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Massachusetts piliečių EINA NUO 1915 METŲ
registracija baigiasi rug
piūčio 26 d. Taigi visi tie,
kurie dar neužsiregistra
vote balsuoti tą padaryki
te dabar, jeigu norite bal-į
suoti pirminiuose baisa vi-!
muose rugsėjo 15 d. O bal
suoti yra kiekvieno pilie- j
čio pareiga. Piliečiai, ku-i
rie nori balsuoti pirmi-j NEW YORK (L.G.K.) —
H
Castel Gandolfo, Italija, ' giau kaip veidmainystė ir
niuose balsavimuose ne už Š. m. rugpiūčio mėn. 21
—
Oficialiai pranešta iš Is- apgavystė. Sovietų val
vienos partijos kandida
| panijos Šv. Tėvui, Popie džia jau nuo 1934 metų
tus, bet už tinkamiausius į d. prancūzų laivu “Ille de
žiui Pijui XI, kad Ispani siunčia Ispanijos komu
kandidatus bile kurios France” iš Havre uosto
jos raudonųjų valdžios a- nistams pagelbą per Pran
išvyksta
Lietuvos
delega

partijos turi registruotis
16
OPOZICIJONIERIŲ
gentai nužudė 5 katalikų cūziją ir Meksiką. Taigi
kaipo “independent” arba tai į Š. Ameriką, į Trečią
NUTEISĖ SUŠAUDYTI : vyskupus. Raudonieji bu dabartiniu krizio metu so
“non-partisan”. Tie, kurie ją Pasaulinę Energijos
deliai Siąueza pagavę api- vietų bolševikų komisarai
registruojasi demokratais jį Konferenciją, kuri įvyks
Maskva,
Rusija
—
Sek'
pylė smala ir pririšę prie cą pagelbą keletą kartų
ar
respublikonais pir Washingtone rugsėjo mėn.
padaugino.
madienio vakare, rugpiū- j stulpo sudegino.
miniuose balsavimuose tik 7—12 d.
čio 23 d. pasibaigė bolše-; šv. Tėvas gavęs šias žigalės balsuoti už tos ar ki Lietuvos delegatai: pro
vikų
sąmokslininkų byla, r.ias labai nuliūdo ir griež- GEN. FRANCO, PASIRY
tos partijos kandidatus.
fesorius J. Čiurlys, Vyšešiolika kaltinamųjų so- tai pasmerkė raudonuo ŽĘS UŽIMTI MADRIDĄ
riausias geležinkelių di
Į 5 DIENAS
vietų teismas nuteisė mir sius budelius.
rektorius, Lietuvos tauti
timi. Taigi šie laike 72 Barbastro vyskupą rau
nio energijos komiteto
Merida, Ispanija —Gen.
valandų bus sušaudyti:
donieji nušovė iš užpaka
Francisco
Franco, sukilė
pirmininkas ir prof. S.
Gregory Zinoviev, buvęs lio. Prieš nušovimą Jo Ek i lių vyriausias
vadas, su
Kolupaila, to komiteto etrečiojo internacio n a 1 o scelencija nematomai nu mobilizavo rinktiniausius
Praeitą savaitę kun. P. nergijos ūkiui tirti komi
pirm.; Leon Kamenev, siėmė vyskupišką kryžių
Juškaitis gavo nuo kun. J. sijos pirmininkas. Prof.
ir iš Badajoz ir
Trockio švogeris; Evdoki- ir rąžančių ir padavė ka- kareiviusper
Jakaičio iš Šiaulių laišką. Kolupaila ankščiau daly
Cacares žy
talikei
moterei,
kad
ji
įlenda
žy-
mov, T. Smirnov, T. BaSuvalkijoje, Plokščiuose
giuoja
į
Madridą,
kurį
yra
kaiev, S. Miračkovsky, V. persiųstų juos Šv. Tėvui. pasirvžę užimti į 5 die
buvo laike Parciunkulio vavo energijos konferenci
Olberg, K. Berman-Yurie. Taipgi pranešta Vatikaatlaidų. Atlankė kun. Juš- jos sesijoje Berlyne, BazeT. Reingold, R. Pickel, V.,nui> ,k*<J Madrido vysku- į nas. Desperatiški mūšiai
kaičio brolius ir seserį. Vi- i
*r Barcelonoje.
vyksta pietuose nuo Mad
Tervoganian, E. Dreitzler pas ir Kardinolas Arkivy rido. Apie 10,000 gerai ap
ši labai džiaugėsi jo atsi
Svečiai bus New Yorke
ir E. Golzman ir, dar trys skupas iš Toledo buvo ginkluotų kareivių, gen.
RUGIAPIŪ^E LIETUVOJE i
lankymu.
rugpiūčio 27 dieną ir ant
priversti bėgti, kad išgel
kiti.
Lankėsi ir savo tėviškė rytojaus pradės prieškon- Franco vadovybėje, iš oro
bėtų savo gyvybes.
je. Apgai’estauja radęs ferencijinę ekskurs i j ą: Ispanijos Raudoniej i Planuoj a Teismas, kurio pirminin Bolševikų budeliai, £urie ir ant žemės triuškina
ku buvo teisėjas Ulrich,
savo brolį Jurgį pasodintą Čiurlys rugp. 28 d. bus
raudonųjų jėgas.
leido kiekvienam kaltina pasauliui skelbia,- kad jie
į kalėjimą vieniems me Philadelphijoj, rugp. 31 d.
Išsprogdinti Madridą
majam pasakyti paskutinį kovoja dėl Ispanijos ne Madrido “lojalistai” ata
tams, kaltinamą ūkininkų Schenectady, rugsėjo 1—
žodį. Kaip keista, kad kal priklausomybės ir darbi kuoja Cordoba iš trijų pu
sukilime. Taip pat esąs
gerovės, aiškiai pa sių. Jeigu raudonųjų “lokalėjime ir Vincas Molei- 3 d. Chicagoą rugsėjo 4 d. Į Madridas, Ispanija—Jei- pie 70 žmonių kiekvieną tinamieji, ypatingai Žino-j ninkų
sirodo,
kad jų kovos tiks jalistams pavyktų užimti
viev, ne tik, kad prisipaži
kaitis, jo švogeris. Agro-i Pittsburghe. Jis lankys e- gu Ispanijos valdžia ma- naktį.
tai sukilėlių
valdžia gau. no kaltais, bet patys grie las nužudyti tikinčiuosius, Cordobą,
nomas p. Valuckas, Zyplių lektrifikuotus geležinke tys kad sukilėliai užima |
katalikus.
adus
,
nu

;
tvirtovė
Seville
būtų pavo
mokyklos vedėjas, kun. lius, pramonės įmones ir sostinę Madridą, tai esą na orlaivius, «mba^ a- žčiausiai save" kaltino. Ka- deginti ir apiplėšti bažny juje.
Juškaičio gentis, karo tei mokslo tyrimų laboratori paruosta, kad tas miestas municij g Meksikos. Me- meniev net prašęs mirties čias, vienuolynus ir kitas
smo buvo nuteistas mir jas. Prof. Kolupaila rugp. i bus įsnestas į padanges^ ir, ksįkos ministeris Paryžiu. bausmės.
kataliku įstaigas. Tai visą SUKILĖLIAI GRĄŽINO
aneš
tarties bausme. Bet pakeitė 28 d. bus New Yorke,:| sunaikintas, taip praneša | je kai
Visi
nuteistieji
buvo
kal

patvirtina raudonųjų dar LAISVĘ JĖZUITAMS
• • —
. . . -.
nusprendi kalėjimu iki gy rugp. 29 d. Bostone, rugp. premieras Indalecio Prie- pininkas.
Karo orlaiviai,
tinami, kad jie Trockio bai tose Ispanijos vietose,
vos galvos.
30—31 d. prie Niagaros to.Raudonieji kasdien su i amunicija ir ginklai siun nurodymais buvo susitarę j kurios tebėra raudonųjų Burgos, Ispanija — Su
Tai kaip tautininkų val krioklio, rugsėjo 1 d. Pitt šaudo anie 70 žmonių, ku čiami iš Europos kraštų, nužudyti bolševikų val i rankose.
kilėlių valdžios premieras
simpatizuojančių
Ispani

sburghe,
rugsėjo
2
d.
Zadžios
viršininkus,
Staliną,
džia elgiasi su tais, kurie
Taigi kas dar šiandien gen. Miguel Cabanellas Rrie nužiūrimi nelojalūs
savo šaliai kodaugiausiai nesville, rugsėjo 3—5 d. raudonųjų valdžiai arba jos bolševikų valdžiai, į Vorošilovą ir kitus ir Ru I kokiu nors būdu talkinin- leido dekretą, kuriuo leinori ir reikalauja gero. Knoxville ir Tennessee kurie prieš revoliuciją ėjo Meksikos uostus, bet siun sijoj įvesti fašistų dikta , kauia arba simpatizuoja džia visiems Jėzuitų kunitiniai niekados nepasiekia tūrą. Sąmokslininkai būk raudoniesiems budeliams gams, kurie įsteigus resValdininkai už caro zems- slėnio darbuose.
į bažnyčią. Raudonojo [Meksikos UOstu.
tai turėję ryšius su viena komunistams. tas yra publiką 1931 metais buvo
kius aršesni.
Kongresui pasibaigus, Kryžiaus apskaičiavimu,
_____ ~
fašistine
valstybe (Vokie : nats
ištroškęs nekaltų ištremti, grįžti į Ispaniją.
Vasara esanti graži. A- prof. Kolupaila vyks į di jau sušaudyta virš 6,900 riaušES PRIEŠ ŽYDUS
tija)
ir
iš
Vokietijos
kaižmonių kraujo. Kaip gai Tuo pačiu dekretu grąžina
pie rugsėjo 7 d. būsiąs Ro delę transkontinentinę ke- žmonių, iš kuriu 1400 suLENKIJOJE
kurie
sąmokslininkai
bu

la.
kad ir mūsų išeivijoje visas Jėzuitų bažnyčias,
moje. O spalių 17, laivu lionę per visas J. A. Vals- šaudvta prasidėjus revovo
komandiruoti
atlikti
atsiranda žmonių, kurie vienuolynus ir visą jų
Georgic iš Havre uosto iš- tybes ir Kanadą iki Ra ! liucijai.
Varšuva,
Lenkija
—
teroristinį
darbą.
,
remia barbariškus boiše- nuosavybę.
plauksęs Amerikon.
J. miojo okeano. Jo lankymo Valdžios budeliai užpuo- Rugpiūčio 23 d. Wiszonski
Šimtai Jėzuitų buvo iš
. viku darbus Rurijoie, Is
vietos: rugsėjo 15 d. Mon- lė katalikų, fašistų ir ro- miestely, centralinėje Len- Iš tos bylos eigos neiš- panijoje ir Meksikoje.
tremta iš Ispanijos, pabė
BEDARBIŲ SKAIČIUS treal, rūgs. 16 d. Ottawa, jalistų organizacijų cen- joje įvyko riaušės. Du rodo, kad kaltinamieji bu
gus Ispanijos karaliui Al
KLAIPĖDOJ MAŽĖJA rūgs. 17 d. Niagara Falls, trus, pasigrobė narių są- šimtai lenkų nacionalistų vo toki baisūs niekšai, iš
davikai, žmogžudžiai, vei SUKILĖLIAI Iš ORLAI fonsui XIII.
rūgs. 18 d. Chicago, rūgs. rašus ir eina pagal sąra- puolė žydus ir darė jų na dmainiai, kokiais jie patys VIŲ BOMBARDAVO
Darbo birža praneša, i 20 d. Glasgow, rūgs. 21 d. šus į namus ir suiminėja muose kratas nakties meBRITŲ KAREIVIAI
MADRIDĄ
kad bedarbių skaičius iš Ephrata, rūgs. 22 d. Seat- nekaltus žmones. Suimprisigrobė visokių dal bolševikų teisme prisipa
UŽMUŠĖ
6 ARABUS
810, jų tarpe 238 moterų, tle, rūgs. 24 d. Portland, iuosius skirstomi būrius ir
įg žydų krautuvių ir žinę. Tikriausiai, kad jie
Valladolid, Ispanija —
sumažėjo iki 795 asmenų, rūgs. 26 d. San Francisco, nakties metu išveda i Ca- kaikurias padegė. Apie 40 buvo priversti prisipažin Sekmadieni
Susirėmidvideši m t s Jeruzalė
ti.
Visa
teismo
procedūra
sa
dėl
Campo,
o
dabar
į
žydų
namų
sunaikino.
jų tarpe 189 moterys.
muose
arabų
su
britų ka
rūgs. 28 d. Los Angeles,
išrodė į komediją. Grei vienas sukilėlių orlaivis
Pasitarimai viešųjų dar rūgs. 29 d. milžiniškos Pradera de San Isidro arti Riaušės tęsėsi keletą va čiausiai, kad sovietų kru lekiojo virš Madrido ir iš I riuomene, rugpiūčio 20
bų Pakalnėje reikalu dar Boulder Dam užtvankos Isidro kapinių ir sustatę iandų. Nuostoliu padarė vinasis Stalinas panorėjo jų bombardavo Jetafe ir dieną, britai užmušė 6 anėra baigti. Tačiau princi statyba, rūgs. 30 d. Didy į eiles sušaudo maždaug a- ug kelioliką tūkstančių nusikratyti Trockio opozi Quatro Vientos airportus. rabus. Taigi viso mūšiuo
se Herderoj užmušta 42 apiniais klausimais jau su sis Colorado upės kanjo su inžinieriais, fotomėgė- zlotų.
cijos lyderių ir suruošė Pasipriešinimo nebuvę.
I
sitarta ir gailma tikėtis, nas, spalių 2 d. Memphis jais ir skautais.
Nacionalistai riaušinin teismą.
Iš Paryžiaus praneša, kad rabai.
Arabus kaltina žydų ukad darbai bus pradėti prie Mississippi upės. Jis
kai pabėgo į miškus.
Kadangi kaltinamieji y- ! Madrido raudonųjų karo niversiteto
profesoriaus
jau artimiausiomis dieno grįžta į New Yorką spa SOVIETŲ KONSTITUCI Valdžia atsiuntė specia- ra Trockio šalininkai, o štabas užginčijo žinias aię policiją iš Bilestoko pa
pie sukilėlių iš oro bom nužudyme.
mis.
lių 4 d. ir turės laiko iki JA BUS SVARSTOMA laikyti tvarką. Riaušinin Trockis užsienyj nesnau bardavimą.
tai ši byla ar tik ne
SPALIŲ M.
laivui išplaukiant spaliij
RYAN IŠRINKTAS
kai ieškomi, sako valdžios džia,
bus tam, kad atkeršyti SOVIETŲ BOLŠEVIKAI LEGIONIERIŲ ROMAN
10 d.
organai.
Trockiui.
Prof. Kolupaila, kaip Maskva —Oficialiai pra
PASIUNTĖ $13,000,000
MANDIERIUM
LIETUVON
Lietuvos
fotomėgėjų
są

Trockis
gyvena
Norve

ISPANIJOS
BOLŠEVI

nešama, kad centralinio prof. ŠIVICKIS IR VAPer
Springfield, Mass.—šeš
KAMS
jungos pirmininkas, atsi vykdomojo komiteto biu- SARĄ NETURI ATOSTO- gijoj pas norvegų social
DARBININKO veža su savimi nemažą ras spalių 1 d. nutarė su-1
tadienį,
rugpiūčio 22 die
demokratų laikraštininką
—
GŲ
Madridas, Ispanija — ną pasibaigė MassachuKundseną. Pas Troeki la
LAIVAKORČIŲ
dailių Lietuvos vaizdų ko šaukti nepaprastos sesijos
lekciją ir juos gal pade- Sovietų Sąjungos tarybij Kaunas — šiuo metu; bai dažnai lankosi užsie- Šiomis dienomis Ispanijos setts valstybės Amerikos
gyvenantieji žymūs raudonųjų bolševikų pre Legiono seimas. Legiono
monstruos Amerikos lie kongresą. Kongreso metu vienas iš žymiausių mūsų
gamtos tyrinėtojų,
būsianti svarstoma naujo-gamtos
tyrinėtojų, nrof.l
nrof.Ikomunistai.Taigi sovietų mieras pasiuntė padėką komandierium išrinktas
I tuviams.
M. Koldzov’ui, bolševiku Dr. William F. Ryan iš
Jei profesorius neturėtų ji Sovietų Sąjungos kons- šivickis, gyvena Anglijos '
„J
valdžios organo “Pravda” Holvoke. Pasibaigus sei
_,
—
—
.
.
'.
Troeki
ir
io
šalininkus
salaiko ekskursijų metų, lie- titucija. Manoma, kad tai Plymouthe. Darbuoja.s. mokslininkauiant
DrieS redaktoriui už $13,000,- mui, įvyko paradas, ku
tuvių kolonijų lankyti, tai būsianti paskutinė Sovie- turų laboratorijoje. Kai dabartine
valdžia 000, kuriuos prisiuntė iš riame dalyvavo anie 10,jis paskirs kelias laisvas tų Sąjungos tarybų sesija, darbas sekasi gerai, prošejioiika troekininkų sovietų Rusijos.
000 legionierių. Apie 100,dienas spalių mėn. Kartu nes, rengiamos konstituci- fesorius net užmiršta kad laike 72 dienų bus pašta- Taigi sovietu valdžios 000 žmonių buvo suvažiaTEL.JD.BQ/TOH
jis norėtų susipažinti su jos nuostatais, tos tarybos dabar karšta ir atostogų tyti prie sienos ir sušau- neutralumas Ispan i j o s ve iš visos valstybės pasiT
I Amerikos lietuviais, ypač,būsiančios panaikintos.
'laikas.
klausimu yra niekas dau- žiūrėti parado.
i dyti.

