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ŠV. TĖVAS APIE KATA
LIKŲ VEIKIMĄ
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EINA NUO 1915 METŲ

Šv. Tėvas Popiežius, sa
vo aplinkrašty “Quadragesimo Anno”/ apie Kata
likų vienybę sako:
“Neleiskime, šlovingieji
broliai ir mylimieji sūnūs,
kad šio pasaulio vaikai sa
vo rūšyje pasirodytų už
mus išmintingesni, kurie
Dievišku gerumu esame
šviesos vaikai. Juk mato
me, juos su didžiausiu gu
drumu pasirenkant ir pa
rengiant sau uolius pagelbininkus, kurie jų klaidas
tarp įvairių žmonių klasių
viso pasaulio kraštuose
diena iš dienos plačiau
skleidžia. Kai tik Kristaus
Bažnyčia smarkiau pra
dedama pulti, matome
juos padėjusius i šalį tar
pusavio vidaus ginčus,
tvarkingai susibūrusius į
vieną eilę ir sujungtomis
jėgomis siekiančius ben
dro tikslo.
“O mes dažnai padaro
me savo veikimą mažiau
sėkmingu dėl i įvairias ša
lis išblaškytų 'jėgų. Tegul
susijungia tat visi geros
valios vyrai, kurie po Baž
nyčios Ganytojų akimis
nori vesti šitą gerą ir
taikingą Kristaus kovą;
ir visi, Bažnyčiai vadovau
jant bei mokant, tesistengia kiekvienas pagal savo
išmanymą, jėgas ir padėti
šį tą įnešti į krikščionišką
žmonių visuomenės atnau
jinimą, neieškodami savęs
nei to, kas ‘jų yra, bet kas
yra Jėzaus Kristaus; ne
sistengdami savo sumany •
mus žūt būt pravesti, bet
pasirengę net geriausių iš
sižadėti, jei daug didesnė
visuomenės nauda to rei
kalauja”.
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Vokietija ir Italija Pripažino
Ispanijos Franco Valdžią
GAISRAS SUNAIKINO
CHATHAM VASARNA
MIUS
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KAINA 5 CENTAI

S30.000 Nuostolių

.'1

North Chatham, Mass.—

Lapkričio 19 dieną kilo
gaisras ir sunaikino labai
daug vasarnamių. Nuosto
lių padarė $30,000.
HITLERIS IR VĖL SU
LAUŽĖ VERSALĖS
SUTARTI

i

Londonas — Vokietijos

VOKIETIJA IR JAPONI Roma, Italija — Lapkri
JA PADARĖ SLAPTĄ
SUTARTĮ PRIEŠ RUSIJĄ čio 18 dieną Italija ir Vo
Shanghai, Kinija — Šio
mis dienomis Vokietija ir
Japonija užbaigė slaptas
derybas, kurių rezultatas
slapta sutartis prieš Rusi
ją. Sovietų Rusija šian
dien yra nepakenčiama ir
pavojinga abiem valsty
bėm: Vokietijai ir Japoni
jai. Sutartis bus atiduota
parlamentams svarstyti,
ir spėjama, kad bus pri
imtos.
Rusija labai susirūpi
nus.

kietija formaliai pripažinę
Ispanijos gen. Franciscc
Franco, sukilėlių vyriau
sio vado, valdžią.
Nors Vokietija ir Italija
pripažindamos Ispanijos
sukilėlių valdžią, nepareiš
kė kaip jos laikysis neu
tralumo Ispanijos civilic
karo reikalu, bet supran
tama, kad Ispanijos suki
lėlių vadas, gen. France
prašys tiesioginės pagelbos iš tų dviejų valstybių.
Vokietija ir Italija pri
pažino gen. Franco val
džią, nes sukilėliai jau yra
užėmę didžiausią Ispanijos
dalį. Be to, Ispanijoj ne
bėra atsakomingos val
džios net ir toje dalyje,
kurią tebelaiko taip vadi
nama “liaudies fronto val
džia”.
Pripažinimas Franco
valdžios įrodo, kad Hitle
ris ir Mussolini jau dabar
skaito Madridą užimtu,
nes kiek laiko atgal abu
diktatorių yra pareiškę,
kad jie pripažins sukilėlių
valdžią, kada Madridas
bus užimtas.
Vokietija ir Italija tuo
jau davė įsakymą savo at
stovams skaitytis tik su
Franco valdžia Ispanijoj.
Gen. Franco taip pat siuhčia savo atstovus į Vokie
tiją ir Italiją.

diktatorius Hitleris sulau
žė dar vieną Versalės su
tartį, atmesdamas tarp
tautinę kontrolę ant Vo
kietijos didžiųjų upių ir RUSIJOJ AREŠTAVO
VOKIEČIUS
ant Kiel kanalo. Tarptau
tinė kontrolė ant Vokieti
jos upių buvo uždėta, kad Maskva — Šiomis dieno
Vatikanas — Ispanijos agitatoriai. Tik šiais me PREZ. ROOSEVELT i kitos valstybės, ypač Če mis Maskvoj, Leningrade
raudonųjų budeliai nužu tais prieš civilį karą nuo IŠVYKO Į ARGENTINĄ koslovakija galėtų turėti ir kituose miestuose sovie
tų slaptoji policija arešta
išėjimą į jūres.
dė 134 vienuolius, priklau vasario 16 iki birželio 15
vo 23 vokiečius, kuriuos
------------sančius Mažesniųjų Vie d. raudonieji apiplėšė ir Washington, D. C. —
NUSIŽUDĖ
PRANCŪZI
kaltina šnipinėjime.
nuolynuose. Be to apvogė sudegino 160 bažnyčių ir Prez. Roosevelt išvyko
JOS
MINISTERIS
Vokietija pasiuntė per
ir sudegino daugybę baž padarė šimtus kitų pikta šarvuotlaiviu “Indianaposavo atstovą Maskvoje
darybių. Valdžia nesiėmė lis” į Pietinę Ameriką, kur
nyčių ir vienuolynų.
griežtą
protestą sovietų
raudonųjų siautimą stab įvyks Pan - American tai Paryžius, Prancūzija —
kos konferencija, Buenos Trečiadienį, lapkričio 18 komisarams, reikalauda
Burgos, Ispanija — Is dyti arba sulaikyti.
dieną gazu nusinuodijo ma smulkmeniško pasiaiš
Raudonieji visą laiką Aires, Argentinoj.
panijos nacionalistų arba
Roger Salengro, vidaus kinimo ir paleidimo kalti
dešiniųjų valdžios paskir rengėsi padaryti sukilimą.
reikalų ministeris. Jis sa namųjų.
tas komitetas padaryti in- Jau buvo nustatytos ir
vo broliui parašęs priežas Sovietų valdžia Vokieti
vestigaciją ’ praneša, kad dienos, būtent, tarp gegu
tį
nusižudymo. Rašo: jos protestą atmetė.
už civilį karą yra kalti žės 3 ir birželio 29 d., bet Philadelphia — Pasiva “Persidirbimas ir apkal
raudonieji bolševikai, so sukilimas tapo atidėtas į dinęs “kunigu” Didasho bos ir nusiminimas apga TUGIVELL REZIGNAVO
cialistai ir anarkistai, ku liepos 29 arba 30 d. Rau N. Toti, kurs važinėjo ir lėjo mane”.
rie slapta veikė jau nuo donųjų planus žinojo de Boston Vyskupijoj ir visoj Pereitą penktadienį dėl VVashington, D. C.—Rex1920 metų. Raudonieji šinieji, ir jiems nieko dau Amerikoj, rinkdamas au ministerio Salengro parla ford Tugvvell, Agrikultū
SSSR SURINKTA 47 MI gaudavo, kaip ir dabar giau neliko, kaip tik gel
mente net buvo kilę muš ros ir Resettlement admi
kas
šv.
mišių
intencijoms,
bėti
Ispaniją
nuo
sovietų
LIJONAI RUBLIŲ AUKU gauna, iš sovietų Rusijos
sekretoriaus PREZIDENTAS RAGINA
suareštuotas ir pa tynės tarp dešiniųjų ir nistracijos
ISPANIJAI
ir Prancūzijos pinigų re budelių, kurie buvo pasi tapo
pagelbininkas,
padavė sa
DĖKOTI DIEVUI
tupdytas šaltojon. Teis kairiųjų. Dešinieji smerkė
ruošę
kardu
ir
ugnimi
su

