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dabarties!
BILDESIUOSE

Niagara Falls, N. Y. —
Niagara universi tetas
(katalikiškas) šįmet mi
nės 80 metų gyvavimo su
kaktuves. Tą universitetą
įkūrė kun. J. Lynch C. M.
Dalias Texas — Katali
kų šimtmetinė — paroda
formaliai atidaryta. Daug
gražių dalykų iš pirmųjų
Amerikoje misijonie r i ų
gyvenimo parodoma.

St. Joseph, Mo. — Pro
testantų ministeris Pra
nas Fitzpatrick, metodis
tų kirkužės pastorius, lie
pos 2, priėmė katalikų ti
kėjimą. Jis buvo labai įtakingas, ypač jaunimo
tarpe.
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paremti katalikišką spaudą.
Leonas VU.
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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ArgenLiXąPri1spnatnij ,Kini Sveikiname Kunigų Vienybės Seimą
Buenos Aires, Argenti 800 SUKILĖLIŲ UŽMUŠ
Marianapolis, T h o m p
na, Rugpiūčio 9 d. — Ar TA ISPANIJOS KAL
son, Conn.
Šiandien
gentinos valdžia pasiuntė
NUOSE
Marianapolio Kolegij o j
naują, 6,800 kreiserį Veinrūmuose iškilmingo m i s
ticinco de Mayo į Ispani Navalperal, Ispanija
pamaldomis 10 vai. ryte
' Washington Prekybos
ją. Laivo įgula gerai ap Rugp. 9 d.
Ispanijos departamente
prasideda
Kunigų Vieny
to valdininkai,
ginkluota ir vežasi maisto raudonųjų valdžios 1509 kurie nuo L_
bės seimas.
1033 m. studiketuriems mėnesiams. Šis rariuomenė, kurio i buvo juoja nedarbu šalyje, pra
karinis laivas pasiųstas 45 moterys, puolė sukilėlių neša, kad šiandien visoj
tikslu priversti Ispanijon jėgas Guadarrama kal šaly yra 9,550,000 bedar
valdžią pripažinti senas nuose, ir kaip praneša val bių.
Pietinės Amerikos tradici džios propagandos biuras, O Amerikoj Darbo Fejas, kad diplomatai turi smarkiai sumušo sukilė- ’deracijos
viršininkai ranteisę duoti prieglaudą re- 'ius. Mūšiuose žuvo apie Įda net ll,0<
,000 bedarvoliucijonieriams.
800 sukilėlių. Mūšiai tęsė ibių.
Pramatoma rimtas susi si 9 valandas. (Navalperal I
Vatikano Miestas —Šio--------------- 1-------------kirtimas tarp Ispanijos ir yra tik 35 mylios į vaka BAŽNYČIOS
mis
dienomis išsiuntinėta
GALĖS
Argentinos diplo matų. rus nuo Madrido.)
i kvietimai į Antrąjį Tarp
Dabartiniu laiku Argenti Kiek žuvo valdžios ka GAUTI $50,000 PASKO
tautinį Katalikų Žurnalis
nos ambasadoriaus vasar reivių nepaduoda. Spėja
tų Kongresą, kuris įvyks
namy, Zarauz, Ispanijoj ma, kad jų žuvo daug, nes Washingto^, D. C. —
Romoje, rugsėjo 24 iki 27
yra apsigyvenę pats am sukilėliai buvo gerai apsi The Federal flousing ad
d.d., š. m.
basadorius Daniel Garcia ginklavę. Sukilėliai turėję ministracija veda intensyKatalikų Žurnalistų KonMansilla, keli Argentinos net 7 orlaivius iš kurių vę kampaniją, kad žinotų
i gresas įvyksta Romoje
piliečiai ir penki Ispanijos mėtė bombas ir bombar visi visoje šs^yje, jog pri
dėlto, kad šiais metais osukilėliai. Jie yra ten da davo vakarinę Navalperal ėmus National Housing ificialus Šv. Sosto organas
bar kaip belaisviai, nes Is dalį.
statymo pataisą nuo da
“Osservatore Rom a n o”
panijos raudonųjų valdžia
bar
visos
bažnyčios
galės
mini 75 metų gyvavimo
nepripažįsta senų tradici Kairieji tikisi sukilėlius gauti $50,000 paskolą mo
sukaktį ir ten vyksta
jų ir reikalauja, kad Ar sumušti ir civilį karą bai dernizavimui, ištaisymui
tarptautinė katalikų
gti
į
dvi
dienas.
Bet
tai
tik
gentinos ambasador i u s
arba
padidinimui.
Ligšiol
spaudos paroda, kurią ati
perduotų sukilėlius Ispa propoganda. Valdžios ka bažnyčios galėjo gauti tik
darė pats Šv. Tėvas, Po
riuomenė smarkiai puolė
nijos valdžiai.
iki
$2,000,
dajbar
gaus
iki
piežius Pijus XI.
Kiek laiko atgal Britų miestelį Cadiz ir jį labai $50,000.
KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,
karinis laivas buvo atvy apdraskė, praneša raudo
Kongrese bus svarstoma
kęs paimti Argentinos be nųjų valdžia. Bet pereitą GRIAUSTINIS DZŪKI Kunigų Vienybes Centro Pirmininkas, “Forum
svarbiausieji kat a 1 i k ų
laisvius, bet Ispanijos val savaitę raudonieji du kart JOJE PADARĖ DAUG nalo redaktorius. Šiandien, Gerb. Mūsų Išeivijos Va spaudos klausimai.
džia neleido išvežti 5 glo pranešė, kad jie tą miestą NUOSTOLIŲ IR NU- das, atidaro Kunigų Vienybės Seimą, kuris prasideda
iškilmingomis pamaldomis, Marianapolio Kolegijos ISPANIJOS SUKILĖLIAI
bojamų revoliucijonierių. iš sukilėlių atsiėmė, o tas
r
»
kojily^p.ie,-,
■___
Karo laivo viršininkui naiestas-da^-ir šiandien,.tę*,j., NORI SKUBIAF^AIMĖĮsakyta sustoti kuoarčiau- bėra sukilėlių rankose.
TI KARA
siai Zarauz ir paimti am Vadinasi, raudonųjų val Alytaus apskrityje kol
Pasaulinio Karo Pavojus
basadorių ir kartu visus džios žinioms apie laimėji kas tik pademarklinyje
Seville, Ispanija — Mokitus, neišskiriant revoliu mus ir pralaimėjimus ne siautė didelė audra su le
rocco provincija vėl tapo
Prašalintas
cijonierių.
atkirsta nuo sukilėlių.
labai galima pasitikėti.
dais, kuri vietos gyvento
jams padarė didelių nuos Paryžius, Prancūzija — 1,000 SUKILĖLIŲ MAD Taigi jie skubiai rengiasi
SPAUSTUVININKAI
užduoti mirtiną smūgį Is
ŽYDAI PALESTINOJ tolių. Kitose vietose dides Prancūzijos diplomą t a i
REMIA I. O. K.
TURI STIPRIĄ KARIUO nių audrų nebuvo, bet sako, kad Vokietijai pasi RIDO KALĖJIMUOSE panijos raudonųjų val
MENĘ
džios kariuomenei, nes tę
siaučia perkūnija. Kur tik žadėjus laikytis neutralu Madridas, Ispanija — siant gali jiems pritrūkti
Scranton, Pa. — Interpraslinko perkūnija, kad mo Ispanijos klausimu, Raudonųjų valdžia prane amunicijos ir maisto, ku
national Typographic a i Londonas —
“News- ir be lietaus, ten paliko pasaulinio karo pavojus ša, kad ji laiko 4,000 suki
Unijos Rytinis Pennsylva- Chronicle” praneša,
kad nuostolių. Ne vieną vasa Europoje nukreiptas. Per lėlių kalėjimuose. Iš tų rio jie gaudavo iš Morocnia - Deliware distriktas Palestinoje egzistuojanti
co. Be to, sukilėliai vež
tris dienas Prancūzijos
remia industrijinį organi gerai apginkluota žydų rą nebuvo tiek daug užde valdžia sekė Vokietijos 1800, tarp kurių yra ge davo iš Morocco kareivių,
zacijos komiteto planą ir kariuomenė, vadin a m a gimų nuo griaustinio kiek nacių veiklą, ypač po to, nerolai Fanjul, Fernando kuriais sustiprindavo savo
griežtai smerkia Ameri “žydų apsigynimo kariuo šiemet. Daug supleškėjo kada Ispanijos raudonųjų Capaz ir Villegas Monte- jėgas.
kos Darbo Federacijos menė”. Jai priklauso 50.- namų ir šiaip ūkio trobe valdžios agentai nužudė 7 sinos ir šeši pulkininkai, Per visą naktį sukilėliai
Tarybos sprendimą, ku 000 vyrų, kurie yra apgin sių. Priskaitoma jau ir 'vokiečius. Tačiau, Vokie yra miesto kalėjimuose. gabeno ginklus, amunici
riuo suspenduojamos uni kluoti moderniškiausiais per 14 asmenų, perkūno tija po ilgų pasitarimų su Kiti yra moterų kalėjime ją ir kareivius artyn Ma
jos, priklausančios prie kulkosvydžiais, bombomė- nutrenktų.
tiko laikytis neutralumo ir vienuolynų mokyklose. drido, Ispanijos sostinės.
Jose Antonio Primo de
Tndustrijinio Organizaci čiais ir patrankomis. Zvprincipu. Prancūzija atsi
Sukilėlių gen. Queipo BelRivera,
revoliucijonierių
jos Komiteto.
gavo.
Devynios
valstybės
I
dų kariuomenė turinti di
GENEVOJ ŽYDAI
vadas, tebėra Alicante ka lano sako, kad laike dvie
pasižadėjo
laikytis
neu

delę
amunicijos
atsargą.
NUTARĖ ORGANIZUO
AVALINĖS FABRIKAS
lėjime, praneša valdžios jų savaičių jie užimsią
tralumo
principų.
TIS
‘LITUANICA’ SUSTATĖ
I______
lojalistai. San anton kalė Madridą. Bet vyriausias
Taigi,
jei
visos
valsty

sukilėlių vadas, Franco,
LENKAI NORI PASTA
DĖ SAVO DARBUS
jimuose
tarp
kitų
belais

TYTI LIETUVOJE PIL Geneva, Rugp. 9 d. — bės, pasižadėjusios laiky vių yra 107 kunigai ir kiti atsisako pranašauti. Jis
sako, jei jam pavyks su
Kaunas — S. Gothalu a- SUDSKIO SENELIAMS Pasauliniame Žydų kon tis neutralumo principų žymūs ispanų vadai.
Ispanijos
klausimu,
išlai

jungti pietines ir vakari
valinės dirbtuvė “Lituanigrese, kuris vyksta čia, kys žodį pasaulinio karo
PAMINKLĄ
ca” sustabdo savo darbą
žydai nutarė organizuoti pavojus gal ir bus praša RUSIJOS LAKŪNAI nes savo karines jėgas ir
nuo liepos mėn. 15 iki
ATLĖKĖ Į ALAMEDA pasiekti Lunares, taipgi
pastovią žydų organizaci
pasivaryti pirmyn šiaurė
rugpiūčio mėn. 15 d. Dirb Mirusio Lenkijos marša ją pasaulyj. Be to kongre lintas, bent laikinai.
tuvės aulų skyriaus visi lo Juozo Pilsudskio tėvai se pasiūlyta sudaryti Žy WPA DARBININKŲ
Alameda, Califomia — je, tai jis mano, kad po to
dirbę darbininkai atlei ir seneliai gyvena dabar dų Liaudies Fondą iš ku STREIKAS PASIBAIGĖ Rusijos lakūnai, lėkdami valdžios milicija bus su
džiami ir jiems išmoka tinėje nepriklausom oje rio būtų teikiama nukeniš San Pedro, Calif. į Ma triuškinta ir Madridas bus
mos kompensacijos. Kiti Lietuvoje. Pilsudskio gi tėjusiems žydams pašal Philadelphia, Pa. —Rug skvą per Aleską nusileido paimtas.
darbininkai po mėnesio minių dar ir dabar yra pa.
pjūčio 5 d. pasibaigė WPA čia pailsėti. Rugpiūčio 5
pertraukos bus senomis Tauragės, Kėdainių, Uk
darbininku streikas, kurie dieną lakūnai vėl pakilo ir NUSKENDO 2 MOTERIS
sutarties sąlygomis priim mergės ir Vilniaus apskri
QUINSIGAMOND
dirbo miesto airnorte. leidosi atyal per Pacifiką.
UŽDARĖ
SEMINARI

EŽERE
ti atgal.
Streiko vadai norėjo iš Sibirą į Maskvą.
tyse. Garsioje maršalo ir
JAS
Jeigu įmonė nuo rugpiū Vilniaus pagrobiko Pil
šaukti generali streiką,
čio m. 15 d. dėl kokių nors sudskio seneliai gyveno
bet nepavyko. Streiko ko 20,000 J. V. VETERANU Worcester, Mass. —Seksvarbiu priežasčių negalė Kėdainių apskrityje, ma Kaunas — Marijampo mitetas pasirašė sutarti ITALIJOJ GAVO BONUS madienį, rugpiūčio 9 dietų pradėti darbo, tuomet žame Krakių miestelyje. lės mokytojų ir Telšių žy ir darbminkai nutarė grįž
ną, Quinsigamond ežere
visiems dirbtuvės darbi Dabar yra žinių, kad šia- dų mokytojų seminarijas ti darban. Streikas, kilo Roma, Italija — Pasau nuskendo 2 moteris ir vie
ninkams bus mokama pa. . , . . ,
Švietimo m-ja jau uždarė. dėl atlyginimo, kurio dar linio karo metu Jung. Val na moteris ir du vyrai iš
-ai patvirtintas uždarbio me mastelyje lenkai nori Paliktos tik Šiaulių ir bininkai negavo dėl blogo stybių kariuomenėje tar sigelbėjo kada 13 pėdų il
normas už 4 dienas per sa- Pastatyti paminklą Pil- Tauragės mokytojų semi oro. Darbininku komiteto navę italai susilaukė “die gumo laivelis, kuriuo jie
vajtę
sudskio dedei ir bobutei, narijos, kuriose steigiami nariai išvyko i Washing- duko” savo tėvynėje. Dvi visi važiavo. Laivelis buvo
-!■---■■■
. mirusiems 1851 metais. tretieji kursai. Panevėžio Iton tęsti dervbas. Reika- dešimts tūkstančiu italų- permažas dėl 5 žmonių,
Didžiausia apgavystė y- Ar jie gaus leidimą šiam Pedagoginio inst i t u t ollauia $60.50 i mėnesį at- veteranų gavo J. V. Vete nes kaip tik nuplaukė to
ra pretenduoti į valdovus paminklui statyti ir, kada klausimas dar galutinai lverinimo už darbą, nežm- ranų bonus. Kaimiečiai - liau nuo krašto ir pasinė
. 1_ -A* Atam
__ ___sugebėji4.
T,- , dar neišspręstas,
.v
A
v1
ikau
«
• J veteranai labai džiaugėsi rė į gilumą. Trys išplauir neturėti
jie jį statys, tuo Atarpu
bet šiemet
rint,
kad•» Iblogas
oras ir
Ksenofontas. nežinoma.
Tsb.jjis ten dar nesteigiamas, sutrukdytų darbą.
mo.
I Dėdės Šamo dovanomis. Į kė į kraštą.

