šokti, iis atsidūrė griuvę°r°Dbang10m's apaU
je ir kitur.
me. Laukiame šeštadienio,
Šliupas tvirtina savie LIETUS SAUSROS IŠDE lyvavo labai daug žmonių, perdaug optimistiškai, bet šių vidury. Jo laimė, kad|l?' WCOP perleidimo sto- liepos 18 d. Tą dieną, jei
siems, kad jis turįs sutar GINTOSE VIETOSE tarp kurių ir Mass. Vals lauks ir tėmys kas iš to nekiio ugnis. Tris valau-: tls,VraBnghtone. Kadan- gu tik Dievulis leis, Dar
das ėmė laiko, kol pribuvę
WC0P stotis veikia t«
tybės gubernatorius Ja- išeis.
ti su Lietuvos vidaus rei
saules uzt<*eJ™o >ki bininku Radio Programa
mes Micheal Curley. Jis Prancūzija mano, kad gelbėtojai išėmė jį iš po. nu0
kalų ministerija ant tam
nusileidimo,
tai ir apie a- tikrai ivyks 2 vai. po pie
Tolimuose Vakaruose buvo Washingtone. Iš ten Austrijos - Vokietijos su tų griuvėsių gerokai sutikrų sąlygų, užtikrinanti
parato sugadinimą stoties tų. Programą išpildys
žurnalo egzistavimą. Jei temperatūra nuo 100 laip skubiai sugrįžo, kad su sitarimas yra tai ėjimas žeistą.
viršininkai
sužinojo apie Darbininkų Radio Choras,
taikiu būdu prijungti Au- Tuo traukinių važiavo 7 vai. ryte.
gu jis tikrai turi sutartį snių nupuolė iki 40 perei spėtų į vestuves.
muzikui p. Ranolui Juškai
apie šimtas keleivių. Be
su vidaus reikalų ministe tą šeštadienį, kada lietus] Anglų spaudoje tilpo striįą prie Vokietijos.
vadovaujant. Taig-i prašorija, kad jis galėtų laisvai pradėjo lyti. Dėl sausros paveikslas. Kartu su ves Šiaip ar taip, bet visoje veik visi nukentėjo mažes Sugadintą aparatą pa- j me Gerb. Radio Klausyto
skleisti bedievybę Lietu ir nepaprastai didelio kar tuvininkais nusifotogra Europoje eina skubus per- nius ar didesnius sutren- vyko sutaisyti tik apie jų šeštadienį, liepos 18 d.,
kimus ir sužeidimus.
4:30 vai. po pietų. Taigi
voje, o jis taip tvirtino sa ščio per 10 dienų mirė favo gub. James M. Cur sigrupavimas.
M. Zujus ir Joneikai va- per visą dieną WCOP sto- 2 vai. po pietų pasukti sa
viesiems, tai mums visai 890 žmonių; karštis išde- | ley ir kleb. kun. A. Pet
vo radio ant 1120 kilocvcKUN. COUGHLIN PRA žiavo paskutiniam vagone, tis neturėjo programų.
aišku ko siekia dabartinė gino užsėtus laukus ir ga-; raitis.
nykias. Milijoniniai nuos- i
DĖJO RINKIMŲ KAM Jie buvo nutrenkti
—LL nuo
---Darbininkų Radio prog- les ir klausytis gražių dai
Lietuvos valdžia.
PANIJĄ
sėdynių. Poni Joneikienė ramą 2 vai. išpildyti bu- nų, muzikos ir kalbų iš
Lietuvos valdžia moka toliai. Bet lietus Montana !
PERKŪNO AUKOS
paiuto sumuštą ranką. Jo- vo atvykęs iš Worcesterio stoties WCOP, Boston,
Dr. Šliupui pensiją, jos laukuose ir kitose valsty
Trenton, N. J. — Liepos neiką užgavo Ikrintantis Aušros Vartų parapijos Mass.
organai jam ir jo šeimai bėse sulaikė nuo didesnių
Merkinė, Lietuva — Bir d., kun. Charles E. nuo viršaus čemodanas.
izdzr.LZ.
Radio Grupė su muziku J.
išnirko laivakorte ir apmo nuostolių. Didelis lietus želio antroje pusėje Mer 5Coughlin,
National
Union
kėjo kelionės lėšas, kad lijo Montana, Wyoming, kinės apylinkėje perkū for Sočiai Justice prezi Kuomet traukinvs sus- Balsiu priešaky, ir tas LENKAI KONFISKUO
jis vyktų i Ameriką sklei Idaho ir Vakarinėje Dako- nas padarė daug nuosto dentas, žymus radio kal tojo, pasipylė lauk trau-i choras laukė beveik iki 3 JA AMERIKOS DOLE
RIUS
sti bedievybę ir prašytų ta, kur buvo didžiausia lių.
bėtojas, grįždamas iš kinio tarnautojai ir kelei val. po pietų, kad pradėti
Amerikos lietuvių, kad jie sausra. Oras atšalo ir ki Čia įvyko nelaimės: Ne Brocktono, Romuvos par-i viai. Iš miegamųjų vago programą, nes radio sto
Keleiviai,
padėtų steigti bedievybės tose Vakarinėse Valstybė dzingėje įtrenkė į gyv. na ko, kur įvyko National U- nu bėgo naktiniuose dra ties viršininkai tvirtino, Berlynas
palaikymui draugiją. To- se. Taigi gyventojai rami mą, užmušė senutę, kitus nion for Soical Justice su bužiuose vvrai ir moterys. kad stotis gali pradėti važiuojantieji per Lenki
veikti bile minuta. Lauk ją yra labai pasipiktinę
ir kur jis pa Kai kurie kruvini.
kis tai Dr. Šliupo misijos nasi, kad krizė praėjo.
namiškius pritrenkė, na sivažiavimas
sakė ugningą kalbą, susto Netoli nelaimės vietos ta, bet nesulaukta. Cho Lenkijos rubežių viršinin
tikslas. Bet jo misija išė
mą sudegino; kitą dieną jo čia ir turėjo pasikalbė nrie trekiu atrado negyvą ristai pradėjo nerimauti,
jo “flat”. Dešinieji sandatrenkė Samuniškėse į ū- jimą su tos unijos vadais. Henrv Robertson, 36 m., nes turėję pasižadėjimų kais, nes jie įvažiuojant
patikrina kiek kuris ke
riečiai - tautininkai Šliu
kininko tvartą, užmušė Pasitarimų susirinki m e iš 4218 North Bemard Abūti
tuo
laiku
ar
vėliau
leivis įsiveža į Lenkiją apo misijai nepritarė, kai
karvę ir tvartą sudegino; dalyvavo apie 1,200 vadų. ve., Chicago.
LIETUVON
kur kitur. Iš radio stoties merikoniškų dolerių, o iš
rieji, kad ir pritarė, bet
20 dieną įtrenkė į ūkin. Nustaty t a priešrinkimi
Per
Worcesteriečiai
išv y k o važiuojant jiems iš Lenki
aukų davė labai mažai.
Janulevičiaus, Genių km., niai planai. National U- NUBAUDĖ 19 KOMU
prieš 3 vai. po pietų.
jos juos atima.
gyv. namą. Tuo momentu nion for Sočiai Justice
NISTŲ
DARBININKO
KNYGA APIE VOKIE
Janulevičienė ėmė iš pe remia trečiąją politinę U-l
Gal kas iš Gerb. Radio Lenkijos įstatymai drau
ČIU PROPAGANDA
nion
partiją,
kurios
kan

LAIVAKORČIŲ
čiaus duoną ir buvo vieto
Bukareštas, Rumunija— Mėgėjų pamanė, kad Dar- džia išvežt iš Lenkijos už
PRIEŠ LIETUVĄ
didatais
i
prezidentus
yra
je nutrenkta, namas su
Šiomis dienomis karo tei- bininkų Radio programa sienių pinigus, bet leidžia
William
Lemke
ir
į
vice

visu turtu sudegintas, nes prezidentus T. O’Brien.
smas nubaudė 19 komu- nutrūko, bet Worcesterie- išvežt tiek, kiek įsiveža.
Lietuvos vakarų sąjun
vienas
senis
nespėjo
nie

nistų kalti įvairiems ter čiai patys įsitikino, kad Bet rubežių viršininkai
RMA^iAVIMA\
ga išleido J. T. Jonaičio
ko išnešti, o žmonės, kaip MIRĖ PROTESTANTŲ minams. Jie nubausti už stotis buvo sugadinta, įsi patikrinę kiek kuris kelei
knygą prancūzų kalba:
kolonijoje, atvyko vėlai. PRYCERIS CADMAN nriešvalstvbini veikimą ir tikino ir tie, kurie stotį vis įsiveža, neišduoda pa
“Vokiečių propag a n d a
Sūnus, parvykęs iš Merki
j komunistine
veikla.
Kai- pašaukė telephonu, klaus- kvitavimų, ir kada kelei
• •
• ••
* •
•v
prieš Lietuvą”. Knyga di
nės, rado motinos lavoną
Plattsburg, N. Y. — Lie- tinamieji mėgino išsiginti darni kas atsitiko su prog- viai išvažiuoja iš Lenki
delio formato, iliustruotą
ir pelenų krūvą... 23 d. pos 12 dieną mirė Dr. S. komunizmo, sakvd a m i, rama. Gavo atsakymą, jos tai rubežiaus viršinindokumentinėmis vokiečių
Rodukos km. ūkin. Volun Parker Cadman, protes- kad jie esą tik taikos šąli- kad “žaibas ir perkūnas kai reikalauja pakvitavi
propagandos prieš Lietu
gevičiaus sudegino visas tantų pryčeris ir žymus ninkai, bet tas jiems ne- trenkė į perleidimo stotį mų, o jei jų neturi, tai
T
vą nuotraukomis.
trobas ir turtą.
konfiskuoja pinigus.
politikierius.
Į gelbėjo.
ir ją sugadino”.

GUBERNATORIUS LIETUVAITĖS VESTUVĖSE
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Juozas Zapustas, manaNUOŠIRDŽIAI AČIŪ
NUŽUDĖ LAIKRODŽIŲ JONAS BATES išdirba
SVARBUS
džerium yra p. Rakaus
DIRBTUVĖS SARGĄ iš geriausios rūšies mėsų
SUSIRINKIMAS
kas, Marijonų Kolegijos Šiuomi Lietuvių Dienos
skilandžius, dešras, beko
auklėtinis.
Komitetas nuoširdžiai dė L. Vyčių, LDS. 1-mos Waltham, Mass. — Pir nus ir t.t. pagal lietuvių
Teko pastebėti, kad lai koja Lietuvių Dienos rė kp. ir parapijos choro į- madienio ryte, apie 3:30 skonį.
H—--------——
............. ........ .
‘
MARIJOS ŠVENTĖ ! Lawrence ir apylinkėse. į škai, Boston Park Depart- mėjams bei aukotojams, vyks svarbus susirinki vai. plėšikai įsibriovė į Jonas Bates, 327 Dor
----------Apsistojo pas kun. Jurą. ment’o adresuojami Vyčių kurie kokiu nors būdu pri mas trilypės gegužinės Waltham Watch kompani chester St., So. Boston.
tymui yra sekamai: “Joe sidėjo prie Lietuvių Die reikalu šį ketvirtadienį, jos dirbtuvę. Dirbtuvės
Liepos 16 d.,•> ketvirta---------Knights of nos parėmimo.
liepos 16 d., 8:30 vai. vak. sargas, Harry E. Bradley,
dienį įpuola Panos Mari- Liepos 12 d., po pietų, Zapustas,
Lithuania
”
ir
t.t.
Reiškia,
Šie biznieriai, profesi- parapijos salėje 7th St. 59 m. amžiaus, pamatęs
jos Škaplierinės šventė, kun. F. W. Strakauskas
L.
Vyčių
tymo
vedėjas
sa

jonalai
ir įvairūs Lietuvių Išrinktą darbo komisiją plėšikus paleido šūvį i!
Karmelitų (Karmelio Kai- išvažiavo į Montreal. Jis
BAKERY
vo
lietuviškos
pavardės
Dienos rėmėjai yra prisi- širdingai kviečiame daly- i aukštį. Bet plėšikai nenu
no) Vienuolija norėdama1 praleis tris savaites KaSavininkai:
atsidėkoti Šv. P. Marijai nadoje. Jo vietą • užėmė nematė reikalo nei su ; dėję su aukomis bei dova vauti, nes laiko jau turi sigando. Jie puolė sargą ir
J. Trušas ir P. Gelžinis
me mažai.
V. Valatka. jį nužudė. Plėšikai bėgda
už nesuskaitomas gerada-, kun. F. Skrodenis, M.I.C. trumpinti nei iškraipyti. nomis :
Kepa iš geriausios rūšies miltų
Už
tai
garbė
jam
ir
visam
\
Klondike
Market,
Mrs.
mi iš dirbtuvės paliko, juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
rybes skyrė šią dieną, kad
----------Sport. John Melinis, A. Kaninsgrobį, būtent, laikrodžius, krautuvėse North Brighton Bakery
SUSIMUŠĖ LAIVAI
pareiškus savo visišką Tėvas Jonas J. Jakaitis, tymui.
duonos su raide “S”.
• kis, J. Stevenson, J. Gurlaikrodėlius ir kitokius
Marijai atsidavimą. Po- M.I.C, provincijolas, lieNorth Brighton Bakerv
piežiams patvirtinti, toji pos 11 d., sėdo į laivą Ge- Vyčių tymas pradėjo an nis, M. J. Roach, Anna Sekmadienį, liepos 12! daiktus vertės 20,000 dole 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
šventė laipsniškai tapo į- Orgic plaukti Europon, trąją žaidimų sezono pu Tukis, Frank Wiltraikis, dieną Bostono uoste susi- ; rių, bet nepaliko sargo į
Tel. Stadium 8411
steigta visame pasauly.: Atlankęs Lietuvą ir Itali- sę. Pirmą žaidimą turėjo Mr. & Mrs. Delvinys, L. mušė du laivai ir laivas kūno; jį pagrobė ir nuvežė'
Tą dieną žmonės meldžia- ją jįs> rudenį, grįš Ame- pirmadienį, liepos 6, Fens Žvirblienė, Br o a d w a y “Iroąuois” užv a ž i a v o prie Charles upės ir jį į-i
stadium, su Boston Ath- Market, Toylare Market, smarkiai ante uolų arti' metė Į upę.
si atsidėkodami Marijai.' rikon.
letics tymu. Šį sykį pra J. Koling, Pocienė, Linge- Bar Harbor, Maine. Bos Trys kiti darbininkai,
gauna daug atlaidų sau ir
_______
mirusiems ir Įsirašo Į Liepos 13 d., 8 vai. ryt., laimėjo 9 to 6. Antrąjį vičienė, Zaikis, S. Motėju- tono uoste susimušė Eas- buvę dirbtuvėje, apie plė |
(KASPERAS)
škaplierius — broliją.
Šv. Petro parapijos Vasa žaidimą žaidė ketvirtadie nienė, E. Valaitaitė, Dr. tern Steamship kompani šikų įsibriovimą sužinojo J Lietuvis Graborius ir
Škaplierius yra mažo rinės mokyklos vaikai tu nį, liepos 9, So. Bostono Pašakarnis, Petras Aku- jos laivas “Yarmouth” su tik apie 6:40 vai. ryte. |
Balsamuotojas
pavidalo Karmelitų rūbas. rėjo išyažiavimą į artimą. stadiume su Dolan tymu nevičius, Ona Kibartienė, tavoriniu laivu “Losmar”, Plėšikai pabėgo, palikda
TURI NOTARO TEISES
Nešiotojai juo rišas su ta salą (Častile'lšlandf.'BŪ^^ Ward 10- Pi™ame per- K. Rapalienė, Eva Gribai Calmar linijos. Dvide mi grobį. Policija atvykus •/
494 East Broadway
South Boston, Mass.
vienuolija, dalyvauja jos Į s’us teikė vieno milijonie simainyme Vyčiai padarė tienė, Eva Kudarauskie- šimts du pasažieriai ir du • į dirbtuvę ir pradėjus ieš- £
nė,
Mr.
Barisas,
Mrs.
Ven5
Tel. ŠOU Boston 1437
9
apibėgimus.
Baigiant
laivo
darbininkai
sužeista
1
koti
sargo,
jo
kūną
surado
pelnytomis, malonėmis ir Į riaus tam reikalui fondas.
5
Residence: 158 W. 7rh St.
Mrs.
Venskienė,
lengvai.
Ant
jūrių
buvo
antrą
persimainymą
jų
ogrienė,
apie 7:30 vai. ryte Char 2
pasiveda Marijos ypatin- Iš to fondo apmokėjo ir už
Tel. ŠOU Boston 3!MUt
ponentai
nei
vieno
netuAgota
Kalinauskiutė,
Pdidelės
miglos.
Dėlto
ir
įles upėje.
gai globai. Yra tai gražus; užkandžius,. Išvažiavimas
5 Patarnavimas Dieną ir Naktį
Policija spėja, kad plė
maldingumo ženki ą s buvo priežiūroje seselių rėjo. Tik nelaimei užėjo Burbulienė, J. Gudaitė, A. vyko laivų nelaimės.
Petkauskienė,
M.
Vespe“
Iroąuois
”
laivu
važia