voliucijai. Tuoj po Pasau
vo
rezignaciją.
Jis
užim

socialistą premierą, kad
Sovietų Rusijos laikraš linio Karo Leninas ir naikinti tikruosius Ispani mas pripažino jį kaltu rin jis pasirinko ministeriu siąs American Molasses Washington, L. C. —
kime pinigų apgavystės
tis “Izvestija” rašo, kad Trockis yra pareiškę, kad jos gynėjus.
keliu ir vartojant laiškus, Salengro, kuris Pasaulinio kompanijos vice - prezi Prez. Roosevelt išleido
iki šio mėn. 27 d. SSSR Ispanija po Rusijai bus
vadinosi “kunigu misijo- Karo metu buvęs išdavi dento vietą. “Rex” Tug- proklamaciją, kuria ragi
surinkta Ispanijai skir antra komunistinė valsty
nierium”. Lokalis teismas kas. Socialis tas pre well prieš pereitus rinki na gyventojus minėti Patoms pašalpoms 21.045.318 bė. Per pastaruosius pen
nuteisė ji trims metams ir mjeras Blum uždarė par mus buvo smarkiai ata dėkavonės Dieną ir padė
rbl. 31 kaneika. Tokiu bū kis metus raudonieji ap
pusei. Federalis teismas lamento posėdžius, Tas kuojamas dėl jo komunis koti Dievui už suteiktas
nu nuo pilietinio karo pra vogė ir sudegino virš 1000
šaliai gerybes.
uždėjo pusantrų metų matyt labai paveikė į Sa- tinių tendencijų.
džios SSSR-je Ispanijai bažnyčių, be to apie tiek
lengro ir jis nusižudė gasurinkta aukų 47.595.000 pat vienuolynų, ligonių, South Bend, Ind. —Ben- bausmę. Tasai apsimetėlis su.
esąs iš Afrikos Bal
Pragariški Mūšiai Madride
rublių.
kolegijų, muziejų, kuriuo dix Products korporacijos sakėsi
tųjų
Tėvų
misijonierium.
Vadinasi tiek sovietų se buvo sukrautos šalies dirbtuvių vedėjas, J. P.
Kaunas — Amerik. lieRusijos darbininkai pri brangenybės.
Mahoney šiomis dienomis Jis sakėsi priklausąs prie tuvis Kastas Dameikis iš Madridas, Ispanija —
bombardavimo pradžios
Prancūzijos
Foreign
Misverstinai turėjo sudėti Is Komitetas įrodo faktais, uždarė dirbtuves, išmes
Wilkes Barre, Pa. jau iš j Baisūs mūšiai eina Mad tūkstančiai žuvo mūšiuo
panijos komunistams. Be kad civilį karą pradėjo damas 4000 darbininkų j sion draugijos.
vertė į anglų kalba J. Šei rido gatvėse. Gyventojai se. Daug namų sudeginta
to, pasiuntė ir tebesiunčia raudonieji, ir kad tai nėra gatvę. Korporacijos vedė
niaus “Kuprelio” I dalį ir
požemiuose. Su ir apardyta bombomis;
ginklų ir amunicijos. Is kova tarp fašistų ir kai jas dėl uždarymo dirbtu Sanyuan, China — Man verčia Maironio poemą į pasislėpę
kilėliai didžiulėmis kanuo- daug nekaltų beginklių
panijoj jau yra nemažai ir riųjų, bet karas dešiniųjų vių kaltina Amerikos Dar darino Sanyuantu duktė “Mūsų Vargai”.
i lėmis atakuoja raudonąjį] žmonių ir mažų vaikų už
rusų bolševikų kareivių. prieš raudonuosius, kurių bo Federaciją, kurios or priėmė katalikų tikėjimą.
mušta. Šv. Sabastijono
GAISRAS PROVIDENCE karines jėgas. Apskaitganizatoriai
bandė
suor

bažnyčia visiškai sunai
tikslas buvo įsteigti sovie
Lier, Belgium — šiame
_______
i
liuojama,
kad
tik
ketvirtaganizuoti tų
dirbtuviij mieste, kuriame yra apie
P-no Petro Jurgelos lei tų valdžią Ispanijoj.
Providence, R. I. —Lan- dienio ryte užmušta 90 ir kinta.
darbininkus
į
uniją.
Toks
džiamas ir redaguojamas Netiesa, kad raudonųjų
30,000 gyventojų yra ka kričio 19 dieną kilo gaiš- sužeista 200 žmonių, kada Raudonųjų karo vado
mėnraštis “Tauta jau ne valdžia rinkimuose gavo korporacijos vedėjo elge talikiška ligoninė. Jai šį ras pačiame miesto cent- didžiulė bomba sprogo vybė pareiškė, kad Madri
bepasirodo.____________ daugumos piliečių pasiti sys yra smerktinas. Kaip met sukanka 700 metų gy re, 3 Crawford St. name. Madrido gatvėje. Be to dą gins iki paskutinio
kėjimą pereitą vasario darbdaviai, taip ir darbi vavimo.
Nuostolių padarė $25,000. praneša, kad nuo Madrido žmogaus. Segovia tiltas
mėnesyj, sako Komitetas, ninkai turi teisę organi
tapo susprogdintas. Per
nes raudonieji gavo 4,356, zuotis. Valdžia turėtų įsi Newark, N. J. Vyskupi
dvi dienas daugiau kaip
LIETUVON
000 balsų, centristai 340,- kišti ir priversti korpora ja steigiasi nuosavą kuni Darbininkų Radio Programa 300 žmonių užmušta.
Per
000, ir dešinieji 4,570,000, cijos viršininkus dirbtuves gų seminariją, kuri lėšuos
ir leisti laisvai
šeštadienį, lapkričio 21 d., 2 vai. po pietų įvyks PREZIDENTAS SUSIRŪ
DARBININKO tačiau raudonieji išrinko į atidaryti
apie pusantro milijono do
darbininkams
organizuo

parlamentą 270 atstovų, o
PINO SENESNIAIS
LAIVAKORČIŲ
lerių. Pradedant vajų jau Darbininkų Radio programa iš stoties WCOP, Boston.
oponentai tik 200. Rinki tis į uniją.
BEDARBIAIS
Radio Klausytojai turės progos pasiklausyti gražių
suaukota $613,650.
muose padaryta labai
K. P. J. dainų, muzikos ir kalbų. Prašome pasukti savo radio
daug suktybių, ypač Va- SENATVĖS PENSIJŲ
Washington, D. C. —
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis Darbininkų
lencijoj ir Cuencijoj, kur ĮSTATYMO PROPAGAN PASAULIO LIETUVIŲ Radio programos.
Prez. Roosevelt atsišaukė
DA MOKYKLOSE
raudonieji visiškai sunai
MUZIEJUS
Ši programa bus prieš pat Padėkonės Dieną. Tai į industrijos savininkus,
kino balsavimo urnas, ir
prašydamas parūp i n t i
socialistų komunistų iš Pašto departmentas už- Kaunas — Pasaulio lie gi biznieriams gera proga paskelbti per radio savo darbus bedarbiams, ypač
rinkimas nesuderinamas vertė mokyklas Sočiai Se- tuvių sąjungos valdyba produktus. Skelbimus siųskite arba priduokite prieš senesniems, virš 40 metų
šeštadienį, lapkričio 21 d. prieš 10 valandą. Skelbimų amžiaus. Prez. Roosevelt
su balsavimu.
curity įstatymų lapeliais. savo posėdyje spalių 27 d.
Ispanijoj Visą laiką dir Sočiai Security įstatymai patvirtino Pasaulio lietu kainos: už vieną kartą $3.00; daugiau kaip vieną kar sako, kad pakol senesnieji
bo iš Maskvos ir Prancūzi paliečia apie 26,000,000 vių muziejaus įstatus. Pa tą $2.50 už kiekvieną paskelbimą.
darbininkai nebus priimti
Profesionalai, biznieriai, pramonin jos atsiųsti agitatoriai ko darbininkų.
Skelbimus siųskite adresu: Darbininkų Radio, darban, tai nebus galima
saulio
lietuvių
muziejaus
Per
vaikus
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
munistai ir Maskvoje per norima supažindinti dar įstatai bus įteikti vyriau 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. arba praneškite sumažinti pašalpų fondo,
rai verti skaitytoji} paramos.
Visi skelbkitčs “Darbininke”.
telephonu — SOUth Boston 2680.
metus išmokslinti ispanai bininkus su tuo įstatymu. sybei patvirtinti.
kuris yra našta valstybei.

1. Karalius Edivardas VIII, kurs žada vesti p. “Wally” Simpson iš Balti
morės. 2. Filipynai po taifūno, kurs nusinešė 1,000 gyvulių. 3. Kolomin Dara
ny, Vengrijos premieras, kaltinamas premiero Goemboes nužudyme.
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS

IŠMETĖ I GATVE 4000
DARBININKU
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VAŽIUOKITE

Penktadienis, Lapkričio 20, 1936
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DARBININKAS
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TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

VIETINES ŽINIOS]
į,-- ---------- — ----------- —J,
' ninkas, bet ir geras daini
ninkas. Jis antradienio va
kare, lapkričio 17 d. tos
Ketvirtadienį, lapkričio parapijos svetainėje, prieš
26 d., 7:30 vai. vak.. šv. pradėsiant misijų pamalPetro par. salėje, 492 EJdas ir pamokslus, išpildė
7th St., įvyks LDS 1-mos koncerto programą, sudaikuopos mėnesinis susirin- nuodamas kelioliką dainų,
kimas.
Pirm. Kun. Juozaitis turi grąžui
tenoro balsą.
Kun. K. Juozaitis, užbai
FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS gęs šv. misijas Jamaica
Plain, vyksta į Philadelv
Penktadienį, lapkričio phia skelbti šv. misijas ai
27 d., 8:00 vai. vakare, po rių parapijoje. Misijoniešv. Valandos pamaldų į- rius kun. Juozaitis yra Avyks bažnytinėj svetainėj merikoje gimęs ir augęs,
Federacijos skyriaus su- į bet labai nori pamatyti
Pirm. Lietuvą. Jeigu tik jo vir
sirinkimas.
šininkas leis, tai jis kitais
.metais žada vykti į Lietu
LANKĖSI
vą, ir ten per keletą mėne
sių studijuoti lietuvių kal
Trečiadienį, lapkričio 18 bą ir bendrai susipažinti
dieną “Darbininko” redak su Lietuva. Sugrįžęs rašy
cijoj lankėsi kun. Kazi tų anglų kalboje apie Lie
mieras Juozaitis, Augusti- tuvą.
niionas, kuris šią savaitę
užbaigia šv. misijas Šv.
Tomo airių par. bažnyčio KALENDORIAI 1937
je, Jamaica Plain. Kun. K.
Juozaitis yra ne tik gabus Jau galima užsisakyti
ir iškalbingas pamoksli- . c Da r b i n i n k o” Admi
nistracijoj ateinantiems
metams sieninių kalendo
rių. Kaina 10c. už vieną.

