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Rugp. 4 d., kilo didelis
gaisras Griškabūdyje, ku
ris sunaikino pusę mies
telio. Sudegė 10 gyvena
mų ir 10 negyvenamų na-.
mų, tarp jų valsčiaus sa
vivaldybės savas namas
su bylomis, išgelbėti tik
piniginiai dokumentai, pa
što įstaiga, išgelbėtas tik
turtas, keturios krautu
vės, viena arbatinė ir kita.
Nuostoliai dideli. Apdrau
sta buvo nedaug. Gaisras
prasidėjo iš Stanaičio
šiaudų kūgio. Spėjama,
kad būsiąs nelaimingas
atsitikimas.

Sovietų Sąmokslininkai
Norėję Nužudyti Staliną

KAINA 5 CENTAI

Vokietija Pasiuntė
Ultimatumą
Ispanijai

ZINOVIEV IR KAME- kas ir artimas valdžios
NEV “P
IPAŽINĘ” viršūnėms, taip pat kalti
KALT
TEISME
namas kaip sąmokslo da
lyvis.
■J
Maskva, Rusija — Rug Visi kaltinamieji apsta
piūčio 19 dieną sovietų tyti stipria ginkluota sar
karo teisme prasidėjo są gyba.
mokslininkų jbyla. Sąmok TROCKIS SOVIETŲ
Berlynas, Vokietija — RAUDONIEJI ATAKUO
slininkų tikslas buvęs nu SĄMOKSLĄ VADINA Nacių valdžia pasiuntė JA SUKILĖLIUS NUO
žudyti sovietų kruvinąjį
“HUMBUGU”
Madrido raudonųjų val DINGOMIS DUJOMIS
diktatorių Staliną; Klegriežtą ultimatumą,
Hoenefos, Norvegija — džiai
menty Vorošjįlovą, apsau
kad
ji
nedarytų kratos Lisbon — Ispanijos val
gos komisarėj Lazar M. Leon Trocki, kuris įtaria Vokietijos kariniuose lai džios kariuomenė užataKaganovitch, transporta- mas kaipo vyriausias są vuose, kurie dabar stovi kavo sukilėlius nuodingo
cijos komisąrą; G. K. Or- mokslininkų vadas, suži sargyboje Ispanijos uos mis dujomis Guadarrams
VISO PASAULIO AKYS
djanikidze, sunkiosios in nojęs apie areštavimą žy tuose, ir taipgi Įsakė Vo kalnuose. Taip daryti gal
NUKREIPTOS J ISPANI
dustrijos komisarą; P. P. mių komunistų, kaltinamų kietijos karinių laivų ko- tik paskutinės rūšies žmo
JĄ
Postišev, Rusijos komu sąmoksle pareiškė, kad mandieriams, kad jie ne nys. Nuodingos dujos žu
nistų partijos sekretorių; visą tai ką sako sovietų leistų Ispanijos valdžios do ne tik sukilėlius, bet ii
S. V. Kossior, komunistų valdžios komisarai ir teis agentams daryti kratą lai ramius gyventojus.
Civilis karas Ispanijoj
politinio biuro narį; An mas yra “humbugas” (ap vuose, kaip kad jie yra
išjudino visą pasaulį, ypa
dre A. Zdanov, to paties gavystė). Trockis sako padarę Vokietijos KameLOUIS SUMUŠĖ
tingai Europą. Kol kas ne
biuro narį ir beveik visus kad tai esą politinis kerš run laive, kuris buvo dar
SHARKEY
galima pasakyti kas lai
tas.
“
Sąmokslininkai
buvo
kitus aukštuosius sovietų
mės. Ispanijos civilis ka
7 mylios tolumo nuo Ispa New York, N. Y. — An
priversti pasirašyti OGPU nijos uosto Cadiz.
valdžios
komisarus.
ras iškėlė naujų klausimų
Sąmokslininkai veikią parašytą prisipažinimą”, Vokietijos naciai tuo- tradienį, rugp. 18 d., Yanir gali iššaukti naujų
jau nuo 1932
metų. 1934 sako Trockis.
tarptautinių komplikacijų.
jaus pasiuntė dar 26 ka kee Stadiume juodukai
•v
Trockio
pareiškimas
ga

m. vienas iš sąmokslinin
Jeigu raudonieji laimėti;
rinius laivus j Ispaniją. Joe Louis “knockout’u’
kų nužudęs Sergei Kiro- li būti teisingas, nes jis Vokietijos spauda reiškia išmušė Jack Sharkey tre
karą, tai galimas daiktas,
kad Ispanijoj būtų komu Ponia E. ČARNECKIENĖ (Šaltenytė), Lietuvos vą, Leningrado komunistų pats buvo komisaras ir griežtą nepasitenkinimą čiame round’e.
nistinė valdžia ir tvarka. Atstovo Romoje p. V. Čarneckio žmona, kuri su savo vadą ir tuo pačiu sykiu gerai žino kaip OGPU bu Ispanijos raudonųjų val Kumštynių žiūrėjo 35,000 žmonių. Viso pajamų
Maskva nebereikalo siun dukrele buvo atvykus pas seserį į Worcester praleis norėję nužudyti Staliną, deliai traktuoja įtaria džios veiksmais.
muosius
kalinius.
Sovietu,
buvę apie §150,000. Paga
čia milijonus rublių savie ti atostogas, šeštadienį, rugpiūčio 22 d. š. m. išvyksta bet negalėję prisitaikyti.
siems į Ispaniją. Jeigu ka atgal į Romą, Italiją laivu “Count Savoy”. Ponai Čar- Taip liudiję 1 kaltinamieji, budeliams yra paprastas ISPANIJOS MIESTELIS sutarties Sharkey gavc
25 nuoš., o Louis 30 nuoš.
rą laimėtų sukilėliai, tai, neckai augina gražią šeimynėlę: 4 sūnus ir vieną duk- sąmokslininkai Zinoviev, dalykas prievarta išgauti
LIEPSNOSE
Sharkey svėrė 197 Vi
Reingold ir kiti. Viso a- prisipažinimą. Taip jie vbeabejo, Prancūzijos deši
terį.
Poniai
E.
Čarneckienei
ir
jos
dukrelei
linkime
laireštuota
16
sąmokslininra
padarę
su
kitais
kali

svarų,
o Louis — 199 Vi
Sukilėliai Žygiuoja į
nieji stengtųsi patraukti
niais,
tai
kodėl
jie
negali
svarus.
Sharkey jau an
mingos
kelionės.
kų,
tarp
kurių
įskaitoma
Madridą
savo pusėn ir sudaryti to
J
—
LLrame
rounde
: pasirodė
i ir 1934‘m. neteisti Žino padaryti su minimais-sąr
kia valdžia, kuri būtų
Ispanijos
sukilėliai
smar

mokslininkais, tuo labiau,
persilpnas Louis’ui. Tre
viev ir Kameniev.
priešinga Prancūzijos da
Ispanijoj
Skerdynės
Gali
kiai
puolė
raudonųjų
ka

kad
minimieji
yra
komu

čiame rounde į 1 min. ir z
Leon Trocki, buvęs žy
bartinei socialistinei val
riuomenę kelyje nuo Ba- sek. Louis paguldė Shar
mus komunistų vadas ir nistai.
džiai.
Tęstis Daug Metų
dajoz
link Madrido. Suki key ir tuo užsibaigė kum
karo komisaras, kuris da Taigi sovietų Rusijoje
Mussolini ir Hitleris taip
bar gyvena Norvegijoj raudonieji valosi nuo opo lėliai pasivarė pirmyn. štynės.
pat seka Ispanijos civilio
Madridas, Ispanija — ^ilties, kad Ispanijos gy- * kaip tremtinys, esąs me- zicionierių ir nė kaip ne Miestelis, Navalmoral, ku
STREIKAS PLIENO
karo eigą. Štai jau Italijos Per keturias ^civilio karo ventojai taip greitu susi- nam0 sąmokslo insDirato- gali apsivalyti. Pradžioje riame įvyko žiaurūs mū
INDUSTRIJOJ
ir Vokietijos orlaiviai tal savaites visa Ispanija per- lauks laisvės, demokrati- rjus Jis būk turėjęs su savo režimo komunistų šiai, tapo padegtas. Iš
kininkauja Ispanijos suki gyvena baisius žiauru- jos ir konstitucijinės vai- fartj su Vokietijos na komisarai savo priešais Portugalijos praneša, kad
lėliams.
Prancūzijos ir mus. Karas, palyginus su džios.
ciais, kurie išduodavę ne- turėjo katalikų kunigus ir sukilėliai sumušė raudo Pittsburgh, Pa. — In
Maskvos raudonųjų val Ispanijos civiliu karu yra
MIRUSIU DARBININ- tikrus pasportus įvažiuoti bendrai visus tikinčiuo nuosius, kurie buvo pulk. dustrinis Organiza c i j t
džios duoda visokieriopą labai švarus. Dar nėra
“GAUDAVO” ALGAS i Rusiją. Fritz David. tarp sius. Žvmesniuosius kuni Mangada vadovybėje. Vie Komitetas, kuriam vado
John Lewis, mainie
pagelbą Ispanijos raudo buvę pasaulyj tokių sker
kitų buvęs skirtas atlikti gus sušaudė, kalėjimuose ną raudonųjų orlaivį nu vauja
IŠ WPA
riu
prezidentas,
pradėjc
niesiems. Savaimi susida dynių civiliame kare, ko
“istorinę misiją”, būtent, nukankino, o kitiems lei i šovė ir lakūnus sušaudė.
ro išvada, kad Ispanijos kios kasdien kartojasi Is- New York, N. Y. —
Iš Gibraltar praneša, plieno industrijos darbi
nužudyti Staliną. Trockis do grįžti į savo kraštus.
civilis karas yra ne kas paniioj. Net Rusijoj revo WPA administratorius pa- būk įsakęs Staliną nužu- Pastaraisiais laikais ko i kad sukilėliai į vienos sa ninkus organizuoti i uni
kitas, kaip tik karas deši liucijos metu nebuvę tokių darė investigaciją ir rado, dyti kur nors dideliame munistai išsiaugino iš sa vaitės laiką paims Madri jas. Li^šiol plieno indus
niųjų su kairiaisiais. Ma žiaurumų. Prama to m a, kad nedirbančių darbinin- komunistų susirinkime,
triios darbininkai turėjf
vųjų opozici ja, kuri pasi dą, Ispanijos sostinę.
tik kompanijų unijas.
tyt, norima Išmėginti Ma-, kad Ispanijoj skerdynės kų sąraše rado 17 darbi- Fritz David, Vokietijos rodo
pavojingesnė už
skvos jėga. Valstybė pasi gali tęstis per daug metu, ninku vardus, kurie jau komunistų partijos narys, visus kitus opozicijonie- CATALONIJOS VAL
Šiomis dienomis Indus
dalinus i dvi dalis negali nežiūrint kuri pusė laimės seniai yra mirę, bet jų slaptas trockininkų frak- rius. Šiandien sovietų ko DŽIA NUSAVINO PRI trinio Organizaciiu Komi
ilgai išsilaikyti nepriklau karą. Nėra tos nakties vardu tebebuvo mokamos ciios narys, atvykęs į Ru- munistų komisarams di VATINĘ NUOSAVYBĘ teto iniciatvva. 200 Standard Steel Spring kompa
soma.
Madride, Valencijoj, Bar- algos. Taipgi rado, kad siją kaip delegatas į ko- džiausias priešas “tovarišceionoi, kuriuose tebėra i- daug WPA darbininkų neijmunistų tarptautinį kon- čiai” trockistai. Jie daro Barcelona, Ispanija — n ijos darbininkų išėjo
inriHP KP
11H nulipi i kad . ,nrunrvvanc)
rJli c? ' gresą pereitą vasarą sėdė sąmokslą ir kėsinasi atim Catalonijos valdžia, kurią streiką reikalaudami pri
sistiprinę
raudonieji,
negyvena nonrol
pagal paduotus
RASTAS 4.000 METŲ Į cncf
neįvyktų masinių šaudy- adresus.
jo tame pačiame name su ti komisarams gyvybę. sudaro raudonieji, nori vi- pažinti uniją ir pakelti ai
KIRVUKAS
mų.
i Tas parodo, kad bedar- revolveriu, kur jis dabar Sąmokslą seka sąmokslas. I siškai atsiskyrti nuo Ma gas.
Tūkstančiai visai nekal- bių šelpimo administraci- teisiamas. Bet jis negalė Komisarai nebesusp ėja drido. Valdžia išleido de Taipgi ir kituose mies
Rytprūsiuose Womditt tų žmonių sušaudyta. Ka- jose yra labai daug suk- jęs prisitaikinti arčiau sąmokslininkų šaudyti.
kretą, kuriuo nusavina vi tuose plieno industrijoj
miestelyje išdžiūvusiame da raudonieji su didžiau- .tybių.
sas privatines nuosavy darbininkai pradėjo orga
Stalino ir savo “misijos”
upelyje rastas 4000 metų siu pasiutimu puolėsi de- ;
bes, kaip kad Rusijoje. nizuotis ir statyti darbda
ne^aleies
atlikti.
IŠ
BIRUTES
KALNO
akmeninis kirvukas, ku ginti bažnyčias, žudyti ku- j 35 BILIJONŲ SKOLA
Vorošilova nužudyti bu VEŠ ŽEMĘ I CLEVE- Catalonija daro viską, kad viams reikalavimus.
ŽMONĖMS
KAINUOS
išsilaikyti nepriklausoma. ISPANAI PALAIDOJA
ris tuojau nusiųstas į Ka nigus ir vienuolius, tai ga-'
vę skirta Dmitri Schmid53 BILIJONAI
LANDĄ
Catalonijos valdžia taip- 1000 ŽMONIŲ Į DIENĄ
__
raliaučiaus Prūsijos mu tvėse buvo matyti šokant;
t’ui, raudonosios armijos
gi
nusavino
ir
visą
induskomandieriui.
ziejų. Tokio seno kirvio būrius raudonųjų milici- Washington, D. C. —
i __ . ---- — _ _
Kaunas — Amerikoje,
muziejus iki šiol neturėjo. jantų, apsirengusių kuni Jung. Valstybių trisde Sovietų karo teismą su Clevelande, rengiamas di triją pagal sovietų Rusi- i Hendaye, Prancūzų-Is
jos modelio. Vadinasi, so- panų Frontas — Apskaigiškais drabužiais. Bažny šimts penkių bilijonų do daro trys teisėjai, kurių
džiulis
Amerikos
legioni

vietų Rusija jau buvo pa- čiuojama, kad Ispanijoj
čių apiplėšimas ir degini lerių skolą atmokėti rei pirmininku vra V. V. UImas kiek sumažėjo, nes kės mažiausiai penkios- irich, Kaltinamųjų kėdėse ninkų suvažiavimas. Viso dariusi didelę įtaką Ispa- civilis karas nusineši
1000 gyvybių kasdien.
jame dalyvaus aoie 100.- nijoj.
LIETUVON
dešimts trijų bilijonu do- sėdi 16 komunistu žymus 000 žmonių. Kalbėtojams i-------------------------------------------------------------------karo frontą, bet masiniai ; lerių, pareiškė H. E. Milės, vadai.
Per
padidėjo.
Fair Tariff Lygos pirmi Kadangi visi kaltinamie estradą norima padaryti Darbininkų Radio Programa
DARBININKO žudymai
Raudonųjų milicijoje y- ninkas Senato Interstate ji prisipažinę kaltais, taip ant suvežtos žemės iš visu
LAIVAKORČIŲ
ra merginų ir vaikų 16 m. Commerse Komitetui.
(Praneša sovietu karo teis- tu kraštų, kurie kentė dišeštadienį, rugpjūčio 22 d., 2 vai. po pietų vėl tu
Į amžiaus.
jmas, tai salimas daiktas, diii karą. Lietuvoje tam
Pereito vakario mėnesio ARGENTINOS PREZI kad 14 kaltinamųjų bus reikalui nėda žemės bus rėsime progos klausytis lietuviškų dainų ir muzikos
iš stoties
WCOP,
Boston, Mass. ______________ |
rinkimuose
Madride
užsiDENTO
SUNŪS AREŠ nuteisti sušaudymui, o du paimta
Palan<yo<?
B
iru______
________________
Prašome
pasukti
savo radio rodyklę ant 1120 kiPATAt^tAVIH A%
^^istravo 200 000 socia
TUOTAS
metams ale i.
ka]no Rugniūčio 15 d. locycles ir klausytis Darbininkų Radio Programos.
gk G^iAUN
listu ir komunistu ir toji
Rio De Janėno, BraziliKai mnmflsis T .m r- užgienio ]ietuviamg remti
Gerb. Biznieriai ir Draugija skelbkitės Darbininskaitlinė aiškiausiai naro- ja —Šiomis dienomis Bra- nnv užo-inėno. kad Trnc- d
•• ruošia iškilmių- kU Radio Programoje. Skelbimus šeštadieniui priduo
T5 kite ne vėliau šeštadienio rytą prieš 10 vai. Skelbimų
dn iu iėo-a.
zilijos policija areštavo kia buvęs sąmokslo vadas da
£
tos
žemes
naemima.
Iškainog; $3 Q0 už yiena kartą. $500 už du kartu
Taien Tsnaniioi civili ka- Argentinos prez. sūnų Li- ir atsisukęs i Zinovieva,
kurnės A menko” be.nyis bimus
siųskite
adresu:_________
Darbininkų
ra jei ir laimėtu sukilėliai, borio Justo, kaipo komu- pavadino ii melariu.
____ priduokite
_______ arba
___ __
T___ _______
TEL-MM/TOn
tai raudonieji nenurimtų; nistą veikusį prieš vai-! Radek’as, žvmus komu- f’lmininkas Januškevičius Radio, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth
---------------------jie tęstų skerdynes. Nėra džią.
Inistų vadas, laikraštinin- nufilmuos.
i Boston 2680.
j
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DARBININKAS

