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Berlynas, Vokietija —
Nacių bažnyčios ministe
ris Hanns Kerrl išleido įsakymą visoms nacių įstaigoms nutraukti ryšius
su protestantų bažnyčios
administracija, kuri laiko
si opozicijoje nacių pro
testantų bažnyčios val
džiai.
Slaptoji nacių policija
padarė kratą protestantų
opozicijos įstaigose ir už
grobė rašomąsias ir mlmeographavimo mašinėles
ir kitokius daiktus.
Spėjama, kad Hitlerio
valdžia padarė kratą pro
testantų įstaigose dėlto,
kad neseniai protestantų
opozicijos viršininkai įtei
kė Vokietijos diktatoriui
Hitleriui memorandumą,
kuriuo atakuoja nacių re
žimą, pareikšdami, kad
nacių valdžios kišimasis į
bažnyčios reikalus yra tai
heretiškas ir pagoniškas
darbas.

Žygiuoja į Medridą

Paryžiusj
ncūzija —
Kairieji soči štai ir komunistai lai ję rinkimus
ir sudarę valį ią, turi pilnas rankas * rbo belikvi- TARIASI SKFIRTI KOVA miestuose, kur raudonieji tebėra įsiduodami
ikus, kurie
'
- TVIRTINU, JŲ GAUJOS DEGINA BAŽNYČIAS IR
kaip koki įdemija plėtėŽUDO KUNIGUS
si visoje
cūzijoje. Dai
GIBRALTAR, ISPANIJA — Iš šiaurės ir iš Ple
bar daugia
darbo turi St. Louis, Mo. —
čia į- tų sukilėliai žygiuoja į sostinę Madridą. Sukilėlių vasu ūkių da
inkų streivyko
<'
dvylikos žymiųjų das generolas Molą planuoja pulti Madridą kaip tik jis
kais. Farm
darbininkatalikų
iir protestantų gaus daugiau kariuomenės. Kruviniausias mušis įvyį
kų streikas
darė rimtą
pavojų vaisi jei, nes gali dvasininkų konferencija. ko gan Sebastian mieste, kur po visos dienos atkak-*
likti lauku
visas der- Tarėsi apie bendrą kovą liausiu mūšių, raudonosios valdžios šalininkai praneprieš plintantį komuniz- (ša, kad jie tą miestą atsiėmę. Bet sukilėliai žinias apie
KUN. JONAS JANČIUS, M. I. C.,
I liūs,
Lawrence Šv. Pranciškaus lietuvių parapijai Tdaug
to, tebe reikuoja če- mą Amerikoje. Nutarta §an Sebastian atsiėmimą užginčija. Pietuose, Seville,
džiaugsmo, nes susilaukė naujo, jauno Kristaus Vy- verykų indu ijos darbi- sušaukti nacionalę konfe- kuris taip pat yra sukilėlių rankose, raudonieji pranenyne darbininko. Kun. Jonas Jančius, M. I. C. įšvęs į ninkai
ce. Pary- renciją, rugpiūčio 12 d. i- šė dvi dieni atgal, kad jie tą miestą atsiėmę, o ir liepos
tas į kunigus Romoje.
žiaus priemi< yje sustrei- ki 16 d., Asheville, N. C. 22 dieną tas miestas tebebuvo sukilėlių rankose, kuŠiomis dienomis primicijantas kun. Jančius ir jo kavo
__
gamybos Tikimasi, kad toje konfe- rje tajp paf labai atkakliai atakuoja raudonuosius
pusbrolis kun. Juozas Pauliukonis, M.I.C. grįžo iš Ro I darbininkai/ ip, kad dar rencijoje dalyvaus apie Cordoba mieste.
Raudonųjų valdžia, kuri dar tebesėdi sostinėje
mos ir dabar vieši pas kleb. kun. Pranciškų Jurą ir streikuoja
ugiau kaip 5,000 dvasininkų ir pasaulionių
vadų.
Madride,
įsakė visiems darbininkams imtis ginklo,
tėvus ir gimines Lawrence.
inkų. Šiau- I
82,000 da
Prieš
komunistus
sąjū

daryti apkasus, kad tik atlaikyti sukilėlių puolimą.
Liepos 26 d. Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos rinėje P
zijoje jau
džio,
kurs
pavadintas
“
AMadride jau susidaręs sovietų komitetas, kuris dabar
bažnyčioje įvyks kun. Jančiaus primicijos. Pirmąsias penkta dien kaip 1,000,merika
pirmyn
”
,
prieša

STILSONAS PALEISTAS iškilmingas šv. mišias primicijantas atnašaus 11 vai. 000 darbini ų atsisako kyje yra Houston, Tex., tiniai raudonųjų koalicijinei valdžiai griuvus, užimtų
jos vietą.
ryte. Pamokslą pasakys kun. Juozas Vaškas, M.I.C., grįžti darban^ kol nebus
Į LAISVŲ
metodistų
dvasini
n
k
a
s
Raudonieji, prasidėjus revoliucijai, puolėsi de
Marianapolio Kolegijos profesorius. Klebonas kun. patenkinti
darbininRev.
Ralph
E.
Nollner.
Jis
i
ginti bažnyčias ir žudyti kunigus, vienuolius ir tuos,
Bro-oklyn, N. Y. — Lie Pranciškus Juras, jo parapijiečiai džiaugiasi susilau kų reikalavimai
pareiškia:
kurie
tik nepritaria raudonajam terorui.
pos 16 dieną paleistas iš kę dar vieno kunigo iš savo parapijos; džiaugiasi ir
Atėjo
laikas,
kad
Ame

Visoje Ispanijoje panika. Sukilėliai iš orlaivių
kalėjimo, Lewisburg, Pa. visa katalikų visuomenė.
UNIINDUSTRIJINĖS
rikoj
ir
visam
pasauly
metė bombas ir nuskandino tris valdžios karinius lai
Kun. Jonas Jančius, M.I.C. yra Tėvų Marijonų
Juozas V. Stilsonas, bu
JOS ATSISĄKE STOTI protestantų dvasinink a i vus, nuo kurių valdžios šalininkai bombardavo mies
auklėtinis.
Tad
jam
ir
teks
darbuotis
Tėvų
Marijonų
vęs mirusios socialistų są
A. D. F. TEIIISMAN
privalo painformuoti savo tą Cadiz. Smarkūs mūšiai tebeina arti Gibraltario.
jungos sekretorius ir pas plačioje dirvoje. Sveikiname jauną dvasios vadą ir
žmones apie bedieviškojo Čia sukilėliai iš orlaivių meta bombas ant valdžios
taraisiais laikais opozicio linkime sėkmių.
šeštadienį, liepos 25 d., 7:30 vai. vakare Šv. Pran Washington, D. C.—Lie komunizmo pavojų. Kata laivų, nuo kurių valdžios šalininkai šaudo į sukilėlius,
nierius komunistas. Prez.
likai jau seniai kovoja
Roosevelt besąlyginiai do ciškaus lietuvių par. (Lawrence, Mass.) parapijiečiai pos 21 d. įvyko Industriji- prieš komunizmą, tad ir užėmusius miestą.
Valdžia
karinėms jėgoms pavy-_
vanojo bausmę, kurią jam rengia kun. Joną Jančių ir kartu jo pusbrolį kun. nių Unijų jCkganizavimo
ant Madrido ir užimti
buvo uždėjęs teismas už Pauliukonį pagerbiu šaunų bankietą, bažnytinėje sve Komiteto konferencija pa subrusti ir susimesti kata
militarinę
akademiją
Toledoj.
tainėje.
sitarti
ką
daryti
su
Ame

spausdinimą ir platinimą
Taigi liepos 25 ir 26 d.d. į Lawrence atkreiptos rikos Darbo Federacijos likams talkon, kad ben
“Petit Parisien’s” korespondentas praneša, Figuanti - valstybinių lapelhj
dromis pajėgomis sulau eras, Catalonijoj, kad raudonieji užpuolė Katedrą, ją
visų
akys,
nes
ten
per
tas
dvi
dienas
įvyks
pagerbtugrąsinimu
ir
pašaukimu
pasaulinio karo metu. Jis
žius bedieviškojo komu sudegino ir du Jomigus sužeidė.
per 17 metų slapstėsi per vės, primicijos ir didinga Naujos Anglijos Lietuvių 12 unijų į'teisman” už ne nizmo frontą.
silaikymą “drausmės” ir
mainęs pavardę į Butkus. Katalikų Dainų Šventė.
WASHINGTON, D. C. — Jung. Valst. departmen
Kleb.
kun.
Pranciškus
Juras
yra
nuoširdus
ir
sudarymą atskiros orga Mes stovime už religinę tas gavo žinių iš Ispanijos, kad Amerikos piliečiams,
Dirbo komunistų lageriuo
laisvę, kaip tas numatyta
se. Bedirbdami “draugu- karštas jaunimo mylėtojas ir rėmėjas. Taigi Aukš- nizacijos nuo Am. D. Fe šalies konstitucijoje. Sto gyvenantiems Ispanijoj pavojus didėja. Ispanijos val
čiai” susivaidijo ir išsis čiausis taip ir suderino, kad kun. Juro vedamoje pa deracijos.
džios sargyba nebepaiėgia apsaugoti iš užsienių gyve
Industrijinių Unijų Or vime už akademinę, pra nančiu žmonių Barcelonoj ir Malgoj.
kyrė. Stilsonas tapo griež rapijoje liepos 25 ir 26 d.d. visas veikimas suktųsi amoninę, žodžio ir spaudos
tas Bimbos priešas. Kilo pie jaunimą: jaunuolio kunigo pagerbtuvės ir primi ganizavimo Komit etas laisvę.
Taigi Jung. Valst. ambasadorius sušaukė savo
kerštas. Stilsonas tapo a- cijos, o po to jaunimas iš visos Naujos Anglijos suva griežtai atmetė Amerikos Komunistų partija sako viršininkus ir biznierius ir atsižiūrėdami į susidariu
reštuotas ir kaltinamas žiuos į Palangą ir išpildys dainų programą. Tai isto Darbo Federacijos valdy si turinti apie 40,000 na si pavojų Amerikos piliečiams, nutarė pasiūlyti vi
už slapstymąsi nuo atliki rinis įvykis, kurio atžymėti suvažiuos tūkstančiai bos pašaukimą stoti “teis rių J. Amerikos Valstybė siems Ambasadoje prieglaudą. Ambasadoje bus gali
man” ir nutarė tęsti savo
mo bausmės. Opozicionie žmonių.
ma išlaikyti moteris ir vaikus per dvi ar tris dienas
darbą, nepaisant, kad A. se. Bet yra dar tūkstan daugiausiai, nes Madride pradeda pritrukti maisto iš
riai įtarė pozicionierius
D. F. prez. Green ir iš čiai ir kitų, kurie išpažįs priežasties nukirsto susisiekimo. Sprendimas padarykomunistus, kad jie buk
Juodojo Legiono Budeliai
brauks prie to komiteto ta komunistišką filosofiją. tas kviesti amerikiečius atvykti į Ambasadą dėlto,
pranešę policijai, kad But
Komunistų filosofija gi,
priklausančias unijas.
kus yra tas pats Stilsonas,
kad juos apsaugoti nuo plėšikų komunistų ir socialisPrisipažįsta Kaltais
Industrijinių Unijų Or kad koveikiau visiškai nu tų.
kuris slapstosi.
ganizavimo Komiteto pir sikračius Dievu. Įsigalėję
Plėšikai komunistai ir socialistai užėmė Nacional
Detroit, Mich. —Valsty negrą vien dėl “malonu mininkas Lewis pareiškė, komunistai uždarytų mū viešbutį,
kuriame gyveno keturi amerikiečiai, vienas
bės prokuroras McCrea, mo”.
kad prez. Green neturi jo sų bažnyčias, suregimen- vyras ir trys moterys, ir dabar Jung. Valstybių am
kuris tyrinėja Juodojo Le Dean’ui buvę pavesta kios teisės spenduoti uni tuotų ir subedievintų mū basadorius negali su jais telephonu nei laiškais susi
sų vaikus. Žmogui nebūtų
Jau pasirašyta sutartys giono narių veikimą, pra prisivilioti negrą ir jį at jas. Taigi plieno industri galimumo turėti ką nors siekti. Turės siusti asmenis sužinoti jų stovi. Raudo
dėl kumštynių tarp mūsų neša, kad to legiono narys vesti pas kitus legionie jos darbininkų organizavi nuosavaus.
nieji daro rekvizicijas, atiminėja iš amerikiečiu ir ki
Dayton
Dean,
kuris
prisi

mą
prez.
Lewis
yra
pasi

rius
ir
ten
nužudyti.
Jis
tą
tautiečio Jack Sharkey ir
Pažvelkime, kas darosi tų užsieniečių automobilius. Taip, kad dabar nėra jo
pagarsėjusiu juoduku Joe pažinęs gegužės 12 d. padaręs. Jis prisiviliojęs ryžęs tęsti nežiūrint ar Rusijoje, Prancūzijoje ir kio saugumo ten gyventi.
Louis. Kumštynės įvyks Charles A. Poole nužudy f pasaulinio karo veteraną kam patinka ar ne.
kitur. Mūsų pareiga yra
JUNG. VALSTYBES IR ANGLIJA PASIUNTĖ
Yankee Stadium, New me, dabar prisipažinęs, Šilas Coleman, 43, m. am
aiškinti
žmonėms
komu

KELIS KARINIUS LAIVUS Į ISPANIJĄ
Yorke, rugpiūčio 20 d. š. kad tie legionieriai papil žiaus ir jį nusivedęs prie KARŠTLIGE PLEČIASI nizmo pavojingumą. Jei
Kas laimės kruviną kovą Ispanijoj nėra galima
metais, Jack Sharkey vi- dė ir daugiau žmogžudyš- ežero, kur buvę susirinkę
seniau tas svarbus reika
čių.
Jis
sako,
kas
Juodojo
būrys
legionierių
ir
ten
suomet jautė, kad jis gali
Lovvell, Mass. — šiame las buvo apleidžiamas, tai pasakyti, nes revoliucijonieriai ir raudonieji gali iš
i
Legiono
žmogžudžiai
ge

negrą
sušaudė
ir
jo
kūną
nuveikti juoduką Louis
mieste jau serga 37 žmo šiandien laikas veikti. šaukti kitas valstybes įsikišti į Ispanijos vidujinius
tik šią progą iš jo paver gužės 25 d., 1935 m., ties paliko pelkėse.
nės užsikrėtę karštlige, iš Reikalingos suburtos krū reikalus. Gali Jung. Valstybės, ar Anglija, gindamos
Pinckney,
Mich.,
nušovę
Taigi
Juodojo
Legiono
žė vokietys Max Schmelkurių 22 vaikai. Karštligė von pajėgos. Pavieniui savo piliečių gyvybę stoti ar sukilėlių ar valdžios pu
žmogžudžių biaurūs dar plečiasi ir jau yra susirgi veikiant nieko nebus at sėn ir užbaigti revoliuciją, kuri jau nusinešė tūkstan
ling. Bet kadangi jis
bai pradeda aiškėti.
Schmelingą yra du syk
mų ir kituose miestuose. siekta. Bedieviškojo ko čius žmonių gyvybių.
Pusiau autonominė provincija Catalona pasiskel
nuveikęs, ir tvirtina, kad
ČEVERYKŲ DIRBTU Sveikatos departmentas ir munizmo propoganda turi bė lojali
kairiųjų Ispanijos valdžiai. Raudonųjų val
Schmelingą jis gali bile
LIETUVON
VES DARBININKAI gydytojai smarkiai veikia, būti sustabdyta ir komu džia užėmė
visas bažnyčias ir jas pavertė viešomis
dieną nuveikti, todėl nesi
kad užkirtus tai ligai ke nistų frontas sutriuškin
GRĮŽO DARBAN
Per
vietomis.
Barcelonoj
nždarė monarkistų laikraštį.
tiki turėti daug bėdos nei
lią.
tas.
Luis Primes, agrikultūros ministeris pasiskelbė tos
su Louis’u. Nuveikęs Lui- DARBININKO
Brockton, Mass. — Lie
provincijos militariniu diktatorium.
s’ą jis bandys atgauti pa
pos 21 dieną Diamond
Kunigų Vienybės Seimas
Visoj Isnanijoj yra 24,583,096 gyventojai.
LAIVAKORČIŲ
saulinį čampionatą, kurį
Shoe kompanijos darbi
dabar nešiojo James Braninkai po dviejų mėnesių
ddock. Šarkis nori įrodyti,
derybų su kompanijos vir
Susidarius svarbioms priežastims, Valdyba yra
kad nežiūrint jo 33 m. am
šininkais dėl algų susitarė priversta atšaukti ankščiau paskelbtą Kunigų Vieny Darbininkų Radio Programa
_____________
•
žiaus jis tebėra geroje
visą reikalą pavesti arbi- bės seimo laiką ir vietą.
šeštadienį, liepos 25 d., 2 vai. po ipetų iš radio
sveikatoje kaip ir savo
tracijos tarybai, o dabar
Šiuomi galutinai pranešame, jog Seimas įvyks
jaunesnėse dienose. Jis
kompanija atidaro dirbtu rugpiūčio 11 dieną, Marianapolio Kolegijoj, Thomp- | stoties WCOP, Boston vėl turėsime progos klausytis
gražių dainų ir muzikos. Programą išpildys solistai,
savo sveikatą išlaikė ves
ves ir darbininkai grįžta son, Conn.
solistės ir muzikai, vadovaujant muzikui Rapolui Juš
damas tvarkingą gyveni
darban. Pradžioje darbi
Visi kunigai maloniai kviečiami dalyvauti. .
kai. Prašome visų šeštadienį, liepos 25 d., 2 vai. po
Pirm.
kun.
K.
Urbonavičius
mą ir nevartodamas stip 366W
ninkai dirba tik po 4 vai.
Ttk.AIBOlTDn
pietų savo radio pasukti ant 1120 kilocycles ir klausy
rių svaiginančių gėrimų.
Ižd. kun. J. Simonaitis
į dieną pakol susitvarkys,
tis Darbininkų. Radio Programos.
Sport
Sekr. kun. Pr. M. Juras.
o po to dirbs 8 vai. į dieną.