Ispanijos Raudonieji Budeliai
Nužudė 5 Vyskupus
BOLŠEVIKŲ “KOMEDIJA
PASIBAIGI
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Antradienis, Rugpiūčio 25, 1936

ant antrų lubų. Joseph
Prienų apylinkėje, kokiosl
McCArthy; "19 "mėtų " am
10 kv. klm. plote, nuo pat!
žiaus, išbudęs prikėlė ir
pavasario lietaus nėra bu
kitus ir vadovavo, kad iš
vę. Jau daugumoje žmo
bėgtų iš liepsnų apimto
ma ne grynais pinigais, o nės ne tik rugius baigia
MUZIKAS
namo.
Trys
vaikai,
būtent,
Massachusetts valstybė-, Mass. pamatė pluduruovežti,
bet
ir
vasarojų
piauprekėmis, tad supranta
RAPOLAS JUŠKA
je pereitą savaitę automo jantį žmogaus kūną. Pa joseph McCarthy, 19, jo
ma, kad tokiai pat sumai na, o kai kur matyti ir su
j
sesuo
Elizabeth,
14,
gyv.
biliais užmušė 10 žmonių. šaukė policiją, kuri atvy
turėsime nusipirkti Vokie vežto. žmonės skundžiasi, Moko muzikos, piano
kus ištraukė kūną ir iš 384 K St. ir Ėileen Jonės, Kaunas. — Ryšium su tijos gaminių. Visas ati kad šiais metais Prienų
ir dainavimo. SpeciaJAUNIMUI IR LABDA pas' jį rastų ženklų sužino 15, gyv. 34 Edward St., rugpiūčio 5 d. Berlyne įj
apylinkėje
vasar
o
j
a
u
s
RYBEI PIKNIKO REN jo, kad tai Fred H. Gfet- Dorchester labai pavojin vykusiu prekybos susita tinkamų įstaigų rūpestis grūdų ir bulvių visai ne les pamokas duoda
vaikams.
GĖJŲ SUSIRINKIMAS chell, 60 m. amžiaus, gyv. gai apdegė, o du mažesnie rimo pasirašymu papildo bus išlaikyti pusiausvyrą
bus,
nes
vietomis
bulvės
ji
vaikai
mažiau
apdegė.
mai patirta, kad kad tas tarp sumų, gaunamų už
76 Tyndale St., RoslindaAdresas:
Vasarnamis
sudegė,
ir
jei
Penktadienį, rugpiūčio le.
susitarimas susideda iš eksportuojamas iš Lietu visai nudžiūvo.
98 Tonatvanda St.
ne lietus, tai būtų sudegę šių atskirų Lietuvos susi vos į Vokietiją ir už im28 d., 8:00 vai. vakare, Šv.
Dorchester, M^ss.
ir kiti vasarnamiai, sako
iportuojamas iš Vokietijos
Petro bažnyčios salėje W.
ŠLIUBAS
tarimų
su
Vokietija:
1.
su

ALOVE
gaisrininkai. Nuosto 1 i ų
Tel. COLumbia 8053
į Lietuvą prekes.
5th Str. įvyks Sportui bei!
sitarimas
dėl
abipusės
$3500.
Labdarybei
rengėjų ir Į Rugp. 22 d., Petras Šarprekių apyvartos (arba Iki šiolei tarp Lietuvos
PERKŪNO AUKA
darbininkų svarbus susi-, kūnas, gyv. 242 W. 5th St
r.
vadinamosios didžiosios ir Vokietijos formalaus
AMERIKOS
JURISTŲ
rinkimas. Į šį susirinkimą prięinė šliubą su Zofija
prekybos); 2. susitarimas veterinarinio susitarimo
kviečiami dalyvauti visi ir Kabočiute, nuo 68 Tudor SEIMAS PRASIDĖJO
dėl piniginio atsiskaitymo nebuvo, kas apsunkino Juozas Damkauskas, 23
NESMAGUMAI
visos darbininkai ir darbi St. Jiedu su savo giminė
metų amžiaus, Slabadėlės
pirmadienį,
rugpiūčio
24
už
prekes
iš
didžiosios
Jei turi nugaroje skau
mūsų gyvulių ir produktų kaimo gyventojas, liepos
ninkės bei rengėjai. Šiame mis ir palydovais išklausė
smą,
akmenis, ir kitod.,
Symphony
Hali,
Bosto

prekybos, sudarytas clea- eksportą į Vokietiją ir
kias chroniškas ligas,
susirinkime bus galutinai* šliubinių šventų mišių ir
mėn. 2 dieną, sugrėbęs
pasitark tuojau.
nustatyta ir patiekta pa priėmė šv. Komuniją. Liu ne. Dalyvauja arti 5,000 ringo principu; 3. veteri tranzitą per Vokietiją. šieną, ėjo lygia pieva su
MANO
TRYTMENTAI
juristų.
Tai
59
seimas
Astaiga pagelbės ir pranarinis
susitarimas
ir
4.
darytų darbų raportai.
Dabar
pasirašytasis
vete

dytojais buvo Pranas merican Bar Organizaci
šalins visus nesmagususitarimas dėl mažojo rinarinis susitarimas pa Chaimu K. Užėjus mažam,
- Rengėjai prašo visų, ku Kozmačius iš Lawrence ir jos.
inus.
Jei turi Bright’s ligą,
pasienio susisiekimo.
rie tik prijaučia mūsų jau panelė Kabačiūtė.
šalins tas kliūtis. Jis su net be lietaus debesėliui,
cukrinę, inkšti], _ar tul
trenke perkūnas ir mirti
žies nesmagumus, pasi
nimui, mokslo bei apšvieDidžiosios prekybos a- tvarko mūsų visų produk nai nutrenkė J. Damkaustark tuojau su manim.
Pereitą
penktadienį,
ad

tos įstaigoms prisidėti Billerica, Mass. — Mivokatas B. Sykes su savo pyvartą sudaro 60 milijo tų, kuriems taikomi vete 1 ką, o antrojo net nepalie
prie rengiamojo pikniko, chael Aleksa, 18 m. am- žmona iš Norwoodo buvo nų litų. Lietuvos produk rinariniai nuostatai, išve
kuris įvyks rugsėjo 6 d., f
žiaus, gyv. 47 Myrtle St., nuvykę į New Yorką pasi tams tenka 30 mil. litų. žimą tiek į Vokietiją, tiek tė. Velionis buvo tik ką Valandos: Antradieniais, ketvirta
paskirtas, nuo š. m. liepos dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
š. m. Kęstučio dr-jos dar-, Nashuaf N. H.. važiuoda tikti savo motinos, p. M.
jų
gabenimą
tranzitu
per
V<IB
te, 2—5, 74 —O8 vakare
; sekmadie
Žymiausias
pozicijos
Lie

že, Dedham, Mass. V-ba. mas
1
d.,
Alovės
grietinės
nu

niais- 10—12 tiktai.
automobiliu
per Raudeliunienės iš BrighVokietiją į kitus kraštus
v—
v
North Billerica permušė ton, kuri grįžo iš Lietu tuvos išvežime į Vokieti (Austriją, Čekoslovakiją, griebimo punkto vedėju.
policininką Cassius W. vos. Ponia Raudeliunienė ją sudaro gyvuliai, iš ku Šveicariją ir kt.). Šios rin Žmonės perkūno taip įTRILYPE PAVYKO
White, 68 m. amžiaus, ku- išbuvo Lietuvoje daugiau rių kiaulėms tenka 8 mil.
bauginti, kad net sako:
kos,
kadangi
nebuvo
vete

litų.
Toliau
eina
raguočiai,
Sekmadienį, rugp. 23 d., ris padėjo kitiems polici- į“a“į/u mėnesTu.
“Verčiau būtų šalta, tik
BAKERY
arkliai ir veršiai. Paskui rinarinio susitarimo su kad negriaudėtų”.
š. m., Kęstučio dr-jos dar , mnkams klausinėti auto
Savininkai:
že, Dedham, Mass. puikiai mobilistą, nusižen gūsį Šiomis dienomis sugrįžo eina pieno gaminiai, kaip Vokietija, per paskutinius
J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltu
pavyko. Nors lietus nuo trafiko įstatymams. Per iš Europos adv. S. Šalnie- sviestas (6 mil. litų), sū metus mums buvo nepri
juodą
ir baltą duoną. Reikalaukite
ŠIEMET
LIETUVA
Į
UŽ

einamos.
Tenka
pažymėti,
ryto pergąsdino rengėjus, muštasis policininkas mi nė. Pirmadienį, rugp. 24 ris ir kt. Be to, susitarta
'
krautuvėse
North Brighton Bakery
bet saulutei švystelėjus, rė. Kitą policininką Sužei d. atėjo į savo ofisą ir dėl išvežimo paukščiu, iš kad Čekoslovakijos ir Au SIENIUS IŠVEŽĖ JAU
duonos su raide “S”.
viskas susitaisė ir pikniko dė, bet nepavojingai. A- pradėjo teisių darbą. Adv. kurių žymią poziciją uži strijos rinkos gali suimti 50 MILIJONŲ KIAUŠI North Brighton Bakerv
NIŲ
rengėjai pradėjo kaip bi leksa sako, kad per mig Šalnienė buvo nuvykus ir ma žąsys (1 mil. litų), dalį mūsų kiaulių.
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
tės darbuotis. Žmonių at las nebuvo galima matyti ■; Lietuvą.
TeL Stadium 8411
kiaušinių (1.300.000 lt.) ir Senoji pasienio susisie
silankė arti tūkstančio. stovinčio automobilio ir
žarnų. Iš viso gyvuliai iri kimo sutartis pakeista Šiais metais kiaušinių
Žmoneliai praleidę dieną policininkų. Policija jį a- VAGIS PAĖMĖ TIK
jų produktai sudaro 2/3 Į nauja, kuri reguliuos as išvežimas iš Lietuvos į
visi gerame ūpe linksmi reštavo ir pristatė LowelPUSĘ IŠ $200
viso mūsų išvežimo į Vo-j menų ir skiriamų asmeni užsienius padidėjo dėl pa
sugrįžo į namus.
Rap. l’io policijai, kur Aleksa
kietiją, taigi, skaitant pi-i niam vartojimui prekių lankių gamtos • sąlygų ir
išleistas užstačius $2000
Worcester, Mass. —šeš nigais, apie 20 mil. litų. judėjimą 10 kilometrų (iš glaudesnio kooperaty v ų
RADO KŪNĄ CHARLES kaucijos.
tadienį, rugp. 22 d. vagis Kitų gaminių į Vokietiją kiekvienos pusės) pasie bendradarbiavimo su ūki
SŪNŪS
UPĖJE
ninkais.
1 SENIAUSIAS ŠIOS VALSTTBES
įsilaužė
į
p.
Lauros
Čer————•
v
susitarta-išvežti: a) javų, nio zonoje. Pasienio susi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
vinskiehės
namus/
126
Inankštinių javų ir sėklų, iš siekime prekėms pirkti Šiais metais kiaušinius
Sekmadienio rytą, rug
< » V• i
BALSAMUOTOJAS
gleside Avė. ir radęs jos viso už maždaug 4 mil. lt.;
supirkinėja jau 236 koo
pjūčio 23 d., tūlas Jonas
NOTARO TEISES
miegamajame
kambary b) linų, maždaug už 1,5 reikalingos sumos bus iš peratyvai, pernai pirmąjį 254 TURI
W. Broadway, So. Boston
Romanoski ir J. A. Sutchį
leidžiamos
iš
abiejų
pusių
piniginę, kurioj buvo $200,
Tel. Šou. Boston 2590
• *
1 pusmetį kiaušinius supir
iš Quincy bežuvaudami
mil. lt.; c) miško — 3 mil. abiejų kraštų valiuta.
113 Ames St., Brockton, Mass.
Šiomis
dienomis
atsigai

paėmė
$100
ir
pabėgo.
Ma

kinėjo
tik
176
kooperaty

Charles upėje arti Bridgel
Tel. Brockton 390
lt. ir d) obuolių, vėžių, še Senoji 1928 m. prekybos
j Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
ir Ames gatvių, Dedham, į vino bei persiorganizavo tyt, kad tas vagis dar turi rių, ašutų, žalių odų ir kt. sutartis pasilieka galioti, vai.
Bostono lietuvių demokra jausmą.
Tel. Columbia 2537
Labai malonus reiški
žemės ūkio gaminių.
kaip galiojusi. Nauji susi nys, kad šiemet kiaušinių
tų klubas. Nauja organi
zacija aktyviai dalyvaus Nauji Mišparai — VES- Svarbesniems Lietuvos tarimai tą seną sutartį į pristatymas padidėjo tuo
Sporto - Labdarybės Pik PERAE DE SS. SACRA- gaminiams, kaip kiau papildo, atsižvelgiant į se rajonuose, kurie ankš 2z
Ė Tel. So. Boston 0823
nike rūgs. 6, 1936, Kęstu MENTO, dviem, trims ir lėms, sviestui,, kiauši paskutiniais metais abie čiau dėl įvairių priežasčių
LIETUVIS DANTISTAS
balsams 35c.
(KASPERAS)
čio Darže, Oakland Grove, keturiems
g
Užsakymus su pinigais siųski niams ir, iš dalies, raguo juose kraštuose įvestus buvo atsilikę. Kiaušinių
Lietuvis Graborius ir
Dedham, Mass.
te “Darbininkas”, 366 West čiams išvežti yra sudary importo ir valiutos suvar pristatymas šiemet ypač
Balsamuotojas
Arti Municipal Building
padidėjo Suvalkijoj ir Ry
Apie 4 vai. po pietų kal Broadway, So. Boston, Mass.
žymus.
TURI NOTARO TEISES
tos
komercinės
sutartys
Į 525 E. Broadway, S. Boston |
tų Lietuvoj. Tačiau kiau
bės minėtos organizacijos
494 East Broadway
tarp “Pienocentro” ir
Ofiso Valandos
šinių produkcijos atžvil
South Boston, Mass.
KIŠKIS
NUNEŠĘS
tNuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 įkiš lI lyderiai: adv. K. Kalinau
“Maisto”, iš mūsų pusės,
Tel. ŠOU Boston 1437
į 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-i 1 skas, Dr. P. Jakimavičius i
giu vis dar pirmauja Tau
“KARVĘ”
Residenee: 158 W. 7th SL
asas uždarytas suimtos vakarais ir j
ir atitinkamų Vokietijos
ragės apskr., kur buvo
Įnedėldlenlais, taipgi seredomls nuo j ir Charles Hūrley, kandi
Tel. ŠOU Boston 3960
centralinių
įstaigų,
iš
ant

12-tos dieną uždarytas.
šiemet pristatyta 9 mil.
LAIKRODININKAS
Patarnavimas Dieną ir Naktį
datas
į
Mass.
Gubernato