[vietinės ŽINIOS j

t

STANLEY’S RADIO SHOP

GARSIAKALBIAI

ĮVAIRŪS SUMAI

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

MUZIKAS

Pento, Brošiij, Vandentekiam;
Šios vasaros kurso šūkiu
ir Sinkoms vamzdžiu, jungtu
RAPOLAS JUŠKA
pasirinkta: Tai galima įku ir kitokiu namams
reikmenųTuo trumpu šū
VASARINE MOKYKLA vykdyti!
Moko muzikos, piano
517 E. 8th St. So. Boston, Mass.
_______
i kiu norima pasakyti, kad
ir dainavimo. SpeciaAtėję persitikrinkite, kad čia
Bažnyčios prin
Šią savaitę, rugpiūęio I Katalikų
viskas
pigu.
les
pamokas duoda
17—22 d. d., Boston Colle- cipai gali ir turi būti įgy
LIETUVIS SAVININKAS i
vaikams.
ge įspūdinguose rūmuose vendinti. Visa savaitės pa
Adresas:
ir jų aplinkumoje energin skaitų programa paskirta
išnagrinėti
,
priemonėms,
REIKALINGAS energingas a98 Tonavvanda St.
gai maišyte maišosi keli kaip katalikiškoji akcija
gentas — salesman, pardavinėti
Dorchester, Mass.
šimtai asmenų. Visi jie ne turi būti vykdoma.
valgomu produktu. Savaitinė al
ga
ir
komisas.
Atsišaukite
akme

tuščiomis rankomis. Užra
Tel. COLumbia 8053
niai j Kuryer Codzienny, 116-120
šų knygos ir kitos rašo Kasdien yra penkios pa
W. 4th St. So. Boston. Aplikantas turi turėti automobilį. .. (21)
mosios priemonės jų ran skaitos, o šeštoji valanda
(r
paskirta
pratyboms.
Pir

kose. Nei nemažas karš
tis nepakeitė jų pasiryži mosios dvi valandos ski
RENGIA LDS. 1-MA KP., L. VYČIAI IR CHORAS
klausyto
mo rimtam savaitės dar riamos visiems
••
NESMAGUMAI
jams, trečioji valanda —
bui.
Jei turi nugaroje skau
ĮVYKS SEKMADIENĮ,
smą, akmenis, ir kito
Tie keli šimtai nerims grynai organizacinia m s
Baigiasi vasara. Šią va
kias chroniškas ligas,
tančių žmonių atvyko iš reikalams (veikia ketu
pasitark tuojau.
sarą buvo keletas labai
TRYTMENTAI
MANO
klausyti Katalikiškos Ak rios grupės: parapijų, uni
malonių ir įdomių išvažia
staiga pagelbės ir praRugp.
23d.,
1936
cijos Vasarinės Mokyklos versitetų, aukštesniųjų ir
šalins visus nešina gu
vimų — piknikų. Dar keli
mus.
pradžios mokyklų); ket
šešių dienų kurso.
dei turi Bright's lig:),
išvažiavimai ir nebebus
cukrinę, inkstų, ar tul
Mokyklos rengėjais yra virtoji ir penktoji valanda
progų išvažiuoti į užmies
žies nesmagumus, pasi
KĘSTUČIO
Tėvai Jėzuitai, kurie stovi apima penkiolika skirtin
tark tuojau su manim.
tį, susitikti su senais
Sodalicijos judėjimo prie gų dalykų, iš kurių galima
DR-JOS DARŽE
draugais ir
pasigerėti
šaky. Jau ne pirma ši mo pasirinkti du.
327b“m!ss
gražia gamta.
Dedham, Mass.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
kykla veikia. Pernai ji tu Pirmosios valandos pa
ir šeštadieniais 10—12 ry
Vienas iš tokių išvažia dieniais
rėjo Bostone 617 klausy skaitoms per visas šešias
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
Oakland
vimų įvyks šį sekmadienį, niais 10—12 tiktai. -....................</
tojų. Kitą savaitę tas pats dienas paskirta viena te
rugp. 23 d., Kęstučio drGrove
kursas bus teikiamas New ma: ką katalikai turi įneš
jos parke, E. Dedham,
Yorke, trečią — Chicago- ti pasauliui. Čia nagrinė
Mass.
je.
jami tokie klausimai: tai
Ši trilypė gegužine bus viena iš įspūdingiausių,
Jį rengia trys idėjinės
BAKERY
kos ir laimės pagrindas;
nes smarkiai dirba Vyčiai, Choras ir LDS 1-ma kuopa.
Savininkai:
mūsų
organizacijos:
Lienamų ir šeimos apsauga;
Įvairi programa: sportas, lenktynės, virvės trau
J.
Trosas
ir P. Gelžinis
tuvos Vyčių 17 kuopa, šv.
teisinga, laisva ir padori
kimas
ir
t.
t.
Sportą
tvarko:
Vyčių
sportininkai
bei
•
ikk
!••••••
••*««••■*••
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltą
9
Petro parapijos choras ir juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
Tel. S. B. 2805-R I valdžia; kooperacijos dva
sportininkės.
X
Lietuvių Darbininkų Są ! krautuvėse North Brighton Bakery
LIETUVIS
sia; tiesa, padaranti žmo
Muzika, dainos, šokiai.
duonos su raide “S”.
jungos 1 kuopa. Galime
nes laisvais; sveikais ir
Bus’ai išeis nuo Šv. Petro par. bažnyčios, tarpe
būti tikri, kad šios trys North Brighton Bakerv
smagus socialinis gyveni-,
9:30 ir 1:00 vai. p.p. Bus’o kaina į abi pusi 40c.,
Ižegzaminuoju akis Į mas.
organizacijos, dirbdamos 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Į Gegužinę visus kviečia —
RENGĖJAI.
akinius : i
priskiriu
Tel. Stadium 8411
bendromis pajėgomis, mo
kreivas akis atitie-j ;
Trilypėje
Gegužinėje
gros
Keturių
Karalių
orkestras.
Antrosios
valandos
pa

ambli
Jonisj
sinu ir
kės svečius gražiai priim
išimti š
koše (aklose) akyse sugrąžinu Į skaitos paskirtos
ti, maloniai pavaišinti ir
šviesą tinkamu laiku.
nai tikėjimo sustiprinimo
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
klausimui. Šią paskaitų KETURI LIETUVIAI baigęs Dorchester aukš- glikėjus” kai kuriuose na- padoriai palinksminti.
447 Broadway, South Boston Į
seriją dėsto pats kursų PASKIRTI VALSTYBĖS 'tesnę mokyklą įr provi- muose. Imsime du pavyz- Šiame išvažiavime gros
M
POLICININKAIS
dence Kolegiją.
džiu. Viename name moti- pagarsėjusis “Keturių Ka
vedėjas, garsusis kun. D.
SUNŪS
Teodoras J. Šimkus, 28 na kalba į sūnų: “Johnuk, ralių” orkestras.
J. Lord, S. J.
.
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
m.
amžiaus
iš
Worcester
,:
eik
washyt
tavo
facą,
Bus’ai išeis nuo Šv. Pet
Mokyklos lanky tojų Boston, Mass. — Massa
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
tavo plaukus ir ro par. bažnyčios po mi
(SEYMOUR)
skaičiuje daug Seserų Vie chusetts valstybės polici Mass., teletype- operato-' combyk
BALSAMUOTOJAS
, 3.-,4 z4 žkirnlrinn
4 o,
Lietuvis Gydytojas
nuolių, studenčių, kunigų, jos viršininkas, Paul G. j rius ir baigęs West Tech užsidėk clean blousą, tai šių.
NOTARO TEISES
duosiu tau ‘ice cream’. Dalyvaukime visi sek 254 TURI
Taipgi priskiria akinius
mokytojų, studentų. Kiek Kirk iš 3,300 aplikantųi and Commerce H. S.
W. Eroadway, So. Boston
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
Tel. Šou. Boston 2590
teko patirti lietuvių tame paskyrė 30 jaunų vyrų į Jonas R. Tulys,, 25 m. Kitame name kita motina, madienio, rugp. 23 d. iš
Ames St., Brockton, Mass.
113
nuo 2 iki 4 popiety, nuo7iki9vak.
amžiaus
iš
1
Norwood,
(kur
lietuvių
kalbą
gerbia,
važiavime.
Rap.
skaičiuje tiktai (kun. Pr. valstybės policiją, tarp
Tel. Brockton 390
Tel. South Boston 2712
; Gyven. vieta : 838 Dorchester Avė.
Juras, mokyt. Ad. Piniutė, kurių ir keturis lietuvius. Mass., baigęs Norwood sako savo sūnui: “Sūnau!
534 East Broadway,
aukštesnę mokyklą ir Bo Nusiprausk, susišukuok
Tel. Columbia 2537
Trečiadienį, rugpiūčio
O. Akstinaitė ir šias eilu Štai jie:
SOUTH BOSTON, MASS..
plaukus ir užsidėk šva- 19 d. iš Šv. Petro lietuvių
tes rašęs). Taigi, tik Law- Adolphas A. Janulis, 24 stono universitetą.
rence kolonija atstovau m. amžiaus iš Dorchester. < Juozas P. Uždavinis, 26 įrius marškinius”. Tai len parapijos bažnyčios iškil
Tel. So. Boston 0823
jama. O kur gi kitos? Nem. amžiaus, iš Haverhill, gvai galime suprasti skir mingai palaidotas a. a.
LIETUVIS DANTISTAS
Bronislovas Jurkonis. Lai
i jau kitų kolonijų kat. ak
Mass., profesijonalis kum- tumą iš šitų pavyzdžių.
(KASPERAS)
cijos darbuotojai negali
, štininkas ir inžinierius, Ateis diena kada ir jūs dotuvėse dalyvavo labai
Lietuvis Graborius ir (
surasti laiko ar nenori
baigęs Haverhill aukštes turėsite progą vartoti tą daug žmonių: lietuvių ir
Balsamuotojas
Arti Municipal Building
Prisiekęs
Advokatas
gražią lietuvių kalbą. Būk kitataučių, nes a. a. Bro
žengti
pirmyn,
pasinaudo

nę
mokyklą
ir
NortheasTURI
NOTARO TEISES
525 E. Broadway, S. Boston
drąsus!
Eik
į
mokyklą,
I
nislovas
Jurkonis
būda

jant
tokia
nepaprasta
pro
tern
universitetą.
494
East Broadway
Ofiso Valandos
parodyk
savo
lietuvišką
South
Boston, Mass.
ga?
J.
B.
Lčk.
mas
teisme
perkalbėtoju
Jauniems mūsų polici
I Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. OfiVeda
visokias
provas.
Daro
vi

Tel.
ŠOU
Boston 1437
------- :—
ninkams linkime geriau- ■ dvasią. Išsimokyk lietu turėjo plačią pažintį. Ilsė
jsas uždarytas snbatos vakarais ir
Residence: 15S \V. 7th St
sus
legalius
dokumentus
LANKĖSI
|nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
viškos kalbos ir tuo būdu kis ramybėje!
I šių sėkmių.
Tel. ŠOU Boston 3960
12-tos dieny uždarytas.
317 E St. (kampas Broadway)
galėsi
gerai
ją
vartoti.
Patarnavimas
Dieną ir Naktį
t
Taipgi nuimu ir X-Ray
i
• ‘ • i
2'
South Boston, Mass.
Antradienį, rugpiūčio 18
KVAILIAUSIS
ŽMO

MIRĖ
I
Marijona Sadukytė,
dieną,
Darbininko
redak

GAUS LAIKOTARPIS
Telefonas:
Šou
Boston
2732
I
Rugp. 17 d., miesto ligo 8-to skyriaus mokinė,
Lietuvis Dantistas
; cijoj lankėsi
garbingos
Namų: Talbot 2474
ninėje, sauslige, mirė Al
So. Boston, Mass.
viešnios, pp. E. Čarneckiebina Ona Valentaitė, 31 Tai gražus ir girtinas Vienas profesorius tyri
nė, Lietuvos atstovo Ro
metų, gyvenusi 41 Farra- jaunos lietuvaitės paragi nėjęs žmones priėjo išva
LIETUVIS GRABORIUS
(GALINAUSKAS)
moje žmona, O. Pakštienė,
409 VVINDSOR ST.
gut Road, So. Bostone. Ji nimas mokytis lietuvių dą, kad protiniai dirbąs
Tel. So. Boston 2300
Dr. Kazio Pakšto, LietuCAMBRIDGE, MASS.
paėjo iš Alizavos parapi kalbos.
žmogus labai susilpnėja 4
414 Broadvvay, So. Boston
vos universiteto profeso
Prieš lietuvių bažnyčią
(GRIGALIŪNAS)
jos. Amerikoje pragyveno,
vai.
po
piet.
Aukščiausio
Ofiso
Tel. TROwbridge 7880
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. riaus žmona
ir p. R. C.'
10 metų. Paliko tėvus, se-Į MIRĖ SAULENIENĖ gi susikaupimo ir proto
ADVOKATAS
Ofiso Tel. KTRkland 9221
ryto, nuo 1:30 fki 5:30 po pietą ir
Rebboli, worcesteri e t ė,
Namo Tel. TRO\vbridge 6134
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną
šerį ir du broliu. Laidoja
598 East Broadvvay,
energijos
laikas
yra
8
vai.
pagal susitarimą.
j nuoširdi Lietuvos rėmėja.
Sąžiningas
ir Rūpestingas
ma iškilmingai su šv. .mi
ryto.
Vėliau
jėgos
ima
,SO.
BOSTON,
MASS.
Rugpiūčio
19
dieną,
10
PATARNAVIMAS
Pp. Čarneckienė ir Pak
šiomis iš šv. Petro bažny
Tel.
1761
Room
3
štienė
pas
savuosius
Worčios, rugp. 20 d., Naujos vai. vakare mirė Rozalija mažėti. Po trijų vai., jau
Tel. So. Boston 2660
Residence
:
Saulenienė, 74 metų am čiamas silpnėjimas, o 3
cester, Mass. praleidžia
Kalvarijos kapuose.
Lietuvis Dantistas
Tel. South Boston 0815
16
Thomas
Pk.,
Tel.
S.
B.
1046
žiaus, gyv. 627 E. 6th St. vai. dieną žmogus esąs
atostogas. Ponia Čarnec
kienė šeštadienį, rugpiūčio
SĖKMINGA OPERACIJA Laidojama šešta d i e n į, “kvailiausias”. Vadinasi,
■£
9
22 d. išvyksta į Romą, IRugpiūčio 17 d. nuvežta rugp. 22 d. iš Šv. Petro kas valandą žmogaus pro
Tel. So. Boston 3520
251 W. Broadvvay, So. Boston taliją, kur jau pragyveno
Graborius - Balsamuotojas
į Bostono Miesto ligoninę lietuvių parapijas bažny tas nevienoda jėga, nevie
čios
su
šv.
mišiomis
9:30
11 metų. Ponia Pakštienė
Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nuo
p. Angelė Notrimaitė; kur
nodu įtempimu veikia. Patarnavimas dieną ir naktį
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. grįš į Lietuvą kitą mėnesį.
vai
ryte,
Naujuose
Kalva

DARBININKO NAME
jai padaryta ‘appendicitis’
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Žmogus fiziniai labiausiai
rijos kapuose.
Fanerai H ome ir Bes.
366 Broadway,
Garb. viešnios papasa
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
operacija.
Linkime
jai
nusilpsta ketvirtadieniais,
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. kojo daug įdomių dalykų
564 East Broadvray,
South Boston, Mass
greito išsveikimo.
(pagal sutarti)
Paliko dideliame nuliū o stiprėja —antradieniais.
š
iš Lietuvos ir Italijos. Iš
So. Boston, Mass.
dime vyrą Simoną Saule“
Ž.
P.
”
Darbininko redakcijos po
ną ir dukterį p. Mikaliną
Tel. Trovvbridge 6330.
nios vyko padarytų vizitą
Norinkevičienę, gyv. So.
vietiniam klebonui kun. P.
Bostone.
P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS
i Virmauskiui, kur jas labai
Ar jūs norite savo tėvų
A.
a.
Rozalija
SaulenieLAIKRODININKAS
maloniai priėmė ir pavai
(REPŠYS)
kalbą visados gerai ir ti-:
GRABORIUS - UNDERTAKER
Mokykis!
nė
paėjo
iš
Lietuvos,
Viišino.
krai
vartoti?
7
“
LIETUVIS GYDYTOJAS
Parduoda įvairiausios rūšies
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Iš So. Bostono ponios auksinius ir sidabrinius daik Eik į lietuvišką mokyklą. gucių kaimo, Daugų par.,
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 išvyko atgal j Worcester,
Niekados nėra “perdaug” Alytaus apskr.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. |
tus. Taipgi ir pataisau.
kur
p.
muziko
Žemaičio
mokytis, nes nėra žmonių, “Darbininko” skaityto
278 Harvard Street,
Telefonas SOUth Boston 4486.
namuose
p.
Čarneckienei
kurie viską žino.
366
W.
Broadroay
jams pp. Norinkevičiam
kamp. Inman arti Centrai Sq.,
Tel. Brockton 4110 '
pagerbti ir išleisti buvo
SO. BOSTON, MASS. Į Šiąųdien mūsų lietuviš j ir Saulenui reiškiame už 1 BROCKTONO OFISAS:
Cambridge, Mass.
suruošti pietūs.
I
ka kalba yra labai “suan- uojautą.
s 16-18 Intervale Street,
Monteilo, Mass. |
I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
daugiau. Tautinė Jaunimo
Administracija kaip perei
tais mokslo metais, taip
Londonas, Anglija—Bri ir šiais yra pasiryžus ap
tų užsienių departmentas rūpinti apie 400,000 stu
įspėja kitas didžiąsias dentų.
valstybes, kad šiokiu ar Iš paskirtosios $10,853,tokiu būdu rėmimas Ispa 000 sumos gaus Connectinijos civilio karo gali pri cut $95,000: Maine $45,vesti prie rimtų nesusipra 000; New Hampshire $35,timų. Anglijos valdžia lai- 000; New Jersey $325,000;
kosi griežto neutralumo New York City $500,000;
Ispanijos
civilio karo'New York valstybė $470,- S
klausimu. Ji norėtų, kad ir 000; Rhode Island $45.kitos valstybės to laiky 000; Vermont $22,000.
tųsi.
8 ŽUVO PALESTINOJ
$10,853,000 STUDEN
TAMS
Jeruzalė, Palestina —
Pereitą savaitę vėl atsi
Washington, D. C. — J. j naujino riaušės. Dėl riau
V. Tautinė Jaunimo Ad-i šių kaltina arabus, nes jie
ministracija praneša, kad nuvertė nuo bėgių trauki
$10,853,000 bus išdalinta nį. Du žmonės užmušta, o
studentams, kurie ir ku kiti šeši mirė, kai arabai
rių tėvai neturi pinigų, ir puolėsi keleivius apinlėšikurie nori siekti aukštes riėti ir kai Anglijos karei
nių mokslų. Jeigu bus rei viai ėmėsi vaikyti riauši I
kalas ateityje skirs ir rinkus.
BRITAM TA ĮSPĖJA
KITAS VALSTYBES

I

I

*

1'

r

Naujosios Anglijos Moterų Ir Merginų Dėmesiui
PASINAUDOKITE AUGU5T KAILINIŲ IŠPARDAVIMU!