KOMUNISTAMS

VAŽIUOKITE

Penktadienis, Liepos 24, 1936

~ 2.

DARBININKAS

JONAS BATES išdirba
Nors diena buvo apsiniau
iš geriausios rūšies mėsų
TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
kusi ir saulutė visai ne
skilandžius,
dešras, beko
pasirodė, bet žmonių priGARSIAKALBIAI
STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558
nus ir t.t. pagal lietuvių
Į važiavo
ir priėjo apie
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
skonį.
------------------------------------------------------------------ - 1000. Visi linksminosi.
Draugijai
pelno
liko
Jonas Bates, 327 Dor
VASARINĖS MOKY- dar su laimėjimais. Komi
Jonietis. pijos tymo. Tai buvo L. V.
chester St., So. Boston.
LOS PRAMOGOS
į sija turi gražų elektrikinį virš $100.00.
vėjadarį, kuri bus viena iš
N. A. Apskričio Lygos žai
PRAŠOME
- - trijų įžangos dovanų. Nu i
dimas. Kaip pernai LawLietuviška mokykla, kad
ATSIŠAUKTI!
tarta
šaukti
kitą
susirinrenco tymas supliekė So.
ir vien vasaros metu yra
Bostoną, taip šį metą So. LEIDO ATGINKLUOTI I BRAZILIJA ĮSILEIDŽIA
BAKERY
tai labai geras <dalvkas kimą penktadienį, liepos
LIETUVIŲ
DARDANELIUS
*• - - pro-.124, vakare.
A. M. A-. Kas turi tikietą (įžan Bostoniečiai atsilygino ne
Savininkai:
I
Vaikai gauna gražios
I
i
•
_______________
J. Trušas ir P. Gelžinis
gos)
į
pereito
sekmadienio
gailestingai
supliekdami
gos išmokti lietuviškų
Montreux, Šveicarija —į
Amerikos Žinios’
Kepa iš geriausios rūšies miltų
pikniką su numeriu 472 lawrenciečius. Žaidimo re Turkijos taikos signato- N. ’Pietų
raidžių, žodžių, sakinių, ir VINCENTIEČIŲ
23 praneša, kad Brazi- juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
teatsišaukia ir gaus dova zultatai buvo 23 prieš 1 riai nutarė leisti Turkijai lijos darbo ministerija da- krautuvėse North Brighton Bakery
susipažinti su rankvedėną
pas Lietuvos Dukterų So. Bostono Vyčių naudai. išnaujo atginkluoti ir for-vė leidimą laisvai įvažitioduonos su raide “S”.
liais. Prie to, seselės tin
Sekmadienį,
liepos
19
d.,
draugijos
valdybą,
kurios
So.
Bostono
Vyčių
tyme
kamai įkvepia bernai- ‘
tifikuoti Dardanelus,
ti 1.500 lietuviams emi- North Brighton Bakerv
buvo
Šv.
Vincento
de
Pau

adresai
skelbiami
“
Darbi

žaidė
šie:
Laučka
(p.),
St., Brighton, Mass.
čiams - mergaitėms lietu-'
grantams. Iki šiol Brazili- 64 Lincoln
------------ninke
”
.
TeL Stadium 8411
liaus
šventė.
Tą
dieną
Šv.
Balčiauskas
(c),
Kazlaus

viškos dvasios. Dėlto gal
SOLISTĖ KARDELIENĖ jon įvažiavimas buvo var
Pikniko Rengėjai. kas, Navickas, Otokaus- is VYKO Į KAUKAZĄ žomas
ne vienas jų neliks be lie Vincento de Pauliaus Lab
kas, Preskinis, Grigas,
tuviškos knygelės ir pasi-į darių draugystės nariai iš
MIRĖ
Naujokas, Tamulis.
Kaunas — V. Operos so ADV. LIUDA PURĖNIE
skaitymu ateinančią žie visų Bostono arkidiecezijos
parapijų
konferencijų
Lawrence
tymą
sudarė
listė E. Kardelienė išvyko NĖ IŠTREMTA Į ROKIŠ
mą.
SUNŪS
Liepos 22 d., miesto li
Pash, [į Kaukazą aplankyti savo
Vaikeliai atsimokėdami (kuopelių) susirinko į Šv. goninėje, pasimirė Pran šie: Blaževičius,
KIO APSKRITĮ
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
GRABORIUS IR
seselėms už gražų auklėji Kryžiaus Katedrą, kur jų ciška Sampokienė (Zalec- Kosmak, Karsokas (p.), gimtinės Petigorske. Ji
I LIETUVIŲ
intencijai
buvo
atlaikytos
Švenčionis,
broliai
StakliBALSAMUOTOJAS
mano
aplankyti
dar
Krimą, prašo tėvučių aukosi
Kauno komendantas nu
kaitė). Ji gimusi Stough- nai, Jankauskas.
TURI NOTARO TEISES
mą ir, jei bus patogu, pa- tarė adv. Liudą Purėnienę
dėl seselių. Už tat, viena į šv. mišios, ir kur nariai tone, Mass.
“
in
corpore
”
priėmė
Šv.
Iš
So.
Bostoniečių
‘
home
254
W. Broadway, So. Boston
sispecializuoti pas kai ku iš Kauno ištremti į Rokiš
matušė atnešė joms dova-l
Tel.
Šou. Boston 2590
Lietuvoje
pragyveno
15
ną net $5.00. Aukoja ir ki Komuniją. Po mišių įvyko įmetu. Susišliubavo su A- runs’ padarė šie: Jodka, riuos dainavimo profeso kio apskritį visam karo 113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
i būvio laikui, ryšy su žino i
ti palei savo išgalės. Tų ‘Komunijos pusryčiai’ ir domu Sampoku penki me Preskinis, Kazlau s k a s, rius.
Gyven. vieta: 838 Dorehester Avė.
susirinkimėlis.
Paskui
vi

Navickas,
Otokau
s
k
a
s,
aukų likučiai nuo seserų
mais Kauno įvykiais.
Tel. Columbia 2537
tai atgal So. Bostone ir
valgio, aprėdo ir kelionių i si išvyko į Sunset Point gražiaio gyveno 16 Sanger Grigas, Tamulis, Balčiau TRIS ŠNIPUS AREŠTA
VO PARYŽIUJE
eina vienuolynui — naujų Vasarnamį. Tenai žaidi St. Bet pagavo greitąją skas (2).
mais,
lenktynėmis
links

Lavvrenciečių
tymo
ve

Seselių lavinimui, mokini-I
džiovą, kuri ūmai ją nu
mui bei našiaitynui — už-į mai praleista diena. Ir iš galėjo. Paliko vyrą, duk dėjas Antanas Rimas, Paryžius, Prancūzija —
areštavo vieną
^laikymui senelių ir našlai Šv. Petro parap. konferen rytę 6 mėnesių, motiną ir skundėsi, kad keletą savo Policija
moterį
ir
du vyru, kurie Liepos 15 d., Cambridcijos
nariai
dalyvavo.
geriausių žaidikų negalė
čių. Būtų gerai gauti tam
du broliu. Laidojama lie jęs atsivežti, todėl taip kaltinami už išdavimą mi- ge’iaus parke įvyko baseAntanas
M.
Aritarnas.
»vi
II' i 01
našiaitynui senų drabužiui
pos 25 d., 9 vai. ryte, su silpnai jų tymas ir pasiro litarinių ir diplomatinių ball ratelių žaidimas, kurį
A ? fi j J\
y Hki
nuo bostoniečių. Sesės
Nekalto Prasidėjimo Jau- i ,
Šv. mišiomis, Naujos Kal dęs, bet žadėjo bostonie paslapčių Vokietijai.
B
Jį J * - y
LDS.
1-MOS
KUOPOS
grįždamos, už poros savai
varijos kapuose.
SUSIRINKIMAS
čiams atsirevanšuoti Law- Teismas nuteisė visus nimo Klubas laimėjo, su
čių, narvežtu Elmhurstan,
tris, būtent, ponią Izabelle pliekdamas garsų Havard
rence.
visiems taip reikalingų
SO. BOSTONAS SUPLIE Vyčių tymo vedėjui J. Queyrel ir jos vyrą dviem i A. C., rezultatai 16 prieš 7
i
reikmenų — ‘gastinčiaus’ Ketvirtadienį, liepos 30
KĖ LAVVRENCĄ
metam kalėjiman ir Dr. lietuvių jaunimo naudai. į
d.,
8:00
vai.
vakare,
Šv.
I
Zapustui
negalint
daly

bei lauktuvių.
Barre, pirmųjų dvie Šio žaidimo metikas buvo
Vaikeliai iš savo pusės Petro parapijos svetainė I Sekmadienį, liepos 19, vauti, tymą dirigavo E. Leon
Batastini, ilgametis tymo jų švogerį 4 metams kalė- S. Baigotas ir gaudytojas
darbuojasi Seselių nrfidai. je, 492 E. 7th St., įvyks So.
Edvardas šakalys. “Home
Bostone, Columbus
Jie uoliai rengiasi prie LDS. 1-mos kuopos mėne parke įvyko žaidimas tarp vedėjas. Žaidimo žiūrė- jiman.
runs” padarė Pranas Šar-Į
jo nemažas būrys žmonių,
Vasarinės mokyklos už sinis susirinkimas.
ka ir Albertas Puzinas.
Valdyba. L. Vyčių 17-tos Algirdo jų tarpe ir mūsų klebonas
LIETUVIS GRABORIUS
baigimo programos.
Valio,
jaunimas, parody- j
kuopos bašeball tymo ir kun. P. Virmauskis.
409 WINDS0R ST.
Rugp. 1 d., 3 vai. po pie
kitę
ką
jūs
galite.
Lawrence
Vyčių
bei
paraSport.
CAMBRIDGE, MASS.
Paskirta du Tėvų Mari
tų, 1936, parapijos salės TRILYPĖS GEGUŽINĖS
Prieš lietuviu bažnyčią
RENGĖJŲ
KOMISIJŲ
jonų kunigai misijoms A- Visas Cambridžiaus jau
kieme, 492 E. 7th St., vai
Ofiso
TeL TROvbridge 7880
ADV. ŠALNIENĖ
SUSIRINKIMAS
merikoje — kun. J. Ma- nimas rengiasi važiuoti į
O/iso Tel. KIRkland 9221
dučiai rengia bazarėlį. Vė
EUROPOJE
Namo Tel. TROwbridge 6434
čiulionis, MIC. ir kun. A. Palangą, liepos 26 d., kur
liau jie turės įvairią prog
(SEYMOUR)
Sąžiningas
ir Rūpestingas
Markūnas, MIC. Su misi jie tikisi turėti daug ma
ramą. Vakare jie vado Antradienį, liepos 28 d.,
Lietuvis
Gydytojas
PATARNAVIMAS
vaus
dėl suaugusiųjų 8:00 vai. vakare, Šv. Pet
Liepos 16 d. š. m. laivu jomis pradės važinėti rug lonumo. Nuo lietuvių baž
Taipgi priskiria akinius
ro
parapijos
svetainėje,
“Penny Sale”. Užsiintere
“Deutschland” išvyko į sėjo mėnesį.
nyčios išeis du bus’ai. Įsi
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
Visi gerb. klebonai, ku gykite tikietus iš anksto
savę vaikučiai pardavinė 492 E. Seventh St., įvyks nuo 2 iki 4 popieti}, nuo 7 iki 9 vak. Paryžių,
Prancūziją p.
Tel. South Boston 0815
rie
nori
gauti
misijonierių
ja įžangos tikietus ir ra trilypės (LDS. kp., Vyčių
adv.
S.
Šalnienė.
Ji
ten
da