smarkus
lietus
ir
visus
iš

šikai
nebuvo koki ten eks
Kiekvienam pravartu juo Jėzaus Nukryžiuoto iš
vaikė, neduodamas pro lienė, Ona Kibartienė, St. vusieji pasažieriai išliko pertai, bet “amatoriai”,
naudotis.
Cambridge.
Tuom pačiu laiku kun. gos žaidimą baigti. Sport. Usis, John Chekis, Vladas nesužeisti. Visus pasažie- nes tikrieji plėšikai nebū
Lepeška, Povilas Bush- rius paėmė nuo ‘Iroąuois’ tų padarę to, ką padarė į
KRIKŠTAI
K. Jenkus išvežė, savaitei
LIETUVIS GRABORIUS
Liepos 10 d., tapo pa- laiko, altoristus į Dieviš KAS LAIMĖJO PRIZUS manas, Mrs. J. Vajagienė,, laivo ir mažesniais laive šie. Spėjama, kad ar tik
409 5VINDSOR ST.
krikštyta duktė Felikso ir kojo Žodžio Tėvų Vienuo KEISTUČIO DR-JOS Mag. Pajau jute, K. Vest-; liais nuvežė ant sausumos, nebus buvę sargui pažįs CAMBRIDGE, MASS.
fieldas, M. Brasienė, J. iš kur visi važiavo trau tami, kad jie jį nužudę
Amelios (Šliužiutės) Za- lyną ir apylinkes, DuxbuPrieš lietuvių bažnyčią
PIKNIKE
dar vežė į upę prigirdyti.
Ofiso Tel. TROwhridge 7880
leckų, vardu Marijona-Lo- ry, Mass. Jam padės, vai-į D. L. K. Kęstučio Dr- Stravinskienė, P-nas Za- kiniais.
Ofiso Tel. KIRkland 9221
rina. Krikštatėviais buvo kučius linksminti klieri-i jos piknike, atidarant leskas, A. Kairavičienė,
Namo Tel. TROwbridge 6434
Marijona Gribaitienė ir kai A. Baltrušiūnas ir J.1 naują svetainę East De- M. Kiburienė, S. GeležinieSąžiningas ir Rūpestinjras
v
PATARNAVIMAS
John Tobin.
Daunis. Altoristų atosto dham, Mass., buvo par nė, M. Vestfieldienė, Stanley
Radio
Shop,
A.
AšLiepos 11 d., Stanislo gų fondas susidaro iš jų duodami įžangos tikietai,
Liepos 26 d., įvyksta N. Parapijos išvažiavime įvas ir Ona (Kanapinskai- lioterijos ir vietinių kuni už kuriuos buvo paskirti menskas, Joe Matejaška, A. Lietuvių parapijų cho
vykusia m e “Palangoje”
Tel. South Boston 0815
J. Žardeckas, p. Juozas
tė) Griganavičiai apkrikš- gų aukų.
sekantieji prizai ir juos Dilis, K. Šidlauskas, P. rų rengiamoji “DAINŲ birželio 28 š. m. prie Įžan
tino savo dukrą — Vandą
laimėjo sekantieji nume Baltrušūnas, J. B. Gailius, ŠVENTĖ, kuri šioje apy gos laimingieji numeriai
Oną. Prie krikšto nešė Al
KUR VYČIAI ŽAIS
linkėje bus pirmoji. Apie
riai:
fonsas Šidlauskas ir Ma Šį pirmadienį Vyčiai Pirmas prizas $25.00 te B. Jakštas, J. Jakštas, V. dainų šventės vertę bei buvo šie: 202 laimėjo pir
Graborius - Balsamuotojas
mą dovaną; 55 — antrą;
rijona Valatkienė.
žais su Mt. Hope tymu, ko numeriui 3414, antras Marcinkus, J. Stonis, L. pasekmes teks išsitarti ki 36
— trečią.
Patarnavimas dieną ir naktį
Tą pačią dieną buvo pa Healey Park Roslindale. j prizas $15.00 teko nume P. Sullivian Joe’s Spa, tu kartu, čia teks tik Turintieji
tuos
numeFanerai Home ir Res.
krikštyta Florencija - Li- Ketvirtadieny liepos 16, riui 9739; trečias prizas Fanuel Fruit Exchange, trumpai priminti, kad
rius
malonėkite
ateiti
ii
Kennedy
&
Ine.,
George
lijona, duktė Prano ir Da So. Boston Stadium su $10.00
564 East Broadway,
1
kiekvienam lietuviui susiteko numeriui
ratos (Juožimaitės) Lemi- tuo pačiu tymu. Ateikite 3741; ketvirtas prizas Stukas, Šidlauskas Phar- , darys neišdildomas įspū Parapijos kleboniją ir pa
So. Boston, Mass.
siimti
dovanas.
macy,
Diamond
Cafe,
J.
G.
nauskų. Kūmai buvo Vla visi skaitlingai pasižiūrė $5.00 teko numeriui 5801.
Klebonas. t
Zaldokas, W. Horace, I. dis matant 500 čia gimu
das Makauskas ir Ona Le- ti.
Kurie turite tuos nume Pober, Joz. Lucas, John sių ir augusių jaunuolių
I
minauskaitė.
rius prašome atsišaukti Klimas, Dr. M. V. Casper, chorą, kuris sudainuos I MŪSŲ JAUNUOMENĖS
Dviejų Apskričių Pikniko pas Povilą Žerolį, 59 Sto
1
A. Likienė, A. Ruggem, kelioliką rinktinia u s i ų
IDEALAI
Rengėjų Komisijos
DAR PRIIMS
ry St., So. Boston, Mass. Palet Pharmacy, P. Ket- dainų, žavinčių klausyto
LAIKRODININKAS
Šv. Petro bažnyčioje
Kad patraukti jaunimą
SUSIRINKIMAS
ir bus jums pinigai išmo- ,Į virtis, Frank Kodis, K. jo širdį.
kunigai sakė, kad į vasa
Parduodu įvairiausios rūšies
keti.
Povilas Žerolis. Plevokas, V. Tamulaitis,
Tam darbui jau įtemp artyn prie grožio, prie
i
rinę mokyklą naujus vai Liepos 19 d., 3 vai. p.p., :
šviesos,
tolyn
nuo
žemiškų
auksinius ir sidabrinius daik
F. Gatulis, S. Welaish, P. tos visos įžymiausios jė purvų, artyn prie dangiš tus.
kus - mergaites dar pri Palangos parke, Šv. Pran-! j ~Tel.‘ “So. —Boston
Taipgi ir pataisau.
i Molis ir W. Taruška, P. gos kiekvienoje kolonijo
0823
ims ir liepos 14 d., 9 vai. ciškaus par. viloje, prie ekos
šviesos,
prie
idealų
LIETUVIS DANTISTAS
Jasinskas, Mrs. Mikalaus je, kad šį šventė būtų amžinų, duokite jiems per
366 W. Broadvvay
ryto. Jie ragino visus pa žero, Lawrence-Methuen,
I kienė, Naujalis, Barysie kuopasekmingiausia.
sinaudoti Vasarine Moky Mass., įvyks LDS. N. A.j
SO. BOSTON, MASS.
c
Lietuvių visuomenei nie skaityti Kaune išleistą Pr.
nė,
Sullivanienė,
Brazaus

kla, nes tas atitolinsią i- Apskričio ir Moterų S-gos
Arti Municipal Building'
ko kito nelieka, kaip tik Penkausko “Mūsų Jaunuo
vędimą anglų kalbos baž apskričio bendras komisi 525 E. Broadway, S. Boston 5 kienė, Kalendrienė.
menės Idealai”. Knygutė
toje
dainų
šventėje
daly

Lietuvių
Dienos
Komisija.
Valandos
nyčion.
jų bei narių susirinkimas. | Nuo 9 Iki Ofiso
vauti, nes tai pirmoji pro kiekvienam jaunuoliui bei
12 ryte ir nuo 1,30 iki |
nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
Į susirinkimą kviečiama g 5sasir uždarytas
ga turėti laimės išgirsti jaunuolei perskaityti. Ją
FEDERACIJOS
SKYR.
SŪNUS
subatos
vakarais
ir|
ATOSTOGAUJA
apskričių atstovai bei val nedėldieniais, taipgi seredomis nuo Į IR LIETUVIŲ DIENOS tokį gražų ir skaitlingą galite gauti “Darbininko” SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
12-tos dieną uždarytas.
dybos, Lawrence abiejų
chorą dainuojant.
Rap. knygyne, 366 W. Broad LIETUVIŲ GRABORIUS IR
RENGĖJŲ
vvay, So. Boston, Mass.
Kun. Jonas Vosylius M. apskričių kuopos valdybos , . Taipgi nuimu ir X-Ray |
BALSAMUOTOJAS
Jos
kaina
15c.,
su
prisiunI. C., šiomis dienomis vie bei nariai ir kitų kolonijų
TURI NOTARO TEISES
LANKĖSI REDAKCIJOJ
timu
20c.
Knygutė
turi
68
ši So. Bostone. Apsistojęs abiejų kuopų atstovai. —
254
W. Broadway, So. Boston
Lietuvis Dantistas
Tel.
Šou. Boston 2590
klebonijoje, laiks nuo lai
Trečiadienį, liepos 15 d., Pereitą savaitę “Darbi puslapius.
J. Kumpa,
113 Ames St., Brockton, Mass.
ko jis lanko savo tėvelius, LDS. N. A. Apskr. pirm.
7:00 vai. vakare, Šv. Petro ninko” Redakcijoj lankėsi
Tel. Brockton 390
Ovven. vieta: 838 Dorchester Avė.
išėjo
Ką
tik
iš
spaudos
gimines ir pažįstamus. Sa
par.
bažnytinėje
salėje
W,
(GALINAUSKAS)
Ona Siaurienė,
Rochesteriečiaį, pp. Jenas
Tel. Colnmbia 2537
vo dvasiškos viriausybės Moterų S-gos įgaliotinė.!
5th St. įvyks Federacijos Čelkys Morkūnas, buvęs išleistos sekančios giesTel. So. Boston 2300
skyriaus svarbus susirin- Katalikų Studentų ir Pro- mes:
paskyrimu, jis, baigoje šio
414 Broadway, So. Boston
r
Viename
sąsiuvinyje:
,
kimas. Ten pat 8:00 vai.
mėnesio, apsigyvens ChiVYČIAI ANTROJE I Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. vak., tuojaus po Federaci fesijonalų Sąjungos pir ‘JUSTUS UT PALMA”, ir
cagoje, ir dirbs prie lai
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietą ir
VIETOJE
ano 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
jos skyriaus susirinkimo mininkas, Julija Jurgelio- “KRISTUS KĖLĖSI”. Kai DACC MOTOR
kraščio “Draugo”.
RVDD PARTS Ce.
pagal susitarimą.
įvyks ir Lietuvių Dienos i nytė, Ėst. Urbonaitė, Emi na 25c.
Bostono Miesto, Park
lija Urbonaitė, Jonas Ku Užsakymus siųskite:
I rengėjų susirinkimas.
Užfatfconte visokiems karams
Kunigas Jonas Plevokas Departmento, kontroliuo
rnėtas, Izabelė Rovaitė, Eir trokams dalis.
Tel.
So.
Boston
2660
“DARBININKAS”
šiomis dienomis, pralei- jama, Hub Bašeball LeaL. VYČIŲ METINĖ
milija
Raščiūtė,
Viola
Dir366 W. Broadway,
TAISOME BRAKIVS
Lietuvis Dantistas
džia So. Bostone ir apy- gue, kurioje priklauso ir
ŠVENTĖ
saitė, Petras Dirsa, Ona
So.
Boston,
Mass.
linkėję atostogas.
Tel. ŠOU Boston 3735
žaidžia L. Vyčių 17-tos
Šiais metais Lietuvos Petrašaitė. Jie visi užsu
Tel. ŠOU Boston 9620
Algirdo kuopos bašeball
Vyčių N. A. Apskričio ko į “Darbininką” grįžda PARSIDUODA 2 šeimynų na
_. Dr. J. Leimonas ir adv. tymas, pabaigė savo pir
gegužinė įvyks mi iš Katalikų Studentų ir mas it 3 karu garadžius. Namas 280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
251 W. Broadway, So. Boston metinė
J. B. Laučka atostogauja mąją pusę sezono. Pirmo-;
rugpjūčio mėnesį 9 d., Profesijonalų seimo, ku randasi ant K St. arti bulvaro.
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, ouo
1:30
Iki
6
ir
nuo
6:30
iki
9
v.
v.
sios pusės laimėtojais iš Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. Maironio Parke, Worces- ris įvyko liepos 7 ir 8 d.d., Namas turi stem heat. Apkainuoėjo Boston Athletic C. ty Bubėtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. ter, Mass.
Maria napolio, Kolegijoj. tas $5,500. Rendos neša $68.00 |
mėnesį. Atsiašukite: Mrs. M. A.
nuo 9 iki 12 vai. dieną,
mas, iŠ Back Bay. Antro Nedaliomis(pagal
Tuo reikalu Apskr. pir
sutarti)
MUZIKAS
Casey, 89 Colborne Rd., Brighton,
ji vieta teko Lietuvos Vys
mininkas V. Kereišis su IŠVYKO SAVAITEI j Mass.
(10—14).
H RAPOLAS JUŠKA
čiams. Boston Athletic C.
šaukė kuopų posėdį liepos
NEW YORKĄ
delei pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
tymas laimėjo visus žaidi Tel. Trowbridge 6330.
12 d.,•» ir paaiškino, kad
kų ligų. Kurie kenčiate
Moko muzikos, piano mus išskiriant vieną, kurį
gegužinė bus gan įdomi, Pereitą šeštadienį, lie GEORGĖ S TAVERN
nuo reumatizmo, skaudu
; ir dainavimo. Specia- jie pralaimėjo Lietuvos
lių, vočių, sutinimų arba
su įvairia programa, nes pos 11 d. išvyko savaitei į
šiaip kokių kūno ligų, tu
! les pamokas duoda Vyčiams. Nors Vyčiams
norima šią gegužinę pa New Yorką p. Antanas
(REPŠYS)
rėtumėt kreiptis tuojaus.
Lietuviška Užeiga
vaikams.
nepavyko laimėti pirmos
daryti
tikra
jaunimo
vy-l
Atminkit,
pasiteiravimas,
Peldžius,
‘
Darbininko
’
ad

LIETUVIS GYDYTOJAS
patarimas dykai visą šj mėnesi.
GEO.
PETRAITIS,
sav.
vietos,
bet
visgi
reikia
i
čių
švente.
ministratorius.
Adresas:
džiaugtis, kad keliolikos Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
Visi ruoškimės iš anksto
Skanus alus ir likeriai;
98 Tonauanda St.
tymų tarpe jiems pavyko
nuvykti
į gražų, gėlėmis Ką tik gavome iš Ųietu278 Harvard Street,
Dorchester, Mass.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
58 Dorchester St.,
laimėti antrą vietą.
kamp. Inman arti Centrai Sq , apaugusį Maironio parką. vos skanių saldainių. Dė
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
ei. vAJumuuia
j Tel.
COLumbia oviw
8053 »- 5
Vyčių tymo vadas yra
So. Boston.
te, 2—5. 7—8 vakare; sekmadie
Daugiau žinių tilps vė žute 2 svarai — $1.10.
Cambridge,
Mass.
niais 10-12 tiktai.
U.
pagarsėjęs sportininkas
liaus spaudoje.
• R. i Užsisakykite ‘Darbininke*.
V.
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Arėjas Vitkauskas.