PER

KLAIPĖDĄ
I. J. F0X Krautuvė ši mėnesi skelbia Didžiausį Rugpiūčia mėnesio Kailinių Išpardavimą, su labai nupigintomis
kainomis. Perkant kailinius šį mėnesi kitai žiemai, nereikia visų pinig-ų sumokėti, tik duokite mažą depozitą ir galite
pasirinkti gražiausius kailinius. Rugpiūčio mėnuo baigiasi, pasinaudokite dideliu nupiginimu, o tuo sutaupysite nuo 40
iki 70 nuošimčių.

Kas dabar pirks kailinius pas I. J. F0X, galės juos iki žiemai padėti apsaugos vaulte ir už “storage” nieko nebus
skaitoma. Taigi, Naujosios Anglijos lietuvės, pasinaudokite šia siūloma didele proga ir sutaupykite daug pinigų.
Atėję j Krautuvę klauskite Lietuvio atstovą p. Bernardo Koraičio, kuris Jums kuonuoširdingiausiai patarnaus.
Rugsėjo mėnesio pradžioj p. Koraitis lankys Naujosios Anglijos valstijas su I. J. Fox naujos mados kailiniais. Mo
terys ir merginos, pasikvieskite jį į savo namus, parašydamos jam laišką, o jis jums parodys naujausios mados kaili
nius.

IŠGIRSKITE IR
PAMATYKITE!
Kiekvieną antradienį 7:15
vai. vakare I Fox krautu
vėje yra daroma broadcastinimas - siuntimas oro ban
gomis dainų ir muzikos.
Tai-gi ateikite ir pamatyki
te kaip tas yra daroma.

RODOMI MODELIAI
Taipgi atėjusios pamaty
site kaip panelės parodys
•Jums visokius kailiniu mo
delius. Parašykite Lietuviui
1. J. Fox atstovui Bernar
dui Koraičiui, o jis Jums
prisius 2 tikietu dovanai.
Pasinaudokite šia teikiama
proga.

£4*7
411 nvashington

street

Lietuviams gerai
žinoma

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA
(Per Gothen bursą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Iuiivų išplaukiu^.. iš N. Y.
DROTTNINGHOI.M, —RUGP. 27
GRIPSHOLM,------- RUGSĖJO 5
KINGSHOLM, — — RUGSĖJO 10
DROTTNINGHOI.M,— RUGSĖJO 26

Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių. agentai ir visi Švedų Amerikos Linijos Skyriai.
SWED1SH AMERICAN LINE
154 Boylston St., Boston, Mass.

BAIGIAMA AIŠKINTI
niškiui Antanui Pundžiui
išduotas patentas apsau ŠNIPINĖJIMO AFERA
KLAIPĖDOJE
goti jo padarytam išradi
KIEK NUKENTĖJUSIŲ 4 LIETUVIAI BAIGĖ mui — kombinacijai dvi
NUO AUDROS
AUKŠTĄJĮ FILOSOFI račio ar motociklo su val Prieš du mėnesiu, kaip
JOS MOKSLĄ UŽSIENYJ timi vandens sportui.
jau rašėme, Klaipėdoje
Vilkaviškio apskrityje
Federalė Socialės Ap- vykusi audra taip pat priPraėjusiais mokslo me Kaunietis Juozas Mor- buvo susekta didelė šnipiAPLANKYKIT LIETUVĄ! ! saugos
Taryba praneša, darė nuostolių. Daugiau- tais Foglizzo filosofijos kevičius gavo patentą sa- nėjimo afera Vokietijos
si kad per šiuos pirmuosius
Žaliosios
'’
- . -Lietuvos
. .
nukentėjo> Z_
-----— institute, Italijoje, aukš vo išradimui — Tbūdas
naudai.
saugumo
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus f
valsčiaus
Žynių
ir
Arminų
metus visoje šalyje pagel-!
tąjį mokslą baigė trys lie degti akyto molio ply ir teismo organai du mė
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir bėjo 1,512,000 senelių ir | kaimų ūkininkai. Čia nu tuviai, būtent, Bronius toms.
nesiu dirbę, dabar jau bai
kentėjusių skaičius siekia Jurkšas, Vitas Linkevi
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
| nelaimingų darbininkų.
gia šitą šnipinėjimo aferą
John G. Winant, tarybos virš 30. Audros išmušta čius ir Nikodemas SalduPRADĖTI ŽEMĖS
išaiškinti.
Tieson bus paManantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per pirmininkas sako, kad se ypatingai miežiai ir kvie kas. Lyono universitete,
GRĘŽIMO DARBAI
i traukta keliasdešimts as
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin neliams ir akliems asme čiai. Taip pat, tame rajo Prancūzijoje, filosofijos
menų. Kai kurie nusikalko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge nims ir jų vaikams išmo ne esantis Rumokų laukų! studijas baigė Juozas Ki Lietuvos energijos ko ' tėliai jau kiek ankščiau,
miteto žemės turtams tirti dar prieš aferos atidengi
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina a kėta $47,000,000. Jis sako, bandymo ūkis, visiškai sielius.
sudarkytas. Čia audra pri
kad
šiais
metais
senatvės
komisija yra nusibrėžusi mą pabėgo į Vokietiją. Ši
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
darė
labai
didelių
nuosto

pensiją gaus apie 26,000,PERNAI SUŽALOTA 50 savo darbų planą 4 — 5 byla Lietuvos visuomenė
reikalais kreipkitės;
000 darbininkų. Be to, lių. Be to, Vilkaviškio apPOLICININKŲ
metams. Numatyta daryti
je kelia maždaug tokį pat
pramatoma, kad darbo l skrityje dar pasėliai vieno
geologines
nuotrau
kas,
susidomėjimą, kaip ir
apdraudos įstatymas bus kito ūkininko išmušti asudaryti smulkesnį Lietu
Kaunas
—
Pereitais
me
pie
Alvitą
ir
Vištytį.
prieš pusantrų metų na
“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ priimtas daugelyj valsty
vos geologinį žemėlapį,
tais
buvo
sužalota
50
poli

grinėtą garsioji valstybė-*
bių. Jis įrodė, kad jau da TOKIŲ ESAMA KLAIPĖ
AGENTŪRA
bar 8,000,000 vyrų ir mo DOS MIESTO VALDY cijos tarnautojų. Maždaug daryti gilesnius gręžimus ?išdavimo byla.
Tsb.
tose
vietose,
kur
galima
iš
100
tarnautojų
sužalo

terų yra apsaugoti nuo
BOJE
366 Broadvvay, So. Boston, Mass
tas vienas. Sužaloti šau spėti esant naudingų mi
nedarbo.
namais,
kertamais, duria neralinių padermių, smul PRAĖJO STIPRI AUDRA
Klaioėdos
vals
č
i
a
u
s
Tel. SOUth Boston — 2680
MAISTO KAINOS VĖL oriesėdu teismas nuteisė mais ir kitokiais ginklais, kiau ištirti jau žinomus
PAKILS
buv. Klaipėdos miesto ad Įvairiais įrankiais sumuš naujų mineralinių pader Pro Panevėžį liepos mėn.
I
26 d. praėjo stipri audra,
ministracijos vyr. inspek ti. Nudegę, nušalę, žaibo mių klodus.
Washington, D. C. — torių Mitte^taedta už kai bei elektros srovės pri Seniai jau yra žinoma, bet didelių nuostolių nie
Darbo departmentas pra kurių miesto valdvbos by trenkti taip pat įskaitomi kad Kauno apylinkėse, kus nepadarė, tik kai kur
statistiką.
neša, kad dėl sausros šią lu naslėnima trimis mėne i sužalotojų
Nemuno ir Jėsios kran- apdraskė šiaudinius sto
vasarą Jung. Valst. mais siais kalėjimo. Mittelstae- 58% visų sužalojimų įvy tuose pasirodo
kreidos gus.
tas žymiai pabrangs. dtas kaipo priklausęs už ko dėl tarnybos. Pernai ei mergelio atodangų ir kad
‘Jei nori būti gera šeiminir.kė-virėja, tai tuojau Krautuvėse už valgomuo draustai organizacijai bu dami tarnybos pareigas
įsigyk labai naudingą knyga — “VALGIŲ GAMINI sius produktus reikės mo vo vvr. burmistro Simo žiivi Tirkšlių polic. nuova tas gergelis tinka cemen
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny kėti nuo $11.00 iki $12.00,
dos viršininkas Vincas Ži tui gaminti. Ligšiol Jėsiot
REAL ESTATE
goje dar yra pridečkas kaip pasigaminti iš visokių kuriuos dabar galima nu naičio iš tarnvbos atleis lėnas ir Surviliškio Dolic. krantuose jau padaryta
INSURANCE
tas. Atleistas iš tarnybos,
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik
CONSTABLE
pirkti už apie $10.00.
Mitteistaedtas išnešė ak nuov. viršininkas Jonas nėr 30 gręžimų ir daugu
■htetiee of the Peare
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:
Sviestas, kiaušiniai, pie stis, kurie komnromitavo Tatjanauskas. Jau ir šie moje vietų 2-4 metrų gilu Visokios rilSies ap«1rnu<ta ir tel“DARBININKAS”
sinjras pntnrnavimaa.
366 West Broadway,
South Boston, Mass. nas, mėsa jau ir dabar io veikla. Tik šiemet bir- met vra žuvusių einant mo ie surasta kreidos mer 598 E. Broadway, So. Boston
kainuoja daugiau negu žplio mėn.. Doliciiai nada- +arnv^os Pareigas: bav. gelio. Dabar Jėsios rajone
Tel. Šou. Boston 1761
nius pas ii kratą, tie aktai Raudondvario policinin- vykdomi žemės gręžimo
Residence:
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES kiek laiko atgal.
120 Marine Rd., So. Boston
huvo
užtikti
kas
Jaloveckas.
gelez.
nol.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
darbai užtruks dar 3-4 sa Namu tel.: Šou. Boston 2483.
'
.
.
vachm.
St.
Danilavičius.
LITVINOVAS
LIESEJA
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
vaites. Šiemet taip pat dar
Teismo prokuroro parei
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
numatyti žemės gręžimo
gas einąs Tumas reikala
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Sovietų Sąjungos užsie vo Mittelstaedtui IV2 me- •
darbai už Petrašiūnų, ties L St. LIQUOR STORE į
nių reikalų komisaras M. tų sunkiųjų darbų kalėji-Į
Salomiankos kaimu, buv. Parduodam geriausius įvai- L
PERKINS
SQ.
POVILAS BUSHMANAS
Maksimas Litvinovas pas mo, 5,000 litų pabaudos ir
Marvos dvaro laukuose ir rių rūšių TONIKĄ, DEG- Į
I
CASH MARKET
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
f
taruoju
laiku
laikosi
grie

tučtuojau jį suimti.
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, sav. žtos dietos, kad sumažin- Mittelstaedto bylos me Kaunas — Prekybos de ties Skirsnemune.
Visokiose {talpose: Bonkoms, Į
Telephone Columbia 6702
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. (
j tų savo svorį. Rezultatas tu iškilo aikštėn miesto partamentas išdavė išra
S. firmų ir už-denio, pasirinki- 4
29 Savin Hill Avenue,
nuikus. Litvinovas jau nu taupomosios kasos buvusi dimų patentus kai kumas didžiausias ir įvairiausias, r
K. ŠIDLAUSKAS
i
POK IBIAMS,
VESTU V E M S, t
DORCHESTER. MASS.
P.
A.
Sykes
ir
B.
G.
Sykes
didelė
netvarka.
stojo
45
svarų.
918 E. Broadway
riems Lietuvos piliečiams,
NAMUOSE
VAIŠĖMS
ir BA- 1
LIETUVIAI ADVOKATAI
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
LIAMS. Specialiai kainos su- f
kurie
yra
padarę
departa

Ofisas: SANBORN BLOCK
Pristatau Ice Creamą ir užkan VATIKANE 100-TUI GY KIEK UNIVERSITETAS
mažinamos. Pristatėm greitai ir j
Tel. HIGhlands 4855
mento jau patvirtintus iš
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 7
Washington St.
džius piknikams ir visokiems
TURI
TURTO
ROKBURY. MASS.
VENTOJŲ 85 TELEFO
11 vak.
L
parengimams.
Norwood, Mass.
radimus.
Pašaukit SOU-th Boston 4147 1
NAI
Vytauto Didžiojo uni- Daugiausiai yra pasižy
Tel. Norwood 0330
Pas J. STRIGUNĄ (
Gyvenimo
Vieta:
versitetas dabar negyvojo
DRAUGIJŲ VALDYBŲ
Mažiausioji pasaul i o i inventoriaus turi už 8,183, mėjęs praktiškais kaimie
32 1VALNUT AVĖ.
195 L ST, SO. BOSTON, MASS. f
Tel. Norvood 1020
tis Kostas Račinskis iš
į
valstybė
Vatikanas
turi
941,11
lit.
ir
gyvojo
inven

ADRESAI
didžiausį palyginamąjį te toriaus už 3727,80 lt. Uni Užkalnių kaimo, Kražių
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV JONO EV BL. PAŠALPINE
lefono abonentų skaičių. versitetas turi 38 įvairaus valšč. Raseinių apskr.'
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.
Įsigykite
Šventojo Petro bazilika didumo pastatus, kurių Jam išduoti net 3 patentai
Pirmininkas Juozas švngždys,
Pirmininke — Eva Marksienč,
625 E. 8th St., So. Bogton, Mass. l 601 6th St.. So. Boston, Mass.
i turi keturis telefono apa bendra vertė siekia 11.408. — už išrastą 1) bičių avi
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
PILIETYBES KATEKIZMĄ
Tel. So. Boston 1298
78 Marine R<1.. So. Boston, Mass. ratus. Dabar visa Vatika- 818 lt Didieii rūmai įkai- liams apsaugoti nuo ken
Vice-pirm. — Ona JanklenC,
Į no valstybė turi nedau- nuoti 2.950.000 lt., pirmie- kėjų prietaisą, 2) univer1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Prot. RaJt. — Elizabeth Ovalia,
Fin. Rnfit. Aleksandras Ivaška.
1 giau kaip 700 gyventojų, ū rūmai— 800.000 lt., me- sal. užraktą ir 3) Dalgiui
111 H. St So. Boston, Mass.
Priedermes
1514 Crflnmbia Rd., S. Boston, Mass
Tel. ŠOU Boston 9282
o telefonų yra 600, arba dicinos rūmai— 2.059.700, kalti prietaisą.
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug1
Fin. RaAt — Marijona MarkonfutS, 1 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
35% visų gyventojų turi “
insto Klaipėdiškiui G. Ruppe29 VVhipple Avė., Roslindale, Mnss. Maršalka Jonas Zalkis.
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
, .
tūtas įkainuotas 2.500.000
Tel. Parkway 0558-W
7 VVJnfleld St, So. Boston, Mass. telefonus
anglų ir lietuvių kalboje.
liui
yra
išduotas
patentas
lt.
ir
akių
ir
ausu
klinika
Iždininke — Ona Stanfullute,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
105 West 6th St., So. Boston, Mass.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
čią ned?ldlen| kiekvieno mėnesio.
Po Vatikano eina Jung-jkainuota 1000.000 lito, jo išrastam malkų dujų
I 2 vai. po pietį. Parapijos salėj, 492
Tvarkdart — Ona Misgirdienč,
mes Amerikos Valstybes Ben<įra viso Vytauto Di- generatoriui apsaug o t i.
Siųskite užsakymus:
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. E. 7th SU So. Boston, Mass.
Juozui
Markevičiui
iš
Tel

turto
Kasos Globėja — E. JanužonienS,
7:80 vai. vakare, pobstnyttnėj »v< — 13,4%, Didžioji Britą- džiojo universiteto
“DARBININKAS”
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
tslnij
šių — išrastoms vaikų ve 366 W. Broadvvay,
nija
5,1%;
Prancūzija
—
vertė
suma
yra
19.588.587.
So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkite
3,3%;
Italija
2%
ir
t.t.
i
51
lt.
žimėlių
pavažėlėms.
Kau!
antrą utarninką menesio.
pas protokolą raštininkę.
————e——t

Lietuvos

Seimininkių Dėmesiui!