pas
choristus-tes.
P.
S.
Tel. South Boston 2712
dio tikietus. Jie taip pat ir Choro) komisijų gegu I
lyvaus International Fe- prašomi kreiptis sekančiu
534 East Broadway,
žinei
rengti
susirinkimas.
ieško įvairių bazarėliui
deration of Business and adresu:
SOUTII BOSTON, MASS.
Telephone
Graborius - Balsamuotojas
Kviečiami visi komisijų
reikmenų ir gauna.
Professional Women ant Kun. J. Mačiulionis, MIC..
SO. BOSTON
2334 So. Oakley Avė.,
1058
Kaip gražiai mūsų ger nariai dalyvauti. Kom. V. 3•s rame kongrese, kuris pra
Patarnavimas diena ir naktį
=
Tel.
So.
Boston
0823
Chicago,
Illinois.
biama visuomenė pasielg
sidės liepos 26 d. ir baig
BAY VIEW
Fanerai Home ir Bes.
LIETUVIS DANTISTAS i
Pereitą savaitę sugrįžo
P. S.: Prašome gerb.!
tų ir Seseles sušelptų, jei
sis rugp. 1 d.
564 East Broaduray,
klebonų kaip galima ankš-i
MOTOR SERVICE
ji uoliai pasidarbuotų ir iš atostogų pp. Alena DroSo. Boston, Mass.
čiau savo prašymą atsiųs
SUSIRINKIMAS
STUDEBAKER
gausiai lankytųsi vasari bavičiutė ir Cecilija Zulo- Į Arti Municipal Bnilding |
ti, kad būtų galima geriau
nės mokyklos programoje. naitė. Juodvi buvo iš vyku i 525 E. Broadway, S. Boston Į
Automobiliu ir Trokų
sios į Floridą. Džiaugiasi Ė
sudaryti
misijų
maršrutą.
Agentūra.
Liepos
24
d.,
8
vai.
vak.,
Ofiso Valandos
i
Taisome
visokią
išdirbysčią auto
Kun.
J.
Mačiulionis,
MIC
gerai
pailsėjusios.
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Į Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki | bažnytinėje salėje, W. 5thį
TRUMPOS ŽINUTĖS
mobilius. Taisymo ir demonstravi
j
5
ir
nuo
6
iki
8
vai.
vakare.
Ofi-|
pamiršo ir šios žinutės ramisijų tvarkytojas.
St., įvyksta svarbus spor
mo vieta:
uždarytas subatos vakarais ir |
Penktadienį, liepos 17, šėjo. Prisiuntė atvirutę iš == sas
nedėldieninis, taipgi seredomis nuo j tų išvažiavimo komisijų
1 Hamlin Street
LAIKRODININKAS
12-tos dieną uždarytas.
ir E. Eighth St.
įvyko Tėvų Marijonų Rė Jacksonville, Fla. su įspū
(rengėjų)
susirinkim
a
s.
Bostone
ir
negavę
pinigų,
Taipgi nuimu ir X-Ray
BOSTON, MASS.
mėjų susirinkimas. Iš ra džiais.
DRK rži..... ............i........... . .... ............. .......... Prašomi ypatingai yra su vienas iš piktadarių per •Joe.SOUTH
Parduodu įvairiausios rūiies
Kapočiunas ir Peter Trečiokas
portų, kuriuos veikėjai iš
auksinius
ir sidabrinius daik
sirinkti Lietuvių Dienos dūrė peiliu kaklą. Tai įvy
savininkai
davė pasirodė, kad So. Pereitą savaitę Dr. Juo
Lietuvis Dantistas
tus. Taipgi ir pataisau.
rengėjai ir rėmėjai, Tėvų. kę prie pat Sabulio namų.
Bostono stalai padarė už zas Leimonas ir adv. Juo
Marijonų Rėmėjai, Fede- Jis buvo nuvežtas į CarI
366 W. Broadway
darbio Liet. Dienoje arti zas Laučka lankėsi Bal
vyčiai, ney ligoninę.
racijos nariai,
(GALINAUSKAS)
SO. BOSTON, MASS.
$400. Tame susirinkime tuose kalnuose. Juodu nu
sportininkai ir visi pritaI
Prisiekęs Advokatas
Tel. So. Boston 2300
širdinga padėka buvo iš vežė savo “Packardu” ku
rėjai.
LIETUVIS KEPĖJAS
reikšta klebonui kun. Vir- nigas P. M. Juras, Law414 Broadway, So. Boston
PAPILDĘS SAUŽUmauskiui už jo didį pasi rence lietuvių parapijos Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
MIRĖ
DYSTŲ
nuo 1:30 iki 5:3t) po pietų ir
Veda visokias provas. Daro vi
DACC MOTOR
darbavimą. Taipgi ir vi klebonas ir LDS. Centro ryto,
I
f
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
sus legalius dokumentus
pagal susitarimą.
siems kitiems prisidėju- vice - pirmininkas,
pas
RUDO PARTS Co.
Liepos 22 d.,•> miesto li Liepos 23 d. Petras Masiems buvo išreikšta pa kurį garbingieji svečiai
goninėje, po penktai žarnų tiaška, 44 m. amžiaus, gy 317 E St. (kampas Broadvray)
Užlaikome visokiems karams
dėka.
apsistoję svečiuojasi, SuSouth Boston, Mass.
operacijai, mirė Kazimie venantis 75 Silver St. ras
ir trokams dalis.
Tel. So. Boston 2660
grįžę iš Baltųjų kalnų,
ras
Andrijaitis,
25
metų,
tas skiepe pasikoręs, taip
Telefonas: Son Boston 2732
TAISOME BRAZIUS
Lietuvis Dantistas
Tą patį vakarą įvyko New Hampshire, Dr. Lei
choristas. Paliko tėvus. praneša policija. Policija
Namą: Talbot 2474
Tel. ŠOU Boston 3786
Federacijos ir Sportinin monas ir p. Laučka buvo
Lietuvoje. Laidojamas su sako, kad niekas nežino
Tel. ŠOU Boston 9620
kų susirinkimas. Darbas nuvykę pas adv. ir ponią
šv. mišiomis iš šv. Petro delko jis taip padaręs.
280 BR0ADWAY, SO. BO8T0N.
Sykes
į
Wareham,
Mass.
jau pradėtas. Įžangą nuta
251 W. Broadway, So. Boston bažnyčios, šv. Mykolo ka Medikalis egzaminatorius
rė daryti tik dešimtuką ir ir ten gėrėjosi Atlantiko Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo puose, šiandien.
veda tyrinėjimą.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
vandenynu ir ponų Sykes I Seredomis
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nuo 9 iki 12 v. dieną.
vaišingumu,
šeštadie
n
į,
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Subatomfs nuo 9 iki 6 vai. vakare.
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Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, Mansfield
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d.
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/
yra išvykęs į
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(pagal sutarti)
s
MUZIKAS bininko” redakcijoj. Tą
598 East Broadvvay,
s
Europą. Jis lankėsi pas IIŠGĖRĖ NUODŲ
/
SO. BOSTON, MASS.
pačią dieną išvyko į LawRAPOLAS JUŠKA
talijos diktatorių Mussolidelei pagydymo visokių
/
/
Tel.
Trowbridge
6330.
kraujo, nervų ir chroniš
i rence.
Room 3
ni ir jam įteikė dovaną j Liepos 23 d. Ona Volun- Tel. 1761
t
kų ligų. Kurie kenčiate
f
Residence:
Moko muzikos, piano
laikrodį
$250
vertės.
I gevičienė, 43 m. amžiaus,
nuo
reumatizmo, skaudu
/
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1048
JONINĖS PIKNIKAS
lių, vočių, sutinimų arba
/ ir dainavimo. Speciagyv.
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9th
Street,
So.
f
šiaip kokių kūno ligų, tu
s les p a nj o k a s duoda
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f
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s
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LIETUVĮ
mą
išgėrė
stiprių
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pasiteiravimas,
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f
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Tel. So. Boston 3520
r
patarimas dykai visą š| mSnesf.
tuojamų vaistų ir nuo jų
Liepos
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d.,
Šv.
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/
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Adresas:
Liepos 22 d. apie 1 vai. užsinuodijo. Jos gyvybei
/
Ev. BĮ. D-ja, buvo paruo Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
f
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Tonawanda
St.
f
ryte piktadariai užpuolė gręsė pavojus. Tuojaus
šusi pikniką, D. L. K. Kę
DARBININKO NAME)
278 Harvard Street,
f
Valandos: Antradieniais, ketvirta
t
Dorchester,
Mass.
366 Broadvay,
stučio darže, kuriamevda- kam p. Inman arti Centrai Sq., einantį į namus Adomą .buvo nuvežta į Bostono
f
dieniais ir Šeštadieniais 1O—1S ry
/
Sabulį, 41 m. amžiaus, į miesto ligoninę, kur tikite, 2—5, 7—8 vakare; sekmadleĮ bar yra pastatyta šoTel. COLumbia 8053
r
South Boston, Mass
Cambridge,
Mass.
nUi^^J
r
gyv. 114 F Street, South i masi, kad ji pasveiks.
kiamsi salė ir bufetas, i
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' tik pačius tėvus. Norėda Nedalyvavę, mat, yra ne
mi savo vaikams ką nors pasitenkinimų kai kuriai
duoti, tam rastų ir gali asmenimis! ? Bet, ar gi to
Pervažiavus rubežių Ka- Šventojo Henriko vardu
mybę, tuo labiau, kad jų iškilmės tų garbei ant ki
nados pusėn, tuojau meta-' biliardas, Šventasis, ant
čia esama didokas skai rių pyksti? Ne. Tai tav
nebuvo bi
si j akis skirtingas nuo kiek
1-1 aš
_x žinau,
~
čius ir visos kliūtys turė paties naudai. Tavo sielo
Jung.
Amerikos Valst. liardo mėgėjas, tai nebūtų
tų būti lengvai nugalimos. naudai, tavo Atpirkėj
JAU 1620
vaizdas. Pirmiausiai pas reikalo nei jo vardą ten
Kad kaikurie tą kaltę ir, garbei! Pasak klebono žc
Iš Krano ir
tebimas tai kelių sutvar kišti. Tai kad nors lanky
Pirmas Ale Naujoj Anglijoj išėjo iš
kam kitam primeta, bet džių: “Pyk ant ko tik ne
Buteliuose.
bravornios, reiškia pirmas Ale išėjo
kymas. Kad ir nesidairysi tų tas vietas tie, kuriems
tai negalimas
daiktas. ri ir rodyk piktumą, jeig
iš bravornios Amerikoj, kada Pilį pašalius, o pajusi, kad tikrai yra brangus tas
Kaip Amerika, taip Kana negali susivaldyti, bet ar
grimai išlipo j kraštą Plymouth
važiuoji ne Amerikos ke- vardas, bet kaip teko pada vra laisvės šalis ir lie to, kuris Tave laiko, gl<
Rock.
Kaipo medžiagą faktui pa
liais. Nors perdaug dairy- tirti, kad ten lankosi ir totuviškai vaikus mokinti boja, tave saugoja, už tž
remti duodamas sėslių apsigyveni
tis j pašalius ir neteko,: ki, kuriems panašūs Var
bei toje dvasioje juos auk- ve kentėjo ir mirė ar
to
mas, kurie patyrę, žemumą kainų
nės buvo lietingas ir vėlo- dai yra visiškai svetimi,
lėti, niekas iki šiam lai- Kryžiaus, pykti negal
Ale žaliavos ėmėsi alaus gamyba.
kas popietis. Valandai Gatvėse tvarkos dabotokui nedraudė ir dabar ne Kas yra žmogaus, at
Žurnale “The Journal of the Pilpraslinkus nuo pervažia- jų, policijos, irgi nesimadraudžia. Kartais pasitai duok žmogui, o kas Diev
grims” sako: “Mes negalime imt lai
vimo rubežiaus, pasirodė, tė, todėl reikalingos gatko, kad tą gražų darbą — Dievui... Gėda mum
ko ateity paieškojimams, mūsų mailyg ir žvaigždžių karalija, vės teko klausti pas praei
^stingumas vartojamas, mūsų aluje”.
frugdo atskiri svetimos gėda ir didelė gėda, ka
tai Montreolo žiburiai, vius. Tuo pasinaudoti ir
J
dvasios asmenvs, bet gi su mes dar iki šiam laiki
Taip ir norėjosi kuo grei- ( mažai ką galėjome, nes
atskirti, ka
tokiais lengvai galima ir negalime
1
JAU 1936
A
čiau i jį įlįsti ir stebėti,1 užklausus angliškai, .pa
susitvarkvti, tik reikalin- kam priklauso.. Nekeri
Pilgrim Ale gaminamas iš
kas jame yra naujesnio, kratydavo galvas ir skuga vienybe,
taukim patys sau, nes p<
vienybė, susiklausy:
k\ 1
kokybių vertų savo vardo.
nematyto, įdomesnio. Ta- bėdavo savo keliu. Mat,
mas ir geri norai. Keistas darytoji paties sau žal
— Malonumu negali atsigerėti.
čiau privažiavus, nieko y- Montreole daugumoje gyreiškinys, jeigu vienas ar visuomet yra skaudesnė,
— Ale skanumas patenkinantis.
Č'
‘
-patingo ir negalima buvo vena prancūzai ir atrodė,
p
I I įjį:
du asmenys tiek lietuvių
j Baravyka
— Patraukiantis apyniu skonis.
A
pastebėti: žmonių judėji kad jie angliškai nekalba,
susibūrusių
i
krūvą
iš— Patenkinantis pilnumą kūno.
mas labai mažas, gal kad ar bent nenori taip kalbė
sklaidintų. Jeigu ir taip,
— Turtingas viršsmetoniu, ku
lietus lijo, ar kiek vėloka ti. Atsibodus po miestą
ris priduoda vertingumą.
tai reikia šią klaida neatibuvo; gatvės tamsokos; važinėti liko du keliai: ieš
i dėliojant pataisyti, kad
•Jei nori Ale kurs patenkin
jų pavadinimai neaiškiai koti policijos stovyklos,
tų, — prašyk Pilgrim.
tie du iš jūsų nesijuoktu,
GRABORIUS
apšviestose vietose ir neį kad gavus reikalingu in
kaino be iniciatyvos ir •asmf; y iškas pat a r.va vi mas
žiūrimi; namų stilius dau formacijų, arba kad ji ne
bailių. Dargi esant ir kito
331 Smith St
gumoje senoviškas, niū ieškoma pati atsirastų, iš
kiai padėčiai, pavyzdžiui,
rus; laiptai, vedantieji į mušti, kurio nors namo
\
President
jeigu trugdvtu ir didesnės PROVIDENCE, R. I.
[rj
antrą ir aukštesnius namų langa, arba dar kitokį nuX. \ Croft Brevving Co., Boston
Telephone:
grupės žmonių, ne pavieOfiso-.
Dexter 1952
aukštus iš gatvių pusės ir sikaltimą padarvti. Ta| niai, tai juk atsirastų ir
Namų:
PI. 6286
atrodo, lyg ir griūvantieji, čiau radome dar ir trečią,
vienodu pažiūru savųjų,
v
pastatai atremti kokio daug naudingesni ir gra
su kuriais susispietus į mis šatromis; daugumoje žesni būdą, tai ieškoti te Kazimiero bažnyčią. Baž naudoti, nes tokioje vieto- si p. Pranas Jasutis. Jį te- krūvą galima būtų ką j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(••••••■•••(••MM
Tel. S. B. 2805-11
gatvių esfaltas iširęs, kad lefono knygoje reikalin nyčia iš lauko pusės ne- je jai esant, nevisas pr'a- ko pažinti ir asmeniškai nors darvti. Dabartiniu ;
LIETUVIS
ir automobiliu, bet tinka gos pavardės ir, jam tu pergražiausiai atrodo, ta mogas galėjo ten ruošti, į Y ra pilnas draugiško nuo- laiku yra lietuviškų kata
tik sveikiems važiuoti. rint telefoną, skambinti, čiau viduje labai gražiai Tas montreoliečiams su- širdumo ir lietuviškos likiškų organizacijų tiek,
Kaip namų, taip ir kelių kad pasitiktų, ar geriau išpuošta, erdvi, šviesi ir darė kiek nepatogumų ir dvasios jaunikaitis. Tai kiek ir šventųjų, bet kasIšegztiminuoju aki?
akiniu?
priskiriu
pašaliai neaptvarkyti. pasakius, padėtų baigti daro malonų įspūdį. Pa pasilinksminimams sve- Į gražus mūsų lietuviško gi iš to, kad nei viena
kreivas akis atitie
Juos puošia netvarkingai kelionę. Šis būdas kaip tik maldų metu choras labai tainę teko samdytis pas jaunimo išeivijos pavyz- žmoniškai su savo veiki
sinu ir atnblijoniS
(aklose) akyse sugrąžint
išaugusi ir žmogaus ran ir buvo naudingiausias, gražiai giedojo, kur gir svetimtaučius. šiandieną dys. Duok Dieve, pasekti mu nepasirodo. Tuo pačiu j: koše
šviesą tinkamu laiku.
kos nepaliesta žolė. Keli nes ko norėjome ir laimė dėjosi keletas gana gerai montreoliečiai ir tuo nu- jo pavyzdžiu ir kitiems daroma gėda vietos klebo \ J. L. PAšAKARNIS, O. D.
išlavintų balsų. Negėda siskųsti negali, nes jau tu- mūsų jauniems išeiviams, nui ir patys sau. Kiekvie š 447 Broadvvay, South Boston
miesto kvartalai sutvar jome.
pasiklausyti
ir svetimtau ri pasistatę savo svetainę. Minimo p. Jasučio rūpes- na organizacija turi savo .a...................... -...............................
kyti žmoniškai ir primena Rytojaus meta teko kiek
Montreolo Lietuvių
i čiu jau yra gauta skaityk tikslus ir darbo linkme ir
kaimynę Ameriką. Gatvių no miestą paklaidžioti ir čiams atsilankius į tokią
l
“
Vytauto
”
Klubas
lai nuo p. Rusecko iš Kau- ji turi būti pastebima, kad 1 L St. LIQUOR STORE
pavadinimai, beveik dides | pasižiūrėti, ar neangavo bažnyčią. Matomai esama
nė pusė, šventųjų vardais; mūs mūsų akvs dėl virš rūpestingo klebono ir var- Šis klubas įsteigtas .1907 no nemažas lietuviškij ii yra, o ne organizacija
ir ne tik gatvių, bet ir ( nasakvto. Bet išorini a’ goninko. Montreolo lietu metais ir U0 šiam laikui knygų skaičius, Tikimasi tik popieroje. Man, tarp J Parduodam geriausius jvairūšių TONIKĄ, DEGšiaip kitokios užeigoms stebint iokio skirtumo ir vių bažnyčia statyta 1915, labai gražiai gyvuoja. Tu- jų gauti ir daugiau. Ankš- kitko, teko kartu dalyvau-Į ?J riųTINĘ,
ALŲ ir VYNĄ.
vietos, Gal vietiniai gy- (nesimatė, apart dienos metais pačių lietuvių au- ri apie 400—500 narių,; čiau montreoliečiai turėjo ti ir Dievo Kūno Dienos
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
komis. Bažnyčia, kaip ir nuosavą namą ir, dėka jos net keturias lietuviškas apvaikščiojime. Gal ir vi ?I Gorčiais
ventoiai tuo ir didžiuoja------- sviesos.
ir Bačkomis. Visų U.
si, tačiau svečiui atrodo Vietos Lietuviu švento visur kitur Amerikoje da veiklesniems nariams, ne- mokyklas, bet šiandiena sur taip buvo, tik man ne & S. firmų ir užsienio, pasirinkimas didžiausias ir įvairiausias.
roma, statyba skolon, nes perseniausiai pastaty t ą jau jų nėra ir apie jas vi- teko matyti, bet ką čia be (\J POKILIAMS,
Kazimiero Bažnyčia
labai keista, lyg ir niekini
VESTUVĖMS,
mas tų katalikams bran Sekmadieni teko atsilan ligi tam laikui surinktų; svetainę, kuria, reikalui e- sai nekalbama, Buvusių būdamas pastebėjau nega- | NAMUOSE VAIŠĖMS ir BU
I.IAMS. Specialiai kainos sugių vardų. Pavyzdžiui yra kyti į vietos Lietuvių šv. aukų neužteko bažnvčiai sant, ir naudojasi visi mokyklų įpasėkos labai liu nutylėti. Montreole y- įį] mažinamos.
Pristatėm- greitai ir
nastatyti, bet šiandieną Montreolo lietuviai. Da- gražios. Jas lankiusieji ne ra gana didokas skaičius veltui. Atdaras
nuo 8 ryto iki
jau, kaip teko patirti,; bartiniu laiku galvojama tik, kad gražiai taisyklin- bažnvčių ir, tikiu, kad jų 11 vak.
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES skolos turi vos vieną tūk prie klubo įsteigti lietu gai lietuviškai šneka, bet čia daugiau yra, negu ki
Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ii stantį dolerių ir tuo mon viškų knygų ir laikraščių i ir rdšo. Nevisai aišku ko- tam kuriam tokio pat gyPas J. STRIGUNĄ
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi treoliečiai gali didžiuotis. skaityklą. Tai yra labai i dėl jos likviduotos. Ar tai ! ventojų skaičium lygiam 1951. ST., SO. BOSTON, MASS.
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir malonia Apačioje bažnyčios yra gražus montrealiečių su J pačių tėvų kaltė, ar keno mieste. Iš pat ankstyvaus
patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite vidutinio didumo svetai manymas, sveikintinas su I kito. Nors bešališkai gal- ryto gatvėse rikiavosi
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
nė, bet ja nevisuomet ga- manymas. Šiuo švietimo • vojant negalima būtų dau- skaitlingos žmonių eilės.
REAL ESTATE
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKEI ’ima buvo lietuviams pasi- darbu daugiausiai rūpina- ' giau nieko kaltinti, kaip Kiek vėliau kas antra ga
INSURANCE
tvė traukė ilgiausios vir
CONSTABLE
48 Crescent Avenne,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
tinės,
su
atsidavimu
ir
Juxti.ce of the Peace
Telephone Columbia 6702
Visokios rūšies apdrauda ir tef
490Broadway, Tel.S.Boston3120
karšta malda Atpirkėjui
singas patarnavimas.
29 Savin Hill Avenne,
maldininkų,
prie
ankščiau
598
E.
Broadway, So. Bostoi
DORCHESTER, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
kiekvienos parapijos pa
Tel. Šou. Boston 1761
45 Hampden St.,
Residence:
918 E. Broadway
ruoštos sustojimo vietos
Tel. HIGhlands 4855
120 Marine Rd., So. Boston
♦
■ — altorėlių. Išpuoštų na- j Namu tel.: Šou. Boston 2483
Telephone South Boston 9367
ROXBURY. MASS.
mų ir lydimos akimis;
; skaitlingos minios judesys
DRAUGIJŲ VALDYBŲ
bei švelnus tylių šventų
giesmių aidas, traukte
ADRESAI
traukė
prie jų prisidėti/
“SAMMY’S”
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PASALPINE
Bet
tai
svetimtaučių
virti1
DRAUGUOS
VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS tVC.
New Florida House
nės; reikia prie savųjįj
Tirmlninkas Juozas Svagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
601 6th St., So. Boston, Mass.
prisidėti, juk ir jie negali
18 Park Avenue
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
atsilikti, jie turi tą patį
78 Marine Rd„ So. Boston, Mass.
Valgiai ir Kambariai
Vice-pirm. — Ona Jankienė,
įausti, ką jaučia ir kiti.
I'rot.
RaSt.
Jonas
Glineckis,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Prieinamomis Kainomis
Dėja. Liūdnokas
vaizdas.
P rot. Rnšt. — Elizabeth Oxalis,
Fin. Ra§t. Aleksandras IvaJka,
X•
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass.
Jų yra tūkstančiai, tačiau ŠI LTAS ir ŠALTAS VANDUC
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS,
eisenoje negalima buvo ir 1 min. nuo pajūrio maudynės
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
29 IVhippie Avė., Roslindale, Mass. ! Maršalka Jonas Zaikis,
iki tūkstančio priskaityti,
Tel. Parkway 0558-W
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
Sutaupyk
Pinigų-Pasirašyk
Kontraktą
HUL 0313
anaiptol, vos keli šimtai...
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre

