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KAINA 5 CENTAI

Bostono Kolegija įvedė
................. .................................... ............... — ?
V'
naują skyrių, būtent, soRASTA SUVAŽINĖTAS
cialio darbo. Tai bus dvie ŽEMĖ UŽGRIUVO ANT
jų metų dieninis kursas su
' DARBININKO
PUIDOKAS
“Masters” laipsniu sociaiėje dirvoje. Skyriaus perdėtiniu paskirtas kun. W. Walpole, Mass., Bal. 3 d. Brockton, Mass. Bal. 4 d.
Kasant gilų kanalizacijos — Brocktono policija ra- -------------------------------_&-----------------------------------Mc Guinn, S. J.
I suvažinėtą Louis Puigriovį, Union gatvėj, Wal-'do
PER OPERACIJĄ IŠGEL LIETUVOJE JAU DVI
Birmingham, Ala.—Pra Viesulos paliestos vieto;
pole, žemė užgriuvo vieną doko lavoną, kuris mato- BĖJO REGĖJIMĄ AIRI
neša, kad iš sekmadienio į išrodo kaip karui praėjus
RADIO STOTYS
Anthony Moc- mai yra auka žiauraus ir
LDS. NAUJOS ANGLIJOS darbininką,
JOS PREZIDENTUI
pirmadienį Tupelo, Miss.
caldo, 25 metų amžiaus. nesąžiningo automobilisto,
Lietuvoje buvo viesulas sunaikino labai
APSKRIČIO GEGUŽINĖ Griovys buvo 28 pėdų gy kuris jį suvažinėjęs ant Zurich, Šveicarija —Bal. tikLigšiol
viena radio stotis. Tai ! daug namų, išvertė tele- Gainesville, Ga. — Bal
lio, todėl užgriuvusį nelen kelio nudūmė nesustojęs. 6 d., — Airijos prezidento,
Kauno stotis. Tačiau per :graphų stulpus ir užmušė 6 d. — šio miesto centr;
Kadangi šiais metais ge gva buvo atkasti, nors tai
Eamonn De Valera regėji
šimtus žmonių.
viesulas sunaikino ir už
gužės 30-ji bus šeštadienį, daryta desperatiškai su HAUPTMANN ATLIKO mas tapo išgelbėtas, dėka nai ir Klaipėdoje buvo Smarkus lietus labai mušė apie nuo 22 iki 3
BAUSMĘ
tai rengiamoji GEGUŽINE gaisrininkų pagalba. Ne
vykusiai pavojingai akių pradėta statyti antroji trukdė gelbėjimo darbą. žmonių. Šimtus žmonii
tęsis per dvi dienas ir vie laimė įvyko 3:45 po pietų,
operacijai, kurią padarė Lietuvos radio stotis. Jos Gražiausia gyvenimui sužeidė.
jo
lavoną
tepasisekė
išimti
Trenton, N. J.
ną penktadienio vakarą:
Pereitą Dr. Alfred Wogt, žymus statyba jau baigiama. Ti sekcija apie 15 blokų tapo
29,
7:30
vai.
12:10
šeštadienio
ryte.
Kebalandžio
2 Šveicarijos akių specialis kimasi, kad Klaipėdos ra- sulyginta su žeme ir ne- Greensboro, N. C. Bal. 2
penktadienį,
prasidės geg. !
vakare;; 1tęsis ištisa gegu- lėta sykių buvo beveik pu- d., 8:44 vai. vakare Bruno tas. Šiandien nuimta nuo (dio stotis pradės veikti I manoma, kad kas nors ga Tik dviejuose didesniuose
vakare
žės 30 dieną ir geg. 31 die- siau atkastas ir dar tebe- Hauptmann tapo nužudy akių bandižai ir Dr. Wogt kovo 'mėnesio viduryje. lėjo išlikti gyvas.
miestuose ir keliuose ma
ną, per visą dieną. Rengė- j buvo gyvas, bet nauji že- tas elektros kėdėje už la skelbia operaciją gerai pa Klaipėdoje radio stotis Viesulas siautė ir Red žesniuose žuvo 40 žmonių
jai deda pastangas, kad. mės slinkimai vėl jį palai- kūno Lindbergh vaiko nu vykusią.
buvo statoma todėl, kad Bay, Ala., kur užmušė 4 kuomet neapsakomai sma
toji GEGUŽINĖ būtų ne-1 dodavo. 5:30 vai. po pietų, žudymą.
ligšiolinė Kauno stotis yra žmonės ir trijuose šiaurės ki audra siautusi Florido
I
' > galvą atkasus kun.
paprastai įrengta, turinin- j 3°
Addis Ababa, Bal. 4 — per silpna ir Klaipėdos ir rytinės dalies mieste- ir
’ Alabamoj palietė ši:
ga savo programa ir tikrai Hanley jam suteikė pas HAUPTMANNO BYLA Eskadronas italų orlaivių' krašte jos beveik negirdė- liuose
arti
Columbia, valstybę. Nuostolių es;
sutrauktų visus tą dieną kutinį patepimą, pats save KAINAVO VIRŠ MILIJO užpuolė Ethiopijos sostinę
Tenn.,
kur
užmušė
3 žmo milijoniniai. Cordele mies
ioly UOS ten ją nustelbia vo
Romuvos parke, Montello, Įstatydamas į didelį pavo
NO DOLERIŲ
tely, turinčiam tik 700*
Addis Abattą. Nors ant i kiečių radio stotys. Tsb. nes.
Mass., kur galėtų kiekvie jų. Kiti darbininkai beban
gyventojų
tapo sužeist:
Tupelo,
Mass.
viesulas
pačios sostmės šį syki
nas lietuvis susitikti savo dydami ji išliuosuotį, pa Trenton, N. J. Bal. 3, — bombų nemetė, bet bom
suardė vandens reservoirą. net 500 žmonių.
SUDEGĖ ŽMOGUS
. senai matytą draugą ar tys buvo dalinai žemės pri Suradimas, nuteisimas ir bardavo ir apšaudė iš kul
draugę, brolį ar seserį, gi slėgti, bet jiems pavyko nužudymas vieno vokiečio kosvaidžių priemiesty Surmines ar pažįstamus ir pa išsikapstyti. Nelaiminga ateivio ir dar nelegaliai at kaki esantį aerodromą ir Br:dgenort, Conn. Bal. 4 i
sidalinti
mintimis apie sis dirbo kaipo WPA pro vykusio į šią šalį, New du orlaivius. JVieną orlaivį — John Demko, 65 m. am
Jersey valstybei kainavo
žiaus sudegė, kuomet užsi
prabėgusias linksmas ar jekto darbininkas.
su
uždegančiomis
bombo

virš milijono dolerių. Tuo
degė namai kuriuose ji" i
liūdnas dienas bei pamaty
mis
padegė.
MŪSŲ
TAUTIETIS
gyveno.
“
brangiuoju
”
ateiviu
buvo
ti įvairių kolonijų jaunimo
Nevv York, Bal. 3 — Po vokiečių ekonomistu Dr
Bruno Richard Haupt- Užpuolimas nugazdino
S-s.
būrius.
trijų valandų svarstymo Gebhardt’u. Jinai įsimyl
mann, Lindberghų kūdi gyventojus, kurie skubiai
IŠPILDĖ SAVO
prisaikintieji
teisėjai (ju- ir nueina pas jį dirbti
v
•
V
V
—
kio pavogėjas ir nužudyto- pradėjo kraustytis į apy ii
PRIŽADA
vyri
įonnon
rHincmronrh
TĖVASIR SŪNUS ŽUVO
ry) išnešė nuosprendį iš taipgi palaikydama inty
jas. Taipgi manoma, kad linkės kalnus su savo j
AUTOMOBILIAUS NEteisinantį,
Verą Stretz, mius santykius. Tuom tar
i,
dabartinis New Jersey val manta, kokią* įgalėjo pasi Pittsff^ld, Pa., Bal. 4
LAIMĖJE
Tūlas John Kepka, 45 m. nužudžiusią Dr. Fritz Ge pu Dr. Gebhardt buvo ve
stybės gubernatorius, H. imti.
amžiaus vra pareiškęs sa- bhardt, žymų nacių atsto dęs ir turėjo žmoną ir šei
G. Hoffman, su HąuptmaSpringfield, Mass. Bal. 4
vą šioje šaly, kuris buvo myną Vokietijoje. Vasar:
nno mirtimi palaidojo sa
— VVilliam Jasmin, 22 m.
I.IKUĮ
Vokietijosp^Sū m. gis lankosi Vokie
' vo pdlitifi?
tapo vietoje užmuštas, o
siąs. Šį rytą Kepka rastas ambasadorium Washing- tijoje ir vėl sugrįžta. Ik
natorius dėjo visas pastan
jo tėvas, tVilfred Jasmin,
to laiko mergina praded;
nusišovęs savo kambary. tone.
gas, kad šią bylą atnauji
76 metų mirė keliomis va
Trumpa šios bylos isto dasiprotėti kur ji įklimpu
Prižadą išpildė.
nus ir Hauptmanną nuo
landomis vėliau, kuomet
rija tokia: Vera Stretz iš si. Pareiškia, jei jis nega
mirties išgelbėjus iki pas
jų automobilis įvažiavo į
mokslinta, baigusi univer lįs jos vesti tai ji santy
laptis šios baisios piktada
stovintį troką. Nelaimės
MIRĖ
MAJORAS
ALEK
sitetą, susipažįsta su taip- kius su juo turinti nutrau
rybės nebus visiškai išaiš
priežastis, tai neapšviesta
pat
nepaprastai gabiu ir kti. Vieną vėlų vakarą ji:
kinta. Tuomi sukėlė di Kaunas — Kovo mėn. 9 SANDRAS ARDICKAS aukštus
gatvė, dėl buvusio potvy
mokslus išėjusiu pasišaukia minėtą mergi
džiumoje pasipiktini m o
nio. Tame pačiame auto
d.
Apaštališkos
Nuncijana į savo kambarius pre
dėl tokios legalės procedū
mobily važiavę, lengviau
Vasario 5 d. Kaune, ka NESIDUOKITE APGAUTI tekstu, kad susirgęs. Ja
tūros atstovas, Mons.
ros sutrukdymo.
sužeista: Violet Jasmin,
nuvykus jis jai pareiški:
d-ras Samorė, atsilankė ro ligoninėje, staiga mirė
Arthur Jasmin 19 m. ir D.
tikrą tikslą jos pašauki
BOLŠEVIKAI BIJOSI pas L. K. Mokslo Akade Lietuvos kariuomenės ma Connecticut valstybėje,
Jacobs 16 m. Visi iš Westmijos pirmininką, prel. A. joras Aleksandras Ardic kaip praneša p. Žvingilas, mo. Mergina griežtai pasi
TEISYBĖS
field, Mass.
Dambrauską, ir įteikė jam kas. Velionis gimė 1892 kurio žmona gyvena Jew- priešina. Jis bandė naudo
JACK SHARKEY
Boston, Mass. — Pereitą šį iš kard. Pacellio gautą .m. rugsėjo 3 d., šakių ap- ett City, Conn., lankosi ti jėgą, tuomet mergini
UŽDRAUDĖ IŠGABENTI
(Žukauskas)
paleido į jį 4 šuvius ir ji:
sekmadienį, Tremont Tem laišką:
;
skrityje,
Sintautų
mieste

SKARDĄ
rulas
Dirsė
ir
kun.
J.
Ja

Antradienį, bal. 14 d ple kalbėjo iš Rusijos pa
ten mirė.
vakare, Boston Garden bėgęs Paul Veronaff, bap- Valstybės Sekretorijatas lyje. Kuriantis Lietuvos kaičio, MIC., Tėvų Marijo Tai už tokį elgesį Teis
i kariuomenei stojo jon sa I nų Provincijolo vardu ren
VVashington, — Bal. 4— auditorijoj (North Station
1936
m.
kovo
Vatikane,
merginą visiškai iš
istų
ministerio
sūnus,
ku

Valstybės sekretorius Cor- name)
vanoriu ir dalyvavo kovo kąs aukas našlaičiams. mas
mūsų tautietis rio tėvai dar tebėra Sibiro
teisino.
Ją gynė žydas ad
mėn.
5
d.
dell Hull paskelbė visišką Jack Sharkey kumščiuosis
se dėl Lietuvos nepriklau Kun. J. J. Jakaičio adresą vokatas Leibovitz.
uždraudimą išgabenti is su Tony Shucco, Naujos kalėjimo kampėse.Prelate,
somybės. Vėliau dirbo ge paduodąs: 1142 Albany APaul Veronaeff kalbėjo
šios šalies skardą į užsie- Anglijos čampijonu.
Tūrių garbę ir malonu neraliniame štabe, ka ve., Lowell, Mass.
nius.
Draudimo laikas Jack Sharkey, buvęs pa apie Rusijos skurdą ir
riuomenės intendantūroje Iš to aišku, kad pasiva ITALIJA DŽIAUGIASI
skelbiamas nuo bal. 6 d. i- saulinis sunkiojo svorio vargą, badą, iliustravo pa mą Jums pranešti, kad ir paskutiniuoju metu — dinęs Dirsė yra apgavikas.
veikslais. Atėję į prakal Šventasis Tėvas su ypa
kį liepos 1 d.
KARO LAIMĖJIMAIS
čampijonas, jaučiasi taip bas bolševikai, bandė su tingu džiaugsmu teikėsi kariuomenės tiekimo val Šis apgavikas renkąs po
vieną dolerį ir pažadąs
gerai, kad jis sako jog ita ardyti susirinkimą. Jie priimti tuos sūniško atsi dyboje.
lą Shucco išmušęs laike trukdė kalbėtoją. Bet atė davimo jausmus, kuriuos Velionis uoliai dalyvavo “prisiųsti iš kun. Jakaičio Roma, Italija — Italijoj
pirmųjų penkių roundų.
jus policija karštuolius Jam — Apaštališkai Nun- Įvairiose visuomeninėse ir globojamos prieglau d o s diktatorius sako, kad ka
ras su Ethiopija jau be
Jack Sharkey sako: “Aš nuramino. Tas parodo, kad cijatūrai Kaune tarpinin sporto organizacijose, bū lėkščių aukotojams”.
Athol, Mass. — Kovo 27
Kun. J. Jakaitis, MIC. veik baisias. Beliko tik li
dabar
jaučiuos
daug
ge

bolševikai
bijo
teisybės.
d. mirė Antanas Davidokaujant — pareiškė penki damas daugelio organiza gyvena ne Lowell, Mass, kučiai Ethiopiios kariuo
riau, negu tada kai aš lai
nis, 62 m. amžiaus, LDS 4
šimtai į antrą savo moks, cijų vadovybės nariu. Taip bet Tėvų Marijonų Semi menės užgniaužti.
mėjau
sunkiojo
svorio
ITALU
KARIUOMENĖ
kuopos narys ir veiklus
lo suvažiavimą susirinku pat ėjo atsakingas parei- narijoj, Hinsdale, III.
Į Bet taip esą tik šiauri
čampijonatą.”
lietuvis - katalikas.
I gas ugniagesių organiza- Be to, Tėvai Marijonai niame fronte. Pietiniame
Jack Sharkey dabar sve PASIEKĖ TANA EŽERĄ sių kataliku lietuvių.
Jo šventenybė, laiminga cijose. Už nuopelnus Lie- neturi našlaičių prieglau- fronte Ethiopijos kariuo
Amerikoje pragyveno 28 ria 198 svarus. Jis labai
metus. Paėjo iš Lietuvos, gerai žino Shucco, nes jis Roma, Bal. 3 — Čia pa gelėdama pasidžiaugti Jū- tuvai majoras A. Ardic- dos, o tik Kolegiją, Thom- menė tebesilaiko stipriai.
Stuburių kaimo, Salamieš- su juo kumščiavosi kiek skelbta, kad italų kariuo- sų uolumu, kuriuo ugdote kas buvo apdovanotas Vy- pson, Conn. ir Seminariją, Jeigu taip, tai Italija ne

Šimtai Užmušta Viesuloje
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čio par.
laiko atgal ir jis jį būtų menė pasiekė krantą Tana
taip
pat išmušęs, bet to ežero. Ežeras Tana turi
Paliko dideliame nuliū
dime žmoną ir tris duktė-1 nedaręs, nes norėjęs išban- nepaprastai didelės reikšdyti savo pajėgas kiek mės Anglijai. Iš to ežero
ris ir vieną sūnų.
prasideda garsi upė Nilas,
LDS. 4 kp. valdyba ir roundu galįs išlaikyti.
Sharkey
grūmėsi
per
10
kuri iriguoja didelius Evisi nariai reiškia nuošir
džią užuojautą a. a. Anta roundų ir nė kiek nepa- gypto plotus. To ežero
i vandenį galima esą pa*
no Davidonio žmonai ir vargo.
Šį kartą Jack Sharkey kreipti kiton pusėn. To
vaikams.
žada pirmame rounde ati- Anglija ir prisibijo, nes
LDS. 4 kp. Valdyba.
daryti “ugnį” prieš Shuc- tuomet dideli žemės plotai
Prierašas: LDS Centras, co ir jo nepaleisiąs kol ne- Nilo pakraščiais liktų tydėl a.a. Antano Davidonio išmušęs.
rais. Kad nuraminus Anmirties, jo likusiai šeimai Taigi kumštynės, kaip gliją, Mussolini paskelbė,
reiškia nuoširdžią užuo sako sporto ekspertai bus kad prieš Anglijos interejautą.
įdomios ir smarkios. Rap. sus nebus kesintasi.

turi perdaug kuo džiaug
tikėjimą, paremianti bei i tauto Didžiojo ordinu, Lie- Hinsdale, III.
v • v
w
_____
Patartina
nušviečianti mokslą, Jums,tuvos
nepriklausomybės , Patartina visiems., pas tis.
ir visiems suvažiavimo da medaliu, Latvijos ir Esti kuriuos Dirsė lankėsi tuo-’ “Antena” Budapešte ra
lyviams tėviškai dėkoja. jos valstvbiij ordinais ir jau pranešti Marianapolio šo:
Kain ženklą savo tėviš daugeliu kitų garbės ženk Kolegijos Rektoriui adre Pagal naujuosius statis
su:
tikos davinius visoje Šiau
ko pripažinimo Jūsų dar lu. Palaidotas, su didelė Marianapolis College
rės Amerikoje yra 26.221.bų, Šventasis Tėvas iš vi mis iškilmėmis, dalyvau
Thompson, Conn.
I
sos širdies visiems teikia jant daugeliui organizaci Jeigu Dirsė dar pas ką 784 priimtuvai. Europoje
prašytą apaštališką palai jų ir karo vadovybei, Kąu- ateitų ir prašytu aukų, tai priimtuvų skaičius siekia
apie 23 milijonus, Azijoje
minimą.
no kapinėse.
Tsb. jį paveskite policijai.
j— 2 milijonus ir pusę, c
Teikitės, Prelate, priim
__
pietų Amerikoie — pusanti mano atsidavimo parei “Meilė yra kantri malo — Darbo biržoje Kaune tro milijono.
2.500.006
škimą.
ninga neieško, kas jos yra. šiuo metu
įregistruoti
me^u jregistnioti Azijos radio priimtuvų
Eugenijus Kardinolas visą nukenčia, visą pake- 1.565 bedarbiai (1066 vy- 2.200.000 priklauso japo^
Pacelli.
* į lia” (I. Kor. 13,4—7).
irai ir 499 moters).
nams.
’

j

’ 2.

