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Katalikų pareiga yra galingai

paremti katalikišką spaudą.

Leonas XHI.

Agrikultūros biuras iš i v
Washingtono pra neša,
kad šiais metais ūkininkai EINA
priėmė į darbą daugiau
darbininkų kaip metai at
gal. Taipgi visoje šalyje
moka 9.3 nuošimtį aukš
tesnes algas ūkio darbi-,
ninkams.
Biuro apskaitliavimuj
šiais metais ūkio darbi
ninkų mėnesinė alga ben
drai skaitant buvo $20.89,
o metai atgal buvo $19.11.
Kad ūkininkai buvo de
presijos paliesti parodo
tas, kad bendrai skaitant
$35 mėnesinė darbininkų
alsra 1929 m. numušta iki
$15 1933 m. Nuo 1933 m.
iki 1936 ūkio darbininkų
pIp-os pakilo 39 nuoš. Aps
kaičiuojama, kad dabarti
niu laiku ūkio darbininkų
algos dar daugiau pakilo.

AMERIKOS LIETUSIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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1933 $ Tautos Garbei Jie Paaukojo Gyvybę
Liepos 15, 1933, 6:24 vai.;
ryte, du drąsuoliai lietu-j
viai lakūnai, Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas pa
kilo su “Lituanica” iš
Floyd Bennett Field, New
York kelionei į Kauna.
Liepos 17 d.,_ anksti rytą
Soldino miškuose “Litua
nica” sudužo į skeveldras.
Po subyrėjusiu lėktuvu
gulėjo du lavonai. Žinia
apie žuvimą mūsų didvy
rių žaibo greitumu pasie
kė visą pasaulį. Liepos 19;
d. mūsų didvyrių kūnus j
atvežė orlaiviu į Kauną
Liepos 20 d. Bazilikoj laI
kūnų karstus apsupo vė i
liavos. Pilnutėlė baž. čia
žmonių. Pamaldas laikė J
E. Arkivyskupas Metro
politas Skvireckas, Pa
mokslą pasakė k.an. prof.
Penkauskas, kuris tarp
kitko pabrėžė:

PRIZIDENTAS
ATOSTOGOSE
r.

VVashington, D. C.—Pre
zidentas Roosevelt išvyko
į Maine ir Kanadą praleis
ti atostogas. Prez. Roose
velt daugiausia laiko pra
leis vandenyne Maine val
stybės pakraščiuose. Jis
dabar plaukioja buoriniu
laivu. Kartu su juo važi
nėja jo trys sūnūs, laivo
kapitonas ir vienas jūri
ninkas. Prezidento laivą
seka vienas karinis laivas,
jachta Potomoc ir buori- i
nis laivas Liberty, kuria
me yra keliolika žurnalis
tų.

A. a. Stasys Girėnas
RAUDONŲJŲ KAUTY
NĖS ALGERIJOJ

I
I

Lakūnų Dariaus ir Girėno orlaivio “Lituanicos” likučiai Soldino miškuo
se, Vokietijoje, liepos 17 d., 1933 m.

Paryžius, Prancūzija, —
Liepos 16 d. — Po to ka
da socialisto premiero
Blum programą atmetė
seimo komitetas, raudo
nieji komunistai susimu Londonas, Anglija, Lie- KARŠČIAI SUMAŽĖJO
šė su tautininkais Alge- pos 16 d. — Šiandien Ka-j VAKARINĖSE VALSTYBĖSE
rijoj. Sužeista keturi as raliui Edvardui VIII grįž-i
Vatikano Miestas — Šv.
tant
iš
Hyde
Park
į
Bu'
3,776
Žmonės
Mirė Nuo Tėvas išleido Encikliką amenys.
Algerija
yra
tai
GAUK RAŠTU
Kaftros
Prancūzijos kolonija. A- ckingham palocių įvyko:
pie nedoras filmasr-Patar
..... Tada perskaityk jį!
pie 2,000 komunistų puolė pasikėsinimas ant jo gy
tina visiems, ypač kinų
vybės. Piktadarys brukosi Chicago, III. — Liepos mėgėjams ją perskaityti.
miesto
rotužę
ir
jėga
no

Jeigu kada ką perki pa-j
iš minios artyn prie jo
gal kontrakto, nežiūrint rėjo ją užgrobti. Tautinin jančio ant arklio kara 16 d. — Nuo šiaurvakari- Vatikano Miestas — Jo
ką — perskaityk pirm ne-, kai pastojo jiems kelią. Į- liaus. Tai pastebėjo polici ; nės Illinois valstybės į Ry Eksc. Vyskupas Amleto
gu pasirašysi. Niekados vyko susikirtimas. Žanda ja ir prišokusi išmušė re tus net iki New Yorko o- Giovani Cicognani, Jung.
nieko nesirašyk jeigu nė rai minią išvaikė ir atsta-' volverį iš jo rankos ir jį ras pasidarė pakenčiamas. Vai. Apašt. Delegatas jau
Taipgi oras atvėso ir kito
ra pilnai išpildytas pagal tė tvarką.
areštavo.
Socialistas
premieras
se vakarinėse valstybėse. išvyko į Romą.
susitarimo. Pasirašęs pa
Karalius
Edvardas
VIII
silaikyk to rašto kopiją. Blum, Paryžiuje, buvo į- grįžo į palocių atlikęs gra Per 13 dienų nuo kaitros Cambridge, Mass. — JJeigu pardavėjas daro teikęs parliamento komi žias ceremonijas Hyde mirė apie 3,776 žmonės. žymus pamokslininkas per
tau kokį nors specialų tetui bilių, pagal kurį vi Parke, laike kurių jis į- Vien Minnesotos valstybė radio kun. Michael J. Apasiūlymą, tai žiūrėk, kad sos aviacijos dirbtuvės teikė karališkos sargybos je mirė 733 žmonės; Mi- hern S. J., kalbėdamas
tą visą įrašytų į kontrak-s būtų paimtos valdžios trims regimentams nau chigan valstybėje mirė Harvardo universitete pa
kontrolėn. Parliame n t o 1
566 žmonės; Wisconsin — reiškė, kad katalikiškoji
tą viršuje jūsų parašo.
jas spalvas. Karalius, kal 443; Illinois
komitetas
11
balsų
prieš
9
436; Ohio
Mortgičiai arba vekse
bėdamas į sargybą pasi — 252, ir Missouri —251. kultūra Naujoje Anglijoje
tą
bilių
atmetė.
Kairiųjų;
liai (notes) yra legalūs;
mažina kriminalius prasi
reiškė griežtai prieš krau
dokumentai, kurių savi-; frontas baisiai nepaten jo praliejimą ir užpuoli Sausros išdegintose vie kaltimus.
tose kainos už ūkio pro
ninkai gali išieškoti su pa-i kintas.
mą, ir kad žmoniškumas duktus pakilo. Kaikur pa Kun. C. E. Coughlin’o
gelba teismų. Nemanyki-; Maskva, Rusija^— šio reikalaująs taikos. Bet
te, kad galite panaikinti; mis dienomis mirė sovietų štai po jo taikios kalbos, kilo TY sausros nepaliesto savaitraštis “Sočiai Justice” vos kelių mėnesių se- į
nemokėdami juose įrašytų Rusijos buvęs užsienių kad kiek jo paties kraujas se vietose.
Vakarinėse
ir
Pietinėse
numo, o jau turi suvirš
mokesnių arba leisdami į- reikalų ministeris J. Či- būtų buvęs pralietas.
valstybėse
sausra
per
13
milijoną skaitytojų.
staigai atsiimti daiktus. čerinas, 64 m. amžiaus. Policija kol kas dar nedienų padarė virš $400,Dėl to kyla labai dažnai įsužinojo kokiais sumeti- 000,000 nuostolių.
Pirmaisiais
bolševikų
re

Paleontologas kunigas
vairūs nesusipratimai.
mais
piktadarys
norėjo
laikais čičerinas bu
Kaikuriose Illinois, Io- Jėzuitas T. E. Reynolds
Atsiminkite, kad mora žimo
nužudyti karalių, Bet ti- wa, Kansas, Texas, Dako- St. Louis universiteto pro
vo
žymus
vadas,
bet
1930
liai teisybė gal ir jūsų pu m. jis tapo pašalintas iš kiši, kad greit paaiškės.
ta vietose karštis siekė fesorius, nepaprastai pa
sėje, bet pagal įstatymų užsienių reikalų ministe112 laipsnių liepos 15 die sižymėjęs, New Mexicoj,
jūs galite pralošti. Sau rio vietos. Jį išstūmė da
VANDENS BADAS
įvairių senai gyvenusių
ną.
giausia tai visuomet turė bartinis komisaras LitviLAWRENCE
Iš Washingtono oro biu gyvulių ir augalų tyrinėji
ti raštu. Teisingi biznie
nov.
1931
m.
čičerinas
bu

me.
riai nesibijo duoti sutar
Lavvrence, Mass. —Van ras praneša, kad didieji
vo
atiduotas
silpnapročių
čių, pasižadėjimų arba ga- nrieglaudon.
dens departmento komisi- karščiai jau praėjo.
NauBaltimore, Md.
rancijų raštu.
jonierius Nugent išleido
jai
išventinto
kunigo
pir
Washington,
D.
C.
—
Perskaityk įvairius raš
įsakymą, kad gaisrininkai
mos mišios buvo gedulo
tus ir jeigu pilnai nesu
nebevartotų vandens be- Jung. Valstybių Resettle- mišios už jo motinos vė
pranti kas parašyta, tai
reikalo, nes esąs vandens ment administratorius pa lę. Kunigui T. Allen Harnepasirašyk pakol nesuži
LIETUVON
trūkumas, kokio nebuvo siuntė 674 traukinius su desty išėjus su pirmomis
nosi tikros reikšmės.
nuo kovo mėn. potvynio. maistu į Pietines Valsty iškilmingomis mišiomis jo
Per
bes, nukentėjusias nuo motina bažnyčioje mirė.
Perskaityk pirm negu
pasirašysi — pasilaikyk DARBININKO
LDS. Centro Valdybos karščio, kuris nusinešė Jis atlaikė savo pirmas
tūkstančius gyvybių ir su mišias už savo motinėlės
kopiją.
LAIVAKORČIŲ
naikino ūkio derlių.
vėlę.

Norėjo Nužudyti Anglijos Karalių

KATALIKU PASAULIS

v •
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A. a. Steponas Darius

“Du geriausi lietuviu
PENKI MILIJONAI ŽMO
sūnūs (jos pažiba ir pa*
NIŲ MIRĖ BADU
viinas). kilnu tikslą tu
KINIJOJE
pakilo Į erdvę iš Naujojo Pasau
lio. norėdami Įnešti lietuviu tau
C'hengtu, Kini ja — Shetos dali i skraidymo šaką. Savo
sparnus suglaudė ir žuvo netoli chuano provincijos šiauri
pažadėtosios žemės, senovės Prū nėje dalyje mirė badu asą lietuviu krašte. Žinia apie tai pie 5,000,000 žmonių.
Di
ašarą ir skausmo ąidu sugaudė delė sausra sunaikino visą
Lietuvoj, Vilniaus ir Klaipėdos derlių. Jeigu tos provinci
kraštuose. Amerikos lietiniuose jos gyventojams
negalės
ir visam pasauly. Tai liudija kas
nristatyti
daugiau
maisto,
dien mūsų tautos vadų gauna i
tai pramatoma. kad badu
mos gausios užuojautos Ts visu
mirs dar keli milijonai
kraštu, vakarykštė
iškilminga
diena, dešimčių tūkstančių mi žmonių.
nios. Karžygius mylinti tauta su
tiko juos karališkai. Jie vyksta
iš Lietuvos paprasti vaikučiai, o
sugrįžta pasaulinio garso vyrai,
mūsų tautos didvyriai. Jie, lietu
viai žemaičiai, nustebino pasauli
drąsiu žygiu. Tai jų nepaprasto
darbštumo nuopelnas. Valios stiNc\\ Torri
LiepOS lx
prumu jie labiausiai stebina ir d. išvyko į Lietuvą pulk,
pavergia. Iš jų galime pasimoky Povilas Žadeik’S, LietUVOS
ti darbštumo, taupumo, Tėvynės Pasiuntinys
Amer i k a i.
meilės, pasiaukojimo ir daugelio Kartu su juo išvyko sokitų gerybių. Jų vardas bus mū cialistų-laisvamanių tėvas
sų tautos vaikų amžiais minimas' Dr. Jonas Šliupas su savo
ir šviesiomis raidėmis įrašytas ažmona ir sūnų.
eronaiitikos istorijoje”.

NYS IŠVYKO I LIETUVA

Dr. Šliupas dar kartą
FAKIRAS BEN ALI-PIL- bandė sustiprinti savuo
siuose bedievybę, bet ne
KAUSKASŽUVO
pavyko. Grįžta į Lietuvą
Kaunas —Liepos 10 die labai nusivylęs. Lietuvoje,
ną netoli Alytaus užmuš jeigu galima tikėti Šliupo
tas Ben Ali - Pilkauskas, pareiškimui, laisvamanyžinomas fakiras, kuris va bę - bedievybę platinti jis
žiavo su kitais cirko na turįs su valdžia sutartį.
riais sunkvežimiu. Kartu Tai lyg ir patvirtina Lie
su juo žuvo kiti trys na tuvos valdžios režimas ir
riai. Sunkvežimiu važiavo katalikų persekiojim a s.
19 žmonių. Bevažiuojant; Taigi budėkime, nes tauti
įvyko nelaimė; trokas nu ninkai - laisvamaniai nuriedėjo į pakalnę ir apvir- slopinę katalikybę palaito su visais važiuojam dos ir Lietuvos nepriklaučiais.
somybę.

VAŽIUOKITE

SUSIRINKIMAS

“MOTINĖLĖS” SEIMAS

Am. Liet. Kat. Apšvietos Dr-ios “Motinėlės”
Seimas šimet įvyks drau
ge su Kunigų Vienybės
Seimu liepos 22 d., Atlantic City.
Kun. J. B. Končius,
Pirmininkas.

»'Al^AViriA\
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įvyks antradienį, liepos
21 dieną, 7 vai. vakare,
“Darbininko” redakcijos
kambariuose. Svarbus su
sirinkimas. Kviečiame da
lyvauti.
Kun. J. švagždys,
pirmininkas
Antanas F. Kneižys,
sekretorius

Chicago, III. — Katali
kiškose augštesnėse mo
Colorado Springs, Col.— kyklose sekančių mokslo
H. A. Wallace, Jung. Val metų pradžioje bus įveda
stybių agrikultūros minis- ma naujos mokslo šakos:
teris sako, kad dėl saus-i ekonomija ir katalikiška
ros Jung. Valst. bado ne- ! sociologija. Ši paskutinė
bus. Grūdų ir daržovių už- bus kreipiama prieš koteksią visiems gyvento- munizmą, bolševizmą ir
jams.
i ateizmą.
BADO NEBUS

--^■1
.

v

-
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Darbininkų Radio Programa įvyks šeštadienį,
liepos 18 d., 2 valandą po pietų ir tęsis iki 2:30 vai.
Programą išpldys Darbininku Radio Choras, vado
vaujant muzikui Rapolui Juškai.
Gerb. Radio mėgėjų prašome pasukti savo radio
ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzikos
ir kalbų iš WCOP radio stoties, Boston, Mass.
Draugijos ir biznieriai, kurie norite paskelbti
savo biznius per radio, skelbkite Darbininkų Radio
programoje, kuri įvyksta geriausiame pirkimo laike
ir prieš sekmadienį, šeštadieniais 2 valandą po pietų.
Skelbimo kainos žemos. Už vieną kartą $3.00. Skelbi
mus priduokite kuoankščiausiai, bet nevėliau šešta
dienio ryte, prieš 10 valandą. Atneškite asmeniai ar
ba siųskite adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, South Boston, Mass.

Penktadienis, Liepos 17 d., 1936
—■f

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

BTANLEY’B RADIO SHOP

. GARSIAKALBIAI

,

SOUTH ĘOSTON AUKŠ
TESNĘ MOKYKLĄ UŽ
BAIGĖ DAUG LIETU
VIŲ

TEL. SO. BOSTOf

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

■ ;m. i ... -

JONAS BATES išdirbą
iš geriausios rūšies mėsų
Skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių
skonį.
Jonas Bates, 327 Dor
chester St., So. Boston.

DAINŲ ŠVENTE!