BRONIS KONTRIM

• v

KOŠT. RAČINSKIS
DIDELIS IŠRADĖJAS
• v

• v

SYKES & SYKES

i

<
i
<

i

1.'

Penktadienis, Rugpiūčio 21, 1936

TELEPHONE

DAJ*BIjnj<)<AS

Kun. A. T. (Samata) raus teroro baisios dienos

366 W. BROADWAY

ir papildyta daug šventvagyščių. Ir Erškėčių Vai
linga ar nenaudinga) — pės) gerovės, 4. jei yra
niko šventoji relikvija bu
jis netenka savo savisto- pakankama viltis, kad
vo desekruota ir šventva
mosios galios ir dėl to jį aktyvus pasiprieš i n igiškai revoliucijonierių iš
vykdyti nebėra jokios pa mas pasiseks ir 5. jeigu Tryliktame amžiuje jau artėja Senso kraštų, vogta. Tačiau, 1806 me
Šliupas pareiškia, kad besilankydamas Ameriko reigos. Šiuo atveju
šitokiam pasipriešini Prancūzijoje karali a v o1 jis išėjo pasitikti su vals- tais, buvo Bažnyčiai gra
je, neužeidavo pas kunigus, nes “Draugas” apipylęs
pasyvus pasipriešinimas mui yra protingų ir iš šventas karalius, vardu tybės visais vyrais ir ku- žinta ir iškilmingai patal
jį “paplavomis”. Reiškia, jei ne tas “Draugo” pasitokiam įstatymui arba mintingų vyrų pritari Liudvikas IX. Gyvenda- nigų procesija. Kai į savo pinta Notre Dame kated
tarnavimas, tai Šliupas gal ir būtų daręs kunigams
mas.
mas Bažnyčios garbei, jis rankas priėmė Erškėčių roje, Paryžiuje, kur lie
kitaip tariant, susilai
vizitus. Žinant Šliupą ir jo santykius su kunigais,
pašventė savo sostą kil Vainiką, karalius Liudvi kasi iki šiai dienai.
tenka stebėtis, kad tas klausimas iš viso buvo iškel kymas vykdyti tokį į- Kai visos šitos penkios są niomis dorybėmis ir nepa kas IX pasipylė graudžio
tas. Kas gi galėjo jį iškelti — pats Šliupas, ar “L. Ai statymą, morališkai y- lygos yra (kartu), .— ak prastam pamaldumui. Bū mis ašaromis, ir kiekvie Erškėčių Vainiko šven
ra teisėtas ir leistinas. tyvus pasipriešinimas yra
toji relikvija taip laikoma,
das”, kuriame tilpo Šliupo pasikalbėjimas su “L. A.”
damas vos dvylikos metų, nas matė jo didelį susijau turi vos erškėtinį vainiką,
leistinas.
Priešingai,
kai
korespondentu? Rodos, natūralu, kad Šliupas pas ku Tuo atveju, kada neteisė
jis neteko tėvo, bet jaunu dinimą. Tada, jis su savo
nigus nesilanko. Jis taip elgiasi 1, iš principo, 2, dėl tas įstatymas įsako pildy bent vienos šių sąlygų tį Liudviką krikščioniškai broliu paėmė dailią dėžę, į bet be dyglių pėdsako. Ži
neapykantos kunigams ir tikėjimui ir 3, iš nujauti ti tai, kas savaime yra trūksta — jis yra neleis '.išauklėjo ir mokino jo kurią įtalpino Šventąjį novai daleidžia, kad Ro
I
mos kareiviai galėjo juos
mo, kad jo vizitas bet kokiam kunigui suteiktų labai bloga (pav., žudyti), arba tinas.
šventoji motina, Blančč Vainiką, ir, eidami basi nuimti ir atskirai padėti,
Šalia šitos krikščioniš Kastilietė, kuri į savo sū pro skaitlingas minias, išabejotino malonumo. Šliupas tai profesinis dvasiški- kas prieišnga dieviškajai
I
f
kosios
doktrinos, apie naus protą ir širdį nuo kilmingoje eisenoje atne- kad nuo aštrių dyglių neteisei,
arba
draudžiama
jos engėjas. Anuo metu jo neapykanta taip toli buvo
nuėjusi, kad tais laikais jo idėjinė svajonė buvo —ma bažnytinių teisių, — krik streikus ir sukilimus yra pat jo jaunų dienų skiepi šė į Šv. Stepono bažnyčią. susižeisti. Sekant kai ku
tyti visus kunigus pakorintus varpinyčiose. Ir į se ščioniškoji doktrina to ir kitokių. Ypatingai šian jo dorybių ir pamaldumo
Ilgai netrukus Erškėčių rių istorikų nuorašus, kai
natvę tas jo “uolumas” vargiai bebus atslūgęs. Taigi kiam įstatymui pasyviai dien žinoma viena, kuri meilę. Didelio mokslo ir Vainikas buvo atgabentas Erškėčių Vainikas buvo
priešintis ne tiktai leidžia, kiekvieną streiką ir suki
tokiam kunigų “mylėtojui” klebonija nepakeliui.
į Paryžių, w kur šventasis atgabentas į Paryžių, tai
išminties
vyrai
buvo
kvie

Tad tą klausimą turėjo iškelti “L. A.” korespon bet dar įpareigoja. (Šita limą pateisina tiek, kiek sti, kad jaunučiam Liud karalius iškilmingai priė 60 ar 70 dyglių buvo at
dentas. Tai atrodo lyg pasityčiojimas ir iš kunigų ir pareiga nesaisto tada, kai jis padeda tam tikrai kla vikui pagelbėtų siekti au-1 mė ir garbingai patalpino skirta ir paskui Šv. Liud
iš paties Šliupo. Čia lyg įžambiai prikaišiojama, kad neteisėtas įstatymas įsako sei siekti savo politinių kšto mokslo, kokis atiti karališkame palociuje. Po viko ir jo įpėdiniai juos
kiekvienas iš Lietuvos atvykstąs svetys, jei nori pa pildyti tai, kas draudžia tikslų. Netrūksta šiandien ko karališkajam luomui, to įdėjo į sidabrinį vožalą, išdalino garbingiems as
siekti kiek platesnę išeivijos visuomenę, yra privers ma bažnytinių teisių ir ir tokių doktrinierių, ku ir kad sutvirtėtų krikš įturtino žemčiūgais ir pa menims ir vienuolynams.
tas tartis su Amerikos dvasiškija, nes kitaip prie ka kai šių teisių autorius — riems kiekvienas streikas čioniškose dorybėse.
statė tam tikrą koplyčią, Šiandien, pagal vieno įtalikų neprieis. Tas tiesa reikale bet kokio švaresnio Bažnyč i a dispensuoja). yra sveikintinas jau vien Rheimse, 1226 metais, kur tas Erškėčių Vainikas žymaus istoriko nuomoir sukalbamesnio Lietuvos inteligento. Gi su Šliupu Kitais atvejais, vadinas, ■ dėl to, kad jis silpnina Liudvikas buvo iškilmin ir kitos brangios Kristaus nės, tų šventųjų dygliu
visai kas kita. Jis neįmanomas dalyvauti bet kokiose kada neteisėtas įstatymas jiems nepageidaujam o s gai pagarsintas Prancū Kančios relikvijos buvo Erškėčių Vainiko priskai
katalikų prakalbose. Jis perdaug kairus ir savo ideo liečia ne savaime blogus, i vyriausybės poziciją, o zijos karaliumi. Nors jau laikomos. Ir paskyrė kuni čiuojama apie septynius
logijos kryptimi visai artimas bolševikams. Tiesa, a- dieviškai teisei priešingus kiekvienas sukilimas pri nas karalius ryžosi uoliai gus, kurie tam skirtu lai šimtus, esančių privilegi
nalizuojant Šliupo pasaulėžiūrą, negalima rasti jai ir bažnytinių teisių drau imtinas dėl to, kad jis su ir ištikimai atlikti visas I ku giedotų Dieviškąjį Ofi- juotose bažnyčiose ar gar
atitinkamos formos. Jis sakosi esąs laisvamanis ir džiamus, bet kitus daly daro galimybę pasinaudo valstybines pareigas, vis cijumą. Ir jis pats dažnai bingose šventovėse. Su
sukūręs kažkokią Etinės Kultūros Draugiją (kuriai, kus — pareigos pasyviai ti sau ar savo grupei įsi gi neapleido tikybinių atsilankydavo į tą šventą prantama, kad visi tie dy
neprošalį bus pasakius, SLA seimas paaukojo 400 priešintis nėra, nors pats galėti.
XX’. pratimų, kuriems keletą vietą, pamaldžiai melsda gliai nėra tikrieji ir nėra
______
I
dol.) To Šliupo padaro vardas skamba kultūringai, pasipriešinimas yra leisti
valandų aukodavo kas die masis ir kartais joje pasi autentiški. Tačiau, jie ga
tačiau jo esmė pagrįsta neapykanta tikėjimo ir dva- nas. Tačiau leistinas šiuo
ną. Jis visada buvo prie likdamas per visą naktį. lėjo būti šventai paliečia
siškijos. Įdomu, kaip galima suderinti kultiirą su pastaruoju atveju (kada
šingas išdykumui ir pato Čia Erškėčių Vainikas mi Erškėčių Vainiko šven
žiauriu ujimu? Juk kultūra ir neapykantos vajus tai liečia ne savaime blogus
gumams; ir nors jis buvo išbuvo iki Prancūzų Revo tosios relikvijos, ir tapti
du priešginingu dalyku. Tad iš Šliupo iškabos reikė ir tt. dalykus), pasiprieši
apgaubtas garbingo iškil liucijos. Tai buvo žiau- vertingi ir nuopelningi.
tų išbraukti du pirmuoju žodžiu (Etinės Kultūros) ir nimas tiek, kiek iš to pa KRAUJAS Iš OSTIJOS mingumo ir garbės, betgi
palikti tik Šliupo Draugija. Tada kiekvienam būtų syvaus pasipriešinimo ne
labiau mėgdavo nuošalu
PER MIŠIAS
Kokį Skirtumą Pilietyste Daro?
aišku, kas ji per viena. Šiaip jau, nekultūringam dar kyla didesnis blogis. Jeigu
mą ir prastumą visame
bui dangstytis po kultūros skraiste ir netikslu ir me toks blogis būtų pramato(Ketvirtas straipsnis apie apsaugų, bet jis neturi
Stefani agentūra iš Ro kame.
laginga.
K. mas, yra
balso šituose ir kituose
Tuojau, kaip tapo kara
Naturalizavimą ir
mos praneša:
moralinė pareiga susi Mažo miestelio Pagani- lium, Liudvikas IX rado
i
dalykuose, kurie liečia jo
Piliety
stę)
Kun. St Yla
laikyti nuo pasipriešini co Sabino bažnyčioj per progos savo pamaldumo
i kasdieninį gyvenimą ir inDaug
ateivių
nutarė
pateresus. jjs remiasi ant kimo,
mišias iš Ostijos ėmė I liudijimui ir nuoširdžiai siiikti Jung. Valstybėse. Lų> nutarti kas yra jam
t. y., nuo to įstatymo ne tekėti kraujas.
pagerbti tikėjimą, kurį iš
'
vykdymo. Vykdant tokį Altorių, ant kurio visi ga pažino. Tuomet Baldvinas Jie tiki į Amerikos siste- geriausia. Tas viskas užsimą. Ir taip sutinka su pi- baigia kuomet ateivis lieGyvename laiku kada y-'tikslas yra laimėti ne tam neteisėtą įstatymą norint lėjo matyti iš Ostijos te II, Konstantinapolio impe i lietystės
Svarbiausiais rei
patingai dažnai yra strei- tikras dalines teises, bet išvengti didesnio blogio, kantį kraują, dvasininkai ratorius, ieškojo pagalbos kalavimais. Bet jie neėmė ka piliečiu. Ir tada jo bal
kai ir sukilimai. Tam tik- visiškai esamąją tvarką pakanka jį vykdyti bent apsupo, kad niekas nepa pas Prancūzijos karalių, jokių žingsnių tapti pilie- sas toks svarbus, koks yra balsas kiekvieno piliera visuomenės dalis, siek- pakeisti. Bene vienas di- išoriniu būdu: iš vidaus liestų. Telegrafu pranešė kad pagelbėtų jam apim I čiais.
čio.
dama patikrinti savo ar .džiausiu ir skaudžiausių jis vistiek lieka neprivalo Rieti vyskupu. Atvykęs ir ti sostą; o už teiktas ma Kartais ateivis bijosi i
Balsavimas yra švar
ištisos visuomenės teises, pastarojo meto sukilimų mas.
patyrinėjęs vyskupas iš lones praeityje, jis Liud Į pradėti tą visą darbą, i blausias būdas per ku rį
griebiasi streikų ir sukili- yra dabar Ispanijoje,
Ką gi krikščioniškoji vyko į Romą pranešti Šv. vikui paaukojo Erškėčių : prieš jį stovi visoki keblu pilietis dalyvauja sau-valmų, kaip neišvengiamos Klausimas,
Vainiką, kuriuo Išganyto mai apsibuvimo darodydoktrina sako apie ak Tėvui.
kur gali rasti tinkadym_° Procese- nusprendiJ° balsas
blogybės.
Kančios metu
meiu buvo
ouvo;mas,
__ prisideda_prie
kokia gi yra šitų šian tyvų, t. y., jėga — gin Panašių nuostabių reiš jas nancios
Tas Vainidien taip plačiai varto klu pasipriešinimą?
Streikai, kaip pasyvus
kinių kaip Paganico Sabi I apvainikuotas.
._ _______ _
jį kankina asmeniškas eg- rmo , ar -jo «gatvės švarios, ar
i ----m o Toks pasipriešinimas pri- no bažnyčioje yra buvę ir kas buvo laikomas impe- įeinąs teisme, ar jį galis' mokyklos tinkamos,, kiek
jamų jpasipriešin
“
pasipriešinimas nustatyti
Rartais £ »etu. taksų mokėti ir tt. Sprcnpriemonių moralinė tei- gimtąja teise yra galimas j daugiau. Plačiai pagarsė ratonskame palo c i uj e,
tvarkai arba atsisakymas
sė?
tuo
atveju,
kai
teisėtą
atlikti uždėtas prievoles,
jęs ir Januarijaus, Bene- Konstantinapolyje. Kara- rį - ko užmokėti reikalin- dzia paskyrimą teisingų
tvarką
reikia
ginti
prieš
kad priverstų tos tvarkos Ar jie yra nedovanotinas
vento vyskupo, kraujas, liūs Liudvikas IX labai gus mokesčius. Jis mažai ir tinkamu urednmkų, tei? , kad galės apįe
pilietystę mislina. ®dar1^ ir įstatymdarojų.
nustatytojus prievoles pa ir smerktinas mūsų istori neteisingą užpuoliką. Ta išsaugotas dviejose bon- nusidžiaugė,
lengvinti ar teises padi joje reiškinys, kaip kad čiau čia reikia tam tikrų kutėse. Tris kartus metuo gauti tokį šventą, dideliai, Dažnai yra pasakęs: — Sprendžia tarifo klausi------ ------ --“kam *bereikalingai
-- -• varg mus, narrnlkn
Iri v> i n Iro m. ■
pagelbą ūkininkams,
dinti, šiandien darosi ypa tai kvalifikuoja tie, ku pateisinančių aplinkybių. se šiaip sukrekėjęs krau ^erbtiną ir Tbrangintiną
i
vaikų
darbą,
pašalpą,
tingai populiarūs. Iki pas riuos tos priemonės palie Aplinkybės, kuriose gin jas pasidaro skystas. Ir turtą; ir dėl to jis sku ti?” Pilnai užimtas savo ;
ir taikos klausimus.
tarųjų laikų žinojome tik čia, ar jie gali būti visai kluotas pasipriešinimas y- tai trunka jau pusšešto biai siuntė į Konstantina- darbu ir užlaikymu savo karo
polį savo pasiuntinius, į- šeimynos. Jis mano — Amerikos likimas guli
dalinius streikus, kurie ar bent iš dalies pateisina ra leistinas arba net pri- šimto metų.
rankose jos piliečių. Kaip
davęs tam tikrus įgalioji “Man Amerika patinka ir ; galima
būdavo organizuo j a m i mi? Ką tuo klausimu sako i valomas, yra šios:
pasiekti
Apie tokių reiškinių mus, kad be jokių trukdy-i aš ketinu šičia apsigyven-.
.
. augštesnį
dažniausiai tik darbininkų krikščioniškoji doktrina?
1. jeigu yra didžiausias priežastis Bažnyčia galu
mų šventoji relikvija būtų ti. Jokio skirtumo nedaro apsaugos laipsn;, apturėti
klasės interesams ginti.
blogis,
kur|
reikia
paša

