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Katalikų pareiga yra galingai

paremti katalikiškų spaudų.
Leonas Xm.
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DARBIEMS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
SOUTH BOSTON, MASS, ANTBADIENIS-TUESDAY, RUGPIŪTIS-AUGUST, 18 D., 1936 M., No. 64.

Šių metų rinkimai įvai
rių viršininkų ir šalies
prezidento yra labai svar
būs. Lai nelieka nė vieno
darbininko, kuris neatlik
tų pilietinės pareigos. Bū
tinai užsiregistruok i t e,
kad galėtumėte dalyvauti
balsavimuose. Šiais me
tais patartina darbinin
kams registruotis “independent” arba “non-partisan”, nes kitaip visi tie,
kurie užsiregistravę de
mokratais ar respubliko
nais būsite priversti pir
miniuose balsavimu o s e
balsuoti už tos partijos
kandidatus. Registruoki
tės dabar.
Massachusetts valstybė
je registracija užsibaigia
rugpiūčio 26 dieną.
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Žmonių Užmuštą

Ispanijos Civiliame Kare

_________
i
! Lisbon, Portugalija — ’
Ispanijos sukilėliai, vado
vaujant gen. Francisco
Pompton Lakęs, N. J.—
Franco, per pastarąsias
Mūsų tautietis Jack Shardvi dienas padalino Ispa
key, kumštininkas užbai- ■
niją į dvi dalis. Badajoz
gė treniruotis. Antradie
provinciją užėmę sukilė
nio vakare, Yankee staBrooklyn, N. Y. — Tre- liai tuojau padarė savo
diume, New Yorke, Jack čiadienį,i. rugpiūčio 19 d. tvarką. Pranešama, kad
Sh a r k e y (Žukauskas)
i
gv jurgį0 lietuvių para- sušaudė 1200 raudonųjų ir
kumščiuosis su juoduku, pijoj įvyksta Lietuvių jų simpatizatorių.
Joe Luis iš Detroit. Kumš Vargonininkų Sąjung o s Desperatiški mūšiai ei
čiuosis 10 round’ų.
na visuose
frontuose.
seimas,
kuris
prasidės
tos
“Maisto” skerdyklos Kaune. “Maisto” bendrovė turi penkis bekono ap
Sharkey sako, kad jis parapijos bažnyčioje iš- Raudonųjų valdžia gauna
dirbimo
fabrikus:
Kaune.
Panevėžy,
Klaipėdoj,
Šiauliuose
ir
Tauragėj.
LENKAI BAUDŽIA KU
kiek laiko atgal nugalėjęs kUmfngymiš’pamaidomi’s. paramą iš Rusijos ir
Prancūzijos ir viso pasau
stipresnius juodukus, tai
NIGUS UŽ TAI, KAD
sumušti jam esą RAUDONIEJI SUREN lio raudonųjų, o sukilėliai
LIETUVIŲ PAVARDES
Valdžia Tyrinėja Detektyvų Agentūras Luis
gauna oaramą iš Vokieti
mažmožis.
RAŠO LIETUVIŠKAI
■
GĖ
ŠOKIUS
BAŽNYČIOJ
jos ir Italijos. Taigi Ispa
Jack Sharkey ilsisi savo
kompanijų
SOVIETŲ
KOMISARAI
nijos civilis karas gali už
New York, N. Y. — Dėl dymų, kad
kempėje Oranburg, N. Y.
Niekam nepaslaptis, kad Remington - Rand kom- samdomi streikla u ž i a i
i
Ce^bere,
Prancūzija
—
ĮKALINO 16 TROCsitęsti gana ilgai ir jis ga
Jis dabar sveria 198 V?
Vilniaus kraštas lietuviš panijos teroristinės veik- naudodavo prieš streikuo“
Ispanijos
miestelyj,
Port
KISTŲ
li palaidoti Ispanijos ne
svarus.
I
kas. Visiems taip pat ge los prieš streikierius Ilion, jančius darbininkus žiauBou, raudonieji bolševi priklausomybę.
rai žinoma, kad tiek rusai, Tonavvanda ir Syracuse, riausias priemones, kaip Maskva, Rusija — Pe
paminėti “laimėjimą”
NUSJ. PREZIDENTU kai,
tiek lenkai lietuviškas pa N. Y. ir Middletown, Ct., tai: žmogžudystę, kyšius reitą penktadienį, sovietų
mūšiuose surengė užgrob Per vieną mėnesį Ispa
IŠRINKTAS KUN.
vardes visuomet kraipy ir Marietta ir Norwood, ir tt.
komisarų policija arešta
toje ir apiplėštoje katali nijos civiliame kare žuvo
COUGHLIN
davo. Iš lietuvio Vabale Ohio Jung. Valstybių fevo ir įkalino 10 asmenų,
kų bažnyčioj šokius. Rau 20.000 žmonių: 8.000 kali
Remington - Rand kom kuriuos kaltino sąmoksle
padarydavo Žūk arba Žu- deralė valdžia užareštavo
donųjų sargybos viršinin niams gresia mirtis; 14,kowski, iš Margio — pa kelių detektyvų agentūrų panijos viršininkai bus iš prieš kruvinojo Stalino CIeveland,
Ohio — Sek- kas laikraščių korespon 000 žmonių sužeista. Civi
- ----šaukti
ir
po
priesaika
darydavo Margiewicz, iš dokumentus ir rugpiūčio
valdžią. Taipgi kaltina ki- madienį,, rugpiūčio 16 d. dentui štai ką pareiškė: lis karas padarė ir stam
Galatilčio — darydavo ir 19 dieną pradės jų virši- klausinėjami, nes ir tos tus 6 asmeniš, kurie jau užsibaigė National Union
“Mes turime svetainių, bių medžiaginių nuostolių,
kompanijos streiko lauke nuo seniau sė di kalėjime, for Sočiai Justice pirmoji kuriose galėtume rengti nes raudonųjų ir sukilėlių
tebedaro Golotylec, iš Kal ninku tardymą.
prieš streikierius buvo pa- tarp tų yra ir Leon Kame- konvencija, kurioje daly šokius, bet mes pasirinko- kariuomenės ir jų simpaZagurski ir tt.
nėno
Tardymą
ves
senato
igaaa^fos^riemoNepriklausomoje LietuLietu bota komisija.
r strei- neff ir Grege -y Zinoviov, I vavo apie 1000 atstovų iš me bažnyčią, kad atitrau- tizatoriai degina miestus
nės.
Tos
kompanijos
voje tokis lietuviškųjų pa Komisija užareštavo šių
kurie buvo m teisti už są visų Jung. Valst. valsybių. kti žmones nuo tos idėjos, ir kaimelius.
vardžių darkymas sustab detektyvų agentūrų doku kierių žmonoms “Women mokslą sąryš je su Kiro- Konvencija praėjo labai kad bažnyčia yra šventa
dytas. Ruošiamas įstaty mentus: William J. Burns, fevestors of America, vo riužūdimu
Į entuziastingai.' Užgyrė ^U=-"viėta”.
nužūdimu 1934 m.
ISPANIJOS SUKILĖLIAI
mas, kuriuo lengvai kiek International Detective A- Ine.”, kaipo bešališka ty i Visi 16 asmenų yra kal nion partijos kandidatus į
Korespondentas
sako,
SUMUŠĖ KAIRIUOSIUS
vienas savo sugadintą pa gency; Pinkerton’s Natio rinėjimo organizacija, ku- tinami turėię ryšius su iš- Jung. Valstybių preziden kad reikia pažymėti, kad
----------rios ofisas adresu: 535 {remtu' bolševikųi “lyde Į tus William Lemke ir vi- nors bažnyčios sienos te
vardę galės atlietuvinti, aGibraltar
— Ispanijos
. •• _
Detective Agency; pįfth Avė., New York iš- I riu
titaisyti padarytą skriau ! nal
ce
prezidentus
Thomas
”
Trockiu
ir
jo
įsaky' “ėlių
karinės jėgos
bestovi. tačiau vidus išde- sukilčl
Audit and Ins-!siunt;nėio įaiškus kad ias liU
“ J/
dą ir panieką jo giminės Railv/ay
oeetion Comoanv Centrą1 snJnt-nejo laisvus, Kaa jas mu buvęs sąmokslas, bet O’Brien; priėmė kun. Cou gintas ir viskas kas joje pietuose nuo Anteąuerra
Pries streikie- prieš
ie§ kurį bolševikų
vardui. Pavergtame Vil Industrial Service; Interbolševikų vadą
vadą, I ghlin parašytą konstituci buvo sunaikinta.
i kalnuose smarkiai suplie
niaus krašte ir toliau lie national Library Associa- Irius_ ir jas nustatyti prieš nei valdžia nei jos agentai ją; užgyrė 16 socialio tei Tai aiškiausiai įrodo, kė raudonųjų valdžios ka
, organizuotus darbininkus. nepasako.
tuviai niekinami, darko
singumo punktus, ir vien kad raudoniesiems ne pi- riuomene ir sudarė rimtą
tion;
Forest
C.
Pendleton,
!
Vėliau
patvrta"
mv
„
kad
tai
mos jų pavardės, prisega Ine.;
balsiai išrinko tos organi- liečiu, ne krašto gerovė pavoju Malaga miestui ir
F J organizacija, i
The Mantime andJ __
nebešališka
mos įvairios lenkiškos uo Merchants
! zaci jos prezidentu kun. rūpi, bet pasigrobę valdžią sostinei Madridui. Sukilė
As- beį; viena iš 14 aukšto
degos. Tačiau lietuviai ku sociation; Protective
Charles E. Coughlin.
į savo rankas pirmiausiai lių karinės jėgos tik 26
Corpora tion spaudimo propogandinė
nigai Vilniaus krašte, lie Auxiliary Association.
Konvencijos užbaigoje puolasi deginti bažnyčias, mvlios nuo Malaga, kurį
tuviškas pavardes rašo Senato komisija jau turi ' organizacija, kurią užlaidalyvavo ir kalbas pasakė žudyti kunigus, vienuo- raudonieji padegė ir apilietuviškai, taip kaip jos užtektinai įrodymų, kad : ko prieš unijas nusiteikia I
Dr. Townsend, $200 į mė- bus ir pasaulionis katali- įplėšė.
žmonių nuo amžių yra ta-Į kompanijos, kurių darbi i darbdaviai, ir kurios už- i Cleveland, Ohio — Sek nesi pensijų plano vykin kus. Tai svarbiausias rau
riamos. Tai labai nepati- į ninkai išeidavo į streiką, į laikymas jiems kainuoja madienį, rugpiūčio 16 die- tojas; pryčeris Gerald L. donųjų bolševiku tikslas TRIS SUMUŠĖ STREIKO
, pasibaigus National
ko okupacinei lenkų vai-' samdydavo iš detektyvų suvirš milijonas dolerių į
LAUKE
Union
for Sočiai Justice j Smith, “share - of - the ir jie to siekia visur, kur
džiai ir neseniai atsiuntė agentūrų šnipus ir mušei metus.
konvencijai, Munic i p a 1: wealth” Huev Long pase- ; tik gali.
grąsinamus raštus iš teis kas laužyti streiką.
Seattle, IVash. —Čia su
Senato komisijos tardy- stadiumeJ įvyko ma^nis;kėjas: adv. William Lemmo vienuolikai kunigų lie Valdžia taipgi užarešta mas iškels daug šlykščių,
ke, Union partijos kandi VOKIETIJA - AUSTRIJA streikavo Post - Intellituvių tik Švenčionių aps vo Federal Laboratories, i teroristinių kompanijų ir susirinkimas, kuriame da datas į prezidentus ir adv. PASIRAŠĖ SUTARTIS gencer laikraščio darbi
apie 25,000 žmonių,
krityje. Kaltinamuosius j Ine. dokumentus ir ;jos i tų agentūrų darbų prieš lyvavo
R .... i Union partijos Thomas O’Brien, Union
ninkai. Streiko lauke su
nutarimus gavo šie lietu- j viršininkus areštavo. Toji
’ •- organizuotus darbininkus. kandidatas į Jung. Vals partiios kandidatas į vice Berlynas, Vokieti ja — mušta 3 asmenys. Dėl
viai kunigai: kun. Al. Mi organizacija gamina amu I
prezidentus. Svečių daly Šiomis dienomis Vokieti streiko laikraštis neišeina.
kaila,
iš Daugėliškio,. niciją, ašarines bombas, iI LIETUVIS GERAI PASI tybių prezidentus adv. Wi- viu kalboms pasibaigus, ja ir Austrija pasirašė Streikas kilo kada du re
kun. Ad. Zaremba iš Pa-; kurios naudojamos prieš I RODĖ BOWES RADIO Iliam Lemke ir kandidatas kalbėjo kun. Charles Cou-j prekybos ir turizmo sutar daktorių atleido iš darbo.
, į vice - prez. Thomas
ringės, kun. Z. Butkevi-į streikuojančius darbinin
Post - Intellieencer lai
PROGRAMOJE
O’Brien ir kun. Charles ghlin. Bet jis tain buvo tis.
čius iš Dūkšto, kun. B. kus.
krašti leidžia Hearst’as.
Coughlin, National Union nuvargęs, kad bekalbėda
Budreckis
iš Vasiūnu. Keletą tokių detektyvų
Policija areštavo vieną
susirgo ir turėjo sa 22 ŽMONES UŽMUŠĖ
kun. K. Gumbaragis iš agentūrų tą nešvarų prieš New York — Sekmadie- for Sočiai Justice organi mas
darbininką ir jį kaltina
TRAUKINYS
U^llUCbO.
_ vo kalbą nutraukti.
Mielagenų, kun. M. Prel- streikuojančius darbinin nių vakarais įvyksta Ma- zatoriusjr prezidentas.
dalvvavime
tose muštynė
25 tūkstančiu minia, kttgauskas iš Tverečiaus, kus darbą varė per suvirs jor Bowes radio progra Kun. Coughlin bekalbė ri klausėsi kalbu MuniciLouiseville, Quebec, Ca- se. Mavoras įsakė areš
mos. Pereitą sekmadienį damas susirgo ir negalėto
kun. VI. Varanavičius iš 20 metų.
nada
— Anksti šeštadie tuota darbininką paleisti
stadiume kėlė nepa
Ceikinių, kun. St. Valuke- Jau yra užtektinai įro- Major Bowes radio prog užbaigti kalbos. Jį nuvežė oal
dideles ovacijasj. nio rvte, Canadian Paci- »r užtikrino, kad jis ir be
I ramoje dalyvavo ir lietu i viešbutį, kur buvo Pa prastai
vičius iš Palūšės, kun. P.1
j
fic tavormis traukinys kaucijos ateis į teismą.
vis jaunikaitis, Pranas šauktas gydytojas. Gydy visiems kalbėtoiams. o v-l greitai važiuodamas tren
Prunskus iš Palūšės, kun. ‘
Šimkus, 19 metų amžiaus, tojas įsakė nors savaitę patingai to nauio judėii-Į kė i skersai geležinkelio VIENA NUŠOVĖ, TRIS
Fl. Nevienas iš Pryjeznes!
ir dai pailsėti. Kun. Coughlin mo vadui, kun. Charles E. važiunianti sunkvežimi ir
I gabus armonistas
ir kun. V. Miškinis iš Pa-1
SUŽEIDĖ UNIJOS
LIETUVON
nininkas iš Worcester. Ji3 nėr tris dienas NUSJ. Coughlinui.
lūšės. Dzūkas Vilnietis.
ATSTOVUS .
užmušė iuo važiavusius
Per
buvo perstatytas lietuviu. konvencijos nusivargino,
PREZ.
ROOSEVELT
22
asmenis
ir
apie
12
su

ISPANIJOS SUKILĖLIAI DARBININKO Pranas Šimkus grojo ir laiku nepava)gė ir dėl to KALBĖJO UŽ TAIKĄ žeidė.
Keturi asmenvs, Rochester, N. Y. — Čia
dainavo lietuviškas melio- susirgo.
REIKALAUJA MADRI
-LAIVAKORČIŲ
mat.vdami pavoju. suspė ivvko viešbučiu darbinin
dijas ir daineles. Klausy TRYS
DO VALDŽIOS PASI
Chautaupua, N. Y. —
.........
ŽUV( ORLAIVIO
jo iššokti iš sunkvežimio ku ir bartenderių konventojams jo dainavimas ir
DUOTI
KATAS'tROFOJE
ciia. Atstovams einant iš
Rugpiūčio 14 dieną prez. ’r išliko gyvi.
grojimas labai patiko, nes
I valgyklos, nežinomas as
Roosevelt pasakė kalbą
tik
į
penkioliką
minučių
RMARNZMHAV
Richmond. Va. — Ruv- griežtai pasisakydam a s ŠEŠI MAINIERIAI ŽUVO muo paleido į juos šūvius.
Seville, Ispanija — Ispa
laiko
jis
gavo
3308
teleI
KASYKLOSE
niūčio
13 diėia užmušė 3 prieš karą, bet tuo pačiu
Viena atstovą nušovė, o
nijos sukilėliai sutinka
phonais
balsų.
taikintis su raudonaisiais,
tris sužeidė. Spėjama, kad
karo lakūnu: kada triiu- pareiškė, kad jei kuri
Mountain Citv, Nev. — piktadarys pabėgo auto
jeigu Madrido valdžia su
Pranas Šimkus vieną1 motorų kąsnis orlaivis nors valstybė užpultų, tai
tinka besąlyginiai pasi
3 kartą grojo ir Darbininko nukrito ir atsimušė lau- ši šalis galės gintis ir turi šiši mainieriai žuvo vario mobiliu. Vėliau policija
duoti. Sukilėliai tikisi, kad
M Radio programoje. Tiki- kuose. Vienas lakūnas su gintis ir taip pat turi pa kasvklose. Žuvusieii užsi- rado paliktą laukuose autuo klausimu juos parems
mės, kad jis laimės dova- parašiutu suspėjo iššokti dėti apsiginti nuo užpuoli ruodiio gazu, kurio buvo tomibilių ir jame rado du
T
Italija ir Vokietija.
kasyklose.
! revolveriu.
ir laimingai Nusileisti.
kų savo kaimynams.
ną; to mes jam linkime.

SVEIKINAME LIETUVIU
VARGONININKU SĄJUN
GOS seFma
r

t

SUSIRGO NUSJ. PREZ.
KUN. COUGHLIN
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Antradienis, Rugpiūčio 18, 1936

darbininkas

2.
Telefonas: Plaza 1350.

02?