NORTH BRIGHTON

500

S. BARASEVIČIUS IR

BAKERY
Birželio 25 dieną, Jor-,
Savininkai:
RENGIA N. A. LIETUVIŲ PARAPIJŲ CHORAI,
dan Hali, Bostone įvyko
J. Trušas ir P. Gėlasis
Kepa 15 geriausios rūšies miltų
So. Bostono Aukštesnės
KURIE SUDARYS BENDRĄ CHORĄ IŠ
juodą ir baltą duonų. Reikalaukite
Mokyklos užbaigimo prog
krautuvėse North Brighton Bakery
rama. Dalyvavo virš 1,009
duonos su raide “S”.
žmonių. Iš baigusiųjų buNorth Brighton Bakerv
yp šie lietuviai berniukai
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
ir mergaitės:
Tel. Stadium 8411
Berniukai — Bronius
ŠIAIS 1936, BIRŽELIO 11, BAIGUSIEJI MARIANAPOLJO HĮGH SCHCMJI
Rusteika, Jurgis Žilins
Pirmoje eilėje: Jonas Grina (Lavvrence, Mass.), Vincas Urbonas
būry, Conn.), Stasys Šaulys (Detroit, Mich.) ir Juozas Ilkevičius (Nashua, kas, L. Rulmulskis, Jonas
Jogminas, Adomas PĮatųN. H.); antroje eilėje: Antanas Akstinas (Brockton, Mass.), Gerb. Rektorius
SUNŪS
Kun. Dr. J. K. Navickas, ir Petras Venslauskas (New Yorfc, N. ¥.); trečioje kas, Vladas Brazauskas,
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
eilėje: Julius Stankus (New York, N. Y.), Pranas Dūkštą (Brockton, Mass.), Jonas Balsius. Edvardas
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Kiburis,
Sylvestras
ZaiBALSAMUOTOJAS
Pranas Balčiūnas (Chicago, III.) ir Jurgis Juodelis (Newark, N. J.).
DAINININKŲ
kis, Albertas Gailiūnas, A.
TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Boston
MIKE
Markevičius,. V. Olvitzas,
Tel. Šou. Boston 2590
Albertas Juška, Aleksan
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
L, mirė Alena dras Brasas, Jonas MazuGyven.
vieta: 838 Dorchester Avė.
PALANGOS PARKE,
Jonas Labinskas,
= Navickienė
Navickiene (
(.Krukoniutė), kaitis,
Tel. Columbia 2537
Laurence - Methuen, Mass.
60 metų amžiaus, savo sū Juozas Pocius, Petras
Urbonas,
Alfredas
Stunaus namuose, 123 W- 6th
Kalbės Mass. Gubernatorius Michael J. Curiey.
St., So. Boston, Mass. Ji kas, Juozas Vaičiūnas,
----------Rėmėjų. Apart Rėmėjų į sirgo širdies liga. Ameri- Petras Vitunskas.
Ši Dainų Šventė bus tikrai Istorinė. Dalyvauja
(KASPERAS)
Liepos 15 d., vakare, susirinkimą kvieč
i a m i, ! ^0je pragyveno 30 metų, Mergaitės — Stasė Ado Chorai iš So. Bcston - Norwood - Cambridge - MontelL------------Lietuvis
Graborius ir
bažnytinėje salėje, Fede- Lietuvių Dienos darbuoto- Paliko vyrą Edvardą, tris maitytė, Ona Kučinskaitė, lo - Worcester - Lowell - Lavvrence - So. Worcester Balsamuotojas
racijos skyriaus susirin jai, Federacijos skyriaus • sūnus ir dvi dukteri. Pa Ona Kirkliauskaitė, S. Athol - Nashua, N. H. - Providence, R. I.
TURI
NOTARO TEISES
kime kilo mintis rengti nariai, vyčiai ir jų sporti laidota su šv. mišiomis iš Kazlauskaitė, Uršulė KauSpecialė
platforma
įtaisyta
dainininkams.
Bus
494
East Broadway
Valdyba. šv. Petro bažnyčios, liepos pytė, Alena Keršytė, Ale šokiai — maudynės gražiame ežere, visokių naujanydidelį pikniką Kęstučio ninkai.
South Boston, Mass.
16 d., 9 vai. ryte, Naujos na Grimaitė, Irena GloDarže. Pranešta jog prisi-t
Tel. ŠOU Boston 1437
bių.Residence:
158 W. 7th St.
Kalvarijos
kapuose.
gauskaitė,
Pranciška
GaiVASARINES
MOKYK

dėtų Lietuvių Dienos dar
Atvažiuokite ir pasisvečiuokite su visais savo
TeJ. ŠOU Boston 3960
dimavičiutė,
Aldona
Ma

LOS ŽINIOS
buotojai ir Vyčių Basedraugais iš visos Naujos Anglijos.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
VIEŠNIA IŠ SCRANTON, siulytė, Alena Natkiūtė.
bolninkai. Išrinkta komi
Durių dovanos— $25.00;— $15.00;— $10.00.
3tX36X3SXX3£3$9C3tXXX3fX3SX3S3iXXX:
Angelė Jurgelytė, Alena
PA.
sija iš 16 žmonių. Valdy- Dar lieka dvi savaitės
KVIEČIA RENGĖJAI.
Vaidakauskaitė, Anie 1 ė Įžanga 10 centų.
bon pateko: J. Kumpa, mokyklos! Vaikučiai į tai
pirmininkas, p. Pinelis vi-' labai linksmai žiūri, ir Trečiadienį, liepos 15 d., Navickaitė, Jadvyga Žar-*
c.e pirmininkas ir A. Jur-i tenka išgirsti vienų, kitų 6:22 valandą vakare atvy kauskaitė, Anielė Ven- į kybių negali siekti aukš
LIETUVIS GRABORIUS
gelaitis raštininkas. Tą tolymesnius planus. Sese ko iš Scranton, Pa. jauna graitė, Ona Simonavičiu-1 tesnio mokslo arba nenori
409 tVINDSOR ST.
patį vakarą paimta ir Kę lėms - Mokytojoms taipgi geltonplaukė lietuvai t ė, tė, Pranciška Rukaitė.
įstoti į Lietuvių Kolegiją,
CAMBRIDGE, MASS.
stučio Daržas. Piknikas į-j rūpi šios paskutinės sa- Joana Blažytė ir apsis- Sveikiname visus ber tai tenepamiršta, kad jis GAISRAS VARNĖNUO
Prieš lietuvių bažnyčią
SE
vyks sportui ir labdarybei vaitės, nes jos nori, apart tojo pas savo tetą. Domi- niukus ir mergaites, bai arba ji yra lietuviai.- Tad
Ofiso Tel. TROwbridge 7880
O/tso Tel. KTRkland 9221
paremti Kęstučio Darže, ; paprasto mokymo, išmo-^cėlę Varžinskięnę, 456 Ę. gusius aukštesnę mokyk išėję į gyvenimą visur ir
Namo Tel. TROwbridge 6434
dieną prieš Labor Day. kyti vaikelius dainelių, šo- į 6th Street, So. Boston, lą ir linkime visiems siek visuomet kelkite lietuvių Varnėnų miestelyje kilo
Sąžiningas ir Rūpestingas
rugsėjo - Sept. 6 d., 1936. kių, ir tt., kad mokyklos Mass. ir dėdę Zigmą Paš- ti aukštesnio mokslo ko vardą.
Būkite ištikimi didelis gaisras, sunaikinęs
PATARNAVIMAS
Pirmas specialus pikni I užbaigimas būtų gražus. kevičių. P-lė Joana gimė legijose. Berniukams pa Motinai Bažnyčiai, Jos malūną ir elektros stotį.
ko susirinkimas įvyks, Jau pradėta rengtis prie So. Bostone, bet netekus tartina įstoti į Mariana- Vadams, savo tėvams ir Gaisras kilo dėl neatsar
Tel. South Boston 0815
bažnytinėje salėje, liepos Vasarinės mokyklos už- motinos per influenzos polio Kolegiją, kur kiek lietuvybei. Visuomet būki gaus elgesio su ugnimi.
baigimo pramogėlės, kuri siautimą, apsigyveno Fo- vienas turi progą pramok te tikri lietuviai. B. J. R. Elektros stotis, teikusi vi
Įvyks šeštadienį, rugpiū- ręst City, Pa kur tėvas ti ir lietuvių kalbą. Jeigu
sam miesteliui ir apylin
čio 1 dieną, prapijos salės dirbo anglių kasyklose,
kurie dėl tam tikrų aplįn- N. A. LIETUVOS VYČIŲ kei šviesą, buvo Vilniaus
Graborim - Balsamuotojas
APSKRIČIO BASEBALL universiteto nuosavybėje.
MUZIKAS
kieme, 7th gatvės. Po pie
Rap.
TĮiiHitiiiuiniiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiKiHiiiiiiiimtHHitiitiuiif*]
Patarnavimas dieną ir naktį
tų (maždaug trečią valan
RAPOLAS JUŠKA
t Tel. So. Boston 0823
*
dą) įvyks “bazarėlis” ir į- Šiomis dienomis užbaigė
Fanerai Home ir Res.
LIETUVIS DANTISTAS
įvyks sekančiose vietose:
Moko muzikos, piano į vairi programa, kurią iš teisių mokslus p. Kazys P. ii
564 East Broadway,
I Liepos 19 d. — Lawrenir dainavimo. Specia- t pildys mokyklos vaiku Višniauskas (West) sū i
So. Boston, Mass.
Arti Municipal Building
ž ce žais South Bostone;
les pamokas duoda | čiai. Vakare įvyks “Penny nus pp. Višniauskų ir bro
Norvvood žais Providence. Chicago, III. —Liepos 11
vaikams.
« Sale”. Tą vakarą varis lis Dr. A. J. Višniausko i 525 E. Broadway, S. Boston |
Liepos 26 d. — Provi dieną išvyko į Lietuvą p.
Valandos
bus karaliumi, t. y. visi (West), gyv. Dorchester, Į Nuo 9 iki Ofiso
12 ryte ir nuo 1.30 Iki | dence žais
Worcestery: Pranas Zdankus, “Darbi
Adresas:
B daiktai, visos dovanėlės
š 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- j
Mass.
Adv.
Višniauskas
ninko” bendradarbis. Lie
98 Tonavvanda St. | bus už centelius laimėja|sas uždarytas subatos vakarais iri Norwood žais Lavvrence.
University Į nedSdienials. taipgi seredomis nuo Į
(West)
baigė
pos
9 d. p. Aleliunų na
Rugpiūčio 2 d. — WorLAIKRODININKAS
Dorchester, Mass.
mos. Patartina dabar pra of Florida, Gainesville,
12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ra.y
| Lawrence žais Providence. muose p. Zdąnkų išleisti
Tel. COLumbia 8053 | dėti varinius taupyti, kad
Fla. Jis atvyko praleisti
Parduodu įvairiausios rūžiei
cester žais So. Bostone; buvo susirinkęs nemažas
pilną maišą atsineštumė- atostogas
pas savo tėvus.
auksinius ir sidabrinius daik
būrelis
draugų
ir
draugių.
Rugpiūčio
9
d.
—
įvyks
te. Įžanga šiais metais bus Grįšta į Floridą prakti
baseball ratelių vadų ir Visi jam linkėjo laimingos tus. Taipgi ir pataisau.
labai žema — 15 centų su kuoti ir gyventi.
narių susirinkimas, Mai kelionės ir gerų sėkmių
augusiems su laimėjimu,
366 W. Broadvvay
ronio parke, Worcester, tėvynėje. Linkime ir mes
o vaikams dešimtukas.
Mass., kur įvyks N. A. jam sveikatos ir malonaus SO. BOSTON, MASS.
Vakare suaugusiems į Šiais metais p. Oną KaPrisiekęs Advokatas
Lietuvos Vyčių Apskričio gyvenimo Lietuvoje. Rap.
“Penny Sale” įžangos ne počienė, Dr. Kapočiaus
piknikas.
bus, o ir šios programos žmona baigė biologijos
Providence baseball ra LIETUVAITE BAIGĖ
Veda visokias provas. Daro vi dalyviams bus “door pri mokslus Bostono Univer
D ACC MOTOR
TEISIŲ MOKSLUS
telis Lygoje yra pirmoje
ze”. Laukite vėlesnių pra sitete su B. S. laipsniu.
sus legalius dokumentus
KvOd PARTS Co.
vietoje.
nešimų.
817 E St. (kampas Broadway)
Viktoras J. Babilas,
Užlaikome visokiems karams
Brooklyn, N. Y. — P-lė
Antanas M. A. PARSIDUODA 2 šeimynų na
South Boston, Mass.
rnąs ir 3 karų garadžius. Etanas
N. Ą. Lietuvos Vyčių Ap Julė Šedvydytė, birželio
ir trokams dalis.
Tel. So. Boston 2660
i Telefonas: Šou Boston 2732
randasi ant K St. artį bulvaro.
skričio
Baseball
Lygos
Lietuvis Dantistas
TAISOME BRAZIUS '
22 d., baigė John Marshall
LIETUVIAI VETERA Namas turi stem heat. Apk&inuoNamij: Talbot 2474
Pirmininkas.
Teisių universitetą ir ga
NAI ORGANIZUOJASI . tas $5,500. Rendoe neša $68.00 į
Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boeton 9620
vo
LLB
magna
cum
Įau

mėnesį.
Atsisukite:
Mrs.
M.
A.
Trečiadienio vakare Lie
MĖSŲ JAUNUOMENES dė laipsnį.
280 BROADWAT, SO. BOSTON.
tuvių Svetainėje, So. Bos Casey, 89 Colborne RcL, Brighton, $51 W. Broadway, So. Boston
IDEALAI
(16—14).
tone susirinko būrelis lie Mass.
Ofiso valtį ūdos nuo 9 Iki 12, nuo
Kad patraukti jaunimą SUŠAUDĖ 15 JAPONŲ
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
tuvių veteranų aptarti sa
(GRIGALIŪNAS)
artyn prie grožio, prie
Seredomte nuo 9 iki 12 ▼. dieną.
vo reikalus. Susirinkime
Snbatouits nuo 9 Iki 6 vai. vakare. šviesos, tolyn nuo žemiškų
ADVOKATAS
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
dalyvavo 24 veteranai. Jie
Karo
purvų, artyn prie dangiš Tokio, Japonija
(pagal sutarti)
598 East Broadvvay,
nutarė daryti pastangas
kos šviesos, prie idealų štabas praneša, kad liepos
Sp. BOSTON, MASS. suorganizuoti lietuvių po
amžinų, duokite jiems per 12 dieną sušaudė 15 suki
BAY VIEW
Tel. Trowbridge 6380.
Tel. 1761
Room 3 stą South Bostone. Išrink-1
skaityti Kaune išleistą Pr. lėlių vadų, kurie vasario
Residence:
NOTOR SERVICE
ta komisija: p. J. YuzėPenkausko “Mūsų Jaunuo- 26 d. padarė kruviną suki16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048 nas, J. Petrauskas ir J.
STODEBAKK
menės Idealai”. Knygutė Limą. Karo štabas nepraAutomobilių ir Trokų
Romanas
tartis
su
Ameri

kiekvienam jaunuoliui bei nešąs i'delko nesušaūdė
(REPŠYS)
■s
Agentūra.
kos
Legijonu,
V.
F.
W.
ir
jaunuolei
perskaityti. Ją dar dviejų sukilėlių, bū
Tel. So. Boston 3520
LIETUVIS GYDYTOJAS
visokią tSdirbysčlg auto
Lietuviu Legijonu dėl iš- I Taisome
galite gauti “Darbininko” tent, Yoshiaki Muranska,
mobilius. Taisymo ir demonstravi
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 knygyne, 366 W. Broad- buvusį komunistą ir Asaigavimo čarterio vienos iš mo vista:
1 Hamlin Street
minėtų organizacijų.
DARBININKO NAME
way, So. Boston, Mass. chi Įsobe, buvusį karinin278 Harvard Street,
ir E. Eighth St.
366 Broadway,
Nutarta sekantį susirin SOUTH
BOSTON, MASS.
kamp. Inman arti Centrai Sq., Jos kaina 15c., su prisiun- ką, kapitoną. Visi sukilė
kimą laikyti liepos mėn. Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
timu 20c. Knygutė turi 68 liai buvo nuteisti mirtimi
Bouth Boston, Mass
Cambridge,
Mass.
savininkai
29
d.
Rap.
i
puslapius.
■o
liepos 5 d.
I
I

I

rr
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VIETINES ZINIOSI —
UGNIES GREITUMU 1

•

•

JOSEPHW. CASPER

I

I

F. WAITKUS

ĮVAIRIOS žinios

1

D. A. ZALETSKAS

'*)

LYGOS ŽAIDIMAI

i

I

i

DR. M. V. CASPER

IŠVYKO Į LIETUVA

I

I

ADVOKATAI

JUOZAS B. GAILIUS

I

I

• v

A. L, KAPOČIUS

JOHN J. GRIGALUS

I

ADVOKATAI ŠALNAI

JOHN REPSHIS, M. D.

JUOZAS M. DILIS

Penk^ienis, Liepos 17 d., 1936

darbininkas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LENKŲ PASIENIŲ AD- • Bet pažiūrėkime ką sako
MINISTRALIJAI SU keletas iš šimtų faktų:
TEIKTOS PLAČIOS
Smolensko mieste kaiTEISES
i kurie tėvai siuntė savo
i vaikus bažnyčion tarnau
tų sv<
šv. mišiose. Komisarų
Komisarų
Lenkų seimas šiomis ™
dienomis priėmė lenkų pa- a?entai sužinoję, pradėjo
sienio zonos pakeitimo į- tėvus
tęvus persekioti ir kaikustatymą. šitas įstatymas riuos
riuos areštavo.
areštavo,
numato žymų įgaliojimų i Rusijoje yra uždrausta
padidinimą lenkų pasienių įsigyti
is^yti arba laikyti, o tuo
administracijai — “nepa-1i labiau
^biau platinti knygas be
komunistų
cenzūros. To
geidaujamų” gyventojų j
To-
išsiuntimą, svetimša 1 i ų dėl daugiausia nukenčia
kunigai, kurip
kurie retkarčiais i
turto kontrolę ir kt.
kunigai.
paskleidžia tarp katalikų
Kai kurie seimo atstovai releginio turinio knygas.
dėl to projekto pabrėžė, Tambove įkalintas viekad jis politiškai nukreip Į natinis ten dar užsilikęs I
tas prieš tautines mažu katalikų kunigas už tai, I
mas, daugiausia gyvenas- kad jis priėmęs jam siųs
čias pasienio zonoje. Pa ta maisto siuntinį iš Lat
sienio zona Lenkijos val vijos.
domoje teritorijoje užima Odesoje ir jo apylinkėje
28 proc. visos teritorijos. į areštavo ir įkalino devy
Rytų vaivadijose pasienio; nis katalikų kunigus už
zonoje gyvena 2.300.000 tai, kad jie priėmė iš kitur
gyventojų, daugiausia' prisiųstą maistą. Komisa
tautinių mažumų. Kiek rai bolševikai sako, kad
vienas policininkas, suves- kunigai priimdami maistą
damas asmeniškas sąs i iš kitur, tuo pasako pa
kaitas gali duoti blogą a- sauliui, kad jie skursta ir
testaciją kiekvienam pi badauja sovietijoje.
liečiui, o administracinės Saratove yra didelė kovaldžios sprendimas, pa ii lonija.
Komisarai bolševi
gal projektą, tuojau vyk
kai
konfiskavo
gražią
domas. Įstatymo projek katedrą ir iš josjų padarė
tas, pasak tų atstovų, į duonkepyklą. Vokiečiams
pasienio zoną taikos metu katalikams paskyrė api
įneša tokį paaštrėjimą,
koks buvo pafrontėje tik rusią cerkvę. Yra ir dau
giau skaudžių faktų, ku
karo metu.
rie aiškiai parodo, kad
Rusijoj jokios religinės
laisvės nėra; kad “laisvė” I
tik ant popieros ir bolše
vikų melaginguose žo
džiuose.
v •

RELIGINĖ “LAISVĖ”
RUSIJOJE FAKTU
ŠVIESOJE ‘

I

v•

DARBININKU VADAI
DAR
VIS NESUSITAIKĖ
Sovietų Rusijos komisa
rai ir jų agentai labai
dažnai kalba apie religijos New York — Darbinin
“laisvę”. Jie nori įkalbėti kų vadai, p. Green ir p.
pasauliui, kad Rusijoje ti-| T ev/is dar vis negali susi
kintieji turi pilniausią lai-j barti. Skilimas pasidarė
svę, o tik jie patys tąja dar didesnis. Išrodo, kad
“laisve” nenori naudotis. visiškas skilimas įvyks.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves i*
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia
patarnauja. Nuėję i bile kurią krautuvę pasakykite
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ CASH MARKEI

48 Crescent Avenue.
Telephone Columbia 6702

Povilas Baltrašiūnas, Sav.