mirties, Jokūbo žmona
Marija, Dievo Motinos se
suo, ir Marija Salome, apaštalo Jono motina, pa
Kuo gi vyras, vyručiai, ašai?
Ar gi negirgžda mano kamašai?
bėgo nuo parizėjų perse
i
Jie taip ir spindi nuo imalino,
kiojimo. Jos klaidžiojo po
RENGIA N. A. LIETUVIŲ PARAPIJŲ CHORAI, įvairius kraštus, medžio
vyras aš puikus — kas to nežino!
KURIE SUDARYS BENDRĄ CHORĄ IŠ
Kelionės mano glostytas dailiai,
jamos čigonės Saros. Jos
toki kas neturi — tas verkia gailiai,
niekur nerado sau tinka
švarkas pasiūtas iš gero milo,
mos prieglaudos, visur jas
(pažastys blunka, — šiek tiek įšilo...).
persekiojo, ir tiktai ma
Mano kepurė, — kokia nagelė!
žyčiame žvejų miestelyje.
Vien tik prieš ją kepures kelia!
Camargue jos rado nuo
O kišenėlyje šmakšt nosiniukė,
širdžius globėjus. Toje vie
tik didesniuose šiek tiek dar striukė...
loje, kur 1140 m. buvo pa
Kuo aš ne vyras? Ir nepijokas!
Vincas Andriuška
statyta Li Santo bažnyčia,
Sakė, kad būsiu geras naujokas!
Maži ūseliai man po pat nosia,
ilsisi abidvi šventosios: šv.
(jais
sužavėta
Morta
ir
Zosia).
Marija ir jos draugė šv.
Karo Muziejaus Paūksmėje
Šokti aš moku, tik mažai šoku,
Sara.
DAINININKŲ
nes jūs trobose yra troškoka,
Į šv. Saros iškilmes kas
Nepaprastas vakaras. jausmai, atsinaujins krū
moku su žmogų aš pakalbėti —
met suplaukia minios či
Saulutė per dieną nešvie tinės virpėjimai.
sunku į pypkę mane sudėti!
gonų iš visų pasaulio kraš
tė. Neskaistūs pilkas dan Bet nemoku skamban
Laiškus rašau aš sau ir kaimynams,
tų. Čigonai suvažiuoja
gus — bėrė sidabrinius la čios, gražios kalbos. Kaž
žinau kur Paryžius, kur ir Berlynas —
PALANGOS
PARKE,
dažniausiai savais origina
šelius. Liūdnos žvaigžde kokį svetimi, nemeili lie
aišku, svietavas aš esu vyras,
Laivrence
Methuen,
Mass.
lės pasislėpė. Nespėjo jos tuvio ausiai garsai tryšliškais vežimais. Ir tikrai
prašau nesakyti būk aš pagyras!
šiandie sumirgėti. Kalnuo kia iš mano lūpų. Dabar
’.egendariškas “monsieur
Kaunas, 1931.X.1 d.
Kalbės Mass. Gubernatorius Michael J. Curley.
ti debesys uždengė jų gyvendamas prabočių že
Augustė”, čigonas — mili
šviesą. Pilte pylė lietus. mėj, kur jų kaulai pūva, kambėjo. Ji aidėjo tolimo- venamąją vietą — salą,
Ši Dainų Šventė bus tikrai Istorinė. Dalyvauja jonierius, visuomet atva
Aukštybė nesuprantamai kur jų krauju laisvė at se Kauno gatvėse. Per Pagal visiems gerai ži- Chorai iš So. Boston - Norwood - Cambridge - Montel žiuoja į iškilmes savo li
niūniavo. Karštas pasiry pirkta, kur jie vargo ir jaunatve šypsantį veidą nomąjį pasakojimą Ro- lo - Worcester - Lowell - Lawrence - So. Worcester - muzinu Rolls Royce, o ba
žimas, užsiliepsnojusi tė kentėjo, prasilaušiu, pasi rieda graudingos, tirštos binzono gyvenamoji vieta Athol - Nashua, N. H. - Providence, R. I.
si smėlyje knibždą čigo
vynės meile širdis, krūti savinsiu tą gražiai skam ašaros, Jos biro ir laisto buvusi netoli Orinoko uSpecialė platforma įtaisyta dainininkams. Bus niukai labai godžiai stvar
nėj tekantis lietuviškas bančią lietuvišką kalbą.
mirusiųjų kapus.
!pės žiočių. O tikrovėje šokiai — maudynės gražiame ežere, visokių naujanysto jojo pabertas pinigų
kraujas nešte nešė prie Švelnios muzikos melo Gamta liūdi... Ramu...'šioj vietoj randasi nesvei- bių.
saujas. O kada rytojaus
Karo Muziejaus Paūks dijos sklinda ore. Iš tyko susimąstęs, paskendau ru-.kos, dumblinos salos, kuAtvažiuokite ir pasisvečiuokite su visais savo
dieną čigonų “karalius”
mės, prisisemti kupinų tė i leidžiasi vėliava. Liūdnus, dens ūkanos melodijoje, rias dengia neįžengiami a- draugais iš visos Naujos Anglijos.
sako kalbą, — tada būna
vynės dvasios jausmų.
Aišku,
Durių dovanos— $25.00;— $15.00;— $10.00.
Į perveriančius širdį jaus- Širdis ilgėjosi. Netekau togražų miškai,
Kaž-kas staiga uždūda į mus palietė vakarinės tos tėvynės. Paliko tau- kad tokiose salose žmogus Įžanga 10 centų.
KVIEČIA RENGĖJAI. pati iškilmingiausia šven
vo. Klausau... Dairaus... , maldų garsai, žuvusiems tos močiutė, mane vieną.'jokiu būdu negalėjo išgy-Į
tės programos dalis.
Staiga krito akys į bokš-' už tėvynę:
Likau našlaitis tėvynės venti 28 metus. KiekviePrancūzijos vyriausybė
tą. Stovėjo kariškis įlipęs “Marija, Marija. Skaisčiausia idealų. Nebilys gražių tau- nas prisimena, kokį svar- ne nuo Čilės kranto į va- ('Province), nes ten, pla- globoja šią čigonų švento
atvirame dangaus liete į Lelija, Tu švieti aukštai nuo tiškų dainų ir dainelių. Li bų vaidmenį Robinzonui karus. Todėl šias salas ir čion, žole apžėlusion aikš- vę, o visa Prancūzijos vi
bokštą ir žavingai grojo. dangaus.
kimo laimė apakino ma suvaidino miškas ir me reikia laikyti Robinzono ten, prie Li Santo bažny- suomenė iš čigonų švenčių
Mintys išsiblaškė. Nese Palengvink vergiją, pagelbėk ne ir nunešė toli, kur ne džiai. Romane pasakoja Cruzoe gyvenamąja vieta, čios, yra toks judėjimas ir iškilmių turi daug ma
nai buvau Amerikoj; šian žmonjją. Išgelbėk nuo priešo girdėjau lietuviškų dainų, ma, kaip Robinzonas eida kur nuo 1704 —* 1708 me- kokį galima pamatyti tik lonaus džiaugsmo...
dien žaviuos lietuviškos baisaus”.
kur nečiulbėjo man lakš vo miškan medžioti žvė tų gyveno anglas Selvirk. tai pasaulinėje parodoje
“D.”
melodijos tėvų žemelėje. Akys pakilo į dangų. tutė, kukuoja gegutė; rių, o iš medžio gaminda
ar mugėje.
Pajuntu tėvynės meilės- Nakties tamsumoj - pra džiugina želsvos rūtelės, vosi gyvenimui būtinus
PATAPK AMERIKOS
Iš visų pusių plaukia )
brangumą, gražumą. Ko virko lietuviškos tėvynės margiaspalviai jurginai, reikmenis. Vėliau jis iš
PILIEČIU!
kie jie laimingi, pagalvo meilės pilna širdis. Suvir bijūnai raudoni, kur rami kedro pasistatė laivą. Sa
šią vietą vežimai ir žmo
jau sau vienas. O aš gi pa siela. Šiandien mano na miškų ošimas, draugiš loje augusios citrinos ir Prieš keletą dienų užsie nių būriai, o šeimininkai, Manant apsigyventi Amiau svetimoj šaly, kur sieloi šventa. Ilgai, ilgai kas jų pasikalbėjimas. E- vynuogės. Trumpai ta i nių spaudoje pasklido ži susiradę sau tinkamesnes nerikoje, reikėtų kiekvie7
viskas nesavas, visi sveti skamba giesmės aidai ma su laisvas. Svetimi pan riant, Robinzonas savo nia, kad Viduržemio jūros sustojimo vietas, prisiri lam patapti Amerikos pimi, nepažįstami. O jie už no ausyse. Spindi šaltos čiai jau sutraukti. Tapau pasakojimuose kalba apie pakraščio miestelis Sainte- ša prie ratų savo arklius. 'iečių. Daugelyje įstaigų
augo samanotoj bakūžėlė-' puštos spinduliai į mano tikras lietuvis, išvydęs subtropikų gamtą. Jeigu Marie de la Mer yra pot ; Sutemus prasideda triukš yra griežtai reikalaujama,
je, prie žaliuojančio miš- širdi. Akyse ašarų prisi- brangią tėvų šalelę.
tikėti, kaip pasakoja Ro vynio vandens apsemtas ir . mingos eisenos su fake kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis
kelio, tekančio upelio. Žyb- cunkė. Stoviu... Tyla... A- Saulutė jau seniai nusi binzonas, kad toje saloje
I kad prancūzų valdžia ėmė lais, o pikti, dideli
šunes
— kitaip neduoda darbo.
telėjo viltis. Lietuvoje at- šara išriedėjo... Garsas... rito už bokšto viršūnės. prieš jį nė vienas gyvas
Norintieji
išsiimti pilietiš
si
ypatingų
priemonių
ieško
plyšių,
pro
kuriuos
gimsiu ir aš. Atsigaus Marijos giesmė toli nus- Per dien nešvietė. Užsi žmogus nebuvo įkėlęs ko
kas
popieras,
nusipirkite
baigė tylioji vakarinė jos, tai kokiu būdu ten ga miestelį gelbėti. Šiaip apie galėtų įsiskverbti į šį a- knygutę “Pilietybės
kate
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES malda. Ji įsidrieskė mano lėjo atsirasti tokie auga šį miestelį tenka šis tas ■ liarmuojantį miestą.
kizmas
”
.
kuri
padės
Jums
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves i) širdin. Liaujasi dūdavę. lai ir guliai (ožkos), kurių nugirsti tiktai vieną kar Tūkstantmetinė legenda tapti Amerikos piliečiu.
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi Ašaras palikau ant suvy gimtinė yra visai kitame tą per metus (24—25 ge veda į šią vietą visus Tos kaina 10c., su prisiun-.
gužės) .
pasaulio gale.
Prancūzijos, Italijos, Bel timu 15c. Rašykite:
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia* tusių brolių kapų.
Kada
tik
einu
dabar
Visa
tai
rodo,
kad
Ro

Šiomis
dienomis
dėmesiu
gijos, Ispanijos ir Rumu
patarnauja. Nuėję i bile kurią krautuvę pasakykite
“Darbininkas”,
Kaune, pro Karo Muzie- binzonas gyveno kitur. Į vertas yra nedidukas žve nijos čigonus. Toji legen
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
366
W. Broadway,
iaus bokštą, man vis pri Dabar išaiškinta, kad jų miestelis Camargue da sako, kad po Kristaus
So. Boston, Mass.
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKEI simena, karių invalidų va 1704 m. iš Anglijos išplau
karinė malda. Groja, šir kė kažkoks laivas, kuria
48 Crescent Avenne,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
dį kankinančią melodiją. me radosi škotų jūrinin
Telephone Columbia 6702
490Broadway, Te!.S.Boston3120
Švelni melodija ir vakari kas Selkirk. Laivui plau
29 Savin Hill Avenne,
nė
“Marija, Marija”, kiant aplink Pietų Ameri
DORCHESTER, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
Skaisčiausia
Lelija”.
ką, jūrininkas Selkirk su
45 Hampden St„
918 E. Broadway
Aiškiai
mačiau,
jauną
sivaidijęs su kapitonu ir
Tel. HIGhlands 4855
Telephone
South
Boston
9367
kariški, stovintį ir pučian tasai nepaklusnųjį paval
ROXBURY. MASS.
ti bokšto aukštumoj liūd dinį su visais gyvenimui
ną gaidą. Jis Daskelbė vė reikalingais įrankiais ir;
DRAUGIJŲ VALDYBŲ davos
nuleidimą. Tą va maistu išsodinęs dyvase
karą buvo paskutinį kar- Juan Femandez salose. Po
ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINS *ą. Trimitas tykiai, tykiai 4 metų sunykusį Selkirką
°Tojo. Sudrumstė vakaro atrado anglų kapitonas
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
tylų
medžių niūniavimą. Wood Rogers ir pargabe
Pirmininkas Juozas Švagždys,
Pirmininkė — Eva MarksienS,
♦
*
♦
601 6th St., So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
no į Angliją. Rogers para
Vice-Pirm.
Jonas
Galinis,
Tel. So. Boston 1298
Dažnai dar vis aplankau šė knygą, kuri dabar su
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — Ona JankienS,
I
’
rot.
RaSt.
Jonas
Glineekis,
“
didvyrių
kapus” ir man rasta ir padėjo išaiškinti
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Elizabeth Oxalis,
’ds tebegroia ta tylią va teisybę apie tikrą Robin
Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514
Columbia
Rd.,
S.
Boston,
Mass.
karinės malda. Ašaros jau zono gyvenamąją vietą.
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
nudžiūvo. Liūdėsis virto Juan Fernendez salos ran
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass. (Maršalka Jonas Zaikis,
džiaugsmu... Bet do valan dasi Ramiajame Vandeny
Tel. Parkway 0558-W
7 IVlnfleld St., So. Boston, Mass.
Sutaupyk Pinigų - Pasirašyk Kontraktą
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
i Draugija laiko susirinkimus kas tre dėlės, vėl ta pati nebylė
105 West 6th St., So. Boston, Mass.
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio. vakaro tyla...
2 vai. po pi etp, Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona MIzgirdienė,
L St. LIQUOR STORE
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.

DAINŲ ŠVENTE!
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Pasirašyk

Kontraktą Dabar!

Žemiausios Anglių Kainos
Dabartiniame Sezone

Kasos Globėja — E. JanuSonienė,
7:30 vaL vakare, pobsžnytinėj sve
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
tnlnė1
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
antra ntarninka mėnesio.
nas protokolo raštininke.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse,
į 258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
___________________
z Montello, Mass.
16-18
Intervale Street,

l

SURASTA ROBINZONO
CRUZOE GYVENAMOJI
VIETA

Anglijoje, tyrinėjant se
tus raštus, surasta tūlo
Rogers knyga, su kurios
jągalba galima išaiškinti
irieš kelius šimtus metų
vykusio fakto tikrąją pu
sę. Kalba eina apie tikrą
ją Robinsono Cruzoe gy-

Parduodant geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose jtalpose: Bonkoms,
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias.
POKII.IAMS,
VESTUV fi M S,
NAMUOSE VAISfiMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
H vak.
Palaukit SOU-th Boston 4147

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

I

ŠIANDIEN!

White Fuel Corporation
900 E. First St., So. Boston, Mass*
Telefonas SOUth Boston 4S00

Antradienis, Liepos 14 d., 1936

TELEPHONE
2680

DARBININKAS

Į šį klausimą trumpai ir
aiškiai atsako Šv. Rašto
žodžiai: “Tarė beprotis
savo širdyje: nėra Dievo
Vokiečiai buvo padarę su lenkais dešimties metų ir tt. Aš manau Uosiui šie
nepuolimo sutartį. Tačiau dabar tą sutartį drumščia žodžiai yra gerai žinomi.
Dancigo klausimas. Dancigas stovi netoli Vislos įta Tad kuriai srovei tuos žo
kos į Balitijos jūrą. Pradžioje tasai miestas buvo džius pritaikinti? Katali
priskirtas prie Lenkijos, bet paskui, pasidėkojant vo kams visgi manau tie žo
kiečių agitacijai, jis buvo pripažintas laisvu. Nuo to džiai netinka, nes jie į
laiko lenkų įtaka Dancige tiek sumažėjo, kad vokie Dievą tiki. Tad norom ne
čiai visai su Lenkija nesiskaitė ir valdėsi savarankiš norom prisieina juos pa
kai. Lenkai dėl to kėlė daug triukšmo, bet tas nieko! likt kitoms srovėms.
negelbėjo. Tada jie sumanė pastatyti didelį uostą prie Rodos, visame pasauly
pat marių ir pavadino jį Gdynia. Tam uostui lenkai yra priimta taisyklė, kad
išaikvojo šimtus milijonų zlotų ir sukūrė didį moder serganti kokiom limpa
nišką portą, kurs darė didelę konkurenciją pačiam mom proto ligom žmonės
Gdanskui. Lenkai džiūgavo, įsigiję išeitį į jūrą. Bet turi būti atskirti nuo
štai sulig naujausių žinių vokiečiai pradėjo smarkią sveikųjų ir patalpinti ligo
agitaciją Dancigo autonomijai panaikinti ir priskirti ninėse. Ta pati taisyklė
jį prie Vokietijos, kaip kad buvo prieš karą. Tai agi i vartojama yra ir dvasinė
tacijai. kaip girdėt, pritaria paties Dancigo gyvento je srityje. Katalikų Baž
jai, nes jie numato geresnę sau ateitį prekybos ir pra nyčia, kaipo dvasios svei
monės atžvilgiu, jei susijungs su Vokietija. Prie to, katos saugotoja savo na
Dancigo gyventojai, per tiek metų sutapę su Vokieti riams pataria su dvasi
ja, buvo priėmę savo laisvę vien tik dėlto, kad kaip niais ligoniais nesibičiunors galėtų atsipalaiduoti nuo lenkų įtakos. O gal tai liuoti. Keista ir nesupran
buvo gudriai sugalvotas triukas: pradžioje pasiskelb tama kadėl Uosis norėtų
ti laisvais, o paskui sugrįžti prie Vokietijos.
tą taisyklę sulaužyti.
Politišku ir ekonomišku atžvilgiu tas Dancigo i Gal Uosis pasakys, kad
prisijungimas prie Vokietijos turi begalinės svarbos, j kitoms lietuvių srovėms
Dancigas kontroliuoja upės Vislos įtaką į Baltijos negalima taip jau griežtai
jūrą. Atsidūręs vokiečių rankose, jis galės visiškai tuos Šv. Rašto žodžius
užkimšti Vislos įplauką į mares, ir ta didžiulė upė, pritaikinti, nes nors jie ir
bėganti per Lenkijos vidurį ir sudaranti vienintelį jos netiki į Dievą, bet jie yra
susisiekimą su jūra, bus nenaudinga, nes tranzitas mandagūs ir svarbiuose
per ją priklausys nuo vokiečių malonės. Prie to, uos tautos reikaluose galima
tas Gdynia, į kurį lenkai sukimšo tiek pinigų, pasi su jais bendradarbiauti.
liks nuo Lenkijos atkirstas. Nereikia dėlto stebėtis, Būtų malonu, kad taip
kad lenkai sukėlė dideliausią lermą prieš sumanymą būtų, bet gaila, kad taip
priskirti Dancigą, prie Vokietijos. Vokiečių “priete-! nėra. Gerb. Uosis, kurs
lystė” atsistojo jiems gerklėje. O jie manė ir sau ge man senai jau yra žinorai padarysią ir lietuviams pakenksią. Klastingai po , mas yra aukšto intelekto
litikuoti neišsimoka.
K. žmogus. Todėl aš supran
tu, kad jis neturi progos
kitų srovių žmonių man
dagumo ištirti. Jis gal su
tiko vieną kitą tautininką,
“Darbininko” 51 num. Truputį keista, kad Uo- ar socialistą, kurs jį man
birželio 30 d. laidos paste sis pavartojo tokį nevy- dagiai pasveikino, gražiai
bėjau straipsnį “Dėl Ben kusį pavyzdį savo min pašnekėjo apie visų lietu
dro Lietuvių Veikimo”, po tims pareikšti kaslink lie vių vienybės reikalą ir tas
kuriuom pasirašo, “D-ko” tuvių srovių bendradar jau jį įtikino', kad viskas
skaitytojams gerai žino biavimo svarbiuose tautos gerai.
mas Uosis. Kadangi strai reikaluose. Jeigu jau tokį Aš noriu nurodyti, nors
psnis liečia svarbų visuo pavyzdį statyti tai turėjb vieną iš daugelio pavyz
meninį klausimą ir jo au padaryti jį pilnesnį, pada džių, kurs parodys, kokis
torius prašo tuomi klausi ryti iš to aiškią išvadą. mandagumas yra. pas kitų
mu diskusijų, tad tikiu, Galima sutikt, kad lietu srovių žmones. (Žinoma,
kad redakcija suteiks vie- viai serga nesantaikos li jeigu tik redakcija nepa
tos ir mano mintims, ku- ga, kuri skirsto juos į laikys jį peršlykščiu tal
rias čionai pareiškiu.
sroves. Bet kurie-gi iš pinti.)
Gerbiamas Uosis yra mūs esame tie ligoniai? Kelios dienos atgal prieš
kad
tvirtai
įsitikinęs,
svarbiuose tautos reika
luose bendras visų savųjų
veikimas esąs galimas ir
būtinai reikalingas. Jis
pastato prieš mus du
svarbius tautos reikalus,
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
dėl kurių mes būtinai tu
Parašė
rį susivienyti. Tais reika
lais esą: 1) Vilniaus ir vi
Vincas Nagornoskis
sų užgrobtų žemių atgavi
mas ir 2) mūsų kova dėl
lietuvybės išlaikymo išei
(Tęsinys)
vijoje. Pirmuoju reikalu
PASEKRAS .
veikianti Vilniui Vaduoti
Sąjunga, o dėl antro or Jis pasiuntinys.
KROATAS
ganizuojama Pasaulio Lie
tuvių Sąjunga.
(Lėtai prašvintant ramumu ir džiaugsmu.)
Teisybė, seneli;
Pareiškęs šiuos du svar
Ir
doram
Jurgiui
kaltas
gyvastį.
bius
reikalus
cituoja
Todėl
yra
tiesa
ir
priderystė
kolbos ten bepročių prie
glaudos užveizdo pareikš Padėti draugui apgint Sofiją.
tą mintį, kuomet paklaus
ANASTAZAS
tas: “Ką jie, užveizdos da Klysti, tos tiesos nustojai daleisdams
rytų, jeigu keli šimtai be Jurgiui ten eiti. Kroatai žinok,
pročių susitarę juos už Kad tiktai vienas karžygis paskirtas
pultų?” O užveizda šypso Apolo aukai, du negal jos gint.
(Už dekoracijų girdėt baisus kriokimas, vėtros
damas pasakęs, kad be
staugimas,
ginklų žvangėjimas; griaustinis ir
pročiai negali susitarti.
žaibai
viens
po kito. Tarp kareivių visiška be
Tai tokia maždaug pama
tvarkė, jie tariasi ir stumdosi.)
tinė mintis iš kurios sa
AUBRIS
vaime darosi išvada: jei
Giltose tvarka!
gu mes urmu į tas sąjun
gas nesumarmėsime, tai
PASEKRAS
jau tikrai kas nors mus
(Į Audrianą bailiai.)
pavadins: “bepročių tau
Pragaras sukilo!
ta”. Jeigu kas pors kitąs O Jėzau Kristau neapleiski jo!
to nepadarys, tai jau Uo
AUDRIANAS
sis tikrai mums tą kom Melskis, seneli, drauge ir už mane;
plimentą suteiks, nes iš jo Kad aš mokėčiau maldaučiau ir aš
straipsnio pareikštos min Dievą malonės ir sągailos Sofijai,
ties bent taip atrodo.
Ir jos karžygiui.

