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Katalikę pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.
Leonas XIII.

Kapitalistinėje spaudo
je labai daug žinių telpa apie kun. Charles Cough-;
iin, buk jam būsią uždrau
sta kalbėti per radio, sve
tainėse. Kada kun. Coughlin vyskupas M. Gallagher
išvyko į Romą, tai anglų
spaudoje pasirodė įvai- •
riaušių žinių. Kapitalisti
nės spaudos žurnalistai
rašė, kad J. E. vyskupas
Gallagher išvyko kalbėtis
su Šv. Tėvu kun. Coughlin
reikalu; kad pats vysku
pas esąs priešingas kun.!
Coughlin veiklai, ypač dėl
pasakytos kalbos Clevelande. Taip ir matėsi, kad
kapitalistai nori uždaryti
kun. Coughlinui burną,
kad jis nebekalbėtų apie
kapitalistų politiki erių
juodus darbus.
Bet J. E. vyskupas Gal
lagher, nuvykęs į Romą
smalsuoliams spaudos at
stovams pareiškė, kad jis
pilnai remia, pripažįsta
geru ir patvirtina kun.
Coughlin veikimą, nes jis
dirba vargšų žmonių nau
dai. Kun. Coughlin darbas
yra sąžiningas, teisingas
ir nėra priešingas Bažny
čiai nei jos įsakymams.
Jei kun. Coughlin išėjo
prieš prez. Roosevelt, tai
yra tam svarbių priežaščių, nes prezidentas nesi
laiko savo pažadėjimų.
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Raudonieji Užgrobia Bažnyčias
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Madridas, Ispanija —
Jung. Valstybių ir An
Ispanijos kairiųjų valdžia glijos piliečiai pavojuje
išleido dekretą nusavinti Anglijos valdžia planuoji
visas bažnyčias, vienuoly orlaiviais išvežti savo pi
►i
nus, mokyklas su visais į- liečius iš Ispanijos.
rengimais. Taigi dar nesuŠiauriniame ir pietinia
. degintas bažnyčias, vie me civilio karo fronte ei
nuolynus ir mokyklas už na kruvini
mūšiai
grobė ir pavertė kareivi Vieni ir kiti skelbia lai
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nėmis ir sandėliais.
mėjimus. Bet valdžios jė
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Kairieji aišlfina, kad tai <os tebelaiko rytinę teritc
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padarę,
nes jų (bažnyčių, riją nuo Madrido į pajūrį
J
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Jvienuolynų ir mokyklų) Sukilėliai laiko užėmę Se
tikrųjų savininkų veikla ville, Cordoba ir Malaga
sudarą pavojų valstybės pietus ir Valladolid, Sego
saugumui. Melas. Raudo via ir Zaragoza i šiaurę
nieji nusavino Katalikų San Sebastian ir Santan
Bažnyčios nuosavybes ne ier tebėra raudonųjų lo
LIETUVOS VYČIŲ 103 KUOPA. PROVIDENCfc, RHODE ISLAND
dėl
valstybės saugumo, jalistų rankose. Bet vi'
Providence, R. I. lietuvių šv. Kazimiero parapijoj įvyksta Lietuvos Vyčių XXIV Seimas.
bet dėl savo fanatiškumo suose frontuose eina kru
L. Vyčių kuopos nariai, vadovaujant jųjų Dvasios Vadui kun. J. Vaitekūnui, smarkiai dar
ir keršto. Ispanijoje rau- viniausi mūšiai.
buojasi, kad svečiai atstovai, atvykę į Seimą būtų patenkinti providenciečių priėmimu ir vai
. donieji nori tą patį padašingumu.
Besimušant prie Gibral
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: J. Juknevičius, M. Akuląvičiutė, J. Matuzaitė Rašt., J.
jryti ką padarė bolševikai tar sukilėliai bombomis
Kuprevičius Pirm., Dvasios Vadas Kunigas Kleb. J. Vaitekūfiąs, J. Vaitonis Vice Pirm., J.
Rusijoje, ką jie daro Mek nuskandino raudonųjų lo
Dongveckytė Ižd., J. Šimkevičius, P. Kairys korespondentas. Antroje eilėje: — M. Avižiniūtė,
sikoje ir kitur, kur tik jie jalistų submariną su 4(
A. Čeniutė, S. Švedaitė, M. Valaitis, A. Kuzmickaitė, M. Vasiliauskaitė, A. Avižinytė, A. CicĮsigauna į valdžią.
laivo įgulos. Į karo frontu
kevičiutė, J. Vaitunaitė, A. Višniauskaitė, A. Pecikonas, M. Bulauskaitė, J. Parafinavičius.
Brooklyno lietuvių bol
Šimtus kunigų, vienuo atvyko sukilėlių vyriau,
Trečioje eilėje: — V. Balkus, M. Verbickaitė, J. irbickas, J. A. Virbickaitė, J. Adomoniutė, M.
ševikų centras baisiai py
lių ir pasaulionių katalikų sias vadas gen. Franciscc
Zadeckaitė, O. Lukšiūtė, M. Rakutytė, Vaitkūnas, N. N. ir N? N.
ksta ant Stilsono už tai,
vadų raudonieji nužudė Franco.
Ketvirtoje eilėje: — M. Švedas, L. Ablacinskaitė, V. Akulevičius, A. Bagdonaitė, F. Taraška, O.
kad jis išėjęs iš kalėjimo
be
jokio nusikaltimo ir be
Raudonieji lojalistai sa^
•f ‘oąi'Bąsn'eiusiA 'A ‘siuiopy a ‘oąiBąsuioofąy Ratkevičius.
pirštu nurodė, kad bolše
teismo.
—
ii
—
1__
—
;
--------------------------------------------------------------____
ko,
kad jiems pavykę pa
vikai ji išdavė valdžiai ir
Be to, raudonieji puolfesi Imti La Linėa Ir San Ro
kad jie yra didižausi dar
ir visą pramonę que garizonus. Jie tebėlai
Nacių iružgrobti
bininkų neprieteliai, iš Plieno Industrijos Darbinin- Austrija Neišleidžia
ją pasisavinti. Jie elgia ko Guadarrama kalnus
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naudotojai, apgav i k a i.
si pikčiau už baisiausius kurie apsaugo Madridą
kai Laimėjo Streiką
Iš Kalėjimų
|
Stilsonas smerkia Angaplėšikus.
Raudonieji privertė darbi
rietį,
dirbantį kruvina
Raudonieji
jau
užgrobė
ninkus mainierius imtis
Vienna, Austrija —Aus LIETUVOS ŪKININ
jam Stalinui ir kitiems Sterling, III. — North-Į RELIGINIS CENZAS
į
ir
Jung.
Valstybių
Geneginklo
prieš sukilėlius.
Maskvos budeliams. Stali western Barb Wire kom JUNG. VALSTYBĖSE trijos valdžia panaikino KAMS MIRTIES BAUS ral Motors ir Fordo įstai
Ispanijos civilio kare
dalį amnestijos įstatymo, MĘ PAKEITĖ KALĖJI
nas yra buvęs socialistų panijos darbininkai, kurie
gas.
Apie
400
General
Mopabaigos
dar nesimato
vadas, o dabar bolševikas streikavo per 3 savaites, VVashington, D. C. — kuris buvo išleistas kiek
MU
I
tors
automobilių
užgrobKaip sukilėliai, taip ir da
laiko atgal po susitarimo
tik ne bimbinis. Taip tai reikalaudami unijos pri- Į
I
ta.
bartinės
valdžios jėgos te
kalba bolševikas apie bol pažinimo, streikąv • laimėjo. į Prezidentas Roosevelt pa- su Vokietija, dėl įvyku
Kompanija pripažino uni- skyrė fondą cenzo biurui, sios nacių demonstracijos Kaunas — Šiomis dieno Prancūzijos valdžia, ku besilaiko stipriai. Naminis
ševikus.
rios viršūnėse yra raudoją. Tai pirmas plieno in- kad šis šiais metais įvyk- šiame mieste.
mis Lietuvos karo teis i nieji, stoja į pagelbą Is karas dar gali užsitęsti il
Kun. Charles Coughlin dustrijos streikas dėl uni- dytų oficialų religinį cengesnį laiką.
Diplomatai prisibi j o, mas nuteisė 10 ūkininkų
panijos
raudoniesiems.
Ji
atvykęs į Hankinson, N. jos pripažinimo. Spėjama, zą. Biuras praneša, kad kad ką tik sudaryta Aus mirtimi, bet prez. Smeto
D. kalbėti pareiškė, kad kad ir kitur darbininkai darbas jau pradėtas. Vyk- trijos - Vokietijos politi na mirties bausmę pakei pasiuntė karinius orlai BEDARBIAI APSUPO
revoliucijonierius
PENNSYLVANIJOS
Amerikos spauda tik pati paskelbs streiką, jeigu tik domas religinis cenzas už- nio draugiškumo sutartis tė kalėjimu iki gyvos gal vius
LEGISLATŪKĄ
save apsijuokė rašydama kompanijos nepasiskubins ims apie du metu. Šiam nenutrūktų, nes tik pasi vos. Nuteistieji yra šie: malšinti. Taipgi užgrobė
visokius prasimanymus a- pripažinti unijas, kurias cenzui nebus skiriami taip rašius sutartį ir buvo Juozas Marcinkevič i u s, keturis Britanijos orlai
pie iį, vyskupą ir Šv. Tė organizuoja susidaręs ko- vadinami enumeratoriai, duota amnestija nacių po Antanas Kubilinskas, An vius, kuriuos sukilėliai no Harrisburg, Pa. — Be
rėjo panaudoti prieš rau darbių minios pamaino
vą. Ta proga jis dar kar mitetas, John L. Lewis, kurie darydami cenzą at litiniams kaliniams,
drius
Valiukas,
Pranas
donuosius.
mis pikietuoja valstybės
tą nurodė laikraštinin angliakasių unijos prezi lanko visus namus. Dabar
Laike demonstraciios Katkus, Petras Lieponius,
kams, kad prez. Roosevel- dento vadovybėje.
bus išsiųstos ankietos vi- Viennoj areštuota 500 Aleks. Ritbergis, Juozas London — London Daily legislatūros rūmus, reika
laudami paskirti $100,000,
tas
nelaimės rinkimų.
soms bažnyčioms ir religi- žmonių,
Sutakitis,
Juozas
Juška,
Mail
praneša,
kad
sovietų
000 pašalpoms iki naujų
Kongresas turės rinkti ANGLIJA DAVĖ KREDI[nėms įstaigoms. Jeigu nuo AI KARpIS IŠSISUKO Salemonas Mauza, Anta
Rusijos
komisarai
per
ra

metu. Bedarbiai trukdo ir
prezidentą šiais metais,
TĄ RUSIJAI
kaikunų bažnyčių ar į- Nuo elektrqS KĖDĖS nas Bajerčius.
dio drąsina Ispanijos rau nervina legislatūros atsto
nes nei vienas kandidatas
staigų nebus gautas atsa
Taipgi praneša, kad rug donuosius ir duoda jiems
į prezidentus negaus dau Londonas, Anglija —
kymas, tai užsilikusių St. Paul, Minn. — Alvin sėjo 28 d. karo teisme bus patarimus kaip kovoti su vus, nes jie tariasi apie
paskyr i m a $49,000,000,
gumos.
Britų valstybės iždas da bažnyčių cenzą išgaus pa- Karpis, lietuvis, pasižy- sprendžiama suvalkijos ūkilėlius.
Raudonieji
gauna
bet ir dėl tu nesusitaria.
New York City — šv. vė 10,000,000 svarų kredi što viršininkai. Tai bus mėjęs žmogvagystėm i s, kininkų byla. Kada bus paramą iš Maskvos. Jie Bedarbių eilėse yra nema
Vardo draugijos trečia vi to Rusijai. Vadinasi, An įdomus ir naudingas cen- tapo nuteistas kalėjiman galas?
savo pajėgas sustiprinę žai ir moterų.
iki gyvos galvos. Jisai
suotina konvencija įvyks glija pasirašė su Rusija zas.
griebiasi žiauriausių prie
prisinažino kaltu pagrobi 18 GAISRININKŲ SU monių sutriuškinti sukilė
rugsėjo mėnesy nuo 17— sutartį, kad ji padengs
JUNG. VALSTYBĖS
20. Ten ir lietuviams svar 10,000,000 svarų vertės BOLŠEVIKAI SUSIRŪ me William Hamm ir taip ŽEISTA NEW YORKO lių pajėgas. Bet kol kas
PIRKS LIETUVOS
sovietų delegacijos išleis
gi kituose nusikaltimuose.
bu dalyvauti.
PINO
ŠEIMYNOMIS
jiems
nevyksta.
Sukilėliai
GAISRE
MIŠKĄ
tų pinigų. Garancija gera
Štai kuo baigiasi krimina
stipriai
laikosi
ir
žygiuoja
10 metų, jeigu tik Mas
listu, kad ir gabiausių gy- pirmyn. Sukilėliai užsimo Kaunas — Jung. Valsty
kva laike 12 mėnesių užsi Maskva, Rusija — So- venimas. Taigi nėra kuo' Long Beach, N. Y. —
sakys pirkti už tą sumą vietų bolševikų valdžia ir didžiuotis, kad vieną, ki-. Gaisras kilo šiame pajū jo sutriuškinti raudonuo bių miškų pirkliai per Lie
tuvos konsulatą teiriavosi
produktų Anglijoje. Ausi- jos pasekėjai baisiai susi- tą kartą plėšikams pavyk- ‘rio miestelyj. Sudegė isto- sius teroristus.
LIETUVON
keršydami apie miško prekių pirkimo
ja norėjo gauti iš Angli- rūpino šeimynų didinimu, sta išsisukti nuo bausmės, rinis teatras — Castle i Raudonieji
Per
sukilėliams
Madride
areš galimumus Lietuvoje. Jei
jos 20,000,000 svarų, bet kas priešinasi komunistų bet yra sakoma, vienžs Theater ir kiti namai. Betavo armijos karininkus. navyktu susitarti dėl sąDARBININKO tegavo pusę tos sumos, mokslui. Bet komunizmas kartas bus nemeluotas. Ir gesinant 18 gaisrininkų
nadar? įžymesnių šeimynų narius Ivgu. tai galimas daiktas,
(Anglijos svaras yra ly-jjau baigia nvkti Rusijoje, štai “narsusis” Karpis už sužeista. <
nunatnin,
ir net moteris, kuriuos tik kad Lietuvos medžiai bū
LAIVAKORČIŲ
gus maždaug Jung. Valst. Grižta senieji laikai, se- savo darbus turi kalėti. $1,000,000 nuostolių.
įžiūrėjo šalininkais suki tu gabenami j Jung. Valsnieji papročiai, grąžinama Kaip gaila, kad jis yra
$5.00).
tvbes.
■ ir šeimyna, nes be jos Ru- lietuvis.
NUSKENDO 15 ŽMONIŲ lėlių.
GAISRAS MIŠKUOSE sijai gręsia pavojus — išSU LAIVU
i nykimas. Rusiios valdžia 6 ŽMONĖS UŽMUŠTA
GERIAUSI
Darbininkų Radio Programa
Havre, Mont. — Little pradėjo teikti dovanas di- TRAUKINIO
Chicago,
III.
—
Audrai
KATAS
Rockies kalnuose užsidegė dėlėms šeimvnoms. BaltskendoMla^ankun“rvežė
šeštadienį rugniūčio 1 d. š. m. Darbininkų Radio
TROFOJE
miškas. Apie 1,000 žmonių gudiios resnublika naskvdieną ir naktj kovoja su rė 5.000 rublių dovana či- Clay City, IR. — B. & O. smėli ir kartu su juo 15 Programą išpildys Worcesterio Somalio Moterų chod66W
ugnimi. Trys žmonės žu- gonui Nikita Kazimirov, tavoriniam traukiniui nu- darbininkų. Laivas nu- ras *r solistės, muzikai. Prašome visų pasukti savo
TtLrtMnon
vo. Dideli plotai miško su- kurio žmona pagimdė tre- šokus nuo bėgių 6 žmonės skendo visai arti South radio ant 1120 kilocycles ir klausytis dainų ir muzi-----------¥—
naikinta.
Ijukus — 3 vaikus.
užmušta.
| Chicago.šviturio.
jkos iš stoties WC0P, Boston, Mass.
-
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Penktadienis, Liepos 31 d., 1936

darbininkas
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[VIETINĖS ŽINIOS

PROF. PAKŠTAS
LAPONŲ ŽEMĖJE

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

garsmkalbiai
STANLEY’S
Inž. Stasys Beleskas, Sav.

radio shop

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

TEL. SO. BOSTON 0558

Kaunas — Prof. Pakš
tas, kartu su prof. Kolu
VASARINĖS MOKY- Malonėk duoti man žinot, ku
paila dalyvavęs hidrologų
s
9
lią dovaną norite: Ping Pong | kučiai kviečia visą So.
LOS UŽBAIGIMAS
kongrese Suomijoj, jau
žaidimą arba “midget radio”.
daugiau kaip mėnuo tyri
Jeigu nesuspėsiu dovaną priduo s“
šeštadienį šv. Petro pa ti prieš Seimą, tai tą padarysiu mo pramogą, rugp. 1 d., 3 MIRĖ KUNIGAIKŠTIS [darė daug nuostolių. Dar nėja poliarinius kraštus.
rapijos vasarinės mokyk tuojaus po Seimo. Ar dalyvausi vai. po pietų, parapijos sa
LIETUVOJE
i ir dabar tose vietose že
los vaikučiai užbaigs mok Seime ?
lės kieme. Jis turi bazarėlį
mėje yra žymės — ledų
slo sezoną. Mokykla ren Kopiją šio laiško pasiunčiau ir tikrai gražų programėišmuštos duobės. Kadangi
gia gražią pramogėlę su į- jūsų gabiai raštininkei panelei lį! Statoma lauke erdva
rugiai buvo jau beveik
domia programa parapi Norinkevieiūtei.
estrada. 8:30 vai. vakare
prinokę, vasarojus suau p. P. Čyras iš Purvelių
jos salės darže, 492 E. 7th Su tikra pagarba,
i
“
Penny
Sales
”
suaugu