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

490Broadway, Tel.S.Boston3120

JO PASISEKIMAS YRA SENSACIJA
Aš Prižadu
AUKŠTAI STOVINTI
visuomet užlaikyti Pilgrim Ale, kaipo
aukštai stovinčią kokybę, kad jis bū
KOKYBE
tų /ertas savo vardo.

Pilnas, malonus sko
nis, Švarus, švelnus ir
pribrendęs, už tai,
kad jis yra pilnai pa
sendintas.

miestų ir mieste
SUNAIKINTA 160 BAŽ vincijos
lių skundą dėl to, kad tų
gyventojams ne
NYČIŲ, UŽMUŠTA 269 miestų
leidžiama klausyti mišių
namuose; baž
ŽMONĖS, IŠSPROGDINTA privačiuose
nyčios tose vietovėse ar
ba sudegintos, arba iš
10 LAIKRAŠČIU

Madridas — Ispanų ka
talikų liaudies akcijos va
Croft Brewing Co, Boston
das Gil Robles atvirai pa
skelbė šiurpius statistikos
duomenis apie raudonųjų
į
teroro, siaučiaųčio Ispani
joj nuo vasario m., vai
sius. Katalikų partijos ly
k\
deriui kalbant kairieji —
komunistai, anarchistai ir
sindikalistai — šūkavo į- !
žeidžiamais žodžiais ir
kaip įmanydami stengėsi;
jo kalbą sukliudyti. Ta
čiau Gil Robles nesidavė įbauginamas ir drąsiai dė
stė skaudžiąsias Azanos ir
Quirogos vyriau s y b i ų
ON
!N
TAP
BOTTLES
klaidas.
Gil Robles pareiškė, jog
tokie ivykiai, kaip jo mi
nimieji, tik laidoja demo
y
kratiją Ispanijoj. Katali
h
I
kų politikas Daskelbė visą
ALE. KURIS
TIKRAS ALE
sąrašą brutalių žygių
nrieš Katalikų Bažnyčią
YRA
GER ANTIEM S
ir jos institucijas, kurie
buvo
padarvti paėmus į
PASENDINTAS
ALE
rankas valdžia liaud’es
frontui. Štai kaip tas liūd
nasis balansas atrodo:
Lewis’ą remia net ir ko žmogvagių plėšikų byla.
Visiškai sunaikinta 160
munistai. Komunistai šlie Alvin Karpis, pasizymebažnyčių; apgadi n t a
jasi prie Lewis’o ir siūlosi jęs žmogvagystėmis ir
(bandyta padegti, sus
į talką. Bet kol kas Lewis plėšimais, atgabentas j
progdinti ir tt.) 251
komunistų neprisiima ir teismą prisipažino kaltu
bažn.; žmonių užmušta
gal neprisiims.
dėl W. Hamm pagrobimo.
269; sužeista 1,287; su
Teismas jam bausmę panaikinti 69 politiniai ka
ARABUS PASIRUOŠĘ1 skirs, kai kitus jo talki-į
taliku centrai. Sunaikin
PAREMTI 60.000
ninkus nuteis. Vedamas Lietuvos tautininkų val ta 10 laikraščių leidvkdžia uždarė katalikų dien- thi, bandyta sunaikinti
BEDUINIŲ
tardymas.
. raštį “Rytą” ir liaudinin 33: bombų išsprogdinta
BYLOS KUNIGAMS
kų “L. Ž.” už tai, kad tie 146.
Londonas — News
I
Chronicle nurodo kylantį i' Vilniaus Rytojus rašo, du laikraščiu atsisakė dėKataliku politikas Lnr ■ ti tautininkų propagandi- cia. buvęs žemės ūkio mididelį pavojų Palestinai i
dėl to, kad visa Transjor- kad Švenčionių apskr. tar- nįus straipsnius apie rin- nisteriu Lerroux kabinete,
danija simpatizuoja Pa dytojas atskirais raštais kimus į “seimą”, Tai kur natiekė
gurno minisvienuolikai tos teisingumasi ir teisėtu teriui 42 Valencijos
lestinos arabams ir juos pranešė
proapskrities
kunigų,
jog
jis'
---«
mas?
Nejaugi
p.
tautinin

remia kovoje prieš žydų
prieš juos tar kai nebeturi visiškai jaus 98.687.331 lt. išlaidų, o
imigravimą į Palestiną ir pradedąs
dėl tariamo lietu mo, sąžinės ir sarmatos praėjusiais metais — 94.žemės pardavimą žydams. dymą
pavardžių lietuvini taip žiauriai persekioti ir 771.680 lt. pajamų ir 99.Pasak laikraščio, 60.000 viškų
mo
rašant
metrikus.
kankinti ištikimuo sius 484.484 lt. išlaidų. Lygi
ginkluotų
beduinų esą
Lietuvos
piliečius.
nant šių metų, 1935 m. ir
kiekvieną momentą pasi PASKYRĖ 45 MILIJO
Tautininkai
turėtų
atsi

1934 m. pirmųjų penkių
rengę per Jordaną vykti į NUS DOLERIŲ BEDAR
minti, kad taip ilgai nega mėnesių valstybės iždo
Palestiną arabų paremti.
BIAMS
lės būti. Ateis laikas, kad pajamas, matyti, kad di
Harrisburg, Pa. —Penn- spaudžiamieji atgaus lais džiausios pajamos yra
UŽDRAUDĖ VARTOTI
SVAIGINAMUS GĖRI sylvanijos valstybės kon vę ir pasiims Lietuvos šiais metais (99.484.856
gresas paskyrė 45 milijo vairą į savo rankas. Tai lt., o mažiausios pajamos
MUS
nus dolerių bedarbių šelpi gi kankinamieji gali tuo buvo 1934 m. (93.373.227
Sydney, Australija — mo fondan. Tos sumos tu pačiu atsimokėti dabarti lt.), tačiau lyginant tų
Melbourne arkivyskupas ri užtekti iki sausio pabai- niams tautininkų valdo metų išlaidas, matyti, kad
vams, Tai sakau, ir galiu didžiausios jos buvo pra
Mannix uždraudė vartoti gos, 1937 m.
būti pranašu, kad išauš ėjusiais metais (99.484svaiginamus gėrimus įvai------------riose parapijų ir bažnyčių Naujamiesčio rajone pa dienelė ir kada nors gali 484, o mažiausios — 1934
pramogose ir parengimuo staruoju laiku išsiplėtė būti liūdnos pasėkos kuo m. (83.262.292 lt.), šiais
vištų ūkis. Smulkūs ūkiai met tautininkams reikės metais penkių mėnesių
se.
ir tie laiko net 100 vištų. atsiimti užmokesnį už sa valstybės iždo pajamos
KARPIS PRISIPAŽINO Vien tik T. Naujamiesčio vo darbus. Gaila, kad taip buvo daugiau kaip pus
kooperatyvai rinkose yra ir kai prie to veda visą penkto milijono litų di
KALTU
kiekvieną turgdienį super šalies liaudį. Tuom tarpu desnės už pajamas, o 1934
St. Paul, Minn. — šio ka po 70,000
80,000 turim pasakyti tik tiek: m. pajamos buvo apie 10
Tsb. Dieve duok tiems žmo mil. didesnės už išlaidas.
mis dienomis prasidėjo štukų.
nėms kankiniams kantry
Tsb.
bės ir patvarumo, kantriai
laukti šviesesnių dienelių. AUDRA PADARE DAUG
Liet. Savanoris.
NUOSTOLIŲ
\*

Pretident

mZ S-*

'f,
Z

i

918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINF
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkas Juozas Švagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienč,
601 6th St., So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
"8 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — Ona Jankienč,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot RaSt. Jonas Glineckis,
5 Tbomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ellzabeth Oxalls,
Fin. Rašt. Aleksandras IvaSka,
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
'Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. RaRt — Marijona MarkoniutS, 1 109 Bowen St, So. Boston, Mass.
29 \Vhipple Avė., Roslindale, M:iss.
i MarSalka Jonas Zaikis,
Tel. Parkway 0558-W
7 VVinfield St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
105 West 6th St., So. Boston, Mass.
čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
Tvarkdnrė — Ona Mizgirrlienė,
I I , 2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. K.- 7th St, So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Januėonienė,
7:80 ral. vakar*. pnhaknytlnAJ sve
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais drangljos reikalais kreipkitės
antra utarninka mėnesio.
1 nas protokolu raštininke.

P. J. AKUNEVIČH IR SUNOS
GRA BORIUS - UNDERTAKER
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DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius
VALANDOS: nuo 9 Iki 10 ryte
nuo 2 iki 4 popieti;, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. South Boston 2712
534 East Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS.

tIETUVOSŽINIOS
• v i w v i. i m i v m

v •

LIETUVOS
“DEMOKRATIJA”

i

PIKNIKAS

i

— Rengia —

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA
So. Boston, Mass.

Liepos-July 19, 1936
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS DARŽE
(Oakland Grove)
East Dedham, Mass.

Gerbiamą visuomenę kviečiame at
silankyti, nes nauja salė tik ką pastaty. ta ir didelė. Galėsim smagiai pasišokti
ir linksmai dieną praleisti.
Širdingai Visus Kviečia Kazimieriečiai.

SYKES & SYKES

1
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j

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
‘ 258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. |
Telefonas SOUth Boston 4486.
Į BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110 į
| 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. į

sprogdintos, 28 miestuose
bažnyčios buvo sauvališkai burmistrų uždarytos,
ir tikintieji dabar neturi
kur melstis.

v

v•

K. ŠIDLAUSKAS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

J

3.

VALSTYBES IŽDO PA Birželio 23 d. pro Mari
JAMOS IR IŠLAIDOS jampolę praėjo didelė au
PER 5 Š. M. MENESIUS dra su lietumi ir perkūni
ja. Lietus ir audra padarė
Šiemet gegužės mėnesį daug nuostolių ūkinin
valstybės iždas turėjo kams. Vietomis iškrito ir
21.026.358 lt. pajamų ir ledų. Uosupio kaime ledai
23.241.755 lt. išlaidų, o ir lietus javus visiškai
per tą patį mėnesį praėju priplakė prie žemės, o run
siais metais — 18.978.488 kelius ledai apkapojo. Molt. pajamų ir 22.534.846 kolų kaime žaibas užmu
1 lt. išlaidų. Tuo būdu ge- šė vieno ūkininko besiga
: gūžės mėnesio išlaidos a- nantį lauke arklį.
I pie 2 mil. lt. o praėjusiu
metų
aDie pusketvirto Nauji Mišparai — VESDE SS. SACRAmilijono litų didesnės už PERAE
MENTO,
dviem, trims ir
pajamas.
keturiems balsams 35c.
Tačiau per visus 5 pir Užsakymus siuskite:
muosius mėnesius valsty
“DARBININKAS”
bės iždas šiemet turėjo
366 W. Broadway,
1 99.484.856 lt. pajamų ir
So. Boston, Mass.

P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK
Washington St.
Norwood, Mass.
Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Grabortus ir Balsamuotojas
423 S. Para Street
BALTIMORE, MD.

WILLIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS
‘AS’.VE.V/šA'.IS PATAPK A VIMAF

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.
Telephone:
Ofiso; Dexter 1952
Namų: PI. 6286
S-

Tel. S. B. J8O5-R

i

LIETUVIS

OPTOM ETRISTAS
Išegzuminuoju aki;, s
priskiriu
akinius
kreivas akis atitle
sinu ir amblijoniš
: koše (aklose) akyse sugrąžinti
; Šviesų tinkamu laiku.
l

Į J. L. PAšAKARNIS, 0. D. i
| 447 Broadway, South Boston

B

NANTASKET BEACH
“SAMMY’S”
New Florida House
18 Park Avenue
Valgiai ir Kambariai

Prieinamomis Kainomis
ŠILTAS ir ŠALTAS VANDUO

1 min. nuo pajūrio maudynės.
HUL 0313

BRONIS KONTRIM
REAL ĖST ATE
INSURANCE
CONSTABLE
Jugtice of the Peace
Visokios rūšies apdramla ir tei
singas patarnavimas.

598 E. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 1761
Residence:
120 Marine Rd., So. Boston
Namų tel.: Šou. Boston 2483.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius Įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms,
Gorčiais Ir Bačkomis. Visų U.
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias.
POKILIAMS,
VESTUV £ M S,
NAMUOSE VAIŠĖMS Ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
71 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