Kaimynę Kanadą Aplankius

S!

7/

i
I

ii

• v

w

u
z

•9

OPTOM ET RISTAS

i________ T->_x

i

__________________________ ______________ ____________________________________ 4-

1.^4-—„

>Z •

• v

BRONIS KONTRIM
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Pasirašyk

Kontraktą Dabar!

NANTASKET BEACH

Žemiausios Anglių Kainos
Dabartiniame Sezone

105 West 6th St., So. Boston, Mass.
čią nedčldienĮ kiekvieno mčnesio.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. U. 7th St., So. Boston, Mass.______

E. Jsnnšonienė,
7;9q
vakare, pnbažnytlnėj sve
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. j
Drangija savo susirinkimus laiko kas , Visais draugijos reikalais kreipkltėe
antra ntaminka mėnesio.
1 nas orotokolu raštininke.
^WCXXXSCXSCX«SS3C<S6S«:

P. J. AKUNEVICH IR SŪNUS
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GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
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16-18W.Intervale
Street,•
MonteUo,MASS.
Mass. *
258
BROADWAY,
SO. BOSTON,
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
■

I
I
ŠIANDIEN!
I
j White Fuel Corporation
900 E. First St., So. Boston, Mass*
Telefonas SOUth Boston 4500

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pa mok i n antis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų
anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

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

>

'

Fesktadiems, Liepos 2-4. 1936

OSRBINtNKSS

TELEPHONE
2680

DAFBIfU Fi)(AS

"------

366 XV. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

NAUJA “KOVOJANČIŲ
BEDIEVIŲ” TAKTIKA

Ar Negalėtume Pagel Šeimos Atstatymas Sovietų
Rusijoj
bėti Persekiojamiems '
___—
Sovietai ypač pastaruo Jie legalizavo fakto mo
ju
metu suskato itin ener-I terystę, o ir įsiregistra
Lietuvos Piliečiams? gingai
reformuoti pačias vus kiekvienai šaliai

Maskva — Pagal naują
ją konstituciją balsuoti
turi teisę ir įvairių tiky
bų dvasininkai. Bedievių
sąjungos sluoksniuose dėl
to buvo bepradedą mur
viešojo gyve buvo Daliekama laisvė
mėti. Juos ramindamas ESkaitant dabar “Drauge” talpinamus iš Lietuvos svarbiąsias
nimo sritis. Pradėję pra-Į išsiskirti pagal norą.
milis Jaroslavskis, “Ko
laiškus, tiesiog šiurpu darosi dėl žiaurių priemonių, eitais metais nuo menko, Jokie kiti motyvai nebu
kurių vyriausybė griebiasi kraštui “nuraminti”. Karo palyginti, dalyko — kari vo reikalingi.
vojančių bedievių sąjun
gos” pirmininkas ir aukš
padėtis, špionažas, areštai, kalėjimas, sušaudymai — ninkų laipsnių grąžinimo “Senoji šeima turės būtas vyriausybės žmogus,,
tai visai nelietuviškos priemonės žmonių pasitikėji raudonojoj armijoj — jie ti išnaikinta... Besiplemui įgyti. Taip žmonių nuraminti negalima. Jei jie ne šiemet per trumpą laiką čiant socialinei revoliucipasak britų “Daily Telerimsta, tai tam turi būti priežaščių. Lietuviai jau ne paskelbė naujos konstitu jai ji savaime turės išgrap” šitaip jiems aiški
toki nemokšos ir beširdžiai, kad triukšmautų vien dėl cijos projektą, aukštųjų nykti”, neseniai, dar 1931
nąs:
“Vargu įtarsit mane, ko
ekonominių sąlygų. Jei kaimietis mato, kad valdžia mokyklų įstatymą ir nau- m. rašė oficialus dr-jos
vojančiu bedievių pirmi
supranta jo skurdą, įeina į jo padėtį, rodo geriausių Iją šeimos bei motinystės kultūriniams santykiams
ninką, noru užstoti kuni
norų jam pagelbėti ir ji pati pinigų nemėto, bet gyve globos įstatymą.
SSSR
su
užsieniu
palaiky

gus. Mes varysim bedie- "
na kukliai ir taupiai, — tai jis niekados nesišiaušės Oficiozinė Sovietų spau ti organas. Metais ankš
višką propagandą, bet kad
prieš vyriausybę, tik ištvermingai kentės ir iškentės, da, kalbėdama apie tas re čiau kitas oficialiosios
f
administracinės
priemo
kad ir dideliausią krizę. Bet jei Lietuvos gyventojas— formas, kiekviena proga propagandos organas ra
nės dažnai tik didina reli
kaimietis ar miesto darbininkas — pastebi, kad val skelbia, kad tai tik nuose šė: “Turėti savo kampelį,
ginį fanatizmą, mes sto
džia tai ponai, kurie paniekinančiai ir išdidžiai su juo
žingsnis sovietinės savo šeimą, savo atskirą
jom prieš kunigų balsavi
apseina, prie to, dar tie ponai neteisingi, nes vienus klus
pradėta link- gyvenimą buvo individumo teisių atėmimą.
glosto, kitus plaka; kad tie ponai valdininkai patys revoliucijos
buržuazinio
me,
bet
jokiu
būdu
ne
grį'
alistinio
Nors tikėjimo mirtis vis
lėbauja ir susiteršia nešvariomis milijoninėmis “afe žimas prie kapitalistinių- rėžimo išauklėtų darbininžengia į priekį ir tikinčių
romis” (suprask, viešojo iždo vagišiavimu); kad tie buržuazinių tradicijų bei kų idealas. Tačiau prolejų
bei kunigų skaičius vis
ponai jį “mužiką” apkrauna nepanešamais mokeš- formų. “Socialistinė spa- tariatas, sąmoningai sumažėja,
čiais, kuriuos išspaudžia be pasigailėjimo, grasinda ! lių m. revoliucija... padėjo, vokiąs savo klasės tikslus,
mūsų šaly vis dar tebėra
mi ir faktinai atiduodami jo ūkį ir mantą varžyti- į'pagrindus visiškai ir ga nėra reikalingas šitų bur
milijonai tikinčiųjų.
nėms; kad jie apgaulioja jį rinkimuose, statydami
MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
žuazijos
kvailybių.
Jos
lutinai
moteriai
išlaisvinKai kas mano, kad tikė
■v •
tik savo kandidatus ir, įsigalėję valdžioje, kėsinasi Į
J ; ti... Tačiau pirmaisiais po jam svetimos, jos priešin Šv. Petro lietuvių pa r. (So. Boston, Mass.) vargoni jimą praktikuoti uždrau
sutramdyti žodžio, spaudos ir sąžinės laisvę — ar gi
ninkas, N. A. Vargonininkų Sąjungos skyriaus iždi
karo ir ginkluo- gos jo tikslams...”
reikia stebėtis, kad kaimietis, taip smaugiamas už j pilietinio
ninkas ir choro vadas per porą mėnesių labai sunkiai dus praeis ir tikėjimo ko
tos
intervencijos
užėjęs
ej
Tačiau
tokio
“
kolektyvi-|
vos. Tai visiškai netiesa:
gerklės tiesiogine ta žodžio prasme, pagaliau pasipur .
---- nio kalėjimo” idealas da darbavosi ir tebesidarbuoja, kad pirmoji Naujosios mes dar turėtumėm kovo
konominis
šalies
suirimas
to, nes ir jis nori gauti kiek oro toje “laisvoje” Lietu ir dar iš priešrevoliucinio vė vaisių, kokių toli gražu Anglijos Lietuvių Katalikų Dainų Šventė pavyktų.
voje, dėl kurios jis dirbo, sielojosi ir savo kraują lie
Jis yra gyviausioji pajėga muzikų - vargonininkų ii’ ti su tikėjimu ir jo orga
Sovietų
vyrai
nepageida

laikmečio
paveldėtas
ne

jo? Gi čia už tai, kad jis nori gyventi ir naudotis ly
chorų tarpe. Muzikas Juška yra uolus ir energingas nizacijomis”.
vo.
Tam
tikroj
visuome

pakankamas
kultūri
n
i
s
Taip byloja tas pats Jagiomis piliečio teisėmis, jį vaišinama kalėjimu ir kul moters lygis neleido jai nės daly negatyvinės pro- * darbininkas, pirmosios N. A. Dainų Šventės įkūrėjas.
komis. Galima sau įsivaizduoti, kiek kartumo prisi
Jis diriguos 500 dainininkų chorą, liepos 26 d., Palan ?oslavskis, kurio bedieviai
pagandos
dėka,
tiesa,
pa

pilnai
naudotis
įstatymo
1930 m. siūlė uždaryti vi
renka prislėgtoj lietuvio sieloj, ir kas nepakenčiagoj, Lawrence, Mass.
vyko
išnaikinti
šeimos
numatytomis
teisėmis
ir
sas bažnyčias Maskvoj, o
miausia, kad tas viskas reikia iškentėti ne nuo sve j be pavojaus ateičiai vyk-j dvasią. Tačiau
Senąją, pirmųjų revoliu (tik suvalkiečių) neleido 1932 m. — visoj Rusijoj.
timšalio ruso, bet nuo saviškių. Gaila mūsų Lietuvos.
dyti
pilietės
ir
motinos;
visuotinis
moralės
pa

cijos
dienų visiško moters kelioms dienoms pas gimi Dabar taip staiga atsira
Mums amerikiečiams, seniai jau užmiršusiems pareigas... Kapitalistinės j
krikimas
išaugo
iki
laisvės koncepciją jau pa nes j Suvalkiją, nors į ki dusio tolerantingumo mo
rusų priespaudą, sunku įtikėti, kad Lietuvoj vyktų eksploatacijos sunaikini
rimto
pavojaus
visuo

keičia moters kaip moti tas vietas leido važiuoti. tyvai yra kiaurai perma
toki dalykai, kuriuos aprašo ten gyvenantieji žmonės, mas SSSR, materialinės
bet neužginčyjamas faktas, kad ten yra karo padėtis, gerovės augimas ir darbo menei; valstybė pasiro nos iškėlimas.
Nemuno linija labai sau tomi: pakanka pažiūrėti į
dė
nesugebanti
aprūpin