DARBININKAS

Antradienis, Balandžio 7 d., 1936

Kovo 3 d., miesto ligoni- karą p-nai Zaletskai įteiks ŠEN. MADDEN’O KALĖ Pieno išvežiotojai yra su
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
nėję, mirė Adolfas Bolys, didelę taurę, tai Vyčių JIMO BAUSMĖ PAKEIS siorganizavę į Milk Wagon
TA
Drivers ir Creamery Wor50 metų, gyv. 153 Lever kuopai iš kurios kolonijos
kers Uniją.
bus
gausiausiai
dalyvių.
St., Bostone. Paėjo nuo
Tad visi yra kviečiami Senatorius F. Madden,
Liškevos parapijos. Ame
NORTH BRIGHTON
atvykti
ir linksmai pralei kurs buvo Teismo rastas; SIS NAUJAS
rikoje pragyveno 30 metų.
BAKERY
Paliko seserį, Lietuvc-je. sti vakarą su Vyčiais.
Įkaltu suklastavime PWA.
Savininkai:
F.E.L. darbo kortelių ir nuteistas
Palaidotas
su
mišiomis
iš
J. Trosas ir P. Gelžinis
PAR. SUSIVAŽIAVMO
Kepa Iš geriausios rūšies miltą
VAKARAS
; dviem mėnesiam kalėji
Šv. Petro bažnyčios, kovo
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
RCA
VICTOR
d., 9 vai. ryte, Šv. Bene
mam tapo nuo kalėjimo
krautuvėse North Brighton Bakery
Šv. Petro didžiulė para LDS. ir “Darbininko” 6dikto
HAS ALL 3
kapuose.
Į bausmės paliusuotas. Feduonos su raide “S”.
pija turės savo narių ir narių iir prenumeratorių
deraliam prokurorui Fran
North Brighton Bakerv
pritarėjų susivažiavimą, vajus baigsis
EI! VYČIŲ ŠOKIAI
____ su Šv. Juocis J. Ford rekomenduo
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
zapo švente, gegužės
s<_o____ 3 d.,
birželio 7 d., 1936, Romu- zapo
ARTINASI
jant kalėjimo bausmė sus
Tel. Stadium 8411
vos parke, Montello, Mass. m. šia proga LDS 1-ma
penduota, vietoje to pas
Jame bus daug margumy- kuopa ypatingu rūpestin- Vyčių darbšti šokių ko
kirta $300 piniginės baus
nų ir įvairenybių.
Įgumu rengėiasi tos dienos I misija stropiai rengiasi, Verbų sekmadienį visos mės ir 6 mėnesiai probacikatalikų bažnyčios buvo
Pirma įvairybių bus lei-, apvaikščiojimą atžymėti i kad Naujos Anglijos Vy pilnos žmonių.
jos.
JOSEPH W. CASPER
džiama prie įžangos tikie- savo kolonijoje. LDS 1-į čių Apskričio metiniai šo Kaikuriose lietuvių baž
(KASPARAS)
tų PASOGOS SKRYNIA-mos kuopos nariai supras- kiai, kurie įvyks tuoj po nyčiose vakare įvyko reli
KARLONAS VĖL
v.
GRABORIUS
Hope Chest. Pusšimtis .pa-darni kat. spaudos svarbą, 1 Velykų — šešt^iienį, ba giniai koncertai, o svtainėBĖDOJ
494 E. Broadway,
• rapijos moterų uoliausiai I tos dienos paminėjimą landžio 18-tą, Copley Pla se religinio turinio veika
r
South Boston, Mass.
darbuojasi tos skrynios pradės bažnytinėmis pa za viešbutyje, Bostone, lų vaidinimas.
Frank Karlonas vėl pa
Office: Tel. S. B. 1437
gavimui ir jos pripildy maldomis šv. Mišiomis, būtų pasekmingi. Gros So. Bostone, Šv. Petro puolė bėdon. Šį kartą tapo
Res. 158 W. 7th St.
gegužės 3 d., 8:30 vai. ry “The
Original
Teddv par. bažnyčioje, choras, suimtas už nelegalų par-;
mui.
-Res.:
Tel. S. B. 3960
• J.
Bears” orkestras. Pradžią vadovaujant muzikui Ra davimą revolverių tūlam
1
Pamarginimuose bus te.
Patarnavimas
dieną ir naktį.
A.
8-tą
vai.
vak.
Įžanga
75c.
Vakare-gi
bažnytinėje
plati sportų programa.
polui Juškai išpildė naują Richard Riley, 187 W, 7th
fe;:
Vyčiai gelbiami, gerbiamų svetainėje įvyks įdomus Vyčiai ir iš apylinkių kantatą: “Nuo Alyvų Dar St. Pastarasis, girtas bū-i
8
vakaras
su
turininga
pro

mūsų profesionalų ruošia
i.
kolonijų rengiasi atva želio iki Kalvarijos”. Šis damas, su dviem revolve
visokeriopas rungtynes. grama. Programos pagrin žiuoti į šokius. Gauta ži nepaprastai gražus, dva riais užsimanęs savo žmo
F. WAITKUS
I<
diniu
dalyku
bus
vaidina

Bal. 2 d., po savo pamal
nių iš Norwood’o, Worces- sią keliantis bažnytinis ną “pamuštravoti”. Ši pa
LIETUVIS graborius
•>
K
409 VVINDSOR ST.
dų pranciškonai susirinki mas teatras “Knygnešio ter’o, Providence, R. I., muzikos kūrinys išpildy spruko ir apsiskundė poli
■<ss
- ■>
duktė
”
.
Bus
atpasakota
CAMBRIDGE, MASS.
me nutarė turėti savą sta
cijai. Policija netik Riley
Lawrence, ir Athol, Mass. tas artistiškai.
' ■: *" ■
Prieš lietuvių bažnyčią
lą, parapijos susivažiavi j vajaus paskutiniai ir galu Bus margumynų. Tą vasuėmė, bet ir Frank Kar
Ofiso
Tel. TROtvbridge 7S8O
tiniai
daviniai
iš
kontesto
me, kaip pernai. Prie to.
Reikalingas Driveris dri- toną už revolverių parda
Ofiso Tel. KJItkland 9221
•M
paėmė daug įžangos tikie- eigos, žodžiu pilnas vaiz- Jonas Bates išdirba iš vinti troką ir dirbti ant vimą. Jam nustatyta $5000
8
Kanto Tel. TROwbri<lge 6434
■ das užbaigimo “Darbinin geriausios rūšies mėsų farmos. Dėl atlyginimo su kaucijos.
tų parduoti,
Sąžiningas ir Rūpestingas
S-s. skilandžius, dešras, beko sitarsime. Atsišaukite tuo
PATARNAVIMAS
Bal. 3 d., 8:30 vai. vak., ko” vajaus.
Maldos Apaštalavimo Dr.,
nus ir t.t. pagal lietuvių jau. Wm. Latkin, P. O. POLICIJA PAĖMĖ 4
MODEL C8-19
nutarė turėti spėjimui sal “KNYGNEŠIO DUKTĖ” skonį.
Box 13, So. Easton, Mass. TROKUS SU ALKOHO I MODELIS ('8-19 yra gražus
Tel. South Boston 0815
dainių, iš Lietuvos ir paė
console” aukštos rūšies radio
Jonas Bates 327 Dor
Kas
yra
toji
“
Knygnešio
LIU
su kuriuo galima gauti ne vien
IŠ LIETUVOS
mė išparduoti 100 įžangos
chester St., So. Boston.
Duktė
”
?
Nevienas
pama

tik Amerikos programus, bet ir
D. A. ZALETSKAS
SALDAINĖS!
tikietų.
viso pasaulio. Taipgi galima gau
nys,
kad
tai
mergelė,
kuri
Penktadienio
vakare
po

••• "E
3Ką tik gavome iš Lietu
c
Bal. 5 d., Blaivininkai
ti aviacijos, policijos šaukimus ir
Į Tel. So. Boston 0823
Graborius - Balsamuotojas
užsitarnavo
tą
vardą
per
vos
skanių saldainių. Dė licija padarė kratą viena- “amateur phone”. Tai tik su
padarė pasiryžimą nepasi savo tėvo palikimą, tai y-l I LIETUVIS DANTISTAS
me Endicott gatvės gara- šiuo radio tegalima tą gauti, nes Patarnavimas dieną ir naktį
žutė 2 svarai — $1.10.
duoti jokiai draugijai. Ski
ra
kritusio
auka
tėvo,
vai

TT^sUakvkito
‘
Darbininke
’
tm-i Magiškus Smegenis, Ma| DR. M. V. CASPER Užsisakykite Darbimnk . džiuje ir tenC11rado 4 trokus jis
Fanerai Home ir Bes.
ria dovaną $6.00 pinigais
giską Aki >r Metalines Tūbas.
prikrautus su 500 galionų
ir pardavinės įžangos ti- kelis. Taip ir ne. “Knygne l Arti Municipal Building
564 East Broadway,
Ateikite ir pama- e
95
PARSIDUODA FARMA su 16 alkoholio, už kurį nebuvo
kietus. Paėmė 75.
Rap. šio duktė”, tai reiškia, kad Į 525 E. Broadvvay, S Boston akrų
So. Boston, Mass.
tyti ir pasiklausyti *
žemės, namas, barnia, 9 kar Į mokėta
ne pats knygnešys tėvas
valdžiai taksai. šio
I
Ofiso Valandos
naujai išrasto ra
vės,
1
arklys
ir
visi
ūkiški
Įran

ir nuo 1.30 ik)
vaidina generalę rolę to į- Įj 5Nuoir 9nuoiki6 12ikiryte
kiai. šieno nereikia pirkti. Gail Policija visą “lobį” konfis dio, kuris Tamstas
NEBUS PAMOKŲ
8 vai. vakare. Ofivisus nustebins. Taipgi sužinokite
vykio, bet jo duktė. Ir štai i sas Uždarytas subatos v:Aarais ir imą padaryti gerą gyvenimą. Par kavo.
apie
mūsų lengvas sąlygas išsi- DUEEN ANN LAUNDRY,
Ė
nedėidieniais,
taipgi
serėvomis
nuo
__________
jo duktė, paseka savo tėvo
siduoda dėl senatvės. Atsišauki
12-tos dieną uždary tas.
Ateinantį ketvirtadienį pėdomis ir nuveikia did
te: Joe Navazelskis, King St., W. LAIMĖJO 6 VALANDŲ mokėjimo.
INC.
Taipgi nuimu ir X-Ray
Hanover, Mase., telefonas Rocklietuviškų pamokų Tėvas vyriškus darbus. Bet kas
STANLEY
’
S
STREIKU
LIETUVIU
SKALBYKLA
land 493-J 2. v.
Urbonavičius neves. Jos į- domina, kad žmogus nors
i Skalbiame ir prosiname visokius
RADIO SHOP
'____ _
j drabužius. Sies paimame ir prista
vyks bal. 16 d.
343 W. Broadway, So. Boston
Lietuvis Dantistas
ir dideliems darbams skir
tome drabužius visur,
kaip tai:
Bostono
virš
1000
pieno
Tel. SOUth Boston 0558.
i So. Boston, Cambridge, Brighton
tas, negali pats vienas jų DR. S. A. GALVARISKI PASINAUDOK ŠIA PROGA išvežiotojų
(milkmonų),
Dorchester ir kitur,
BASEBALLNINKAMS įvykdinti. Jam eina žymios
Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
m
.
J
,
.
.
penktadieny,
buvo
sustrei(GALINAUSKAS)
Tuojau paduok užsakymą uzsi- t
„
pajėgos į pagelbą. Ir tik
vimą už pigią kainą.
MEAT MARKET
sakant nauja, puiku STEWART- *av§- Bet P° 6 valandų,
Vyčių baseballninkų ra vienybėje galybė! Vieny
Tel. So. Boston 2300
7-9 Ellery St., So. Boston
WARNER RADIO.
streiką laimėjo ir sugrįžo
Tel. So. Boston 2923
telio nariai ir nauji para bėje ir teisingame bei są 414 Broadway, So. Boston
Mes priimsime mainomis Tams- Jarban. Streikas prasidėPETER
KISIELIS
pijos basebalninkai, nuo žiningame ryžtume nors ir Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. tų seną radio
/11 arba (Ygramafoną
1*0 d O ITir
z—\v • V i
*1 • "
jo
12:30
is
ryto
pasibaigė
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir
16 iki 30 metų, šiuomi yra vargai, bet pagimdo galiū I nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.
339 Dorchester St.,
Stewart - Warner Radios yra 6:30 vai. tą patį rytą, to
pagal susitarimą.
kviečiami susirinkti para nus. Kova laimima. Tai
(Corner Middle St.)
Į LIETUVIŲ KEPYKLA
I
geresni tuomi, kad pasiekia toliau dėl ir pieną dar suspėjo iš
pijos salėn, 492 E th St., c< Knygnešio Duktės” vei
So.
Boston,
Mass.
Kepame
geriausios rūšies
už kitus ir nedaro tiek braškėji vežioti
nors pavėluotai.
i duoną kaip rugynę taip ir
bal. 7 d., 8 vai. vak.
Geriausia ir šviežiausia Mėsa
mo.
kalo pagrindinė mintis.
Tel. So. Boston 2660
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
Mes duodame išsimokėjimui ir Jiems grąžinta 10% algų, Žemos Kainos. Uždyka pristatome.
S-s.
i
iš geriausių miltų. Visose bukurs
buvo
nukirstas
1932
pristatom
Į
namus
už
50
mylių
Lietuvis Dantistas
MANĖ PRARIJĘS SAVO
Ičemėse reikalaukite K. Plevotolumoj nuo Bostono ir įtaisome. m. Dabar jie gaus 38.00
DANTIS
. ko duonos. Mes tiesiai iš keROLAND KETVIRTIS & CO.
MIRĖ
A. L. KAPOČIUS 322
i pyklos pristatome duoną į na
W. Broadway, So. Boston. savaitėje, o jų pagelbininmus.
i
kai
31.00
vietoj
$35
ir
$28.
Tel.
SOUth
Boston
4649.
James Garron, 40
ta-1 Kcv0 30 d ( staiga mirė 251 W. Broadway, So. Boston
4U m. taK. PLEVOKAS, sav.
DACC MOTOR
po skubiai iš Lawrenco Anėiė Pesinienė, 50 metų, Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
131 C. St., So. Boston, Mass.
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
policijos atgabentas į Bos- gyv 103 W. 6th St. Ame- Seredomis
ar
KVdO PARTS Co.
nno 9 iki 12 v. dieną.
tono miesto ligoninę, nes rįp-0je pragyveno 30 m. i Subatomis nuo 9 iki G vai. vakare.
nuo 9 iki 12 vai. dieną.
i
jis rašteliu pareiškęs pra- paliko vyrą, du sūnų ir Nedėliomis(pngsil
sutartį)
l
rijęs savo dirbtinus dan- dvį dukteri. Viena jų yra
JUOZAS M. DILIS
IR
■
tis. Padarius keletą X-Ray seS5U0 Liguoria KazimieLAIKRODININKAS
Tel. ŠOU lieston 3735
nuotraukų, kurios jokių rįetė. Laidojama iš Šv. Į Tel. Trowbridge 6330.
Tel. ŠOU Boston 9621>
dantų jo viduriuose nepa- Petr0 bažnyčios, bal. 3 d.,
Parduodu įvairiausios rūšies
280 BROADtVAY, SO. BOSTON.
rodė. Vėliau dantys rasta 9 val ryte, Naujos Kalva- JOHN REPSHIS, M. D.
auksinius ir sidabrinius daik
jo kambary po lova, o jis rijos kapuose,
tus. Taipgi ir pataisau.
(REPŠYS)
Rengia
manė, kad prarijęs.
nnoo
motor
LIETUVIS GYDYTOJAS
nuoo parts co.
366 W. Broadvvay
Bal. 2 d., miesto biednų
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—b
Specialis Išpardavimas
SO. BOSTON, MASS.
name, Long Island, mirė
BATERIJOS
.....
$3.95
MUZIKAS i Adomas Matulionis, 46 m.
278 Harvard Street,
SEKMADIENĮ,
ĮMAINANT H< SENĄ
kamp.
Inman
arti
Centrai
Sq.,
BATERIJA
RAPOLAS JUŠKA J! Paėjo iš Šiaulių parapijos.
S. BARASEVIČIUS IR
Amerikoje pragyveno 27
Cambridge, Mass.
Uždedame Brake Bands
SUNŪS
Dabar nupigintomis kainomis.
Moko muzikos, piano metus. Paliko brol. JuozaSENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
Tel. ŠOU Boston 9620
ir dainavimo. Specia- ĮĮjpą, gyvenantį FlemingtoLIETUVIŲ GRABORIUS IR
SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU Boston 3735
Lietuviu Salėje, E. ir Silver gatvių, So. Boston, Mass. 280 BROADIVAY, SO. BOSTON.
les pamokas duoda | Į ne, N. J., kurs rūpinosi veBALSAMUOTOJAS
STOVE
EXCHANGE
Hjiionies laidojimu. A.a. Avaikams.
TURI
NOTARO TEISES
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c., vaikams 15c.
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
domas tapo bažnytiškai Naują
254
W.
Broadway,
So. Boston
Pečių ir Aliejinią Burnerią.
Tel.
Šou.
Boston
2590
|
palaidotas,
Šv.
Benedikto
Adresas:
i Garantuoti Aliejiniai Bumeriai—$7.75
113 Ames St., Brockton, Mass.
kapuose, bal. 5 d.
Tel. Brockton 390
Dalys visokią išdirbysčią
933 E. Broadvvay,
Gydytojai sako, kad juokas žmogui yra labai EDMAN'S SHOE SHOP
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Laidotuvėse
patarnavo
SO. BOSTON, MASS.
sveika ir naudinga. Taigi, jei mylite juokus, tai ateiTel. Columbia 2537
Naujai atidaryta čeverykų
grab. Juozas Kasperas.
Pečius parduodame, perkam ir mainom
, kitę Balandžio 19 d. 7:30 vai. vakare į Lietuvių sve krautuvė So. Bostone, parduo
I
Orindims patiesalai ir matrosai
N
tainę,
tai
turėsite
tiek
daug
juokų,
kad
užmiršite
vi

da gerų išdirbyščių moteriškus
269 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. Devonshire 8522
sus dienos rūpesčius.
eeverykus už žemas kainas.
P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
I
“Žentai iš Amerikos” vaizduoja, kaip Amerikie DOUGLAS išdirbystės
BOSTON BUILDING
Efl
GRABORIUS - UNDERTAKER
BROADWAY LUMBER čiai nuvažiavę į Lietuvą važinėja piršlėms ir kaip jie moteriški
čeverykai užyJtvU
CO.
WRECKING GO. INC.
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
žargoniškai kalba ir derasi dėl pasogos. Šis veikalas
Lentos, darys langai ir kitokia
ČEVERYKŲ
C3 tfl
juokų duos iki soties.
258 W. BROADWAY,
Išardytų namų visokia
SO. BOSTON, MASS.
namams materijolaa
kainos nno $1.00 iki ipJiuU
medžiaga — medis, Pil
Telefonas SOUth Boston 4486.
Taipgi pamatysite ir rimtą veikalą “Prakeikti Pi
312 W. Broadvvay
tos
- Cementas ir Paipos.
459 W BROADWAY,
So. Boston, Mass.
nigai”. Kas ateis į šį vakarą, kiekvienas bus paten-Į
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
538 Albany St
kintaS.
TEL. ŠOU 9419
So. Boston, Mass.
16-18 Intervale Street,
♦
Montello, Mass.
Boston, Mass.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.
ik
y
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Balandžio-April 19,1936

i

karams

dalis.

BRAKIES

3.