Monika Z. Petraitienė,
gęs, tai viskas sumušta, kaimo, Nedzingės par., ASt., So. Boston, Mass.
siems.
Centro
Raštininkė.
sunaikinta, vietomis ligi lytaus apskričio rašo:
Pramoga prasideda 3
100%. Nuo audros sunkiai
“Šįmet pas mus vasara
vai. po pietų. Bus įvairių
IŠVYKSTA
Į
LIETUVĄ
stalų — lėlių, peanuts, laz
nukentėjo apie 250 ūkių. labai bloga: rytais karšta,
delių, rožių ir valgomų t Rugpiūčio 8 dieną m1SMažiausiai nukentėjo bul o po dvyliktos valandos
vės. Jos, atrodo, atsigaus. lietus su perkūnija. Labai
Liepos 26, “Dainų Šven
?a^±.^S„l^e“°”_Vai’1',yksta I Lietuvą p. Alek.
kučiams ir suaugusiems. Į Žigas, filmininkas, filmuo tėje”, Palangoje, CamIš vasarojaus ir žiemken daug žmonių perkūnija
Programa prasidės pusę ti Lietuvos. Jis žada Lie bridgeiečiai labai gražiai
čių nieko nelaukiama. užmušė. Mūsų namuose
po keturių. Vaikučiai ir tuvoje būti apie 3 mėne I pasirodė. Nuo bažnyčios
Žmonės dabar nukapotų taip pat atsitiko nelaimė.
mergaitės dainuos, šoks sius. Sugrįžęs lankys lie išėjo keturi dideli autobu
Birželio 16 d., 11 vai., perjavų
šiaudus
grėbia,
džio

kūnas užmušė mamytę ir
ir taip toliaus.
tuvių kolonijas Ameriko sai žmonėmis pilnutėliai.
vina ir veža į daržines pa ! mano
žmonai apdegino
Vakare, tuoj po aštuo- je, rodydamas Lietuvą.
O kiek pavieniais automo
šarams.
Rugių,
kurie
jau
kojas. Dabar guli Kauno
nių, įvyksta išpardavimas
biliais važiavo sunku su
buvo prinokę, mėgina rin ligoninėje. Nežine ar pa
už centą “Penny Sale”.'NUO FRANKLIN PARK žinoti. Gana to, kad ten
kti varpas.
sveiks ? Trobesius visus
Yra supirkta ir suaukota *
labai daug žmonių iš CamĮ CITY POINT UŽ
daug dovanėlių — visos'
į Sunaikintos ar apgadin sudegino. Dabar gyvena
bridge buvo. Dalyvavo
5 CENTUS
bus parduodamos už vieną Boston Elevated kompa taipgi abu vietos kunigai.
tos ir ganyklos. Labai me su visomis mergaitė
centą.
svarbu parūpinti nukentė mis pas brolį. Sudegino Z
nija įvedė naują bus’ą, ku Gražia ten programa visi
Širdingai kviečiame vi riuo už 5 centus veža žmo džiaugėsi ir gėrėjosi.
jusių ūkininkų gyvuliams visus trobesius ir drabu z
Kaunas — Liepos 12 d. ganyklų. Jei turėtų kur žius. Nieko neišgelbėjome.
sus atsilankyti ir parsi nes tarp Franklin Parko
Prašau atsiųsti pašalpą.
i
po
trumpos, bet sunkios
nešti gražių dovanėlių ir ir City Point, So. Boston. Rugpiūčio 9, Voses Pa-[
(KASPERAS)
ganyti,
atsigavusiose
pie

Prašau dėdžių, tetų ir ta
praleisti linksmai vakarė Bus’as eina kasdien nuo 1 vilione Maynard, Mass. į-i‘ ligos mirė kunigaikštis
Lietuvis Graborius ir
vose ir ganyklose gal kiek vęs sesute kiek galite paJonas
Gediminas
BerBalsamuotojas
lįvyks
paskutinis
Cambridvai. po pietų iki 8 vai. va
atžels žolė ir tai būtų žie gelbėkite. Aš noriu užpra
TURI NOTARO TEISES
Pelnas eina Jėzaus Nu karo nuo Blue Hill Avė. ir ge’io piknikas. Gaspado- žanskis - Klausutis.
494 East Broadvvay
kryžiuotojo Seselėms. A- Columbia Rd. ir atveža i- rius, jo padėjėjai ir gas- Lietuvos Albumas apie mai pašaras. Rūpinamasi, šyti mišias a. a. mamytės
South
Boston, Mass.
teidami paremsite Jų ve ki pat City Point.
padinės rūpinasi, kad šis Gediminą - Beržanskį - kad nukentėjusiems ūki intencijai ir pastatyti pa
Tel.
ŠOU
Boston 1437
damą ir užlaikomą našlaipiknikas būtų pasekmin- Klausuti paduoda tokių ninkams būtų leista gany minklą. Lietuvoje dabar
Residence: 158 IV. 7th St.
ti miškuose, kuriems tolu labai sunku gyventi.
Tel. ŠOU Boston 3960
tyną.
A. M. A.
z
giausias. Autobusai Bos žinių:
DR. PAŠAKARNIS
:
Patarnavimas
Dieną ir Naktį 5
ton Elevated jau paimti. Gimė 1862 m. rugp. 25 mo atžvilgiu prieinama.
ATOSTOGOSE
Ateina žiema. Noriu pa
LANKĖSI
Šiomis dienomis Dr. J. Kelionė abi pusei puikiuo d. Išėjęs - matematikos Labai aktualus pasidarė sistatyti koki nameli. Pra
Ketvirtadienį, liepos 30 j L. Pašakarnis su savo šei se busuose kainuos tik 65 skyrių Petrapilio universi ir darbininkų klausimas. šau pagelbėti. Prašau pra
d. Darbininko Redakcijoj myna išvyko į Cape Cod centai.
tete 1889 m., tarnavo Ru Sunaikintus laukus valyti nešti apie mūsų nelaimę
lankėsi p. Juozas Dirsa iš atostogoms. Sugrįš į ofi Piknike bus dainų, kal sijos Valstybės Kontrolė darbininkų reikia,
yra visiems dėdėms, tetoms ir
Rochester, N. Y., lydimas są rugpiūčio 10 d. Dr. Pa- i bų žaislų, skanių valgių, je ir Finansų Ministerijo daug darbo. Bet ūkininkų krikšto tėvam Onai ir
LIETUVIS GRABORIUS
409 AVINUSOR ST.
p. J. Stuko, fotografo, pas šakarnio ofisas atdaras ir gėrimų ir lietuviškų ko je rinkliavų inspektorių.
Vladui Rasuliam.
samdiniai
šalinasi
iš
darCAAĮBRIDGE, MASS.
kurį svečiai iš Rochester visus pacijentus aptar pūstų.
Pranešėjas Lietuvos Finansų Ministe , bo, nes mato, kad jų šei Pasirašo:
Prieslietuvių bažnyčią
vieši.
rijoje pirmininkavo vy
nauja jo pagelbininkė.
P.
čyras,
Julius
SarafinaOfiso Tel. TROvvbridge 7880
mininkai
neturės
iš
ko
ap

riausiai valstybės komisi
OfisO Tel. KIRkJand 9221
jai nuostoliams, karo me mokėti už darbą ir neturi vičins, seniūnas V. Čapli
Namo Tel. TROwbridge 6434
ADV. SYKES ATOSTO
(SEYMOUR)
Sąžiningas ir Rūpestingas
tu padarvtiems suskaity ką duoti valgyti. Kai ku kas.
Lietuvis Gydytojas
PATARNAVIMAS
rie ūkininkai patys atlei PRIERAŠAS:
ti.
l
Adv. B. Sykes su savo
Taipgi priskiria akinius
Krasnofimske, Permėje džia savo samdinius, nes
Motina Marijona Čyriešeimyna atostogauja Ca- VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
paliko nuliūdime šešis
Tel. South Eoston 0315
šiomis dienomis p. Pra- i* CwJ <w?reham) savo] nuo 2 iki 4 popietų, nuo 7 iki 9 vak. Alukštoje, Jakobštadte, patys mato, kad negalės nė
Jelgavoje, Mariampolėje, su jais atsiskaityti ir ne vaikus, tris brolius ir dvi i
.
Jis
į
ofisą
Tel. South Boston 2712
nas Razvadauskas, L. Vy- j
Šiauliuose, Kaune, Vilniu turi kuo maitinti, nes dau seseris. Broliai Averkai
;
atvyksta
kada
tik
yra
rei

534 East Broadway,
eių 17 kp. pirmininkas ga
je, visur, kur tik yra bu gelis audros paliestų ūki gyvena Lawrence; seserys
SOUTH BOSTON, MASS.
vo iš Centro sekančio tu kalas. Nuolatiniai ofise
vęs, buvo narys ar pirmi ninkų jau dabar neturi ir — Agota Montelloj, O EGraborius - Balsamuotojas
yra jo brolis adv. P. Sykes
rinio laišką:
ditha So. Bostone.
•e ninkas labdarių, švietimo, i neturės naujos duonos.
Liepos 24. 1936. ir JU firmos S_ykes ir SY- f Tel. So. Boston 0823
Patarnavimas dieną ir naktj
mokslo
visuomenės
drau

kės
stenografė.
Advokatų
p. Pranas Razvadauskas, pirm.,
Kai kurių ūkininkų tro
I
LIETUVIS DANTISTAS
FuneraI Home ir Res.
i
gijųSykes
ofisas
randasi:
681
233 E. Street
bos
sunaikintos
ar
ap

564 East Broadway,
Bendradarbiavo “Aušro
Washington St., Norwood,
So. Boston, Mass.
griautos.
Dažniausia
to

So. Boston, Mass.
je”, “Varpe”, “Ūkininke”,
Mass.
Gerbiamas Pirmininke:
Prisiekęs Advokatas
Į
Arti Municipal Building
kios,
kurios,
kad
ir
nese

“Lietuvių Laikrašty j e”,
Šiuomi pranešu, kad 17 kuopa
i 525 E. Broadway, S. Boston
“
Vilniaus Žiniose”, pasi niai statytos, bet netvir
laimėjo pirmąją vietą naują na
Liepos 29 d., vakare,
f
Ofiso Valandos
rių vajuje, kuris užsibaigė liepos bažnytinėje salėje, Pran Į f Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki rašydamas : J-b, Dagys, tos konstrukcijos. Tiems
Veda visokias provas. Daro vi
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. OfiJ5-tą.
Klausutis, Vapsa, ar savo ūkininkams tikrai sunki
ciškonai savo susirinkime I! |5
Įsas uždarytas subatos vakarais ir
sus legalius dokumentus
Priimk mano sveikinimus ir nutarė remti sportų pikni Įnedėldieniais, taipgi seredomis nuo iį tikra pavarde. Savo gimi padėtis. Jie neseniai perė
LAIKRODININKAS
12-tos dieną uždarytas.
linkėjimus ilgiausių metu jūsų ką, kurs įvyksta rūgs. 6
nę išveda iš valdžiusios ję į viensėdžius. Dar vos 317 E St. (kampas Bro?.dway)
Taipgi nuimu ir X-Ray
South Boston, Mass.
kuopai, ir tikrai džiaugiuosi,
kitkart Lietuvą didžiojo sėjo atsigauti po 1928 m.
d.,
1936,
Kęstučio
darže.
Parduodu įvairiausios rūšies
kad 17-ta kuopa gavo tą vietą,
Telefonas: Šou Boston 2732
i kunigaikščio Gedimino di- gamtos padarytų nuosto
auksinius ir sidabrinius daiknes pihiai užsitarnavo.
Namų: Talbot 2474
Lietuvis Dantistas
jr.astijds. Dokumentais ta lių ir vėl nauja nelaimė.
I tos. Taipgi ir pataisau.
Liepos 30 d., 8 vai. vak.,
tai išrodęs susigrąžino sa j Joniškio, Kriukų ir daviešbuty Essex įvyko Dr.
366 IV. Broadvvay
vo giminei kunigaikščio , lies Padubysio valsčiuose
J. Leimono išleistuvių va
(GALINAUSKAS)
SO. BOSTON, MASS.
titulą Rusų valdymo lai ledai palietė apie 10.000
karėlis. Dalyvavo 70 dak
MUZIKAS
Tel.
So.
Boston
2300
kais.
taro prietelių. Reprezen
RAPOLAS JUŠKA
hektarų. Pasėlių sunaikin
(GRIGALIŪNAS)
414
Broadway,
So.
Boston
tantų buvo iš visos Nau
ta apie 4—5.000 hektaru
Ofisas atdaras nuo 10 ik! 12 vai.
ADVOKATAS
Moko muzikos, pismo jos Anglijos — net iš Ro ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų fr
plotas.
Tų
vietų
ūkinin

DACC MOTOR
N. Y. Apart va nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
598 East Broadvvay,
ir dainavimo. Specia- chester,
kams
reikalinga
pagalba
pagal
susitarimą.
KVdJ PARTS Co
karienės buvo ir dainų
les pamokas duoda i programą.
ganyklomis, duona ir sėk SO. BOSTON, MASS.
Užlaikome visokiems karams
vaikams.
_______
la. Kai kuriems, atrodo, TeL 1761Residence: Room 3
i
ir trokams dalis.
Tel. So. Boston 2860
bus
reikalinga
ir
miško
ji
Liepos
31
d.,
7:30
vai.
Adresas:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048
TAISOME BRAKIVS
Lietuvis Dantistas
ji
vak.
įvyksta
susirinkimas
medžiagos
atsistatyti
tro98 Tonawanda St.
Nukentėjo apie 250 ūkių.
Tel. ŠOU Boston 3735
ji sportams paremti pikniko
Į boms.
Dorchester, Mass.
Tel.
ŠOU Boston 9620
Kaunas
—
Žemės
ūkio
I
ii įvykstančio dieną prieš
Tel. So. Boston 3520
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
Tel. COLumbia 8053 į Labor Day, Kęstučio par 251 W. Braadway, So. Boston rūmų direktorius agr. Va Nelaimės ištiktose vie I
ke reikalu. Kviečiami Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo škelis buvo nuvykęs į tose dirba trys komisijos.
i
1:30 1M 9 Ir nuo 8:30 Iki 9 v. v. i šiaurės Lietuvą ir aplankė xXplanko
kiekvieną ūki
DARBININKO NAME
sportininkai ir visi jų iš Seredomis
nuo 9 iki 12 v. dieną.
366 Broadway,
I
Telephone
to pikniko prieteliai ir rė Subntomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. ; visas audros paliestas vie ninką, apžiūri ir Apskai
i
J
Nedėitoaais
nuo
9
iki
12
vai.
dieną.
SO. BOSTOH
Bouth Boston, Mass
čiavę nuostolius surašo
tas.
mėjai dalyvauti.
(pagal sutarti)
1058
• Audra ėjusi nuo Žemai- aktus. Šiauliuose ir apyRugp. 9 d., šv. Petro ba
BAY VIEW
delei pagydymo visokią
įčių link Šiaulių. Pradžioje linkėję sudaryti nukentė- i DIDELIS PIKNIKAS
kraujo, nervų ir chroniš
žnyčioje lankysis kun.
buvęs didelis lietus ir aud- jusiems gelbėti komitetai, Rengia South Bostono Lietu
kų ligų. Kurie kenčiate
NOTOR SERVICE
Jančius, MIC., ką tik grį
nuo reumatizmo, skaudu
ra.Tik
netoli
Joniškio
paPradėtos
rinkti
aukos.
Vivių Piliečių Draugija, Nedėlioj,
STUDEBAKER
lių, voflų, sutinimų arba
žęs iš Romos. Jis teiks sa-1
sirodę
ir
dideli
ledai,
kurie
si
gyventojai,
kurie
nuo
Augnst - Rugp. 2 d., 1936, Oak
šiaip kokių kūno ligų, tu
Automobilių ir Trokų
vo kunigišką palaiminimą
rėtumėt kreiptis tuojauš.
viską naikino.
Pirmoji audros nenukentėjo, nu- land Grove, Keistučio parke, ,
Agentūra.
po
visų
šv.
mišių.
Laidys
Atminkit,
Taisome visokių Mdlrbysčių artoaudros dalis didesnių nuo- kentėjusiems labai užjau- East Dedham, Mass. Bus gera patarimas dykai visąpasiteiravimas,
š| mPnes).
mobiliu*. Taisymo ir demonstravi sumą su asista. Kun. J.
orkestrą, gėrimai ir užkandžiai
stolių
nepadarė.
Smarkus
čia
ir
gausiai
aukoja.
Nes
mo vieta:
Vaškas MIC sakys pamo
išeis 11:30 ryte nuo Lietu
1 Hamlin Street
I lietus suplakė pasėlius, tai yra ne vien tos vietos, Bušai
kslą.
vių Svetainės, E ir Silver St. Į
ir B. Eighth St
bet jie atsigauna. Tačį/u bet visų gyventojų nelai- abi puses 35c. Jeigu lytų, pikni Valandos-. Antradieniais, ketvirta
SOUTH BOSTON, MASS.
ir Šeštadieniais 10—12 ry
tose vietose, kuriomis pe- me, nelaimė ne dėl kieno
— kas Įvyks Lietuvių Svetainėje, dieniais
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
PAS SAVUS
te. 2—5, 7—8 vakare; sekmadie- II
savin fakaf
nials 10—12 tiktai.
JI
So Bostone.
*rėjo audra su ledais, pa- kaltės.
Vasarinės Mokyklos vai343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Z.
Z,
JOSEPH W. CASPER *
I
i
F. WAITKUS

L. VYČIU 17 KP, LAIMĖ-1
JO PIRMĄ VIETĄ

DR. J. LANDŽIUS

00811

D. A. ZALETSKAS

ADVOKATAI

ĮDR. M. V, CASPER

>31

JUOZAS M. DIL1S

DR. S. A. GALVARISKI

JOHN J. GRIGALUS
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SUNAIKINO 5000 HA
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I

X
X

PRIE GERO GYDYTOJO!
REIKIA KREIPTIS
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i
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rengiant sky.