Dancigo Klausimas

v •

Pastabos Uosiui

I

VYTIS KANKINYS
t

varžyti pastogės, maisto
ir darbo gavimą. Pareika
lavus bet ko, verčiama
rašant man šias mintis
duoti
visokius pasižadėji
neatsirado nė vieno mus, kad
sutikau žmogų, kurs man Bolševikai smarkiai puo lande,
visiškai at
atstovo, kuris būtų pasi siduodamabusbolševizm
pasisakė buvęs nuėjęs į la kun. Coughlin ir Unijos priešinęs
u i.
tokiam
darbinin

partiją
ir
savo
pasekėjas
tautininkų klubą pažiūrėti
Nepaklusnieji išmetami į
ką jie tenai veikia. Sako: klaidina, būk Unijos par kų sudėtų pinigų švaisty gatvę, kad mirtų badu.
mui. Tame seime dalyva
“priėjau prie baro išgert tijos “programoj yra įtal vo
Maži vaikai verčiami
keletas atstovų, kurie
stiklą alaus. Priėjo prie1 pinta pamatiniai tie patys
užsirašyti į sąsiuvinius
manęs to klubo pirminin pasiūlymai, kaip ir res- save vadina katalikais, ir atmintinai išmokti be
kas ir rodydamas į išei publik o n ų platformoj”. ir kada skyrė $500 bedie dieviškų eilėraščių. Kiek
vybės platinimui Lietuvo
namąją vyrų ir moterų Melas, p. bolševikai.
jie nesipriešino. Tokių viename mokyklos vado
vietą sako: “Pas mus ge- Jeigu taip būtų, tai bol je
“katalikų” yra net ir SLA vėlio puslapyje matome
riaus negu bažnyčioj. Iš ševikų organas perspaus Pildomoje
aiškią antireligišką ten
Taryboje.
gėręs stiklą alaus, gali ten dintų respublikonų ir uni
denciją. Net mažamečiai
įėjęs atlikti išpažintį”. jos partijos programą. SLA. seimuose su gel- vaikai verčiami įsirašyti
Žmogus man sako: “No Bet jie to nedaro, nes tonlapio redaktorium p. į “bezbožnikus”. Kiekvie
rėjau jam kirsti ausyn,| skaitytojai pamatytų, kad Michelsonu vis turi “triu- nas vaikas turi pasirašyti
bet nenorėjau suteršti bolševikai meluoja, saky belių”. X Strumskis rašo, vadinamąjį ateistų dekla
rankų, tai nusispjovęs iš dami, kad respublikonų ir kad “jis tik prieš seimą racijos lapą. Atlikęs šiuos
ėjau. Bet daugiaus, sako, unijos partijos pamatiniai mokestį užsimoka arba dalykus, vaikas jau turi
jie manęs ten nebematys”. pasiūlymai yra tie patys. naujai įstoja, kad galėtų teisę prašyti būti priimtų
Iš tikro, lengviaus būtų
patekti į seimą. Jeigu so į jaunųjų bedievių kam
SLA.,
tautininkų
so

susitarti su žydais, ar su
cialistų dauguma, jis bū pelį. Po to, vaiko tėvai
protestantais ką nors ben cialistų kontroliuojamas na delegatu, jeigu ne, tuo arba globėjai jau nebegali
drai veikti, negu su mūsų susivienymas pas k y r ė syk —tik ‘Keleivio’ repor- jį auklėt religinėj dvasioj.
$500.00 bedievybės plal teris”.
bedieviais lietuviais.
Ir visa tai nėra, kaip
tintojui ir jo draugijai,
Toliaus straipsnio auto kurios tikslas platinti be
kas nori įtikinti, praei
rius, paminėjęs Vilniaus dievybę Lietuvoje. Tos or
ties istorija, bet šių dienų
vadavimo reikalą pastebi, ganizacijos seime, CleveSovietų Rusijos intelektu
kad mūsų išeivija tuomi
alinio gyvenimo tikrovė.
klausimu esanti apimta aŠiomis dienomis lanky- Visoje Ukrainoje likęs
viena
valstybe
dėl
Etiopipatijos. Gal Uosiui taip jos su ja nekariaus. Taip- ^aniąsis Londone,,, Ponti- tik vienas katalikų kuni
atrodo dėlto, kad visi ūgas, dabar jau aklas sene
mai nesugužSjo“ į V. v“są- «>
žinoti, kacį n*ej fikališkojo Rytų Instituto lis. Maskvoje ir Leningra
viena valstybė neis ka- garbės pirmininkas vysgą- Tačiau tokios apati- riauti su Lenkija dėl Lie- kūpąs d Herbigry, kuris de, kur atsilanko daug už
jos, ypatingai pas katali tuvos Vilniaus, o patys laikomas^vienu is geriau- sieniečių, tikinčiųjų padė
kus nėra, nes beveik visos
siu Sovietų Rusijos inte tis truputį lengvesnė. Bet
lietuviai
neturime
tiek
pa

didesnės kolonijos kasmet
lektualinio gyvenimo ži- ir čia, kur ankščiau buvo
jėgųapvaikščioja Vilniaus už
novų, per spaudos atsto 40 kunigų, dabar tėra tik
grobimo dieną ir apvaikš Dėl P. L. Są-gos mumski vų priėmimą plačiai nu vienas. Kelios išlikusios
čiodami ją visad išneša katalikams nėra ko taipgi švietė tenykščią religinę nesugriautos bažnyčios vi
protesto rezoliucijas prieš perdaug sielotis, nors Uo padėtį. Be kitko, vysku sada perpildytos besimel
džiančių žmonių.
lenkus, kurias pasiunčia sis ir sako, kad ji kovos pas taip kalbėjo:
šios šalies valdininkams ir dėl lietuvybės išlaikymo “Dantės Inferno baise- j Teoretiškai imant, reli
Europos valstybių diplo išeivijoje. Ji gal ir kovos nybės yra niekai palygi-! ginė praktika' leidžiama,
kada nors, bet mes kata nūs su tuo, ką persekioja
matams.
bet jos propaganda griež
Jeigu pasaulio galiūnai likai jau per kiek metų; mieji patiria sumaterija- tai uždrausta. Pasimeldi
tų protestų neklauso ir kovojame išlaikydami pa lizėjusiame bolševikų re mas, ypač jeigu įžiūrima,
nepaliepia lenkams grą rapijas ir prie jų esama'š. žime. Materijalizmas yra kad tuo duodama kitiems
žinti Lietuvai Vilnių, tai mokyklas, kurios kaip tik nustelbęs bet kokią dvasi-, pavyzdys, vadinamas projau ne mūsų kaltė. Nema ir yra lietuvybės palaiky nę ideologiją, religinį paganda, už ką gali būti
nau, kad ir V. V. Są-gos mo tvirtovės. Galutinai Į samprotavimą ir net sąži- suimama ir baudžiama.
jie paklausytų. Kame to kam tas tokis griežtas ‘ uės jausmą.
Pastaruoju laiku sugalpriežastis? Kas seka pa Uosio užsispirimas, kad;I Turint galvoj Sovietų vota savaip atsikratyti tisaulio įvykius, tas tą prie mes katalikai būtinai tu Rusijos santvarką, visai|kinčiųjų. Sakoma: “Sudažastį lengvai supranta. Į rime dėtis su kitomis sro aišku, kokia ten gali būti rykime jų išmirimui patą klausimą aiškiai atsa vėmis į viršminėtas sąjun i sąžinės laisvė ir koks lankias sąlygas, bet jų neS. B-tis. , žmonių savarankiškumas. žudykime. Neužmirškime
ko vėlesnių laikų įvykęs gas,
Italijos su Ethiopija ka Redakcijos Prierašas —, Rusijos gyventojai be jų, bet jeigu jis miršta be
ras. Nors didžiosios vals Greičiausia dėlto, kad p. į veik visi žemdirbiai ir tik laiko, sakykime, kad tai
nesugebantieji
prisitai
tybės gana smarkiai pro Uosis kitų srovių veikime 10 % yra miestelenų.
testavo prieš Italiją, vie mato tik ideališkąją pusę, Bedievybė platinti mies kinti prie pažangiosios
nok ji pasiėmė Etiopiją ir gi mes tuo atžvilgiu esa tuose bolševikams geriau Sovietų Rusijos santvar
gana, nes žinojo, kad nei į me labai pesimistingi.
sekasi. Mieste lengviau kos”.
“R.”

366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
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KROATAS
(Traukdams pečiais nustebęs.)
Jis tenai pražus.
Žaibai, perkūnai, vėtra, kriokodilai;
Visata priešais vieną karžygį;
Tai jau per saiką. Priešintis visatai
Tik dievai gali, o ne mirtingas.
AUBRIS
Slibinas kriokia, žvanga Jurgio kardas;
Giltinė jėgų šaukiasi Hado.
(Triukšmas eina smarkyn.)
KROATAS
Ar tos pašėlę, požeminės šmėklos
Ilgai jį merdins? Ar jis dalaikys?
PASEKRAS
Jį dangaus skydas dengia. Jis trijumfuos.
(Melsdamas, kyla smarkesnis triukšmas.)
AUDRIANAS
Gal būt, bet kova tęsias per ilgai,
Perdaug žiauriai.
ANASTAZAS
(Tyliai nusijuokęs ir sarkastiškai.)
Apolas užsiundė
Slibiną, vėtrą ir perkūniją;
Žiaurias, galingas galybes; joms veltui
Kėsintis žmogaus jėgoms apgalėt.
AUDRIANAS
Per ilgai! Per ilgai! Joks vytis negąli
Piktų dievysčių keršto dalaikyt.
KAREIVIŲ BALSAI
Jį reikia gelbėt!
Mūs vadas pavojuj!
Gelbėkim Jurgį!
AUBRIS
(Prišokdams prie saviškių.)
Tvarka giltose!
Kardu bematant perdursiu bent vieną
Pasipriešinusį.
Kareiviai
Mūs vadas žūstas!
(Visi vienbalsiai. Už scenerijos girdėt atsikar-

tojant moteries spiegimas. Audrianas vieną
ranką iškėlęs kita raudams sau plaukus nori
bėgti į šventyklą, bet Pasekras jį maloniai su
stabdo ir užlaiko ant scenos. Aubris prieš savo
kareivius stovi prisiruošęs su skydu ir kardu
prie užpuolimo.)
AUDRIANAS
(Desperatiškai.)
Tai balsas mano dukrelės. O Sofija!...
O Dieve Kristaus! pasigailėk jos.
(Pasekras jį maloniai apkabiną ir glaudžia.)
KROATAS
Tai balsas mano mylimos! O Marse!
Kur mano skydas?... Dėl Jupitero!
Šalyn iš kelio, kam gyvastis miela!
(Gavęs skydą nuo kareivio, skubiai jį prisitai
so ant rankos ir smarkiai pastūmęs Aubrį į ša
lį, ir iškėlęs kardą įbėga į šventyklą; paskui jį
grūdasi dacijonai, bet legijonieriai dabojami
Aubrio su atkištu kardu, pasilieka ant scenos.)(
AUDRIANAS
(Pasekros glėbyje. Y
Aš nelaimingąs. Leisk mane ją gelbėt.
PASEKRAS
■r Xi
Tu nepajėgi.
AUDRIANAS
Aš visas drebu.
PASEKRAS
Nenustok vilties. Tuoj ją pamatysi.
Tuoj ją priglausi prie savo širdies
Neužgautą, sveiką it pirmiau buvo;
Nepalytėtą žvėries ilčių.
AUDRIANAS
O tavo žodžiai it balsamas gydo.
Bet ką tas reiškia, Pasekrai žiūrėk:
Šviesa vėl brėkšta ir trukšmas aptyla...
PASEKRAS
(Labai linksmai.)|
Ir karalaitė bėga prie tavęs.
(Sofija atbėga ir puola Audrianui į glėbį. Past
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DARBININKAS