Iš
Pasvalio
praneša
aTaipgi nuimu ir X-Ray
ros pusės. Tuo būdu visi
rius. Jie pateiks organiza
I pie tokį atsitikimą: Šiomis kiaušinių (dvigubai dau
Parduodu įvairiausios rūšies tie gaminiai, kurie iki šio
r~
" — - ------------------. ~
"L
negu pernai.) Antrą
cijos planus visiems šios
viena moteris giau,
auksinius ir sidabrinius daik lei ėjo į užsienius per tam dienomis
vietą užima Raseinių aps
Lietuvis Dantistas
valstybės lietuviams.
tus. Taipgi ir pataisau.
tikras
‘
ifaūsų
’
anūalinS
Pasval
5'
P
ardavus
karv
?'
kritys, kur pristatyta 6,2
Rap.
organizacijas, bus tuo pa-!Gavus 150 1L ir iuos sus1' mil. kiaušinių.
LIETUVIS GRABORIUS
366 W. Broadvva.y
(GALINAUSKAS)
čiu būdu išvežami į Vokie-tnsus i skarelę. Pakelėj Šu Kiaušihių supirkimo ir
409 TCINDSOR ST.
UŽSINUODIJO
SO. BOSTON, MASS. liją. Lietuvos planingas sigavus mieganti kiški jr,
i
CAMBRIDGE,
MASS.
Tel. So. Boston 2300
GRYBAIS
eksperto darbe šiemet bū
Prieš lietuvių bažnyčią
ūkis minėtų gaminių sri- susivyniojus i skarą, nesu-, ta ir kai kurių sunkumų.
414 Broadway, So. Boston
JONAS
BATES
išdirba
Ofiso
Tel. TRChvbridge 7880
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai.
šeštadienio rytą, rugp.
tyje pasilieka nepaliestas.
nam0: Kadangi kiskis Tie sunkumai daugiausia
Ofiso Tel. KTRkland 9221
’
I iš geriausios rūšies
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir
mėsų
22 d. nuvežta į Bostono
Namo Tel. TROvvbrfdge 6434
Visam sutartam kiaulių 'aRai sprūzdinos, tai ko- pasireiškė todėl, kad kiau
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.
Sąžiningas ir Rūpestingas
Miesto ligoninę p. Marijo skilandžius, dešras, beko kiekiui, t. y„ už 8 mil. Ii-suHsus skarele’ kurlos šinių pristatymas buvo
PATARNAVIMAS
na Gailienė, 39 m. am nus ir t.t. pagal lietuvių tų, “Maistas” jau sudarė kamPe buvę irišta 150 R-' žymiai didesnis, negu nu
skonį.
žiaus ir jos duktė Darata,
Beeinant moterėliai to matyta. Šiemet “Pienocen
Tel. So. Boston 2660
17 metų amžiaus, gyv. Jonas Bates, 327 Dor šutartį su vokiečiu gyvu-; liau, kiškis ištrūkęs ir nu- tras” buvo numatęs eks
Tel. South Boston 0815
Lietuvis Dantistas
lių supirkimo centrale, pa125 Bolton St., So. Bosto chester St., So. Boston.
gZriurią susitarti dėl i dd“«s “ ant,vian°! k°l°s portuoti per ištisus metus
ne. Jos užsinuodijo užvalir nusine- 40 milijonų kiaušinių, o
pristatymo laiko, kainui*:
kainui užrišta
—skarele
---giusios grybų, kurių prisi
pasirodė, kad tik pirmąjį
GEORGE’S TAVERN
(kainos sutartos tvirtos'®^sPini^us’
Graborius - Balsamuotojas
251 W. Broadvzay, 8o. Boston i rinkę penktadienį prisivi
pusmetį jau eksportavo
visiems
metams),
kiekio
rė ir valgė. Gydytojas at
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno
50 milijonų.
JAUTIS SUBADĖ
Patarnavimas dieną ir naktį
Lietuviška Užeiga
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
ir
būdų.
Kas
liečia
kiaulių
vykęs
išegzarriinavo
ir
pa

i
MOTERIŠKĘ
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną.
Šiais metais daugiausia
Fanerai Home ir Bes.
- Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. siuntė į Carney ligoninę, b
GEO. PETRAITIS, sav. supirkinėjimą iš gaminto
kiaušinių
eksportuojama
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. iš ten buvo nuvežtos į mie
564 East Broadway,
jų pačioje Lietuvoje, tai j Prie Dusetų Ilgašilio vk.
(pagal sutarti)
Skanus
alus
ir
likeriai
į
Angliją,
Čekoslovakiją
So. Boston, Mass.
sto ligoninę.
40% sutarto kiekio Klai-|
it
Šveicariją.
Tsb.
P.
Kesylio
jautis
subadė
58 Dorchester St.,
pėdos krašte supirks di EI. Kesylienę. Jautis ją
Tel. Trowbridge 6330.
TRYS VAIKAI APDEGE
So. Boston.
rektorija vyriausybės hu- užpuolė tvarte ir padafė
VASARNAMY
v
statytomis kairiomis ir 3unkių kūno sužalojimų.
P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
PARbUOSlU AR MAINYSIU pristatyk “Maistui” išvež
Pereitą šeštadienį užsi ant mažesnio namo 3 šeimynų po ti į Vokietiją.
(REPŠYS)
GRABORIUS - UNDERTAKER
5 kambarnis. Namas moderniškai
degė
MčCarthy
’
s
vasarha: LIETUVIS GYDYT0JA8
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Palyginus su kitais kra
ir naujas. Kiekvienai
PRIENAI
miš Kirigston, Mass., ku įrengtas
šeimynai
atskiri
centraliniai
ap

štais, žėrtiės ūkio gaminių
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 ltame buvo tik Vieni vai
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
šildymai. Taipgi parsiduoda ir
Visai nėra lietaus.
Telefonas SOUth Boston 4486.
kai ir visi miegojo. Vie Hardware Stose. Atsišaukite: E- kainos Vokietijoje yra au
278 Harvatd Street,
milija žaldokas, 22 Stellman RcL, kštesnės, dėl tp iždo pri
Šiais metais visur maža BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110 j
kam p. Inman arti Centrai Sq., nas mažesnysis vaikas iš- Roslindale, Mass.
Tel South mokėjimai, palaikant eks lietaus, bet Prienų apylin
! budęs pradėjo verkti ir Boston 0686
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. į
■
Cambridge, Mass.
z kėje jo buvo mažiausia.
'prikėlė kitus. Jie gulėjo
(24-28-1) portą, sumažės.
—

{VAIRŪS SKELBIMAI

VIETINĖS ŽINIOSi
l--------- ——------- ——‘

KAIP LIETUVA PREKIAUS Kadangi bus ats!skaft°SU VOKIEČIAIS

i

INKSTŲ IR TULŽIES

I

Di. Statiy. 327/"™//

NORTH BRIGHTON

Z

GRABORIAI

S, BARASEVIČIUS IR

SPORTU PIKNIKE - NAU
JA ORGANIZACIJA

DAKTARAI

JOSEPH W. GASPER

e

3

DR. M. V. CASPER

i
i

JUOZAS M. DILIS

F. WAITKUS

DR. S. A. GALVARISKI

A, L. KAPOČIUS

JOHN REPSHIS, M. D.

r.
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■

I

D. A. ZALETSKAS

t

DARBININKĄ

Morkus

čiu balsu, sušuko, “Mielaširdystės, geroji merge JSlįJSS.
le!”
turiu viltį, ir tat šypsausi;.
(Iš Angliško vertė
gišką, meliodišką, kaip tie Margarieta numovė žie o tačiau mano sirdis kar- Į
r
Kun. Ant. M. Karužiškis.) aidai pamaldžių giesmių, dą nuo savo piršto ir įme tais nupuola žemai, ir aš
---------kurie šventės dienoje krū- tė jį į ištiestą maldaujan tuo tarpu drebu ir bijaus:
— Da nėra visai vieno mat, net ir klaidos, jei toKIEK LIETUVOJE
XLHI.--------------Von liejosi su mūsų mal- čio delną.
aš bijaus nuodingos vilyšimto metų kai atsirado kių būt gali, taip branVIENUOLYNŲ?
Svetimasis piktai suriko čios to pasaulio kurs vi
telegramas ir kiti greiti gios, kaip ir pati Lietuva, Margarietos Pirma Kaltė. domis Prieš altorių.
ir ištiesė savo ranką į lioja mane. Palik man, o
susisiekimo pabūklai. Iki No o šiandiniui lietuviui Leiskite perrašyti jums,
I.
jauną mergelę; bet elgeta, palik man mano šešioliką i1 Šiuo metu Lietuvoje yra
tol paprastas naminis ba- gali taisyti, kad ir kas vaikeliai, šią gražią pasa
Margarieta
buvo
šešioli-i
vienuolijų ^bei kongrekurs buvo niekas kitas tik metų, Švenčiausios Širdies
landis jų vietą užimdavo. dien, vis tik tiek bus. Da ką, kurią jūs perskaitysi
gacijų,
(apie 50 vienuoly
kos
metų,
ir
jie
laukė
jos
Margarietos Angelas Sar Karaliene!
Suprantama, turėta tara linai, ir pas ji teisingumo
te ir vėl perskaitysite su dangiškame rojuje. Dievas gas, pridengė ją savo
ikurie varo dinų
namų),
tyčia išlavintų. Ne tik ži netrūksta. Reiškia, ir jis malonumu; ir kiekvienas
Dievas
yra
taip
brangus
de
lį
švietimo
> ir kultūros
sakė Savo angelams, “šis! sparnais.
loj senovėj, bet ir paskes tiesos turi. Tai vienok,
mano
sielai
šiandien;
su
darbą. Marijonai, Jėzuitai
perskaitymas paliks jūsų kūdikis yra angelas kaip O šėtonas, kurs atėjo ją
niuose tarpuose karvelio jei klausytum jo, niekad
angelų
chorais
aš
giedu;
ir pranciškonai išlaikė
sieloje jausmą, saldų, dan- vienas iš jūsų; ir kadangi gundyti, pabėgo, staugda
smarkumas gana plačiai prie nieko neprieisim. Ka
jei didžiulis linksmas pa- berniukų gimnazijas, c
išnaudota. Napoleono, sa dangi ir pataisose klaidų raį dėvėjo ilgus plaukus, nelaimė gali ateiti jai ant mas iš įtūžimo.
saulis ateinančiuose me-, kazimierietės ir širdietės
žemės, aš atšauksiu ją į
kysim, laikotarpyje tokis bus. Ilgainiui
su
“
Lietuva,
f
O
i
ni.
tuose atneš piktą ir pui- — mergaičių. Šiemet pra
_
,_1 mažai kuris barzdą kuomet kvietkai nyksta”.
budrus paukštelis labai Tėvyne mūsų” giesme pa- £kuto>
Nereikia,
____
Jos maTą patį vakarą Angelas kybę, jei mano balsas, žymų skaičius į šitas moaukštai buvo statomas. siidarytų tai pat, kas pasi- žaj būta. Su plaukų nukir- • Ji buvo nusižeminusi,
kurs dabar yra Dievo vie- tykias labai didėja, ir ruSargas
nusiskubino
į
dan

Patsai Napoleonas jais darė su poteriais... Nors pimu, atsirado barzdos
mergelė. Ji kėlėsi gų, ir, pasilenkdamas no, apleis Jo girimą, o pa-'deni iose bus daugiau kait
Plungės
naudodavosi. Ypač kur bent Amerikoj: — mažai taip, kaip šiandien jas Kas rytas su aušra, švieži
lik man, palik man mano U.200
,
.moksleivių.
. , .
prieš
gerąjį
Dievą,
sakė,
v v.
A
v.
kapucinai turi serafisks
nors karą laimėjęs, tuojau kas giedos,
matom. Nors tai nieko y- kaiP kvietkas, murmėda- “Būtų gera atšaukti Mar- sessoliką
metų, švenčiau- mQPk kl Kai kurie mote
paleisdavo karvelius su
patingo, o tik paprasta ma mald4, kurią jos moti- garietą; kvietkai neužilgo Šios Širdies Karaliene!
I
vienuolynai išlaiko siu
žinios pergale j Paryžių.; — Kuo yra abdarai vaiz prigimties taisyklė.
na buvo ją išmokinus. Ir vys”.
Jei as pasiduosiu tam di-|Vįmo rankdarbių ir narni
Kai matai ir kiti jo pėdo dui, tuo yra plaukas žmo
kasdien ji ėmėsi už vindo
džiuliui
linksmam pašau- ruošos mokyklas. Seserys
mis nuėjo. Stambesni ban gaus veidui. Geriausias — Visame mūsų veikime dėl teisingumo pragyveni O gerasis Dievas atsakė, liui; jei aš kada pamatv- vienuolės dirba pradžios
kininkai turėdavo tam ti piešinis, o be atitinkamų pati stambiausi gija, tai mo. Jos darbštus ratas su-1i “Atlik savo pasiuntinys- siu tą dieną kuomet nusi- mokyklose, prieglaudos;
kslui žvalgus ir su čielais abdarų, mažai ką reiškia. savytarpė neapykanta: kosi su muzika senos dai ! tę”.
Ir ant rytojaus Marga kreipsiu nuo Viešpaties ir nepilnamečių auklėjimt
pintinais karvelių, Jie sek- Gražiausias žmogus, o be laikraštininkas neapken nos, kuri užmigdė nevieną
veido, o, praverk man ka- įstaigose. Vienuolės yn
davo Napoleoną, Na ir plaukų, da mažiau. Va dėl čia savo sandarbininkų; kūdikėlį, ir kurios žodžiai rieta mirė.
•ras. šią pačią naktį, mei- geriausios slaugytojos Ii
* * *
kiekvieną pergalę ar ne ko plaukus stropiai pri- klebonas vengia klebono; pervertų nekaltą sielą, ne
lioji Dievo Motina! O, pa- goninėse.
laimę ant tų pėdu praneš- žiūroma. Vartant istorijos veikėjas lenkiasi veikėjo. išjudindama jos tyrių gel Sekanti Švento Rašto benk mano sielai išeiti, ir Dabar Lietuvoje yra to
dnvo. Taip, kad Parvžiaus lapus, tenka sutikti veik Net graudu ne kartą da mių.
žodžiai gal įkvėpdino šią nri^lausk tavo kūdikį, jos.ki vienuolynai:: vyrų —
pasaką: “Jis patiko Die šešioliktuose metuose, ant pranciškonai, imarijonai
piniguočiai puikiausiai su stebuklingai gražių veidų. ros. Pati didžiausi mūsų
II.
žinodavę, kaip ir i kurią Ir vien už tat. kad plaukai draugija seimąvo pačiame
vui ir buvo mylimas..., Jis visados prie savo Širdies! jėzuitai,
‘
domininkonai
Tai
buvo
pabaiga
vasa

pusę savo bankų reikalus gražūs. Gal dėl to senovėj didžiausiame "ir• tirščiaubuvo pagautas, kad pikty
i kapucinai, saleziečiai; mo
kreipti.
plaukų nekirpta. Anaiptol. siai lietuviais apgyventa- ros dienos, valanda kuo bė nepermainytų jo išma
terų — benediktinės, kot
PAIEŠKOMI:
Ko ilgesnis plaukas, to me didmiestyje. Lietuvių met kvietkai suglaudžia nymo, ir kad klasta nesu
rinietės, kazimieri e t ė s
širdietės, vergdienės sese
— Kartas r.uo karto t^i gražiau. Ne tik tiek. II- galybės! Gražiausios baž- miegan savo žiedų lape klaidintų jo sielos. Nes
lius,
kuomet
tylios
žvaigvienas tai kitas nusiskun icas, gražus plaukas ge- ny£įos Plačiausios moky
niekniekių žavėjimas pa Adomaitis, Juozas, sū- rys, darbo seserys, elžbie
ždės
išlenda,
viena
paskui
džia ant “Lietuva. Tėvynė i riau pridengia kaklą ir klos. Skambančios svetai
daro gerus dalykus tam nūs Juozo, kilęs iš Alvito, tietės, pranciškietės ir šv
mūsų” giesmės netikslu Icosaugo nuo peršalimo. nės. Ir vis lietuvių ranko kitą, mėlyname žydrume, sius, ir geidulio nepasto Vilkaviškio apskr., gyve Kryžiaus seserys.
mo. Ir kam, girdi, tiek Ynač muzikai ir balso my se. Betgi mažam atstovų ir lakštingala pradeda sa vumas iškreipia dvasią be nęs Philadelphia, Pa.
Adomaitienė, Adelė, gy nė, kilusi iš Viekšnių v.
daug tų visokiu klaidu ten lėtojai su tuo sutinka. Ne būreliui reikia grūstis po vo giesmę. Margarieta sė piktybės”. (Išminties IV,
Mažeikių apskr., gyvenus
venanti New Yorke.
reikia? Nuskirkim asme kartą visai iš netyčių ir svetimas pastoges. Jei jų dėjo prieš savo duris, ver 10 — 12.)
Augaitis, Jonas, taip pat Durham, Conn.
nys. Tegu jie peržiūri. vien tik prigimties kelią būt buvę nors kokis tūks pdama naminius lininius
* * *
arba api
žinomas kaipo James Sie- Ieškomieji
Kas negero išmeta ar na- sekdami, dėvi ilgus plau tantis, gal nebūtų išėję ir dainuodama savo pa O motina, kuri slaptoje bert mirė ir paliko nema juos ką žinantieji, teiksi
taiso. Ir tiek... Tai kažin. kus. Ilgas plaukas, mat. taip nejauku; bet gi dabar prastą dainą, kuomet kai- apgailestauji kasdieninį žą turtą. Jo įpėdiniai arba atsiliepti
Visu pirma, ar ištikrujų snsaugo visą galvą nuo Lik apie vieną mažą šim mynka prisiartino apsirė didėjantį išblyškimą ■ ne apie jį ką nors žinantieji Consulate General of
Lithuania,
toki pataisa ten reikalinga I bpreikalingo šalčio. Tai teli, o ir tai po savo pas džiusi šventės drabužiais. kaltos kaktos tos dukters prašomi atsikreipti į Kon
Ji
skubinosi
į
linksmavi46 Fifth Avenue,
ir ar būtų naudinga? Var viena. Antra, teikia daug togėmis nebuvo vietos. Jei
(10-2474).
pasišventusios vi s i e,m s sulatą.
mą,
traukiama
muzikos
New York, N. Y.
giai. Tikras tėvynainis, ar rrr’ožės ir aiškumo akims, mūsų referatai ir rezoliu
Kačinskai, Juozas ir Au
pamaldžios,
maloningos,
Lietuvos Generalis
jis bus šioks ar toks, jokių Gautinai, sulaiko gvva- cijos nors kiek reiškia, gaidų, kurios pasiekė ją ištikimos savo pareigoms, gustas, kilę iš Bagšių kai
Konsulatas.
11.9idu neranda, nemato ir plaukius ir bereikalinga štai ve vietos da vienai... vėjelio nešamos. Ji stab neklastingos jos skonyse, mo, Alytaus apskr., gyve
telėjo valandžiukei pas
nę New Yorko mieste.
ieškoti nesirengia. Jam, barzdos augimą. Kol vv—
Didžiausia apgavystė y
Margarietą parodyti savo I nežinančios pikto; motina Cisevičius (Casavech)
— Apaštalas Baltramie naują aprėdalą, su jos ka kuri klausiasi savęs kodėl sūnus Prano, gyvenęs Phi ra pretenduoti į valdovu
jus mokslu ir paėjimu vi roliais ir auskarais, ir iš Dievas nepalieka jos ant ladelphia, Pa.
ir neturėti tam sugebėji
sus kitus Apaštalus virši tiesė savo ranką parodyti į žemės įbalsimuoti • ją jos Didžiulis, Romualdas, s. mo.
Ksenofonta*
nekaltumu,
žinok,
kad
tai
Jei nori būti gera šeim ninkė-virėja, tai tuojau jo. Jo vardas paeina iš aukso žiedą, kurs blizgėjo
Kazio, kilęs iš Jodinių
isigyk labai naudingą knyva — “VALGIŲ GAMINI graikų kalbos ir reiškia ant jos piršto; ir kuomet Dievas ją myli, ir toje a- dvaro, Kupiškio valse.,
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny sūnus Amo. Mes papras ji nusiskubino su linksmu teityje, kurią vadiname Panevėžio apskr., gyvenęs
goje dar yra pridėčkas kain pasigaminti iš visokių tai sakom Bautras. Su
dviejais ar trejais metais, Norwood, Mass., vėliau
GRABORIUS
vaisių vvną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik prantama, vadinam taip juoku, Margarieta pasekė Dievas mato nuodėmės New Haven, Conn.
ją
žvilgsniu,
kurs
sunera