ar žmogus pilietis ar nepi- geresnes gyvenimo aplintinai dar nieko nėra pa jiems duota.
Jie paliesdavo tik atski-į Krikščioniškoji doktri linti, 2. jeigu nėra kitų skelbusi.
lietis. Tai kokį skirtumą L^’_°l£ž,unįa..-®lSH_t?
XX.
na nei streikų, nei suki-;
Kai pasiuntiniai atvyko
ras įmones ar atskiras
i nusprendžia. Balsuojant,
tinkamų
priemonių
tam
pilietystė
daro?”
limų
avansų
nesmerkia.
į
sostapilį,
jie
dagirdo,
pramonės šakas, šiandien
blogiui pašalinti, 3. jei Didžiausia apgavystė yTaip. Kokį skirtumą pi- pilietis dalyvauja valdžios
Tačiau
ne
visais
streikus
kad
Venecijonai
reikalavo
tie streikai virsta visuoti
lietystė daro? Tai tas gal vaMyme. Ateivis, neturėgu aktyvais pasipriešini ra pretenduoti į valdovus
4
ir
ne
visus
sukilimus
ji
Šventojo
Vąihiko,
kaipo
niais. Pastarosiomis sa
yra svarbiausias iš visų damas balso, yra “pašalmas siekia visos visuo ir neturėti tam sugebėji
prasmėje,
vaitėmis buvome liudinin laiko morališkai teisė- menės (ne kurios gru mo.
,
.
Ksenofontas. užstato didelės skolos at- klausimų. Žmogus, kuris Pmisi”_ pilnoje
tus.
mokėjimui, ir visai neno mąsto apie pilietystę turi Jis nėr dalis apylinkes ir
kai tokių visuotinių strei
rėjo jiems duoti, kol sko žinoti kokias privilegijas Pacios tautos gyvenimo.
kų, palietusių eilę valsty- Ji žiūri, ar įstatymas bei
DARBININKAS
tvarka
yra
la bus atlyginta. Tada, ir atsakomybes ji įnima, Jeigu balsavimo teisė ybių ir užgriebusių plačią- nustatytoji
(THE W0RKER)
karalius Liudvikas IX, pirm negu jis išmintingai ra privilegija, tai yra ir
sias darbininkų ir net ū- teisėti ir teisingi, ar ne.
kur Jeigu jie yra teisėti ir tei- Published every Tuesday and Friday exc.ept fTohdays such as dagirdęs tokią nesmagią gali atsakyti klausimą — atsakomybė. Yra užduotis
kininkų mases. Kai n.u*
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
I žinią, nusprendė skolą at “ar aš noriu tapti Ameri-Į kiekvieno piliečio daly
—- singi — jokie streikai ir
pasyvaus pasipriešinimo
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
vauti viešuose reikaluose,
mokėti, ir nieko nelauk kos piliečiu?”
--------------- by --------------streikai fišsiliedavo net į- Jokie sukilimai, supranta............. ‘ima,
morališkai nėra leisti- SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR damas, tuojau pasiuntė Vienas iš pirmų dalykų apsipažinti su politiškais
aktyvaus pasipriešinimo
{
ni (pateisinami). Priešin Į Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, pinigų reikalaujartią su apie kurį mes turime mąs dalykais, ir kandidatais
streikus.
Mass. under the Act of March 3, 1870
tyti sąryšyje su pilietyste taip, kad jis galėtų išmin
gai, jeigu įstatymas yra ! Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 mą padengti skolai.
Pokariniais , laikais įsi neteisėtas ir neteisingas
tingai balsuoti. Nes val
Ir tada tik Erškėčių tai yra balsavimo teisė.
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
Ateivis, nepaisant kaip džia yra tik tokia teisin
galėjus kai kuriuose kraš (toks jis gali būti arba I
SUBSCRIPTION RATES:
prenumeratos KAINA:
Vainikas buvo atgabentas ilgai išgyvenęs Ameriko ga ir veikli, kokią jos pi
tuose diktatūriniams reži dėl to, kad jis neatitinka Domestic yearly ............
$4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00 į
Prancūziją. Kuomet je, netur jokio balso kas- liečiai padaro. Aktyviškas
$5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
mams, vis dažniau ir daž savo tikslo — yra priešin Forelgn yearly ............
Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.00 šventasis karalius sužino
niau ima reikštis ginkluo gas visuomenės gerovei, Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 jo, kad laivas, kuriuo bu link valdymo. Jis dirba ir rūpestingas- prisidėji
Jung. Valstybėse, moka mas prie valdžios procesų
DARBININKAS
ti pasipriešinimai, vadina arba dėl to, kad įsako vyk
vo gabenama Erškėčių taksas už kelius, mokyk yra atsakomumas kiekvie
366 West Broadway
South Boston. Mass.
mi sukilimais. Sukilimų dyti tai, kas yra bloga, žaVainiko šventoji relikvija, las, policiją, ir daug kitų no piliečio.
Flis.
Telephone SOUth Boston 2680
2680

SO. BOSTON, MASS.
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Penkiadienis, Rugpiūčio 21, 1936

40 Milijonu Stiklų
Parduota 1935 m.
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Worcester, Mass
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Kun. Jagminas Pavaduoja vų Marijonų Seminarijoj,
Kun. Švedą
Hinsdale, III.
Šv. Kazimiero parapijoj Kun. Jagminas darbuo
laike 5 savaičių įvyko dvi sis šioje parapijoje iki kol
permainos kunigų. Kun. atvyks iš Lietuvos kuni
Antanas Švedas perkeltas gas į pagelbą.
į Providence, R. I., pava
duoti kun. Joną Vaitekū Išvyko Į Lietuvą Mokytis
• i
ną, kurs išvyko dviem sa Pranas Morkūnas išvy
ŽOLINE
metai ar daugiau kaip mo
vaitėm atostogų į Kanadą. ko į Lietuvą siekti kuni
į dangų ėmimo P-lės kykla yra nemokama, bet
Kun. Alfonsas Jagmi gystės luomo, Pranas yra
ŠŠ. iškilmės prasidėjo su šiemet tėvams bus teikia
nas, D. D. yra gimęs Broo- baigęs šv. Kazimiero par.
mišparais penktadie n i o mas dar kitas palengvini
i klyn, N. Y. ir kunigystės pradinę mokyklą. Aukšte
vakare. Juos laikė kun. mas. Knygos šiemet bus
į Sakramentą priėmė 1934 snio mokslo mokėsi pas
Antanas Dubinskas. šeš neperkamos, bet nuomoja
metais Romoje. Už metų Tėvus Marijonus, Thompmos
arba
‘
rendavojamos
’
.
tadienį turėjom net šešejis gavo D. D. laipsnį. Su son, Conn. Seminariją ėjo
rias mišias, paskutinias Knygų nuoma bus pigi,
grįžęs į Ameriką mokė Tė- Hinsdale, III. Antradienio
vidurdienį, šeštadienio va todėl Baltimorės lietuviai
vakarą išplaukė iš New
važiavęs inspektuoti vidu- Yorko į Lietuvą. Lai Die
karą kun. Mendelis atlai tėvai negalės skųstis, kad
į rinės Malajų pusiasalio vas jam padeda baigti ku
kė antrus šventės mišpa daug kainuoja leisti vai
kučius
į
savo
katalikiškąrus prie išstatyto ŠŠ. Sa
i dalies, išklydo iš kelio ir nigystės mokslus.
kramento. Po pamaldų, tautišką mokyklą. Visi tė
pateko į dykumas. Staiga
vai
privalėtų
duoti
savo
dėka kelių rūpestingų paviduryje džiunglių iškilo Vyčiai Rengiasi prie
rapijonkų pastangoms, į- vaikučiams tai, ką jie pa
“Food Sale”
prieš akis didelis miestas.
vyko baliukas parapijos tys Lietuvoj prieš karą
Lietuvių
Vyčių 26 kp.
Tarnautojas pasitrynė anegalėjo
gauti.
kambariuose, kuriame da
kis — miestas, kuriame rengiasi prie “Food Sale”,
lyvavo- gan gražus būrys Kun. Dubinsko Apdraudos
matėsi gyvas žmonių ju kuris įvyks ateinantį mė
Rengimo komitetą
tų, kurie buvo susirinkę į
Fondas
dėjimas žemėlapyje nebu nesį.
sudaro sekantieji nariai
pamaldas.
“JIS KALBA PATS UŽ SAVE”
vo pažymėtas. Atradėjas {bei narės: p-lės Ona JogSekmadienį per mišias
REIKALAUK
JO
SAVO
Naujas Veikimo
važiavo toliau ir begali- i
Qna Celešiutė,
girdėjau garsinimą, kad
TINKAMIAUSIOJ
ALINĖJ.
Kalendorius.
niam savo nustebimui su- Nellie Čuplis, Pranciška
kun. Antano Dubinsko
Kaip tenka sužinoti, bažnyčios apdraudos fon
žinojo, jog šis miestas, tu- Paulauskaitė, p. J. Bačins1936-1937 metų veikimo das jau turi virš 200 dole STAR BREVVING CO. ★ BOSTON, MASS.
rįs daugiau kaip 10,000 kai, Juozas Urbonas ir
■
_
'
.
.Į
kalendorius jau beveik už rių. Visi atjaučia kun. I
gyventojų kiniečių, gy Alfonsas Kunigonis.
baigtas ir bus parapijie Dubinsko rūpesčiams, į- rienės siuvinių, taipgi $5 sti kun. Juozą skelbiant. kiame užuojautą, o pačiai vuoja jau dešimtį metų, Komiteto susirinkimas
čiams pasiųstas apie rug vertina jo sąžiningą kuni ir $3 piniginių dovanų. Dievo žodį lietuviškai. Gal i ligonei linkime veikiai pa- nors apie tai valdžia netu įvyks pas ponus Bačinssėjo 1 d. Šiemet kaip ir gišką darbą atliekamą Kadangi oras tikimos bus kun. Juozas bus taip ge- sveikti.
kus, 51 Arlington g-vė,
rėjo jokios nuomonės.
kitais metais kaip dvasi mūsų parapijoj, ir kiek kaip tik tinkamas minė ras atvažiuoti pas mus į Ponia Ona Gručkienė 1926 m. keletas tūkstan rugpiūčio 31.
niai, taip ir visuomeniniai kas gali šelpia auka. Jei tam išvažiavimui, ir ka 40 valandų atlaidus spalių i pereitą sekmadienį atlanKoresp. M. Y.
kalendorius žada būti ga kas 10 dienų pasiseks su dangi visi myli tėvelį Du- mėn. ir pasakyti bent vie- kė iš Wilkes - Barrių jos čių kiniečių atkeliavo į šią
na turiningas. Iš vakarie rinkti po 200 dolerių, tai binską, todėl manoma, ną iš penkių atlaidų pa-i giminaitė ponia Šeporai- vietą ir trumpiausiu laiku
nių dvi turėtų būti atmin iki rugsėjo pabaigos kun. kad
šis vidurvasarinis mokslų.
tienė, taipgi iš Plymoutho iš mažytės ūkininkų kolo
tinos, būtent, Trintinių ru Dubinskas turėtų džiaug piknikas žmonių skaitliuponia Skorkienė. Pirma nijos padarė puikų kraštą,
denį, o Bobausių pavasarį. tis atsiekęs savo siekį. Per mi perviršys visus kitus
K\ GIRDĖJAU
dienį, rugpiūčio 17 d. jos kuriame vertėsi ne tik au
galais, bet net ir anglių
Metinė vestuvių
puota abejas mišias sekmadienį panašius išvažiavimus.
Dr-as Juozas Kaluška visos išvažiavo į Juozapo kasyklomis ir kaučuko
VISŲ BANGŲ
vardu “Milijonierių Vese- jis dėkojo savo prieteMarijos vilą, Newtown,
pereitą
savaitę
buvo
nuNaujos Rūšies Radio
lė” įvyks tuoj po Naujų liams ir prašė visų palai
gaebntas į šv. Agnietės li Pa. aplankyti ponios šepo- gaminimu. Gyvent o j a i
Kun.
Juozas
Jasaitis
MAGIŠKA AKIS
Metui sausio 10 d. Kortų kyti tą gražų ūpą, kurį jų
raitienės dukters Sesutės greit atsistojo ant kojų, ėMETALINĖS TŪBOS
goninę,
kelioms
dienoms
Pereitų metų primici- poilsio. Liga, ant kiek nu- M. Augustinos.
mylėtojams skiriami net pirmos aukos jam rodo.
MAGIŠKI SMEGENIS
mė geriau gyventi. Tame
jantas kun. Juozas Jasai : girdau, nėra pavojinga.
15 korta vimo vakarai.
CHARRON’S
Girdįs. mieste nėra nei burmistro
Kaip girdėjau, ateinančio Vidurvasarinis Parapijos tis atostogauja pas savo ‘Todėl linkime gerbiamam
20 Trumbull St.
nei policininkų ar šiaip
’ mamytę, ponią Marcelę
Piknikas
sezono pamaldų ir pramo
Worcester, Mass.
valdininkų, čia nėra nei
daktarui greito pasveikigų kalendorius bus taip i- Rugpiūčio 30 d. sekma ; Jasaitienę, 841 W. Lom j mo. Jo mamytei poniai
pašto nei šiaip kultūrin
domus ir įvairus, kaip kad dienį įvyks 3-čias mūsų bard St. Kaip kartais at ' Magdalenai Kaluškien e i
gos civilizacijos. Taip pat
ir kitų metų kalendoriai parapijos piknikas papra lanko ir mūsų bažnyčią. Kleitonienei reiškiame gi
ir mokesčių valdininkas
stoj vietoj Arion parke. Kun. Juozas yra populia
buvo.
lią
užuojautą
jos
sūnaus
1936 m. britų imperijos yra čia nepažįstamas reiš
Tas piknikas bus vadovy rus ne tik savo parapijie
COMPANY
ligoje.
viduryje
būtų rastas pui kinys. Šitam rojiškam
bėje kun. Dubinsko, nes čių tarpe Frederick, Md.,
Parapijinė Mokykla
Baldai, Kilimai. Naminiai
Šv. Alfonso parapijinė visas to pikniko pelnas y- bet ir šv. Alfonso žmonės Ponia Ona Tarauskienė, kus. turįs savotišką kultū viešpatavimui bus greit Rakandai.
Radios ir Elektrimokykla naują mokslo ra skiriamas jo apdraudos visuomet džiaugiasi kun. 820 W. Lombard St. sun rą miestas, kurio iki šiolei padarytas galas, nes tas kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
metą pradės antradienį, fondui. Pikniko metu bus Juozo atsilankymais. Kol į kiai serga. Jos šeimynėlei, niekas nežinojo. Anglų tarnautojas apie tai pra GLENWOOD ir ATLANTIC
rugsėjo 8 d. Jau keturi laimėjimai p-nios Kveda- kas man dar neteko išgir- jų mamytės ligoje, reiš- valdžios atstovas, neseniai nešė savo vadovybei.
Virtuvės Pečiai
I
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MIESTAS KRENTA Iš
DANGAUS

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Parašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)
Jos nemainysiu už truputį laimės;
Ir todėl mūsij kalba pabaigta.
Gana tau gundyt, arki-gundytojau!
Smuk pas savuosius, smuk į pragarą!
(Šėtonas palengva traukiasi prie Apolo statu
los. Jurgis baigdamas kalbą ištraukia iš tuni
kos kryžių ir jį iškelia; šėtonas liepsnose smun
ka už statulos... Jurgis labai išsigandęs padaro
keletą žingsnių priekyn, paskui svyruodams at
gal, lyg apsvaigęs; griebiasi už kaktos ir plau
kų; dairosi labai akyvai; pagaliaus nurimsta,
nusišypso ir lėtai pradeda kalbėti.)
Tai baisus sapnas! Bet kaip stebėtinai
Realiai man rodės; ir kaip baugu.
Vien tik atminus šiurpuliai pakrato...
Malonu, kad tai tik sapnas buvo.
(Kraipydamas galvą sėdasi ant lovelės. Kroa
tas atbėga ant scenos atvesdamas Sofiją, kitoj
rankoj turi kardą; jis yra labai linksmas; pas
kui jį ateina keletą dacijonų.)
,

SCENA V.
Jurgis, Sofija ir Kroatas

SOFIJA
(Pribėgdama Jurgį pasveikint.)
Valio karžygi, Kroatas laimėjo
Su mūsų vyrais; galim bėgt iš čia.
JURGIS
Kas pasidarė?
KROATAS

Džiaukis, mielas drauge,
Tu esi laisvas, nes kalėjimo
Sargai pančiuose.
SOFIJA
0 už vartų mano
Arabai laukia. Ant jų nugarų
Nepavys smarkiausias arklys, pabėgsim
Saugiai į Daciją.
KROATAS
Todėl negaišuok...
JURGIS
(Išsigandęs labai akyviai.)
Ar tu išdrįsti netyčioms užpulti?
KROATAS
Šį urvą, taip; bet tuoj paliksiu
Drauge su tavim. Bėgkim kuogreičiausiai.
JURGIS
Veltui, pervėlu!
(Matydamas įeinantį Valerą ir Maksimianą.)
SCENA VI.
Tie patys, Valeras ir Maksimianas.
MAKSIMIANAS
( Sustabdydamas Kroatą.)
Nė žingsnio toliau!
VALERAS
Tu maištininke! Ant kelių ir maldauk
Sau atleidimo, malonės...
(Kroatas juokdamas artėja su kardu rankoje.)
KROATAS
Kliuvai
Į mano nagus. Man apsaugos reikia
Kelionėj į Daciją, o tavo asmuo
Apsčiai suteiks tą. Kas man užstos kelią
Pasmerks tave mirtim. Kalėkite jį,
Sunkiais retežiais.
- (Į dacijonys, kardu rodydamas į Valerą.)
JURGIS
(Karštai ir maldaujančiai ranką iškėlęs prieš
dacijonus, kurie rengiesi su retežiais apkalti

Valerą.)