DARBININKAS

Antradienis. Balandžio 7 a., 1936

kų kareiviai nukovė J. (Alytaus ap.) slaptai at- dojimo laiku okupantai'
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Stančiką.
vykę iš Vilniaus krašto apstojo kapines žmones su
Rugpiūčio mėn. Žimilių Druskininkų lenkų žval- durtuvais ant šautuvų, o
kaime nužudė Jurkonį An gybos agentai Michalovs- už 100 metrų nuo kapinių
M. Kilmoniute, LDS 1-mos kp. kont. pralenkė SoNUŽUDYTIEJI LIETUVIAI linkės) lenkų žandarai nu taną
ir jo žmoną Mortą. kis su sėbru revolverio šū- Mikalinės seržantas Dut- fiją Rimaitę ir atsistojo į vajininkų frontą. Kun. J.
(Sąrašas nepilnas)
žudė Zibalų koplytėlės Spalių 7 d. Guronių km. viais sunkiai sužeidė kun koviakas su 8 kareiviais Bružikas Įsigavo Į antrąsias eiles. Pereitą savaitę pirkun. K. Lajauską. Žudi (Seinų apskr.) lenkų par Juozą Bakšį, kuris nuo turėjo paruoštą kulkosvai- myn pasivarė VI. Brazauskas, K. Vosylienė ir K. Na1919 METAIS
kams lenkų teismas 1926 tizanai nužudė Kazį Visoc žaizdų ligoninėj mirė. Juo- dį. Matyt, kad nekaltas dzeika.
Sausio 20 d. lenkų parti- m. rugpiūčio mėn. tepas- ką.
diškio vienk., Ceikinių vai- kraujas okupantams nedašoko dirbti ir štai šiandien
zanai nužudė Dalinos km. kyrė 8 mėnesius kalėjimo. Lapkričio 9 d. Liubavos sčiaus, Švenčionių ap., Cei- ve ramumo.
ją matome vėl pirmose
(Lydos ap.) 1) Ulbiną-Na- Rugpiūčio m. Kaltinė- miest. lenkų partizanai nu kiniu policija nužudė Mar-' Liepos 16 d. Biekšių km.,
viką Juozą, 50 m. amž., 2) nuošė (Švenčionių apskr.) kovė valsčiaus raštininką, cinkieną ir jo žmoną.
kontestininkų eilėse.
i Valkinyku v., lenkų KOP
Ulbinienę - Navikienę J., lenkų kareivis nušovė gim- du milicininku, mokytoją
’ Pereitą savaitę iš Bosto
23 bat. 4 k-po sarg. nušo1925
METAIS
45 m. amž., 3) Ulbiną-Na- nazistę Rapnikaitę Julę, j Černių ir krautuvininką Balandžio 25 d. Gardino
niečių gerai pasivarė pir
Biekšaitę Julę, uz ne
viką Ant., 20 m. amž., 4) Kareivis gavo pabaudos 3 Žilinską.
myn VI. Brazauskas ir K.
kalėjime lenkų slaptoji po sutikimą šnipinėti plut.
Tobelskį Alfonsą, 30 m. paras arešto.
Vosylienė.
Lapkričio 22 d. VardžiaVronos naudai.
amž. ir 5) Molį Apolinarą, Rugsėjo 20 d. Klevų km. kiemio sodž. (Breslaujos licija nukankino Grigą A- I Balandžio 18 d. Kalvių
Brockton, Mass. — Nuo
26 m. amž.
į (Seinų apskr.) 3 lenkų ka- apskr.) lenkų kareiviai nu dolfą, 21 m. ir Gaidį Ed kaime, Valkinyku vaisė ,
kovo 30 iki balandžio 12 d.
vardą, 46 m. amž.
Balandžio 19 d. Vilniuje reiviai, kuriuos vežė į Su- žudė Petrą Varenecką.
lenkų
kareiviai
iš
pasalu,
kun. J. Bružikas skelbia
lenkai nužudė rašytoją valkus, aniplėšė ir užmu- Lapkričio 22 d. Didžia Lapkričio 17 d. Lukiškio nušovė Šimą Jakučionįi
misijas Brocktone, Šv. Ro
kalėjime nuo kančių mirė
t
Vaiterį ir vėliau 54 žydus.
Leončiką J.
salio sodž. (Breslaujos Sakalauskas Aleksas.
Lenkai jo nepakentė už
ko parapijoje, kur klebo
Gegužės 24 d. Vilniuje Bukliškiu kaime, Tverė- ap.) lenkų kareiviai ir par
platinimą
savo
krašte
lie

nauja kun. J. Švagždys, L.
lenkų kareiviai nušovė Pe- čiaus vaisė., žiauriai kan tizanai išniekino ir nužu Gruodžio 13 d. Vilniuje tuvybės ir neprisidėjimą
D. S. Centro pirmininkas.
M. KILMONIUTĖ,
trą Pačinską, 17 m.
kindami nužudė Telyčėnai- dė Labuckaitę Eleną ir ta nuo sumušimo lenkų poli prie jų žvalgybininkų. Ja
Jam čia labai sekasi pla
cijos mirė Tijūnėlis V.
Rugpiūčio 17 d. Linkme- tę.
me pačiame kaime nušovė
kučionis paliko žmoną su Marytė Kilmoniute yra tinti “Darbininką”. Pris
nyse (Švenčionių apskr.)
1928 METAIS
1922 METAIS
Korlą Kazimierą.
keturiais vaikais. Vyriau- viena iš veikliausių ir uo tatė didelį “bodą” naujų
lenkų žandarai nužudė Ru Sausio 8 d. Giedraičiii Gruodžio 3 d. Kučiūnų Balandžio 12 d. Netoli sįas vaikelis 7 metų, o jau liausių “Darbininko” pla
tintojų ir rėmėjų. Nėra “Darbininkui” skaitytojų
kšėną Liudą.
valsčiuje lenkų žandarai bažnytkiemy (Seinų ap.) Druskininkų (Gardino ap- niausias tik 5 mėnesių.
gaudamas 2,400 balsų. Jei
Spalių 3 d. Perkalių km." sušaudė Lechavičių Juozą. ’enkų partizanai nužudė: skrityj) lenkų kareivis Ba- Gruodžio 26 d. Antakal- buvę tokio “Darbininko”
jam taip ir toliau seksis,
lenkų kareivis užmušė Vin Gegužės 6 d. Vaitakie Launkonį Augustą, 50 m., nach nušovė vietos gyven- n£g
Maišiogalos vals., parengimo, kuriame ji ne M. Kilmoniutei yra rimto
būtų Įdėjusi širdies ir dar
cą Čemešką.
i mio kaime (Seinų apskr.) Ramanavičių V. 40 m.. tojus. Juozą Mikalauską nušovė Juodką Juozą,
bo. Šiomis dienomis jai pavojaus netekti pirmeny
Lapkričio 15 d. Pakalnė lenkų kareiviai peršovė Kazlauską Petrą 40 m., Si ir P. PetrušĮ. (Tai buvo
19a5 METAIS
pasisekė pralenkti Sofiją bės. Bet žinoma, nežinia
je (Utenos apskr.) lenkų Joną šupšinską, kuris ge rutį Vincą 27 m., Petravi Marcinkonyse. Lenkai nuką ji mano.
lenkareiviai nušovė Antaną gužės 9 d. mirė.
čių Martyną 18 m., Samu- žudė ne Juozą Mikalauską, Kovo 29 d. Vilniuje, per Rimaitę, kuri vajuje labai
bet Joną Mikalauską ir ne
_ slaptoji policija
stipriai laikosi ir atsistoti Nashua, N. H. — Nese
Sirgėdą.
Gegužės mėn. Seinų ap chovą Tarasą 22 m. ir Karbet
Joną
Pettardymus
smarkiai
sumu

niai J. Valstybėse Įvyko
Į vajininkų priešakyj.
P. PetrušĮ, 1
Nočios km. (Trakų aps.) skričio lenkai užmušė I- kliunienę Juzę.
šė
Astašauską
Bronislavą,
i dideli potvyniai, kuriuose
nužudė Valentukevičių.
Gruodžio 16 d. Marcin rūšį. “D.” Red.).
vošką ir J. Zimnicką.
kuris nesulaukęs teismo So. Boston, Mass. —Pra-' daugybė miestų nuo jų y1929 METAIS
1920 METAIS
Liepos 14 d. Kašėtose konyse (Gardino ap.) len
kalėjime mirė.
dėjus “Darbininko” vajų, ra nukentėję. Tos nelaimės
kų
policijos
agentas
nužu

Birželio 12 d. Raibučių
Kovo 26 d. Termos vien-’ (Lydos aps.) lenkų polici“M. V.” M. Kilmoniute pirmutinė neišvengė ir Nashua, N. H.
km. (Alytaus ap.) lenku
kiemio, Dūkšto vaisė., len- ’ ja mušė, iki užmušė Vin- dė Tomą Ščesnulevičių.
įstojo Į vajų ir smarkiau- Šiame mieste nemažai nuGruodžio
30
d.
Apie
NoKOP
kareiviai nušovė
kų kareiviai nužudė Pet- Cą Ščesnulevičių ū Blaškų,
siai varėsi pirmyn retai kentėjo ir lietuviai. Nežiūkelį, žmoną, tarnaitę ir du j Liepos 14 d. Sventojaus- čią (Lydos ap.) lenkų po Gražėną Stepą.
i
ka-m užleisdaia pirmąsias rint didelių potvynių K.
vaikus.
j ko km. (Seinų aps.) lenkui licininkas nužudė Praudos
1930 METAIS
“Darbininko”
Moterų Sąjungos Conn. vietas. Ji šiek-tiek pavar- Nadzeika
Spalių 20 d. Punske (Su- partizanai nužudė Lazdijų km. Juozą Budniką - Ned- Gegužės 18 d. Mitraukos
gusi
davė
pirmenybę
ir
kivajuje
dirba
išsijuosęs,
valkų ap.) sušaudė Joną pradžios mokyklos moky- zviecką.
km., Varėnos valse., lenkų Apskr. Kuopoms pranešu, tiems, bet pamačiusi, kad Jis pereita savaitę padarė
1923 METAIS
Sąjungos
Murauską.
toją, dzūkų poetą Petrą t
kareiviai užmušė Korkuti kad Moterų
Sausio
31
d.
Gerdašių
Conn.
apskričio
pusmeti jau vajaus pabaiga nebe- didelį žingsnį pirmyn praGruodžio 24 d. šarkiš- Mackevičių.
Jokūbą.
nis suvažiavimas Įvyks toli, vėl visu smarkumu lenkdamas P. Glugodienę.
kių km., Valkinyku vaisė.,’ Liepos 29 d. Kapiniškių km. (Seinų ap.) lenkų ka
1931 METAIS
lenkų kareiviai nužudė Mi- km., Merkinės v., lenkų reiviai nužudė Antaną Bu Rugpiūčio 18 d. Vilniuje balandžio 26 d. š. m., Šv. i
KONTESTANTININKŲ STOVIS:
liauską Augustą, 64 m. kareiviai nušovė Balį Kru- dėki.
sušaudė Šimkūną. Šimkū Andriejaus parapijos sve
Vasario 8 d. Žagelių km. nas tuo laiku tarnavo jų tainėje, Church ir Stanley
amž.
šą.
Kilmoniute, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 25,600
(Merkinės
valse.) nužudė kariuomenėj, 1 p. art. Vil gatvių, New Britain, Ct. iM.
1921 METAIS
j Rugpiūčio 1 d. VaikštėKun. J. Bružikas ......
:................................. 24.500
Kovo 17 d. Netoli Janiu- nų km. (Trakų apkr.) len- mokytoją Bloznelį Juozą. niuje.
Suvažiavimas prasidės Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass........................ 23.500
26 d. Liškiavoj (Alytaus
1-mą
valandą po pietų.
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass.................... 22.500
1932 METAIS
ap.)
nužudė
du
Grigelius.
L ST. LIQUOR STORE
Sausio 23 d. Seinuose Šis suvažiavimas turės J. Andriliūnas. šv. Pranciškaus par. kontest... 17,285
27
d.
Didžiasalio
km
Parduodam geriausius Įvairių rū
’enkai nukankino Januške svarstyti Naujų narių va J. Glavickas, 108-tos kp. kont........................... 14.850
? (Seinų ap.) lenkų karei vičių.
siu TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ ir
jaus eigą ir apie būsimą F. A. Kundrotas. Phila. Pa................................ 14.645
VYNĄ.
viai nužudė Povilą Šači- Spalių 14 d. Vilniuje su Trilypę gegužinę, kuriai O. Saurienė, LDS 1-mos kn. kontestantė ....... 13.760
Visokiose įtalpose: Bonkoms, Gorčiais
kauską 90 m., Mikelioni baudė Juozą Bakanauską. jau laikas paskirtas birže A. J. Pateckis, Hartford, Conn........................ 13.225
ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir už
Praną 60 m. ir Urbaną Prie mirties stulpo stovint lio 14 d. š. m., Linden V. Blavackas. LDS 7-tos kp. kont........ ........... 12,150
sienio, pasirinkimas didžiausias ir įvairiausias. . POKH.IAMS, VESTU
Brazauskas. LDS 1-mos ko. kontestantas... 12.125
,Juozą 19 m.
-orėjo atsisveikinti su s? Park, Naugatuck, Conn. VI.
VĖMS. NA M l TOSE VAIŠĖMS ir BA
B.
Mičiūnienė.
New Britain, Conn............
9,425
Kovo 9 d. Puvočių km
LIAMS. Specialiai kainos sumažina
Taigi kviečiu visas kuo
'To draugais lietuviais ir
8,600
J.
Jeskelevičius,
LDS
1-mos
kp.
kont.
...
mos. l’ristatoin greitai ir veltui. At
(Gardino ap.) lenkų žan
pas skailin^ai prisiųsti at J. Makštutis, Scranton, Pa......................
prašneko
lietuviškai.
Tuo

daras nuo 8 ryto iki 11 vak.
7,050
darai smarkiai sumušė
stovių ir pagaminti nau K. Vosylienė, LDS 1-mos kn. kontestantė
V•
met
nrie
jo
stovėjusis
poPašaukit SOU-th Boston 4147
7,050
Gelčių Joną, kuris nuo
dingų įnešimų apskričio ir K. Nadzeika, Nashua, N. H......................
"učnikas
drožė
jam
į
vei

PAS STRIGUNĄ
6,750
žaizdų tuojaus mirė,
visos organizacijos gero Paula Glugodienė, CJeveland, Ohio .......
195 L STREET, SO BOSTON, MASS.
dą
už
lietuviu
kalbą.
6,500
dino ap.) lenkų žandarai.
vei.
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont.........
5,740
1933 METAIS
9 d. Marcinkonyse (GarM.
Jokubaitė,
5,635
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont............
Prie Vievio lenkų KOP
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES įvairiais būdais kankinda kareiviai nušovė einant
Conn. Apskr. rast V. Butrim, Rochester, N. Y................ .
4,700
mi, nužudė Gaidį Klimą.
i
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa...............
4.200
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
Balandžio 20 d. Kašėto sargybinio pareigas polic.
M. Kauklys, Keamy, N. J.......................
3,375
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
Kybartą Jurgi.
3.000
T.
J.
Naudžius,
.Westfield,
Mass
...............
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai se (Lydos ap.) slaptai nu
P. LOWENSTEIH i M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont........
1934 METAIS
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, žudė Arlauską.
2.775
3 d. Aleksandriškių dv., Vasario 16 d. Vaišniū- JEWELER - AUKSORIUS V, Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
2,600
Giedraičių valse., lenkai nuose (Švenčionių apskr.) Expertas taisyme laikrodžiu ir| M. Urmonienė, LDS 7-tos kn. kont..........
1.800
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET kankino Katelytę Veroni ’enkų KOP 20-to bat. korp.
Brangenybių
1,800
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.............
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
ką 17 m. amž. nupiausty- Urbonas nušovė Gubertą Pilnas pasirinkimas iš jewelry| Jieva Lukošiūtė, Chicago, III...................
1,225
Telephone Columbia 6702
490Broadway, Tel.S.Boston3120 dami krūtis ir tt.‘, nuo žai Rukšėną 28 m. amž. Liet,
497A E. Broadway,
1.200
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass............
29 Savin Hill Avenne,
zdų mirė.
šv. Kaz. draugijos Vaiš900
P.
Palevičius,
LDS
7
kp.
kont
.................
So. Boston, Mass.
DORCHESTER, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
Pivoriūnų km. iGedrai- niūnų sk. pirmininką. Lai.. 900
Kun. K. Skrvpko, Binghamton, N. Y......
45 Hampden St..
918 E. Broadway
ičių valse, lenkai įsiviliojo
800
A. Delinas, Greenfield, Mass. ................
Tel. HIGhlands 4855
Telephone
South
Boston
9367
ji
savo
pusę
Sabulį
Juozą
700
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont......
ROXBURY. MASS.
ir nužudė.
600
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont......
600
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa.........
1924 METAIS
. 600
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest..........
Balandžio 23 d. Gudenionių km. (Voložinos ap.)
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PAŠALPINE lenkų polic. varė surištą i
DARBININKAS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ‘
DRAUGUOS VALDYBA
Bežemių k. Bajarčiuką
7 dienos j LIETUVĄ
(THE W0RKER)
Vincą ir pakeliui taip su
Pirmininkas Juozas švagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Puhlished every Tiiesday arui Friday cxcept Holidavs such as
|
001
6th
St.,
So.
Boston,
Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA
mušė, kad po dviejų dienų
.\ew Year, Good Eridav, Menturiai D:iy, Independence bay.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauną.
78 Marine R<L, So. Boston, Mass.
Labor Day. Thankstriving and Christmas
mirė.
Vice-pirm. — Ona Janklenė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I'rot. Rast. Jonas Glineckis,
------------------- -- hy --------------------Birželio 17 d. Iš Garbu
5 Thomas Bk., So. Boston, Mass.
I
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais
Prot. Rašt. — Elizabeth Oxalis,
SAINT
JOSEPH'S
LITHUANIAN
R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
mų km., Daugėliškio v.
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. t
Emer«l
as
»eci>ii<Mass
matrer
Sept.
12,
1915 nf rhe post office at B»mton.
Tel. ŠOU Boston 9282
C O LUMBU S
i Švenčionyse sušaudė Ka
Iždininkas Pranas Tulelkis,
Ma«s. nrnler tlw« Art of Mar-h 3. I87o
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
33 Navarre St., Rosilndale, Mass.
valiauską Juozą 20 m. am
HANSA ~ DEUTSCHLAND tcceptaiice f<>r mailitig at spcvial rate of |»>?<tage pmvfcled f<»r In Šert ton UOK
Maršalka Jonas Zalkls,
Tel. Parkway 0558-W
Act of October 8. 1917. aiithorize,!
Jnly 12, 1918
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
žiaus.
HAMBURG ~ NEW YORK
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
PRENUMERATOS* KAINA:
SUBSCRIPTION RATES :
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno
105 West 6th St., So. Boston, Mass.
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio,
Spalių 1 d. Egleniškėj
| . •omenie yearly ............. .>............ $4.00 Amerikoj* merams ......................... $4.<W»
ar
Hamburgo.
1 2 vai. po
Korelgn yearly ............................. $5.00 Užsieny metams ............................... $5.00
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,
- _pietų. Parapijos salėj, 492
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
(Breslaujos apskr.) lenkų
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E- 7th SU So. Boston, Mass.
i l><imestic once per <veek yenrly $2.<*» Vieną kart savaitėje metams .. $2.<wi
I i-'oreign once per week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metama $2.<W>
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
HAMBURG
AMERICAN
LINE
7:80 vaL vakare. pobninyttnAj tvr policija nužudė Juozą Lau1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
DARBININKAS
rainėj
reneckį 24 m. amž.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
NORTH
GERMAN
LLOYD
366 West Broadvay
South Boston, Man.
Gruodžio 17 d. Merkinėj
antrą utarninką mėnesio.
pas protokolų raštininke.
raStininkę.
252 BOYI^TON ST., BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 2680

