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Katalikų pareiga yra galingai

paremti katalikišką spaudą.
Leonas XIII.

LDS. Centro Valdybos

SUSIRINKIMAS

SOUTH BOSTON, MASS, PENKTADIENIS-FRIDAY,

EINA NUO 1915 METŲ

įvyks antradienį, liepos
Kunigų Vienybės Seimas
14 dieną, 7 vai. vakare,
“Darbininko” redakcijos
kambariuose. Svarbus sū
įvyks trečiadienį, liepos 22 dieną, š. m., Atlantic
sirinkimas. Kviečiame dą- City, N. J. Prasidės 10 vai. ryte. Vietą paskelbsime
lyvauti.
vėliau. Gyvenimo bėgantiems reikalams spręsti kvie
Kun. J. švagždys,
čia visus kunigus imti dalyvumą.
pirmininkas
Kun. K. Urbonavičius, pirmininkas
Antanas F. Kneižys,
Kun. J. Simonaitis, iždininkas
sekretorius
Kun. P. Juras, sekretorius.
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KAINA 5 CENT.

Studentų ir Profesionalų S-gos Seimą
K

______
Thompson, Conn. —Lie
pos 7—-8 d.d. Marianapolio kolegijoje įvyko Ame
rikos L. K. Studentų ir
profesijonalų s-gos sei
mas, pradėtas iškilmingo
mis šv. mišįomis, kurias

LRKSA. Seimas Užsibaigė

Chicago, III. — Liepos 2 A. Karužiškis, Clevelai
dieną užsibaigė mūsų di Ohio,
Kaz.
Vilniški
džiosios organizacijos, bū Brooklyn, N. Y., ir A. i
VIETOJ “RYTO” ATĖJO
tent, LRKSA. jubiliejinis leksis, Waterbury, Cor
“XX AMŽIUS”
seimas. Kitą seimą šaukti Labdarybės komisija:
nutarta po dviejų metų Šlamienė, Forest Cit
Jau buvo rašyta, kad
jamas kun. A. švedo ir
Į
Pittsburgh, Pa. Į pildo Pa., O. Kundrotienė, C1
Lietuvos valdžia uždarė
kun. J. Vosyliaus, Pamok
mąjį komitetą išrinkti šie veland, Ohio, Jurevičn
:.w
katalikų dienraštį “Rytą”:
slą pasakė kun. Kaz. UrT’
asmenys:
Pittston, Pa. Kontrol
* "'
.
vienam
mėnesiui už “nesi- Washington, D. C. —Du Lwow, Lenkija — Ru- bonavičius,, • pabrėždamas
Kun. Aleksandras Bal komisija: J. Stulgait
laikymą dekretu išleistų į-. žymūs organizuotų darbi- dos apskrityje kilo riau- lietuviams reikalą netartutis,. Chicago, III., dvasios Wilkes - Barre, Pa..
statymų” arba aiškiau pa ninku vadai, būtent, Le- šes, kada dvarininkai at- nauti svetimiems,
vadas.
Kvietkauskas, Scranto:
sakius už netalpinimą da wis ir Green, susipyko sigabeno iš kitų vietų j Posėdį atidarė s-gos
Leonardas Šimutis, Chi Pa., ir P. Katilius, Serai
dar- pirm. j. č. Morkūnas,
____ f _o
bartinės valdžios propo- jau seniai. Jiedu savo “o- darbininkus .
cago, III., prezidentas.
ton, Pa.
bams.
gandinių straipsnių. Ka žių” nesuvaldydami tik
Vietiniai darbinin- programinę kalbą pasakė
Juozas Venslaus kas,
< garbės pirm. adv. A. Mile
talikai nenusiminė, bet skaldo darbininkų vieny kai tokiu dvarininkų
f
■ Kingston, Pa., vice prezi TAUTŲ SĄJUNGA Al
tuojau persigrupavo ir iš bę. Lewis, angliakasių u- gėsiu pasipiktino ir nelei risĮ Adv. JUOZ. B. LAUČKA. dentas.
ŠAUKĖ SANKCIJAS
leido vietoj “Ryto” naują nijos prezidentas sudarė do atvykusiems iš kitur , Garbės preaidiuman iš- dabartinis Studentų ir Juozas Šaliūnas, WilkesPRIEŠ ITALIJĄ
dienraštį ir jį pavadino taip vadinamą Industri darbininkams dirbti. Dva rinkti kun. K. Urbonavi- Profesijonalų
Barre, Pa. sekretorius.
Sąjungos
‘XX Amžius’. Naujo dien nių Unijų Organizavimo rininkai pašaukė policiią. j čius, kun. Jį Jakaitis, p. Centro pirmininkas. SveiJuozas Kvietkauskas, Geneva — Liepos 4
raščio redaktorium yra Komitetą, kurio tikslas e- Įvyko susišaudymas. Žu O. Pakštienė, Dr. J. Lei- kiname.
Wilkes-Barre, Pa., iždinin Tautų Lygos posėdyj a
kun. J. Prunskis. Iniciato są organizuoti darbinin vo 15 kaimiečių ir daug monas ir L. Vyčių pirm,
kas.
metė Ethiopijos reikalai
riai: J. Ambrozevičius, kus į vieną didelę unija. sužeista.
J. Joneika, Pittston, Pa., mus, kuriuos iškėlė imp
inž. A. J. Mažeika.
Dr. Pr. Dielininkaitis, Dr. Green tokiam Lewis’o už
ir J. Vencius, Lawrence, ratorius Haile Selassie
Prezidiuman išrinkta:
J. Grinius, Dr. Z. Jvinskis, simojimui prieš i n g a s. ____
Mass., iždo globėjai.
KETURI ŽUVO AUTO- pirm. — J. R Laučka, vi
nutarė panaikinti sankc
kun. St. Yla, J. Keliuotis, Green yra Amerikos Dar- MOBILIO» NELAIMĖJE ce - pirm. — Dr. V. BudreDr. V. Krikščiūnas, jas prieš Italiją.
Dr. A. Maceina, Dr. Ig. bo Federacijos pirminin
vičiutė ir J. Stankus; se
Scranton,
Skrupskelis. Leid ėjas: kas. Jis mato, kad Lewis Shenandoah, Pa. — Bir- kretorijate -į įz. Rovaitė, Geneva — Tautų Sąjun- kvotėjas. Pa., daktaras Vadinasi, užbaigė Ita
jos - Ethiopijos karo kla
A.kcinė Bendrovė ‘Žaibas’. savo darbais silpnina A- želio 30 arti Mt. Carmel į- A. StasiliūnaĮte ir Ed. Ei- gos taryba apsidirbusi su
Statutų
komisija: M. simą Italijos naudai.
Plačiau apie naują ka merikos Darbo Federaci vyko baisi automobilio ne- noris,
sankcijomis prieš Italiją, šrupšienė, Juozas
Grišius
talikų dienraštį tilps kita ją, bet stiprina darbinin laimė. Keturi vyrai
J.smar____
Pirmą vakarą įvyko susilaukė grąsinimų iš ir Pranas Čižauskas,
T'
me numery.
kų pozicijas, nes jis ban kiai važiavo iautomobiliu
koncertas ir judomiejį pa- Vokietijos Dancigo klau iš Chicagos. Teismo irvisi
_
____
J
.
,
ado suorganizuoti darbi ir nepastebėję užsisukimo, veikslai. Koncerto progra- simu. Dancigo senato pir
DU LIETUVIAI GYDY ninkus visose industrijos trenkė automobiliu į šie- mą išpildė Darbininkų ra- mininkas Greiser, iškolio- peliacijų komisija: Vladas
TOJAI IŠLAIKĖ KVO šakose. Lewis užsimojęs ną. Automobilius apvirto dio choras, p. R. Juškos jęs tarybą, pareikalavo, Palūpis, Pittston, Pa.,
TIMUS
suorganizuoti ir plieno in ir užsidegė. Trys iš nelai- vedamas ir seimo _ daly- kad atšauktų Tautų Są- Juozapas Mickeli ū n a s,
Chicago, III., ir Budvins- Chicago, III. — Vakar
dustrijos darbini n k u s.
būtent, Vincas viai. Paveikslus rodė pats jungos komisijonierių Le- kas, Wilkes-Barre, Pa.
Šiomis dienomis Dr. Juo Green ne tik nebandė bet mingųjų,
į ster ir Dancigo valdymą Švietimo komisija: Kųn. nėse valstybėse baisi sai
Kasačiūnas, 27 m. am pirm. J. Č. Morkūnas.
zas Landžius - Seymour ir, dar priešinosi,
sra naikina derlingus lai
žiaus, gyv. Lower William Nauja valdj%a išrinkta pavestų senatui. Iš GreiDr. Povilas Jakimavičius- dar priešinasi.
Penn.; Joseph Raymond tokiame sąstate: Dvasios šerio kalbos suprasta, kad TŪKSTANČIAI KLAU kus. Be to, dėl sausros r
Jakmauh išlaikė Mass.
Plieno industrijos darbi- Cooney, gyv. Lošt Creek Vadas — kun. J. Karalius, jis tai darąs su paties _Vo- SĖSI KUN. COUGHLINO tik gyvuliai dvesia, bet
Valstybės Civil Service ninku
žmonėms gręsia bada
nėra ir John (Scally) Woznic- Shenandoah, Pa.; garbės kietijos diktatoriaus Hit
ROMUVOS
PARKE
kvotimus ir laukia pasky lengvasorganizavimas
Baisūs karščiai išdegir.
darbas. Kompani ki, gyv. Lošt Creek tapo pirmininkas — adv. A. lerio žinia ir pritarimu.
rimo į Bostono Miesto}
Taukus.
Valdžia susirūp
Mileris; pirmininkas —
Vokiečiai pradėjo smar Brockton, Mass. — Lie nūs ir’skiria milijonine
Sveikatos Departmen t ą jos, Levvis’o pranešimu, prispausti ir mirtinai su Juozas
B. Laučka, I vice kią agitaciją Dancigo au pos 4 d., Romuvos parke
pasisamdė mušeikas iš degė, o ketvirtasis, Vincas
kaip gydytojai.
provokuoti kraujo pralie Kerkitskas, 28 m. amž., pirm. —B. Rumbutis (Ro- tonomijai panaikinti ir jį įvyko National Union for sumas pinigų gelbėjimi
Dr. Juozas Landžius- jimą.
gyv. Lower William Penn. chester), II vice -pirm. N. prijungti prie Vokietijos. Sočiai Justice susivažiavi- nuo sausros nukentėjusii
žmonių.
Seymour kaip veteranas
Lewis sako, kad Ameri- Tapo išmestas pro auto- Plangiūtė (Watelbury), Lenkai šėlsta . Bet Tautų mas - piknikas. Dalyvavo
tikisi greitu laiku gauti can Iron and Steel Insti- m°bdio langą, bet ir jis iždininkas — inž. P. Bar- Lygos
taryba galimas apie 15,000 žmonių. Parke
STRE
paskyrimą.
tute “viešai grasina” savo ’1UO sužeidimo . rytojaus ziliauskas (Woodhaven, L. daiktas nusileis ir Vokie- automobiliams ne b u v o PRANCŪZIJOJE
KAI NESIBAIGIA
Valstybės Civil Service i puslapiniame skelb i m e, dieną mirė ligoninėje,
I., N. Y.), sekretorius — tijai, kaip nusileido Itali- vietos, ją užpildė žmonės,
Departmentas pran e š a, kad “be gaileščio plieno
Ed. Einoris (Marianapo- jai. Padarę vieną nusilei- Didžiausias surprizas bu
kad iš 44, kurie laikė kvo oligarkijos jėgos bus pa
Iis), garbės redaktorius dimą gal turės padaryti ir vo tai, kad į tą unijos su- Paryžrus, Prancūzija timus, 38 išlaikė ir pripa leistos prieš organizato
— kun. K. Urbonavičius, kitą, būtent, atšaukti sa- sivažiavimą atvyko kun. Streikų banga nemažėj:
žinti tinkamais būti medi- rius”. “Iš patyrimo mes
redaktorius — J. Pilipau- vo komisijonierių ir Dan- Charlie Coughlin, Natio- Socialistas pre m i e r a
kališkais inspektoriais.
skas, finansų sekretorė — cigo kraštą geruoju grą- nal Union for Sočiai Jus- Blum nebepajėgia atstatę
žinome
ką
tai
reiškia
”
,
sa

ti tvarką. Riaušės vienoj
Lietuvių organizacijos
T. Barziliauskienė, sočiai, žinti Vokietijai.
tice
prezidentas
ir
pasakė
vietoje pasibaigia, tai žii
turėtų padaryti spaudimą ko Lewis.
sekret.— J. Stulginskaitė,
--------------ugningą
kalbą.
Parke
buatitinkamose vietose, kad Lewis sako, kad tai rei
administratorius— J. Kle- NELAIMINGA LIEPOS 4 vo įtaisyti garsiakalbiai, rėk, jau iškilo kitoje vie
škia,
jog
kompanijos
pa

toje. Štai liepos 5 d. riau
lietuvis gydytojas būtų
Maskva — Sovietų Ru bauskas.
--------------------- tai visi dalyviai girdėjo šėse sužeista apie 10
paskirtas į Boston Healthl leis darban mušeikas, ku sijos diktatorius Stalinas,
Seimas iškėlė sumany- I __
__
_
_
___
Liepos 4 d. Jung. Vals- kalbą.
rie puls darbininkų orga- kalbėdamas
žmonių, tarp jų 31 polic:
Departmentą.
.—~----—>
apie naują mą įsteigti Amerikos Lie- tybėse žuvo 441 asmuo. Iš
mzatonus ir darbininkus konstituciją, pareiš k i a, tuvių Katalikų Jaunimo to skaičiaus žuvo 254 au- Kun. Coughlin kalbėjo ninkas. Tą pačią dieną į
kad naujoji konstitucija Tarybą, į kurią išrinkti tomobilių nelaimėse.
apie Jung. Valstybių poli vyko susirėmimas ir ki
AREŠTAVO SOCIALIS terorizuoti.
tines partijas ir rinkimus. tuose miestuose.
Tas
parodo^
kad
kompaneduos
teisės
opozicionieTŲ VADUS
kun. J. Vaškevičius, J. Pinijos paskelbė karą darbi- riams kritikuoti dabarti- lipauskas ir S-gos pirmi KETURI MILIJONAI Ragino remti Unijos par“Naujienos”,
lietuvių ninkams, kurie organizuo- nę diktatūrą ir pašalinti ninkas.
| tijos kandidatus į Jung. LIETUVOS LIETUVIU
KATALIKU BRITŲ
buržuazinių socialistų or jasi, kad galėtų kovoti bolševikų vyriausybę,
Vąlst. prezidentus Wi<- EKSKURSIJA JAU CM
INDIJOJ
ganas rašo, kad Kaune a- prieš išnaudotojus. Gaila, j
liam Lemke, į vice - pre
NUTEISĖ MIRTI 17
reštavę adv. Liudę Purė- kad p. Green, Amerikos Tai tau ir “demokrati
zidentus Thomas O’Brien.
JAPONŲ
Pereito mėnesio pabai
Roma
—
Indiios
katali

”’. Vadinasi,
sovietų
,
, A..- Runienę, universiteto pro Darbo Federacijos pirmi- ja....
Į. kų metrašty
goję
atvyko iš Lietuve
už 1936 m.
b?s demokratija tik
rektoriaus Pureno žmona ninkas padeda komoaniSELASSIE
PRALAIMĖ

ekskursija, kuri susidėjo
Tokio, Japonija — JapoJapo paduoda, kad Indijoj dair J. Markevičių, buvusi joms, nors netiesioginiai, bolševikams.
JO GENEVOJE
Su j
nijos karo teismas nuteisė bar yra 4,056,155 kataliI iš apie 20 žmonių.
socialistų frakcijos vada skaldyti darbininkų vie
atvyko
kun.
V.
Rudzins
KUN COUGHLIN KE imrti 16 karininkų ir 1 ei- kai iš 300 mili jonu žmo- Geneva — Haile Sella- kas, energingas veikėjas
seime. Esą ir daugiau su nybę.
LIA BYLA I AUKŠČIAU vilį asmenį už vadovavi- nių, gyvenančiu Indijoj, sie, Ethiopijos imperato buvęs
imtų.
karys, ugninga
mą kariuomenės sukilime Yra 12 vyskupijų, kurių
SĮJĮ TEISMĄ
rius
viską
pralaimėjęs
ZEPELINAS PADARĖ
kalbėtojas.
Jis dalyvavo
pereito vasario 26 d.
j kiekviena turi po daugiau
Tautų
Sąjungoje,
išvyko
GREITUMO REKORDU
Lietuvių Katalikų Federa
Chicago, III. — Illinois PATAPK AMERIKOS kaip 100,000 katalikų.
į Paryžių, o iš ten grįžo į ei jos Tarybos su važiavi
aukščiausis tei
Frankfort, Vokietija — valstybės
me.
PILIEČIU!
NUSIŽUDĖ ANARKIS- Londoną.
smas
išsprendė,
kad
par

LIETUVON
Šiomis dienomis Vokieti kų distrikto komisija turi, Manant apsigyventi ATŲ-KOMUNISTŲ
jos
zenelinas
Hindenburg
merikoje,
reikėtų
kiekvie

VADAS
Per
kam nori leisti arba nam patapti Amerikos pi
Darbininkų Radio Programa
grįžo iš Jung. Valstybių teisę
neleisti
turėti
susirinki

užėmė tik 45
Daugelyje įstaigų Nice, Prancūzija — Šio-!
DARBININKO Skridimas
Soldier field stadiu- liečiu.
vai. ir 43 min. Vadinasi, mus
yra
griežtai
reikalaujama, mis dienomis nusižudė šūšeštadienį, liepos 11 dieną Darbininkų Radic
LAIVAKORČIŲ
tokio greitumo pasiekiant me, Grant parke.
kad kiekvienas darbinin- viu Alexander Berkman, Programą išpildys Worcesterio Aušros Vartų parapikiekvieną sykį galima nu Parku distrikto komisi- kas būtų Amerikos pilietis 65 m. amžiaus,, Jis 1919 jos Radio grupė dainininkų ir muzikų, vadovaujant p
važiuoti, į Eurooą pasi ja neleido parko susirinki- — kitaiD neduoda darbo, m. buvo deportuotas iš J. Balsiui. Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilosvečiuoti ir sugrįžti i vie mui National Union for Norintieji išsiimti pilietiš- Jung. Valstybių už krimi- cycles ir klausytis Darbininkų Radio programos nuc
\A^WŲW1F!AY
ną savaitę. Bet darbinin Social Justice. Tos unijos kas popieras, nusipirkite nališkus darbus. Berkman 2 vai. po pietų iki 2:30 vai. iš WC0P stoties Boston
kams tokio greitumo ke pirmininkas kun. Cough- knygute “Pilietybės kate- laike streiko Jung. Vals-| Mass.
lionė neprieinama, nes lin kreipėsi į teismą, bet kizmas”. kuri padės Jums tvbėse 1892 m. peršovė
Skelbimus per radio prašome siųsti taip, kad gau
rodos, kainuoja $400.00 i ir teismas palaikė parkų tapti Amerikos piliečiu, Carnegie Steel komnanivieną pusę. Be to, ir komisijos pusę. Taigi da- Jos kaina 10c.. su prisiun- ios direktorių pirmininką tume ankščiau arba šeštadienį, liepos 11 d. prieš 1C
tiems, kurie išgali, turi bar kun. Coughlin aneliuo- timu 15c. Rašykite:
Fricką. Berkman buvo nu vai. ryte. Skelbimų kainos: vieną kartą $3.00. Kainos
laukti eilės, nes dabar vra ja i Aukščiausįjį Teismą,
“Darbininkas”,
teistas 22 metu kalėti, bet už daugiau kaip vieną kartą pagal susitarimą. Rašy
TEL./UBOlTOf!
užimtos vietos iki kitų kad padarytų galutiną
366 W. Broadway,
po apie 14 metų tapo pa kite arba asmeniai kreipkitės adresu: Darbininkų Ra
metų.
į sprendimą tuo klausimu.
dio, 366 W. Broadway, South Boston, Mass.
So. Boston, Mass.
leistas į laisvę.
>