=
jąus visas skplas atlygi
langų daužoma, tik lietu
viai ima į savo rankas
nau ir vėl pradėjau gyven
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
prekybą, pramonę ir aps
ti žmoniškai.
VALDYBA
Taip pergyvenęs kele
kritai visą ekonominį gy
venimą.
tą mėtų aš vedžiau sau
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
pačią — dorą merginą ir Žydų visame pasaulyje Susidarius tokiai padė Kunigas Brišas kelias
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rast., 7 Mott St., Worcester,
tik po šešių metų teko yra apie 16.000.000. Jie i- čiai, kada žydų padėtis dešimtis metų klebonavo į MOTERIMS, LIETUVOS
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester,
man vėl susitikti su se-! ki šiol neturi savo valsty diena dienon darosi vis Arrase, Prancūzijos šiau- ! UŽSIENIO PĄSO GAVI
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
pais pažįstamais, kurie bės ir gyvena išsimėtę po sunkesnė ir kai nėra vil rėję. Sena Šv. Motinos LoMO REIKALU
Juškaitis — Itedaktorius, 423 AVindsor St., Cambridge, Mass.
senovės būdu nesugebėjo įvairias valstybes. Kai ku ties, kad ji pagerėtų — vi retietės bažnyčia stovi,
su manim kitaip pasikal-j riose valstybėse, kaip so pasaulio žydai tikisi at ant aukštos kalvos, Arra- 1) Jei moteris yra ište
bėti, kaip tiktai “prie Lenkija, Sovietai ir dar sigauti Palestinoje. Kai so miestų viduryje. Ap-; kėjusi už Lietuvos pilie
Mano Atsiminimai
stiklelio” karčemoje. Tat viena kita, yra daugiau po Didžiojo karo buvo su link bažnyčią didžiulis ka-i čio. Prie paso prašymo
nuėjome visi į karčia- kaip po 3 milijonus žydų. mušta Turkija, tai iš jos pinynas, kuriame yra apie vyro ir žmonos, Lietuvos
pasibiaurėjimą prie alko ir
(Darbininko balsas).
mą. Pradėjome gerti vie Kadangi daugelyje valsty buvo atimta Palestina ir 40.000 kapų. Per karą' konsulatui Amerikoj (rei
holinių gėralų ir taip au ną
po kitam degtinės stik bių žydai turi savo ranko atiduota anglams valdyti. kun. Brišą apnuodijo du kalinga paduoti du prašy
Žemiaus paduodamas gau iki 18 metų nepažin
mus vyro ir žmonos ats
keletą atsitikimų iš savo damas nė alaus nė degti lelius ir mūsų liežuviai se kapitalus ir per gerai Netrukus Anglijos vy jomis. Nors apnuodijimo kirai) neatsižvelgiant, kad
tūlą laiką buvo gan įsimik organizuotą spaudą gina riausybė paskelbė dekla pasėkos seną kleboną nuo
gyvenimo aš noriu tuom nės skonio.
Palestiną lat kankino, jis vis dėlto į Lietuvą vyksta tik žmo
bet kai alkoholis ė- savo interesus, tai aišku, raciją, kad į
priparodyti, kaip labai
Bet tuo laiku aš pradė linę,
na, mat žmonos pilietybė
kenkia žmogui alkoholinių jau eiti į fabriką dirbti. mė savo daryti, ką jis gali kad ankščiau ar vėliau ’ kasmet bus leidžiama ap- iš savo pareigų nesitrau seka vyro, prie prašymo
mums ėmė turėjo prasidėti judėjimas; sigyventi tam tikram žy- kė. Pernai jo sveikata
gėralų vartojimas.
Nuo senų gi laikų įsivyra pasikalbėjimas
reikalinga pridėti: vyro
Vieną sykį mano tėvoj vęs paprotis reikalavo, nebesisekti. Tuomet aš prieš žydus. Toksai judė- dų skaičiui. Todėl po karo smarkiai pašlijo, tad gy seną rusų pasą arba vovardadienyje sųsiri n k pi kad aš įsipirkčiau karče nusigėręs, nuvargęs ir be jimąs, vadinamas antise- kasmet iš tiesų iš įvairių dytojų patartas jis pasi ' kiečių, vyro gimimo met
pas mus nemažai pažįsta-* moje, kad pavaišinčiau i skatiko kišenyje atsira mitizmu, prasidėjo jau se- valstybių daug žydų Va traukė nuo pareigų ir iš rikas ir vedybų metrikas.
mų, kurie buvo pripratę: savo naujus draugus dar dau vežėjo vežime besėdįs, niai. Žydai, tai pastebėję, žiavo į Palestiną. Važia važiavo į pietus. Brišas Sprendimui pilietybės prie
kiekvieną pašnekesį, susi bininkus degtine, alumi. su kuriuo norėjau namon pradėjo dar labiau orga vo ne tik ne turtingieji, apsigyveno Rivjeroje. Šio prašymo reikalinga sumo
parvažiuoti, bet nelaimė— nizuotis, vienytis ir, norė bet ir piniguočiai, kurie iš mis dienomis jis pasijuto
rinkimą ar pokilį pradėti
Aš
jokiu
būdu
negalė-'
nuvažiavau į ligonbutį! dami geriau apsiginti, su daugelio valstybių išvežė blogai ir suprato tuoj kėti $5.— (25 litus), byla
nuo degtinės. Taip buvo ir
jau išsisukti nuo to papro Mat neturėdamas jiegų ir darė kelias pasaulio žydų ne vieną ir ne du milijo mirsiąs. Jis išsigando pa sprendžiama konsulą t e.
tuokart.
Jei vyras pripažintas LiePasveikinę mano tėvą, čio ir nors į svaiginančius proto nuslydau kojomis organizacijas. Viena tokių nus. Už juos Palestinoje manęs, kad jam teks mir i tuvos piliečiu, jis gauna
palinkėję jam viso labo ir gėralus žiūrėjau, kaip į po vežimo ratais, kurie organizacijų yra žydų sio- suorganizavo dideles įmo ti toli nuo gimtosios vie Lietuvos pilietybės liudi
Vėlai vakare senas
išmetę po keletą degtinės didžiausį žmogaus priešą, lauždami man yieną koją, nistų sąjunga, kurios pir- nes, pastatė daug fabrikų, tos.
pakilo iš patalo, jimą, su šiuo liudijimu
stiklelių įsilinksminę sve tačiaus skaičiau reikalin paliko neblogą atminimą mininku ilgus metus buvo įsteigė krautuves ir be kunigas
vos nuėjo i- gaunamas pasas veltui,
čiai kreipėsi į mano tėvą gu būti draugų - darbinin mano susitikimo su seno- neseniai miręs Londone veik visoje Palestinoje pa svyruodamas
ėmė į savo rankas elek- ki savo automobilio ir, I bendras arba atskirom.
prašydami, ar nepavelytų kų kompanijoje. Ir vėl be- vės pažįstamais. Daug per Nachum Sokolov.
paskutines jėgas sutelkęs, Jei pasai imami atskirom
ir man duoti degtinės at ulevojant taip man apsisu tat turėjau iškentėti, o ką Žydų sionistų sąjunga 11 ros įmones.
į kelionę. Sun tuo pačiu kartu, reikalin
sigerti (aš tuomet turėjau ko galva, išgėrus alaus pnkentė mano žmona ir kas met tai vienoji tai kij Tuo būdu per kelioliką išvažiavo
kiai sergantis dvasiškis ga damokėti. 50 centų, už
vos 6 metus amžiaus). stiklinę, kad daugiau jau kūdikiai, lengvai supras toj valstybėj šaukia kon- rnet^ zYdai Palestinoje ge- paleido
automobilį 120 žmonos paso knygutę. Jei
Kadangi mūsų namuose nieko gerti nebegalėjau. kiekvienas, kas turi sun gresus, kuriuose yra apta-' r°kai įsigalėjo, nors jų, klm. per valandą greitu i vyras neima paso tuo pa
niekuomet nedavinėta vai Matydami tai “gerieji” kiai dirbti ant duonos riami pasaulio žydų reika.l palyginus su arabais, yra mu, važiavo visą naktį. čiu sykiu, į jo vietą gauna
lai ir nutariama kokiomis nedaug. Žydų įsigalėjimas
kams degtinės, tai ir tuo-! mano draugai tuojaus pa kąsnelio.
ir jokio,, damokėjiėmė
iš
manęs
pinigus
ir,
8
”a.1? paj priemonėmis~'žyda7’"turij arabus jau nuo seniau er Kitą dieną jis atvažiavo į žmona
met tėvas priešinosi, bet!
Arrasą. Kai automobilis mo nereikalinga, vyras
kai svečiai ėmė jam įkal-| gerdami mano sveikatą sisekė koją išgydyti, ir įovoti> kad dar labiau į- zino ir jie kartas nuo kar sustojo ties bažnyčia, ku gauna Lietuvos pilietybės
binėti, kad biškiukas deg-' stebėjosi iš mano “silpnos kai po ilgo laiko vargo ir sigalėjus. Dėlto nereikia to kėlė įvairius neramu nigas neteko sąmonės. Jį : liudijimą su kuriuo laike
tinęs neužkenksiąs vaikui I galvelės”, mane-gi stengė-j skurdo vėl pagrįžau prie stebėtis, kad krikščioniš- mus. Visada betgi ang nugabeno į ligoninę, ku dviejų metų gali.gauti pa
ir kad geriaus esą vai si įtikinti, kad prie alko- senovės gero, doro gyveni . kos pasaulio tautos at lams pavykdavo numal rioje jis tą pačią dieną są, sumokant 50 centų už
kams iš mažens duoti *c 1 holinių gėralų galima. esą mo, visiškai palioviau gė kreipė dėmesį į žydų or- šinti. Prasidėjo neramu mirė. Bet jis savo tikslą paso knygutę.
ręs svaiginančius gėralus ganizavimąsį. žodžiu, pra mai ir šį pavasari. Jie diebiškj degtinės paragauti, lr relkla PnsipraUnti.
2) Jei Lietuvoje gimusi
tėvas leido, ir aš pirmą Aš gi, klausydamas ir per keletą metų laimin sidėjo nukruvinas karas, na dienon stiprėja ir jau pasiekė. Brišas palaidotas moteris ištekėjusi už Akartą išmaukiau degtinės draugų prikalbinę j i m ų gai išauginau savo keletą kurio didžiausi mūšiai į- dabar kalbama ne apie ne ■ Prie Pat bažnyčios,
merikos pil. Prie paso
pradėjau “pratinties” ir vaikučių, kurie dabar jau vyko Vokietijoje, kai įsi ramumus, bet apie arabų --------------------------------- prašymo reikalinga: pra
stiklelį.
tą prie gėralų ir prie paliki- yra suaugę. Pastaruoju galėjus hitlerinink a m s. sukilimą, nukreiptą prieš bartiniais įvykiais Pales- į šytojos gimimo metrika,
Kai tik aš išgėriau
i
’
stiklelį, tuoj suėmė mane Į mo visos; savaitės pelno laiku prisirašiau prie blai-i buvo ištremta iš Vokieti žydus. Visos pavartotos tinoje, kurie nieko gero, vedybų metrika ir vyro
stiprus
ir nepaprastas
nepaprastas;! karčemoje. Nors paprastai
paprastai: vybės draugijos: ir aš j jos apie 50.000 žydų. Aiš-j anglų priemonės tikslo žydams neduos.
ir ku, kad tai buvo didelis neatsiekė. Iš Palestinos jeį arafoų sukilimą prieš pilietybės įrodymo doku
miegas, kurs tęsėsi dvi aš būdavau be pinigų, bet Į pats ir • mano•« žmona
•
• •V
už kurį pranešama kad ten kas- į paiestinos žydus sugretin mentai, kaip tai: Ameri
pari. Per tą laiką gimdy- užtat turėjau daug priete-j mano visi vaikai prisiža- žyįams smū j
kos pasas arba pilietybės
tojai keletą kartų bande lių (geriausių, žinoma, ‘•dėjome, kad joksai alko- jie negali atkeršyti vokie- dien3 padėtis blogėja, kad sime su vis didėjančiu vi-i liudijimas, jei vyras yra
ams F
“~‘_ nusistaty_ ‘
mane pažadinti iš miego, prie stiklelio), ir todėlei holinis gėralas neturės ^į
čiams.
Didėja
( arabai užpuldinėja ne tik šame pasaulyje nusistaty- Į Amerikoje gimęs jo gimi
bet nieko negalėjo pada- dažnai būdavau priverstas vietos mūsų grinčioje ir j mas prįeš žydus ir visose žydus ir degina jų namus, mu prieš žydus, tai bus mo metrikas. Sprendimui
ryti; tik baisiai nusigan- atsakyti sau reikalingiau- xad mes visi iki mirties, Įrįt0Se valstybėse, itik ne- į krautuves, prekių sandė aišku, kad išblaškytai žy- bylos sumokama $5.— ir
dusiems su gydytojo pa-! siu daiktų. Galop po to ;nebegersime svaiginančių. vienoda.! kovojama.. Vie lius ir panašiai, bet prade | dų tautai iš tiesų atėjo persiunčiama sprendimui
galba
jiems tepasisekė viso pamačiau, kad taip gėralų.
nur daugiau
rėkiama da priešintis policijai, ne Į sunkios dienos.
pilietybės į Kauną. Kada .
mane iš miego prikelti. gyvendamas aš galiu ir
Tą savo prižadėjimą ir prieš žydus, negu kas nors moka mokesčių, gadina
gaunama dokumentai iš
Nors tuomet nesirgau, ta- sveikatą prarasti, ne tik dabar tebepildome — tik daroma. Kitur, kaip Lie kelius ir tt.
Į Profesionalai. biznieriai, pramoninkai, Lietuvos atgal į konsula
čiaus nuo tos valandos pa pinigus; greitai susipra tai Dieve mums padėk iš tuvoje, nei prieš žydus rė Viso pasaulio žydai yra kurie skelbiasi “Darbininke”- tikrai tą ir jei prašytoja būna
skaitytoji} paramos.
kiama, nei jų krautuvėms ypatingai susirūpinę da- įI verti
jutau savo širdyje didį tau, palioviau gėręs, tuo- tverti gerame iki galo.
Visi garsinkitės “DarbiDinke”.
pripažinta Lietuvos pilieį te, ji gauna Lietuvos pilie
Pasiuntinystę pildyt iki galui;
kui ją kareiviai atneša apmirusį Jurgį ir jį pa
tybės liudijimą ir Lietu
JURGIS
Priruoštoj dirvoj Dievo žodį sėt.
deda gilumoje scenos vidury. Pasekras tą pa
vos užsienio pašą, veltui.
Užgydyt žaizdas.
matęs viena ranka užsidengia sau akis, o kitą
Ir išvaduoti Daciją iš tamsybės,
Jis tavęs išklausė; aš esu sveikas
Prierašas: jei dėl gimi
Jos dorus žmones prie šviesos atvest.
iškelia maldaujančiai. Paskiausiai ateina Kro
Ir jūsų tarpe.
mo metrikų nėra sumokė
Jie šaukiasi tavęs, Viešpaties vardan
atas labai nuliūdęs su kruvinu kardu rankoje.
ta
žyminis mokestis, tada
PASEKRAS
Sugrįžki... Sugrįžki... Sugrįžk krikštyti jų.
Scena laipsniškai apsišviečia, trukšmas apty
reikalinga dadėti prie virs
Pirmoji mirtis
(Pauža. Pasekras tyliai meldžiasi galvą palen
la.) •
minėtos sumos dar 40 cen
Jau apgalėta.
kęs. Visi stovi lyg suakmenėję. Scena pilnai ap
tų.
KROATAS
sišviečia, Pasekras pasimeldęs padaro kryžiaus
JURGIS
3) Prie skirtingų pasų
(Į Pasekrą drebančiu graudingu balsu.)
ženklą ant Jurgio; paskui rankas ir akis iškė
(Į
Audrianą,
linksmai.)
prašymų
skirtinguose at
Verk!.. Verk!., seneli, mus Jurgis apleido.
lęs aukštyn graudingai šaukiasi.)
Būk ramus karaliau,
Ne žvėries žiotys tik ranka žmogaus.
sitikimuose gali būti pa
O, Jėzau Dieve! Tavo valia šventa;
Nekaltas
kraujas
Dacijoj
nesilies.
Ranka žmogžudžio perkirto jo širdį
reikalauta papildomų ži
Išgirsk mūs maldas; pasigailėk mūs!
Sunkiai
reikėjo
kautis
už
tą
tiesą;
Papirktu peiliu!
nių, bei dokumentalių į(Jurgis giliai atsidūsta, dairiąją ranką nulei
Bet
ji
dabarties
tavo
rankoje.
(Į Anastazą, kurs tyrinėjo Jurgio žaizdas.)
džia nuo krūtinės, o su tiesiąja Pasekras jį per
rodymų, prie gavimo Lie
Tu valdai šičia, ne tarnai Apolio;
Ir ką tu radai?
žegnoja ir padeda jam pusiau prisikelti. Visi
tuvos
užsienio paso.
J
Dabar jie tavęs priversti klausyt.
Gal yra viltis.
tolėją žingsnį atgalios, išsigandę.)
PASTABA: šias žinias
AUDRIANAS
ANASTAZAS
pateikiam
todėl, kad iš
MINIOS BALSAI
praktikos patyrta įvairių
Jis jau persikėlė
Stebuklingas vyti, tu sugrąžinai
(Vienbalsiai.)
Anapus Stykso glėbyje mirties.
;
nesusipratimų, dėl kurių
Paglemžtas teises. Teises valdono
Stebuklas!...
Stebuklas!
Iš ten nei vienas negali sugrįžti.
Suteikti žmonėms apsaugą auklėti
daugelis Lietuvos piliečių
Ir nėr reikalo.
Vaikus,
šeimynas.
Kaip
tau
dėkavot
moterų negavo pasų ir ne
ANASTAZAS
(Baigia sarkastiškai; Pasekras klaupia prie
Už tiek daug gero?
galėjo aplankyti Lietuvą,
(Piktai, dantimis grieždamas.)
Jurgio.)
tik todėl, kad ne sulig
JURGIS
Jisąi atgyja!
taisyklių padavė paso
PASEKRAS
Dėkokim Dievui!
AUDRIANAS
prašymą. Paso reikalą rei
Klysti, jis sugrįš!
Jis stebuklingai mane gelbėjo
kalinga pradėti koankš(Labai garsiai.)
Mirtinoj kovoj. Jau maniau pražūsiu;
Jisai keliasi.
čiausiai.
Viskas sukilo priešais kenksmingai;
(Linksmai.)
ANASTAZAS
Žaibai, perkūnai, vėtra, krokodilas
Suedish American Line
Tai bus stebuklas.
PASEKRAS
Kraugeringas, pasiutęs ir žiaurus.
Lithuanian Dept.
Jau skydą mano jo žiotys sumalė;
PASEKRAS
Taip, jis keliasi,
Giltinė ranką ištiesė sugriebt
Kokio dar nebuvo!
Kad Apoliaus vietoj kryžių pastatyt.
Mane už gerklės; vienok Visagalis
Bet dabar traukis, daleisk man maldaut
MINIOS BALSAI
Saugojo mane. Žvėris staiga puolė,
Viename sąsiuvinyje 5Jo sugrįžimo.
Aš
tuoj
jam
galvą
kardu
atkirtau.
(Vienbalsiai, ginklus iškėlę.)
kios giesmės: “PER TAVO
KROATAS
Aš
pergalėjau,
radau
karalaitę;
Mes
jį
garbinsim!
ŠVENTĄ PRISIKĖLI
Gaila tavęs seni!
Ją,
tau
Kroatai,
norėjau
atvest;
MĄ,
’ “LINKSMA DIE
Matyt tu Jurgį mylėjai tikrai.
x
JURGIS
»
Deja,
slaptingi
žmogžudžiai
užpuolė,
NA
”
,
“REGINA COELI”,
(Pasiremdamas
Pasekro
glėbyje.)
Sutrukdė, bet tu pasiskubinai
PASEKRAS
“AVĖ REGINA” ir “AN
Tu, Pasekrai šaukei?
Išgelbėt mudu iš sląstų maripgų,
(Priklaupęs paima Jurgio ranką ir pradeda
GELŲ GIESME” 35c.
Ir laiku stoti Sofijai karžygiu.
PASEKRAS
graudžiai.)
“DARBININKAS” >
Nes aš jau buvau bejėgis. Kroatai,
366 W. Broadway,
O Jurgi!... Jurgi!... Auklėtini mano!
TfHB? PrMiaų Dievą...
(Bus daugiau)
(Palaikydamas Jurgį.)
Meldžiu nesitolmk bet grįžki atgal,
1
So. Boston, Masš. <1
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Antradienis. Liepos 14- c.. 1935

DARBININKAS
Romas Insa. sius šventimus. Po dviejų per šešetą savaičių, kol darę. Ar čia ne ištikrųjų1 silpnai jautėsi. Besirengmėnesių pasiruošimo liko gavo tinkamų būtų apsi šventojo žymė? Gilus nusi- damas praustis, netikėtai
įšventintas į kunigus; pir gyvenimui. Nieko nelauk žeminimas visame kame, užpylė karšto vandens ant
mąsias šv. mišias atlaikė damas pradėjo savo sun
Penketą metų po atvyki- savo kojos; — nejautė joHonolulu katedroj. Po to kųjį darbą. Pirmiausia, mo Molokos saloj, Hawa- kio skausmo. Gerai žinojo
paskirtas jis darbuotis kiek galėdams sutvarkė i’os karalienė aplankė ge- šį skausmo nejautimo šim
Hawaii saloje.
namų vandenio sistemas. tąjį tėvą Damijoną. Tas ptomą. Ir nuo to laiko jau
Mes
šaltesniųjų
kraštų
Paprašė iš valdžios reika vizitas išėjo geram, nes to- nebevadindvo> savo žmoMažame Tremeloo sode-, nes be jūs sutikimo nelyje, Belgijos šalyje, sau-? drįstu žengti šion karje- žmonės mažkuo apsipaži- lingų dūdų ir, su raupuo liaus sulaukė materialinės nes, “mano broliai”, bet,
sio 3 d., 1840 metais gimė ron. Dievo įsakymas klau- nę su raupais. Šiltesnieji tųjų pagelba įvedė van pagelbos iš jos. Trejetą “mes raupuotieji”. Šiuo
sodiečiams tėvams sūnus syti savo gimdytojų nesąs kraštai jau tąja liga gerai dens sistemą. Pats tėvas metų vėliau karalius kvie- metu Hawaios valdžia pa
Juozapas De Venster, ar- tik pritaikomas kūdikys- susipažinę. (Lietuvių kai Damijonas plaudavo ligo čia kun. Damijono vysku- rūpino Molokoj įsteigti li ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
ba mums geriau žinomas,; tėn. — Nors šioji paklus boję neužmirškime, kad niu žaizdas.
pą vizituot pasišventusi goninę, tėvo Damijono dėraupai
ir
rauplės
tai
du
at

Toliaus namus statė. Molokos apaštalą. Žmonės ka, 700 raupuotiesiems,
nius geras kilnadvasis ku- nybės dorybė buvo , jo giI Per Gothenburzą, švepli ją)
skiriami
dalykai.
Raupai
Prieš
tai
baisi
audra
užė

nigas Darni jonas. Kaip pa- narna, vis vien jis persergvyskupo atvykimu labai Taipgi daug prisidėjo nau- Patogi ir greita kelionė
prastai tarp žmonių išsi- sti tėvus, kad neturį jo yra liga, kuri laipsniškai jo ir sugriovė veik visus nusidžiaugė. Bet koks bu- jos bažnyčios pastatymui,
tariama, kad šventąjį jau kios moralinės teisės už- pūdina kūną, kitais žo senuosius gyventojų na vo kun. Damijono nusiste- Vieną metą vėliau tėvui Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš N. Y.
pažinsi iš jo jaunučių die- laikyti jo tikrąjį pašauki- džiais tariant “gyvas nu mus. Čia kaip tik buvo bėjimas, kuomet vyskupas Damijonui buvo atsiųsta
mirėlis
”
.
Gi
su
rauplėmis,
proga
išprašyt
iš
valdžios
nų. Ir ištikrųjų, tą išsirei- mą.
sveikindamas jį, pagerbė čekis $5000.00 iš Anglijos GKIPSHOLM,------- LIEPOS 25
KUNGSHOI.M. —RlGI’ICčIO 1S
škimą jau buvo galima, Gerieji jo tėveliai sutiko nesą reikalo Čia aiškinti, medžio, lentų. Gauta iš jį uždedamas ant jo kara- nuo vieno dvasiškio,
DKOTTN’INGHOLM, — RUGĮ’. 27
pritaikinti mažam Juozu- ant sūnaus prašymo. Daly kadangi mūsų lietuviai su valdžios visa namų staty liaus Vyties komandoriaus Tais pačiais metais mo- GKIPSHOLM, — —RUGSĖJO 5
kui. Iš mažumos jau pa-J kai buvo netikėtai išspręs- jomis apsipažinę). Filipinų mui reikiama medžiaga. kryžių, sakydamas: — Į- tina mirė. Kuomet jai Platesnes žinias apie kelionę tei
veltui ir, parduoda laivakor
stebėta Juozuke nepapras- ti devynioliktuose Juozo salų žmonės labai pasižy Už kiek laiko buvo matyt sakyta man yra tave pa- prieš mirtį buvo pranešta kia
tes,
visi mūsų autorizuoti laiva
ta dievotumo ir pasiauko- i metuose, kuomet kartą jo mi tarpusaviu duosnumu* gražūs baltutėliai ištepti puošti šiuoju kryžių, kaipo apie sūnaus būklę, ji išsi- korčių
agentai ir visi Švedu Ajimo dvasia. Sakoma, ko- tėvas, reikalų sumetimais, net ir su svetimaisiais tuo gyventojų namukai, su sa ženklą tavo asmens pager- tarė, — Matyt, kad mes merikos Linijos Skyriai.
ki tėvai, toki vaikai. O gi, kartu su Juozu išvyko į atžvilgiu jie neatsilieka. vo gražiai žydinčiais gėlių bimo. — Tik paklusnybės abu kartu vyksime į Dan- SWEDISH AMERICAN LINE
154 Boylston St„ Boston. Mass.
Juozo tėvai buvo dievo Louvain miestą. Tėvas pa Iš sanitariškumo, švaru bei daržovių darželiais. dėka kun. Damijonas liko gy.—
mo
ir
sveikatingumo
at