Vietoj žūtbūtinės kovos goma, kad judėjimas ne naująją konstituciją, kad
liudyja apie šiurpią tikrovę. Reikėtų juos kaip nors žmonių politinio be kultū
ti
nė
nedidelės
dalies
su
“senąja šeima” ir “vie persimestų į kitas Lietu pamatytumėm, jog
gelbėti. “Draugas” labai tiksliai samprotauja, kad rinio lygio pakilimas lei
bezprizornikų,
benamių
našalės išsiskyrimų tei vos dalis. Nors ir kitose kandidatus.. į sovietiškąjį
mums privalėtų sukurti tam tikrą pastovų fondą Lie džia dabar peržiūrėti se
valkatų
vaikų...
sės”, užfiksuotos ligšioli Lietuvos dalyse nėra visai parlamentą tegalės staty
tuvos kankiniams šelpti. Čia labai svarbu duoti jam nuosius 1920 įstatymus.”
Prie
šitų
aštrių
šeimos
niame Sovietų vedybų ko ramu. Proklamacijos plin ti institucijos, kurios fak
tinkamas vardas. O kad taip jį užvardinus: “Fondas Čia pacituota “Izvestiproblemos
akstinų
prisi

dekse, naujasis įstatymas ta, o kartais pasitaiko tiškai yra komunistų par
Lietuvos laisvei galbėti?” Laisvę mylį amerikiečiai jų” redakcijos žodis — įišugdytų jį kaip ant mielių.
K. žanga į naujuosius SSSR dėjo dar ir gimimų suma- kalba apie “kovą su leng gaisrų bei susikirtimų su tijos organai.
■ žėjimas.
vapėdiškomis pažiūromis policija, bet mažiau kaip Pavojaus, kad gali būti
šeimos globos įstatymus.
“Mums reikia žmonių!” į šeimą ir šeimos parei Suvalkijoj, kur svetim išstatyti reakciniai kandi
Sovietų publicistas su- šaukia “Trud
___ ” laikrašty
v gas”. Sovietų spauda kal taučių nuošimtis daug datai, nėra. Tokiomis ap
maniai ir dailiai suregz- (1936. VI. 27) prokuroras ba apie naujųjų reformų mažesnis, lietuvių susipra linkybėmis pademonstruo
ta frazeologija nori įti- Zolcas. “Abortas, kuris nuoseklumą ir apie seno timas didesnis ir žmonės ti tolerantingumą jiems
Klausiama komunistų:’ kam jie kitose šalyse akinti skaitytoją, kad naikina gyvybės gemalus, sios revoliucinės linijos nuo seniau buvo pratę tėra tik naudinga, juoba,
gituoja už taiką ir už panaikinimą “kapitalistinių
armijų”, gi patys savo “darbininkiškoje” Rusijoje pa šeimos apsaugos įstaty mūsų šaly neleistinas... evoliuciją. Laikydamies tų kiek geriau gyventi, ma kad tokiu būdu, jie mano,
mas, koks jis dabar pri Šeima ir vaikų gimdymas pačių terminų, tegalime žiau sprandą lenkti. Tad būsią galima patraukti
laiko ir vis stiprina milžinišką kariuomenę ir karštai
imtas, negalėjo būti pa yra ne privatus, bet visuo tik konstatuoti, kad gyve judėjimas eina iš lietuviš- balsuoti ir tuos “milijonus
užgiria Kinų užsimojimus kariauti prieš Japoniją?
skelbtas 1920 m. tik dėl meninis reikalas. Sovietų nimo reiškinių nuoseklu kiaušių dalių, kur dau- tikinčiųjų”.
Ir ką gi komunistai į tai gali atsakyti? Logiškai —
moteris turi lygias teises mas griauna utopines teo giausia stiprių ūkininkų.
nieko, bet savotiškai ar sovietiškai (vadinasi, nelo istorinių aplinkybių,
adeptų galvo
giškai) visuomet atsako taip: mes ruošiamės prie ap kad senieji įstatymai te- su yyfa^» tačiau tat jos rijas ir jų
“Tautininkai skleidžia TAUJĖNAI, Ukmergės
v•
seną
verčia
evoliucionuo- melagystes, kad sukilėlius
sigynimo karo, nes norime išlaikyti “revoliucijos lai buvo pereinamojo, paruo- neišlaisvina nuo didelės ir
Apskričio
mėjimus”. Ir ryšiumi su kurstymais kiniečių jie taip šiamojo pobūdžio. Deja, garbingos pareigos, kurią tis, nors jie patys ir neno finansuoja vokiečiai. Štai
kurie Jai skyrė gamta: ji yra ri to prisipažinti.
pat atsakys: kiniečiai nori apsiginti nuo imperialistų turim duomenų,
ir dabar (gegužės mėn.
Lietuvos “XX Amžius” gale) sušaudė keturis pa 100 metų senelis dirba
japonų. Labai gerai. Jei pripažįstama teisė apsiginti, naujojo įstatymo akivaiz motina, ji duoda gyvybę.
ūkio darbus
tai tegu visiems ji bus pripažinta, nes jei nusiginkluos doj kalba apie galutinį Tai didelės socialinės
triotinių
organizacijų
na

tik tas, kurs neva nori pulti, o apsiginkluos tas, kurs šen. sovietinių šeimos svarbos reikalas... Abor
rius ir paskiau privertė
neva nori gintis, tai išeis taip, kad norįs apsiginkluo koncepcijų sunykimą ir tai turi būti griežčiausiai
dar visus laikraščius įdėti Sukusčių kaime gyvena
draudžiami...
ti bus stipresnis už puoliką, ir rolės tuomet pasikeis: žlugimą pačių jų kūrėjų
Dailydės - Rastenio biuro senelis Matulis, kuriam
Perskyrimas iki šiol pas
besirengiąs gintis matys, kad “puolikas” yra silpnes ir ugdytojų sąmonėj.
(Elta) nužudytų dorų sukako 100 metų. Senelis
nis ir tada puls patį “puoliką”. Pagaliau, kuris nuo Tereikia šiek tiek įtemp mus buvo per lengvas...
žmonių apšmeižimą: būk jaučiasi visai sveikas ir
latos ginkluojasi, nežinia, ar jis ginsis ar puls. Sovie ti ir pavartyti senuosius Laikas juos pasunkinti, “Draugas” talpina laiš jie buvę svetimos valsty dirba ūkio darbus.
tai viena burnos puse sako, kad jie tik gintis pasiren Sovietų tekstus, kad pa- visų pirma turint galvoj ką iš Lietuvos, kurį para bės šnipai, gavę iš ten pa
vaikus, kurių gerovė tu šė veikėjas stovįs arti prie galbą ir tt. Tuom tarpu je, elgiasi žiauriau negu
gę, bet kita puse gana garsiai skelbė ir tebeskelbia, matytumėm, jog
kad jų vyriausias tikslas yra pasaulinė revoliucija ir šeimos sunaikinimas bu ri būti garantuota”.
tautininkų partijos.
pati žvalgyba per savo kadaise elgdavosi rusų ca
vo
vienas
iš
esminių
leniKoks
skirtumas
su
1930
tai ne bet kokia, bet kruvinų - kruviniausią. Jų val
Jis rašo:
žioplumą paskelbė, kad ro agentai. Jie nebesiskai
džia ir visa politika yra grynai militarinė. Komunis nistinės šeimos koncepci m. samprotavimais ir pro “Suvalkijos malšinimas tie sukilėliai apmokėję to su jokiu padorumu ir
jos elementų.
pagandos šūkiais, skel pavestas vadovauti trims vokiečiams sąskaitas. Yra žmoniškumu. Neužtenka
tų agitavimas už taiką yra tik gryna juokdarystė,
nes visi žino, kad komunizmas tik ginklais teužsilai- Buvo skelbiama visiška biančiais, kad vaikų auk “specialistams” rusa m s visai tikra, kad revoliuci to, kad nesiskaito su tau
ko. Taip pat visi gerai žino, kad komunistams labai moters laisvė atsisakyti lėjimas šeimoj padeda iš su pulk, šumskiu prieša nis sąjūdis remiamas tik tos daugumos valia, bet ėpravartu, kad visi kiti nusiginkluotų: tada jie vieni, nuo motinystės; vaikas silaikyti senajai nekenčia kyje. Komisaras Šumskis tai savo tautos kukliomis mė kankinti ir net šaudy
apsiginklavę iki dantų, valdytų visą pasaulį. Tačiau laikomas “svetimu, atsi majai sistemai!
turi plačius įgaliojimus, aukomis, panašiai kaip ti ūkininkus, kuriais re
Iš
šito
tikrovės
pažini

pasaulio valstybės vis dėlto ne tokios kvailos, kad tiktinai primestu kūnu”,
tik jo vardas valdžios ne spaudos draudimo laikais miasi visos valstybės liki
mas. Šaudo ne kokius val
kiaurai nepermatytų gramozdiškos komunistų politi kuriuo nusikratyti mo mo, kuris sugriovė senas garsinamas, nors ir be to _ 1864 — 1904 m.
stybės priešus, bet ištiki
teris turinti pilną teisę. utopines koncepcijas, So spėjo Suvalkijoj pagarsė
kos.
“Jeigu amerikiečiai lie mus tėvynės sūnus, kurie
vietų
vyruose
ir
gimė
min
Abortų
laisvė
buvo
laiko

ti.
‘
Tačiau lengvatikių netrūksta. Tarp jų ar tik ne
prie to darbo savo trokšta savo tautai ir val
“Lietuviai policininkai tuviai
pirmoj eilėj bus lietuviški bolševikėliai, kurie taip ma ne bėdos dalykų, kaip tis radikaliai pasukti kita
aukomis kiek prisidėtų,
lengvai pasigauna ant rusiškos meškerės. Kaip gaila, dabar skelbiama, bet visi linkme. Birželio 27 d. įsta labai nenoromis vyksta tai visam reikalui priduo stybei teisėtumo, vienin
kad jie neįžiūri vieno stambaus dalyko: remdami ka ško moters laisvės įkūni tymas yra akivaizdus šito Suvalkijon, kur ypač pa tų dar daugiau lietuvišku gumo ir gerovės.
ringus komunistų žygius, jie padeda atstatyti busi jimo ir todėl sovietiško pasukimo ženklas. Jisai, didinta raitosios policijos mo žymių, nes iš senų lai Tikrai liūdna ir skaudu.
mąją militaristinę Rusiją. Komunizmas tai tik inci garbingumo po ž y m i u. kaip jau žinome, nustato būriai. Labai nepatogu sa- kų iš jų tarpo kildavo lie Tačiau liūdėti neužtenka.
dentas Rusijos istorijoj. Jis tik laikinai apsvaigino “Moteris turi būti išlais bausmes už abortus, įve I vuosius mušti ir kankinti. tuviškos laisvės šūkiai ir Reikia eiti persekioja
rusų tautą ir, kaip bet kokia liga, negali amžinai var vinta nuo vystyklų ir vir da valstybinės paramos Kariuomenės ten bijoma gražios aukos kovai prieš miems į pagalbą. Juk ne
galima pakęsti to fakto,
ginti rusų organizmą.. Rusija komunizmu nusikratys, tuvės” — toks buvo vi teikimą ' gimdyvėms ir pavartoti. Ten bijo leisti žiaurią priespaudą.**
kad dėl kelių užsispyrėlių,
bet ji nenusikratys viena jai įgimta ypatybe — mili- suotinis moters išlaisvini daugvaikėms šeim o m s, kariškius ir atostogų pas
tvarko gimdymo klinikų, gimines, kad neužsikrėstų Prie šio rašto komenta dėl jų tuščios garbės ir
tarizmu. Militarizmas esminiai susijęs su rusų tauta mo šūkis.
ir komunizmas jį dar daugiau išugdė. Komunizmas Šitokios pažiūros buvo vaikų prieglaudų ir dar laisvės idėjomis. Taip šį rų daug nereikia. Iš jo ai asmeniškos gerovės turės
nuslinks, bet jis paliks dvi liūdnas savo pasekmes: užfiksuotos ir vedybų į- želių klausimą ir apsunki pavasarį karo mokyklos šku, kad tautininkai, no kentėti viso krašto žmo
I naujai išleistų leitenantų rėdami išsilaikyti valdžio- nės.
na išsiskyrimus.
ištvirkimą ir militarizmą.
K. statymuose.,
I
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DĖL NERAMUMU LIETU
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Penkiadienis, Liepos 24, 19S6

DARBININKAS

fi.

N. A. Pirmoji Dainų Šventė

Worcester, Mass.

------------------i tume lietuvių tautos daiOrganizuotų žmonių vei- miklumą. Vienas įžymiau- nų autoriaus, jie dažniauKRIKŠTAI
neseniai susilaukė sūnelio,
kla turi ypatingą savo1 šių senovės sofistų Plato- šiai yra nežinomi, dainuoAdomas
ir
Antanina
kurs liepos 12 d. tapo pa
psychologiją. Patsai skait-1 nas savo veikale “Repu- janti tauta jais ir nesirū
(
Sklutaitė
)
Bugašinskai
krikštytas
vardu Adomas.
lingo jaunimo būrio suor-i bįįce” rašo, kad muzika ir pina; pasitenkina tuo, kadį
Krikštino kun. Aug. Pet
ganizavimas darniai, ko-J dainos yra valstybės pa- dainos yra. Teisingai ra&o
tiems kunigams padėjo raitis. Krikšto tėvais buvo
iektyviai veiklai turi daug!matas, josios puolimas S. Čiurlionienė: "Pragydo
giedoti kun. Kazimieras Antanas Šilalis ir Marijo
kūrybinių savumų. Štai I menkėjimas patrau k t ų vienas, padėjo kitas, tre
Lošinskas ir kun. Juozas na Šilalytė.
dėlko net primityvus or tvarkos ir teisės puolimą. tysis padailino taip, kaip i
Giedra. Šv. mišias su asisganizuoto kolektyvo dar Taip pat laikydavęs muzi juto, ir ėjo, ir skrido dai
ta prie didžiojo altoriaus Herbert ir Malvina (Planūs judesiai, pavyzdžiui, ką visuomenės ir tautos na iš kiemo į kiemą, iš
atnašavo kun. dr-as Men tukis) Flint neseniai susižygiavimas eilėmis ir su stiprumo pamatu. Pagal kaimo į kaimą, iš tėvų lū
delis. Jam pagelbėjo kun. laukė sūnelio, kurs liepos
derintais žingsniais, ste Platoną iš muzikos ir dai pų į vaikų... ėjo, skambė
į Giedra ir kun. Jonas Msn- 12 d., tapo pakrikštytas
bėtojams daro įspūdžio. nų pažinimo grožio, kurio jo”. Tad brangindami mū
!delis. Prie šv. Juozapo al vardu Martinas - Arthur.
Didesnė minia dalyvių da įtakai veikiant, buvo gali sų tautos turtą lietuvišką
toriaus laikė mišias kun. Krikštino kun. Antanas
ro įspūdį klausytojams. ma prieiti prie aukščiausio jį meną - dainas, mūsų
Klebonas, o prie P-lės ŠŠ. Švedas. Krikšto tėvais bu
Masinis choras didesnių tikslo. Įvertindamas muzi chorvedžiai ir jaunimas
altoriaus kun. Lošinskas. vo Petras Platūkis ir Da
garsų stiprumu smarkiau ką ir dainas kaipo etinę deda daug pastangų, kad
Į kapines atvažiavo trys rata Platūkytė.
veikia į jutimo organus, auklėjimo galę, laikė ją šį pirmoji dainų šventė
kunigai.
i
be to jis skiriasi nuo ma taip atskiro intelekto, taip būtų sėkminga, o tuomet
Velionė buvo altoriaus ; Alfonsas ir Ona (Dameižesnio choro ir balsų ats visuomenės dorovės pa- bus sėkminga, kada visuo
ir rožančiaus dr-jos narė kiutė) Krušai neseniai su
matu.
palviais.
menė prijaus, parems sa
nuo pat tos dr-jos susikū silaukė sūnelio, kurs lie
Žmogaus dvasios išsi- vo atsilankymu, liepos 26
Kadangi be muzikalinių
rimo mūsų parapijoj. Pir- pos 12 d. tapo pakrikšty
veiksnių čia koncerto į- plėtojimas, anot Dr. J. d. 1936 m. Lawrence,
madienį tos dr-jos mote tas vardu Robert William.
Basanavičiaus
—
‘
Lietuvių
Mass.
Palangos
parke
spūdį didina minėtas ma
rys susirinkę prie velionės Krikštino kun. Antanas
sinės veiklos įspūdingu Kryžiai’, josios kultūra (Welchs’ Pond, Methuen,
I atkalbėjo rožančiaus dalį. Švedas. Krikšto tėvais bu
reiškiasi
ne
tik
rankų
dir

Mass.) Įžanga tiktai 10c.
mas, tai masinio choro
Daug žmonių dalyvavo vo William Dameika ir
koncertas, jei jo progra biniuose, ne tik sielos pa ir už tuos 10c. numeruo
pamaldose laidotuvių die Mary Dusette.
ma tinkama ir išpildymas dare, literatūroje, bet ir tus bilietus bus duodamos
ną. A. a. Marijona Greb- Jurgis ir Emilia (Baniūgeras, gali būti labai į- pačioje kalboje. Ilgus am dovanos pinigais. 1-ma
liauckienė ilgus metus iš tė) Jankauskai neseniai
spūdingas ir sugestyvus. žius nuolat kovodami dėl dovana $25.00; antra —
gyvena Baltimorėje: visi susilaukė dukrelės, kuri
savo
būties
lietuviai
nega