DARBININKO VADAI , LENKIJOS RIAUŠĖSE
NESUTARIA
ŽUV015 KAIMIEČIO
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Penktadienis, Liepos 10 d., 1936

DARBININKAS

— 2.

damį skaitlingąją publi
JONAS BATES išdįrba
ką.
UODAME RADIOS
iš geriausios rūšies mėsų
Neigiamoji linksmosios
skilandžius, dešras, beko
GARSIAKALĘIAI
STANLEY’S RADIO SHOP
Lietuvių diena nėra pa silankiusių buvo iš tolimų dienos pusė buvo ta, kad
nus ir t.t. pagal lietuvių
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
prastoji gegužinė, į kurią Vąkarų. Žinoma, jie buvo įvyko vienas užvylimas.į
skonį.
susirenka vienos, kitos atvykę paviešėtį į RytųS- Laukta ątlękiant “LitųąJonas Bates, 327 Dorkolonijos žmonės. Tai viI Dešimtą valandą vasa nicos III” ir josios lakūno i
chestęr $f., So. Boston.
sos šalies gyvenančių lie ros laiku prasidėjo iškil p. Kįeloš, l<ųris besirjiO")
FEDERACIJOS SKYR.
tuvių sąskridys. Tokia tai mingosios pamaldos: ’ s v. šiąs vykti į Lietuvą. Lie
IR LIETUVIU DIENOS
RENGĖJŲ
yra Naujosios Anglijos Mišias atnašavo kun. Ka- tuvių Dienos rengimo ko
Lietuvių Diena Mariana-į ziimepas Kmitas; - Urbo- mitetas susitarė su p. Kiepplyje. Prie šios dienos navičįus, asistuojant kun. la dėl jojo atvykimo, pa
BAKERY
Savininkai:
ATOSTOGAUJA
dhug ruoštasi, daug dirb- J. J. Jakaičiui dijakonu ir sižadėdamas atmo keti;
P-lė Leskauskaitė ap
J.
Trasas
ir P. Gelžinis
ta, daug sielotasi. Nevel- kųn. ' A.
■- Aukštakalniui
* -- • • • jam kelionės išlaidas, p.
žiūrėjo “Darbininko” na- Trečiadienį, liepos 15 d.,
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltų
tui. Lietuvių Dieną šių subdijakonu. Iškilmė m s Kiela pažadėjo atvykti, į Kun. Antanas A. Vaške- mą, spaustuvę ir džiaugė- 7:00 vai. vakare, Šv. Petro juodų ir baltų duonų. Reikalaukite
metų Liepos 4 d. Mariana- gražų pamokslą p:
jasakė sutikdamas su paduoto lis, New Britam, Conn., si, kad lietuviai katalikai, par. bažnytinėje salėje W. krautuvėse North Brlghton Bakery
duonos su raide “S”.
polyje buvo pilnas pasise kun. Pranas Straksi
Strakduskas. mis sąlygomis įp buvo lą- lietuvių parapijos klebo- darbininkai turi tokią di 15th St. įvyks Federacijos
nas
lankėsi
Bostone
liepos
dėlę
įstaigą
ir
ją
išlaiko.
skyriaus svarbus susirin North Brighton Bakerv
kimas.
Per šv. Mišias giedojo šv. baį laukiamas.
4
d.
Jis
dalyvavo
p.
V.
P-lė
Leskauskaitė
pasižakimas. Ten pat 8:00 vai. 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Iš vakaro “Darbininko” Kazimiero parap. yVorces- Lakūnas negalėjo atvyk Širko ir p. M. Žukauskai- i dėjo dažniau parašyti iš vak.,
tuojaus po Federaci
Tel. Stadium 8411
radio plačiai išgarsino ter, Mass. choras, vado ti. "(Skaityk p. Kielos laiš l tės vestuvių bankiete. Lie- Mt. Carmel lietuvių kolo- jos skyriaus
susirinkimo
dienos programą. Per ra vaujant muzikui p. Juozui ką ir telegramą. L. K.). pos 5 d., šv. Petro bažny- nijos.. Taigi lauksime kas įvyks ir Lietuvių Dienos
Didžiausio susidomėji čioje giedojo, sumą ir pa- savaitę
dio kalbėjo Kun. J. J. Ja Žemaičiui. Giesmėms ir
---- ---------------------- rengėjų susirinkimas.
žinučių nuo p. TLemo
sukėlė
lioterijps
baigi

muzikai
patarnavo
garsin«
sakė
gražų
pamokslėlį
ai
kaitis, TT. Marijonų Pro
skauskaitės.
vincijolas, šiuo laiku vie tuvas; tokiu būdu visa a- mas. Toji lioterįja buvo pie šv. Petrą. Liepos 6 d.,
VAŠARINĖS MOKYK
(KASPERAS)
šįs Marianapolyje. Bosto peigų dalis buvo girdima smarkiai garsinta: išleis atlaikęs Bostono istorines
LOS ŽINUTĖS
£
Lietuvis
Graborius ir
ta
daugelis
tikietų,
išsiun

vietas,
grįžo
namon.
no kolonija turėjo, kaip; tolymiaūsiuosė parko už
Balsamuotojas
tinėta į visas šalis, gerą Kun. Jonas Skalandis
----------Pirmadienį, po šventų j
ir praėjusiais metais, sa-| kampiuose.
$
TURI
NOTARO TEISES
praleidžia
porą
savaičių
Per kelis mėnesius mes mišių, kurias atnašavo
vo traukinį, kuriuo atvy-' Po pamaldų prasidėjo pagarsinimą bažnyčiose
/
494
East
Broadway
______ apie ___
_________ , nekun. -P.. Virmauskis,
ko penki šimtai svečių, j koncertinė dalis. Didžiulis davė kai kurie gęrb. kuni atostogų. Liepos 4 d., jis giPdžiamei kalbant
$
South
Boston,
Mass.
Lietuvių Dieno- £)ajnų šventę Palangoj, mažaš būrys šv. Petro paŠios didžiulės organizuo choras, vadovaujant p. J. gai klebonai. Nestebėtina įdalyvavo
Tel. ŠOU Boston 1437
e’ Thompsone. Liepos 5 nep0S 26 dieną, bet mažai rapijos vaikučių pradėjo 5 Residence: 158 W. 7th St.
tos nuopelnai tai kun. P. Žemaičiui, sudainavo kele todėl, kad susidomėjimas d.,
laike sv. misiąs sv. žinojome kas yra daromi lietuvišką vasarinę moky- 8
Tel. SOl’ Boston 3960
Virmauskio, Bostono kle tą dainų; paskui dainavo buvo didelis. Pavakare ei Petro bažnyčioje. Liepos kolonijose. Šiomis dieno•
"
L
“
—
2
Patarnavimas Diena ir Xaktį
klą.
Kun.
K.
Jenkus
su

bono, nuoširdaus Lietuvių kvartetas, vyrų choras ir ta prie traukimo, nes per 6 d., išvažiavo automobi miš man teko sužinoti, tvarkė_ vaikučius ir juos
Dienos rėmėjo, pasidarba t.t. Pasibaigus dainoms, visą dieną trys vyrai dir liu su savo mamyte, į kad visose Naujosios An- nuvedė į mokyklos kam-i
vimas. Jeigu ne kun. Vir-{ Waterbųry šv. Juozapo bo prie tikietų priėmimo, Elmhurst, Pa. Liepos 11 d.! glijos kolonijose vargoni- barius šalia bažnyčios. Te-į
mauskas tikrai traukinio jaunieji jnuzikantąi — 80 I ir tvarkymo. Galutinai jis grįšta į parapiją, Pea- ninkai - muzikai ir choris- nai Jėzaus Nukryžiuotojo
•I
body, Mass.
nebūtų buvę ir aplamai mažų
tai nepaprastai energin- Seserys juos priėmė ir
berniukų unifor- darbas buvo baigtas.
LIETUVIS GRABORIUS
bostoniečiai nekaip būtų j mouse pradėjo savo prog Traukimui
gai ir nuoširdžiai darbuo- pradėjo mokyti,
sudaryta
409 WINDSOR ST.
Pereitą savaitę lankėsi jasi, kad tik toji šventė Pirmą dieną užsirašė
pasirodę. Todėl jam tenka ramą. Tai švilpukų muzi . specialė komisija, į kurią
CAMBRIDGE, MASS.
tarti labai didelis ir tikrai ka: graži, įdomi sužavėjo įėjo šie asmenys: 1. Kun, “Darbininko” redakcijoj praeitų kuoiškilmingiau- gana daug mokinių, bet
Prieš lietuviij bažnyčią
p. M. Leskauskaitė iš Mt.
nėra visi parapijos vaiku
nuoširdus AČIŲ!
publiką. Ir dalimis ir ben Pranas Strakauskas, Lo- Carmel, Pa. Ji yra Penn- šiai, kuošauniausiai; kad čiai.
Ofiso Tel. TROwbridge 7880
Dar kartą mes ragi
tvarka parke būtų pavyz
Ofiso Tel. KIRkland 9221 .
Liepos 4 d. išaušo labai drai; stovėdami ir mąr- well, 2. p. Mončiunas, sylvanijos Lietuvių Die dingiausia.
name
ir
prašome
visų
tė

Namo Tel. TROvrbridge 6434
miglota, išrodė į lietų. Jau šuodami stebino žiūrovus II Hartford, 3. p. Dongvec- nos Komiteto sekretorius.
ir motinėlių atsiųsti
Sąžiningas ir Rūpestingas
Dainų Šventė artėja. velių
kaitė - Turonienė, Provinuo ankstybo ryto pasipy savo sutartinėmis.
PATARNAVIMAS
ar
atvesti
savo
vaikučius
prisirengęs ir i mokyklą. Juk tai yra
lė į Marianapolj paklausi Išalkę svečiai puolėsi dence, 4. prof. Pranas Ga PARSIDUODA 2 šeimynų na Jaunimas
prirengtas parodyti ką jis priedermė
visų tėvelių
mai telefonu — ar nelyja? prie stalų. Trys stalai — linis, Boston, ir 5. p-lė V. mas ir 3 karu garadžius. Namas gali padaryti.
Muzikai auklėti savo vaikelius
randasi ant K St. arti bulvaro.
Tel. South Boston 0815
Liutkiutė,
Worcester,
Malie I
Gavę užtikrinimą, kad Worce2ter,
I
Boston ir
Namas turi stem heat. Apkainuo- Juška, Žemaitis ir Kar- tuviškoje dvasioje.
ssachusetts.
Traukta
pa

Negraži diena žmonės ruošė Brockton — priėmė sve
tas $5,500. Rendos neša $68.00 i bauskas važinėja iš kolo ! skriauskite tų mažutėlių,
eiliui
po
vieną
bilietą.
si ir neužsivylė. Po valan čius kuo geriausia. Gero
mėnesi. Atsiašukite: Mrs. M. A. nijos į koloniją ir moko
dos, kitos pabiro saulės siom šeimininkės — Maria- Mergaitė su užrištomis a- Casey, 89 Colbome Rd., Brighton, chorus, kad jie sudainuo laikydami juos namie.
Graborius - Balsamuotojas
Šis įvykis yra tikras,
spinduliai gražiame par napolio Kolegijos rėmėjos, kimis išimdavo po bilietą, Mass.
(10—14). tų lietuviškas dainas taip, kuris parodo kaip patys
Patarnavimas dieną ir naktį
kaip jas dainuoja operos i mokiniai pasižada “apaške, tarp krūmų ir gėlių, kurios kiekvienais metais kurį teisėjai perskaityda
vo
visiems
viešai.
Laimė

artistai.
žavėdami žiūrovo akį. Už ir kiekviena proga pasi
Fanerai Home ir Bes.
Tel. So. Boston 0823
i talauti”.
jo
dovanas
šie
asmenys:
i
Muzikai
Visminas,
TaLIETUVIS DANTISTAS
tvino keliai automobiliais. darbuoja šios kolegijos I
564 East Broadway,
Įeina į 9 kambarį perdėx mulionis ir Juška tvarko |
1. Laivakortę į Lietuvą
Plaukė tūkstantinės lietu naudai — vaišino svečius
atsiSo. Boston, Mass.
2 biznį taip, kad chorams tinis: — Vaikučiai,
vių minios iš Naujosios nuo pietų per visą dieną. — Irena Gailiūnienė, A■ veskite rytoj savo drauliktų pelno, bet ir kad sve I gus ir drauges į vasarinę
Arti Municipal Building
Anglijos, New Yorko, Apskaičiavus įžangą ir vi thol, Mass.; 2. Radio—Ka
New Jersey, Pennsilvani- sus dalyvius paaiškėjo, zimieras Gluodenis, Wa- 525 E. Broadway, S. Boston čiai būtų maloniai priimti mokyklą. Kas pasižada?—■
ir karališkai pavaišinti.
Valandos
Atsistoja maža mergai
jos į Lietuvių Dieną. At- kad tą dieną Marianapo- terbury, Conn.; 3. Auksi Nuo 9 iki Ofiso
12 ryte ir nuo 1.30 iki
Jie
neša
ant
savo
pečių
di

tė:
— “O, aš galėsiu, aš
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
iyje buvo puspenkto tūks nis laikrodėlis — Pranas sas
delę darbo naštą: kviečia prižadu atnešti keturias
uždarytas sukatos vakarais ir
LAIKRODININKAS
tančio svečių. Visus pri Butkus, Harvey, III.; 4. nedėldieniais, taipgi seredomis nuo pačius gabiausius darbi i mergaites”.
12-tos dienų uždarytas.
imti ir pavalgydinti — ne Sidabrinis servizas —Sta
ninkus ir darbininkes;
Parduodu įvairiausios rūšies
Taipgi
nuimu ir X-Ray
Mokyklos perdėtinis pa
nislovas
Juška,
Kenosha,
MUZIKAS
juokai. Ne.
Tai
šių
gerųjų
stato
didžiulę
platformą
auksinius
ir sidabrinius daik
v.
sižiūrėjo į mergaitę ir sadėl dainininkų; užkvietė j vęs klausia kaip ta mažy tus. Taipgi ir pataisau.
RAPOLAS JUŠKA
šeimininkių darbštumas Wisc.; 5. Pinigais $25.00.
Mass. Valstybės guberna tė galės atnešti net ketu
Lietuvis Dantistas
ir pasiaukojimas. Ir joms — Diek Holcombe, E.
Hartford,
Conn.
torių Čurley ir kitus žy rias mergaites, o Seselė,
366 W. Broadnay
Moko muzikos, pia*io tenka tarti giliausi nuo
miuosius
mūsų
vadus
ir
Tradicinė
Lietuvių
Die

Mokytoja išaiškino žo SO. BOSTON, MASS.
ir dainavimo. Specia- širdžiausi AČIŲ!
(GALINAUSKAS)
amerikonus
kitataučius.
na
davė
progos
atnaujinti
džių skirtumą: atnešti ir
les pamokas duoda
Kiek pavalgius ir pasi
Spaudos darbai jau beveik atvesti.
šio
krašto
lietuviams
savo
Tel.
So.
Boston
2300
A. M. A.
kalbėjus eita prie žaidi
vaikams.
padaryti; gaidos paga
senus
santykius,
parodyti
414
Broadway,
So.
Boston
mų. Visu pirma buvo žai
mintos ir tik laukia liepos
Adresas:
ŠLIŪBAI
atdaras nuo 10 iki 12 vai.
dimas sviediniu - baseball. svetimtaučiams lietuvių Ofisas
26
dienos,
kad
parodyti
ryto,
nuo
1:30
iki
5:30
po
pietų
ir
SŪNUS
98 Tonawanda St.
Žaidė Worcesterio L. Vy susipratimą, kultūringu nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų mūsų jaunimą ir jo pajė
Liepos 4 d., 8 vai. ryte, SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
pagal susitarimų.
Dorchester, Mass.
čiai su Studentais. Buvo. I mą ir suteikė paramos
Šv. Petro bažnyčioje susi- LIETUVIŲ GRABORIUS IR
gas.
mūsų
svarbiausiems
reiTel. COLumbia 8053
šliubavo Motiejus JesiuVasaros
karščiai.
Palai<
nepaprastai įdomus ir j
BALSAMUOTOJAS
kalams
švietimui
ir
nas,
našlys,
701
E.
2nd
St..
das
jaunimas
eina
į
pajūr
kiek dirksniųs erzinantis
TURI
NOTARO TEISES
Tel. So. Boston 2660
spaudai.
L.
K.
su
Stanislava
Liutkiene.
rius
maudosi,
žaidžia,
o
1
254
W.
Broadtvay,
So. Boston
žąidiipas, nes abi pusės;
Lietuvis Dantistas
Tel. Šou. Boston 2590
10
vai.
ryt.,
iškilmingai,
mūsų
organizuotas
jauni