Stabdyk juos! Stabdyk juos!
Nekeiki ranką priešais ciesorių.
Juk asmuo jojo nėr paliečiamas;
O tu jį drįsti retežiais apkalt.
KROATAS
Nepaliečiamybe ir mes džiaugsimės,
Jei jį imtiniu laikysim, todėl
Jis mums apsauga bus iki rubežių.
Nuo ten galės sau į Romą keliaut
Sveikas, nelytėtas, nesužalotas;
Tačiau kelionėj jis tur saugot mus.
JURGIS
Tai pašėlimas.
KROATAS
Kol jis mūsų tarpe
Nebus pavojaus kelionėj namo.
JURGIS
Tu nesielgi dorai ir teisingai,
Už tai turėsi sunkiai atsakyt.
MAKSIMIANAS
Venk prikelt Romos kerštą ir rūstybę,
Nes jos bausminga ranka jus pasieks
Dacijoj ar kitur; kur tik pasislėpsit;
Ji suras visur ir visus nubaus.
VALERAS
Ji nubaus skaudžiai, ir jus ir jūs gentis;
Ir visą šalį į tyrus pavers.
Ir man, valdovui, bus atimta galia
Tą baisų kerštą nuo tavęs atkreipt.
KROATAS
Niekinu jūsų grasinimus bergždžius.
Jis iki Dacijai keliaus su manim.
Greičiau jį riškit.
(Į dacijonus, kurie rengiasi Valerą įkalinti, bet
Jurgis stoja priešais ir vėl juos sustabdo.)
JURGIS
Niekad nedaleisiu
Jums jį lytėti! Kroatai klausyk!
(Bus daugiau)

MILLBURY FURNiTURE

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba
išsi mokėjimui.

Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
tVORCESTER. MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

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

TeL
Dial-5-5898

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker
Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas
akis.
397 Main St.
Tel. 6-1944
Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

Tel. 3-5710

6REENW00D DAIRY
Mūsų pienas ir smetona
užganėdina visus.
WORCESTER,
MASS.

■^arbininras

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

ISVAZIAVIMA

MANCHESTER, N. H.

LIETUVIŠKAS HUDSONO
JAUN.MAS

MAIRONIO PARKE

Rugsėjo (Sept.) 6 d., 1936
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LAWRENCE, MASS.
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NORWOOD, MASS.

ATHOL, MASS.

tiesi Dievo namuose esąs. su klebonu.
♦♦♦ Piešiniuose, paveiksluose
Po to pasirodo scenoje
I
y ir pagražinimuose nėra dvi panelės: O. Mikėnaitė
Naujosios A iglijos MARIAMAP3LI0 KOLEGIJOS RĖMĖJŲ Metinis £ perdaug žydrių, akis žė- ir Mažeikaitė, Jųjų dueX rinčių spalvų. Visos spal- tas publikos iššaukiamas
X
y vos dvelkia malonumu, j antrą sykį.
y švelnumu, taip kad traukDar kartą kun. Vitkus
*♦* te traukia pasigerėjimo MIC. ir B. Stankus, kuris
♦7* jausmą.
Ypatingai
ties di- pareiškė, kad jis, būdamas
♦♦♦ džiuoju altorių
visa “senbernių” lyderiu sten
prezbiterija — labai gra- gsis sūbytinti moteris. Gal
♦♦♦ žiai išdekoruota. Kristaus netolimoje ateityje darys
SIAIS METAIS ĮVYKS WORCESTER-SHREWSBERRY, MASS. ❖ Dangun Žengimo paveiks jie parengimą ir sukels
❖ las, apaštalai, Panelės Šv.
t Dangun Ėmimo paveiks fondo pradžią įrengimui
T las, anioliukai šonuose ir naujų vargonų. Pilnutėlė
T ties viduriu altoriaus, dvi salė žmonių apipylė jį aY
taip kad vi
❖ emblemos, — viskas taip plodismentais,
❖ puikiai suderinta, kad siems tur būti ir delnai
suskaudo.
gražiau
negali
būti.
Sekmadienyje Prkš Labor Day ❖
Bet programos užbaigi
❖
Atlikęs
tą
visą
darbą,
♦♦♦
mas buvo tikrai nuosta
klebonas surengė iškilmes bus. Į šias iškilmes atvyko
t bažnyčioje, kaip ir pa
Y šventinimą naujų paveiks ir p.p. Saboniai iš ChicaX lų. Tai įvyko rugpiūčio 9 gos. Sykiu su jais ir jų
t
dukrelė p. Stella Mc-CleBe paprastų kiekvieno pik t
d. vakare. Klebono prašy roy su savo vyru. Ir kas įniko malonumų — skanių valgy
Y tas General Monsign. F. vyksta: P-nia Sabonienė imų, šaltų gėrymų, išlaimėjimų— ❖
taipgi bus gera muzika; didelis ❖ Jansen celebruoja, jam a- ma smuiką, jos dukrelė p.
r—
_
1
sistuoja kun. Vitkus. MIC. Mc-Cleroy sėda prie piano
garsintuvas pranešimams, kal
ir klierikas Vaičiulis. Da- ir atlieka virtuozinius da
boms ir muzikai; gera orkestrą
ir šokiai parko svetainėje; pui- ♦♦♦ lyvauja dar kun. S. A. Na- lykus. Toliau p. Sabonis
■
kus maudymasis ežere.
dolny. Pirmiausia užgiel>
❖ dota Veni Creator. Para stebina susirinkusius sa
Maironio parkas prie gra- ❖
vo puikiomis liaudies dai
i.
i W
žaus Quinsigmond ežero.
pijos
choras,
vadovaujant
❖
nelėmis ir programą už
r. / ’ .
• .. '•»/.
J
KELRODIS: Worcesteryj, va ❖ muz. Em. Šlapeliui giedo baigia, sudainuodami dar
į
■
A. .
jo, grojant mėginimui at porą duetų su p-nia Sabožiuojant Boston Statė Road, ties
*:♦
ežeru prie White City reikia pa
vežtais naujais vargonais niene. Ypatingai paskuti
sukti į Quinsigmond avė. Pava
kurių bažnyčia dar neturi
žiavus varsnas, nurodoma pasu ❖ ir stengiamasi juo įsigyti nieji du duetai sužavėjo
Marianapolio Koleg. Vieškambaris kimas į Maironio parką.
visus baliaus dalyvius.
❖
Po Veni Creator kun. J Taip ir jautėsi, kad visi
❖
Apskrities Kolegijos Rėmėju Valdyba labai nuoširdžiai kviečia vi- ' A. Sitavičius pasako iškilmei
dar ilgiau klausytųsi tų
Y
f
❖
nritaikintą
pamokslą.
To

sus
Naujosios
Anglijos
Rėmėjų
skyrius
dalyvauti
šiame
suvažiavime.
Y
taip malonių dainelių. Bet,
❖
liau
Monsign.
F.
Jansen
Y
kadangi reikėjo jau tą
Y Taipgi labai nuoširdžiai kviečia ir gerb. Visuomenę, kad atvyktų i ši ❖
atlieka
paveikslu
pašven

orogramos dalį baigti, ir
Y gražų paruošimą ir tuomi paremtu Kolegiją, kurios naudai šis išvažia ❖
tinimo
ceremoniją
ir
su

*
buvo laukiama kita ba
Y
teikia nalaiminimą. žmo liaus dalis — šokiai, — p.
❖
vimas
yra
ruošiamas.
Y
nių bažnyčia pilna.
Sabonis, sakydamas pra
Y
t
NUOŠIRDŽIAI
VISUS
KVIEČIA
RĖMĖJAI.
Y
❖ Po atliktų iškilmių baž kalbėję. pareiškė, kad aY
❖ nyčioje, žmonės renkasi į " einanti sykį, kuorrtėt vėi
❖
salę, į balių, kuri surengė atsilankys, sudarys dides
TV
p.p. K. Pažerienė ir Z. Gažmona ir dukrelė Marytė ’ buvo nutarus formaliai kaip pirmiaus, bet žmonės linauskienė. Darbu ir pa nę programa. Tai pažadė
jo atlikti rudens ar žiemos
praleido porą mėnesių a- Darželį atidaryti rugpiū yra patenkinti, kad gali
tarnavimu
prisidėjo
taip

metu
dar šiais metais.
tostogų šioje kolonijoje čio 23 d. ir tuo reikalu jau užsidirbti ir pasidaryt:
pas pp. Poškus. Šiomis pasirodė spaudoje žinios. pakenčiamą pragyvenimą. gi ir Elzbieta Simonavi- Taigi lauksime Jūsų, ma’oniu sveteliu, ir nepamirdienomis išvyko į namus. : Tačiau Darželyje darbas Lietuvių parapija Na čienė.
Čia užkandžiaujama ir “;me Jūsų pažado.
Atholietis. šiek-tiek susitrukdė ir to shuoj taipgi laiminga ka
dėl paminėtą dieną atida da parapijiečiai dirba. klausoma vakaro progra Toliau sekė šokiai ir ki
rymo ceremonijų nebus. Čionai klebonauja kun. mos. Pirmiausia kalba kle tokios pramogėlės.
Atidarymas atidėta tūlam Dr. A. Bružas,' kuris yra bonas, atidarydamas va Turiu pareikšti, kad iš
laikui, apie ką tuoj bus visų labai mylimas ir ger
Thompsonvill’io Piknikas ’ oficialiai spaudoje praneš biamas. Tarpe parapijie karo programa ir nareikš- kilmės ir balius, sureng
Westfieldiečiai pripildė ta. Atidarymas įvyks šios čių yra vienybė ir susi- , damas, kas iki šiol para tas ant greitųjų tų dviejų
speciališką bus’ą ir nuva vasaros pabaigoje. Tėmv- klausimas. Šią vasarą pa pijoje padaryta, kas daro moterėlių, taip jaukią su
žiavo į Thompsonvillio lielaikraščiuose praneši- rapija ir klebonas susilau ma ir kas dar darytina: barė nuotaiką visų ba
tuviu pikniką pereitą sek mus.
kė asistento jauno kun. J. dėkoja parapijiečiams ir daus dalvviu. kad net mamadienį. Thompsonvillie- Taipgi, kurie kitų kolo- Bucevičiaus, kuris padeda vpatingai bažnyčios ma- ’onu žiūrėti. Užmiršta
čiai mūsų įvairius
paren.  nijų lietuviai norėtų prisi- klebonui darbuotis ir pa ' liavojimo darbininką m s Praeities laikai ir pradėta
-. .
gimus £
| r^ia\
dėti prie šio didelio darbo rapiją vesti į šviesesnę a- už nagelba atliktuose dar atgimti. Tai tikrai pildosi
Jie mus remia, o mes juos su savo auka, prašomi pa teitį.
Svečias. buose. Beje, taio nat pa mūsų dainiaus žodžiai, ku
ir tokiu būdu užlaikome skubėti prisiųsti.
reiškė, kad rugpiūčio 9 d. riuos savo kalboje pasakė
geriausius santykius.
sueina lygiai 6 mėn. nuo kun. J. Sitavičius: Viena
Aukas siunčiant, čekį,
tos
dienos, kada dėl jojo kalba ne šnekta, vienas
arba money orde
Šokiai — Rugsėjo 12-tą pinigus
NEPAPRASTOS
ŠV.
KA

tu nacių parapijiečių toje '^yras ne talka; kai du
siųskit šiuo antrašu: P.
Mūsų parapijoje yra ga rį
ZIMIERO
PARAPIJOS
r'ąčioie salėje, buvo sukel ' tos visados daugiau pa
Muliolis, Ižd., 6606 Sui
bus jaunikaitis, Jonas P.
IŠKILMĖS
prior Avė., Cleveland, Otas priėmimas 9 sausio, darys; viens pradės, kits
Jutkevičius, kurs šįmet su hio.
Rugpiūčio mėn. užbaig 1936. Tai gražus supuoli nadės — draug toliau va
aukštais laipsniais užbai
K. S. Karpius, Sekr. tas Šv. Kazimiero bažny mas. Paaiškėjo, kas kun.
gė keturiu metu kolegijos Į
rys”. Klebonas ir parapi
S.
Draugelio
nėr
tą
laiką
čios
maliavojimas.
Bažny

mokslą. Jam dabar lieka
jiečiai, vieningai dirbda
čios maliavojimo mintis padaryta. Kiek žinoma, mi, visus Garv smėlynus
keturi metai seminariioi
yra kilusi netikėtai. Kun. tos parapijos praeitis vi- nuvalys ir, kaip tas laivė
tada bus įšventintas i
S. Draugeliui atvykus į 'siems parapiiiečiams bu ms. bangu blaškomas jū
kunigus. Manoma, kad RAMUS KAMPELIS
Vyskupas O’Learv ji sius Kiek man teko aplanky Gary, būrelis žmonių susi vo liūdna. Taigi dabar, roje, netolimoje ateityje
i Seminariją Montreale,
ti šiame laike lietuvių ko rinko p.p. Galinauskų na matomai, prie šio klebono nriplauks prie tos išga
Kanadoje.
lonijų Amerikoje, tai dar muose ir nutarė pagražin dvasmie pradeda pakilti ir ningos salos, kame visi ra
Jono naudai rengiama pirmą tokį gražų ir ramų ti savo surūkusią bažnytė a miršti tuos liūdnus per miai galės atsikvėpti.
išleistuvių šokiai šeštadie kampelį radau kaip Na- lę. Pasakyta ir padaryta. gyvenimus, kurie laikotarDalyvis.
nio vakarą,, rugsėjo 12-tą, shua, ypač šiais sunkiais Tą savo sumanymą prane mHe 2-3 metų slėgė paraŠv. Kazimiero dr-jos salė laikais, kuomet visur yra šė klebonui ir pradėta vy niiiečius.
“T'kirhlnlnke’* fllrml
je. Kviečiame visus West- nusiskundžiama nedarbu kdyti. Tuojaus tam tiks Po klebono kalbos pers rnrlc
fieldiečius ir kaimyninių įj» kitais gyvenimo sunku- lui sukeliamas fondas ir tatoma vietinė solistė p-lė
kolonijų lietuvius atsilan- mis. O
-------• • kun. S. Draugelio rūpes .Tonikaitė padainuoti. Jos
Nashuoje yra visai
kyti ir linksmai praleisti kitaip. Darbai eina labai niu ir dideliu pasišventi
balsas švelnus, malonus.
šokių vakarą.
gerai. Visos dirbtuvės dir mu bei uolumu tapo tobu Publika iššaukia antrą sy
(WRUBLIASKAS)
ba pilną laiką. Audinyčios lai atliktas. Jis, vadovau ki. Padainuoja linksmą
LIETUVIS GRABORIUS IR
; dirba net dvejomis pamai damas visam maliavoii- dainelę ir išlydžiama apBALSAMUOTOJAS
• ;i
nomis dieną ir nakti, už
1000 WashingtO9 St.
tai Nashuoi ir bedarbiu mo darbui taip gražiai ! lodismentais.
NORWOOD. MASS.
CLEVELANDO DARŽE nėra, ypač iš lietuvių. Kas mokėjo suderinti spalvas.
Toliau klebonas per^taTEL.
Nonrood 1503
LIO ATIDARYMAS
t’k nori, tas' ir dirba. Tai- Pritaikinti piešinius bei to kalbėtoją, kun. J. SitaI» <n ir nuotaika visų yra paveikslus. kad tiesiog vičių, kuris palyginimais
ATIDĖTAS
Montello Office:
10 Intervale 8t.
Clevelando Lietuvių Kul- linksma ir gera. Kad ir viskas išėjo artistiškai. Į- priminė parapijos būklę ir
TEL.
Brockton
2006
tūrinio Darželio Sąjunga pigiau moka už darbą ėjus bažnyčion tikrai jau-įlinkėjo bendradarbiavimo
Į
v•