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

Penktadienis, Liepos 17 d., 193t>

tSASBtNINKAS

■c

TELEPHONE
2680

366 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

DAR BIJŪNĄ S

DVEJOPI SVEČIAI

pasekmes, — žodžiu tikro jų ir klubų čia Amerikoje Dienraščio “Naujienų” Brooklyne lietuvių bol rašo: “Buvo manyta, kad
patriotizmo.
ir dabartinė padėtis Lie tūlas korespondentas bir ševikų ‘staršas generolas’ čia suorganizuosime tam
4. Lietuvius katalikus tuvoje — tam pavyzdžiai. želio 26 d. numery aprašo A. B. rašo savo organe, tikrą komitetą ir impor
“dvejopų svečių” iš Lietuprie šio nusistatymo pri Pasekmės.
tuvos
lankymąsi N. S. kad “kunigai bandė “L” tuosime iš Lietuvos Mais
vedė ne vien “liūdni praei Lietuvoje moralis page
piknikui pakenkti, suren to. Bet ne taip atsitiko...
ties patyrimai” (Uosis), dimas auga kaip ant mie Pittsburghe. Pažymima, gdami kokią ten “Lietusių O dabar mūsiškiai lietu
Tautininkai džiūgauja, kad Lietuvos rinkimai į bet dar liūdnesnė dabartis lių, nes katalikiškasis vei jog kiek ankščiau lankėsi Dieną”. Tai pasaka be viai maitinami iš Lenkijos
seimą puikiai pavykę, nes balsavo 70 nuošimčių tu čia ir tėvynėje.
kimas suvaržytas. Ameri Dr. J. Šliupas, o vėliau galo. Jeigu kur bolševi importuotais kumpiais —
rinčių teisę balsuoti. Reiškia, viskas gerai: šalies pa 5. Katalikai “vardan tos koje gi ištautėjimas smar Dr. J. Leimonas ir J. Lau kams nepavyksta, tai vis ham... Teko ir man, kaipo
sitenkinimas užtikrintas, reikia tik tas laimėjimas Lietuvos” savo priešams kiai pažangiuoju, nes čio čka. Korespondentas apie kalti kunigai ir davatkos. reporteriui, kaimynų len
tinkamai atšvęsti ir gerai išgarsinti. Tačiau atšvęsti viską atleis, dovanos, net į nykščiai nekatalikų dar Dr. Šliupą palankiau atsi Bet tikrenybėje bolševi kų išdirbamų produktų
teko su susišaudymais, taigi šalies pasitenkinimas pamirš, į bendrą darbą vėli bai, ypač spauda nukreip liepia, nes jis, pasąli ko kams kenkia katalikų lie paragauti. Ir, reikia pri
daugiau negu abejotinas, gi su išgarsinimu tai pasi stos, aukos, kaip ne sykį! ta prieš mūšų bažnyčias, respondento, parodęs drą tuvių susipratimas.
pažinti — gardūs’'.
elgta labai vienpusiškai: prireikė uždaryti keletą lai seniau, bet tik tie pasta mokyklas, vienuolynus, — sos savo kalboje. Katalikų
Tai tau ir tautininkai,
kraščių ir tik tada garsinti. Taip nuvalius tautinin- rieji savo “geros valios” katalikų kruvinu prakaitu atstovai, girdi, tekalbėję
lenk iškaiš
kišką dirvą nuo nepageidaujamųjų garsintojų, tauti ženklus parędys darbais. į sukurtus ir išlaikomus lie apie lįetųvybės reikalus ir TAUTININKAI DŽIAU Džiaugiasi
kumpiais,
o
lietuviškų iš
ninkų spauda jau be jokių kliūčių galėjo išpūsti visą
GIASI Lenkiškais Lietuvos importuoti
MŪSŲ SĄLYGOS:
tuvybės židinius. Pažįstu kitus “nekaltus dalykus”.
ne
kumpiais
dalyką savotišku būdu. Tačiau šiais laikais sunku
1. Bendram darbui ben tautiškų klubų, draugijų Korespondentas norėjęs
susitaria.
taip visuomenę apvilti, kad nieks nedasiprotėtų tei dra platforma reikalinga. ^prezidentus ir tai ne.vie- išgirsti iš Dr. Leįmono, Brooklyno “V.” No. 51
sybės. Jiems lengva užgniaužti žinias namie, bet už 2. Mūsų platformos šu•f ną, ne du, kurių vaikai vi kaip katalikai kovoją tilpo korespondencija iš
sienį jos vis dėlto pasiekia. Mes jau žinome, kad tau lai (principai) tai amžinos sa savo išauklėjimą semia prieš diktatūrą ir pan.; to Philadelphijos, kuri oje
tininkų rinkimai panašūs į sovietų: kad ir visi pilie tiesos, visam pasauliui ži , iš Y.MjC.A. ir YWČA., ve nesulaukta, bet privačiai, rašo, kad lankėsi Lietu
čiai balsuotų, bet išrinkti bus tik tautininkai, nes ki nomus. Kas gi tie jūsų ne- dę protestones,- ruses, žy taip jis toliau rašo, Dr. vos Maisto bendrovės ats Iš Lietuvos gaunu laiš
Leimonas pareiškęs, jog tovas p. Grigonis. Toliau kų. Ir kokie jie man yra
tų partijų kandidatai neįsileidžiami. Sugalvota lyg ir katalikų šulai? Ar tai šios des etc...
jis apie tuos reikalus ne
gudriai, bet visa bėda, kad tas gudrumas kiaurai per dienos aportunizmas... su
skaudūs. Viename drau
KONKREČIAI
galįs kalbėti, nes Lietuvo
matomas ir iš jo išeina tik visiems suprantamas triu jo politiniu ir ekonominiu
gas rašo, kad tautininkų
kas, gi triukais politikoje besiverčiant netoli nuva chaosu, ir daugiau nie Ko gi mes norime nuo; je veikianti cenzūra ir tas bandymas įsprausti į valdžia uždarė katalikišką
j “geros valios” ne kątali- jam būtų nemalonumų su Dr. Leimono lūpas aiškini
žiuosi. Žmonės kaikada duodasi apgauliojami, bet ne ko?...
laikraštį. Kitame ūkinin
visi ir ne visada. Nebereikalo amerikiečių taip gerbia Ar tai “pasididžiavi ; kų, kokiomis salygomis! grįžus į Lietuvą, jei kal mą apie cenzūrą. Ką gi kas skundžiasi valdžios
drai veik__ bėtų nepalankiai apie Lie cenzūra turi bendra su sa
mas Linkolnas yra pasakęs: galima apvilti visus žmo mas” savo augančiomis i galime mes bendrai
ti?
komomis kalbomis užsie spaudimais. Vadina ją patuvos vyriausybę.
nes vieną kartą; galima apvilti kaikuriuos žmones vi eilėmis?...
tėvišką valdžia. Trečiame
Perskaitęs tą aprašymą ny? Cenzūra liečia tik giminės šaukia, kad jų
sada, bet negalima suvilioti visų žmonių visada. Gi Aš kalbu čia tik apie ka 1. Įsisąmoninti, kad tik'
sykį jau bus patirtas apgauliojimas, tai viskas baig talikus ir nekatalikus, nes tai amžinais principais re-i labai nustebau. Dar labiau spaudą.
Dr. Juozas Leimonas at kunigus persekioja, —
ta — pasitikėjimo daugiau nebebus.
tik tokie istorijoje svers. miaųtis tauta, valstybė Į nustebo Dr. J. Leimonas.
draugijas. Vis taip ir taip,
Tautininkai turėtų susivokti, kad taip elgdamie Visgi puskatalikiai ir gali gyventi, augti, klestė Nustebome dėl nepapras važiavo į Ameriką ne rašo apie nuolatinius “ju
tos “Naujienų” korespon skųstis Lietuvos katalikų dų” išdavimus ir persekio
si, neilgam jie savo galybę stato, nes juk tik ant pilie jiems panašūs tai tik Ke- ti.
čių pasitikėjimo galima tvirtai ir pastoviai pasiremti. renskiai, Zamoros — Le 2. Garbingiau ir naudin- dento fantazijos, sugebė ar savo reikalais; jis at jimus.
Kitokiais pagrindais pastatyta valdžia nebus pastovi. ninų purvinų čebatų suo Į giau tautai sveikai žūti,’ jusios išgalvoti keistą ne važiavo ne kovos balso Įdomu ką tautininkų
negu doroviniai susmukti,; va Dr. Leimono aiškinimą. prieš ką nors kelti. Jis to
Gal jie spėlioja, kad varu skiepyjama tautininkiškoji leliai.
“seimas” padarys, kuris
suPūtii
Turiu pažymėti, jog visą nedarė. Jis, kaip katalikų žada susirinkti rudenį?
ideologija palaipsniui prigis ir tiek sustiprės, kad jau Jei nieko daugiau iš sainu Prieškatalikiškojo veiki tą vakarą “N.” korespon jaunimo dinamiškos veik
noji karta, kada jai teks paimti vairą į savo rankas, vo brolių, kitų pakraipų
Iš laiškų man yra aišku,
jau pilnai bus sutautininkėjusi. Gal ir bus sutautinin- lietuvių, mes neišgirsime, mov •vaisiai tarp mūsų tau dento paminėtoje salėje los ilgametis vadas, atvy kad
mūsų šventoje Lietu
kėjusi, bet vargu bus sveikai sutautėjusi, nes tauti- tai apie bendrą veikimą tiečių yra šįurpulingi: buvau drauge su Dr. Lei- ko į Ameriką L. Vyčių
organizac i j o s voje valdžia yra “patėvišninkystė ir tautybė tai du skirtingu dalyku. Tautinin- tuščios svajonės. Mes nuo girtuokliavimas, paleistu- monu ir gerai žinau, jog jaunimo
v•
kystė tai tik siaura partinė srovė, oligarchiškai apsi savo principų neatsisaky | vavimas, veneriškos ligos, Dr. Leimonas su jokiu as kviečiamas grynai kultū ka”. Man labai gaila, kad
draudusi prieš demokratijos principus. Ji tinka (ir sime ne vien tik amžinos negerbimas svetimo turto, meniu nėra bet ką tuo rei rinės, tautinės ir religinės Lietuvos lankytojai bei
tai nepergeriausiai) tik vienai klasei, ir ne tik nesu sielos, bet ir laikino kūno, ištautėjimas, šeimos suiri kalu kalbėjęs. Ypač keis- misijos reikalu. Jo kalbos svečiai nenušviečia mums
daugiausia buvo skirtos tos vargingos gyventojų
tampa su tikrąją tautybe, bet dalinai ją ir paneigia, žemiškos laimės tvarkos, mas.
mūsų jaunimui. Lietuvy būklės Lietuvoje. Tų daly
nes nepripažįsta visiems piliečiams lygių teisių. Tuo sumetimais. Mums gėrės- j 3. Suprasti, jog tikėjibūdu tempti visą tautą ant tautininkiško kurpalio ir nė padori mirtis, negu mas ir dora tai tautos katalikus į tautiškus klu bės išlaikymo reikalai bu kų toleravimas gali lemti
tautai nesveika, ir patiems tautininkams žalinga. Ar chaosas. Jūs gi, jei mano sveikatos pagrindai. Todėl bus, kurie “iš č,erkelės gi vo jojo visų kalbų pagrin laipsnišką katalikiškai šagi tautininkų vadai, tarp kurių be abejo yra ir gabių te, kad taip jau turi būti, tikėjimą ir dorą tiek bent; mė, iš čęrkelės gyvuoja ir du. Ir aš buvau liudininku, lei mirtį. Ot ką katalikai
patys sau kilpą nerkite gerbti, kad jų nors viešai iš čerkelės mirs” (senas kokiu vertingu pasiseki už pasiaukojimus ir pašal
žmonių, niekad apie tai nepagalvojo?
K.
pas gauname. Mirties pei
mu jo misija praėjo.
ant kaklo, be mūsų pagel- nekovojus, pas kitus ne-! tautininkas).
bos. Iki šiol mūsų pačių i griovus.
Tai yra klubų idealas, o Dr. J. Leimonas savo li4. Suprasti, kad koope- gyvenimas — tai bolševiz lankymusi Amerikoje dar Ir prie to viso, dar mes
rankomis kasėte mums ir
sau duobę, tautą ir vals ravimas su dabartine Lie- mo, komunizmo ugdymas. vieną kartą įrodė katali katalikai, kai kada esa
kiškosios visuomenės pa me raginami vieningai su
tybę stūmėte į chaosą. ! tuvos valdžia būtų lygus
LAUKSIME
jėgumą svarbiuose tautos tautininkais dirbti! Čia
Mes iaukavome tėvynei, prisidėjimui prie katalikų
“Darbininke” (š. m. bir džiuginantis ženklas;; žen- tverėme draugijas pasiro- ten silpninimo, kad ryt po konkrečių, apčiuopia m ų momentuose užmiršti sa mums labai yra reikalin
želio 30 d.) tilpo pono Uo klas sveiko proto, jnesu- do tam, kad jos (bent jų ryt su jais apsidirbtų Lie- visų kitų “geros valios” vo skausmus ir žiūrėti į gas kun. J. Vaitekūno
sio straipsnys viršminėta darkytos sąžinės, jautrios vadai) sustiprėję, įsigalė- tuvoje, kaip šiandie Mek- lietuvių pasiūlymų.
gyvastingus reikalus toli griežtumas. Pasyviškumu
antrašte. Nors nesu nei širdies, permatymo, jaus ję, atsisuktų prieš mus sikoj. O čia Amerikoj reipramatančiomis akimis. subedievinsime katalikiš
Katalikas,
“didysis publicistas”, nei mo atsakomybės už ateitį. pačius. Dauguma draugi- ! kštų — pastūmėti visus
Juozas B. Laučka. i ką šalį — Lietuvą. R. V.
bu v. Tarybos Narys.;
“žymiausis žurnalistas”,
Argi ištikro jis tur atkentėti
esu tik žilplaukis ir jau aMINIOS BALSAI
Baisiausias kančias, mirti liepsnose?
Mes norim sekti pėdomis karaliaus!
kiniij reikalingas papras
Mes
norim
krikšto...
Krikštyk!...
Krikštyk
mus!
tas žmogelis, o vis tik ir
ALEKSANDRA
(Ištiesdami rankas į Jurgį.)
man panagiai panižo šiuo
Deja, širdele, laužo ašaromis
klausimu išsireikšti.
JURGIS
Neužgesinsim ir pasmerktiesiems
(Lyg apsvarstydamas.)
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Dalykas be galo svar
Pasigailėjimo neišmaldausim,
Norit ieškoti dangaus karalystės?
Nes pats ciesorius, Jurgiui malonės
bus, opus. Valio p. Uosiui
Parašė
(Audrianas
paėmęs
Sofijos
ranką
priklaupia,
Uždraudė maldaut.
už jo drąsą! Žmogus beau
paskui jį visi dacijonai klaupia, bet visi romė
Vincas
Nagornoskis
gant geriau savo kalbą iš
SOFIJA
nai stovi nustebę. Kroatas paliai Sofiją, bet Amoksta, daugiau kitų kal
nastazas visai šaly, prie pat scenos žiburio
(Tolindamasi, abejonėje.)
bų pramoksta. Mes gi —
kaklą
įtraukęs,
pečius
ištempęs
ir
žvelgdamas
Tačiau,
danguj Dievas...
(Tęsinys)
lietuviai kame-kame, bet
piktai trina sau rankas. Scena pritemsta. Jur
ALEKSANDRA
šiame atvėjuje, tai jau ti Ji dabar tavo, saugok ją gerai;
gis priėmęs nuo Pasekro auksinį kryžių, jį iš
kelia. Tuoj labai aštrus spindulys apšviečia tik
Bet čia Apolius geidžia jo mirties.
kri originalai: mūsų ben
Ji tau bus gera gyvenimo draugė
tai Jurgį ir jam artimiausius asmenis).
O jos išvengti yr lengva; užtektų
dra kalba kas kart eina Ji tau taką išganiman švies.
Pabert dievaičių aukure kelis
(Paima
Sofijos
ranką
ir
ją
paduoda
Kroatui.)
siauryn; yra baimės, jog
JURGIS
Grūdelius,
kad jų malonę pelnyti;
ateityje mes visai nesusi
Viešpatie apšviesk mums kelią iš tamsybių,
AUDRIANAS
Bet Jurgis niekad su tuo nesutiks
kalbėsime. Nagi tat prie
Kad mes galėtum Tavo pėdoms žengt.
O
tu
tuo
taku
veski
mano
žmones.
Vienok
bandysiu lipšniausiais žodeliais
darbo, kol dar ne vėlu! P. Šviesk juos, mokyk juos ir apkrikštyk juos.
Uždanga nusileidžia.
Prašyt,
kad šitaip gelbėtų save.
Uosis prądėjp, aš jam pa
AKTAS
IV.
JURGIS
SOFIJA
dėsiu, kiti varykit toliau.
Išklausymų svetainė. Ant paaukštintos vie
(Labai linksmai ir akyviai jį akimis permeta.)
Mano pažiūra šiame Karaliau, tu nori...?
Veltui, demonų jis niekad negarbins.
tos po kairei stovi sostas, šalia jo statulos.
klausime yra tokia:
SCENA I.
ALEKSANDRA
AUDRIANAS
1. Lietuvių vieningumas
(Nustebus.)1
Aleksandra*
Sofija
ir
Gracija
(Maldaujančiai bet išdidžiai.)
Frastai
gerbi
tu
Romos
dievaičius.
ir bendradarbiavimas yra
Būt krikščioniu,
ALEKSANDRA
kertįnis mūsų akmuo, kai Ir tikrą Dievą garbint if mylėt.
SOFIJA
(Žiūrėdama pro langą, susirūpinus.)
po tautos ir valstybės, to
Žiūrovai!... Žiūrovai! Visur kur pažvelgsi
(Liūdnai lyg pasiskųsdama.)'
JURGIS
limesnio išsilaikymo.
Žingeidi minia grūdas pamatyt
O viešpatiene, jie man yra baisūs.
2. Ant to tautos vienin Ar gerai apsvarstei?
^Paradą tamsios, aklos niektikystės
Jie geidė mano kraujo, gyvasties;
(Temindamas Audrianą su dideliu džiaugsmu.)
gumo aukuro iki šiol
Lydinti žmogų suvis nekaltą
Ir bučiau puolus jiems auka, bet Jurgis
nieks kitas tiek daug ne
Į. laužo liepsnas... To pakęst negaliu.
AUDRIANAS
Stojo gint mane ir išgelbėjo
Bėgk, mano miela Gracija, pasakyt
sudėjo, nepąaųkavo, kaip
Nuo pasiutimo pragaro gašlybės,
Stebuklai verčia,
Kroatui, kad čia Jurgį tūoj atvestų,
mes katalikai. Istorija, jei Siela šaukiasi maldauti krikšto.
Ir davė teisę vest gyvenimą
Su
ciesoriene
atsisveikinti.
Pilną malonios laimės ir gerovės
kada nors mus smerks,
JURGIS
Ir
atjautimo būvio dangiško.
tai smerks už tai, kad mes
GRACIJA
Ar
jie
su
tavim?
Jis
man suteikė daug geradėjisčįų;
(Išeidama.)
perdaug nusileidome, per
(Rodydamas
į
dacijonus.)
Už
tai demonai geidžia jo mirties.
Bėgu, skubinuosiu.
toli kompromisų keliu nu
Ar man prįvalu už tai juos godoti?
ėjome.
AUDRIANAS
SOFIJA
Nę!
Aš negaliu. Aš jų nekenčiu.
3. Katalikų reakcija tė
O viešpatiene!
(Kreipdamasis į minią.)
(Bus daugiau)
vynėje ir išeivijoje yra
* Atsakyt jam.
Argi ištikro jau vilties nėra?

Iš Tu Šiaudų
Nebus Grudų
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DARBININKAS
-A-a

I?
-R-

Taipgi buvo svarstomi
apie ‘ apskričio pikniką'!
kurs įvyks rugpiūčio 9 d.j
Maironio Parke, Shrewsbury. Vyčiai rengiasi va
žiuoti į pajūrį, sekmadįenį, į Nantasket Oceau
Gardens. Virš 100 vyčiųnarių važiuos į pajūrį. Su
sirinkimo posėdį vedė pir
mininkas Vincas Kereišia

Worcester, Mass
AUŠROS VARTŲ PARAP.

»*

- --

Iena Miklušis, Rokus ir
Juzė Čiras, Jonas ir Mari
jona Kąškonas, Jonas ir
Agota Kasparas, Jurgis ir
Aleksandra Ganis, Jųoząs
ir Mikalina Keršis, Vincas
ir Magdalena Mitrikas,
Juozas’ ir Ona Tąuperis,
Motiejus ir Marijona ReinyS, Antanas ir Kristina
Serafinas, Adomas’ir Marijoną Černiauskas Vla
das ir Kazimiera Liberis,
Jonas ir Ona Mąčionįs.
Po $10.00: Stanislovas
Černiauskas ir Petras ir
Elena Stąnišąuskas.
P,o $5.Q0: Vitaųtas Ga
nįs, Antanas Reinys, Pet
ras Liberis ir Marijona
Jankauskienė.