$15.00;
trečia
—
$10.00.
Masinio choro įspūdinkurie ją pažino mylėjo, liepos 14 d., tapo pakrikš
gumas ir sugestyvumas lėjo sukurti kokios nors Visuomenės atsilanky
nes visiems ji stengėsi pa tyta vardu Cynethia.
duoda jam nemažos auk- literatūros. Visas jų dva mas priduos mūsų jauni
gelbėti jų varguose. Jos Krikštino kun. Aug. Pet
MUZIKAS JUOZAS ŽEMAITIS,
gal i o s
ir sios padaras reiškiasi dai mui ir rengėjams daugiau Šv. Kazimiero lietuvių par. ^(Worcesten Mass.) ilga vyrui Jonui Grebliauckui raitis. Krikšto tėvais buvo
lėjamosios
reikšmės. Gerai nusiseku nose. Anot F. Tetznerio, ūpo ir energijos tolimes metis vargonininkas, gabus muzikas ir populerus jau reiškiame giliausią užuo Juozas Banys ir AnU
si tokia dainų šventė, gali lietuviai turi dainų dau niam veikimui. Maironio nimo tarpe. Muzikas Žemaitis turi gerą chorą ir ra- jautą. Kun. Mendelio pa Barry.
būti labai stipri priemonė giau ir gražesnių už kitas žodžiais: “Tegul skamba dio chorą, kuris kelis kartus išpildė Darbininkų Ra- mokslėly iškelta mintis
solidarumui, mūsų tautos tautas. Į lietuvių tautos mūsų dainos po šalis pla dio programą. Be to, p. Žemaitis yra gabus politikas. turėtų jį suraminti, kad Jonas ir Julia (Tralapiūgarbei pakelti, meilei ža poeziją mūsų bočiai yra į- čiausias!” Vox Humana. Jis dalyvauja Amerikos politikoje ir kelia lietuvių šis atsiskyrimas tai yra i tė) Rolanaičiai neseniai
dinti ir auklėti. Jau pats
vardą. Pirmoje Naujos Anglijos Dainų Šventėje p. tik laikinas ne amžinas. : susilaukė sūnelio, kurs lie
visos apylinkės parapijų
muzikas Žemaitis diriguos didžiulį 500 dainininkų Jis vėl ją matys ten, kur pos 16 d., tapo pakrikštychorij sujungimas, dainų
chorą, Palangoje, Lawrence, Mass., liepos 26 d. š. m. atsiskyrimo ašaros yra ; tas Jono vardu. Krikštino
nežinomos. Mirusiai mes ■ kun. Antanas Švedas.
šventės surengimas yra
didinga solidarumo, dainų
gautų žinių didžiuosius ■ sius laiko, tačiau vis buvo likusieji tariame — “am Į Krikšto tėvais buvo Emi
pamėgimo
ir Lietuvos
karščius praleido pajūryj, į viltis, kad pasveiks. Nedo- žiną atilsį duok jai Vieš lia Milius ir Edvardas Cao dabar tai atostogauja ra vidurių vėžio liga buvo patie”. Ilsėkis ramybėje navan.
meilės demonstracija.
Šv. Marijos kunigų - klie- jos mirties priežastimi, užbaigusi šio ištrėmimo ■Į
Tautos, kurioms lemta
Šeštadienį šv. Onos drrikų “kempėse”, Long La- j Mirė sekmadienį, liepos gyvenimo vargus.
iš senovės būti laisvoms,
jos narės eis išpažinties ir
ke N. Y. Už savaitės vėl 19 d., 8:30 vai. ryte. Venepriklausomoms, ugdy
SVEIKINAME
mano būti Baltimorėje at- lionė dar nebuvo taip se- Kadangi šią savaitę tre sekmadienį per 9:45 A. M.
damos visas mokslo šakas
gaivintas ir sustiprintas na, nes turėjo tik 54 nie čiadienį pripuola šv. Mag mišias “ in coroore” pri
labai daug dėmesio krei
ims šv. Komuniją.
pia į chorų kultūrą, nes Dėka Juozo Kvedaro-sū- jas išvažiavimo parūpino kaip fiziniai, ■ <taip dvasi tus amžiaus. Paliko dide dalenos, o sekmadienį mi
liame nuliūdime vyrą Jo nėsim šv. Onos vardadie
vokalinė muzika, dainos naus ir Alberto Matulio- gardžią vakarienę, kuri, niai.
šeštadienį moterystės
ną ir vieną sūnų Joną.
yra prieinamiausią plačio
nį,
tai
yra
visai
tinkama,
sakramentą priims Jurgis
----~ paganio paouiiigviiio,
pastangoms, ov.
Šv. aa
Al-- jei ne klystu,, buvo
A. A. MARIJONA
sioms masėms meno šaka, iJio
kad
Baltimorės
Kronistas
(Jasper) Jodalka, gyv. 5
m^n^a Juozelio mamytes,
GREBLĮAUCKIENE
LAIDOTUVES
turinti begalo daug auklė fonso Mokyklos alumnie- ponios
pasveikintų visas mūsų Atena g-vė su p-le Ona AKotrynos Kveda
jamosios reikšmės. Seno čiai turėjo pirmą savo va rienės. Išvažiavimo daly Žiauri mirtis vėl aplan Laidotuvės įvyko trečia- parapijos Magdalenas ir domavičiute, &gyv. 43 Covėje Graikai tvirtai tikėjo, sarinį išvažiavimą pono viai nuvargę, bet linksmus kė mūsų
Šį n.ai
kar- dienį. Į namus atvažiavo Onas. Visoms jis linki per lumbia g-vė.
niu^ų koloniją. oį
kad muzika ir dainos to Grebliaucko šore, sekma grįžo namo apie 9 vai. va i tą jį mums išplėšė visiems malda s atkalbėti kleb. jų globėjų tarpininkystę
Koresp. M. Y.
bulina žmogų ir jojo inte dienį, liepos 19 d. Apie 4 kare.
gerai žinomo mūsų koloni- kun. Lietuvnikas, kun. dr- ir užtarimą ilgiausių me
lektą, lavina gerąsias šir vai. po pietų atvyko kle
joj grabcriaus Jono Greb- as Mendelis ir jo brolis tų ir visų joms reikalin
bonas
kun.
Lietuvnikas
ir
dies savybes, aukšta eti
Jau dvi savaiti kaip ku- liaucko žmoną. Tiesa, ve- kun. Jonas ir p. Jonas Či- gų Dievo dovanų.
kos nujautimą bei proto kun. dr. Mendelis. Vedė- nigas Dubinskas ilsisi. Išjlionė sirgo beveik 6 mene- žauskas. Egzekvijas minėBaltimorės Kronistas.
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VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Parašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)
Saugiau yra neužsitikėt jais;
<
Saugiau būtų jei prie kankinių
Tamsioji minia stovėtų ištolo,
Ir negirdėtų aistrų kurstymų.
(Valeras žiūri į jį su panieka ir galvą linguoja.)
VALERAS
Tau ne pamokslai tik jų burtai baisūs,
Nes tame rados jiems nedalaikai. :
ANASTAZAS
Kaip, tai dievyste?
VALERAS
Juk tave sugavo
Kaip bandei burtais jautį atgaivint;
Pirm jį nuodingom dujom apsvaiginęs.
(Sarkastiškai nusijuokia.)
ANASTAZAS
Būt pasisekę, kad būtų toliau
Jurgis stovėjęs.
(Lyg sau galvą kraipydamas.)
VALERAS
Taip, bet jis pamatė
Pylstymą kraujo, todęl puolėsi
Ieškoti žaizdos ant jaučio, neradęs,
Apskelbė didį magą vyliugiu
Ir apgaviku.
(Garsiai juokiasi žiūrėdamas paniekinatnai į
Anastazą.)

SCENA IV.
__________Tie patys ir Audrianas________
AUDRIANAS
(Nustumdamas sargą nuo durų.)
Romos ciesoriau!
Pasigailėki, malonę suteik.
Daleisk man atgal Dacijon keliauti,
Ar liepk ir mane į liepsnas įmest.
(Didis nusistebėjimas ir betvarkė. Audrianas
labiau audringas negu nusižeminęs. Sofija bė
ga į jo glėbį.)
r
SOFIJA
(Meiliai apkabindama Audrianą.)
Tėveli!
AUDRIANAS
Brangiausia!
VALERAS
Kas tau, karaliau?
ALEKSANDRA
Kas atsitiko?
AUDRIANAS
Jurgis liepsnose
Stebuklus tveria.
.(Viena ranka apkabinęs Sofiją, kita rodydams
į duris.)
SILVANAS
(Į Valerą susiraukdamas rūsčiai.)
Jis niekus pliauškia.
ANASTAZAS
(Sarkastiškai, artėdamas ir rankas trindams.)
Ar tu sumišęs?
AUDRIANAS
Ne, bet būt geriau
Nustoti proto, negu kęst sielgraužą,
Kad suminkštėjau, kad jūs:paklausiau
Neprieštariauti kol jūs teisingumą
Naujos tikybos išbandysite.
VALERAS
Elgeis protingai.

AUDRIANAS
Kad daviau kankinti,
Negyniau savo išvaduotojo?

ANASTAZAS
Ką gi būtum pelnęs.
(Su panieka juokdamas.)
AUDRIANAS
Šiandien, būt jūsų.
Romėnų, kraujas plaukęs upėmis.
(Lėtai paleisdams Sofiją ir skėstelėdamas ran
koms.)
Pasigailėjau karo baisenybėms
Daugybes merdint, tik jį pasmerkiau
Būdelių nagams.
SILVANAS
Tas dėl išbandymo...
AUDRIANAS
(Rūsčiai atkirsdamas.)
•Kurs be pasekmės tęsias per ilgai.
Nes Jurgis jūsų ratus, reples, ugnį;
Įrankius kaitriausius kankinimui
Apgali kryžium... Jau priešai jį minia
Klaupia ir šaukias, kad juos krikštytų.
ANASTAZAS
(Sarkastiškai juokdamas ir rankas trindamas.)
Veltui jų maldos, krikštui reikia vandens;
O vandenį vartoti liepsnose,
Reikia stebuklų...
.(Susimaišo pamatęs įžengiantį Pasekrą, kurs
rūsčiai į jį pažvelgia ir ranką iškelia lyg jį
stabdydams.)
v•

SCENA V.

Tie patys ir Pasekras
PASEKRAS
(Lėtai įžengdamas, bet garsiu balsu.)
Tas jau atsitiko!
AUDRIANAS
(Piktai į Anastazą.)
Piktžodžiautojau!
(Bus daugiau)

į
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LINIJA
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neužmokėtų
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—RUOPirCIO 18
ristai-ės sėdo į gralų mil bolininkas J. Zintelis.
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KUN'GSHOLM, — — RUGSĖJO 10
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dirba
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praleisti dieną pajūryje. dienos įspūdžių, bet žino visų pasimelsti už jos vė
nas į savaitę. Dabar dirba Platesnes žinias apie kelione tei
lę.
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dami,
kad
ir
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metą
dar
keli šimtai vyrų.
Per metus choras dar
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
Redakcijos
Prierašas.
bavosi ruošdamas koncer su didesniu naujų narių “Darbininko” redakcija ir
korčių agentai ir visi švedu A
tus, Minstrel Show ir tam skaičiumi vėl atvažiuosim administracija reiškia n™
VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS merikos Linijos Skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
panašiai. Vasarą nori pa čionai, nuvargę, bet links Stepunkevičiam gilią už
Vyčiai išvažiuoja priva 154 Boylston St., Boston, Mass.
mi,
dainuodami,
grįžom
i
tys pasilinksminti. Apart
tiniais automobiliais lie
Jinai ir Aš uojautą.
mąudymosi ir įvairių žai namučius.
pos 26-tą į Lake Compondimų buvo pagaminta pie
ce, Conn.
retų paremti
šeimines
Šv. Onos draugijos me
tūs ir vakarienė. Per pie
programas.
tinės šv. mišios Šv. Trejy
tūs turėjome savo tarpe
POLITIKA
Atvažiavę nesigailėsite,
bės airių bažnyčioje bus
garbingus svečius, būtent:
Westfieldiečiai yra ra- nes kaip malonu pasivaži
kleboną kun. P. Juškaitį ir Liepos 7 dieną mirė Ale atnašaujamos šeštadienį,
ginami šįmet rimtai ap- nėti laivu, susitikti daug
jo asistentą kun. J. Plevo- na Stepunkevičiutė, 18 liepos 25 dieną, 7:30 vai.
svarstyti naują “Union naujų draugų iš visų Aką. Choro pirmininkas, p. metų amžiaus, gyv. 187 ryte. Visos narės kviečia
partiją, kurios kandida merikos šalių ir užmegsti
Konstantas Samulis, 'pa Conway Street su tėve mos dalyvauti, nes šv. mi
tu į prezidentus yra kon- naujus draugiškumo ry
margino dienos progra liais. Ji mirė Massachu- šios bus atnašaujamos vi
gresomanas Lemke ir į šius.
mos eigą, įvesdamas “im- setts General ligoninėje, sų narių intencijai.
MUZIKAS MAMERTAS KARBAUSKAS,
vice - prezidentus Bostono L. Vyčių N. A. kuopos
promtu” kalbą po pietų. Bostone. A. a. Alena išgubūtinai turėtų organizuoti
Tuoj po savo įžanginės įėjo Greenfield Franklin Šv. Onos draugijos pik Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijos (Cam- advokatas O’Brien. Kun. bus’us ar automobilius ir
kalbos pakvietė kalbėti p- County ligoninėje tris sa nikas pavyko, nors žmo bridge, Mass.) vargonininkas, jaunas ir energingas Coughlin su tūkstančiais daugybę jaunimo atsiųsti
lė B. Sutkiūtę, pereitų me vaites, o iš tos ligoninės nių ir nebuvo daug, bet muzikas. Muzikas Karbauskas yra jauniausias var savo pasekėjų remia šitą Į šeimines programas, ygonininkas Naujoje Anglijoje. Bet jis turi gerai išla naują partiją.
tų pirmininkę.
buvo nuvežta į Bostoną, draugijai liks pelno.
nač paskutinį vakarą į šo
vintą didelį chorą ir taipgi Radio chorą, kuris jau yra
Jurgis Jonas.
A. Dėdinas.
f Mūsų vadas, muzikas kur savaitę pasirgus mirė.
kius, į gražu Rogers Wilišpildęs keletą Darbininkų Radio programų. Pirmoje
Mamertas Karbaus kas, Laidotuvės įvyko liepos
liams
Dark Casino.
Naujos Anglijos Dainų Šventėje, liepos 26 d., p. mu-i
savo turiningoje kalboje 11 dieną, 9 vai. ryte iš šv.
Vietiniai Providence’o
zikas Karbauskas diriguos bendrą chorų chorą.
pagyrė chorą už vieningu- Trejybės airių par. bažnylietuviai
turėtu nuošir
į
mą ir bendradarbiavimą, čios su trejomis šv. mišiodžiai naremti mūsų jauni
Po to kalbėjo kun. Juškai- mis. Labai daug žmonių Šioje kolonijoje liepos 14
mą. Visi ruoškimės į Protis. Jo tėviški žodžiai gi- dalyvavo laidotuvėse. Visi dieną palaidotas jaunas
------------------viderce.
R.
Ii ai įstrigo į choristų šir- gailėjosi Alenutės, tos lietuvis policistas a.a. A- __
_____
r
_
__
___
_
L.
Vyčių
24-tas
metinis
Liepos 11, 12 ir 13 dd. Praėjusio trečiadienio
dis.
jaunos gėlelės. Ji buvo leksandras Rūkas, 29 me Šv. Kazimiero lietuvių pa- vakare savo susirinkime Seimas įvyks* šių metų
. Po vakarienės citras na vyzdys mūsų jaunimui, tų amžiaus.* Jis buvo vie ranijos bažnyčioje įvyko Sąjungietės (71-os kuo- rugpiūčio mėnesy 4, 5 ir 6
suėjo į viešbučio gražų Palaidota Kalvarijos ka- nintelis lietuvis policistas 40 valandų atlaidai. Buvo pos) nutarė turėti savo d. d. Šv. Kazimiero paraf
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
Gary’j.
garbingų svečių kunigų iš metinę gegužinę labai pui- pi joje Providence, R. I.
LIETUVIAI ADVOKATAI
Pačiuose karščiuose a. Jung. Valstvbių. Žmonės kioje vietoje, būtent: Pirmadienį, rugpiūčio 3 Ofisas: SANBORN BLOCK
a. A. Rūkas buvo pasiųs naudojosi Dievo malonė Brookside Parke. Šis pu- d., susipažinimo vakare,
Washington St.
tas su kitais policistais mis. Malonu mums Mon- švnas randasi prie pat bus perstatytas trumpas
Norwood, Mass.
suimti piktadarius, kurie treliečiams būtų, kad daž “Town line” Atholio ir O- veikalas, užkandžiai, ir
Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo Vieta:
važiavo tavoriniais trau- niau atvyktų garbingų range. Yra labai erdvi šokiai.
82 VVALNUT AVĖ.
kiniais. Policmonai sus- svečių kunigų._____ F. D. ruiminga salė dėlei pasi Antradienį, pirmą vakaTel. Norwoo<l 1020
tabdė traukinį. Piktada
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_
Rūkas pareiškęs, kad “jis
PIKNIKAS PAVYKO galima bus pasimaudvti bankietas pagerbimui ats115 Monk St.
juos tol vysis, kol pa Liepos 19 d., Klaipėdos arba luoteliais pasivaži- tovų ir svečių gražiausia- Tel. Stoughton — 12-W
KAINOS PAKILS
gaus”. Ir pagavo. Bet per parke įvyko Šv. Onos
- nėti.
įme viešbuty Biltmore Ho- STOUGHTON, MASS.
drdavęs piktadarius kitiems jos išvažiavimas, kuris T bendra rengimo Komi- tek
noKcistams. jis pats pra pavyko kuopuikiausi a i. siia įėjo Jieva
71
~
7 7 ‘ i Ketvirtadienį,
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Rasunaitė.
r
dėjo silpnėti. Bebėgdamas Dalyvavo daug žmonių ne nirm., Antanina Perekš- _paskutinį seimo vakarą įneršilo ir nuo to, nuvežus tik iš R. I., bet teko paste lienė. Veronika Geldotie- vyks šaunūs šokiai gra
(WRUBLIASKAS)
i ligonine, mirė.
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_________
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gijų
išrinktais
atstovais
Kleb. kun. S. Draugelis
riausia moterų ir merginų ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
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366 Broadway, So. Boston, Mass.
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nulenkę žilas galvas sako: giminių ir prietelių. Kas laičiams, o geros širdies Į
DARBININKAS
“Taip, Dieve, jau mūsų gali atitinkamai nupiešti žmonės palaiko aukomis
(THE W0RKER)
dienelės čia baigiasi”.
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laičius,
o
geros
širdies
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Mass. under the Act of March 3, 1870
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ties Dievo pareiškimą, kad
ELMHŪRST, PA.
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION RATES:
įjau jiems svajonių, darbų klausimams, Jeigu mums na aprašyti tą smūgį, kuo kyta paties Dievo mylėti i Domestic
yearly
.................
$4.00
Amerikoje
metams ....................... $4.00
Pelnas Nukryžiuoto Jė- Į ir žaislų dienos baigiasi ir, tie seneliai yra artimi, met negailestingoji mirtis savo artimą. Niekas nega įForeign yearly ......................... $5.00 Užsieny metams
........................... $5.00
zaus Seserų Vedamam kad jau laikas žengti į a- kaip tėvukai arba gimi- išplėšia vaiką nuo moti li atsisukti nuo našlaičio > Domestic once per week yearly $2.00 Vienį kart savaitėje
metams $2.00
! Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
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1 Įėję į tas, gyvenimo sun savo šventą pareigą, lai net ir čia apie tai rašyti. akis drąsiai pakelti į dan 366 West Broadway
South Boston, Mass.
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Našlaitis
žiauriausia gų ir tarti sąžiningai Die
kios naštos sulenktas, sa kome juos savo globoje.
Telephone SOUth Boston 2680
Kol mes esame jauni, vo kojas, i tas sunkių dar Toki seneliai laimingi mirties ranka pastūmėtas vui, kad jis užlaikąs arti
meilės įsakymą.
passed at the Session of rent provision therein notvvithsunku mums pilnai supra- bų sutrauktas rankas, pa .tuomi, kad turi kuo pasi nuo tėvų nesugebėtų vie moPavargėlių
sušelpimas
standing.
remti
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nas
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visuomenės
1935.”
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Seetion 2. Jurisdiction is hercmums mielu, jau jiems ne ! tus veidus ir vargu ašaro
čiai
vienuolių
pamokinti
lių,
kurie
tos
laimės
nesu