9,550,001 BEDARB’y

TARPTAUTINIS KATALI
KĮJ ŽURNALISTU
KONGRESAS
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Semi-VV’eekly News
Published every
Tuesday and Friday

Katalikų pareiga yra galingai
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Pereitą savaitę įvyko Amerikos Darbo Federaci
jos Tarybos suvažiavimas,
kuriame buvo svarstoma
Industrijalinės Organiza
cijos Komiteto (C. I. O.)
veikla. Taryba nutarė,
kad 10 prisidėjusių unijų
prie Industrijalinės Orga
nizacijos Komiteto išsi
trauktų ir tą komitetą
likviduotų arba jos bus iš
brauktos iš Amerikos
Darbo Federacijos. Tary
ba (teisėjai) davė mėnesi
laiko apsisvarstyti, t. y.
iki rugsėjo 5 d., š. m.
Industrijalinės Organi
zacijos Komiteto vadas p.
Lewis, pareiškė, kad jo
vadovaujamas komitetas
ir prie jo prisidėjusios unijos su A. D. F. Tarybos
nutarimu nesiskaitys ir
savo veiklą tęs toliau.
I. O. K. sudaro sekan
čios unijos:
United Mine Workers,
Amalgamated Clothi n g
Workers, Internatio n a 1
Ladies’ Garment Workers,
United Textile Workers,
International Union of
Mine, Mill and Smelter
Workers, Oil Field, Gas
Well and Refinery Workers, United Rubber Workers, Federation of Flat
Glass Workers, Amalga
mated
Association
of
Iron, Steel and Tin Workers, United Automobile
Workers, Internatio n a 1
Typographical Union, United Hatters Cap and Millinery Workers.
Prie tų unijų priklauso
apie milijonas darbininkų.
Vadinasi, pramat omas
skylimas, kas labai su
silpnins Amerikos Darbo
Federaciją ir bendrai or
ganizuotų darbininkų pa
jėgas. Dėl to skylimo
džiaugiasi kapitalistai ir
kairieji komunistai, kurie
kaip tik ir naudojasi dar
bininkų nesusipratimu ir
neorganizuotumu.
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DARBININKAS

ŠIRDINGA DEKAVONE dentaujant Harvardas pri-Į
JONAS BATES išdirba
Įpažintas kaipo.' pasaulio,
iš geriausios rūšies mėsų
Labai įvertindami gera- garsiausia mokslo įstaiga.'
skilandžius, dešras, beko
širdingumą Vasarinės Mo Pirmą kliasą rugp. mėn. VILKAVIŠKIS
ŠIAULIUOSE BUS TIK nus ir t.t. pagal lietuvių
1 kyklos prietelių norime
3—-----------------------------------1642 m. užbaigė tik devy
DIPLOMATAI KIRPĖ skonį.
Jonas Bates, 327 Dor
PASAKĖ GRAŽŲ
no priemiestis) aliejaus viešai ištarti dėkingumo ni vaikinai. Bet iki šiam PARAPIJA STATYDI
JAI
žodį.
Širdingai
ir
lietuviš

chester St., So. Boston.
PAMOKSLU
troku važiavo 10 žmonių į
laikui net 65,000 baigė NASI DIDELĘ SALĘ
kai
ačių
pikniko
vadovy

pikniką, Salėm, N. H. TroŠiaulių miesto burmis
mokslus Harvarde ir jų
Kun. J. Jančius, lawren- kas sustojo Medforde. bei, kleb. P. Virmauskiui, tarpe randame garsių vy
Vilkaviškyje prie pat tras paskelbė visiems miecietis, grįžęs iš Romos, lai Piknikieriai nušoko nuo kun. Jenkui, kun. K. Ur rų. Net septyni užbaigę Laisvės
gatvės jau pradė iste ir priemiesčiuose dir
kė iškilmingas šv. mišias, troko. Staiga aliejaus tan bonavičiui, tiems jauni šitą kolegiją vaikinai bu tas statyti
didelis, 35 mtr. bantiems kirpėjams, kad
BAKERY
šv. Petro bažnyčioje rugp. kas ekspliodavo ir troką kaičiams, kurie statė sta
ir^
7
’
i
e
P
os
m
15
d.
visi
kirpė

Savininkai:
14 mtr. pločio i
9 d. Asistoje dalyvavo į šmotelius suardė. Bet nė lus, visiems ir visoms sta vo pasirašytojai Nepri ilgio,
jai,
kurie
savarankiškai
J.
Trasas
ir P. Gelžinis
mtr.
aukščio
mūrinis
pa

kun. J. Paulikonis MIC., vieno iš ten buvusių žmo- lų ir pramogėlių vedė klausomybės Deklaraciją. rapijos namas. Jo prieša išdirbo vienerius metus,
Kepa iš geriausios rūšies miltų
jams, poniai gaspadinei ir Penki Harvardo sūnūs,
ir baltą duoną. Reikalaukite
klierikas Poška MIC. ir nių nesužeidė.
i turi išlaikyti egzaminus. juodą
kiniame
gale,
kuris
bus
krautuvėse North Brighton Bakery
jos
pagelbininkėms,
vi

John
Adams,
John
Quinklierikas M. Jodka MIC.
Egzaminai vyks miesto
duonos su raide “S”.
siems aukotojams, visiems cy Adams, Rutherford B. padalintas į du aukštus, savivaldybės patalpose.
Pamokslą pasakė kun. J.
HINDENBURG APŽIŪ rengėjams, visiems atsi- Hayes, Theodore Roose- apačioje bus-fojė, rūbinė Kirpėjų egzaminų komi North Brighton Bakerv
Vaškas MIC.
lankusiems. Taipgi p. Va velt, ir Franklin D. Roose- ir kita, o viršuje — romo- siją sudarys du specialis 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
RĖJO BOSTONĄ
Tel. Stadium 8411
latkai, p. Sandai, p. Va- velt tapo Jung. Valstybių vė, knygynas bei skaityk tai kirpėjai, du gydytojai
PAKRIKŠTYJO
la ir kino kamera. Antra
ladkevičiui, p-lėms ValadVokietijos zepel i n a s kevičiutėms, p-lei Straz- prezidentais. Tarpe kitų me visame gale bus įreng ir viceburmistras. Egza
Rugp. 9 d., kun. Virmau- Hindenburg, grįždamas iš
žymių amerikiečių, kurie ta didelė, su viškomis, 700 minais Šiaulių kirpėjai la
dauskaitei,
muz.
R.
Jušskis pakrikštijo Mykolo ir Jung. Valstybių (Lakelavinosi Harvardo univer — 800 vietų salė. Jos sce bai interesuojasi.
SŪNŪS
Onos Remeikų sūnų vardu hurst, N. J.) į Vokietiją, kai, dr. Jurkoniui, Stan- sitete, buvo filozofai — na bus tokia erdvi, kad Kaip teko patirti, kaip
ley
’
s
Radio
Shop,
Lith.
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
Mykolas. Kūmai buvo Ka apie 2 vai. ryte, pirmadie
Ralph Waldo Emerson, galima pastatyti gana di ir Kaune, Šiauliuose galės LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Co-op.
Market.
zimieras Stravinskas ir nį, rugpiūčio 10 d., lėkė
William James ir George delius (pav., ir operos) į savarankiškai verstis kir
BALSAMUOTOJAS
Vasarinės
Mokyklos
Teofilė Razvadauskaitė.
pėjo
amatu
tik
tie
kirpėvirš Bostono.
Santayana; rašytojai — veikalus. Namo statyba
NOTARO TEISES
Personalas
ijai, kurie išlaikys egzami- 254 TURI
W. Broadway, So. Boston
rūpinasi
parapijos
klebo

per
Antanas
J.
Jurgelaitis
Artemas
Ward,
Oliver
Hindenburg
išlėkė
iš
SERGA
Tel. Šou. Boston 2590
I nūs.
New York sekmadienio
Wendel Holmes, Henry nas prel. Povilaitis.
113 Ames St., Brockton, Mass.
Brockton 390
David Thoreau ir James Šiam namui projektą pa VIS DAR PERKŪNIJOS Gyven. Tel.
P. Tenteris, buvo pasvei vakare, 11:34 vai. ir pra
vieta: 838 Dorchester Avė.
Russell Lowell; istorikai ruošė inž. Ražaitis, o mū-Į
kęs. Dabar vėl sunegalėjo. lėkė Providence 1:30 vai.
Tel. Columbia 2537
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spūdį, negu kada gieda tik
I
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gerbė.
Gal
dėl
to,
čiai tuoj pamilo. Turėda demonstracija.
Saldu, saldu, gardu, gardu ligo į tolimus namus. Papieta
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Savo
saldgiu
alutėliu
ligo.
Zitos salėje tretinini buvo jau neperdaug.
- — ^aŠv.
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laikais buvo suprantama, tų jam išsipainioti prieš' tos kūrinys.
nos” ir buvo girdėti dai turėjo savo “revolverius”, dar Dasilikti, bet deja, jau
bet kas galėjo užtraukti vyresnybę. Jaunojo kuni- Iš Joniškio iškeltas i gramos.
**
rusų valdžios nemalonę ir go diplomatiniai sugebėji-j Grinkiškį ir paskum į Jo Sveikinimo telegramą, nos.
bet paskui Arvydas atsi- negalėjau.. Nuoširdumas,
net bausmę. 1887 m., bū- mai padarė tai, kad ir im svainius, kun. L. Šiauičū- kard. Pacelli pasirašy- Netoli mūsų sodybos lie nešė puikų medžioklinį kuriuo mane visą laiką ly
damas Devynergių km. sų sluoksniai buvo jo įta- nas 1914 m. grįžta klebo- tą, atsiuntė ir Šv. Tėvas, psnojo “ragana” ir links šautuvą. Dabar buvo vi dėjo, pagarba ir meilė, ku
pas ligonį, žmonėms aiški- koj.
nu į Linkuvą. Jau palauž- Ark, Skvireckas pasveiki- mai šnekučiavosi žmonių sai kas kita! Kai pataikęs rią patyriau iš ano kam
no, jog prie šventųjų pa- j Perkeltas vikaru į Joniš- I tos sveikatos, tačiau drą- no -abai gražiu laišku, ! būrys. Kai uždegama “ra paspausdavo gaiduką, tai pelio kataliku, padarė man
veikslų netinka kabinti kį kun. Šiaučiūnas suor- šiai ir sumaniai gina pa- vysk' PaJ'?r?rkaf. ~ }ee' gana” tada subėga ne tik /‘ragana” tik sudrebėdavo rilų ir neužmirštamą įsr»ū.......
° 1ri». -------vv.• grama ir t.t. Vaisese daly- vaikezai, bet ateina jauni pasirodydavo skylės, ir li, uždegė jiems meile.
carų bei gubernatorių por- ganizuoja knygnešius ir rap'j^cius
nuo vokiecm
*avQ
nunc sekretorlJs
tretus. Kiek vėliau, suma-' energingai praveda kam-i -ekvizicijų, išvežimo į Vo- mons Samore> preI. gau. mas, moterys, vyrai, sene žarijos gausiai pabirdavo Tustinas palydėto net už
niai “apėjęs” policiją, su paniją, kad lietuviai įsis- kietiją ir kt. Issirupina lyg> prof Csoris ir daug liai. Keliuku, vedančiu į Ii žemėn.
sienos. Ir čia išsiskvrėme.
•v
nepaorastu iškilmingumu
tiprintų prekyboj. Trum- leidimą gimnazijai steig- tretininkų atstovų, kurie vieškelį, ėjome ir mes su Paskui dėdė Bersinš at Aš į pietus, jis į šiaurę.
palaidojo buvusį ilgameti pai pabuvęs kuratu Dukš- ti; iki pat suvalstybinimo Jubiliatui įteikė gražų ai- Justinu prie kaimynų. Pa- sinešė armoniką. Mums Ą-bieju žvilgsniai buvo nu
Linkuvos kleboną, po 18 te, kun. Šiaučiūnas vėl at buvo jai laikyti dr-jos bumą. Vaišių pabaigoje skui mus sekė Besrinienė, bežiūrint į šokančius, be kreipti i priešingas puses.
metu ištrėmimo grįžusį iš keliamas į Joniškį jau kle- nirmininkas. Lietuvos kū Jubiliatas gražiai ir nuo- Bersiųš, Elvira, Lione, Ar- siklausant dainų, atėjo ir Vp-ai lydėjau ii akimis, ii—
rimosi metu visukeriopai širdžiai visiems padėkojo, vydas.
pusiaunaktis. Mes ėjome ^ai mano žvilgsnis lėkė i
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES remia savanorius, pats
-------------Jaunimas, pamatęs mus tuojau ilsėtis, nes su Jus Latvijos pusę. O paskui:
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisins, daržoves ir nuo okupantų labai nu
tinu pirmieji turėjome va “Adiev Latvija, Adiev
ateinant užgiedojo:
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” ansi kentėjęs. Per 22 klebona
Z L_____
/Visiem varti appuskoti ligo. Ilgo: žiuoti į bažnyčią. Čia man Lauri”!
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia'
Kaiminiem nepuškoti, ligo!
tuojau krito į akis gra Eelšiai, 1936. VI. 30.
patarnauja. Nuėję i bile kuria krautuvę pasakykite vimo metus Linkuvoj du
Kaiminiem laiški puiši, ligo. ligo!
syk
gražiai
išdekoravo
žus, pas mus beveik ne
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Savus raštus nepuškoja, ligo!
“Ž. P.”
bažnyčią, perdirbo jos fa Šv. Jono šventė visoje (Vertimas)
praktikuojamas, dalykas,
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKE7 sadą, sutvarkė kapines ir Latvijoje yra didelė šven- Visų vartai aptaisyti ligo. ligo! tai katalikiškos skaudos
IŠ LIETUVOS
šventorių ir t. t.
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
platinimas. Įėjus per šo
tė. Jau išvakarėse galima Kaimynėlių netaisyti ligo
48 Crescent Avenue,
SALDAINĖS!
Kun. L. Šiaučiūno dar jausti didelį šventės pulsą, Kaimynehų negeri berneliai Ii- nines duris, tuojau paten Ką tik gavome iš Lietu
490Broadway, Tel.S.Boston3120
Telephone Columbia 6702
go, ligo!
I
bus įvertinęs, J. E. Pane pakilusią nuotaiką.
ki į lyg kokį koridorių, vos skanių saldainių. Dė
29 Savin Hill Avenue,
Savų
vartų
neaptaisė
ligo.
K. ŠIDLAUSKAS
vėžio
vyskupas
1928
m.
jį
DORCHESTER, MASS.
Štai jaunos mergaitės ■ Iš mūsų pusės tuojau panašų į mūsų ‘bobinčių’. žutė 2 svarai — $1.10.
918 E. Broadway
pakėlė
į
garbės
kanaunin

45 Hampden St.,
šluoja kiemus, tvarko dar pasipylė atsakymas, nes kur dešinėje pusėje už Užsisakykite ‘Darbininke’,
Tel. SOUth Boston 9367
'
Pristatau Ice Cream4 ir užkan kus.
želius, šeimininkės ruošia Lionė neiškentusi atrėžė gražių užtvarų yra parda
Tel. HIGhlands 4855
džius piknikams ir visokiems
vėja, išdėsčiusi visą eilę
R0XBURY. MASS.
kambarius, vyrai skuba kaimynų bernaičiams:
parengimams.
baigti laukų darbus, °‘ Sargi, Dievių, mani jaunu ligo, j katalikiškų laikraščių ir
jauni vaikezai ruošia va No trijami nelaimemi, ligo![ligo! brošiūrų. Ant užtvorelės
DRAUGIJŲ VALDYBŲ
karui “raganas”, kurios No vilcina, no laciša, ligo, ligo! iškabinti plakatėliai su
gražiais šūkiais, k. a. “Pasu dideliu trūkšmu yra su No dseraja tęva dela, ligo!
ADRESAI
(VertimasĮ laikykime ir platinkime
deginamos.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINF
Saugok, Dievulėliau, mane jauną
DRAUGIJOS VALDYBA
katalikų spaudą”, “Nepa
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Raganos paruošiamos
ligo, ligo!
Pranciškonų
ordeno
Lie

reik namo, nenusipirkęs
Pirmininkas Juozas Svagždys,
tokiu būdu: paimama se
Pirmininke — Eva Markslenė,
trijų nelaimių ligo,
601 6th St., So. Boston, Mass.
tuvoje atnaujintojas tė nas kardinis kibiras bei Nuo
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Nuo vilkelio, nuo lokelio ligo, ligo kat. laikraščio” ir t.t.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
vas Pranciškus Bizauskas
78
Marine
Rd.,
So.
Boston,
Mass.
Nuo girtuoklio tėvo sūnaus ligo.
VIce-pirm. — Ona JankienC,
Mačiau, kaip daugelis
minėjo 75 amžiaus metų ir kitas suris indas, pripildo
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
mas
smalos,
paskui
užde

Ir taip prasidėjo dainų nepraeidavo nenusipirkę
Prot RaSt. — Ellzabeth Oxalls,
50 kunigystės jubiliejų. Į
Fin. Ražt. Aleksandras IvaSka,
111 H. St. So. Boston, Mass.
gamas
iškeliamas
ant
au

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass ordeną jis įstojo 1912 m.
rungtynės. Tų ligavimo kokio nors laikraščio. Net
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
kštos
karties,
kuri
priri