Aušros Vartų parapijos
didysis piknikas jau čia
pat. Jis įvyks šį sekma
dienį, liepos 19 dieną, Mai
ronio Parke. Jaunimas
rengia įvairiausio sporto
Antras Vasarinis
Strazdauskas ir jo brolis,
SVARBUS PARAPIJOS
programą.
Išvažiavimas
tos dr-jos
raštininkas,
Vargoninkas
SUSIRINKIMAS
su savo choru padainuos
Antras šios vasaros pa Antanas. Jie rūpinosi
Penktadienį, liepos 17
gražių dainų. Pono Prano
rapijos piknikas, ŠŠ. Var tvarka ir žiūrėjo, kad atd., įvyks svarbus parapi
Navįo orkestras gros visą
do vyrų dr-jos vadovybė siląnkusiems nieko ne
jos susirinkimas tuojaus
laiką šokiams, žodžiu, bus
je įvyko sekmadienį, lie truktų. Jie visus priėmė,
po vakarinių pamaldų. Šis
linksmas ir įvairus pikni
pos 12 d. Tai buvo pasku visus pasveikino, taip kad
susirinkimas yra dėl su
kas. Piknikas eis vistiek
tinė iš karštų dienų eilės, kiekvienas atvažiavęs jau
rengimo parapijos pikni
nežiūrint koks oras būtų.
kuomet termometras re tėsi pas savuosius, kad jis
ko, rugpiūčio 2 d., Mairo
Kadangi pelnas skiriamas
gistravo net 107 laipsnius yra pageidaujamas svetis.
nio
parke, Shrewsbury«
bažnyčios išbaįgimui, " Xukarščio, ir žmogus mau
Šiame susirinkime bus iš
Ištikimųjų Štabas
rią šiąis metais būtinai
dėsi prakaite. Tačiau, ne
rinkti
darbininkai, Visi
Visi sunkiai dirbo, ta
norima išbaigti, tad ir
žiūrint karščio, nežiūrint, čiau dienos kaitrą gal di
atsilankykite.
žmonių piknike tikimasi
kad išvažiavimas nebuvo džiausiai jautė virėjos ir
bus labai daug, nes daug Sekmadienį, liepos 12
prie vandens, visgi atsira bartendėriai. Tarp virėjų
LABDARYBĖS & j
yra geros širdies žmonių, dieną, Šv. Vardo Jėzaus
do 400 ar daugiau ištiki buvo matomos Stepone
SUSIRINKIMAS
kurie perems prakilnų tik vyrų bažnytinė draugija
mų parapijos rėmėjų, ku Šilanskienė, Ona Ivoškieslą.
turėjo surengusi bažny Antradienį, liepos 21 d.
rie atvažiavo į Arion Par nė, Ona Kisielienė, Ona
Muzikas
ANTANAS
VISMINAS,
čios naudai pikniką. D»ėlei įvyks Labdaringos drau
ką, pasilinksmino kiek bu Nageliutė, Ona RukšteliePraėjusį
šeštadienį
pasi

šilto oro žmonės, matyt, gijos susirinkimas 7:30
vo galima, ir pinigiškai nė, Ona Remeikienė, Mag Šv. Pranciškaus lietuvių par. (Lawrence, Mass.) var
mirė
jauna,
vos
20
metų,
gonininkas,
N.
A.
Vargonininkų
Sąjungos
skyriaus
buvo išvažinėję į maudy vai. vakare bažnytinėje
prisidėjo prie dienos pel dė Lukošaičiutė ir dar po
merginą
Ona
Lukoševičiūpirmininkas.
Muzikas
Visminas
su
savo
choru
ener

nes, už tai ne daug kas at svetainėje. Koresp. M. Y«
no.
ra kitų. Prie baro prakai gingai darbuojasi, kad pirmoji Dainų Šventė, Palan tė, Juozo ir Anielės Luko silankė į pikniką ir drau I
I
tavo ištikimieji Jonas Ja goje praeitų sėkmingai.
ševičių duktė. Iškilmingai gija tegalėjo pelno pada
REDAKCIJOS
t■
Darbininkų Ištikimybė saitis - tėvas, Vincas Čepsu trejomis šv. mišiomis ryti tik $29.15. Gražų ma
ATSAKYMAI
Gal nė viename parapi linskas - tėvas, Jonas Letpalaidota trečiadienį, lie tyti draugijos gerus pasi
---------j
jos piknike nebuvo tokio kauskas ir Edvardas Ža Mikas Paškauskas ir Jopos
15
dieną.
A.
a.
Ona
ryžimus
ir
net
iš
mažo
ko
pasišventimo, tokio bro kas. Laikas nuo laiko 1 nas Jonča. šaltakoše sve JAUNIMO ATSIŠAUKI buvo dievota, gera mer padarė gražų bažnyčiai J. Degesiūnui, Worcester, Ma-ss. — Prisiųstos
liškumo, tokio gražaus su jiems pagelbėjo Antanas čius aprūpino Anelė ir, MAS Į VISUOMENĘ gaitė. Ji tapo auka neiš darbą. »
R.
iškarpos iš kito laikraščio
tarimo tarp visų rengėjų, Strazdauskas. Vartais rū Marijona Maškevičiutės. .
mintingo
Amerikoje
lie

nesuiįaudojome,
nes būva
kaip kad buvo matoma pinosi Kazys Pakalniškiu “Waiteriai” šį kartą buvo
pos
4
dienos
paminėjimo.
xi/
YA71MIEDD
DAD
IA
Šiomis
dienomis
mūsų
labai pasenusi žinutė. Be
būtent, VI.;
sekmadienį. Dienos vadai ir Pranas
Radzevičius, pirmos rūšies,
Kiti
bešaudydami
nudeginAAimttliŲ
rAn
’
JA
Mikolas
Rama;
kasdieniniame
gyvenime
'to, iškarpos su panašiobuvo ŠŠ. Vardo dr-jos pir Bar-čekius
pardavinėjo Stuikis, i______ ____ tenka išgirsti daug skun no jai ranką, iš to užsi----------•mis žinutėmis “Darbinin
nauskas,
Antanas
Ivoškamininkas Valer i j o n a s Ju o z a s Kvedara-tėvas,
nuodijo
kraujas
ir
taip
be
iš
VYČIŲ
SUSIRINKIMO
dų
prieš
mūsų
jaunimą.
kui” netinka.
tėvas ir sūnus, Jonas Kai-,
rys-tėvas ir sūnus, Povilas.1 Kaltina jį už nepaklusnu- laiko turėjo atsiskirti su Antradienį, liepos 14 d.,
įvyko Lietuvos Vyčių 26
tinginiavimą ir dau šiuo pasauliu.
Kas Yra Išrinkti į Naująjį Kriaučiūnas, Jonas Bru-|I mą,
kp. susirinkimas, Šv. Kažinskas. Antanas Bara giausia — už ištautėjiĮ
Aušros
Vartų
Bažnyzimiero
par. bažnytinėje
mą.
Beklausant
senesnių
Lietuvos “Seimą”
nauskas, Mikolas ŠimkeVISŲ BANGŲ
čios
išbaigimo
fondą
prasvetainėje.
Išrinktą
deležmonių
kalbų,
girdisi
ai

vičius ir Jurgis Kamarau
Naujos Rūšies Radio
illSlip SA.VA.it
<r«tai įi SAirna
jusią
savaitęP Allknin
aukojo rp
se-.! gatai
Seimą, kurs įvyks
dų,
kad
tas
jaunimas
ne

skas.
Iš
mergaičių
ValčečMAGIŠKA AKIS
Neseniai buvusių naujo kunigas Mykolas Gylys,
kantieji:
Providence,
R.
I.
;
rugpiūveiklus,
nesumanin
g
a
s,
METALINĖS
TŪBOS
jo Lietuvos “seimo” rinki ūkininkas Juozas Čeža, a- kų Lillė, Keidošių Anelė, I nežiūrintis į Lietuvių atei Po $15.00: Vladas ir E-i čio 4—5 ir 6 d.
MAGIŠKI SMEGENIS
mų daviniai jau paaiškėjo. gronomas Kazimieras Sta Palovių Aldona, Maškevi- tį čia Amerikoje. Girdisi
CHAERON’S
Drauge paaiškėjo ir kas tutevirius, agronomas Jo čių Zofija, Šimkevičių Al aidai, kad mūsų kalba iš Kiek darbo, kiek nuliūdi- viška daina, lietuvišką
20
Trumbull St.
yra išrinktas naujojo ‘sei nas Jasutis ir ūkininkas bina žymiai pagelbėjo die eivijoje neilgai galės gy- mo valandų, kiek prakai- liaudis. Dėl to, kad mes
Worcester, Mass.
nos darbe. Kristupas Ši
mo’ nariu. Kaip žinoma, Pranas Galvydis.
to
padėta,
kad
toji
Šventė
norime
sulaikyti,
jei
ne
kivuoti, jei mūsų jaunimas
dabar Lietuvos “seimas”
Panevėžio apygardoje į lanskas ir Kazimieras Pu- jos
įvyktų.
Neorganizuotas
tus, tai nors save nuo išnevartos.
V—
bus 49 atstovai. Jie buvo seimą” yra išrinkti: ūki- gevičius prigelbėjo _ kur Mes,
pripa jaunimas užėjus karš- tautėjimo. Ir ar ne geriau
M. A. CIVINSKAS & CO.
renkami aštuoniose rinki ninkas Antanas Repšys, tik matė reikalą. P-lė Ma- žįstame, Jaunimas,
čiams maudosi, šoka, o sias būdas tą padaryti
kad
šiek
tiek
mų apygardose: Kauno, agronomas Alfonsas .Gil- riJona Mažeikiūtė beveik kalti. Bet kad mes būtu mes, katalikiškas organi- dainuojant lietuvi š k a s
LIETUVIS
Alytaus, Marijampo 1 ė s, vydis, ūkininkas Petras vienų viena labai sekmin- me tinginiai, nesumanūs, zuotas jaunimas krutame, į daineles ?
Graborius ir Balsamaotojas
Ukmergės, Pane vėžio,’ Šegamogas, vals t y b ė st 8ai išpardavė visus laimė- tai ne tiesa. Pavyzdžiui, dirbame. Vakarais, po | Taigi,
, mes dabar po
340-342 Harding St.
Šiaulių, Telšių ir Klaipė kontrolierius Š a k e p i s JĮmų numerius nuo kurių jau seniai mes, organizuo- sunkaus dienos darbo, ei
sunkaus
savo
darbo,
šau

Konstantinas
inž.,
ūkipinĮ^
ko
gražaus
pelno
parapidos. Bendrai paėmus, vi
jaunimas rengiame I name į praktikas, moko kiamės į jus, lietuvišką WORCESTER, MASS.
sose apygardose “seimą” kas Petras Dijys, gimnazi- jai. Nors šis antras para- • tas
Atdara
Tel.
teatrus, vaka mės lietuviškų dainų, par liaudį. Ar mūsų darbas
rinko 68,3% turinčių tei jos direktorius Mečislo- PU0S piknikas gal ir ne- koncertus,
davinėjame bilietus, daro nueis veltui? Ar jūsų kal Pieną ir Naktį Dial-5-5898
rėlius.
Tiesa,
gal
visi
pa

sę jį rinkti. Iš viso “sei vas ^Kviklys ir ūkininkas’ buvo taip didelis, kaip pir- rengimai nėra taip gerai me ką tik galime, kad ta
tinimai mums metami pa
mutinis, gegužes 17 d., tamą” rinkti turėjo teisę Juozas Kalpokas.
diena,
pirmutinė
Dainų
estetiniu žvilgs
sirodys neteisingi? Ar jū
1.136.067 asmenys, o rin Telšių apygardoje i “sei-i, čiau visi, kurie atsilankė pavykę
Šventė Naujoje Anglijoje sų kalbos apie mus, mūsų
niu,
bet
visgi,
mėginame.
kimuose dalyvavo 775.951 mą” yra išrinkti: miški- ir kurie dirbo linksmai Ir dabar paėmę pavyzdį iš būtų sėkminga.
/
Tel. 3-5710
tinginiavimą,
nedarbštuninkas
Jonas
Viliušis,
ūkid
^
en
^
praleis.
Beabėjo
asmuo. Kauno apygardo jaunimo, rengia Mūsų vadai, vargoninin mą, tik tušti žodžiai?
je į “seimą” yra išrinkti: ninkas Kipras Stankūnas, paskutinis šios vasaros iš- Lietuvos
me Dainų Šventę. Ar ta
Kauno miesto burmistras agronomas Antanas’Brič- važiavimas, kurs įvyks toj Dainij Šventė įvyksta tik kai, rašo gaidas, moko Ar mes neparodome sa
Antanas Merkys, finansų kus, agronomas Jonas pačioj vietoj Arion Park, iš pageidavimo? O ne! mus dainuoti. Muzikai: vo darbią, kad mes rūpina Mūsų pienas ir Smetona
Juška, Karbauskas, Že mės ir dirbame, kad išlai
vice - ministeris Julius In- Raudonis, ūkininkas Aįek- paskutinį rugpiūčio 30 d.
užganėdina visus.
drišiūnas, Kauno apskri sas Kniuįpys ir vaistipin- sekmadienį bus sekmin- jau visi Dievui dėkoja, maitis, važinėja iš koloni kytume lietuvišką jauni
WORCESTER,
— žmonių skaitx kad Vincas jaučiasi daug jos į koloniją, kad suben mą po savo tėvų sparnais?
ties tarybos pirmininkas kas Pranas Adamkevičius. S^niss iš
drinti
balsus.
Kiek
tai
MASS.
O kaip jūs atsakysite į tą
Bronius Gadavičius, savi Šiaulių apygardoje į liaus ir medžiaginės nau sveikesnis ir už kokios Sa
darbo!
Trankytis
nė
vie

dos.
Svetys.
valdybių departamento di “seimą” yra išrinkti: že
vaitės sugrįš pas savuo nas nenori, o jie su malo visą? Ar mums, liepos 26,
rektorius Pranas Barkau mės ūkio ministeris Sta
sius. Vinceli, mes visi lau numu, be skundų, iš savo 1936, Palangos Parke,
Ksaveras Slivinskas
skas, ūkininkas Antanas sys Putvinskis, Klaipėdos’
kiame tavęs pasveikstant. kišenių lėšas padengdami, Lawrence, Mass., reikės
dainuoti — mums 500 bal
Šeštadienį ryte su šv.
Jučas ir veterinarijos gy krašto gubernatorius inž.
neatsisako
pagelbėti
jau

sams,
vien tik pušėms ir
Vladas
Kurkauskas,
ūkimišiomis
palaidotas
gal
dytojas Jonas Jakimavi
COMPANY
Šv. Onos Atlaidai
nimui.
ąžuolams? O ar jūs pagei
ninkds Juozas Buožys, ų- seniausias Baltimorės liečius.
Devynių šeštadienių noBaldai, Kilimai, Naminiai
Alytaus apygardoje į kininkas Vladas Žalkaus- tuvis ir vienas iš mūsų pa vena prie šv. Onos užsi Tai toks mūsų vadų pa daujate išgirsti ir pama Rakandai.
Radios ir Elektri“seimą” išrinkti: gydyto kas, kanauninkas Juozą- rapijos tvėrėjų. Velionis baigs liepos 25 d., o ant sišventimas! Juk mes tu tyti tą gražų reginį, tą mi kiniai GRUNOW Šaldytuvai
jas Simas Janavičius, pas Bikinas, ūkininkas sulaukė net 81 metus am- rytojaus suma bus su iš rime muzikus Visminą, nią jaunimo kelianti savo GLENWOOD ir ATLANTI0
pralotas Juozapas Lau Pranas Aleksandravičius, žiaųs, ir gal dar ilgiau bū- statymu ŠŠ. Sakramento Balsį, Šlapelį, Stačioką, balsus linksmomis daine
Virtuvės Pečiai
kaitis, Seinų apskrities ūkininkas Izidorius Alek- tų gyvenęs, jei ne baisi vė intencijai visų parapijos Giedraitį, Tam u 1 i o n į, lėmis, ir ar pridėsite savą Geros rūšies baldai už žemiau
viršininkas Povilas Braz- sa, gydytojas Jonas Ge- žio liga. Amžiną atilsį Onų. Po pietų liepos 26 d. Mrs. O’Neįį, (lietuvę), vi balsus pagyrimo, kad ga sia kainą. Mokant tuojau arba
išsimokėjimui.
bus mišparai, o po mišpa si geri muzikai. Jie savo lėtų susijungę su jaunimę
džius, vidaus reikalų mi čas ir gydytojas Florijo- duok jam Viešpatie!
kolonijos
chorus
lavina,
balsais
skrįsti
iš
Ameri

nisteris generolas Julius nas Tallat - Kelpša.
rų, kaip girdėjau, parapi
Dial 2-5986
moko,
kad
tik
geriau
su

Vincas
Sijavičius
kos
Palangos
per
platų
OKlaipėdos
apygardoje
į
Čaplikas ir ūkininkas An
jos kambariuose visos O- ,
178-200 MiUbury St,
“seimą
” yra išrinkti: ūki- Su nusistebėjimu
tanas Petrauskas.
___ ,__________________________
<
,!■ ir nos rengia šeimynišką pa' dainuotų, o išmokinę par keaną į Lietuvęs kraštą, į
WORCESTER, MASS.
Marijampolės apygardo- ninkas Mykolas Jurgelai- širdgėla pasiekė mus vi silinksminimą į kurį yra veda savo chorus į rankas mūsų bočių šalį. — O ne
Juškos,
Karbausko
ir
Že

mūsų Įkalba nepražus!
ję į “seimą” išrinkti: mie-1 tis, ūkininkas Jonas Pa- sus žinia, kad vienas iš iš- kviečiamos ne vien tik Omaičių,
kad
geriau
sude