subrendęs
protas
nerastų
by conferred upon courts of
miela. Ko mūsų širdis mis aptemdintomis aki
AN
ACT.
kasdien - prieš i Seetion 1. Be it enacted, &e.. eąuity to enforce the provisions
trokšta, to jų širdis nepa mis ilgai žiūri į tą Sutvė laukia. Iškrinka jų šei galimybės prasimušti pro suklaupia
altorių ir savo nesutepto That seetion seven of the act, o f this act.
geidauja. Mes dar svajo- rėjo pareiškimą ir paskui mos, kartais mirtis vaikus įvairių sunkenybių ir pa mis
širdimis maldauja approved the twenty-sixth day
ankščiau pašaukia, kar vojų bangas, kurios nešteSeetion
3. This act shal!
tais nedėkingi vaikai pa neša jaunuolį į prapulties Aukščiausiojo palaim o s of April. one thousand ei8h* become
-------effeetive immediately
tys apleidžia, ir tie varg uolą. Kas nors būtinai tu visiems savo geradėjams. ■ hundred fifty-five (Pamphlet upon its finai enactment.
Ii I I j
.. I
■Iki
šai seneliai paskui priver ri ištiesti ranką ir patrau Tokių širdžių maldos lėk- Laws, three hundred tvventy- Approved — The 20th day of
sti būna vienur ir kitur kti prie saugių aplinkybių, i te-lekia į dangų ir, be abe įeight), entitied “An act relating I
1935.
glaustis elgetaudami.
prie aplinkybių, kurios jį jonės, turi daug svarbos, to corporations and to estates i June, A. 1). George
H. Earle.
Elgetauti sunku. Elge apgintų pastoge nuo šal kadangi mūsų Viešpats held for corporate, the t\ven- Ii
toms ne visur durys ati čio, maistu nuo bado, tikė čia ant žemės būdamas la tieth day of May, one thousand
hundred
and
thirteen
----- Rengia ----daromos. Ačiū Dievui, at jimu nuo bedievybės ir bai mylėjo vaikučius ir nine
Švento Kazimiero drau
(Pamplet Laws, t\vo hundred
ant
savo
kelių
pasisodinęs
siranda žmonių, kurie iš meile tautos nuo ištautėjiĮVAIRIŲ PARAPIJŲ KOMITETAI
forty-tvvo), is herebv fur- gijos knygos: Bažnyčioje
jų nekaltų kalbų klausy and
meilės Dievo ir artimo, mo.
ther amended to read as follovvs: buvo pranešta, kad j kle
davo.
Liepos - July 26 d., 1936 pašvenčia savo laiką ir Netekęs motinėlės, naš
Seetion 7. Whensoever any boniją yra parėję iš Lietu
gyvenimą tuos senukus laitis randa vienuolę, kuri Liepos 26-tą dieną bus property, real or personai, has vos Švento Kazimiero drPRIE EŽERO, ŠV. MARIJOS VILOJ,
prigisusdami ir įu karčias įvertindama jo jauną sielą proga Elmhursto našlai- heretofore been or shall here jos nariams knygos. Buvo
Elmhurst, Pa.
ašaras nušluostydami. To ir pasigailėdama jo tam tyną sušelpti, kuomet į- after be beąueated, .devised, or raginami nariai, kad atei
kį šventą darbą paprastai saus likimo, priglaudžia jį vyks didis metinis pikni conveyed to any ecclesiastieal tų atsiimt. Kunigai aiški
Pelnas Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vedamo
atlieka vienuolės. Tokį prie savo širdies ir malo kas parke prie ežero. Ten corporation, bishop, ecelesiastic, no, kad randasi labai ver
Našlaityno Naudai
prakilnų
darbą atlieka nia kalba, prižiūrėjimu ir jūsų atsilankymas atneš or other person, for the ūse of tingų knygų. Nariai ragi
Nukryžiuoto Jėzaus Sese : pamokinimu palengvina ir dvigubą naudą, būtent, any church. congregation, or nami netiktai perskaityti,
Bus lenktynės seniems ir jauniems, bingo, rys.
patys praleisite laiką lin religious society, for or in trust
atsargiai veda jį žingsnis ksmai, ir kartu paliksite for religious vorship or sepul- bet duoti kitiems skaityti.
šokiai, įėjimo dovana, skanūs užkandžiai ir gėri
i į žingsnį, iš tos našlaitys- skatikėlį Nukryžiuoto Jė ture, or for ūse by said church,
mai, įvairūs kontestai. Taipgi tą dieną bus išleis
NAŠLAIČIAI
ITALAI
ta trys dovanos: 1-ma, S5.00; 2-ra, Ranka išsiuvi
tės skausmų bedugnės į zaus Seserų našlaitynui. congregation, or religious socie
ty,
for
a
school,
educational
insnėtas “Luncheon Sėt”; 3-čia, Ranka nupieštas pa
Tėvukai lieka elgetomis. naudingumo aikštę Dievui Prisidėkite prie gero dar
Shenandorį, italų palygi
titution, convent, rectory, par.-•£* Lieka ir vaikučiai našlai ir žmoniiai.
veikslas.
namai
su kitomis tauto
bo — važiuokite į šį pikni sonage, hall, auditorium, or the
Rengimo Komisija Visa Širdimi Darbuojasi, čiais. Jau kam-kam turė Nukryžiuoto Jėzaus Se ką ir pamatysite, kad šir Įmaintenance
of any of these, the mis yra gana mažas skai
Kad Šis Piknikas Gerai Pavyktų. Visus Nuošir tų mūsų širdys būti atda serys daro viršminėtus ar- dys atsigaivins.
šame shall be taken and held čius. Nežiūrint to, jie ga
džiai Kviečia —RENGĖJAI.
įtimo
darbus
našlaičiams,
ros, tai tiems nabagė
Tą dieną bus išleista subject to the control and dispo- na svarbią rolę lošia gyve
liams, netekusiems tėvų, įjos pašvenčia laiką naš- trys dovanos $5.00; “ Lun- sition of such officers or autho- nime. Miesto valdyboj jie
cheon Sėt”; rankų nupieš-ieties of such church. congrega- turi, councilmoną, taipgi
f,
tion, or religious society, usages, mokyklų direktorių, dvi
tas paveikslas.
Rengimo komisija visa Įor corporate reąuirements of mokytojas ir policistą. Jie
SKYRIAI:
širdimi darbuojasi, kad
1__ SU<^ c^urt'^’ congregation, or re- turi medinę bažnyčią, ir
society. vhich control patys
italai, paprastai
šis piknikas gerai pavyk- i‘•ligious
ALG onqn-3108
Brighton 314 Wash.
and disposition shall be exereised bažnyčios lankymu
sek
tų. Kviečia visus: didelius, in accordance with and subject
KIRklnd-6820
Cambridge 4 Brattle
madieniais
nelabai
atsižy

mažus, senus, jaunus! At to the rules and regulations,
Charlestown 161 Medford
CHA ston-0086
važiavę netik patys pasi usages, canons, discipline and mi, yra apsileidę. Bet visi
GEN eva-1350
Dorchester 346 Talbot av.
linksminsite bet taipgi pa- reąuirementss of the religious jie laiko sau už didelę gar
Malden 69 Pleasant
MAL den-6800
linksminsite našlaičius Ir body. denomination or organiza- bę vadintis save italais ir
Norwood 269 Lenox
NORwood-0764
SenellUS, nes Šis išvažiavi- lion to which such ch'urch, con- katalikais. Tened r į s t a
Roslindale 6 Corinth
PAR kway-3900
mas rengiamas jų naudai, gregation or religious society juos pavadinti bedieviais.
Roslir.dale 6 Corinth
PAR kway-4210
Tat visi į Elmhurstą, Lie-Ishaū belong, būt nothing herein Savo bažnyčios globėjos
Roxbury 99 Warren
HIG hlnds-6450
kuoiškilminpos 26-tą dieną!
jcontained shall authorize the šventę jie
South Boston 463 Broadway
SOUBos-1830
Rengėju Komisija tliversion of an-v property from giausiai apvaikščioja. Jų
Executive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
the purposes, uses, and trusts to į bažnyčia yra pavesta Glo
Nights Sundays Holidays
KEN more-8100
!which
it may have been hereto- j bai Motinos Švenčiausios
MERGAIČIŲ
j fore lawfully dedicated, or to j Mt. Carmel. Pereitą sek
REKOLEKCIJOS
which it may hereafter, consis- i
Mergaičių Rekolekcijos jtently herewith be latvfully de- į madienį jie tą šventę mi
iškilmingai.
prasidės liepos 27-tą ir dicated: And provided, Ali char- ■ nėjo labai
Pradėjo
su
bažnytine
pro
baigsis liepos 30-tą dieną. terš herotofore granted for any I
Tėvas Gabrielius, pasijo- church, congregation, or reli cesija gatvėmis ir baigė
nistas, ves rekolekcijas. gious society, without incorpora- šaudymais (firewo r k s)
ting therein the reąuirement that Kaikurie jų papročiai yra
Ihe property, real and personai, gana keisti ir iš šalies žiū
of such corporation, shall be rint kvaili. Procesiją jie
taken, held, and enure subject bando sudaryti labai spal
the control and disposition as vuotą, neša daugybę viso
! NAUJAS PENNSYLVA- j to
herein provided, būt which are kių
vėliavų, daugiausia
NIJOS ĮSTATYMAS,
in other respects good and valid, bažnytinių, bet nepamirš
TVARKANTIS BAŽNY įand shall be in all respects as
ČIOS NUOSAVYBĘ ,good and valid, for all purposes, ta nė savo tautos vėlia
vos. Taipgi neša altorėlius
;as if the said reąuirement had
ir stovylas. Stovylos pa
Žemiau paduodame nau Įbeen inserted therein when the prastai įvairiausiai aprė
jai išleistą 1935 Pennsyl Į said eharters were originally dytos su kaspinais, ant
granted and the title to all provanijos Valstybės įstaty- [perty,
real and personai, hereto- kurių segioja dolerines.
mą,
kurisai patvarko' ,
..., , or con- Su italais miesto valdžia
Pennsylvanijos bažnytinę Įįveyed- to such- church,
congrega ir politikieriai, nežiūrint
nuosavybę. Pagal šį įsta tion, or religious society, or jų mažo skaitliaus, rimtai
tymą bažnytinė nuosavy which may have heretofore been skaitosi. Jų reikalavimus
bė yra tvarkoma ir valdo granted or conveyed by such tankiausiai patenkina, gal
ma taip, kaip kiekvienai corporation, shall be firm and dėl to, kad jie laikosi grie
atskirai tikybinei konfesi stable forever, with likę effeet žtos vienybės.
jai įstatymas leidžia, ir as though the said reąuirements
sako. Katalikiškų parapi had been contained in the charDARBAI
jų nuosavybė yra tvarko ter of such corporation when the
Shenandorio apylinkyj
ma pagal Katalikų Bažny- 1----^™e> was originally granted:
(Provided, That all property, real šįmet, palyginant su per
čios Kanonus, protestantų and personai, held by such
pagal protestantų bažny existing corporation, shall enure, nai, darbai eina daug ge
čios įstatymus. Čia pa? and be taken and held subject to riau. Nedirba kasdien, bet
duodame įstatymą anglų the control and disposition as visi gauna kas savaitę po
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON
kalboje kaip Jis yra išlei herein provided, with likę effeet porą ar daugiau dienų pastas:—
as though such provision had dirbt. Mat yra bandoma
Telephone HIGhlands 1920
“Laws of the General been inserted in the charter of vykdinti darbo padalini
Assembly of the Common- such corporation when original mą, pagal mainierių uni
z. weatth of Pennsytvania ly granted, any other or diffe- jos reikalavimo.
Gib.

Pennsylvanijos Žinios
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Penktadienis, Liepos 24, 1936

Rytinių Valstybių Žinios
JERSEY CITY, N. J.
ŠV. ONOS ATLAIDAI
Vietinė lietuvių parapi
ja ant Grand Str. ir Manning Avė. liepos 26, sek
madienį apvaikščios savo
Užtarytojos, Šventos Onos
šventę. Suma 10:30 A. M.
bus su įstatytu Švenč. Sa
kramentu ir procesija.
Vakare 7:30 bus iškilmin
gi Mišparai. Bus svečių
kunigų.
Kviečiami visi
kaip Jersey City, taip ly
giai ir kitų kolonijų lietu
viai atsilankyti į bažnyti
nes iškilmes.
TRADICINIS BALIUS
Liepos 25 d. šeštadienį,
8:00 P. M. parapijos salėje
įvyksta metinis Tradicinis
balius su šokiais. Užpra
šyta gera muzika. Bus įvairių margumynų. Kvie
čiama visus atsilankyti.