rių
.buvo Susirasmejant
^uUkt?. .d.aus
sunkumų.
iaiškų, sąskaitų ir visokių
Didelis yra dalykas, kad biuletenių prikrautos kelietuvių skyrių, kuris dėl lios papkės. Kilus ginjau žinomų priežaščių bu čams, ypač griežtai reika
vo suvėlintas įrengti, ati lavo nenusileisti komiteto
darė pats Šv. Tėvas. *“ i pirmininkas prel. Damproga apžiūrėdamas kitų
i3 brauskas.
tautų skyrius lenkų sky Lietuvių spaudos sky
riuje neapsilankė, nors rius, jei visuomenė pageilenkai per savo^spaudą gy-įgautų, galimas daiktas, iš
i ėsi, kad popiežius jų sky-j^omos
parvežtas Į
i ių apžiūrėjęs antrukart. Lietuva ir Kaune išstatyĮ lenkų įkyrių, jis buvo .įas apžiūrėti. Tik pervežti
užėjęs tik per bendrą pa brangokai kainuos.
rodos atidarymą. Lietuviu I Ta pačia proga pasitei
f'kyriuie Jo Šventenybė iš rauta ir
buvo ilgai, nes lenkų in apie bažnytinio meno
trigos jam buvo žinomos.
muziejų.
Lietuvių naudai ynač j Šiomis dienomis kan.
byloja iš laikraščių suda- Sabaliauskas bažn. meno
rvtas schematinis Lietu
paaukojo 30 liau
viu spaudos centru žemė muziejui
eksponatų — skulp
lapis, kuriame Vilniaus dies
braižinių ir liaudies
kraštas parodytas Lietu tūros,
tapybos.
Apskritai, beveik
vos ribose, tik linija ats visas liaudies
skyrius, vi
kirtas nuo Laisvos Lietu so apie 100 eksponatų,
yvos. Vilniaus žemė čia na ra suaukotas kan. Saba
va d Inta “teritoria de Vil liausko. Keletą liaudies
na”. Anksčiau buvo para kūrinių muziejus šiomis
šas “Lithuania- ocunata”, dienomis gavo ir iš pro
bet po ginču sušvelnintas, vincijos. Numatyta Įsigy
tačiau vistiek jis kalba ti daug naujų eksnonatų.
Lietuvos raudai, šių že tik lėšos trukdo. Rengia
mėlapiu reikšmė padidinta
Įrengti bažnvtinhi
ir tai, kad lietuviu salė v-j masi
rūbų
skyrių. Muziejaus
ra retoli centralinio pavi- reikalams
bus panaudotas
Jiiono, iš kurio, einant i ir buv. seminarijos

kitu tautų skyrius, būti tekos patalpos po šv.biblio
Trenai reikia eiti pro lietuvių ivbės klebonija. Ten bus
skyrių.
įrengtas vargonų ir alto
Lietuvos eksponatų pa rių skyrius. O tarp naujųrodoje yra arti 200. Gedi iu muz. rūmų ir minimo^
mino stulpuose atvaizduo bibliotekos numatyta iti katalikų akcijos veikė rengti sodelį ir pastatyti
jai; lietuvių kryžių, mies senovinių kryžių, pana
tų, dzūkų vestuvių ir kiti šiai, kaip Vytauto Didžio
vaizdai, darniai puošia lie jo muziejaus sodely.
tuviškų audinių ornamen Atrodo, jog šis senojo
tais išpuoštas sienas; Lie liesto kamnas, kur yra
tuvos episkopatas ir spau Kauro piHs, seniausios
dos leidinių eksponatai liesto ir krašto bažnvtraukia dėmesį.
i šios, Maironio muziejus,
Tiesa, pats skyrius ne '-p^nvtinio meno muziejus
visai taip įrengtas, kain
<jPnį nestatai, tans
komitetas norėjo. Padary ^dnnrausia Kauno dalimi,
ta pakeitimų. Apie tai pa !’vrioie bus galima pamarašyta ir bendrame paro- ‘ tvti Lietuvos senovę.
*’
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Dėlto šis ale yra padarytas
bravarnėje, kuri pilnai yra atsidavusi daryme ale. Tai yra ti
r
kras ale, kuris turi geriausį skonį.
Aš žinau, kad Jūs rasite Pilgrim
vieną iš skaniausių ir geriausiai patenkinančių ale, kada esate ragavę.
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maistu pasidarytų prasi- mais*3
Šiandien galima sakyti,
ties dalyku.
h
kad žmogus gyvena apie
Mokslininkai daro ban 59 m. atsiranda žmonių,
President
S"
dymus ir su kitais mirties kurie kiek ilgiaus gyvena.
Croft
Co., Boston
,
U
spinduliais. Ultra garso Bet pereitame šimtmetyj 3
/
//.
'/L
ūfl
bangos irgi turi marias žmogaus gyvasties ilgu
pasėkas gyvūnams. Nese mas žymiai padidintas,
di
H
niai buvo padarytas toks gal priežastimi visokių saSi
I
bandymas. Bangos, šukei- nitariškų pripratimų ir jtos plonomis kvarco plok vedimų.
štelėmis, kurios vibravo Maitinimo mokslas jau
Iš
šimtus tūkstančių kartų parodė kelią ilgesniam gy
Krano
per sekundę buvo perleis venimui. Metchn i k o f f,
tos per vandeni. Visi mi- garsus mokslininkas sako,
Ir
kroorganizmai buvo tuoj kad daugumas šimtmetiES
Buteliuose.
[n.
užmušti. Buvo užmušta ir nių žmonių, tai tie, kuri?
nemaža žuvų. Rimtai siū- turi vir‘š šimtą metų —pilloma pritaikyti ultra gar nai vartojo iš pieno pro
so bangas žvejybai, bet duktus. Šitas mokslinin
ir kilo reikalas surasti
Šito išradimo, kuris be- jas, greičiausiai, plačiai kas sako, kad šitų žmonių
ginklą prieš tuos kenkė- veik tuo pačiu laiku buvo išnaudos pienui ir vande sveikas ir ilgas amžius pa
padarytas keliuose kraš
jus.
eina nuo pieno vartojimo.
niui sterilizuoti.
Teisybė, kad paprastas
tuose,
reikšmė
yra
nepa

Mokslininkai yra įsitiki
“Mirties spindulius”, a- nę, kad su ultra trumpų prastai didelė. Kaip nu Vienas Amerikos išra- žmogus nebūtų patenkinpie kuriuos tiek daug pri siųstuvo pagelba būtų ga matoma, jo dėka nepa dejas tvirtina, kad jam tas vientik ilgai gyventi,
rašyta, galų gale ir oficia-! lima išlaikyti javų sandė- prastai daug laimės žemės pavyko užmušti mažu jis virš visko nori ir geros
liai pripažino. Juos pripa-iį liūs visiškai laisvus nuo ūkis. Šiomis dienomis toks vabzdžių ir su nauja fil- sveikatos.
truotos šviesos rūšimi.
žino Didžiosios Britanijos kenkėjų. Kenkėjus būtų aparatas buvo pademons
Tad pripažinkime svar
‘
L.
A.
’
truotas
sode
New
Yorko
radio draugija, kuri dabar galima išžudyti, kartas
bą šito gyvenimo ekksiro
organizuoją patologinę ir nuo karto per grūdus per- valstybėje. Buvo pavarto
ir daugiau jo vartokime.
bakteriologinę sek c i j ą. leidžiant “mirties spindu tas mažas šešių metrų aF.L.I.S.
Tos sekcijos tikslas bus lius”, kurie patiems grū- paratas, kuris pamažu į
tyrinėti ultra trumpas ra ! dams nieko nepakenktų. ratą suko spindulių pluoš John L. Rice, Gydytojas
New Yorko Miesto
dio bangas kaipo priemo Tokiu būdu galima neri tą. Po dviejų minučių
transliacijos
žemės
ūkio
Sveikatos Komisijonierius
nė vabzdžiams, augalų botą laiką javus išlaikyti
specialistai
kruopščiai
iš

kenkėjams ir maisto bak j sveikus.
tyrė sodą. Kiekvienas vab Jeigu tik žmonės dauterijoms naikinti.
Įvairiuose kraštuose jau zdys, net tie, kurie gyveno giaus gertų šviežio pieno,
priskiriu
nkii’TU- j
Mokslininkams jau ne padaryta sėkmingų ban
kreivus akis alitie j
tas
netik
prisidėtų
prie
jų
giliai
medžių
medienoje,
kartą yra pavykę nužudy dymų su trimis mirties
i
V
ginu ir aiublii<>nis :
geresnės
sveikatos,
bet
•koše (aklose) akyse sugrąžini i
buvo
užmušti.
Sodas
buvo
ti Įvairiausių vabzdžių rū spindulių rūšimis — ultra
paprastą norma- : Šviest) tinkamu laik-u.
šių ir nedidelių gyvūnėlių trumpomis radio, aukšto išvalytas, lyg jį būtų ope pailgintų
gyvasties laiką. Į J. L PAsAKARNIS. 0 D |
raciniu peiliu sterilizavę. lišką
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES cu ultra trumpų bangų pa447 Broadway, South Boston Į
Moksliški išradimai tą fa 9; .............................................................................
ir
ultra
dažnumo
šviesos
Tokį
siųstuvą
operuoti
0
Pirkti nas biznierius mėsa, vaisius daržoves i? gelba. Bet iki šiolei jie
ktą
remia.
Bet
prie
kas

garso
bangomis.
Tačiau
kitokius daiktus, kurie ske’hiasi “Darbininke” ausi oerdaug maža dėmesio
pigu ir lengva. Juo būtų
valgio netik rei
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia-' kreipė į tų bangų utilitari daugiausia vilčių teikia galima kasdien apvažiuoti dieninio
kia
pridėti
pieno, bet dar
radio bangos.
patarnauja. Nuėję i hile kuria krautuvę pasakykite nius galimumus.
i sodą ir visus kenkėjus iš- ir vaisių ir daržovių.
REAL ESTATE
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
“Evening Standard” ap I naikinti. Manoma, kad
INSURANCE
Jau daugelį metų, prieš
Didžiosios Britanijos ra rašo įdomų bandymą šia
CONSTABLE
I
Jnxtice r>J the Peace
POVILAS BUSHMANAS PERKTNS SQ CASH MARKEI dio draugiją susidomėti kryptimi, kuris buvo pa j tuos aparatus ėmus pla- visokius naujus išradimus
rūšies a|Mlraii<Ia ir tei
ultra trumpomis radio darytas praėjusią vasarą l čiau vartoti, bus sutaupy- apie maistą, pienas buvo Visokios
48 Crescent Avenue,
singai patarnavimas.
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
Telephone Columbia 6702
bangomis kaipo priemone Kopenhagoje. Išradėjo na I tos didžiulės sumos pini pripažintas kaipo svar 598 E. Broadway, So. Boston
490Broadway, Tel.S Boston3120
Tel. Šou. Boston 1761
kovoti su vabzdžiais pas muose prie atviro lango gų, nes su jais bus gali biausias žmogaus maistas.
29 Savin Hill Avenue,
Resūlence:
Per
pereitus
dvidešimts
DORCHESTER, MASS.
katino britų tautinės ap šono buvo pritaisyta eilė ma naikinti ir tokius ken
120 Marine Rd., So. Boston
K. ŠIDLAUSKAS
visoki ištyrinėjimai Namu tel.: Šou. Boston 2483.
45 Hampden St.,
saugos reikalas. Didžiajai elektrodų, panašių į paka kėjus kaip žiurkes, peles, metu
918 E. Broadway
mums
parodė kodėl taip
Tel. HIGhlands 4855
voveres ir tt., kurios kas
Britanijai
reikia
didžiulių
Telephone South Boston 9367
yra, ir parodė, kad pienas
bas antlangėms. ElektroROXBURY. MASS.
;avų atsargų tam atvejui,’ dai buvo sujungti su met pridaro nuostolių už vra “visko pilnas” mais
OR STORE 9
daug
milijonų.
iei jos pakrantes užblo trumpų bangų radio siųs
tas.
DRAUGIJŲ VALDYBŲ kuotų.
Parduodam geriausius įvai
Javus nelengva lai tuvu, kuris leido šešių me Perspektyvos kitiems arių rūšių TONIKĄ, DEG
Senovės
istorija
mums
įkyti. Juos puola įvairūs trų impulsus. Prieš siųstu paratams tokiems žemy rodė, kad įvairiausios ra
ADRESAI
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINF kenkėjai, kurie juose vei vą įjungiant, įvairiose na- nams, kaip Afrika, kur sės pripažino kaip didelę
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
Gorčiais
ir Bačkomis. Visų U.
DRAUGIJOS
VALDYBA
siasi
ir
jais
minta.
Iš
čia
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
’ mų dalyse buvo pristatyta siaučia skėriai, yra dar di vertę turi pienas žmogaus S. firmų ir užsienio, pasirinki
Pirmininkas Juozas Svagždys,
sveikatai. Stiprūs, tvirti mas didžiausias ir įvairiausias.
Pirmininke — Eva Marksiene,
lėkštelių su uogienėmis. desnės.
601 6th St., So. Boston, Mass.
’OKII.IAMS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
VESTUV F. M S,
Britų radio draugija do žmonės, užkariaut o j a i INAMUOSE
Vice-Pirm. Jonas Galinis.
Tel. So. Boston 1298
Netrukus
į
namus
praVAIŠĖMS ir BA
78 Marine Rd.. So. Boston, Mass.
nuolat laikė karves ir ki LIAMS. Specialiai kairios su
Vfce-pirm. — Ona Jankiene,
I
’
rot.
Rašt. Jonas Glineckis,
Paskirta du Tėvų Mari- dg> brautis spiečių spie- misi ir maisto bakterijų tus pieną duodančius gy mažinamos. Pristatėm greitai ir
141i8 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.
Atdaras nuo 8 ryto iki
Prot. Rašt — Elizabeth Oialls,
jonų kunigai misijoms A- clal rnusl1- širšių, bičių ir naikinimo klausimu. Mok vulius, ir kad jie visados veltui.
Fin.
Rašt. Aleksandras Ivaška,
11 vak.
111 H. St. So. Boston, Mass.
slininkai
jau
yra
įrodę,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. merikoje — kun. J. Ma- uo<ią- Tada buvo įjungtas
Tel. ŠOU Boston 9282
Pašaukit SOI'-th Boston 4147
Iždininkas Pranas Tuleikis,
kad bet ką, — bet kokį vartojo ne tik pieną, bet
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutč,
čiulionis,
MIC.
ir
kun.
A.
aparatas.
Vabzdžiai
ir
to109 Bowen St., Fo. Boston, Mass.
iš pieno visokius produk-i
29 \Vhipple Avė., Rosllndale, Mas3. Maršalka Jonas Zaikis,
Pas J. STRIGUNĄ
Markūnas, MIC. Su misi- liau brovėsi, bet kiekvie- maisto produktą, lėkštę, tus ir mėsą; jie nedaug ti-į 195 L ST., SO. BOSTON. MASS.
Tel. Parkvvay 0558-W
7 IVinfielil St., So. Boston, Mass.
Iždininke — Ona Staniuliute,
Draugija laiko susirinkimus kas tre įomis pradės važinėti rug- nas vabzdys, kuris prasi- operacinį peilį, — galima kėjo į grandinį ir žolinį:
105 VVest Gth St., So. Boston, Mass.
čią nedčldienį kiekvieno mėnesio.
brovė pro neregimų spin- visiškai sterilizuoti su ul
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 ~ėjo mėnesį.
Tvarkdare — Ona Mizgirdienč,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. E. 7th St., So. Boston, Mass.
Visi gerb. klebonai, ku- dūlių užtvarą, tuoj pat tra trumpų bangų pagelKasos Globėja — E. Janušoniene,
• Įsigykite
7:8O vai. vakare, potmžnyttnėj sv<- “ie nori gauti misijonierių krito negyvas ant grindų, ba.
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
nrašomi
kreiptis
sekančiu
-Mirties spinduliai, kurie Čia irgi atsiveria nepa
Draugija savo susirinkimns laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkite
antra ntarninkfl mėnesio.
na s protoknln raštininke.
PILIETYBES KATEKIZMĄ
adresu:
žudo įvairias vabzdžių rū- prastai plačios perspekty
^VXXXKXXXXXKXXXXXXXKXWCXKXXWCKWCXKVCWC%VWCVKKK)
Kun. J. Mačiulionis, MIC., šis, žmonėms yra visiškai vos. Čia ypatingai galės
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
2334 So. Oakley Avė., nekenksmingi. Namus ši- laimėti konservų fabrikai,
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
Priedermes
tokia apsaugo nuo vabz-j mėsinės, pieninės, maisto
Chicago, IHinois.
ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
GRABORIUS
- UNDERTAKER
džių aprūpinti atseina vi-, krautuvės ir t.t. Išradimą Jeijums
I
padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
P. S.: Prašome gerb. siškai nebrangiai. Srovės,( būtų galima ir namuose
anglų ir lietusių kalboje.
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
klebonų kaip galima ankš reikalingos siųstuvui ope-' pritaikyti maisto produkKAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
SO. BOSTON, MASS. J čiau savo prašymą atsiųsI 258 W. BROADVVAY,
c
ruoti,
reikia
tiek,
kiek
etams
neužkrėstiems
išlaiTelefonas SOUth Boston 4486.
Siųskite užsakymus:
* i, kad būtų galima geriau
lektros lemputėms. Pana- kyti. Vandenį irgi būtų
Tel. Brockton 4110 J mdaryti misijų maršrutą.
“DARBININKAS”
BROCKTONO OFISAS:
šų aparatą galima pavar- galima tuoj pat dezinfe- 366 W. Broadway,
Kun.
J.
Mačiulionis,
MIC.,
So. Boston, Mass.
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. J
I toti ir prieš peles.
| kuoti. Nusinuodij imas
t
misijų tvarkytojas.
*z-
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Penkiadienis, Liepos 31 3., 1936

DARBININKAS

DAJlBipiJ^AS

366 VV. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

SVEIKINIMAI

ma buvo atsigerėti skam
biomis lietuviškomis dai
nomis, kurias taip sutar
tinai sudainavo sudėtinis
500 dainininkų choras. Tai
buvo tikras lietuvių dai
nos triumfas. Valio rengė
jai — N. Anglijos chorve
džiai — vargonininkai ir
lietuvių jaunimas — cho
rų dalyviai!
Kun. K. Urbonavičius.