Jaunime, dirbk, sulaikyk
sto burmistras Juozas _______
kalniškis „•
ir darbininkas tikimiausių parapijos cho- nos, bet taipgi Mągdalero narių ir visų mylimas nos, Barboros, Marijonos, rintų balsus į bendrą cho ištautėjiųią šioje Ameri-i POPE OPTĮCAL CO.
Maurukas, apskrities vir-*• Albertas Sedaitis.
Albert R. Barker
Galutinai \ paaiškėjus, jaunuolis Vincas Sijavi-i Uršulės ir kitos; i^ ne vien rą, kuris pasirodys Dainų kos šalyje. O mes seniai
šininkas Alfonsas Pimpė.
Šventės
Dienoje.
i.
-------i
-----------1
—
*
------įįfc
moterys
bet
taipgi
ir
stovėsime
jums
už
pečių
—
j
Kada Jums reikalingi aki
ūkininkas Pranas Dailidė, kas yra išrinkti į “seimą”, ! čius buvo nugabentas pevyrai. Onos pa- Ir dėl ko mes su savo remsime ir dar daugiau niai, leiskite mums išegzami
kada reitą ketvirtadienį į Sino- i parapijos
Agronomas Stasys Jaku dabar laukiama,
_ .. kumpių
i___
nuoti akis ir pritaikinti akiir sūrių vadais taip sunkiai, taip remsime tavo darbus.
bauskas, ūkininkas Justi naujasis “seimas” susi- jaus „ ligoninę, k,ur buvę sirūpi^Ji
nius. Mes/ padarome dirbtinas
/
uoliai dąrbų.0janjjjs ? Ar .Taigi, mes organizuotas akis.
pirmajam
savo
poi
padaryta
jam
aklosios
ij
ir
M
t
______
_______
„ABI
JBBir
dešrų
prašo
visų
atnas Sadauskas ir ūkinin rinks
jv*
•
i-*
«
•
i
i
’
v
.
_
_
*
•
_
x
y
.
_
_
|
i
_
„
i
—
J
xx_
_
j
•
•
397
Mam
St.
Tel. 6-1944|
sėdžiui. Pagal įstatymą, žaruos operacija. Vinco silankyti, kad Onų diena dėl savo asmenines gar katalikiškas Jauni m a s,
kas Jonas Kudirka.
Ukmergės apygardoje į pirmąjį “seimo” posėdį liga labai susirūpino jo būtų atmintina mūsų pą- bės? Ar dėl pelno? Ne. šaukiamės į mūsų plačią
Worcester, Mass.
---- —”_____
—... ūkinin- ’ turi sušaukti Lietuvos sena žilgalvė mamytė iri rapijoj. Įžanga dykai,
Mes dirbame pirmiausia, ją lietuvišką visuomenę!
“Rseimą
išrinkti:
275 Mam St. Webrter, Man.
r • Tūba. 1
Žvalgas.
kad mums patinka lietukas Klemensas GriaužinisJ Rėspublikos Prezidentas. jo ubrolis
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DARBININKAS
6.
tern gydytojas Boston Ci- ir
karščiausius Vyrų dr-ją, Apaštalavimo Jūsų atsilankymas su
ty ligoninėje.
—....... . lenkus biznierius. Patys Maldos, Gyvojo Ražan- kėlė daug gražaus malo
Tuoj po šliūbo jiedu iš- tie biznieriai žino, kad jei čiaus, Merginų Sodaliciją, numo ir džiaugsmo mums
i KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
vyko į Angliją — London. ne lietuvių parama jie ma- LDS 97 kp., Marijos Vai- Chicagiečiams, ir beabejo
Iš ten vyks Airijon pas žai turėtų sau pelno. Kiti kelių, kurios su savo Dva- manome, kad tas vakaras
KOLONIJOSE
jos gentis.
iš tų biznierių nėra davę sios Vadu dirba vienybė- pasiliks visiems ilgoj atnei vieno cento vietos lie- je.
Nedarbui siaučiant mintyj.
I ICPH? 1Q - RAŠIAU? - Girėno postas ir visa eilė VIKARAS ATOSTOGAU tuvių parapijai. Dažnai iš kaikurios draugijos buvo Taipgi ačiuoju Lietuvos '
KLAIPĖDĄ
LltrUo lj UAnlAUo įžymių Chicagos lietuviu
JA
a.«_ ---- susį]pnėjusios, nes na Vyčių “Dainos” chorui ir
lietuvių tik pasijuokia.
Lietuviams gerai
GIRĖNO DIENA CH.CAGOJ veikėjų. Be to, pakviestas Kun. Jonas Plevokas Vienok lietuviai nenori tų riams buvo sunku su duo jo vadui varg. Rakauskui j
žinoma
’
! jungtinis Chicagos lietu- Nekalto Prasidėjimo pa- dalykų stovio permatyti. klėmis, bet jau dabar pra už gražią muzikališką
;
\
' vių choras, kuris, vad. rapijos vikaras praeitą Turėtų nuolatos skambėti deda atsitaisyti. Visos pa programą, vakaro vedėjui, ŠVEDŲ AMERIKOS
Prie Dariaus - Girėno Pa- komp a. Pociui, išpildys sekmadienį išvažiavo ato lietuvių tarpe obalsis: minėtos draugijos yra i- Povilui Šaltimierui, kal
LINIJA
bėtojams,
Red.
L.
šimu

minklo Marąuette Parke vofcaję programos dalį. stogų. Grįš šeštadienį lie “Lietuvis pas Lietuvį”.
(Per Gothenburzę, švedijsj)
dėiinės.
Rengiama Didelės L>kil- j Į)įd f įs benas iš 65 muzi- pos 18 d.
Rap. Štai neseniai vienas sa- Štai birželio 28 d. įvyko čiui, komp. A. Aleksiui, Patogi ir greita kelionė
mes
į kantų išpildys koncertą.
liur.ininkas.. kuris daro iš Šv. Vardo Vyrų draugi visiems programos daly
PARAPIJOS
Benui veikalus tautiniais
lietuvių didžiausi pelną, jos susirinkimas. Dalyva viams, sveikintojams, iir Pigios Laivakorčių kainos
“Idėjos, jei didžios ne motyvais ruošia plačiai
Laivų išplaukimai iš N. Y.
IŠVAŽIAVIMAS
buvo pašauktas laike len vo nemažas būrelis narių publikai už skaitlingą at i
miršta”, yra pasakęs ne žinomas Chicagoj muzi Maynard, Mass., Voses kų rengiamos vakarienės ir užsimokėjo užvilktu0 silankymą.
GKIPSHOI..U.------- LIEKIS 25
KUNGSHOLM. —Rl'GPirOlO 18
Ypatingai
marusis mūsų poetas Mai ka0 B. Viktoras.
ačių
p-niai
Pavilione, rugpiūčio 9, se oasakvti “spyčiu”. Jis at mokesnius. Nutarė rengti
DROTTNINGHOI.M, — Rl'Gl*. 27
ronis.
Vakare parkas bus iliu kmadienį, įvyks nepaora- sistojęs tarė: “Ačiū Die pikniką, rugpiūčio 2 d.. Mickeliunieniai, Čižaus- GKIPSHOI..M,-------RUGSĖJO 5
Prieš tris metus, liepos minuotas tautinių spalvų stai gražus, įvairus, links vui, kad esu lenkas, o ne . Willowmere Golf Club kienei, p-lei Stogiutei, A- Platesnes žinias apie kelionę tei
15 d., du Amerikos lietu šviesomis ir bus leidžiama mas ir draugiškas Nekal lietuvis”. Kiti lietuviai iš Grove, tik 15 minu tų eiti bromaitei. p. Čižauskui, kia veltui ir, parduoda laivakor
visi mūsų autorizuoti laiva
viai — kap. S. Darius ir į padanges nesuskaitoma to Prasidėjimo parapijos girdė veidmainingą jo iš ^ėstiems iki pikniko vie n. Bacevičiui ir p. Micke- tes,
korčių agentai ir visi švedu Alak. S. Girėnas pasiryžo daug y b ė “fajervorku”. piknikas. Gaspadinės, ku sireiškimą. nutarė nerem los nuo mūsų paraniios liūnui, už gražų ir sutar merikos Linijos Skyriai.
didelin žygin — nugalėti Rengimo komiteto tikri rios taip gražiai darba ti jo daugiaus. Kiti lietu bažnvčios. Pelnas skiria tiną darbą dėl vakaro sėk SWEDISH AMERICAN LINE
oro erdves, neramųjį At nimu, metinės nuo pamin vosi, taip skanius valgius viai nepaisydami dar dau mas bažnyčios atnaujini mių.
154 Boylston St., Boston, Mass.
lantą, iškelti Lietuvos klo atidengimo iškilmės gamino praeitame piknin- giau eina^ir neša savo mui. Teoaseka ir kitos
Ieva Lukošiūtė,
vardą ir parodyti pasau bus didesnės ir įspūdin ke, jos vėl darbuosis iri sunkiai uždirbtus pinigus [ draugijos ir tesurengia Šokių Reng. Kom. Pirm.
liui, kad ne vien didžiųjų gesnės. negu buvo pamin šiame išvažiavime. Gas-' Kiek lenkų krautuvinin ką nors tam reikalui.
tautu kilnios asmenybės klo atidengimo iškilmės. nadorius su gerais padėjė kų gauna savo kasdieninį
Plikakakcis Dz:edu!is. Dviejų Apskričių Pikniko
šviečia žmonijai, bet ir, Pramatydamas, kad į jais daro planus, kad se pe’ną iš lietuvių, ir žmoRengėjų Komisijos
mažosios tautos suteikia Bia>
IslLlunc:5
auwauRj
SUSIRINKIMAS
šias iškilmes suplauks di- kančiame išvažiavime dar nės nesuoranta, kad ju
progresui
brangenybių,’deĮės mipios lietuviųi ne daugiaus pelno padaryti. broliai lietuviai atsidarė
naujų laimėjimų.
i tik iš Chicagos. bet ir iš Per praeitus du sekma savo krautuves ir bando
Liepos 19 d., 3 vai. p.p.,
Ir pakilo du lietuvių sa-! apylinkių, komitetas nasi- dienius Dikniko darbinin- duoti geriausi oatarnaviPalangos
parke, Šv. Pran
METINIS
j
kalai iš New Yorko per rūnino, kad tą dieną būtu ki turėjo susirinkimus ma savo tautiečiams.
ciškaus par. viloje, prie eIŠVAŽIAVIMAS
Atlantą tiesiai į Kauną be uždaryti per du blokus Nutarė skirti $50.00 lai Štai kodėl Lowellio lie
žero,
Lawrence-Methuen,
Šv.
Liepos
19
d.
š.
m.
sustojimo. Visas pasaulis Marųuette ir California mingiems žmonėms, kurie tuvių
Mass., įvyks LDS. N. A.
kolonija skursta
atkreipė dėmesį. Du drą bulvarai. Automobiliams turės tikietus. Tų tikietė- dieną iš dienos. Stačiai ne Onos draugija rengia ne- Apskričio ir Moterų S-gos
suoliai su savo Lituanika parkinti bus paskirtos ke liu galite įsigyti pas para gali pakilti ir žengti pir paprastą pikniką, Klaipė apskričio bendras komisi
pakilo į orą grumtis su lios šalinės gatvės. Taigi, pijos Dikniko darbininkus- myn su kitomis kultūrin- dos parke. Rengėjos pa jų bei narių susirinkimas.
erdve, kad laimėjus Lie kas tik jaučiasi lietuviu, es. Sekantis pikniko dar gomis tautomis. Kas kal samdė gerą orkestrą, kur Į susirinkimą kviečiama
tuvai ir jos sūnums laurų, kas tik įvertina Dariaus- bininkų susirinkimas į- tas. Šios kolonijos lietu ne tik jaunimas, bet ir se apskričių atstovai bei val
niai pasišoka. O prie to
kad tas laimėjimas sustip Girėno žygį, kuris gaivina vy1j-s rugp. 19.
viai dažnai skundžiasi: mandagiai patarnauja su dybos, Lawrence abiejų
rintų jaunųjų lietuvių ir stiprina lietuvybės dva Visi ruoškitės į Piknin- “Kodėl mes lietuviai Lo- I
apskričių kuopos valdybos
dvasią ir ikvėptu jiems sią naujiems žygiams, te ką rugp. 9, Voses Pavilio wellyje svetimtaučių tar žardžiais gėrimais ir įvai bei nariai ir kitų kolonijų
PARSIDUODA arti Romuvos
riausiais skaniais užkan
drąsos naujiems žvgiams. gul iš anksto ruošiasi lie ne.
Kvieslys. pe neturime gero vardo? džiais. Šis išvažiavimas abiejų kuopų atstovai.
Parko 6 kambariu gerame stovy
Atlantas nugalėtas. Iš i pos 19 d. dalyvauti pa
J. Kumpa,
je namas, pusantro akerio žemes,
Kodėl mes - lietuviai neiš- bus daugiau paįvairintas
vaisiniai medžiai. Vieta tinka
padangių pro žiūronus jau minklo atidengimo metisigarsiname ? Kas kaltas negu bile kada buvo pra LDS. N. A. Apskr. pirm. 26
ma laikyti paukščius. Kaina pri
galėjo matyti tikslo galą nėse iškilmėse.
Ona Siaurienė,
broliai, Lovvelliečiai, jei ne eity. Kadangi šio pikniko
einama. Atsišaukite: 21 Hashell
— laikinąją sostinę Kau Darius - Girėnas ^yveMoterų
S-gos įgaliotine. StBrocktoį~Masš.
(10-14)
mes patys. Ateityje dau pelnas eis šv. Kazimiero
ną. Beribio džiaugsmo šū r o. vargo, kovoje, kentė. SIDABRINIO JUBILIE giau remkime lenkus biz
naraniiai,. tai tikimasi
kis būtu ėjęs visų lūnų: dirbo, skraidė, Atlantą
JAUS AIDAI
r////j
k\\\V
nierius, padėkime jiems skaitlingos Dublikos ne tik X
k\\\V
X
Lietuviai Atlanto nugalė nugalėjo mūsų lietuviu ir
sustiprėti
finansi
š
k
a
i.
Gegužės 30-tą dieną šv.
R. I. anvlinkės. bet ir iš
tojai Kaune, jei ne beri •jaunosios Lietuvos garbei.
DIDELĖ EKSKURSIJA
tuomet jie bus stipresn5 kitu kolonijų? Prie to tro
Juozapo
parapija
šventė
bis skausmas, kuris vienu Pagerbkime jų atmintį vi
savo dvidešimts penkių mus lietuvius sukimšti : bas visus norinčius va
metu sukaustė visą lietu si. visi.
maišą.
liuoti i ta Diknika nuveš
viu tautą, kad Soldino Dariaus - Girėno pamin metų Sidabrinį Jubiliejų.
<7
u
Padarykime pasiryžimą dvkai. Taigi visi kaip vieNors toji sukakties diena
miške tiems drąsuoliams klo komitetą sudaro:
Dideliu
ir
populiariu
garlaiviu
turėtų sukelti džiaugsmą remti savo brolius, lietu- nas j minėtą pikniką,
giltinė pastos kelią.
R. A. Vasalle — pirm matant kaip šį mažutė lie vius biznierius. Lankyda
Rap.
S:
Didžiosios idėjos nemir R. F. Simons ir J. Micke- tuvių kolonija išaugo per miesi į rengiamus vaka
šta. Nemirė ir Dariaus - liūnas — vice pirm., V tą dalį šimtmečio, bet pa rus. koncertus, piknikus,
Išplauks iš New Yorlco
Girėno pasiaukojimas Lie Rėkus — nut. rašt., J žvelgus giliau į jos gyva balius, tyčiomis pažiūrėki
LIEPOS 21, 1936
tuvos garbei, pasiryžimas Čaikauskas — fin. raš4- vimo pulsą aiškiai bus ga me keli lenkeliai biznieriai
atidengti naujų laimėjimų J. Krotkus — ižd.. L. Ši lima matyti kiek daug ateina. Sužinokime iš jVESTUVĖS
IG KLAIPĖDA(* (per Rotterdamą)
mutis,
kun.
J.
Vaičūnas
aviacijoj. Nėra Lietuvoj
vairių
draugijų,
kurie
trūksta vidujinės dvasios,
Pereitą šeštadienį, kleb.
RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
miesto, miestelio, net kai kun. I. Albavičius ir R ypatingai lietuvybės pil- rengia panašius surengi kun. V. Puidokas mote
SĄJUNGA AMERIKOJE
mo kur nebūtų įamžinti Vasalle — iždo globėjai. nesnio susipratimo.
Norėdami informacijų kreipkitės j:
mus, kehs centus mūsų rystėje surišo Hugh Han“NAUJIENOS”
COSMOPOLITAN TRAVEL
Dariaus - Girėno vardai. Komiteto nariai: A. Bace Šiomis dienomis parapi mylimieji lenkai biznie lon iš Easthamptono su
SERVICE
1739 So. Halsted St.,Chicago, III.
Prop.
J.
AMBRAZIEJUS
J. SEKYS
Nepasilikome nei mes, A- vičius, J. Bubnis, J. Bačiū- jos klebonas pasiryžo pa riai palieka? Aiškiai gali Stasia Bernadišiute, mūsų
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
433 Park St., Hartford, Conn.
A. S. TREČIOKAS
merikos lietuviai. Chica- ras, P. Čižauskas, M. Čai- rapijos nariams aiškinti ma atsakyti ...0%.
"AMERIKOS LIETUVIS"
parapijos choriste. Jauna
197 Adams St., Newark, N. J.
14 Varnon St., Wor«rter, Mara.
goje, kur tie drąsuoliai kauskienė, P. Pabijonai- trūkumus, kurie sulaiko Supraskime ir daugiau vedžiai apsigyvens EasthA. VARAŠIUS
P. BARTKEVIČIUS
1200 Carson St.,
678 N. Main St., Montello, Mass.
savo jaunąsias dienas tis, P. Jurgėla, A. Kiela, parapijos veikimą. Ištik- i remkime savo brolius, lie amptone. Linkime jiems
S-S. Pittsburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU
“DIRVA”
praleido, kur planus dide P. Mykolaitis, J. Preibis, rųjų parapijas uolesnieji j tuvius biznierius. Kūo laimingos ateities.
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
6820 Superior Ava., Cleveland, O.
C. J. WASHNER
liam žygiui ruošė, kur ir K. Račkienė, M. Sudeikie- nariai aiškiausiai gali su daugiau mes pas savuo
P. MOLIS
1921 Carson St.
1730—24th St., Detroit, Mich.
S-S. Pittsburgh, Pa.
medžiaginės paramos sa r»ė, I. Sakalas. J. Šliogeris, prasti, kurie trūkumai ir sius, tuo savieji mus dau- PARAPIJOS PIKNIKAS
vo tikslui siekti gavo, gra K. Stulpinienė, J. Urban. neveiklumai nedavė šv. giau rems. “Ranka ranką
HOLLAND-AMERICA LINE
Liepos 19-tą įvyko ant
žioje vietoje — Marquette Pramogų rengimo komi Juozapo Lowellio lietuvių mazgoja, kad abi būtu ras parapijos piknikas,
parke dabar stovi didin tetas: adv. Charles P. parapijai daugiau turėti baltos”.
Lygos Parke. Kleb. kun.
gas pilkoio granito pa Kai — pirm., B. Simons— pasisekimo ir .džiaugsmin Lenkų Lowellyje yra V. Puidokas kviečia visus
minklas kasdien lankomas vice nirm., J. Mickeliūna0 giau susilaukti
Dvide užtektinai. Lai jie visi re apylinkės lietuvius atsi
ne vien lietuvių, bet ir i — ižd.: nariai: P. Gižaus šimts penkių metų pubi- mia savo lenkus biznie lankyti ir linksmai pralei
kas, J. Čaikauskas, M. liejaus.
svetimtaučių.
rius. Ypatingai mes lietu sti tas kelias valandas.
APLANKYKIT LIETUVĄ!
Čaikauskienė,
J.
Juraška.
viai
katalikai
dažnai
įš