Fln. RaSt. — Marijona MarkoniutS, I 109 Bowen St., Po. Boston, Mass.
Kurį laiką buvo “Šv. Pr.
dainų, yra gana daug, jos mane patį nugalėjo pa
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Zaikis,
trošama
kur
nors
toliau
Varpelio
”
redaktori
u
m.
yra surinktos ir atspaus gunda, ir aš neiškentėjau
Tel. Parkway 0558-W
7 Vfnfield St., So. Boston, Mass.
besiu
prie
tvoros.
Sukūrė
plačią
tretininkų
IMintnkS — Ona Staniullutė,
dintos knygutėse (‘Ligo nenusipirkęs “Rygos VestDraugija laiko susirinkimus kas tre
105 IVest 6th St., So. Boston, Mass.
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
iteratūrą lietuvių kalba, Ir mes su Justinu ne- dziesmas’). Man, pirmą
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 491
Tvarkdart — Ona Mizglrdfenė,
kūrė
ir lankė tretininkų kantriai laukėme vakaro. kartą patekusiam į jų tra
E.
7th
St.,
So.
Boston,
Mass.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Įsigykite
Kasos Globėja — E. JanuSonlenS,
daug dicines išvakares, buvo la
7:30 vai. vakare. nohHžnvtinėj «v< kongregacijos, žodžiu, bu- Kadangi dar buvo
1426 Colnmhla Rd., So. Boston. Mass
tainėi
’
O
darbšti
pranciškoniška
laiko, tai truputį pasilsė bai įdomu stebėti visą jų
Draugija «avn susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
PILIETYBES KATEKIZMĄ
bitė, kurios darbo vaisiai ję jo kambaryje, išėjome į eigą. Prie degančios “ra
antra nta minką mėnesio.
na a protokoln raštininke.
n-a žymūs Lietuvos reli laukus, kur jo mašina kai
ganos” visi atėjusieji bu Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir j
giniame veide.
mynas pjovė dobilus. Kad vo pasipuošę ąžuolo lapų
Priedermes
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
Liepos 19 d., 10 vai. Ža- nebūtų nuobodu ir kad ga vainikais. Vieni vainikus
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug I
’iojo Kalno pranciškonų lėčiau mokytis kalbos, pa laikė užsidėję ant galvos,
GRABORIUS - UNDERTAKER
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
|
važnyčios aikštėje prie siėmėm
anglų ir lietuvių kalboje.
du laikraščius kiti užsimovę ant rankos,
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
specialiai įrengto altoKAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
dar kiti persijuosę per pe
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. J iaus Jubiliatas atlaikė iš “Atpūta” ir “Zeltene”.
Pabaigus
kaimynui
pjau

tį. Tuo laiku kažkaip ąSiųskite užsakymus:
• J
Telefonas SOUth Boston 4486.
kilmingas šv. mišias ir suti
dobilus,
mes
dar
nuėjo

žuolas pasidaro labai po
“DARBININKAS”
TeL Brockton 4110 į .eikė Jubiliato palaiminiBROCKTONO OFISAS:
me
i
beržynėlį,
į
paskui
nuliams medis. Kaip per 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. I
I
mą
dvasiški
jai
ir
žmo

16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. į
kviečių
laukus,
kuriuose
Sekmines pas mus visi na- •NNNNNNNINMMeiMMMNHNMMMeMMeM
nėms. Pamaldose dalyva-
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Palangos Parke, Latvrence - Methuen, Mass.

I

I

JONINIU ĮSPŪDŽIAI IŠ
LATVIJOS

PAGERBTAS TĖVAS
PRANCIŠKUS BIZAUS
KAS

-•»

DARBININkaS

Ariiradienis, RugTnucio 11, lysO

TELEPHONE
2680

366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

mas, Kūdikėlį Jėzų išve-fl
dė iš ištrėmimo. Nūngi.
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
šv. Juozapas taip pat gel
VALDYBA
ma dėkingumas ir duoda kantrumu, pasitikėjimu, bsti Šventąją Bažnyčią
ma pagarba Šv. Juozapui ir visa aukoti Dievo dides nuo priešų persekiojimų
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
ne vien už jo artimą tarpi nei garbei.
ir ją veda į laimingus nu
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
ninkavimą pas Dievą, bet Jaunikaičių ir mergelių galėjimus ir garbę.
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., Worcester,
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonvvealth Avė., AVorcester,
ir už jo galingo užtarymo
Globėjas
Mums,
iš
visa
to
yra
ai

Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
galybę, per kurią įvairių
Šv. Juozapas buvo ne šku, kad tokia Šv. Juoza
Juškaitis — Redaktorius, 423 AVindsor St., Cambridge, Mass.
luomų žmonės gavo gau kaltybės tauriausias pasių malonių ir palaimų sa vyzdis. Jam buvo pavesta po aukšta garbė ir didelė
vo gyvenimui. Ir nesiran globoti ir sergėti Nekal galinga globa turėtų į j
da tokio luomo žmonių, čiausios Panelės Marijos mus veikti ir mus padrą
kuriems Šv. Juozapas ne skaistybė ir šventumas. sinti, idant labiau jį gerb
būtų pagelbėjęs vienu ar Nūngi, kaip meilingai jis tume. Yptingai kovo ir j
kitu atžvilgiu. Dėl to, visų gelbsti jaunikaičiams ir balandžio mėnesį turėtu Tūlas geležinkelio sar- girdo baisus, perimantis
luomų žmonės šv. Juozapą mergelėms užlaikyti skai me į jį atsikreipti įvai gas P. V. mėgdavo nekar- švilpimas. Jis dar atminė,
ima už savo patroną, glo stybės dorybę ir joje iš riais reikalais. Jis yra vi tą, kad troškulį užgesinus, kad reikia perkelti reisų
sų meilingas globėjas ir išsigerti vieną, kitą degti- galus. Bet jis to padaryti
bėją.
tverti.
galingas
užtarytojas pas nės taurelę. Jo būsiančiam jau nebegalėjo. Baisūs reIr Šv. Juozapas yra ži Visuotinos Bažnyčios
' Dievą. Ir nėra abejonės, uošvįui tas labai netiko, giniai slinko jo galvoje
nomas ir vadinamas, kai
Globėjas
kad kiekvieno maldavi- Mat sargas buvo įsimylė- vienas po kitam, kaip per
Galima teisingai sakyti ’ Ii mus
po
Šv. Juozapas išklau jęs į dorą merginą Dara- sapną. Jam išsirodė, kad
Mirštančiųjų Globėjas kad Šventoji Šeima pra
Šv. Juozapo palaimini džioje buvo viso Bažnyčia sys, jei tik su tikru atsi-) tą, kuriai buvo prisižadė girdįs tūlą baisų trenksmą
mas buvo didelis, kai ga Egypte ir Nazarete. Išgel i davimu į jį atsikreipsime į jęs, kad daugiaus jau ne- ir kad matąs sudaužytus
lėjo laimingai mirti ant bėdamas Dieviškąjį Kūdi j ir nuoširdžiai maldausime begersįąs jokių svaiginan vagonus. Švilpimai artino
Jėzaus ir Marijos rankų. kėlį iš Erodo užsimojimo jo galingo užtarymo ir čių gėralų. Jau buvo be si kaskart aiškiau ir aišDėl tos pačios priežasties Jį nužudyti, Šv. Juozapas i reikalingos pagalbos teiki pradedąs tą savo pasiža ikau. Dar nebuvo nelaijo maldaujame, kad jis ir išgelbėjo Bažnyčios įkū- mo, kaip medžiagiškiems, dėjimą ištikrųjų pildyti, mės, bet kiekiveną valanmums pagelbėtų mūsų mi ( rėją. Be to, Šv. Juozapas, taip ir dvasiškiems mūsų Bet vieną kartą jis išsi- dėlę galėjo tas atsitikti,
rengė vakare aplankyti Kojos atsisakė jo kiaušyrimo valandą ir kad per sergėdamas ir globoda- reikalams.
savo motiną ir grįždamas ti. Kaip žmogus esąs bpjo galingą užtarymą aptu
atgąl nuo motinos norėjo viltingame padėjime sunrėtume amžinąjį gyveni
MOTINA PRIE KAPO
dąr užeiti pas savo sužie ko: “Teve Dangiškasis, amą.
duotinę, kad su ja pasima- titolink nuo manęs tą bal
Aušta aušrelė kaip gelumbėlė,—
Kunigų Globėjas
čius, ir paskui sugrįžti na- sų pavojų. Aš prisiekiu,
Teka saulelė kaip ritulėlis
Šv. Juozapas buvo Die
mon
prie geležinkelio, kad kad jau daugiau niekuoĖjo motina aukštan kalnelin
viškojo Kūdikėlio daboto
praleidus paskutinį tos met nesuvilgysiu savo lūPrisibudinti savo dukrelės.
jas ir globėjas. Taip pat
dienos traukinį. Ant nelai - pų degtinėje! Dieve, išKelkis, dukrele mano brangioji,
ir kunigai yra dabotojai
mės, pakelyje susitiko su klausyk mano meldimą!i”
Skauda širdelė, nebesustoja...
ir globėjai Eucharistiniam
savo senu pažįstamu, kurs Traukinys laimin g a i
Išganytojui mūsų bažny
Nebeskaudįk savo širdelės,
pavaišino jį degtine. Tie praūžė pro aną pavojingą
Nebeprikelsi manęs jaunuolėlės...
čių tabernakuluose. Dėl
sa, išpradžios sargas bu vietą. Sargas sušuko iš
Kelkis, dukrele, mana brangioji,
kilnaus ir švento savo pa
vo beatsisakąs gerti, bet džiaugsmo, paskui apalpo
Aš tau sukroviau didį turtelį.
šaukimo, kunigai džiau
kai prieteliukas ėmė jį ir krito ant žemės. Kai at
“Mą nebereikia tamstos turtelio,
giasi iš artimo santykiavi
gražiai prašyti, paėmė ir sipeikėjo, jis pamatė prieš
Užteks dėl manęs grabo lentelės”.
mo su Dieviškuoju Išga
ištraukė degtinės gerokai, save stovinčią Daratą ir
—Kelkis, dukrele, mano brangioji,
nytoju, lygiai, kaip ir šv, >
Apie savo pasižadėjimą jos tėvą. Mat mergina buAš tau priaudžiau plonų drobelių.
Juozapas.
nebegerti
svaiginančių gė- vo išėjusi pasitiktų savo
“Mą nebereikia tamstos drobelių,
Šeimos Tėvo Globėjas
ralų jis visai šią valandą mylimojo, bet kai tas ilUžteks po galva žalių rūtelių”.
Šv. Juozapas buvo kil
užmiršo. Jis net paprašė gai neatėjo ir šviesos neniausias pavyzdis kiekvie
Ant tavo kapo sviruoja smilgos.
prieteliuko, kad
]
duotų simatė jo nameliuose, ji
Man naktys klaidžios ir dienos ilgos,
nam tikrąjam krikšyionišjam
dar
vieną
degtinės
nai traukiniui prisiarti
Ant tavo kapo auga diemedis.—
kam tėvui. Šv. Juozapas,
butelį, kurį jis parsinešiąs nant nubėgo į sargę na
Žalios rūtelės ir lelijėlės;
kaipo Šv. Šeimos galva,
namon ir kaipo vaistą melius, perkėlė reisų ga
Ant tavo kapo nešu kvietkelius,
tikrai vaduoja ir gelbsti
vartosiąs. Prieteliukas da lus ir uždegė ženklo (sig
Leidžiu skanų kvapą ligi tavo grabo...
žmonių šeimos reikaluose, I
vė, ir juodu atsisveikino. nalo) šviesą. Traukinys
Kelkis, dukrele mano brangioji,
lygiai, kaip darė Nazare
Sutemo. Užėjo naktis. laimingai prabėgo, ir ne
Skauda širdelę nebesustoja!
te.
Sargas nebėjo pas motiną, Į laimė tapo prašalinta.
—“ Nebeskaudįki savo širdelės,
Krikščionių Darbininkų
bet grįžo atgal prie gele i Geležinkelio sargas dė
Nebeprikelsi manęs jaunuolėlės...
Globėjas
žinkelio ant savo vietos. i kojo už tai V. Dievui ir
Užpilėt akis — mano šviesiausias,
Pasaulio visų kraštų
Pagrįžęs dar panorėjo merginai ir per visą savo
Užslėgėt grabą žemėms juodosioms...
darbininkai kreipiasi į šv.
i degtinės, na ir išgėrė. Ne gyvenimą iki mirties iš
Aš guliu viena kaip gegutėlė,
Juozapą, melsdami jo ma
pasijuto nabagas, kaip jo buvo pilnu blaivininku-abNiekas nekalbina manęs našlaitėlės”...
loningo palaiminimo, kad
protas liko tartum migla stinentu: jokių svaiginan
Eina motina namo verkdama
galėtų eiti savo pareigas
aptrauktas, galva apsvai čių gėralų nė lašo nebeė
Savo dukrelės neprikeldama. —
ir triūsti, kaip Šv. Juoza
go. Tą pat valandą pasi- mė burnon!
M. Rudikas Petkevičius.
pas, su tokia pat ramybe,,
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Vyčių Uždavinys
Vyčiai seimąvo tris dienas. Rodos,, reikalų jie
tiek daug neturi, galėtų atlikti seimą į dvi dieni, bet
Vyčiai matomai palaiko senąją savo tradiciją, kada
jų organizacija turėjo apie 6000 narių ir užsimojimai
buvo platūs. Dabar ne ta pajėga, ne tie laikai, ne tie
žmonės. Na, bet iš visų tradicijų nors viena ištikimai
palaikoma — trijų dienų seimas. Tam laikui užpildy
ti reikia gi kas nors veikti, ar, tiksliau pasakius, kal
bėti, tai ir kalboms nėra galo. Taip daug laiko turint
neapsiskaičiuojama su Seimo programa, ir galų gale
pasirodo, kad ir trijų dienų permaža. Svarbiausiems
dalykams aptarti belieka tik paskutinės valandos.
Viskas varoma skubotu tempu ir svarbiausi uždavi
niai gvildenami tik apyčiuopoms. Mažmožiams pa
švenčiama daugiausia laiko ir apie juos ilgiausiai kal
bama. Na, tai ir suprantama, nes apie mažmožius juk
lengviausia kalbėti. Tai visiems prieinama tema.
Bet gi Vyčiai turi ir svarbių problemų, tik vis
norima šiaip ar taip jas apeiti ir neišdrįstama pa
žiūrėti į akis pačiam svarbiausiam jų gyvavimo tiks
lui. Ištiesų, kam gi Vyčiai gyvena? Iš viso, kokia yra
jų esimo prasmė? Jie patys į tai atsako savo himno
žodžiais: Ei, Vyčiai! gyvena Tautai ir Bažnyčiai. Kaikurie Vyčiai gal kartais tai užmiršta, bet mes, visuo
menė, tai atsimename ir jiems primename: Vyčiai,
negriaukite savo obalsio! Ir ištiesų, buvo nejauku,
kai vienas Vytis (laimei tik vienas toks teatsirado)
pradėjo demonstruoti su savo anglišku iškalbingu
mu, nors pats gimęs Lietuvoj, iš ten vos tik sugrįžęs
ir gerai mokąs lietuviškai. Sunku atspėti, kokiais su
metimais jis tai darė. Norėjo pasirodyti su savo ak
centu? Deja, jo akcentas gerokai nutolęs nuo tikro
angliškojo, vos betiktų į klasę C. Buvo ten geriau už
jį angliškai kalbančiųjų, o bet gi jie lietuviškai kal
bėjo, anglų kalbą vartodami tik ten, kur reikėjo iš
dėstyti kokie techniškai legališki dalykai. Tat mūsų
didvyris neišsilaikė ant tariamos garbės pjecįestalo.
Vargas su kaikuriais mūsų “grinoriais”. Nieku būdu
negali nusikratyti rusišku bei lenkišku lakejizmu:
priskretęs puodas nesiduoda taip greit išgramdomas.
Taip, Vyčiai turi daug savo naminių problemų.
Nagrinėja jas uoliai ir sumaniai. Bet, pasinėrę nami
nių reikalų smulkmenose, lai neužmiršta svarbiausios
savo esimo problemos — gyventi Tautai ir Bažnyčiai.
K.
Kun. A. T. (Samata)