smarkiai laikėsi ir ėjo ly-St., Brockton, Mass.
mas gausiai lankosi į pra su šliūbinėmis šv. mišio- 113 Ames
giomis iki pat ga|o. Per Ką tik gavome iš LietuTel. Brockton 390
ktikas, kad tik geriaus mis, p. Vincentas Širka Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
gale visgi teko Studen i vos skanių saldainių. Dė
i pasirodžius.
Ar nė gražu priėmė moterystės Sakra
Tel. Columbia 2537
žutė
2
svarai
—
$1.10.
Prisiekęs Advokatas
251 W. Broadway, So. Boston
tams 7 prieš 6.
mentą
su
panele
Marcele
ir pagirtina? Ar neverta
Buvo numatyta didelė Užsisakykite ‘Darbininke’. Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo tokį jaunimą remti? Pra Žukauskaite, 17 Mercer
. =N 1:30 iki 6 it nuo 6:§0 Iki 9 v. v.
Olimpijados programa, į- r. "" 1 . .■
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.
šome atsąkyti: Aišku, kąd St.
Veda visokias provas. Daro vi vairiausi žaislai: bėgimas
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
visi pasakys, kad tokį jau 1 vai. pp. ištekėjo Ame DACO MOTOR
ŲEORGĘ’S TAVĘRN
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.
sus legalius dokumentus
šokimas į ąugštį, į tolį, ie
(pagal sutarti) r
1790 KUM PARTS o
nimą ir tokius vadus, ku lija Tamulionytė,
817 E St. (kampas Broadway) ties metimas, etc, ėtc. tik
Columbia
rd.,
su
Malcolni
rie
tą
jaunimą
palaiko
Lietuviška Užeiga
Užlaikome visokiems karams
deja, dąr sviedinį žai
South Boston, Mass.
verta ir šimtą kartų verta Connėll.
ir trokams dalis.
sav.
džiant prasidėjo didžioje GEO. PETRAITIS,
paremti gausiai atvyks
Telefonas: Šou Boston 2732
t
TAISOME BRAKIUS
tant į Dainų Šventę, lie
kolegijos gimnastikos sa Skanus alus ir likeriai
LANKĖSI
Namų: Talbot 2474
4 .
■
*t
(SEYMOUR)
pos 26 d., Palangoje,
lėje šokiai — ten visas i
Tel. ŠOU Boston 3735
Lietuvis
Gydytojas
Lawrence,
Mass.
Tel.
ŠOU Boeton 9620
Trečiadienį,
liepos
8
d.,
i
58
Dorchester
St.,
jaunimas ir susibūrė. Viė-|
Taipgi priskiria akinius
Įžangos
bilietai
pigūs,
“Darbininko” administra 280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
§o. Ęostop.
nu kartu šokdavo apie 500
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
tik
10
cen^ų.
Pasipirkite
cijoje lankęsi iš Kanados,
porų. Šokiai truko* nuo 3 Į
y
nuo 2 iki 4 popietę, nuo 7 iki 9 vak.
juos
dabar
pas
choristus
Sudbury,
Ont. veikėjas
valandos ikį po septintos
* »n X
Tel. South Boston 2712
ir
chorų
rėmėjus.
Juozas
Braidžius.
Jisai
vakare.
Muzika
buvo
labai
Telephone
534
East
Broadway,
Mass. Valstybės gub. nusipirko lietuviškų Biru
ADVOKATAS
gera, nuotaika kuo pui
80. BOSTON
NĮichael
Jamęs Curley tįk- tes saldainių, kad pavaiši
SOUTH
BOSTON,
MASS.
1Č58
598 East Broadtvay,
kiausia. Todėl jaunimas
rai pasižadėjo dalyvauti nus jomis savo draugus
SO. BOSTON, MASS. užmiršo visą programą ir
toje šventėje, kada muzi- kanadiečius.
BAY VIEW
delei pagydymo visokių
Tel.
Trowbridge
6330.
Tel. 1761
Room 3 visokius žaislus. Pasirodo,
i kų atstovybė jį pakvietė.
kraujo, nervų ir chroniš
MOTOR SERVICE
Residence:
kų ligų. Kurie kenčiate
kad
jaunimui geresnio
Už tai muzikai sudainavo
IŠVYKO | FLORIDĄ
nuo reumatizmo, skaudu
‘8TUDEBAKER
16 Thomas Pk., TeL S. B. 1043 žaidimo per šokius nėra.
jam porą lietuviškų daine
lių, vočių, sutinimų nrba
lių Valstybės Rūmuose IĮ Šiomis dienomis išvyko
šiaip kokių kūno ligų, tu
Automobili? ir Trok?
Senesnieji po medžiais pa
(REPŠYS)
rėtumėt kreiptis tuojans.
Agentūra. *
Tai
Tą
vėsyje šnekučiuodami lin Taisome “vlsolflę
A _• istorinis
• _ % • įvykis.
•
« • fe- į Floridą atostogoms pIŠdirbysčię auto
Atminkit,
LIETUVIS GYDYTOJA8
torinį
įvykį
^padidinkime.
lės Alena Drobavičiutė ir patarimas dykai visųpasiteiravimas,
ksmai leido laiką, nes gar mobilius. Taisymo ir demonstravi
ši mėnesi.
Zulonaitė, šv.
Ofiso Valandos: 2—4 įr 6—8 Liepos 26 d. gausiai pasi-, Cecilija
sintuvas veikė visą dieną mo vieta:
rodykime Palangoje, Law- Petro parapijos choro na1 Hamlin Streęt
iki vėlai vakaro kalbomis,
278 H&rvard Street,
'iri Ęhth St.
renče, Mass. Taigi visi |i rėš. Jos ažiaugiasi turį Valandos: Antradieniais, ketvirta-1
pranešimais, beano, juo SOUTH BOSTON, MASS.
iš- ■ progą linksmai laiką pra- dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry- IĮ
kamp. Inman arti Centrai Sq.. kaip vienas į Palangą iš-!
kais, iŠIaimėjimų skelbi Joe. Kuyodtamia ir Peier Trečiokas
girsti
500
dainininkų
choleisti ir gėrėtis gražiais te, 2—5. 7—8 vakare; sekmadie
savininkai
niais 10—12 tiktai.
mais ir muzika linksininrą.
Rap. > gamtos vaizdais.
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Pranciškus Baiga, Birutė Krikščionių Pagelbos glo
Pilkonytė, Jonas Augusti ba. Ji mums padės būt
naitis.
ištikimais ant
visado
7-tas skyrius, už gabu Dievui, Tėvynei, mokyk
mą — Anelė Remeikaitė; lai, tėvučiams ir prieder
|
----lietuvišką skaitymą — Al mėms.
TRILYPIS PIKNIKAS moj Dienoj ir tikiuosi, kad do
binas Janiūnas; katekiz Atsiskiriant norime iš
vanosit man, kad dėl labai ncipamą — Pranciškus Gird reikšti širdingą padėk:
Sekmadienį, liepos 19 lankių aplinkybių negalėjau išvainis; pasielgimą—Pran
Gerb. Tėveli, Klebc
dieną, Lietuvos Dukterų tęsėti savo pažadėjimo.
ciška Plekavičiutė; tobulą Jums,
už jūsų vargą ir tėviš
Su tikra pagarba,
draugija, Moterų Sąjun
lankymą
Stanislovas ne
ką
rūpestį dėl mūsų. Ne
A. Kiela.
gos 13 kp. ir šv. Kazimie
Santackas.
kartą~savo
į
ro Akademijos Rėmėjų Taigi iš telegramos ir
6-tas skyrius: gabumą— žeidėme Jūsųnedorumais
tėvišką šir
skyrius rengia šaunų pik laiško sužinome, kad PAlfonsas Mažutąitis; lie dį. Atsilyginsim
Jums
niką Palangos parke. Kiela buvo išlėkęs iš Chituvišką skaitymą — Joan- Tėveli, mūsų ištikimybe
Lavvrence - Methuen, Ma- cagos į Lietuvių Dieną,
na Malinauskaitė; kate Taipgi tariame širdingi
ssachusetts. Bus geras or- bet kelyje So. Bend, Ind.
kizmą — Ona Jankunaitė; dėkui gerbiamam Vikaru
kestras; skanių valgių ir buvo nusileidęss ir laukė
Vytautas už jo interesavimą mūši
pasielgimą
gėrimų; žaidimų ir kito-! patogesnio <oro
— tolimesPilkonis; tobulą lankymą
kių naujienybių. Rengė- j niam skridimui. Nesulau— Alfonsas Smilgis, Bra- moksle.
Sunku mums atsisvei
jai kviečia visus liepos 19 kęs grįžo Chicagon.
nislova Vitkauskaitė, Ali kinti
su mūsų numylėtam
dieną vykti į Palangą.
cija Skibauskaitė.
Seselėms.
Per jų pastan
PIKNIKAS
Sutaupyk Pinigų - Pasirašyk Kontraktą i 5-tas skyrius: gabumą— gas mes sulaukėme
Naujos narės galės įsira
šio
šyti be įstojimo.
Rap.
Edvardas Puzinas; lietu valandos kada galime drą
Šv. Jono Ev. BĮ. paš.
višką skaitymą — Albinas šiai žengti į pasaulį siekt
draugijos piknikas įvyks
A Jankauskas; katekizmą— tikslo
sekmadienį liepos-July 12
| Pranciškus Burokas; pa- skirto. mums gyvenim<
d. š. m. D. L. K. Kęstučio
n sielgimą Anelė Marčulai- O dabar, mylimi Tėve
draugijos parke, Oakland
* tytė; tobulą lankymą — liai, matot koks džiaugs
Grove, East Dedham,
* Albinas Jankauskas.
ir dėkingumas mu
Mass. Šiuomi kviečiame
3-čias skvrius: gabumą mas
mvse
šiandien randasi
visuomenę gausiai daly
▼ — Alena Žukiutė; kate Taip, didžiuojamės
pasie
kizmą — Ona Matulytė; kę savo mokslo tikslą
Liepos 4 d. p. A. Kiela, vauti. Bus’ai eis nuo baž
| lietuvišką skaitvmą —Da- dėl to, kad jūs mumsviei
lakūnas, kuris buvo pasi nytinės salės 11—12 ir
ši;
: rata Skibauskaitė: pasiel progą suteikėte. Jums pri
žadėjęs atvykti į Lietuvių pirmą valandą.
gimą — Jonas Žiūkas: to klauso didžiausias mūši
Dieną, Marianapolio Kole- Parke yra pastatyta
900
E.
First
St.,
So.
Boston,
Mass
bulą
lankymą — Alena dėkingumas. Per jus me;
gijon prisiuntė Lietuvių nauja salė šokiams ir paZiukiutė.
Jonas Žiūkas, iankėm šią mokyklą ii
Dienos Komiteto pirmi-, togus bufetas
užkanTelefonas SOUth Boston 4500
Teresė Radaitytė, Leonas daug pasiaukavimo jums
ninkui p. Peldžiui sekan
sekan džiams.
Šakalys, Alfonsas šaka prisėjo tą įvvkdinti.
čio turinio telegramą:
Na, o atsilankiusiems į
lys.
•
būti pas ju- pįięniięą svečiams joniečiai
Lai šis vakaras nebūns
2-ras
skyrius:
gabumą
mis. Blogas oras. Vakar rmokės tinkamai
- tuščių
idealu ir svajonių
ir tvar baigus Business College ir
— Va^rija Jankauskaitė: bet nuoširdžių
“
Širdingai
sveikinu
jus
ji
parodys
didelę
meilę,
ir
išvažiavau iš Chicagos.
kiai patarnauti.
dirba S. S. Pierce kompa visus kliasos vardu. Ma josios knygos suteiks Die lietuviška skaitvma —Pe mu. Marija mumspasirvži
A. Kiela”.
padės.
Gros keturių karalių or
Liepos 6 dieną p. Pel- kestras. Todėl visi galėsi- nijos ofise kaipo steno- lonu yra matyt jps visus vui garbę. Paulina Mali tras Pocius; katekizmą —
Dar
karta
liūdnai
su
grafė.
šv.
Petro
lietuvių
čia.
Jūs
susirinkot,
kad
nauskaitė
mokyklų
perdėPetricia
Burbuliutė:
nasidžius ^av?. P' Mielos rašy- te tyrame ore pasilinks- parapijoje ji buvo veikli padarytume t e išiklmin- tinė bus, ir nuo mokslo elgimą — Jonas šidlaus- diev, bet ir širdingai ačiū
tą laišką liepos 5 d. s.
š. m.,
nf-į Nariai privalo daSeselės ir mylim
ui.,;mįįnti.
mergaitė. Per 10 metų pri gesnį šį vakarą bei pa paliuosuos visus vaikus, kas; tobula lankymą —■ Tėveliai,
draugai,
sudiev.
kurio turinį čia paduoda- ]yVaufį savo draugijos klausė
prie parapijos cho linksminti mūsų širdis Jonas Povilaitis — taipgi Veronika Pilkonytė.
Pagaliaus visi graduan
me>
piknike.
Jonas. ro; per 9 metus buvo So- I šiame mokyklos užbaigi taps dantistu, nes jam 1-mas skyrius: gabumą
I
tai
dainavo “Sudiev Bran
Gerbiamasai:
dalietė ir per 4 metus mo mo akte.
priešakiniu dantų laukti — Edmundas Bučinskas: gi Mokyklėlė
. GraduanPenktadieni, liepos 3 d., buvau
NAUJA PORELĖ
kė parapijos vasarinėje “Mes tikimės apturėti il nuobodu. O, Paulina Jan- lietuvišką
' ..............
skaitvmą —Al- tams išeinant”M.
Karbaus
pradėjęs skristi į .Jūsų rengiamą
mokykloje.
gai lauktus diplomus. Iš- kauskaitė — bus drąsi tonas Jankauskas; kate- kas vargoninkas skambi
Dieną liepos 4 d. Thompsone, bet
‘Darbininke’ tilpo trum Jaunosios Trečiokaitės tikrųjų tai yra mūsų sun kalbėtoja, ir visoj politi kizmą — Pranciška Kirkno maršą.
rūkai, audros, perkūnijos neda- pa žinutė, kad p. Juozas
koj rasis tvarka, nes Pau liūtė; pasielgimą — Mari- Buvo padaryta trumpa
kiai
uždirbta
užmokestis.
yra
seni
“
Darbi

tėveliai
leido toli nuskristi. Mat dar ne J. Mickevičius, gyv. 391
Patenkinti esame nevien, lina šalies prezidentė ja Ono Overkaitė.
laike kurios o
turiu visų reikiamų instrumentų W. 4th Street apsivedė su ninko” skaitytojai. P-nas
tuoj taps. Prie visų gra Atsisveikinimo
kalba pertrauka,
kad
gauname
diplomus,
Motiejus
Trečiokas,
jau

A.
Kneižvs,
Darbininko”
dėl “h] ind flying”. Turėjau su p. Joana V. Trečiokaite,
žių iškabų matysite šitą: pasakė Alena Preskaitė redaktorius “kalbėjo.
bet
labiausiai
tuomi,
kad
nosios
tėvelis,
yra
šv.
Pet

Jis
savim dar ir vieną keleivį, kurs gyv. 308 E. 9th St. Mote
sekančiais žodžiais:
Nemeikšis
Jonas
padarė
mes
jų
užsitarnavome
sa

ro
par.
bažnyčioje
kolek

džiaugėsi, kad pirmą kar
būtų apmokėjęs kelionės lėšas. rystės Sakramentą priė
vo rūpestingu ir nuolati šitą darbą. Grigalevičiutė Gerbiami Tėveliai, Sese tą turįs progos dalyvauti
Nuskridome iki So. Bend, Ind. mė Šv. Petro par. bažny torium.
niu darbu.
* Veronika — Dievui pasi lės, ir mylimi draugai: —
Ten, pabuvę kiek laiko, ir nesu čioje, birželio 28 d. š. m.
Linkime jaunai porelei “Ši diena nevien pripil aukos: Vienuolė taps, ir Turiu už garbe vardu šios Lietuviškos Katalikiškos
laukę patogesnio oro tolimesniam
Jaunasis p. Mickevičius linksmo ir laimingo gyve dyta džiaugsmo; bet taip tolimoj šalyj sielas va kliasos išreikšti paskuti pradinės mokyklos užbai
skridimui, sugrįžom Chicagon. yra baigęs Trade SchooJ nimo.
duos. Mykolas Paukštys— nius, liūdnus atsisveikini gime.
gi
ir
liūdesio.
Liūdesio
buvo vaidina
Aš pats labai apgailestauju, kad kaipo “Die-maker”, o jau
brangioj šalelėj Lietuvoj mo žodžius. Prisiartino maPagaliaus
dėlto,
kad
turėsime
skirtis
tragedija “Patricija”.
negalėjau dalyvauti Jūsų rengia- noji p. Trečiokaitė yra
su savo numylėta mokyk aukštą mokslą baigs. Ad iau toii diena, kurioje tu Vaidintoios savo roles bu
la ir mylimais draugais. vokatu tapęs mūsų tarpe rime skirtis su tuo kas vo gerai išmokusios ir neVALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Bet jūsų
atsilankymas daug veiks. Jei nori ska jau r>er aštuonis metus
PARAPIJINĖS MOKY mus palinksmina; o mes niai pavalgyti, Vilčinskai- pavelde mūsų širdis. Kaip nanrastai gražiai vaidino.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
Visi gėrėjosi gražiu pers
KLOS UŽBAIGIMO
iš savo pusės stengsimės tės Emilijos — viešbutvi greit prabėgo tie mokslo tatymu. Mokyklos užbai
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
AKTAS
i jums atsilyginti, išpildy- sustokite. Ten visad malo metai. Rodos, kad tik pra gimo akto programa vi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite, Bostono vyskupijoje vie i darni savo užduotis kuo- nią ją rasite. Cambridžiui dėjome pirmutinius žinks- sais atžvilgiais buvo vy
geriausiai. Dar kartą šir visad matysis Stanislovas nelius, ir jau mieloji Mokad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Seserims
nintelė lietuvių parapija, dingai ačiū už jūsų skait Janeliūnas, nes už kelių tinėlė mokykla siunčia kusi. Garbė
v
•
mokytojoms.
Ran.
turinti parapijinę mokyk lingą atsilankymą”.
metų
čia
bus
klebonu.
mus
į
pasaulį.
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET lą, tai Nekalto Prasidėji
Po tam visi mokiniai Toliaus visi mokiniai
A. taip mūsų mokykla 9
Tel s. B. 28O5-R f
mo Cambridge. Jau' de dainavo “Danube River”. lietuvių kalboje dainavo ne didi, ir susideda iš ma
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
LIETUVIS
Telephone Colnmbia 6702
šimti metai kaip šį moky Nepaprastai gražiai šią Barcarolle. Malonu buvo žo skaičiaus moksleivių,
490Broadway, Tel.S.Boston3120
kla gyvuoja. Šįmet išleido dainelę išoildė. Malonų į- klausytis šios dainos.
29 Savin Hill Avenue,
bet ji savo meilės mokslu
jau
šeštą
graduantų
lai

DORCHESTER, MASS.
spūdį
darė
į
klausytojus.
Šiame
mokyklos
užbai

taip pavelde savo vaike
K. ŠIDLAUSKAS
Išegzaminuoju akis*dą.
Birželio
21,
7
vai.
va

Klasos
ateitį
gražiai
lie

gimo
akte
kalbų
netrūko.
lius,
kad
jos
mažumas
pa

45 Hampden St.,
priskiriu
akiniu* f918 E. Broadway
kare, parapijos svetainėje tuviškai apsakė graduan-j Sekantieji svečiai kunigai daro ją dar brangesne.
kreivas akis atitie :
Tel. HIGhlands 4855
ir amhlijoniS- j
Telephone South Boston 9367
įvyko mokyklos užbaigi tas Antanas Giedraitis. buvo atsilankę: K. Urbo Mieli mūsų Tėveliai, kurie ! koše (aklose) sinu
R0XBURY. MASS.
akyse sugrąžinu |
mo aktas.
Jo kalba buvo sekanti:
navičius, J. Švagždys, P. rūpinosi mumis; mylimos : šviesą tinksimu laiku.
“
Ši
gabi
kliasa
čia
susi

Strakauskas, J. Petraus mums Seselės, kurios kan | J. L. PAŠAKARNIS, O. D į
Visų pirma, ryte 9 vai.
DRAUGIJŲ VALDYBŲ
per šv. Mišias graduantai rinkus norėtų žinoti kokia kas ir P. Virmauskis. Visi triai mokė mus; brangūs i 447 Broadway, South Boston į
puikiai giedojo. Į corpore ateitis laukia kiekvieno iš pasakė po labai gražias ir draugai su kuriais bė
ADRESAI
visi ėjo prie šv. Komuni jų. Jums, taipgi, gerbia- kalbas. Vietos klebonas. gom mokslo keliu.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. P AŠALPINE
jos. Pamokslą sakė ir šv. mieji, bus įdomu išgirsti išleisdamas graduantus . ž(
Žengiame šiandien per
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Mišias atnašavo klebonas pranašystę ju pašaukimu, pateikė jiems daug gražių šiosi mokyklos slenksti
REAL ESTATE
Pirmininkas Juozas švagždys,
•
Pirmininkė — Eva Markslenė,
Jonas Kaminskas —taps patarimu. Vikaras kun. J. žiūr
žiūrėdami atgal į tuos
kun. P. Juškaitis. Pamok
INSURANCE
601 6th St., So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
"
sle pabriežė svarbą kata didis gydytojas, nes jis, Plevokas taipgi. kalbėjo.
CONSTABLE
..
praėjusius
nenamirštanVice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
78 Marine Rd„ So. Boston, Mass.
Ju»tice oj the Peane
turi mažas ir delikatnas
Iš
eilės
sekė
diplomu
ir
čius
metus.
Nešime
su
salikiško
mokslo
—
mokslo
VIce-pirm. — Ona JanklenS,
Visokios rflšies apdrnuda ir tei
1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot. Rašt Jonas Glineckis,
j..—-J požymių dalini- vim čia uždegtą mūsų širkurs lavina ne tik žmo I rankas. Visas nežinomas garbės
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
singas patamavfmna.
Prot. Rašt. — Elizabeth Oxalls,
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
I mas. Diplomus gavo se- dyse Dievo ir Tėvynės 598 E. Broadway, So. Boston
gaus protą — moko teori ligas jis atras.
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Bostoh 9282
bus kantieji: Augustinai t i s meilės ugnį, nuolat turėjos, bet auklėja žmogaus Birutė Pilkonytė
Tel. Šou. Boston 1761
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. Rašt — Marijona MarkonintS,
gabi
artistė,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
Gražius
ir,
Jonas,
Baiga
Pranas,
Gedarni
prieš
save
išrinkta
valią
ir
lavina
širdį.
Moko
Residence:
29 tVhipple Avė., Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Zaikis,
..................
~
j — “Vi- 120 Marine Rd., So. Boston
garsius
pieš
paveikslus,
ir
draitiš
Antanas,
Grandas
gyvenimui
obalši
praktiško
gyvenimo
—
ve