Šįmet, liepos 28 dieną
Gyvendamas šioje koloT
Lukošiūtė,
adv
A.
Olis
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
sueina lygiai metai, kai
^ijojP ilgus laikus teko irstame savo bažnyčioje
BARNES ORINIS
B.
Pietkevičius,
komn.
A.
kiek
mūsų
parapijos
ka

tas paminklas atidengtas.
daugelį kartu nestebėti
UOSTAS
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
Pocius,
komp.
A.
Vana

talikai
biznieriai
aukoja
įMetinei sukakčiai paminė
kitus trūkumus, kurie vie
WPA vadai Bostone pri pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
ti, Paminklo Statymo Ko gaitis ir Elena Zūris. I. S. toje kelti lietuvių stipry vairiems parapijos reika ėmė projektą pagerinti
mitetas rengia nepapras
bę jie silpnino visą patrio lams. Kodėl nebandyti Barnes orlaiviu nusileidi
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
jiems
koki
nors
atlygini

tas iškilmes liepos 19 d., %
tinį šios kolonijos lietuvių
mo lauką ir $85,200 pasširšinas. kirė šitam tikslui. Darbas “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
2 vai. po piet, prie pat pa
veikimą. Nežinau ar vie mą daryti.
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
minklo. Ruošiama plati
tos
klebonas
pamiršo
tuojaus prasidės.
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
programa, kurioj daly
šiuos dalykus paaiškinti, Šios kolonijos neskait-*
Jurgis Jonas.
APSIVEDĖ
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
vaus: Illinois valst. guber
ar jis nenorėjo save leisti lingas būrelis lietuvių turi
reikalais kreipkitės:
savo dirvą, kurios gaspanatorius Henry Homer, Dr. A. C. KaHnauskas- į politinius klausimus.
Attorney General Otto Kallan su Harriet M. Ly- Šioje kolonijoje turime dorium - artojum yra kun.
Kemer, teisėjas Charles ons (aire) liepos 11, Sal begalo daug gerų ir rūpes Pranciškus Strakauskas.
H. Laukaitis iš Baltimore, džiausios V. Jėzaus šir tingų
biznierių lietuvių. Per 8 metus klebonavimo CHICAGO, ILL. —
ON
“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
Md., kuris atstovaus Ma dies bažnyčioje Newton Visuomet jie
patrioti Šv. Juozapo lietuvių para-, Noriu išreikšti nuoširdų
AGENTŪRA
žodį visiems
rylan d gubernatorių Har- Centre, Jo Eksc. Vyskupo niams ir bažnyčios reika pijoj, kun. Strakauskas su nadėkos
ry Nice. valstijos proku Spellman tapo surišti ne- lams prisidėjo gyvu žo-Į pagelba parapijiečių ištai TRKSA seimo delega
366 Broadway, So. Boston, Mass.
roras Thomas J. Court- atmezgamu ryšiu. Dr. Ka- džiu ir pinigu. Berods, vie sė bažnyčią iš vidaus ir iš tams. kurie atvyko iš kitu
ney, Antanas Kalvaitis, llan yra baigęs B. C., ir tos lietuviai katalikai kaip I lauko. Taipgi ir žmonių į miestu į surengtą atstovų
Tel. SOUth Boston — 2680
Lietuvos konsulas Chica- mediciną studijavo McGil’ tik turėtų permatyti jv ta •širdyse pasėjo gerą sėklą, susipažinimo vakara ir
goje, Michael J. Flynn, universitete Mont r e a 1. prakilnu pasirvžimą. Bet kuri prigyio ir duoda ge r»rieš - šeiminius šokius,
aldermonas John E. Egan, Canadoj. Ateinantį rudenį ne. Maždaug didžiuma lie rų vaisių. Turime draugi birželio 28 d., Morrison
American Legion, Dariaus pradės darbuotis kaipo in- tuvių remia sulenkėjusius jų, kaip tai: Šv. Vardo viešbutyj.
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palaiko vadinami trųstįsąi, be naujos teismo by
40 Milijonu Stiklą
los nepasibaigs. Komitetą
sudaro ir jį palaiko bedie
Parduota 1935 m.
Sutemus, visi pavargę,
viai, nors kaikurie iš jų
bet pilni gero ūpo išvažia
save vadina “katalikais”.
vo dainuodami namo —at
Jie daro visokias kliūtis
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Atsibuvus tai šventei,
kas gavo sub-diakono bio arba visai nėra arba
visi mėgsta pasigirti apie nams, kad uoliai garsino
šyentįmus. Jonas Gibas mažai. Tose pramogose
nuveiktus darbus, pasi ir ragino parapijomis pa
jau keturi metai kaip se beveik visi kaip šiaučiai
džiaugti uždirbtu pelnu, remti savo atsilankymu;
minarijoje, o Antanas Šukas daro gėdą
ir išreikšti dėka tiems, ku geradariams rėmėjams,
pienius antri metai. Atei pasigeria,
visiems lietuviams. Kai
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rie prie to darbo taip šir kurie pardavinėjo lioterinančiais mokslo metais kurie iš jų saliūnininkai.
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lonijų, mes ir turėjom sa tingai pp. Millers.
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nas, Jonas Janulevičius ir tuose parengimuose dirba
mūsų nebuvo ir didžiau širdingiausią ačiū visiems
atsilankiusiems
ir
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Tarnas Šukaitis. Tad iš gauna mokėti. Visas tų
sia, bet mes nepristosim
“JIS KALBA PATS Už SAVE”
mūsų parapijos tik diece pramogų pelnas tokiu bū
jei kas sakytų, kad mūsų prisidėjusiems prie šio
taip
iškilmingo
ir
pasek

REIKALAUK
JO
SAVO
buvo mažiausia. Mes ją
zijos seminarijoj rasis še du lieka tiems, kurie jas
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.
šventėm net per dvi dieni. mingo išvažiavimo.
ši klierikai; pas Tėvus rengia.
Gib.
Prietelis.
Liepos 4 išaušo, apsi
Marijonus neužilgo baigs
STAR BREWING CO. ★ BOSTON, MASS. mokslus Daktaras Eugeniaukus, šaltoka, bet se
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pas
nius Andrulionis;
selių tikėjimas ir maldos
1
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debesius išblaškė. Saulutė
ATSAKYMAI
pareigas Šv. Vardo drau reikale a.a. Adolfui sueiti, madįenį, liepos 5 d. š. m. Šventos Dvasios Tėvus ir
gi
mokosi
Juozas
Macepasirodė. Darbininkai ir
gijos. 9 metai kai priklau Palaidotas iš Šv. Andrie- Moterystės Sakramentą
darbininkės kalė, taisė, Liepos 11 d. Simonąs ir so prie L- Pąrbininkų Są jaus bažnyčios, antrądie- priėmė Juozas Jonaitis ir dulskis.
F. A. Kondrotui, Philakabino, lipdė, segė, maz Agotą Mažeikai minėjo jungos 13 kuopos. Stam nį, liepos 14 d., Šv. Kry- Elena Pleskųnaįtė; antra
delphia, Pa. — Rašant agojo, o stipriausi — stati savo vedybinio gyvenimo bus rėmėjas katalikų žiąus kapuose. Rašantis pora — Petras Plungis ir
DAR SIS - TAS
pie ką nors prašome pa
nes alučio voliojo. Viskas sidabrinį 25 metų jubilįe- spaudos.
šiuos liūdnus žodžius reiš- Rožė Gustienė. Linkime Vasarinė mokykla, ku žymėti asmenų vardus ir
buvo prirengta. Darbinin jų. Rytą, 8 vai. prasidėjo Jubiliatų šeimą suside kia gilios užuojautos mi- jiems visiems ilgo ir Iši rią veda Seserys Kazimie- pavardes. Taigi žinutės akai atsirėmę laukė svečių iškilmingos šv. mišios, da iš 4 narių: Klierikas rusiųjų giminėms, ir draų- ■ mingo gyvenimo,
pietės, jau veikia. Ją lan pie gabius vaikučius mu
atvažiuojant.
Neapsivy kurias atlaikė klebonas I. Sąlomonas, Sesuo Aųicį- gams, gi atsiskyrusiems
ko apie du šimtai moki zikus ir dainininkus netal
lė, suvažiavo gana skait Valančiūnas, asistuojant jątą, Ppanciškųs (lauke Amžiną Atsilsį, šios šalies Ketvirtadienį 9 d. liepos nių.
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Redakciir apie pirmą valandą po kyklos stogus.
ir liko mūsų Lietuvių Die kilmėms atitinkamą pa Jubįįijatąi ląbaį taikiai ja reiškia gilios užuojau- piet, aprūpintas sakrą- Šią savaitę, penktadienį, GRINDŽIAMOS GATVĖS
mokslą pasakė kun. I. Va sugyvena su kaimynais, tos Jūsų bendradarbiui p.
na neužbaigta? *
mūsų bažnyčioje prasidės
mentais, mirė.
Užbaigt pradėtą darbą, lančiūnas. Pamaldose da ne tik su lietuviais, bet ir Kaziui Vidikauskui dėl jo 1 Laidotuvės įvyko trečia Novena prie Šventos O- Merkinė, Lietuva, — Iki
yisi Pittsburgh’o klebonai, lyvavo visa šeima. Jų du kitataučiais, kurių taip mylimo brolio mirties.
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susirinko tie patys ir Agnės ir Sesuo Incarnata tos, kad ilgai galėtų veik nyčios a. a. Adolfas Stan l
nai ir varpai dar vis ne pradėti — akmenys veža
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rius pasivėlino trims va Liepos - July 26 d., 1936
o kiti dar prašmatniau linkėjimų ir sveikinimų ištiko jį prie darbo, ir po
ją.
Laidotuvėse
dalyvavo
landoms iš priežasties au
savaitės sunkios ligos mi
pasirodė. Buvo įteiktos Jubilijatams.
PRIE EŽERO, ŠV. MARIJOS VILOJ,
daug
žmonių.
Palaidota
drų, nes orlaiviu turėjo
trys brangios dovanos' Jubilijatė Agota Mažei rė. Palaidotas iš Šv. Jur
Elmhurst, Pa.
tiems, kurie geriausiai at kienė yra begalo darbšti gio bažnyčios, šeštadienį, Šv. Kryžiaus kapuose. Te- atvykti. Bet žmonės kan
ilsisi ramybėje.
triai laukė. Gub. Earle at
sižymėjo savo pasirody katalikų visuomenės vei liepos 11 d.
Pelnas Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vedamo
vykus,
minia
sukėlė
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kėja. Per daug metų pri
Taipgi labai nustebino Liepos 4 d. įvyko šv. Ka
mu.
Našlaityno Naudai
i
džiausias
ovacijas.
klauso
prie
6
draugijų
Šv.
šios
kolonijos
įr
apylinkės
Šen ir ten sustoję ar su
zimiero lietuvių parapijos
Gubernatoriaus kalba
sėdę pulkeliais, užtraukė Kaz. parapijos ir jai ten- lietuvius, žinią apie mirtį piknikas. Žmonių dalyva
Bus lenktynės seniems ir jauniems, bingc,
senas gražias liaudies ka nuolatos eiti kiekvie- veikėjo ir stambaus bi?- vo ne tik iš apylinkės lie buvo nukreipta į Feikalą šokiai,
įėjimo dovana, skanūs užkandžiai ir gėri
dainas: “Eisim broleliai,1 nos draugijos valdybos nierio (graboriaųs)I a.a. tuvių kolonijų, bet ir iš pravedimo įstatymo, kuris; mai, įvairūs
kontestai. Taipgi tą dieną bus išleis
pareigas. Nėra to paren- Adolfo Stankaus, Jis mi tolimesnių. Daugiau s i a duotu PennsyĮvanijai $50,- I ta trys dovanos: 1-ma, $5.00; 2-ra, Ranka išsiuvi
Žilvynamo, namo” — “f
“
tis”
“Ant Kalno Kark- gimo, tos draugijūs, ku rė liepos 8 d. Tik vieną buvo philadelphiečių. Visi 000.600 pašalpos bied- nėtas “Luncheon Sėt”; 3-čia, Ranka nupieštas pa
liai” ir daug kitų. Malonu rioje ji nebūtų visa ener dieną tesirgo. Gal ir dide linksmai praleido laiką niems,. Pennsylvanijos au veikslas.
li karščiai prie to prisidė tyrame OFe.
ir gera buvo klausytis tų gija dirbusi.
F. A. K. kštesnis būtas t Senatas
Rengimo Komisija Visa širdimi Darbuojasi,
taip priešinasi, nors tas įjis bbuvo dar jaunas,
sutartinių balsų, kurie gal Jubiliatas Simonas taip jo. Jis
Kad
šis Piknikas Gerai Pavyktų. Visus Nuošir
ir kada tolimoj praeity pat yra darbštus ir pavyž- darbštus,, pamaus būdo, Šv. Andriejaus Parapija statymas yrą perėjęs Le- džiai Kviečia —
RENGĖJAI.
skambėjo Lietuvos lanko dingas veikėjas. Jau ant gerbiamas kaimynų, ir^ų Gražios ir labai įspūdin gislatūroję. Senatorių bū
ras metas eina pirmininko visų su kuriai? teko biįe gos vestuvės įvyko sek- tą sudaro respublikonai.
se.

Pennsylvanijos Žinios

Taigi jie iš principo tam
priešinasi, nes gubernato
rius yra demokratas. Apart to, respublikonai se
natoriai yra agentai di
džiulių korporacijų ir tur
tuolių, todėl jie tam įsta
tymui priešingi, nes pagal
to įstatymo turtuoliai ir
korporacijos turėtų mokė
ti aukštesnius mokesnius.

LIETUVIŲ DIENA
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LIŲ, ir DABAR paimdami ? topų koksų, tnomi 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.

Pašaukite

BATCHELDER VVHITTEMORE
834 Massachussetts Ava, Boston
Tai. HIGMands 1920

SKYRIAI:
ĄLG <mqn-3108
Briffbton 814 Rask
KIR klnd-6826
Cąarbrid?* 4 gratth
CRA ston-0086
Ohariestovn 161 Mtdford
GENeva-13Sę
Dorchester 346 Talbot &▼.
MALden-6806
Malden 69 Pleasant
N0Rwood-0764
Norwood 269 Lenox
PARkway-39O0
t—ĮhidtĮa 6 Corinth
PAR kway-421fl
Roslindale 6 Corinth
HIG hlnd*-6450
Roxbvry 99 Warren
SOUBm-1886
South Boston 468 Broadway
Exeeotir« Offiee 884 Mass.i. »▼. HIG hlnds-1926
KEN more-8100
Nights Sundays Holidays
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DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios

kad Jersey City lietuviai
atsiųs savo vaikus.

TRADICINIS BALIUS
Kaip kas metą, taip ir
šiais metais liepos 25 d.
parapijos svetainėje įvyks
Kunigų Vienybes Seimas tradicinis balius su šo
kiais.
Laukiama daug svev•
įvyks trečiadienį, liepos 22 dieną, š. m., Atlantic cių.
City, N. J. Prasidės 10 vai. ryte. Vietą paskelbsime
vėliau. Gyvenimo bėgantiems reikalams spręsti kvie- Ona Minkienė, tretinin
kių pirmininkė, savo lėšo
čia visus kunigus imti dalyvumą.
mis
išdabino tabernakulio
Kun. K. Urbonavičius, pirmininkas
vidų. Gražus ir sektinas
Kun. J. Simonaitis, iždininkas
darbas.
Kun. P. Juras, sekretorius.