Sutvarkyta
buvo
ir
iš
val

baimingi, pilni Dievo mei liko sūnų pas Švč. Jėzaus
priverstas priimti tą jam Nors liga progresavo,
lės žmonės, kurie savo ir Marijos kongregacijos žvilgio šie gyventojai bai džios gaunama provizijų pagarbos žymę.— Ne tam,, betgi nepalietė jo rankų, Jėzuje Kristuje. — Rom.
septynetą vaikų išauklėjo tėvų namus. Kuomet grįžo siai apsileidę. Gi, kaip sa siuntiniai.
— sakė jis, — aš Molokoj tuomi gerasis tėvas Dami- 8, 35-39. Jam taip sėkmin
tikroj katalikiškoj dva vakare šaukė sūnų eitų koma, ši raupų liga į Pa- Dabar vieton, kad būri atvykau. —
ionas vis galėjo laikyti gai sekėsi dėlto, kad jis
sioj. Motutė, vaikučius pa namon. Bet Juozas mal cifiko salas atsikraustė iš niai laivai valgius, drabu Daug metų jis vienų vie šv. mišias kol išseko pa- visados statė sau jo akių
šaukus prie savęs vaka daujančiai prašė, kad tė Azijos. O juk gerai žino žius atvežtų, vežė garlai nas darbavosi šiame sun skutinios jo jėgos. Kentė skaiščiausiąjį ir tobuliau
rais vis
paskaitydavo vas jam leistų pasilikt. ma, kaip nežmoniškai grei vis tam tikru laiku paskir kiame darbe. Paskutiniuo jo angelišku kantrumu, siąjį pavyzdį, būtent: Die
jiems Šventųjų gyvenimus Kokis buvo tėvo sūnumi tai liga, maras arba taip tas išplaukt. Saloje taipgi se jo amžiaus dienose su gulėjo ant žemės, kaip jo vo Sūnaus, mūsų Viešpa
ir kitus maitiną sielą dva nusistebėjimas! Bet gera ligą nešančios bakterijos liko įkurta dvi krautuvė laukta pagelbos. Atvykoį išrinktasis gyvenimo pa- ties Jėzaus Kristaus gyve
sinius apysakymėlius. Ar sis, dievotas tėvas paklau pasiplėčia, kurs nėra šva lės, kurioj gyventojai ga pas ji kunigai Konradi ir) vyzdis, šv. Pranciškus.
nimą ir darbus.
gi yra ko stebėtis, kad sė sūnaus balso ir Juozas rumo. Šioji liga, tiesiog lėjo naudotis valdžios pre VVendolin, du broliukai,) Balandžio 15 d., 1889 m.,
galima sakyti prakeiks kėmis. Pagaliaus, tėvas Jokūbas su savo slauge ir 49-uose savo amžiaus me I V. B. Jei kurie katalikiš
kunigas Damijonas taip likosi.
pagaliaus pašventė savo Iškart Juozas troško į- mas, žymiai krito ant šių Damijonas nenuilstančiai Juozapas ir trys pranciš- tuose, atsiskyrė didysis ki laikraščiai mato vertą
gyvenimą savo artimiems žengt į trapistų tėvelių salų gyventojų. 1865 m. dirbo, kad įsteigus ligoni kietės sesutės. Brolis Jo raupsuotųjų meilės apaš naudotis šiuo straipsniu
raupsuotojams.
vienuoliją, bet brolis jį Hawaijos valdžia išleido į- nę. Po daug darbo ir triū kūbas buvo eks-kareivijos talas, ramiai, linksmai su savo kolumnų patalpose,
Gal kuris pamanys, kad perkalbėjo ir įtikino tapti sakymą, kuriuomi visi ser so gauta gydytojas ir slau oficierius konvertitas, gu- savo geraisiais draugais ir te laisvai juo naudojasi.
mažas Juozas Damijonas tos pačios vienuolijos na gą šia liga išsiunčiami į gė ir buvo įsteigta ligoni ris pašventė likusias savo pagelbininkais ir nukelia
Autorius.
buvo labai stebėtinas to riu, kurios ir jis pats bu Molokos salą. Nežiūrint nė, kuri buvo maža būde gyvenimo dienas Molokos ! vo pas savo Viešpatį, kur
kokios rasės, tautos, tikė lė. Kuomet valdžia paste saloje, kartu darbuodamas laukė garbės ir palaimos Veiklioje ir stiprioje jau
amžiaus vaikinas. Visai vo.
ne. Nesiskyrė nuo mūs da Galime lengvai suvokti jimo, jei buvai vienas iš bėjo kun. Damijono refor su Tėvu Damijonu iš dė vainikas.
bartinio amžiaus vaikinų. kokių kliūčių Juozas turė nelaimingųjų, nulemta ta mas, ji pilnai sutiko teikti kingumo jam Dievo šutei-, Šis garbingas asmuo ta nystėje yra įrašyta ilga ir
Malonus, nuolatos links jo. Pirmiausia, komercija- vo ateitis — Moloko.
jam visą reikiamą pagel- ktos į katalikų tikėjimą po visu kuo, kad visus lai laiminga senatvė.
mas, meilus ir kitus mylįs linis mokslas. Visai nebu 1873 metais, koplyčios bą. Paskutinė, bet ne ma atsivertimo malonės... Ne mėtų Kristuje. Nieks jo
vaikinas. Kur tik eidavo, vo prirengtas kunigystės pašventimo metu, Honolu žiausia reikmenė, tai buvo žinia, kaip mes, būdami neatskyrė nuo Kristaus
kur pasisukdavo, ten į- mokslui, tuomi negalėjo lu vyskupas atsišaukė į gyventojų sielų sutvarky katalikais, gimę katali meilės: nė vargas, nė su
braukdavo žiupsnelį links žengti į novicijatą kaip savo dvasiškiją prašant mas. Išrovė iš gyventojų kais, įvertiname tą malo-j spaudimas, badas, plaki
mumo, gražumo, Dievo ir kandidatas į kunigus. Tad savanorių eiti raupuotojų tarpo tą dvokiančią gir nę... Mažai, visai mažai. mas, pavojus, persekioji
artimo meilės.. Taip sa gi, nutarta priimti jį kaip pagelbon. Kunigas Dami tuoklystės nedorybę. Su Jei būtumėm vargu, skau-j mas nė kalavijas. Nei an-i Kaip jau žinote, Vyčių
kant, jis buvo tas gražu kandidatą į pasaulinius jonas išsyk save propona- tvarkė jų sielų palaidumą. smais įgyję nuo Dievo tą! gėlai, nei kunigaikštystės, seimas įvyks rugp. 4, 5 ir
sis, žvaigždėmis nusags brolius. Jo brolis pradėjo vo. Vyskupas su džiaugs Aprūpino jų vaikučius, į- malonę, o kaip mes ją ger- nei galybės, nei dabarti 6 d.d. Providence, R. I.
tytas dangus nakties me mokyt jį lotynų kalbos. mu priėmė prašymą. Kun. steigė jiems prieglaudas, btumėm. Kaip sakoma, už- niai, nei busimieji dalykai. Seimo rengimo komisija
tu. Neužmiršo ir tų Dievo Juozas visą savo sielą įdė Damijonas, nė neatsisvei pastatė mokyklą ir dvi dyką gauta, dėlto ne'įver- Į nei stiprybė, nei aukštu- uoliai dirba, kad tik šis
sutvertųjų gyvulėlių ir, jo toje studijoje ir žiūrėk, kindamas su savo drau bažnvčias. Laidodavo jų tyta.
j mas, nei gilumas, nei joks vyčių seimas būtų įspū
kaip šv. Pranciškus Asy no šešių mėnesių jau žino gais, kartu su vyskupu ir numirėlius, iškasdavo duo Vieną dieną grįždams iš kitas sutvėrimas negalėjo dingas, todėl ir kreipiasi į
žietis reiškė jiems ypatin jo tiek lotynų kalbos, jog 50 raupuotaisiais laivu iš bes. padirbdino grabus:— senos savo parapijos, tė- atskirti jo nuo Dievo mei- Vyčių kuopas prašydami
gą meilę. Buvo labai atsi vyresnieji nutarė verta plaukė į Molokos salą. At sakoma, kad jis pats pa vas Damijonas kažkaip lės, kuri buvo Viešpatyje prisilaikyti seimo rengėjų
pageidavimų:
davęs mažųjų avelių gany siųsti jį Paryžiun naujo- vykus salon, pirmieji kun. darė 1,000 grabų. Visus
1) Kurios kuopos dar
mui, todėl jis ir liko pava kavimo metą atlikt ir nuo Damijono žodžiai buvo: — palaidojo gražiai, neatsi
5
nėra prisiuntę sveikinimų
dintas “Mažasis Ganyto ten į Louvain miestą, Štai tavo gyvenimo dar žvelgiant į ju tikėjimą.
I į seimo programos knyge
PIKNIKŲ
RENGĖJAMS
jas”.
Naujokavimo metu Juo bas, Juozai! Tuomet tebu Kun. Damijono gyveni
lę, prašome skubiai pri
Nors Juozas ir buvo die zas priėmė vardą Damien- vo trisdešimts trejų metų. mas buvo viena nuolatinė
siųsti. prisilaikant nuro
Žodžiai nepareikš, ką ge kankynė. Vis reikdavo li
votas ir meilus vaikinas, Dami jonas.
dytų taisyklių laiškuose.
visvien jame jaunose die Kunigas Damijonas trok rasis kun. Damijonas fe gonis aprūpint, išpažintis
2) Registracija $6.00,
nose nepasireiškė pašauki šte troško palikti misijo- nais pamatė. Purvas, ne klausyt; tas ir buvo jo di
bet jeigu užsiregistruosite
mas į dvasinį luomą. Jo nierium. Melste maldavo darbas, palaidumas, gir džiausias kryžius. Pasku
Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie nrieš lienos mėnesio 25
tėvai iš jo tikėjosi kitų Šv. Pranciškaus Ksavero, tuoklystė, nešvarumas. Vi tinio Patepimo Sakramen tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa d., tai registracija kainuos
dalykų, todėl ir pasiuntė kad jis išprašytų iš gero so ko ten buvo, tik jau ne to suteikimas buvo taipgi
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu tik $5.00. Registruodajį Hainault kolegijon, kur jo Dievo tą jam taip tikėjimas, sveikatingumas, sunkokas, nes visados rei rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir
miesi siųskite $1.00 adre
sekė komercijalinį mokslo troškiamą malonę. Dar tu- sanitariškumas. Bet visi kėjo paliesti tas gyvąsias jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo su: Josephine Matūzaitč
72 Goddard St., Providen
kursą. Sulaukus aštuonio rėdams mažesniu o s i u s tie dalykai gerojo tėvo žaizdas. Kaip jo vėlesniuo
dame papiginta kaina.
ce, R. I. Kitus $4.00 sumo
liktus metus Juoze jau pa šventinimus parašė savo Damijono nebaidė. Nes jis se laiškuose parašyta: Pu
“
DARBININKAS
”
kėsite registracijos dieno
sireiškė tas patraukimas į vyresniąjam Paryž i a u s buvo pasiryžęs... mirti... sė žmonių dalies yra gyvi
je atvažiavę į seimą.
dvasinį gyvenimą. Tam ir mieste ir maldavo jo, kad dėl Viešpaties Jėzaus var numirėliai, kuriuos kirmi
366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Vienybėje galybė, to
buvo priežastis. 1858 me leistų jį vykti pas savo do — Apd. 21-13.—
nai jau pradėjo griaužt.
dėl
dirbkime vieningai, o
tais Redemptoristai tėve brolį, kuris tuo metu buvo Tuo laiku saloje buvo Iš tokio milžiniško dar
seimas bus tikrai pasek
liai laikė misijas. Tuo me Filipinų salose. Leista jam 800 raupuotųjų. Iškart at bo turėjo būti ir milžiniš
mingas. Lauksime visų.
tu Juozas ir suprato ko iš važiuot. Iš džiaugsmo už rodė, kad kliūtys nenuga ki vaisiai. Ir buvo kentė
Rengimo Komisija.
jo Dievas reikalauja. Dar miršo ir pietus. Greit iš limos. Nebūta nei tinkamų jimai liko palengvinti, sie APLANKYKIT LIETUVĄ!
PARSIDUODA arti Romuvos
labiau sutvirtino Juozo pa keliavo laivu savo gimti gyvenimo būtų; sudėta lų reikalai sutvarkyti,
Parko
6 kambarių gerame stovy
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
šaukimą tas faktas, kad jo nėn atsisveikintu su savo keletą stulpelių, ant jų ke konvertitų daugelis. Jo pa
je namas, pusantro akerio žemės,
vyresnysis brolis Augus mylimąja motinėle ir geru letą šakelių ir tai jie laikė stangomis buvo sudarytas vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 26 vaisiniai medžiai. Vieta tinka
tas buvo studentas Švč. tėveliu. Daug ašarų, bet ir būtu. Baisi smarvė dvokė choras ir orkestras. Baž pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
ma laikyti paukščius. Kaina pri
einama. Atsišaukite: 21 Hashell
Jėzaus ir Marijos Širdies daug džiaugsmo, nes kitas viduj. Žemė kur ne kur te nyčios šventės buvo iškil
(10-14)
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per St. Brockton, Mass.
kongregacijoje. Tuo metu darbininkas eina dirbti buvo dirbama; kitaip ir mingai su procesijomis ap
Juozas rašė namuosna: —■ Kristaus vynuogyne. Tą negalėjo būt, nes ten žemė vaikščiojamos. Įstei g t a “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
Viliuosi, kad ir mano lai pačią dieną nuvyko Lou yra vulkaniško tipo. Gi buvo Amžina Švč. Sakra ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
kas ateis, kuomet aš galė vain miestan ir iš ten be .valdžios siunčiami šion sa mento garbinimo draugi riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
115 Monk St.
siu pasirinkti tą taką, ku iokių atidėliojimų tiesiog lon gyvenimo reikmenys ja.
Tel.
Stoughton
— 12-W
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
riuo pageidauji eiti: Ar į Sandvičo salas.
STOUGHTON,
MASS.
taip buvo maži proporcijai
bus galima sekti mano Kelionė užtruko penketą — tie pats dažnai ilgai au Ištikrųjų būtų stebuklas reikalais kreipkitės:
brolį? Iškart tėvai nesu mėnesių. Baisi audra juos drių buvo sutrukdomi lai jei šitie artimo meilės dar
bai neliktų pastebiami.
tiko.
ištiko prie Hom Salavos vu atvykt, kad ne kas iš Honolulu žmonės įteikė pi
Sekančiose šv. Kalėdose Kunigas Damijonas pradė ėjo. Buvo maža ligoninė, nigų bursą tėvui Damijo
“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
Juozas vėl parašė: — Šioji jo kalbėt noveną į Panelę jei būt galima pavadint li nui kartu su pagyrimo lai
AGENTŪRA
BALSAMUOTOJAS
gonine.
iškilmingoji šventė mane Švč., ir kaip matai, novešku. Aukotojai didžiumoj
1000 WashingtOD St
užtikrino, kad esmi Dievo nai baigiant, audra liovė Saloje nebūta jokių kir buvo protestantai. Už au
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
NORWOOD, MASS.
pašauktas Jam tarnauti ir siautusi. Laivas priplaukė mėlių arba žalčių. Tuo at kas jis buvo labai dėkin
TEL. Norwood 1503
palikti pasaulį ir žengti į Honolulu šv. Juozapo žvilgiu sala buvo laiminga gas, bet labai išsigando,
Tel. SOUth Boston — 2680
dvasinį luomą. Tadgi, šventėje 1864 m. e
Montello Office:
Pirmąją naktį Tėvas Da kad jo darbai taip buvo
brangūs tėveliai, pakarto
10 Intervale St
Damijonas dar tuo lai mijonas praleido po pal spaudos aprašomi. Melste
TEL. Brockton 2005
ju jums savo prašymą, ku vis teturėjo mažesniuo mių medžiu. Ten ir gyveno maldavo, kad liautųsi taip

Tėvas Damijonas —
Raupuotojų Apaštalas

I

v •

*

*

*

LIETUVOS VYČIŲ
DĖMESIUI

LOWE & POWER, INC.,

EDW. V. WARABOW

DSRBININttA'Š

Antradienis, Liepos 14 d., 1936

visą pasaulį, savo gi sielai
kęstų nuostolį?’ Kapsas.

SHENANDOAH, PA.
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.

MŪSŲ PARKAS
Shenandoris neturi jo
kio parko; stovi namas
prie namo, kad nėra vai
kams nei kur žaisti. Girard kompanija duoda
plotą 15-kos akrų žemės
ir apie $40,000.00 pini ii
gais, tikslui, kad žemę iš
lyginus būtų galima pada
ryti parką. Iš lyginimas
žemės ir ištaisymas parko
atsieis apie $130,000.00.
Tas miestui būtų naudin
ga, nes kelios dešimts dar
bininkų gautų darbą.
Šis pasiūlymas duotas 6
mėnesiai atgal, bet iš prie
žasties mūsų dvilypes
— miesto valdžios iki- šiol
nebuvo priimtas. Pereitą
savaitę įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo
miesto gyventojai. Visų ,
nuomone buvo, kad tą pa
siūtijimą neatidėliotų, bet
priimtų. Kadangi valdžia
negali susikalbėti, tai bu
vo pasiūlyta, kad mokyk-j
lų viršininkai tą darbą pa
siimtų. Taip reikalavo Gi-,
rard Kompanai, kad galė
tų legaliai tą žemę užrašy-l
ti. Susirinkimas nutarė,
kad greitu laiku mokyklų
viršininkai tą padarytų. |

Pirmyn ir... Pasisekimo!!
Pastaromis penkiomis
savaitėmis, kleb. kun. Pr.
Strakausko pamokslų te
ma lietė parapijos ateitį.
Kas klebono žodžių rim
tai klausė, giliai apmąstė,
suprato jųjų teisybę, min
čių turtingumą, ir, noromnenorom, turime prisipa
žinti jog kito kelio nėra
jeigu norime žengti pir
myn, daugiau nuveikti
Bažnyčios ir tautos gero
vei!
Prabėgo 25 metai mūsų
bažnyčios gyvenimo —
prasidėjo antra dalis kitų
25 metų. Klebonas pabrė
žė gražiai visas klaidas—
taip pat ir gerus darbus.
Gerą toliau reik siekti —
blogą nuveikti parodė
mums kelią, klebonas —
davė geriausią planą.
Prisiminkime ypač šiuos
punktus:
1. Neklausyti šmeižtų ir
vengti priešų bažnyčios—
nes jie tik trukdo mūsų
pažangą!
2. Ginti Bažnyčios ir
tautos reikalus!
3. Pianus bei sistemas
pilnai pildyti, jų prisilai
kyti... neklysime!
4. Jaunimui, ateities va
dui duoti progos vesti,
tvarkyti ir valdyti! Tokiu
būdu, išmokęs jaunystei,
žinos ir pajėgs kaip para
piją ir tautą kelti bei ves
ti!