81.00. Užsakymus su mor.ev orderiu siuskite:
ne Apaštalą, o tik patys mino jos Angelą Sargą. progą, kuriai vargšė kū Jankevičius, Povilas, gy ‘ASMENIŠKAS PA TA RNA VIMAfr
“DARBININKAS”
331 Smith St.,
Elizabethport, N. J.
366 West Broaduay,
South Boston, Mass. save. Kilo veik iš karališ Lininiai netaip greitai dikis neatsispirs. Mes iš- venęs
kos giminės. Kristui mi slinko per jos pirštus, oši statome ąžuolą audrai, bet Karpavičius, Kazys, gi PROVIDENCE, R. I.
Telephone:
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES rus, visi kiti Apaštalai į mas užimto rato liovėsi, ne leliją; kad apsaugojus męs Alvite, Vilkaviškio
Ofiso;
Dezter 1952
apskr.,
gyv.
Phila.,
Pa.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- i tolimiausius kraštus išvy
ir vindas iškrito iš jos jos nekaltumą Dievas pa Klysčiūnas, Ant anas I
Namu: PI. 6286
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie- ! ko. Kadangi savo krašte
rankos. Bildesys jo kriti sišaukė ją pas Save. Mes gyvenęs New Yorko apy
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę ! ir savųjų tarpe, o tokias
mo išbudino ją iš jos sva šitą vadiname mirtimi; linkėje.
pasakykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
^žymias pareigas eiti ne jonės, ir ji pakėlė savo a- angelai jį vadina gyveni
Makulavičius, Jonas, gy L St. LIQUOR STORE
buvo jau taip malonu ir kis pamatyti
venęs Eden, Md.
stovintį mu.
PERKINS SQ.
Parduodam geriausius įvai
POVILAS BUSIIMANAS
Verk,
taip
verk,
ir
gaijauku.
Tik
vienas
Baltra

Milašauskas, Tadas, ki riu rūsiu TONIKĄ, DEG
prieš save turtingame beCASH MARKET
lėkis
savęs,
bet
nesigai

48 Crescent Avenue,
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
lęs iš Nemakščių valse.,
Povilas Baltrušiūnas, sav. miejus pasilieka namie ir simeilautojo aprėdale, ir
Telephone Columbia 6702
lėk
jos.
Tavo
duktė
nėra
Visokiose
Įtalpose: Bonkoms,
saviems
Kristaus
mokslą
Raseinių apskr., gyvenęs
430 Brcadway,
Tel. ŠOU 3120
laikantį jo rankoje skryGorčiais ir Bačkomis. Visi) U.
garsina. IšLs pat
Brooklyn, N. Y.
pav pradžių ne bėlę nuo kuri03 kabojo su. mirus; ji išgelbėta.
29 Savin Hill Avenue,
S. firmų ir užsienio, pasirinki
K. ŠIDLAUSKAS
mas didžiausias ir Įvairinusias.
Miškinis,
Mečislovas,
s.
prasčiausiai
_________
.,
Jaunoji
mergelė
kuri
pa

■ai
sekes.
Kalba.
sirietusi
pIunkgna
.
kava
.
DORCHESTER. MASS.
POKILIAMS,
VESTU V fi M 3,
918 E. Broadvvay
mat, Baltramiejus; aukš lierių, kurs minkštu ir sal rašė sekančias eiles šven Andrius, kilęs iš Trakų NAMUOSE VAIŠĖMS
ir BA
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
vk.,
Balniukų
valse.,
prieš
LTAMS. Specialiai kainos su
tos
kilties
ir
išauklėjimo
čiausios
Širdies
Panelės
Pristatau Icc Creamą ir užkan
džiu balsu kaip medus
Tel. HIGhlands 4855
Pristatėm greitai ir
Didįjį Karą gyvenęs Broo mažinamos.
džius piknikams ir visokiems
žmogus.
Jei
ne
iš
žingeidu

Šv.
užrašams
turėjo
šitą
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
ROXBURY. MASS.
klausė kelio į artimą kaiparengimams.
U vak.
mo, tai nors bent dėl to, mą.
suprasti. Jaunos merge klyn, N. Y.
Pajerskas,
Juozas,
s.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
kad Jis kalba, klausės
lės, tesuranda tos eilės at
Kazio,
gyvenęs
Rochester,
DRAUGIJŲ VALDYBŲ daugumas. Ilgainiui, vie Margarieta atsakė, tuo balsį jūsų sieloje.
Pas J. STRIGUNĄ
N.
Y.
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
nok, stabmeldžių vadai pat sykiu ištiesdama savo
Mano
šešiolika
Metų
Petrikienė
GlužinskieADRESAI
ranką į pusę to kelio, ku
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV JONO EV BL. PAŠALPINE pakursto liaudį, ši be nieI kur nieko prie Šv. Baltra- riuo jis turi eiti. Svetima ŠVENČIAUSIOS ŠIR
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
DIES PANELEI ....
Įsigykite
imiejaus prisikabina. Pasė sis pasilenkė, ir atsilygini
Pirmininkas Juozas Svagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
mui
už
patarnavimą,
nu

001
6th
St.,
So.
Boston,
Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
kos to viso buvo tos, kad
Aš niekad nežinojau kas
Vice-Plrm. Jonas dalinis.
Tel. So. Boston 1298
movė
nuo
savo
rankos
žie

PILIETYBES KATEKIZMĄ
kailį nuplėšia,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. gyvam
yra raudoti, aš vis dar eVice-plrm. — Ona .Tanklenė.
I
’
rot.
Rašt.
Jonas
Glineckis,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
skaudžiausiai kankinami, dą, kur spindėjo deiman su taip jauna šiandien, —
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
Prot. R rišt. — Elizabeth Oxalls,
Fin. RaSt. Aleksandras Tvnška,
kol galutinai ir visai nu tas taip skaistus, kaip mano gyvenimas visad bu
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514
Columbia
Rd..
S.
Boston,
Mass.
žvaigždė, ir užmovė jį ant vo pilnai pripildytas gro
Tel. ŠOU Boston 9282
marina.
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. Rašt. — Marijona Markoni u t?.
Margarietos piršto, kuri že, ir pilnas sužavėjimo;
1**0 Bowen St., So. Boston, Mass.
29 Whlpple Avė., Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Zalkls,
Tel. Parkvvay 0558-5V
7 VVfnfleld St, So. Boston, Mass.
— Jei Katalikų Bažny rado jį gražesnį už jos aš negaliu pakęsti pagal
Iždininkė — Ona Staniullntė,
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Draugija laiko susirinkimus kas tre
draugės.
105 \Vest Oth St., So. Boston, Mass.
čią nedAbltenj kiekvieno mėnesio. čia būtų tik paprasta, kad
voti apie naktį, išvysti gy <11i
Priedermes
2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,
ir
bažnytinė
įstaiga,
jau
Svetimojo
veidas
nušvi

venimo
aušrą
praeinančią.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St., So. Boston, Mass.
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygelė daug
būtų seniai pražuvusi, da to keista šypsena, kuomet Palik, o palik man mano
Kasos Globėja — E. Jannšonlenė,
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymu
7:30 vai vakare, pobažnytlnėj m*
1426 Columbia Rd., So. Boston, Masa
anglų ir lietuvių kalboje.
falnSJ
Šv. Baltramiejaus laikuo. ūmai elgeta skuduriuose šešioliką metų, ŠvenčiauDraugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
se.
KAINA TIK 10c. — Sū PERSIUTIMU 15c.
prisiartino ir trukčiojan- sios Širdies Karaliene!
antrų utaminką mėnesio.
*
pas protokolų raštininkę.
raštininką.
I paa

Iš Po Mano Balanos

Auksines Smiltys

MUGĖJ* MOKINIAI .
VIENUOLIU MOKYKLOSE
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Seimi ni nkiti Dėmesiui!

WILLIAM J. CH'.SHOLM
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Siųskite užsakymus:

Antradienis, Rugpiučio 25, 1936

TELEPHONE
2680

V

DARBlfJlNEKS

seniausia gyvųjų kalbų
DARBININKAS
tarpe. Lietuvių kalba yra
(THE WORKBR)
artimiausia sanskritų kal
Kun. Dr. J. B. Končius bai, kuri yra visų kalbų Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, M emeriai Day, Independence Day,
motina. Todėl žymūs mok
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------------- by -------------slinčiai — kalbininkai, kai
SAINT
JOSEPH
’
S
LITHUANIAN
R. C. ASSOCIATION OF LABOR
prof. dr. Bender (PrinceEntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Jau greitu laiku prasi tik religiniai ir dorai juos ton’o Universiteto) ir kiti
Mass. under the Act of Mareh 3, 1870
mokinasi
lietuvių
kalbos.
išauklėtumėte,
tai
jie
gyAcceptance
for
mailing
at special rate of postage provided for in Section 1103
dės mokyklų mokslo me
Act
of
October
8, 1917, authorized on July 12, 1918
tai. Tėvai ir globėjai turės 'venime bus turtingi ir lai Tad Amerikos lietuviai,
SUBSCRIPTION
RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
vaiku- mingi. Jei ir didžiausius džiaugkitės moką tą pui Domestic yearly .......................... $4.00 Amerikoje
pasirinkti savo
metams ..................... $4.00
turtus savo vaikams pa-į kią kalbą ir todėl leiskite Forelgn yearly .......................... $5.00 Užsieny metams ......................... $5.00
čiams mokyklą.
į savas lietuviškas mokyk Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00
Jūs katalikai - lietuviai liktumėte, o jei jie tikėji las savo vaikučius, kad jie Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS
būtinai leiskite savo vai mo ir doros neturės, tai išmoktų gerai kalbėti,
366 West Broadway
South Boston, Mass.
greit
ir
tie
jų
turtai
su

kučius į parapijines —lie
Telephone
SOUth
Boston
2680
skaityti ir rašyti lietuviš
tuviškas mokyklas. Tėvai nyks ir dvasiniame skurde kai. Mokėti daugiau kal
ir globėjai, kurie (esant žus amžinai. Jūsų vaiku bų, negu vieną, yra ge
parapijinei mokyklai) lei čių gerovei, sesutės-moky- riau. Mokant lietuvių kal
džia vaikus į viešas moky ‘ tojos paaukoja savo gyve- bą, yra daug lengviau iš
klas (public schools) di įnimą, jos išsižada pasau mokti kitas kalbas, nes
NEŽINO, BET RAŠO skaito tik dėlto, kad jis
džiai prasikalsta prieš sa lio ir jo tuštybių, įgyja lietuvių kalba yra, tarsi,
socialistiškai moka meluo
Nezaležninkų - socialis ti apie kunigus, katalikus
vo šventą tikėjimą ir prieš mokslus ir eina į mokyk raktas į kitas kalbas.
lietuvių tautą. Bažnyčios las auklėti ir šviesti ma- Lankant lietuvišką mo tų organas “Keleivis” su ir jų parapijas, tai taip ir
kanonai (įstatymai) iš tė i žutėlius. Tasai jų pasi kyklą reikia daugiau pa dideliu apetitu rašo nei rašo.
vų ir globėjų griežtai rei šventimas yra prakilnus, dirbėti, nes čia reikia iš giamai apie lietuvių kata
kalauja, kad vaikučius au bet tikslas yra ilgi idea- mokti anglų kalba val likų parapijas. Štai No.
klėtų religiniai, leidžiant i I lūs, nes auklėjimas vaiku džios nustatyta programa 34 įsidėjo korespondenci
katalikiškas mokyk 1 a s čių religinėj ir dorinėj pa ir, be to, reikia mokintis ją, iš Baltimore, Md., ku
rašo, kad Baltimo(Bažn. Kan. 1372 ir 1373). kraipose yra šventas ir religijos ir lietuvių kal rioje
rės
lietuvių
parapijos kle
Sekantis Bažnyčios įsta kilnus dalykas.
Lietuvos Komuni s t ų
bos. Kai kada išlepinti, ar bonu yra kun. Antanas J.
tymas (Can. 1374) drau Pasirinkite ne vien ka geriau pasakius tinginiai Dubinskas ir kad jis ren- Partija (LKP) 1935 m.
džia tėvams leisti vaiku talikišką mokyklą, bet ir vaikučiai nenori eiti į lie kąs aukas Ispanijos fašis- balandžio mėnesį pasiūlo
čius į viešas bei protesto- lietuvišką. Ačiū Dievui, tuviškas mokyklas ir ver tams. Šis naujas “Kelei- Lietuvos socialistine m s
niškas mokyklas. Tėvai, jau turime Amerikoj apie žiasi į viešas (public), nes vio” korespondento melas or-joms (sociald-tams ir
kurie Bažnyčios parėdy 45 parapijines lietuviškas i ten yra lengviau. Tėvai, yra lygus anuometiniam sionistams - socialistams)
’ sudaryti bendrą liaudies
mų neklauso, vargu gali mokyklas, Kunigų Semi nepataikaukite savo vai “Keleivio” melui, Jkada
nariją, berniukams kolegi kų netikusiems palinki- “Keleivis” iš paprasto frontą. Tačiau mūsų so
vadintis katalikais.
žmogelio, užmušusio žmo
Katalikų Bažnyčia, toji ją (Marianapolis, Thomp- mams ir neduokite jiems gų, pavarde Priest, tą pa cialistinių organizaci j ų
geriausioji motina, leidžia son, Conn.) Tėvų Marijo valios. Jie lietu viškoj-ką- vardę sulietuvino ir savo vadai į komunistų pasiū
įstatymus tikinčiųjų nau nų vedama; mergaitėms talikiškoj mokykloj iš skaitytojams parašė: ‘Ku lymą atsakė neigiamai.
dai. Kas gali būti geresnio : turime 3 akademijas: Chi- moks darbštumo, išsidirbs nigas Užmušė Žmogų’. To Savu ruožtu Lietuvos Ko
ir šventesnio žmogaus gy cagoj Seserų Kazimierie- gerą charakterį, išmoks melo ir po šiai dienai ‘Ke munistų Jaunimo S-ga
venime, kaip kad religinis |čiųr prie Pittsburgh’o Se- tikybos ir lietuvių kalbos. leivis’ neatšaukė. Neat j (LKJS) tą pat. pasiūlymą
ir dorinis auklėjimas? Iš i serų Pranciškiečių ir prie Tad kiekvienas susipra šauks melo ir iš Baltimo- padarė (1935. II) sionistų
auklėti vaikelį religingą Philadelphijos vėl Seserų tęs lietuvis ir geras kata rės, nelaukite, nes jis lai — socialistų jaunimo va
(tikintį) ir dorą, tai reiš i Kazimieriečių. Visose tose likas^), pasirinkite kata kosi socialistiško šūkio: dovybei. Bet ir ši komu
kia padaryti jį laimingu mokyklose yra dėstoma likišką - lietuvišką moky Meluok, meluok, o vis nistų jaunimo pasiūlymą
šiame gyvenime ir amži lietuvių kalba. Jau para klą ir į ją leiskite savo nors dalelė tų melų prilips atmetė, kaip nenuoširdu.
nybėj. Turtai, garbė ir vi pijinėj mokykloj gerai i vaikučius nesigailėdami ir iš melų socialistai didi Panašus bandymas -suda
na sau kapitalą.
pramoksta lietuvių kalryti bendrą frontą buvo
sos žemiškos gėrybės ne
nei
pinigų,
nei
toliau
keI
bos,
bet
jei
dar
patenka
į
Kun. Antanas J. Dubins mėgintas universiteto stu
gali susilyginti su žmo
minėtas aukštesnes moky ! liauti; nors jūsų vaiku kas nėra Baltimorės lietu dentų tarpe ir, rodos, i.š
gaus doriniu ir religiniu
klas, tai visai gerai išmok čiams reiktų keliauti kas vių parapijos klebonu ir pradžių buvo pavykę.
auklėjimu. Todėl Bažnyčia
sta lietuvių kalbos. Yra dien ir po kelias mylias, jis jokių aukų Ispanijos
Po šitokio nepasisekimo
nesigaili turtų — steigia
i garbė mokėti daug kalbų, arba toli reiktų vykti gat- fašistams nerenka. “Kelei Z. Angarietis komunistų
geriausias parapijines ir
; bet nemokėti savos kalbos vekariu. Tas jiems nepa vis” žino, kad dauguma “Tiesoje” (1935 m. 4 nr.)
aukštesnes mokyklas. Di- į
į yra didelis pažeminimas, kenks, bet, priešingai, jie jo skaitytojų tą laikraštį rašė, kad socialistų vadii
džiausis ir brangiausis jū
j bus sveikesni ir labiau už
I
nes
būti
išsigimėliu
nėra
sų vaikučių turtas yra ti-,
sigrūdins gyvenimui. Tad kus valgius ir leiskite į atsisakymas sudaryti ben
kybą ir dora! nors kito-įgarbingas dalykas, Prie nelepinkite iš mažų dienų savąsias
parapijines ir drą frontą nieko nereiš
kiąs. Ir prancūzų socialis
skatiko' to, lietuvių
lietuvių naiuo.
kalba yia^La.-,
yra gra- savo vaikučių, bet teikite aukštesnes mokyklas.
kių turtų
nei SKailKO
tų vadai iš pradžių atsisa
jiems nepaliktumėte, bile žiausia, turiningiausia ir I jiems sveikus — lietuviš- I
■■G.”
kę sudaryti liaudies fron
Tad bus pervėlu, nei pats ciesorius
Lik sveikas Jurgi! Tau esmu daug kaltas.
tą. Bet kadangi apačios
Jų nesulaikys nuo sudraskymo
l buvusios už liaudies fron
JURGIS
Mus j šmotelius kerštingais nagais;
tą, vadai buvę priversti
Tai niekis! Lik sveikas, saugok Sofiją!
Todėl duelių skubinkis pradėki,
(Paduodams jos ranką Kroatui, kurs išbėga su
nusileisti ir susitarti. Tai
Arba su Sofija bėgki Dacijon.
ja.)
buvę ir Graikijoj. Dėl to
(Kroatas stovi galvą nukoręs, labai nusiminęs;
ir “mūsų pareiga taip dir
VALERAS
Sofija puola prie jo maldauti, jo paties laikyda
(Neramiai į Jurgį.)
masi.)
bti lietuvių socialdemo
Aš taipgi turiu būti tau dėkingas.
kratų apačiose, kad dau
SOFIJA
Tu
užpuoliko
rankas
sulaikei,
giau jų pasisakytų už ben
O mes tėvelio negalim apleisti.
Kad
mano
didybę
neduot
jiems
nužemint;
Turim jį rasti ir bėgti visi.
drą frontą. To maža. Su
Nors pats nuo manęs tiek daug nukentėjai.
(Kroatas ją meiliai prisispaudžia prie savęs ir
tais bendro fronto šalininJURGIS
labai akyviai žiūri į Valerą, tas nusišypso ir ro
f kais reikia sudaryti b.
Pildžiau priderystę vyčio, krikščionio.
do jam duris.)
VALERAS
fronto komitetus ir petis į
VALERAS
Tu ją atlikai kaipo didvyris.
betį su jais kovot. Jei
Taip, karalaite, bėgkit kuogreičiausiai,
mums pasiseks sudaryt,
SCENA VIII
Nes šiurpulingas riksmas artinas.
bendrą frontą, tai tuomet
Tie patys ir Tristamas
KROATAS
socialistų vadai jau nepa
(Nusiminęs, desperatyviškai.)
TRISTAMAS
jėgs ardyt bendrą frontą”.
Taip, tai yr kerštas it rūstybė Romos,
(Greit įbėgdamas.)
1935 m. pabaigoj tas
Jų mano spėkos sulaikyt negal.
Ruoškis, dievyste, sutikti pavojų!
įJats Z. Angarietis prane
(Minios ūžimas labai trukšmingas.)
Roma sukilo!
ša (‘Tiesa’ 1935 m. 9 nr.),
SCENA vn
VALERAS
kad socialdemokratų tar
Ką sakai?
Tie patys ir Audrianas
pe, net pačiame centro ko
MAKSIMIANAS
AUDRIANAS
mitete, netrūksta bendro
Kas yr?
(Įbėgdamas į Kroatą.)
fronto šalininkų.
Kroatai slėpkis ir veskis dukrelę.
TRISTAMAS
Norėdami į liaudies
O tu brangiausia turi bėgt su juo.
Paskalos plečias būk ant tavo sosto,
frontą įtraukti ir daugiau
Krikščionys ruošias Jurgį pasodyt.
SOFIJA
žmonių,
komunistai dabar
Kad tave Kroatas jau tur įkalėjęs
Be tavęs, tėveli!
braunasi ir į kitų sau ar
Ir žada Jurgį apšaukt valdovu.
AUDRIANAS
timesnių ir net visai prie
VALERAS
Turi klausyti,
šingų ideologijų organiza
(Sudreba ir žiūri akyviai į Jurgį.)
Jis tave saugos, o mes stosime
cijas, kurias jie vadina
Tai tu nori sosto?
Priešais tas minias, kad jums duoti proga
geltonosiomis. Komunistų
JURGIS
Pasiekti arklių... Lik sveika... Su diev!
siekimams dabar daug ga
Ką ant jo veiksiu?
(Bučiuodams jos kaktą ir pavesdams ją Kroa
li patarnauti visokios lais
Kelionė mano jau pasibaigė.
tui, pats mostelėjęs kardu dacijonams išbėga į
Man
paskutinė
mirtis
artinas.
vamanių kuopelės net
dešinę.)
z
prieš pačių kuopelių vado
MAKSIMIANAS
KROATAS
vų norus.
‘XX.’
Būtų geriausiai ją paskubinti.
(Atsisveikindamas su Jurgiu.)
366 VV. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