VIETINĖS ŽINIOS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i

JONAS
GREBLIAUCKAS
♦
„ r•
♦
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Graborius ir Balsamuotojas
• 423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.
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MUZIKAS
A. a. B. JURKONIS ! FEDERACIJOS SKYRRAPOLAS JUŠKA
SUSIRINKIMAS ' ’
Moko muzikos, piano
Rugp. 17 d., savo na Antradienį, rugpiūčio 18
d.,
š.
m.,
7:30
vai.
vak.,
ir dainavimo. Speciamuose,
1654 Columbia
bažnytinėje
salėje
W.
5th
les pamokas duoda
Road, mirė ilgametis bos. GRABORIUS
tonietis, Bronistlovas Jur- St. įvyks mėnesinis 3 Fe
vaikams.
'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'
konis, 61 metų amžiaus. deracijos skyriaus susi
331 Smith St.,
Adresas:
Jis paėjo iš Leipalingio rinkimas. Kviečiami vįsi į
PROVIDENCE,
R.
I.
98 Tonatvanda St.
RENGIA LDS. 1-MA KP., L. VYČIAI IR CHORAS
parapijos. Amerikoje pra draugijų atstovai x atsilan
Telephone
:
Valdyba.
Dorchester, Mass.
gyveno 45 metus. Pradžio kyti.
Ofiso:
Dester 1952
ĮVYKS SEKMADIENĮ,
Tel. COLumbia 8053
je dirbo sunkiai ir moki
Namu: PI. 6286
nosi; paskui prasigyveno.
Apsivedė. Įsigijo nuosavy
ld gaisras. Būrys darbi r
Rugp. 23d., 1936
bių. Tapo teisme perkalninkų per vargą suspėjo
bėtoju, išaugino šeimą. Ir
išbėgti iš degančio namo į
įgijo didelę žmonių pagar-*
lauką. Aštuoni gaisrinin
NESMAGUMAI
KĘSTUČIO
Jei turi nugaroje skau
bą. Paskutiniais metais jis
kai, begesinant namą, ta
smą, ukmenis, ir kitosunegalėjo. Buvo ligonine-; Sekmadienį, rugp. 16 d.,
po sužeisti.
kias clirouiškas ligas,
DR-JOS DARŽE
pasitark tuojau.
je 5 savaites. Rugp. 15 d., š. m., Palangos Parke,
Gaisras padarė $50,000
MANO
TRYTMENTAI
Dedham,
Mass.
grįžo iš ligoninės. Buvo; Lawrence, Mass., dviejų
staiga pagelbės ir pranuostolių.
šalins visus nesniagulyg sveikstąs. Pirmadienį (LDS. N. A. ir Moterų SOakiand
mus.
Jei turi Bright’s ligą,
po vidurnakčio širdis už gos) apskričių gegužinė
SUŽEIDĖ VLADĄ
cukrinę, inkstų, ar tul
Grove
gražiai
praėjo.
Žmonių
su

sikimšo krauju, ir susto
i
žies nesmagumus, pasi
JAKŠTĄ
tark tuojau su manim.
jo. Visų mylimas Bronius sirinko pusėtinai, bet Pa
paliko žmoną Juzefiną langos plačiame darže at
Ši trilypė gegužinė bus viena iš įspūdingiausių,
Pereitą penktadienį po
(Baranauska i t ę), sūnų rodė skystokai. Gyviau
nes
smarkiai
dirba
Vyčiai,
Choras
ir
LDS
1-ma
kuopa.
pietų sunkiai sužeidė ark Valandos: Antradieniais, ketvirta
Dr. Edvardą ir Povilą —; siai pasirodė tai Hudsono
ir šeštadieniais 10—12 ry
Įvairi
programa:
sportas,
lenktynės,
virvės
trau

lys p. Vladą Jakštą, LDS. dieniais
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
studentą, dukteris Pranci kolonija. P-lei Šafaitei va
kimas ir t. t. Sportą tvarko: Vyčių sportininkai bei
narį, biznierių, prie pat jo v niais 10—12 tiktai.
v
šką—stenografę ir Aleną dovaujant, atvyko pilnutė
sportininkės.
krautuvės
308
W.
Fourth
lis
bus
’
as.
Ir
visi
hudso— studentę. Jis laidoja
Muzika, dainos, šokiai.
St., So. Bostone. Poną
mas su trejomis šv. mišio- nįečiai pasirodė tikri die
Bus
’
ai
išeis
nuo
Šv.
Petro
par.
bažnyčios,
tarpe
Vladą Jakštą sužeidė ark
mis iš šv. Petro bažny-{ nos sportai — duosnūis.
9:30
ir
1:00
vai.
p.p.
lys, kuris pakinkytas visu
to Hudsono jaunimas
BAKERY
čios, rugp. 19 d., 9 vai. r.,j Prie
Į
Gegužinę
visus
kviečia
—
RENGĖJAI.
smarkumu
bėgo
gatve,
o
j
Savininkai
:
puikiai sudainavo lietu
Naujos Kalvarijos kapuo viškas daineles. Bendrai
Trilypėje Gegužinėje gros Keturių Karalių orkestras.
J. Trušas ir P. Gelžinis
vežime sėdintis žmogus
Kepa iš geriausios rūšies miltų
se. Teilsis Ramybėje.
pagelbos.
Vladas
šaukėsi
.
<
.
darė įspūdį, kad Moterų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
Sąjungos narės gana ener VYČIŲ SUSIRINKIMAS i vyko p. Stepono Petraus SVEČIAI IŠ KALIFOR Jakštas išbėgęs puolėsi krautuvėse North Brighton Bakery
arklį sulaikyti, bet arklys
gingai darbavosi. Buvo ir
duonos' su raide “S”.
L. Vyčių 17 Algirdo kp. ko, 42 m. amžiaus, gyv. 21
NIJOS
pasaga
kirto
p.
Jakštui
ir
LDS
org.
darbuotojų.
Vi

North Brighton Bakerv
j mėnesinis susirinkimas į- vVinfield St. byla. Policija
I
si sutartinai gražiai pra vyks šį trečiadienį rugpiū , reikalavo teismo išduoti į- Praėjusią savaitę pas perkirto kaktą. P-ną Jakš 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
LAIKRODININKAS
Tel. Stadium 8411
leido gražią dienelę.
čio 19 d., 8:30 vai. vak. L. sakymą, kuriuo p. Petrau p-nus Likus (456 Broad- tą be sąmonės nuvežė į
Buvo ir svečių kunigų: Vyčių kambary.
ską kaltintų nužudime sa way, So. Boston) viešėjo Bostono miesto ligoninę,
Parduodu įvairiausios rūiies
K.
Urbonavičius,
Pr.
VirKadangi susirinki m e vo žmonos, kuri mirė rug p P. Liko brolis su šeima, kur ir pirmadienį dar te
auksinius ir sidabrinius daik
mauskis, Pr. Strakauskas, bus svarbių reikalų ir at piūčio 5 d., Bostono mies t atvykę iš Los Angeles, bebuvo pavojingame svei
tus. Taipgi ir pataisau.
katos stovyje.
J. Plevokas ir vietinis kle stovai sugrįžę išduos ra to ligoninėje.
Kalifornijos.
bonas kun. Pr. Juras.
366 VV. Broadivay
Broliai Likai nebuvo Vlado Jakšto šeimynai
portus iš Seimo, todėl bū
P-nas K. A. Vencius, tų visiems pravartu daly Policija p. Petrauską matęsi daugiau kaip per reiškiame užuojautą ir
SO. BOSTON, MASS.
SŪNŪS
sulaikė palaidojus a. a.
šios gegužinės šeiminin vauti.
tikra
20
metų,
tad
įvyko
■ SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
Aukščiausio
j
o,
prašome
Petrauskienę, nes ji mirė
Rap. kad Jis p. Jakštą stiprin LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Širdingai kviečia visus, nuo galvos sužalojimų. šeimos “reunion”.
JONAS BATES išdirba kas ir p-nia Švenčionienė
gražiai
visus
priėmė
ir
pa

BALSAMUOTOJAS
Kuopos Valdyba. Bet p. Steponas Petraus
tų sveikatoje.
iš geriausios rūšies mėsų
TURI NOTARO TEISltS’
KRIKŠTAS
skilandžius, dešras, beko vaišino. Galima sakyti,
kas įrodė policijai ir teis
254 W. Broadway, So. Boston
buvo
braži
reprezentacija
SERGA KUN. CORIŠTEISINO LIETUVĮ mui, kad jo žmona, jam
nus ir t.t. pagal lietuvių
Tel. Šou. Boston 2590
iš
visų
kolonijų
kuopų
su
VirRugp.
16
d.,
kun.
113 Ames St., Brockton, Mass.
RIGAN,
S.
J.
skonį.
nebūnant namuose, kokiu
Tel. Brockton 390
išimtimis.
Pereitą savaitę So. Bos tai būdu griuvo ir susižei mauskis pakrikštino Juoc • •
•
Jonas Bates, 327 Dor mažomis
j Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Reikia pažymėti, kad tono apygardos teisme į- dė. Jis sugrįžęs į namus zapo ir Bronislavos (Ta- Pereitą savaitę, Carney
Tel. Columbia 2537
chester St., So. Boston.
diena buvo karštoka ir vi
landzeviciutės)
Melifsky
ligoninėje
buvo
padaryta
rado ją kraujuose. Pašau
PARSIDUODA — Vienos šei si traukė prie vandens ar
mynos namas Dorchester. Namas
kęs gydytoją, kuris apžiū- dukrelę vardu Joana - Ma skubi aklosios žarnos oba
paunksnės.
Šiaip
gegu-1
rijona. Kūmai buvo Vin peracija kun. I. J. Corri6 kamb., visas apšildytas, 3 karą
!
įėjęs
ir
suteikęs
pirmutinę
Tel. So. Boston 0823
garadžius arti Columbia Station, žinė buvo gana kukli. Rap.
pagelbą, ligonę išvežė li centas, motinos brolis ir gan, S. J., žymiam moks
LIETUVIS DANTISTAS
40 Carson.
(KASPERA8 )
Anielė Mugenaitė.
lininkui. Kun. Corrigan
♦
goninėn.
sveikata po operacijai ge Lietuvis Graborius ir
2 šeimynų namas 4-7 kamba
Teismas
neradęs
užtek

Balsamuotojas
TEISMAS
NUBAUDĖ
rėja.
rių. Visi patogumai ir šiluma.
|
Arti Munieipal Building
tinai
įrodymų
p.
Petraus

TURI
NOTARO TEISES
Namas arti Columbia St. Atsi
DR. MACKEY
į 525 E. Broadway, S. Boston
ką
apkaltinti,
jį
išteisino.
šaukite 40 Carson St. (11-14-18)
494 East Broadway
5
Pereitą savaitę p. M. DuĮ
Ofiso 'Valandos
South
Boston, Mass.
Policija
jo
gal
nei
nebū

j Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki I
—LDS kuopa
Jis Apeliavo
sevičiutė
gavo
stenografes
Tel.
ŠOU
Boston 1437
j 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofitų areštavus, jei vienas iš Pereitą savaitę Roxbury darbą pas adv. K. Kali
—Šv. Petro Par. Choras
Residence: 158 W. 7th St.
:sas uždarytas snbatos vakarais ir
giminių, prieš pat palaido teisme policija iškėlė Dr. nauską.
| nedėldleniais, taipgi seredomis nuo
DACC MOTOR —Liet. Vyčių 17 kp.
Tel. ŠOU Boston 3960
12-tos dieną uždarytas.
Patarnavimas
Dieną ir Naktį
jimą,
nebūtų
jos
šaukiąs
Ruja PARTS Co.
Chales E. Mackey krimiViršminėtos draugijos fšt Taipgi nnimu ir X-Ray aS I padaryti tyrinėjimą.
nalę bylą. Jį kaltino, kad
Užlaikome visokiems karams
rengia milžinišką išvažia
jis važiavęs automobiliu
£
ir trokams dalis.
vimą sekmadienį, rugpiū
ŠLIŪBAS
Lietuvis Dantistas
būdamas
svaiginam
ų
j
ų
Paskirta du Tėvų Mari
TAISOME B RAKIUS
čio 23, Kęstučio erdviame
Rugp. 16 d., šv. Petro gėrimų įtakoje, važiuoda
jonų
kunigai misijoms Aparke, Oakiand Grove, E.
bažnyčioje priėmė šliūbą mas sudaręs pavojų gyvy
Tel. ŠOU Boston 3735
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. ŠOU Boston 9620
(GALINAUSKAS)
Dedbam, Mass.
James E. Carney su Alena bei, ir važiavęs neturėda merikoje — kun. J. Ma
409 1VINDSOR ST.
čiulionis,
MIC.
ir
kun.
A,
280 BROADtVAY, SO. BOSTON.
Apart sporto, bus įvai
Čiraite,
194
W.
6th
St.,
So.
CAMBRIDGE,
MASS.
TeL So. Boston 2300
mas leidimo.
Markūnas,
MIC.
Su
misi

ri, programa, į kurią įeina
Prieš lietuvių bažnyčią
Boston, Mass. Liudijo
414 Broadway, So. Boston
n
Ofiso Tel. TROwbrldge 7880
darbštus jaunimo komite Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. Laurynas Perry ir Bronis- Teisėjas Hayden, išklau jomis pradės važinėti rug
Ofiso Tel. KJRkland 9221
sęs liudininkų įrodinėjimų sėjo mėnesį.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir
tas. Atsilankusieji netu tino
lava
Beliuškaitė.
Namo Tel. TROwbridge 6434
GEORGE
’
S
TAVERN
6 iki 9 I. vakare, šventų dienų
- ’ .. f <
*
• »
ir policijos kaltinimų, nu Visi gerb. klebonai, ku
rės nei vienos minutės
pagal susitarimų.
Sąžiningas ir Rūpestingas
gaišinti. Visiems bus pro
PATARNAVIMAS
NAMŲ STATYMO PRO baudė Dr. Mackey 6 sa rie nori gauti misijonierių
Lietuviška Užeiga
vaitėms
į
kalėjimą
ir
už

prašomi
kreiptis
sekančiu
ga ištirti savo gabumus.
JEKTAS VYKDOMAS
i
Tel. So. Boston 2660
dėjo $425 piniginę baus adresu:
GEO. PETRAITIS, sav.
Jau virš mėnuo kaip ko
Tel. Sonth Boston 0815
Lietuvis
Dantistas
mę.
Dr. Charles Mackey Kun. J. Mačiulionis, MIC..
misija uoliai planuoja,
So. Bostone namų staty
Skanus alus
ir likeriai
i
'
4
2334 So. Oakley Avė.,
kad tik būtų sėkmingas
mo projektas buvo sulai- užsidėjo $1500 kauciją ir
Chicago, Illinois.
apeliavo
į
aukštesnį
teis

58 Dorchester St.,
išvažiavimas. Gaspadinės
1 kytas, bet šiomis dienomis
P. S.: Prašome gerb.
So. Boston.
gamina skanius valgius, I 251 W. Broadvay, So. Boston pradėtas sparčiai vykdy mą.
Graborius - Balsamuotojas
klebonų
kaip galima ankš
patenkinus atvyku Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo ti. Taip vadinamas Old Dr. Mackey, liepos 18 d.,
y kad
sius žmones. Bus ir gėri 1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. Harbor kaimelis turės 37 važiuodamas Shawmut A- čiau savo prašymą atsiųs Patarnavimas dieną ir naktį
Seredomis nuo 9 iki 12 ▼. dieną.
Fanerai Home ir Bes.
mų.
Telephone
Apartmentai bus ve., Bostone susimušė su ti, kad būtų galima geriau
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. . namus.
sudaryti
misijų
maršrutą.
SO. BOSTON
Šokiai. Gros puikus or Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. dviejų ir penkių kamba Ralph Coburn iš Randolph
564 East Broadvay,
(pagal sutarti)
1058
Kun.
J.
Mačiulionis,
MIC.,
kestras.
So. Boston, Mass.
rių su visais naujausiais automobiliu. Coburn, jp
•'
; /“S e
misijų
tvarkytojas.
Bus
’
ai
išeis
nuo
šv.
Petįrengimais. Statyba ’afes žmona ir sūnus buvo su
BAY VIEW
j ro parapijos bažnyčios, Tel. Trowbridge 6330.
i užbaigta 1937 metais.
žeisti. Jie teisme liudijo,
MOTOR SERVICE
penktos g-vės, 10:30 vai.
I
---------Hkad Dr. Mackey buvęs
STVDBBAKHl
P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS
ryte ir po paskutinių mi
PRAŠOME ATSIIMTI
girtas. Dr. Mąckey nepriAutomobiliu It Trokij
šių.
Sekmadien., rugp. 16 d., sipažinęs.
GRABORIUS - UNDERTAKER
(REPŠYS)
Agentūra.
Tad,
nei
vienas
nepasili

LDS.
N.
A.
ir
Mot.
S-gos
Taisome visokią IšdJrbysčią autoLIETUVIS GYDYTOJAS
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
'mobilius. Taisymo Ir demonstravi kite. Visi, o visi važiuoki- i
apskričių gegužinėje lai $50,000 GAISRAS OPŲ
mo vieta:
258 W. BROADH AY,
SO. BOSTON, MASS.
te į TRILYPĮ IŠVAŽIA Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 mėjo baksą saldainių p.
DISTRIKTE
1 Hamlin Street
VIMĄ, ateinantį sekma
Telefonas SOUth Boston 4486.
R Jarušaitieiė, iš Char278 Harvard Street,
ir E. Eighth St.
dienį, praleisti ’ linksmai kamp. Inman arti Centrai Sq., iestown, Mjbs prašome
Penktadienio vakare. I BROCKTONO OFISAS:
«0UTH BOSTON, MASS.
Tel. Brockton 4110
Jot. Kayodunas ir Peter Trečiokas dieną su jaunimu ir drau
atsiimti
iš
‘
Darbininko
’
Bowditch
bloke,
34-36
Montello, Mass.
savininkai
Cambridge, Mass.
gais.
F. G.
P-jas. South Street, Bostone ki- ; 16-18 Intervale Street,
administracijos.
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3.