Kodėl Tas Neaiškumas?

rime labai gražų faktą,
ATVIRAS LAIŠKAS
PROFESIJONALAMS niekieno nesugriaunamą,
Tikrai atėjo laikas, ka visai kitaip šnekantį?
da žmonės be aiškaus ap Liepos 26 d. Lawrence—
sios Anglijos padangėje.
Artinantis Vyčių Seimui, mes noriai pareiškiame
sisprendimo nebegali būti Palangoje įvyko Naujo
Reikšdami nuoš i r d ų
labai nuoširdžius linkėjimus, kad Vyčiai, pasiėmę
pakenčiami. Jokios kalbos sios Anglijos dainų šven- ■
sveikinimą Tamstai, p.
garbingą Lietuvos emblemą, būtų visados ištikimi
apie vienybę, apie vienin te, kurios jungtinį chorą
Rapolui
Juškai,
p.
Juozui
Liepos 28 d. 1936 m.
savo idealams. Juk Vytis puošia Lietuvos vėliavą
gą tautos darbą lieka vien sudarė 500 jaunuolių iš 11
Žemaičiui,
p.
Mamertui
“
Darbininkui
”
tai jau vien tik į ją pažvelgus, kiekvieno Vyčio širdy
plepalais, jei savo visuo parapijų chorų. Šventę
Karbauskui ir visai eilei
menėje neturėsime žmonių rengė ir jos vadovais buvo
je turi užsidegti kibirkštis meilės ir ištikimybės savo Jo Malonybei
mūsų kilniųjų Muzikų,
Ponui
Antanui
Visminui,
su principais. Žmogus be tikri Amerikos produktai
tėvų kalbai ir idealams. Ir manau nėkiek neperdėsiu
kartu su visa minia gra^
“
Dainų
Šventės
”
Pirmi

įsitikinimo, be principų, (jungtiniam chorui vado
pasakęs, kad ta meilės kibirkštis ne tik privalo užsi
žiujų Jaunuolių - Choris
ninkui.
tai žmogus be nugarkau vavo M. Karbauskas, R.
degti Vyčių širdyse, bet faktinai ji dega. Reikėjo tik Gerbiamasai Ponas
tų, noriu paraginti, kad
lio. Toks žmogus lengvai Juška ir J. Žemaitis), tad
matyti mūsų jaunimą-“Dainų šventėje”, Palangoj, su Pirmininke,
,i jie padarytų tą “Dainų Nepaprastą įspūdį į ma pakreipiama nendrė, tai natūralu buvo laukti, jog
kokiu entuziazmu jie dainavo lietuviškas dainas, ypač Prašau priimti Mariana- Šventę” metiniu . mūsų
. ne padarė dainų šventė.
be būrių, lengvai visi mūsų profesijonalai
“Mes be Vilniaus nenurimsim”! Kiek tuose grakščiuo- polio Kolegijos nuoširdų I tautinio gyvenimo įvykiu, Programa turininga. Pui laivas
mėtomas, kur tik vėjo pū ir siela ir kūnu bus tame
se balsuose skambėjo sveiko, energingo, lietuviško pa sveikinimą “Dainų Šven panašiu i Lietuvių Dieną. kus išpildymas. O tie-tūk- stelėjimas jį kreipia.
parengime.
triotizmo! Buvo ten jų apie 500 dainininkų iš 11 N. tės” proga ir tuos sveiki- Prašau priimti, Gerbia stančiai žmonių, šimtai Amerikoje gimę ir augę,
Anglijos parapijų, ir tame skaičiuje nemažas nuošim-' nimus perduoti pp. Muzi- masai Ponas Pirmininke, dainininkų, viskas tik ža- katalikų tėvų uždirbtais Dainų Šventė praėjo di
tis Vyčių. Taip, jie turi gražios dvasios, tik ji reikia ; kams ir jųjų vedamiems mano nuoširdaus sveikini vėte žavėjo. Visi taip jau centais išauklėti, lietuviai džiausiu pasisekimu. Nau
josios Anglijos lietuviai
mo ir tikros pagarbos pa tė, su kuriais tik kalbė
ugdyti, ne tramdyti.
j Chorams.
profesijonalai
nemažame
jau. Kol lietuviai taip my skaičiuje mesdavosi dau gausingai suplaukė pabu
“Dainų Šventė” buvo pil reiškimą —
Tvarkant jaunimo ideologija, reikia bet gi apdai nas pasisekimas. Tai labai
keletą valandų su
Kun. Dr. J. Navickas, li dainą, tol lietuvybei pa giausia į tokias organiza voti
mūsų
gražiuoju jaunimu.
riai žiūrėti i ateitį ir nedaryti skubotai sugalvotų žy ryškus ir daug džiaugsmo
vojaus Amerikoj nėra.
M. I. C.
cijas,
kurios
jiems
užtik

gių. Čia kalbu apie bręstantį jau sumanymą, kurį ma teikiąs reiškinys mūsų
Nuoširdžiai
sveiki n u rindavo pirmąsias vietas. Tos minios neapsivylė.
Dainų Šventės rengėjus, Siekti vadovavimo paga Jaunimas jų viltis pilnai
noma pravaryti Vyčių Seime, būtent, perkelti “Vy tautiniame gyvenime. Da
chorų vadus ir visus dai liau, yra natūralu. Katali pateisino. Bet kur gi buvo
ties” spaustuvę ir visą organizacijos centrą į Naująją žnai trūksta šviesos ir ši
nininkus. Aš visada tikė kiškosios organizaci jos mūsų katalikai profesijo
Angliją. Tas, be abejo, sustiprintų N. Anglijos Vy lumos, kad praskaidrinus
jau, kad choruose susis- gal padarė nemažą klaidą, nalai ir tie, kurie tokiais
čius ir gal kiek sulietuvintų organizacijos žurnalą. ir sušvelninus debesimis
save laiko?
ipietęs prakilniausias jau
Tačiau, antra vertus, toks sumanymas, jei jis būtų į- aptraukta padangę, sle
nenorėdamos
ar
nesugebėnimas šioji dainų šventė damos įtraukti mūsų pro- Gal daugelis kur pato
vykdintas, atneštų nemaža ir žalos, ir tur būt daugiau giančią mūsų tautinę dva
žalos negu naudos. Reikia atsiminti, kad Vyčių kuo sią ir blaškančią tas gra Tenka pareikšti didžiau rą patvirtino.
fesijonalus į savo aktyvų giai šildėsi saulės spindu
pasitenkinimo dėl Lai gyvuoja dirigentai! darbą. Bet ar tik organi liuose ir patingo paskirti
pų yra daugiausia Chicagoj ir jos apylinkėse. Iškėlus žias mūsų viltis ir lūkes sio
kelių valandų išreikšti sa
skaitlingo, milž i n i š k o Lai gyvuoja dainos jauni zacijos kaltos?
iš ten organą, Chicagos Vyčiai giliai įsižeistų, kad jie čius. “Dainų Šventė” buvo žmonių
vo pritarimą 500 jaunuo
dalyvavimo Dainų mas. Valio Dainų Šventė!
gražiausių šios va
Gal ir buvo pagrindo ti lių, kurie per ištisus ke
pripažįstami nekompetentingais tinkamai tvarkyti vienas
Kun.
K.
A.
Vasys.
Šventėje.
Ypačiai
negalisaros pragiedrulių Naujokėti, jog mūsų profesijo lis mėnesius sunkiai dirbo
centro reikalus ir, žinoma, pradėtų urmu likviduoti
nalai šalinasi nuo lietuviš besiruošdami šiam didžia
savo kuopas. Ar mes, Naujosios Anglijos jaunuome
kos ir katalikiškos veik jam įvykiui.
nė ir visuomenė, turėtume savy tiek pajėgos, kad ga
los, kurioje, girdi, per Gal daugelis buvo sulailėtume atsverti tą nuostolį? Tai klausimas, į kurį var
daug vyrauja ateiviai jkyti dėl šiaip taip pateisigu išdrįstume teigiamai atsakyti. O jei ir surastume
(“grinoriai”). Bet štai tu-.
Ateidavo
vasario
16,
Mešlys
Ph.
D.,
VaišKartą teko kalbėtis su
______________________
i namų svarbių savo šeimos
tiek gaivalingos energijos, kad galėtume tai atsverti,
Vilniaus
sukaktuvės.
Iš
nora
’
M.
D.,
inž.
Jasionis.
i
vienu
mūsų
visuomenės
tai vis dėlto mūsų sąžinė negalėtų būti rami, kad pri
džiaugsmo ir skausmo O tempora, o mores! Kur drąsos. Bet dirbti daug priežaščių‘
nariu.
Jis
buvo
paprastas
sidėjome prie suardymo Vyčių organizacijos vaka
mūsų širdys susijungdavo daugiau? Kodėl jie taip sunkiau. Tikiu, jog nesu Bet yra žinoma, kad ne
ruose, nes netenka nėkiek abejoti, kad iškėlimas žmogus. Po jo pavarde ne vienon. Ir mes jausdavom gy^it užsimiršo esą hętu- klysiu, jei visų tikrų lie mažas jų skaičius akty
nė “M. D.”, nė
spaustuvės iš Chicagos labai neigiamai paveiktų į te į “stovėjo
Ph. D.”, pagaliau, mes kaip vienas žmogus. Ruo-i viai - katalikai lietuviai? tuvių ir katalikų vardu viai dalyvavo vienos orga
nykščių Vyčių dvasią. Bestatant vienoj vietoj, ardy jo nė advokatu ar moky šdavom pasilinksminimus Xur mūsų garsieji “darbi- pasakysiu tiems mūši] nizacijos parengime. Toji
tume kitoj. Ar ne geriau įtempti visas pajėgas, kad toju nevadinom. Jis buvo, ir paminėjimus. Į tuos j pinkai ir kalbėtojai? Juk “vadams”, kurie tik pa organizacija katalikams
visiškai nepalanki. Joje
niekur negriaujant, bandytume statyti ir tenai ir čio ot, sau paprastas žmoge- pasilinksminimus ir pami^ar taip nes„enaį an^ kalbėti moka:
nai? Lengva įkaitinti apribotą jaunų delegatų skai i lis, kuris tikrai savo pra nėjimus pasikviesdavom estradų tiek gražių žodžių — Ponuliai, nevoliokit per didelį nesusipratimą
čių ir pravesti bet kokį sumanymą, bet kalbamoji per kaitu duoną sau pelnė, o savo profesionalus, kad rnums svaidė, o mes išplė- durniaus, rusiškai tariant, nemaža priklauso ir kata
akis ir pravirom bur- jei mes jums per menki, likų. Toji organizacija sa
maina yra tiek svarbi, kad įkarštį reikia sutramdyti jo rankos buvo pūslėtos ir jie su mumis savo džiaug»au^m kiekvieną jų ar perkvaili atrodom, o vo metiniame seime pas
ir labai giliai ir sąžiningai galvoti, kas iš to išeis panagės juodos, bet, Die smu pasidalintų. Kartais
tik mūsų pinigas geras, kyrė šimtus dolerių toateity.
K. važi, jis turėjo aukso šir jie ateidavo ir svaidydavo žodį ir džiaugiamės, o ne mes tai greičiau negu jūs Į kiems fondams, kurie
ir_ džiaugsmo
dį. Taigi, mes išsikalbė- gražiausius žodžius apiejvįenas
ašarą
nubraukėm.
Kokia manot suprasim ir už tuos griežtai priešingi katali
j jom su juo. Kalbėjom apie tautos ir religijos meilę,
pačius pinigus galim ne- kybei, kurių tikslai yra
viską, kol priėjom prie apie bendrą darbą ir para skaudi ironija! •
blogesnio, jei negeresnio griauti katalikybę. Ir to
Ir
štai
šiandie
man
pri

mūsų tautos išganymo, mą. Ir laimingi mes jais
mūsų vadovų — inteligen tikėdavom ir vėliau juos siminė to lietuvio skaudus patarnavimo kitur rasti. je organizacijoje aktyviai
kaltinimas ir aš visiems Saugokitės, ponai profe j figūruoja toki profesijoItalija užkariavo Etiopiją. “Karalių karalius” tijos, ar kaip jis juos pa remdavom.
Deja, kaip liūdna, kaip jums mano tautiečiai ir sionalai! Mes ne tokie ! nalai, kurie vis dėlto laiko
Haile Salassie (dabar jį anglai vadina poor Charlie) vadino, profesionalų.
turėjo bėgti ir dabar veltui klabina į Tautų Sąjungos — Ale, ką tu, ponaiti! — skaudu, jog jie mus apvy svarbiausia jums darbo kvaili kaip jums gal atro j save katalikais.
duris ir širdis — nieks jo neklauso, visi jį nušvilpia. juokiasi jis man, — Tu lė, apgavo. Jie pasinaudo vaikai jį paskelbiu. Neti dom.
Mes perdaug laisvę gerItalai gali pakartoti jų sentėvių romėnų sugalvotąjį manai daugiau išmanai jo mūsų sentimentu, ame kėkit tiems, kurie tik gra Sapienti sat!
biam ir mylim, kad galė
J. P. tumėm reikalauti iš mūsų
posakį: vae vietis — bėda nugalėtiesiems! Taip, Itali už mane. Tiesa, aš “šku- rikietiškai tariant, iš mū žiai pakalba. Žinot, kalbė
ja triumfuoja. Nesustabdė jos nė Anglija, nė kiti lės” nelankiau, bet kas iš sų jausmų sau biznį pada ti labai lengva. Tik reikia 1936. 7. 27.
profesijonalų to, kas tik
Tautų Sąjungos tūzai. Mussolinio veidą puošia pasi tų, kurie tas “škules” išė rė. Nesirauk, mielas skai
mums patiktų. Katalikai
tytojau,
ir
nepyk
ant
ma

tenkinimo ir išdidumo šypsena. Bet — kas čia?
perdaug tolerantingi, kad
jo. Tik bereikalo kelnes
Vieną gražią dieną keturi Italijos lakūnai
visi ant suolų pratrynė, tėvų nęs, kad aš tau tokią klai
jie nepakęstų kitokių pa
dą
prikaišioju.
Ne
tu
vie

aukštos rangos pasižymėję vyrai — išlėkė apžiūrėti pinigus ir “čėsą veistino”.
žiūrų žmonių. Bet vis dėl
Tvirtai vienybėn susibūrę
tinkamos vietos aerodromui pastatyti. Išlėkė ir — ne Tu manai jiems lietuvis nas klydai. Su tavim kly
to katalikai turime teise
Pasaulio žengiame taku, —
grįžo. Juos visus nukovė etiopiečiai. Paliko gyvą tik rūpi, gal “blivini”, kad jie dau ir aš ir daug kitų. Ti
pareikalauti iš jų visuo
Brolybė šviečia mums tikslu,
kunigą, kurs su jais buvo nulėkęs, kad jis parneštų katalikų visuomenės pini kėjau, kadaise, ir aš tiems
menės nariais būti norin
Mes turim ją širdys sukūrę.
namon liūdną žinią. Tai buvo sukilimo signalas. Esa gais ir rūpesniu mokslus gražiems mūsų profesio
čių žmonių aiškaus pasi
Visus lig vieno darbininkus
mieji italų armijoj prancūzų korespondentai tuoj pa išėję tos visuomenės rei nalų žodžiams. Bet, apsisakymo: už ką jūs pasisa
Po mūsų kviečiam vėliava,
Mums Kristaus šviečia vis šviesa,
siuntė į savo laikraščius išgąstingas žinias, kad etio kalais rūpinsis, jos var vyliau. Skaudžiai apsivykote?
Jis
—
mūsų
Tėvas,
Talkininkas.
liau.
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pai išnaujo ginkluojasi ir suorganizavo keletą armijų. gais vargs? Anaiptol. Sa
Jei sakotės esą katali
Mūs tikslas — tamsą nukariauti
Radikalų socialistų laikraštis L’Oeuvre paskelbė štai ko, jog kartą vienas socia trybė. Šiandien aš ir lieju
kai, tada nėra jokios abe
Ir skleisti meilės spindulius,
visą savo ir mano tautie
kokią žinią:
jonės,
kokiame fronte jūs
listų lyderis pasakęs, kad, čių skausmą ir tulžį.
Kovon sužadinti visus,
turite būti. Jei prisipažin“Stipri etiopų kariuomenė susirinko prie Sidamo girdi, “mano idėjos tik to Aiškumui paduodu labai
Gerbūvio siekt visiems, negriauti.
site esą indifirentai ar be
ežero, vakarų pietuose nuo Addis Ababa. Ji susidaro kios, kiek aš su pirštu pa ir labai nesenai įvykusį
Kovoj palikom tvirtą dvasią, —
dieviai, sulauksite mūsų
iš Saša Baneh veteranų ir pradėjo drąsią partizantiš- siekiu”. Tas pats ir su ka faktą. Ne, tai ne faktas —
. Draugų būry kovot smagu,
pagarbos, nes žinosime, su
Beeinant bendru mums tikslu
ką kovą prieš italus. Kita kariuomenė tik 40 mylių talikais profesionalais.
tai skaudi mūsų nelaimė.
Prabilti
prieš
skriaudėjus
drąsiai.
kuo reikalą turime.
Tai buvo skaudus kalti Jūs visi, brangieji, t dar
atstui nuo Addis Ababa taip pat puola italus, kurie
Mūs
tikslas
krauju
nedažytas,
įklimpę pelkėse, tik silpnai jiems priešinasi”. Panašių nimas. Tuo labiau, kad jis gražiai prisimenat pereitą
Gyvenimas nepakenčia
Vienybė, meilė — mūs ginklai,
neramių žinių patiekia ir kiti prancūzų laikraščiai. ėjo iš širdies. Gal sukru sekmadienį„ įvykusią pih»
neaiškumų. Kas yra sociPrasiblaivys ir mums rytai,
Jie praneša, kad garsusis Ras Emeron, buvusis Hai vintos širdies, nes ir vie mąją N. A. Dainų Šventę.
jalistas, tebūnie socijalisNebus mūs brolis suvaržytas.
le Salassie vyriausias vadas, puola italų įgulas Gon- nas jo vaikų irgi mokyk Gražu ir įdomu buvo. Tie
tu. Kas yra liberališkai
Jėgas subūrkim tik galingai,
dar ir Dessye tvirtovėse. Jam padeda Vakarų Etio los suolų kelioliką metų sa? Taip ir noris, kad to
bei indiferentiškai nusitei
Ir darbo balsas mūs nežus:
pijos gyventojai, kurie visi sukilo ir susibūrė į tvir Į trynė.
kęs tautininkas, tebūnie
Jis
mūsų
priešams
baisus
bus,
kių švenčių daugiau būtų.
tas karines organizacijas.
Pasieksim tikslo mes laimingai.
tokiu. Tvirtų įsitikinimų
Taip, aš žinau, daugelis Kiek ten žmonių buvo. Ir
Te
audros
mūs
kelyje
kaukia,
žmonės visados verti ati
Tuo tarpu Mussolini buvo jau telegrafavęs Etio jūsų, ypač tėvų ir motinų, nesuskaitysi. Ir mes visi
Mes,
dvasia
tvirti,
vis
pirmyn,
tinkamos pagarbos. Bet
buvom
laimingi.
(Bent
aš
nepatikėsit
man.
Kipšas
pijos vice karaliui, generolui Graziani, kad jis galės
Mūs
kovos
vėliavą
augštyn
—
jei sakais esąs kataliku,
jau atleisdinėti Italijos kareivius namon, nes jie labai visados, sako, ne toks bai buvau). Deja, ir čia turėjo
Te
ji
visus
kovoti
šaukia!...
tai ir buki tokiu ir žo
užslinkti
nelaimės
debesė

nerymastauja svetimoj šaly ir šimtais miršta nuo ne sus, kaip jį piešia. Prisi
Išeikime
iš
mūs
trobelių
džiais ir darbais, ypač
pakenčiamo Etiopijos klimato. Jau 100,000 kareivių pažinsiu, jog ir aš tam lis ir sugadinti visą gra
Džiaugsmų mūs pergalės patirt —
darbais.
buvo besirengią grįžti į tėvynę. Bet dabar, Etiopijai nuo darbo sulinkusiams, žiąją mūsų nuotaiką. Ir
Dėl teisaus žodžio nors reiktų mirt
Vienas iš Jūsų.
vėl sukilus, jiems visiems bus darbo, ir visa pus-mili- j bet garbingam lietuviui štai kodėl. Tikėsit ar ne,
Sušukime visiems: Broleliai!
bet iš tos tūkstantinės mi
joninė italų armija turės pasilikti iki rudens. Kas to nętikėjau.
Į mūsų eiles! Kelkit dvasią!
Didžiausia apgavystė yliau bus, tai nė Mussolini nežino. Visa bėda, kad Ita- į Nuo to pašnekesio pras nios vos tebuvo galima su
Prieš mūsų skriaudikus kovon,
ra pretenduoti į valdovus
lija prarijo grobį tris sykius už save didesnį. Dabar linko daug dienų ir aš jau rasti šešis profesionalius.
Visi, ir moters mums talkon,
ir neturėti tam sugebėji
Į kovą mūs teisingą drąsiai!...
per kokią pusę šimtmečio ji turės kronišką vidurių li ir užmiršęs apie jį buvau, Tai buvo adv. Gailius,
mo.
Ksenofontas.
adv. J. Cunys, mok. P. GaVargo Poetą.
nes užmiršt norėjau.
gąK*
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Kur Dingo Musų Profesijonalai?