Ona, Medelis Antanas,
Milauckas Jurgis, Miliųnienė Magdalena, MuriDIDŽIAI DĖKINGOS nienė Magdalena, PaluŠirdingai dėkojam mūsų I binskas Andriejus, PauOna, Povilaitienė M.,
kleb. kun. dr. J. B. Kon žienė
Povilaitis
Jonas, Radžiū
čiui už malonų pasidarba
nas
Mrs.,
Radzevičius Jo
vimą aukų rinkime mūsų
nas, Rimokaitis Ona Mrs.,
naudai.
Rozalija, Savulis
Ačiū visiems Mt. Car- Ryan
Jurgis,
Jonas,
mel’io lietuviams, kurie Shierant Sigaraitis
Vladas,
Stavecsavo auka iš širdies mus kas Vladas, Straigis Pet
rėmė.
Vasiliauskas Kazys,
Beabejo Visagalis Die ras,
Vasiliauskas
Elena, Vitas
vas gausiai Jums už tai Laurinas, Zelinskas
Elena
apdovanos ir maloniai pa Mrs.,
Zelinskas
Jonas,
laimins. Mes savo karšta N.N.
malda to Jums maldausi
S.50
me.
Boitnichak Theo., ButŠv. Kazimiero Seserys,
Mt. Carmel, Pa. kera Ona Mrs., Jakimavi
Sekantieji prisidėjo prie čius Jonas, Juodis Marti
rinkliavos Sesutėms išva nas, Kerdokas Domicėlė,
Kančienė Alexandra, Konžiuojant atostogoms:
sevičius
J., Kaminskas
$5.00
Akelaičių Šeima, Lanau- Veronika, Kerdokienė Ma
rijona, Medelis Jonas
skas Jurgis.
Mrs., Povilaitis Konstan
$2.00
Jenulevičius Juozapas, tas, Swiderski Wm., StaKaminskas Ona, Kelmins- veckienė B., Vaivada Jur
kaitė E., šupšinskas Ona, gis, Želinskas Mary, N.N.
$.25
Prankaitienė Marė.
Radžai Mildreda, Rugie- Shenandoris turi vieną
$1.00
Andrulevičius Juozas, nienė Pranė.
bravorą (Columbia BreAšmena Mr. and Mrs., Bavvery), kuriame dirba arti
linskienė Magdalena, Bar100 žmonių. Savininku ytašius Marcele, Bartašius
ra Vincas Paulauskas, lie
Juozapas, Barsh Victoria,
tuvis iš Minersville, Pa.
Bernotavičius R., Bučins V. Uždavinio Viešėjimo
Taipgi Shenandoris turi
kas Adomas, Bučinskiutė Philadelphijoje atbalsis skerdyklą, kur dirba arti
Marijona, Bujauskienė A- Nors jau yra diktokai 200 žmonių. Savininkai ygota, Čeponis Juozapas, dienų praskrieję, kaip p. ra
broliai Miliauskai.
Deimantas Jonas, Dugi- Vincas Uždavinys, Vil Skerdykla yra moderniš
nas Ignas, Eremičius Ie niaus Vadavimo Sąjungos ka, gerai ir švariai veda
va, Gedraitis M. Mrs., Ge- delegatas, paliko Brolis- i ma. Miliauskai gyvulius
£rewed by HAFFENREFFER & CO., INC, Boston. Moss , BREWERS SlNCE i 870.
draitis Leoną, Gudeliaus- kos Meilės Pilį — Phila- mušdavo Shenandorii, bet
100 METŲ!
kas Petronėlė, Guzevičie- delphiją, tačiau tai šis, tai dabar neperseniai užsidė
Mūsų miestas įkurtas
nė Ona, Guzevičius Jonas, tas vis atsitinka čia, kas jo gyvulius mušti Lancas1836
metais. Šįmet (1936)
Juškelienė Teofilė, Juodie- turi širdį ar tokį sąryšį su ter, Pa., o mėsą pristato į čius būrį gražiai išauklė- kaus mokslo metų užbai- svarbą ir naudingumą ne
nė Valerija, Kalantaitė jo buvusiu viešėjimu Phi- Shenandorio Skerdyk 1 ą tų ir fiziniai išlaivntų gimo_ programa, kurią su- vien Bažnyčiai, bet ir švenčiame jojo šimto me
Stefanija, Kerdokas Pra ladelphijoje. Šitai pas- j nuvalymui, išdarinėjimui, jaunuolių.
tų sukaktuves!
renge Šv. Kazimiero Sese- žmonijai.
nas, Klemiutė Natalija,! kiaušiu "laiku, birželio" 25 ir tt.
Pereitais 1935 metais rys. Suvaidinta vaidme- Tenka pastebėti, kad šių Laikraščiai smulkiai ap
Klutsavage Alicija, Kri- d. pasiekė jau Philadelphi- Pažymėtina, kad pas adv.
Borden tapo išrinktas nys “Žibantysis Kryžius”, metų klasė buvo didžiau rašo visą pradžią ir pa
vickas S., Laušas Rapolas,! ją ir tai dar prieš laiką, Miliauskus didžiuma dar- į Amerikos
Lietuvių Olim-1 kurį
’ ’ labai gražiai1 atliko sia — 16 bernaičių ir 16 baigą mūsų miesto. Bega
Laukaitis Jonas, Kankevi-! lenkų rimčiausiasi ir kuo bininkų yra lietuviai, o a- piados pirmininku,
kuris mokyklos mokiniai. Moky mergaičių. Reiškia, jog lo įdomu pasiskaityti, pa
čius A., Eremičiene E.,Į
E., j plačiausiai iŠDlai
išplat i n t a s pie Columbia bravorą to pirmojo pasaulinio lietu
 klą baigė ir diplomus ga Minersvilliečiai, suprasda simokyti ir pasigirti!
Lubinski Louis, Leskaus- j milžiniškas
......
savaitraštis: negalima pasakyti.
mi savo šventą priedermę,
Šimtą metų! Kaip ilgas
vių Kongreso Kaune pro vo šie 32 mokiniai.
kaitė M., Mazurkevičienėj “Gwiazda Polarna” —
Gib.
ga atsiuntė į Lietuvą 11 Margareta Ambrozaity- ir atjausdami, kad vien laikas!
Rūdininkas
‘Šiaurės žvaigždė’, kurio
katalikiška mokykla tega
sportininkų,
kurie
buvo
tė,
Juozapina
Bobinaitė,
22-me numery yra apie
pažiba minėto Kongreso. Mykolas Dabrišius, Elena li vaikučiams suteikti visa
poną Uždavinį eilutės toŠu virš 40 metų kaip adv. Grabauskaitė, Alma Gri- ką jų širdis ir dvasia tro
1. Naujas Giesmynėlis, — | kio turinio:
Borden darbuojasi lietu- gonytė, Kazys Kalpukevi- kšta, kaskart dauginančiu
‘Uždavinys, didžiavyris
(Pirmoji Dalis) Adven ‘Turis
vių tautiniame gyvenime, čius, Bernardas Kamenas, skaitlium siunčia savo
Birželio 28 d., Šv. Kazi
I
dvasią trubadūro,
Tarpe kitų jo žymių tau- Petras Kulbickas, Edvar- vaikelius į parapijinę mo miero lietuvių parapijos
tinės ir Kalėdinės gies Nors ypač jis rašo proza.
tinių darbų, jisai yra Lie- das Kumpaitis, Emilija kyklą.
mės. Žodžius ir melodiją Yr’ jau kaip apoteoza.
bažnyčioje kleb. kun. I.
tuvos
laisvės varpo suma- “
Križinauskaitė, Petras Le- Kadangi šv. Pranciš i Valančiūnas suteikė Moparašė Seirijų Juozas— Čia viešėjo tarpe mūsų _
Chicago, Iii. —Šiais 1936 nytojas, kuris šiandiena nauskas, Vincentas La kaus mokykla jau 8 metai į terystės Sakramentą pp.
harm. Juozas Žilevičius, Lietuvių net iš paprūsių,
metais nepaprastai didelis randasi Vytauto didžiojo pinskas, Klaudija Lukšy kaip gyvuoja, tai pakan S. Rutkauskaitei ir F.
Philadelphijoj, Kvakerų
kaina 50c.
skaičius lietuvių išvyko Muziejaus Bokšte, Kaune. tė, Irena Medalytė, Alfon ka pasakius, jog 1936 m.
šalies Kordiljerų.
Liudininkais
2. Naujas Giesmynėlis, — Pily
Lietuvon —savo tėviškėn, Adv. Bordeno draugai sas Mortūnas, Juozas Na klasė yra pirmutinė išei Vaišvilai.
Tame lopšy mūs liuosvbės.
(Trečioji Dalis A.) Ge Kur suplauk’ žmonių daugybės aplankyti savo gimines iri dagirdę apie jo vykimą vickas, Juozas Padelskis, nanti visus 8 skyrius mo buvo: E. Barauskaitė, H.
Lietuvon — po 47 metų Uršulė Paulauskaitė, Ona kykloj. Gražus tai yra Rutakuskaitė, O. Kundro
gužės mėnesio giesmės, Iš įvairių genčių, kraštų
draugus.
Liepos 24 d. laivu “Eu- ten nebuvimo, sumanė su Pūkaitė, Robertas Pėjus, ženklas, kuris įrodo iš taitė, A. Kvedaraitė, Kažodžius ir melodijas pa Ir mokslinčių ir beraščių
lažinskas, M. Seilis, A.
rope” išplauks vienas iš rengti jam išleistuvių va Pranas Ruskevičius, Flo tvermės vaisius.
rašė Seirijų Juozas — Ir praščiokų ir išminčių.
karą,
palinkėti
jam
lai

rencija
Sabastinaitė,
Ona
Vien tik katalikiškosios Bekeris, J. Vaišvila.
seniausių ' ir aktyviausių
harm. A. Kačanauskas, Tad kaip mus svetys galinčių
mingos
ir
sėkmingos
ke-į
Šakalinskaitė,
Alma
Šaumokyklos
sugeba vaiku
visuomenės
veikėjų,
adv.
Puoštis lauriniu vainiku
kaina 25c.
lionės
Lietuvon,
mūsų
tė

klytė,
Jonas
šauklys,
Al

čius
išmokinti
pagal Die SUŽEISTAS VIDIKAUJ.
Bagdžiūnas-Borden.
Jis
Čia ir ten... už Atlantiko.
viškėn.
Minėtas
išleistu

3. Naujas Giesmynėlis, — Už veikimą dėl tėvynės,
dona
Saukynaitė,
Ona
Sla

SKAS
vo
ir
valstybės
pageidavi
vyksta Lietuvon kaipo Avių
vakaras
įvyko
trečia

vickaitė,
Jonas
TereškeviBirželio 29 d. Juozas Vimus. Tiesa, viešosios mo
(Trečioji Dalis B.) Švč. Savo ir tėvų gimtines.
merikos Lietuvių Olimpia
dienio
vakarę,
liepos
8
d.,
čius,
Viktoras
Valantavikyklos
labai
gerai
išlavi

dikauskas,
bedirbdamas
dos
Komiteto
įgaliotinis
Sakramento gies mes. Ir žmonių visų, be galo...
Gleneagles
’
Gulf
Coarse
čius,
Leonardas
Valibus,
na
jųjų
protą,
bet,
deja,
aužprašyti grupę Lietuvos !
Readi ng kompanijoj prie
žodžius ir melodijas pa Bei tikybos idealai.
Country Club.
Magdalena Vaičekevičiū- pie Dievą, apie sielą nieko Delavvare upės ir Alleghesportininkų
atvykti
Ame|
Uždaviny!
Visur
skriski...
rašė Seirijų Juozas —
Ieva Lukošiūtė. tė, Konstancija Žagarins- nemokina. Liūdnąs tai yra ny alėjos tapo sunkiai su
rikon 1937 metais rungtivėl tu sugrįžki!!”
harm. A. Kačanauskas, Bet ir čion
kaitė.
pažymis, kada žmogus di žeistas. Jam sulaužyta
Vladas Priemienieckis. niuotis su vietiniais lietu
Kaina 15c.
Pirm negu išdalinant džiuojasi dideliu, subren dešinioji ranka ir koja.
viais sportininkais. Atvy
Užsakymus siųskite:
dovanas
ir diplomus, Šv. dusiu protu, savo gi sielos Juozas yra brolis “Darbi
kimas
Amerikon
Lietuvos
Didžiausia apgavystė yPranciškaus
parap i j o s nemaitinęs dvasiniu penu.
bus
tikrai
“DARBININKAS”
ra pretenduoti į valdovus sportininkų
istoriškas įvykis ir nu Birželio 21 d., 7:30 va klebonas, kun. K. Klevins- Ne be prasmės skamba šie ninko” bendradarbio p.
366 W. Broadway
ir neturėti tam sugebėji džiugs kiekvieno lietuvio landą vakare parapijos kas savo kalboje pabrėžė Atpirkėjo žodžiai: ‘Ką pa Kazio Vidikausko. Linki
So. Boston, Mass.
mo.
Ksenofontas. patriotinė širdis, pama-1 salėje įvyko Šv.* Pranciš- katalikiškosios mokyklos deda žmogui, jei laimėtų me Juozui išsveikti.
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PASIRAŠYDAMI APDRAUDOS KONTRAKTĄ DĖL NEW ENGLAND COKE ANG
LIŲ, ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tuomi apsidrausite ateinančiai žiemai žemiau
sia koksų kaina.
Pasirašydami kontraktą su mumis, tamstos turėsite pilną užtikrinimą, kad angliai bus
pristatyti kitai žiemai greitai, atsargiai ir žemiausia kaina.

Pdšdukitc
BATCHELDER VVHITTEMORE
834 Massachussetts Avė, Boston
Tel. HIGhlands 1920

SKYB1AI:

*

ĄLG onqn-3106
BrightM 314 VMk.
KIR klnd-6820
Cambridge 4 BrattJe
OKA ston-0086
Charlestown 161 Medford
GENeva-1310
Dorchester 346 Talbot av.
MALden-6860
Malden 69 Pleasant
NOR wood-0764
Norwood 269 Lenox
PAR
kway-3900
Roslindale 6 Corinth
PARkway-4210
Roslįjądale 6 Corinth
HIGhlnds-6450
Roxbury 99 Warren
ŠOU Bos-1830
South Boston 463 Broadway
Execntive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-19f0
N«hts fandan Kolidayi
KW aore-8160