S v. Juozapas Visų Globėjas

LAIMINGAI PRAŪŽĖ

v•

I

—

v •

I
I

Šv. Juozapo gerbimas galingas užtarytojas savo
yra didelis tarp žmonių ir gerbėjams, kurie į jį krei
jų širdims yra labai arti piasi ir maldauja jo galin
mas ir be galo brangus. go užtarymo. Yra šimtai
Ir šventoji Bažnyčia auk i ir tūkstančiai įrodymų ir
štai jį iškėlė ir dideliai
kuriais išreiškiagerbia. Ir, iš tikrųjų! Po !i iiūdymų,
.
Dievo Motinos, Šv. Juoza
pas Danguje yra pirmasis
Dievo akivaizdoje. Tikre
nybėje, Šv. Juozapui pri-i
klauso tokia aukšta vieta
ir didelė pagarba.
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Čia, žemėje, kaip NekalParašė
čiausioji Marija, taip pat
Vincas Nagornoskis
ir šv. Juozapas, turėjo už
imti privilegijuotas parei-i
gas ir Dievas jam davė'
(Tęsinys)
gausių malonių ir ypatin-|
gu būdu jį pašventė, kad
AKTAS V.
garbingai vedus paskirto'
koridorius. Gilumoje matyt didžio
luomo gyvenimą. Nūngi,1 sios Kalėjimo
durys, aukštose grotose, vedančios į prieme
Danguje jo garbės aukš-' nę. Už
priemenės yra trigubas, labai aukštas lan
tas laipsnis ir jo užtary-' gas; per kurį matyt status kalnas tolumoje ir į jį
mo didelė galybė, kaip tik vedąs kelias; priešakinė pusė to kelio yra aptver
prilygsta jo luomo gerb-1 ta gyvatvore biskį aukštesne žmogaus kelių; kita
tingam gyvenimui, kurį gi pusė to kelio medukai ir uolos. Šalimis korido
šventai vykdė, ir toms to riaus yra keletą durukių į sandėlius su mažais
buloms dorybėms, kurias
grotuotais langučiais viršuje. Kertėje po kairėj,
prie pat sienos budelio įrankiai: replės, kirviai,
išlaikė iki pabaigai.
Po Skaiščiausios Mari virvės ir t.t.; siaura stovyklinė lovelė užklota
jos, Išganytojo Motinos,1 šiaudais, galvūgaly mažas staliukas, ant kurio
Šv. Juozapas, Jėzaus Kri stovi ąsotis ir bliūdas. Kertėje po tiesiai Apolo
staus patėvis, buvo arti-' statula.
SCENĄ I.
miausias Dieviškąjam Iš- Į
ganytojui. Per visą amži
Jurgis ir Budelis
nybę Viešpats Jėzus Šv.
BUDELIS
Juozapui rodys dėkingu
(Sėdi ant lovelės susirūpinęs, vieną ranką numą už visą atsidavimą ir
koręs,
kita galvą pasirėmęs ir pirštus į plaukus
patarnavimus, kuri uos
įleidęs. Atsistoja ir nedrąsiai prieina prie du
Jam aukojo, kai buvo
rukių dešinėj gilumoje, pamąstęs atkabina rak
žmogumi ir gyveno žmo
tus nuo diržo ir atrakinęs duris šaukia švelniai.
nių tarpe. Dabar, Šv. Juo
Jurgis išeina drebančiu žingsniu, išrodo labai
zapas, užimdamas tokią
suvargęs, duodasi vedamas prie lovelės, kur
gerbtiną ir aukštą vietą
sunkiai atsidusęs atsisėda. Budelis matomai
Danguje ir būdamas arti
nerimsta ir elgiasi maloniai.)
miausias Dievui, nėra abe Eik šen! Eik šen! Arčiau įr nesibijok;
jojimo, kad pas Dievą yra Ne šaukiu tave kankinimui...

VYTIS KANKINYS
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Drąsiau, nevesiu prie rato ar laužo;
Tik čion, tyresniu oru atsikvėpt.
JURGIS
(Sėdasi ant lovelės ir dairosi.)
Ten labai dvokia, pelėsiai troškina,
Ir apsisukti ten vietos nėra.
(Žiūrėdams į dešinėj esantį sandėliuką.) .
Bet čia ruiminga, gaivinantis oras.
Čia sustiprėsiu gerokai, už tai
Ačiū tau drauge.
BUDELIS
Ne! Aš tau ne draugas...
Prakeiktas, niekšas, budelis negal
Būt draugu šventam.
JURGIS
(Žiūrėdamas į jį gailestingai.)
Ne manyk šitaip.
Aš dar ne šventas, o tave prakeikt
Nieks netur teisės; todėl mudu lygūs:
Artymi, broliai.
BUDELIS
Į tai netikiu...
Tau šviečia viltis dangaus karalystės;
Man prakeikimas tūkstančių aukų,
Kurias šios rankos kankino nuožmiausiai...
JURGIS
(Lėtai pertardamas.)
Ne iš savo valios.
BUDELIS
(Sielgraužos žvilgsnis akyse.)
Tiesa, tad aš
Maniau, kad esmu be širdies be jausmų,
Kietai grūdintas teismo įrankis,
Baust pasmerktuosius; niekad netikėjau
Kad man prisieis kankint šventąjį...
(Tyliau, pasilenkęs lyg paslaptį išpažįsta.)
Dabar, keisti jausmai manyje kyla,
Ir verčia atjaust kitiems sągaila;
Ir verčia nuožmiu amatu biaurėtis;
Nekęsti savęs, ilgėtis mirties.
Ir jps bijotis; nes man nuo sielgraužos
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Palengvinimas savžudystėje.
JURGIS
Vengk tokių minčių. Nedaleisk bujoti
Širdyje savo neapykantai.
Rauk ją iš savęs kokia ji bebūtų
Sau arba kitiems, visoms pajėgoms.
BUDELIS
(Liūdesy galvą kratydams.)
Deją, pervėlų. Nukankintos aukos
To nedaleidžia. Jos man amžinai
Primins nuožmybę... O aš elgiaus nuožmiai.
Nesigailėjau, skaudžiai kankinau.
Ir tave taipgi tartum galvažudį,
Laužiau ant rato, ugnyj deginau;
Lig kraujo pliekiau. Dabar gi pamatęs,
Kad esi Šventas, nepaliečiamas;—
Kaip nesibiaurėt tokiais baisiais darbais:
Kaip juos išteisint ir užmiršt? Sakyk!
JURGIS
Atsiteisimu, išpažintim
Tikrojo Dievo gali...
BUDELIS
(Perkirsdams akyviai.)
Tą atsiekt?
Ir tau atlygint?... A! taip, šitais raktais
(Bandė įsiremti ir pajuto raktus kybančius
prie diržo juos linksmai atkabina ir iškelia.)
Tuoj tau liuosybę sugražint galiu;
Ir tuomi vieną nuodėmę atpirkti.
Tai puiki mintis. Reiks ją įvykdyt.
(Greitai pribėgęs prie didžiųjų durų, jas atra
kina ir plačiai atidaręs kviečia Jurgį, kad iš
eitų.)
JURGIS
Tai priešinga tiesai!
BUDELIS
(Linksmai.)
Greičiau apsisuk
Manu apsiaustu ir sveikas keliauk,
Į savo kraštą... Tau atdaros durys!
Kas čia?... Ei sargai!
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J. Žilevičius, K M. j savais keliais ko tai ieško jungos narių

1
tarpe glau- liūs koncertus, konkursus, je rengiama “Internatiodamas muzikos srityje; y- džiausius santykius; c) Į parinktame laikraštyje nal Music Festival”, ku
patingai tas atsitinka su visokeriopais būdais kvie- turi savo skyrių ir • net rios garbės globėju yra Paskirta du Tėvų Mari
gabesniaįsiais
daininin sti jaunimą į chorus; d) mėnesinį savo organą. Į Mrs. Franklin D. Roose- jonų kunigai misijoms Akais. Uždaras kolonijų skelbti apylinkių chorams šios vasaros pirmutinę velt. Į muzikos komisijas merikoje — kun. J. MaNieks neginčys, kad be virš 6000 giesmininkų. Ši smulkus choro veikimas i pavieniai tarpus a v i u s Lenkijoje vykstančią dai- įeina žymiausi šio krašto čiulionis, MIC. ir kun. A«
choro dalyvavimo kokia skaitlinė yra gana didelė jaunimo nebepatenkina. konkursus, atsižym ėjų- nų šventę jie pajėgs pa muzikos vadai, žymiausi Markūnas, MIC. Su misi
me nors parengime jaučia vienon mintin susispietu Turint tą mintyje, stovi sienis skirti dovanas; e) siųsti į įvairių Amerikos chorai įvairių tautų ir ti jomis pradės važinėti rug
si trūkumas - nesudaro sio jaunimo ir už tai lai prieš mus labai svarbi prie kiekvienos progos or- kampų apie 100 narių. Pa- » kybų. Po tos šventės vė sėjo mėnesį.
pilnumos. Visi veikėjai kas pažvelgti į šį jaunimą problema: kas daryti, kad ganizuoti platinti lietuvis- našiai organizuoti yra uk- liava stos apie 7,000,000 Visi gerb. klebonai, ku
vienbalsiai pripažįsta di ■ rimtai, kad nebūtų tas jaunimą palaikius choiuo-;kąją dainą svetimtaučių rainai, rusai, vokiečiai, (septyni milionai) įvairių rie nori gauti misijonierių
delį chorų svarbumą lie ■ pats, kas paprastai pas se, ir kad tuose choruose i tarpe (dainuojant organi- cechai ir kt. Tat kodėl tautų dainininkų. Atvyks prašomi kreiptis sekančiu
ta iš Brazilijos, Argenti adresu:
tuvystės palaikyme. Visi mus priimta sakyti: “pa būtų pastovaus, nuolati-1zuotai ar pavieniai); f) iš mes pasilikome?!
nio
elemento.
Į
susidariusių
apylinkės
są-'
štai
Štai
kokie
dart
darbai
visuonos, Kubos ir kitų Ameri Kun. J. Mačiulionis, MIC.S
kas daryti?'
žino, kad jaunimas mėgs vėlavome,
ta dainuoti ir visi didesni Kaip jaunimą organizuo- j Keli metai atgal tam jungos chorų pajamų, lai- meniško pobūdžio stovi kos šalių chorų. Visa tai
2334 So. Oakley Avė.,
parengimai dėlto neapsei- jti? Kaip pagauti jį prie tikslui buvo organizuota i kas nuo laiko, pasiųsti • prieš mus, kuriuos išimti numatoma įvykinti atei
Chicago, Illinois.
na be chorų, jei nori di lietuviško veikimo? ir t. “Parapijinių Chorų Są Lietuvon tiek apylinkės ‘ nai turės atlikti parapijų nančiais metais gegužės
chorų
sąjungos
narių,
chorai.
Tat
kodėl
ne
“
Pa

mėnesyje. Yra pakviesti ir P. S.: Prašome gerb.
desnį skaičių dalyvių su p.” Tai kasdieninės veikė junga”. Kaip praktika pa
kiek
leis
lėšos
apmokant
rapijinių
Chorų
Sąjun

lietuviai. Veikiantysis tos klebonų kaip galima ankš
silaukti. žodžiu, šiandiena jų kalbos. Štai gerbiamie rodo, jaunimas šiek tiek
I
šventes vyriausis komite čiau savo prašymą atsiųs
choras pasidarė neišven ji Veikėjai: prieš jus sto tuo pradėjo įdomautis, visą ar dalį kelionės išlai Ii gos” vardu?
dų.
Kas
čia
yra
bloga
ir
1938 m. įvyksta Lietu tas yra New Yorke su ti, kad būtų galima geriau
vi 6000 balsingojo jauni nes jau veikia šios provin
giama būtinybė.
ko bijoti visą tai vykinti voje “Dalios Šventė”. Ko raštine Boston, Mass. Ne
Chorų veikimo praeitis1 mo! Pažvelgkite į jį, pa cijos: Chicagos (dėl nesu I gyveniman, jei jaunimas dėl negali sąjungos vardu jaugi mes nedalyvausime? sudaryti misijų maršrutą.
labai įdomi, bet ateitis mąstykite kas daryti, kad prantamų priežaščių jie tą mėgsta? L. Vyčių orga pasiųsti rinktinį chorą ke- Iki šiol dalyvavimas pa Kun. J. Mačiulionis, MIC.,
misijų tvarkytojas.
juoda. Kad ką nors pada ši skaitlinė nemažėtų, bet bijo pilnu vardu — “Para nizacija daug mažesnė na letos desėtkų asmenų. Jei vienių chorų jau yra pa I
didėtų.
pijinių Chorų Sąjunga”
ryti pastovesnio chorų sri
rių skaičiumi, o juk turi to negalima, galima nors senęs dalykas, jaunimas
i
tyje dėl ateities, pradeda Pažiūrėkime į pavienių pasivadinti, bet iš esmės savo organą, turi net cho- keletą asmenų’ delegaciją jau nebeįdomauja ir į sve Darydami panašius dalyma vienur kitur kelti su .chorų sąstatą: daugumoje1 veikia sulig statuto), New rų, benų,_ sporto skyrių ir pasiųsti. Ar bus iš to nau- timtaučius nebedaro jokio . kus neorganizuotai, pri
sirūpinimo. Tam yra rim apie 20 metų jaunimas;: Jersey, (Brooklynas tyli kt. Kodėl? Todėl, kad į ja, netenka abejoti. Lėšų įspūdžio. Teks veikti su puolamai, mes tik jauni
to pagrindo, nes chorai šis jaunimas yra laikino — kodėl?), Naujos Angli juos žiūri visuomenės va- klausimas labai lengvas: jungtais chorais. Kieno mą atbaidome nuo chorų:
metai po metų mažėja, t. pobūdžio, nenusistovėjęs jos, Wilkes - Barre (vadi dai, jais įdomaujasi, jiems rengiant provincijose į- vardu? Ar negeriau minė pajutę nekokį pasisekimą,
y. narių skaičius mažėja— gyvenime, kai bėgantis na savo provinciją “Dai f gelbsti. O ką chorams vairius parengimus, gali- tos sąjungos vardu, juk spjauna į choro veikimą ir
tam yra daug priežaščių. vanduo. Kas met apie I nos” choru; kodėl bijoti duodama? Chorvedis, pa- ma lėšų nemažai sukelti, vistiek parapijų chorai tą išsitraukia.
Keletą pažymėsiu. Būtent: 30—20% kur tai pranyks “Parap. Chorų Sąj. “var talpa praktikoms. Bet už o prie to įvairios delega turės savo pečiais atlai Tuos ir panašius daly
iš Lietuvos jaunimo ne- ta, jų vieton 20—15% į- do”?), Pittsburge organi tai choras turi atsiliginti: cijoms privilegijos, DULR kyti. Tas bus visos Ame kus teks šią vasarą pa
beatvažiuoja, kuris cho stoja naujų. Vedusieji pa zuojama chorą, į vieną di-Į kas sekmadienis giedoti pagelba galima daug ko rikos įvairiuose miestuose svarstyti Kunigų Vieny
bės ir Vargoninkų Sei
ruose
buvo svarbiuoju prastai pradeda ‘aptingti’ delį iškilmėms, bet visai bažnyčioje, dalyvauti pa- pasiekti.
vienos
savaitės
bėgyje.
muose. Kodėl nepadaryti
ramščiu, permažai visuo ir choruose jų yra labai kitu vardu, nors didžiuma rapijos parengimuose, pa
Reiškia dalyvaus kuo ne drauge su Vargoninkų
sudaro
parapijos
choris