MIRĖ KUN. MICHAEL
I. CUDDING

GARSIAKALBIAI

STANLEY’S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

TEL. SO. BOSTOI

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

LDS 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

DAKTARAI

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas

Moterų ir Merginų
Dėmesiui.
i

Lietuves moterys • ir
mergiros, kurios nori isnuo 2 iki 4 popiety. nuo 7 iki 9 vak.
. mokti angliškai skaityti,
Tel. South Boston 2712
' rašyti ir kalbėti ir prisi534 East Eroadway,
ruošti išgavimui pilietySOUTH BOSTON, MASS.
bė teateina i Lincoln
School, East Broadvvay,
E
E)
Tel. S. B. 2805-R : ■ arti I Street.
Pamokos įLIETUVIS 2 i vyksta antradieniais
ir
ketvirtadieniais nuo 1:30
iki 3:30 vai. po pietų. Jei
Išegzaminuoju ateisi gu, kurios moterys turite
priskiriu
akinius:
kreivas akis i’.titie- : ' vaikų ir jų negalite palik
ginu ir amblijoniš-1
i koše
) akyse sugrąžinu Į ti vienų namuose, tai atsiĮ šviesą tinkamu laiku.
į ■ veskite
į mokyklą ir čia
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į juos prižiūrės laike pamo
i 447 Broadvvay, South Boston Į kų. Naudokitės proga.
Taipgi priskiria akinius

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte

i
I

DPTOM ET RISTASĮ

B........................................................ ė
a..................................................................... '
Į

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPER
|

Arti Jfutiicipal Ruilding

| 525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valaniios

I
Iz
į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray
Kl>..........................................

-•••••!

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

APLANKĖ GARNYS

Muzikas A. šlapelis,

I

Geras ir garantuotas Oil Burneris duoda gerą šilumą; šeimi
ninkėms pasibaigia visi vargai;
į nei pelenų, nei dulkių, nei malkų
(REPŠYS)
kapot, nei anglių nešti. Kada šal
LIETUVIS GYDYTOJAS
ta atsuk, o kada šilta — užsuk.
Tai visas darbas!
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
Mes parduodam visokius Oil
burncrius.
278 Harvard Street,
ROLAND KETVIRTIS & CO.
kamp. Inman arti Centrai Sq.,
322 Broadway, So. Boston, Mass.
Cambridge, Mass.
Tel. ŠOU. 4649.

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay

So. Boston, Mass.

Pereitą sekmadi e n i o
naktį prisnigo sniego žie
mių Massachusetts, kas
labai apsunkino susisieki
mą.

tt

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA
Moko muzikos, piano i|;
ir dainavimo. Specia- J
les p am okas duoda !
vaikams.
i
Adresas:
98 Tonawanda St.
Dorchester, Mass.

I

|

Tel. COLumbia 8053 i
M

CAMBRIDGE, MASS.

• v

NORTH BRIGHTON

ADVOKATAI

11107 AS B. GAILIUS

i

GRABORIAI

i S. BARASEVIČIUS IR

I

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v, v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedėliomia uuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutartį)

JUOZAS M. DUS

lapkričio, Padėkavo n ė s. PADĖKAVONĖS DIENA
Muzikai R. Juška, A. Dienoj, Lietuvių svetainėj,! ~
L St. LIQUOR STORE
Šlapelis, J. Tamulionis ir kampas E ir Silver Str. I, ,Gub' Curley 1Sįeido Pr0‘:
Ulamactją ragindamas viParduodam geriausius Įvai
p-lė Margareta Grybaitė South Boston.
'
sus
Amerikos
piliečius
įsriu rūšių TONIKĄ, DEG
Nekalto
Prasidėjimo
Nodalyvaus
“Darbininko” Gros Al Stevens Orkes- kilmingai minėti Padėka- ;
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
vena ir Rekolekcijos
baliaus ir koncerto prog tras viršutinėj salėj, o ki- vonės Dieną ir didžiausią
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
ramoje, lapkričio 25 d.. i tas orkestras apatinėj sa- padėką duoti Dievui už Metinės rekolekcijos ir Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
Eikš Ballroom svetainėje, Įėję. Įžanga 35c. ir 25c. taiką ir Amerikos demo- Nekalto Prasidėjimo No- S. firmų ir užsienio, pasirinki
vena lietuvių bažnyčioje mas didžiausias ir Įvairiausias.
Cambridge, Mass. Mūsų Pradžia 6 valandą vakare, kratinę tvarką.
VESTUV E M S.
prasidės lapkričio 29, ir POKILIAMS,
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
dainininkai - artistai pasi Ii Valdyba ir rengėjai nuo- ~
~
LIAMS. Specialiai kainos su
žadėjo sudainuoti keletą širdžiai kviečia visus atei-' G'jb' Curley P™“mena baigsis gruodžio 8. Rytais mažinamos.
Pristatom greita: ir
Į
pamaldos
5,
7
ir
8
vai.
Pa

dainelių solo ir mišrai. ti i ši balių.veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
.Pirmuosius Amerikos istik po 8 valand. 11 vak.
Plačiau apie “Darbininko”
Kazimieriečiai. 'tori-!os aikus' kada pir- mokslai
Pašaukit SOU-th Boston 4147
mišių.
Vakarais
pamaldos
mieji ateiviai, po sunkaus
koncerto ir baliaus prog
Pas J. STRIGUNĄ
ramą telpa šio numerio 8 BOSTONAS TURĖS GE darbo, iškirtę miškus ir 7:30 vai.
Pamokslus
sakys
kun.
195
L ST., SO. BOSTON, MASS.
krūmus,
pradėjo
sėti
nau

puslapyje.
RIAUSIĄ PRIEPLAUKĄ dingus pasėlius, šio darbo Dr. M. Ražaitis, neseniai
Jung. Valstybių valdžia talkininkai buvo čia gyve iš Lietuvos atvykęs. Jis yL. VYČIŲ SUSIRINKI
paskyrė
dar $2,235,000 iš i nę indėnai. Po visų šių į ra vienas iš dabartinių
MAS
taisymui Bostono prie
Lietuvoje esančių labiau
L. Vyčių 17 Algirdo kp. plaukos. Taigi iš viso jau sunkių darbų, 1621 me siai pagarsėjusių kunigų.
BAKERY
mėnesinis susirinkimas i- yra paskirta $14,430,000 tais, Gub. tVilliam Brad- Bus gera proga cambridSavininkai:
vyks šį sekmadienį lapkr. prieplaukos pagerinimui. ford suruošė puotą ir giečiams ir apylinkės lie
J.
Trušas
ir P. Gelžinis
t tuom norėjo padėkoti Die
22 d., Vyčių kambary, 2
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltų
vui už pagalbą sunkiuose tuviams išgirsti pamokslą juodą dr baltą duoną. Reikalaukite
vai. po pietų.
I
šio garsaus pamokslinin krautuvėse North Brighton Bakery
I darbuose. Buvo pakviesti
Kadangi laikas apribo
duonos su raide “S”.
ir visų giminių indėnai.. ko.
tas ir, susirinkimą turime
Prisiekęs Advokatas
North Brighton Bakerv
Vienos giminės indėnai,
užbaigti nevėliau kaip 4
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
valdomi Massasoit, būda
40-TĖ
vai., todėl prašau visų
Tel. Stadium 8411
mi labai patenkinti ateivių
Nuo
lapkričio
29
.iki
Veda
visokias
provas.
Daro
vi

skaitlingai laiku susirink
darbais, nes per vienus i gruodžio 1 Nekalto Prasi
sus legalius dokumentusti!
metus iš nederlingų žemės ■ dėjimo lietuvių bažnyčio
*»*>
Jūsų Pirmininkas.
817 E St. (kampas Broadway) plotų, jie susilaukė nepa
je įvyks 40 vai. atlaidai.
South Boston, Mass.
prasto derliaus, savo nuo Bur daug svečių kunigų;
Telefonas: Šou Boston 2732
širdumo ir dėkingumo gera proga visiems at
LANKĖSI
Namų: Talbot 2474
ženklu, jie nunešė puotos likti adventinę šv. išpažin
SŪNŪS '
Ketvirtadienį, lapkričio i
šeimininkui
laukinių
kala

SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
tį.
Kata!
19 d. “Darbininko” redak
LIETUVIU
GRABORIUS
IR
kutų. Taigi ši šventė, ga
cijoj lankėsi inžinierius p.
BALSAMUOTOJAS
lima sakyti, davė pamatus
Jonas Jesionis iš NorwooTURI
NOTARO TEISES
dabartiniam Massachu
d’o. Inž. Jesionis yra žino
254
W.
Broadway,
So. Boston
(GRIGALIŪNAS)
setts valsčiui.
Tel. Šou. Boston 2590
mas kaip gabus plaukikas.
Taigi J. Curley, kaipo į- i
113 Ames St., Brockton, Mass.
ADVOKATAS
Dabar jis yra gyvybių ap- I
Tel. Brockton 390
pėdinis ano pirmojo Mas
Slinkimas, Plaiskadraudos solicitorius. Jo
! Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
598 East Broadvvay,
nos ir Niežtėjimas yTel. Columbia 2537
nas, apžiūrėjęs “Darbi SO. BOSTON, MASS. sachusetts kūrėjo. Padė- I
ra priežastis plikimo.
konės
dienos
proga,
ragi

ninko” įstaigą, pasižadė Tel. 1761
Mano Vacum Process,
Room 3 na visus dėkoti Dievui už
Electric
Vibrassage
jo ir savo darbu prisidėti,
Residence:
Pagelbės atgauti
suteiktas
per
tą
laiką
gė

kad labiau išpopulerinti 16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048 rybes ir šaukia prie pa
plaukus.
Pasitark su manim. Veltui
laikraštį
“Darbininką”.
išbandymas.
(KASPERAS)
našios buvusios senais ALabai gerai, Jonai. Už tai
Lietuvis
Graborius ir
merikos
kūrimosi
laikais
Tel. So. Boston 3520
tave sveikins visi “Darbi
Balsamuotojas
puotos.
ninko” skaitytojai.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
TURI NOTARO TEISES

ĮVAIRŪS skelbimai

JOHN J. GRIGALUS

PLAUKŲ SLINKIMAS

JOSEPH W. CASPER I

Dr.Grady, 327.M,.