r

eijos naujasis Dvasios Va
das. Rugsėjo mėnesio ant
roj pusėj vyčiai turės
draugišką subūrimą, į ku
rį tikisi sutraukti daug
A. f A.
Vincas Olkovikas, 42 m. jaunuolių iš apylinkės.
D. P.
amžiaus, gyv. 317 Pine
St., Manchester, N. H. mi
rė rugpiūčio 9 dieną. Pa
laidotas su bažnytinėmis
apeigomis
St. Joseph’s
Katedros parapijos kapuošė.
Rugpiūčio 16 d. įvyku
Velionis paliko didelia siame Palangoje LDS ir
me nubudime žmoną ir du Moterų S-gos apskričių
sūnų.
piknike, be abejonės, gra
A. a. Vincas Olkovikas žiausiai pasirodė Hudsono
buvo geras katalikas. Pri lietuviai ir savo gausumu
klausė prie LDS 74 kuo ir savo organizuotumu, o
pos, SLRKA 119 kuopos ir ypač savo lietuviškai nu
LRK. Visų Šventų parapi siteikusiu jaunimu.
jos.
Daugelį pikniko dalyvių
Susirinkimuose ir šiaip stebino ir jaudino nepa
suėjimuose visuomet su prastai gražių lietuviškų
gebėjo atremti užmetimus dainų aidai, sklidę iš ne
Bažnvčiai ar katalikam* mažo jaunuolių būrelio.
nurodydavo Skambėjo daug kam ne
ir drąsiai
Bažnyčios priešams jv girdėtos bei pamirštos
klaidas.
gražios, reikšmingos lietu
Velionis paėjo iš Lietu viu dainos.
vos. Pustakiemių kaimo
Tai dainavo Hudson lie
Žaslių parapijos, Ame 'v tuvių jaunimas, merginor
koje pragyveno virš 25 ir vaikinai.
metus.
Nors Hudson jaunimas
Ilsėkis ramybėje!
neturi jokios savo organi
Sąjungietis.
zacijos, tačiau savo lietu
LDS Centras reiškia gi viškumu gali būti pavyz
lia užuojautą a. a. Vince džiu daugeliui didesnių
Olkoviko žmonai ir sū- kolonijų. Hudson jauni
nam.
mas o'nli išmokyti gražių
jų, lietuviškų dainų ir ki
tus.
Skleiskit, hudsoniečiai.
’ietuvišką dainą kuo pla
čiausiai!
J. B. L.
SVEČIAI
Praėjusią savaitę pas
kleboną kun. Pr. Jurą i
svečius buvo užvažiavę
Kunigų Vienybės seimo Pirmadienį, rugpiūčio 24
dalyviai kun. J. Inčiura iš ^iena. kleb. kun. S. P.
Kingston, Pa., kun. J. Kneižis išvyksta i Šv. JoSeminariją atlikti me
šiupšinskas
iš
Sugar
Nutch. Pa., prof. kun. M. tines rekolekcijas. Gris
Ražaitis ir kun. K. Vasys. ^enktadienį, rugpiūčio 28
d. po pietų.
Rap.
Ruyoiūčio 16 d. nas kun.
Iškilmingos Vestuvės
Jura buvo sustojęs L. VvSekmadienį,
rucmiūčio
Čių Dvasios Vadas ir Ku
nigų Vienybės iždininkas, 16 d.. Šv. Jurgio lietuviu
"aram ios bsžnvčioje kleb
kun. J. Vaitekūnas.
S P. Kneižis suteikė
Rugpiūčio 13 d nas J Moterystės Sakramentą
Umpą, seną ‘Darbininko’ "minai porelei, n. Petrui
skaitytoia, malon i o m s Glebui su n. Ona Antanaivaišėms buvo užsukę kun. tvte. Jaunoji buvo šios naJ. Inčiura ir kun. J. Šiim- raniios choro narė, o jau
šinskas. Drauge su jais nojo tėvelis vienas iš šios
buvo vietos klebonas ir narnpiios organizatorių.
jaunieji T. Marijonu kuni Po jungtuvių bažnyčio
gai Dr. J. Pauliukonis ir je ivyko šaunus bankieJ. Jančius. Ta nroora buvo tas. Dalvvavo priminės ir
atvvkęs Dr. K. Umna, n. ^ažistami ne tik iš šios
I. Umpos sūnus, su žmona. vo1oniios. bet buvo nema
Kun. J. Inčiura ir I. lim nai ir iš So. Bostono. Jau
pa Lietuvoje kaimvnai, ki nieji apsigyveno savo tė
lę iš Alizavos. Vabalninko veliu namuose, 26 St. Javalse. Senai besimačiu- mes Avė.
siems iaupvst.ės dienu na- Tėveliams džiaugsmas,
žistam’ems buvo malonu l taipgi džiaugsmas ir vi
susitikti.
siems susipratusiems lie
tuviams katalikams, kad
Paranijos Vakarienė
lietuvis su lietuvaite apsi
Parapijiečiai, vnač ūki vedė. Taip turėtų daryti
ninkai. smarkiai bruzda, visi lietuviai jaunikaičiai
rengdamies’ naranijos di ir mergaitės.
Plunksna.
džiulei metinei vakarienei.,
jvvkstančiai kito mėnesio
gale. Vak^Henės šeimi
ninku išrmk^as I. ITmna.!
Tikimasi d’džių pasekmių. Kleb. kun. Juraitis rašo
iš Lietuvos, kad laimingai
Vyčiai judinasi
nuvyko ir kad daba’*
L. Vvčiu kuona savo trumpam laikui apsistojo
rugp. 17 d. isusirinkime.
‘
____ <3_Palangoje.
Ten pailsėjęs,
išklausiusi pranešimu iš aplankysi visą Lietuvą.
seimo, nutarė nawvinti Siunčia geriausius linkėiisavo veiklą. Padarvti pla- mus visiems parapijienai rudeniop turėti naujų čiams.
narių vajų. Tikimasi, jog
Komp. J. Žilevičius, jo
atvyks L. Vyčių organiza-
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VVESTFIELD, MASS.

GARY, INDIANA.

I

NASHUA, N. H.

EDW. V. WARABOW

CLEVELANfl, OHIO

Penktadienis, Rugpjūčio 21, 1936
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DARBININKAS

I

ne tik iš jaunimo, bet ir iš nio dabojimo, negu bile ki- bet net ir bonkute peni- dikio geresnių dantukų ir tų. Nelaikykite kūdikio
senesniųjų žmonių. Viena tu laiku. Vasaros laiku mas kūdikis turi geresnę kaulukų.
saulėj pakol įdega, nuo to
jį
saugokite. Per visą die
porelė nulipus nuo kokio motinos privalo savo kū- progą šiandien negu turėVasarą vartokite kuo
ten “ride’o”, girdėjau sa dikius dažniau ant saulės jo praeityje. Netik jis mažiausia drapanų —kar ną laikykite vėsioje vieto
ko: “Oi Dzevuliau Tu ma išstatyti. Vasaros kūdi- gauna pasturizuotą pieną, tais tik palukę. Geriausias je, kur prie jo neprileino, tai ‘gut times’; dzedai, kiai reikalauja stiprių bet daugumoje miestų laikas saulėje laikyti yra džiama nei musių, nei kitų
saulės spindulių.
gauna pieną, kuris atgai- vidur-ryte ir vidur po pie- insektų.
— aikime ir kitų sykį”.
Nors iš nakties bemažo Gaila, kad koncerte ne Praeityje, vasaros laiku, !*«*“ su Pa8e'ba ŠUu“os
Šventasis Tėvas Popie visą rytą lijo gana smar daug žmonių buvo; net ir ypatingai antrą vasarą, l gradiated . Kūdikis, . ku- ■
žius, Pius XI yra labai už kiai, galutinai apie 8-tą iš susirinkusių dauguma buvo labai blogas laikas rls ®auna tinkamą pieną
sidegęs Katalikiška Akci vai. pasirodė saulutė ir sa išeidavo, nes programo kūdikiams. Kūdikius grą-, *r . 8ana saulėkaitos ir
dabar skirstomas į vienUždarys Švenčionių
ja. Tai reiškia, kad kiek vo spinduliais išvaikė vi vadas prieš kiekvieną per sindavo “kūdikiška ehole- svlezl° oro'bus sveikas, i
1 sėdijas. Čia esantis lenkų
Lietuvių Gimnaziją?
vienas katalikas prisidėtų sus juodus debesius ir ap statymą per ilgai kalbėjo. ra’, baisi liga, kuri kirto Per pirmus metus kiekprie kokio nors katalikiš švietė visų veidus, kurie
tūkstančius gyvaščių kas vieną kūdikį reikia laiky I Vilniaus apygardos mo matininkas sauvaliauja,*
Jaunimas
šokiais
buvo
ko darbo. J. M. Pittsbur- buvo iš vakaro prisirengę
vasarą. Bet su įvedimu ti gydytojo priežiūroj; kyklų kuratorija pranešė kaip savo bute. Nesant
pilnai
aprūpintas,
nes
bu

kaime lietuviškos skaity
gho Vyskupas H. C. Boyle važiuoti į Lietuvių Dieną,
vo šokiai parko svetainė pasturizuoto pieno, ir su kur to negalima, tai reikia raštu Švenčionių lietuvių klos vedėjos, jis suveda
ragina Kunigus, kad jie į- rugp. 15 d.
tinkamoms pamo k o m s kūdikį nunešti į tam tikrą
trauktų visus katalikus Apie 30,000 žmonių au je. Vienas orkestras grojo kaip geriaus prižiūrėti sa- * kliniką kas mėnuo. Tokiu “Ryto” draugijos valdy 'savo darbininkus į skaity
prie krikšičoniškų bei ka tobusais ir automobiliais nuo pietų kitas vakare.
vo vaikus šita liga prade- ; būdu, jis sveikai augs, jei- bai, kad ji ketinanti užda klą ir leidžia jiems ten
Ir
taip
visiems
besilink

draugijos laikomą nakvoti. Kai namo šeimi
talikiškų darbų. Taigi suvažiavo į parką, netik I
jo išnykti
ir šiandien retai gu tik motina seks gydy ryti
.
! sminant, baigėsi šios apy- Švenčionyse lietuvių gim
Pittsburgho katalikai, su tai iš mūsų apylinkės, bet linkės — 22-ra Lietuvių !^ur Pasir°d°tojo patarimų.
ninkas kartą įspėjo mati
naziją, esą, nepakankamas
tikdami su šv. Tėvo noru, ir iš tolimesnių kolonijų—
Užtektinai pieno ir sau- mokinimo ir auklėjimo po- ninką apie tai, jog čia eir pilnai prisitaikindami Pittston, Philadel p h i a. Diena, Lakevvood Parke. . jLaimingas yra kūdikis,
kuris krūtimi penimas, lekaitos prisidės prie kū- I aukštis. Dėl šių priekaiš sąs lietuviškos skaityklos
prie J. M. Vyskupo para New York, net ir iš Chicabutas, matininkas sušu
IR DAR ŠIS TAS—
ginimų, suranda viena ge gos.
tų
Kuratorija
pageidavusi
kęs: “Aš jus kaip pamo
Shenandorio
klierikai
riausia dirva, kurioje Oficialinė dienos- prog
pasiaiškinti
per
14
dienų.
kysiu, tai jums net akyse
kiekvienas gali įdėti savo IIirama prasidėjo parko di pasižymėjo parduoda m i
Liepos 18 d. nuvyku- pasidarys tamsu”.
daugiausiai
Lietuvių
die

širdį, prisidėti prie katali džioje svetainėje apie li
siems lietuvių švietimo at-,
Gib.
kiško veikimo ir atnešti tą vai. ryte su šv. mišio- nos guzikelių.
stovams mokyklų kurato
didelius vaisius Dievui, |mis. Po tam buvo labai
rius paaiškino, kad Šven
Bažnyčiai, kraštui ir tau gražus koncertas. Dainų
čionių gimnazija galinti Paskirta du Tėvų Mari
tai. Tai padarysime rem tarpuose keli įžymūs ir
i
i būti uždaryta
ne tuojau, jonų kunigai misijoms Adami šv. Pranciškaus Lie garbingi asmenys pasakė ŠV. LIUDVIKO PAR.
bet kitais metais, jei per merikoje — kun. J. Matuvių Vienuolyną.
kalbas.
Antradienį, rugpjūčio 25
šiuos metus nebūsiąs pa čiulionis, MIC. ir kun. A.
Pittsburgho visi kunigai Gerb. Adv. H. Bonnely, d. yra mūsų parapijos glo
keltas gimnazijos mokini Markūnas, MIC. Su misi
širdingai remia tą brangią Deputy District Attorney bėjo šventė — Šv. Liudvi
mo ir auklėjimo poaukš- jomis pradės važinėti rug
ir šventą darbą. Taigi jei į iš Harrisburg, Pa. pasakė ko. Pirmadienio vakarą—
tis.
Kaip žinoma, Švenčio sėjo mėnesį.
kunigai giliai užjaučia, tai labai įspūdingą kalbą, pri 7:30, rugpjūčio 24, bus at-!
Visi gerb. klebonai, ku
nių gimnazija moksliniu
ir parapijonys imasi dar mindamas mūsų jaunuo laikyti iškilmingi mišpa- Į
rie nori gauti misijonierių
atžvilgiu stovi aukštai.
bo. šiais rrfetais Pittsbur menei, kad lietuvių kalba rai. Laike mišparų pamo
prašomi
kreiptis sekančiu
gho apskričio centro val yra seniausia ir puikiau kslą sakys, kun. J. Baltrū
j , Kaip “Viln. R.” praneša,: adresu:
dyba įdėjo visą savo širdį, sia visų kitų. Jis pažymė nas iš Mahanoy City. Po
Vilniuje mirė prof. St. Kun. J. Mačiulionis, MIC..
kad Katalikų Akciją kuo- jo brangias ir garbingas mišparų bus klausoma iš
2334 So. Oakley Avė.,
Vladička, buvęs ilgus meplačiausiai pavarytų. Dėl mūsų lietuvių tradicijas, pažintis. Antradienio rytą
Chicago, Illinois.
to iš anksto Centro valdy paragindamas, kad mes bus trejos mišios
i tus Vilniaus Universiteto I
6, 7 I
I ’
jas
ir
ateityje
užlaikytu

ba rengiasi prie iškilmin
medicinos fakulteto pro P. S.: Prašome gerb;
ir 9. Po sumos pamokslą
go ir naudingo Seimo, ku me.
pasakys, kun. P. Laumafesorius. Jis kilęs iš Kau klebonų kaip galima ankš
ris įvyks rugsėjo (Sep- Antras kalbėtojas, tai kis iš Reading.
čiau savo prašymą atsiųs
no ir nors
buvo
lenkas.
■.................
*
»'
tember) 27-tą dieną šiais Lietuvių Romos Katalikų Antradienio vakare 7:30,
bet nesišalino nuo lietu- ti, kad būtų galima geriau
i vių.
1.
sudaryti misijų maršrutą.
metais, Šv. Pranciškaus Susivienymo Amerikoje mišparai su iškilminga
Sekretorius
p-nas
J.
B.
Kun. J. Mačiulionis, MIC.,
Vienuolyne, Pittsburgh,
procesija. Pamokslą sakys
COMFORT ANDt ECONOMyZC
Šaliunas iš Wilkes Barre, kun. M. Struckus iš GirarPa.
misijų tvarkytojas.
i BAUDOS IR SAUVALIA-j
Centro Valdyba nuže Pa. Jis labai įdomiai kal dville.
VIMAI
“ NEW
PATAPK AMERIKOS
bėjo, pagirdamas lietu Visi parapijiečiai nuo
ORtlER
TOBAY
mintai kreipiasi prie kle vius už pasidarbavimus
ENGIAMO
PILIEČIU!
širdžiai kviečiami daly
Vilniaus Rytojus rašo, Manant apsigyventi ALcoke
bonų ir jų asistentų, ir tautiniouse reikaluose.
vauti savo parapijos atlai
kad grynai lietuviškame merikoje, reikėtų kiekvie
prašo atsilankyti ir patar Šįmet, kaip ir kitais me duose.
kaime Didžiuose Rudžiuo nam patapti Amerikos pit
ti visiems geraširdžiams tais, buvo gana gėrimų,
se lenkiškos ipokyklos ve liečiu. Daugelyje įstaigų
atvykti į Seimą. Taigi taigi nėra reikalo rašyti,
dėja įskundė buvusios lie yra griežtai reikalaujama,
Pasinaudokite apdraudos planu. Užsisaky
prašome visų kitų Rėmė kad buvo daug girtų žmo
tuviškos skaityklos vedė kad kiekvienas darbinin
kite New England Coke’sų šiandien, kada Coke’kas būtų Amerikos pilietis
jų, kad pasirūpintų tuo nių.
ją V. Damutytę, esą ji — kitaip neduoda darbo.
Didelių nelaimių parke
sai yra daug pigesni. Tuomi Tamstos sutaupysi
brangiu ir naudingu dar nebuvo, tik viens’ “kava
“formaliai” mokanti vai Norintieji išsiimti pilietiš
te daug pinigų. Nevėluokite — paduokite užsa
bu — prisiųstų savo dele-_____
lierius” buvo biskutį “išsiDr. John L. Rice
kus lietuviškai. Lydos Sto kas popieras, nusipirkite
kymą šiandien!
gatus. Kartu kviečiame ir įtraukęs
_ i” ir jausdamasis
New Yorko Miesto
rasta už tai Damutytę nu knygutę “Pilietybės kate
f
f
Sveikatos
Komisijonierius
visas draugystes prisidėti smarkesniu už žuvis, per
baudė 100 auksin. pabau kizmas”. kuri padės Jums
WHITE
FūEL
CORPORATION
Amerikos piliečiu.
prie to
katalikiško ir tvorą peršoko j prūdą ir
dos arba 30 dienų arešto. tapti
Jos
kaina
10c., su prisiunKiekvieną
kūdikį
priva