Antradieni, Liepos 14 d., 193c

kitoki
indai. Lietuvoje
molio yra labai daug. Ypač daug raudonojo molio,
MIRĖ ŽYMUS LIETU liai, kaip plunksnakočiai, nemaža randama ir mėly
VOS VEIKĖJAS JONAS kandikliai pypkėms ir ki nojo bei baltojo molio. Iš
RAUPYS
ta. Vidutiniškai gintaroį kai kurių molio rūšių ga
dirbinių kasmet išvežama' minami dailūs indai, įvai
Birželio 1 d. Kaune stai į užsienius apie 700 klg. rūs žaislai ir ugnies nebi
ga mirė žymus Lietuvos už 300.000 litų ir neapdir jančios plytos.
veikėjas Jonas Raupys, bti gintaro apie 4000 klg. Atitinkamą savo vertę
sulaukęs 60 metų am už 500.000 lit. Viso esamo turi ir smėlis, kurio daug
žiaus. Velionis buvo kilęs se dirbtuvėse kasmet gin sunaudojama statybai ir
iš Rokiškio apskr., Juodu taro apdirbama apie 6000 stiklui gaminti.
Smėlio
pės vaisė., čoičių kaimo. klg. ir dalis tų dirbinių Lietuvoje yra taip pat
Lietuvybės darbą jis dir pasilieka krašto viduje, daug ir vietomis tiek šva
bo jau seniai prieš didįjį i Renkamas gintaras dve jo raus, kad kituose kraštuo
Karą. Jis dalyvaudavo lie pu būdu: tam tikrais tink se sunku tokio rasti.
tuvių susirinkimuose, vai liniais samčiais, bageriais Tenka dar paminėti lau
dinimuose, vakarėliuose, vadinamais, išžvejojamas kų akmenis, granitą ir
bendradarbiaudavo drau . iš jūros ar ežerų, arba durpes. Akmenys naudo
džiamoje lietuvių spaudo I renkamas nuo sausumos jami statyboje, iš jų kala
je. Nors buvo aukštas po audru, kada jį bangos mi paminklai ir kitoki da
Kauno gubernijos žemės ’šmeta iš gelmių.
lykai. Durpės naudojamos
tvarkymo įstaigų valdi Be gintaro Lietuvoje kurui, o durpynų Lietuvo
ninkas, bet visur, visados gana daug yra gipso. je yra milijonai kubinių
ir drąsiai save vadindavo Šiaurinėj Lietuvos daly, metrų ir jų atsargos gali
lietuviu,
kalbėdavo tik apie Biržus, Pasvalį ir ki užtekti
šimtams metų.
lietuviškai ir draugauda tur jo yra ištisi sluoks Miškams mažėjant, kurui
vo su susipratusiais lietu niai. Gipsas vartojamas vis daugiau panaudoja
viais.
statybos reikalams, ga- mos durpės.
Paskelbus Lietuvos ne lastuvams ir meno reika Visų čia suminėtų Liepriklausomybę, J. Raupys lams (stovylų lipinimui). tuvos mineralinių turtų
daug kur padėjo organi I Taip pat iš gipso galima vertę apskaičiuoti būtų
zuoti ūkiškas įstaigas, į- i gauti ir sieros rūkšties, sunku, Bet reikia pripamones ir bankus. Paskuti Taigi, gipsas yra gana žinti, kad jų vertė yra
gana didelė, siekianti keniuoju metu Jonas Rau vertingas mineralas.
pys daug dirbo Pabaltijo: Yra Lietuvoje ir drus lioliką šimtų milijonu li
Tsb.
tautų susiartinimui. Delį kos. Ją užtinkame pietinė tų.
to jis buvo plačiai žino-J je Lietuvoje. Bet kadangi
mas ne tik Lietuvoje, bet; druskos sluoksniai yra la- Biržai
ir toli už jos ribų. Taip(I bai giliai žemėse, o jos
pat jis dalyvavo šaulių są-i nebrangiai galima pirkti STAMBAUS VEIKĖJO
BYLA
jungoje, Vilniuj vaduoti j iš užsienių, tai druskos
sąjungoje, Draugijoje už- i kasimas neapsimokėtų. Ji
Paskutinėse bylose kal
sienio lietuviams remti ir i yra išnaudojama kitų, ne
kitose kultūros bei ūkio tiesioginiu būdu. Ten, kur tinamaisiais figūravo ir
crganizaciose. Birželio 3 žemės gelmėse yra drus figūruoja buvę žymūs vi
d. Jonas Raupys, palydė kos, užtinkami minerali suomenės veikėjai. Kauno
tas visuomeninių organi niai šaltiniai yra apie Bir gyventojai. Dabar į jų ei
les pradeda kandidatuoti
•v
zacijų ir savo artimų ben- štoną ir Stakliškes.
Apie
drabarbių, pala i d o t a s Pasvalį - Biržus apsčiai nemažesni provincijos vei
Kauno kapinėse.
Tsb. i užtinkama minerali n i ų kėjai. Vieno iš tų Panevė
žio Apygardos teismas ge
; šaltinių, turinčių daug sie- gūžės mėn. 23 d. paskyrė
I ros ir tinka reumatizmui nagrinėti Biržų pašto vir
gydyti. Paskutinieji dar šininko Plėnio bylą.
nėra tinkamai išnaudoja Plepys Biržuose tai bu
mi.
vo antras Lapenas Kaune.
Nors Lietuvoje nėra nei Tačiau svarbiausias Lie Plepys — eilės organizaci
aukso, nei sidabro, nei ko- tuvos mineralinis turtas jų pirmininkas, nuolatinis
kių brangakmenių, bet už-Į ar tik nebus kalkės ir ak- visų Biržuose vykusių su
tat gana gausiai yra įvai- mens, iš kurių galima ga sirinkimų pirmininkas ir
riu mineralų, kuriu vertė minti cementą. Kalkių ir vairuotojas. Biržų visuo
taip pat gana didelė.
I akmenų Lietuvoje yra la- menė buvo įsitikinusi, kad
Baltijos jūroje ir kai ku- bai daug, o ypač jų gausu Plepys tai aukso branduo
riuose ežeruose apsčiai y- Šiaurės Lietuvoje. Neinu- lys. o prie to, žinoma, jo
ra randama gintaro, vadi- no pakraščiuose dar yra žodis ir asmuo buvo vis
namo “šiaurės auksu”, randami didžiuliai klodai kas. Apie Plepį niekas
Lietuvoje yra net devy- baltos kreidos, kuri taip nieko nedriso kritiškai
nios dirbtuvės, kurios ver- pat turi ne taip menką nrasitarti; tiek ji visi ger
čiasi gintaro apdirbinėji- vertę.
bė, kiek jo bijojo.
mu. Iš gintaro daromi pa- Molis taip pat nėra men- Ir štai vieną gražią 1934
puošalai, — karoliai, špil- kas turtas. Jis naudoja- metų birželio mėn. dieną
kos, segtukai, — vyrams mas statybai, iš molio da- prasivėrė Plepio vedamo*:
ir įvairūs smulkūs dalyke- romos plytos, puodai ir Biržų pašto įstaigos du
rys, ir į vidų įėjo nelanks
tus vyr. Paštų Valdybos
revizorius, kuris konsta
tavęs 46,955.01 lt, trūku
mus. Kitą diena sugriovė
visa Plepio galybę. Paštų
Valdybos nutarimu ir t.
tardytojo įsakymu, Plepys
birželio 16 d. areštuotas ir
pasodintas Panevėžio s. d.
kalėjime.
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
Revizijos metu paaiškė
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
jo,
kad Plepys buvo gana
i
ar restoranus visuomet reikalaukite
sumanus eikvotojas. Eik
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
vojimą pradėjo 1931 me
patenkins.
tais. Tais metais beimdamas iš Liet. Banko pini
gus pašto kasos papildy
mui suklastojo Paštų Val
dybai tiekiamus žiniaraš
čius ir kvitų šaknelę ir pa
sisavino 8.000 lt. 1932 me
tais tokiu pat būdu pasi
savino jau 19.000 lt., 1933
Telefonas
81 L&fayette St.,
m. — 35.000 lt., o patikri
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
nimo metu pasirodė, kad
Plepys pasisavino viso la
bo 46,955.01 lt. Reikia ma
nyti, kad jei Plepio būtų
BOSTONO APIETJNKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
neužklupusi revizija, jis
jas ir Distrfbntorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
per porą metų būtų pasie
restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.
kęs ir Lapenų rekordą.
Kaip matyti iš paminėtų

Žinios Iš Lietuvos

LIETUVOS -MINERALI
NIAI TURTAI

[

įpilkite man

BROCKERT’S ALE!

DARBININKAS
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metų eikvojimo statisti-j pridėjo, Oskarą Grinčių,
DARBININKAS
kos, jo sugebėjimai eikvo-; Bacevičių ir kt. Leonas
(THE W0RKER)
ti pinigus kaskart didėjo. ; neva esąs tarpininku tarp
Plepys eikvojo pinigus ne1 Matulaičio ir Bacevičiaus Published every Tuesdav and Friday escept Holidays sueh as
tik gaunamus iš L. Ban-1 ir
’
perdavinėjęs laiškus.
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
ko, bet ir už pašto perlai Rupj. mėn. Leonas prane
--------------- by -j-----------das, ženklus ir kt. Negana šė saug. policijai, kad iš
JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
to:
prireikus skubios Marijampolės į Šiaulius SAINT
Entered as second-cl:iss matter Sept. 12. 1915 a t the post office at Boston,
smulkesnės pinigų sumos vykstąs kažkoks pilietis
Mass. under the Act of March 3, 1870
duodavo ‘atostogų’ ir vie artilerijos sandėlių sprog Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917. anthorized on July 12, 1918
nai kitai perlaidai. Be Ple dinti. Leonas irgi turėjo
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
pio dabar Biržai liko, kaip vykti į Šiaulius, bet neiš
..........
$4.00
Amerikoje
metams ...................... $4.00
Pomestic
yearly
............
be didžiojo bažnyčios var vyko. Saug. policija pra Foreign yearly ............. .......... $5.00 Užsieny metams
.......................... $5.00
dėjo Leoną įtarti, sekti ir Domestie once per week yearly $2.g0 Vieną kart savaitėje metams $2.00
po.
nustatė, kad jis nuo pra Foreisrn once i>er week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
DARBININKAS
džios iki galo viską me
366
West
Broadway
South Boston, Mass.
luoja. Leonas tuojau buvo
Telenhone
SOUth
Boston
2680
iš Draugijos Užsienio Lie suimtas ir kvočiamas pri
tuviams Remti Skyrių At- sipažino melavęs, nes no nų tiltą. Plentui pravesti smui. Prieš kelias dienas
stovų Suvažiavimo 1936 rėjęs, kad saug. policija, reikalingi niveliacijos dar už vekselio siuntimą į už
metų birželio mėn. 7 d. 17- padarytų protekciją cuk bai jau daromi. Jo staty sienį nubaustas ir vienas
21, 5 vai. protokolo.
raus fabrike jam ten dar bai lėšų duoti yra pažadė Kauno advokatas 300 lt.
bo gauti. Leonas buvo pa
keliomis paromis aVisuotinis Draugijos Už trauktas kalt, pagal B. St. jusi ir vidaus reikalų mi arba
rešto.
sienio Lietuviams Remti 157 str. 2 d. ir 159 str. 2 nisterija.
Gyventojai galėtų išSkyrių Atstovų Suvažiavi dalį.
vengti baudų, jei laikytų
mas 1936 metų birželio
Marijampolės apyg. tei SULAIKYTA VAGIU si dekretu išleisto įstaty
GAUJA
mėn. 7 d. laikinojoj? Lie smas Leoną nubaudė 6
mo ir laiškuose, neturėda
tuvos sostinėje Kaune met. sunk, darbų kalėji
mi valiutos komisijos lei
kviečia viso pasaulio lie mo, bet kaip nepilname Panevėžio apskrityje ( dimo, į užsienį nesiųstų
tuvius budėti de’ lietuvių čiui trečdalį bausmės nu paskutiniu laiku siautė jokių mokamųjų priemo
tautos ir valstybės išlai mušė. Apel. Rūmai baus vagių gauja, kuri apyplė- nių.
kymo Europos žemyne, mę sumažino iki 4 met. ir šinėdavo gyventojus. Vien
dėl lietuvių tautos teisiu nuo tų 4 metų trečdalį
ir garbingos vietos kultū bausmės numušė, kaip ne gauja padariusi apaypieksio
ringųjų tautų šeimynoje. pilnamečiui.
vagysčių. Esą sulaikyti 5
Lietuvių tauta yra viena
gaujos dalyviai: Petras
seniausių tautų, kurias is
Matūza, Jurgis Motvilas.l
torija atmena, dėl to būti ŽMONA PASAMDĖ VY Jonas Pranevičius, Mečius
KO UŽMUŠĖJĄ
lietuviu yra didelė garbė.
Mandeikis ir Antanas Bi- RUGPIŪČIO 4, 5 IR 6 DD.
Šiuomi pranešama, jog
Lietuvių tauta tiek amžių
liauskas.
Semeliškių
vaisė.
UbišLietuvos
Vyčių organiza
kovojo dėl savo gyvybės,
kių
k.
ūkininkas
Pranas
dėl savo teisių, dėlto, ne Dunojus taikiai gyveno NUSIŽENGIMAI VA cijos 24-asis Seimas įvyks
š. m. rugpiūčio (August)
priklausomą gyvenimą at
LIUTOS SUVARŽYMO IĮ 4, 5 ir 6 d.d. Providence,
su
savo
žmona
Rože
Dugavusi, neturi prarasti nojiene — Budrikaite, ku
ĮSTATYMUI
I R. I.
savo laisvės, bet atvaduo rią vedė prieš kelerius
L. Vyčių kuopos ir aps
ti dar tai, kas Lietuvai y
Kauno
apylinkės
metus,
kai
ji
grįžo
iš
Ame

kričiai
renkant atstovus į
ra atimta.
rikos. Pas Dunojus stojo mas gauna nemaža oyliĮ Seimą yra prašomi pnsiViso pasaulio lietuviai bernauti Jonas Karašaus- prieš nusižengusius valiu- laikyti sekančių taisyklių:
savo tautos šviesios atei kas, 20 m. amžiaus. Duno tos išvežimo suvaržymo į-į 1. Kiekvienas apskritis
ties vardan kviečiami lai jus buvo gerokai vyresnis statymui. Laiškuose už- gali siųsti po du ar daukytis savo gražiosios lie už žmoną. Dunojienė įsi sienių firmoms ir asme- giau atstovu, iš kurių du
tuviškos kalbos, lietuviš mylėjo jaunąjį berną ir nims siunčia pinigus, če- turės pilną balsą seime,
kos dainos ir giesmės, lie kalbino jį nužudyti Duno kius, vekselius ir kitokias 2. Kuopos nuo kiekvieno
tuviškų papročių, lietu jų, o paskui ją vesti. Ilgai mokamąsias priemon e s. dešimties narių gali siųsti
viško spauzdinto žodžio, bernas nesutiko žudyti Išsiunčiamus į užsienius po vieną ar daugiau ats
bet kuopa turės tik
lietuviškų draugijų, lietu Dunojus, bet nuolat pra firmų ir privačių asmenų tovu,
tiek balsų seime, kiek kuo
viškos mokyklos, o savo šomas apsiėmė tai pada paprastuosius ir regis poje randasi dešimčių pil
vaikus auklėti atsparios ryti. Kai kartą Dunojus truotus laiškus muitinės nai užsimokėjusių nariu.
lietuviškos dvasios.
išvyko į Žiežmarius, Du tikrina ir, juose radusios 3. Atstovais gali būti tik
Visų pasaulėžiūrų ir nu nojienė berną stipriai pa be valiutos komisijos lei- pilnai užsimokėję Centre
sistatymų lietuviai, visa vaišino degtine davė kir dimo siunčiamas į užsie- nariai, kurie renkami tikme pasaulyje išsisklaidę vį ir pasiuntė pagal mišką nius bet kokias mokamą- tai nuo pilnai užsimokėju
turi kovoti su savo tautie palaukti grįžtančio iš sias priemones, konfis- sių iki rugpiučio 1 d. 1936
. . . _
čių nutautimu ir šiais ne Žiežmarių vyro. Bernas kuoja, siuntinėjus gi nu- 4. Atstovai. privalo
turė
baudžia
piniginėms
bau

ramiais laikais ypačiai puolė iš užpakalio Duno
ti
įgaliavimus
(mandatus)
Daugelis
tokių
nu su dvasios vado, pirmininlaikytis savos lietuviškos jų ir atliko baisų uždavi domis.
,
, ....
įnVo parašais,
ra§t;ninko
draugės ir vienybės visą nį. Kai bernas grįžo ir sa baudimo bylų patenka ir į
vo
“
darbdavei
”
pranešė
aapylinkes teismą. Čia mo- įr jeigu galima kuopos
bendrą tėvynės Lietuvos
oie
išpildytą
pareigą,
ji
kamųjų priemonių siuntė- antspauda.
labui ir lietuvių tautos
jai
dar yra nubaudžiami Plačiau anie Seimo tvarpasidžiaugė
ir
pa
drąsino:
vaikų ir dukterų laimei.
Visuotinis DULR suva “dabar gerai, niekas ne ir arešto bausmėmis. Šio- ką bei įvairius parengimus
žiavimas siunčia nuošir matė ir tu neatsakysi”. mis dienomis apylinkės bus paskelbta spaudoje
džiausių sveikinimų lietu Bet nenujautė, kad ne teismas už be valiutos ko- vėliau.
A. J. Mažeika,
viams išeiviams Šiaurės ir trukus teks abiems atsa misijos leidimo 160 fran
kų
čekio
siuntimą
į
Pran

kyti.
Valdžios
organai
Lietuvos
Vyčių Centro
Pietų Amerikoje, Afriko
Pirmininkas.
je, Azijoje, tolimoje Aus išaiškino piktą sąmokslą, cūziją nubaudė Elzę Kempinskienę
78
lt.,
arba
6
pa

abudu
žudikai
suimti
ir
tralijoje ir gyvenantiems
Europos kraštuose. Kiek uždaryti kalėjime. Bernas romis arešto, L. Spiegel- Jei nori visuomet būti
vienam tautiečiui DULR pradžioje gynėsi, bet ma glasą nubaudė 100 lt. arba nuotaiką, tai nusipirk ką
iš spaudos išėjusią vie
linki asmens laimės ir kul tydamas, kad nėra išei 7 paromis arešto ir atitei- tik
ties, viską smulkiai išpa sė 68 lt. valst. iždui, nes nintelę lietuvių kalboje
tūrinės pažangos.
jis siuntė į Angliją 2 sva-Į kun. J. K. Miliausko para
Suvažiavimo prezidiu sakojo.
šytą knygą “NUSIŠYP
Kauno apygardos teis rų ir 4 šilingų čekį. Iškel SOK”. Joje tilpsta 160 įmas pasirašė: J. Skaizgiris, Vanagaitis, Jankutė, mas Dunojienę nubaudė ta byla Vendžiogalos val vairių įvairiausių juokų—
15 metų sunkiųjų darbų sčiaus Baniškių k. gyven- j juokelių. Knvgą turi 150
B. Zaleskis ir Kimbrys.
Parašas neišskaitomas. kalėjimo, o Karašauską— tojai Skirgailienei, kuri didelių puslapių, gerais ap
Ištrauka tikra DULR sek. 12 metų. Kaip nepilname registruotame laiške siun-. darais. Jos kaina tik $1.00.
čiui vienu trečdaliu baus tė į Ameriką 5.000 lt. su-'
mos vekselius. Už tai ją Telefonas: Plaza 1350.
mę sumažino.
Marijampolė
muitinė nubaudė 1.000 lt.
ir
mokamųjų priemonių
NUBAUDĖ PROVOKA NORI SUTRUMPINTI
vertės suma, 5.000 litų. Graborius ir Balsamuotojas
TORIŲ
KELIĄ Į KAUNĄ
423 S. Paca Street
Nepatenkinta nubaudimu
BALTIMORE, MD.
Pernai kovo mėn. j Sau Alytaus apskrities savi pasiskundė apylinkės teigumo policijos Marijam valdybė yra nusistačiusi
polės apygardą atvyko pirmos rūšies vieškelį ANATURAL - LAX - HERB TEA
Marijampolės vals. Kūme- lytus — Balbieriškis 17
Jeigu nori išvengti ligas ksiip tai: viduriuose gazn«, votis, galvos
lionių km. gyventojas Br. kilometrų ilgio paversti
skaudėjimą, Salti, katarą, apetuliką, jdegimą, tonsohj, rheumntisLeonas ir pasisiūlė teikti plentu. Šis plentas jungia mą, nervų ligas, eezemą, inkstų iigns, kepenų ligas, dantų ligas ir t.t.
Thomsono NATURAL - LAX - HERB TEA. tai yra viena
žinias apie žmones, šnipi- Alytų — Balbieriškį — išVartokite
geriausių pnliuosnvimui, išvalimui Ir sntvsrkimni pairusių vidurių.
Tliomsono NATURAL - LAX - HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos
nėjančius vienai valsty Prienus ir Kauną. Jį pra- Natūralių
žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir šaknų, kurie turi
bei. Leonas pradėjo “dirb vedus, kelionė į Kauną su visas minlrnlęs draskas ir Vitaminus, kas yra būtinai reikalinga žmo
gaus kūnui.
ti”.
trumpėsianti astuoniais
NATUR\L-LAX-HERB TEA turi skanų smoką ir kvapnj. Gvaranuž kiekvieną‘pakelį ir jgtsokmes. NATURAL - LAX - HERB
Greit sugrįžęs saug. po- kilometrais. Plentas taip tuojame
TEA pakelis prekiuojn 50e. Prlsiijsklte Money Order už 50c., o mes
licijon, Leonas pranešė pat bus patogus ir strate jums už tai pasiųsime N.LH.T. Reikalinga Agentų moterų Ir vyrų,
kad Matulaitis teikiąs ži giniu atžvilgiu, nes jis eis geras uždarbis. Raitykite lietuviškai bei angliškai, aš esu Lietuvis.
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
nias vokiečiams. Paskui panemune ir aplenks Prie- John W. Thomson,
1 • ~~~
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