ADVOKATAI ŠALNAI

dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12■ ■■■
tiktai.
v
------------

DARBININKO NAME

366 Broadway,

South Boston, Mass

VISKAS Už MAŽį KAINĄ

------ -------------------

Radio ir gramafonas, Amerikos
ir Europos programai, policijos
ir orlaivių signalai. Viskas Į vie
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki
te ir persitikrinkite!
Mes parduodame garsiausius
laikrodžius, kaip tai: Hamilton,
Waltham ir Elgin.
Pataisom, mainom laikrodžius
ir žiedus; perdirbam iš jūsų se
I
I no laikrodžio ar žiedo Į naują.
ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 Broadway, So. Boston.
Tel. ŠOU. 4649

SULLIVAN’S LIOUOR STORE

1 metų sena. Sainple pantė 65c.

JOŲ Proof. Virš metų sena. kv.

TIKRA DEGTINĖ.......... 98c.

Suliivan’s Degtinė ....... $1.65

COLONIAL HOUSE. Pilna kv.

Blended su 6 metų senumo, kv.

----------EXTRA—EXTRA!
---------NARRAGANSETT—90 Proof TIKRA DEGTINĖ
Kvorta $109.

ROMAS — 90 proof
Pante 75c.

GIN Ė pilna kvorta

Puse Galiono $1.95.

Galionas $3.90

PASIRINKITE

(

Išsirendavoja
PROSPERITY MARKET
riu tenementas su CentraSOUTH BOSTON. ♦
liniu apšildymu ir Janito- . 295 BROADVVAY,
riaus aptarnavimu. Nau
Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė
jai
ištais y t as. Kreip PROSPERITY AVINNER
SULLIVAN’S ............... $1.49
tis į “Darbninko” adminis TIKRA DEGTINĖ ....... $1.25 PRIVATU STOCK — 90 Proof kv.
100 Proof. 1 metų senumo kv. 18 mėn. senumo, tikra degtinė.
traciją, 366 W. Broadu ay,
So. Boston, Mass.
PROSPERITY ............... $1.19 PROSPERITY 4-x\xx
________________________
GOLD RIBBON — 90 Proof. kv. TIKRA RUGINĖ .......... $1.59

251 W. Broadway, So. Boston

JOHN REPSHIS, M. D.

Muzikas R. Juška,

Šv. Kazimiero lietuvių pa šv. Petro lietuvių par. gv Ju io lietuvi Dar.
(So. Boston) vargonimn-!
rapijos (Nashua, N. H.) kas, N. A. Vargonininkų i vargonininkas (NorwooChoro vadas.
de).
vargonininkas.

5 kamba ■

A. L. KAPOČIUS

Tel. Trowbridge 6330.

Muzikas J. Tamutionis,

_-------------------- .

Lietuvis Dantistas

Po ilgos ligos mirė Dorchesterio šv. Mattews pa
rapijos klebonas kun. M.
J. Cudding, 63 m. amžiaus.
Gedulingos pamaldos už
mirusį bus laikomos šv.
Matthews bažnyčioje šeš
tadienio rytą, 10 vai.
Trokų vairuotojai su
streikavo,
reikalaudami
$34 savaitėje ir 8 valandų
dienos darbo. Streikas
prasidėjo praeitą antra
dienį. Per tą laiką viena
firma jau sutiko su pasiū
lomis.
William I. Veinotte atsi
sako mokėti patiektą vai
ruotojų darbo mokestį.

i Antradienio ryte, lapkri
čio 17 d., garnys aplankė
pp. Praną ir Birutę Mar
tinkus, palikdamas jiems
į gražią dukrelę. Motina ir
■ dukrelė greitai stiprėja ir
! gerai jaučiasi. Ponai Mari linkai augina ir sūnelį Roj landą, kuris turi jau ketveris su puse metų. B.
’ Martinkienė Lietuvos Uni■ versitete yra studijavusi
dentisteriją ir buvusi vei
kli ateitininkė, o P. Mar
I tinkus buvęs Lietuvos ka
riuomenėje savanoriu ir
METINIS BALIUS
dalyvavęs daugy ly kovų
Šv. Kazimiero R. K.
už jos nepriklausomybę.
J. A. draugijos įvyks 26 dieną

Tel. So. Boston 2660

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

OUEEN MARY
Pasaulio greičiausiąjį
laivą savo kelionei
1

Į LIETUVĄ
Asmeniškai lydimos

EKSKURSUOS
išvyksta iš New Yorko
per Cherbourga

GRUODŽIO 2 d.
GRUODŽIO 16 d.
Kita Kalėdą ekskursija

BERENGARIA
Gruodžio 9 d.

99c. VYNAS Pilna kvorta .... 50c.

Užsisakykite geriausias vietas
iŠ anksto. Informacijų klaus
kite vietos agentų, ar

Pante 90r.

Didelė bonka

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.
295 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS
DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772
-

Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960
Patarnavimas Dieną ir Aafctf

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas diena ir naktį

Fanerai Home ir Boa.
564 East Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Tik 4 dien. per Atlantą

$1.15 BRANDY — V. O..........$1.39

kvorta

494 East Broadway
South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437

GUNARO WHITE STAR
33 Statė St., Boston, Mass

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
į

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel Brockton 4110
16*18 Intervale Street,
Montello, Mass.

3.

DARBININKAS

Penktadienis, Lapkričio 20, 1936

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOMINTERNO NESU- tų įkurta įstatymo keliu,
TARIMAI SU SSSR V Y- nes jos statutą ne visai
RIAUSYBE
galima suderinti su dabar
_______
veikiančiu Draugijų įsta
Tarp kominterno vadų tymu: mat, čia reikalo tu
ir Maskvos vyriausybės, rima su užsieniuose veikaip rašo “Matin”, yra ki- ūkiančiomis lietuvių orgalęs ginčas dėl nesikišimo į nizacijomis. O šios organiIspanijos reikalus. Sovie- zacijos priimtų Pasaulio
tų vyriausybė esanti tos lietuvių sąjungos statutu
nuomonės, kad SSSR ne- turėtų būti jos nariai. Pareikia kištis į Ispanijos šaulio lietuvių sąjungos
reikalus, gi kominternas būstinė numatyta Lietureikalauja tuojau daryti voje.
energingų žygių. Šita ko-i
ETHIOPIJOJ VIS
va kol kas eina kreiva li
nija: vieną kartą daugiau j
NERAMU
pasiduodama vyriausybės,
kitą kartą kominterno
Addis Ababa, lapkr. 15,
nuomonei. Tuo, “Matin” — Pranešama, kad Ethiokorespondento nuomone, ; pi joj dideli neramumai, ir
esąs išaiškinamas nuolati italų kariuomenės dalys
nis Maskvos svyravimas rengiasi grįžti į Ethiopiją
Ispanijos klausimais.
malšinti juodukus.

NAUJOS ANGLIJOS MOTERYS
Visuomet Pasirenka Geriausius ir Prieinama Kaina

I. J. FOX KAILINIUS
I. J. Fox didžiulėje kailinių Įstaigoje Am erikoje yra laimės turėti progą pasirinkti mo
derniškų, naujausių madų puikius kailinius. Lietuvės dar galės pasinaudoti to išpardavi
mo nupigintomis kainomis jei parašys atvirutę ar laišką p. Bernardui Koraičiui, kuris yra
I. J. Fox kompanijos lietuvis atstovas, kad jis atvažiuotų Į jūsų namus su dideliu kaili
nių pasirinkimu. P-nas B. Koraitis dabar išvyksta i Bostono apylinkę 100 mylių atstume
nuo Bostono aplankyti lietuves su kailiniais. Taigi, lietuvės pasinaudokite šia proga, pirksite kailinius ar ne, bet pasikvieskite p. Koraiti pas save ir pamatykite kaip puikiai atro
dysite naujausiais kailiniais apsivilkusios. Už p. Koraičio pakvietimą neturėsite jokių išlai
dų nežiūrint ar pirksite kailinius ar ne. Taigi, neatidėliokite parašykite laišką ar atvirutę
tuojau!
*
__________ 1__________

411 WASH!NGTON street

Dresių ir Cloth Coat
Skyriuje
vis u o m e t
klauskite P-lės A. Ko
raitytės, ji lietuvėms
patarnaus
kuoširdiniriausiai.

krašte, sako Večkys, visi
lietuviai ilgisi laisvės ir
pasiryžę dėl jos kovoti.
Šiais metais rugsėjo 8 die
ną, kada plevėsavo Lietu
vos trispalvė pušy ant au
kšto stiebo, apie pusė ki
lometro nuo Kabelių para
pijos bažnyčios, kur suei
na nuo Šklėrių, Pariečio
ir Margionių keliai į vie
ną, vedantį į Kabelius, ke
lią, žmonės, tai pamatę,
garbino kaip didžiausią
šventenybę, džiaugėsi, kad
Į pranašauja garbingą lais
vę. Suėję į bažnyčią karš
tai meldėsi, prašydami
i Aukščiausiąjį laisvės. Vėį liava plevėsavo iki 9 die! nos 16 valandos. Visa aoyi linkę iš tolo gėrėjosi, bet
i eiti arti nieks nedrįso, nes
bijojo, kad nesaugotų poj licija ir priėjus neįtartų
i iškabinus.