Okupuotoje Lietuvoje
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Antradienis, Balandžio 7 d., 1936
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’žaus nusistatymo, be abe
jonės, nepakeis ir ateityje.
,
.
.
. . v. Kaip ligšiol nebuvo išro91 likusieji Lietuvos piliečių
Ravimo katalikams atski- Ką sako naujausi tyrinėji-1 gi, nėštumo metu kūdikis
HITLERIO POLITIKA VISAME KAME Jau pažymėjo, kad pir pinigai buvo laikomi laiki- ra
į organizuoti Vilniui Va mai. — Nuo ko priklauso! turi visko, kas reikalinga
miausia bus svarstomas liai “įšalusiais”. Bet da- duoti Sąjungos skyrius, dantų stiprumas ir grožis.!i jo dantims, bet vėliau visa
VEIDMAININGA
abiejų valstybių mažojo bar, per šias derybas “Įsa- tai bus ir ateityje. Nei —Sveiki dantys sumažina būklė nevisada būna tokia
pasienio susisiekimo su lūšių” pinigų atgavimo j bent Federacijos kongresusirgimų skaičių.
palanki.
Kai Vokietijoje pasibaigs Olimpijos žaislai (šią tvarkymo klausimas. Ma klausimas bus apsvarsty- gas kitokį patvarkymą pa
Dantys su trūkumais
Yra patariama kasdien
vasarą), tai tuc-j prasidės pats žiauriausias persekio žasis pasienio susisiekimas
jimas katalikų, ypač kunigų, — taip sako vokiečių yra labiausia opus Lietu tas ir bus surasti būdai darytų. Bet kol kas dirb- valyti dantis šepetėliu, de genda žymiai lengviau
negu kiti.
geresniam ir tvarkingam gimė po senovei. Dėl to, p. zinfekuoti burną plovi
kunigaikštis Humbertus Lovvenstein, kurs turėjo ap
vos
Vokietijos
pasienio
Iš
to
išeina,
jog skatinant
atsiskaitymui. Tuo būdu v. Uždavinį Federacijos mais, kreiptis į gydytoją
leisti Vokietiją dėl savo katalikiškų įsitikinimų ir da
bar vieši Amerikoje. Esamasis persekiojimas tikėjimo gyventojams. Jie dažnai kai kurios Lietuvos preky- skyriai gali pasikviesti, akrtą į metus ir kiekvienui1 normalų dantų augimą
Vokietijoj esąs didžiausias visoje šalies istorijoje. lankosi vieni pas kitus, bos Įstaigos iš Vokietijos rengti jam prakalbas ir atveju, kai tik nors trupu tinkamu maistu, nereikėtų
Taip vadinamas kulturkamfas (persekiojimas katali lengviau parduoda savo atgaus stambesnių “Įšalu-; padėti judinti visuomenę, tį suskausta dantis. Pata taip dažnai vaikščioti pas
kų Bismarko laikais) esąs tik vaikų žaislas palyginus gaminius ir tt. Tuo būdu, šių” kapitalų.
kad ji daugiau rūpintus riama dar valgyti neatsi- dantų gydytoją jų plom
su hitlerininkų išėjimu. Dabar jau numatyta 1000 uo Lietuvos pasienio gyven Ši prekybos sutartis bus Vilniaus vadavimo reika- jotų miltų duoną ir kietus buoti. Tai koks gi maistas
liausių katalikų kunigų, prieš kuriuos gaminama viso tojai, turėdami laisvesni sudaryta kompensaciniais Įaįs įr platintų Vilniaus valgius, reikalingus gero padeda dantim augti? Po
kios rūšies apkaltinimų, ypačiai už tariamąją nemo- susisiekimą su Vokietija, pagrindais, tai yra, Lietu- Geležinio Fondo išleistus gromulavimo; perspėjama nia Mellanby Shaffieldo liralybę, surandama neteisingų liudininkų ir net sufal gali daug lengviau ir grei va iš Vokietijos Įvairių Vilniaus pasus ir ženkleapie pavojų vartoti saldy- gininėje stebėjo sergansifikuotų fotografijų. Jiems nebus duodama galimy čiau sudaryti pinigo. O prekių pirks tiek, kiek vo- Įįus
mynus, ypačiai vakare, }į čius kaulų džiova vaikus,
bės apsiginti ir vokiečių spaudai bus valia tik tiek a- šiais sunkesniais laikais kiečiai pirks prekių Lietu
nes jie gali sukelti burno kurie, higijienos požiūriu,
pie tai rašyti, kiek bus leidžiama nazių cenzūros.
tai jau nemenkas dalykas. voje. Taigi per derybas DIDŽIŲJŲ ORGANIZA je kenksmingų fermenta gyveno puikiose sąlygose.
Vajus prieš Katalikų Bažnyčią ir šiaip jau val Kai anais laikais tarp bus sudarytas įvežamų
GIJŲ VAJAI
| Jie buvo suskirstyti į tris
cijų ir k.
džios opoziciją eina vis smarkyn, proporcingai su opo
zicijos stiprėjimu. Plačiajam pasauliui nėra žinoma Lietuvos ir Vokietijos ėjo i prekių sąrašas> ir susitarTikėtasi, jog šitaip bus grupes, vieniems buvo
tikroji Vokietijos padėtis. Iš paviršiaus tai taip atro stambi prekyba, tai vokie- ta dėl jų atsiskaitymo Federacijos veikėjai yra išvengta dantų ėduonies, i duodamas gausus kalkė
prašomi padėti mūsų di- ar bent sumažės jo atsi mis maistas, antriems ma
do, kad Hitleris be jokio pasipriešinimo paveldžia Vo čių prekybos Įstaigos Lie-i tvarkos,
tuvos
piliečiams
buvo
li

Savaime
aišku,
kad
atsdžiosioms organizacijoms, tikimai. Dantys buvo lai- žiau gausus ir tretiems —
kietijos visuomenę, bet tikrumoje toli - gražu taip nė
ra. Opozicija prieš Hitlerį tiek stipri, kad visa jo ga kusios skolingos gana tačius abiejų valstybių ū- kurios šiuo metu veda 1 komi nepriklausančia nuo visai menką kiekį kalkių
lybė paremta ant slaptosios policijos, kuriai duodama stambias pinigų sumas, kiškas santykius Lietuvo- naujų narių prirašinėjimo viso organizmo kūno dali teturįs. Visi trys maitini
neapribota valdžia bausti vyriausybei nepatinkamus Vokiečių valdžia, remda- je prasidės gyvesnis ir di- vajus. Tai yra mūsų parei mi.
mai buvo visiškai pakan
piliečius. Ir tai ne vien kalėjimu baudžiama. Mirties masi valiutos išvežimo su- dėsnis ekonominis ‘judėji- ga, nes turim žinoti, kad Vėliausi tyrinėjimai ta kamai savo maistingumu,
bausmė labai laisvai praktikuojama ir tai be teismo— varžymais, vokiečių pre- mas. O tai gali išeiti ly- kuo didesnės bus mūsų orčiau rodo, kad dantų kitaip tariant, savo rieba
slaptu administratyviniu būdu. Net jo pastarasis gar kybos Įstaigoms neleido giai Į sveikatą tiek Lietu- ganizacijos ir draugijos,
sveikumas itin priklau lų, protejinių ir angliavan
sus žygis į Pareinio provincijas, rodos, taip populia atsiskaityti. Vokietijoje i vai tiek ir Vokietijai. Tsb. tuo stipresnė bus ir Fede
denilių kiekiil. Bandymo
so nuo valgio.
rus vokiečių tautoje, neapsėjo be stiprios opozicijos. -------------------------------------------------------- ------------- -i racija.
Primityvių rasių žmonių pradžioje visi vaikai turė
Buvo sudarytas kariuomenės suokalbis likviduoti tą
i Lietuvių R. K. Susivieni dantys yra vienų sveiki, jo beveik vienodus dantis.
Hitlerio užsimojimą, bet tas buvo greit užgniaužta ir
jimas Amerikoj šiemet jau kitų sugedę; tai pareina; Bet po kelių mėnesių pa
suokalbio dalyviai buvo nugalabinti be pasigailėjimo.
Hitlerio planai esą grynai militariški. Jis pirmiausiai Lietuvos Katalikai ir Mes riausioji Valdyba šiuomi turi gar- mini 50 metų sukaktuves. nuo jų naudojamo maisto. stebėta, jog dantų ėduo
i bes pranešti, kad K.V.C. Vyriau Tai
pulsiąs Austriją, paskui nukreipsiąs savo žygius į Ry
seniausia Amerikos Daugelis atliktų su gyvu nies atsitikimai didėjo nuo
tus. Dabar tie planai maskuojami taikos kauke, pas Mums labai \yra svarbu sios Valdybos Sekretorius Dr. I lietuvių organizacija. Da liais tyrinėjimų tą nuomo pirmos grupės iki trečios.
kui tas būsią nebereikalinga. Vienas stambus nazių palaikyti artintus santy- juozas ledidnas ir p., j. b. bar kuopose eina auksinio nę visiškai patvirtina. Čia Iš visų tų bandymų ponis
šulas, pulkininkas Hierl, šitaip apibendrino Hitlerio kius SU organizųotaja Lie- LAl’ČKA vyksta j Jungtines A- jubiliejaus vajus. Nauji tenka paminėti ponios Me Mellanby daro išvadą, jog
eri kos Valstybes
’nerikos
sustiprinti
dantų ligoms sumažinti,
politiką: “Mes stengiamės užčiučiuoti - užliuliuoti ki tuvos Katalikų visuomene, in
bendradarbiavimą tarp Lietuvos nariai priimami be įstoji-! llanby iš Sheffieldo, An
tų valstybių dvasią taikos politika, kad nepastebėti] kurios atstovas yra Kata (ir Amerikos Jungi inin Valstybių mo mokesčių. Dėl to gera
ypačiai
vidutiniškame
glijoje,
tyrinėjimus,
ku

mūsų apsiginklavimo, kol neateis tas laikas, kada bū likų Veikimo Centras. Jis katalikiškųjų lietuvių organizaei proga patiems prisirašyti
klimate, būtinai reikia
riuos ji dirba jau 17 metu. daugiau valgyti pieno,
sime užtektinai stiprūs. Tada tos glostymo priemonės yra panašus mūsų veiki jų.
KVC. Vyriausioji Valdyba
bus jau nebereikalingos”.
K. mo centrui — ALRK Fe prašo jiems šiame darbe pagelbė i ir kitus prirašyti. LRKSA Tų tyrinėjimų rezultatai j kiaušinių, sūrio, taukų
tikrai yra vertas paramos, buvo neseniai paskelbt:
ti.
deracijai.
.
ir daržovių, o mažiau
nes tai yra organizacija
Katalikų Veikimo Cent j Šia proga teikitės priimti mū labai daug nusipelniusi Britų medicinos tyrinėji-'
miltinių valgių,
ras ir mūsų Federacija sų nuoširdžiausius sveikinimus ir mūsų tautai. Ji sutvarky mo tarybos. Ponia Mellan kurie dėl nežinomų prielinkėjimus.
by priėjo išvadą, jog dan
I
jau gana seniai palaiko, geriausius
Kun. V. Mileška,
ta sulyg vėliausių valsty-į tų kalkėjimas priklauso žaščių, berods, skatina
tarp savęs šiokiu^ tokius
Pirmininkas
bių apdraudos departa nuo vitamino D, kurio vie dantų ėduonį. Juo kūdikis
Kovo 9 d. Berlyne prasi jos ūkiški spaudimai, gali ryšius. Bet vis buvo jau
Dr. Ig. Skrupskelis
mentų reikalavimų. Turi ni žmonės turi daugiau, ilgiau maitinamas krūti
čiama,
kad
ko
nors
trūks

Sepretorins.
dėjo vokiečių pasiūlytosios ma sakyti, Lietuvai išėjo
apdraudos skyrius sai kiti mažiau. Taip žmonių, mis, juo jo dantys geriau
ta,
kad
neužtektinai
ben;
Lietuvos - Vokietijos ū- naudom Čia turima galvo
Šis laiškas pats už save kams, jaunimui ir augu-j taip gyvulių dantų struk išauga. Tai vienas iš prie
kiškiems santykiams su je tas faktas, kad Lietu dradarbiaujame, kad per- kalba. ALRK Federacijos siems. Organizacija yra tūra ir augimas priklauso žasčių, dėl kurių maitina
tvarkyti derybos. Pirmiau va. savo gaminiams susira-1i mažai vieni kitus pažįsta- 9pSRrj^iai įf skyriai ir be geram stovyje. Nariais nuo to, kiek vitamino D mas motinos pienu turi
sia jose svarstomi abiejų do pakankamai rinkų ki- j m®'T
_ ......... __ l
. priminimo žinos, kad ger- priima vyrus ir moteris. organizmas absarbuoja. būti kiek tik galima il
‘
- Nuo praėjusių metų šiek biamus svečius turi pas i
valstybių vadinamojo ma- tose valstybėse.
Pasinaudodami turimomis giausias. Nustojus taip
A.L.R.K.
Moterų
Sąjun

žoųo pasienio susisiekimo Tačiau Lietuvai savo tiek daugiau ėmėme ben- save pasikviesti, surengti
savo žiniomis apie dantis, maitinti, reikia duoti vai
ga,
taip
pat
yra
garbinga,
prekes
į
kitas
valstybes
dradarbiauti.
Pas
mus
be___
sutvarkymo ir Lietuvos
I jiems prakalbas
ir tinka reikalinga ir stipri organi galima paveikti jų augimą kui tokio maisto, kuriame
lengviausia
buvo
pristatysilankydamas
J.
E.
Vysbū
į
u
priimtk
Nuvažia
gautų geležies ir vitamino
piliečių Vokietijoje “Įša
zacija, kuri irgi turi nau dar prieš gimimą ir pir D, ir per visus vaikystės
Matuliolusių” pinigų atgavimo ti per Vokietiją. Šitai sm- kūpąs Teofilius
,
.
, v
vusieji
UO1vji įi JLUiv-vi*
Lietuvą
v cj musų a.u
at-_
maisiais gyvenimo metais,
klausimai. Šių derybų pro prasdami, vokiečiai prade-|Ris, Lietuvos Katalikų £tovaį katalikų maloniai■ jų narių vajų, prasidėjusį bet atsparumas ėduoniui metus davinėti žuvų taukų
TrT.o priimami j
. » mėnesyje. Moterų per visą gyvenimą pri ar kurio kito vitamino
ga, mums yra pravartu jo varžyti Lietuvos prekių Veikimo Centro pirmimn- yra
vaisl" Sąjunga irgi apdraudos ir
kiek plačiau pažiūrėti Į pervežimą per savo žemę.l’^as> labiau suartino Fede- narni. Tuo pačiuPą
ir mes pašalpos organizacija, jun klauso nuo mūsų valgio. valgio. Be to, žinoma, rei
Lietuvos - Vokietijos ūkiš O tai lietuvių tautoje su- raciją su organizuotąja turime atsimokėti sveDaugelis tyrinėjimų po kia pildyti tuos higijienos
gianti
Amerikos
lietuvai

I
žadino
didesnę
jūros
meiĮ
Lietuvos
Katalikų
visuoĮ
reikalavimus, kuriuos pa
kuosius santykius ir pana
L čiams iš Lietuvos.
tes ir kelianti jose religi niai Mellanby parodė, kad minėjome šio straipsnio
grinėti klausimą, ko Lietu !ę ir jūros Įvertinimą. Lie-jmene Pernai vasarą besiNėra abejonės, svečių
tuvos prekės į kitas vals-Rankantieji Lietuvoj Pa-; atsilankymas tikrai sus nę ir tautinę sąmonę. Jos tobuli dantys yra reti. pradžioje.
va gali iš jų laukti.
Lybes per Klaipėdos uostą Į šaulio Lietuvių Kongreso tiprins mūsų ryšius su kuopos įvairiose kolonijo Daugumas dantų turį trū Dantų higijiena yra vie
Kaio žinoma, pirmiau-i
metu Federacijos centro Lietuvos katalikų visuo se yra pasižymėjusios sa kumą, ypačiai surūkšlėji- nas iš svarbiausių Raudo
ėmė
plaukti
jūrų
keliais.
siais nepriklausomv bes
vo veiklumu. Reiktų, kad mų ir emalės pigmentaci
atstovai (gerb. prel. M.
metais daugiau kaip pusė: Vadinai, ir čia vokiečiai Krušas ir L. Šimutis) tu- mene, užmegs glaudesnį jos būtų visose mūsų pa jos ar bespalviškumo. Vi nojo Kryžiaus rūpesčių; o
bendradarbiavimą, smulk- rapijose ir kad jos būtų sa tai galima sukelti gy Jaunimo Raudonojo Kry
Lietuvos užsienių preky- , nieko nelaimėjo.
rėjo
eilę
pasikalbėjimų
su
menįškaį mus supažindins
žiaus nariai ne tik prati
bos ėjo su Vokietija. Iš tolI Tuo tarpu pačioje Vo
gausingos. Nuo moterų la vulių dantyse, šeriant juos
^a^s^rair^^au su- su katalikų organizaci bai daug pareina mūsų turinčiu mažai vitamino nasi griežtai prisilaikyti
vokiečiai buvo padarę sa kietijoje ypač jos rytinė sipažinova<su
katalikų veiki
votišką išvadą, kad be Vo je, dalyje - Rytprūsiuose mo būkle. Taip pat pasita joms ir jų veikimu Lietu tautinis »likimas šiame D valgiu. Kitas ponios Me jos taisyklių, bet ir uoliai
padeda vesti dantų higijie
kietijos rinkos Lietuva ū- pradėjo smarkiai stigti rė dėl glaudesnio bendra voje.
krašte. Dėl to svarbu, kad llanby pastebėjimas yra nos propagandą, — rašo
kiškai, esą, negalinti gy maisto. Žmonės pradėjo,
tai, jog ta dantų dalis, ku
su Federacija, 'vilniui Vaduoti Sąjungos lietuvaitės būtų sąmonin ri susidaro prieš kūdikio Liet. Raud. Kryžius savo
venti. Tokia nuomonė Vo tiesiog, badauti. Gi jų kai- darbiavimo
gos katalikės ir tautiniai
Štai, šiomis dienomis j
biuleteny N. 7.
Atstovas
Lietuvoje mūsų Amerikos lietuvių
kietijoje viešpatavo ir tuo mynistėje
susipratusios. Tuomet jos gimimą, yra sveikesnė ne
laiku, kai naciai atėjo Į maisto kiek nori. Tačiau e- (kolonijas lanko dr. Juozas Yra atvykęs iš Lietuvos ir jaunąją kartą išaugina gu po to išaugusioji. Tai- MCSŲ JAUNUOMENES
valdžią. Įvairiais politi sant nutrauktiems abiejų ^Leimonas, Lietuvos Kata Į Ameriką ir Vilniui Va religiška ir lietuviška.
i
IDEALAI
tras
davė
5
numerį.
fFed.
niais sumetimais, daugiau I valstybių ūkiškiems san likų Veikimo Centro direk duoti Sąjungos atstovas Moterų Sąjunga rūpinasi
Kad patraukti jaunimą
sia liečiančiais Klaipėdos tykiams, jo negalima gau torius ir adv. J. Laučka. p. V. Uždavinys, apie kuri moterų švietimu ir sąmo- 5 skyrius buvo Brighton, artyn
prie grožio, prie
kraštą, jie pradėjo varžy ti. Tad šių aplinkybių ver Jie re vizituoja mūsų Fe spaudoj jau gana plačiai ninimu. Tat, ją reikia rem Mass., bet likviduotas).
šviesos, tolyn nuo žemiškų
ti abiejų kaimyninių vals čiama, išdidi nacių Vokie deraciją. Tiesa, oficialiai rašyta Bet, kad Federaci ti ir jos narių skaičių au Federacijos 5 skyriaus purvų, artyn prie dangiš
valdybą sudaro: Dvasios
tybių ūkiškus santykius, tija, ankščiau taip nieki jiedu atstovauja Lietuvos jos skyriai apie p. Užda ginti.
kos šviesos, prie idealų
Vadas kun. Jonas Misius, amžinų, duokite jiems per
tikėdamiesi, kad Lietuva nusi Lietuvą, jai nusilenkė Katalikų jaunimo organi vinio misiją klausinėja,
bus paklupdyta ir privers ir vasario viduryje, kaip zaciją — Pavasarininkus, Federacijos centro sekre- MŪSŲ JĖGOS AUGA pirmininkas V. Marcinke skaityti Kaune išleistą Pr.
vičius, raštininkas St. Sta- Penkausko “Mūsų Jaunuo
ta daryti Vokietijai svar jau esame pranešę, pasiū tačiau jie turi ir K.V.C. Į- torijato vardu reikią ŠĮ tą
bių politinių nusileidimų. lė derybas abiejų valsty- galiojimą, kuris čia ir i pasakyti.
Šiomis dienomis gavome ponkus ir iždininkė p-lė P. menės Idealai”. Knygutė
be galo Įdomi ir vertinga
Tačiau Lietuva parodė vi bių ūkiškiems santykiams kibiam?as:
Kaip žinoma, Federaci-! iš Pittsburgh, Pa. laišką, Bagdonaitė.
Sveikiname
naują
skyrių
kiekvienam jaunuoliui bei
są savo atsparumą ir ū- sutvarkyti. Vadinasi, ma i Kaunas, 1936 m. kovo m. 5 d. jos kongreso nutarimu Fe- kuriame gerb. kun. Jonas
kiškai didžiojo kaimyno ža Lietuva savo nepalau- Į(Katalikų Veikimo Centras
deracijos skyriai yra ir Misius praneša malonią ir linkime geriausio pasi jaunuolei perskaityti. Ją
galite gauti “Darbininko”
spaudžiama nėjo prašyti žiama valia privertė nusi i Vyriausioji Valdyba
Vilniaus Vaduoti Sąjun- j žinią, kad jo vadovauja- sekimo katalikiškoj ir tau knygyne, 366 W. Broadjo malonės... pasigailėti. lenkti ambicingąją Vokie j Kaunas, Laisvės Alėja 31-b.
gos skyriais. Federacija | moj Dangun Žengimo pa- tiškoj akcijoj!
way, So. Boston, Mass.
Ankstyvesnieji vokiečių į- tijąseniau ir dabar nuoširdžiai rapijoj susiorgani z a v o ALRK. Federacijos sekr. Jos kaina 15c., su prisiunGerb. Lietuvių R. Katalikų
sitikinimai pasirodė visiš Dabar įdomus klausi Federacijai Amerikoje,
rūpinasi Vilniaus vadavi- naujas ALRK Federacijos 2334 So. Oakley Avenue timu 20c. Knygutė turi 68
f
kai klaidingi, nes Vokieti- mas, ko Lietuva gali lauk- Katalikų Veikimo Centro
mo reikalais. To savo gra- skyrius. Šiam skyriui cen- I
Chicago, III.
puslapius.
TELEPHONE
2680