i audeklas dar nebuvo judi-, Ir jis braižė kaktą ir
namas iš vietos. Vienuo tvirtą nosį, lūpas ir skruo
Ik
liai, džiaugdamiesi, turė stus — ir pilnas skiča3
sią atmintiną arkiveikalą, buvo jo rankose. Po to, jis
maldavo garsingo tapyto prisiartino prie nelaiminLeonardo da Vinci tapo kiną vien nepaprastais
jo, kad baigtų dailųjį me . go išgverėlio, iš kurio a“Paskutinės Vakarienės” geriausiais baigtais darnišką tapymą.
kių riedėjo ašara ir peri
garsųjį arkiveikalą ir ieš- bais, o Leonardo da Vinci
“Aš negaliu”, gailinosi mančiu balsu pradėjo kal
ko veidų, kurie tiktų pa- buvo garsiausias menininLeonardo da Vinci. “Aš bėti :
garsėjusiam po platųjį pa- kas.
neturiu Judo mano pa “Argi aš neklystu? Man
šaulį meniškam fresko pa- Tada nebuv0 reika!o
veiksle. Ilgą laiką itško- atrodo, kad mudu kadaise
jau, bet nerandu žmogaus, matėme.:! Kaip gi tams
vėl s ui.
skubėtis, kaip kad daroLietuviškos
muzikos
instrumentas
—
kan
kurs pozuotų, kaipo mode tos vardas?”
----------ma šiais skubinais laikais.
u
Senovėje
Lietuvos
dainiai
—
vaidylos,
savo
broliu
lis Išganytojo išdavėjui”.
Pietro Biandinelli”, atKas nėra girdėjęs apie Leonardo da Vinci gyveno
išleisdami į karą ir mūšio metu keldami jų dvasią
Ir vienas senyvas vie siliepė nelaimingas išgveLeonardo da Vincio “Pas 1452—1519 metų laikotarnuodavo patriotines dainas, kanklėmis pritardami.
nuolis jam patarė, kad ei rėlis, lyg prisibijodamas
kutinės Vakarienės” dai pyj. Ir žmonės, kurie dar
Tai pats svarbiausias lietuvių tautinės muzikos ins
tų į kalėjimus ir aplanky ištarti savo vardą ir palųjį ir garsųjį arkiveika bavosi ir triūsė tais lai
trumentas. Kai Lietuva buvo svetimųjų pagrobta,
tų kalinius. Ten, be abejo varde.
kanklės jau buvo pradėjusios nykti. Bet dabar jos vėl
lą? Ir daugelis yra jį ma kais, dirbo ne skubotai,
atgaivinamos ir vis daugiau imamos vartoti. Kanklių
nės, galėtų rasti tokį mo “Pietro!” garsiai pašau
tę ir persiėmė kilniais į- bet iš lėto ir tikrai su at
atgaivintoju laikomas dar tebegyvas senelis kankli
kė tapyto ias. “Argi tai
delį.
spūdžiais ir neišdildomais sidavimu, ir jų veikalai
ninkas
Pr.
Puskunigis,
dabar
gyvenantis
Skriaudžių
“Aš peržvelgiau visus galima? Pietro Biandinel
įkvėpimais. Originalas y- tvėrė amžiais.
bažnytkaimyje, Marijampolės apskr.
kalinius”, atsakė garsusis li, tas jaunikaitis, kurs
ra fresko, dengiąs vieną Kad radus modelių, Le
sieną dideliame Šv. Mari onardo da Vinci mėgdavo žydą, sukniubusį ties pa- kalų kvapūs debesys kįlo jame. Jo akių taurioji ir. menininkas. “Tačiau, nie- i bngavo smilkalų sidabrinį
jos delle Grazie vienuoly vaikštinėti miesto gatvė geltusia popiera ir skai- j Aukščiausiąjį. Tie debe- nekaltoji išraiška ir visas, kur negaliu rasti tokio, rūkylą prieš Švenč. Sa
no vakarienbutyj, Milano mis ir prisižiūrinėti į. žmo čiuojantį pajamas — ir sys atrodė misteriškai veidas, kurs iš pradžių su kurs turėtų Judo veidą, kramentą? Argi jis galėjo
mieste. Pagarsėju šiam nes. Kartais jis įžengdavo tas žydas atitiko Šv. Ma- gaubianti jo veidą, kurs žavėjo menininką, nūngi; kokį aš vaizduoju. Jo vei I taio žemai nupulti, kaip
me^ninkui neėmė daug į katedrą ir įsitėmydavo į to atvaizdui.
buvo nušviestas žvakių jam atrodė vien pereinami de reikia būtinai įmatyti dabar?”
laiko sumąstyti tą meniš veidus tų, kurie ėmė dalyJaunuolis novi c i j u s, šviesomis, kai jį pakėlė, žvilgsniai, ir tapytojo psy- ’ikučius to gražumo ir ne-1 O žilagalvis senelis, pri
ką atvaizdą, kurs turėjo vumą garbingose bažnyti kurs karvelius lašino vie kad maldingai pagarbinti chologiškoji akis patėmi- -a^umo, koki turėjo,
siartinęs, pradėjo kalbėti:
buvo
Jėzaus
ištikimas
mo-|
tilpti sienoje vakarienbu- nėse ceremonijose. Kitais nuolyno sodne, atrodė įas Švenčiausiąją Ostiją.
“A, tamsta pažinojai
* jo ir kitas žymes, kaip
kytinis.
Atsiminkit,
kad
čio, kur vienuolių kartos kartais jis pats, dalyvau meninimas Šv. Jono, kurį
mano sūnų Pietro, nekalKai Palaiminimas bai žingeidumą, tuščias svajo
savo
laiku
jis
buvo
Kris-;
jau sotinosi ir ateityje so- damas pasaulinių iškilmių Jėzus mylėjo.
gėsi, garsusis menininkas nes, būdo savimylą, gar i
: tąjį mano Pietro, kurs
taus
bičiulis
”
.
tinsis sveikais valgiais. Ir vakaruose, bičiuliavo su
Taip gavo ir kitus vaiz- paskubino prie zakristijos bės troškimą, pasaulingu! buvo mano
gyvenimo
jokis kitas paveikslas kil- linksmintojais, ir jo akys dus. Tačiau, likusiu dviejų durų, kad sutikti išeinantį mą ir gražumo pasiilgimo “Susimetus tokioms a-1 džiaugsmas ir pasididžia
pystovoms, atrodo, kad vimas! Tamsta gerai paži
nesniai netiko, kaip Pas būdavo visada įsmeigtos į veidų Leonardo da Vinci malonųjį jaunikaitį,
tuštumą.
kutinės Vakarienės atmi visa tai, kas buvo reika- ieškojo veltui. Vienas.1 “Sveikas! O kaip vadi- Vieną rytmetį tapytojas atmintinas fresko niekada nojai meilingąjį mano sūnimas, kurį vakarą vaka linga jo meniškai kūry- kurs atitiktų Kristui, o niesi?” paklausė Leonar- savo modeliui netikėtai nebus pabaigtas”, girdėjo- įj^~įurs> tarnavo Dievo
rienės metu Brangiausias bai.
si prioro balsas.
I Altoriui! Bet, varge! jis
kitas Judai. Vienas mode- do da Vinci.
tarė:
Išganytojas pašventė dvy Ir jis visada turėdavo lis paskui kita buvo at “Pietro Biandinelli,” at- “Tas, į kurį Kristus at Ir, iš tikrųjų, dienos ir prara(j0 savo pašaukima.
4~ Jis pametė Dievą, kad
likos apaštalų protus ir -laimikį. Ir taip, vieną die mesti, nors veidų nuotaika sakė jaunikaitis, meilin- siliepė žodžiais: “Sek Ma savaites ir mėnesiai č
e-^
širdis, ir jiems davė Gy ną, eidamas siaura gat- ir gražumas buvo nepa- gai nusišypsodamas,
ne”, turėtų atgal nebe tuščiomis ieškojime, kad linksmintis ir džiaugtis
vuojančios Duonos, kuri vaite, jis patėmijo darbi nrasti. ‘Tai visa vien žmo “Kai tamstos tėvo var žvelgti: siauru keliu jis rasti Judo veidą. Leonar
~  pasaulio smagumais. Mavįga
j<Q aĮve_
atėio iš Dangaus: Jis da-' ninką, kurs buvo pačiame giškas dailumas’, jis ai- das? ir koks jo užsiėmi- turi eiti ir akis laikyti do da Vinci net apleido
savo studiją. Daug laiko dė ir kokiuo jį padarė?”
ve tikrąjį Savo Kūną ir subrendusio amžiaus srv- manavo. “o man reikalin- mas?” klausimus tęsė me- prieš save”.
....
i
.
.
I
jis
praleido, klajodamas
Kraują.
Jaunikaitis,
nustebęs,
vume, tvirto ir energiško ~a dvasiškos ir dievingos nininkas.
I
miesto paprasčiausiomis i “Pietro!” pašaukė Leo
paraudo.
Taigi, Leonardo da Vin- veido, kuriame teisingu- grožybės”.
“Mano tėvas vadinasi
gatvėmis ir lankydamas nardo da Vinci. “Tam visei ėmėsi kilnaus ir garbin- mas žymėjosi neklaidin- Ir mėnesiai ėjo, ir Leo- Giuseppe Biandinelli, ne “Budėk, Pietro, ir sau skurdžiausių gyvento j ų ^am įtikėti, aš negaliu!
go darbo. Jis sąmonavo gas. Ir Leonardo da Vinci *>ardo da Vinci nesurado toli gyvenantis ir laikan gokis!” perspėjo jaunikai- lūšneles. Ir
7 niekur
* * , o nie- r^'a^ negalima, kad tas, kugeneralį planą savo arki- sustojo, kad jį pasveikinti, modebo Kristui.
tis užeigą. Mano motina, | tį menininkas su tėvišku i kur nerado to, ko ieškojo. ias turėjo tokį angelišką
veikalui, tvarkė Vakarien- i “Aš esu tapytojas”, ii'7'
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i mirdama, pavedė mane atsidavimu. “Saugokis ir Tačiau, vieną povakarį, yeidą, taip žemai nupultų
bučio sąstatą, kaip ilgas tarė darbininkui. “Koks
atvaizdui
| globoti geriems vienuo budėk! Dievas tau davė kai buvo atsirėmęs į fon- ’r taip baisiai išgvertų?
Taigi, taną ties įėjimu į Milano Jaunas vyrukas, klaubus žemas stalas, kuriose darbingas Šv. Petras būtu į Pavasario vieną gražią liams, kurie mane lavina, dideles malones.
vietose sėdės apaštalai, ir iš tamstos! Ar nesutiktum dieną, kai visa gamta di mokydami lotynų kalbos būk tvirtas, būk ištiki siauriausią ir brūdniautapytojo kalbos, paI
t. t. Tai buvo nuobodi ir pozuoti, kad nutapyčiau džiavosi visu savo žavėtu- ir teologijos. Mano užsi mas!”
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Vinci stropiai įsižiūrėjo į ką ir jį pažino. Tada, susieji menininkai pasiten- Kitą dieną jis užmato žengė į Milano vieną baž jei būsiu vertas, žengti I tvirtas”, atsakė Pietro vieną jauną vyruką, kurs rimtėjęs ir pakeldamas
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atsiliepiančio į jį dreban “Taip, aš esu buvęs netave
nori
dėl
Savęs
”
.
“
Taigi,
trokšti
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i kaltasis Pietro. Tai buvo
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau je. Po atsiklaupimo ir pa nigu, antruoju Kristum”,; “Aš dar negavau nė mi čiu balsu:
“Kelkis! kelkis! Ne viau i aš, kurs pozavo, kaipo
įsigyk labai naudingą knyga — “VALGIŲ GAMINI garbinimo, jis pakėlė savo
noriškųjų
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”
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goje dar yra pridėčkas kain pasigaminti iš visokių atrodė lyg sapnas! Mat,
mirčiau? Ar tu nori nužu- ^ėl pagarsėjusio menininvaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik ten pamatė jaunikaitį, į- Biandinelli, kol dar tapsi neapleisk Brangiausio Iš dyti savo tėvą, kurį su- ko Leonardo da Vinci
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:
-jo fresko kūrybos”. Ir jis suvilktą ilgoje baltoje tuni kunigu, ar nesutiktum dėl ganytojo, kurį taip mylė krimtai, paniekinai jo
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ruošnias velvetines užlai
rasdamas jo visą turtą, rankomis atsirėmė į fonkai
arti
Jo
buvai,
ir
pats
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918 E. Broadvvay
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džius piknikams ir visokiems
netikėjo sau, kad tai būtų po škico jis kūrė Kristaus
nosi
prie
fontanos.
ROXBURY. MASS.
parengimams.
žemiškasis veidas, į kurį veidą iš Pietro Biandinel- vo labai susirūpinęs, kad “Leiskit man atsigerti Ką tik gavome iš Lietu
Jis stovėjo suža lio veido. Jis apipuošė tą negalėsiąs atvaizd u o t i — aš esu labai ištroškęs”, vos skanių saldainių. Dė
žutė 2 svarai — $1.10.
DRAUGIJŲ VALDYBŲ žvelgia.
dėtas ir neatsižvelgiąs į sunkiai gautą modelį visa Dieviškojo Veido, kurs šiurkščiai pratarė % išgve- Užsisakykite
‘Darbininke’.
maldininkų minią, tik sa- tuomi, kas buvo dailu, buvo meilingiausias, ma rėlis.
ADRESAI
1 *To akiu nenuleido nuo jau gražu ir kilna. Jaunikai- loningiausias ir skaisčiau Moters, kurios sėmėsi I
LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS ŠV JONO EV BL. PAšALPINf
nikaičio. kurs vėliau įžen čio studija, sekant Asy sias tarp žemės sūnų.
DRAUGIJOS VALDYBA
vandens iš fontanos, vie-jI L St. LIQUOR STORE
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Randa veidą Judo
gė į sanktuariiaus vidurį žiečio Giotto o ypatingai
toje duoti kelią, dar truk Parduodam geriausius įvai
Pirmlnlnkns Juozas švagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
atvaizdui
601 6th St., So. Boston, Mass.
Qu smilkalų rūkvlu. Švenč. Fra Angelico, kurs Šv.
625 E. 8th St., So. Boston, Mase.
dė jam. Išgverėlis, rodosi, riu rūšių TONIKA, DEG
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Mėnesiai ir metai ėjo. pradėjo atsigauti ir atsi
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. Sakramentas buvo viešai Morkaus bažnyčią Floren
Vlce-pirm. — Ona Janklenė.
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
•statytas ir Leonardo da cijoje permanė į žemišką Leonardo da Vincio fres- peikėti. Jis nulenkė net Gorčiais
1428 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. Prot. RaSt .Tonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
ir Bačkomis. Visų U.
Prot. Rašt. — Elizabeth Oxalls,
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111 H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass
mas didžiausias ir įvairinusias.
TeL SOŪ Boston 9282
ta malda. Tačiau, jis buvo ponuojanti. kj
itinomis spalvomis Šv. Ma- iš pradžių buvo tokis ne POKIT.TAMS,
Iždininkas Pranas Tuleikis,
VESTUV £ M S.
Ffn. RaSt. — Marijona Markonlutė, ' 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
:šsiblaškęs. Jis negalėjo Dienos ėjc ir Leonardo rijos delle Grazie vaka- mandagus ir šiurkštus. NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
29 VVhfpple Avė., Roslindale, Mnss. MarSalka Jonas Zaikis.
LTAMS. Specialiai kainos su
Tel. Parkvay 0558-W
atitraukti nuo da Vinci pradėjo tapti ne- rienbučio sienoje. Apašta- Leonardo da Vinci tuojau mažinamos.
7 W1nfield St* So. Boston, Mnss. savo akių
Pristatėm greitai ir
Iždininkė — Ona Staninllutė.
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105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio
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po
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Parapijos
salėj,
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Tvarkdarė — Ona Mlaglrdienė,
.
lonumas ir nekaltumas ža lio. Ką daugiui studijavo toją, atrodė gyvi ir vaiz- skubiai braižyti.
Palaukit SOU-th Boston 4147
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. L. lth SL, So. Boston, Mass.
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meniškąją
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malonųjį
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Kasos Globėja — E. Januėontenė,
7:80 vai. vakare, pobažnytlnAj «v>
J. STRIGUNĄ
1426 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Ir kai jaunikaitis lingavo nekaltąjį veHą, ftuo dau- persimainys vietomis. Ta- dą”, balsiai pašaukė me 195Pas
tatnC)
L
ST.,
SO. BOSTON. MASS.
Draugija mvo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkite- sidabrinį rūkylą, tai smil- giau
žmogi&umoi matė čiau, kūrybos meniškas nininkas.
antrę utarninkft mėnesio.
I pas protokolų raStinlnkę.

Kun. A. T. (Samata)
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DARBININKAS