Jei man atsakyti į vi
MIRĖ GARSI DAINININ- laikytos ged. pamaldos už kiečių telegramų agentu- torium tapti nenorėjau ir sus Tamstų klausimus ir
KĖ
jo vėlę. Jas laikė arkiv. ros. Ta sutartimi abipusis-; nemaniau.
smulkiai papasakoti apie
DAR PUSEI METU PRA NEAPSIGAUKIME KO
---------i
Karevičius.
Per
pamaldas
kūmo
pagrindu
reguliuoja
TĘSĖ DRAUGIJŲ PER MUNISTŲ SILPNUMU
Atbėgęs sako, kad to visas okupantų padarytas
Hollywood,
Lapkričio
gražiai
giedojo
vienuolių
mas
keitimasis
žiniomis
SITVARKYMO termi
kios provokacijos Ok. Lie lietuviams skriaudas, pro
18
mirė
dainininkė
ponia
choras.
tarp
abiejų
agentūrų.
vokacijas, reikėtų kasdie
ną
tuvoje ne naujiena.
Chicago, III. — Monsig. Ernestinė Schumann —
™
------------“Eltos” vardu sutartį! Policija ieško sau agen- ną prirašyti nemažą dien
F. J. Sheen iš Katalikų U- Heink. Velionė buvo
75 m. PASIRAŠYTA SUTAR- pasirašė “Eltos” direkto<" '
tų įvairiomis priemonč- raštį, kad visą aprašyti.
Kaunas — Pirmasis ter niversiteto Washingtone Paliko tris sūnus ir dukte
TIS TARP ELTOS IR VO- rius Pr. Dailidė, kuris cr^o_
spa mįg Kaip jau jums gerai Tai, ką aš Tamstoms pa
minas persitvarkyti bai- pasakė pamokslą šv. Pily- rį lių 27 d. su žmona tuo tik žinoma pas mus okupuo sakoju, tai yra ne prasi
KIEČIŲ TELEGR.
giasi 1937 m. gegužės 1 d., po Neri bažnyčioje. Jis
slu atvažiavo į Berlyną. tame Lietuvos krašte ūki manymas, bet tikra teisy
AGENTŪROS
o antrasis — 1937 m. rug perspėjo Amerikos žmo
bė ir visa tai reikia pakel
MELDĖSI UŽ ARK.
piūčio 1 d.
nes, kad jie nesidžiaugtų,
Iš vokiečių telegramų ninkai apkrauti įvairiais ti ant savo pečių ir pergy
MATULEVIČIŲ
kad rinkimuose komunis
Berlynas — Spalių 28 d. agentūros pusės sutartį nepakeliamais mokesčiais. venti Okupuoto krašto lie
PASAULIO LIETUVIŲ tai gavo mažai balsų —
vokiečių telegramų agen- pasirašė vyriausiasis di- Policija, su sekvestrato- tuviams. Pavergtieji lau
SĄJUNGA
tik apie 60,000. Jis sako: Kaunas — Spalių 27 d. tūros būstinėje Berlyne rektorius Meyeris. Pasi- rium atvažiavus aprašyti kia Tamstų, laisvieji, pa
“Gal tiek yra tikrųjų ko- suėjo
sutartis rašymo akte dalyvavo ir turtą už mokesčius, pasi- ramos”, — baigė Večkys.
- lygiai dveji metai buvo pasirašyta
- _. ..
,---..
- -saukia žmogelį,
x------ kur nu_
Kaunas — Įvykusiame munistų, bet sekėjų yra kaip buvo pergabentas ar-: tarp Lietuvos telegramų
“Eltos
” atstovas
Berlyne
‘M. V.’
mato silpnesnės valios ir
spalių 27 d. Pasaulio lietu- kur kas didesnis skaičius, kivyskupo Jurgio Matule- agentūros “Eltos” ir vo- dr. V. Kaupas,
į įkalbinėja būti jų agentu,
vių sąjungos valdybos po- Antai ir Rusijoje buvo tik vičiaus kūnas iš Kauno!
Telenhone
žadėdami duoti pinigų už
sėdyje galutinai priimtas mažas komunistų skaičius Arkikatedros - Bazilikos į j
“
SO BOSTON
simokėti mokesčius ir dar
ir suredaguotas Pasaulio 1917 metais. O ką jie pa- Marijampolės
1058
parapijos
! pridėti. Esant beviltiškoj
lietuvių sąjungos statutas, darė propaganda ir dar- bažnyčią.
BAY VIEW
[padėtyje, atsiranda tokių,
Tame pačiame posėdyje bais. Tai gyvas reikalas Tą dieną T. Marijonai
I kurie ir sutinka jiems
šį
nutarta kreiptis į vyriau- kovoti komunizmą šian- arkivyskupo
sarkofagą
MOTOR SERVICE
tą pranešinėti, o vėliau
sybę ir prašyti, kad Pa- dien, kad ryt nebūtų per gražiai papuošė ir iliumiSTUDEBAKER
įtraukia ir toliau. Agentų
šaulio lietuvių sąjunga bū- vėlu”.
navo. Ryto 5 vai. buvo atAutomobiliu ir Trokų
Spalių 7 dieną, 4 valan- liūs, Navickas Jonas ir dar suranda kartais ir
Agentūra.
dą per administracijos Ii-i Makaravičius Vincas. Ka I šiuo būdu: bailesniems ar Taisome visokių išdirbysčių auto
niją į Alytaus baro pasie-J dangi aš esu paprastas ba kurie mėgsta pinigus mobilius. Taisymo ir demonstravi
nio policijos II rajono III; kaimietis ir nieko bendra ką nors pakiša, o per kra-. nuo vieta1 : Hamlin Street
sargybą atbėgo iš Oku-! su jais neturėjau. Polici tą neva “randa”, areštuo
ir S Eighth St
puotos Lietuvos Šklėrių jos komendantas Konig ir ja ir tada stato sąlygą:
60UTH BOSTON, MASS
Kaeočiuna* ir Peter Trečioką*
kaimo, Marcinkonių vals., slaptos polic. valdininkas būk jų agentu ir kur rei
savininkai
Simonas Večkys. Atbėgu- prisispyrę prašė, kad ką kės liudininku, o ne tai
sis buvo surakintom ran nors pasakyčiau prieš mo gausi kelis metus kalėji
kom, basas, be kepurės, kytojus Sukacką, Navicką mo ir ten supūsi. Atsiran
vienmarškinis, sušalęs ir ir Makaravičių, žadėdami da tokių, kad nusigąsta ir
REAL ESTATE
nuvargęs. Atbėgęs iš nuo ne tik mane paleisti, bet nors nenorėdami, bet ką
INSURANCE
CONSTABLE
vargio iš karto negalėjo dar gerai užmokėti ir sa policija liepia, tą daro ir
Įvyksta
Juntice of the Peace
net kalbėti. Nuėmus nuo kė, kad jie tikrai žiną, kad kaip liepia ir įmokina, liu
Visokios rūšies apdrauda ir tei
singas patarnavlmna.
rankų pančius ir leidus mokytojai spausdina, tik dija teismuose ir pamažu
598
E.
Broadway, So. Boston
pailsėti, surakintasis pa neturi gerų įrodymų. Man pripranta prie duodamų
Tel. Šou. Boston 1761
Man atsisakius ką nors pinigų, kad sunku būna su
pasakojo :
Residence:
prieš juos pa jais skirtis.
120 Marine Rd., So. Bostok
“Spalių 5 dieną buvau melagingai
sakyti ir būti ruošiamos Okupuotame Lietuvos Namu tel.: Šou. Boston 2483.
8 Valandą Vakare
nuvykęs į Marcinkonis sa prieš
provokacijos
vo asmeniškais ūkio rei dalyviu,juosjokio
protokolo
ŠVENTO PETRO PARAPIJOS SALĖJE
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
kalais. Sutvarkęs reikalus,
tik
pasakė,
kad
nerašė,
Pirkti
pas biznierius mėsą, vaisins, daržove* ir kitokius daikatėjau į geležinkelio stotį
dabar
ko
klautus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda svie
492 E. Seventh St.
So. Boston, Mass. ir norėjau traukiniu va nesakai
ko
mums
reikia.
produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
šiam
ir
žiuoti namo, bet tuo tar tai rytoj Gardine pasakysi žius
pasakykite, kad jų skelbimą matėte * ‘Darbininke”.
Tikslas šio parengimo — sukelti fondą vargšams, dėl Kalėdinių pintinių pu priėjo Marcinkonių po visą, ką žinai ir ko neži
licijos policininkas Plons- nai. Dabar supratau, kad POVILAS BUSHMANAS
PERKENS SQ.
(Christmas baskets).
kis ir grąsindamas pista- mane kankins ir vers sa
CASH MAKKBT
letu liepė pakelti rankas,
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav.
kyti tą, ko jie nori. To
Telephone Columbia 6702
Vienas iš svarbiausių mūsų parapijos veikimo kalendoriuje parengimų: šv. pareiškė, kad esu areštuo liau klausinėjo, ar turiu
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
Vincento de Paulio draugijos metinis kortų vakarėlis (whist party) ir viešas tas ir liepė eiti į policiją. Vilniaus pasą, ar dažnai
29 Savin Hill Avenue,
pasilinksminimas. Tikslas šio parengimo yra sukelti fondą dėl Kalėdinių pintinių Policijos komendanto Ko vaikščioju L. Lietuvon ir
K. ŠIDLAUSKAS
DORCHESTER. MASS.
(Christmas baskets), kurios bus išdalinamos mūsų parapijos nelaimingiems nig įsakymu mane uždarė
918 E. Broadway
45 Hampden St..
biedniems, kad ir jie, nors patys neišgalėdami, bent per mūsų nuoširdumą, link daboklėn, o nuvykę į ma pas ką. Matydamas, kad
Tel. SOUth Boston 9367
Prict*ta« Iae Oatną ir užkan
smai ir tinkamai galėtų Kristaus Užgimimo šventę praleisti.
Tel. HIGhlands 4855
no namus padarė smulkia vistiek esu pinklėse, atsa
džius pikjaikaaa* ir visokiems
kiau,
kad
ir
dabar
esu
Lie