DARBININKAS

Jačeikos Ir Už Hitlerį Kokią Mokyklą Pasirinkti
Pavojingesnės
Ar Ispanijos revoliucija sukels pasaulinį karą,
tai dar klausimas, bet kad ji sukėlė laikraštininkų ka
rą, tai jau faktas. Laikraščiai kovoja ir šaltais ir kar
štais ginklais, bet daugiausiai nuodingomis dujomis,
kurios tik dėlto vadinasi nuodingos, kad nepakenčia
mai sugadina orą, — šiaip jau žalos nepadaro. Plunk
snagraužių karas ne naujanybė negi retenybė, tačiau
šiuo kartu prie tų dviejų “ybių” prisidėjo dar keiste
nybė, būtent, susibūrė į vieną frontą bolševikai, men
ševikai ir eserai. Ta vertingoji šeima visuomet gyven
davo kuogeriausiuose santykiuose iki rusų revoliuci
jos. Užėjus bolševikui perversmui, šie pastarieji iš
pjovė, išblaškė ir visaip iškoneveikė menševikus ir
eserus, kurie bolševikams atkeršyjo tik ant popierio,
bet keršyjo ištvermingai ir negailestingai, kol Ispani
joj neprasidėjo deginimas bažnyčių ir žudymas kata
likų. Tie įvykiai taip juos sucementavo, kad trijuose
kūnuose atsirado viena dūšia.
Neperseniai tie bažnyčių degintojai ir katalikų
engėjai pasigriebė Ispanijos valdžią ir dar daugiau iš
degino bažnyčių ir išžudė katalikų, neskaitant ekono
minės suirutės ir socialinės netvarkos, kuriomis už
teršė visą kraštą. Negalėdama ilgiau raudono teroro
pakęsti, ispanų tauta sukilo. Raudonieji Ispanijos dik
tatoriai griebėsi ginklo, gi jų raudonieji talkininkai 1
(bolševikai, menševikai, eserai) — plunksnos. Ir jei
tik koks laikraštis mėgina paduoti tikrus faktus iš
dabartinio Ispanijos gyvenimo, tai visi trys talkinin
kai šoka ginti savo vienminčius ir paleidžia svaigina
mų dujų į oponentus. Tokio likimo susilaukė ir “Dar
bininkas”. Vienas menševikas jį tik iškoliojo (jis ki
taip nemoka), gi kitas, taip pat iškoliojęs, pasisiūlė ir
proto pamokinti. Girdi, ar “Darbininkas” nepagalvo
jo, kas bus, jei Hitleris laimės? Juk jis, nugalėjęs Is
paniją tiek įsidrąsins, kad ir Lietuvą paskui su
tremps.
Kaip matote, suboiševikėjęs menševikas staiga
virto patriotu. Bet atsakymas jam trumpas. Hitleris
tiek drąsus, kad nugalėjimas Ispanijos maža skirtu
mo tepadarys. Jis ir dabar galėtų pulti Lietuvą, jei
nebijotų tarptautinių komplikacijų. Taigi pavojus ne
tik Lietuvai, bet ir Hitleriui. Tačiau daug didesnis pa
vojus gręsia Lietuvai nuo bolševikiškų jačeikų, kurias
bolševikai, menševikai ir eserai taip uoliai organizuo
ja. Jačeikos nesudaro tarptautinių komplikacijų, nes
jos veikia nežymiai ir slaptai ir ėda tautos organiz
mą, kaip kirminas obuolį. Bolševikų darbuotės Euro
pa taip greit nepastebės, kaip Hitlerio puolimo. Hit
leris jei puls, tai puls su ginklu, lietuviai ginsis, ir iš
to gali išsivystyti karas, nes ir kitos valstybės ims
dalyvauti. Hitleris tai žino. Kas kits su bolševikų pro
paganda. Ją sunku taip sučiupti, kad iš to išeitų casus belli — priežastis kariauti. Tad bolševikų veikla
daug pavojingesnė Lietuvai, negu Hitlerio žygiai. K. » J

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Parašė
Vincas Nagornoskis
(Tęsinys)
Kitkart sustojom mudu viens prieš kitą,
Nesutikimą mudviejų nuspręst
Mirtinoj kovoj.
(Už scenerijų girdėt tylų, bet kas kart garses
nį minios ūžimą ir ginklų žvangėjimą. Šviesa
laipsniškai temsta.)
Šiandien vėliai stumia
Stvertis už kardų svarbi priežastis.
Nes aš esmu vytis ciesoriaus Romos,
Ir iki gyvai galvai ginsiu jį.
(Rodydamas į Valerą.)
Jeigu tu garbę vyčių dar užlaikai;
Liepk jiems man kardą paskolint; pats stok
(Mostelėja į dacijonus.)
Kaip prider vyčiui dvikovon už laisvę
Mūsų valdovo.
(Minios užims garsėja.)
KROATAS
(Išsigandęs, nežinąs ką daryti.)
Tai nėr galima,
Nes tu ant kojų, drauge, nepastovi;
Alpsti, tu kardo pakelt negali.
(Gaisro šviesa pasirodo po tiesiai ir minios ūžimas pavirsta triukšmingu.)
JURGIS
(Išsitiesdamas, bet sunkiai alsuojant.)
Paskolink kardą, greičiau; aš apginsiu
Ir jį ir tave, nes girdi tenai
Tą baisų staugimą, tai Romos vilkai
Ieškos sau naujų, kruvinų aukų;
Ilgai netrukus jie įsiverš šičion,
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Darbdavio Pareigos Vokietijoj

V’

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

Tie, Kurie Žino Ale
Reikalauja

Vokietijoj kiekvienos į- didumą teismas nustato
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
monės darbininkai ir dar pareinamai nuo įvairių
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus
bdavys sudaro įmonės bylos aplinkybių, tačiau
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, Worcester,
bendruomenę, kurios va atlyginimas negali būti
Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Commonwealth Avė., MTorcester,
Mass.; M. Urmonieng ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
das yra darbdavys. Nac.- didesnis kaip metinis at
Juškaitis — Redaktorius, 423 AVindsor St, Cambridge, M
socialistų politika siekia, leistojo darbininko uždarkad toji bendruomenė bū bis.
tų vieninga, kad kiekvie Teise pasiskųsti darbo
nas darbininkas
būtų teismui naudojasi tik tie .
glaudžiai susijęs su savo darbininkai, kurie įmonė
bendruomene ir kartu su je yra dirbę bent metus
A. L. R. K. PIL. BLAIV. SUSIV. SIDABRINIO
JUBILIEJAUS SEIMAS
Įmone. Todėl bendruome laiko. Skundas turi būti
Šiuomi skelbsime jogei A. L. R. K. Pil. Blaiv. Su
nės vadas turi plačias tei paduotas per dvi savaites
sivienijimo 25 metų Jubiliejinis Seimas įvyks Šv.
ses pačioje bendruomenė po to, kai gautas perspė
Kazimiero Parapijos salėje Worcester, Mass., sekma
apie
atleidimą.
je, bet labai varžoma jo jimas
dienyje spalių 25.
veikimo laisvė, kai tas vei Prieš kreipiantis Į teismą
Visos Pilnųjų Blaivininkų kuopos raginamos pri
kimas nukreiptas prieš reikia kreiptis i Įmonės
siųsti į Seimą kodaugiausiai atstovų. Pavieniai, pro
bendruomenės vieningu- i; pasitikėjimo tarybą, kuri
fesionalai, kuriems Blaivybės idėja brangi, širdingai
kviečiami Seime dalyvauti.
mą. Darbdavys vien savo rūpinasi geruoju sutvar
Ruoškimės prie šio Jubiliejinio Seimo visi. Lai
nuožiūra negali atleisti į kyti reikalą. Jei darbininjis atbudins visas užsnūdusias Blaivininkų kuopas ir
kada sumano ir kiek su-į1 kas jau buvo atleistas, bet
paskleis Blaivybės veiklą koplačiausiai.
mano darbininkų. Įstaty teismo sprendimu darb
Kun. Step. Kneižis, Dvasios Vadas
mai nustato, kad darbda davys ji priima atgal į
Kun. A. švedas, Pirmininkas
vys kiekvieną kartą turi darbą, tai už nedirbtą dėl
V. J. Blaveckas, Raštininkas.
Reikalaukite, kad Jums
| išsirūpinti darbo patikėti atleidimo laiką darbinin
nio leidimą, kai jis nori kui turi būti sumokėtas
Blaivybė Krikščioniškoji Dorybė
pripiltų Ale iš oficialio
atleisti 9 darbininkus, jei i normalus atlyginimas.
[Įmonėje yra mažiau kaip Kai darbininko atleidi
PICKWICK krano.
Kiekviena mintis, kuri Giliai todėl pastebėjo
100 darb., arba 10% visų mas neišvengiamas, tai
. siekia iškelti dvasią ir pa krikščionišką gyvenimą ir
darbininkų, arba 50 žmo darbdavys turi jį Įspėti iš
Jūsę
pardavėjas
turi
PICKWICK
buteliuose
—
2
už
25c.
(tik
alus)
Didžiajame
Bostone
jo
pažangą
Kristaus
seki