Italijos Vidurių Liga
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Penkiadienis, Liepos 31 3., 1336
=

DARBININKAS

Iterų Sąjungos ir LDS na- gų jaudinančias lietuvišIrius gausiai dalyvauti ir kas meliodijas — polkas,
Į kuomi galima prisidėti,, kurios primena mums Lie' darbu ar aukomis, kad ši tuvą, mūsų jaunų dienų
'gegužinė pavyktų. Iki pa- tėvelių žemę.
Tankevičiutė.
Taipgi pageidaujame
simatymo Palangoje.
Po $2.00 aukojo: Elena
Magdalena Urmonienė, daugiau plokštelių iš LieDeltuvaitė ir Rita ArdaviMoterų Sąjungos Mass., tuvos operos dainininkų
čiutė.
Maine ir N. H. Apskričio žavėjančių balsų.
Aušros Vartų Bažnyčios
Liepos 18 d. šeštadienį
Pirmininkė.
išbaigimo darbas jau pra
p. R. Juškos vedamas
dėtas. šią savaitę pradėjo Didysis Aušros Vartų
choras labai sėkmingai ir
priruošiamąjį darbą, to parapijos įvykęs piknikas
RENGIA
LIETUVOS
VYČIŲ
N.
ANGLIJOS
APSKRITIS
gražiai išpildė programą.
liau seks ištinkavimas ir šiais metais liepos 19 die
Todėl lauksime ir daugiau
trumpu laiku susilauksi ną nepaprastai nusisekė.
Šios savaitės pradžioje j° Pasękmių,, o ypač pa
me naujos savo bažnyčios. Diena buvo graži. Žmonių
išsiuntinėta laiškai vi geidauju, kad p. Juška su
Žmonės džiaugiasi, ūpas prisirinko arti 2000. Visi
soms Moterų Sąjungos ir dainuotų solo “Kur sapnų
pakilus ir aukos pilasi iš darbininkai atliko savo
MAIRONIO PARKE, SHREWSBURY, MASS. (ŠALIA WORCESTER)
LDS N. Anglijos apskričių
visų pusių, kad tik grei darbą gražiai. Kad viskas
puikiai
nusisekė
galima
kuopoms. Laiškų pasiun Todėl prašysiu nepamir
čiau regėti savo pilnai:
spręsti iš klebono paskelb
tinybė užkviesti visas šti ir tankiau pakviesti
baigtą bažnyčią.
LIET. VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITIS ŠIRDINGAI
tos atskaitos, nes pikni
kuopas aktyviai prisidėti “keturius karalius” palin
Paskutiniuoju laiku į ■ kas šiais metais davė gry
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į ŠIĄ MILŽINIŠKĄ GEGUŽINĘ.
darbu ir kuklia dovanėle ksminti
,, mus
, _ ir plokštelių
bažnyčios išbaigimo fon no pelno $1016.78. Tai nie
BUS VISOKIŲ ĮVAIRENYBIŲ:LAIVELIŲ, LENKTYNĖS, PLAU
rengiamoje dviejų apskridą aukojo dar sekantieji: kad dar Worcesterio isto
čių Gegužinėje, kuri įvyks gos išgirsti dainas iš Lie
KIMO LENKTYNĖS, SPORTAS, ŠOKIAI IR VISOKĮ ŽAIDIMAI.
Marijos Vardo Draugija rijoje nebuvo, kad kuris
rugpiūčio 16 dieną, š. m.. tuvos dainininkų._
$100.00, Šv. Vardo Jėzaus nors piknikas būtų tiek
Visi, seni ir jauni į Vyčių Metinę Gegužinę!
Kviečia RENGĖJAI.
Su pagarba,
Palangos parke, LawrenDr-ja $50.00, Pranas Len-i pelno atnešęs. Čia tai žy
Elena Dombrauskaitė.
ce, Mass.
gvinis $25.00, Morkus ir mus Aušros Vartų para
usteįiii Laiškus pasirašė dviejų Montello,
Ona Daugininkas $20.00. pijiečių
darbštumas ir tai šliubas buvo gražus ir.lyvavo laike trečiųjų šv. valgius pavaišinti svečius,
įgaliotiniai, bū 1936 July 25.
Po $15.00 aukojo sekan mūsų klebono sumanumas iškilmingas. Geriausi o s mišių ir priėmė šv. Komu- Lai nei vienas lietuvis ne- apskričių
tent: nuo LDS N. A. Aps
tieji: Aleksandras ir Ka- bei mokėjimas vesti. Di kloties jaunavedžiams!
niją “in corpore”. Mišių pasilieka namuose, visi kričio J. Kumpa ir nuo
zimira Ardavičius, Juozas desnes dovanas piknike
šv. auką atnašavo klebo- dalyvaukime šiame para- Moterų Sąjungos apskri VALGIŲ GAMINIMAS
R.
ir Jie va Augustinavičius, laimėjo sekantieji: Juzė
nas kun. A. Petraitis. Ku- pijos metiniame išvažiavi- čio Ona Saurienė. Šie laiš-i Ką tik išėjo iš spaudos Valgių
Vaclovas ir Jieva Putys, Mačionienė $15.00, Ona
nigas A. Švedas, MIC., pa- me. Prie to prašome ir a- kai, kad ir suvėluotai iš Gaminimo Knyga, kurioje yra
daugybė receptų — nurodymų
Onufras ir Marijona Ska- Emkienė radio, Antanas
sakė pamokslą.
pylinkės miestų lietuvius siuntinėti, bet prie gerų kaip
skaniai ir ekonomiškai pamarakas, Viktoras ir Ane Pūras brangią lempą, BeŠv. Onos Moterų draugi- atsilankyti. Šios parapijos kolonijų kuopų veikėjų gaminti
valgius,
_ • Taipgi šioje
lė Buda, Martinas ir Mari nigna Valentukevičienė ir
.. ja yra vien tik bažnytinė, svetingos gaspadinės ly- norų galės atsiekti Savo knygoje nurodo
kaip gulima pajona Bublys, Povilas ir E- Chas. Howe po perlinį rą
Todėl minėta draugija vi- giai vaišins visus. Todėl tikslą. Jeigu giliau pa- sigaminti iš Įvairių vaisių vyną,
milija Jankauskas, Jonas žančių. Moterys ir mergi Šiuomi tariu nuoširdų guomet darbuojasi su šios visi važiuokime į šios pa- žvelgsime į idėjinę pusę J°s kaina tik $1.00. Knyga turi
.
..............
ir Antanina Pečiulis, Liu nos už darbštumą tikietų ačiu visiems Aušros Var- parapijos
klebonu ir vi- rapijos išvažiavimą, rug- šių dviejų apskričių ben- 223 puslapius,
didžiojo pik-,suomet įvairus parengi- piūčio 2 dieną.
dvikas ir Agota Volunge pardavinėjime gavo dova tų parapijos
D-s. dradarbiavimo, tai beabe- Užsakymus su pinigais siųski
X -Z A
lrr«
:
_
_
Piknikas
maį —būna
sėkmingi,
vičius, Adomas ir Rožė nas — perlinius rąžančius niko rėmėjams.
jonės su visu nuoširdumu te “Darbininkas”, 366 West
Lukšys, Vaclovas ir Mari sekančioje eilėje : Ilarija davė gryno pelno $1016.- prįe to šioje draugijoje
stosime į darbą, kad šis Broadway, So. Boston, Mass.
jona Čižius, Pranas ir Ona Džiaugytė, Elena Kosulie- 78. Toks pasisekimas tai visos narės ir vadovybė
vieningas dviejų apskri
Žiedaitis, Kazimieras ir nė, Anielė Gvazdauskaitė, tik dėka geros širdies 'geros valios ir uolios kačių darbas būtų kuosekBarbora Katinas, Dr. An-i Elena Katiniutė, Elena žmonių ir gerų prietelių. talikės. Lai gyvuoja šv.
mingiausiai pavykęs. Tai
tanas ir Florencija Karpa Deltuvaitė, Adelė Pigagiu- Užtai esu labai dėkingas Onos draugija’
Jung. Valstybėse yra sa gi visi abiejų organizacijų
VISŲ BANGŲ
vičius, Endrius ir Ona Gu tė, Genovaitė Ivoškiutė, visiems aukotojams, dar
koma, kad šiais metais nariai yra kviečiami imtis
Naujos Rūšies Radio
dukas, Advokatas Pranas Elena Nedzveckaitė, Tafi- bininkams ir prieteliams METINIS IŠVAŽIAVI ' me^inos turi kalbinti
MAGIŠKA AKIS
darbo ir subendrinus ko
atsilankiusiems piknike,
ir Paulina Bublys.
METALINĖS TŪBOS
įvaikinus
apsivesti.
Tokių
lė Simoniutė, Ona Valenlonijose pajėgas, bendru
MAGIŠKI SMEGENIS
Po $10.00 aukojo: Ag tukevičiutė, Zuzana Že- ypatingai Labdarybės dr- Į
drąsuolių tarp lietuvių la- frontu vykti į Gegužinę.
CHARRON’S
jai. Jūsų parėmimas davė t
nieška Šegždienė, Antanas maitaitienė.
---------bai mažai yra. Bet Moterų
Kom.
Narys.
į
I gausias pasekmes. Lai Šv. Kazimiero parapijos Sąjungos Mass., Maine ir
20 Trumbull St.
ir Ona Karpavičius, Ona IĮ
Dievas
apdovanoja
jus
Worcester,
Mass.
Valentukevičiutė.
milžiniškas metinis išva- N. H. apskritys pasidrąsi-.
Po $5.00 aukojo: Petras Pirmadienį, liepos 27 d., gausiai savo malonėmis. žiavimas įvyks rugpiūčio nęs pakvietė LDS NaujoKun. K. A. Vasys, j 2 dieną, Maironio parke. į sios Anglijos apskritį renDaugininkas, Emilija Ar- į luomą moterystės įstojo
Klebonas.
davičiutė, Juozas' Putys, ‘ Mykolas Glavickas ir GeKlebonas kun. A. Pet- gti bendrai gegužinę. Dar- ;
Ona Skamarakaitė, Petro- Į novaitė Lučkauskaitė. Veraitis, kun. A. švedas, M. bininkai kvietimą nuoširCOMPANY
nė Budaitė, Apolonija Bu- dybų apeigas ir mišias šv.
I.C., katalikiškos draugi- džiai priėmė ir štai dabar Šiuomi noriu išreikšti
■jos ir ---~ i——
— savo padėką už taip turidaitė, Jonas Buda, Emili- laikė klebonas kun. K. A.
visi -------------parapijonys abu” apskričiai
rengia geBaldai. Kilimai, Naminiai
Pabroliu
buvo
ja Budaitė, Motiejus Va- Vasys.
prie šio išvažiavimo sku gužinę Palangoje, Law- ningą ir linksmą progra Rakandai, Radios ir ElektriAmbrozevi- PAGERBĖ ŠV. ONĄ
ientukevičius, Elena Gied Benjaminas
biai ir rūpestingai ruošia rence, Mass. rugpiūčio 16 mą, kuri oro bangomis pa kiniai GRUNOVV Šaldytuvai.
raitytė, Aleksandra Kazi- čius ir pamergė Morta Šv. Onos Moterų draugi si. šiame išvažiavime bus j dieną.
siekė mus. Tai buvov • sma GLENW00D ir ATLANTIC
Glavickaitė.
Abudu
jauna

ja iškilmingai apvaikščio dainos, muzika, sportas ir Todėl abiejų apskričiij giausia programa šią va
levičiutė, Antanas StaseVirtuvės Pečiai
ir gegužinės sarą, liepos 25 d. š. m. Ke Geros rūšies baldai už žemiau
vičius, Viktoras Karšo- vedžiai priklausė į chorą, jo savo globėjos dieną.
įvairiausi pasilinksmini- Valdybos
kas, Mary Emco, Marijo o jaunoji visą laiką buvo Liepos 26 dieną visos į mai. Šios parapijos gaspa- rengėjai nuoširdžiai kvie turių karalių orkestras sia kaina. Mokant tuojau arba
išsimokėjimui.
na šegždaitė, Marijona veikli Sodalicijos narė, už- narės su savo vėliava da- dinės gamina skaniausius' čia visus, o ypatingai Mo- griežė žavejančiai ir žmo-

Worcester, Mass

AUŠROS VARTĮIPARAP.
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VIEŠAS KVIETIMAS

R G A VIGTOR
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MUBURY FURNiTURE

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA

Dial 2-5936

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Parašė
Vincas Nagornoskis
(Tęsinys)
Kad padauginta ir ištikimoji
Sargyba čia būtų.
AUBRIS
Užsitikėk,
Viešpatie pasaulio, kariuomenė tau
Liks ištikima lig gyvai galvai.
(Ranką pakėlęs ir linktelėjęs išeina.)
SCENA IX
Valeras, Aleksandra, Sofija, Audrianas,
Maksimianas ir Silvanas.
VALERAS
(Šypsodamasis ir kreipdamasis į Aleksandrą.)
Tavo prašymą, miela Aleksandra,
Vėliau paimsime apsvarstymui;
Noriu patirti ar ištikro Jurgis
Sugeba žmones vylioti geriau
Negu Apolio tarnai ir raganiai.
(Žvelgdamas su panieka į Silvaną.)
ALEKSANDRA
(Lėtai ir nedrąsiai.)
Bet jei jis darodys, kad jis garbina
Tikrąjį Dievą ir per Jo galybą
Stebuklus tveria...
VALERAS
(Greitai neduodama jai pabaigt.)
Tad daleisiu jam,
Drauge su karalium ir karalaite
Sugrįžt Dacijon.

ALEKSANDRA

(Labai linksmai.)
Tai prižadėjims?...
VALERAS
Tai ciesoriaus žodis, nepermainomas.
Užsitikėki!
^Meiliai paimdamas jos ranką.)
ALEKSANDRA
(Meiliai žiūrėdama į jo veidą.)
O, kaip dėkot,
Už tiek malonės?
VALERAS
Užteks meilės šypsos,
Prielankaus žvilgsnio. Bet štai ir jisai,
Išdidžiai žengia, rodos kankinystė
Jam nėr kenksminga.
(Budeliai ir keletas kareivių atveda Jurgį.)
SCENA X

Tie patys, Jurgis ir budeliai.
VALERAS
(Sėsdamas ant sosto, Aleksandra šaly, Jurgis
prieš juos.)
Man gaila matyt,
Dvaro pirmą vytį taip žemai puolus,
Budelių rankos, prasikaltusį
Man ir dievaičiams.
JURGIS
(Labai išblyškęs, bet balsas jo tvirtas.)
Nesijaučiu kaltu,
Romos Ciesoriau, nes pareigas vyčio
Pildžiau teisingai ir sąžiningai...
Stabų negaliu įdievint ir garbint,
Nes prieš besielius žmogaus kūrinius
Klaiku lenkt kelį, klaiku nusidėti
Visatos Tvėrėjui, tokia nuodėme.
VALERAS
(Šiurkštai.)
Perdaug priskaitai sau doros ir tiesų!
JURGIS
Tiktai kiek mano, nė kiek nedaugiau.

MAKSIMIANAS
Tu priešinaisi pavesti Kroatui
Pasiuntinystės pildyt pareigas.
(Pasidrąsinančiai žiūrėdamas į Jurgį.)
JURGIS
(Šaltai, darodynedarnas.)
Nes permainymą tos pasiuntinystės
Gavau pervėlai. Karalaitė jau
Buvo palydėta į mirties vietą;
z Skubėt reikėjo; Kroatas tada
Stabdyti mudu tiesos neturėjo,
Nes jai artėjo tikra pražūtis,
O man maringos imtynės, turėjau
Neišvengtinai, ją gint pirmiausiai...
SILVANAS
(Sarkastiškai ir piktai.)
O paskui krikštyt?
JURGIS
(Pažvelgęs su panieka į Silvaną.)
Dievas prisakydams
Mylėt artimus suteikia teisės
Ir priderystę išvest iš tamsybių
Tuos kurie trokšta rast išganymą.
(Tarnai įneša katafalką ant kurio guli lavonas
užklotas balta, juodai ribuota paklode, ir pa
statę vidury scenos traukiasi. Anastazas seka
ir pamatęs Jurgį skubiai artėja prie katafalko
ir atsiliepia į Jurgį labai šiurkštai.)
ANASTAZAS
Išganai puikiai melu, prigavimu,
Klasta ir juodu raganavimu.
Minias privertei pasilikt bedieviais;
Klaidžiot ir garbint burtus, niektikius;
Gyventi skurde, neremti pažangos;
Niekinti dorą ir tiesas dievų.
JURGIS
(Ramiai, tvirtu balsu į Valerą.)<
Nepamatuotas šis apkaltinimas...
SILVANAS
Ginčus paliauki, geriaus pasakyk,
(Bus daugiau)

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.
Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

POPE OPTICAL CO.