Tel. Parkway 0558-W
7 tVlnfield St, So. Boston, Mass.
Namu tel.: Šou. Boston 2483.
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre da žmogų prie amžinos aukštos mados dirbs dra- Benediktas, Grigalevičiu- suomet ištikimi”,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. laimės.
bužius.
f"
tė Veronika, Jankauskai- Visuomet ištikimi, šie
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
Benediktas
Grando
—
tėJ Paulina. Janeliūnas žodžiai ištarti neišreiškia
1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
Svetainėje vakare įvykc krutamuose paveiksluose , Stasys,
Kaminskas Jonas vilnai ką esame širdvie L St. LIQUOR STORE
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
7:30 vai. vakare. pohažnyttnčj sve kita dalis užbaigimo pro seksis matyt;
toks juo
1426 Colnmbia Rd., So. Boston. Mass.
gramos. Gerb. klebonas kingas bus, kad negalė- Malinauskaitė Paul i n a. pasiryžę. Išeiname iš šios Parduodam geriausius įvai
Drangija savo susirinkimus laiko kas Viralu draugijos reikalais kreipkite*
Nemeikštis Jonas, Paukš- mokyklos, bet neaplei- riu rūšiŲ TONIKA, DEG
trumpoje kalboje pareižantra utaminka mėnesio.
pas protokolu raštininke.
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
ke programos eigą.
1 Jonas
- M Augustinas—gar- tys Mikolas, Pilkonytė Bi- džiame jos. Nors ir šios
rutė,
Povilaitis .Tonas. sienos mūs nedengs, ir SeVisokiose įtalpose: Bonkoms,
Atmaršuojant gra<.duan- sus dantistas bus, kaman Preskaitė Adeną ir Vilčin- sėlių balsai neskambės au- Gorčiais ir Bačkomis. Visuj U.
ir užsienio, pasirinki
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
tams,
,ms, p. M. Karbauskas,
Karbau
gi jis visuomet toks ra- skaitė Emilija.
syse — vienok žibės mū- S.masfirmą
didžiausias ir įvairinusias.
vargoninkas, skambino mus. Visi pas ji eikite, Garbės požymius gavo su gyvenimo kelvje ta ti- POKILIAMS, VESTUV fi M S,
GRABORIUS - UNDERTAKER
maršą. Užėmę estradoje nes be jausmo ir_skausmo šie: 8-tas skvrius. už ga- kėjimo ir meilės šviesa, jų NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
dantis
išluns.
Narsiu la- fr’ma — Birutė Pilkonytė: nurodyta, ši brangi vieta
mažinamos. Pristatom greitai Ir
M*vietas
“Motiną
“ •- graduantai
—Sopulingągiedojo
~~
“
“
—
”. Gra- kūnu tans Pranciškus Bai-’ «ž lietuviška skaitvmą — visuomet pasiliks mūsų veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
258 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
duantė
Birutė
Pilkonytė
ga. Į tolimas šalis jis tuoj Antanas Giedraitis; ' už: Aj^ Mater^^ Mieiažr- 11 vak.
Telefonas SOUth Boston 4486.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
sveikino susirinkusius se važiuoja; padės misfjonie-: Vatekizma
___________
_ jos
Paubna dingoji
Motina____
ir mes
; BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
kančiais žodžiais. Didžiai riams visa siela. Tarp di- Jankauskaitė: už pasielgi- vaikai Semper”Fidelis?
Pas J. STRIGUNĄ
gerbiami
Tėveliai, Tbran- džių rašytojų rasim Aleną mą — Emilija Vilčinskai- ____________
“ ‘ ‘
g 16-18 Intervale Street,
]Montello, Mass. ’
Sudedam
šituos______
norus
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
gūs gimdytojai ir svečiai: Preskaitę. Prie Bažnyčios, tė; už tobulą lankymą — ir pasiryžimus po Marijos
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Pasirašyk

Kontraktą Dabar!
Žemiausios Anglių Kainos
Dabartiniame Sezone

v

ŠIANDIEN!

LAKŪNAS KIELA DĖL
NEPALANKAUS ORO
NEGALĖJO ATVYKTI

White Fuel Corporation
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CAMBRIOGE, MASS.
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BRONIS KONTRIM

Penktadienis, Liepos 10 d., 1936

DARBININKAS

kiek jie tebesilaiko senų
savo pažiūrų.
Dar prieš karą Ukmer
iki šiol išvysti pasaulio,'
lygias teises. Pasirodo, kad prieš gyvenimo taisykles nes tam visomis savo ga
gėje gyveną žydų tauty
negalima atsispirti. Komunizmas yra nenatūralūs, liomis priešinasi masonų MIRDAMAS ŽYDAS SA- bės pilietis Moiša Levįfanatikų primestas dalykas. Fanatišku gi įkarščiu ložės. Ir jiems iki šiol pa- VO DIDELĮ TURTĄ PA nas, veterinoriųs. Per ka
negalima visados verstis. Gyvenimo logika reikalauja sisekė manievruoti. Kai
rą buvo išvykęs Rusijon,
LIKO KATALIKEI
savo teisių, ir kvailas varžtas turi trauktis šalin. Ta moterų teisėms palanki
o vėliau vėl grįžo UkmerLIETUVEI
naujoji rusų konstitucija reiškia netolimą komunistų spauda (o tokios Prancū
gėn. Tarnaitę jis pasisam
Jauniausia, bet daug žadanti organizacija L. R. galą, nes kuomet nekomunistinis elementas gaus tei zijoj daug) pradeda kam Nuo senų, laikų Lietuvo- dė Sofiją Griškevičienę,
K. Studentų ir Profesionalų laikė savo seimą Maria- sę balsuoti, tai galima sau įsivaizduoti, koki išeis re paniją už suteikimą mote-'!je gyvenantieji
žydai našlę, kurios vyras buvo
napoly, liepos 7 ir 8 dd. Tas seimas įdomus tuomi, zultatai. Žinoma, čia gali būti toks triukas, kad kan rims politinių teisių, vi stengėsi ir dabar tebesis- kritęs didžiajame kare.
kad supažindino mus su mūsų inteligentijos sieki didatai bus vien komunistai. Ar už tą kandidatą bal suomenės <opinijai šiuo tengia visokeriopai atsi- Jau prieškariniais laikais
mais, planais ir pastangomis sužadinti lietuvybę mū suosi, ar už kitą, vis vien komunistas bus išrinktas. klausimu nuraminti, ma rubežiuoti nuo santykiavi- M. Levinas mažai susiei
sų visuomenės viršūnėse. Studentų ir Profesionalų Tas tiesa, bet vis dėlto pripažinimas teisės visiems sonų ložės įsako savo a- ■ mo su katalikais. Jie te davo su savo tautiečiais—
Sąjunga gyvuoja dar tik keturi metai. Sunku belauk balsuoti jau yra didelis demokratijos laimėjimas.
deptams atstovų rūmuose palaiko tik tokius santy- žydais, o po karo visai
ti, kad tokiame trumpame laikotarpy būtų nuveikta
Tačiau religijos atžvilgiu ta projektuojamoji kon balsuoti principe už mote- • kius, kurie yra neišven nutraukė su jais santy
kas nors apčiuopiamai didingo. Atlietuvinimas mūsų stitucija nieko nauja nežada. Reiškia, religija ir to-' rų teisių lygybę, o savo giami ar jiems teikia ko kius. Net žydų kalbos jis
inteligentijos natūraliai eina lėtu tempu, taigi dide liau bus persekiojama. Čia sovietai daro klaidą, ir tur broliams senate — balsuo kią nors naudą. Žydaitė vengdavo. Už tai savo
lių rezultatų taip greit negalima tikėtis. Tačiau ten būt žino, kad ją daro, bet jų neapykanta tikėjimo taip ti prieš.
• su kataliku apsivesti tega tautiečių Levinas buvo
ka pabrėžti reikšmingas ir džiuginantis faktas, kad didelė, kad visiškai apdumia jų smegenis ir neleidžia Ir taip, įstatymas prei- li tik slapta ištrūkusi iš pravardžiuojamas puse
suprasta tokios organizacijos reikalingumas ir paga jiems sveikai protauti. Tai svarbiausioji bedieviu pa na vienuose rūmuose, o y- ’ savo giminių rankų. To- žydelio — “pulžydek”. Ne
liau susiorganizuota. Ir ne tik susiorganizuota, bet ir klaida. Kokiais kilniais obalsiais jie neoperuotų, kad ra numarinamas'antruose. kiu atvėJu giminės ir arti- seniai M. Levinas susirgo
veikiama. Kadangi seime buvo daroma organizuotos ir aukščiausiai iškeltų laisvės, brolybės, lygybės iš Bet visuomenės opinija iš- mesnės aplinkumos žydai ir pasikvietęs notarą su
darbuotės revizija, tai dėlto ir labai įdomu yra pama kabą — viskas kaip dūmai išnyksta, kai jie susiduria kėlė to manevro šlykštu- iiki Paskutinio _ momento rašė dokumentą, kuriuo
tyti, kiek Studentų Sąjunga pereitais metais yra nu su religijos klausimu. Laisvė, lygybė, brolybė žaibo mą ir masonams nebeliko į Stengiasi žydaites ir kata- ilgametei savo tarnaitei
veikusi, ir iš jos darbuotės apyskaitos galima spręsti, greitumu pasikeičia nelaisve, neapykanta, persekioji nieko kito, viešajai opini- illko vedybas sutrukdyt! lietuvei - katalikei S. Grišar ji tinkamai progresuoja.
mu. Čia bedieviams tarsi kas suparaližuoja protingu jai snaudžiant, kaip tiki Vienas
,dlemJ įvykis' kevičienei užrašė 80.000 li
mo
ir
žmogiškumo
sąvoką,
ir
jie
virsta
žiauriais,
kie

Mūsų inteligentijos klausimas yra be galo svar
vėl persvarstyti savo tek-! įkėlęs didziausį Ukmer- tų, 15.000 litų grynais pi
bus. Tai galima sakyti mūsų gyvybės klausimas. Va tais, beširdžiais tikėjimo engėjais. Negali gi jie ne tiką feminizmo atžvilgiu. 8es ^ydų
visuomenes nigais ir 65,000 litų vekse
matyti
savo
pražūtingos
politikos
kvailumo,
bet
nebe

dų mes visuomet stokuodavome. Gi dabar, vis didė
O bendrai, viešoji opinija bnizdesĮ, vaizdžiai rodo, liais. Savo giminaičiams
įstengia
prieš
ilgametės
neapykantos
veikimą
reaguo

jant priaugančiai kartai, vadų klausimas tiek pasida
prancūzų masonams yra
j.
ofi. Levinas užrašė didelius
ti.
Ir
taip
galų
gale
susmunka
jų
triukšmingi
šūkiai,
mūro namus, bet su sąly
rė aktualus, kad jį tenka statyti pirmoje vietoje. Jau
labai nepalanki,
ir maso,. . . . J
r
.
.
cijalimų
biuleteniu.
i
subyra
kruvinomis
aukomis
nukloti
“
revoliucijos
lai

ga,
kad jie turi išpirkti S.
noji amerikiečių lietuvių karta renkasi vadus iš savo
nai gyvena labai sunkias
_
mėjimai
”
.
K.
tarpo. Mes jiems to negalime padyvyti nė už blogą, lai
dienas. Nebūdavo dienos,
Dėl ko masonai taip bi- Griškevičienei užrašytus
kyti. Jų auklėjimo aplinkuma yra tokia, kad jie nega
kad, ryšium su Stavickio jo balsuojančios prancū- vekselius. Minėtus doku
Jį afera ir su ja suriktais į-’zės? Dėl vienos paprastos mentus surašius, S. Grišli pilnai suprasti senųjų vadų ideologijos. Jų psicholo
gija eina savotiška kryptimi. Mes to negalime nė nu
vykiais, prancūzų laikraš- priežasties: jie bijo, kad kevičienė pakvietė dakta
i
slopinti, nė savotiškai pakreipti, bet mūsų pareiga
čiuose nepasirodytų sun-. leidus balsuoti prancūzų rą, kuris išdavė raštą, kad
Kad
pavaizduotu
mėm
kad
jau
penkiasdešimt
daboti, kad toji jaunoji karta būtų lietuviška. Tam i šių dienų masonų santy
kiaušių kaltinimų maso- moteriai, jos balsai nenu- dokumento surašymo me
paskutinių
metų
didžiau

tikslui reikia juos suburti į organizuotą kūną ir įnų adresu. Su jų vardu ri-į svertų rinkimų svarstyk- tu M. Levinas buvo pilnoj
kius
su
moterimis,
geriau

sios
įtakos
viešajam,
poli

kvepti jam lietuvybės dvasią, naudojant tam pačią
šami visi dideji nusikalti- j lių lėkštės į priešingą da sąmonėj. Po to ji išgavo
siai
tinka
paimti
faktus
tiniam
Prancūzijos
gyve

svarbiausią priemonę — lietuvių kalbą. Tas ir daro
mai, jų aktyvan buvo ir,bartinę pusę. Prancūzų iš banko skirtus 15.000 li
iš
prancūzų
gyvenimo.
Ir
nimui
turi
masonų
ložės:
ma leidžiant “Studentų Žodį”, kurį — tenka dėl to la
tebėra įrašomi visi visuo- moteris, masonų nuomone, tų.
tai
dėl
dviejų
motyvų.
Pir

jos
inspiruoja
įstatymus,
bai pasidžiaugti — užpildo savo raštais čia gimusieji
menės ir politikos gyveni-į esanti perdaug prisirišusi Dėl tokio M. Levino pa
ma,
prancūzų
masonai
ladiriguoja
valdžios
darbus
lietuviai studentai. Jau tas vienas faktas įrodo, kad
mo nešvarumai. Kai prieš prie Katalikų Bažnyčios, sielgimo, kad jis užrašė
blausiai
tuo
klausimu
dair
turi
lemiančios
reikš
savo turtus ne savo gimi
Studentų organizacija gyvuoja ir veikia.
K.
bar susirūpinę, antra, po mės vyriausybių sąstato juos sukilo ir moterys, Į ir 3 milijonus narių turin- naičiams, o tarnaitei ka
jiems teko susigalvoti. Irįti katalikių moterų sąjunlitinė valdžia Prancūzijoj parinkimo atžvilgiu.
talikei, ukmergiškiai žy
jau nuo seno yra didelėj, Kaip suderinti tuos du 1934 ir 1935 m. Grand —' ga yra tas baubas, kuris dai pakėlė didžiausį triuk
, veik išimtinai, masonų į- faktus? Juk masonai vi Oriento konventai vėl su- persekioja prancūzų ma- šmą. Net buvo pradėti
sonus kiekvieną valandą,
takoj. Tad šitokioms ap sur skelbiasi esą, šviesos siduria su feminizmu.
skleisti gandai apie krimi
linkybėms esant, gali vai laisvės, visokios pažan Jau dabar konstatuoja-ika! tik lšk-vIa klausimas nalinį nusikaltimą. Tuo
zdžiai pasirodyti masonų gos, žmoniškumo ir visų ma, kad politinė prancū-|aPle„mot?r,l te'sių lygy- jau buvo pasiųsta telegra
kitų gėrybių nešiotojai ir zės emansipacija, yra die-^ę^Baime^netekū užimtų ma Kuboj gyvenančiai M.
Daug skepticizmo bei abejonės pareiškiama dėl pažiūros į feminizmą.
Žinoma yra, kad pran dalintojai, ir vistiek jie, o nų klausimas ir kad to ju politinių ir kultūrinių po Levino giminaitei, kad ji
busimosios naujos sovietų konstitucijos. Tačiau bent
ant popierio atrodo, kad naujai projektuojamoji kon cūzė moteris neturi jokių ne kas kitas1, ir tai oficija- dėjimo niekas nebegali nu- zicijų liepia nusigręžti nuo skubiai atvyktų Ukmernegali : liai, yra dideli moterų tei- slopinti. Jeigu kastai mė-lvlsoklos teisybes ir svie- gėn. Kita giminaitė išsi
stitucija žadanti daug daugiau demokratizmo. Iki politinių teisių;
šiol visi nekomunistai neturi Rusijoje jokių pilietiškų rinkti, nė būti renkama į šių lygybės su vyrais prie- gintu daryti, tas būtų pa- sos Ir Pasidaryti slyks- rūpino, kad keli gydytojai
teisių. Ir taip — nė kulokai (pasiturintieji ūkininkai), i nei į tautos atstovybę, nei ! šai. Jau kelis kartus po našusįtą, kuris norėtųi claus,ais veidmainiais,
apžiūrėtų M. Leviną ir
nė dvasiškiai, nė buržujai, nė seniosios aristokratijos į savivaldybes. Taip pat . karo buvo iškeltas tas sulaikyti visu greičiu le-į Masonai, galop, yra to- nustatytų ar tik jis nėra
nariai neturi teisės balsuoti. Tą teisę pasilaiko sau kai prancūzė išteka, ji ne i klausimas ir spaudoj, ir kiantį traukinį nuogaįkie pat ir visuose kituose nepilno proto.
komunistai, kurių bet gi yra tokia žymi mažuma, kad tenka ir veik ‘visų civili ' parlamente. Atstovų rū- krūtine. Tą natūralinę e-‘ klausimuose. Tat kas nuo- Visą laiką prie M. Levi
sudaro vos vieną nuošimtį šalies gyventojų. Iki šiolei nių teisių ir trumpa šiuo i mai ju tris kartus po karo voliuciją galima išaip taip stabaus, jeigu ir su jiems no namų būriais stovėjo
komunistų partija valdė Rusiją nekliudoma, bet da atžvilgiu tikra mažametė. j pripažino principe tą teisę lėtinti, tormozuoti, bet ne- nieko gero nežadančiu žydai ir kalbėjosi, kad Le
j moterims, tačiau atitinka- galima jos visai nuslopin- prancūzų feminizmu nėra vinas, jei ir buvo pilnoj
bar papūtė toks vėjas, kad komunistai priversti skai Tai yra vienas faktas.
“R.” sąmonėj, tai visgi pasiel
tytis su nekomunistais ir dėlto žada jiems duoti neva Kitas faktas gi yra tas, ' mas įstatymas, suteikiąs ti. Tai pačių masonų žo- pakeliui?
gė labai nežydiškai, užra
LEGIJONIERIŲ BALSAI
ta, žaibai ir perkūnija. Kroatas atsigaivinęs su šydamas savo turtus ka
(Ginklus nuleidę, maldaujančiai.)
pagelba Aubrio ir kitų vėlei atsistoja ir dairo talikei. S. Griškevičienė
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si.)
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Kas ten per trukšmas? Ir kur yra Jurgis?...
Žudyt beginklį yra nuodėmė,
sirodyti
bijojo.
Kur
dingo
mano
pergalėtojas?
Tai
ne
man
darbas.
Jūs
jį
atgaivinkyt.
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
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tą kapuose prašė labai di
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Melskitės draugai!... Dieve man padėk!
(Tęsinys)
Dėl Marso, tai vytis, dauggalis puikus.
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duris;
kurias
pora
kareivių
pir(Prasideda žiauri ir ilgą dvikovą. Abudu šoka
Tačiau nežudė, tiktai nuginklavo,
miaus nubėgę bandė Jurgiui atdaryti bet rado
viens ant kito visu smarkumu, taip kad išsyk
1. Naujas Giesmynėlis, —
It tikras draugas. Jis ir ten laimės.
jas užrakytas iš vidaus. Jurgis padaręs ore
susikirtę kardai iškyla į viršų, skydai balsiai
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Naujas Giesmynėlis, —
Neištęsėjo. Bet Jurgio laimė
ti. Kroatas kuosmarkiausiai užpuola. Bet Jur
ANASTAZAS
(Trečioji Dalis B.) Švč.
gis žaibo greitumu pašoka, iškerta jam kardą
Gal būt geresnė.
Sakramento gies m ė s.
(Piktai ir grūmodamas.)
ir su skydu kerta ir pastumia taip smarkiai,
KROATAS
kad Kroatas padaręs kelius žingsnius atgal
Tu atsakysi!
Žodžius ir melodijas pa
(Susirūpinęs abejoja.)
puola ir guli ant žemės be žado. Aubris tuoj
rašė Seirijų Juozas —
AUDRIANAS
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pribėgęs bando jį atgaivinti, o Audrianas stoja
harm. A. Kačanauskas,
Ne tau, burtininke!
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Užsakymus siųskite:
ANASTAZAS
bai, tolumoje .trimitai.)
(Kareiviai pakelia rastą, padaro keletą žings
“DARBININKAS”
Peržengt tą slenkstį tiesos neturi.
DACIJONŲ BALSAI
nių ant vietos, paskui greit prieina prie durų ir
(Karštai ir išsigandęs rodydamas į šventyklą.)
366 W. Broa<Įwąy
jas iškirtę meta rastą ant žemės. Trimitas to
(Rūsčiai, ginklus atkišę lyg prie užpuolimo.)
Sp. Boston, Masą.
(Bus daugiau)
Užbaigi... Užbaig priešą!
lumoje, Jurgis į bėga į šventyklą; labiau tems
TELEPHONE

2680

DARBININKAS

366 VV. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
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•v

• v

I

Masonai ir Moterys
I
I

Kailis Keičiasi, Bet
Vilkas Tas Pats

I

VYTIS KANKINYS

ų TIK ATSPAUSDINTA

Penktadienis, Liepos 10 3., 1936

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

—

D5RBININKAS

Tnusiuntė

Respublikos Pre
zidentui antrą prašymą,
kur pažymi, kad dėl pir
mojo prašymo išsiuntimo,
balandžio 10 d. Švenčięnėhų policijos komendantas’
VI. Galdzicki, pšodo vaikas

Worcester\ Mass.