DARBININKAS
(THE W0RKER)
Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
.
-------------- bv -------------SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION 0F LABOR

mas į daugelį abejonių dėl
Lietuvybės likimo šioje
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
šalyje. Jaunimo Taryba
Mass. under the Act of March 3, 1870
Tik ką praėjo L. K. Stu turės nors mėginti įtrauk
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
dentų ir Profesijonalų są ti mūsų gražųjį, pajėgų
Act of October 8, 1917, autliorized on July 12, 1918
jungos seimas, išrinkęs pilną jaunimą į vieningą
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION RATES:
naują vadovybę, peržvel darbą, į vieningą kovą,
Domestic yearly ............
Amerikoje metams ..................... $4.00
gęs praėjusių metų veiklą kad liktumėm tais, ko
Foreign yearly ............ .
Užsieny metams ......................... $5.00
Domestic once per tveek yearly
Vienų kart savaitėje metams $2.00
ir įsmeigęs keletą gairių kiais Dievas leido mus į šį
Foreign once per week yearly
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
ateičiai.
pasaulį — Katalikais ir
366 West Broadway
South Boston, Mass.
Lietuvybei išlaikyti rei Lietuviais.
Telephone SOUth Boston 2680
vanas.
Mokslą
baigė
se

kalu priimta, kaip šiuo
nių
užkandžių.
Programė

Juozas B. Laučka.
metu atrodo, labai gera
lei gyvai vad. komp. Alek- kantieji su pasižymėjimu:
Buškus R. 93%, Gudelis Jieva Dautukienė, Buckrezoliucija. Seimas aiškiai
sis.
V. 90%, Jonaitis E. 89%, iand, Conn. Lietuvių Die
pasisakė, jog mūsų kata
j
Norbertas
Aleksis,
Not

Kulas R. 911/4%, Šaulys noje išlošė labai gražų pa
likiškasis jaunimas nebe
re Dame Universitete stu K. 89 2/3%, Šlekis L. veikslą. Prašome atsiim
APSAKYMĖLIAI
gali būti paliktas palai
dentas, liepos 12 d., pra- 94%, Totoris J. 97%, Ur I ti. Neturime laimėtosios
dam veikimui. Turime
Studentų ir Profesijonalų Hoboken, N. J. — Birže- deda darbuotis atostogų bonas W. 981/3%, Urbo antrašo. Laimingas nume
KURAPKŲ VAIDAI
mūsų tinklą, pakilkime
kaipo reguliarus nas V. 93%,
sąjungą, L. Vyčių, Soda- lio 6 dieną š. m. įšvęstas į metu
'c, Valečka J. ris — No. 116.
visos sykiu skristi ir jo
Bazytė Joanna,
Marianapolis College,
lietes, Chorus, Šv. Vardo kunigus Justinas Grabau- programų pranešėjas (an- 95%,
Viename miške buvo tinklą išnešime į orą, o
Thompson, Conn.
Briaunaitė
Ona
draugijas, įvairius jauni skas, O. M. C. Birželio 7 nouncer) prie W1XBS. ra- 94%,
daug
kurapkų; tūkstan paskui jį numetę laisvai
mo klubus. Bet ar turime dieną atnašavo pirmas šv. dio stoties. Sveikiname ir 90%, Gedelytė L. 93%,
čiai ir tūkstančiai jų. Ne nuskrysime tolyn”.
Kraieriutė L. 93%. Kur
jaunimo organi z a c i j ų mišias šv. Juozapo par.įlinkime gerų sėkmių!
toli miško gyveno medžio Tokiam sumanymui nie
mytė Amilija 98 2/3%,
glaudų bendravimą, ar tu bažnyčioje. Primiciantui
.
------tojas. Jis begalo gerai kas nesipriešino. Ryto
rime vieningą vadovybę, asistavo kun. Callistus Susivienymo Seimo bei Brazys Angelą 92% ir
mokėjo nuduoti kurapkų jaus dieną kada medžioto
kuri būtų mūsų visą jau Scheid, O. M. C., kun. Al- Federacijos Tarybos šuva- Letk.auskaitė Marija 97%.
balsą, kad tos paukštės jas atėjęs užmetė ant jų
nimą vienyjanti? Viso sa phonse Dunn, O. M. C. ir žiavimo dalyviai — kun. Dovanas gavo už aukšUž trijų savaičių, Pro- tikrai
manydavo, kad vie tinklą jos staiga visos
Rudrof. O. i J- Valantiejus, kun. d-ras čiausį nuošimtį iš 8-to ' vidence, R. I. Šv. Kazimie
vo jaunimo į vieną orga į kun. George Rudrof,
na
iš
jų
ir visos subėgda kaip viena pakilo aukštyn
nizaciją niekados nesu M. C. Pastarasis pasakė prof. Ražaitis ir komp. A- skyriaus Kurmytė Amili- ro lietuvių parapijoje, kur
■ leksis grįžo iš Chicagos ja; antrą dovaną Urbonas gražiai gyvuoja L. Vyčių vo į krūvą. Tada medžio ir išnešė jo tinklą virš me
trauksime. Tačiau mes : pamokslą.
galime visas jaunimo or Kun. Justinas Grabaus- pilni maloniausiui įspū- W. Už lietuvių kalbą do- 103 kuopa, įvyks Vyčių tojas užmesdavo dideli džiu, o paskui numetė že
tik- vanas gavo: R. Buškus ir organizacijos 24-tas meti- tinklą ir daugybę kurap mėn. Ir pirmą syki į dau
1-1
~
ganizacijas sutelkti glau kas yra sūnus p. Juozo džių, nes chicagiečiai
kų sugaudavo. Taip jis geli dienų medžiotoias
-----priėmė,
*---- ~ l Krajeriutė. American : nis seimas.
džiam bendradarbiavimui. Grabausko, gyv. 58 Grand rai svečius šauniai
Studentų ir Profesijona St. Tėvas Justinas užbai į pavaišino ir gražių bei ar- Legion medalį už Ameri Labai džiugina pažvel- darė dieną iš dienos, taip tuščias parėjo namo. Die
na i dieną jis eidavo i miš
lų seimas pasisakė už rei gęs pradinius mokslus iš Į tistinių programų suren kos istoriją gavo Brazytė j gus į praeitį ir, į tokį ilgą jis gyveno.
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“
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medžioto

niai dovanas gavo už auk- ne vien tik reikia džiaug
namo nusiminęs. Jo žmo
jaunimo organizacijų są kolebiją, kurią užbaigęs įjas
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visus
išnai

ščiausį
nuošimtį:
7-to
sk.
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19
d.,
prie
Lake
na supykus pradėjo bar
jungą. Pradžiai pasiūlyta stojo į Naviciatą, Syracutis praeities . darbais, bet
sudaryti Amerikos Lietu se, N. Y. Baigęs Novicia Compounce įvyks metinis Zenonas Ptašinskas ir I- reikia tinkamai ruoštis kinti. Bet aš žinau būdą tis:
viu Katalikų Jaunimo Ta tą įstojo į House of Theo- didžiojo choro išvažiavi rena Bartašiutė; 6-to sk. prie šio busimojo seimo ir kaip galima iš jo išspruk “Tu visuomet tuščias
rybą, į kurią centralinės logy, Rensselaer, N. Y. Į- mas . Bus dainų, skanių E. Varanavičius ir E. Sen- jį padaryti vieną iš įspū ti. Kuomet jis užmes ant pareini. Gal kurapkas ki
ir platesnio masto jauni švęstas kunigu Nekalto užkandžių ir daugel kito kevičiutė; 5-to skyriaus dingiausių. Nors vyčių or
tiems atiduodi?” Bet me
— H. Veželis ir J. Melinis; ganizacija ir išgyveno to bus perstatytas trumpas džiotojas papurtė galvą ir
mo draugijos atsiųstų sa Prasidėjimo P. M. Kated kių įvairumų.
4-to skyriaus — R. Domi- kį ilgą laikotarpį, nors nu veikalas, užkandžiai, ir tarė: “Ne, brangioji, aš
roje, Albany, N. Y.
vo atstovus.
Liepos 10 d., prie moky naitė ir I. Karveliutė ir 1- veikė gražių dar^ų kata šokiai.
Pradžia padaryta. Stu Sveikiname naują Kris
niekam jų neatiduodu.
dentų ir Profesijonalų są taus darbininką ir linki klos, lauke, vyčiai ir cho mo skyriaus — G. Švedu- likybės ir lietuvybės dir Antradienį, pirmą vaka Negaliu jų sugauti, nes
Rap. ras, parapijos naudai su kė ir A. Bertmanas.
voje, bet vienok neįstengė rą seimo bus išvažiavimas ios sutikime gyvena. Ka
junga savo atstovais į me sveikatos.
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mo

rengė
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išugdyti šią org., kad bū laivu, (Moonlight Sail).
Jaunimo Tarybą išrinko
da aš užmetu tinklą jos
kslą
baigusių
tėveliai
leis

vakarą. Čia komisija tik
tų galima priskaityti ke Trečiadienį, antrą seimo visos sykiu Dakila nuo že
Marianapolio Kolegij o s
rai užsitarnavo pagyrimo. tų juos į aukštesnį moks liolika tūkstančių narių vakarą įvyks didžiulis mės ir išneša mano tinklą
mokytojus, jaunimą my
lą.
ar pasidžiaugti savo tur bankietas pagerbimui ats aukštyn. Kuria nors dieną
lintį ir jo mylimą kun.
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su
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tais.
tovų ir svečių gražiausia ios susibars. Tada aš jas
Juozą Vašką ir Studentų
PASIŽYMĖJO
kilmingomis
bažnytinėmis
Tam
galima
surasti
me viešbuty Biltmore Ho- visas parsinešiu namo”.
Žodžio redaktorių Joną Praeitą penktadienį, va
Donald Brown (Bara
apeigomis,
apsivedė
PrasPilipauską ir sąjungos kare, vyčiai ir choras pa
nauskas), sūnus labai ge daug priežasčių, bet jos tel.
reras
Zailckas
su
p-le
Ketvirtadienį, trečią ir Už kiek laiko viena ku
pirmininką Juozą B. Lau- gerbė bei apdovanojo savo
rų ir pavyzdingų parapi- jau buvo aiškintos, todėl
rapka užminė kitai ant
čką.
veiklų narį Joną Lesūnai- Dumkvte. Jungtuvių apei jonų
baigė Benjamin čia nėra jokio reikalo jas paskutinį seimo vakarą į- galvos. “Kas man užminė
Netrūkus įvyks L. Vy-j tįį. Dovanėles įteikė Marė gas atliko kun. J. Valan- Franklin High School su ir vėl aiškinti, bet reikia vyks šaunūs šokiai gra ant galvos?”, užpykus
čių seimas. Vyčiai pirmie-i Mažeikaitė, Marcelė An- tiejus, asistuojant kun. E. labai gerais pasižymėji vienok pasidžiaugti, kad žiausioje R. I. valstijos šaukė kuranka. “Aš už
ji bus pakviesti pritarti drikiutė ir Marė Orintai- Gradeckiui ir kun. d-rui mais ir laimėjo stipendi vyčiai net kartais visų ap vietoje Roger Williams miniau, bet netvčiomis,
steigiamai Jaunimo Tary tė. Gerus linkėjimus Jone Ražaičiui. Solo giedojo p. ją į Syracuse University. leisti išlaikė savo obalsį Park Casino.
atleisk man,“ kalbėjo nuĮ šias minėtas pareng- sikaltusioji.
bai ir išrinkti į ją savo at liui viešai pareiškė kun. Lazauskas ir smuikavo G. Tasai jaunuolis yra žymus ir, jo prisilaikydami vėl
Tačiau anoji
tuves, išskyrus pirmadie nyko ir murmėjo:
stovus. Vėliau teks laukti J, Valantiejus, d-ras F. Davidonis. Jaunai porelei atletas. Savo pasižymėji gražiai žengia pirmyn.
“Tai
vakarą,
širdingai
ir kitų organizacijų pana Aukštikalnis (Hill), kun. linkime sėkmių!
mu jisai suteikė daug gar Matydami tokį vyčių i- nio
°ral tu aną dieną tinklą iš
šiai xpasielgiant.
v
J. Kazlauskas, P. Lazausbės netiktai savo tgve. dealingą, nors kartu ir kviečiame visą plačią ka kėlei?”
Rugpiūčio 2 d. , parap. liams, bet ir visiems Ro- vargingą gyvavimą, turi- talikų visuomenę, o ypač
Jaunimo Taryba turės į- kas, kun. d-ras prof. Rachoras,
vad. komo. Alek chesterio lietuviams. -Lai•  me šiame vyčių seime šu jaunimą, kurie būtinai tu “O ne, tu iškėlei, ir taip
nešti nors šiek tiek naują žaitis, adv. J. Ališauskas,
į mūsų gyvenimą. Ji turės J. Kupstas ir V. Klimas, siui dalyvaus ‘The Inter- mingo pasisekimo toje į rasti naujas problemas, rėtų paremti šeimines tu sunkiai kėlei, kad net
plunksnos iš tavo sparnu
būti reikšmingas atsaky- Buvo dainų, žaislų ir ska- national Music Festival Aukštoje Mokslo įstaigo- kad visi tie trūkumai bū- programas.
koncerte, kuris įvyks prie je, kurią tu pasirinkai tų trumpoj ateity išdildyAtvažiavę nesigailėsite, krito”.
ti.
Settlers Village, Chase gaudamas stipendiją.
nes kaip malonu pasivaži Medžiotojas užgirdo jų
Vyčiai
atstovai
atvykę
į
Park darže.
Akstinas.
nėti laivu, susitikti dauą vaidus ir užmetė tinklą.
Vyturys.
i seimą turėtų užmiršti nauju draugų iš visų A- “Jei tu toki tvirta”, tarė
vien tik pasilinksminimus, merikos šalių ir užmegsti viena kurapka kitai, “da
bet aktyviai, nuodugniai naujus draugiškumo ry bar kelk tinklą”.
apsvarstyti org. reikalus. šius.
“Tu pati kelk, kad nori,
MOKSLO METŲ
Novena prie šv. Onos Kuopos turėtų siųsti to L. Vvčių N. A. kuopos kam man liepi”.
kius atstovus į seimą, ku- būtinai turėtu organizuoti
UŽBAIGIMAS
i Lietuvių šv. Onos par.
rĮe Sa^tų užimti svarbias bus’us ar automobilius ir “Jei tu nori gali sau
Šiais metais užbaigė Šv. bažnyčioje, Grand Str. ir vietas,
o neieškotų tiktai daugybę jaunimo atsiųsti kelti”, kita atsakė. Bet
Jurgio par. mokyklą gra- i Manning Avė., pradedant “gcod times”.
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
kuomet jos taip vaidijosi
žus būrelis berniukų ir liepos 18 ir baigiant lie Kadangi tokia org. yra i šeimines programas, v- medžiotojas
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
taip smarkiai
mergaičių. Birželio 21 d. pos 26 d. kasdien bus lai vienintelė Amerikoje ir, nač paskutinį vakarą i šo ir greitai užtraukė
ar restoranus visuomet reikalaukite
tinklą,
kius.
į
gražu
Rogers
Wil8 vai. iš ryta visi užbaigu koma novena prie šv. O- be jos pajustume didelę liams park Casino.
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai Jus
kad jas visas sugavo ir
sieji mokslus suėjo į baž nos. Laike novenos mišios spragą mūsų išeivijoje, to
patenkins.
švilpdamas grįžo namo.
Vietiniai
Providence
’
o
nyčią išklausytų šv. mi bus 8:30 A. M. ir vakari dėl ir didžiai garbinga
lietuviai turėtų nuošir “Ar aš tau nesakiau,
novenalės pamaldos
šių, priimti į savo širdis nės pamokslu
8:00 P. M. dvasiSkiia turėtų gausiai džiai paremti mūsų jauni brangioji, kad parnešiu
patį Išganytoją ir gauti su [
užsibaigs
iškil- dalyvauti Seime. Lauksi- mą. Visi ruoškimės į Pro- visas kurapkas. Žiūrėk!”
diplomus iš klebono ran Novena i
P. R. vidence.
T.
R.
kų. Kleb. kun. J. Bakšys mingais šv. Onos atlai- me*
pasakė turiningą pamoks dais. Visi kaip Jersey Ci
lą, kuris pasiliks ilgai at ty, taip lygiai ir apylinkių
NATURAL - LAX - HERB TEA
mintyje. Vakare, Sesu kolonijų lietuviai yra
Jclni nori išvengti ligas kaip tai: viduriuose gazns, votis, galvos
skaudėjimų. Salt,, katarų, apendikų, įdegimų, tonsolų, rheumatlstėms Pranciškietėms va kviečiami dalyvauti.
mų, nervų ligas, ecsemų, inkstų ligas, kepenų ligas, dantų ligas Ir tt.
dovaujant įvyko progra
81 Lafayette St.,
Telefonas
Vartokite Thomsono NATURAL - LAX - HERB TEA, tai yra viena
1S geriausių paliuosavimui, iJvalimul ir sutvarklmui pairusių vidurių.
Worcester, Mass.
Worcester, 5-4334
L. Vyčiu 24-tas metinis
ma svetainėje, kurią išpil VASAROS MOKYKLA
Thomsono NATŪRAI. - LAK - HERB TEA yra sutaisyta ifi 12-kos
dė mokiniai. Muz. K. Ba- Kleb. kun. S. Stonio pa Seimas įvyks šių metu Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir Šaknų, kurie turt
visas miniralęs druskas ir Vitaminus, kas yra biltinai reikalinga žmo
zys akompanavo pianu. stangomis čia įsteigta va rugniūčio mėnesv 4, 5 ir 6 gaus
kūnui.
NATURAL-LAX-HKRB TEA turi skanų smokų Ir kvapn|. Gvaransaros
mokykla.
Seserys
d.
d.
Šv.
Kazimiero
para

Programą
vedė
p.
P.
Rim

BOSTONO APIELTNKfiS BROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavė
tuojame už kiekvienų pakelj ir pasekmes. NATURAL - I.AX - HERB
pijoje
Providence,
R.
I.
Pranciškietės
iš
Elizabeth
kus.
TEA pakelis preklnoja 5Oc. Prisiųsklte Money Order už 50c.. o mes
jas ir Diatributorins CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
jums už tai pasiųsime N.LH.T. Reikalinga Agentų moterų ir vyrų,
SEIMO
VAKARAI
i
kas
antradienį
ir
ketvirta
Pabaigoje
programos
geras uždarbis. Rašykite lietuviškai bei angliškai, aS esu Lietuvis.
restoranams ir a Italėms. Saukite: Pert. 1781.
klebonas kun. Bakšys pa-:’ dienį dėsto katekizmą ir Pirmadienį, rugpiūčio 3 John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
sakė kalbą ir išdalino do- lietuvių kalbą. Tikimasi, d., susipažinimo vaSfare,
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L. VYČIU ŠEIMINIAI
VAKARAI