tur gyvenantieji atėjūnai
DARBININKAS
lenkai ūkininkai prie tų
n
(THE W0RKER)
lenkiškųjų draugijų neno
Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as
pažiūrų žmones, lygiai kaip kad buvo Rusijoj teroro ri dėtis. _ .
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
metu. Sudemoralizuotos minios ypatingu žiaurumu Maža, to visi Vilniaus
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
puola katalikus: degina bažnyčias, plėšia nuosavybę, krašto žemės ūkio specia
-------------- by -------------žūdo kunigus ir vienuolius. Ispanijoj pasikartoja ru listai yra politinės polici SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
siškų bolševikų žiaurumai. Kad krašto gerovė jiems jos agentai, kuriems rūpi Entered as second-class
Mass. under the Act of March 3, 1870
Naminis karas Ispanijoj pasižymi negirdėtais nerūpi, tai parodo pilna ekonominė netvarka ir skur visai ne žemės ūkio kultū
mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
žiaurumais. Raudonųjų komunistų valdžia, nesugebė das, kuris suspaudė Ispaniją, bolševikams užėmus ros kėlimas, o jie tik žiū Acceptance for
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
jusi įvesti tvarkos, bet priešingai, davusi kraštui vien kraštą. Bet užtai įsivyravo persekiojimas tikėjimo. ri, kad kuo daugiau ūki
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
suirutę netvarką ir banditišką despotizmą, sukėlė gy Iš tų nežmoniškų persekiojimų religijos, kurie po bol ninkų įtraukus į bėdas, Domestic yearly ...........
$4.00 Amerikoje metams ....................... $4.00
yearly ........... .
$5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
ventojų nepasitenkinimą iki tokio laipsnio, kad jie ševikais visuomet įvyksta, aišku kaip ant delno, kad juos išprovokuotų, kad vė Foreign
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00
griebėsi ginklo Maskvos agentus nuversti. Kilo toks vyriausias ir vienintelis bolševikų tikslas yra griovi liau galėtų ištremti į Len Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
didelis civilinis karas, kad raudonieji ne tik nepajėgia mas tikėjimo. Bedievybė ir jos platinimas iščiulpia
DARBININKAS
kijos gilumas. Esant to 366 West Broadway
South Boston, Mass.
jo numalšinti, bet patys atsidūrė tokioj padėty, kad visą jų sumanumą ir energiją.
Telephone SOUth Boston 2680
kioms sąlygoms, aišku,
vos išsilaiko savo pozicijose. Sukilėliai grasina paimti
Mes kartais nusvajojam apie šiokį bei tokį su be argi galima kalbėti apie pačiai metais. Garsiausi darbštumą, duoda lygybę
Madridą, prie kurio jau visai netoli priėjo. Tarpkalnėbet kokią Vilniaus krašto
se eina desperatiški mūšiai, kuriuose pasitaiko laimė dieviais frontą. Tai yra labai pavojinga psichologinė
pažangą?
Suprantama, to laiko amerikiečiai buvo visiems ir laiko pilietystę
jimų iš vienos ir kitos pusės, bet nulemiančio rezulta kryptis. Bedievis vis bedievis, ar jis stos prieš tikėji
to susirinkimo nariai, ir namus organizuotos vito kol kas nėra. Sukilėliai labai stiprūs. Jiems pade mą atvirai, ar prisidengs kokia pakenčiama ar net kad čia yra ne pažanga, Tarp jų buvo George Wa- suomenės pagrindais,
da vokiečių ir italų orlaiviai, gi raudonuosius remia patraukiančia patriotine skraiste. Jo branduolys vi bet dideli šuoliai atgal ir shington, Benjamin Fran-'
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paskelbė, kad atiduoda žmonėms žemę, dirbtuves, pra skaito tikru tikėjimu ir prieš kurį jie deda stambiau vargą ir skurdą. Visa tai Sherman, Robert Morris,
monę ir visas krašto įstaigas. Tuo demagogišku žy sias savo pastangas. “Bendrasis liaudies frontas” turint prieš akis, kyla James Wilson ir Charles
giu jie mano pakirsią sukilėlių jėgas, o savąsias sus skaudžiai apgavo ispanus. Dabar dėl savo neapsižiū klausimas: ko lenkai nori Pinckney. Gal dabar ma
tiprinsią. Bet to visko išdava yra tokia, kad palaida rėjimo jie turi tiek kraujo pralieti. Ar mes būsime tuo atsiekti? Atsakymas tome priežastį, kuri veikė Vilniaus krašto spauda
K. tėra vienas: nesiskaitant padaryti konstituciją pui- praneša,
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Po didžiojo karo lenkų je keliami balsai, atimti
kas yra pačių lietuvių su Amerikos Konstitucija vietos lietuvių kazimieriebe
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svetimųjų jungą nešusio- į tuvių jų turimą turtą. Mabes į vieną tautą, tas su- Juozas Baliūnas. Jis nuir ašaromis aplaistyta.
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mis, tautomis atgavo savo Į Lyti, kad lenkai jau taip
Tsb. vienijimas yra visų gero- šautas išgulėjo kviečiuose
nepriklausomybę ir suor- i subankrutavo, jog net plė- kų valdžia uždarė net du žiburiu nerasi.
vei.
pusantros paros, kol atvaganizavo savo valstybę.i Šimo būdu nori pagerinti kartu: vieną kartą užda Toks Vilniaus krašto že I
Ji nustato balansą tarpe žiavo komisija ir jį apžiūrė, o po penkių savaičių tą mės ūkio pažangos truk
Dabartinė Lenkijos vals- Į savo reikalus.
'federalio autoriteto ir rėjo. Užmuštasis atrodė
valstybių valdžių. Tas ne- labai šiurpulingai. Vėliotybė skiriasi nuo kitųi čia mes norįme smul- patį skyrių antru kart už dymas kultūringo pasaudarė.
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lio istorijoje dar nežinonaujai susiorganizavusių kįau pažiūrėti, kaip engiagalvelės
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skaityklose
ran
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kiais būdais ją remia, bet
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Amerikos Konstituci j ą,
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kams tvarkytis savo vals- irių. Kaip skyrių uzdary-:į Vilnįaus kra^ Ienk neaišku. Jei lenkai patys kad tai “yra puikiausias nę — taip aiškiai išdėsto, damas savo buvusį pirmitybjje, bet nepalyginamai mo pagrindas nurodomas,
dos cenzūros yra !ai- skursta ir nieko geresnio darbas, kuris žmogaus kad viena dalis negali Į ninką, į bažnyčią jį paly
jiems sunkiau išnaikinti kad esą to skyriaus biblio-isvaj įleidžįamos.
dėjo iškilmingai.
Prieš
nesugeba suorganizuoti, protu atliktas paskirtu peržengti kitos.
Į
pavergtas tautas, gi visų tekoje randasi knygos iri
i įai iš šlėktiško pavydo ne- laiku”. Atsimindami GladJi aprūpina sudarymą ir į karstą jojo raitųjų būrys.
sunkiausia yra paverg laikraščiai Kaune išleisti. Į Lietuvių gyvenamose I duoda nei kitiems geriau Į stono> žodžius, norime vykdymą Įstatymų. Ne' Raiteliai buvo persijuosę
toms tautoms iškentėti i Ar gi tai rimtos priežas vietose neleidžiama steig i gyventi. Lig šiol visos kreipti dėmesį į mūsų pagal karališkų teisių ar baltais rankšluoščiais su
lenkų priespaudą ir ne tys? Vien todėl, kad sky ti pieninių, o seniau vei- lenkų pastangos Vilniaus konstituciją. Kodėl Jung. ba panašaus autoriteto, gedulo kaspinais. Karstas
žmonišką sauvaliavi m ą. riaus bibliotekoje rasta ū- Įkiančioms daromi įvairūs i krašte organizuoti koope Valstybių Konstitucija y- bet per žmonių atstovus, buvo vežamas apsuptas
Dar taip neseniai pati kiško turinio knygelė, ar- trukdymai. Adutiškyje ir ratyvus, ūkio draugijas ir ra puikiausias dokumen kuriuos žmonės patys iš vainiku, kurį nešė gedu
Lenkija ineše svetimųjų ba, kaj narių sąraše nepa- Dūkšte lietuviai ūkininkai kitas panašias įstaigas bei tas?
lingai pasipuošusios mer
renka.
jungą, dabar gi
ji
pati
sa

- - Įžymėtas narių amžius, rei- užsirašė, sudėjo pinigų ir organizacijas nuėjo vėjais Ji buvo priimta susirin- Ji duoda kiekvienam gaitės. Iš bažnyčios veliovo pavergtoms tautoms ir kia uždaryti skyrių?’ Čia užpirko pieninei mašinas, nes nesugebėdami net tin-jkime, kuris buvo sušauk žmogui, laisvę, duoda lais nies draugai karstą nešte
kraštams nukalė dar sun- ; n
£ra nieko kito, kaip tik
_ . bet lenkai neleido pieninei karnai vesti jie įtraukė ū-' tas Philadelphijoje, gegu vę tikėjimams, kalboms ir! nunešė į Punsko kapines.
nėra
•
w
Į Ant kapo sudėta nemaža
kesnius vergijos pančius, priežaščių ieškojimas. Su veikti, o ten pat įsteigė kininkus į skolas ir var-i 4.^0
, žės 25 ***.•?
d., JL1787
m 1F
• O • AA1.,
HZ' spaudai.
Lietu viams, ukrainie-! lietuvių ūkio draugijų savo pieninę. Dabar minė- ,gus. Dėl to nei vienur ki-Į baigta rugsėjo 17 d., tais 1 Ji ragina taupumą ir,vainikų
čiams, gudams ir kitoms
VALERAS
lenkų pavergtoms tau
VALERAS
toms ar jų dalims lenkų
Gelbėkit!
(Traukdams žingsnį atgal.)
jungas dabar daug sun-i
AUDRIANAS
O ne, tas reiškia Romos viešpatijoj
kesnis negu buvęs prieš
Pailsai
vargše.
Daleist krikščionim valdyt ir mokyt.
(Sugriebdamas Jurgį į glėbį ir maloniai jį glau
karinis rusų jungas.
JURGIS
PENKIŲ
VEIKSMŲ
TRAGEDIJA
sdamas.)
Kad taip yra visiems]
(Lėtai, bet su nauju pasiryžimu, išdidžiai.)
Parašė
ryškiu pavyzdžiu gali bū- i
JURGIS
Užsitikėki, viešpatie pasaulio,
Atleisk, ciesoriau,
ti kad ir paskutinieji Vii-i
Vincas Nagornoskis
Kad
viešpatauti
tau
bus
daug
lengviau,
Mano
silpnumą;
priklupau
netyčioms.
niaus krašto lietuvių per-j
Kuomet vien sieksim meilės, doros, taikos;
(Už valandėlės, gailestingai žiūrėdamas į Va
sekiojimai. Be jokio rei-i
(Tęsinys)
O ne griebėžių, kraujo ir vergų.
lerą.)
kalo ir be priežasties už
Kuomet tas siekis taps bendras žmonijai,
VALERAS
darinėjamos lietuvišk o s Negu pasmerkti save pragaran.
Valdžiai bus lengva valdyti, nesą,
Tai
niekis,
niekis;
matau pailsai.
Todėl
marmuriniams
stabams
neaukosiu;
mokyklos, išdraskomos ir
Kur
žydės
dora
kiekviens
ras
teisybę;
Vesk
pailsėti,
tenai
ant lovelės.
sunaikinamos lietuviškos Nenusidėsiu tokia nuodėme.
Jisai persilpnas atsakymą baigt.
Kur žydės taika kiekviens praturtės;
(Baigia lėtai, visai pailsęs.)
skaityklos, terorizuojami
(Audrianas veda Jurgį prie lovelės, o Valeras,
Kur žydės meilė tenai skambės giesmė
VALERAS
Silvanas
ir Anastazas traukiasi. Audrianas ap
lietuviai mokytojai, bau
Dangiško būvio pasitenkinimu.
(Nusiminęs
kraipo
galvą.)
klojęs Jurgį taipgi išeina. Scena pritemsta, bet
džiami ir tremiami lietu
O mums juk Viešpats apleisdams prisakė:
nuo
lubų labai giedras spindulys apšviečia gu
Reiškia
nenori
pagerint
sau
būvio.
Dorai
gyventi,
mylėt
artymą;
viai tėvai, kad jie išdrįsta
lintį
Jurgį. Iš už Apolo statulos išeina Šėtonas,
Nepageidauti svetimojo turto;
savo vaikus mokyti lietu Gerovės, laimės nenori ieškot.
apsirėdęs
raudonu aptempiamu kostiumu, su
Šelpti viens kitą, Dievą garbinti...
ANASTAZAS
viškai, persekiojami lietu
diržu ir kardu per juostą apsijuosęs; apsiaus
Draugijai stovint ant pamatų tokių,
viai kunigai, atiminėja Destis, dievyste, mums aiškiai matyti,
tas
raudonu ir iki kojų apsiaustu; ant galvos
Nieks nekraus valdžiai daugiau rūpesčių.
mos lietuviškos knygos, i Kad jame jausmų žmoniškų nėra.
raudonas
turbanas su plunksna ir dideliu dei
Atpenč, pas juos, pas krikščionius rasi
(Su
panieka
rodydamas
į
Jurgį.)
mantu. Jis stovi valandėlę, rankas sudėjęs ant
Daugiau paramos viešpatavimui;
laikraščiai, nežmoniškai
krūtinės
ir ciniškai šypsodamas; paskui prabyla
Nes
su
jais
karo
vėtras
apmalšinsi
JURGIS
baudžiami tie lietuviai,
tyliu
sarkastišku
tonu.)
Ir svietui ramybę užtikrinsi...
Klysti, demonų tame, aš atjaučiu
kurie drįsta per radio
A! kokia laime žmonija gėrėsis
SCENA IV.
klausytis pranešimų iš Kur kas aistresnius jausmus negu tu.
Kada karo skardūs trimitai nutils...
(Pakelia
galvą,
atsako;
vėl
ją
nuleidžia
ir
grie

Kauno. Vienu žodžiu, pas
Jurgis ir Šėtonas
O! Visagili! paskubink tas dienas;
biasi už širdies.)
kelbtas žūtbūtinis karas
Daleisk man rojų ant žemės matyt!...
ŠĖTONAS
VALERAS
(Didžiausiame entuziazme, rankas iškėlęs ir
prieš visa tai, kas yra lie
Mirtina
dulkė!...
Bet galinga siela,
(Labai maloniai.)
žiūrėdams aukštyn bando pirmyn, bet su pir
tuviška, kas lietuvių šir
Jau man daugybę dvasių paveržė.
pasakyk man kas yra tau brangu?
mu žingsniu pradeda svyruot ir puola į AudriaJą reikia gundyt su visu gudrumu,
džiai yra brangu ir miela. Tai
Kas tave žavi, ko tu ilgiesi;
no
glėbį.
Valeras
labai
susirūpina.)
Ar duoti mano galiai nykt visai.
Kovojama nesiskaitant su Idant žinočiau kaip vest tavo bylą,
To nędaleisiu. Kol esmu Šėtonu,
VALERAS
priemonėmis su tais žmo Kad nereikėtų man tave pasmerkt.
Pragaro Ainias turiu dauginti.
Kas jam*
nėmis, kurie apsigynimui
Turiu jį gauti variu, klasta, melu
t
’ JURGIS
*
SILVANAS
ir tiesos pareiškimui netu
Ar prigavimu... Reiks pasiūlyti
(Atsigaivindamas, maloniai nusišypso į Vale
Jis alpsta!
ri jokių priemonių ir ga
Sveikatą, grožį, jaunimą, galybę,
rą.)
Sostą šios žvaigždės, gal klius į sląstus...
limybių. Maža to, pasta Vargiai surasi, ciesoriaus didybe,
ANASTAZAS
I
•v
Kelkis.
Jis puola!
ruoju laiku lenkų spaudo- Išteisinimą kryžiaus karžygiui.
TELEPHONE
2680
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DSRBIrJINKAS

— Jack Sharkey, įžymu-1 du, kad Bostonas ir jo pa- tokį gyvenimą, arba ge- laimingiausia vieta pasau rys nežino naujų madų ir
sis mūsų tvirtuolis, ir da' dangė ir lietuvių gyveni- riaus, joms gerai būtų lyje. Ankščiau ta sala bu dėvi taip, kaip dėvėjo jų
kartą su visu smarkumu me tokią įžymią dalį vai rasti darbą fabrikuose. vo negyvenama. Tiktai bobutės prieš šimtą metų.
atgal
pačių geriausių dina? Ne vien tik Jack kur kitos biednos darbi 1816 m. į šią salą atplaukė Nėra saloje ligoninės, po
kumštininkų pirmon eilėn Sharkis, Ona Kaskaitė ir ninkės’ nenoroms dirba, būrelis žmonių. Tai buvo licijos nei kalėjimo. Teisė
ir jos vedėjus už nereika riščiuoja. Nepaprastas už jiems panašūs, bet net ir nuo jų pasimokintų kaip “Falmutho” laivo 7 jūri jo pareigas eina kunigas,
— Ne tik dabar, bet ir lingą jo pašiepimą... Iš ša simojimas. Kadangi mažai gražesni sumanymai, rim- įvertinti gyvenimą.
ninkai, kurie susipyko su kuris išsprendžia visus
kitados ištautėjimo žygis lies žiūrinčiam ir gal viso kam tenka kartą pralai tesni veikėjai vis daugiau Paprastas atostogų pa laivo kapitonu ir nepano pasitaikančius ginčus. To
visur ir visados su vardų dalyko geriausiai neišty- mėtą drūtuolio vainiką ir siai iš ten iškyla. Nepasi tarimas yra išsimiklini- rėjo toliau keliauti dėl al dėl jie labai stebisi, kad
ar pavardžių darkymu rusiam, ne taip jau leng da kartą panešioti. Gi duokit, bostoniečiai!
mas šviežiame ore. Ir tas gos nemokėjimo. Du jūri kitur pasaulyje žmonės
ninkai atsivežė su savim kerštauja, kelia karus ir
prasidėdavo. Taip, kad net va patį galutinį žodį tar Sharkis mano, kad tai tik
ir įžymiausis italų muzi ti. Tai vienok ir vien dėl mažmožis. Ir, jei tik jis
"1?- savo žmonas, ir visi apsi žudo vieni kitus. Dabar į
gyveno saloje. Išlipdami į salą kartą per metus at
kas ir kompozitorius Ver to visą dalyką tik ranka viens taip manytų, nebūtų
žio
oro.
Visi,
kurie
praleidi iš šios viesulos nagų I numoti, irgi nebūtų svei nieko tokio ypatingo. Tuo „
. , x. , .
do savo žieminius vakarus salą jie su savim pasiėmei plaukia anglų laivas, at
išsprukti nesuskubo. Bu ka. Tuo da labiau, kad a- da labiau, kad Sharkis Ką reikia daryti kad 11-;
tuose kambariuose reikalingiausius darbui į- veža jos gyventojams lai
kti
sveiku
vasarą,
tai
pni
f
?
...
. . ,, , _ ran-dus ir truputį rūbų, kraščių, darbui reikalingų
vo taip. Gimė Italijoj. Iš noji įstaiga ir jos vedėjai taip manyti jau nuo seniai
klauso
nuo
to
ką
žmogus
besimokindami,
ir tt. tureitalų tėvų. Reiškia, italas. jau ne pirmą kart pana įprato? Bet, jei taip jam
vasarą
švie-i NauJiej' salos gyvento- daiktų, kuriuos išmaino į
sako NewJv^ Pra ei? 1
O betgi krikšto užrašą šiai prasikalsta... Iš šalies manyti ir kiti padeda, — daro žiemą,
jai pradėjo dirbti žemę, žvėrių kailius ir kitokius
o.
__
'
ziame
ore.
ore’
naudojo maistui vietinius gyventojų gaminius. Iš
beskaitant, mažiau su is žiūrinčiam atrodo taip. A- tai jau visai kas kita. Yorko Sveikatos Komisi- a
jonierius.
'
Milijonai
žmonių
ypaaugalus ir augino ožkas ii tiesų, tai laiminga vietelė.
torija susipažinusiam, ne I našai nuskriaustas asmuo Nors ne tas rūpi mums.
„
•
j
tingai
moterų,
reikalauja
“M. L.”
kartą abejonė užklausimo Įj yra pirmos rūšies lietu Kas labiau galvoj mums,
Beveik visi vyrai ir dau-, ® .
. ’
.. ... avis. Čia jie jautėsi laisvi
.
i
•
•
permainos
vieton
pailsejitašką stato. Ve kame da-, vis. Daug gero Lietuvai ir tai, kad jis ir visų mūsų gumas moterų sunkiai 1
_
,
\. „r ir laimingią nors apie 40
,
v.
:
mo.
Daugelis
tą
priiaucia.
metų nė vienas laivas ne
lykas. Verdės tėvai aiš Amerikos lietuviams pa vardą plačios Amerikos dirba per žiemą, o vasarą _
® .
.r ,
f
,
.
.....
Pailsęs
biznierius
iš
kurie
priplaukė. prie tos salos.
kiai krikšto tėvams įsako, daręs. Nors tuo nesidi- visuomenės eikštėn paskui jie atostogauja. Kitoje .
. . ..
. .
J
/
laikraščiai
krečia
juokusi
■ ir jie nieko nežinojo, kas
jog vaiko vardas turės džiuoja ir tam tyčia apys save ir da kartą velka, pusėje, daugelis vyrų ir
kuomet
eina
į
teatrus
pa

darosi pasaulyje. Vėliau
būt Giuseppe Fortunino kaitos neveda. Ir, jei tyli Labai plačiai ir aiškiai, moterų (ūkininkų) sunilsėt,
gerai
žino
kaip
svar