Už
poros
metų
New
menės vadai kreipia dėme mažas nuošimtis, senes
tys rengti įvairius paren
visi parapijų chorai savo
sio į chorų palaikymą; jie nių choristų dar mažiau. tai. Nors dar nevisos pro gimus parapijos ar kokios Yorke rengiama pasauli kolonijose. Ar negeriau Seimu ir Chorų Sąjungos
tik nori iš chorų imti, bet Vedę ir senesni yra gyve vincijos išsijudino, bet vis draugijos naudai. Viskas nė paroda, darbai jau pra organizuotai ir didelėm delegatų suvažiavimą api
bendrinimui veikimo. Tuo
nieko jiems už tai neduo nimo pagrindas, o jauni tik ta kryptimi judėjimas gražu ir tvarkoje. Iš Vy dėti. Kodėl nepadaryti vi grupėm!
eina
pirmyn.
Masiniai
syk tokie Seimai pasida
sos Amerikos lietuvių daiti ; perdaug pasitikima mas — ateitis. Iš šio susi
čių
to
nereikalaujama.
nų šventė. Rodos, įvyks Labai madoje pasidarė rytų daug įdomesni. įdo
vargonininkais pavedant daro aiški išvada, jog pas “Parap. Chorų Sąjungos” į
išimtinai jų globai chorų tovaus elemento choruose, parengimai sutraukia Beta atbulai — rūpinama- j938‘m., tais metais su- įvairių jubiliejų proga da mautus! plačioji visuome
palaikymą — “žinokis, ne- ant ko remtus, yra labai daųg publikos ir jaunimos si, kad ta sąjunga gyvuo- puola Lietuvos 20 metų ryti miestuose įvairių tau nė ir nesibijotų visuome
sikišam į tavo veikimą, I mažas nuošimtis. Iš prie tuom liekasi patenkintas, tų ateityje ir galvojama nepriklausomybės minėji- tų pasirodymus. Pavienių nės veikėjai tokiuose Sei
bile tik choras gieda ir žasties dažnaus ir gana Jei dar neišsijudino visos apie pastovius elementus mas. Kas iš choristų ne- chorų pasirodymai daž muose dalyvauti. Iki šiol
veikia”, daugumoje tenka didelio procento keitimos provincijos yra tame kai- organizacijos gyvavimui. norės vasaros metu pama- niausiai esti labai skysti, Vargonininkų Seimai eina
išgirsti panašios nuomo- jaunimo chorai negali gie tė <dvasiškijos ir pačių Tuo tarpu apie chorus vi- tyti New Yorko ir Atlan-! ypatingai kad tenka atvi beveik nepastebiami, net
joninkų. Abi šios or-Įsiškai
or- siškai nesirūpinama,
nesirūpinama. Pa- to maudynių. Prie to su- ram ore dainuoti. Čia tau patys artimiausi visuome
nes net iš dvasiškijos pu- dojime progresuoti, tenka vargoninkų.
o
_
izacijos
minėtos
sąliekama
vargoninkų va- sisiekimo įvairios į paro- ♦ tos garbė verčia garbin nės veikėjai savo idėjomis
ganizacijos
sės. Turiu mintyje vien tenkintis mažmožiukais.
tik bažnytinius chorus, Tuo tarpu gyvenimas su jungos statutą užgyrė, nu- liai. Tuo tarpu kitos tau- das važiavimui teikiamos gai pasirodyti. O kaip tai ir užsimojimais bijosi at
’-:J— duoda galimy
—i;—  atlikti? — eiti prie didelių silankyti. Labai tą įrodė
nuolaidos
nes kitokių chorų vos ke visa teknika žengia pir tarė remti, bet vykinti ko- tos būdamos tokiose pat---letą. Tat tų bažnytinių myn, pagamindamas vis dėl tai bijosi, net viename gyvenimo aplinky b ė s e bės be didelių sunkumų jungtinių chorų, gelbstint 20 metų Vargonininkų Są
jungos gyvavimo keli me
chorų vyriausia galva, sa- naujus reikalavimus. Jau i savo Seimų Federacija ir- spėjo susitvarkyti į rim- bent 3000 choristų suva vieni kitiems.
Tat
tas
ir
pastovias
organizatai atgal iškilmės. Ten ne
I
gi
priėmė
uzginmą.
Tai
tik
keletą
pavyzdžių,
žiuoti.
Tuo
reikalu
—
renvaimi aišku, yra dvasišką nimas mokyklose yra ga
ja. Dvasiškijos žodis gali na rimtai muzikoje lavina kame čia dalykas? Bene cijas, visiškai nepakenk- gimui visuotinos Ameri- kurių proga jaunimas Uo tik veikėjai pasaulionys
visą padėtį pasukti vienon mas, per radio prisiklauso bus tik kaltė apsileidi- damos tiesioginiai chorų kos lietuvių dainos šven- i liai darbuojasi. Naudo- nemalonėjo atsilanky t i,
užduočiai — bažnyčiai tės, esu keletą k’artų spau- jant šias progas galima bet ir dvasiškijos visiškai
ar kiton pusėn. Seimai gražiausių chorų ir solis me(?).
tarnauti.
Pav. lenkai: jie doje kėlęs klausimą. Kas daugiau jų pagauti į cho- arti gyvenančios daug ne
Dvasiškijos ir Vargoni tų, ko mūsų chorai toli Sąjungos statute aiškiai Ii
ninkų Sąjungos jau nebe gražu negali prilygti. To- aprėžtas tikslas; a) Reng padalino visą šalį į pro- tuo reikalu įdomavosi, tie rus. O kuomet pamatys simatė. Teks dalykas esti
toli, už tat čia ir drįstu i kiai padėčiai esant, jauni ti dideles, jungtiniais cho vincijas ir visus esančius dalykai yra žinomi, čia jų didelius darbus ir pajus nenormalus ir labai atsi
tuo reikalu plačiau pareik mas negirdąs ką nors pa rais apylinkėse, bažnyti chorus įtraukia į giesmi- neminėsiu. Taupant iš pa- jų atsakomybę, pasidarys liepia į chorų gyvavimą.
našaus į girdėtus dalykus nių giesmių ir pasaulinių ninku sąjungą. Tos sąjun- rengimų galima susitalpy- daugiau prisirišę prie Nors choristai nieko nesašti keletą žodžių.
i chorų, tuo
sudarydami
_______
,______ne- I ko, bet tą jaučia jautrus
Dabartiniu laiku bažny radio, jaučiasi lig apsivy dainų šventes; b) palai- gos turi savo metinius su- ti lėšas atvažiavimui.
tinių chorų po vėliava yra lęs, meta chorą ir žengia kyti apylinkės chorų są- važiavimus, rengia didžiu-1 1937 m. visoje Ameriko- tyčia pastovų elementą. jaunimas.
Vargoninkų Sąjunga tu
Kol jie susipras ir pataisys būklę,
Kad tas beširdis rado sąžinę,
ri savo organą “Muzikos
(Staiga du budelio tarnai, Audriano vedami, iš
Apolo
tarnai
tave
užkankins.
Pavirto
žmogum?
Žinios”, kodėl neskirti
eina tyliai iš Jurgio sandėlio, užpuola budelį ir
Pas
mus
gi
rasi
gerovę
ir
laimę;
(Rodydams
į
sandelį,
kur
budelį
užrakino.)
jį raišioja.)
Chorų Sąjungai jį oficia
Mes
rūpinsimės
tavo
reikalais,
liu organu, pradžioje nors
JURGIS
SCENA n.
Kad
tau
būt
smagu
gyventi
su
mumis;
vieną puslapį. Tegu jie
Taip, susibiaurėjo
Mums
vadovauti
ir
mokinti
mus.
Tie patys, Audrianas ir tarnai.
vestų jį kaip jie nori. Ga
Savo amatu. Dabar nor gyvent
Nėr ką svarstyti, nėr ką abejoti;
Dorai, pavyzdingai. Nesmijokit
lėtų turėti to skyriaus saTARNAS
Nesigailėsi
eidams
su
manim.
Jįjį
paleisti.
Jis
nesipriešins
Nė žodžio, tylėk!
Įvo redaktorių. Tuosyk jį
JURGIS
Ir
jums
neužkenks.
būt galima parduoti: užsi
AUDRIANAS
(Žiūri
su
pasigailėjimu.)
prenumeruotų choro na
AUDRIANAS
Skubėk! Greičiausiai jam burną užriškit.
Malonu
būtų
gyventi
su
jumis
riai, padidėtų gaidų leidi
(Kraipydamas galvą nusiminęs.)
(Vienas tarnas raišioja rankas, kitas gi burną.)
Ir jums padėti tobulintis, bet
mas prieduose, padidėtų
Veltui mūsų triūsas.
Čia krikščionybės pamatai padėti;
BUDELIS
Bet jo nepaleisiu ir tu karžygi
veikimas ir tuomi pačiu
Čia turi kilti jos žibintuvas;
(Neaiškiai sumurma.)
Su mumis eisi.
gyvenimas
nurodytų kaip
Kad apšviest taką žmonijai prie taikos,
Gelbėkit!
eiti toliau ir kaip padary
Gerbūvio, laimės ir išganymo.
JURGIS
ti choras pastoviais, kad
TARNAS
Čia ir man lemta jos labui darbuotis.
Negaliu, karaliau!
žilagalviai seneliai ir se
Tylėk!
Išsižadėt to iau nepajėgsiu.
Kur gi nueisi, ant kojų sunku;
(Užtaisęs skepetą ant burnos ją suriša.)
nelės puoštų mūsų cho
(Lukterėjęs, liūdnai galvą kratydams.)
Perdaug susilpnėjęs esmi, o be to
Jūsų
malonės
negaliu
priimti.
rus kaip puošia svetim
Už
tokį
žygį
sunkiai
atsakys
AUDRIANAS
Ką
čia
pradėjau,
turiu
čia
užbaigt.
Keli ne vienas. Kam man juos pasmerkti?
taučių chorus. Tuos ir pa
O, šitaip, gerai!
Tik
valandėlę
teliko
gyvent;
našius dalykus turėtų
AUDRIANAS
Dabar į Jurgio sandėlį nuveskit
Kur
ją
praleisiu
nedaro
skirtumo.
svarstyti bendrai Dvasiš
(Maldaudamas.)
Ir užrakykit.
Geriausiai,
rodos,
užbaigt
ją
čionai.
kąja, Chorų Sąjungos de
Pasigailėki, neapleisk naujokų;
(Tarnai daro kaip liepta ir išeina.)
legatai ir Vargonininkai
Mes
nemokėsim
sekti
Viešpačiu.
AUDRIANAS
JURGIS
bendruose pasėdžiuose.
(Kaitriai pertikrindamas.)
JURGIS
(Kilstelėjęs nuo lovos, bet vėl sėdasi išsigan
Manau, kad Vargoninkų
Klysti! Geriausiai Dacijon keliauti,
Jūs geri žmonės. Dievas jus palaimins.
dęs.)
šių metų 25 metų jubilie
Ir ten už miškų nepereinamų,
Užsitikėkit bus kam jus mokyt.
Ką jūs darote?
Be baimės Romos, platint Dievo Žodį
jinis
Seimas paženklins
(Rodydams ir žiūrėdamas į dangų.)
AUDRIANAS
Ir ilgus metus laimingai gyvent.
savo jubiliejų suaktyvin
SCENA III.
Aš juos pasamdžiau tave paliuosuot;
damas Parapijinių Chorų
'
JURGIS
Geri vaikėzai!
Tie
patys,
Valeras,
Silvanas
ir
Anastazas.
Sąjungos veikimą, tai bū
,
(Liūdnai mostelėjęs ranką .)
(Su pasididžiavimu.)
(Prietamsa,
kareiviai
įeina
su
žibintuvais
ir
tų didelis žingsnis atei
O čia, pasaulio derlingiausią dirvą
juos
laiko
atsistojęs
palei
duris.
Valeras
lėtai
tim O visuomenės veikė
JURGIS
Pavest piktžolėms ir dagiams apželt,
įžengia
lyg
baimėje
valandėlę
žiūri
į
Jurgį
su

jai, tegu širdingai į tai
(Pasikelia ir drebančiu žingsniu artėja į vidurį
Kad užtrokštų, prislėgtų, neduotų
sirūpinęs,
kalba
maloniai.)
pažiūrės, nes jei ir toliau
scenos.)
Pasėliui tiesos nunokt, pražydėt...
Nekalėkit jo,
, paliksime keletos tūkstan
O ne! Čia reįkia trustis iki galui.
VALERAS
Jisai dėl manęs tas durys atdarė
Sveikas karžygy, išrodai nuvargęs.
Iki sukrausim vaisius aruode.
čių jaunimą palaidais bar
Ir liepė eit sau, bet aš negaliu.
O tas netrukus įvyks nesą žmonės
ščiais, kaip iki šiol yra,
JURGIS
Man kojos linksta.
Kas kart teisybę permato geriau.
greit jo nebeteksime —>
(Lėtai keliasi ir žemai pasilenkia.)
tuosyk nedejuokime, jog
AUDRIANAS
AUDRIANAS
Pagarba mano, Romos Ciesoriui.
pervėlai susigriebėme.
Argi man tikėt?
(Bus daugiau)
(Kraipydamas galvą.)
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zapui ir prašyk Jo užtari juos, rodos, kas tai sakyte ir prie centro valdybos,
HS
SEIMAS
mo, Jis suramins tave, Jis sako, kad: “Žiūrėk! šios kuri maloniai padės kiek
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ palengvins tavo vargus, lazdos ir varžtai padaryti galėdamos įsteigti Moterų
Jis paims tavo skaus ne tam, kad atsilankiu Sąjungos kuopą.
Kunigų Vienybės Seimas įvyks Marianapolio Ko
KOLONIJOSE
legijoje,
Thompson, Conn., rugp. (August) 11. Pamal
siam
būtų
ant
ko
pasižiū

mus”... Taip sakydamas
Kiek daug gero gauna
neapvylė nei vieno. Kiek rėti, kad jie yra garbingo me mes iš jos. Yra daug dos bus Kolegijos koplyčioje 10 vai. ryte (daylight
tai atėjo ligonių, kuriuos asmens padaryti, ar pana tinkamų skyrių. Galite saving time). Posėdžiai prasidės 11 vai.
Kadangi socialinis šių dienų sąjūdis įterpia į
Kaimynę Kanadą Aplankius gydyti toliau daktarai at šiam dovanoti, ne, tai ne sau pasirinkti patogiausi. kasdieninį
gyvenimą pačius aktualiausius klausimus,
sisakė, jie čia prišljaužę tam! Už juos net beturčiai Kuri nori gali priklausyti tai mes kaipo visuomenės dvasios vadai negalime jų
STEBUKLINGOJO ŠV. i Brolis Andre labai pa- ligų išvargintu kūnu, pra mokėjo didokas sumas pi prie pašalpinio, o kitos ignoruoti ir noroms nenoroms esame priversti juos ar
ar kitaip išrišinėti. Kad mūsų darbuotė būtų na
JUOZAPO BAŽNYČIA IR milęs šventojo gyvenimą, šė šventojo ne pagydvt: nigų, nes be jų negalėjo I gali pasirinkti anšvietos šiaip
šesnė ir sėkmingesnė, reikalingas visų kunigų ben
KOPLYČIA
j derindamas jį su savo tė- nes netikėjo, kad jis dsr apseiti; jie pridavė lygs skyrių. Gausite dykai mū- dras susitarimas. Tam tikslui būtina palaikyti tam
gali būti sveikas, bet
----------i VU gyvenimu, nes, sako, kiek nors dar pailginti «rv- varos ligotam kūnui; be į sų laikraštį “Moterų Dir presni santykiai su jaunąja kunigų karta, įlaužti
Pirmiausiai tenka supa- kad tai buvę daug panašu- venimo dienas, ir kol dar jų tikrai negalėjo apseiti. vą”, kuris yra įdomus, yra juos į visuomeninę katalikišką veik’ą ir sunažindinti
žindinti gerbiamus skai- mo — ir jo tėvas buvęs neužsičiaupė lūpos, padė Šiandieną jos liudija, kad daug gražių straipsnių, juos su tradicine mūsų išeivijos ideologija, šis Seimas
tytojus ir, manau, kad bus stalius ir gyvenęs labai koti Jam, nes aiškiai jau Viešpats, šventajam užta i eilių, žinių, sveikatos sky žada pasiimti tą uždavinį ir bent dalinai tuos klausi
mus išspręsti. Tad koskaitlingiausias Gerb. Dvasiškine išeklio, tai su šios baž- ( vargingai. Kadangi jis į tė, kad artinasi toji valan riant, maldas išklausė, jų rius šeimininkių skvrius. jos
dalyvavimas yra labai pageidaujamas.
skausmus priėmė, juos pa Jeigu priklausai kur kinyčios ir koplyčios pasta- Mount Royal kalną labai da.
Kun. K. Urbonavičius, pirm.
gydė, jiems visokį ramsi'tur, tai gali priklausyt’
tymo istorija, kur dabar dažnai eidavęs ir kiekvieKun. J. Simonaitis, Ižd.
et prie keletos prgamzaci
randasi pastatyta švento- ną kartą nebuvo patogu Ne vienas ligonis sakė: čiai ir lazdos liko nereika- njų,
Kun.
P. M. Juras, sekr.
nes visos yra labai
jo garbei bažnyčia ir koo-^ nešiotis šventojo stovylė- “Šventas Juozapai, aš ieš mgi”
lyčia ir žavėtinai traukia lę, tai jis ją krūme rūpes kojau turtų ir jų beieško Tain begalvodamas at mums reikalingos ir nau mia savo priešus manyda- reginiu, bei linksma draumaldininkus. Prieš tris tingai apdengdavęs ir pa damas praradau sveikatą’ siskirti nuo visko kas tik dingos. O moterims ir mi, kad jie yra jų geriau- gyste.
Tačiau nevisuomet galidesėtkus metų buvo tik likdavęs. Kirpdamas per ieškojau vėliau sveikatos, yra žemiško ir kyla prie mergaitėms yra patogiau si prieteliai. Kiek čionai
sia
ir
prieinamiausią,
tai
Aukščiausiojo
meilės
jau