DAĘBI)^IJ<)<AS

366 VV. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
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Antradienis, Balandžio 7 3., 1935

džia senoviškąjį tų vartų
tų Jėzų Kristų ateinanti lauš atkeršijimo. “Akmuo
vaizdą bei istoriškąjį jų
iš dangaus. “Būsime pa iš sienos šauks” (Abak. 2,
vaidmenį.
gauti draug su jais debe 11). Pagaliau, pats Teisė
Dabartiniais laikais šia-Į kūne”, sakys siela: “tau syse,Kristui priešais į o- jas, kurs kentė visus įžei Didžiausia mūsų tautos niaus miestą nuo netikėto Nuardžius tinką, Vartiį
sienoje buvo rasti 5 aukš
me pasaulyje nėra kito' patenkintii aš atėjau pra- rą” (I Thes. 4,16). Gi pra dimus, liudys prieš nusidė šventovė yra Aušros Var- priešininkų įsiveržimo,
ti, bet siauri langeliai, pri
tai
Vilniuje,
kur
budi
steAušros
Vartai,
pastatyti
žmogaus, kurs taip būtų pultin”. Tr
Ir kūnas atsakys: keiktieji taip, kaip ožiai jėlį. “Aš teisėjas ir liudy
išniekintas, kaip Jėzus “Prakeikta siela! Kodėl tu paskirti piovimui, bus pri tojas, sako Viešpats” (Jer. buklingasis Dievo Motinos mūsų sostinės gynimo tik- I taikyti šaudymui iš mies
globodamas siu, ne vieną kartą buvo to pusės. Tas reiškia kad
Kristus. Daugiau garbės turėdama protą ir supra versti stovėti kairėje, lau 29, 23). Šventas Povilas paveikslas,
yra rodoma kaimiečiui, timą, prileidai mane prie kdami Teisėjo, kurs viešai sako, kad tada Viešpats Gedimino sostinę ir visą priešininkų apardomi, ap Aušros Vartai buvo Vil
negu Viešpačiui; nes mes tų linksmybių, kurios pel ištars prakeikimo žodžius “apšvies paslėptuo sius Lietuvos šalį. Patys vartai griaunami, bet vėl iš nau niaus miesto tvirtovės da
lis ir vaidino tam tikrą
vadinami Medinin jo atstatomi.
bijome kaimietį įžeisti ar nė tau ir man amžinas visų jojo priešų akivaiz tamsybėse dalykus” (I| seniau
vaidmenį
sostinę ginant
kų vartais, kadangi jie už Prie vidujinės vartų pu
ba jį supykinti, kad jis ne pragaro kančias?
Cor. 4, 5). Visiems žmo tverdavo vieškelį, einantį sės yra priglausta koply i nuo priešų.
doje.
keršytų. Bet Dievas įžei Jiems prisikėlus, ange- Štai dangus atdaras, an nėms bus žinoma prakeik iš Vilniaus į Medininkų
Ją pastatydino iš me Toje vietoje, kur užpa
džiamas ir pakartotinai, i lai įsakys visiems žmo-1 gelai ateina teismui pa tųjų paslėptingiausios ir miestelį ir pilį. Vartai pa čia.
džio 1671 m. basieji kar kalinė koplyčios siena pri
tartum, Jis negalėtų jiems nėms nueiti į Juozapato gelbėti nešini Jėzaus Kris niauriausios nuode mes, statyti XVI šimtmečio melitai. Gaisrai buvusieji siglaudusi prie Vartų sie
atkeršyti, kada Jis norėtų. slėnį, kur bus teisiami taus Kančios reikalus kurias net ir išpažintyje pradžioje toje vietoje, kur j 705 ir 1715 m. medinę ko- nos, atrasti tam tikri grai
Jobas sako:
“Nedorė- “tautos ant tautų sprendi (simbolus). Šventas To slėpė. “Aš pakelsiu tavo seniau stovėjo kariškas plyčią visai sunaikino. Jos žai vartų mūruose, kurie
liai manė apie Visagalį, mo slėnyje, nes Viešpaties pas sako: — “Kada Vieš siūles ant tavo veido” bokštas, įterptas į tvirtas : vietoje 1720 m. pastatyta rodo, kad patys vartai tulyg — kad jis negalėtų diena arti” (Joel 3, 14). pats ateis teistų, kryžiaus (Nau. 3, 5). Kai kurie baž mūro sienas, gynusias Vii- mūrinė koplyčia, kuri iš- rėjo būti kilnojami aukšnieko padaryti” (Job. 22, Visai žmonijai susirinkus, ženklus ir kiti Jojo kan nyčios Tėvai ir rašytojai
stovėjo iki mūsų dienu, tyn ir nuleidžiami žemyn.
liai
ir
vaikučiai;
O
Marija,
17). Todėl Atpirkėjas pa atėję angelai atskirs pra čios reikalai bus išstatyti. sako, kad išrinktųjų nuo
Toje koplyčioje kabo vi-j Vidujinėje sienos pusėje
Dievo Motina”. Tuomet sam pasauliui žinomas ste- po tinku buvo surastas
skyrė paskutinį teismą,
keiktuosius nuo išrinktų Kryžius ypatingai pasiro dėmės nebus žinomos; ta slėnio viduryje, atsidarys buklingasis paveikslas. Se lipdytas antras Lietuvos
kurs Šventame Rašte pa
jų. “Išeis angelai ir ats dys” “Ir tuomet, sako At čiau anot Dovydo žodžių,
vadintas Viešpaties diena, kirs piktuosius iš gerųjų pirkėjas, pasirodys dan bus pridengtos. “Palaimin duobė i kurią velniai ir niau jis kabojo pačių var Vytis, maždaug toje pa
prakeiktieji įkris. O Dieve, tų viršūnėje. Koplyčion čioje aukštumoje, kaip ir
kurią dieną Jėzus Kristus
guje žmogaus Sūnaus žen ti, kurių neteisybės atsklei jie matys tuos vartus už stebuklingąjį paveik s 1 ą išorinėje pusėje, kur jis
tarpo
”
(Mat.
13,
49).
Tei

parodys savo majestoto
klas, ir tuomet visos že- stos, ir kuriu nusidėjimai sidarant, ir niekad, nie- perkėlė basieji karmelitai. yra išlikęs nesunaikintas.
didybę. “Viešpats bus pa singieji stovės dešinėje, o mės
raudosn uždengti” (Pr. 31, 1). šv.
giminės
^VII šimtmečio antro- Užpakalinėje sienos pu
žintas, nes jis daro teis piktieji bus nuvaryti kai (Mat. 24, 30). “Ai man”! Bazilius mokina, kad visi kad per amžius neatsida- Į kai
je
pusėje
jiems buvo pa sėje nukrapščius storą
rėn.
Koks
tau
būtų
per
rys.
mus” (Ps. 9, 17). Todėl ta
vienu
žvilgsniu
matys
pra

vesta
minėtąją
šventenybę tinko sluoksnį, buvo ras
sako Cornelius a Lapide:
diena’ yra pavadinta ne skausmas, jei pavarytų ta i “koks bus neapsakomas keiktųjų nuodėmes, kaip Ai man! mano Išganyto saugoti ir globoti.
tas lipdytas bareljefas,
pasigailėjimo ir atleidimo ve nuo linksmųjų, ar iš nusidėjėlių verksmas, ma kad kokį paveikslą, šven jau ir mano Dieve! kokį Rusų viešpatavime lai- vaizduojąs vyro galvą. Todiena, bet “rūstybės, siel- mestų iš bažnyčios! Ta tant kryžiaus ženklą, ku tas Tomas sako: jei Get- nuosprendį aš tą dieną iš kais Aušros Vartai ir ko- ii Sa^va vaizduoja pago
vartos ir suspaudimo die čiau kiek skausmo tiems, rie žemėj gyvendami, ne semano darže. Kristui iš girsiu? Jūs, o mano Jė plyčia buvo pusėtinai ap niškosios Romos dievaitį
na” (Sof. 1, 15). Taip, nes kurie yra atmesti iš šven paisė savo išganymo, ku tarius “Aš esmi” kareiviai zau ! nubaudžiate užkietė leisti. Jų atnaujinimas ir Merkūrą. prekybos ir ver
tada Viešpats ateis patai tųjų tarpo! Kaip jūs ma riuos Dievo Sūnus atpirko norėjusieji Jį suimti puolė ii jusius nusidėjėlius, bet ne pagražinimas prad etas slo globėją.
sytų tą garbę, kurią nusi not, koksai bus piktųjų, už didelę kainą!” Šventas žemėn, tai kokia bus pra tuos, kurie daro gailestį 1927 m., tačiau tas darbas Išėmus plytas, kuriomis
dėjėliai šioje žemėje norė sumišimas, kada atskirti Kryzostomas sako: “Tada keiktųjų būklė, kada Kris ir tave myli. Marija, mane buvo atliktas tiktai pavir- buvo užmūryta vieno go
jo iš jo atimti. Tad pana nuo teisiųjų, jie bus aplei vynys tave apskųs; žaiz tus sėdėdamas teisme sa viltie, mano gynėja ir ma šutmiškai. Tiktai 1931 m. tiško stiliaus kiaurinė, vi
grinėkime, kaip tas teis sti? Šventas Kryzostomas dos ir Kristaus kryžius kys jiems: “Štai, aš esmi no Motina! gelbėk mane imtasi rūpestingai remon- sai netikėtai iš tos kiaurimas tą dieną bus įvykin sako? jog šito vieno sumi kalbės prieš tave”. Visi a- tas kurį jūs daug neap- ir išprašyk man šventos tuoti Vilniaus šventovę ir nės pradėjo byrėti riešu
šimo užtektų
padaryt:
tas.
ištvermės. Nė vienas ne užsimota
" sugrąžinti Auš tai, išgulėjusieji ten kelis
pragarą prakeiktiesiems. paštalai su jųjų pasekėjais kentėt?”
ros vartams pirmykštį jų šimtmečius. Spėjama, kad
Prieš Teisėjui ateinant, Sūnus bus atskirtas nuo ir pagelbininkais paskuti Ir dabar ateina nuos I buvo pražuvęs, kurs šau- grožį.
kiaurinėje turėjo būti appasirodys ugnis. “Ugnis tėvo, vyras nuo žmonos, niame teisme, drauge su prendis. Jėzus Kristus pir kėši tavo pagalbos, Jums Beremontr.ejant surasta sigvvenusi
voverėlė. Gaišeina pirm jo” (Ps. 97, 3). ir penas nuo tarno. “Vie Jėzum Kristum, teis tau ma kreipsis į išrinktuosius aš pats visas atsiduodu; labai įdomių senoviškojo rui ar karo audrai siau
Ugnis leisis iš dangaus, nas bus paimtas ir kitas tas. “Teisieji žibės ir plė ir prakalbės į juos šiais pasigailėk manę:■s!
Aušros Vartų papuošimo čiant, tas gyvulėlis galėjo
sudegins žemę ir visus paliktas” (Mat. 24, 40). sis kaip kibirkštys nen suraminančiais žodžiais: Kun. Pranas Skruodenis, bei įrengimo liekanų, ku būti išbaidytas, o jo suneš
daiktus žemėje. “Žemė gi Pasakyk man, brolau, ku dryne. Jie teis pagonis ir “Ateikite, mano Tėvo pa
M.I.C.
rios gana ryškiai atsklei- tieji riešutai pasiliko ap
ir ant jos esamieji dalykai ri vieta, manai, tau teks? viešpataus ant taptų ir laimintieji,
leistame lizde ir šimtme
paveldėkite
čius lūkuriavo savo šeimi
bus sudeginti” (2 Petro 3, Ar norėtumei būti dešinė viešpataus jų karalius jums nuo pasaulio įkūri
SPECIALIS AUKSINIO JUBILIEJAUS PASIŪLYMAS
ninkės sugrįžtant. Nesus
10). Tokiu būdu rūmai, je? Jei nori, apleisk tą gy per amžius” (Išm. 3, 7-8). mo prirengtą karalystę’’
kaitoma daugybė mūsų
bažnyčios, miestai, kara venimą, kurs veda į kairę. Marija, Angelų ir šventų (Mat. 25, 34). Koks bus
praeities ir mūsų kultūros
lystės, viskas turės pavir Šiame gyvenime pasau jų Karalienė irgi ateis į išrinktųjų per džiaugs
grūdelių slepiasi apleistuo
sti į pelenų krūvą. Šitas lio karalaičiai ir žemiškie pagalbą teismui. Pasku mas, išgirdus Teisėjo žo
se Vilinaus mūruose.
namas, nuodėmėmis suter ji turtai yra laikomi lai čiausiai, amžinas Teisėjas džius: — Ateikite, palai
štas, bus ugnimi išvalytas. mingais, bet gyvenantieji ateis apsiaustas majesto mintieji vaikeliai, ateiki
KUN, PROF, RAŽAIČIO, D.
Štai šios žemės turtai, pui neturite ir pažeminimuose tu ant šviesos sosto. “Ir te į karalystę: čia nebus
kybės ir linksmybių bai šventieji, yra paniekinti, jie matys žmogaus Sūnų daugiau skausmų ir bai
D., MISIJŲ TVARKA:
ga! Visiems žmonėms iš į Dievą mylinčios ištikimo- ateinantį dangaus debesy mės; jūs esate ir būsite vi
mirus,. trimitas suaidės ir ; sios sielos, nesirūpinkite se su didžia galybe ir di- sados laimingi. Aš laiminu
1I _
Balandžio 6 — 12 ’dd. Šv.
T
mirusieji kelsis. Šventas i savimi, būdamas šioje že denybe” (Mat. 24, 30). kraują, kurį ant jūs pra
Dabar. kaip tik pavasarinio valymo
Andriejaus
parapijoj, PhiJeronimas sako: — “Kaip mėje paniekoje ir varguo Pranašas Joelis sako: — liejau, ir laiminu ašaras,
laiku, mes pasiūlome jums proga
ladelphia, Pa.
sutaupyti pinigu įmainant savo sedažnai aš apmąstinėju pa se: “Jūsų nuliūdimas pa “Prieš juos dreba iš išgąs kurias jūs praliejote už
na nusidėvėjusi valytuvą i pilnai
skutinį teismą, aš drebu: virs džiaugsmu” (Jon. 16, čio tautos” (Joel 2, 6). Re savo nuodėmes. Tad ženki
Įrengtą kombonuota modarnišką.
Jeigu kuris Gerbiamų
tas trimitas, rodos, visuo 20). Teismo dienoje būsi gėjimas Jėzaus Kristaus me į Rojų, kur pasiliksi
Klebonų
norėtų pas save
PIRK
DABAR
ir SUTAUPYSI
met skamba mano ausyse; ištikrųjų laimingas ir bus surarfiins išrinktuosius, c me drauge amžinai! Šven
kviesti su misijomis, pra
$16.50!
atsikeikite, jūs numirėliai į tau garbė priklausyti Jė prakeiktuose sukels dides čiausioji Marija irgi palai
šoma kreiptis šiuo antra
Jei Tamsta
pirksi
ir ateikite į teismą”. Tri zaus Kristaus palydo nius skausmus, negu pats mins savo tarnus ir pa
šu : Rev. Prof. M. Ražaitis,
dabar ir pasinaudo
mitui suaidėjus, teisingųjų vams. Kaip dailiai pasiro- pragaras. Šventas Jeroni kvies į dangų. Ir šitokiu
si Auksinio Jubilie D. D., Marianapolis Collejaus
Pasiūiijimi!.
ge, Thompson, Conn.
sielos nužengs ir susijungs į dys Šventas Petras iš Al- mas sako: — “Būtų daug būdu, giedodami Aleliuja,
tamsta
gausi
du
plačiai žinomu valy
su kūnais, su kuriais jie kantara, kurs buvo panie lengviau ’ kęsti pragaro išrinktieji įeis į dangų
tuvu su visais įren
pasaulyje tarnavo Dievui: kintas kaipo atskalūnas! kančias, negu Viešpaties garbinti, garbintų ir visa’
gimais už kainą vie
no grindy valytuvo.
o nelaimingųjų, prakeiktų Šventas Jonas nuo Dievo, regėjimą”. Tuomet tikrai dos mylėtų Dievą.
Pasiūlijimo
Laikas
jų sielos ateis iš pragaro kuris buvo laikomas kvai išsipildys Švento Jono Gi, prakeiktieji,
Apribotas, taigi pa
kreipmatyk juos šiandien
pasiimtų prakeiktus kū liu; šventasis Petras Ce- pranašavimas, kad pra
damiesi į Jėzų Kristų,
Edison Shop
krau
nus, su kuriais jie įžeidė lestinas, kuris atsisakė keiktieji šauksis kalnų ant
tuvėje.
klaus: — kas bus su muDievą.
Švento Tėvo Sosto ir mirė jųjų pulti ir paslėpti juos mis? Teisėjas atsakys: —
Regulinrė
Dviej'i
Valytuvą
(grindims
i. Naujas Giesmynėlis, —
Koks bus didelis skirtu kalėjime! Koks tai per nuo rūstaus teisėjo veido. “Kadangi jūs mano malo
ir rankinis su pri(Pirmoji Dalis) Adven
dėčkais) kaina ....
mas tarp teisingųjų ir džiaugsmas Kankiniams, “Jie sakys kalnams ir uo nių atsižadėjote ir panie
tinės ir Kalėdinės gies
prakeiktųjų kūnų! Teisin kurie buvo persekiotoji; loms pulkite ant mūsų ir kinote, eikite šalin nuo
66
00
mės. žodžius ir melodiją
gieji pasirodys baltesni, suplėšyti į gabalus. “Tuo paslėpkite mus nuo sėdin manęs, prakeiktieji į am
Specialiame
Auksiniame
parašė Seirijų Juozas—
gražesni ir skaistesni už met kiekvienam bus jc« čiojo soste veido ir nuo A- žinąją ugnį” (Mat. 25, 41).
49
50
Jubiliejuje
harm. Juozas Žilevičius,
saulę. “Tuomet teisieji ži pagyrimas iš Dievo” (I vinėlio rūstybės” (Apr. 6, ŠALIN! eik sau nuo ma
Kairia
kaina 50c.
f su senu
bės, kaip saulė” (Mat. 13, iCor. 4, 5). Tačiau, kaip 16).
nęs; aš jūsų nenoriu dau
16
so
valytuvu)
2.
Naujas Giesmynėlis, —
43). Laimingas tas, kurs baisus bus Erodo, Piloto, Ir štai, jau teismas pra giau nei matyti, nei girdė
ŠIAME JI BII.fijr.1
(Trečioji Dalis A.} Ge
SFTAUPYSI
žino kaip savo kūną ap Nerono ir kitų didžiūnų sidėjo. Knygos, kuriose su ti. PRAKEIKTIEJI; eiki
gužės mėnesio giesmės,
Grinilinis modelis
marinti šiame gyvenime, • pasirodymas, kurie dabar rašyta kiekvieno pasielgi te, ir kadangi paniekinote
turi elektrikinę lem I
žodžius ir melodijas pa
atsižadėdamas uždraustų yra prakeikti! O pasaulį mas, yra atskleistos. “Tei mano palaiminimus, eikite
pa. varomą motorą,
rašė Seirijų Juozas —
sukantį šepetį, auto
linksmybių; ir tie susilai mylintieji, aš su jumis su smas atsisėdo ir knygos prakeikti. 0 kur Viešpa
matišką
aliejavimą.
harm. A. Kačanauskas,
kymui seka šventųjų pa sieisiu slėnyje. Ten beabė- buvo atskleistos” (Dan. 7, tie jie eis? Į ugnį, į praga
Pridėėiai,
Rtibber
kaina 25c.
Furniture
Nozz’e.
vyzdžiu, atsižadėdami net jo pasikeis jūsų jausmai, 10). Liudytojais prieš pra rą, kur drauge kūnas ir
Sprayer ir pučiamą O
Naujas Giesmynėlis, —
o.
pirmiausiai siela degs. O kiek metų ir
ir leistinų linksmybių, pa ten apverksite savo paiky- keiktuosius
įranki. Abu valytu
(Trečioji Dalis B.) Švč.
vai
užkirti
Good
siduodami aštrumui ir pa- bę. Nelaimingi kūriniai, bus, velniai, kurie anot kaip ilgai? I amžinąjį ug
Hotisekeepins Insti
Sakramento gies mės.
niekai. Ai, man! kaip link- kurie šio pasaulio teatre Švento Augustino, sakys: nį amžinai; taip ilgai, kol
tute.
žodžius ir melodijas pa
sminsis tie, kurie savo kū- norite išgarsinti savo var .— “Teisingiausias Dieve, Dievas bus Dievas. Šven Visose Edison- Skops ir po* Et^ktrikinius ar Kontfaktorius UcaU-risK
rašė Seirijų Juozas —
ną marino! Tačiau, pra- dą, o paskui turėsite vai- paveskite jį man, nes jis tas Efremas sako, po pa
harm.
A. Kačanauskas,
keiktųjų kūnai pasirodys dinti prakeiktojo vaidme- nenorėjo būti tavo”. An smerkimo, prakeiktieji ap
Kaina 15c.
juodi ir biaurūs, ir neap- nį teismo tragedijoj, Iš trieji bus jų pačių sąžinės: leis angelus, šventuosius,
Užsakymus siųskite:
sakomai dvoks. Ai, man! rinktieji bus dešinėj; anot “Jų sąžinei jiems liudi gimines ir dieviškąją Mo
39 Boylston St. Boston
ir kitose 32 parankiose vietose.
kokį skausmą kentės pra- apaštalo, jie dėl savo gar- jant” (Rom. 2, 15). Net ir tiną. “Su Diev, jūs teisie
“DARBININKAS”
HANcoek 3300
keiktieji, kada susijungs bes bus pakelti virš debe namų sienos, kur jie įžei ji! Su Diev, kryžiau! Su
366 W. Broadway
A t<la ras 8:30 ryto iki 5:15 p.p. kasdien ir šeštadieniais
sų savo kūnu! “Prakeiktas sų ir su angelais eis sutik- dė Dievą liudys ir reika- Diev, Rojau! Su Diev tėveSo. Boston, Mass.
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mą. .
ALRK. Blaivininkų Ap. Suvažiavimas
ku,lbėkad
l“™
buvo Iišk
aišku,
__ o ______
jau pasiekė aukštą kultū
įvyks sekmadienį, balandžio 19 d., š. m. Šv. Pet
roje stovinčios tautos paro
par.
bažnytinėje svetainėje, W. Fifth St., So. Bos
piedę.
Kovo 28 ir 29 d., šešta Rašo: Ieva Lukošiūte tų. Dramos sekcija laikas ton, Mass., 1 vai. po pietų.
Kuopos ir pavieniai asmenys nuoširdžiai kviečia
----------' nuo laiko surengia lietutą ir traukė ją iš po sveti dienio vakare ir sekma Visos draugijos dėl savo viškus vakarus Vilniuje, mi dalyvauti šiame suvažiavime.
A.L.R.K. Blaivininkų Apskričio Valdyba,
mo jungo. Nors trumpais dienio ryte, St. Grigaliaus veiklos susilaukia daug bet jos tiesioginė darbuotė
bažnyčioje,
Los
Angeles
Dvasios vadas — Kun. P. Virmauskis
ruožais nurodė kaip Lietu
kliūčių iš valdžios pusės, išplėšta Vilniaus krašto
mieste,
įvyko
katalikų
pa