APLANKYKIT LIETUVA!
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Petkiutė, Zigmas ir Mari
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
jona Kibildis.
i Po $5.00: Rita Svikliu- vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
- -Vartų
-' • -Bažnyčios
Ąušros
tė, Juzė Pigagiutė, ' Adelė pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
Jonas Pigaga,
poncininKaą A. varčiai y. aUga. Praėjusią savaitę Vytautas Pigaga,, AntaManantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
dar kratą buv. vietos
štai koks naujų rėmėjų nas Mikalauskas,
__ | “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “DarbjninOna
tuviskos skaityklos vedė- būrys prisidėjo į tą naują- Stankauskaitė, Jonas Pi
jo Juozo Dilio bute, balan- jį fondą:
gaga, Marijona Pigagiutė, g ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės geTėvas
Koių?ą<į ir Viktoras Sviklas $30.00, Genovaitė Pigagiutė, Ka 5 riaušių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
džio 11 d. pšod. Konpąd
polic. Varchal darė kratą Vladas Rimša $25.00, My- zimieras Neverdauskas, | visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
(Vaizdelis iš gyvenimo) gyvenimo dienas ant že buv. viet. Liet. šv. Kaži-' kojas ir Anielė Nedzvec- Lilė Neverdauskaitė, Jo 5 reikalais kreipkitės:
mės, mano gi pątraųkimas miero d-jos skyriaus pir- kas $20.00, Ignas ir Jieva nas Katinas, Domicėlė
Kunigas Mathew, gar prie alkoholio, mano tas mininko Jono Rukšėno ?^baSa $20.00, Kazimieras Saulėniutė, Morta Krau$20.- nelienė, Juozas Vaškelesus Irlandijos blaivybės biaurus geidulys pasiliko bute. Be to, ištardyti bu--’ir
”’ Antanina Jakštis
T-’’ — eoA
00.
vičius, Elena Kureišiutė,
apaštalas, štai ką pasako manyje.
“PĄĘBININKO?’ LAjyAKORČIŲ
vę vietos kazimieriečių
jo: “Pirm keleto metų pa — Kas gi pasidarė su jū skyriaus nariai: Ųrasilė Po $15.00 prisidėjo sa Oną Kureišiutė, Antanas
AGENTŪRA
sakiau pamokslą viename sų sūnumis, — pertrau Grybauskaitė ir Marė Sa kantieji: Vincas ir Elzbie Yaitkpvičius, Stasys Nedkraunęįis, Pranas ir Ę- ! zveckas, Jieva NedzvecAnglijos mieste, kuriame kiau aš jį.
vickaitė. Tą pačią dieną tą
366 Ęroaduay, So. Boston, Mass.
___
_ kaitė, Elena NedzveckaiČesnulevičius,_ Cipras
buvo daug fabrikų. Tą pa — Oi, Dievuliau, — atsi taip pat buvo ištardyta lena___________
Jieva Trunca, Pranas ir, tė, Malvina Tamulevičiučią dieną vakare atėjo pas duso ateivis, tuomet dar Miežionėliuose Kostanti-; ir
Eleonora
Liubinas, Čipras tė, Kazimieras TamuleviTel. SOUth Boston — 2680
mane tūlas žmogelis pasi jie buvo mažučiai, Vienas nas Gudelis, Kostantinas' jr Benigna
Valentukevi- čius, Agota Tamulevičiųkalbėti su manim. Buvo jų šiandieną turi jau 18 Laboga ir kiti; Dotinėnuo- čius, Vladas ir Antanina tė, Ona Stankūnaitė.
tai gan stiprus vyras, iš metų; sėdi abudu kalėji se Kazys Gajauskas ir ki-į Grigaraūskąs, Petras ir $3.00 davė Kęstutis
kurio akių galima buvo me už vagystes.
ti; Jankaučiznoje Jonas Rpazlija Marcinkus su I Vaitkevičius ir $2.00 davė
spręsti, kad jis yra po — O kame duktė? — pa Stukėnas, Antanas Urbo- šeimyna,
Domicėlė Kuciq- Robertas
’ ’
- Vieraitis.
retų tokią kietą širdį ir
draug ir gan gabus. Bet klausiau aš.
nienė,
Kazimieras
ir
Elena
Atsižvelgiant
į tokį di- nepagelbėtų?! Užtai spė
navičius ir kiti; Juodiškėtos jo akys buvo giliai į- — Tą brangų ir malonų lėje Nikodemas Stelmo Pocius, Mykolas Balins-' delį skaitlių rėmėjų, gali- jama, kad šiais metais į j
dubusios, veidas jau turė kūdikį aš buvau atidavęs kas ir kiti; Mielagėnuose kas, Justinas ir Adelė mą
ma tikrai tikėtis, kad Aušros Vartų parapijos,
VISŲ BANGŲ
jo žilo senelio žymes, nors mokyklon, kame jinai ga Vincas Gudelis, Eleną Balsis, Kazimieras ir Ona bažnyčia greitu laiku bus pikniką, liepos 19 dieną,'
Naujos Rūšies Radio
buvo dar pačiame stipru vo gerą išauklėjimą. Tu Markauskienė ir kiti; Vaškas, Jonas ir Emilija baigta. -----Didelė bus garbė privažiuos žmonių iš visų i
MAGIŠKA AKIS
me vyras. Neveizint į lie rėdama 16 metų jinai bu Pirktiniuose Antanas Pu- Zakaras, Felecija £aka- tiems rėmėjams, kurių kraštų.
METALINĖS TŪBOS
R.
MAGIŠKI SMEGENIS
tų jis buvo labai lengviai vo atvykusi pas mane, tas lava ir kiti; Jųodišįcęje raitė, Jonas ir Magdalena dėka ir pasišventimu Die
Mikalauskas,
Antanas
ir
vui namas bus išbaigtas.
CHARRON’S
apsirėdęs, ant jo kojų ky doras, malonus, nekaltas Kazys Šulga ir kiti. Be to,
Ona
Mykolaitis,
Adomas
20 Trumbull St.
bojo batų palaikai.
kūdikis, vienintelė tuomet paskutiniu laiku buvo ieš Stoškus, Juozas ir Uršulė Liepos 4 dieną į mote
— Norėčiau Jūsų Malo mano paguoda. Bet jinai kota uždraustos lietuviš j Lučkauskas,
Worcester,
Mass.
Juozas ir rystės luomą įstojo Juo
KRIKŠTAI
nybei pasipasakoti savo napadarė į mane jokios į- kos literatūros (tris kart) ' Viktorija Stankaus kas,
zas Glavickas ir Ona Stelgyvenimo istoriją, — tarė tekmės, — aš girtuoklia pas Juozą Dilį, pas Bronių Marijona Kapočienė, Pet mokaitė.
Vedybų apeigas
Ona Lenkelis
ateivis. — Nežinau, ar y- vau sau toliau bepaiiau- Aleškevičių, Kazį Veriką, ras ir Marijona Lapins atliko klebonas kun. K. A.
r
M. A. CIVINSKAS & CO.
Feliksas
ir
Ona
(Sdanara dar man koki viltis, bos.
Juozą Jermalį, Leokadiją kas, Kotryna Digriutė, Vasys, mišias šv. atnaša vičiutė) Lenkeliai nesenai
bet klausydamas Jūsų — Ir kas gi su ją pasida Verikaitę, Kazį Šulgą ir Motiejus ir Marijona Pa vo kun. V. Čižauskas. Pa
LIETUVIS
susilaukė
gražios
dukre

jaujis, Juozas ir Teodora broliu buvo Juozas KvietMalonybės šios dienos pa rė? — paklausiau aš vėl. t. t.
Graborius ir Balsamuotojas
ČepkauskaSj Juozas ir kauskas, o pamerge Julė lės, kuri birželio 21, tapo
mokslą pajutau reikalin-| Ateivis pažvelgė į mane,
Onos vardu.!
340-342 Harding St.
gumą pasidalinti su Tam-; tartum nesuprato, apie ką — Šių metų balandžio 30 Marijona Čižius, Kazimie- I Glavickaitė. Juozas Gla pakrikštyta
Krikštino
kun.
Pranas
d.
vietos
burmistrąs
Ratrąs
ir
Marcelė
Tamulevi

vickas yra sūnus mūsų
sta tais jausmais, kurie' aš klausiu. Staiga kaž
WORCESTER, MASS.
vinski
atplėšė
užąnspaučius,
Vincas
ir
Valerija
žinomų biznierių ir žymių Skrodenis, Krikšto tėvais
pripildė mano širdį.
koks pašėlimas jį apėmė.
Atdara
Tel.
Juozas ir Kris parapijos veikėjų Juozo ir buvo Jonas Mačonis ir pSurinkęs gan trumpu I — Kas su ja pasidarė?— duotas Švenčionėlių lietu Vieraitis,
Dieną
ir
Naktį
Pial-5-5898
Stąkunas.
Mikalinos Glavickų. Lin lė Emilia Kolbičiutė.
laiku 200 tūk. rublių aš sušuko jis puldamas man viu liaudies namo duris ir tina
Po $10.00 paaukojo:
paėmiau sau už pačią dai- po kojų. — Dieve, Dieve, suleido į tą namą karei-. Juozas Nedzveckas, Elena kime naujai porelei ge Joyce Patricia Goldman
riausios kloties.
lią ar dorą merginą. Die-i juk tą mano dukrelė pali vius. Dėl to buvęs to na
David ir Mariona (Glovas davė mudviem laimin ko...
Tel. 3-5710
paleistuvė, gatvės mo šeiminykas ir skaityk pasikėlė nuo altoriaus iri Po trumpos ligos pasi daitė) Goldman neseniai
los vedėjas J. Dilys buvo nuėjo zokristijon. Tokiu1
gai begyvenantiems treje-i valkata.
susilaukė gražią dukrelę,!
su Vincu Gudeliui būdu procesija ir neįvyko.: mirė Izidorius Petraitis. kuri birželio 21, tapo pa
tą vaikelių — du sūnų ir
Ūmai pakilo jis nuo že nuėjęs
Palaidotas liepos 4 dieną
dukterį, šviesiomis aki mės ir ėmė bėgti. Prisivi pas burmistrą pasiklaus Po mišių klebonas Įęnkiš-į su išikilmngomis apeigo- krikštyta Joyce - Patriti, kodėl jis taip padarė.1 kai pranešė, kad jis giedo- i mis Aušros Vartų Bažny- cios vardu. Krikštino kun. Mūsų pienas ir Smetona
mis žiūrėjova į savo ir sa-i jau aš jį.
vo vaikų ateitį. Bet virto T _ šalin, šalin,, — šaukia Burmistras griežtai atsa- i jimų tvarkos nekeičiąs,! čioje ir prancūzų Notre Pranas Skrodenis. Krikš- j
užganėdina visus.
kė,
kad
jis
dabar
to
namo
to
tėvais
buvo
Edwardas
i
kitaip.
Dame
kapinėse.
jis, — nėra man išgelbėjibet darąs taip, kaip jam i
Glodas ir p-lė Petronėlei
WORCESTER,
šeiminykas ir jis už viską nustačiusi yra kurija.. Ka
Aš pamylėjau degtinę "mo.
atsakąs. Tuomet jam bu dangi kun. Bazevičius jau Liepos 5 dieną Vyčių Glodaitė.
MASS.
ir pradėjau kaskart labiau j
Ateivis
nubėgo
nuo
ma

vo pastebėta, kad karei-j ne vieną kartą yra per di 116 kuopa laikė savo me
apleidinėti savo užsiėmi- j
nęs
prakeikimus
berda

Norbert Jurevičius
viai suleisti į namą, kur desnes šventes sutrukdęs tinį pikniką Aušros Vartų
mus. Iš palengvo, bet nuo
Julius
ir Marijona (Žimas
iš
savo
burnos.
Grei

palikti daiktai yra nesu lietuviškus giedojimus, tai parapijos darže. Įžanginę
lat smuko žemyn mūsų
čiutė)
Jurevičiai
gerovė, ir galop visas mū tu laiku sužinojau, kad jis rašyti, nesutvarkyti. KąįPj ir kyla klausimas, argi dovaną laimėjo Juozas susilaukė gražaus neseniai
sūnelio, t
Gudukas. Žmonių buvo
sų turtas pragaišo. Mano žuvęs girtuoklio mirtimi tik tuo metų pas burmis tai vis daro pagal kurijos prisirinkę
kuris
liepos
4,
tapo
pa
ne mažas būre
COMPANY
trą atėjo ir vietos polic. nurodymus?
žmona, matydama, kad; degtinės prisigėręs.
krikštytas
vardu
Norber

lis.
Visi
linksminosi
gra

skurdas jau stovi ties mū-j Ir taip tasai nelaimin komendantas VI. Galdzic
Baldai, Kilimai, Naminiai
“V. R.”
žiai. Tik reikia pastebėti, tas. Krikštino kun. Aug. Rakandai,
Radios ir Elektrisų namų durimis, didelei gas žmogus savo žmoną ki. Tuomet pasikalbėjimas
kad ne visi vyčiai ir vytės Petraitis. Krikšto tėvais kiniai GRUN0W
Šaldytuvai.
su
burmistru
buvo
nu

kankinosi, pagaliaus ap-1 ir vaikų motiną įvarė graSuvalkų Apskr.
dalyvavo piknike. Priva buvo Pranas Tumosa ir pGLENW00D ir ATLANTIO
sirgo ir pasimirė. Nieko ban, savo gi du sūnų ir trauktas. Ryšium su tuo j
lėtų visi iš vien stoti į lė Emilia Žičiutė.
gegužės
14
d.
tas
pats
ko-i
neatbodamas ir negailėda dukterį išaugino piktada
Virtuvės Pečiai
Žagarai, Beržinyko vals. darbą ir jaunimo vienybę
mendąntas
tardė
V.
Gude?
Šiomis
dienomis
mirė
mas aš sėdėjau prie jos riais Bekeikdamas visus
Geros rūšies baldai už žemiau
IR ČIA BUVO KONTRO- parodyti.
Dr. w Michael
Falon,
73
m.,
sia kainą. Mokant tuojau arba
lavono, nes buvau., girtas. ir viską jis peržengė am- lį, klausinėdamas, kodėl
•
išsimokėjimui.
amžiaus.
Jis
per
40
metų
jis
su
Diliu
buvo
nuėjęs
Mano žmona užbaigė savo žinasties slenkstį”.
Jau artinasi Aušros
vq atvykę Beržinyko vals
Dial 2-5936
pas burmistrą dėl karei čiaus policijos komendan Vartų parapijos taip vadi buvo Švl Vincento ligoni
nės
vyriausiu
gydytoju.
vių užimto namo. Kartu tas Kurkovski ir apskri namas didysis piknikas.
178-200 Millbury St.,
Palaidotas iškilmingai iš
kąmeiuĮantas pag rasė, ties storastijos referentas, Parapija kas metai daro Saldžiausios
Širdies airių i
WORCESTER, MASS.
kad V. Gudęlis įr J. Dilys kurie darė kratą vietos vieną žymų pikniką, stato parapijos bažnyčios.
Da