būtų
galima
išvardinti
į-'ma
pasirinkti tų gražių
paprastas medelis ir krū ištisus 30 metų plaukus ir praradau tuos turtus, bet
vairių intrigų, kurias pa-idraugysčių
J
‘; gražių vietų-;
mokšniais apaugęs dido imdamas no 5 centus, su- sveikatos neradau... ManG smas už viską Jam dėkoti. į Moterų Sąjunga.
patogaus
kampelio,
kame
našaus
plauko
žmonės
yra
'
kas Mount Royal kalnas.' sitaupė 200 dolerių. Nie- gyvenimo kelio galas čia Lūpos, rodos, pačios sa Taigi Gerbiamos mote- padarę prieš Lowellio lie būtų galima išnaudoti tas
1900 - 1903 metais tapo kam nieko nesakęs, už oat, nurodyk mano sielai ko: “Viešpatie, aš sveikas. iryS stokite į sąjungiečių tuvius katalikus.
malonus
laikas tikru
perkeltas iš Saint Laurent tiek metų sutaupąs pasi tolimesnį kelią... ligos iš aš laimingas; aš atėjau ne eįies ir didinkime mūsų Kada katalikiškos drau džiaugsmu. Štai ateinantį
“Holy Cross” Naviciato į ryžo pastatyti šventojo vargintas kūnas liks čia liūdesio, bet džiaugsmo į tą kilnią organizaciją. gijos ir kuopos ką nors su sekmadienį, rugpiūčio 16,
Montreolo kolegiją brolis garbei Mount Roya! kalne oat”... Tas Dats, kuris vos pilnas ir nesiskųsti; ;as Net už jūrų gyvenančios rengia, niekados nematysi Palangos parke, Lawrentegalėjo liežuvį pajudinti, nieko daugiau nenoriu, bet moterys inteligentėsi ste- laisvamanio nei socialisto ce - Methuen, Mass., LDS.
Andre. Šioje kolegijoje jis koplytėlę.
buvo durių atidarinėtoju Pradėjus tą darbą, bro- džiaugėsi gal tik tokiam prašau Tavęs_ priimk^ už biasi ir geriasi mūsų nu biznieriaus atsilankusio. N. Anglijos ir Moterų Sąir kirpėju. Už plauku kir i lis Andre labai nusiminė, ■išorių i su pr an tam r tai mano padėkos žodžius. veiktais darbais. Raginki Visi mūsų parapijos geri gos apskričiai, kviečia vi
pimą imdavęs tik 5 cen nes paminėtų sutaupų džiaugsmu, kad Mount Globok ir toliau mane, už me ir kvieskime į mūsų katalikai biznieriai atei sus sr-vo prietelius, rėmė
tus, todėl ne tik iš kolegi koplytėlei pastatyti neuž Royal kalne rado Dakta laikyk mane, tvarkyk ma organizaciją visas. Paduo- na, draug su mumis dali jus, narius, pažįstamus
jos ateidavo pas ji nusi teko. Nemažiau džiaugs rą! Daktarą, kuris pagy ne. Rodyk man kelią, ke kime viena kitai ranką ir nasi įspūdžiais, remia mū bei pažįstamas naudotis
kirpti, bet ir neturtinges- mo sukėlė lankytojai ir jo dė akymirkoje, be gydy lią tiesų per gyvenimą, veikime. Nesykį rašiau, sų fondus, pinigiškai au visais teikiamais malonu
nieji vietos gyventojai.' širdyje, tai sužinoję, kad mų teikiamo skausmo, kad jis baigtųsi prie Tavo kad darbo yra daug tik koja mūsų tikslams. Bet mais. Čia ras sau poilsį
Karalijos”...
dirbkime, kad šiais gerais mūsų priešai biznieriai... senelis; čia ras sau pažįs
Jis kiekvienam buvo švel jų mylimas brolis Andre vaistu ir dovanai!
Sužinojęs anie įvykusius
(Bus daugiau)
metais padidėtų mūsų or nei išgraušk. Dar tyčia tamų jų ieškantis; čia ras
nus ir nuoširdus.
1 neįstengia savo sutaupo- stebuklus Mount Rova’
iš pasalų varinėja biau- jaunimas komiško sporto;
ganizacija
trigubai.
Taigi
Vietos ir apylinkės gy- mis koplytėlės pastatyti kalne arcivyskuDas Burias agitacijas, ir pašiepia čia ras vandens sporto
Amerikoje
gvvenanči
o
s
ventojai pamėgę brolį An- ir visais galimais būdais chesi atvyko į šią vietą
j mėgėjai krištolinį ežerą
katalikų pasišventimą.
moterys
eikite vis o s Kada Lowellio lietuviai į kame
galės
pūškauti,
drę, dažnai ateidavo pas prisidėjo.
1909 metais ištyrimui
mums
į
talką
ir
mes
daug
katalikai pabus iš savo plaukyti, maudytis; čia
jį ir šiaip savo gyvenimo į K , tėlė bal ta 5tatyt; Tačiau nereikėjo jam per
daugiaus
galėsime
nuvei

apsnūdimo? Rodos, praei ras miško mylėtojas —ža
nepasisekimais bei sunku- 19Q4 me,ais Koki
daug irodinėti anie stebu
kti
ir
sukurti.
Mūsų
parei

ties suvedžiojimai ir veid liamiškį, o kalno viršūnė
mais pasiskųsti. Brolis^ bro]į Andre
klų tikrumą. Tai liudijo
ga
traukti
ir
mokyti
jau

mainių - priešų darbai ga je maldai koplyčią; čia vi
Andre nei vieno neatstum-j kada jįs matė kalne k
iau šimtai prie šventojo / Newtown, Pa. — Kvie nuoles lietuvių kalbos ir lėjo atidaryti mums akis. suomenės veikėjai susitiks
davo: negailėjo
J tokiems
... i lytelę baigta ir sventąj; statulos atsineštų ir kaipo čiame moteris ir mergai
paspaus viens kitam
pasikalbėjimams
laiko; I ' pagarbinti atsilankydavę nereikalingų pagijus: me tes norinčias atlikti reko pratinti jas prie lietuviš Bet ne, mes vis lendame ir ir
nuoširdžiai ranką; čia tu
remiame savo priešus.
niekados pas jį netrūko kas kartas vis didesnis diniu koiu, sulaužytų ran lekcijas į Juozapo Mari kų organizacijų.
Lowellio kolonija turi rėsime progos patirti mū
tėviškų raminančių žo žmonių būrelis. Nekartą, kų ir kojų, bei krūtinių jos Vilą. Rekolekcijos at Mich. Valstybės Direktorė gerų katalikų biznierių. sų Moterų veikėjų vaišin
J. H. M.
•>
džių, naudingų nurodymų brolis Andre apkabinę- varžtai. .
Kodėl nesusitarti i?
ne gumą ir Vyrų prietelingusiliks nuo rugsėjo pirmos
bei patarimų, už tai ji visi šventojo stovylėlę drėkina Kiekvieni metai iš visur dienos vakare iki rugsėjo
remti savo biznierius. Pa mą. Žodžiu, šioje Geguži
labai pamilę ir kas karta ją džiaugsmo ašaromis, plaukia tūkstančiai į šią penktos dienos rytmetyje.
likime 4% laisvamanių, nėje teikiama proga gėrė
sulaukdavęs vis daugiau dėkodamas, kad jam padė vietą ligonių ir šiaip mal Moterys ir mergaitės ža
socialistų grupei, remki tis gamta ir patirti, kad
lankytojų.
jo atsiekti to, ko jis tain dininkų su karštomis mal dančios atlikti šias reko KATALIKŲ VIENYBES me savuosius biznierius. “kur du stos, visados’
Mes katalikai, kurie suda daugiau padarys”.
Anksti rytą ar tai vaka norėjo ir svajojo; kad pri domis. o jų Viešpats mal lekcijas prašomos laišku
ARDYTOJAI
das. šventajam užtariant pranešti mums vėliausia Neperseniausiai rašyda-. rome 94% remkime savo Šioje dviejų apskričių
re, turėdamas valandėlę ėmė jo auką.
Geriaus padė- Gegužinėje yra susibūrurugpiūčio dvidešimtą die mas apie šios kolonijos biznierius,
liuoso laiko, įkopdavęs į Ligoje, ar nepakeliama išklauso.
savo
biznieriams, sios 22, abiejų apskričių,
kime
gretimais esamą Mount me varge, brolis Andre Čia lankosi ir prašo ną: taip-gi prašomos susi trūkumus, pastebėjo m e kurie remia katalikišką kuopos. Taigi apima visą
Royal kalną, kur pasista patardavo prašyti švento- šventojo užtarimo ne tik rinkti Vilon rugsėjo pirmą kaip neprotaujantieji lie akciją ir veikimą, negu šią apylinkę. Kadangi Mo
tęs švento Juozapo stovy- jo užtarimo, sakydamas: katalikai, bet ir kitoki dieną prieš šeštą valandą tuviai remia įvairius len remti laisvamanius, kurie terų Sąjungos vajus dar
kus biznierius, kurie iš sa skirs jūsų sumokėtus pi
lėlę melsdavosi.
“Pasisakyk šventam Juo- kain tai: žvdai, stačiati vakare.
vo pusės daro visas pa nigus Šliupui barzdą ap nepasibaigė ir juo galima
kiai
ir
kitoki,
kurie
tuo
ir

Laiškus
prašome
siųsti
i
----------------------------------------------- A
stangas, kad tik suardžius kirpti ir socialistams, <u- naudotis, taigi norinčios
gi pilnai jau yra įsitikinę sekančiu antrašu:
lietuvių veikimą ir pažan rie savo krautuvėse viešai prisirašyti prie šios idėji
Kiek vėliau brolio An
nės - pašelpinės Moterų
Sisters of St. Caslmir gu
laiko
ir
pardavinėja
mafdre rūpesčiu pradėta sta
turės puikiauVilią Joseph Marie
Šiandiena norėtųsi šiek- kio ir tėvo šlykščius pla- Sąjungos
šią progą, nes bus visų
tyti greta koplytėlės šven
tiek pakalbėti apie kitus palus.
Newtown, Pa.
širšinas.
kuopų valdybos.
tojo garbei ir bažnyčia.
gaivalus, kurie gudriai ir
Jeigu kas norės tapti
Brolis Andre dar gyvas,
paslaptingai veikia prieš
LDS. org. nariu bei “Dar
bet jau baltaplaukis 95
katalikus ir čionykščią jų
bininko” skaitytojum ga
Ant Kampo North Montello ir Court Streets
metų senelis. Kalbant pa
parapiją.
lės puikiausiai tą padary
sisako, kad mirsiąs tada, STOKIME Į MOTERŲ
Gyvenant čionai ilgiau
ti.
Kaip žinome laikraštis
SĄJUNGOS EILES
sius laikus tenka daug ką
kada bus galutinai baigta
44
Vienas
žodis
ne
šneka.
“Darbininkas” gina lietu
Norintieji Įsigyti Namams Taisyti
Moterų Sąjungos 17 sei į pastebėti. Ypatingai pa
statyti bažnyčia.
“Vienas vyras ne talka.
vių katalikų darbininkų
“Kai du stos, visados,
Reikmenų, Kreipkitės Pas Mus
Kain koplyčia, taip ir me, buvo nutarta sureng staromis dienomis tenka
reikalus, juos saugoja, ir
“Daugiau padarys,
bažnyčia, kaip minėjau ti vajų, be jokio įstojimo pastebėti kaip visokio
yra vienintelis du kart sa
“Viens pradės, kits padės,
plauko laisvamaniai ir so
P
-andasi
aukštame
Moun*
mokesčio.
Taigi
yra
labai
Mūsų
ekspertai
suvaitinis
liet. kat. laikraštis
Mūsų vienatinė me
“Draug toliau varys”.
biznieriai
daro
H
deda didžiausius ar
I cialistai
džio
išdirbvstė
Roval kalne. Į kalną vra gera proga prisirašyti
Amerikoje.
mažiausius stiklus.
O
Brocktone. kuri tu~i
visokias sutartis pakenk Kiek daug teisybės pa visoje
prie
sąjungos.
Kaip
maty

gražūs
laiptai
ir
iš
apačios
kaip matome, šio
ĮDEDAME
W00DW0RKING
N
ei katalikams ir Šv.v Juo sakyta mūsų poeto Jakšto ji Taigi,
dviejų
apskričių Gegu
STIKLUS
MILLS
^alno
žiūrint,
sudaro
neti
iš
paduotų
žinių
vajus
E
zapo parapijai. Nežinau, eilutėse, kad “kur du stos, žinė yra įvairių
įdėkite sumuotus stik
Galite panti bile kokia
galimybni
^anrastą vaizdą.
sekasi ir tapo pratęstas ar katalikai to nemato, ar visados, daugiaus pada
lus Ir liuesus sutvar
medžio, dydžio ar iš
6
bei
progų
diena.
Naudoki
Žemiau vedančių į kalną dar keturiems mėnesiams jie nepaiso. Labai gaila. rys” —
kykite dabar.
vaizdos.
1
ir bažnyčią laiptų, pilni t. y. iki spalių 1 d. 1936 Sueinant su Lowellio lie Turiu mintyj dviejų ap mės, nes kitos tokios die
Tikras Senoviškas
0
Doup-las Fir
gražių medelių ir įvairių m. Gerbiamos moterys ir tuviais katalikais tankiai skričių Gegužinę, kuri į- nos negreit susilauksime!
Sėmenų Al. KITAS
PLYW00D
6
Negalvokim, bet važiuo
gėlių klombai. Čia pat ir jaunos mergaitės stengki- tenka pasikalbėti
apie vyks rugpiūčio 16, 1936, kim! Iki pasimatymo Pa
šventojo statula. Bažny tės per tuos keturius mė sunkumus šios kolonijos. Palangos parke, Lawrenlangoj—
žirnis.
čia dar nebaigta, bet ir nesius išsirašyti į Moterų Jeigu Lowellio lietuvių ce - Methuen, Mass.
Combination Storm
šiandieną jau yra kuo pa Sąjungą. Nelaukite para- i kolonija susideda iš 96% Tiesa, vasaros laikas ysigerėti. Kaip išorinė taip ganimų, bet pačios išsira katalikų, tai stačiai nega ra malonus ir gražus. Tie
Ir Sietinės Durys
ir vidujinė bažnyčios dalis šykite. O kurios kolonijos lima suprasti kodėl 4% sa ir tai, kad vasara žmo
(WRUBLIASKAS)
atrodo turtingai ir moder dar neturite Moterų Są socialistų ir laisvamanių nės daugiau pažintis at LIETUVIS GRABORIU8 IR
SPECIALIAI APDIRBTAS MEDIS,
BALSAMU0T0JA8
niškai. Bažnyčioje prie jungos skyriaus, tai į- biznierių veikėjų gali ka naujina su kitų kolonijų
nažįstamais
ir
giminėmis.
talikams
pakenkti.
MALIAVA, GELEŽINIAI REIKMENYS,
šventojo altoriaus randasi steigkite, o jei negalite,
1000 Wa«hingtOD Bt
Tiesa
ir
tai,
kad
vasara,
Jeigu
ne
katalikų
darbi

NORWOOD. MASS.
daug sukabintų (dauv tai kreipkitės prie savo
IR SUDĖJIMAS
ninkų žmonių rėmimas, motinos bei šeimininkės
TEL. Nonrood 1503
daugiau kaip koplyčioje) vietinio klebono, prašyki tai mūsų kolonijos socia daugiau turi progos ištrū
Ant Kampo North Montello ir Court Streets
Montello Office:
ramsčių, lazdų ir kitokių te, kad jis padėtų sušauk listų ir laisvamanių biz kti iš namų nors šventa
BROCKTONE CENTRALIN® MEDŽIO VIETA
10 Intervale Sk
chirurgų ligoniams pritai ti susirinkimą ir pagelbė nierių krautuvės būtų tuš dieniais, kad nuobodžią
TEL.
Brockton 2005
kintų įrankių. Žiūrint į tų jums. Galite kreiptis čios. Katalikai eina ir re- vienodumą pakeitus žaviu
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DEAN PENNEY
LUMBER CO.