Albert R. Barker
Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas
akis.
397 Main St.
Tel. 6-1944
Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.
BrofesionalaL, biznieriai, prn montnkal.
kurie skelbia*! “Darbininke” tikrai
rerti aka!lytoji; paramos.
Visi garainkitės “Darbininke”.__ t

6.

t
v

Kunigų Vienybės Seimas

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
įjos Anglijos muzikai bei
choristai, būtent: Artistas
R. Juška su “Darbininko”
L. VYČIŲ 103 KUOPA radio choru, So. Boston,
L. Vyčių org. gražiai gy Mass., komp. A. Aleksis
vuojant ir plečiantis po su choru iš Waterbury,
visas Amerikos lietuvių į Ct., Įžymus Ukrainų chokolonijas, neaplenkė nei I ras R. I. valstybės ir vieProvidence, R. I. Šv. Kazi • tinis Šv. Kazimiero paramiero parapijos.
■ pijos choras, vadovaujant
Susibūręs gražus būrys muzikui A. Giedraičiui ir
jaunimo, su pritarimu daug kitų.
kun. P. Vaitonio, tuolaiki Antradienį, rugp. 4 d., 9
nio klebono 1920 metais vai.
_____ ryte _________
____
su iškilmingomis
suorganizavo L. Vyčių 103 šv. mišiomis prasidės Sėj
kuopą.
imas. Pamaldose dalyvaus
Pagyvavus porą metų J. E. Vyskupas Francis P.
mirė. Vėliau ją išnauio at Keogh, Providence diece
gaivino kun. Dr. J. Navic zijos.
kas. Šį kartą irgi neišsi Atidaryme Seimo yra
laikė gal būt dėl stokos pasižadė jęs dalyvauti ir R
vadu.
į I. valstybės gubernatorius
1932 m. klebonaujant i J. J. Green.
kun. J. Vaitekūnui,
nuo Taipgi, atidarvmo dienov•
širdžiam L. Vyčių rėmė j •’e yra kviesta Providence
jui, ši kuopa vėl atgijo ir Majoras ir daug svečių
po šiai dienai gražiai vei lietuvių, kurie pasižadėjo
kia vyčių, dirvoje.
dalyvauti.
Labai džiugina, kad Būtu labai gražu, kad
kuopa nors mažoj lietuvių skaitlineai dalvvautų atskolonijoj, bet galėio su tovai bei svečiai nons atirengti 24-ta vyčiu Seimą. darymo dienoje, kada bus
Valio 103 kuopa!
R. da’ior svetimtaučiu.
Gražiai pasirodykime!
L. VYČIŲ 24-to SEIMO VAKARINĖ PROGRAMA
TVARKA IR VAKARINĖ
Pirmos dienos vakare,
PROGRAMA
8:30 vai., išvažiavimas lai
L. Vyčių Seimas ivyks1 vu nuo So. Water St. Lai
rugpiūčio 4. 5 ir 6 d.d.. vas paimtas gražus; ant
laivo muzika,
šokiai,
Providence, R. I.
Pirmadienį, rugD. 3 d. “good time” užtikrintas.
registracijos ir susipaži Todėl kviečiame visus į šį
nimo vakaras. 7:30 vai vyčių išvažiavimą, ypač
vak. įvyks koncertas baž N. A. Vyčius.
nytinėje salėje. Koncerte Antrą vakarą, trečiadie
dalyvaus įžymiausi Nau- nį bus didžiulis bankietas

Susidarius svarbioms priežastims, Valdyba yra
priversta atšaukti ankščiau paskelbtą Kunigų Vieny
bės seimo laiką ir vietą.
Šiuomi galutinai pranešame, jog Seimas įvyks
PER
rugpiūčio 11 dieną, Marianapolio Kolegijoj, ThompKLAIPĖDĄ
son, Conn.
Lietuviams gerai
Visi kunigai maloniai kviečiami dalyvauti.
ŽINOMA
Pirm. kun. K. Urbonavičius
ŠVEDŲ AMERH'OS
Ižd. kun. J. Simanaitis
LINIJA
Sekr. kun. Pr. M. Juras.

PROVIDENCE, R. I.

I

I

NAUJOS ANGLIJOS

(I'er Gothenbursą, Švediją)

Detroito Žinios
kvieskite ir savo kaimynūs ir pažįstamus. Bus
daug linksmumo. Praleisime dieną su Petriniais.
Jie visus mandagiai priims ir pavaišins,

ŠV. PETRO PAR.
Liepos 3 d. mirė Lietu/oje Ona Draugelienė, Locienės, gyv. šioje parapijoje motina. Už a. a.
Draugelienės vėlę bus atnašaujamos šv. mišios su
egzekvijomis šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Labai
gražus pavyzdys, kad du
krelė, gyvendama šioje ša’yje neužmiršta savo mo
tinėlės ir aukoja šv. mišių
auką. šv. mišios bus atna
šaujamos rugpiūčio 3 d.•
Lociai kviečia savo pažįstarnus dalyvauti mišiose.
lamus

SERGA

J. Svendris, gyv. Pinehurst Avė. buvo labai sun
kiai susirgęs. Buvo priki
bus “flu”, bet gerai, kad
laiku sugriebė. Yra viltis,
kad greit išsveiks. Linkime~jam‘švefkatos

—

KUN. JUOZAPAS V. BUCEVIČIUS, M. S.,.
Nashua lietuvių parapijos klebonas kun. Dr. A. Bru
žas, M. S. džiaugiasi susilaukęs sau jauno ir energin
go pagelbininko, asmenyj kun. J. V. Bucevičiaus, ku
rį La Saletiečių Kongregacija skyrė vikaru.
Kun. Bucevičius įšvęstas kunigu birželio 15 d.
1935. Jo tėveliai gyvena Cambridge, Mass.
Sveikiname kun. J. V. Bucevičių ir linkime ge
riausių sėkmių naujoje darbo dirvoje.

SUNKU SENATVĖJE

DARBAI

I
I

KAINOS PAKILS
s

Rugpiučio 1-mo
Pasinaudok Proga

SUSITARK
Ir Teatveža Dabar!
Telephonuok, ŠOU Boston 450 )

KLAUSK
Bronis Kontrim
White Fuel Corporation
900 East First Street

South Boston, Mass.

RUGi'ireio iš
M, —RUGĮ*. 27
— RUGSĖJO 5

— RUGSĖJO 10

Platesnes žinias anie kelione tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi Švedų A
merikos Linijos Skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
154 Boylston St., Boston. Mass.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK
Washington St.
Norwood, Mass.
Tel. Norivood 0330
(iyvenimo Vieta:
32 iVAl.NUT AVĖ.
Tel. N<>rwood 1020

EDW. V. WARABOW

WESTFIELD, MASS.

t

i

DAYTON, 0H!0.

v •

v •

Nupigintomis Kainomis

Laivų išplaukimai iš N. Y.
KUNGSHOL.M.
DROTTNINGHOI
GRIUSHOI..M, —
KUNGSHol.il, —

Tuom tarpu yra daug J. Petrauskas išvežtas i i
užklausimų apie darbus pavargėlių namus, kur ga1
Detroite. Žmogus gavęs būti jam reiks baigti gy
laišką nuo pažįstamo ne venimas. Jis kiek laiko
žino kaip atsakyti, nes nė dirbo ūkėse, bet pereitą
(WRUBLIASKAS)
ra užtikrinimo, kad atvy savaitę vėl atvežtas i De
kę gautų darbą. Dabar y- troitą, nes jis čia turi dvi LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Biltmore Hotel, Main Ballra laikas modelius mainy vedusias dukteris, bet dė1
jo
nėra
vietos.
Turėjo
room.
1000 Wa.shmgl.OD St
ti, tai didesnės dirbtuvės
vežti
i
pavargėlių
namus.
M>KWOo|>. M.\»
Bankieto programa ir
darbininkus atleidžia iš
Sunku
senatvėje,
kada
nė

PASKUTINIS
PIKNIKAS
TEL Norwoo«i 1503
gi bus įvairi. Visus kvie
darbo kelioms savaitėms.
kun.
V.
Puidokas
ra
kur
galvos
priglausti
Kleb.
čiame dalyvauti bankiete.
Bet atrodo, kad šį rudenį
Monteilo Office:
Paskutinį Seimo vakarą praneša, kad parapijos darbai eis gerai. Taigi, Kaip dažnai mūsų vaikai
10 Intervale St
paskutinis
piknikas
įvyks
užmiršta
Ketvirtąjį
Dievo
įvyks šaunūs šokiai, RoTEL Brockton 2<X>5
kurie manote važiuoti į
ger Williams Park Casino. rugpiūčio 9-tą. Kviečia Detroitą ieškoti darbų, tai įsakymą.
Taip gi bus išstatyta Pa vietinius ir apylinkės lie turėdami keletą dolerių
įšgyveno tik vieną arba
NAUJA PORELĖ
vasarininkų atvežta rank tuvius skaitlingai susirin galite atvykti už kelių sa
du metus. Bet šiandien li
darbių paroda, senoje baž kti ir įspūdingai užbaigti vaičių ir rizikuoti. Gal ir
ga taip gydoma, kad ligo
nyčioje. Į parodą įžangos parapijos piknikų sezoną. gausite. Tik ne dabar. De Šeštadienį įvyks jungtu niai išgyvena normalį gy
vės Harold Camn ir Alici
nebus.
troite darbininkų uždar- jos Jankiūtės. Vyras bu vasties laiką. Toliaus jie
ŠV.
ONOS
DR-JOS
Pietūs atstovams ir sve
bis neblogiausias.
vo nekatalikas, bet mergi gali atlikti kasdieninius
APVAIKŠČIOJIMAS
čiams bus rrrmą vai..
na prikalbino jį priimti darbelius, kaip normaliai
PAVYKO
ChiJd’s valgykloje, West- i Pereitą sekmadienį, Šv.
katalikų tikėjimą, ir jis sveiki žmonės.
Onos draugija iškilmingai
m;"ster St.
Seimo rengimo komisija apvaikščiojo savo patro- Pereitą sekmadienį įvy gavęs pamokas pereitą sa Per daug metų daryta
tapo apkrikštytas ir visokių moksliškų tyrinė
visus širdingai kviečia j nės šventę. Narės lankėsi ko jaunimo išvažiavimas vaitę
sekmadienį
Driėmė Pirmą jimų pakol suprasta apie
prie Dievo Stalo. Altoriai
narengimus.
prie
puikaus
ežero.
Nors
šv. Komunija. Labai ma šitą ligą. Dr. Allen parodė
buvo gražiai papuošti.
nemažas
būrelis
jaunimo
Rengimo Komisija. į Visos parapijos moterys
lonu matyti nekatalika kiek buvo galima nuveik
yra skatinamos įsirašyti į yra išvykę atostogų, kaip priimantį katalikų tikėji ti bado keliu. Bet pavyko
šitą garbingą draugiją, tai: Sirvydai, Malinskai, mą.
dviem Kanados mokslinin
kuri tiek daug gero nuvei Litvaičiai ir kiti, bet ir
kam, Banting ir Best, Ukus parapijos gyvenime. šiame išvažiavime dalyva LIETUVIAI LAIMĖJO niversity of Toronto labo
ratorijos surasti garsų
Per paskutinias kelias Sveikinme šv. Onos drau- vo nemažai. Išvažiavimo
eigos
tvarkytojai
buvo
:
Pereitą
sekmadienį
Det

“insu.lin”.
savaites Jurgis Spurgis £ij°s nares už jų gerus
Petrauskaitė,
Juozunaitė,
roito
lietuviai
baseballiTodėl, kad š’apligė yra
buvo pavargęs ir neraš- darbus,
Liegiutė, Karolius Bal ninkai supliekė Detroit taip išsiplatinus, ir kad
žinių iš šios kolonijos. Be*
nius. Dėl gero prižiūrėji All Stars, 3 prieš 0. Ge tiek daug žmonių ja ser
NAUJA GATVĖ
pailsėjęs pasižada vėl kas
mo ir tvarkymo išvažiavi
savaitę rašyti. Tiesa, buvo Mechanic St. taiso ir at- mas pavyko. Buvo keletas riausiai mušė Mačiuta, ga, o tai nežino ir todėl
apsiėmę kiti koresponden- j nau jina, kuri kainuos svečių ir iš tolimų vietų, Sabaliauskas, Eluskis, A- jie negauna tinkamo gytai rašyti, bet to nepada- $11.750. Kadangi tai yra kaip tai: Lucienės anūkė teinantį sekmadienį susi- dyjimo, ir svarbiausia to
rems su Detroit Radio dėl, kad šlaplige sergan
WPA projektas, miesto
rė.
I”
iš
Waterbury,
Conn.
;
A.
Cab 2, kuris skaitosi stip tieji gali išgyventi jų pil
Lietuvių šv, Kryžiaus dalis bus tik $7050.
Žikas
iš
Chicagos,
Petrau

riu rateliu. Ligšiol lietu ną laiką šiame pasaulyje,
Jurgis Jonas.
parapija susideda iš 65
skų giminaitis. Svečiams viams labai gerai sekasi. tai mes stengsimės ir ašeimynų ir pusę tiek pa- „ ...~
~ __ jaunimo patarnavimas ir
teityje parašyti daugiaus
vienių. Bet atėjus kun. L.l.xlK\tlk 1S Raudos išėjo apsiėjimas patiko.
interesingų straipsnių aPraspaliui kletonauti, pa- ^tos ^kančios giesnie šitą ligą.
IŠVYKO
rapija padidėjo. Jau da- viename sasiuvinvje:
bar turi 95 šeimynas ir ‘juSTTTS UT PA LMA”, ir
MĖSŲ JAUNUOMENĖS
tiek pat pavienių. Parapi- “RRTSTUS KĖLĖSI”. Kai- Vincas Bekampis, Susi
IDEALAI
jiečiai kleboną apdovano- na 25c.
vienijimo pirmininkas ir John L. Rice, Gydytojas
Kad patraukti jaunimą
jo radio ir šaldytuvu už
geras šios
parapijos rė Sveikatos Komisijonierius artyn prie grožio, prie
• v
New Yorko Miesto
darbavimasi.
ĮSIGIJO NAUJA LAIDO mėjas išvyko su savo šei
šviesos, tolyn nuo žemiškų
TUVIŲ VEŽIMĄ
ma į Wilkes Barre, Pa.
Klebonas kun. Praspanurvų, artyn prie dangiš
lius savo trumpo kleboną-Į N0RW00D, MASS. — Gerai kelioms savaitėms pas gi Kiek iš mano skaitytojų kos šviesos, prie idealų
vimo laike padarė $1309 ^noma8» vienintelis lietuvis lai- mines. Jis savo žmoną ten| žino, kad suvirs pusė mili- amžinu, duokite jiems per
gryno pelno. Tai dėka pa- dotuvių
22" . ■ direktorius, “p. Edv. V. pas jos motiną paliks ii-;.jono žmonių Jung. Valsty- skaityti Kaune išleistą Pr.
kuris turi laidotuvių gesniam laikui. Bekampio bėse serga šlaplige? Visai
rapijiečiams, kurie taip Warebow,
.
Penkausko “Mūsų Jaunuo
, 1000 Washington St., pareigas Susivienijime eis neseniai mes radome kaip
vieningai su klebonu dar- Nonvood, Masg. ir 10 Intervale
menės Idealai”. Knygutė
Į
plačiai
šita
liga
išsiplėto

Stasys
Vasiliauskas.
kiekvienam jaunuoliui bei
bavosi ir aukojo.
—
St., —
Monteilo, Mass. šiomis dienomejus,
o
kas
svarbiaus,
šaunuolei perskaityti. Ją
ig Įsigijo
naują,
CunninLiepos 25 d. LŠV.t Kry, m
____
_____
_ gražų _
PIKNIKAS
dikališkas
mokslas
jau
▼alite gauti “Darbininko”
žiaus lietuvių parapijos gham Hearse — laidotuviųi vemums
davė
tinkamą
tos
knygyne.
366 W. Broadbažnyčioje priėmė Mote- žimą.
Detroito
lietuviai
nepaligos
gydymą,
.vay. So. Boston, Mass.
rystės Sakramentą Jurgis P-nas Edv. v. Warabow yra
mirškite
šv.
Petro
parapiAtsimename,
kad
visai
Tos kaina 15c., su prisiunŽilinskas SU lietuvaite, 1*^ malonaus būdo žmogus, kujos
pikniko,
rugp.
16
dieneseniai
ta
liga
gazdino
timu 20c. Knygutė turi 63
Jungtuvės buvo iškilmin- nuliūdimo valandoje visiems
na,
Simono
darže.
Šį
nikvisus
senesnius
žmones,
nu slapius.
gos. Linkime jaunavesai laidotuvėms turi naujausius piką rengia parapijos jau- nes gydytojai visai neži Užsakymus siuskite:
džiams ilęų metų laimingo ir moderniškiasius įrengimus. li imas parapijos naudai, nojo ką daryti. Daugumo“DARBININKAS”
gyvenimo.
Nuliūdimo valandai atėjus žauki- Taigi visi jauni ir seni į je atsitikimų, kada liga
366 W. Broadway,
Jurgis Spurgis. te Norvood —. 1503.
Skl. parapijos pikniką. Pasi- gerai išsivystė, tai ligonis I
So. Boston, Mass.
I