retkarčiais prie salos at
Francesco Verdi. Kūmai, jis, kam rėkauti mums?... Ir, nors ir daugiau įžymių kiai dirba per visą vasarą,
Dr. John L. Rico
bu
yra
permaina.
Bet
tik
plaukdavo laivai ir atvež
aiškus dalykas, tik taip Prieg tam yra da ir dide asmenų šičionai jau tu- ir jeigu gali biskutį pail- į
New Yorko Miesto
kunigui ir pasako; Betgi lis ir įtakingas klebonas. rim, tai vienok nei jokis sėti, tai tą daro kada ū- gaila, kad jie tą permainą' davo gyventojams reika Sveikatos Komisijonierius
kunigas ištautėjimo vor Išeitų, kas bereikalingai kitas, nei visi kartu sūdė- kės darbas pertrauktas/ randa viduje, o ne ant lingų daiktų ir naujienas
iš pasaulio. Dabar saloje Atgal žiūrėdami į žy
tinkliais gerokai supainio įžeidžia jį, įžeidžia ir tuos ti, tiek daug svetimų aty- Moterys sunkiai dirba sa- lauko.
Raštininkai
ir
panašūs
yra 169 gyventojai: 93 vy mius pagerėjimus sveika
tas, ne taip, o tik savaip žmones, kuriems jis vado dos mūsų pusėn neatšau- vo namuose ir ištikro jos
darbininkai,
kurie
lanko
įrai ir 76 moterys. Visi jie tos aplinkybėse per perei
vardus nukreipia. Pagal vauja. žodžiu, anaiptol kia, kiek atšaukia jis vie- reikalauja atostogų. Daujo išėjo kur kas kitaip. toli gražu nepaneši ko nas. Mat, ne vien tik jo gelis vyrų ir moterų nie- I vairius žaidimus laukuose gražiai; sugyvena tarpusa- tus šešiasdešimts metų,
ištikro galime entu
Vadinasi, — Joseph For- kiam ten tautiniui, mora- kumštis, bet ir visa jo as- kad nedirba, bet vistiek Ir I jau geriau daro. Pirmiau- įjvy. Prieš kelioliką metui mes
ziastiškai žiūrėti į kas bu
tunin Francois Verdi. Ki liui ar intelektualiui nykš menybė taip jau lietuviš- j tiems atostogos reikalin- šia praleidžia laiką tyra- ! jie pasikvietė iš Anglijos vo atlikta. Bet mes turi
me ore, antra, tie įvairūs kunigą, kuris aprūpina jų
taip sakant, iš krikšto už tukui.
me atsiminti, kad mūsų
Priešingai yra ka, kad net ir mažai šia- gos.
rašų, Verdi daugiau panė viens iš tų, ką tą pačią į- me klausime valkus ame- ! Atostogos reiškia įvai-! žaidimai jiems duoda pa dvasios reikalus. Žinoma, I progresas sveikatos daly
ši prancūzui, kuriuo nie staigą, — jos laikraštį ir rikiečiai nepastebėti spra- rius daigtus,, įvairioms Į raginimo. Kiton pusėn, ū- Į pirmieji salos gyventojai kuose daugiausia apėmė
”
kad nebuvo, negu italui,’ jo vedėjus taip aukštai iš- gos nesuranda. Ir dėlto gi?. kliasoms.
Pav., raštinin-! kininkas, kuris dirba pen- jau mirę, bet jų vaikai ir mažų vaikų ir jaunųjų
i kioliką valandų į dieną, anūkai, kurie čia gimę ir
kuriuo ištikrųjų yra.
I kėlė. Kitaip sakant, kur prie kiekvienos progos kas turėtų laike atostogų nuo pavasario iki rudens, augę, visai nenori girdėti žmonių ligas ir tarpe tų
sulaikymą ligų ir mirčių.
Verdi, kaip ir visi kiti kas aukščiau stovįs, negu jam jo lietuviškumą pri atlikti tokį darbą, kuris gali gražiai praleisti nors apie kitus kraštus.
Mažai to progreso mes pa
muzikai, be galo jautrus tie, ką jį ant juoko palai meta. Laimė mūs! Na ir verčia vartojimą muskulų, dvi žiemos savaites miesžinodami, jog tokis spor o fabriko darbininkas rei
Šita sala susidomėjo an darėme kaslink ligų vėles
ir gailestingas buvo. Aną kė.
į
te.
Ir
tas
pats
su
jo
žmo

nio amžiaus.
jį elgetą, kurį kitados da Visuomenė yra labai pa tininkas Amerikos visuo kalauja poilsio. Mergina, na. Yra svarbu gauti idė glų mokslininkai. Aplankę Dauguma iš paprastų
menei reiškia daugiau, ne kuri vartoja rašomą maši
Tristan da Kunjo salą jie
vaikučiu būdamas, o savo kantrus padaras.
Taip gu karas, santaika ar pre nėlę, arba pakuoja cigare- jų. Žmonės, kurie per dau buvo labai nustebinti. Sa vėlesnio amžiaus ligų už
tėvukų užeigoje pažino, kantri, kad nekartą, ropuola žmogų po valiai
gelį mėnesių vartoja tas
ir dabar jo ne tik neužsi j dos, jos kaip ir nebūtų. O zidento rinkimai, nors tus, arba virėja keno nors pačias idėjas, pasiliks los gyventojai visai neži Daugumoje atsiti kimų
gina, bet priešingai, jį > betgi yra. Ir šiame klau- bent dvasioje paskui jį ■ namuose, turėtų atosto sveikesni ir linksmesni no pinigų ir visus reika sergantis visai nei nepa
ir sau tos gas praleisti lauke. Pail
lingus daiktus įsigyja žysta pradinių ligos ženk
tankiai pas save kviečia j Sime jos kantrybė jaul ge- i sekime ir jam £
jeigu
išsimokins
naujų
isus motina ir žmona turė
ir meiliai praeities daly nnkfli
Kvr.lfl.ii.
dėjų linksmumo. Nereikia mainais už savo gaminius, lų ir apsireiškimų. Ta
rokai miRpkiiRi
nusekusi. Sfl
Sakyčiau,
tų
pailsėt,
palikdama
nai Maitinasi jie daugiausia gailėtinas daiktas,
ne!
kus su juo narplioja.
pirm, negu kam rodos, ji — Amerikos nepriklau- mie savo vyrą ir vaikus, j užmiršti kaip juoktis.
;
bulbėmis,
daržovėmis
ir
kartais
greitas
suėmimas
Verdi iš pat pradžių ku galinga savo žodį tars. Ir
FLIS.
somybės
dvasia
Bostone
susieit
su
kitoms
mote1
ožkų pienu. Rečiau varto ligos, kuomet tik ji prasi
nigu būti ketino. Tik pas- i tik tada paaiškės, kas
užgimė. Patsai Washing- rims, ir gražiai ir ramiai
sią žuvis. Jie visai nežino deda, gali ligą ant syk su
kiaus ir visai netikėtai ne baitas: _ ■ ar didžiausių tonas visų pirma Bostoną praleisti laiką. Turtingos
į alkoholio ir jokių svaigi valdyti.
kunigu, o tik muziku būti ■ nuopelnų tautai ir bažny- aplanko o tik paskui už merginos, kurios aukauja
namų gėrimų. Užtat visi Kuomet žmogus pasieki?
pasirenka.
I čiai užsipelnęs ir nieko ne-!
’imasi.
•
Ir po šiai laiką linksmybės dievai1 salos gyventojai yra labai 45 arba 50 metus vienas
- Ne taip labai seniai ka,tas ir tikras veikėias’! dienai
rii
dienar rimtesni amerikie- tei, ir kurioms gyvenimas Pietinėje Ramiojo van- sveiki. Nei apkrečiamų nei iš svarbiausių užduočių y
ra pasidavimas savęs gy
tūlas įžymus veikėjas iš ar mažai kam žinomi jo gįaį žiūrinėjo į Bostoną nusibodo turėtų praleisti denyno dalyje yra nedide- šiaip sunkesnių ligų jie vi dytojui nors sykį į metu;
................ Tik valan- kaipo į kokią tautinę vasarą kokioj nors moky- le sala Tristan da Kunjo, sai nežino. Jų butai jaudrįso viešai nupeikti pa- priešininkai,
dėl pilno peržiūrėjimo
šventovę? Ar-gi nežingei- i kloj, kur matytų visai ki- kurią keliautojai vadina kūs ir švarūs. Bet mote- Kiekvienas automobil i <
čią didžiulę mūsų įstaigą džiukę...
savininkas regularišk a
Kur jis pasiekia jėgas valdančias;
Klysti, mirtini! Aš tau juk ne siūlau
(Pakelia ranką. Jurgis bunda ir lėtai keliasi.)
duoda automobilių per
Jas
sau
pajungęs
ir
pasinaudojęs,
Jokių
blizgučių,
pigių
niekniekių;
JURGIS
žiūrėti, ir kada jiems me
Jam nėra nieko neapgalimo.
Bet kas ant žemės yra geidžiamiausio
Kas tu?
chanikas praneša, kad ka
Jis viską gali.
Ir žmonėms tveria būklę...
ras gerame padėjime, ta
ŠĖTONAS
(Jurgis traukiasi nuo jo su išgąsčiu.)
JURGIS
be jokios baimės jie jį to
(Išdidžiai, rankos ant krūtinės.)
JURGIS
(Su
panieka
ir
garsiai
nusijuokdamas.)
liaus varo. Bet visai kai
Magas tyrinėtojas!
Tai
tu
visagalis?
Dangiška?...
kitas su stebuklingiausi?
Žinovas visų gamtos slėpinių.
O ne!... Tik vienas Dievas pasaulyj!
Taip, bet supraski didis mage kad.
iš visų mašinų
žmo
JURGIS
Didesnis saikas mažesniam netilps.
ŠĖTONAS
gaus kūnu. Ne taip daž
Aukštai stataisi.
Mes juk negalim jausmų permainyti
(Artėdamas ir ciniškai pertikrinėdams.)
nai girdime apie žmones
Ir tuoj gėrėtis būviu dangišku...
Tu jo nematei, o daug iškentėjai
ŠĖTONAS
kurie kreipia tiek dėmesi(
Neužsipelnę, savęs neapvaldę;
Vien vaidentuvėj, kurs nuolat vylios
(Kerštingai.)
į
savo kūną, kiek kreipia
Angelų laimė mus tik apsvaigins;
Tave prie kančių, vaitojimų, maldų;
Tikėk, tas laipsnis
įsavo karą.
Tik tuolaik užblizgės ir vėliai paves
Prakaituot varge nusižeminęs.
Man brangiai kaštavo.
Geismams iš naujo kilti ir kankint...
Automobiliaus eksper
Kam tą kentėti kuomet yra proga
JURGIS
Ką tu man siūlai gera tik tam laikui;
Būt visad jaunu, pastoviai gražiu;
tas žino, kur rasti trūku
(Su užsitikėjimu ir viltim.)
Ką aš stengiuos pelnyt tęsis amžinai.
Džiaugtis sveikata, garbe ir galybe;
mų. Ir taip su gydytoju
Tai tu gali
Ką tu. man siūlai yr tik peteliškė
Kitus valdyti, ne vergaut kitiems?
Jį užinteresuos smulkme
Man skausmus, diegius nuo daugybės žaizdų
Prieš kalnus aukso neišsemiamo.
Kam kęst? Kam skursti? Džiaugtis kitų laime,
niškiausios informacijos
Palengvint, nušvelnyt; man visur skauda,
Ką tu man šildai netur jokios vertės,
Jeigu pats galį gyvent laimingai?
apie tavo kūną ir sveika
Diegia ir gelia.
Tai tik blizgutis, nes pereinamas.
Nekęsk, nevergauk! Sustok, būki žmogum!
tą. Jeigu po peržiūrėjimi
(Liūdnai galvą linguodamas.)
Aš žmogaus geismus galiu patenkint.
ŠĖTONAS
jis tau praneša, kad svei
Duosiu tau viską: sveikatą, jaunumą,
(Neramiai sarkastiškai.)
ŠĖTONAS
kata gera, kad nėr ko bi
Grožį, galybę, sostą šios žvaigždės!
Bet juo galėtum džiaugtis ilgą laiką
Nekentėki! Aš
jotis, tai kokis žmogui su
JURGIS
Ir gyvent sveikai, laimėj, gerbūvyj;
Turiu balsamą skaudžiausiems skausmams.
raminimas. Bet jeigu ji!
O už tai kaina?
Nes tie blizgučiai vistiek malonesni
Ir pragaro kančias galiu palengvint;
rastų ką blogą, tai gera
(Gudriai šypsodamas ir atsigaitydamas.)
Negu sielvartas, kančios, rūpesčiai.
Aš jomis valdau, aš žaidžiu jomis.
mums apie tai teisinga
ŠĖTONAS
JURGIS
JURGIS
žinoti, o ne spėti.
(Puikybėje išsitiesdamas.)
(Biskį nusiminęs.)
Daug saviniesi.
Lenk kelį prieš ma|e!
Nuo tų nelaimių nei viens nėra liuosas.
VALGIŲ GAMINIMAS
ŠĖTONAS
Ir garbink mane savo viešpačiu!
Jos visus griaužia, bet visi tur kęst
i
Ką tik išėjo iš spaudos VaJgtc
Tik kas man priklauso,
Vienodais jausmais; neranda skirtumo.
Gaminimo Knyga, kurioje yn
JURGIS
Galybę gydyt gamtos jėgomis.
Ar tai karalius, ar tai elgeta,
daugybė receptų — nurodymt
(Tyliai ni sijuokęs.)
Abudu
turi
tiktai
penkis
jausmus
JURGIS
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
To ir lūkėjau, kad save išduosi.
Saikuoti savo vargus, smagurius.
Tai paprastas būdas.
gaminti valgius. Taipgi šioji
Numetei kaukę, stojais kuo esi,
Karaliui
sostas,
skeptras
ir
vainikas
knygoje
nurodo kaip galima pa
Pagundymo šmėkla. Manai blizgučiais
ŠĖTONAS
Nėr
geidžįamesni
negu
elgetai
sigaminti iš įvairių vaisių vyną
Prisivilioti mane į sląstus.
(Oratoriškai išguldinėdamaš.)
Trupiniai duonos. Abiems juqs praradus
Jos kaina tik $1.00. Knyga tur
(Žengia
žingsnį
atgal
ir
pakratęs
gilvą,
gar

Rankose žinovo,
Bus lygūs vargai, lygūs rūpesčiai.
223 puslapius.
siai.) .
Jis persikeičia į viršgamtinį...
Toks
mus
likimas
kartus;
bet
jis
baigsis,
Užsakymus su pinigais siųski
Išsižadėk to, aš permatau aiškiai,
Kas rūpestingai tyrinėja gamtos
O amžinystė niekados: todėl
Į
te “Darbininkas”, 366 Wes
Tu
bandai
mane
pigiai
nusipirkt.
Slaptybes ir išmoksta jas vartot;
v
Broadvay, So. Boston, Mass.
(Bus daugiau)
ŠĖTONAS
Tasai prieina prie viršgamtos ribų
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iresnei klausytojai ašarė į
»ya; garbė tiems visiems' pačiu ir turėtum pateisinlę išspausdamas. Daug, o| Gary Šv. Kazimiero para-|ti. Pagaliau, ar neatėjo
įsigykite
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!į vacijų susilaukė kun. J.
pijiečiams, kurie sykiu su Tamstai mintis į galvą,
Į Vaitekūnas, kun. J. Švagklebonu per taip trumpą kad tą klaidą galėjo padapkiėtybes katekizmą
jždys
ir
garbės
svečias
dr.
laiką atliko tokiuos milži- ryti ir pati redakcija? Tai
KOLONIJOSE
J. Leimonas, kuris čia o-* i įmok n„ati A;Je Amerikos Piliečio Teises ir S aiškus darbus. Bažnyčia ką gi dabar pasakytum?
ficialiai su vyčiais ir at įf
Priedermes
| labai gražiai išmaliavota Nors sakai, kad toji, apie
Nepaprastesnės tačiau sisveikino. Koncertinę da '.i. Jai ruošiesi - <<auti PflietyMs Popierius, tai ši knyslė dau? | ~ Įai ™oPelnas architek-j Montrealą žinutė ir vaibuvo ir kitos pramogos, lį. atliko visų vietoje my j,f. juius putins, nes jcĮt randasi daug Klausimu ir Atsakymų f to, kun. S. Draugelio, kaip j Riskai parašyta, bet seang’u ir lietuvių kalboje.
g jį vadina parapijiečiai, kant ir paties kritiką, nekuriose buvo daug širdies giama damininkė p. Ad. Vt
f
’
.
.
kuri
padiiMickevičiūtė
ir rūpesčio įdėta. Nieka
Taip pat su pagalba darb- perdaugiausiai jaučiausi
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
į
dos r.eišdils iš atminties navo porą daineliu. Jos
ščiu ir uolių parapijiečių vyriškumo! Be to, labai
Siuskite
užsakvmus:
♦
‘
•
•
?:
baigiama tverti graži ge keistas reiškinys, jei pat
Dvidešimts ketvirtasis puikus rugpiūčio 4 d va balsas stinrns. galingas, T.i
“
DARBININKAS
”
va
’
domas,
re^?.puikiai
t
karas
ir
naktis,
kad
visi
ležinė su akmenimis stul sai būdamas montrealieVyčių seimas šiais me
t 366 \t i.r. tuhvay,
So.
Boston,
Mass
■>.
gražiai
skarutė-H
pais tvora aplink parapi čiu jauti nepasitenkinimą,
tais įvyko Providence, R. Seimo dalyviai ir nemažai prastai
puikioje,
kaip
vie
”
,o
s
k
:
ta
•
vietos
svečių
plaukiojo
jos
nuosavybę. Tam dar kad spaudoje pažymėta,
I. rugpiūčio 4—6 dd. Pui
kiai ji suorganizavo ir kelias valandas gražiu lai kalbėtojas išsireiškė, ‘na- Toliau — parapijinėje liavoti
1
dar prieš Velykas bui vadovauja klebonas ir jog montrealiečiai nesnau
.
Jauna
d°
;
dangės
salėje
’
vu,
kur
grojo
neblogas
tvarkė 103-čioji Vyčių kp.
salėje grindis rado supu ir prieš Velykas turėjo iš parapijiečių gavo dar džia, bet dirba. Primetimą
inžinierius. turėtum daryti tik tokia
su karštu dvasios vadu benas, kur jaunieji mėne nininkė jei tinkamai dai- vusias. Įdedamos naujos būti baigta. Bet klebonui vieną titulą
c»
1
Sc*
'f'*
’
n
os
keliu
eis.
te.i
g
kun. J. A. Vaitekūnu ir sienos šviesoie puikiai pa
grmdvs. Parapijos nuosa- susirgus visas darbas tu Ir ištikrujų reikia pasa me atsitikime, jei apie
pirm. J. Kuprevičium, ku sišoko ir pasidžiaugė gra rėti dar daugiau pasise- vybė — visas blokas — rėjo sustoti. Po Velykų, kyti, kad kun. S. Drauge Montrealą būtų parašyta
riuodu ypač daug pasidar- žia gamta, gražiais žibu kimo.
neaptverta. Kun. S. Drau klebonui pasveikus, dar lis kūnu ir dvasia atsida priešingai. Kad nesurašyti
Paskutinis
Vyčiu
seimo
riais
nepamirštino
Provibavo, kitiems jų draugelio pastangomis šian- bas tęsiamas toliau. Pir vęs tai parapijai. Jo dienų korespondencijoje nuveik
gams juos gražiai re- den.ee miesto, matomo iš vakaras paskirtas šo , diena jau pusė didesnio mutiniai iš parapijiečių, ir nakčiu svajonės — kaip tieji jų darbai, tuo ir ne
kiams, kuriuose buvo ne darbo atlikta — jau ran kurie atėjo į pagelbą kle gražiau ir dailiau išpuoš nusidėta. Bene kas pri
miant. Pati Seimo eiga, be tolo...
abejo, yra gražiai užra- Tačiau bene svarbiausia paprastai jauki į
dasi tvora.
bonui, buvo — Andrius ti bažnyčią, pagražinti šv. verstų duoti dėl to atskai
tik
visi
gailėjo,
Kazimiero parapijos nuo tą priešingos srovės as
syta sekretorių lapuose ir pramoga buvo bankietas
Vaškelis,
Simonas
Braį
Eot
kas
s.-arbiausia,
kle

apie tai čia rašyti svečiui, puikiausiame Biltm ore butinis vakaras
zauskas ir Juozas Širvins- savybės plota, sodinant menims, kaip patsai? Apie
bonui
lūpijo
atnaujinti
ir
nesibaigė..
medelius, sėjant žoles ir gerbiamą mūsų kleboną
ne delegatui, netenka. Ta Hotelyje, kur buvo parin
kas.
P.
Brazauskas
pasko!
pagražinti
bažnyčios
vi