NEGALVOKIM? BET
VAŽIUOKIM!

0ET8OIT, MICH.

•
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DSRBININKAŠ

Antradienis, Rugpjūčio 11, 1936

Pickuick
Ole

ta pritinkama mūsų da pasišventimas, kaip kiek
vienas jausmas, reikalin
bartiniam padėjimui^ _
Laimė randasi paslėpta gas vado. Du persistato
šiuo neaiškiu, bet išgirian- Į mūsų pareigose,, kurios, save: priedermė ir vaiz
(Iš angliško vertė
j kuomet atliktos, išduoda duotė. Priedermė ant ne
Kun. Ant. M. Karužiškis.) ! čiu sapnu.
---------nusibodimas
kaip prasiskleidžianti j laimės nešioja rūsčią iš
----------j Tat
— "seka
—
XLII.-------------- šeimyniniu gyvenimu, da- rožė išduoda savo kvaps-, vaizdą; vaizduot perstato
šypsojantį išorį, ir deja,
Vaizduotės Apvalymas bar paliktu taip nuobo- nL
Šis yra pamatas tos lai- ūžiu, viskas, vargina mus, ‘ Laimė, vėl, randasi tuo-Į širdis, ypatingai kuomet
mes, kurią mes galime sau ne^v nekalti pamylavimai se meiliuose šeimyniškuo-, viena, leidžiasi būti neša
prisižadėti ant žemės, nes mažos sesu}ės, net visad se patraukimuose, kuriuos! ma ant vaizduotės sparnų.
pasišventusios mo- gerasis Dievas yra pali Tat seka:
vaizduotė tveria arba pa- nauja
.
kęs ant žemės kaip išank- 1. Kaslink patraukimo:
didina didesnę dalį mūsųinnos meūč.
Tat seka įsivaizdintinas i s^° dangaus paragavimą, Tie nesiliaujanti troški
negerumų.
Vaizduotė, kuomet ne- pasibodėjimas, pakylan- jpirr kurs išsivysto po įtek- mai link nežinomo idealo,!
rpamaldumo
------------ ir
_------------------__
valdcma
tis iš vietos. kurion Ap-:me dviejų dorybių vadina- kurie silpnina ir išeikvoja
proto, tai kvailys, kurs iš- i veizda yra mus padėjus,;
savitarpis pakentimas širdį.
Tuomet tie įsivaizdinami,
veda protą į tuščių svajo- ‘ ir iš kurios mes stengia- lr pasišventimas,
nių šalį; tai budelis, kurs mės su karštu noru pabė- Galų gale kiekviena iš bet kartūs išmėginimai
Kankina ir ]plėšo širdį; gti, priskirdami savo ligą skubiai pralekiančių va- pakylanti iš suvedžiojimo,
-------------------------------.. •
pandžiukių, kurios sudaro kad bus klaidingai supra
nes,
kaip moralistas yra visiškai. savo guoliui,
—gyvenimą
------ yra pri- sti, — ištyrimai tuo sun-į
teisingai pasakęs, “mes su Deja! šis laimingas, taip:mūsų
dideliu vargu pastatome1 skaistus tolimoje ateityje, ■ krauta laime; kiekviena kesni panešti, kad jie nėTAI BŪTŲ PRODUKTAS
savo nelaimingumo na- nutola kuomet mes artėja- i atneša savo <džiaugsmo ra apčiuopiami ir atsarme jo, kaip miražas, kurs dalį, savo skausmo dalį; giai užrakinti kentėjo
mą”.
L
prigauna ištroškusį ir nu-* kiekviena yra auksinis pi-1 krūtinėje; bet kaip lėti
I vargusį keliauninką su nigas numestas mums iš nuodai jie laipsniškai suVaizduote tai kvailys, prįža(ju atga
ate-aivina
na nn čc i u. dangaus, ir kuri galime iš-Įj naikina
Jr gaJųauką.
.
X
kurs išveda protą į tuščių!į vandenų.
svajonių šalį. Atmaininsugrąžindami jį, prikrau- 7r darbų paikystos, tie
n—
a intencij-a į Dievo dirksnimai užpuolimai,
gas ir neramus iš prigim Mūsų kvailystoje mes
nesamais
. verčia
- tuos,
•
-kurie
■
___________
Taipgi buteliuose pas vietinį Dealerį
> kurie
ties, ypatingai tam, kas leidžiamės būti
•
glebų
.
.
2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone.
nežinoma, protas sužavi į aną pusę dabarties, vi i O! neieškokime tiek lai- myli mus abejoti ar mes
namas balsų vaizduotės, siškai paniekindami lai įmes, bet imkime ją; labai esame pilname vartojime
verčiančios jį už dabar mingumo versmę, kuri ap dažnai ko mums tiktai savo pajėgų.
ties link nežinomos atei link mus.
reikia, tai tiktai biski 2. Kaslink pasišventi
ties, to siekio jo sapnų ir
kantrumo su savimo ir mo:
Brev/ed by HAPFENREFFER & CO., iNG, .Boston. Mass.j BRE\VER5? SINČE. 18.7.0..
troškimų. Ji nupiešia ją Tačiau gerasis Dievas biski maloningumo su ki- Vaizduotė pripildo mus
žiauriais troškimais did
šviesa besikeičiančio kalė- sukelia laimę kasdien prie tais.
vyriškų pasišventimų. O, kaip skubiai šis didvyriš- mašnelės jos turii išmai- Kuomet beveik visos šeijimo, apšviesto magišku pat mūsų kojų, paslėptą
II.
dėl progos kilniai pasi kūmas vaizduotės auklė-'tinti visą savo šeimyną.
f
mininkės žino, kad pienas
laimės žodžiu, ir protas po tais mažais veiksmais
i
Vaizduotė
tai
tas,
kurs
jamas,
išnyksta
prieš
gy

švęsti
save,
kuomet
nėra
nes nuo geros šeiminin-! yra neišpasakytai svarbus
šoka pirmyn dūsaudamas vadinamais pareigomis,
vilties atlyginimo, paau venimo tikrenybes!
Ne, laimė nėra taip toli į kankina ir drasko širdį.
kės priklauso šeimynos (maistas bet yra faktas,
jį atsiekti.
Širdis nėra kaip protas, kuoti savo turtą, savo lai Ir kuomet mes sapnuo sveikata, gerbūvis ir pa-'kad jos nežino kaip svarTat seka pasibridinimas nuo mūsų,
bu yra duoti užtektinai
mūsų vieta, dar perpras- j ji yra kaip tik čia. toje atmaininga savo prigim mę, ir tuomet‘gyventi ne jame negalimus padėji tenkinimas.
apleidžiame f Ypatingai pereitais ke-^™0 Prie ki<*vie"° ba
ta, arba prastai pritinka-! vietoje, kurią užimame,; tyje; prisirišimas ir pasi- žinomais ir beturčiais su mus, mes
saldžiu
žinojifl&u,
kad
at

menkniekinius
paprasto liais mėnesiais įvairus die.:dlenlnI°, valS1°' Len?va
ma mūsų atsiekimams, oį nes ji yra ta vieta, kurią šventimas sudaro sutraulikome didvyrio dalį! Kaip mandag ūmo patarnavi to ekspertai, arba žinovai,;aPsleltl ,be mazIaus arba'.
mūsų sieloje griaužiantis Dievas yra padaręs, mums ką jos gyvenimo,
troškimas persitikri n t i ypatingai, ir vienatinė vieBet šis prisirišimas ir puiku! Taip, teorijoje, bet mus; tuos menkniekinius siūlo visokius planus žmo- l°s »■ k*™s, ir pridėt!
mandagumus, kurie atsi nėms, kad jie sutvarkytų ^ugiaus pieno.
z:
eina mums taip mažai, valgį taip, kad pigiau Vis-; Pienas turi visus eleIJįVdJ“
"
I
tuos maloningus sąryšius, kas atsieitų. Jie parodo, mentus, kurie reikalingi
SKYRIAI:
kurių mielaširdystė reika kad galima pagaminti vai- užlaikyti žmogaus gyvaslauja, ir kurie yra taip gius už kelis centus į die- tį, jis turėtų būti kiekvie
ALG onqn-3108
Brighton 314 Wash.
lengvai užlaikomi, ir mes ną kiekvienam. Bet per- no augančio vaiko svarCambridge 4 Brattle
KIR klnd-6820
Charlestown 161 Medford
CHA ston-0086
pasveikiname šeimyną be- žiūrėję tuos planus mes blausias maistas. Ir šianGEN eva-1350
Dorchester
346
Talbot
av.
siputančiu, nuobodžiu bū matome, kad gal mūsų dien pienas yra gana piy
MAL den-6800
Malden 69 Pleasant
du, ir pasistatome save šeimynai tie ypatingi vai- gus maistas. Kiekvienas
Norwood 269 Lenox
NOR wood-0764
kankiniu, arba kaip klai- giai visai nepatiks, jie jų vaikas turi vartoti nors
Roslindale 6 Corinth
PAR kway-3900 i
dingai suprantami.
niekad nevartojo ir gali- kvortą pieno į dieną su
Roslindale 6 Corinth
PAR kway-4210
mas daiktas kad ir dabar valgiu arba tarpe valgių,
Roxbury 99 Warren
HIG hlnds-6450
O
jūs,
kurie
esate
jauni,
nevartos. Kiti planai netu- Tegul ir augausieji pradeSouth Boston 463 Broadway
ŠOU Bos-1830
kurių širdys yra taip pil ri jokios vertės, kiti turi, da gert pieno.
Executive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Nights Sundays Holidays
KEN more-8100
nos duosnaus pasišventi Bet šeimininkė, kuri ga Nuo ekonomiško atžvilmo, nepasitikėkite per- mina valgius žino tiek a- I gio nerandame kito mais
staigiais ir perkarštais pie maistą ir valgius, apie to, kuris turi didesnės
jausmais, kurie kyla jūsų maisto kainas, ir kaip e- ■ vertės, sveikatos atžvilgiu
krūtinėje! Jie prižada konomiškai juos gaminti, nėra užvaduotojo, kaip gė
jums laimę; bet jie atneš kiek žino tie ekspertai. Ir rimas arba vartojimas su
jums skausmą.
kaslink jos šeimynos, tai maistu pieno.
F.L.I.S.
ji
dar daugiaus žino, negu
Pastatykite juos po ma
lonia apvaldančia apmąs ekspertai.
Kiekviena išmintinga ir
tymo ir maldos įtekme, ir
tuomet paveskite juos ar taupi šeimininkė žino, kad 1. Naujas Giesmynelis, —
timo ir išmintingo priete- tiek daug maistingumo (Pirmoji Dalis) Adven
randasi pigiose mėsose, tinės ir Kalėdinės gies
lio patyrimui.
Vaizduotė duoda spalvą kiek ir brangiose. Ji žino,' mės. žodžius ir melodiją
ir sužavėjimą gyvenimui kad iš jos galima paga parašė Seirijų Juozas—
tiktai ant kiek ji skečiasi minti labai skoningus mė harm. Juozas Žilevičius,
kaina 50c.
po Dievo akimi ir po prie- sinius pajus, sriubą, ją
galima šutinti vien sau,! 2. Naujas Giesmynelis, —
telystės priglauda.
skoningai, arba su viso (Trečioji Dalis A.) Ge
kioms prietaisoms šutinti,! gužės mėnesio giesmės,
ji gerai žino, kad turi var žodžius ir melodijas pa
toti vieną arba dvi žalias rašė Seirijų Juozas —
I
daržoves su mėsa ir kokią harm. A. Kačanauskas,
Dr. John L. Rice
Sveikatos Komisijonierius nors salotą, jeigu neturi kaina 25c.
kitokios salotos, tai iš ko
New Yorko Miesto
pūstų pagaminti. Ji žino, 3. Naujas Giesmynelis, —
/
kad makaronai ir sūris y- (Trečioji Dalis B.) Švč.
Apart visokių ir įvai- ra nebrangus maistas ir Sakramento gies mės.
riaušių kasdieninių bėdų taip maistingas kaip mė- žodžius ir melodijas pa
ir vargų ant šeimininkės sa. Ji žino, kad šeimynai rašė Seirijų Juozas —
sprando uždėta dar kita reikia duoti žuvies nors harm. A. Kačanauskas,
sunkenybė, tai beveik tuš sykį į savaitę. Ir kad vai Kaina 15c.
Užsakymus siųskite:
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON
čia šeimynos pinigų maš- siai ir.-vaisių sunka suba
nelė, kuri kiekvienos šei lansuoja kasdieninį valgį.
“DARBININKAS”
Telephone HIGhlands 1920
Ir
ji
žino,
kur
gali
sau

mininkės gyvenime lošia
366 W. Broadway
giausia
nupirkti
už
pini

neišpasakytai
svarbią
ro

L
So. Boston, Mass.
*>■
lę, nes tik su pagelba tos gus.

Auksines„ Smiltys
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Jei jūsų Dealeris galėtų
padaryti Ale, kuris
atatiktų jo skoniui ir
butų geriausias Ale-
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NAUJOS ANGLIJOS COKE’SŲ

ka tik atspausdinta

Vasaros Metu Kainos Daug Pigesnės

Užsisakik Coke’su Dabar
Šauk Musų Artimiausi Ofiso Skyrių Dėl
Greito Patarnavimo ir Informacijų

B ATCHELDER WHITTEMORE
f

CENTO VERTĖ

I

_'.r.tr*r.er^ Rtzpiū.Lo 11, 193u

ta perduotas Telšių apy
linkės teismui, kuris jau
paskyrė kardomą priemo
nę — 1000 litų turto laido,
o kadangi to jis neturėjo,
lai patalpintas į kalėjimą.
Radvilavičius Edmun
das, Telšių gimnazijoj 3
klases baigė ir šį pavasa
rį grįžo iš kariuomenės,
kur atliko karinę pareigą
savanoriu.