IŠVAŽIAVIMAS Į
CLIFFSIDE
Liepos 19 d. Jersey City
lietuviai pasisamdė bus’ą,
o kiti savo automobiliais
turėjo išvažiavimą į šv.
Pranciškaus draug i j o s
pikniką Cliffside, N. J.
Tenai vietinių veikėjų bu
vo labai maloniai priimti.
Laiką smagiai tenai pra
leidę visi patenkinti grįžo
namo.

visi apylinkės lietuviai.
Rytą laike šv. mišių, ku
rias atnašaus pats klebo
nas, per “ofertorium” gie
dos svečias solistas. Va
kare bus programa, kurią
išpildys Šv. Cecilijos cho
ras vad. muz. A. Stanišauskui. Taipgi bus iš
choro solistu: p. R. Jurkaitienė, p. S. Venckienė,
pp. Juociutė vir• Demskiutė,
p. Ml. Daukšienė,
ir seniaus buvusi choro narė
p. Petrulienė ir kiti. Tadgi visi, o visi būkite tą
vakarą ir pagerbkime mū
sų vadą ir ganytoją. Visi
įsigykite tikietus iš an>r>- i
to, kurių galite gauti pas
rengėjus, kad paskui ne
reikėtų pas duris stovėti
arba grįžti namo be vaka
rienės. Laike vakarienės
patarnaus moterys sąjungietės ir jaunos panelės.
A.

X

Dainų Švente
Rengia N. A. Lietuvių Parapijų Chorai
Kurie Sudarys Bendrą Chorą Iš

• v

WASHINGTON DEPOT,
CONN.
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-

ŽVEJYS PRAŽILO BEKO
VODAMAS SU GYVATĖ
MIS

Birželio mėn. į turgų at
važiavę daukšiečiai pasa
kojo apie šiurpią ir baisią
kovą žvejo su gyvatėmis
Žuvinto pelkėse, ta kova
trūko apie tris valandas,
bet jos užteko, kad šitas
dvidešimt septynerių me
ATOSTOGAUJA
tų vyras rastų paausėse
Dabar daugelis lietuvių sidabrinių plaukų.
atostogauja. Kiti išva
žiuoja kitur, o kiti pajū Pil. K. pavakare pasiekė
ryj. Linkėtume visiems Dovanios upę Žuvinto unę
lietuviams
laimingų ir ir šiauriniame jos šone iš
metė tinklus. Nenorėdami;
malonių atostogų.
Tik lietuviai turėtų bū irtis kelius kilometrus pa
ti labai atsargūs važiuo kraščiu į Dovinės vagą,
dami automobiliais, nes jis sumanė palikti valtį
ant
paprastai sekmadieniais palių pakraštyje
o pats paliomis
ir šeštadieniais keliai bū kranto,
•v
grįžti
namo.
Tuo labiau,
na užgrūsti automobiliais.
kad paliomis daug arčiau,
LIETUVAITE LAVINSIS negu Dovine, kad kitą die
ną bus daug arčiau pa
MUZIKOJE
Teko girdėti, kad lietu siekti ežeras.
Ištraukęs valtį į palių
vaitė Stefanija Dilijoniuteiš Bristol, Conn. pradės pakraštį, jis žinomais ta
lavintis muzikoje. Ji mo kais patraukė Daukšių
kysis pas Rosa Ponelle, kaimo link. Pakelėje išsi
New Yorko Mieste. Svei laužė pušaitės sausą šaką,
kiname ir linkime jai pra kad iš jos pasiramščiuoti,
simušti kuoaugščiausiai ir šokinėdamas nuo kups
muzikoje. Ji yra jauna ir to ant kupsto, šitoje kimpaeina iš pavyzdingos lie sinėje skubėjo namo.
tuvių katalikų šeimynos.
Bešokant
ant vieno
Sek, Stefanija, Onos Kat- kupsto apie jo koją apsikauskaitės pėdomis! Būk viniojo didelė gyvatė. Jis
ištikima katalikybei ir lie tvojo per koją lazda, tai
tuvybei.
kydamas į šnypštančios
Sesutės Stefanija ir Sei i gyvatės galvą, bet gyvatė
mą yra garsios veikėjos persirengė nuo kojos ant
Lietuvių Kataliku Kry lazdos. Išsigandęs, bet ne
žiuočiu, Bristole, jaunimo nustojęs šalto proto pil.
draugijoj ir Connecticut K. tvojo lazda į čia pat
Valstybės lietuviško kata augančios pušaitės kamie
likiško jaunimo organiza ną pirmiau nei šnypšdama
cijoj. Abidvi kartais gieda gyvatė snėjo įkirsti jam į
airių bažnvčioje, jungtu ranka. Gyvatė ištyso ir
vėse ir laidotuvėse ir tt. nukrito ant palių dumblo
ar tai Terryville. ar tai šalia pušaitės. Tik dabar
Bristole. Jos mokindavosi. nil. K. pastebė jo, kad anie
rodos, pas Oną Katkaus- ii knibžda gyvatės, šnypš
kaitę. Malonu pažymėti, čia, iškeltomis galvomis
kad mūsų lietuvaitės turi grasina jam. Jis nejuokais
ambicijos lavintis muzi išsigando, nes buvo tik
koj.
basinvčia istoięs į klum
pes. Manė bėgti, bet viena
gyvatė prisiartinusi kirto
iam į koja. Jis tvojo lazda
jai per galva, gyvatė šny
Pasidarbavimu p. Aukš- pšdama pakilo ant uode
tikalnienės (Colnev), Dr. gos ir privertė ji trauk
M. Aukštikalnio žmonos, tis. Gyvatės sekė jį įsiutę,
tūlas laikas atgal čia susi puldamos ir kanodamos
tvėrė Vaizbos Buto orga jo drabužius, sukdamosios
nizacijos pagelbinin k i ų anie jo lazdą ir lėkdamos
grupė. Į valdybą įėjo ga nublokštos nuo lazdos toli.
bios moterys, būtent, p. A. Ir po atkaklios poros va
Janušaitienė, gerai žino landų kovos, jau prieblan
ma veikėja, pirmininkė, S. doje, nieko neliko dau
Sapranienė, Dr. Saprano giau, kaip me^ti lizdą su
žmona, vice - pirmininkė, gyvatėmis ir bėgti į kai
p. Kalias, Dr. AukštikaL mą namo. Tik vargais ne
nio sesutė, iždininkė p. galais naktį pasiekė savo
Kupstienė, duoklių rinkė namus.
jos p. Lasky ir p. Aukštikalnienė.
IŠ LIETUVOS
Šio skyriaus tikslas pa
SALDAINES!
gelbėti Vaizbos Butui dar
be kaip tai biznyje ar pro Ką tik gavome iš Lietu
fesijoje ir taip pat politi vos skanių saldainių. Dė
koje. Prie to skyriaus ga žutė 2 svarai — $1.10.
li priklausyti tik Vaizbos Užsisakykite ‘Darbininke*.
Buto narių motinos, žmo
nos, seserys ir šiaip gimi Telefonas: Plaza 1350.
nės. Mokesniai metams 50
centų. Skyriaus susirinki
me nutarta rengti vaka Graborius ir Balsamnotojas
423 S. Paca Street
rus su užkandžiais.
BALTIMORE, MD.
Rap. M. E. Zailskienė.
v•
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PALANGOS PARKE,
Laivrence - Methuen, Mass.
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Kalbės Mass. Gubernatorius James M. Curley.
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t
♦

i
♦
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t

»
Lietuvių veikimas men
I
i
t i
i
t
*
kas šioje kolonijoje. LRKŠi Dainų šventė bus tikrai Istorinė. Dalyvauja •i
i
A
i
t
t
t
SA. 205 kp. gerai gyvuo
Chorai iš So. Boston - Nonvood - Cambridge - Montel- ♦
»
ja. “Darbininkas” ir ‘Gar
lo - Worcester - Lowell - Lawrence - So. Worcester - »» i •tt
i
i
sas’ nuolatiniai lanko lie
i
i
♦
»
Athol - Nashua, N. H. - Providence, R. I.
t
•
tuvių katalikų
namus.
•
♦
Specialė platforma įtaisyta dainininkams. Bus
t
i
Darbininkų radio prog
šokiai — maudynės gražiame ežere, visokių naujany♦
ramų klausomės šeštadie
bių.
•
niais ir mums labai patin
i
♦
Atvažiuokite ir pasisvečiuokite su visais savo
t
ka lietuviškos dainos ir
draugais iš visos Naujos Anglijos.
» i
muzika. Tariame širdingą
i
»
NOVENA PRIE
Durių dovanos— $25.00;— $15.00;— $10.00.
•
»
♦
i
t
»
»
ačiū
ir
prašome
palaikyti
ŠV. ONOS
t
»
*
Įžanga
10
centų.
KVIEČIA
RENGĖJAI.
i
♦
i
♦
Novena prie Šv. Onos ei kuoilgiausiai Darbininkų
na sėkmingai. Rytais mi Radio programą, kuri
n
šios esti 9:00, vakarais no- mums taip malonu klau
BUŠAI Iš SO. BOSTONO:
sytis su daug lietuvių
venalės pamaldos 8:00.
skelbimais. Ačiū visiems
Nuo Bažnytinės svetainės, W. Fifth St., 8:30, 9:30 ir 11:30 ryte.
Darbininkų Radio progra
Nuo Parapijos svetainės 492 E. 7th St., 9:30 ir 11:30 vai. ryte.
mos rėmėjams, kurie taip
Bilietas i abi pusi------------------------------------ 90 centai
gražiai linksmina mus lie
Vaikams Į abi pusi —-------------------------- 45 centai.
Visiems vra žinotina, tuvius.
t)
kkad Šv. Trejybės parapi Liepos pirmose dienose
jos draugijos rengia jubi mus visus vargino ir gąs
liejinę vakarienę, pagerb dino nepaprastai dideli
ti kleb. kun. Ig. Kelmelį, karščiai, kurie per kelias čių medžių išvertė, kurie kienė (Blažauskaitė, mo dieną ir Bristol’o lietuvių
jo dvidešimties metų ku dienas siekė 98 laipsnius. griūdami apardė ir su kytoja) yra uoli veikėja. katalikų jaunimas (Lithnigystės ir penkiolikos Ūkininkai labai nusiminė, griovė namus.
uanian Catholic Crusametų klebonavimo Šv. nes karščiai išdegino lau
Alex. P. Krikščiūnas. SĄJUNGIETES PAJŪ ders) turėjo savo metinį
Trejybės parapijoje. Vis kus ir ganvklas. Liepos
išvažiavimą toje pačioje
RYJE
kas ivyksta sekmadieni 14 dieną sulaukėme lie
vietoje. Abidvi lietuvių
Pereitą sekmadienį L. R. katalikų draugijos žaidė
rugpjūčio 2 d., š. m. 7:30 taus su audra ir perkūnu,
K. M. S-gos 38 kp. narės, “soft bąli”. Žaidimas išė
vai. vakare parapijos sa kuris sugadino apie 4001
pasisamdžiusios
bus’ą, bu jo lygiomis.
LEGIJONIERIAI
lėje.
telephonu ir elektros švievo nupiškėjusios į pajūrį, Paskui visi ir visos val
DARBUOJASI
Ši vakarienė tikrai bus ! są. Taigi Washington DeMex
Point, kur linksmai gė, maudėsi, laiveliais va
graži, nes vra pakviesta pot, Woodburv ir Betle- Stasio Radzevičiaus L.
visos apylinkės dvasiški- I(hem audra pridarė dauer L. 4-to posto nariai rūpes praleido laiką. Grįžo į na žinėjosi ir tt. O vakare
ja, inteligentiia, biznieriai nuostoliu, ypatingai tingai darbuojasi, kad mus linksmos ir raudonos buvo šokiai. Po pietų kaiT. M. kurie mėgino savo raume
ir visi parapijonai, ir net (Woodbury daug šimtame- kuogražiausiai sutiktų sa kai aguonos.
nis pamankštinti su rolvo brolius L. Legijonieler - skating. Šiame išva
Į rius iš kitų valstybių, ku
žiavime dalyvavo ir kuni
rie atvyks į Seimą ruggai Ambotas ir Kripas iš
piūčio 1 d. Legijonierių
Seimas prasidės iškilmin Moterų Są-gos 63 kuo Hartfordo ir kunigas Kar
ga vakariene. Laukiama pos išvažiavimas pajūryje tonas iš New Britain.
daug svečių. Gauta žinių įvyko liepos 19-tą. Važia
ŽINUTES
iš tolimos Chicagos, kad vo autobusais. Visi links
atvyksta atstovai.
mai praleido laiką. Va Jurgis Naktenis, hartKadangi liepos 29-tą žiuodami dainavo lietuviš fordietis, jaunikaitis, šio
prasideda
seimas ir Ame kas daineles.
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
mis dienomis tapo pažy
rikos Legijonierių mūsų Pageidaujama, kad to mėtas anglų kalbos laik
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
mieste ir baigsis rugpjū kių išvažiavimų būtų dau raščiuose. Jisai yra meti
ar restoranus visuomet reikalaukite
čio 1-mą su parada, tad ir giau.
J. H. Koresp. kas Philadelphia AthleBROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
lietuviai
dalyvaus
iškil

tics ratelio. Jam nelabai
patenkins.
mingame parade. Mūsų lesekėsi, bet jo praeitis yra
gijonieriai pasikvietė Walabai graži ir daug žadan
terburio švilpukų beną.
ti ateitis sporte. Teko gir
Šio didelio darbo viriausiu
dėti, kad jis už sportą ga
METINIS VYČIŲ
komisijos nariu yra adv.
vo “schoolarship” į DuIŠVAŽIAVIMAS
T. Kubilius.
ke’s University. Vietiniai
Lietuvos Vyčių metinis Hartfordo laikraščiai nu
PADIDĖJO ŠEIMA
išvažiavimas įvyko sek stebo, kad Nakteniui taip
Šiomis dienomis ponų P. madienį, liepos 12, South- nesisekė, bet pažymėjo,
Telefonas
81 Lafayette St.,
ir O. Poškų padidėjo šei wick, Mass. Lake Conga- kad taip gali atsitikti ir
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
ma. Susilaukė sūnelio. Po mond. Iš Hartfordo išva geriausiems metik a m s.
nia Poškienė su sūneliu žiavo vienas pilnas busas Rodos, Naktenis žaisdavo
randasi General ligoninėj ir pavieniais automobi Hartford High School ra
gan stiprioje sveikatoje. liais. Diena buvo labai telyj. Linkime jam, kaip
BOSTONO APIEI.TNKfiS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
Sveikiname ponus Poškus graži, ir matyti visas or ir kitiems
lietuviams
jas ir Dfsrtribntoriu* CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų ballama,
ir
jų
šeimynėlę,
kuri
susi

ganizuotasis
Lietuvos
Vy

“
big
leagueriams
” (Brorestoranams ir aludėms. Aankite; Ded. 1731.
deda iš dukrelės ir dabar čių jaunimas turėjo labai, aca ir Tamuliui) prasi
:
•
... Ė
tinio sūnelio. Ponia Poš- linksmą laiką. Tą pačią mušti sporto srityje.
»

•
»

»

f
»
»
f

»

»

i
»

NEWARK, N. J.

NEW BRITA1N, GONN.

HARRISON-KEARNY, NJ.

ĮPILKITE man
BROCKERT’S ALE!

LIETUVIS
DVIRATININKAS
Teko girdėti, kad lietu
vis jaunikaitis Gegeckiukas dalyvauja dviračių
konteste ir lenktynėse
Hartfordo Buckley Stadijume. Antradienių va
karais įvyksta lenktynės,
kur smarkiausieji Ameri
kos dviratininkai stato
save pavojun, kad pralen
ktų savo oponentus. Per
nai dalyvavo Butkus.

X•

HARTFORD, GONN.

I

»
»

WATERBURY, C9NN.

JONAS GREBLIAUCKAS

NATURAL - LAX - HERB TEA
Šimtai Medicinos ir Natiiropnthy’o* gydytojų savo pacijantams pa
taria nno vidurių užkietėjimo vartoti NATURAPLAX-HERB TEA,
John W. Thomaon (Trinkūno! sudaryta iŠ 12-kos Natūralių žolynų ir
medžių, lapų, žiedų, žievių ir ėaknų arbatų, Natural-lAX-Herb Ten,
kuri paliuostioja, išvalo ir antvnrko pairusius vidurius. John W. Tbomaon’as yra pribaigęs Natūralini gydymo mokslų (Naturapathy), BioChemfjoa. dietetikos ir botanikos. Natural-Lax-Herb Tea pakelia kai
nuoja 5Oc. tnojaus prlsiųsktte už 5Or. Money Order. o mes jums pa
siųsime pakelj N. I« H. T. Rašykite Šiaip,

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