Pirmininkas — A. Zavedskas
vos laisvė likosi atgauta,
Nežiūrint įvairių pastan- provincijoje. Per metus
maldos.
šeštadienio
vaka

Kreipkitės adresu:
Raštininkas — M. Rugienytė.
kaip valstybė suorgani
gų šių draugijų. Vilniaus provincijoje surengiama
Kun. J. Švagždys,
re
gerb.
Kanauninkas
pa

zuota, kaip jinai besitvar
krašto lietuvių kultūrinis virš 90 vakarų. Šių vaka- kurių paprastai esti labai “KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
20 Webster St.
sakė
įspūdingą
pamokslą.
Montello, Mass. kė ir dabartinė Lietuvos Laike pamaldų sugiedota ir visuomeninis gyvenimas rų tikslas — palaikyti Vil- daug, nes provincigon ke na 25c.
I padėtis. Kalbėtojas perskeletas giesmių lietuviš labai suvaržytas. Nutauti- niaus krašto žmonėse lie- liaudama Dramos Sekcija Viename sąsiuvinyje 5tatydamas
visuomenės
nimo darbas varomas per tuvišką dvasią, lavinti jų
kios giesmės: “PER TAVO
I
darbuotojų Lietuvoje be- kai. Gerb. Kanauninkas ir mokyklas, bažnyčią, len estefinį skonį ir morali turi imtis netik visą kas- ŠV E N T A PRISIKĖLIsidarbavimą už Lietuvos čia pasirodė su savo nepa kiškas organizacijas. Lie pajutimą. Vakarai turi di» tiumeriją, bet kiekvieną MĄ”, “ LINKSMA DIEi
laisvę iki pat jos atgavi prastais organizatyviais I tuvių jaunimas demorali delį pasisekimą. Dramos smulkmeną, reikali n g a NA” “ REGINA COELI”,
“AVĖ REGINA” ir “ANmo, jisai paraleliai taipgi gabumais, mat į porą va I zuojamas įvairiais papir sekcija nuolat kviečiama scenai.
SUORGANIZAVO FE
karų jisai užtektinai praKiek jėgų, kiek energi GĖLŲ GIESMĖ” 35c.
pabriežė
ir
Amerikos
lie

kimais
ir
bauginimais.
Lie
iš
vienos
mūsų
provincijos
Nauji Mišparai — VESDERACIJOS SKYRIŲ
tuvių nuopelnus toje kovo lavino būrelį vietos lietu tuvių kalbą stengiasi iš- vietos kiton, tačiau ne vi jos kaštuoja pasirengi PERAE DE SS. SACRAvių lietuviškai giedoti.
muose vaidinimui. Artistų
Los Angeles, California, je už Lietuvos nepriklau Sekmadienio ryte jisai at* i stumti net iš privataus suomet ji gali patenkinti kambarėlis vos kelių žing MENTO, dviem, trims ir
balsams 35c.
— Šioji tolimų vakarų ne somybę. Nurodė, kad dar laikė mišias šventas ir vėl i gyvenimo. Valdžios orga- žmonių norus, yra kai kū snių, nėra kur pasidėti keturiems
Užsakymus
siųskite:
didelė lietuvių kolonija Lietuvos priespaudos lai pasakė gražų pamokslą nų nuolatinis tvirtinimas rių svarbių priežaščių dėl reikalingiausius daiktus.
“
DARBININKAS
”
skaito save tikrai laimin kais — spaudos uždraudi lietuviškai. Žmonių į pa žmonėms “Esą kam jums kurių sekcija negali pilnai Oras nepakenčiamas; iš
366 W. Broadway,
ga sulaukusi nepaprasto ir mo laikais — Amerikie maldas susirinko labai toji lietuvių kalba, su ja išplėsti savo reikalus,
So. Boston, Mass.
vėdinti kambarių — nėra
.
brangaus svečio asmeny I čiai daug pasidarbavo pa daug, visi buvo labai pa tik ant krosnės sėdėti”.; ,7.
galimybės.
Nenuostabu, I Tėvvnės meilė yra pirKanauninko Profesoriaus rūpindami lietuviškų spau- tenkinti, dėkojo gerb. sve Kai kur grasoma žmo sudaro patys artistai. kad suvaidinę,
artistai Ynoji kultūringo žmogaus
F. Kemėšio. Nors gerb. zdinių. Pasauliniam karui čiui už jo tokį darbštumą nėms, kad nekalbėtų lietu Kaip jau pasakėme, artis jaučiasi nepaprastai iš-' dorybė,
Napoleonas.
Profesorius atvyko čia tik užėjus Amerikos lietuviai ir nuoširdžiai kalbino, kad viškai, o tik lenkiškai. Vi tais daugumoje yra stu vargę. Tačiau visi šitie ne
Kalifornijos gamtos grože tuoj pasirūpino karo nu jisai čia liktų ir organi są tai veikia tamsius dar dentai, kurių tiesioginė patogumai atrodo menk
pasigerėti ir pagarsėju kentėjusius sušelpti. Karo zuotų lietuvių parapiją. nesusipratusius sodiečius. i pareiga yra universiteto niekis prieš nepatogumus,
siais Kalifornijos saulutės rūkams kiek prasiblaivius Jam atsisakius dėl įvairių Vienintelis kelias, ku studijos. Bet šiandien Dra kuriuos sutinka vaidinant
GRABORIUS
spinduliais pasinaudoti, ir i ir pamačius galimumus priežaščių čia likti, prašė riuo lietuvių kalba gali mos sekcijos veikla tiek y- kaimuose. Dramos sekci
taipgi savo seną draugą Lietuvai laisvę atgauti, A- jo, kad jisai pasimatytų viešai pasirodyti, tai lietu ra išplėsta, kad artistai- ja stengiasi įsiskverpti į i ‘.4S.UA’.V7.Š A'.1S VATA RXA VIMAS?
331 Smith St
Dr. J. Bielskį atlankyti, merikos lietuviai ir vėl su vietos vyskupu ir pers viškas teatras. Tačiau vi studentai nepajėgia savo giliausius Vilniaus krašto I
vienok vietos lietuviai su subruzdo sutartinai - dirbti tatytų jam vietos lietuviij sa nelaimė, kad teatro i studijų suderinti su sce užkampius, todėl kaimuo PROVIDENCE, R. I.
Telephone:
žinoję apie to nepaprasto ir labai daug prisidėjo prie katalikų reikalus. Taipgi klausimas Vilniaus krašte nos veikla. Kai kurie jų se vaidinti jai labai dažnai
Ofiso;
Dexter 1952
svečio atsilankymą tuoj tos laisvės Lietuvai atga prašė gerb. Kanauninko, vis dar neišspręstas. Prie pasišvęstų dirbti tik teat pasitaiko. Miestelyje vaiNamų: PI. 6286
subruzdo iš jo atsilanky vimo ir Lietuvos nepri kad jisai, vyskupui sutin Vilniaus Lietuvių studen rui, bet čia susiduriam su binant lengivau yra rasti
mo dvasiniai pasinaudoti. klausomybės pripažinimo. kant, surastų \ tinkamą lie tų Sąjungos yra įsikūrusi didžiausia kliūtimi, tai vaidinimui salę, sceną ir
Šis nenuilstantis visuome Amerikos lietuviai labai tuvį kunigą būsimai Los “Dramos Sekcija”, tai sek stoka lėšų. Dramos sekci kitas technikines priemo
nės darbuotojas maloniai daug pagelbėjo Lietuvai Angeles lietuvių parapijai. cijai ir tenka atstovauti ja tik maža dalimi tėra
sutiko laikyti viešą pas ekonominiai nusiųsdami Gerb. svečio atsilanky Vilniaus krašte lietuviš šelpiama lietuvių visuome nes.
kaitą apie Lietuvos padėtį, savo giminėms daug pini mo artimiausi rezultatai kąjį teatrą.
nės, iš savo rengiamų va Kaimuose vaidinama pa
gų,
tverdami
bendroves,
taipgi aprūpinti katalikus
yra šie: suorganizuota Los Prie šios sekcijos pri karų, nežiūrint to, kad jie prastoje troboje. Reikia įpatys
važiuodami
Lietu

jų dvasiniais reikalais ir
Angeles mieste Vilnių Va klauso daugumoje studen į vra gausiai lankomi, ji ne- rengti sceną, reikia sutal
von
ir
kiti
net
ten
apsigy

tai - artistai mėgėjai, ku įturi pelno, dažniausia gi pinti skaitlingą publiką.
sudaryti visą eilę pasitari
duoti
Sąjungos
skyrius.
Žinoma, publikai stengia
mų - pasikalbėjimų ben i vendami.
Suorganizuota Los Ange rių tarpe yra gabių, turin•j deficitą.
drais visuomeniniais rei Gerb. prelegentas nuro les Lietuvių Katalikų Vei čių sceninę praktiką artis- Dėl nepaprastai sunkios masi palikti kuo daugiau
vietos. Scena įrengiama
kalais, ypač apie vietos dė, kad Amerikos lietuvių kimo Komitetas^ ir tasai
Vilniaus
krašto
sodžiaus
M.
Lučinsko
3
vos kelių žingsnių. Artistų
lietuvių reikalų patvarky — vienos trečdalies lietu Komitetas tuoj nutarė pa
materijalės padėties, bilie pasišventimas ir pasiryži
A.
Paltanavičiaus
3
vių tautos — bendradar- tapti Amerikos Lietuvių I
mą.
4 tai daromi kuopigiausi. mas daug kliūčių nugali,
Kovo mėn. 22 d., Danų įbiavimas su Lietuvos dar Katalikų Federacijos sky A. Kancevičiaus
A. Muzikevičiaus
4 Jaunieji artistai, kurių bet kaip priežodis sako:
Auditoriume, Los Angeles buotojais yra būtinai rei riumi.
S. Augustinavičiaus
4 nuožiūroje paliktas teat “Vis turi savo ribas”. To
mieste įvyko Kan. Prof. kalinga, ir kad toksai susiP. Lukšio
4 ras, dirba jame vien tau liau esant tokiai padėčiai
Kemėšio paskaita, temoje: [artinimas tikrai išeitų vi- Gerb. svečias apleido A. Leskausko
3 tiniais sumetimais veda Vilniaus krašto teatras
T
“Lietuva
Po Pasaulinio gų naudai. Nurodė, kad Los Angeles Kovo 29 d., A. Kriaučiūnienės
2 mi, nesitikėdami už savo
Karo”. Savo nepaprastu bene geriausias būdas to lydimas didelio būrio vie V. Abromavičiaus
3 darbą materijalio užmo- netik nežengs pirmyn, bet Dr. CLIFFORD H. LAKE,
tos
lietuvių.
Katino
susto

iškalbingumu gerb. prele kiam bendradarbiavimui
OPTOMETRISTAS
M. Degesiunienės
2 kesnio. Bet iš čia išplau turės visai likviduoti savo
ti
Chicagoje,
AVilkes
Barveiklą,
o
tuo
pačiu
smar

ir OPTICIAN
gentas gyvai ir vaizdžiai tai per Draugiją Užsienio
A. Stankus
4 kia viena svarbiausių prie
re,
Philadelphia
ir
netru

Tel. Stoughton 969
perstatė Lietuvių tautos ’Lietuviams
' '
Remti.
A. Venciaus, Jr.
4 žaščių, trukdančių Vil kiai nukentės lietuviški
kus
dar
grįžti
Washingto801
Washington St.,
reikalai. Kiek gerų įspū
V. Klimausko
4
kovas už savo šalies lais Kalbėdamas apie dabar
niaus
krašto
teatrui
nor