R tinių Valstybių Žinios

vių parapijoje, bet ir išei*
Į vijoje. Visi linkėjo ilgiau
sių metų gyventi NewarKUNIGYSTĖS IR KLE ko liet, parapijoje ir dar
BONAVIMO JUBILIE didesnius darbus nudirbti
JUS
Į parapijos, tautos ir savo
Rugpiūčio 2 dieną, š. m. brolių išeivių labui.
*
K ^*&cžj£aąi
3
K
vietos klebonas kun. Ig
Po visų sveikinimų kleŠ3
Kelmelis šventė savo dvi- i bonui buvo įteikta daugy
>
a
PERKŪNIJA SUDEGINO
dešimties metų kunigys bė įvairių dovanų, kurias
DU ŪKIUS
tės ir penkiolikos metų suteikė parapijos komiteNewarke klebonavimo ju- tas, įvairios vietinės drau- I
biliejų. Iš ryto 10:30 pats gijos ir pavieni asmenys,
Žarėnai. Liepos 20 d.
jubilijatas atlaikė iškilDAUG SVEČIŲ
Smilgių km. perkūnija su
mingą sumą su asista. Nežiūrint didelių karš-i
degino I. Jacevičienės jau
kleboną pagerbti I
Diakonu buvo kun. J. Za- čių,
ją su įvairiais ūkio padar
bulionis; sub. kun. P. Le- daug svečių atsilankė iš į-Į
gais. Nuostolių padaryta
kešis; ceremonijorium ku- vairių kraštų ir kolonijų.
4460 lt. Jauja buvo apnigas J. Vaškevičius, M. I. Prie garbės stalo sėdėjo
drausta 1400 lt.
C. Pamokslą pasakė misi-.net 16 kunigų: kun. J. ZaLiepos 19 d. sudegino
jonierius kun. P
w,s;i”’0, bulionis iš Lietuvos, pats
Bružikas,
Eimučių km. P. Viskanto
S. J.
{pirmutinis Newarko kle COMFORT AND
jaują su ten buvusiais pa
bonas
organiaztorius
kun.
dargais. Nuostolių pada
VAKARIENĖ
NEW I
V.
Matulaitis
iš
St.
Clair,
ryta 5000 litų. Jauja neORDER ' England TODAY
Vakare parapijos svetai-l
Pa.,
kun.
Dr.
J.
Končius
iš
buvo
apdrausta.
nėję įvyko vakarienė kle
LCOKE
j
boną pagerbti, kurią su- Mt. Carmel, Pa., ir iš ar
KARŠČIAI IK
rengė parapijos komite- timesnių apylinkės kolo
nijų
kunigai
k.
t.
ElizaATOSTOGOS
PRICE PROTECTION PLAN
tas ir vietinės draugijos,
beth,
N.
J.,
Paterson,
N.
8 vai. vak. prie klebonijos;
Pasinaudokite apdraudos planu. Užsisaky
(lt. sulaukėm karšto laiko.
durų kleboną pasitiko J., Jersey City, N. J.,
kite
Nevv
England
Coke
’
su
šiandien,
kada
Coke
’
Saulė svilina be saiko.
draugijų atstovai ir ne-j Brooklyn, N. Y. ir Massai
yra
daug
pigesni.
Tuomi
Tamstos
sutaupysi

Visi šaukia: atata !
mažas būrys kunigų ir petho, N. Y.; klebono se
Baisiai vasara karšta!...
te daug pinigu. Nevėluokite — paduokite užsa
sutė
ir
giminės
iš
PennsylPažvelgę i kurį šoną.
svečių, iš kur buvo nuly-;
kymą šiandien!
i
vanijos,
parapijonys
ir
Į prastą žmogų ar poną, —
dėtas į svetainę. Klebonui
Visi smarkiai prakaituoja,
svečiai.
Parapijos
svetai

Įžengus į svetainę, publi
Pūkščia, stena ir dejuoja.
WHITE FUEL CORPORATION
ka sustojo ir pasveikino nė buvo pilna svečiais. Iš
Visi kalba apie karščius.
gausiais aplodismentais. to galima spręsti, kad NeSrebia tiktai šaltus barščius,
900 East First Street
Publikai susėdus prie sta warkiečiai netik myli, bet
šitie karščiai, mieli broliai.
ir
gerbia
savo
kleboną,
South
Boston,
Mass.
Daug kur siautėjo lig šiolei.
lų, vakaro vedėjas p. A.
nes
tą
liudija
jų
surengta
Daugelio kraštų pilieti
Star.šauskas paaiškino ko
Telephone SOUth Boston 4500
Net i ožio ragą rietė,
vakarienė
ir
gausios
dokiam tikslui yra surengta
štai Amerikoj, brolyti.
ši vakarienė, paprašė įr vanos. Laike vakarienės
Buvo karščiai nematyti;
perstatė vakarienei ir vi visų nuotaika buvo gera bažnyčioje įvyko atlaidai, ir lijo, taip ir vakare daug Nuo kurių upės išdžiūvo.
9:00 vai. ryte iškilminga atsilankė i bažnyčią,
sai programai vesti kun. ir linksma.
Visi pasėliai pražuvo.
suma
su
asista
laikė
pats
|
Kas
pagirtina,
kad
MasMedžiai ir žolė nunyko —
PADĖKA
P. Lekešį, kuris labai gra-|
Šiurpi dykuma paliko.
klebonas
kun.
J.
Balkūpeth
’
iečiai
skaitlingai
eina
žiai vedė visą programą, Pasibaigus vakarienei ir
Tr kitur šis karščių laikas
nas,
diakonu
buvo
kun.
J.
išpažinties
ir
priima
Šv.
sukeldamas publikoje di- visai programai pats jubi- t
Atnešė
žinias nesveikas.
delį humorą savo gražiais lijatas kun. kleb. Kelmelis Zabulionis, subd. klier. J. Komuniją. Laike atlaidų Štai Ženevoje atstovai
anekdotais.
širdingai dėkojo visiems Varnaitis, Laike sumos nemažai atliko išpažintį ir Tuoj pajuto karščio srovę.
pamokslą pasakė kun. J. dar nemažai ėjo išpažin
Kai karalius abisinų
PROGRAMA
)bei visoms jį pagerbti va- Zabulionis.
ties ir penktadienio ryte, Tautų
sąjungą graudino
Laike vakarienės buvo,
buvo, karienės
kar^en^s rengėjams, už Vakare 8:30 buvo iškil rugp. 7 dieną. Tą pačią
Tr pasakė žodi savo.
išpildyta graži programa:
dovanas
programa: | ^
ovanas par.
Par’ komitetui, mingi mišparai, kuriuos t dieną per ketverias mišias Kad Europa j j apgavo.
dainos, 1kurias sudainavo draugijoms ir pavieniams, laikė kun. N. Pakalnis, daugybė gmonių priėmė O kai Dancigo atstovas
kunigams už Apreiškimo par. klebonas; Šv. Komuniją, ypač 8:00 Išdrožė jiems, tartum povas.
choras, eilės ir šokiai, ku-i svečiams
riuos išpildė mažos mer kalbas ir linkėjimus ir vi- diakonu — kun. K. Pau- vai. per J. M. Praloto Kru- Šiurkšti} ir negražų žodi
Ir nosį visiems parodė,
gaitės, vadovaujant vieti- siems atsilankiusiems iį lionis, Šv. Jurgio par. kle- šo mišias,
žmonių Visus prakaitas išpylė.
niam varg. muz. A. Stan- pagerbti. Maldą atkalbė- bonas; subd. kun. P. Į Toks gausus
Pasijuto, lyg nusvilę.
šauskui. Taipgi buvo pa-,3us> baigta graži pagerbl- Skruodenis MIC. Pamoks-i lankymasis prie Dievo Todėl sankcijas apsvarstę.
sakyta daug sveikinimo ir mo vakarienė.
Svečias, lą sakė Domininkonas mi-, stalo sudaro gražaus į- Pajuto didžiausią karšti
sijonierius, kun. J. Paukš- spūdžio iš šalies žiūrin
skubiai vienas po kito
linkėjimo kalbų, kurias,
tys. Taipgi buvo ir dau/čiam. Už tokį gražų žmo- TTr pavėsi
išsirito.
sakė svečiai kunigai, pa-1
giaus svečių kunigų, ku- nių vadovavimą visas kre- Kinijoj nuo karščių tvaiko
saulionys ir vietos veikė
rių tarpe ir J. M. Pralotas ditas priklauso vietos kle- Generolai net apsvaigo,
jai. pažymėdami kun. Ig.
ATLAIDAI
M. Krušas iš Chicagos. j bonui kun. J. Balkūnui.
Pasišiaušė vieną rytą.
Kelmelio nuveiktus dar Rugpiūčio 6 dieną V. J. Žmonių kaip iš ryto, nors
Svečias.
Ėmė pešti vienas kitą.
bus ne tik Newarko lietu-' Atsimainymo parapij o s
O kada pešasi ponai,

NEWARK. N. J.

Cįt^-į; ...

OtįOuĄ

MASPETH, L. L, N. Y.
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Žinios
Iš
Lietuvos
DĖL 70 CENTŲ SUDEGt- jęs vėl padegė šieną darX •

įpilkite man

žinėje. Moterys, tarnaitės,
norėjo gesinti, bet neleido,
Radvilavičius Ed. 21 me grasindamas mušti paga
K
tų amž. gyv. Nerimdaičių liu. Bematant ugnis įsi
/
K
km. Nevarėnų valse, parė liepsnojo ir apėmė visą
/
jęs liepos 19 d. apie 14 daržinę ir tvartą po vienu
i
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
vai į namus iš bažnyčios, stogu. Tvarte tuo metu
lietuviško alaus, tai atėję j tavernus
įsigėręs ėmė prašyti moti buvo suleisti pokaičiu gy
I nos duoti
ar restoranus visuomet reikalaukite
jam 70 centų vuliai, kurios su dideliu
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
nueiti vakarėlin bilietui. vargu vos išleido. Sudegė
patenkins.
Motina, užuot davusi pini daržinė su tuo tvartu, o
gus, ėmė sūnų visaip bar tvarte sudegė karvės ir 1
ti. Besibarant kilo smar jautis. Šieno ir dobilų su
kus susikirtimas ir sūnus degė apie 60 vežimų. Nuo
tuoj pasakė, jog daugiau stolių padaryta apie 4.000
pas motiną nebegyvens. lt. Po gaisro sūnus moti
Tai pasakęs, ėmė krauti nai kitų žmonių akivaizdo
savo daiktus. Bedelioda- je pasakė: ‘Nenorėjai man
mas daiktus dar susibarė duoti 70 centų, tai dabar
81 Lafayette St.,
Telefonas
ir pagrasė padegti moti turi didesnius nuostolius’.
Worcester, Mass.
Worce<?ter, 5-4334
nos trobesius. Motina iš Radvilavičius, Edmundas,
to pasijuokė, o sūnus tuoj sulaikytas ir kvočiamas
pat nuėjo ir uždegė darži oadegime prisipažino. Dar
BOSTONO APIEI.INKRS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavėnėje sudėtą šieną. Paste kvočiamas nupasak o j o,
jas ir Dlstributorius CHARLES tVAYSHVILLE, pristato alų baliams,
bėjo ugnį tarnaitė ir užge kad didžiai nesugyveno su
restoranams ir aludėms. šaukite: Ded. 1731.
sino. Grįžęs sūnus į na motina ir nuolat buvo
mus, kiek užkando ir nuė- skraudžiamas. Jis su kvo1xxkvvvKXXXX.XXX%XXXXN3C3£3O£X»CXXXX3£»S3«X3£5C»S3«3O£3SS6X3SS£SC
/
/
/
/

GINO MOTINOS ŪKĮ

BROCKERT’S ALE!

r

Tai piliečiams, skauda šonai...
Ir ties viduriu Europos
Daug galvų nuo karščio sopa.
Todėl austrai išsigandę
Vokiečių pavėsin lenda.
Tas dalykas jų kaimynus
Spirgina tiesiog, kaip blynus.
Nes tokiam karščiui užėjus
Gali kilti karo vėjas.
Dancige taip baisiai karšta,
Net lenkai jau langus varsto;
Kai šitas karštis čia kilo.
Jiems skaudžiai oda nusvilo,
Neš bijo, kad vieną rytą
Jiems jūros neuždarytų.
Ispanus taip karščiai žudo,
Kad žmonėms tiesiog pablūdo;
Vis kasdieną kelia riaušes.
Puldinėja pasišiaušę,
Žudo, plėšia kur tik gali.
Ir skurdina savo šalį.
O bendrai pasaulis visas
Nuo karščių turtum pamišęs;
Šaukia, rėkia ir dejuoja,
Viens į kitą skersakiuoja,
Lyg paklydę tarp brūzgynų
Nepasitiki kaimynu,
Paskubomis ginklus kala,
Skelbia pavojaus signalą,
Visi prašo, duokit vaistų.
Kad galvos mums neperkaistų!.
Visą tą nelaimę daro
Tas nelemtas karštis karo.
Bet politikos užtenka,
Imsim kas arčiau po ranka,
Aplinkui apžvelgti reikia,

- ----- :—
•— -------***
1
•. V* Kaip mūs žmones karščiai veiKas lankuose rugius kerta, [kia;
Kas smėly prie upės vartos.
Štai matyti margas miestas
Karščių visiškai suriestas.
Vieni skaito, kiti rašo,
Dar kiti akmenis tašo;
Kas sunkiu darbu gyvuoja,
Tas ir mieste prakaituoja.
Čia valdininkas ištrūkės.
Tvankioj raštinėj suplukęs,
Į paupį bėga, skuba.
Nusimeta šiltą rūbą
Ir nuplovęs prakaitėli

i ■ i,

staigų. Kiek daugiau apie
Kauno gyvenimą anais
laikais parašė Varšuvoje
išeinąs laikraštis “Kroni
ka”. Minėtame laikraštyje
1856 metais buvo įdėta
vieno koresp o n d e n t o
smulkus aprašymas apie
tų laikų Kauno gyvenimą.
Įdomesnias vietas iš to
aprašymo čia paduodame.
Prancūzė vyriškais rūbais
Griūva kepintis j smėlį.
Kauno gatvėse
Kas dar litą kitą turi,
Pastaruoju laiku, rašė
Į paūksmę pasižiūri,
Ir bare girkšnoja alų
tada
‘Kronika’, Kaune
Kur iš didesnių bokalų.
daug juoko sukėlė vieno
Kaime karščiai baisiai skuta.
prancūzų inžini e r i a u s
Bet visi kas gyvas kruta;
žmona. Ji apsirengusi vy
Reikia kirsti, vežti, krautu — riškais rūbais, kartu su
Nėr kada atostogauti.
savo vyru, dirba prie tie
Bet užtat rudens sulaukus.
siamo geležinkelio linijos.
Kai bus sutvarkytas laukas.
Drąsioji ponia apsivilkusi
Kai grūdas supiltas klėty —
keistais rūbais su “šarGalima bus pasilsėti.
dvarais” (plačios vyriš
O per darbymečio karšti
kos kelnės) po darbų vai
Kaimiečiai nugara peršti.
kščiojo Kauno gatvėmis,
Ligi pietų dalgi suka.
lyg tai būtų pas save na
Pasilsėjęs trupučiuką,
Kad nejaustų saulės karščių — mie. Kauno moterims, o
Ištuština hliūdą barščių.
ypač atvykstančioms iš
Ir vėl žmogus išsijuosęs
provincijos žemaitėms, tas
Triūsia pievoj ar laukuose.
nepatinka, nes toki apsi
Saulė, vėjas, oras tyras —
rengimai pagal jų papro
Tai geriausias vaistas yra,
čius
vra neleistini, net
Jis užgrūdina kiekvieną,
draudžiami.
Kaip kalvis kiečiausią plieną.
Nors žmogus nuo saulės svyla,
1856 metais buvo tik
Bet bėdos dėl to nekyla;
vienas knygynas
Rūgusio pieno puodynė
Nesenai Kaune buvo tik
Per pietus jį atvėsina,
vienas
knygynas. Tiesa,
O dar samtis šaltų barščių
dabar jų steigiama dar
Pagelbsti uno visų karščių.
du, tačiau nei vienas iš jų
Ir jie iš kirtėjų baro
Kaimo žmogaus neišvaro.
laikraščių nelaikė. Net
Aplink ūkiškus namus
tos pačios “Kronikos” ku
Žmogus visados ramus.
ri reguliariai spausdina
“M. L.” ma Varšuvoje, čia Kaune
nematysi nei kavinėje, nei
KAUNO TEATRAS BU knygynuose, nei kitose įVUSIOJE PERKŪNO staigose. Švietimas eina
daugiau į kaimą, ne į mie
ŠVENTOVĖJE
stą. Beveik kas savaitė
Nors apie Kauno istori vežimai prikrauti maišų
knygų įvairiomis krypti
ją yra ne maža medžiagos mis
važiuoja į Žemaitiją.
net iš XVn-XVni am Ten knygos platinamos
žiaus, tačiau yra metų ir liaudies tarpe ir tas dar
XIX amžiaus pirmoje pu
sėje, kai apie Kauno gy bas knygvežiams gerai se
venimą smulkesnių žinių kasi.
nerandama. Tas visai su Telefonas: Plaza 1350.
prantama, nes anais lai
kais Kaunas, būdamas ne
dideliu miestu, neturėjo Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
nei laikraščių, nei knygy
BALTIMORE, MD.
nų, nei kitų kultūrinių į-

JONAS GREBLIAUCKAS

NATURAL - LAX - HERB TEA
šimtai Medicinos ir Naturopathy’os gy
dytojų savo pacijentams pataria nuo vidu
vartoti NATURAL-LAXt „v. < -<• rių užkietėjimo
HERB TEA, John W. Thomson (Tankuno)
sudaryta iš 12-kos Natūralių žolynų ir me
džių. lapų, žiedų, žievių ir šaknų arbatų,
Natnrnl-I-ax-Herb Tea, kuri paliuosuoja, iš
valo ir sutvarko pairusius vidurius. John
W. Thomson’as yra pabaigęs Natūraliai gy
dymo mokslų INaturapathy), Bio-Chemijos. dietetikos ir batanikos. Natural-LaxHerb Tea pakelis kainuoja 50c. tnojaus
prisiųskite už 5Oc. Money Order, o mes jums pasiųsime pakelį N. L. H.
T. Rašykite šiaip,

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

APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
reikalais kreipkitės:

“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680
r

r