daryti ją kūno valdove, ynių per 4 savaites. Darbo anksto. Įspėjamasis lai
ra krikščioniška. Blaivy mo autorius, kurs yra pa
patikėtinis gali darbinin kąs, pareinamai nuo Įmo
Padarytas HAFFENREFFER ■& CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
'1
bės judėjimas kaip tik to rakęs; “Tiek tik pažengsi
kų atleidimą atidėti iki nėje ištarnautų metų skai
gerame, kiek atsižadėsi
ir siekia.
dviejų mėnesių.
čiaus, nustatytas nuo 3-jų
Viena iš labiausiai rei savęs”. Kad galėtume gy tvirtina: “Vynas ir jauny-( Taigi, kova už pilną
šiandienis netikėjimas,
dienų iki 2-jų savaičių.
kalaujamųjų dorybių E- venti aukštesniems daly stė tai dvi neskaistumą blaivumą yra tai kova nedora ir atšalimas labai; Tačiau šis darbdavio tei Reiškiasi tendencija įspė
vangelijoje yra savęs atsi kams, turime mirti že- kurstanti medžiagi. Kam prieš didelį papiktinimo įžeidžia Dieviškąją Širdį, sės atleisti darbininkus jamąjį laiką pailginti.
žadėjimas. Yra tai kova1 mesniajai prigimčiai,»
mes turime pilti aliejų į šaltinį. Todėl pilnasis blai- Didinga Pijaus XI pas- apribojimas nėra vienin Darbdavys kiekvienam
1
Blaivybę,
kuri
yra
ne
su savim, su savo geidu
ugnį? Kam ir be to de--------vumas turi labai patikti kelbta atsilyginimo Šv. telis. Darbininkas, kuris Įliais ir blogais palinki kas kitas, kaip viena kita gančiam kūnui duoti nau-; Kristui.
Širdžiai mintis privaloma sitikinęs, kad jis atleistas darbininkui turi duoti ne
mais. Todėl, Išganytojas, tokių atsižadėjimo savęs jo maisto gaisrui?” Teren- Artimo meilė ragina ir mums. Pasaulis neatsi iš darbo neteisėtai, gali I mokamų atostogų. Moki
iš kiekvieno, kurs nori se formų yra grynai krikš cijus gi sako: “Kur nėra muš visiškai būti blai- sako net nuo neleistų da-; kreiptis i darbo teismą. niai praktikantai ir jauni
kti paskui Jį, reikalauja, čioniška dorybė.
Bacho, ten ir Venera šą viais. Daugybė žmonių tu- lykų, tad norintieji atsily- Darbo teismas, išnagrinė- ; darbininkai atostogų pa
kad jisai atsižadėjęs sa Skaistybė yra krikščio* la”. Vynas daro neskais- rėdami silpną valią seka ginti Šv. širdžiai turi pa-į jęs darbininko skundą ir prastai gauna: iki 16 me
vęs neštų savo kryžių ir nybės pasididžiavimas ir čius sako Šv. Raštas. kitus. Į mus tiesia savo rodyti Jai savo meilės radęs, kad jis atleistas iš tų amžiaus — 18 dienų
eitų paskui Jį. Paties Iš- josios vaisius. Jinai tam Žmogus pasigerdamas ati rankas silpnieji, kad mes .gausumą, atsisakydami ir darbo neteisėtai, gali Įpa per metus, 16—18 m. am
ganytojo gyvenimas tai tikroje prasmėje yra tikė- ma sau proto vartojimą ir gelbėtume
o_______ u___
r__ _______
_____
juos._____
Sustiprinnuo1 •leistų
Taigi
• • dalykų.
• ________
• o. reigoti darbdavį priimti žiaus — 15 dienų. Suau
ištisą auka. Šventųjų gy- jjimo pagrindas. Nupuoli- pasilieka tik gyvuliškoji kime juos savo' geru, pilno *1
abstinencija
ir
yra viena
gę darbininkai apmokamų (
venime tas savęs atsižadė- mas skaistybėje sukelia prigimtis, kuri tik tinka blaivumo pavyzdžiu. Nors tokių priemonių, kuriomis darbininką atgal į darbą atostogų gauna nuo 3 iki
jimas tampa jų kasdieniu religines abejones ir ati- gyvuliškiems darbams.
i vynas ir nekenktų mums galime parodyti Šv. šir- arba atlyginti darbininkui 18 d., pareinamai nuo Įmo
mėgiamu amistu iki hero- ma tikėjimą. “Pasaulis ne- Taigi, kova už visišką ir patiktų, tačiau dėl arti- džiai savo atsilyginimą už dėl neteisėtojo jo atleidi nėje ištarnauto laiko. Aiško laipsnio. Vienuolių būtų netikintis, jeigu jis blaivumą yra tai kova ir mo meilės pasiaukokime, ■ neblaivumo nuodėmes pa- mo. 1934 m. tautos darbui I tostogos negali būti pa
; tvarkyti Įstatymo novelė
gyvenimas remiasi trejo- nebūtų neskaistūs” (Šv. už skaistybę. Taigi, tikrai atsisakykime-ir to, nes ki- šauly,
pu savęs atsižadėjimu; tai Augustinas). Nesuskaito- krikščioniškoji kova!
taip artimas mus sekdaPasaulyje šiandien gar- ; numato, kad atlyginimo keistos papildomu atlygi
nimu pinigais. Kiekvienas
trys įžadai — ttrys
“ vinys, mi pavyzdžiai iš gyveni- Beveik kiekvienas pasi- mas, nenorės susilaukti binamas kūnas ir jo “tei- Į
kuriomis vienuolis prikal- mo rodo,, kad pirmasis gėrimas duoda papiktini- pusiaukely, ir taps girtuo
girtuo- sės”. Reikia reakcijos blaivybės dorybę. Žinoki turi išnaudoti savo atosto
tas prie kryžiaus. Net ir' puolimas neskaistuman į- mą blogą pavyzdį. Nieko ' -kliu. «Artimo
meilė, tas
ti- i..
prieš tą kūniškumą.
Kur- ; me, kad kiekvienu susival gas.
a
a
w
w
.
a
.
....
būti paprastu krikščioniu, vyksta dažniausiai alko gi taip nesmerkia Kristus kros krikščionybės žiedas,. kime savyje ir kituose ši- dymu mes artėjame i Jį, Kai darbininkas neat
tai reiškia daryti tai, ko holio įtakoje, šv. Hieroni- kaip papiktinimą, kurs ragina mus būti gero abs- tą gražią, savo šaknimis daromės vis meilesni Jo vyksta i darbą dėl šeimy
ninių reikalų (vedybos,
nenori, o nedaryti to, ką mas laiške į Eustachijų griauna jo mokslo pasėtą- i tinencijos pavyzdžio apaš- taip giliai glūdinčią krik- Švenčiausiai Širdžiai.
nori.
šitą mūsų protavimą pa- ją sėklą.
Italais.
ščionybėje, abstinencijos “T. K.” Kun. A. Grauslvs šeimos nario liga ar mirtis
ir tt.) arba dėl visuomeni
TRISTAMAS
VALERAS
ženklą. Valeras akis ištempęs žiūri drebėdamas
nių ar pilietinių pareigų,
Taip, liaudis siunta, kyla už dievaičius;
Ką sakai, Aubri?... Ko jie reikalauja?
baimėje. Silvanas, Tristamas, ir Maksimianas tai jam turi būti išmokė
Šaukias atmaudos išniekintojams
(Labai susirūpinęs griebdamas už plaukų.)
išdidžiai išsitiesia, lėtai uždėdami kairiąsias
Aukurų, stabų.
rankas ant krūtinių, tiesiąsias pakelia ir rody tas normalus atlyginimas,
AUBRIS
(Už scenerijų triukšmas labai garsėja.)
dami į Jurgį, nykščius pakreipia žemyn. Jur jei darbas buvo pertrauk
.(Pauža. Aubris bailiai permetą Valerą akimis.)
gis ramiai stovi ir žiūri į juos su pasigailėjimu tas neilgesniam, kaip 2
'V
SCENA IX
Klausimą šitą bijau atsakyt.
jo veide. Valeras žengia atgal, lūkterėja, lyg dienų laikui. Ligos atsiti
Tie patys ir Silvanas
VALERAS
kovodamas su savim, paskui piktai atmeta ran kimu už pirmas tris ligos
Sakyk, ko jie nori?
(Įbėgdamas išsigandęs.)
ką ir parodo mirties ženklą, tyliai sakydams.)
dienas normalų atlygini
(Už scenerijų trukšmas nesiliauja.)
Saugokis, dievyste!
VALERAS
mą moka darbdavys. To
Tau čia grūmoja baisus pavojus.
AUBRIS
Dėl jūsų garbės, Jupiteri, Marse!
liau už keletą dienų (iki
Tavo malonė prasikaltusiems
(Bailiai, beviltingai.)
(Jurgis
stoja
tarp
budelio
tarnų,
visi
trys
pa

2-jų savaičių) darbdavys
Krikščionims kelia kerštą minioje.
O atleisk, dievyste!
sikreipia
į
duris
ir
lėtai
traukiasi.
Anastazas
Ji čion iš visos apylinkės veržias,
privalo primokėti skirtu
Jie šaukias galvos...
seka paskui juos, prie durų atsikreipia į Valerą
Viską ant kelio pergalėdama;
mą tarp darbininko už
(Valeras pašoka atgal pasilenkęs.)
ir sušunka garsiai.)
Kad reikalauti, kad priversti tave
darbio
ir pašalpos, gauna
VALERAS
Gint stabmeldystę, jos priešus naikint.
ANASTAZAS
mos iš draudimo įstaigos
Ką?... Galvos?... Kieno?
Pražūtis Jurgiui’... Mirtis klastininkui!
VALERAS
(ligonių kasos). Kai ku
(Išeina.)
AUBRIS
Jų nedaug liko!
riose pramonės šakose nu(Garsiau ir drąsiau, traukdamas toliau.)
(Anastazas lėtai įžengia su budelio tarnais.)
TRISTAMAS
I statyta, kad darbininko
Valero, arba Kapadocijos Jurgio.
Mirtis krikščionybei!
SCENA X
mirties atsitikimu darb
VALERAS
(Už scenerijų staigus garsus riksmas.)
davys
jo šeimai per 6 sa
Tie patys ir Anastazas
(Traukdamas, viena ranka griebdamas už plau
SILVANAS
vaites turi mokėti skirtu
kų, kita lyg ką atstumdamas nuo savęs.)
ANASTAZAS
V
Gyvuok
stabmeldystė!
mą tarp darbininko už
Mano?... Dėl Marso, tai pralošta viskas.
(Perkirsdamas.)
VALERAS
(Desperatiškai išmesdams rankas aukštyn.)
darbio ir gaunamos pašal
Jų vadas dar gyvas!
Ne
ilgai
džiaugsitės,
ir
ne
ilgai
pos.
Jo galvą meskyt tiems vilkams tuojau;
ANASTAZAS
Bus
jūsų
viršus.
Čia paminėtos darbdavio
Nes jie čia renkas, kas-kart skaitlingesni;
(Artėdamas susikūprinęs.)
Jei jų žiaurumo nepasotinsim
TRISTAMAS
O ne, dievyste, paliepk budeliams
pareigos ne visos nustaty
Kraujumi priešų Jupitero, Marso,
Užbaigti darbą. Mesk jiems Jurgio galvą,
Krikščionys be vado
tos įstatymais. Dauguma;
Jie įsiverš čia ir mus sudraskys!
Turės pakrikti, nykti ir pražūt.
(Rodydamas į duris.)
šių pareigų darbdaviams
O čia ramybė vėl užviešpataus.
VALERAS
VALERAS
uždeda vadinamieji tarifi(Galvą kratydams, beviltingai.)
(Paniurai į Maksimišną.)
VALERAS
niai paliepimai, kuriuos
O ne! Jie ne mirs!... Jie negali mirti
Pašaukit visas preatorių spėkas,
(Įtraukdamas kaklą ir rankas atmesdams.) ’
leidžia darbo patikėtinis
Nesą jų amžius tik prasideda
Jie mus apsaugos, gaujas išvaikys.
Tai galvaŽudystė! Aš jo negaliu
ir kurie pakeičia seniau
Jie žengia į puikią, naująją erą;
Pasmerkt...
SCENA XI
praktikuotas kolektyvines
Jiems brėkšta aušra skaisčios ateities.
(Anastazas artėja išsitiesdamas ir drąsiai kal
sutartis.
“D.”
Tie patys ir Aubris
Mums mūsų žvaigždė vis tamsyn šviečia;
ba.)
Neilgai
trukus
ji
visai
užges.
AUBRIS
ANASTAZAS
(Triukšmas už scenerijų nutyla.)
Veiklioje ir stiprioje jau
Nereikia, tik ranką ištieski
(Įbėgdamas su kardu rankoje.)
nystėje yra įrašyta ilga ir
SILVANAS
Ir nykštį šitaip pakreipki žemyn.
Viešpatie teiksies apmalšinti liaudį!
laiminga senatvė.
Dabar, man rodos, apgailėję priešą,
(Parodo Valerui kaip parodyt arenos mirties
Mano sargyba jau yr bejėgė!
___
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gose dalyvavimą širdingai celenciją Vyskupą O’Reildėkojame kunigams: A. ly jo siųstas Monsignoras
Skripkui, A. Baltučiui, J. O’Connor, atnašaudamas
|KAS
Vaičiunui, J. Šaulįnskui, tą pokylio auką. Prie to
KOLONIJOSE
J. Maciulioniui, P. Lauma- prisidėjo ir mūsų mylimi
kiui, S. Petrauskųi: J. Vo- kunigai: Monsignoras O’svliui, K. Juozaičiui, S. Malley, Monsignoras Mi
tė — Sesuo M. Stella iš Valuckiui. P. Mačiulioniui, liauskas, kun. Lopatto,
Šv. Juozapo par., Scran ir P. Aukštikalniui, S. J.— kun. Ežerskis, kuris buvo
ton, Pa.; Agnietė Žemei- jam ačiū ir už pamokslą deakonu, kun. Balasevikytė — Sesuo M. Ignata ir neužmirštinas rekolek- čius, kuris buvo subdeakonu, kun. Miliauskas, ku
iš Šv. Roko par., Montello, cijas.
CHICAGO, ILL. —
nigas
Sinkevičius, kun.
Mass.; Stasė Bielskytė
Ačiū Seselių Tėveliam",
Taip skambėjo giesmės Sesuo M. Damiana iš Šv. giminėms ir svečiams už Bružikas, ir kun. Brigmaaidai šv. Kazimiero Sese Roko par., Monte 11 o, atsilankymą, ypač tiems. nas.
rų Vienuolyno Koplytėlė Mass.; Birutė Tamulevi- kuriu nei ilga kelionė ne Šv. mišių laike mergelės
je, garbingoje
Marijos čiutė — Sesuo M. Reginai- nugazdino.
prisiartino nrie Vestuvių
Dangun Ėmimo šventėje. da iš Šv. Roko par., Mon-'
Stalo ir Driėmė į savo šir
Šventę pradėjo su šv. tello, Mass.; Rita Petrai Naujos Kristaus sužie- dis Tą, kuriam troško vi
mišiomis mūsų didis gera tytė — Sesuo M. Juozeta dotinės, stodamos į šven siškai atsiduoti. Jų vei
daris kun. P. Vaitukaitis, iš Motinos Gerosios Pa tą, kilnų darbą prašo Jū duose snindėio kažkoks
Šv. Juozano par. klebonas. tarties par., Aurora, Ilk; sų, lietuvių visuomenės, dangiškas džiaugsmas šio
ir materialės pa
Chicago, III. Po šių pirmų Philomena Zinkiutė —Se moralės
ramos.
Prašo
Kristaus žo pasaulio žmonėms nesu
jų šv. mišių Kunigas pri suo M. Robertina iš Šv.
prantamas.
ėmė Seselių aukas. 21 Se Kazimiero par., Worces- džiais, “Leiskite mažutė
prie Manęs”, — leis-J Šiai Aukai pasibaigus.
selė amžina auka — trijų ter, Mass.; Elena Čepony lius
tuos mažvčius į lietu- Tėvas Bružikas pasakė išįžadu, o 37 sudėjo savo tė — Sesuo M. Viktorina kitę
viškas
mokyklas, kad ga- į kilmėms tinkantį pamokMylėtojui, Jėzui, laikinius iš Šv. Krvžiaus par.•> Mt.
lėtų vesti Jėzaus numylė- sielį, aiškindamas reikš
įžadus.
Carmel, Pa.
tus vaikelius arčiau nrie mę to džiaugsmo ir kviesIškilmingas apeigas pra Pirmuosius įžadus su- Jo Saldžiausios Širdies, damas visus vienytis jų
dėjo su šv. mišiomis mū dėjo:
Neapvilkite ju! O jos, džiaugsme ir nuoširdžiai
sų ilgų metų prietelis, pre Sesuo M. Amabilis
Jums bus tikrai atsidavu- dalyvauti Vestuvių Poky
latas M. Krušas. Profesi Worcester, Mass.: Sesuo sios.
lyje.
jos ir abitų įteikimų iš M. Romana — Philadel- Seselės žada karštose
Po pamokslo choras sukilmėms vadovavo Jo M. phia. Pa.; Sesuo M. Am maldose atminti savo mv- giedojo “Veni Creator”,
Prelatas M. Krušas; jam bros’na — Worcester. !imr« Tėvus. p-py-v, preia. kurių žodžiu šios merge'ė"
gelbėjo kun. P. Vaitukai Mass.; Sesuo M. Tomasina <■'». Kunigus ir visus sve- tartum perblokštos gulėjo
tis ir kun. P. Laumakis iš — Brooklvn, N. Y.; Sesuo mus. "rašydamos
nrašydamos Aukš- ant žemės ir meldė Šven
M. Edvardą — Scranton, čiausiojo.
Reading, Pa.
kad d’m^nia tosios Dvasios apšvietimo
■So.
Pa.:
Sesuo
M.
Celina
Į Naujokyną priimtos:
renka atlygintų visiems ir stiprybės amžinai ištęOna Juškauskaitė — Se Boston, Mass.; Sesuo M. už didį džiaugsmą, suteik- sėti savo tarnystėje. Po to
suo M. Joaneta iš Šv. Ka Aleksandra — Chicago, ta ioms šioi garbingoj keturios priėmė iš rankų
Monsignor O’Connor ha
zimiero par., Phila., Pa., TU.: Sesuo M. Lamberta— Marijos dienoj.
Detroit,
Mich.;
Sesuo
M.
Stasė Strazdaitė — Sesuo
Šv. Kazimiero Seserys. bitą ir tapo priimtos kaino
seselės į Jėzaus Nukry
M. Karolė iš Omaha, Nebr. Petrą —Worcester, Mass.;
Sesuo
M.
Generosa
—
Chi