švento darbo, iš kur paei- mėgino plaukti. Bet ši žuBausmės byla buvo nu timu 15c. Rašykite:
900
East
First
Street
van- lome ‘laikyti geroje sveika
na sviesos
ir tikėjimo šal- vėlė trumpai
r tebuvo
.
kreipta į teismą. Teismas
...................
.... denyje, nes tuojaus buvo toje, netik vasaros laiku,
“Darbininkas”,
South
Boston,
Mass.
baudą Damutytei sumaži
Urnai, kaip Dievu., taip ir ištraukta ant k;ant0
bet per visą metą. Bet va
■>
366 W. Broadway,
no iki 50 auksinų.
Telephone SOUth Boston 4500 . *■/_
mūsų tautai............................ Parko žaidimų prižiūrė- saros laiku kūdikiai pik
Didžiųjų Kužių kaimas
So. Boston, Mass.
Vaidyba. tojai padarė daug biznio tesni, ir reikalauja gėrės-
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vienymo. Kada tik šios
dvi draugijos ką nors ren
gia, tai visuomet būna kas
Inors ypatingo. Taigi atsi
ŠV. PETRO PARAPIJA vo žmonių, kurie atvyko lankykite visi į šį didžiau!sį metinį pikniką. Patar
Sekmadienį, rugpiūčio kartu
^“ ?u_ Ramonauskais navimas bus malonus ir
16 d. įvyko Federacijos iš Grand Rapids, Mich.; iš mandagus. Visi turėsite
klubų masinis susirinki jChicagos kartu su Skel- (linksmą laiką. Bus skanių
mas Marijos garbei. Da ’nais ir iš kitų vietų.
I valgių ir gėrimų. Gros
lyvavo katalikai ir kitų Pikniko dalyvius palink šaunus orkestras. Taigi
tikybų žmonės. Programa smino dainininkai gražio visi į pikniką rugpiūčio
Rochester, N. N. —Rug
susidėjo iš giesmių Mari mis lietuviškomis dainelė 30 d.
piūčio 11-tą sukako vieni
jos garbei, kurias sugie mis.
dovanas laimė-; Pereitą
jaunimo
r-eieiLą savaitę jaunimu
metai kaip šv. Jurgio pa
dojo visi dalyviai. Taipgi Pikniko,
ola mirnAMO; . 1QO
070
.,
V.
,_______
. ,
• _________
jo
šie
numeriai:
189,
979,
išvažiavimas
labai
pavyrapijos lietuviai garbina
kunigai pasakė kalbas aViešpatį Nukryžiuotą prie
pie Mariją. Toks susirin 1247. Prašome atsišaukti. į k0. Tą pačią savaitę, priemoi™; būrys
u-,™ jaunimo
— žiūroje p. O’Neil, įvyko
naujo altoriaus naujoje
kimas yra retenybė. Kodėl Taipgi
bažnyčioje. Garbė Rochesnet ir protestantai pager dalyvavo ir iš Šv. Antano Sodalicijos choro išvažia
terio jaunimui už tokį at
bė Jėzaus Motiną. Mariją? lietuvių parapijos. Tos pa vimas.
piknikas įvyks Kaip malonu matyti
liktą sunku darbą. Visi
Todėl, kad žmonija prade rapijos
rugpiūčio
23 d. Mes taip jaunimą geroje priežiūro
nevedusieji, tai yra, visi
da suprasti, kad savo silp
nomis pajėgomis nieko ge pat atsilygindami daly je. Dažnai pasitaiko, kad
kurie atjautė reikalą, su
jaunimas kreipiasi į ko
ro negalima atsiekti, tad vaukime tame piknike.
sitarė darbuotis. Surinko
i
Pikniko
rengėjai
buvo:
kias ten pasaulines drau
šaukiasi
žmonijos
aukų arti $1450 padary
gijas,
kurios daug priža
mui šio gražaus Altoda, bet nieko neduoda, ariaus. Iš viso aukautojų
part žaislų. Žinoma, jauni
buvo 226. Buvo jaunų ir
Bražinskai.
Juozunai,
Almui žaislai patinka, bet
malonių.
senesnių, mažu ir dideliu.
Z
* &
kevičiai,
Zimnickai,
Misevien žaislais jaunimas ne
Prie to prisidėjo ir moky Mi'lli.
i
■
vičius
ir
Lenkaitis.
gi gali išaugti naudingais
klos keli vaikučiai, kurie
t
t
Pereitą
sekmadienį
įvy

Bažnyčiai ir tėvynei. Pa
ZL. T ' • ' ■ *
buvo įkvėpti tos dvasios
ko
šios
parapijos
pikni

Iš
Los
Angeles,
Cal.
pas
rapijų
draugijos taip pat
savo geru tėvelių, ir auka
kas,
kurį
surengė
jauni

tėvus
atvyko
p.
Jonas
Virengia pasilinksminimus,
vo savo centelius, kuriuos
mas
parapijos
naudai.
Pi

soskis
su
žmona
Ona
(Mibet jaunimą labiau trau
gavo Kalėdų ir gimimo
knikas labai gerai pavy glinaite). Visas jaunimas kia ten. kur daugiau link
dienoj dovanėlių.
.Ačių
ko. Dalyvavo daug žmo tą porelę maloniai priėmė, smumo žada. Tarp savųjų
jiems! Dievas iš tikro
nių, daugiausia jaunimo, nes kada ši porelė gyveno jaunimas nesijaučia raduos jiems ištvermės dar
kurio
tokiuose parengi Detroite, tai abu buvo šios mus. Būtu labai gerai,
buotis laimingai ir palik
muose labai retai matyti. parapijos choro nariais ir kad jaunimui kas nors
ti ateities gerais parapi
Būtų labai gerai, kad tas priklausė prie jaunimo nrimintn Žohnės šventės
jiečiais.
jaunimas dažniau daly draugijos. Jie aosivedė Evangeliia. kad Mariia iš
Komitetas, kuris darba
vautų
parengimuose ir Šv. Petro lietuvių par. sirinko geriausia dali, kuvosi nuoširdžiai ir neils
kad arčiau prisirištu prie bažnyčioje, ir toje pačio- n nebus iš Jos atimta.
tančiai vra sekantis:
parapijos. Šiame piknike ie bažnyčioje dabar atva Dažnai mūsų jaunimas nėOna Pranskūnaitė. Iza
buvo daug žmonių ir iš ki žiavę apkrikštijo savo sū |na nateukintas būti prie
belė Rovaitė. Teresė Stutu kolonijų, kaip tai: Zim- neli. Krikštynos įvyko pas Viešpaties. kaip k«d buvo
kaitė. Emiliia Kazlauskai
nickų šeima ir kiti iš n. Visoskienės tėvus, p. Mariia. ir naakui išsižada
tė, Albinas Remeikis, Jo
Penn. Iš jų vienas jauni Miglinus.
’^avo daūes kaip senovėje
nas Pranskūnas, Pranas
kaitis laimėjo dovaną Vin Svečiai Detroite nusipir Jokūbo brolis, ir vis už
Pranskūnas.
co Verskaičio bilietu. Bu- ko nauja automobilių ir tai. kad nepaklausė savo
Šv. Jurgio parapija gali
džiaugtis ir didžiuotis tu
kalingas. Laike klebono juo neužilgo važiuos į na tėveliu, savo klebono, sa
Naujas Altorius Šv. Jurgio lietuvių par. bažnyčioje (Rochester, N. Y.), kuri atostogų dvasiniais reika- mus. Buvo tikrai malonu vo sąžinės.
rėdama tokią simpatingą
ir atjaučiančią grupę ne- įtaisė jaunimas. Tai gražus Dievo garbei paminklas mūsų jaunosios kartos.
lais patarnavo kun. Jonas juos sueiti, ir linkime I Motinėlės. stengkitės,
vedusiųjų, nes nuslinko
Kripas iš Hartford, Conn. jiems laimingos kelionės. i kad mūsų jaunimas, jūsų
vaikai priklausvtu prie
didelė našta nuo jų visų mais ir kolektavimais SU- jams ir taipgi dovanoja to valdžios nariai. Buvo Grįždamas dvasios vadas
. rinko į gana trumpą lai- tiems, kurie visai neatjau- taipgi ir kun. Augustinas parsivežė svečią kun. A. Šią savaitę atėjo į klebo- | naraniios draugijų, Papečių.
Buvo gana sunkus dar& mėnesius, didelę su- tė, ir tiems, kurie galėjo Petraitis ir p. Dubickas iš Petraitį, Šv. Kazimiero n iją lietuvaitė mergina klauskite tu, kurie nridaugiau duoti, bet nedavė. Worcester, Mass.
bas, vaikščioti po stubas,
par. kleboną iš Worcester, pas vietinį kleboną su ki klauso prie pasaulietišku
nežiūrint ir blogo oro, Turime nuoširdžiai dė- Paviršutiniai atro d o, ■ 4:30 vai. po pietų prasi Mass., kuris pasisvečiavęs tataučiu, bet kataliku vy draugi iu. ar jie kada gir
kad tik atsiekti pasiskirtą
x
________
koti mūsų
________
klebonuii kun. kad jau darbas užbaigtas, dėjo programa. Visi daly apie savaitę laiko grįžo ru ir pareiškė norą susi- dėjo tu draugijų susirin
tiikslą. Prie to buvo suren- 'J Jonui Bakšiui už jo neils- bet keli nariai komiteto viai sudarė chorą ir vado namo rugpiūčio 13 d.
šliubuoti. Bet ji reikalavo, kimuose ar suėjimuose
dar
nerimsta.
Prašė
foto

gtas piknikas, kuris
I
rei- tantį raginimą ir visuotikad klebonas duotu šliu- kalbant anie Dievą. Bažvaujant
muzikui
K.
Bakalavo daug pasiryžimo; nę pagalbą, taipgi už gau- grafo nutraukti Altoriaus1 ziui, sudainavo keliolika
“Revoliucijonierius”
bą vakare. Klebonas aiš nvčia. Dažniausiai tokios
'
paveikslą
ir
pardavinėjant
Rochester Evening Jour- kino, kad netinka vakare draugijos nanpjgia Dievo
taipgi buvo leistas išlai- šią auką $113. Jo geroje
i liaudies dainelių. Nors ta
tas
fotografijas
mano
su

O žiūrėkime kiek
mėjimui rankų darbas pa-’ vadovystė je viskas paseksai choras neturėjo jokių r.al parašė ir patalpino at imti šliubą. Mergina atsa varda.
darytas merginų. Ačiū vi- mingai išėjo. Jis darbavo- r*nkti gana pinigų įtaisy- į praktikų, bet gabiam va vaizdą p. A. Žiemio, kuris kė. kad jos motina Lietu Hpnor jaunuoliu darbuoja
tokios0 draiip-jiose, ir
dar da.u? reikalingi! dui vadovaujant,
siems, kurie atsilankė. si su arkitektu, kad išrinlabai to laikraščio pranešimu, voje buvo sušliubuota va si
kain maža darbuotasi nadaikt^ vnaul°-le Bažnyčio
Žąsų vakarienė irgi gerai , kti tokį gražų Altorių, je.
Jaučiasi ir tikisi,
tikisi, fkad
sudainavo. Trum- buvo padavęs prašymą Is kare. tai ir ji taip nori pa ♦•oniiii draiio-iiose. Marija,
je.
Jaučiasi
*
J
pavyko. Tą vakarą buvo Dievo garbei,
--- j. pas kalbas pasakė kun. A. panijos ambasadai, kad ji daryti.
dali,
surengta tinkama muzi- j .Ačiū& Dievui, kad Komi- Parapijonys supras šį rei-i Petraitis, p. Jonas Žuklis priimtų į revoliucijonierių Klebonas yra Ameriko išsirinko
kos programa choristų ir |1teto nariai turėjo ištver-l1^. lr neatsisakys nuo ir mūsų klebonas kun. Jo eiles Ispanijoje. Bet jam je augęs ir jis nežinojo ar ’-,rj nobiiq iš .Tos atimta,
— - - tą sunkų
- už-Į
- pirkimo siu gražių paveik
solistų, vadovaujant Iz. mės užbaigti
buvę atsakyta, kad Ispa gali būti teisybė, nes jam į .Tusu o-eriausia. dalis yra
nas
M.
Bakšys.
Visi
kalbė

Rovaitei.
Isimojimą. Dėkoja nuošir- slų. Valio, Rochesterio tojai išreiškė džiaugsmą nija nereikalauja liuosno- išrodė, kad taip negalima, į naraniios dravfiios.
Taigi tokiais parengi- džiai visiems
aukauto- jaunimas! Lai Dievas juos lietuvių susipratimu ir jų rių iš kitų kraštų. Tas kad katalikė mergina ap VALGIŲ GAMINIMAS
laimina, ir lai jie nenusto
kad
taip pats laikraštis praneša, sivestų be šv. mišių. Jis Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu
ja darbuotis ateity. Yra solidarumu,
skaitlingai pasirodė šioje i kad p. Žiemys nenustojo bandė išaiškinti, kad jun Gaminimo Knyga, kurioje yra
geras pavyzdvs, kad atei

v•
šventėje. Mums labai ma vilties ir tikisi kokiu nors gtuvės bažnyčioje yra Sa daugybė receptų — nurodymų
ties parapijiečiai užims
būdu prisidėti prie tos re kramentas, ir kad Sakra kaip skaniai ir ekonomiškai pa
savo pareigas sąžiniškai lonus buvo skaitlingas da voliucijos.
gaminti valgius. Taipgi šioje
lyvavimas lietuvių iš Nia
mentas turi būti brangi knygoje
ir nuoširdžiai.
nurodo kaip galima pa
Vyturys. namas. Jungtuvės su šv.
Iz. Rovaitė. gara Falls, nes šios yra I
sigaminti iš įvairių vaisių vyną.
dvi artimiausios kolonijos i
mi šiomis yra ypatingas Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
vakarinėje dalyje New
palaiminimas, bet ką pai 223 puslapius.
York valstybės.
so mergina, kurios tikėji i Užsakymus su pinigais siųski
mas yra silpnas, o ji tą te “Darbininkas”, 366 West
Golf
’
o
Turnamentas
Išvažiavimas
laivu
silpnumą
gavo per savo Broadway, So. Boston, Mass.
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
LIETUVIŲ DIENA
Rugp. 8 d. Durant EastJersey
City lietuviai motiną. Katalikas, kuris
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
Rugp. 9 d., įvyko Lietu man Golfo lauke įvyko draug
su Bayonne ir New neima šliubo kaip turėtų, i Telefonas: Plaza 1350.
ar restoranus visuomet reikalaukite
vių diena, Sea Breeze žaidimas tarp kun. A. Pet York lietuviais
turės nėr graudensis.
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
Grove. Po pietų nuo baž raičio ir Jono Morkūno. Labor Day, rugsėjo
7 d.
patenkins.
nyčios važiavo automobi Žaidimas buvo labai smar (išvažiavimą laivu “Favo Rugpiūčio 30 d., Beech- Graborius ir Balsamuotojas
lių paradas. Automobiliai kus ir laimėtoju pasirodė rite” į Bear Mountains. nut Grove įvyks piknikas
423 S. Paca Street
buvo papuošti Lietuvos ir gerb. svečias iš Worces- Kelionė bus tikrai įdomi Moterų draugijos ir SusiBALTIMORE, MD.
Amerikos spalvomis. Die ter, Mass.
Hudson upės pakrančiais.
na pasitaikė šilta ir labai
Paįvairinimui to bus gera
graži, tai ir žmonių priva
NATURAL - LAX - HERB TEA
SUGRĮŽO
muzika
kitokie pamaržiavo labai daug. Labai Mūsų klebonas, kuris ginimai. ir Visos
Šimtai Medicinos ir Naturopathy'os gytrys para
_______________________ d.vtojų savo padjentams pataria nuo vidu
skaitlinga delegacija lie buvo
išvykęs atostogų
ruošiasi iškirsti sa
rių užkietėjimo vartoti NATURAL-LAXtuvių dalyvavo iš Niagara grįžo prieš Lietuvių die pijos
HERR TEA, John W. Thomson (Tankuno)
vo
šposus.
Jersiečiai
išrin

Falls.
sudaryta i? 12-kos Natūralių žolynų ir me
ną.
Jisai
buvo
nuvykęs
į
81
Lafayette
St.,
Telefonas
ko savo specialų Komitetą
džių. lapų, žiedų, žievių ir žaknų arbatų.
Worcester, Mass.
Neskaitant privatiškų Hartford, Conn., Boston, (Priešakyje su Juozu An
Worcester, 5-4334
Natural-lAi-Herb Tea, kuri palluosuoja, iš
valo ir sutvarko pairusius vidurius. John
automobilių jie turėjo pa- Mass., kur dalyvavo vaka driuškevičių, kuris žada
\V. Thotnson’as yra pabaigęs Natūraliai gy
sisamdę ir autobusą, kuris rienėje Dr. Leimoną išleis smarkiai pasidarbuoti laidymo mokslų (Naturapnthy), Blo-ChemiJos. dietetikos ir batanikos. Natural-Tjizbuvo pilnas. Niagara Falls ti ir Worcester, Mass.. ke ekskursijos. Bus vi
BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S ir CTREMO ALAUS PardavėHerb Tea pakelis kainuoja 50c. tuojau*
delegacijai vadovavo pp. Parsivežė geriausių įspū- siems įdomu. Taigi vra prislųskite už 50c. Money Onler,
o mes jums pasiųsime pakelj N. L. H.
jas ir Distributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
Jonas
Žuklis
ir
Matas
AT. Rašykite šiaip,
džių
iš
Naujosios
Angli

kviečiami
visi
apylinkių
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
-jauskas, abu žymūs tos jos ir labai gerai atrodo. kolonijų lietuviai prie tos John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
kolonijos veikėjai ir mies-|Tasai poilsis jam buvo rei- ekskursijos prisidėti.
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Rytinių Valstybių Žinios Detroito Žinios
CHRISTUM JESUM
CRUCIFIXUM
VENITE ADOREMUS

v • —

I

v •

ĮPILKITE man
BROCKERT’S ALE!
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