R0XBURY. MASS.
Šv. Vincento de Paulio skyrius yra vienintelė draugija mūsų parapijoje, ku kratą. Aš pirmą naktį iš tuvoje. Man taip atsakius,
paranfimMus.
ri rūpinasi mūsų vargšų gerove, ir išleidžia tūkstančius dolerių kiekvieną metą daboklės galėjau pabėgti smarkiai užpyko ir liepė
jų priežiūrai. Vien šiais metais, ši draugija yra išleidusi iš viso virš $1,989.00: laisvai, bet kadangi jau
dėl virš 400 porų čeverykų, drabužių, valgio, anglių, aliejaus, ligonių priežiūros, čiausi niekuo nekaltas, ne vesti daboklėn.
rendų ir t. t. Tiek daug pinigų išmokėjus per metus, skyrius neišgali nešti viso bėgau. Rytojaus dieną su Sulaukęs nakties ir įsi
Kalėdinių pintinių fondo jungo, ir dabar kviečia gerb. parapijiečius į talką.
rakino rankas ir nuvedė į tikinęs, kad policija užra \IETUV0S DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. P AŠALPINS
DRAUGIJOS VALDYBA
Visi Vincentiečiai stropiausiai deda visas savo pastangas suruošti įdomiau policiją tardyti. Klausinė kinus duris nuėjo, atsisto PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
i
sią ir linksmiausią “whist” lošimo vakarėlį, kad visi parapijiečiai kuo skaitlin jo, iš kur gaunu nelegalios jau ant lovos ir galva su Urmininke — Eva Markslenft.
PlrmtalAlcM J aoaM
•H *h 8t. 8*. Boatoa. Masą.
giausiai atsilankytų paremtų šį kilnų tikslą. Atsiminkite, kad mūsų parapijos literatūros ir kur spausdi puvusias ir sudurstytas 625 E. 8th St., So. Boston. M am.
Vica-Pl>a. Jena* Asilais,
Tel. So. Boston 1298
nelaimingieji kreipiasi dėl pagalbos į Šv. Vincento de Paulio skyrių, o Šv. Vin nami atsišaukimai. Man lubas iškėliau, išlindau ir
78 Maria* Bd_. So. Boatoa, Mass.
— Ona Jankien*.
cento de Paulio skyrius taip-pat kreipiasi į visus parapijiečius dėl pagalbos.
Prot.
Ra* Janas GMaaekta,
atsakius, kad nieko neži atbėgau čia. Bėgdamas v’lce-pirm.
1428 Coinmbla Rd., S. Boaton, Mass.
5 Tboasae Pt, So. Boston, Mass.
paklydau
ir
ilgai
klaidžio

‘
‘
rot.
RaSt
—
Ellzabeth
Ovalia,
Tad, visi, seni ir jauni, atvykime į šį milžinišką “whist” lošimą, ir nesigai nau apie jokią literatūrą
ria. Ra* AlakaaaRraa Iraika.
111 H. St So.
~ Boston,
'
Mim.
1514 Cola takia Rd.. S. Boston, Mass.
lėsime, nes ne tik pagalbą suteiksime savo biedniems, bet ir iki sočiai pasilinks ir jos nemačiau, parodė jau po miškus, nes neži
TeL ŠOU Boston 0282
Udlnlnkaa Pranas Tūlai kis,
minsime. Bus gražių dovanu dėl kortų lošėjų, didelis gyvas kalakutas (turkey) kažin kokius lapelius, tri nojau kelio, o, be to, buvo -'In. Raflt. — Marijona MarkonlntA
109 Boweo 8t., £o. Boston. Mass.
29 \Vhlpple Avė., Roslindale, Mass. M arielka Jonas Saikia.
atiduodamas veltui, kaipo įžangos dovana, ir dar prie to, galėsite linksmai pasi spalvę vėliavą it kažin ko lietus ir labai tamsu.
Tel. Parkvay 0558-W
7 Wlnfiaid SU 8a. Boston. Mass.
šokti žavėjančiai muzikai grojant.
kius laiškus, sakydami, Laužtis iš daboklės man (tdlnlnkė — Ona Stanfallutft.
Draaslja laike aatfrtn kiaus kas tre105 West 6tb St, So. Boeton. Mass.
aadM<Saa| klekvlono mfciesfo.
NEPAMIRŠKITE! Metinis Šv. Vincento de Paulio draugijos whist party ir kad radę mano namuose buvo nebaisu, nes jei bū rvarkdarS
i 2 vai po flstR. Parapljea aalij. 492
— Ona Mlzglrdlenė,
darant kratą, prašė gra tų ir sugavę, blogiau ne 1512 Columbia Rd., So. Boston, Mam. B. 7th St., So. Boaton, Mase.
šokiai, antradienį, lapkr. 24 d., 8 vaK vak., parapijinėj salėj, septintoj gatvėj.
žiuoju pasakyti, kad atsi būtų buvę, nes jie jau man i Kasos Globėja — E. JanuSonlenė,
vai. vakare. pobatnytlnej sva
Įžanga 35c.--------------------------------------------- Užčekiuojama drabužiai dykai. šaukimus spausdina mo buvo pinkles sudarę, . ko-r. 1428Colnmbt*Rd., So. Boston. Mass. 7:90
re Inai
Visais drantrtjos reikalais kreipkite
Visus širdingiausiai kviečia
RENGIMO KOMISIJA.
kytojai Sukackas Teofi- kios jiems tiko, o provoką-.’ant°
paa protokolu raktininką.
v •

Šiurpi Vilniaus Krašto
Jaunuolio Tragedija

Sv. Vincento de Paulio Skyriaus
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ten
gina panaudoti štai kokį manievrą: girdi, kunigai
stipri ir vieninga,
katalikybė sudaro tokią
“kalbėjo ne kaipo tik asmenys, bet kaipo tam tikro
(THE W0RKER)
didelę moralinę pajėgą, su
luomo ir tam tikros partijos vadai”, gi, esą, “už ats
Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as
kuria visokios pasaulio jė
kirų inteligentų išsišokimus arba nusidėjimus negali
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day,
gos turi skaitytis.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
ma kaltinti visos neklerikalinės visuomenės”.
---------------- by ----------------Šita nuomonė perdaug jau įtempta. Autoritetin
Jaunuomenė, — tavo eilė!
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR gai kalbėjo tik prel. Antanavičius, kaipo vyskupijos
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
išvada aiški be žodžių. ■
valdytojas. Kun. Laukaitis, kaipo Dūmos atstovas i
Mass. under the Act of March 3, 1870
Reikia gelbėti asmenybę
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 kalbėjo tik savo frakcijos vardu. Tačiau nereikia už- i
iš jos nuskendimo masės
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
miršti, kad daugelis dvasiškių smarkiai reagavo į jų
instinktuose. O tikriausias
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA: /
nusistatymą. Taigi būtų neteisinga jų pažiūras visai
kelias, — per save. Savyje
Domestic yearly .......................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
Foreign yearly .......................... $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00 dvasiškiai primesti. Bet gi, antra vertus, kodėl kal
reikia
visų pirma palaiky
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 bamieji inteligentai negali būti skaitomi autoritetais?
ti katalikiškąją asmenybę
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Gilius
ir
Botyrius
buvo
gimnazijų
inspektoriai.
Koks
|
ir ją tobulinti. Bet šitas
DARBININKAS
autoritetas
didesnis
už
tą,
kurs
tvarko
moksleivijosį
S66 West Broadway
South Boston, Mass
darbas reikalauja labai
%
Telephone SOUth Boston 2680
auklėjimo programą? Kas nustato ir normuoja jau-1
daug idealizmo ir entuČia matome mūsų didvyrių lakūnų S. Dariaus ir ziazmo, kurio tik jauninuomenės ideologiją, tas turi raktą į tautos ateitį. Tai
kaip gi čia ne autoritetas? Gi Basanavičius ar nebu I Girėno karstus apidengtus daugybe vainikų, kuriuos mas gali turėti. Todėl tik
vo visų pripažintas tautos autoritetas? Tiesa, tie žmo ! sudeda lankytojai iš visos Lietuvos ir užsienio, kada ras kelias į asmenybę yra
jaunystės kelias. Ateitis
nės nebuvo socialistai ir socialistų vardu jie nekalbė i jie buvo Medicinos rūmuose, Kaune.
jo, bet socialistams tautinėje dirvoje nėra kas veikti. “šiaip neblogų žmonių” bes vyrai jau pradeda bus tokia, koks bus jauni
Įsipainiojimas į patriotizmą socialistui įskaitomas į skaičius šių dienų visuo- šauktis asmenybių,
Jie mas.
Keletą mėnesių atgal Stalinas, besikalbėdamas nusižengimų sąskaitą.
menėje yra didelis ir vis pradeda kaskart aiškiau Kada Graikijai grėsė di
su vienu Amerikos laikraštininku, pareiškė, kad šiais
Tačiau mūsų oponentui patriotizmas daug nerūpi, kaskart auga. Beveidžių suprasti, kad didžiojo šių delis žlugimo pavojus, į
laikų
kultūros,
moderniškosios “kultūrinės pažangos” laikais nėra i- užkliudo jį tik praeinant. Jo širdį kniečia kas kita — masėse jiems dirva yra la- ___
, ___
1__ , civilizaci- Atėnus susirinko daug vy
jos ir valstybes priešo ko rų, miesto tėvų, pasitarti
pročio paskelbti kam karą — tiesiog, niekam nieko pasibaisėjimas dėl kunigų nusikaltimo prieš' revoliu bai patogi.
apie priemones, kuriomis
nesakius, užpuolama ir užgrobiama svetimą žemę. ciją. Jis tur būt mano, kad ir mes esame susižavėję
Bolševikų darbų
irgi munizmo negalima nuga dar būtų galima gelbėti
Tie žodžiai buvo daugiausiai taikomi į Italijos karą “revoliucijos laimėjimais” ir dėlto kiek įmanydami vengiama pavadinti tik lėti vien fizine pajėga, bet tėvynę nuo pražūties. Vie
prieš Ethiopiją. Oficialiai jokio karo nebuvo, tik pa stengiamės ir kalbamuosius kunigus pateisinti ir sa ruoju vardu — plėšimu ir reikia dvasios ginklo grie ni vieną, kiti kita siūlė, tik
daryta “ekspedicija”, kurios užbaiga buvo tokia, kad ve paskelbti revoliucijos gerbėjais. Jei mūsų oponen galvažudybe, — bet sako btis.
vienas jų, žilagalvis senis,
Ethiopiją atsirado italų rankose.
tas taip mano, tai turime išblaškyti tą klaidingą nuo ma: “Rusijoje dabar daro “Bolševizmą mes turime visą laiką atkakliai tylėjo.
mi skaudūs experimentai” dvasiškai nugalėti, o ne
Stalinas pašiepė fašistų metodą, bet prie progos monę. Su “revoliucijos laimėjimais” (kokie jie galuti ir t. t. Tokie ir panašūs kiek pasitenkinti taip rei- Pagaliau, priverstas pasa
ir pats juo naudojasi. Štai dabar be jokių formalumų nai išsivystė po paskutinės rusų revoliucijos) ne pa terminai yra kieta 1bliz- kalingu nedarbo šaltiniu. kyti savo nuomonę, jis ty
lėdamas išsitraukė iš ki
siunčia i Ispaniją gausią militarinę pagelbą — pini keliui nė mums, nė bet kokiai tautos srovei, neišski į ganti šių dienų žmonių Pirm°j
reikia
sutviršenės papuvusį obuolį ir,
gais, savanoriais, lėktuvais ir visokiausia karo me riant nė socialistų. Nes ką gi rusų revoliucija davė so masės pluta, no kuria kni- finti religinį šeimos,_ mc- žodžio netaręs, sviedė jį į
džiaga. kuri esanti geresnė už Italijos ir Vokietijos. cializmui? Ne ką kitą, tik bolševizmą, nuo kurio čiau bžda eibės biaurių, be nu- kyklos, ir visuomenės pa- žemę taip, kad obuolys iš
sako zČekoslo
Tuo būdu sovietai aktyviai dalyvauja civiliniame is di ir eserai, ir esdekai, ir šiaip bet kokio plauko so garkaulio, stora grubia o- grindą” ■ —
'*"1 ’~  tiško į visas šalis. “Ką tas
cialistai.
Tuo
būdu
“
nekruvinoji
”
rusų
revoliucija
(jo