žiuoto Kongregaciją. Šios
Alicija Kušleikaitė — Se
cago,
III.
keturios buvo: Juozanina
suo M. Vincenta iš Oma
Barkauskaitė iš Hyde
ha, Nebr.; Elena Lauma- Šių dienų iškilmėms su
JAUDINANTIS
Park, Pa. — Seselė Marikytė — Sesuo M. Mariėta teikė džiaugsmo atsilanREGINYS
• ia Amadeus iš Šv. Treiviš Šv. Andriejaus par., kiusi garbi mūsų kunigija,
Phila., Pa.; Marijona Vėl- Seselių tėvai, giminės ir Rugpiūčio 13-tą dieną 10 bės, Valeriia Žemaitvtė iš
- Seselė
zaitė — Sesuo M. Alvina svečiai. Pirmiausiai nuo- valandą rvte įvyko Aušros Scranton. Pa.
__ iš Dievo
_____ _____
iš Šv. Andriejaus nar.. širdžiai dėkojame Jo M. Vartų Viloj, Elmhurste Mariia
Elzbieta
Phila., Pa.; Emiliia Sokai- Prelatui M. Krušui už iš jaudinantis reginys, kada Apve;zdos. Magdalena Četė — Sesuo M. Nikola iš kilmingų apeigų atlikimą šešios jaunos imergelės, nukevičiutė iš Scranton.
Seselė Mariia Kor>Šv. Andriejaus nar., Phi ir pasakytą tai dienai pri apleidusios pasaulį, pasi- Pa.
la.. Pa.; Bronisia^a Valo taikintą ir sujaudinantį aukavo save Jėzui Nukry- cepta iš Merdėjančios Jėnytė — Sesuo M. LuciUė iš pamokslą. Svečių ausyse žiuotam. Vaizdas ju savęs zaus Širdies, ir Stanislova
Šv. Kazimiero par. Phila., dar skamba žodžiai: “Ap išsižadėjimo ir nuoširdaus Ribokaitė iš Cambridge,
Pa.; Adelė Mažeikaitė — leisk duktė, mylimus tė- atsidavimo sugraudino ne- Mass.. — Seselė Karmelite,
Sesuo M. Bernarda iš Šv. vus. namus ir draugus...” vieną ten dalyvaujantį, iš Merdėjančios Jėzaus
Kazimiero
nar., Phila., Širdingai ačiū Kun. Vai- Meilė ir dievotumas, ku- Širdies.
Pa.; Elena Vaičaitė — Se h’H>ičiui už vadovavimą ris apėmė šias mergeles Po įvilktuvių Seselė Rosuo M. Apolinara iš Šv. įžadu sudėjimo apeigoms, vedė jas lyg išmintingas žė Marija (Monika BenuJuozapo nar., Scranton, O kanelionui nrof. kun. P šių laikų panas į Šventas šytė iš Cambrido-e, Mass.)
Pa.; Anelė Janušaitė — Urbai nuoširdus ačiū už Vestuves.
ir Seselė Mariia Teresė
Sesuo M. Regina iš Šv. ane’gu tvarkingumą ir Iškilmės prasidėjo iškil- (Rozalija Čepuiiutė iš
Juozano nar., Scranton, javvii šeimininkavimą.
mingomis Šv. Mišiomis, Wilkes - Barre, Pa.) sudėPa ; Agota AndriukaičiuUž atsilankymą ir apei- kuricse atstovavo Jo Eks-.jo įžadus Neturto, Skais=F

girdėti lietuvių

MARIJA! IMK SAU MANE
UŽ TARNAITE.
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Dievaičiai vėlei išnaujo vyraus.
VALERAS
Negal vyrauti visada gošlybė,
Kraujagėrystė, išnaudojimas.
O jūs dievaičiai juk atsižymėjo
Tik tokiais geismais, piktdėjistėmis.
(Riksmas -už scenerijų staigiai pakyla labai
garsiai.)
Ir tame riksme džiaugiasi dar viena,
Turbūt klaikiausia galvažudyste.
MAKSIMIANAS
Pergalės šauksmas.
TRISTAMAS
(Didžiuodamasis.)
Jurgis Kapadocijos
Nustojo galvos!
(Valeras stveriasi už plaukų ir lyg norėtų
bėgti.)
SILVANAS
Nurimk, viešpatie!
(Maloniai sulaikydama Valerą.)
VALERAS
(Desperacijoj laikydamas Silvano peties.)
Veltui, sielgrauža degina!... Pasiusiu!...
Nustosiu proto.
(Scena labai pritemsta. Anastazas įeina su bu
delio tarnu, kuris atneša ant padėklo Jurgio
galvą uždengtą balta skepetaite; priėjęs prie
Valero priklaupia ir padėklą iškelia.)
SCENA XII

Tie patys ir Anastazas
VALERAS
Ką čia atnešei?
ANASTAZAS
(Nuplėšdamas skepetaitę.)
Tai, o dievyste, yra galva Jurgio
Iš Kapadocijos ir įrodymas,

Kad stabmeldystė dar Romoj vyrauja;
Ją sugriaut kryžium nėra galima.
(Valeras užmetęs togą ant peties ir rankas su
kryžiavęs žiūri į galvą drebėdamas iš baimės.
Ilga ir gili pauza.)
• VALERAS
Tai vaisiai mano silpnybės...
(Pakelia akis ir ranką desperatiškai.)
O varge!
Kodėl gi leidau nukankinti jį?...
Jis viens man buvo atviras teisingas; .
Jis viens teisybę man sakė stačiai;
Bet ta prakeikta jūsų stabmeldystė
Privertė mane su juom persiskirt
Ant amžių... Kas ten?...
(Priemenėj puola spindulys aiškios šviesos ir
pasirodo procesija nukankintu krikščionių.
Jurgis su iškeltu auksiniu kryžiumi ją veda;
paskui seka klapčiukai, Aleksandra, Gracija,
- Pasekras, Adrianas ir kiti. Procesija tęsiasi il
gą laika ir lėtu vos-ne-vos pasistumiamu žings
niu.)
MAKSIMIANAS
Žiūrėkit stebuklas!
Jurgis nėr miręs.
VALERAS
(Rūsčiai, pasididžiuodama.)
Žiūrėkit jisai
Išdidžiai žengia šventenybės šviesoj,
Vesdamas savo išganytuosius.
(Pažvelgia piktai į Anastazą ir prišokęs sugrie
bia jį už gerklės ir paklupdęs smaugia.)
O tu prakeikta raganystės šmėkla
Vėl man melavai, vėliai prigavai...
Tai ne jo galva.
(Mesdams Anastazą į šoną.)
ANASTAZAS

(Greit prisikeldamas.)
O ątleisk, dievyste!
i

6.
lybės ir Paklusnybės; iš- žią ir turiningą kalbą. Dė
sižadėdamos dar sykį pa- kojame jai.,Taipgi kalbė
šaulio ir tartum prikalda- jo p. J. Coskie. P. H. SnyPRAMOGĖLE PAS
mos save prie kryžiaus der sudainavo keletą gra
p.p. NENIUS
tais aštriais, bet saldžiais žių dainelių. Jam akompa
vinimis.
navo p. M. Abromaitis; Š. m. rugpiūčio 8 d. vaNet ir kiečiausia širdis , p. C. Laurin pasakojo sa kare, 1625 Madeson St. į- Ą
matydama šias nekaltas vo įspūdžius iš Phoenix, vyko mažas netikėtinu
paneles atnašaujant Die Arizona. Kun. Gaurons- mas. Neniai sumanė pa
vui auką, kurią pasaulis kis pasakė įdomią kalbą. rengti mažutę vakarienę
bijo duoti, nesusilaukė ne- Kalbėjo ir p. M. Colney, iš priežasties jųjų 10 me
išliejusi džiaugsmo ir dė p. V. Lasky.
P-Jė H. Tareilaitė nasi- tų sutuoktuvių, būtent p.
kingumo ašaros. Matvdami tokį karžygiška atsida- žadėjo sudaryti įdomią Izidoriaus Nenio ir Anta
i SUS1_
susi ninos Pusdešrytės. Papra
vimą ir savęs išsižadėiimą, vnaČ šiais laikais ka rinkimui, kuris įvyks rug šė savo artimuosius, taip
da Bažnyčia ma’dauja ir sėjo 15 d. Komisija kvie gi kleboną kun. S. Drau
šaukiasi į pasaulį dėl to čia visus narius ateiti ir gelį ir jojo svetį kun. J.
kiu savanoriu stoti dvasiš atsivesti naujų narių, nes Sitavičių. Atvyko iš kvie
koj kovoj prieš Tikėiimo tai vra gražus ir kilnus stųjų n. n. Brazauskai, Apriešus, ar galima ž5 urėti darbas pagelbėti Lietuvių domaičiai. Vitroliai, n.
i tai šaltai? Šios išgirdo Vaizbos Butui.
Dėkojame Marijos Vai Geicienė su dukterimi. J.
Kristaus balsą ir drąsiai
i Terleckis ir J. Žaromskis.
stojo į kovą .pirmvn! keliu draugijai už malonų Ponia Nenienė parengė
Džiaukimės ir dėkokime priėmimą į savo kamba kuklią vakarienę. Po va
Dievui, kad atsirado ir rius. Taipgi dėkojame vi karienės buvo ir dainų.
‘•aro mūsų Jam ištikimų. soms moterims ir mergi
Tr "rašykime Jo. kad pa- i noms, kurios kokiu nors Pasirodo ponia Nenienėdėtu ioms ištesėti šioj na- būdu prisidėjo prie išnil- Pusdešrytė neperdaug se
^au’io karėj iki gahii: kad dvmo programos. Susirin- niai atvykusi iš Lietuvos:
iaimėiusios kovą išgirstų k’mas užsibaigė užkan dabarties susikūrė šeimy
mos Viešpaties raminan džiais ir šeimynišku pasi ninį lizdelį ir jaučiasi lai
čius žodžius: “Esi skaisti. kalbėjimu.
minga. Ji kilusi iš Šakių
Mano Numylėta, ir nėra
apskričio, Suvalkijoje; il
VAIZBOS BUTO
'-•uteptės tavvie- tad ateik
gą laiką darbavosi Kaune,
DARBUOTE
ir priimk karūna, kur:
kaipo Darbo Federacijos
prirengiau tau nuo am Lietuvių Vaizbos Buto sekretorė. Jos brolis, Juo
nariai labai energingai
žių”.
Pavyzdži u i, I zas, baigęs Pavasarininkų
Širdingiausiai dėkuoja- darbuojasi.
jau padaryti ir gimnaziją Kaune, šiandie
me visiems, kurie atsilan kuponai
kaikuriems biz na baisia aukštuosius mo
kė į tas iškilmes, ypatin išdalinti
ir kiek teko su kslus Romoje, Italijoje.
gai gerbiamiems pralo- nieriams,
pasekmės labai ge P. p. Neniai nesiskun
tams ir kunigams. įverti žinoti
ros.
Tik
gaila, kad dar ne džia savo nedetimi ir nranam jūsų nuolankumą ir visi biznieriai
tuos kupo šo Dievo, kad ir toliau
mūs draugiška atjautimą. nus vartoja. Yra
organi Jiems padėtų, kain ikį š:oh
Širdingai dėkingos.
zuojama radio valanda, Tegul Dievas laimina š’ą
Nukryžiuoto Jėzaus
kurią manome užvardinti šeimynėlę.
Seselės.
“Du Keleiviai”. Beveik vi
J. B. Tututis.
si biznieriai tam sumany
mui pritaria, o kada yra. teina dantų traukti? Jo
.pritarimas, tai bus ir pa nas Janušaitis tai gali bū
Rugoiūčio 18 d. įvvko rama. Taipgi jau organi ti ramus, nes lietuviai ra
T ietuvių Vaizbos Buto zuojama nauja Bowling mūs žmonės ir šerifo per
Moterų Auxiliary mėnesi Lyga.
tą trumną laika iiems ne
nis susirinkimas, Marijos Kitame susirinkime tain reikė. Adv. C. Balanda su.
Vaikelių draugijos kam rat bus šeimvniš’ms pasi savo nauju Cheverlet kai
bariuose. Susiri n k i m e kalbėjimas ir užkandžiu, važiuoja, tai net dulkės
daug laiko praleista ragi o nrecelių tai patys atsi- rūksta. Būk atsargus ad
nimui moterų, kad pirktų neškite.
vokate, nes dar daug stul
nas lietuvius biznierius,
gu liko šaly kelyj. Dr. A.
ŠIS IR TAS
kurie priklauso prie Lie
Sanranas su savo nauju
tuviu Vaizbos Buto ir ku Šiomis dienomis op. Jo Buick tain pat gatves de
nas Janušaitis ir Dr. A. gina. Vai.io, Waterburio
rie vartoja kuponus.
Susirinkime dalyvavo Selans su savo šeimvna iš- lietuviai proesijon a 1 a i.
daug narių, svečių ir vieš- vyko į Bermudą porai sa- kad taip gražiai gvvuoiat!
niu. Viena iš viešnių, tai valčių pailsėti. Klausimas,
M. J. C.
p. M. Jokubaitė iš New kas Dr. Selans vieta užiHaven pasakė labai gra- ma, kada jo pacientai a-

GARY, INDIANA.

I

WATERBURY, CONN.

Aš pats ją atkirtau.
VALERAS
(Didžiausiam išgąsty ir nusistebėjime.)
Tu atlikai
Budelio darbą?... Kodėl?...
(Pasilenkdamas, kumščias gniauždamas lyg
užpuolimui.)
ANASTAZAS
(Drebėdamas baimėje ir traukdamas nuo jo.)
Jis, dievyste,
Vengdams sielgraužos, tapo savžudžiu!
(Valeras atšoka nuo jo desperacijoje svyruoda
mas.)
VALERAS
0 Marse!... Gėda!... Budelis mokėjo
Susivaldyti, save apgalėt!
(Išsitiesia ir lyg tyčiodamas išdidžiai.)
Tik aš Valeras Dioklecianas,
Viešpats pasaulio, Romos ciesorius,
Neištęsėjau savęs apgalėti;
Neištęsėjau pagal tiesą spręst;
Nors aš žinojau, kad Jurgis nekaltas,
Bet jį pasmerkiau bijodamas jų!
(Rodydamas į Tristamą ir Anastazą.)
Ne aš netinku pasauliui valdyti...
(Nuplėšia nuo savęs togą ir ją meta į žemę.)
Ir ne valdysiu. Gana man valdžios!...
(Nusiima vainiką ir jį paduoda Maksimianui.)
Imk Maksimiane, skeptrą ir vainiką
Ir valdyk Romą geriau negu aš.
(Pro langą matyti krikščionių procesija jau ant
kalno.)
Aš elgeta dvasioj! Eisiu per svietą,
Gal ir ąš rasiu Išganytoją.
(Lėtu žingsniu, galvą nuleidęs traukiasi. Scena
pritemsta.)
Uždanga nusileidžia.
(PABAIGA.)
f

“Keleivy” Jaunas Klubietis rašo anie Montrealio Vytauto Klubą, kurio
valdybą sudaro Maikio rė
mėjai ir to klubo įstaigo
je šinkuojamas alutis. Rašėjas sako, kad tai atlieka
“kilnu visuomenišką dar
bą”. Gal ir “kilnų”, tik ne
visuomenišką, bet socialistišką.
Jurgis.

iš LIETUVOS
SALDAINIS!
Ką tik gavome iš Lietu
vos skanių saldainių. Dė
žutė 2 svarai — $1.10.
Užsisakykite ‘Darbininke*.
GENASCO ROOFING
PRODUCTS
Vienintelis Pealeris
JOHN HK’KMAN
40 Ford St. Brockton.
Tel. Brockton — 59S>.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 WashingtOD St.
NOKWOOI). MASS.
TEL. Norwood 1503

Montello Office:
10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

Antradienis,

25, 1936
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Keistučio Darže, East Dedham, Mass.
♦

Visi atvykite į šį parengimą. Sis PIKNIKAS bus labai įvairus savo progratna* kuriai Vadovaus Lietuvos

Vyčių sporto ratelio mok. p. Zapustas. Bus šokiai prie geros orkestros ir visokių itiafgumyntį ...

PROGRAMĄ SUSIDĖS IŠ ŠIŲ DALYKŲ:
1. VIRVES TRAUKIMAS
(Singeliai su Ženotais)
2. TRIKOJIS BĖGIMAS - LENKTYNES
3. PAJŲ VALGYMO KONTESTAS
4. KIAUŠINIS PIPKEJ — LENKTYNES

5.
6.
7.
8.
9.

Laimėtojai gaiis dovanas—už kiekvieną numerį,
Bušai išeis nuo Šv. Petro liet, bažnyčios.
Pastaba. Jei tą dieną lyty, parengimas įvyks
Šv. Petro Par. svetainėje ant 7-tos gatvės.
Be to, bus prakalbų.