Švenčionių Apskr.
Respublikos Prezidentui turėsią teismą bylą už ne “Rytp” skaityklos vedė visas savo pajėgas, taip lyvavo daugiau kaip 72'
prašymą dėl uždarytų va kariuomenės įžeidimą. jos J. Ęrazins^ienės bute. kad net dangus linktų, kunigai ir vyskupas.
POPE OPTICAL CO.
drebėtų. Tas didysis
ŠVENČIONĖLIAI
Liet. šv. Kazimiero <Į-j°s — Gęgužės 18? 19 ir 20 Paėmę keliolika egzem žemė
šiais metais įAlbert R. Barker
skyrių šiose vieto s e: šios parapijos bažnyčioje pliorių “Mūsų Rytojaus” piknikas
vyks liepos 19 dieną, Mai LRKSA 41 kp. Svarbus ■ Kada Jums reikalingi aki
Vėl nusiuntė Respubli Švenčionėliuose, Miežionė- buvo minimos kryžiaus ir knygą “Kas kiekvienai ronio Parke prie ežero.
Susirinkimas
niai, leiskite mums išegzami
kos Prezidentui prašymą. liųose, potįųėnuosę, Pira dienos. Nuo pat jgios para moteriai žinotiną”. Po to Kadangi šiais metais į- šeštadienį, liepos 11, į- nuoti
akis ir pritaikinti aki
“Vilniąus Rytojuje” pra tiniuose, Kirdeiid u o s e, pijos įsteigimo (30 metų) į atvažiavo Suvalkų polici vyks liepos 19 dieną, Mai vyks LRK Susivienymo 41 nius. Mes padarome dirbtinas
neša, kad šių metų balan Mielagėnuose, Jaukaųčiz- tokiomis dienomis taip jos komendantas. Tuomet ronio Parke prie ežero. kp. susirinkimas, 7.30 vai. akis.
Tel. 6-1944
džio mėnesį Švenčionėlių noje, Juodiškėje, Gryguo buvo« giedama: jeigu sa visi darė kontrolę ' vietos Kadangi šiais metais ren vakare, bažnytinėje sve 397 Main St.
tainėje.
Susirinkime
dele!
Worcester,
Mass.
baigti
parapijos lietuviai gyven se ir Pliauškiuose. Dabar vaitė yra su lenkų giedo “Ryto” skaitykloje. TaiD giama
. .
x
. bažnyčios gatai išduos raportus iš 275 Main St. Webster, Mass.
ir
piknikas
tojai nusiuntė Lenkijos šiomis dienomis parašė ir jimais, tai pirmą dieną pat žiūrėjo ir tų namų sa- ! statymą, ktad
®£0‘r £
r
seimo.
Koresp. M. Y. i
yininko
J
Rūdijo
skry-^
“
™būna giedojimai lenkiški, i
Js rY’ kad nebuvo.
Jaunimas
antrą
lietuviški,
trečią
vėl
ųipse.
Įs
skaityklos
paeren
gi
as
į
gražiausiu
progDARBININKAS
lenkiški
ir
atvirkščiai:
jei

ramu palinksminti visus.
(THE WQRKKR)
PIKNIKU RENGĖJAMS
gu savaitę būna su lietu spausdintas lietuvišk a s Čia bus įvairaus sporto,
Published every Tuesday and Friday escept Holidays such ą>
viškais giedojimais, tai įnygas, o iš J. Rudžio žaidimų, dainų, muzikos
Nevy Year, Good Friday, MemoriaI Dav, Independence Day,
pirmą dieną būna giedoji- ąkryniąs paėmė kelius ir šokiai. Geraširdžiai pa
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
mąi lietuviški, antrą ^n’ Lietuvos gamtos vaizde rapijiečiai, o ypatingai
------------------ įy ------------------ .
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOOIATIOĮf OF LAgOR įlinki, tręčią vėl liętųviški. lius ir Vilniuje leidžiamo biznieriai, rengiasi dova
klebonas šią i “Jaunimo Draugo” 1933 nomis visą parką užversti,
Eutereil as second-ciass matter Sept. 12, 1915 a t tbe post offlce at Boston, Bet vietos
Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie- ;
Mass. uuder tbe Act of Marcb 3, ią7Q
tvarką jau pakeitė, šie- metų 11 numerių. Po to gerosios moterėlės rengia tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa
Acreptance for mailing at special rate of postage provkled for ln Sjectiou 1103 met pirmoji kryžiaus dier skaityklos vedėjai J. Bra-I si skaniais valgiais įr gė
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu- ;
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
na turėjo būti su lenkiš zinskienei, vietos kazimie rimais pavaišinti, žodžiu rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir
PRĘN’UMER^TOS KAINA:
rengiasi, visi kruta ir
SUBSCBIPTION KATES:
riečių skyriaus pįrminin- visi
Domcstic yearly .............
>4.00 Amerikoje metams .’.................... >4.00 kais, antra sų lietuviškais
stos į darbą, kad šiais me jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo- i
Koreign yearly ............ .
>5.00 Užsieny metams ........................... >5.00 giedojimais. Bet kąi antrą Jcui J. Brązjnsįcuį ir sk,ai- tais piknikas būtų pasekdame papiginta kaina.
Domestie ooce per week yearly >2.00 Vieną kart savąitžję metams >2.00 dieną prieš procesiją kle? tyfclos buto sąyjnįnkui J.
mingiausias.
Na
ir
visi
Foreign once per week yearly >2.50 Ufaieny 1 kart
kart savaitėje matams >2.00
“DARBININKAS”
bonas užgiedojo “Kirie Rudžiui surašė tris proto žmonės juk atjaučia; čia
DARBININKAS
eleįson” ir ėmė toliau gie kolus.
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
reikia bažnyčią baigti, čia
366 West Broadw»y
doti
lietuviai,
tai
klebonas
1
gyvas
reikalas,
kas-gi
tuTelephone SOUth Boston 2680
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
das — pirm., Marianapolis College, Tbompson, Conn.; Pr. Maukus
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., Worcester,
Mass.; O. Sidabrienė — ižd„ 6 Commonwealth Avė.. tVorceater,
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kdb. P.
Juškaitis — Redaktorius, 423 Wjndsor St., Cambridgę, Mass.
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Mirė Priėmus Katalikų geresnis susipažinim a s.
Tikėjimą
j Jeigu norite žinoti apie
miiiia.nrtiiuinumm
----------lietuvių veikimą, tai pata
Šiomis dienomis mirė H. riame skaityti laikraštį
' pakrikštytas Juozo ir ORichards, buvus visą gy “Darbininko” ir iš savo
t nos Kasparavičių sūnus
I
venimą protestantė, bet kolonijos jam parašyti ži| Juozas Jurgis. Krikšto tėprieš mirtį priėmė katali- nių apie savo veikimą,
Choras Rengiasi
l vais buvo Jonas Kaspara
kų tikėjimą ir tapo ap----------Vietos šv. Juozapo para vičius ir Elzbieta Dravins- j
krikštyta.^ Toji šeimyna P-lės Alicijos Jankauspijos choras rengiasi prie kaitė.
gyveno
užpakalyje bažny- kaitės tėvai praneša, kad
Naujosios Anglijos para
čios. Pradžioje matydami jų dukrelė ištekės už Hapijų chorų išvažiavimo,
Susilaukė Sūnaus
einantį kunigą juokėsi iš rold Camp, kuris šiomis
kuris įvyks Lawrence, lie
Pereitą savaitę Marijo
jo, bet po kiek laiko apsi- dienomis užbaigė instrukpos 26-tą dieną. Mokosi na Bujanauskienė, buvusi
prato ir pradėjo net baž- cijas apie Katalikų Tikėjidainas ir pardavinėja bi Sodalietė, moteris Jono
nyčią lankyti. Du metu mą nuo Šv. Petro parapilietėlius. Choristai kaip Bujanausko susilaukė sū
atgal mirė jų sūnus. Prieš jos klebono. Pagirtinas
mirtį jis prašė, kad jį at- j dalykas, kad katalikė ne
bitutės dirba.
naus. Motina ir sūnelis
lankytų
klebonas. Klebo- sutinka ištekėti už prosveiki ir stiprėja vietos
nas
nuėjo
į ligoninę ir testanto. Žinoma, būtų geJaunimą Remia Parapija Šv. Jono ligoninėje.
kaip nustebo išgirdęs to riau, kad už lietuvio, bet
Praleidus parapijos Si
jaunikaičio
prašymą jį gerai, kad nors už katalidabrinį Dvidešimts penkių
Parapijos Balius
apkrikštyti,
Klebonas
tą ko arba priėmusio katali
metų Jubiliejų vaikinai ir
Pereitą sekmadienį kle
padarė. Nepaprastas atsi kų tikėjimą.
merginos pradėjo rašytis bonas paskelbė iš Parapitikimas, kad motina ir sū
į parapiją. Linksma maty- ( jos Jubielijinio> Baliaus
nus prieš mirtį tapo kata Šios savaitės pirmadienį
ti kaip jaunimas sąžinin-: įeiną kurio*'liko $128.86.
likais.
įvyko Jaunimo draugijos
gai atsiliepė į klebono pa
mėnesinis
susirinkimas.
raginimą priklausyti į pa I
Liepos 6 d. gimė sūnus Klebonas jaunimą perspėPasimirė
rapiją ir jaustis, kad ir i Liepos 3 dieną palaido
Bernadinai Francie nei, jo, kad jei ir priklauso
jiems turi rūpėti parapi ta a. a. Ona Zinkevičiūtė
bet negyvas. Moteris yra prie kitokių draugijų, bet
sunkiame
padėjime, bet pirmą vietą turi užimti
jos ateitis ir pasisekimas j Gaila. Jauna mergina, su-j
vra
viltis,
kad
ji pasveiks, parapijinės draugijos, jas
. ~--------Į laukus 19-kos metų, turi
Francienė
yra
gera šios remtį “Priklausant prie
”
Vėdinimo Systema
atsiskirti iš pasaulio, paDarapijos narė ir gyv. ! sportininkų
ar kitokiij
Šiomis dienomis atėję į likdama tėvus ir brolius i
8351 Logan.
draugijų reikia būti drą
savo bažnytėlę turime di- dideliame nuliūdime,
siems ir neleisti žeminti
Kūdikiai,
kurie
gimsta
dį džiaugsmą. Vietos kle_______
labai silpni arba išrodo tikinčiųjų ir tikėjimo”,
bonui pasirūpinus, parapi-} Katekizacijos Mokyklos
negyvi turi būti tuojau' sako klebonas. Nepasi
jos prietelis paaukavo
Užbaiga
kėlę už gerą mokymosi: buvo pavyzdingas. Žmone- norėdamas dvigubų išlai- apkrikštyti. Tokiame atsi duoti į rankas tu, kurie y$200.00, kad klebonas į
Birželio 28-tą dieną šv. Pranciškus Bu ja, Juoza liai labai gražiai užsilaikė. dų turėti, ligonis nueina ir tikime kiekvienas žmogus —
ra. apsileidę tikėjime ir
bažnyčią įvestų oro vedi- ' Juozapo parapijos Kateki- pas Andriuškevičius, Juli- f Darbininkai ir darbinin vienas, bet nesupratęs gali apkrikštyti. Reikia norėtų kitus tokiais padanimo systemą^(Air Coo- zacijos mokyklos moki- iona Didikaitė, Ona Dul- kės savo užduotis atliko žmoniškai gydytojo kal paimti paprasto vandens ryti. Neduoti garb ė s
ling
system). Dabar mūsų niai, kurie sėkmingai pe kiutė, Elena Baumilaitė, geriausiai. Klebonas vi bos, dažnai reikiamų re ir pilant kūdikiui ant gal- tiems, kurie ardo katalikų
1
bažnyčia vasaros metu rėjo šešių metų paskirtąjį Rūta Joniutė, Juozapas siems ir visoms širdingai zultatų nepasiekia. Dau vos ištarti šiuos žodžius: jaunimo draugijas.
žmogui atsilankiu šiam mokslą gavo savo liūdy- Dulkė, Juozapas Varanau- dėkojo savo trumpoje kai-} gumoje yra ir tokių atsi “Aš krikštiju tave Var
primena vėsią rudens die- -xmus. Visi baigusieji prie skas, Beatricija Zunkaitė, boję perstatydamas chorą tikimų, kad negalėdamas dan Tėvo, Sūnaus ir Seniai kaip žmonės taio
Choras, vado susikalbėti ir jausdama's Šventosios Dvasios!
p-ausiai važiavo iš Detroi
ną. Tai bus vienatinė Lo- jo prie Šv. Komunijos. Pranciškus
Dzedulionis, dainuoti.
vaujant
M.
Karbauskui,
gėdą
perkalbetojui
viską
to
per šventes į kitus mie
wellyje Bažnyčia, kuri tu- Klebonas pasakė pritai- Edvardas Valentinas, Ri vargoninkui, gražiai su
Taigi kiekvienas katali stus.
pasakyt
(nes
yra
įvairių
teko būti kely
ri tokį įrengimą.
. kinta pamokslą, raginda kardas Milius, Elena Sa- dainavo keletą dainų. Bu ligų rūšių), kenčia ir duo kas turi žiūrėti, kad kūdi je, irMan
buvau liudininku,
mas jaunuolius nepalikti ladikaitė, Paulina Jenke- vo taipgi įvairių žaislų. da ligai įsisenėti, kad vė kiai nemirtų be krikšto. kad daug žmonių važiavo
Naujas Katalikas
savo parapijos, bet tapti vičiutė, Lilijana Baumilai Baseball žaidė choristai liau ir gydytojui nneįmanaujais automobiliais. Tas
Šiomis dienomis tapo uoliais
Detroito lietuviai base- parodo, kad žmonės iau
jos alumniečiais. tė, Rita Grigaitė, Ona su Jaunimo klubu. Lietus noma padėti ligoniui grą
Drąsino Graduantus nuo Saulinaitė, ir Rita Vilki - pakenkė žaidimą tęsti.
| žinti sveikatą, ar duoti baltininkai žaidė Gary, netaip bloeai stovi, kad
Pelno parapijai iš šio kokius nors nurodymus ir Ind. liepos 4 d. Mūsų aali nusipirkti naujas ma
latos būti ištikimais savo šiūtė.
sportininkai pralošė, reparapijai, savo “Alma
Klebonas išreiškė džiau pikniko liks apie keletą tenka be laiko eiti į ka zultatu 6 prieš 5 gariečių šinas. Bet aal daugelis vP. A. Sykes ir B. G. Sykes
Mater”.
gsmo žodį, kad jie gavo šimtelių. Kitas parapijos pus. Beabejonės, esant naudai. Bet mūsų sporti ra žvdu kišenėse? Gal
LIETUVIAI ADVOKATAI
Sekantieji gavo diplo 90% už savo pasiryžimą Piknikas bus rugpiūčio 9. vietoje lietuviui gvdyto- ninkai nenusimena. Jie žiemai atėjus nrašvs mie
Ofisas: SANBORN BLOCK ‘
Pa vilione Maynard. jui net ir jaunesnieji pa
sto nagelbos? žmonės daž
mus: Marija Teresė Gren- lavintis ir suprasti Tikėji Voses
Washington St.
džiaugiasi gavę progos at nai nepagalvoja kas bus
Mass.
Ruoškitės
visi
ten.
laikytų
savąjį.
Tarp
kitko,
Norwood, Mass.
daitė, Rutvila Ona Grigai- mo Mokslą. Pampuškis.
Rap.
juk vienas kitas atsilan lankyti Gary, Ind. Visus rvtojui. Taio praeityje neTel. Norwood 0330
j tė, Elena Teresė Jusevikytų ir iš svetimtaučių. maloniai priėmė. Sugrįžę , buvo ir žmonės gyveno
Gyvenimo Vieta:
čiutė,
Joanna
Veronika
I
Vienu žodžiu, kad apsis mūsų sportininkai taip ė-! į“ U
. Seneliai
32 WALNUT AVĖ.
Rudžiutė, Liudvika Ona
tojęs nuolatiniam apsigy me girti Gary’s kleboną, ma^i uždirbdami susi
Tel. Norwood 1020
Steponavičiūtė, Lilijana
venimui gydytojas Mon- kad net vietinis ėmė pavy-, taupė keletą centų, o mes
---- a--------------------------------------------------------------PADĖKA
i Pranciška Žebrytė, Pran
daugiau uždirbdami nega
Miestas, kuriame gyvena treole, nei kiek neapgai dėti.
ciškus Juoazpas Buja, Šiuomi reiškiu širdin daugiau kaip 5000 lietu lestautų dėl pajamų įplau Šv. Petro parapijos kle lime pasidėti -juodai die
bonas nuoširdžiai dėkoja nai. Pagalvokime!
, Stanislovas Petras Gren- giausią padėką visiems vių ir neturi lietuvio gy kų. Tuo būtų ir profesio Gary
’s klebonui už malo
nalas patenkintas ir vie
dytojo.
da, Antanas Jonas Jurevi Parapijos Pikniko, įvyku
GRABORIUS
nų
mūsų
jaunimo priėmi
sio ‘Palangoje’ birželio 28
tos lietuviai turėtų džiau
čius,
Pranciškus
Rikardas
Šiuo
klausimu
kaip
tik
mą.
‘ASMENIŠKAS PATA RN A VlMAfT
Karsokas, Jonas Juozapas d. š. m., darbininkams ir turėtų susiinteresuoti mū gsmą sulaukę lietuvio gy
darbininkėms. Dėkoju ydytojo.
331 Smith St.,
Mužikauskas, Leonardas pač
(WRUBLIASKAS)
sų gydytojai, ypatingai
Mes Detroitiečiai linki
Pikninko
Gaspadoriui
PROVIDENCE, R. I.
Juozapas Šaukimas, Vla — H. Plekavičiui, kun. J. I tie, kurie gyvena mažes Tik pabandykite, gerbia me Gary’s klebonui ge LIETUVIS GRABORIUS IR
Telephone:
niuose miesteliuose, arba mieji gydytojai, o jūs riausio pasisekimo ir nors
BALSAMUOTOJAS
das Pranciškus Šiukšta.
Plevokui
ir
jų
padėjė

Montreolo
lietuviai
su
Ofiso: Dexter 1952
kad
ir
didesniuose,
bet
per
1000 Washington St.
Sekantieji gavo nuo kle jams; Vyriausiai Gaspadijo asmeniškai nepažįsta
Namu: PI. 6286
džiaugsmu pasvei k i n s. me,
NORNVOOD, MASS.
bono gražią auksinę spil- nei — B. Žilienei ir jos pa- tokios profesijos asmenų Jeigu
bet kviečiame jį ir jo
reikėtų gerb. gydy jaunimą
daugumą,
negali
tinkamai
į Detroi
TEL. Norwood 1503
gelbininkėms. Malonu man
tojams apie tai smulkes tą, o mesatvykti
verstis.
taip
pat
steng

buvo matyti visus ir visas
Montello Office:
nių informacijų, prašau
gražiai sutartinai darbuo Montreolas, galima pasi man parašyti — suteiksiu. simės maloniai priimti ir
10 Intervale St.
jantis.
žiūrėti į žemėlapį, randasi Mano adresas: J. Baravy pavaišinti. Tebūnie tarp
TEL. Brockton 2005
Didžiai dėkingas esu vi vos 45 mylios nuo Jung. kas, 5175 St. Marys Str., visų Amerikos lietuvių «
siems aukotojams ar val Valstybių. Dėl bendro gy- Montreal, Canada.
giais, ar pinigais. Perdaug_' ventojų skaičiaus tikro
X
k\\\V
r////j
vietos užimtų visus išvar- pasakyti negaliu, bet ga
dinti. Taipgi širdingai dė-' na didelis miestas. Iš visų
DIDELĖ EKSKURSIJA
kojų visoms aukų rinkė- pusių apsuptas vandens ir
joms. Jūsų darbas buvo yra labai gražių reginių. ANTRAS PARAPIJOS
Kaip ir visur kitur, yra
nelengvas.
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
PIKNIKAS
gyventojai
įvairių
tautų,
Atsilygindamas
už
Jūsų
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
Dideliu ir populiariu garlaiviu
Kleb. kun. V. Puidokas
gerus
darbus,
maldausiu
i tačiau daugumoje gyvena
ar restoranus visuomet reikalaukite
Visagalis Jums visiems prancūzai. Lietuvių pris- praneša, kad antras para
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
S
gausiausių malonių. Lai kaitoma virš 5000, bet lie pijos piknikas įvyks lie
patenkins.
Dievas atlygina Jums už tuvio gydytojo nėra. Dėl pos 19-tą, toje pačioje vie
Išplauks iš New Yorlto
viską ir laimina Jūsų ge to ne nuo vieno girdisi nu toje, tai yra Lygus Parke.
LIEPOS 21 . 1936
siskundimų. Daugiau nu Kviečia vietinius ir apy
rus darbus.
Kun. Pr. J. Juškaitis, siskundžia tai vyresnioji linkės Lietuvius skaitlin
Is. KLAIPĖDA«. (p>r Rotterdamą)
Klebonas. karta. Jie žiūrėdami pra
RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
gyvenimui šaltinio, nega gai susirinkiti ir paremti
SĄJUNGA AMERIKOJE
parapiją.
Jurgis
Jonas.
PIKNIKAS
vo progos išmokti sveti
Norėdami informacijų kreipiniai j:
Birželio 28, Palangoje į- mos kalbos arba kad ir PARSIDUODA arti Romuvos
"NAUJIENOS”
1739 So. Habted St..Chic«go, IIL
vyko metinis parapijos pramoko kiek, bet tokia Parko
6 kambariu gerame stovy
J. SEKYS
/
piknikas. Diena buvo abe me laipsnyje, kad žinotų je namas, pusantro akerio žemės,
433 Park St., Hartford, Conn.
A. S. TREČIOKAS
jinga — lietus daugelį su visus išsireiškimus ir su 26 vaisiniai medžiai Vieta tinka
Telefonas
81 Lafayette St.,
197 Adam, St-, N«w»rk, N. J.
A. VARAHUS
trukdė. Vienok suvažiavo prastų pasakojimus apie ma laikyti paukščius. Kaina pri
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
1200Canon St,
einama. Atsišaukite: 21 Hashell
S-S. Pituborgh, Pa.
žmonių nemažai. Daugelis jo
ligą,
atsilankius
pas
_
_
£•
_
A
__
A.*
__
1
_
4
•
_
„
_
St. Brockton, Mass.
(10-14)
VIENYBE TRAVEL BUREAU
pavieniais automobiliais svetimtautį gydytoją, ne
193 Grand St, BrooMyn. N. Y.
C. J. VASHNER
važiavo. Vienas automobi-; žino. Tokiame
_____atsitikime
_______
1921 Caraon St.
S-S. Pituburgh, Pa.
BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
liūs buvo atvykęs net iš ligonis turi dvigubas išWashington D. C. šeši au- laidas: pasiimti sau perjai ir Distrfbutorlus CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
HOLLAND-AMERICA LINE
115 Monk St.
tobusai išėjo iš Cambrid- kalbėtoją, kuriam reikia
restoranams ir aludėms. Raukite: Ded. 1731.
Stoughton
12-W
ge.
užmokėti ir gydvtojui
gydytojui už Tel.
STOUGHTON,
MASS.
Piknikas visais atvejais suteikimą pagelbos. Ne>3CXXXXXKXXXXXXKXXXXK30CKSD0C»CKKS0S»CKm0CK30C3^^

LOWELL, MASS.

i

SYKES & SYKES

CAMBRIDGE, MASS.