Room
202
Stoughton Bldg.
džių išsivežiau iš Kauno
5
vę. Nurodė kaip Daukan tinę Lietuvos padėtį, Kan. nan savo reikalais ir iš ten P. Miliausko
maliai vystytis. Nes jei
tas, vyskupas Valančius, Prof. Kemėšis vaizdžiai grįžti Lietuvon. Tad, lai Aukščiau paminėtos šei būtų trupė artistų, kuri mūsų laikinosios sostinės,
Tel. 3368
Kudirka, Basanavič i u s, perstatė Lietuvos dabarti mingos kelionės gerb. vei mynos gyveno River St. už savo darbą gautų nors tiek gailesčio ir skausmo
L. A. Lietuvis. J. Čepliko
4
išsivečiau iš mūsų tikros
Maironis ir visa eilė kitų nę kultūrinę ir ekonominę kėjui!
nedidelį atlyginimą, kuriai sostinės.
J.
Marcinkevičiaus
3
mūsų didvyrių žadino tau- pažangą ir greitą tobulėjiLIETUVIS GRABORIUS
P. Paulausko
4 nereiktų rūpintis kuo ki
Išvaduokim
Vilnių,
Taipgi
užlaikome visokios
Šios šeimynos gyveno tu, kaip tik teatru, tuomet
Broliai
Lietuviai,
rūšies rakandų.
Beach St.
Dramos sekcija galėtų iš
Lai
ir
jis
gyvena
taip,
Laidotuvių Į stulgu:
Šio miesto gyventojai Nuo potvynio nukentė vystyti į normalų Vilniaus
kaip
mes
laisvai,
124
Ames
St., Brockton, Mass.
labiau nukentėjo nuo pot jusiųjų šeimynų sąrašą krašto teatrą ir sparčiai
Ten atgimsim laime,
Gyvenimo vieta:
vynio. Iš lietuvių labiau pridavė kun. F. Norbutas, plėsti savo darbuotę.
25 Enterprise St., Brockton
jėgos
ten
atbus,
siai nukentėjo šios šeimy kuris toje kolonijoje dar Lietuviškoji visuomenė
I
Vilnius Mūsų buvo,
nos:
buojasi.
Jeigu
būtų
dau

yra
susirūpinusi
savo
te

Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no
Šeimyna Narių Skaičius giau lietuvių, nukentėju atru. Nekartą šis klausi Vilnius Mūsų Bus!
rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.
(Pabaiga)
J. Rutkausko
4 sių nuo potvynio, kurių mas buvo nagrinėjamas
(WRUBLIASKAS)
2 vardų nėra šiame sąraše, Vilniškėje lietuvių spaudo
25c. V. Jurelionis
Dorybių Perlas..................................
LIETUVIS
GRABORIUS IR
4 tai prašome pranešti ‘Dar je, bet stoka lėšų neleidžia
V. Bingelio
Moterystė ..........................................
15
BALSAMUOTOJAS
4 bininkui’ arba kun. F.
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai)
A. Sampsono
15
jo
tinkamai
išspręsti.
Pa

1000
Washington St.
Sugriautas Lizdas ...........................
15
A. Lakevičio
3 Norbutui.
komp.
V.
Niekaus
naujai
NORVVOOD. MASS.
Jėzaus Širdis ir Šeimyna ...............
15
Jeigu kas iš LDS narių sitikėti vien jaunųjų pasi
A. Saulėno
3
Ką
tik
iš
spaudos
išėjo'
šventimui
yra
kiek
ne
eTEL.
Norwood 1503
Temperamentų rūšys .......................
15
2 arba “Darbininko” skaity
V. Mockevičiaus
išleistos
sekančios
gies

Kaip save auklėti..............................
15
Montello Office:
M. Andriuškevičiaus 4 tojų išgali duoti piniginę tiška, tuo labiau, kad tie mės:
Jėzuitai ;.............................................
15
10 Intervale St.
z
jaunieji
užsidegę
noru
kel

5 auką nukentėjusiems nuo
P. Balevičiaus
Viename sąsiuvinyje: I
Šeimyna Kristui ..............................
30
TEL.
Brockton 2005
4 potvynio lietuviams ne tik ti savo broliuose lietuviš ‘JUSTUS UT PALMA”, ir.
J. Buja
Šv. Stanislovas Kostka .....................
35
3 Haverhill, bet ir kitų ko ką dvasią, tuo pačiu daro
A. Kazlausko
Matas Talbotas.................................
20
lonijų, tai gali siųsti į L. sau asmeninę žalą. Dėl te
4
V.'Pūtis
T. Mykolas Pro................ .................
25
366 W. atro pašvenčia savo tie
Įsigykite
3 D., S. Centrą
C. Arčiaus
20
Šv. Elzbieta Tiuringietė...................
Broadway,
So.
Boston,
4
E. Kokienės
siogines pareigas - studi
Pamokymai Jaunavedžiams ............
25
Mass.
arba
tų
kolonijų
pa

2
M.
Valiukevičienės
PILIETYBES KATEKIZMĄ
Tu ir Jis.............................................
60
jas ir dažnai atsiduria la ' t
rapijų
klebonams,
kurie
J. Jurgelevičiaus
3
Mintys ir Patarimai (I knyga).......
30
bai sunkioje materijalėje
Mintys ir patarimai (II knyga).......
4 prisiųstas aukas išdalins padėtyje. Kiek gi kliūčių, Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
40
A. Naudžiūno
Mintys ir patarimai (III knyga) ....
Priedermes
40
Visi jie gyveno Margin St. nukentėjusiems nuo pot kiek vargo patyria jaunie
Mintys ir patarimai (IV knyga) ....
25
vynio.
4
J. Masio
Jei ruošiesi jfauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
Ar tik nebūti man kunigu?...........
15
jums padės, nes joje 'randasi daug Klausimų ir Atsakymų
Tiesa, nuo potvynių nu ji artistai rengdami vaka
4
J. Baliukevičiaus
rus
provincijoje.
Redukuo

anglų ir lietuvių kalboje.
Romos Popiežius ..............................
40
kentėjusieji
patys
viešai
C. Urbono
5
Dievo buvimas .................................
80
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
J. Balkaus
5 dar neprašo pašalpos, bet dami savo išlaidas iki mi
nimumo,
artistai
dažniau

“DARBININKAS”
A. Prakapienės
3 mes žinome, kad daug
Siųskite užsakymus:
366 W. Broadvvay,
K. Baliukienės
3 lengviau yra duoti, negu sia keliauja pėsti 20-30 ki
“DARBININKAS”
P. Galinio
2 prašyti. Taigi pagelbėki- lometrų, vežimas nusam
So. Boston, Mass.
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
J. Černiausko
4 jme saviesiems atsistatyti. domas tik daiktams vežti,
■T11111"1"11111

TO*

B- Pivariunienes Įspūdžiai Iš
Vilniaus 1935 m.

| KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ |
KOLONIJOSE

I

KAN. PROF. KEMĖŠIS
KALIFORNIJOJE

i

I
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i
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I

ADAM WAITEKUNAS

NAUJOS KNYGOS
Ką Tik Gautos Iš Lietuvos

l

HAVERHILL. MASS.

EDW. V. WARABOW

NAUJOS GIESMĖS

I

DSREtNiNKAS
kas draugijų sąjungą už-! ir tris pertvarkytų įstatų PAGĖGIAI
daro, kai joje nelieka nė: egzempliorius ligi 1936 m,
dviejų draugijų.
Į balandžio mėn. 1 dienos I Neregistruoja, o paskui
62. Mokyklines mokslei-’ pristatyti Vidaus Reikalų
LIETUVOS DRAUGI i mo atimtas teisių, arba y- vių kuopas leidžia steigti, Ministriui. Draugija, ne- neduoda teisės balsuoti
JOMS ĮSTATYMAS
ra kaltinamas dėl nusikal j jų veikimo taisykles nus pristačiusi nustatytuoju
Klaipėdos krašto seniū
stamojo darbo, už kurį tato, jų veiklą prižiūri ir laiku savo pertvarkytų įKaunas —“Vyr. Žiniose” gresia bausmė, susijusi su
nai daugelį atvykusių į
naujasis įstatymas buvo teisių atėmimu, arba yra Jas uždaro tas ministeris. statų arba kad ir prista Klaipėdos kraštą žmonių
paskelbtas ir pradėjo nuo atimtas teisių Ypatingai ! kurio žinioje yra mokykla. čiusi, bet ligi 1936 m. lie neregistruoja. Atėjus rin
vasario 1 d. veikti Jame siais valstybės apsaugos į» Kiti šio įstatymo straip pos mėn. 1 dienos negavu kimų dienai, seniūnai tei
sniai mokyklinėms moks si Vidaus Reikalų Ministeyra visa eilė labai svarbių statais.
sinasi, kad nėra įsiregis
esminių pakeitimų, kurie 35. Tikrosios tarnybos leivių kuopoms netaikomi. rio leidimo veikti, laikoma travę ir neduoda teisės
smarkiai atsilieps į ligšio kariai gali būti draugijų 63. Ne Lietuvos piliečių uždaryta. Likęs po užda rinkti. Keletas tūkstančių
linį draugijų bei organi- nariais tiktai savo vyres draugijos steigiamos ir rytų draugijų turtas su- lietuvių dėl to nustojo bal
zacijų veikimą. Čia paduo nybės leidžiami ir jos nu- veikia šio įstatymo nuos j tvarkomas šio įstatymo
savimo teisės.
tatais, tačiau: 1) Lietuvos nustatyta tvarka.
dame svarbesniuosius įsta- statytomis sąlygomis,
tymo iš “Vyr. žinių” nuos- ~~
36. Einą mokslus moky piliečiai negali būti ne Lie 69. Šis įstatymas veikia
tatus:
klose moksleiviai, išsky tuvos piliečių draugijos į nuo jo paškilbimo dienos J NUBAUDĖ “L. ŽINIAS
IR “ŽAIBĄ”
DRAUGIJŲ ĮSTATYMAS rus aukštųjų mokyklų steigėjais, nariais ir vado neišskiriant draugijų, į- •
moksleivius, negali būti vybės nariais, 2) ne Lietu steigtų Įstatymu apie
1. Draugijos santvarka draugijų nariais.
vos piliečių draugijos ne draugijas (L. V. Z. Nr.
ir veikla nustatoma drau 37. Nariu į draugiją ga gali dėtis į draugijų są 15). Įstatymas apie drau-! Kaunas — “L. Aidas”
gijos įstatais.
li būti priimtas tik tas, jungas, 3) ne Lietuvos pi gijas (L. V. Ž. Nr. 15) pa rašo: “Kauno apskr. virš.
“L. Ž.” redaktorių už vi
3. Draugijos įstatai gali kas raštu pareiškia drau liečiu draugija neturi tei naikinamas.
suomenę kiršinančių žinių
būti keičiami tik V. R. Mi gijai prašymą priimti jį sės dirbti bet kurio politi
A. Smetona
nio
darbo.
nariu.
nisterio sutikimu.
Respublikos Prezidentas. skelbimą nubaudė 500 litų.
Akc. “Žaibo” b-vės spaust,
5. Draugijai steigti rei- Draugijos narys, pareiš 67. Draugijos turi per
J. Tūbelis,
kia’ Vidaus ReikaTu^MiAis-! k?s r*štu.. draugijai, kad tvarkyti savo įstatus, kaip. Ministeris Pirmininkas. vadovybė nubausta 200 lt.
už tai, kad išleido iš spau! atsisako is
iš jos, laikomos
terio leidimo.
‘
Iatsisako
------- šis įstatymas reikalauja,
iš jos išstojusiu nuo pa6- Draugijos steigėjų tu- reiškimo padavimo.
ri būti ne mažiau kaip 39 Draugija negali svardvylika.
styti draugijos nario tar7. Draugijos steigėjas nybinių veiksmų, jo padaturi būti Lietuvos pilietis, | rytų valstybinėje tarnyboturi turėti ne mažiau kaip je, juoba peikti ar teisti jo
24 metus amžiaus ir turi, dėl tų veiksmų.
atitikti 34 str. reikalavi 40. Draugijos nariai,
mus.
jaunesni kaip 21 metų am
11. Draugijos padaliniui žiaus. neturi draugijoje
steigti reikia Vidaus Rei sprendžiamo balso ir nega
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT’S TOASTED”
kalų Ministerio sutikimo. li rinkti draugijos vyres
* i
7
14. Draugijos vadovybės niųjų.
narys turi būti Lietuvos 42. Draugija yra teisinis
pilietis. Vidaus Reikalų asmuo, tačiau bet kuriuo
Ministerio sutikimu vado- būdu įgyti nekilnojamojo
vybės nariu gali būti ir ne turto ji tegali Vidaus ReiLietuvos pilietis. Va dovy- kalų Ministerio leidžiama,
bes narys turi turėti no Draugijos padaliniai teisimažiau kaip 24 metus am- nio asmens teisių neturi,
žiaus ir turi aitikti 34 str. Į 46. Apskrities viršininreikalavimus.
i kas turi teisę įspėti drau18. V. R. Ministeris, vai- giją arba sustabdyti draustybės ar tautos saugumo gijos ar jos padalinio veiarba kitų valstybės ar kimą, kai draugija ar jos
tautos reikalų sumetimais, ■ padarinys nesilaiko įstatų
turi teisę nušalinti draugi- arba nevykdo šio įstatyjos ar jos padalinimo va-Į mo reikalavimų.
reikalavimų,
dovybę arba atskirus va Draugijos ar jos padalidovybių narius, Nušalin- nio veikimas sustabdomas
tieji vadovybės nariai ne ! ligi pašalinant sustabdy
gali būti draugijos ar jos mo priežastį. Jeigu ta
padalinių .vadovybėse tre priežastis nepašalina m a
Į per 6 mėnesius, tai Vidaus
jus metus.
21. Vadovybės narių pa Reikalų Ministeris gali
vaduotojams taikoma vi draugiją ar jos padalinį
sa, kas nustatyta vadovy uždaryti.
47. Vidaus Reikalų Mi
bės nariams.
26. Vėliavas ir uniformi nisteris draugiją ar jos
nius apdarus ar kitokius padalinį gali uždaryti, kai
pažymimuosius ženk lūs draugija ar jos padalinys
draugija ir jos padaliniai nebeturi teisėtos vadovy
gali turėti tiktai Vidaus bės.
Reikalų Ministerio leidžia 48. Vidaus Reikalų Mi
nisteris, valstybės ar tau
mi.
Vėliavas ir uniforminio tos saugumo arba kitų
apdaro ar kitokio pažymi valstybės ar tautos reika
mojo ženklo pavyzdžius lų sumetimais, gali sus
tvirtina Vidaus Reikalų tabdyti draugijos ar jos
padalinio veikimą ligi pu
Ministeris.
30. Draugijos protokolai, sės metų arba ir uždaryti
apyskaitos, knygos, sąma draugiją ar jos padalinį.
tos, taip pat jų nuorašai 49. Draugijos veikimą
bei ištraukos, turi būti pri sustabdžius, apskrit i e s
statomi draugijų registrui viršininkas paveda drauir apskrities viršininkui I gijos ūkius ir turtinius
kiekvienu jų pareikalavi reikalus tvarkyti arba
TINKAMAS IŠSISTOVĖJIMAS
draugijos vadovybei, arba
mu.
31. Vidaus Reikalų Mi savo skirtam tvarkytojui.
Tabakas savo natūraliame stovyje yra šiurkštus
nisteris ir jo pavedami 55. Draugijas, turinčias
ir stiprus. Nors augintojo “sutaisytas” pirm
valdininkai turi teisę rei i artimus tikslus, Vidaus
pardavimo, jis yra netinkamas naudojimui be
kalauti iš draugijos žinių ■ Reikalų Ministeris turi
tolesnio išsistovėjimo. Per šį išsistovėjimo laiko
ir paaiškinimų, žiūrėti, bei ; teisę jungti Ministeriu Ka
tarpį (kuris traukiasi Lucky Strike atsitikime
tikrinti draugijos knygas, bineto nustatytomis tai
1 LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS! I
nuo V/2 iki 3 metų) įvyksta svarbios atmainos.
raštus, dokumentus ir iš syklėmis.
Tos “Gamtinės” atmainos baigiasi daliniu
Nesenai padaryti cheminiai bandymai
viso draugijos veikimą, 56. Dvi ar daugiau drau
parodo*, jog Bfi populiarūs cigaretų
“išlyginimu” lapo pirmykščiu šiurkščių koky
jos lėšas ir jų versmes.
gijų gali steigti draugijų
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo
bių.
Mūsiškis
gamybos
procesas
nuveda
tuos
B 53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.
32. Draugijoje turi būti sąjungą. Draugijų sąjun
pagerinimus
daugeliu
žingsnių
toliau
nes
kiek

ne mažiau kaip dvylika gai steigti reikia Vidaus
MMMi
vienas Lnckv Strike Cigaretas pavyzdžiuoja;
narių. Kai joje lieka narių Reikalų Ministerio leidi
■M
Lengva Užsirūkymų iš turiningo, brandaus-kūno
mažiau, apskrities virši mo. Draugijų sąjungos
tabako.
x
ninkas ją uždaro.
santvarka ir veikla nus
33. Draugijos nariais ga tatoma sąjungos įstatais.
li būti Lietuvos piliečiai, 57. Draugijai įstoti į
ne jaunesni kaip 18 metų draugijų sąjungą reikia
amžiaus.
Vidaus Reikalų Ministerio
34. Draugijos nariu ne sutikimo.
CawHcM.l*N. Tba.AMrteM T«bao« CanMar
gali būti tas, kas yra teis- 59. Apskrities viršinin-

t;
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IT S TOASTED' —Jūsų gerklės apsauga
— prieš knitėįimus —prieš kosulį

Pamatinis dalykas
yra, kad kumštininkai
turi būti gerame svei
katos stovyje, bet po
sunkių kumš t y n i ų
tamstos pat irsite
kad daugumoje iš jų
nieko taip nemėgsta
kaip išgerti butelį šal
tą ale, o ypatingai

OLD 1NDIA PALE
Commercial
Brewing Co.
Boston, Mass.

MANO MARŠRUTAS ~

stuvės platinti apskr. virš-!
ko spaudos skyriaus sulai
kytą laikraštį.”
Jeigu kam reiks adreso,
prašau išsikirpti:
“LITUANICA II” GREI Nuo kovo 30 iki bal. 12,
TAI JAU PAKILS Į
20 Webster St.,
Brockton, Mass.
PADANGES
Nuo bal. 13 iki 18, —
Kaunas — Lietuvos ka Keyser Island, So. Norwalk, Conn. (poilsis).
ro aviacijos dirbtuvėse Nuo
bal. 19 iki geg. 5, —
“Lituanica II” jau baigia 220 Ripley pi.,
ma remontuoti. Dėl to lau Elizabeth, N. J.
kiama, kad netrukus šis Nuo geg. 6 iki 17, —
istorinis oro paukštis jau 47 Montgomery pi.,
galės pakilti į padanges. Paterson, N. J.
geg. 18 iki birž. 2,—
Kauno visuomenė “Litua- Nuo
207 Adams St.,
nicos II” pakilimo kasdien Newark, N. J.
laukia ir na labai domisi. Nuo birž. 3 iki 7, —
Tsb.
32 Dominick St.,
New York, N. Y.
Nuo
birž. 8 iki 14, —
LIETUVOJE BERAŠČIAI
Keyser Island, So. NorBUS VISAI IŠNAIKINTI
walk, Conn. (poilsis).
Nuo birž. 15 iki 24, —
Prieš Didįjį karą Lietu 2601 W. Marąuette Rd.,
voje tik retas žmogus mo Chicago, III.
kėjo skaityti ir rašyti. Kas Tėvas J. Bružikas, S. J.
nors, norėdamas savo gi
minėms parašyti laišką, Didžiausia apgavystė y“gramotno” ržmogaus
--------- ‘L"tu- ra pretenduoti į valdovus
rėjo ieškoti visoje plačio- ir neturėti tam sugebėjije apylinkėje. Dabar laikai mo.
mo.
Ksenofontas.
visiškai pasikeitė. Dabar
jau sunkiau rasti neraš
tingus žmones. Tiesa, to
kių dar pasitaiko senyvo
į
amžiau žmonių tarpe. Bet
Šiuomi
turime
garbės^
jaunesnieji jau visi išėję pran esti Gerb. Lietu-|
įvairias mokyklas.
viams, kad mes atidarė-j
Lietuvoje kovojant su me naują brovarnę, ku-/
neraštingumu, buvo orga rioje pradėjome dirbti/
nizuojamas platus liaudies vieną iš geriausios rū-*
universitetų tinklas. Da sies alų. šį alų jau galė-|
bar švietimo ministerijoje sime parduoti Kovo mė-|
yra kilęs sumanymas su nesyje.
Mes kviečiame aplan-z
daryti tam tikrą komisi
,kyti
šią naują mūsų į-|
ją, kuri turėtų rasti prie
ištaigą
ir pamatyti kaip«
mones neraštingumui vi imoderniškai
ir švariai|
siškai išnaikinti. Manoma, jviskas yra įrengta. Mū-«
kad visi suaugusieji, bet 'su įstaigos adresas yra,$
nemokantieji
rašyti ir $81 Lafayette St., Wor-a
|
skaityti, turės lankyti tam |cester, Mass.
tikrus vakarinius kursus. 5BROCKET BREVVINgI
Tsb. j '
COMPANY
---------------------------------- I
Pinkevich, |
Tikrų draugų netrūks $ Anthony
Prezidentas
į
nei vienam, kuris jų ver
Worcester, Mass.
tas ir pats moka būti
draugu.