COKE’SŲ

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos

GEROS ŽNIOSŠLAPLIGE
SERGANTIEMS

DARBININKAS

Penktadienis, Liepos 31 d., 1936

I

sulaikius nuo ištautėjimo. giasi atvykti į Lietuvių kaus Sesučių Vienuolių įkuriose yra
Mūšų menkas heapsižiūrė- Dieną. Bus ten daug įvai- staigoms,
jimas ir pasyvus dėmesio rumų. Bus graži įspūdin skiepijama į mūsų jau
kreipimas į tą dalyką at ga programa, susidedanti nuoles lietuvaites tikėji
nes į Lakewood Parką per neš mums daug žalos, rei iš kalbų, dainų ir muzikos. mas ir lietuvybė.
Lietuvių Dieną suplaukia škia, kad mūsų lietuvių Bus daug įžymių ir aukš Rengimo komisija visas
apie 30,000 žmonių. Tyras išeivių jaunoji karta Ame tų svečių ir garsių kalbė pastangas deda, kad tik tą
viskas gerai ir pui
vasaros oras iš miestelių rikoj gali būti izuliuota ir tojų, anglų ir lietuvių. dieną
kiai
pavyktų. Kviečia
Programos
tvarka
ir
lai

visus vylioja į Lietuvių palaidota amžinai. Tadgi
I
šiandiena mums lietu kas bus paskelbtas vėliaus nuoširdžiai visus lietu
|Dien.
Amerikoj ir anglių anglų ir lietuvių spaudoj. vius: senus ir jaunus at
RUGPIŪČIO 15, AUGUST Ir gilioj senovėj, lietu viams
kasyklų apylinkės lietu Tadgi bus malonu atvyku- važiuoti į Lietuvių Dieną,
Milžiniškas Tradicinis - viai, kiek yra žinoma iš viams yra svarbu ir labai siems svečiams ir mūsų iLakewood Pafke, kur ga
šia iš visų Oninių minėtų
Metinis Lietuvių
istorijos ir padavimų, my svarbu, kad mes vieni ki Pennsylvanijos rytų daly lėsite pasilinksminti ir Su
ONINĖS
Išvažiavimas
lėdavo, baigdami darbą, tus gerai pažintume, vieni lietuviams, kur galės pasi tūkstančiais lietuvių ne Šįmet šv. Onos diena parapijos istorijoj.
Antanas S.
daineles, kovą ir susiėji kitus suprastume ir orga matyti fr susitikti su tūk- tik iš mūsų šios apylinkės, I praėjo labai iškilmingai.
Prisirengimai prie Lie muose, vaišinti viens kitą nizuotu būdu petis į petį stančiais lietuvių ir pasi bet ir iš tolimesnių kolo Sekmadienį ryte suma 11
ŠV. ALFONSO
tuvių Dienos, kuri šiais) midum ir kitais įvairiais stotume į darbą palaikyti dalinti su jais įspūdžiais nijų susitikti. Tad visi be vai. buvo atnašaujama
ATLAIDAI
metais įvyks šeštadienį, svo rankų pagamintais I lietuvybę ir savo protėvių ir smagiai praleisti laiką. išimties į Lakewood Par prie išstatyto ŠŠ. Sakra Rugpiūčio 2 d. pripuola
i vaišingus
ir gražius pa Iš visko galima spręsti, ką, rugpiūčio (August) 15 mento už visas parapijos i mūsų parapijos Globėjo
rugpiūčio 15 d., Lakewood skanumynais.
Parke, East Mahanoy Taipgi galėsime pasakoti pročius.
kad šių metų 22-ra Lietu d. Be jūsų pagelbos ir pa Onas. Beveik visos para šv. Alfonso iškilmės, šeš
Junction, Pa., eina spar iš gyvenimo nuotykius.
“Mes, išeiviai lietuviai, vių Diena Pennsylvanijos ramos rengimo komisija pijos Onos ėjo prie šv. ko tadienį, vakare bus pirmi
munijos per mišias 8:30 ! šv. Alfonso mišparai, o
čiai visu smarkumu pir Vėliaus, kada Lietuva, ta turime daugiau mus lie rytų daly bus puikiausia. to nepajėgs padaryti.
Presos Komisija. vai. Po pietų 5 vai. virš sekmadienį suma bus su
myn. Pennsylvanijos rytų brangi mūsų protėvių ša- čiančių reikalų, kurie rei Tik dabar lieka šios apy
1
lėlė
ir
jos
narsi
gyvenime
100 Onų susirinko mišpa išstatymu ŠŠ. Sakramen
daly gyvenanti lietuviai,
kalauja organizuoto spren linkės visiems lietuviams
sužinoję iš anglų ir lietu Į ir kovoj tauta, tapo pri dimo ir vieningo darbo atsilankyti į- Lakewood
rams, kurie ir buvo su iš to. Tą pačią dieną pripuo
slėgta
svetimo
jungo
naš

vių spaudos apie Lietuvių
statymu ŠŠ. Sakramento. la Porcijunkulės atlaidai.
pajėgų sukaupimo. To- Parką, Lietuvių Dienoj ir
Dienos, kurią jau 22-ri ta, daug išdilo iš lietuvių jkiems tikslams yra šau ją gausiai ir moraliai pa
Po mišparų parapijos Kadangi mūsų bažnyčia
VIEŠNIA
IŠ
CHICAGOS
metai kaip švenčia, laiką tarpo vaišingų ir gražių kiami seimai, pasitarimai. remti. Moraliai tą dieną
kambariuose įvyko Onų i yra viena iš kelių Baltiir vietą, pradėjo uoliai mūsų protėvių požymių, Tačiau ten kalba tik tam paremsime, jei visi atva Šiomis dienomis p-nia A- balius.
morės bažnyčių, kurioje
rengties prie to savo pat Vienok lietuvio sieloj, ne ) tikra visuomenė - atsto žiavę į tą sodną, dalyvau polionija Zarankienė, vei
galima įgyti tuos bran
riotinio - metinio išvažia tik Lietuvoj, bet ir čia A- vai. Panašiam tikslui or- sime tos dienos prakalbo kli ir viena iš seniausių
gius
Porcijunkulės atlai
vimo, organizuodamies į merikoj lietuvių išeivijoj, : ganizuoiamos ir rengia- se ir muzikališkame dainų Chicago Heights parapi- ŠEIMYNIŠKAS BALIUS dus, tai
tikimės, kad kuogrupes ir ragindami drau tų gražių papročių per,mos Lie"tuviu Dienos. tie- koncerte, kuris bus pa jonkų bei žymi Sesučių Onų balius tai buvo tik daugiausiai
Lietuvių sek
gijas, klubus, biznierius ir amzius mūsų tėvynės nu- i
B paviršiaus jos atro- teiktas tos dienos bėgyje; Kazimieriečių geradarė, rai šeimyniškas ir drau madienį ne kartą, bet dau
visus lietuvius — senus ir myletų rusenimas uzsili- do labiau bizniško pobū- gausiai tą dieną paremsi lankėsi pas savo dukrelę giškas pasilinksminimas. gel kartų aplankys mūsų
jaunus, traukti skaitlingai | ko. Valio, kad Amerikoj džio. Bet jose yra daug me jei kiekvienas lietuvis! — vienuolę, kuri dabarti Dėka vnač Onos Ivoškos bažnyčia ir pasimels už
į Lakewood Parką mūšų lietuviai išeiviai brangina; idealistinių pradų, vedan atvykęs į Lietuvių Dieną niu laiku mokytojauja šv. pastangomis, virš 50 žmo dabartinio Šv. Tėvo inten
tradicijinę - patriotinę savo bočių vaišingus ir čių į artimesnį savųjų su- Lawewood Parką nusi Jurgio par. vasarinėje mo nių linksminosi per visą ciją.
šventę iškilmingai švęsti. gražius papročius tarp sa i sipažinimą, susidraugavi pirks ženklelį už 10 centų kykloje.
vakarą. Ona Nageliutė ir
Kodėl Pennsylvanijos vęs vienybę ir lietuvybę mą. Lietuvių Diena prati papuoštą Amerikoniška ir Buvo nuvykusi į Mt. Ona Mendelienė pagelbėjo. TRETININKĖS BRUZDA
rytų dalyj, anglių kasyklų palaikydami. Bet vien vai mą mūsų jaunimą drau Lietuviška emblema, kurie Carmel’į, kur kun. dr.
Į‘ Prie Onų prisidėjo dar
apylinkės lietuviai labai šingų ir gražių papročių gauti su saviškiais, duoda bus toj dienoj parke par Končius širdingai bei vai viena Magdalena, būtent I Susirinkime, laikytame
karštai ir patrijotingai in mūsų protėvių rusenimu, jiems progą parodyti sa davinėjami, kaipo 22-ros šingai priėmė ir parode AVaškevičienė, ir nenuils sekmadienį, liepos 26 d.
teresuojasi ir įdomauja mes negalime būti paten vo jauną energiją ir ga Lietuvių Dienos atminčiai, puikiai ištaisytą Seselių tanti darbininkė Stepone kun. Mendelis pranešė su
Lietuvių Diena — rugpiū kinti, nes šiandiena, kada bumus, dalyvaujant prog ir užsimokės gera valia vienuolyną ir kitus na Šilanskienė. Jos tai pasi- sirinku s i c m s tretinin
kėms, kad 18 metų laukia
čio 15 d.? Dėlto, kad yra mūsų tėvynė Lietuva jau ramoj. Lietuvių Dienos y- 25 centus įvažiuodamas mus. Čia įteikta p. Ra rūpino kumpius, sūrius ma
Pranciškaus Asisvarbiausia lietuv i a m s ; džiaugiasi laisve ir mes ra dalinai ir visuomeninio automobiliu į Lakewood džiūnui sveikinimai iš dešras, piragą ir kitus žiečiošv.stovyla
yra už
diena. Ta diena duoda ge lietuviai išeiviai Ameri mūsų veikimo mokykla”. Parką. Pelnas tos dienos, Chicago Heights nuo jo gardumynus puotos, Jos sakyta ir kad jau
bus pašven
sesers, ponios Bendorie- sušilusios tarnavo
riausios progos visiems koj, jos sūnus, sykiu su
prie
tinta
penkių
žaizdų šv.
kaip
žinote,
yra
skirtas
nės.
Pennsylvanijos rytų daly ja, turime problemą prieš Šiai metais ir iš tolimes
stalų
ir
žiūrėjo,
kad
sve

Pranciškaus dienoje, bū
Lankėsi ir pas Sesutes
gyvenantiems lietuviams save kaip savo jaunąją nių kolonijų yra žinių. labai kilniam tikslui, Šv.
čiams
nieko
netruktų.
Po
tent,
rugsėjo 17 d. Tą pasusitikti vieni
kitais, lietuvių Amerikoj kartą Ikad lietuviai būriais ren- Kazimiero ir Šv; Pranciš- Viloje, Newtown, Pa. Sa- nai Petkai sušilę stengėsi čią dieną
bus priėmimas
vo
gražioj mašinoj p.
visų
dalyvių
.
troškulį
už

'imujų
narių
į trečiąjį at
OTIaren - Levanovičius
T
gesinti.
Onų
Magdalenų,
gailos ordeną. Kun. Men
mielai nuvežė Sesutes ir
J
nes
dvejos
vardinės
buvo
delis ragino moteris, kad
viešnią pamatyti Sesučių
SKYRIAI:
kartu
minimos,
buvo
gali

primintų savo vyrams,
I Kazimieriečių vasarvietę. ma matyti ir mūsų gerbia
ALG onqn-3108
Brighton 314 Wash.
.kad 3-is zokonas nėra,
Kelionė į Vilą buvo neap
mieji
kunigai.
Iš
vyrų
ma

KIR klnd-6820
Cambridge 4 Brattle
vien tik moterims, bet kad
sakomai graži . ir įdomi,
tėsi
Vincas
Vaškevičius,
CHA ston-0086
Charlestown 161 Medford
: ir vyrai gali prie jo pri
Viloje gi buvo visokių viJonas
Jasaitis,
Antanas
I
GEN eva-1350
Dorchester 346 Talbot av.
klausyti, ir per pereitus
šokiausių įspūdžių, nes
voška,
Tamulionis,
vėliau
Maldsn 69 Pleasant
MAL den-6800
,700 metų to ordeno gyvapasitaikė nuvažiuoti tu.oatėjo
Vincas
Čeplinskas,
NOR wood-0764
Norwood 269 Lenox
j vimo mes randame dąug
met, kada 40 vai. atlaidai
taip
kad
pasilinksminimas
PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth
garsių ir šventų vyrų, kubuvo tenai. Sakosi, kad
nebuvo
vienpusiškas.
Iš
Roslir.dale 6 Corinth
PAR kway-4210
!
rie
skaitė sau už garbę
Vila priminė jai Lietuvą.
Magdalenų
mačiau
Magda
Roxbury 99 Warren
HIG hlnds-6450
i priklausyti prie Asižiaus
Ypač domėjosi seniau
Ieną
Kleitonienę,
Magdutęi
South Boston 463 Broadway
ŠOU Bos-1830
Vargdienėlio sūnų.
sių
Amerikos lietuvių
Lukošaičiutę,
Magdaleną
Executive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Žvalgas.
Shenandoah miestu ir jos
Višniauskienę.
Onų
visų
Nifthts Sundays Holidays
KEN more-8100
gyventojais. Aplankė gar
bingąjį bei garsųjį šv. nei atsiminti negaliu. Bu
Dar du Krikštai
Jurgio parapijos kleboną, vo Ona Voltarienė, Ona
kun. J. Karalių. Anot vieš Remeikienė nuo Herkimer Aną sekmadienį dar
nios: “Tai garaširdis, kil g-vės, Ona Galmininienė. du nauji nariai buvo inus ir malonaus būdo kle Ona Pautienienė, Ona Ba- traukti į parapijos krikš
bonas”. Nors Shenandoah biliutė, Ona Bistrickienė, » tų knygą, būtent, BernarPetkuvienė, Ona Rui- das Jonas Dutkevičius ir
miestas !slėn^e įklimpęs
p
•
kienė
ir kitos. Oninėse bu- Juozas Lindner. Dutkevikai kuriose vietose, visgi
yra gražių vietų, ypač a- vo ir Veronikų, Marijonų čiui krikšto tėvais buvo
prasidėjus Jonas Adomaitis ir ponia
pie puikiąją iir^didfneaia ’r
atsilankė
Glaveckai,
Gus Stasė Kašinskienė. Juozeli
lietuvių bažnyčią. Žmonės
skaitlingai lankosi į baž ta itienė, Grajauskienė. Vi Lindner — Juškevičiūtės
nyčią ir labai daug iš jų si linksminosi iki 10 vai. nuo Glyndon Avė. sūnų 4eina kasdien prie šv. Ko Grįžo namon patenkinti. ■ palaikė Juozas ir Veroni
munijos, kas labai stebi- kad šįmet Onų diena ar ka Mačiai. Sveikiname
no. Krautuvėse ir miesto nebuvo tik iškilmingiau- naujagimių tėvelius jįj
Dievo jiems suteiktoj lai
i
dirbtuvėse beveik .VISUT"
,
tik
trys
savaitės
kai
vaimėj.
.
„
užeinama lietuvis darbi- Kuciai
mokosi
.
,
Rap.
ninkas su kuriuomi buvo
galima lengvai lietuviškai v4t..RIXf. mokyki a Telefonas: Plaza 1350.
pasikalbėti, žodžiu She, ,,N . ,MOKYJl
nandoah žmonės, su ku-l. Antradieni, hepos 28 d.
riais man teko susitikti,i iyy,ko,®v' Jurgio vasarines Grabortus ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
buvo labai malonūs. Vasa- mokyklos vaikučių įsvaBALT1MORE, MD.
rinė mokykla gerb. Sesu- ziavimasčių Kazimieriečių vedama Pranešta, kad mokykla ;
AR NORI BŪTI
tikrai džiugino mane ma- tęsis iki 21 d. rbgpiūčio.
LINKSMAS?
tant arti 200 vaikučių taip 23 d. rugp. bus vaikučių
gražiai, švariai ateinant pirmoji šv. komunijos dieJei nori visuomet būti
kasdien į mokyklą. Tai ra- Dabartiniu laiku apie
nuotaiką,
tai nusipirk ką
geri katalikai patriotai, 100 vaikučių rengiasi prie
tik iš spaudos išėjusią vie
kurie tokiame karštyje tų iškilmių,
nintelę lietuvių kalboje
leidžia savo vaikelius ti
kun. J. K. Miliausko para
GERAŠIRDŽIAI
kybos
ir
tėvelių
prigimtos
šytą knygą “NUSIŠYP
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON
kalbos pažinti, išmokti. Pastaromis dienomis pa- SOK”. Joje tilpsta 160 įJų mandagumas, pagarba, stebėta, kad Shenandoah vairių
___ _ *įvairiausių
________ jjuokų
__ —
Telephone HIGhlands 1920
lietuviškos dainelės ir gie- lietuviai maloniai patar- juokelių. Knygą turi 150
dojimas tiesiog žavėjo; nauja Sesutėms - Mokyto- į didelių puslapių, gerais apz, I visai nesitikėjau to, nes joms.
Rap, darais. Jos kaina tik $1.00.
a

Pennsylvanijos Žinios

LIETUVIO DIENA - MŪSŲ
ŠVENTĖ
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f

SHENANDOAH, PA.
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<
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TAUPYK!

PINIGUS!

NAUJOS ANGLIJOS COKE’SŲ
Kainos Pakils Rugpiučio 1-mą

SUSITARK!

DABAR!