WILLIAM J. CHISHOLM
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Shenandoriečių labai, že
mą tautinį ir religinį susi
pratimą.
Katalikų Susiviepijipjp
Shenandorio kuopos yra
labai neveiklios. Mat,
joms vadovauja, Išimant
4-tą kuopą, visai nekatalikiškos dvasios viršininkai.
Kurie priklauso įš gerų
katalikų. net savo duok
les siunčia per vaikus ar
per kitus ir nei nenori su
sirinkimuose dalyyąų t i.
Mat, ten dažnai svarsto
mi klausima), kurie visai
susirinkimų neliečia, žmo
nes sako, kad daugelis iš
priklausančių prie 40
kuopos visai ispažintięs
neatlieka. Kad Shęnandbrio kai kuriose kuopose
viešpatauja prieškatalikiška dvasia ir kad kurios
turi narių aiškiai prieš
Katalikybę nusistačiusių,
man rodos, reikia kaltinti
Susivienijimo centrą, nes
centras jokio dėmesio ne
kreipia nei į narių nusis
kundimus, nei į tai, ku
kius narius priimdavo. Po
mirtinė išmokama be ku
nigo paliudijimo, kaip sĮ|sirinkime sekretorius ar
pirmininkas yra pareiš
kęs.

I

22-KA LIETUVIŲ DIENA Seka komisijų rinkimas.
Rugpjūčio — 15 —Augusi Sekančios komisijos šių
metų Lietuvių Dienai rei
kale rūpintis tapo išrink
i
i
Pirmas šių metų Lietu-; tos, būtent: Presos Komi
sija,
Sporto
komisija
ir
vių istorinis Dienos anglių
kasyklų apylinkės lietu Parko paėmimo Komisija.
vių visuotinas delegatų Šių komisijų tikslas uo
suvažiavimas įvyko birže liai dirbti Lietuvių Dienai,
lio 7 d., Šv. Pranciškaus kad ta diena, Pennsylva
Lietuvių parapijos salėj, nijos apylinkės Lietuvių
Minersville, Pa. Susirinki metinė, tradicinė ir istori
mą atidarė pirmininkas J. II nė šventė, kuri yra kas
Spūdis ir pakvietė kun. P. met sykį į metus daroma,
Česną, Šv. Juozapo Lietu būtų reikšmingiausia ir
vių parapijos kleboną, pasekmingiausia; kad bū
Mahanoy City, Pa., atkal tų kuo pasididžiuoti net
bėti maldą. Susirinkimą tik mums vieniems, bet
vedė esamas ir naujai iš taipgi mūsų tautai ir kitų
★
rinktas šių metų Lietuvių tautų žmonėms, kad štai
Dienai pirmininkas J. lietuviai, tos narsios ir
Pagaliau — STAR ALE
Spūdis; sekretoriavo esa amžiais gyvuojančios tau
telės
vaikai,
atvykę
į
šią
bonkomis! Su tokiu pat
ma ir naujai vėl išrinkta
pilnu
skoniu, kuris padarė
svetimą
Amerikos
šalį,
su

M. Leskauskaitė, kuri jau
STAR gėrimus mylimiau
keliolika metų kaip suge- geba pilnai palaikyti tarp
sius “iš po krano” nuo
biai atlieka tą darbą. Su Savęs vienybę. O vienybė,
1895! Dabar galit naudo
sirinkimas buvo gyvas ir tai galybė...
tis jų maistingu senojo
Įdomus ir vienas iš ra-;I Į parko paėmimo komi
svieto gerumu savo na
miausių tikslume palygi siją įėjo šie asmenys: ku
muose, arba jūsų mylimoj
nus su praeities susirinki nigas P. Česna, Mahanoy
kateterijo j! Pamėginkite
mais, kuriuose įvykdavo City, Pa. ir kun. K. Kle
STAR Pale Ale — Banner
gana daug karštų diskusi vinskas, Minersville, Pa.
Ale—arba Lager Beer —
šįvakar! Galite gaut res
jų delegatų tarpe, kartais Jiedu tame darbe turi
toranuose, kliubuose, honet dėl menkniekių. Daly daugiausiai patyrimo. Ir teliuose, arba pas jūsų
vavusi susirinkime Lietu pilnai galima tikėtis, kad
pardavėjus. Užsisakykit
vių Dienai išsiskirstė pil paėmę Lietuvių Dienai
keisą į namus — tuč tuoni geros ir ramios dvasios parką, išsiderės geras są
jaus!
su pasiryžimu ir toliaus lygas, kurios pagelbės su
uoliai dirbti tos dienos la daryti didesnį pelną skir
bui.
tajam tikslui.
Į sporto komisiją įėjo
★
Šiais metais Lietuvių
Dienai valdyba tapo iš šie asmenys: J. Spūdis ir
rinkta iš sekančių asme J. Sherry, Shenandoah.!
nų, būtent: pirmininku — Pa., J. Matusevičius, Mt.'
STAR Banner ALE
J. Spūdis, Shenandoah, Carmel, Pa., J. Dočkus,!
Pa., kuris rimtai ir tak Mahanoy City, Pa., P.
STAR Pale ALE
Girardville, Pa,
tingai jau antri metai ve Mažeika,
v•
da Lietuvių Dienos reika Visi šie asmenys turi ga į
STAR Lager BEER
lus ; sekretorium — M. I bumų ir patyrimą žaidi
mo
bei
sporto
spityjej
Leskauskaitė, Mt. Carmel,
Pa., gyvo ir švelnaus bū Nors jie yra gimę Ameri-•!
12 ancų ir kvortų bonkomis
do panelė, pilna lietuviš koj, vienok karšti lietu- į
kos dvasios, jau gal bus viai ir gražios, turiningos'
penki metai kaip apsuk ir seniausios pasaulyj Lie
riai ir tinkamai atlieka tuvių kalbos mylėtojai. v
jai Lietuvių Dienos skir- Kiek pamenama tai Lietu
tą darbą;
sekretoriaus vių Dienoj jokių sporto į vienbalsiai nutarta turėti dalyvaus. Šv. Mišių, kon
pagelbiningu — J. Sherry, žaidimų nebuvo daroma,; ir šiemet šv. Mišias kaip certe ir prakalbų tvarka
Shenandoah, Pa. lietuvis bet šiais metais bus deda
ir laikas bus paskelbtas
jaunikaitis, interesuojan- ma pastangos, kad ir ir kitais metais. Taigi šv. i anglų ir lietuvių spaudoje
tis lietuvių Amerikoj la- sporto skyrius būtų tin Mišios bus laikomos ir po antro visuotinio Lietu
šiemet, jei tik Jo Eminen vių Dienos reikalu susi
bu; iždininku — Lapins- kamai sutvarkytas.
kas, Mahanoy City, Pa., Į presos komisiją įėjo cija Kardinolas, Philadel- rinkimo, kuris įvyks lie
kuris dėl savo sąžiningu šie asmenys: kun. J. Kli phijos Vyskupijos duos pos (July) 19 d., Šv. Vin
mo ir turintis gerą paty mas, šv. Kryžiaus lietuvių leidimą. Lietuvių Dienoj cento Lietuvių parapijos
rimą tos srities darbe, parapijos vikaras, Mt. parke Šv. Mišios turi būti salėj, Girardville, Pa.
jau keliolika metų kaip Carmel, Pa.; kun. A. De laikomos ne vien tik dėlto,
pildo Lietuvių Dienos iž gutis, Šv. Jurgio lietuvių , kad palaikius tradiciją, Pelnąs šių metų Lietu
dininko pareigas;
iždo parapijos vikaras, She kaip kažkurie delegatai y- vių Dienos pirmame vi
globėjais — Kun. P. Čes- nandoah, Pa. ir J. Leiževi- ra išsitarę, bet dėlto, kad suotiniame suvažiavime
na, šv. Juozapo Lietuvių Čius, gabus lietuvis jauni tą dieną davus progą delegatų dauguma, be jo
nutarta
parapijos klebonas, Maha kaitis. Visi šie presos ko tiems, kurie važioja iš va kių diskusijų,
noy City, Pa. ir kun. K. misijos įgalioti visuotinia karo ar iš ryto anksti į skirti Sesutėms Vienuo
Klevinskas, Šv. Pranciš me delegatų suvažiavime parką pasirinkti sau vie- lėms, kurios per parapiji
kaus Lietuvių parapijos asmenys pasižadėjo uoliai tos, išklausyti Šv. Mišių, nes mūsų lietuvių anglių
klebonas, Minersville, Fa., ir plačiai aprašyti Lietu nes tą dieną pripuola Švč. kasyklų apylinkės moky
kurie yra žinomi kąipo vių Dieną anglų ir lietu Marijos į Dangų Ėmimo klas skiepija į mažutėlių
Šventė (Žolinė), kurioj jaunas širdis ne tik religi
uoli visuomenės Amerikoj vių spaudoje.
kiekvienas
katalikas žmo nius principus, be kurių
lietuvių tarpe darbuoto Po valdybos ir komisijų
jai ir savo tautos mylėto išrinkimo, sekė įvairūs gus privalo išklausyti šv. žmogaus gyvenimas yra
jai. Kun. P. Česna, tai ga dienotvarkės syarstymai Mišių. Taipgi nutarta tu betikslis, bet ir tautinius,
rėti koncertą ir prakalbas. reiškia, auklėja juos lie
lima pasakyti, kad nėra ir nutarimai.
apleidęs nė vieno Lietu Pirmiausiai iške 11 a s Šv. Juozapo Lietuvių pa tuviu kalboj ir dvasioj,
vių Dienai daromo susi klausimas ar turėti Šv. rapijos choras, pareiški kąs mums lietuviams Arinkimo ir dėlto jį galime Mišias parke Lietuvių mu kun. P. Česnos, tos pa męrikoj gyvenant i e m s
pavadinti “The Štai*’ tų Dienoj ar ne? — Po trum rapijos klebono, Šv. Mišių svarbu ir brangu, palaiky
laike giedos ir koncerte mui tautinės vienybės
po
delegatų■
svarstymo
suvažiavimų reikale.
•
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IR DAR ŠIS TAS"
Užsibaigus mokslo me
tams, pasiliko tiktai 5 Se
n
selės, kitos išvažiavo į
Chicagą ir į Neutown.
Jeigu kas čĮa šaukia į
policiją telefonu, reikalau
dami policininko, tai klau
siama: “kokio nori, demo
krato ar respublikono?”
Ketvirtą dieną liepos
praėjo gana ramiai, nors
šaudymų ir buvo, bet daug
trukšmo kaip pereitais
|LsTAR BREWlNGCO>y
metais.
Shenandorije atro d o,
kad laikai garėja, nes ma
tyt daug naujų autopiobi' lių ir pasigėrusių žmonių
12 ancų
gatvėse — ypač šventėse.
Bonka
Aną dieną išvažiavo Jo
nas Andriauskas ir Ed
(Tik Alus)
vardas Palionis į Mapiąnapolio Kolegiją, Conn.
Jie ten mokysis per 6 sa»
j vaites lietuvių rašybos ir
literatūros.
Gib.
Shenandorio Saliūnai
šiais ištautėjimo laikais.
Mūsų miestas buyo pasi
Ištikrųjų, yra girtinas šiij
žymėjęs,
kad pagal gyven
metų Lietuvių Dienos de
tojų
skaičiaus
buvo per
legatų nutarimas. Tiesa, SEIMO DELEGATAI
daug saliūnų. Panaikinus
visos mūsų Amerikoj Ka Čia yra LRKSA 3-ys prohibiciją,
šis skaičius
talikiškos įstaigos, kurio kuopos, bet į seimą, kuris sumažėjo. Saliūninkų tar
se skiepijama į mūsų jau įvyko pereitą sav. Chica- pe yra žymus skaičius lie
nimo širdis tikėjimas ir goje, delegatų nepasiuntė. tuvių, kurie lietuvių gyve
lietuvybė, yra tikrai ver Kada Laisvamanių Susi-i nime suvaidino labai blo
vienijimo seimas buvo gą rolę. Jeigu Shenandotos mūsų visų paramos.
Pelnas Lietuvių Dienos, Chicagoje prieš kelis me rio lietuviai taip žemai
rugpiūčio 15, skiriamas tus, tai iš Shenandorio į jį stovi religiniame ir tauti
tik Šv. Kazimiero ir Šv. važiavo net keliolika. Jų niame susipratime, reikia
Pranciškaus Sesu t ė m s tarpe buvo net taip vadi kaltinti daugiausiai saliuVienuolėms, viena dėlto, nami Šv. Jurgio parapijos ninkus. Jie buvo užvaldę
Jokūbas Bųrau- net mūsų parapijos komi
kad šioj lietuvių apylin triistisaį:
jkas, Kazys Lavas, ir ki
Tos bylos, kurios tę
kėj daugiausia darbuoja ti; pastarasis, Kazys La tetą.
sėsi
per
pastaruosius 25
si aukiejime mūsų vaiku- Į vas, Chicagoje laisvama metus, neya
tarpe pąrapičįų, b antra dėlto, kad jos nių seime susidėjo su ko jonų, Klebonų ir vyskupų,
nieko negauna iš daromų munistais ir su jais “sei- yra darbas sąliunirikų.
pramogų kitose apylinkė mąvo”, kada tas skylimas kuriuos prie to pakurstė
je, tikslu paremti piūsų įvyko.
ir pąkreipe Dr. Šliupas su
katalikiškasias aukštes-:
Ęęreįtą savaitę iš She- savo pasekėjais.'
nes įtaigas.
nandorĮo 3 delegatai “da- Lietuviai galėjo turėti
|*resos Komisija. lyyavcj” vadinamame Ben savo lietuvišką mokyklą
dro Fronto seime; 2 iš a- 25 metai atgal' bet galuti
ačiū Dievui, tas buvo
Didž|ausia apgavystė y- nų vadinasi neva katali nai,
įvygdyta tiktai pernai,
kais,
bet
į
bažnyčią
nie

ra pretenduoti į valdovus kad neina nei prie Sakra pastangomis mūsų dąbąi>
ir neturėti tam sugebėji mentų, nors vadina save tinįo klebono kun. J. Ka
mo.
Ęsenpfontas. parapijonais. Tas parodo rato.
'
■ <■
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PASIRAŠYDAMI APDRAU^OS KONTRAKTU DĖL NĘW ENGLĄND CORĘ ANG
LIŲ, ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tųomi apsidraųsite ateinančią! žiemai žemiau
sia koksų kaina.
Pasirašydami |cqn|rak^. $u mumis, tamstos turėsite pilną užtikrinimą, kad angliąi bus
pristatyti kitąj ?iemąj g^ęį^ąi, atsargiai ir žemiausia kaina.

(c
BATCH ĘLDĘR WH ITTEMORE
834 Massachussetts Avė, Boston

Te|. HIGhlands 1920

SKYRIAI:
ALp onąn-3108
Brighton 314 Wash.
KLRklnd-6820
Cambridge 4 Brattle
“z
CĘĄ ston-00^
CharlestQWĮi 161 Medford
G£Neva-135Q
Dorchester 346 Talbot av.
MAL
dep-6800
Malden 69 Eleąsant
NORwood-O70f
Norwood 269 Lenox
PA$kway-3900
Rosfadale 6 Corinth
PAR kway-4210
Boslindale 6 Corinth
HIGhhuU-6450
Roibury 99
South Boston 463 Ęroadvay
ŠOU Bo»-I830
Executive Office 834 Ma88- avbhu|»-1920
Kights Sundays Holidays
ĘDf more-8100

Penkt%df.eais, liepos 10 d., į£36

DARBININKAS

8.

' kad ateitų viena. Ji atėjo, j
Klebonas kiek galėjo sten
gėsi įrodyti nelaimingas
galimybes tokių vedybų.
Lietuvaitė buvo užsispy
2. No. 20431 — Kazimie gerb. Aleksandras Alek-J ko daugelis žmonių. Diena, rusi ir gana. Jos valia.
ras Jr. Gluodenis, 39 sis, kuris seimui pirminin- buvo kuopuikiausia. Cho- Apsivedė. Tiktai už vienų
ras sudainavo ir Prano I metų, kaip jau jos grožė I
Green street, Waterbury, kavo.
Lietuvių Diena Mariana- Conn. — laimėjo radio.
Pakeno lietuvių orkestras išnyko, ji atėjo klebonipolyje buvo pilnas
linksmai grojo. Turiu pa- jon ir atsiklaupus ant ke
KVIETIMAS
Pranas
! 3. No. 57939
pasisekimas
I Butkus, 15717 Carse avė., Šiomis dienomis daug girti šią orkestrą, nes mo- lių meldė klebono sakyda
Nužemintai dėkui ge-l Harvey, Illinois — laimė- žmonių iš visų pusių atva- ka groti labai daug gražių ma: Tėveli, tu mus suriNauji Parapijonai
! dieni ar tai viena ar kita
šai, dėl Dievo meilės da
žiuoja į Hartfordą pama- ■ lietuviškų šokių.
riausiam Viešpačiui Die-, j° auksinį laikrodėlį,
Kun.
Mendelis,
suteikdraugija turės savo metė
vui, kad Jisai laimino, su-. 4. No. 40330 — Stanislo- tyti rožių Elizabeth Park.! Žmonės valgė, šoko ir bar atrišk. Klebonui gai damas šv. krikšto sakra- nį išvažiavimą. Liepos 12
teikdamas tą dieną puikų’ vas Juška, 4902 —- 14 avė, Kviečiame ir lietuvius, linksmai su savo pažįsta la buvo savo parapijietės mentą pereitą sekmadienį, d. visa parapija bendrai
orą (kuris iš ryto ir ge- Kenosha, Wisconsin —lai- kurie gali atvažiuoti ir pa mais šnekučiavosi. Kaiku- lietuvaitės, bet jau pervė- net du naujus narius pri linksminsis Arion Parke.
matyti. Nieko nekainuoja rie buvo nuliūdę, kad ne lu. Ji jam primetė, kad jis rašė prie mūsų parapijos. Liepos 19 d. šv. Alfonso
riausiam optimistui buvo ! uiėjo sidabrinį servizą.
iaustis kaip buvo tos “karvutės, kuri žinojo, jog taip bus, tai Juozas Antanas Bagdona parapijinės mokyklos aįvaręs rimtos baimės); 5. No. 19727 — Diek Hol- įeiti ir
duoda putojantį pienelį”, turėjo priversti prieš to vičius ir Barbora Ona lumniečiai viešės p. Greblaimindamas dalyviams,
_______ , c°mbo, 473 Conn. Blvd., namie.
nes neatsitiko jokių nelai E. Hartford, Conn. — lai Jaunikaitis eigis buvo bet West Hartfordo žmo- kį šliūbą. Bet ji buvo per Heinz yra tais naujais na liausko “šore”. Liepos 26
parvažiavęs atostogų iš nės balsavo, kad sekma- daug užsispyrusi. Sakė riais. Adomas Bagdonavi d. parapijos sodalietės
mių; ir suteikdamas savo i mėjo pinigais $25.00.
ir Liudvika Pakalniš maudysis ir tvrą orą kvė
dangiškojo džiaug s m o, Prašome atsišaukti — Rochester New York, kur dieniais to nebūtų. Tiek paskui: Tėveli, aš klaidą čius
kienė
— tėtukas ir močiu puos to paties p. Grebpadariau
ir
esu
pasiryžunes visų dalyvių širdys atsiųsti atkarpų numerius jisai dirba. Jis gerai atro- to, visgi gražaus pelno litė
—
naujagimio buvo liausko šore. Labai gražu,
buvo to džiaugsmo pilnos.: ir šios dovanos bus tuo do ir parvežė labų dienų ko ir reikėtų padėkoti ko si dabar kentėti. Bet dėl krikšto tėvais.
Ponų kad savieji bent kartą j
mio kunigo Jono Bakšio, misijai, darbinin k a m s- Dievo meilės stengkis Heinz dukrelę prie krikš
Nuoširdžiai ačių GG. j jau išsiuntinėtos.
bendrai šeimyniš
Kun-. J. Navickas, MIC. Šv. Jurgio parapijos kle- ėms, biznieriams, kurie kiek galėdama pamokyti to laikė Marijona Ona metus
Dvasios Vadams, kuris
kai
pasilinksmina
tokiu
i aukavo ir žmonėms, kurie mūsų jaunimą, kuris vaik Vensloviutė ir Jokūbas būdu draugiškus irsanty
palankiai rėmė šios dienos Marianapolio Kolegijos bono.