PRANEŠIMAS |
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Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Kaip Tai:
Atsišaukimus,

Vestuvėms užkvietimus,

Korteles,

Laiškus,

Atvirutes,

Konstitucijas,

Programus,

Posterius,

Tikietus,

Blankas,
ir t.t. ir t.t.

Vizitines korteles,

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
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Antradieniu Balandžio 7 d, 1936

DARBININKAS

8.

Žmogaus lavonas tuoj po rusiajam, tuo didesnį krai-Į Kiekvienas Lucky Strike
1 mirties buvęs nuplauna tį jis nusinešąs į vėlių pa- tabako šviežias sumaišylaidojimo n^s talpina daugiau, kaip
mas ir apvelkamas vienais saulį. Tokios
1
100 skirtingų rusių, išau
tik marškiniais. Prieš nu puotos kartais trukdąvu- gintų
tūkstančiuose skir
plaunant dar buvęs atlie- sios iki dviejų savaičių lai tingų ūkių, ne tik Virgini
liūs Kauneckis ir kiti. Ne- slėptoji Brangenybė” — Reikia padėti lietuviams karnas vienas dalykas ko.
joj. North ir South CaroWATERBURY, CONN. užilgo
priimsime garbin- dramą ir komediją “Nėra biznieriams ir kitiems rė- slaptai nuo pašalinių akių: Tokie senųjų prūsų lai- linoj, Georgijoj, Tennesgus svečius iš Lietuvos Pinigų”. Vaidinimas labai mėjams, kurie rėmė lietu- kūnas buvęs aptepamas dojimo papročiai yra labai see. Kentucky, Marylande,
IŠ MŪSŲ FIFE AND
|labai ypatingu būdu suvi- senoviški ir primena Ho ir kitose valstijose, bet
daktarą Leimoną ir p. J. gerai atliktas. Malonu bu- vių radio pusvalandį.
tabako žemėse Ma
DRUM CORPS
Laučką. Priėmimas įvyks vo matyti,’ kad lietuviai Jeigu biznieriai rems rintu medum. Kas buvę mero ir Herodoto laikų taipgi
kedonijoj
ir Kantijoj Grai
VEIKIMO
balandžio 14 ir 15.
studentai iš Waterbury, kaip praeityje ir lietuviai, prie medaus primaišoma, graikų laidojimo papro kijoj, Smyrnoj ir SamsouViena iš veikliausių drau Komp. Aleksis vadovau- kaip tai: Urbonas ir Mar- kurie klausosi parašys Ra- taip ir lieka paslaptis. A- čius.
ne Turkijoj — kur augina
ma puikiausias turkiškas
gijų mūsų parapijoje yra ja komisijai, kad kuoge- kevičius dalyvavo vaidini- dio Stočiai arba pačiam Pie panašią paslaptį kalba
Šv. Vardo Švilpukų benas, riausiai juos priėmus, nes me. Tas jų atvykimas su- muz. Aleksiui, kad jiems ir vokiečių ordino kroniki- FORD AUTHORIZED tabakas.
SALES & SERVICE
kurį sudaro jaunesnieji jie Lietuvoje pereitą va- stiprino pas mus lietuviš- patinka programa, tai jau ninkas Dusburgas. Jis saTinkamas sumaišymas
BROCKTON
GARAGE
prūsai
ži

reiškia,
jog kiekvienas šio
mūsų vaikučiai. Jų yra iš sarą šauniai priėmė mūsų ką dvasią ir parodė ką ga- tuo parems tą radio lietu- .ko,, kad senieji
J _
įvairių rūšių tabako pluonoję kažkokią paslaptingą
visa apie 70-80. Jiems va amerikiečius svečius, ypa- Ii lietuviai studentai. Gar višką pusvalandį.
Brocktono
FORD
Parda

kštelis yra sugedęs iš
žolelę,
kuri
galėjusi
net
bė Tėvams Marijonams.
dovauja abudu Jonai Sto- tingai sportininkus.
vėjai
kiekvieno kito pluokštelio
Dalyvavo apie 500 žmo- POŽĖLA WATERBURYJ verdantį vandenį sušaldyti
kes ir graborius ir mėsi
ką-nors iš skonio ir kvan----------jį ledą. Ta žolelė buvusi Ši įstaiga randasi 389 snumo
ŠV. VARDO DR-JOS nių. Buvo daug jaunimo.'
ninkas. Taipgi daug prisi
ir taipgi tuo pačiu
Tą vakarą rengiant pa- Lietuvis čampijonas ris- vartojama senųjų prūsų Warren Avė., Brockton, ką-nors iš savęs gražinąs.
SMOKERIS PAVYKO
deda Augustas, Krisavisidarbavo vietinė studentų tikas Karolius Poželo šio- numirėlių lavonams užšal- Mass. Telefonas Brockton Tyrinėjimo žinovai at
čius ir kiti.
Penktadienį,
įvyko
Šv.
kuopa. Be vaidinimo buvo mis dienomis dažnai pa- dyti, kad jie, jų papročių 1550. Brockton Garage sa sargiai išbando, pirm ne
Pirmadieniais ir penkta
ir vedėju yra O- gu jis yra supakuojamas,
dieniais lošia ir turi savo Vardo draugijos Smokeris užkandžių Vyčių name, tenka į vietinę amerikonų reikalavimų, kuo ilgiau vininku
wen
W.
McGonnigle,
kuris
Ping-Pong tournamentą. Šv. Juozapo parapijos Dalyvavo kunigai Valan- spaudą kaip tai: Waterbu- juos galėtų išlaikyti. Dar turi labai gerą vardą kaip šio tabako pavyzdžius, vėl
Vadovauja V. Zdanis, Jo- naudai. Susirinko daug tiejus, Gradeckas, Gižaus- Į ry Democ-rat ant Waterbu- nelabai seniai Mažojoje Brocktone, taip ir josios jį išbando prieš sumaišy
mą ir taipgi užbaigtą mi
nas Žiurlis raštininkas, o žmonių. Programa buvo kas (Marijonas), Kripas ry American and Renubli- Lietuvoje vartotasis lavo apylinkėje. Jis tame biz šinį
— kad užtikrinti sko
pirmininku yra Bronius nuiki. Komisija labai gra- ir Gauronskas ir muzikas can. Tilpo jo paveikslas ir nų aptepimas medaus mi nyje yra per 14 metų. Jis nio vienodumą ir ta rūgš
I žiai pasidarbavo, nes pa- Aleksis ir kiti įžymus sve- platus aprašymas, Jis ri šiniu su kažkuo kitu pri užlaiko aukštos rūšies ka
Benesevičius.
ties - šarmo lygsvara, rei
sis Torringtone (kur yra menąs aną Dusburgo mini rus.
Antradieniais turi savo | kvietė augštus svečius šiai.
kalinga lengvam užsirūstamp club, kuriame jie į- kaip tai: waterburietį Dan Reikia pasveikinti mote daug lietuvių) Red Cross mą paslaptingą senųjų Atsilankykite į jų show- kymui.
domaujasi apie įvairius Parker, kuris buvo vakaro ris, kurios taip uoliai pa naudai, sušelpimui nuo prūsų atšaldymo žolelę. rooms ir pamatykite nau Yra tai gana stebėtinas
1936 FORD V-8 mode faktas, jog to paties taba
pašto ženklelius iš įvairių vedėju, Karolių Požėlą, lie sidarbavo, kaip tai: Duba- potvynio nukentėjusiems Kad lavonas kuo ilgiau iš jus
lius.
Atėję Tamstos įsiti ko augalo lapai gali skir
liktų nedvokęs, jo nosį ir
šalių. Pirmininku yra Al. į tuvį ristiką čampijoną, Jo sukicnė (Juoziene), kuri Conn. Valstybėje.
kinsite, kad Ford karai yRakauskas, o raštininku ną Butvilą, kuris yra viena pardavė 80 tikietų ir Daug waterburiečiu gir ausis užkimšdavo vašku. ra vieni iš geriausių, nes tis daug labiau negu lapai
“lighv/eight champįon of Markevičienei, kuri paėmė dėję Oną Katkauskaitę Visa tai būdavo atliekama jie yra labai ekonomiški, visai skirtingų rūšių au
Pranas Bajoras,
galų. Cheminis išnagrinė
Ketvirtadieniais turi Ae- America”, dr. O’Hara, 155 tikietų ir išdalino ki dainuuojant per radio. Jie tuojau po žmogaus miri saugūs, nedaug kainuoja jimas parodo, jog viršuti
juos operuoti ir labai gra niai lapai turi perviršių
ronautic Club, įdomaujasi John Cluney ir Chick Kel- tiems ir pati pardavė ir džiaugiasi jos laimėjimais. mo.
žūs.
ley,
kurie
rašo
apie
sportą
Pitkevičienei, Karinaus- Ji yra katalikė ir žada a- Šitaip paruoštas lavonas
orlaiviais. Jiems vadovau
šarmų, kurie linkę duoti
Waterbury
•
Democrat
ir
žiemos
metu
buvo
nuneša

NAUJAS
FORD
V-8
tu

šiurkštų šarmišką skonį.
kienei,
Mrs.
Voegtlin,
Stulteityj daug garbės lietu
ja Jonas Rogers; pirmi
Waterbury
American
and
ri
labai
gražią
išvaizdą,
mas į nuošalią vietą ir ap
Apatiniai lapai linkę rūgš
ginskaitei, Jepauskaitei ir viams.
ninku yra Juozas Grenius,
Į
kuris
patraukia
kiekvieno
Republican.
Dal
y
v
a
v
o
tumui
dūmuose.
klojamas
antklode.
Vasa-,
vietinės studdntų kuopos
raštininku V. Zdanis, o A. į
akį.
Jo
fenderiai
ir
ratai
Tai'tik
viduriniai lapai
it>s metu lavonas tuo atve
Muraška yra Flight Com- Brinkman’s Orkestras, ku- nariams- narėms.
labai
puikiai
padaryti.
Šis
gamtoj
priartina
prie sko
SENIEJI PRŪSAI LABA! ju buvo nunešamas į rūsį.
I ris šauniai grojo ir mūsų
mander.
automobilis
turi labai ningiausios rūgšties - šarv - •ir pajėgingą
jis buvęs padedamas švelnų
“Trečiadieniais turi Fife' švilpukų bėrą. Petras PošLIETUVIŲ RADIO
trau- mų lygsvaros. Lucky Stri
ORIGINALIA! LAIDOJO Čia
ant plikų grindų ir taip I kimą.
and Drum Corps prakti-: kus lr
St00Ses labal
PUSVALANDIS
ke cigaretuose yra naudo}
paliekamas
ilgesniam
lai

SAVO NUMIRĖLIUS
Owen W. McGonnigle, jami vidurinieji lapai.
kas. Jie kaip švilpukai
tai
tūzai
—
Digimas
ir
(Advertisement).
Kaip
jau
buvo
minėta
ir
kui.
Namiškiai
lavono
viįstaigos savininkas ir
šios
visą Connecticut Valstybę^
Naujasis Tilžės Keleivis sai nesaugodavę, tik atė- pardavėjas Ford karų,
pragarsėję ir turi jau ke Markevičius. Taipgi keli rašyta, waterbųriečiu Ii0italai nepašykštėjo ateiti tuvių radio pusvalandis ilgame savo straipnyje ap- jus giminėms jis būdavęs praneša, kad atidaro var
lias taures.
totų karų skyrių 362 WarŠeštadieniais turi savo mūsų parapijai į pagelbą. prasidės Velykėse 3:30 po rašo senovinius Mažosios parodomas. Mirusiojo na- *ren Avė., kuris pirmiau
basketball league (šeši ra Keli juodukai irgi buvo ir pietų ir bus kas sekmadie- Lietuvos laidojimo papro- miškiai . gyvenę tuo laiku buvo vartojamas Alden
nį po pietų tuo pačiu laiku čius. Pasak jo, čia laidoji- visai paprastą gyvenimą, Motor Sales ir City Motor
teliai), kuriam vadovauja pr-juokino publiką.
Jonas Stankus, pirminin Paskui ritosi “Matt” iš radio stoties W1XBS. mo papročiai buvę labai Tik būdavo rengiami šer- Sales.
ku Lefty Adomaitis, Fran- Marčiukaitis su lietuviu Taigi lietuviai užsukite senoviški ir originalūs. Jie menys iš mirusiojo paliki- Ši vieta bus užimta nau
karais ir senų karų
ces Moore vadas, Bronius “Joe” Dūkas. Kumštinin savo radio ant tos stoties panašūs į senovės graikų mo. Turtingo mirusiojo at- jais
taisymu. Čia bus pertaiso
Sauris manageris, o Les- kų buvo “lightweights”, ir klausykitės gražių lie- laidojimo papročius. Vieno veju tie šermenys būdavę mi karai, pataisomi ir per, ov
se- įauai
labai ilgi nir gausūs, nes
x
,
ter Stankus raštininku. Į “bantamweights” ir “fea- tuviškų dainų ir muzikas prūsų lietuvioj, 4žiniomis,
-j
..
....
_.
,
,
maliavojami.
Čia
darbas
ir biznierių skelbimų. Pra- nųjų prūsų ]laidojimo pa- senieji prusai tikėję, kad atlikta3Jpilnai garantUojaJie jau “subytino” dauge- j therweights”.
lį apylinkės vaikučių ra-| Kalbėjo Dan Parker, ku šome muz. Aleksiui tame pročiai buvę maž daug ši- juo daugiau per šermenis mas.
tokie:
suvalgoma, tuo geriau mi Pasisekimas ir biznio iš ŽOLYNŲ ARBATA
nigas Valantiejus, Kari darbe padėti.
telių.
siplėtimas Brockton Gara
Šeštadieniais po piet tu Požėla, *jo manageris Gange priklauso nuo Mr. Ori savo Marble League. Į sonas ir kiti. Buvo gardžių
'
.ven W. McGonnigle, kuri?
Antanas Kuncius pirmi- Į užkandžių ir gėrimų. Gar
į
tą įstaigą yra įdėjęs daug
PONAS PICKWICK sako:
ninku, Juozas Grenius, F. Į bė komisijai, kuri taip uo
širdies ir triūso. Pas jį
Muraška ir Al. Kinta tei-Į liai ir vieningai pasidardirba 52 patyrę darbinin
Dealerys išaugina biznį
davo.
Buvo
daug
svetim

kai ir mechanikai, kurie
sėjais.
taučių kunigų ir lietuvių
atlieka kuopuikiau s i a i Vidurių užkietėjimas yra moti
su patenkintais klijandarbus.
na visokių ligai. Kad išvengti tas
ŠV. VARDO NAUJAS profesijonalų.
nelemtas
ligas, tai yra privalu
Lietuviai
atėję
į
šią
įtais - užtai jūsų dealeris
BULLETINELIS
Jack Sharkey irgi buvo
mas
išvalyti
ir sutvarkyti vidu
staigą gali jaustis kaip rius. Natural-Lax-Herl>
Tea yra
kviestas, bet kadangi jis
pasirengęs mokėti dau
namie, nes čia pardavėjas sutaisyta ir 12-kos Natūralių
žo
Ką tik išėjo iš spaudos lavinasi kumštynėms su iyra lietuvis Stasys W. lynu ir šaknų. Neiv Yorko Mies
giau už PICKWICK naujas numeris švento talu Tony Shucco, tai jis
Stripinis, Montellietis. At to Sveikatos Sk/rius Išbandė ir
Vardo Bulletinis.
Jisai turėjo atsisakyti.
vykę lietuviai galės susi pripažino, jog X;itiiral-Lax-Herh
ir jis patarnauja iš ofiyra viena iš geriausių —
kalbėti lietuviškai. Taigi Tea
kaip visuomet yra įdomus
paliuosavimui, išvalimui ir sulietuviai kreipkitės pas jį, tvarkymui pairusius vidurius.
cijalio krano
ir turiningas. Redaguoja KORTELES NUO VYS
kuris jums nuoširdžiai pa Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
kunigas Gradeckas.
KUPO MATULIONIO
tarnaus ir duos daug ge ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
rų patarimų bei nurody Money Order už viena arba tris
VYČIŲ DARBUOTE
pakelius, o mes jums už tai pa
Šiomis dienomis gavome
mų. Mes patariame, kad siųsime
per paštų NATURALkorteles nuo Jo Ekscelen
kiekvienas lietuvis Brock LAX-HRRB
TEA. Reikalaujame
Vyčiai turi mėnesinius' cijos Vyskupo Teofilio
tone ir apylinkėje aplan agentų. Geras pelnas. Rašykite
kytų šią įstaigą ir pama šiaip:
susirinkimus kas ketvirtą Matulionio, kuris rašo iš
John W. Thomson,
tytų
naujus 1933 metų au
pirmadienį. Jie turi drau Palestinos - Jeruzalės. Jo
P. 0. Box 186,
tomobilius.
Skl.
giškus vakarėlius kas an Ekscelencija mūsų nepa
Brooklyn, N. Y.
trą ir ketvirtą pirmadienį. mirš ir mes Jam nuošir
TABAKO SUMAIŠYMAS
Turi ir ping-pong ir poo! džiai dėkojame už sveiki
ABU IR MENAS IR
toumaments, kurie pasi nimus iš Šventosios Že
MOKSLAS
_____________
darė labai įdomūs ir popu mės. Linkime jam stip
liarūs mūsų jaunimo tar riausios sveikatėlės ir lai
Tabako sumaišymas gau
ti reikalingas skoniui —vi
pe. Jaunimas turėtų prisi mingai aplankyti Jėzaus
suomet tas pat, sezonas po
rašyti prie Vyčių organi Žemę ir tęsti savo gražią
sezono ir metai po metų —
zacijos. Dabar pradėjo misiją tarpe lietuvių.
lyra
abu ir menas ir moks
rengti forum vakarėlius.
las. Prieš sumaišymą ta
Veda kun. Kripas. Ten ga Marianapolio Kolegijos
bakas turi būti tinkamai
li išmokti šį-tą apie savo Studentų Vaidinimas
išnokintas, kas reikalauja
tikėjimą, tautą, kalbą ir
nuo vieno ir pusės iki tri
jų metų laiko. Mažai kas
tt. Pasinaudokite!
» Kančios sekmadienį lie
įsivaizduoja, pavyzdžiui,
Čia reikia užgirti komi tuviai studentai iš MariaPICKWICK
bonkomis
namų
reikalams
kad rūkant Lucky Strike
siją, kuri labai stropiai napolio Kolegijos atvažiacigaretą, jis panaudoja
gaunamos pas vietos pardavėjus.
darbuojasi, kaip tai: adv. vę į Waterbury šauniai sunet kelių iš eilės piūčių
2 už 25c. (Alus) Didžiajame Bostone.
Juozas Ališauskas, Pau-, vaidino du veikalu “Papuikiausį tabaką.

Rytinių Valstybių Žinios
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