Dzūkas VarCn
nieko, tautininkėliai. ne
čiau niekaip negalima ty kta viena gražiausių sa- •
lino lentas, sustatė bažnv-1 tain toliau.
dus.
Ką
jis
daro?
Kviečia
lomis praeiti pro gražias liu, penkioliktame aukšte
čioje žėglius ir pradėjo' Beje, dar turiu priminti, gali pasakyti. Apie tai ga
r’P ’ t
į
pagalbą
visus
parapijie

i kad jo iniciatyva sodelv- li kalbėti tik katalikiško
pramogas, kurių providen- iš kur vėl buvo puikia’
mabavojimo darbą.
11 j
čius.
Ir
št;
i
tuojaus
pasi

ciečiai svečiams tikrai matomas miestas, jo ra-‘
Meniškus pagražinimus 1 je už mokyklos įtaisytą sios organizacijos, su ku
siūlo
trys
r.icterys
sukelti
platformą šokiams, kur riomis jis dirba ir kaipo
puikių parengė.
mūs, Paryžiaus šviesas į Providence, R I. —
lėšas baitinimui bažny atlikti buvo kviesti spe vasaros
metu atsilieka ' dvasios vadas joms vado
Susivažiavusius svečius, primenantieji, žibur i a i. I Lietuvos Vvč:ų s ei
čios. štai j ’s: Konstancija cialistai iš Chicagos. Ta piknikai ir kitokios pra- vauja. Jeigu jau ir būtų
Seimo išvakarėse, rugpiū- Bankieto toastmaster i u į nraėio išsiimi*'"pi
Pažoriciič. Stclla Kuizinio- čiau jų darbas nebuvo tin ——. Taip pat įgyta jaučiamas,
kaip sakai,
buvo
gabus
kalbėtoja
s
a
d\°sčio 3 d. providenciečiai
vavo daug įžymiu v
nė ir Zuza a Galinauskie- kamai atliktas ir tuomets mos
klebonu
Jonu
Bobinu ne
naujų bažnytinių rūbų —
tiesiog nustebino savo pui vokatas Mileris iš Worces- Seimo Rengimo Kom
ne. Jųjų pastangomis bu j atsai klebonas pasiėmė arnotų — kurių buvo trū pasitenkinimas, tai apie
kiai paruoštu susipažini ter, Mass. Jis tikrai meis (L. Vyčių 103 kn.) 1
vo surengta du balių. — vadovauti visam maliavo- kumą.
tai pirmiausiai turėtų kal
mo vakaru koncertu, ku triškai vadovavo bankie- "račiai pasidarbavo, ’e; — 19 ir 25 balandžio. lo
Iš iimo darbui. Pradėjo dar Žodžiu, kun. S. Drauge bėti katalikiškosios orga
ris visus kuo puikiausiai tui, gražiai užrekomen- ji verta i1" papeikime U7
x ciTrancti
. a*
.1ąjų dviejų balių bą su Juozu Širvinsku ir lis per tuos 6 mėnesius nizacijos ir, bendrai, kataduodamas
kalbėtojus,
ku

nuteikė ir neleido delega
spausdinimą se;nm p >g- gauta gryno pelno $597.- Stasiu Atkočium. J. Šir- savo buvimo Gary atliko Tkiškoji visuomenė, o ne
tams čia jaustis svetur. riu buvo apie du tuzinu. ramos angki kalboje ir
45, kv ri suma įteikta kle-i vinskiui susirgus, darbas milžinišką darbą. Užtai ji asmens, kurie stovi po
Vieni
ilgesnėmis
kiti
Visi pasijuto esą pas sa
"lu sn~
’o ’ bonui sunaudojimui skir- austojo. Po poros savaičių ; ir narapiiiečiai labai oa- mums
svetima vėliava.
atsiranda jaunas, darbštus
vuosius, o daug kas reiškė trumpesnėmis kalbom i s ■iet” vištos
’š- tam tikslui
ir sumanus vyrukas Juo mylėio. Kun. S. Draugelio Kain matai iš jų to nesi
1
esąs “kaip namie”... Kon kėlė gražias mintis, žadina kraipytos
Be to pagražinimui baž zas Juras, kuris visa ma- i pasišventimu Gary, Šv. girdi, bet priešingai. Prie
certas, dalyvių pasakoji patriotinius jausmus. La I jetn’”:šku
iv
nyčios draugijos ir atski- liavojimo darbą sykiu su Kazimiero parapijai yra kaištus darai gerbiamam
mu, buvęs tiesiog nepa bai jautriai ir tėviškai, Providence amrkr!^'čie
: ros šeimvr.^s taipgi auka Stasiu Atkočium iiki^pat tiesiog neįkainuojamas. Ir klebonui, kad stato lietu
nemaža
*
Komisii
0
prastas. Gaila, rašančiam kalbėjo Vyčių tėvas M. į
vo, būtent:
ga^ui atliko. Jam prigel- už ta savo darba ir pasi viškam darbui slenkščius,
vie^T
iš
k
1
jpasirinkti
šventimą jau dabar susi bet ir čia labai apsirinki.
šias eilutes neteko daly Morkūnas, pats beveik a‘maudos der-1 Šv. Rožančiaus Dr-in — bėjo jauni mokyklos vai jaukė pagarbos nuo para Buvo pastatvta keli klau
vauti.
šarodamas ne vienai jau345.00; Šv. Onos Altoriaus dučiai: Jurgis Grigonis ir
pijiečiu ir susilauks gau simai jūsų kritikoje, tai
mnes Y'rtu d‘■o* aii’-š Dr-ja — $15 00; S. Bra Eduardas Rūkas. Be jų
saus
atlyginimo nuo Die dabar norėčiau ir aš pas
/
£
, i ’ Gu iškėlęs nrovide^me-! zauskas d 4 atnauiirimo daugiausiai pasidarbavo vo. Dieve, jam padėk.
tatyti. Jūs rašote, kad ku
/Įči’i varda »r "ar^e.. Teko' stacijų — $10 90; Juozas prie maliavojimo darbo
PIKNIKŲ
RENGĖJAMS
nigas su policijos pagelba
J.
B.
Tututis.
£
knd klek, pim.' Juras — $12 00: Feliksas dar šie asmenys: Jonas
/
j
sužinoti
.
’šsk’aidė “lietuvišką” pa
X
pn įj’r ; Seniūnas — S10.00: Joze- . Mikėnas, Juozas Juras
c i ^o^as Vr
rapijos saiėie susirinki
ne,
nnnnfnrJrj-it
SnnU- fa Kuizinaite — S18.00 — Sr., Antanas Benzinas, Jimą, tai kodėl jūs nepara
* '
Komic'i”b'"'-" c?ny*U->i
Lo+ Ar^e’ų nave;kslams; Ste- wes Atkočius, Pranas Da/ i
Ignas Navic- Šių metų “Vienybės” 62 šėte ir kokis tas susirinki
i'>
v-lrinii
■in ct'-nn virio
’cj!}«x w»--> ^aniia ^ ir Antanas Braz- nifevičius,
Šiomis dm^omis “Darb'nm.kas” gavo iš Lie
Iaus’zai — $5.00: Jokūbas i-as. Jurgis Agurkis Jr., numeryje tilpo “Darbinin mas buvo? — Nežinai. —
Si
Matai. Tas sutrinkimas
I
tuvos “Birutės” skariu saldamiu. Norintieji pa 5
i i r* j
p r»crn
_ Aukškalnis— $35 00: Fe- Motiejus Pažėra, Pranas ko” korespondentui Jonu
uucp.g Biekūnas — $10.00: Kurpalius, Antanas Mažei- kui “Dapeikimas”, tai ne buvo komunistėlių. Ir jeidaryti piknike "era bizni su saldainėmis, tai tu . I
rėkite “Birutės
p;---------- ”-,-------nes jas
žmonės
labai mėgsta
ir >£
BJer.a Gudiėnė — $25.00; va? Kazys Nakutis. Anta- va dėl “neteisingų anie mi jis buvo daromas para
5 .
'
------- --- ----------’
n+
toklll kD’d’1
> tu reikalai! ia. Piknikams perkant saldames. duo- z
ĮKazvs Nakutis — $25.00; v,as Nemekša, K. Vereika, Montreal, žinių”. Jeigu pijos salėje, beabejonės,
VCnCS J.in+i’.
^arapiiiečiai labiau būtu
x dame papiginta kaina.
/H
pj-įTrn cjio-p U 'Vaišnorių šeimvna — $20. Jcmas Vadelauskas ir kiti straipsneliai randa vietos
5
* ‘ ~
Ž Į
į 00. (stacijoms): Kazys1 Nuo 1927 metų, kaip bu kitos pakraiūos laikraš kleboną nuolę, ieigu iis į
|
“DARBININKAS”
; ''taigos.
Sveč:as
! Vereika — Si 0 09 (staci vo pastatyta bažnyčia, čiuose, kurie žemina ats- *ai nebūtu reagavęs. Prie
5
3(>6 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
<į
x)mc); Tre^imnku dr-ja—į buvo nuo gazinių šilumos Į kiru asmenų varda. tikiu šingai darvdamas būtų
u
310.09 (stacijoms); Anta-1ra(jįatorįy iabai surūkusi, kad gerbiamoji “Darbi- ’-nsidėles prieš Dievą,
nas Crivaila — $10 09 Reikėjo visą vidų išplauti, ninko” redakcija ras vie- bažnyčia ir Kanados val-y-l
Hž’a. kuriai minėti gaiva
ŠV. KAZIMIERO PARA (stacijoms); Mrs. Elzbie Darbščiosios Gary mote- tos ir šiam mano paaiški- lai ir nenatm^ ir su jais
ta Simonavičienė — $10.- rėlės nenusigando lipti žė- namam strainsneliui.
PIJOS DARBAI
kovojama. Tai ieigu jis
Š. m. sausio mėn. į šv. 00 (stacijoms); Moterų gliais į padanges ir kaip Pirmiausiai tai norėčiau įsi ir padarė, tai buvo jo,
kubas, taip ir sienas nuva- priminti ir manau, kad ne ’mino klebono pareiga.
' Kazimiero parapiją atvy-1 Sa-ga — $20.50.
Tos
aukos
draugijų
ir
lyti ir padaryti šveresnė- apsiriksiu taip sakyda- K?d atėiūnai neužkrėstų
i ko kun. S. Draugelis vie! tos Vyskupo skirtas kle- atskirų šeimų buvo teikia mis. Tą darbą atliko: pp. mas, tai: ar nebūsi, mie- mūsii s^rpiko r»vntn. klebo
j bonu vieton kun. J. Vin- mos pauošimui bažnyčios Agurkienė, Marijona Fe- las “kritike”, “Ar tikrai nas turi tnp rijnintis, nes
i viduje. Ir taip: Šv. Rožan- dorčikienė, Navickie n ė, žmonija sugedusi?” tilpuAnt Kampo North Montollo ir Court Streets
ciaus.
’is vra mūsų dvasios va
Kun. S. Draugelis rado ^?aus ^r‘-a, i;als® .6 gra- Rukienė, p-lė Mikėnaitė, šio neperseniausiai “Vie- das ir globėias.
žviDs- žius paveikslus sienose; Prokurotienė. Bet taip pat nybėie” straipsnio autoparapiją visais žvilgs
N orint Įėji Įsigyti Namams Taisyti
altoriaus puošimo dr-ja— ne lengviau buvo, bažny- nūs? Ten gi išsireiškei: Rašvk, tautininkėli, kain
niais iškrikusią: bažnv1
čios vidus pajuodavęs, vi-; ^oriaus fronte angeliu- čia išmaliavojus, išvalyti “Kas nedirba tas neklys- tik nori. Tuo nesukurstvsi
Reikmenų, Kreipkitės Pas Mus
mūs prieš mūsų kleboną
si vandentraukiai užšalę kus; ta,m pačiam tikslui grindys, suolus ir langus, ta”, tai patsai ir net dau- kun. Joną Bobiną.
ir sutrūkę, šilumos nėra suteikė aukas Juzefą Ku- Tai madare: pp. Agurkie- giau negu kitas tą posakį
P
Miisu ekspertai suYITisij vienatinė modeda didžiausius ar
r oi bažnvčioie r.ci moky zinaitė ir p. Aukštikalnis. nė, Navickienė, Rukienė, ir turėtum galvoje, nes da- Šnekėkite kain tik nori
•H
Į džio
išdirbės t f
mažiausius stiklus.
O
Brocktone. kuri tu"i
kloje ; parapi jonys desne- ^rs- Gudinienė įtaisė V. Benzinienė, Šimkienė, Gri- rydamas išvadas ji pavar- ke. o mes dirbame ir nieĮDEDAME
W00DW0RKING
N
ratiškai nusiminė, laukė. J- Dangun žengimo pavei , gonienė, Nognienė, Tyri- tojai. Tai ir apie Montre- ko nepaisome.
STIKLUS
MILLS
E
Montręalietis.
lig izraelitai, rasos iš dan kslą; Mr. Rakutis — Pa Įlienė, Grabauskienė, Ju- alo Šv. Kazimiero parapiplėkite snmnštus stikGalite srauti bile kokio 1
nelės
ŠŠ.
Dangun
Ėmimo
i
rienė,
Brazauskienė,
ir
pjos
kleboną
rašant
galėjo
lūs Ir iiuo'Ois sntvarnieUžio. dydžio ar t*gaus.
X
o
kykite dabar.
vaizdos.
paveikslą.
lės M. Daunoraitė, Stella įvykti klaida, kad vietoj GENASCO KOOFING
1
Štai debesys atsivėrė ir Bažnyčios maliavojimo ir Antanina Supranavičiu- Jonas Bobinas parašyta
PRODUCT3
Tikras Senoviškas
0
Douo-Jas Fir
Vienintelis IValeris
išrasojo ant Gary — as darbas iš pradžių norėta tės.
“Antanas” Bobinas. Tuo
Sėmenų Al. KITAS
PLYW00D
JOHN HICKMAN
6
menyje kun. S. Draugelio atiduoti konnanijoms, ku
40 Ford St.. Brockton.
Tel. Brockton — 599.
— drąsų, energinga, atsi rios tą dirbą įkainavo!
davusį savo pašaukimo virš 1500 dolerių. Tačiau
NATURAL - LAX - HERB TEA
Combination Storm
darbui kleboną, kuris, ne klebonas, kun. S. Drauge
Šimtai Medicinos ir Naturopathy’os gy
dytojų savo pncijentams pataria nuo vidu
paisydamas savo, kad ir lis, nutarė patsai su pagel
rių užkietėjimo vartoti NATURAL-LAKIr Sietines Durys
silnros sveikatos. tr.č ia parapiiitčių ir mokykHERB TEA, John W. Thomson (Tankuno)
(WRUBLIASKAS)
nudaryta tS 12-kos Natūralių žolynų ir me
I tuojau griebėsi darbo.
’os vaikučiu tą patį darbą
lžto. lapų, žiedų, žievių ir Šaknų arbatų,
lietuvis graborius ir
SPECIALIAI APDIRBTAS MEDIS,
Naturnl-TAT-Herb Tea, kuri palluosvoja, iš
Pirmiausiai reikėjo su atlikti. Taip ir padarė, ir
BALSAMUOTOJAS
valo
ir sutvarko pairusius vidurius. John
!*okiuo
budi
sutaupė
800
taisyti
vandentrauk
i
a
L
Į
1000 Washington St.
W. Tliomson’as yra pabaigęs Natūraliai gy
MALIAVA, GELEŽINIAI REIKMENYS,
Klebonas buvo paėmęs i dolerių. Piieš pat pradedymo mokslų (Naturapathy), Bio-ChemiNOKW(X)I>. MASS.
jos. dietetikos ir batanikos. Natural-LaxIR SUDĖJIMAS
mechaniku;s, bet jie to Idant malia»ojimo darbą,
TEL.
Nonrood 1503
Herb Tea pakelis kainuoja 50c. tuojaus
dovanojo
darbo
nesugebėjo
atlikti
i
n.
Kuizinknė
prisiuskite
už
5oc.
Money
Or<ler,
o
mes
Jums
pasiųsime
pakeli
N.
L.
H.
Ant Kampo Nori h Montello ir Court Streets
Montello Office:
Tuomet pats ėmėsi darbo j’aikrodėlį, kuris išleistas T. Rašykite šiaip.
BROCKTONE CENTRALINfi MEDŽIO VIETA
10 Intervale St
ir vantraukiai tapo šutai- i Joterijon, čkvė 76 dol. pel- [ John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
TEL.
Brockton 2005
X
I no. Bažnyča pradėta ma- |
ir syti.
I
I
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darbininkas