panų kare.
da padengtų, šlykščių gy-i vakijos ministeris Zajiček. turi reikšti?” — visi jo
je
žuvo
keli
milijonai
žmonių
ir
sunaikinta
turto
už
vūnų... Jų skaičių padidi Nacionalistas Rozenber- vienu balsu klausė, “štai,
Kokius interesus Stalinas gali turėti Ispanijoje?
keletą
milijardų
dolerių)
davė
socialistams
stambų
na ir “šiaip neblogi žmo- gas Niurembergo iškilmė- žiūrėkite”, — tarė senis:
Tai tolima Rusijai šalis. Ispanų tauta ne tik negimiir
skaudų
minusą.
Tai
kokią
gi
išvadą
prieiname?
Ne

nes”, kurie už pinigą vis- se pasakė: “ Bolševizmas “supuvęs, sugedęs vaisius
ninga rusams, bet ir nieko bendra su jais neturi nė
kilmės, nė kultūros atžvilgiu. Nė kiek stambesni pre gailestingoji logika sako, kad socialistai privalo bū ką gali padaryti. Gavę 10 yra pragaro filosofija. Ta — tai dabartinė visuome
kybiniai santykiai taip pat jų neriša. Caro laikais Is ti dėkingi Antanavičiams, Laukaičiams ir Ko. už jų litų jie gali garsiai sušuk sai sąmokslas, politiškai nė. Bet jo grūdai sveiki,—
panija eksportuodavo į Rusiją kiek vyno ir vaisių, pastangas malšinti kramolą-revoliuciją, kuri padarė ti: “Valio Lietuva!” Kitą ir militariškai organizuo tai jaunuomenė. Tik rei
bet labai mažame kiekyje. Dabar ir ta menka pre socializmui tiek žalos ir nusivylimo. O jeigu socialis sykį, gavę 10 markių, jie tas, į kurį dedasi, nors su kia tą jaunuomenę gerai
dar garsiau šauks: “Heil ■ augaulinga viltimi despe- išauklėti, dorus žmones iš
kyba vargiai beišsilaiko. Tai ko gi rusai nori atsiekti tai savo geradarius šmeižia, tai parodo labai prastą Hitler!
” — “Šiaip visi jie
milijonai, negali jau jos padaryti, ir tėvynė bus
Ispanijoje? Jei tą klausimą užduotume eiliniam ru orientuotę nė patys nesižino, kas jiems į sveikatą. K. yra neblogi žmonės, jaut : ratų
būti nugalėtas vien polici išgelbėta. Graikija pa
sui, tai jis tik pečiais patrauktų. “Duokite man ramy
rios
širdies:
palesins
išal

jos
ir kariuomenės”.
sveiks”! Taip ir šių dienų
K. J. Gudas.
bę su Ispanija ar su bet kokia politika. Man reikia
kusį paukštelį, palaistys O tai reiškia ieškoti at pasaulį iš gręsiančio jam
duonos Daile kopieječku iii kusoček chleba (Duokit
paglostys vaikui ramos asmens sąžinėje. kultūrinio barbarizmo su
Didžioji XX Amžiaus Problema gėles,
kapeikėlę ar šmotelį duonos)” — toks būtų darbinin
galvelę... Kartais moka Doriniai vertinga žmogaus naikinimo gali išgelbėti
ko ruso atsakymas. Taigi kišimasis į civilini Ispani
dar ir “Sveika Marija su asmenybė — štai pasaulio sveikas žmonijos branduo
Dvidešimtąjį amžių ga-jpo jos kojomis. Sutrauky- kalbėti...
jos karą ne rusų liaudies reikalas. Tai valdomosios
istorijos audrose stipriau lys, — krikščioniško cha
lima
pavadinti
asmenybės
i
ti
vergijos.,
saito
jis
neįsklasės bei komunistų interesas. Tai kovojančio komu
sias atramos centras! Tai, rakterio žmones. Tavo už
amžiumi.
Masinio,
beveid-į
tengia,
todėl
kad
jam
tekTrūksta
Žmonių.
nizmo internacionalinė politika. Komunizmas nusista
ką šių dienų politikai pra davinys visų pirma savy
tęs pavergti viso pasaulio valstybes. Tam jis vartoja žio žmogaus amžių vadin- tų nemalonumų pakelti ir Akivaizdoje- tos beveidės deda suprasti, Katalikų je pastatyti Bažnyčią. —
visokias priemones, kurių jam mylimiausia tai kruvi ti asmenybės amžiumi? — nuostolių turėti. Teisingai žmonių masės, žmonių, Bažnyčia visad skelbė. Ji kilnią katalikišką asmeny
na revoliucija. Prie jos komunizmas rengiasi per visą nustebsite. Betgi tai tikra • pasakė Sokratas Atėnų kurių nemarios sielos tu savo likimo, šventumo ir bę, kuri idealios simpati
savo gyvavimo laiką. Tam suorganizavo stipriausią tiesa. Epidemijų laikotar-: teisme, kuris jį pasmerkė rėtų būti Dievo taberna išsiplatinimo stipriausiu jos dėsniu įeitų į žmonijos
‘: “Nepykite ant ma kuliais ir spinduliuoti die pagrindu, po antgamtinių branduolį, katalikų elitą,
pasauly armiją, kurią stengiasi apginkluoti moder- pis yra sveikatos amžius, mirti:
nęs,
kad sakau tiesą: juk
todėl, kad labiausiai reniškiausiais ginklais, aprūpinti geriausiais orlaiviais. kiąs klausimas tada esti nėr tokio žmogaus, kurs viškąsias dorybes, o yra jėgų-, visada laikė savo iš didžiajai idėjai: Dvidešim
tąjį amžių atnaujinti Kris
Norėdami įvykdinti kovojančio komunizmo progra — sveikatos klausimas. galėtų gyvas išlikti sąži paskendusios aistrų ir mo-; tikimųjų vaikų sąžinę.
tuje!
Ateitis.
mą, bolševikai kišasi i pasaulio politiką, diktuoja sa Tat kokį kitą labiau de ningai visur priešindama mentų kaprizų verpetuose,'
Atkastas Klausimas
vo Įsakymus Meksikai ir suteikia ginkluotą paramą ganti reikalą, jei ne ver sis jums ar kitai kuriai — ne vienas šių dienų ka
talikas veikėjas sušunka:
Žmogaus su charakteriu LIETUVIS IŠRINKTAS f
bolševikiškajai Ispanijos vyriausybei.
tingos asmenybės klausi miniai ir neleisdamas da “Trūksta žmonių, duokit klausimas,
ALDERMANUS.
kurį naujai iš Ansonia,
ryti
valstybėje
eibėms
ne

mą
gali
iškelti
mūsų
lai

Conn. — Pe
Tuo pačiu laiku, bolševikai varo taikos propagan
mums asmenybių. Mes tu kelia dvidešimtasis am
teisėtų
ir
neteisingų
dar

kai,
kada
taip
plačiai
dą tose šalyse, kurių dar nepavergė savo valdžiai bei
rime iki valiai įvairių sri-• žius, yra ne naujas klausi reituose rinkimuose Į mie
siaučia
stabo
ištiktosios
bų
”
.
Apie
savo
likimą
iš