Šauk Musų Artimiausi Ofiso Skyrių Dėl
Greito Patarnavimo ir Informacijų

BATCHELDER WHITTMEORE

JONAS GREBLIAUCKAS

^enk^dienis, L-epoe 31 d., 1936

DARBININKAS

J. Brundza, 175 High Str., I silaukti dar didesnių dar
Brooklyn, N. Y.
bų iš kun. J. Balkūno.
MUZ. - VARGON. ir N.'| Lauksim daug atsilan
DOVANOS
Y. ir N. J. LIETUVIAMS kančių svečių.
Programai pasibaigus,
Kviečia Rengėjai.
draugijų atstovai ir pavie
Kaip jau spaudoje buvo
niai asmenys pradėjo neš
pažymėta, kad A. L. R. K.1
ti ir teikti savo klebonui
Vargonininkų Sąjungos
jubiliejinis 25 m. Seimas VAKARIENĖ KLEBO įvairias dovanas, kurių
sudėjo dėžėmis didelę krū
įvyks rugpiūčio 19 d.,
NĄ PAGERBTI
1936 m. Šv. Jurgio par.' Liepos 26 dieną š. m. 8 vą, kaip kokį bokštą. ĮBrooklyn, N. Y., o paren vai. vakare parapijos sa teikus dovanas, vakaro
gimai Klaščiaus svetainė lėje įvyko graži vakarienė vedėjas paprašė kleb. kun.
je, tad šiuomi pranešame, kleb. kun. J. Balkūną pa J. Balkūno išreikšti savo
kad dėl tam tikrų susidė gerbti jo dviejų ir pusės mintis, kaip jaučiasi su
jusių aplinkybių, visi sei metų klebonavimo Mas-j grįžęs iš atostogų. Gerb.
mo parengimai įvyks šv. pethe, vardinių ir sugrįži klebonas išreiškė dideli
Jurgio par. svetainėje 207 mo iš atostogų. Vakarie džiaugsmą ir pasitenkini
atostogomis, o dar la
York Str.
nę surengė parapijos ko mą
Seimas prasidės iškil mitetas ir vietinės draugi biau tokiu gražiu jo priė
mingomis pamaldomis 10 jos, kurių yra net vienuo mimu. Visiems širdingai
vai. ryto. Laike mišių gie lika. Joms nemažai padė dėkoio už sveikinimus ir
dos komo. J. Žilevičiaus jo darbe ir patarimais vie linkėjimus; parapijonams
vedamas vargon. chora,s. tos vikaras kun. P. Leke- draugijoms už surengtą ji
v•
pagerbti vakarienę, dova
Po pamaldų užkandžiai sis.
nas.
ir tuoj prasidės sesijos.
KLEBONO
PATIKIMAS
8 va1, vakare įvyks sve
DAUG ŽMONIŲ
čiu muzikų pagerbimui iš- Prieš pat vakarienę, 8
kilmin<ya vakarienė, ku vai., parapijos komitetas Nežiūrint didelių karš
rios laike svečiai artistai ir draugijų atstovai su vė čių vakarienėje dalyvavo
išni’dvs gražią programą. liavomis ir benu atėjo prie gana daug žmonių. Tas
Užėjus vasaros nena- klebonijos durų klebono parodo, kad Maspethiečial
rrastiems karščiams —šo pasitikti ir i salę atvesti. netik myli savo kleboną,
kiu nebus, nes kasgi norės Kleb. kun. J. Balkūnui pa bet ir atjaučia jį. Prie
tokiuose kaiščiuose šokti. sirodžius, benas užtraukė garbės stalo sėdėjo net 17
Bet nereikia nusiminti:! maršą; nemažo būrio ku kunigų, kaikurie iš jų iš
šv. Jurgio nar. svetainė v-į nigų ir draugijų atstovų tolimų valstybių: kun. J.
ra taip vū*i, kad ir dide-! apsuptas, klebonas buvo Zabulionis iš Lietuvos,
kucs karščiuos, čia yra! nulydėtas i salę. Klebonui kun. I. Kelmelis iš Newlik atsivėdinimas, tad į į Įžengus į salę, publika su ark, N. J., kun. Kemežis iš
šia vakariene turėtu atsi-1 tiko gausiais, aplodismen Elizabeth, N. J., kun. Ur
lankyti skaitlinga Brook- ! tais. Susėdus prie stalų, ba iš Waukegan, III. ir
Jvno ir apylinkės visuome-l vakarienės vedėjas p. kun. Lukošius iš Chicago.
r ė. Svečiu turėsime iš vi Mockevičius perstatė pub III. Pasibaigus programai,
su Amerikos kraštų, net likai vakarienės tikslą ir vakaro vedėjas pauraš’
iš tolimos Chicao’os. Jų j paprašė vakarienės prog kleb. Balkūno atkalbėti
tarne bus ir kun. Dr. Ado-! ramą vesti kun. P. Lekešį. maldą ir taip buvo baigta
maitis, Kauno dvasinės! VAKARIENĖS PRADŽIA graži vakarienė, kuri pa
siliks ilgai atmintyje.
seminarijos muzikos pro
Svečias.
fesorius, kuris dabar sve Kun. P. Lekešis, užė
čiuojasi Amerikoj. Jis yra męs vakaro vedėjo vietą,
baigęs aukštus muzikos paprašė savo sugrįžusio
mokslus R,omoj. Patieks klebono sukalbėti maldą.
tad žinių netik iš muzikos Laike vakarienės buvo iš Moterų Sąjungos 9 kp
srities, bet ir abelnai, ži pildyta graži programa, pusmetinis susirinkimas įnoma ir apie mums bran kuri susidėjo iš įvairių da vyko liepos 15 d. Dalyva
gią Lietuvą. Jis tuoj grįž lykėlių k. t. dainų, kurias vo didelis būrys narių
ta Lietuvon. Tad ir bus išpildė vietinis vargonin “Beano” komisijos rapor
ši proga su srerb. svečiu kas muz. J. Tamošaitis, su tas parodė, kad liko pe’no
savo choru eilių, kalbų ir $10.00, kuris paskirtas šv.
arčiau susipažinti.
Tad kviečiame, kaip sveikinimų. Pro gramą Antano fondui; išvažiavi
drauge vargon. - muzikus^ gražiai vedė kun. P. Leke mo pelno padaryta $17.64
skaitlingai atsilankyti i Į šis, kuris tarp kalbų Įpy Kuopa rengiasi minėti
20 metų sukaktuves spa
ši Istorini seimą, taio ir nė gražių anekdotų.
Brooklyno bei apylinkė” Kalbėjo tik ką iš Lietu liu 18 d., parapijos svetaivisuomenę skaitlingai at vos atvykęs kun. J. Zabu nėie. Bus ir programa.
silankyti i šia vakarienę lionis. Taipgi kalbėjo visa M. S. 29 kp. rengia antrą
Įžanga tik vienas doleris. eilė kalbėtojų kaip kuni išvažiavimą rūgo. 9 d..
Pradžia 8 vai. vakaro. Ti- gų, taip ir pasaulionių. Forest parke, 1 vai. po
kietu galima gauti klebo- Kalbėtojai pažymėjo kun. uietu. Kviečiame dalyvau
riioi, “Amerikos” redak J. Balkūno į trumpą laiką ti.
cijoj 423 Grand St. ir pas atliktus didelius darbus
Julė Terebeizienė, rast.
Maspetho lietuvių parapi
rengėjus.
Reikalui esant, prašome joj ir mūsų išeivijoj. Visi AR DALYVAUSITE
kreiptis šiuom antrašu: reiškė vilties ateityje su- DR. LEIMONO IŠLEIS
TUVĖSE

MASPETH, L. I., N. Y.

BROOKLYN, N, Y,

ĮPILKITE MAN
BROCKERT’S ALE!
«

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APTELINKftS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distributorius CHARLES WAYSHVILI,E, pristato alų baliams,
restoransims ir aludėms. šaukite; Ded. 1731.

Jau tik keletas dienų be
liko iki Daktaro Juozo
f Leimono, išleistuvių vaka
rienės, gražiajame Lincoln viešbutyje (Lincoln
Hotel), 44th St. ir 8th Ave. New Yorke, kuri įvyks
šeštadienį, rugpiūčio 8
d. 8:00 vai. vakare.
Šioje išleistuvių vaka
rienėje dalyvaus rinktinė
visuomenė net iš tolimų
kolonijų. Vakarienės pro
grama susidės iš kalbų ir
muzikalės dalies. Čia taip
gi garbės svečias tars sa
vo atsisveikinimo žodi į
Amerikos liet, visuomenę
Programai užsibaigus visi
dalyviai, palydės malonųjį
svečią tiesiog į laivą ir čia
galutinai su juo atsisvei
kins.
Vakarienės bilietų gali
ma dar gauti ‘Amerikoje’,
pas vyčių narius ir A. J.
Mažeiką, 145 Taylor St.,
Brooklyn, N. Y. Bilietų
kaina — dviem asmenim
$3.00, vienam $1.75. Bilie
tus galima įsigyti iki rugpiečio 4 d.

8.
Gerbiama lietuvių visuo gelio ūkėje prie Highland Pranešame, kad jei ku-!iš namų, atlidėjo į bažnymenė ir ypatingai vadai ir Avė. įvyks linksmas Naš rie lietuviai norite gauti
čią ir išlydėjo "į kapines.
1’—
veikėjai yra kviečiami da laičių naudai piknikas. lietuviškų knygų, tai krei Laidotuvėse patam a v o
lyvauti šiame atsisveikini Dvasios Vadas kun. J. Va- pkitės į miesto knygyną, grab. George Savage - lie
mo su mums taip brangiu iantiejus ir labdarybės ko Grand Street, nes Šilas tuvis.
svečiu pokilyje ir visiems mitetas bei draugija kvie Bronson knygynas
iš Velionė buvo pašarvota
ebndrai atsisveikinti ir čia geraširdžius prietelius Brooklyn laikinai perkel pas seserį Oną ir Juozą
palinkėti Dr. Leimonui tautiečius skaitlingai atsi tas į miesto knygyną. Baranauskus, kur šiuomi
lankyti.
laimingos kelionės.
Miestas nupirko naujų lie laiku apsigyveno ir naš
A. J. M. Liepos 17—26 dd. mūsų tuviškų knygų už S50.00. laitė, palikta dukrelė.
bažnyčioj įvyko Šv. Onos Pasinaudokime, nes jei Aukščiau aprašytoji Ka
novena, kurią sumaniai skaitysime daugiau žinosi ralių šeimyna yra viena iš
s
vedė bei gražius pamoks me, o miestas nupirks geriausių ir pavyzdingiau
sių šeimynų šiame mieste,
Pereitą sekmatįienį, lie lus sakė kun. D-ras Ražai daugiau knygų.
tis.
Gerb.
pamokslininkas
Dr. M. J. Colnev. bet kaip kviečiuose atsi
pos 26 dieną labai iškil
randa kūkalių, taip ir šio
mingai švęsta Šv. Onos nepaprastai gražia lietu
viška
kalba
bei
įdomiais
je šeimoje atsirado žmo
šventė. Šv. Onos pašalpinė
pavyzdžiais
novenos
lan

gus ir velionės brolis Pet
draugija, prie kurios pri
ras, kuris netik, kad nepa
klauso didelis būrys mote kytojus tikrai užimpona
AMŽINA
ATILSI:
vo.
Rap.
sirodė šermenyse, bet ir
rų ir merginų, buvo užsi
Po
labai
ilgos
ir
sunkios
inas’sakė, kad nenorįs nie
prašiusios šv. mišias, ku
ligos
persiskyrė
su
šiuo
ko bendro turėti su gimi
rias atnašavo kun. P. P.
pasauliu
Kotrina
Ulinausnėmis.
Karlonas, 8:30 vai. ryte.
kienė,
61
m.
amžiaus,
lie

Kleb. kun. A. Vaškelis pa Švenčiausios Trejybės
JUDAS
sakė pamokslą. Vi*oc su lietuvių parapijos visos pos 16 d. pas savo seserį.
Didžiai
nuliūdę
liko
tėvas
sipratusios narė- p”;“mo draugijos, rugpiūčio 2 d.,
Garbingą mūsų miesto
Juozas
Karalius,
vyras
1936
m.
apvaikšičoja
jubišv. Komunija, . Kr''’ sudarė
lietuvių gyvenimą bando
'iejų savo mylimo klebono Antanas Ulinauskas, sū ir stengiasi drumsti kai
^bai gražų isnūdi.
Po mišių viso7’
■ su kun. I. Kelmelio, 20 metų nus Antanas, dvi dukteris tkurie “šiaudiniai katali
sirinko i naram^" r”Totai- kun i gavimo, 15 m. klebo Marijona ir Veronika, du kai”, kurie eina i bažny
rę. kur ivvko bov,d'”i pus navimo ir varduvės. Šv. broku Juozas ir Petras čią ir klauso mišių kas
Mišias atnašaus pats kle Karaliai, tris seseris M. sekmadienis, eina prie sa
ryčiai.
Už toM gražu paminūj'- bonas 10:30 valandą ryte. Škilinskienė, O. Baranau kramentu sykį
k i į metus,
skienė
ir
A.
Mikitienė.
Jam
asistuos
kun.
P.
Le

ma Šv. O”os šventės pri
bet dirba aršesnį darbą
klauso draugijai ir ios kešis ir kun. J. Zabulionis Taipgi du anūkai. Velio nei Judas parduodamas
va’dybai sarbė. Valdybą Pamokslą sakys kun. J. nė paėjo iš Prienų miesto. Kristų už 30 grašių. Visi
sudaro š;os narė*: pirm Bružikas, misijonieri u s Suvalkijos ir Amerikoje yra žinomi ir laikui bė
Ona Janimenė. vice - pir Taipgi dalyvaus ir kiti išgyveno anie 41 metu*. gant. jeigu nepasitaisys,
mininkė M. Takauskie^ė. kaimynai kunigai. Vakare Nors velionės amžius Ir jų vardai ir pavardės bus
;žd. Ona Valinčienė, rašt. ruošiama vakarienė i ku ! ios silpna sveikata nega- paskelbtcs spaudoje. Bet
•S. MatuJvte. J Janušony rią yra pakviesta didelis ^ėio jai velyti padaryti di vieną jau reikia pažymėti,
skaičius kunigų ir svietiš- džius darbus visuomenės kad būdamas ir gyvenda
tė ir M. Karlonaitė.
kių. Laike vakarienės bus ir tautybės dirvoje. bet mas šalvie parapijos nuo
SEIMAS
^rograma su. įvairiomis *avo didžiu pamaMumuj savybės. bėso net policija i
Stasio Radzevičiaus Lie Ja ir omis, deklamacijomis ; užsitarnavo sau amžin°’: skustis, kad parapija pertuvių Legiono 4 postas r prakalbomis, pager vainiką, kurio nuo jos vai ! daua triukšmo kelia ir nesmarkiai ruošiasi prie biant savo brangu klebo- vos niekas nenuims. Pri- i duoda jam ramiai gyventi,
metinio legijonierių sei n, už didelį pasidarbavimą ' klausė Gyvoio Rožančiaus i Klebonas turėjo eiti i poli
mo, kuris įvyks rugpiūčio šiai parapijai ir Newarko . draugijai ir III ordino Šv. cijos skyrių atsakyti į ne
1 d., 9 va!, ryte, 354 Park kolonijai. Linkime savo Pranciškau*. Palaidota su teisingus ir negarbingus
St. Lietuvių svetainėje. mylimam k]ebonui Dieve to ordino rūbais, nes išti to žmogaus užsipuolimus.
Tą pačią dieną, po pietų palaimos, ilgiausių metų, > kimai tarnavo. Velionė' Tokis katalikas vertas pa
įvyks paradas, kuriame ge^os sveikatos darbuotis gyva būdama nenorėio ir smerkimo.
Vyturys.
nemviėio sėliu ir prašė ia.i
dalyvaus ir mūsų legijo- mūsų parapijoje.
vėliu nesiusti. Glrnieriai. Paradas prasidės
Parapijos Komitetas, mirus
tai
maldas
ir ištikruiu bu
nuo Lietuvių svetainės,
vo net 39 mišių kortelės Viename sąsiuvinyje 5Park St. Lietuvių legijonrie ins kaisto, anart 10 kios giesmės: “PER TAVO
nieriams vadovaus kap. P.
-ipJotii mišiu. Palaidota ŠV E N T A
PRTSIKĖLIJurgela. Gros šv. Juozapa
“
LINKSMA
DIE
’
š
šv.
Jurgio
p?v.
bažnxr_
MA
”
,
lietuvių parapijos (VVaNA
”
.
“
REGINA
COELT
”,
Aios t^ims kunivams lai
Lerbury) švilpukų benas.
dant šv. mišias lienos 20 “AVĖ REGINA” ir “AN
Vakare, tą pačią dieną,
d. Amžino atsilsiu vieta GELŲ GIESMĖ” 35c.
Park St. Lietuvių svetai
Waterburio Lietu v i ų Holv Senu^hre kapinės.
“DARBININKAS”
nėje, 8 vai. įvyks vaka Vaizbos Buto susirinki
Klebonas
kun.
.Tonas
M.
366 W. Broadway,
rienė. Tikisi, kad daly mas įvyko liepos 21 d., ku
Bakšvs
pasitiko
jos
kūną
So.
Boston, Mass.
vaus daug svečių. Yra už ris buvo labai įdomus. Bet
kviestas ir gub. Cross. Va reikia stebėtis, kad į tuos
karienės metu bus įvairi susirinkimus ateina tik \ APLANKYKIT LIETUVĄ! \
programa.
dešimta dalis mūsų profeSekmadienį, rugpiūčio 2 sijonalų ir b’znierių. O
d., 1 vai. po pietų, Schut- kur 90 dalis? Nemanyk
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus z
zen parke, Barnes Dale į- broli, lietuvi, kad tavo da vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
vyks L. L. 4 posto pikni lį darbo Jurgis padarys.
|
kas. Gros lietuviškas or Mes turime stiprią orga pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
kestras. Bus kalbų, dainų nizaciją ir per ją labai
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
ir žaidimų. Tad legijonie- daug ką galime nuveikti
riai kviečia visus dalyvau ir nuveiksime. Bet atmin “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ti. Piknike bus ir Water- kite, ka.d į susirinkimus ke” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
burio švilpukų benas. Tad reikia gausiai lankytis, riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
visais reikalingais dokumentais. Visais .kelionės
visi ruoškimės į minėtas kuriuose galime pasitart’
legijonierių iškilmes.
kain ir kokiu būdu page-| reikalais kreipkitės:
T. M.
rinti biznius, o tik taip,
darydami galime laukti
gerų sėkmių.
DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
Vaizbos Butas suorgani
MŪSŲ NAUJIENĖLĖS zavo moterų skyrių (AuAGENTŪRA
Sekmadienį, rugp. 2 die xi!iary), kurios labai uo
ną parap. choro radio gru liai darbuojasi p. Anelės
366 Broadway, So. Boston, Mass.
pė, vad. komp. Aleksiui, Janušaitienės vadovybėje.
Tel. SOUth Boston — 2680
dalyvaus Internatio n a 1 Valio, moterys! Tebūnie
Muši c koncerte Settlers’ pavyzdys ir kitoms kolo
Village Chase Park’e. Lie nijoms.
tuvių visuomenė prašoma
Vaizbos Buto nariai šiame tarptautiškame pa biznieriai sumanė ir jau
rengime skaitlingai daly vykdo, t. y. duoda savo
NATURAL - LAX - HERB TEA
vauti.
klientams kuponus. Per
šimtai Medicinos ir Naturopathy'os gy
Liepos 19-tą, prie Lake kant pas Vaizbos Buto
dytojų
savo pacijentams pataria nuo vidu
Compaunce įvyko paran. biznierius gausite kuponų
rių užkietėjimo vartoti NATL’RAL-LAXchoro labai smagus meti tiek vertės už kiek pirksiHERB TEA, John W. Thomson (Tankuno)
sudaryta iš 12-kos Natūralių žolynų ir menis išvažiavimas. Dalyviai te tavoro, o su tais kupo
<lžių. lapų, žiedų, žievių ir šaknų arbatų,
maudėsi žaidė, užkandžia nais. pavyzdžiui už $10 00
Naturnl-I-ax-Herb Tea, kuri paHuosuoja. iš
valo ir sutvarko pairusius vidurius. John
vo. Užkandžius pagamino išpirkę tavoro, gausite 25
W. Thonison’as yra pabaigęs Natūraliai gy
mūsų šaunios darbuotojos centus pinigais arba pre
dymo mokslų (Naturapnthy 1, Bio-Chemijoa. dietetikos ir baranikos. Naturnl-I,axn-ni M. Karinauskienė. kėmis. Visi lietuviai ragi
Herb Tos pakelis kainuoja 5Oc. tuojaus
Mariutė Kašėtaitė ir V. nami pasinaudoti proga. prisiųskite už 5Oc. Money Ordor.
o mes jums pasiųsime pnkelj N. L. H.
Voglienė.
Patys sutaupysite keletą T. Rašykite šiaip.
Sekmadienį rugpiūčio 2 dolerių per metus ir pa- John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
d. antrą vai. po pietų Kru- remsite mūsų biznierius.
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