Antradienis, Rugpiūčio 18, 1936

T
kuo skiriasi nuo cukraus kyklos, Prekybos mokyk- bei Šiaulių valsčių ūkininfabriko. Kitose dirbtuvėse la, Raudonojo Kryžiaus kams.
uždarbio normos sutvar gailestingųjų seserų kur Kadangi jąų kelint me
3;
kytos, ir darbininkams re sai, Vaidybos mokykla, tai iš eiles, kai Šiaurės
tai tenka turėti reikalų su Sodininkystės mokyk 1 a Lietuvos, ūkininkus ištin
VISUOMET JUOKIS!
darbo inspektorium ir kt. Fredoje, 6 žydų gimnazi ka didelės gamtos nelai
jos, 1 žydų amatų mokyk mės, tai ir šių metų nelai
panašiomis įstaigomis.
Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir
Tarp Marijampolės ir la, lenkų, rusų ir vokiečių mė Šiaurės Lietuvos ūki
Prįenų tiesiamas plentas, gimnazijos. Pradžios mo ninkams yra ypatingai ilgąi gyventi — turi būti linksmas ir visuomet
šypsokis.
kuriame dabar dirba 40— kyklų 18 privatinių su 45 skaudi.
r T
•
*
-<■••• Todėl atitinkamos
♦
» t
Lietuvos įstaigos, ir visuo
50 žmonių. Darbas sunkus mokytojais.
Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo
menės tuojau susirūpino kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai— akmenų skaldyba, že
mės lyginimas ir kt., atly TURĖSIME LIETUVOJ, nukentėjusiems t ę. i k t i rių-įvairiausių juokų. Ją parašė J. K. M.
KO NĖRA VISOJ
rimtą pagalbą, kad jie gą- j
ginimas minimalinis, pra
I
Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny
lėtų po tokios nelaimės
PABALTĖJE
gyventi sunku, bet galituojau atsigauti ir jiems bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par
j ma. Per Šešupę ties pat
Sviruoja, krypsta gyvenimo laivas,
Audros jį mėto bangų sūkuryje,
Kvietiškiu tiesiamas gele Karo Muziejaus sodęly nereikėtų išpardavin ė t i duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užsakymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadway, y
Dūksta pasaulis kai protas neblaivas,
žinkelio tiltas. Dalį darbų su malonumu galima bu savo gyvulių.
•
|
Mirtis padorumui, gelbėk, o Marija!
atliks marijampolieč i a i vo klausytis varpų muzi Lietuvos mjnistęrių ka-1 So. Boston, Mass.
Dvasinė mirtis, baisesnė už kūno,
darbininkai, dalį geležin kos. Ši varpų muzika nu binetas apsvarstęs susida
Siela perblokšta, jos jausmai sugedę,
kelių transporto žmonės tarta dar pagerinti, įsigy riusią padėtį, nutarė au
Gink nuo alkoholio ydų pataikūno,
iš kitų vietų. Šituos dar jant vadinamą Varpų ka dros paliestiems ūkinin pąsklįsdavo po kambarį, o tojai pasakoja, kad tas
O Švenčiausioji Dievo Motinėle!
Į Tave bėgam, o blaivybės uoste—
bus norėjo atlikti vieni njoną. Jį sudarys 28 gra kams nemokamai duoti nekildavo aukštyn. Šalia namas senovėje priklauGlobok ir blaivink vargingą Lietuvą,
marijampoliečiai. Tuomet žiai suderinti varpai, ku sėklų ir miško medžiagos žįdįnio pastatytas šulas, į sęs žemaičių bajorui ATavo malonė mums ašaras šluostė,
būtų išnykęs nedarbas. riais galima bus pagriežti sųgiautiems trobesiams kurį statytas pasukamas barčiui, kurio giminė pasiKas tiktai prašė išklausytas buvo.
Tačiau geležinkelių valdy įvairūs muzikos kūriniai. atsistatyti. Į pagelbą jau virpstas su skersiniu, ant baigė prieš baudžiavos įĮ Tave šaukiam Viltimi Bernardo —
ba nesutiko palikti be dar Šiuo dalyku pavesta buvo atėjo ir ūkiškos organiza kurio būdavo pakabinami Įvedimą. Paskutinis to naNes kito kelio skenduoliai neranda,
Kaip tik Švenčiausios Motinėlės Vardą, bo transporto darbininkų. rūpintis p. Tallat - Kelp cijos, kurios pašalpos pa puodai valgiui virti ir mė- mo gyventojas Pr. JašinsKuris pataiso, kas alkoholyj genda.—
Mieste tėra privačios šai ir gen. Nagevičiui. skyrė taip pąt javais ir pi šąį kepti.
kis gyveno jame nuo 1850
Varpai
buvo
nuliedinti
Sutryptas alkoholio pasaulis vaitoja,
statybos, dirba apie pora
nigais. Nukentėjųsie m s Lubų taip nėra. Jos į to- metu ir mirė 1919 metais,
Svaigiosios mados, įpročiai netikę,
išmtų žmonių prie šitų Belgijoj, bet darbas buvo padeda ir plačioji Lietu ikus senovės namus nebu- ,bs Pasakodavo, kad jam
Mažas būrelis prieš juos kovon stoja,
statybos darbų. Daugiau nepripažintas tinkamu, ir vos visuomenė. Daugelyje vo dedamos, dėl to, kad dar vaiku esant nama3
Kiti visi skursta vergais pasilikę.
sia pastatei mediniai, ir buvo lieptą perdirbti. Iš vietų jau sudaryti nuo au tais laikais neturėta piūk- buv«s tiek Pat senas ir
Į Šventąjai Dvasiai paskirtąjį namą —
darbininkai gali greitai i to net buvo kilusi byla sų dros nukentėjusiems Šiau lų lentoms išplauti, ir, be niekas neatmindavęs, kn
Į Dievo buveinę Jo priešas klumpoja,
belgų varpų liejimo firmą,
likti be darbo.
Žmogus likęs vergu, palinkimą žemą,
iubos kliudytų dū- da j*s statytasrės Lietuvos gyventojams to,
kurią,
lietuviai,
galima
sa

Svaigindamas plečia, kvailybes kartoja.
Ligonių kasa aptarnau
šelpti komitetai. Jie renka mams pakilti aukštyn. Iš lauko pusės nums apBeturčiai, našlaičiai, kent alkį ir badą.
kyti,
laimėjo.
ja nuolatinį darbą turin
aukas ir nukentėjusiems Nuo šalčio saugodavo sto- tvertas senoviška
r?"?”:?1:?, tvora.
Traktieriai gyvuoja, jų ponai nutukę,
i
Padarius
iš
abiejų
pusių
čius darbininkus, ligonių
ūkininkams teikia visokią ras šiaudų stogas. Po Jo palėpėse padėti seni ūUž tai kas palaiko svaiginimos madą,
nusileidimų,
tikimasi
greit
kasos
narius.
Bet
tokių
pagelbą.
Tsb.i šiaudais dar buvo paden- kiški padargai ir tam tikNet gan stambius ūkius yr smuklėn subrukę.
Maža mūsų tauta, išsigema, nyksta,
darbininkų maža. Netur tąją muziką užgirsti.
giama medžio žievė, daž- ri ožiukai. Du jų pritaiVenera ir bachus nekramtę ją ryja!
tingus darbininkus medi- Šitokios varpų muzikos
niausiai, egles luobas. Pa- kinti klumpėms dirbti. Pa
Išžudomos šeimos, suktybių daug vyksta, . cinos pagalba aprūpina neturi visa Pabaltė.
lėpės užkamšytos šiaudų rodos metu žemaičių nums
Nors prie liepto galo, Užtark mus Marija!
miesto
savivaldybė.
Tik
kūleliais.
buvo gyvenamas. KambaPatrauk prie blaivumo visą mūsų šalį,
darbininkai skundžia s i,
Po tuo pačiu stogu, nuo ryje buvo išdėlioti įvaiIšmelsk šv. Dvasios dovaną stiprybės,
j
r. f f
kad miesto savivaldybė į
Mes neverti esam, permelst Visagalį,_
gyvenamo kambario ats- rūs seni namų ruošos daiNesenai praėjusioje že kirti kapitaline siena, pa- ktai.
Tik Tavo užtartis prieplauka blaivybes.
šioj srity per daug taupi.
mės ūkio ir pramonės pa
V. J.
Vidutiniai darbininkų
tvartas ir virali- Rsikia pažymėti
rodoje didelio susidomėji talpintas
uždarbis 3—5 lt. už darbo
nė. Jš
kambarin
_
Iš kambario įi tvartai-i
tvartą šiandien
mums labai įdomo
kėlė
žemaičių
nums.
dieną, kuri ne visur vieno
iškirstas mažas ketur- mu pamatyti, nes čia paTai savotiškas gyvenamas
da ilgumo atžvilgiu. Ka
....... „.............
nanarnąs, kuris sąvo senumu kampis langelis, pro kurį aiškinama. kokiuose
rnų
darbininkams
uždar

buvo
duodamas
jovalas
muose
ir
kokiose
sąlygose
nADBlMIMIHL CYVfUI I briko
darbininkai visa
LAnalrlIlihy. Ulątlll
aprūpinti. Dargi atos- bis pakeltas nuo 0?5 lt. iki Kaip jau žinoma, liepos ir įrengimu patraukė žy kiaulėms ir kitiems gyvu- gyveno senovės narsūs žemėn. pradžioje Šiaurės ū- mią parodos lankytojų da
2
—
3
lt.
į
dieną.
Tačiau
dogų porą savaičių gauna
maičiai, garbinę senovės
kininkus ištiko didelė au- lį. Žemaičių nums atvež
kasmet. Todėl nenuosta- miesto darbininkai labai dra, kuri padarė apie du tas į Kauną ir pastatytas ūkininkams šalčio metu į dievus įr kovoje su kry
- - -- vie
• J bu, kad šitie darbininkai nenoromis eina dirbti į milijonu litų nuostolių. Vytauto kalne, parodos (vartą vaikščioti per kie žiuočiais. Žemės Ūkio Rū
Miesto savivaldybė
kaimą, nors ten gauna
Dabar audros paliestose aikštėje, jau prieš porą mą ir be reikalo aušinti mų oro muziejus čia vi
šuosius <darbus užbaigė jaučiasi patenkinti. Prie maistą ir drabužį.
‘
D.
’
Šiaulių aps., Joniškio. metų. Tai pirmasis ir, gal kambarį, kuris ir taip bū siems lietuviams pasitar
gegužės 15 d., ir nuo tada j statybos dirbą darbinin
Kriukų, Padubysio ir būt, pats įdomiausias Že davo neperdaugiausiai šil nauja. Žemaičių nums ir
Marijampolėj registruotų kai betarpiškai yra rango
Šiaulių valsčiuose tam ti mės Ūkio Rųmų steigia tas, Langelis uždaromas j0 apiįnka persunkta sebedarbių nėra. Tačiau dėl vų žinioj ir savo darbo są
kra komisija skaičiuoja mo oro muziejaus ekspo medinėmis durelėmis. Vi- Aviška dingusia. nuotaididelio darbininkų susi lygomis, ypač uždarbiu:
Tsb.
padarytus nuostolius. Ap natas. Dabar žemaičių na sos durys sukaltos medi- ka
grūdimo iš visos Suvalki nepatenkinti, neseniai net
niais
vinimis
jų
užkabos
streiku
grasino.
mų
pristatyta
žymiai
dau

skaičiavimas jau baigtas
jos nedarbas ir vasaros
metais
1936/37
mokslo
Joniškio ir Kriukų vals giau. Beje, šioje vietoje (zaviesai) iš kengės taip
sezone nepamirštas ir Br. Levinų lentpiūvėj ir
pat medinės. Labai įdo
šiandien mieste yra apie plytinėj dirba nemaža dar Kaune veiks šios mokyk-, čiuose. šiuose dviejuose jokios parodos daugiau
mus durų užraktas. Tai ne
200 — 300 žmonių, kurie bininkų, kurie dar nese los bei mokymosi įstaigos: valsčiuose audra palietė nebus rengiamos, nes visą
vieną dieną dirba, o kelias niai labai skundėsi darbo Vytauto Didžiojo uni 390 ūkių, kurių plotas su ligšiolinę parodos aikštę taip sau paprastas skąs— ne. Aišku, kad pragy sąlygomis. Tačiau dabar versitetas, naujai steigia daro 7.600 ha. Tame plote užims tas oro muziejus. tis, bet savotiškas užrak
Žemaičių nums yra at tas su paslaptimi, kurios Vilniaus Stepono Bato
venimas tų žmonių labai Levinui atlyginimą kiek ma Veterinarijos akade audra sunaikino: 1.206
f * -* •
pakėlė, darbo sąlygas pa mija, Aukštesnieji kari - ha., žiemkenčių 2.466 ha., vežtas iš Vainaičių kaimo, nežinodmas svetimas žmo- ro universitete medicinos
sunkus.
ninku kursai, Pirmojo
Telšių gus negalėtų numo atra skyrių baigė ir gavo gy
Cukraus fabrike dabar gerino, ir tik liko dėl to Lietuvos Prezidento var vasarojaus ir 218 ha., Plungės valse.,
kinti.
dirba apie 150 žmonių, iš i skųstis vežėjams,, kuriuos do karo mokykla, aukštie bulvių ir daržovių. Taigi, apskr'. Tai yra senovės že Senovės lietuviai staty dytojo teises Stasys Bieli
kurių apie 50 prie rango darbdavys lyg ir pamiršo. ji kūno kultūros kursai, audrą visiškai sunaikino maičių gyvenamasis na dami namus, parinkdavo nis, gamtos - matematikos
vų, statančių fabrikui san Vitmozerio dirbtuvėse at- Metropolijos kunigų semi 3.890 ha., pasėlių, kurie mas, vadinamas ^Abarčio; jiems labai senų, šakuotų skyrių baigė ir gavo filo
dėlius ir kt. Cukraus fa- Į lyginimas ir Sąlygos maža narija, aukštoji žydų ra įvertinami apie milijoną nųms”. Žinovai tvirtiną, ir sudiržėjusių pušų. Sto- j sofijos magisterio titulą
kad tas namas turi virš
litų.
Karolis
Bielinis, teisių
binų seminarija (Vilijam Tikrumoje, žinoma, tie 400 metų, labai galimas Įįgas būdavo dengiamas su skyrių baigė ir gavo teisiij
į
J polėj) , Konservatorija ir nuostoliai yra žymiai di dalykas, kad, jis statytas plačiomis pastogėmis, ku
magisterio titulus Petras
desni, nes tie ūkiai, kurių net Vytauto Didžiojo lai rios apsaugodavo sienas Grybauskas ir Juozas Va
į meno mokykla.
Aukštesniosios mokyk pasėliai visiškai sunaikin kais. Todėl verta kiek pla nuo sušlapinimo. Židinio liukevičius.
los: Jėzuitų gimnazija, ti šiandien yrą žymiai di čiau apie šį retą pastatą dūmai apsaugodavo sie
nas nuo kirvarpų ir med- Gardino mokytojų semi
“Aušros” berniukų gimn., desni, nes. tie ūkiąi, kurių pakalbėti.
‘Aušros’ mergaičių gimn., pasėliai visiškai sunaikin Žemaičių nųms yrą vi graužų. Todėl, jei tik lai nariją baigė Katrė Amesiškai bę
Mąt jįs ku pakeičiamas stogas, to-, liūnaitė ir Marė PakulaiKauno III gimn., Kauno ti šiandien jau yra tiek siskąi
b$ ląngų.
langų,
Vi
I
Kaip Tai:
~ M •* * ' teisiai- ki trobesiai gali tverti la tė. Trakų mokytojų semi
IV gimnazija, ‘Pavasario’ parblokšti, kad be valsty buvo statytas'aąr
nariją baigė Albina Laukomercinė mokykla, Mo bės iždo ir visuomenė pa- kais, kada stiklas dar ne- bai ilgai.
pagelbės atsigauti negali. buvo žinomąs. Į vidų svie- Telšių apskrities gyven- rynėnaitė.
kytojų
profesinės
s-gos
Vestuvėms užkvietimus, *
Atsišaukimus,
gimnazija, Šv. Kazimiero Tuojau po audros ūkinin sąi įeiti iškirstos kelios
seserų kongregacijos mer kai labai nusiminė. Jie kiaurynės po 10—15 centi
Laiškus,
Korteles,
gaičių gimnazija, Manazi- rengėsi išparduoti dalį ar metrų dydžio. Jame taip
ja, švenč. Širdies kongre klių ir raguočiu, nes jiems pat nėra nė krosnės nė lu
Konstitucijas,
Atvirutes,
gacijos mergaičių gimn., trūksta pašaro Taip pat bų. Vietoje krosnies aslo 
Vietoję f 1. 00 Tik 25 c
Šančių vidurinė mokykla, buvo rengiamasi išpąęduo- je padarytas židinys, ku
Posterius,
Programus,
kuri paverčiama gimnazi | ti visąs kiaulę)!, nes joms riame nuolatos IpirendaĮsigykite labai įdomią ir naudingą knygą DANTikietus,
Blankas,
ja, Aklųjų institutas, Mer trūksta g^rūdų r daržovių. vosi ugnis, tejudamą šili i GAUS KARALIENĘ arba Padavimai apie Švč. Paną
gaičių dailės darbų moky Išeitų tąip, k®d maždąug mą. Viršuj židinio, ant Mariją. Knyga turi 158 puslapius, stipriais audeklo
Vizitines korteles,
ir t.t. ir t.t. ’’ „
kla, Moterų Globos komi 40Q ūkininkų jftą verčiami skęrsįnių balkių išmūry apdarais. Jos kaina buvo $1.00 dabar-gi parduodame
keturkamnis
rinkurąs
teto vidurinė amatų mo pasitraukti mo gamybos tas
už 25c., su prisiuntimu — 30c. Užsakymus ir money
T? fk
< T*» !! r
T• T .
DARBININKAS,
kykla, Vaikelio Jėzaus D- daugiau, kaip vieneriems kibirkštimi atsimušti, kad orderį siųskite
t 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass. j jos ruošos ir amatų mer metams. Pana ūs nuosto neužsidegtų stogo, šiaudai.
“DARBININKAS”
gaičių ir berniukų dvi mo liai padaryti i Padubysio Į jį susilaikydavo šilimą ir 366 West Broadway,
South Boston, Mass.
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tai nėra abejonės, kad pa
dų ilgio, 20 pėdų pločio ir vyko iš Brazilijos laivu
siseks ir visos pastangos Laivai Kurie Prisidėjo Prie 150 tonų atstatymo, ma- “St. Charles”. Tai pradžia
niekais nenueis. Karnivažesnis už “Mayflower”, žydiškos immigracijos į
Amerikos Istorijos
ias įvyks rugpiūčio 20, 21,
kuris net 128 metais vė- Amerikos kolonijas,
ir
22
dd.,
vakarais,
para

kurių L. Vyčių seimo da
liaus atvežė pilgrimus į Amerikos katalikai ge
pijos bažnyčios kieme.
Šiandien mes visi nuste- jus, spekuliantus ir pabė- Plymouthą.
lyviai.
! tai pažysta vardus “Ark”
Taigi lietuviai, seni ir binti kelione milžiniško
Vakarienei pasibaigus, jauni,
gėlius
nuo
tikėjimiškų
Istorija jau mums nesy- ir “Davė”, nes tais mažais
vyrai ir moterys, laivo “Normandie”, bet
visi vyko į prieplauką at miesčionys
persekiojimų
iš
seno
į
kį pranešė, kad kuomet laiveliais atvežė į Maryir ūkininkai,
Brooklyn, N. Y. — šeš sisveikinti dar kartą su' visi ir visos nuoširdžiai praeityje buvo dramatiš naują pasaulį.
Columbus čia atvyko, jis ian(į valstybę pirmutinius
kesnių
kelionių
skersai
tadienį, rugpiūčio 8 d. dr. svečiu dr. J. Leimonu, ku-į kviečiami
ištikro manė, kad žemė 200 katalikų iš Anglijos.
atsilankyti į
Juozas Leimonas išvyko rį visi taip pamilo, kad karnivalą; ne tik vieną, Atlantiką, seniai prie at Amerikos istorijoje gal buvo Indija. Birželio mėn Kovo mėn., 1638 m. du
geriausia žinomas laivas
Lietuvon, dirbti pas sa net iš tolimiausių kolonijų bet visus tris vakarus. siradimą garlaivių.
laiveliaii “The Key
___ _____
atvyko į jo išleistuves. Čia Bus visokių ten naujieny- Amžiuje, kuomet visai yra trijų stiebų “Mayflo- 1497, kitas italas, Giova- maži
vuosius.
nni Gabotto (John CaKalmar” ir “The Bird
Ta proga Lietuvos Vy dar atvyko kun. J. Balkū- bių ir Įdomybių. Taigi, pa nei nesvajota apie bevie wer” iš 180 tonų atstaty bot), keliaudamas mažės- of
Qriffin” privažiavo prie
čių N. Y. ir N. J. apskri nas, V. Uždavinys ir k. ir rodykite savo gražią ir su lių ir radio, mažus dvistie mo (displacement), 97 pė
niu
laiveliu
“
Mattew
”
su
didžiulėj i sipratusią lietuvišką šir
Delaware upės, kuriame
dų ilgio ir 20 pėdų pločio.
tys Hotel Lincoln surengė visi podraug
biai
laiveliai
ir
žvejų
lai