Rektorius. Kazys Baruolis šįmet pribuvo ir savo centeliais ščioja su visokiais svetim Hackmann. Kaip Juoze kius palaiko.
pasisekimą, ruošdami iš
baigė Šv. Tarno Kolegiją rėmė tą mūsų metinį pik taučiais ir ne su lietu liui taip Barbutei linkime
kilą, organizuodami žmo- j
viais. Tegul jie apsiveda augti metuose, išmintyje Škapliernos P-lės šš.
ir Seminarijos mokslus. niką.
nes ir patys dalyvaudami
Iškilmė
Matėsi daug svečių lie su savaisiais. Žinoma, ir ir Dievo malonėje, kad jų
Jisai yra vienintelis lietu
iškilmėse. Ačiū Darbinin
su
lietuviais
ne
rojus
ant
Ketvirtadieni,
lienos 16
tėveliai susilauktų džiaug
kams ir Darbininkėms,1 Džiaugiasi Lietuviu Diena vis vaikinas visoje semi- tuvių, kaip tai: iš Waternarijoje.
Tai
prast a i bury, New Britain ir tt. žemės, yra vargo ir su sa smo ir suraminimo iš savo d. pripuolant Škapliernos
dirbusiems prie stalų, prie
Marianapolyj
atlaidams, ryte bus mišios
vartų, prie įvairių biznių, Liepos 4 d. miglotas, pa skamba. Turėtų atsirasti Dalyvavo kunigai Ambo- vaisiais, bet netiek. Kle vaikelių.
už
visus tos brolijos na
kad tik sukėlus kuo dau našus j lietų rytas. Šios daugiau lietuvių pašauki tas, Karlonas, Gauronskas bonas mane mokė apie tai
rius
ir nares, o vakare
Mičiulis ir Gamboz
ir Kripas, Brolis Antanas ir aš esu pasirišęs kiek
giausiai pelno. Ačių vi kolonijos lietuviai, pasiry mų.
Visai netikėtai ir mažai bus ypatingos pamaldos
siems ir visoms Mariana žę vykti j Lietuvių Dieną, Hartforde šiomis dieno M. S., lietuvis broliukas iš galima pamokyti mūsų kam težinant, ketvirtadie Dievo Motinos garbei. Ta
jaunimą, apie tokius da
polio Geriesiems Priete- Marianapolio parkan, nu mis gavo naują radio sto La Salette Kolegijos.
nį, liepos 2 d. Juozas Mi diena visiems turėtu būti
lykus.
Mūsų
lietuvaitės
Tūkstantinė
minia
paį

tį,
būtent,
Hartford
Times
brangi, kadangi visi bu
liams, kurie metai i metus siminė, nes manė, kad liegražios ir darbščios ir čiulis paėmė p-lę Oną vom irašvti į škanlieriaus
Station WHTH. vairino dienos spalvas.
dalyvauja šiuose paruoši- tus sugriaus jų ir Lietu- Radio
Gamboz' sau už moterį.
muose ir savo centu pare- vių^ Dienos rengėjų visą Manome, kad neužilgo gir Klebonas kun. Jonas svetimtaučiai sukinėjasi Kun. Antanas Dubinskas broliją, kuomet priėmėm
mia mūsų sunkų jaunimo darbą. Bet vistiek didelis dėsime daug ko įdomaus Ambotas paskui per apie jas, kaip bitės apie priėmė abiejų ižadus ir at pirmą šv. Komuniją. Tad
švietimo ir auklėjimo dar ! būrys lietuvių rengėsi va ir naudingo iš tos stoties, “mike” kalbėjo ir dėkojo medų. Tuo tarpu mūsų lie našavo šv. mišias. Kazys tą diena kiekvienas turėtu
žiuoti. Apie 7 vai. rytą nes ji specialiai tarnaus visiems ir visoms už parė tuviai vaikinai vaikščioja Trapočka ir p-lė Elzbieta vnatingu būdu savo dė
bą.
du bus’ai laukė eks vietiniams reikalams. Gal mimą parapijos.
su svetimtautėmis. Ačiū Gamboz buvo liudytojais kingumą parodyti P-lei
Augščiausis geriau atly jau
^valgas.
kursantų. Ekskursantai, ir lietuviška dainelė per
Dievui, nevisi, bet gana jųdviejų gyvenimo sutar šš.
gins Jums visiems savo pirm
negu sėdosi į bus’us, ją neužilgo skambės. New
ŽINUTĖS
daug. Vienas italas man ties.
gausiomis malonėmis ne įėjo į Šv. Andriejaus par.
sakė,
kad italai labiausiai
Birželio
28
d.
per
sumą
gu aš savo paprastais bet j bažnyčią pasimelsti, kad Britain ir Waterbury turi,
Ir vėl Amžiną Atilsį
giliai nuoširdžiais padėko Dievulis pragiedrintų orą. Hartfordas taip pat turė šauniai sugiedojo solo o- mėgsta ir myli lietuvaites,i Dar
dviem mūsų paranii
nes,
sako,
mes
juodi,
o
jos
peros artistė, lietuvaitėjimo žodžiais.
Į Kleb. kun. A. Vaškelis a- tų turėti, nes jis turi hartfordietė,
jonkoms
pereitą savaitę
Ona Katkau baltos, tai mūsų vaikai
Kun. Dr. Jonas Navickas, tėjęs išdalino šv. Komuni puikų chorą.
skaitė. Man teko girdėti bus “half and half”. Žino bažnyčios varpai liūdnai
ją. Penkioliką minutų no
M.I.C.,
kai ji giedojo ‘Avė Maria’ ma, čia Amerika ir Kata aidėjo amžiną atilsį. Kot Kaip jau žinote, Vyčių
septynių visi pilni pasiti
Marianapolio Kolegijos
šeškauskienė, pasir seimas įvyks rugp. 4, 5 ir
Garbė tau, Onute. Nepa likų Bažnyčia nepriešta ryna
MariaRektorius.
b. kėjimo išvyksta į
gusi
tik
porą dienų atsis
miršk Dievo ir savo žmo rauja tokioms vedyboms kyrė su šiuo pasauliu an- 6 d.d. Providence, R. I.
nanolį bus’ais ir automo
CHORAS PAGERBĖ
su svetimtaučiais, nes visi i tradienį, birželio 30 d. ir Seimo rengimo komisija
nių lietuvių.
biliais.
DVASIOS VADUS
9 vai. ryte pasiekėme
mes esame Dievo vaikai, palaidota šeštadienį, lie uoliai dirba, kad tik šis
Marianapolio Kolegiją. Iš Kadangi choras turėjo
Naujos Porelės
bet kunigas velvja visą pos 4 d. Kadangi velione vyčių seimas būtų įspū
sėdu? iš bus’ų ir dangus savo paskutinę repeticiją
Šiomis dienomis apsive gerą savo lietuviams ka buvo narė Altoriaus ir dingas, todėl ir kreipiasi į
prasiblaivė, pasirodė sau pereito trečiadienio vaka dė dvi gražios lietuviškos talikams parapijiečiams. i Rožančiaus dr-jos nuo pat Vyčių kuopas prašydami
rą, ir kadangi toji diena porelės. Tai Gaučiukas su Taigi ir jis stengiasi juos jos įsikūrimo, tai netik prisilaikyti seimo rengėjų
Pereitų 1936 metų Kole lutė. Visi nudžiugo.
Lietuvių
Dienos
progragijos Rėmėjų seimas, rū j ma ir vieta visiems nati- buvo Šv. Jono Krikštytojo Juodenyte ir Gegeckas su pamokyti. Jei<ru apsiveda moteris susirinkusios į pageidavimų:
pindamasis kolegijos sta_ ’ ko, ypatingai Waterbūrio šventė, ir kadangi abudu Grušaite. Abidvi porelės su svetimtaučiais, mes tuI namus atkalbėjo rožančių, 1) Kurios kuopos dar
tybos reikalais, nutareĮberniukų benas ir driliai. Hartfordo lietuvių para apsivedė lietuvių švč. Tre rime jiems palinkėti visą bet narės patarnavo ir nėra prisiuntę sveikinimų
suruošti didesniu mąstą-' ištikrųjų tai buvo tos die- pijos dvasios vadai yra jybės Bažnyčioje. P$Vyz- gera. Neapkęsti svetim prie karsto nešimo. Stepo į seimo programos knyge
Jonai, tai choras trigubai dingos porelės, nes katali taučiu, tai būtų nuodėmė, ne Šilanskienė, Ona Ivoš- lę, prašome skubiai pri
bu laimėjimus sukėlimui| nos papuošalas,
kienė, Ona Augaitienė, O- siųsti, prisilaikant nuro
Po kai ir lietuviai. Hartfordo nes kiekvienas yra Dievo na
didesnės
pinigų sumos. ~Lietuvių Dienoje sutiko-:I minėjo tą vakarą.
Danielienė, Ona Kisie
statybos reikalams. Nu me daug draugų ir nažis- I, praktikai visi buvom pa- jaunimas turėtų kreipti vaikas ir Ivginai brangus lienė ir Ona Remeikienė dytų taisyklių laiškuose.
tamų. Grižome visi links ; kviesti į atskirą kambarį. dėmesį į tokias poreles, •lo akyse. Bet Dievas davė mirusiai nariai suteikė tą
tarta — padaryta.
2) Registracija $6.00,
mi
ir
pilni
gražiausių
į
Ten
mūsų
laukė
gardūs
Buvo išleista kelios de
bet jeigu užsiregistruosite
nes
jos daro gražaus šalta protą. Čia gerb. tė paskutinį patarnavimą.
šimtys tūkstančių tikietų spūdžiu. Pasiekėme na užkandžiai ir linkėjimai. džiaugsmo Dievui, tautai, vai turėtų stengtis suves Penktadienį po ilgos li prieš liepos mėnesio 25
ir visa išsiuntinėta Ame mus apie 10 vai. vakare. Abudu kunigai, kleb. kun. tėvams ir visiems lietu- ti savo vaikelius kuola- gos užbaigė savo vargus d., tai registracija kainuos
Jonas Ambotas ir kun. viams. Ar negeriau apsi- biausiai su savaisiais lie Mag-dė Kvedarienė, Juozo j tik $5.00. Registruodarikos lietuviams, kur tik
Vasarinė
Mokykla
buvo galima nugriebti an Liepos 6 d. šv. Andrie Kripas priėmė nuo Šv. Ce- vesti su savaisiais? Kaip tuviais. Tepnl jaunimas Rukštelio sesuo. Velionę miesi siųskite $1.00 adre
trašus. Nežiūrėta kas, kur jaus lietuvių parapijos Į cilijos choro po gražią ro- angliškai sako “the more priklauso prie savo para skaudi rheumatizmo liga su: Josephine Matūzaitč
Goddard St., Providen
ir kaip. Lietuvis — ir sių vaikučiams atidaryta Va žių puokštę.
you have in common, the pijos. prie choro, Vyčių. kankino virš keturių me 72
ce,
R. I. Kitus $4.00 sumo
sta. Dar galutinos sąskai sarinė Mokykla, kurioje Paskui visi ir visos at easier it is to get along”. Marijos Vaikeliu ir tt. tų. Todėl mirtis jai buvo kėsite
registraciios dieno
tos nesuvestos, bet išrodo, mokytojauja keturios Se sisėdo valgyti. Buvo be Linkime šioms porelėms Tada jie ir ios turės pro pageidauj amas paliuo- je atvažiavę į seimą.
Buvo palaidota
jog pora tūkstančių gryno sutės Pranciškietės iš veik visas choras. Paskui kuogražiausio ir links gos susipažinti su geru suotojas.
su
bažnytinėmis
apeigo Vienybėje galybė, to
pelno liks.
i Hartford, Conn. Tą moky- po valgių ir linksmų pasi miausio gyvenimo. Ir lin lietuvišku katalikišku jau mis pirmadieni, liepos 6 d.
Šia proga noriu labai klą lanko nemažas skai- šnekėjimų choro pirmi kime viso Hartfordo ir nimu. Nepalikime io vie Mirusioms tariame amži dėl dirbkime vieningai, o
nuoširdžiai padėkoti vi- čius parapijos vaikučiu, ninkas, jaunasis Mončiu- bendrai visos Amerikos no. Jis toks menkas, ne-’ ną atilsį, o jų giminėms seimas bus tikrai pasek
siems, kurie pirko ir kurie Pageidaujama, kad visi nas kvietė sekančius kal lietuviškam katalikiškam prityręs nors gal ir mano,; reiškiame gilią užuojautą. mingas. Lauksime visų.
Rengimo Komisija.
pardavinėjo šiuos tikie- vaikučiai lankytų ir nau- bėtojus: vargoninką Vin jaunimui sekti šių dviejų kad viską žino. Jis kaip
tus, kad pasiekus užbrėž- <J°tusi duota proga-, pra- cą Burdulį, Matą ir Vincą lietuviškų katalikiškų po tas medelis vėto pučiama?
Išvažiavimai
lietuviu kalbą ir ra Kripus, ir kunigus Ambo- relių pėdomis. Negaliu už i visas nusės linguoja. Rū- Kiekvieną
to tikslo. Visupirma nuo mokti
liepos sekma- Veiklioje ir stiprioje jau
šybą.
Taipgi
moko
ir
ti

nystėje yra įrašyta ilga ir
Gauronską, Karloną ir miršti (iš daug tokių ne ninkimės savo jaunimu.
širdžiai ačių visiems GG. kybos dalykų.
T. M. tą,
na
į
kitas
parapijas,
drau

laiminga senatvė.
Kripą. Visi trumpai kal laimingų atsitikimų) vie Žiūrėkime su kuo draueriDvasios Vadams, kurie
gauja
su
svetimais,
tai
abiem
Jobėjo, linkėdami
patys gausiai pirko tikieno, būtent: tai buvo lietu ia.ir kur eina. Kartais tė
nam kunigam ilgiausių vių parapijoje gana toli vai nenasako ka įu vaikai mažai ką gali iš jų tikėtis Telefonas: Plaza 1350.
tus ir paragino kitus pirk
metelių ir tt. O kunigai nuo Hartfordo. Man pasa daro b’le tik jie dirba ir ateityje. Neniekink i m e
ti; visiems geriesiems mū
sų Prieteliams ir ypatin Detektyvas Juozas Bend- Jonai padėkojo už suteik- kojo gerb. tos parapijos “nėdes” kas savaitę par savęs ir savųjų. Mylėkime
gai Rėmėjams, kurie nuo leris pakeltas j probate tus linkėjimus ir gėles.
klebonas. Sakė, viena lie ups?). Branpnsieii tėvai, i visus žmones, bet nepa Graborins ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
Taipgi norėtume padė tuvaitė labai graži, moky pinigas ne viskas. Jūsų mirškime, neniekinkime
latos savo centu paremia
court asistentu
BALTIMORE, MD.
mūsų sunkų darbą, nežiū Šiomis dienomis jisai koti parapijos mokyklos ta ir iš labai pavyzdingos vaiku laimė daug daugiau ir savųjų.
rint, kad ir patiems tų orlaiviu (nirmas toks at vaikučiams, kurie irgi ap ir dar pasiturinčios šei reiškia, n p cm pinigas.
centų trūksta; ir pagaliau sitikimas Waterbury) vy dovanojo abudu kunigu mynos atsivedė į kleboni Tums daugiau nekainuos,
NATURAL - LAX - HERB TEA
dėkoju tiems, kurie nepai ko j Vakarus suimti kri Jonu rožių bukietais, lin ją italiuką... myli jį ir no bet dar niūriau atsieis jei
nori išvengti lljnts kaip tai: viduriuose gaztis. votis, galvos
sydami patiriamų nemalo-i minalistą. Jisai yra alder- kėjimais ir įvairiomis do ri apsivesti. Klebonas ma gu
jaunimas priklauso skrmdfjfnii). šalt,, katarų. n|ien<Iika, jdegimų, tonsolų, rheumntisnervų lizas, eczetną, Inkstų lisns. kepenų ligas, dantų lipas ir t.tvanomis.
numų tuos tikietus plati- j mono Bendlerio brolis.
tydavo tą italiuką ant prie lietuviškos parapijos mų.
Vartokite Tliomsono NATURAL - I.AX - HERB TEA. tai yra viena
no.
kampo kasdien; nedirbo ir draugaus su lietuviais.
iš periaiislų pnlinosnvimui, išvalimui ir sutvarklmui pairusių vidurių.
Thomsono NATURAL - LAX - HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos
Laimėjimų pasėkos yra Klebonas kun. Valantie- METINIS PARAPIJOS ir tinginiavo. Klebonas, Ar negarbė mums kuomet Natūralių
žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir šaknų, kurie turi
PIKNIKAS
visas minirnlęs druskas Ir Vitaminus, kas yra bfltlnai reikallnpa žmo
šitokios:
jus buvo išvažiavęs autonorėdamas savo parapijie gubernatorius Cross pers- gaus
kflnui.
•
1. No. 59612 — Irena Gai- mobilium į SRKLA. jubi
Birželio 28, po pietų tei lietuvaitei linkėti kuo- tatydamas Oną KatkausNATURAL-LAX-HERB TEA turi skanų smokų ir kvapnj. Gvarantuojame už kiekvienų pakelį ir pasekmes. NATURAL - LAX - HERB
liūnienė, Windsor House, liejinį Seimą, kuris įvyko Charter Oak Parke, West linksmiausio gyveni m o, kaitę, ją ir bendrai lietu TEA
]ai kelis prekiuoja *'Or. Prisiųskite Money Onler už .50c., o mes
Athol, Mass.
laimėjo Chicago. Su juo važiavo Hartford, įvyko metinis pradėjo abejoti ar italas vius išgyrė. Ji draugavo jums už tai pasiųsime M.LH.T. Reikalinga Agentų moterų Ir vyrų,
laivakortę į Lietuvą ir at kun. Daktaras Ražaitis Švč. Trejybės lietuvių pa- vertas tokios gražios lie su lietuviais ir giedojo geras uždarbis. Rašykite lietuviškai bei angliškai, aš esu Lietuvis.
gal.
(svečias iš Lietuvos) irJ rapijos piknikas. Susirin- tuvaitės rankos. Prašė, chore. Lietuviai, kurie ei-j John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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