BAČKOMIS LENKTYNES
TONIKO ŽINDIMAS
BULVIŲ RINKIMO KONTESTAS
VYRŲ IR MERGINŲ LENKTYNES
STORŲ MOTERŲ LENKTYNES

PIKNIKAS Yra Rengiamas Katalikiškai Spaudai, Mokslui ir Jaunimui Paremti

RENGĖJAI

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti
v

i/

Krakmolinį maistą vadi-. Ir todėl išradimas “insit- jpDARŽIA
^AMH dės Šamo kiaulieną’.
name duoną, visokių rūšių din” yra svarbi dovana
UCUCO ORITIU
Kartunistai, paveikslų
grūdinį maistą, bulves,! šlaplige sergantiems. Varpiešėjai, pradėjo persta
burokus, ropes, morkvas, į todami “insulin” šlaplige
tyti Dėdę Šamą paveiksir visą maistą pagamintą sergantieji šiandien gali
i luose kaipo augštą, kūdą,
rus, kurie apsieina tik su iš miltų, kaip “spaghetti”,! vartoti naudingą ir pakan- ; Rašytojai gamindami ūsuotą vyrą. Net ir popunuošė.
4 arba 6 valandom miego, makaronus ir lašinius. į karną dietą, net sU kaikii- “American Guide” rank-, liarišką daina pradėta —
--------------l
Nuodai
Todėl kiekvienas turi pats Daug vaisių turi krakmo- ria cukraus ir krakmolo vedį, dėl kurios net šimtai “Dėdė Šamas gan turtin
Šiandien yra labai svar
10. Kasdien
ištuštink žinoti, kiek miego reika- i0 arba cukraus. Tad aiž dalimi. Jiems nereikia ba vyrų ir moterų samdomi
bu žmonėms apsipažinti
1 do kgsti. Faktas, jeigu jie P61- Works Progres Admi- gas mumis nupirkti ūkę”.
vidurius.
iau
ja.
ku,
kad
žmogus,
kuris
ne

su būdais pasilikti sveiku.* 11. Stovėk, sėdėk ir vai
ffvdvtoio patarimų
naf ariniu nistratioh rinkti medžiaga IRi šiam laikui “Brother
Valgis
gali tinkamarvartoti cuk- ; sekš
seks gydytojo
Gyvėffilme neišpasakytai
tik susekė
kščiok tiesiai.
Kiekvienas žmogus turi raus įr krakmolo kaipo tai jie atliks savo kasdie- ’jką
,
„ originališką Jonathan” atstovavo Jun
sunkiais laikais. Gera
gtines Valstybes, tas var
12. Neduok nuodams ir
aiP^
sveikata pagelbsti kovoti užkrėtimams įeiti į kūną. žinoti savo valgio reikalą-Į maistą> turi mažai iš ko niniuš dalykus kaip ir Jis buvo
Samuel
Wilson,
vai. . ,
1 sveikas žmogus.
FLIS. linksmas mėsos pakuoto- das buvo trumpinamas
ligas ir greitai pasveikti i 13. Laikyk dantis, burną vimus. .,Balansuotas
.......................
pasirinkti
“John Bull”, kuris atsto
gis susideda iš vaisių, pie
nuo nelaimingų atsitiki ir liežuvį švariai.
ias,
Troy,
N.
Y.
vauja Didžioją Britaniją.
no, žalių ir virintų žalių
mų. Užlaikyti sveikatą
“
Dėdė
Šamas
”
gimė
rug

Bet dabar pradėta Dėdė
Veiklumai
turime pilnai įvertinti po 14. Dirbk, žaisk, ilsėkis daržovių ir labai mažai
16 d., 1766 m. Jis Šamas ir inicialai “Uncle
I piūčio
ilsį, tinkamą vėdinimą, ir miegok, kiek tik svei mėsos, žirnių, pupų, kiau
buvo 46 metų amžiaus ka Sam” kaip tik buvo inicia
šinių, grūdų, bulvių, duo
švarumą, ir protinį poilsį. kata reikalauja.
da gavo pramanytą vardą, lai valstybės United Sta
I
Nors du sykius į metus 15. Giliai kvėpuok, ke nos, Smetonos, lašinių, atai buvo laike 1812 metų tės.
aliejaus,
mažai
drus

lyvų
reikia lankyti gydytoją ir lius sykius į dieną.
karo.
kos, daug vandens ir kitų ;
“Uncle Sam Memorial
dantistą. Reikia tinkamai
Gal
teisingiausia
pasaka
16. Nuolat būk links- svarbių vitaminų.
Flis. i
sėdėti, vaikščioti ir stovė mas.
apie kaip jis gavo tą var Committee” neseniai buvo
suorganizuotas. Lie p o s
ti, kitais žodžiais, pripras
dą yra sekanti — Samuel
Miklinimas
mėnesį Samuel Wilson, oti prie sveikos postūros, ir
Wilsbn pristatė Amerikos
ypatingai reikia prižiūrė Miklinimas yra reikaarmijai mėsą — jautieną riginališko “Dėdės Šamo”
Dr.
John
L.
Rice
FLIS.
ti plaukus, odą, nagus, I lingas laikyti odos skyluir kiaulieną — per kon- sukaktį, minėjo.
New
York
Miesto
taip kad žmogus visų pir tęs gerame padėjime, pa- Sveikatos Komisijonierius
traktorių Elbert Anderdrūtinti
muskulus
ir
at

miausia jaustus sveiku.
son. Kiekviena statinė ir I
v gaivinti protą nutraukiant
šešiolika taisyklių uzŠlaplige sargant negali
pakietas turėjo ant vir
kraują į kitas kūno dalis; ma vartoti cukraus ir kra
laikyti sveikatą:
šaus raides “U. S.” ir “E. I
sumažinti arba išnaikinti kmolo kaipo maistą. Tai
Oras
A.”
1. Vėdink name kamba nevalumus, ypatingai reu- bloga, nes cukrus ir krak
“Bet ką tos raidės reiš
matiškose ar kitose ligo molas yra tarpe mūšij
rius kasdien.
kia” užklausė, svetimas Kauniečiai, o ypač atvy2. Dėvėk liuosus, leng se, dėl pasilinksiminimo ir i svarbiausių maistų ir kū
žmogus. ]lankydamas tą kę iš tolimesniųjų Kauno
taip
šiek
tiek
užmiršti
sa

miesteli kada jis matė to- gubernijos užkampių, kal
vus ir lengvai vėdinamus
nas jų reikalauja. Kuomet i
vo
kasdieninius
rūpesčius
šlaplinge
sergantis
varto

drabužius.
ki milžinišką skaitlių tų'ba aPie. Vyskupą Motiejų
Statinių vienoje krūvoje. Valančių, šis vyskupas la
3. Ant lauko dirbk kiek ir kasdieninį darbą. Bet ir ja cukrų ir krakmolą, cu
miklintis
galima
perdaug.
<< jos priklauso Elbertui ba* žmonių mylimas ir vigali, arba kiek nors ant
krus greitai pasirodo žmo
Andersonui ir Dėdei Sa- sur ginamas. Ypač šios
lauko miklinkis, arba vai Jeigu tik žmogus neken gaus šlapume, ir kūnas vi COMFORT AND.ECONOMYZ
čia
arba
nemėgsta
miklin

mui”, atsėkė airis darbi- simpatijos pasireiškė per
sai negauna šito svarbaus
kščiok.
kas
jį
priverčia
I tis, arba
hinkaš.
šių metų Dievo Kūno
Inew 1
maisto. Tokiš žmogus al
4. Miegok lauke, kuomet
TO
W
miklintis, tai ant nieko kanas, nes jo kūnas ne
“Dėdė Šamas?” vėl už- šventę. Beveik visa švenEngiamo 1
tik galima.
nueis,
jam
jokio
gero
ne

L COKE J
klausė tas svečias: “Ar **jis 1 Žemaitija
tą dieną
atgauna to, ko reikalauja.
Maistas
*
i
•
•
v
atneš.
Kiton
pusėn,
nereik
vyko
Ir kadangi cukrus erzina
iieturi kito vardo arbą .....
* į Kauną gauti iš sa
5. Nepersivalgyk. Daž
r-*
miklintis
pakol
pavargsti.
vo ganytojo palaiminimą.
pravardės?”
inkstus, tai jie nuolat
nai sverkis, ir kaip tik
Reikia
povaliai,
truputį,
ir
traukia ir greitai išleidžia
“Visi gyyehtbjii šitoj a- Vyskupas Motiejus Va
matysi, kad per datlg sve
Pasihaudokite apdraudos planu. Užsisaky
pylinkėj gerki žiho ‘bėdęi lančius tą dieną laikė mi
ri, mažiaus valgyk ir dau kasdien. Reikia priprasti į vandenį. Ligonis privers
miklintis. Patartina kas tas gerti daug vandens, kite Nevv England Coke’sų šiandien, kada Coke’Šamą’, atsakė taš pats šias perpildytoje bažny
giaus miklinkis.
darbininkas. “Jis yra Dė čioje. Žmonės net nesutil
6. Nevartok perdaug rie rytą miklintis ir tik pėr bet vistiek jis visada yra sai yra daug pigesni. Tuomi Tamstos sutaupysi
dė Šamas WilšonAs. Jis po šventoriuje ir stovėjo
ištroškęs. Jo svoris puola, te daug pinigų. Nevėluokite — paduokite užsa
bių valgių, kaip mėsos, kelias minutas.
nes kūnas negauna užtek kymą šiandien!
maitina armiją, jiems sių gretimose gatvėse. Žemai
kiaušinių, neperdaug dru
Tinkamas poilsis
=čių ganytojas tą pat vasa
" /.J ,
sdamas mėsą”.
skos ir labai paskonintų Yra neišpasakytai svar tinai maistingo maisto.
Visi gardžiai nusijuokė. rą buvo atvykęs ir į Rau
valgių.
bus sveikatai, bet kiek va Skaitytojas gal pateinis,
WHITE
FDĖL
CORPORATION
Neužilgo visur ta pasaka dondvarį, kurs buvo sutik
7. Valgyk kiek nors kie landų miegoti priklauso kad mes kalbame apie
buvo pasakojama. Net Ar- tas tūkstantinės žmonių
to ir kiek nors žalio mais nuo asmens darbo ir metų. krakmolinį maistą kaip ir
900 kast kirst Street
rtiijbs karėiviai girdėjo a- minios ir grafo Tiškevi
to kasdien.
Paprastai žmogus reika cukrų. Kūne krakmolas
South
Boston,
Mass.
pie jk, it jie vadindavo čiaus. Vyskupas Valan
8. Povaliai valgyk ir ra lauja nuo 8 iki 10 valandų greitai pavirsta į cukrų;
jautieną ir kiaulieną: ‘De-,čius
---- ten užtrukęs dvi dieTelephone SOUth Boston 4500
gauk maistą.
miego į naktį, bet skaito- tai vienintelė forma, kurią Ii
dės Šamo jautieną’ ir ‘Dė- nas.
9. Vartok užtek tinai me laikraščiuose apie vy- kūno celelės gali vartoti.
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♦♦♦ Laikui bėgant, po ilgų ir
♦♦♦ nevykusių davinių, nutoY lusi nuo Dievo žmonijos
Naujosios Anglijos NARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ Metinis *t* dalis atgal prie Jo BažnyX čios, tikėjimo ir mokslo
♦♦♦ jau pamažu grįžta ir Jo
♦♦♦ įsakymus šventai pildyti
Y pasiryžta.
♦♦♦ Tik, kad tai greičiau atY siekus, kad greičiau čia
Y žemėje įvyktų" ramybė ir
taika ir bedievystė praŠIAIS METAIS ĮVYKS WORCESTER-SHREWSBERRY, MASS. X nyktų, mes viso pasaulio
X katalikai privalome dar
Y j geriau susijungti, visur
Y savo veikimą sustiprinti
Y ir čia ant žemės Dievo
X Karalystę skleisti, kad
♦♦♦ | greitu laiku išsipildytų
♦♦♦ Kristaus pranašystė, kad
Sekmadienyje Prieš Labor DayY bus ant žemės tik viena aY vidė ir vienas piemuo.
t
S. L.
Y

niekad nebuvo sulaužyta
yra ta, kad nei vienas pre
zidentas dar nėra tarna
X
vęs trečią terminą.
Nuostabu, kad šiais va- dais į valdžios viršūnės ir X
f
Prezidento alga yra
dinamaisiais aukštos pa paima valstybės vairą į
$75.000, į metus su $25,T
žangos gyvenimo laikais savo rankas.
000 kelionių išlaidoms. Jo
T
didelis skaičius žmonių,
Tokie siaurapročiai vi X
oficiališka gyvenimo vie
kuriems Dievo pavestas suomet stengiasi kuo dau t
ta yra “Baltasis Namas”
visas pasaulis, turinčių di giausia bemokslių ar ma X
Washingtone. Paskyrimai
delę išmintį, nemažą pro žamokslių žmonių prie sa X
dėl sekretorių, klerkų ir
tą ir nemirštančią sielą, vęs pritraukti ir jiems į- X
užlaikymas Baltojo Namo
ko neturi kiti šio pasaulio rodyti, iškreipdami sa?6- Y
siekia net $300,000 į me
T
sutvėrimai, ir būdami to tiškai istorijos ir mokslo Y
tus.
buliausios esybės žemėje, dalykus, kad pasaulis iš Y
Pagal Konstituciją, pre
tiek daug apsileistų dva nieko atsirado, kad žmo Y
zidentas ir vice - preziden
siškuose dalykuose, savo gus išsivystė iš gyvulio, X
tas turi būti čia gimę pi
protą aptemdintų ir neno kad visas gyvasis pasau Y
liečiai, turį 35 metus am
rėtų savo Sutvėrėją ir lis išsivystė iš vieno mažo Y
žiaus, ir išbuvę per ketuY
jiems gyvybės Davėją pa gyvybės daigelio, kuris Y
rioliką metų gyventojų
žinti, Jį mylėti, garbinti savaime iš nieko atsirado. Y
Jung. Valstybėse.
Y
ir tik Jam Vienam tarnau
Šiais metais kontestas
Bet kada begalvojant Y
ti.
bus
37 nuo
įsteigimo
Y
prieinama
prie
išvados,
Jo įsakymus užmirštų,
Jung. Valstybių kaipo ne
Y
kad
niekas
ir
nieko
neat

atmetę Jo šviesos ir teisy
priklausoma tauta. Pir
Y
mas prezidentas, Jurgis
bės mokslą, po kojų pa siranda, kad iš negyvos ♦z*
medžiagos
neatsira
n
d
a
Washingtonas nepriklau
mintų, iš Jo tvarinių, įEe paprastų kiekvieno pik
gyvybė,
jie
suklumpa,
jų
sė jokiai partijai ir ant
niko malonumų — skanių valgy
statymų ir mokslo juoktų
protas
jau
nepajėgia
to

ras, John Adams, buvo
mų, šaltų gėrynių, išlaimėjimų—
si ir visus Jo garbei pa
liau
besiekti,
nes
reikėtų
federalistu. Pradedant su
taipgi bus gera muzika; didelis
švęstus dalykus, įstaigas
pripažinti
Tą,
Kuris
viską
garsintuvas
pranešimams,
kal

X Apart paminėtų “Darb Thomas Jeffersonu 1800
ir bažnyčias niekintų ir
boms
ir
muzikai;
gera
orkestrą
X No. 58, J. V. Prez. galių, m., demokratų partija lai
naikintų, o paskui, beklai sutvėrė, valdo ir užlaiko
ir
šokiai
parko
svetainėje;
pui

♦♦♦ prezidentas dar turi kitų mėjo aštuonis rinkimus,
džiodami dvasios tamsy ir noroms nenoroms turė
kus
maudymasis
ežere.
♦♦♦ galių, kurias jam duoda kuomet jų priešai tada
bėse ir sąžinės graužiami, tų Jo įstatymus priimti,
Maironio parkas prie gra
tradicija ir pripratimas. “vvhigs” tris.
vėl savo dvasiai ieškotų ir kas yra visai priešinga Jų
žaus Quinsigmond ežero.
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žmonių valdvmo tvarką
gražų paruošimą ir tuomi paremtų Kolegiją, kurios naudai šis išvažia Y
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tai - bolševikai ar kito savo netikusius įstatymus
Tradicija, kuri dar
kiais gražiais vardais pa įgyvendinus ir privertus ir verčia žmonės juos pri
sivadinę įvairūs socialis žmonės juos pildyti, bet iš imti.
tai, kurie visi yra vienokio tos prievartos nieko gero Nemažai tokių tamsuo APLANKYKIT LIETUVĄ!
nusistatymo, kaslink ka neišeina, nes žmonės, ku lių ir siaurapročių randa
talikybės ir Kristaus ti rie priima tuos jų įstaty si ir pas mus lietuvius,5
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
kėjimo, paėmę iš Kristaus mus ir sulig jų nurody kuriems, kas sava negra
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
mokslo brolybės, meilės ir mais pradeda savo gyve žu ir negera, bet už tat, vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
Lietuvoje.
ar restoranus visuomet reikalaukite
lygybės dėsnius, padaro nimą tvarkyti, sužvėrėja, kas svetima, jiems gražu, pailsėti tai senoje tėvynėje
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
savotiškus įst a t y m u s virsta dvikojais gyvuliais gera ir priimtina. Jie grei
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
patenkins.
žmonijos sutvarkymui ir ir vietoj Dievo pradeda tai susižavi visokiais be Į “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbininparėdymams, kas, jų a- kokius nors stabus gar dievių plepalais, patiki jų
5į ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės gekims žiūrint ir siauru pro binti ir savo vadus die visokioms skelbiamo m s
5 riaušių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
tu galvojant, jiems atrodo vinti ir į juos melstis.
nesąmonėms, prisid ėda 5 visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
geresni net už Paties Die
prie jų ir paskui guldo net
vo žmonijai suteiktus įsa Po ilgų bandymų ir ne savo galvas už kokius ten 5 reikalais kreipkitės:
kymus, kuriais remiasi ne vykusių pasisekimų, be Rusijos, Meksikos, Ispani
tik visų pasaulio tautų į- dieviai Rusijoje pradėjo jos ar kitų kraštų bedie
statymai, bet ir šie jų pa keisti savo įstatymus, bet vius ir plėšikus ir net sa
DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
81 L&fayette St.,
Telefonas
čių. Bet kuomet jie prade stebėtina, kad keičiamuo vo paskutinius centus dėl
Worcerter, Mase.
Worcester, 5-4334
AGENTŪRA
da juos gyveniman pritai se jų įstatymuose pama jų paaukoja, kad šie galė- j
kinti ir vykdinti, pasiro žu įsiskverbia, jų protams tų sau puikiai gyventi ir
366 Broadway, So. Boston, Mass.
do, kad tie jų įstatymai
nepastebint, Kristaus mo nekaltus, nepritarančius
BOSTONO APIELTNKfiS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
netinkami ir jų vykdymui
Tel. SOUth Boston — 2680
jas ir Distributorins CHARLE8 WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
reikia vartoti visokios jė kslo tiesos ir su laiku, se jų kvailam rėžimui, žmo
restoranams ir alndėms. šaukite: Ded. 1731.
gos, bausmės ir net žudy nesniems bedieviams ten nes žudyti ir atiminėti iš J
išmirus ar nuo kitų rankų jų turtus.
nės.
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