18
jūreivių
pasiekė
Šiauatvežė būrelį švedų nor
jam išleistuves, kuriose North German Llovd prie- i dį, ateikite vakarais, o veliai jau Amerikoje isto Šis “Mayflovver” nelaiko
dalyvavo svečių net iš to plaukoj pradėjo lietuviš- į mes jūs lauksime ir nuo
jokių greitumo rekordų; rėš Amerikos kontinentą, vegų ir finų, kurie įsteigė
riją
kūrė,
atnešdami
į
ši

kas dainas dainuoti. Tas širdžiai priimsime.
limų kolonijų.
jo kelionė iš Southamp- ir dviem metais vėliaus “Naująją Švediją” Ameri
tą
šalį
drąsius
tyrinėtone
tik
dr.
Leimoną,
bet
ir
Vakarienę atidarė L.
ton, Anglijos, į Plymouth Amerigo Vespucci sekė kos žemėj. Vasario mėn.,
■
susirinkusias
minias
labai
ŽODIS
Į
JAUNIMĄ
Vyčiu Centro pirm. A. J.
Rock, Massachusetts ėmė į Pietų Amerikos krantą, 1634 m., atvyko Johan
tuvą,
bet
dėl
susidariusių
Mažeika, nakviesdam a s sujaudino, kad galop net Jaunime, tu esi tautos ir nepatogių aplinkybių tu net 65 dienas. Mažas lai sau pasisavindamas vardą Printz, garsusis guberna
kun. Skrodenį atkalbėti ir svetimtaučiai prisidėjo bažnyčios ateitis. Gal tu rėjau atidėti. Kiti apie tai velis vežė tik 102 kelei- Naujo Pasaulio.
torius “Naujosios Švedi
maldą ir no trumuos kal prie dainavimo, gi kada nemanai ar nežinai kiek sužinoję turėjo drą sos vius. Šitas mažas būrelis I Šimtmečiui po Columbo jos”. “Švedų” koloniją pa
reiškia senesniebos nerstatydamas vakaro buvo užtraukta Lietuvos daug
manęs užklausti kam va tikėjimiškų pabėgėlių iš atradimo Amerikos praė griebė holandai 1655 m.,
vedėju Ed. Staniulį, iš Pa- Himnas, tai ir visi kiti ap- siems lietuviams jūsų tė žiuoti į Lietuvą, lias tau Anglijos buvo branduolis jus, ispanai ir portugalai ir britai nuo holandų 1664
tersono, N. J., kuris visą linkui nusiėmė kepures. veliams. jūsų brangi jau ten rūpi ir tani panašiai.
užpuolė Pietinę ir Centraprogramą sumaniai prave Tai buvo vienas iš jaus nystė. Jūsų tėveliai pasta Brolau, lietuvi, drįsta liee- svarbaus kolonizavimo ju lę Ameriką. Bet koloniza- metais.
Garsiausias vokiškas
dėjimo, kuris paliko gilų
mingiausiu momentu ir tė puikiausias bažnyčias,
dė.
tuvio
užklausti
kas
tau
įvimas
Šiaurės
Amerikoje laivas buvo ‘Concord’, ku
Gražias kalbas pasakė gal būt pirmas atsitiki mokyklas, vienuoly nūs rūpi ir tt?! Ir tai šviesia jspaudį i Amerikos šių
prasidėjo
tik
17-me
šimt ris atvyko į Philadelphią,
gen. konsulas P. Daužvar- ma^. kad taip iškilmingai namus dėl kunigų ir sese me mūsų Amerikos 20-me dienų civilizaciją.
dis, adv. J. Laučka, kun. svečias būtu palvdimas, rų. Jie dabar tikisi ir lau gyvenimo amžiuje! Nese Bet daug drąsių kelionių metyje, kuomet kažkurie spalių 6 d., 1683 m. po 72
Skrodenis MIC., kun. Za kuo buvo suiaudinti ne ir kia jūsų jauno, karšto nai vienas vokietys iš skersai Atlantiko įvyko perplaukimai skersai At dienų kelionės. “Concord”
lantiko pažymėjo Ameri atvežė į Pennsylvaniją 13
bendradarbiavimo. Jūs tu i
bulionis, kun. Žvirblis, J. svetimtaučiai.
ankščiau.
Pradžia
šitų
ke

važiavo
Hin1 Worcester
S., kun. Kemėžis iš Eliza- Po to prasidėjo asmeniai į rite sekti jūsų tėvų pėdo denburg zepelinu į Vokie- lionių užslėpta istorijos kos istorijoje.
kvakerių ir menomitų šeimis
ir
užlaikyti
tą
visą,
beth, N. J., Pr. Razvadau- atsisveikinimai su garbin
Iiją tik vienai dienai. Jam tamsumoje. Per amžius 1607 m. trys maži plau- mynų iš Crefield, Prūsijos,
skas iš So. Boston. Mass., guoju svečiu, kur ne vien-i ką jie pastatė. Taip pat ti kainavo gana daug pinigų.
kiojami laiveliai “Susan Kaip Massachusetts puriseno
pasaulio
žmonės
tikė

kisi
iš
jūsų
ir
jūsų
dvasios
J. Pilinauskas iš Mariana nam iškrito ašara. Atsi
Constant”, “Discovery” ir tanai, šitie ir buvo pabėJo tikslas buvo dar vieną
polio kolegiios, K. Vilniš sveikinus lydint sutarti-: ir tautos vadai. Taigi, lie- kartą prieš mirtį pažu jo, kad anapus Atlantiko “God Speed” atvežė pir- geliai nuo tikėjimiškų per
kis, “Amerikos” redakto niams valio ir kitokiems tuviškasai jaunime, būk vauti vienoje upelėje, kur guli kitas kontinentas. Y- inus 105 kolonistus į Vir- sekiojimų. Jų garsus verius. E. Jasionytė iš Nor- šūkiams, dr. Leimonas sė toks gerutis ir susipratęs, jis žuvaudavo kai mažas ra ženklų, kad senoviški giniją. Daugumas iš jų dejas Franz Daniel Pasto■.vocd. Mass., n. Barziliau- do į laivą, kuris už pusva parodyk savo tėveliams buvo! Visi žmonės myli jūreiviai ištikro pasiekė buvo subiednieji “ponai- rius, buvo gal mokyčiauskienė, nuo Stud. ir Prof. landžio, visiems rankomis ką galite. Jiems senatvėje gyventi praeitimi. Kad ir Amerikos krantus ir nie
Sąjungos. J. Soranaitis iš mosikuojant, pasileido į bus smagiau ir maloniau, nesu gyvenęs ar matęs kad nesuprato svarbumą spekuliantai”. kurie atvy- sias vyras Amerikos koloPaterson, N. J., J. Brajus tolimą kelionę, į tėvynę kada jie matys, kad jų Lietuvos, bet man atrodo to atradimo. Net 27 B. C. ko beieškodami aukso, nijose tuom laiku.
pradėti milžiniški darbai
iš Bayonne, N. J. ir ant Lietuvą.
kolonijališkas
grekas jūreivis, vardu Maža kolonija būtų buvus Pirmas
kas
mano
tėveliams
yra
galo pats celebrantas dr. Šis Lietuvos kat. jauni- niekais nenueis. Jie ma brangu ir gera, tai ir man Pytheas, sako, kad jis pri badu išnaikinta, jeigu ne protestas prieš vergiją bu
Juozas Leimonas. Visosimo — pavasarininkų ats tys, kad jų jaunimas mo turėtų būti ir yra brangu. plaukė prie nežinomų salų kapitono John Smith va vo Pastoriaus parašytas.
tos kalbos ir linkėjimai tovų atsilankymas paliks ka dirbti ir sėkmingai va Be to, jeigu Dievas viską toli į vakarus, kur gyveno dovystė. Jis juos išgelbėjo Diena atvykimo ‘Concord’
sudarė iš tikro nepanras- istoriniu išeivijos gyveni ryti jų tėvelių pradėtuo žinodamas ir galėdamas keisčiausi žmonės. Šimt ir įsteigė Virginijos vals spalių 6 d., vis minima ši
tai iškilmingą nuotaiką ir mo įvykiu, kokių reta A- sius Dievo ir tautos garbei sutvėrė mane lietuviu, tai mečiai vėliaus ispanai galų tybę — visi turėjo stoti toje šalyje kaip vokiečių
visi skirstėsi labai sujau- merikos išeivių tauta turi.; darbus.
prie darbo. “Tas kuris ne
aš turiu turėti tiek proto
dinti.
Lai šis įvykis stiprina Tą visą atliksite eidami ir parodyti dėkingumą, gale įsteigė susinešimus dirbs, nevalgys”, sakė ka diena.
Rugpiūčio mėn., 1807 m.
Koncertinę programą mūs jaunimo lietuvišku- j į savo lietuvišką bažnyčią, prisipažindamas esąs lie su Naujo Pasaulio gyven pitonas Smith.
Robert Fulton’o -pirmas
užpildė dainininkai iš Pa- mo dvasią, lai jis nutiesia remdami mokyklas ir ki tuviu, kad ir man šiek tojais; jie rado, kad dau
t.ersono: J. Soranaitis ir bendravimo su senąja tė tas įstaigas. Kiti mūsų ne tiek rūpi mano tėvų žeme gumas iš jų garbino barz Rugsėjo mėn., 1809 m. laivas “Clermont” plaukė
Pr. Andreičikas. pianu vyne Lietuva tiltą per At remia, tai kam mes sve ir tt. Kartais žydai ir sve dotą baltą dievaitį, kurį i Henry Hudson, kapitonas Hudsono upe, su bai
lantą.
“A.” timtaučius turime remti... timtaučiai gyvenantie j i vadino ‘Quelzalcoatle’. Pa “Half Moon” laivo iš 80 me širdyse žmonės žiūrėjo
skambino muz. Justas.
Mes turime, kaip ir sve
Puotoje, be vietiniu, daAmerikoje kaip tai prof. gal jų pasakų ‘Quelzalcoa- tonų atstatymo,, tyrinėjo į tą stebuklą. Dvylika metimtaučiai,
tokias
pat
ge

ivvavo dar: J. Danta iš
Bender ir visa eilė kitų tie’ paėjo iš “jūrių putų”, Atlantikos krantą ir plau- tų vėliaus laivas “Savanras
bažnyčias,
mokyklas,
Chicago, Ilk, O. Gaidulaimyli ir užsimena apie Lie ir palikdamas kodeksą kė upe. kuri šiandien neša nah” persikėlė per Atlantė iš Norwood. Mass., P. METINIS KARNIVALAS sales ir kitas įstaigas. tuvą daugiau, negu patys žmoniškų įstatymų vėl iš- jo vardą. Ir tada holandai tiką į 26 dienas. Tai prasi
Karlonaitė iš Boston. Ma Kaip pernai, taip ir ši- Svetimtaučiai mus labiau lietuviai. Ar gerai daro kepi avo į rytus.
dėjo nauja gadynė van
pradėjo kolonijas.
ssachusetts, S. Radzevi- met lietuvių švč. Trejybės gerbs jeigu jie matys, kad lietuviai? Kai vienas ru Tarpe 10-to ir 13-to
dens transportacijoj. Nuo
č’ū+ė iš Newarko M^rė ir parapijos jaunimas para mes esame susipratę ir sas profesorius kartą pa šimtmečio skandinavų ty 1625 m. Peter Minuet — to laiko turime visokių
.Tos. Matuzaitės iš Provi- pijos naudai rengia kar lankome savas lietuviškas reiškė, kad tik dvi tautos rinėtojai pasiekė Ameri vokiškos, finiškos ir šve lenktynių,
didesniu ir
dence, R. I.. inž. Barzilau- nivalą. Jau įvyko viso or bažnyčias ir mokyklas. visame pasaulyje savo ką ir manoma, kad jie čio- diškos kilmės — nupirko greitesnių laivų ir šian
Manhattan Salą nuo indisl’ps. J. Jakunčion.is. p-lė ganizuoto parapi jos jauni Hartfordo jaunimas yra kalbos nemoka, tai airiai
nais
įsteigė
gyvenimo
vie

labai
gražus
ir
stipriai
or

jonų už 60 girders, tai bu dien matome milžiniškus
Balkūnaitė, M. Kairienė, mo extra susirinkimas.
m
juodukai...
o
airiai
ne

S. Mažeikienė. J. Ungurai- Matyti, kad yra didelis ganizuotas. Vyčiai, chorai, nori. kad lietuviai, lenkai, tas. Vardai laivų ant ku vo apie $25. ‘Naujas Am laivus panašius į viešbu
tis. J. Spranaitis, Jr., P. susidomėjimas. Lauksime vyrų ir moterų klubai la vokiečiai ir tt. Kalbėtu sa- rių Leif Erickson, Karl- sterdamas’ kaip New Yor- čius, kurie į penkias die
VaiceJis. .T. Griciūnas iš gražių pasekmių. Jeigu bai stipriai organizuoti. ’mja kalba. Tas prilygtų sefne ir kiti vikingai, at kas tomis dienomis buvo nas perplaukia Atlantiką.
Boston, Mass., n. Dauž- jaunimas gražiai dirbs, o Tik reikia mums visiems tiems, kurie patvs nenori keliavo, nežinomi, bet jų vadinamas nuo pat pra Bet dideli laivai, lenktyvaTdienė ir k., dauguma iš kiti juos ir jų darbą rems, išvien dirbti. Taigi prašo apie Lietuva užsiminti ir eksploracijos pilnai isto džios kosmopolitiška kolo niuodami per Atlantiką
me viso Hartfordo jauni
rikų pripažintos. Šioje ša- nija. Prancūziški ‘waloons’ vis negali lygintis su tais
mo ateiti mums į pagelba: nenori, kad kiti užsimin
/
y.le mes turime “Leif E- pirmiausia atvyko, po to mažesniais laiveliais, ku
nasidarbuoti karnivale ir tų. Pripažistu. kad gvve- ’rickson
” paminklus Bos holandai, švedai, finai ir rie prisidėjo prie garsios
kituose darbuose. Jeigu name Amerikoje, kad
f
taip darysite jūs remsite mums pirmoje vietoje rū tone, Chicagoje ir Mihvau- vokiečiai. 1654 m. būrelis Amerikos istorijos.
t
f
save, savo parapiją ir la pi savasis Amerikos gyve kee, ir vienas Karsefne biednų žydų pabėgėlių atFLIS.
nimas.
bet
ar
mes
turime
t
paminklas
Philadelphijoi.
bai
paiksite
savo
tėve

t
/
liams, dvasios ir tautos būti tokie siauručiai, ma Spalių 9 d. legališka šven
t
X
ži, netoli matą, kad tiktai tė keliose valstybėse tai
/
vadams.
*
savo nosį matyti? Turtin yra “Leif Erickson” die APLANKYKIT LIETUVĄ!
/
RENGIASI SPALIŲ 9 gieji ir mokslo žmonės va- na.
Vietinis Vilnių Vaduoti žiuoia kada tik progos Sakoma, kad Valijos ka
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
^auna,
tai
į
Europą,
tai
į
skyrius
jau
iš
anksto
ren

lietuviško alaus, tai atėję j tavernus
ralaitis, vardu Madoc, vo vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
Afriką,
visai
į
svetimas
giasi
prie
atitinkamo
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I
ar restoranus visuomet reikalaukite
kiškas jūrių žinovas var pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
šalis.
Jie
nori
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vietas
nių
Vadavimo
programos,
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
kuri įvyks spalių 9 d. Kas namatvti ir tt.. o tuo tar du Martin Behaim, italas
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
patenkins.
i tik jaučiatės lietuviu atei nu lietuvis drįsta nasiro- Niccolo Zeni, lenkas John “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
kite į tą vakarėlį ir paro dvti. kad jam visiškai ne iš Kolno (straipsnio rašy
dykite kaip jūs mylite se būni Lietuva. Brolau, se tojas gal klaidą padarė, ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
nąją Tėvynę. Jeigu galė nute. ne taip negali daryti. turėjo būti “iš Kauno”), riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
jome 10, 20 metų atgal at- Lietuviu erimiai, lietuviu ir kiti tyrinėtojai sekė vi visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
į jausti ir šelpti Tėvynę bū ir būk visą grvvenimą.
kingus į Amerikos kran reikalais kreipkitės:
dami Amerikoje, tai kode’, Taigi. Hartfordo ir aoy- tus. Bet liko italui, Chris
dabar negalime. Žinau, iinl<ėp lietuviai, atsilankv- topher Columbus, sūnui
kad daugumas lietuvių ti kite į Vilnių vaduoti va audėjo rasti ar atrasti —
DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
krai myli Lietuvą ir visą karą, snaJiu 9 ir nasirodv- šitą kontinentą ir padary
81 Lafayette St.,
Telefonas
Worcester, Mass.
Worce'ter, 5-4334
kas lietuvišką. Tiktai kar kitę su<sinr>tusiais lietu ti jį pasaulio turtu.
AGENTŪRA
tais nuo vieno kito lietu viais. Dievas iūs labiau
Trys maži laiveliai ‘San
366 Broadway, So. Boston, Mass.
vio išgirsti tokių nesu mvlės. nes iis sutvėrė lie
ta
Maria
’
,
‘
Pinta
’
ir
‘
Ni

prantamų
nusiskundimų,
tuviais, nežiūrint kur gy
BOSTONO APIEI.TNKRS BROCKERTS ir ČREMO ALAUS Pardavė
Tel. SOUth Boston — 2680
*t jas ir Distrlbiitorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alTj baliams,
kad čia Amerika ir neuž vensite. Piliečiai būsite na’ su laivininkais iš apie
šešių
tautų,
atvyko
su
Cosimoka nei užsiminti apie Amerikos ar Afrikos, bet
restoranams ir aludėms. šaukite: Ded. 1731.
Lietuvą, šią vasarą turė tavo kraujas yra neišdil lumbu. Didžiausias laivas
‘Santa Maria’ buvo 63 pė
jau progos važiuoti į Lie- domai liettviškas.
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