čių, profesijų bei luomų mas. Nekalbant jau apie sto valdžią išrinkta visi
Įtakai. Su ta pacifistine jų agitacija tenka ir Ameri dvasios epidemija?
minčius pasakė: “Aš nu darbininkų ir amatinin
demokratai, tarp kurių ir
koje susidurti. Patys ginkluojasi, o kitus ragina nusi
teistas, kad stigo man be kų”. Bet kaip maža tau evangelijas, kurių lakštais vienas lietuvis, Antanas
jis raudona siūle tęsiamas, Vailionis, demokratas, iš
ginkluoti. Suprantama delko: kad nuginkluotus leng
gėdiško
drąsumo
ir
to
no

rios
asmenybės
žmonių
!
Išniekintos Sąžinės.
viau galėtų išpjauti. Tikrasai bolševikų tikslas jau
ro teigti toki dalykai, ku Daug yra tokių, kurie sve juo buvo susirūpinęs ir rinktas aldermonu.
Dvidešimtojo
šimtmečio
stabmeldiškas
pasaulis.
pilnai paaiškėjo — išžudyti visus nebolševikus. Per
rie
labiausiai
būtų
jums
“bendrąjį frontą” jie prisivilioja visus neišmanėlius, katalikas aplink save ma girdėti masėję... Tad ne timomis rankomis mėgsta Nuolat minimas Diogenas
kad paskui juos sukištų į savo maišą. Kas maiše, tam to mases žmonių, ant ke taip sunku, vyrai, iš mir žarijas žarstyti, bet kaip su žibintu žmogaus ieško
lių ir net kniūpščia par ties išbėgti, daug sunkiau maža tokios valios žmo jęs. Kiekvienas gerai žino
amžina vergija, kas ne maiše — tam mirtis.
K.
puolusių prieš aukso veršį, išvengti nedorybės, ka nių, kurie patys būtų už palyginimą apie du vieš
liesą pasiryžę šokti į van pačiu, kurių vienas papra
Venerą ir Bachą.
dangi
ši
greičiau
už
mirtį
Pelnas ir smagumas, —
denį ir ugnį. Trūksta žmo stai mylimas, o kitas ne LDS. Conn. Apskričio
štai vienintelis šių laikų lekia”.
nių, kurie būtų vyriški sa kenčiamas. Šiandieną tuo metinis suvažiavimas įbeveidžio žmogaus siekia
vo veiksmų valdytojai, ku mylimuoju viešpačiu daž vyks gruodžio 20 dieną š.
“Neblogi Žmonės”.
mosios vertybės. Nuosto<
rie jaustų tikrą atsakomy nai tampa kultūra, tauta, m., Šv. Andriejaus lietuvių
Ta antraštė tenka dar sykį pakartoti, šiuo kartu lis ir nesmagumas — tai; Šių dienų katalikas su bę už savo darbus, kuriais valstybė, žmonių klasė. par. svetainėje, Church ir
didžiulės jo blogybės.- tinka daug taip vadinamų būtų galima pasitikėti, Dažnai beveidis žmogus Stanlev Sts., New Britain,
jau su pridėčku: kad lazda vienu galu muša, o kitu dvi
Spindįs auksas žiba prieš “neblogų žmonių”. Jų yra
žvaigždėtu dangumi, sukniumba prieš stabus. Conn.
tai net ir už sprando užkabina, čia tas pasakyta ry- jo akis, o aistringa pakri ir jaunimo tarpe. Mokyk kaip
kurių atvykimas būtų taip
šiumi su išsivysčiusiu nuomonių skirtingumu tarp kusi muzika spengia jo loje yra mokinių, apie ku tikras, kaip saulės užtekė Jų yra ir katalikų tarpe. Tą dieną, pagal Apskri
Jie šiandien, kaip anąkart
nutarimo, 8 vai. ryte
“Naujienų” ir “Darbininko”, del'tariamojo kunigų pa ausyse. Pasirinkęs šūkį riuos jų draugai sako: jimas, kurie turėtų tikrai žydai, svyruoja į abi pusi, čio
įvyks šv. mišios už gyvus
lankumo carizmui prieš ir per revoliuciją, įvykusią “Panem et circenes”, jis “Tai neblogas, “fain” vy aiškius ir vertingus prin lyg nebežinodami, kam jie ir mirusius apskričio na
Rusijoj ir Lietuvoj 1905 m.
turėjo atsisakyti žmoniško ras. Jo silpnybė yra kri cipus ir būtų jiems visur turi atiduoti ankščiausią- rius Šv. Andriejaus lietu
“Naujienos” socialistų laikraštis, bet jis kartais sios garbės, savo laisvės1 minalinis romanas, tačiau ir visada ištikimi. Trūksta ją garbę: Dievui ar žmo vių par. bažnyčioje.
apsimeta patriotizmu, ypač kada nori įgelti kuni vainiko — proto vadovy jį galima dažnam reikalui šiandien žmonių, kurie ei gui; visų tautų Viešpačiui Sesijos prasidės 1 vai.
gams. Kalbamasis laikraštis buvo užatakavęs Lietu bės. Pasidarė viešosios o- panaudoti”. Dar daugiau tų tiesiu pareigos keliu, Dievui, ar tautai!... Jei po pietų. Visos LDS. Conn.
vos kunigus: Dambrauską, Tumą, Laukaitį, Olšauską, pinijos vergas ir savo pa panašių “neblogų žmonių” vis, ar jiems palankus ar šiandie katalikai taip apskričio kuopos prašo
Antanavičių, kad jie būk tai buvę palankūs carizmui, ties aistr ų pataikūnas. Jis yra plačioje masėse. Apie nepalankus oras būtų: gie žiauriai yra persekiojami mos išrinkti atstovus ir
o kai kurie tai net siūlėsi numalšinti kramolą (revo turi lenktis prieš kiekvie juos sakoma: “Šiaip jis dra ar ūkana, šaltis ar lie Meksikoje, Ispanijoje, jei prisiųsti j tą suvažiavimą,
liuciją). “Darbininkas” atvertė ir kitą medalio pusę: ną, kas pažada jo aistras neblogas žmogus, tik turi tus, audra ar dargana kitose šalyse jie neturi vi ir jiems įduoti naudingų
Ir jų sritis be truputį silpnybės stikliu juos siaustų.
sų savo teisių, tai didžiau įnešimų mūs brangios or
parodė, kad ir daug pasauliečių pareikšdavo uolios patenkinti.
galo susiaurėjo. Jei vel kui. Jį galima visokiam Alcazaro 1200 gynėjų sia kaltė už tai krinta ant ganizacijos labui.
ištikimybes carizmui, pav. Gilius ir Botyrius net pra- nias Kristaus nenugalėjo reikalui panaudoti, tik rei didvyriškumas dar kartą
Prašome atvykti ankš
voslaviją priėmė ir uoliai platino lietuvių knygas, ru visomis trimis pagundų kia truputį pavaišinti. O įtikino pasaulį, kad ma tų svyruojančiųjų katali!
kų
švendryhų,
—
be
kata

čiau
išklausyti šv. mišių.
siškomis raidėmis spausdintas. Net Basanavičius ra rūšimis, tai šių dienų be tada ir teisme nereikės iš sės jėga turi nusilenkti likiško charakterio žmoLDS. Conn. Apskričio
šydavo carui palankiems rusų laikraščiams. “Naujie veidžiu i žmogui užtenka jo burnos su kableliu žo ryžtingai, kietos valios as : nių, Visur, kur tik katali
Pirm. J. Mončiūnas
noms” tas nepatiko, ir jos, gelbėdamos situaciją, raė- pirmosios,—jis sukniumba džio traukti”.
Panašių menybei. Šių dienų valsty- kų sąmonė pasirodo gyva,
Rast. B. Mičiūnienė.

DARBININKAS
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Penktadienis, Lapkričio 20, 1936

Senatvės Pensijos Ir Pašalpos

I

Worcester, Mass

40 Milijoną Stiklų
Parduota 1935 m

29.17
Koks yra skirtumas 20,000
KRIKŠTAI
į susilaukė
sūnelio, kuris
25,000
33.33
tarp pašalpos ir pensijos?
lapkričio
15
d., tapo pa
52.08
Senatvėje pašalpą tei 50,000
krikštytas Roberto vardu
Barbora Fletcher
72.92
kia kiekviena valstybė sa 100,000
Krikštino kun. Aug. Pet
Norman
ir
Mariona
85.00
vo piliečiams, kuriems y- 130,000
(Svenčionaitė) Fletcher raitis. Krikšto tėvais bu
ra suėję 65 metai, ir ku Kaip su tuo darbininku,1
neseniai susilaukė dukre vo: Vincas Rezinauskas ii
rie gali įrodyti, kad jiems kuris mokės mokesčius
lės, kuri lapkričio 8 d., ta Konstancija Didžiunaitė.
pašalpa yra reikalinga. nuo savo gaunamos algos
po pakrikštyta Barboros
Pašalpos bus duodamos ir mirs nesulaukęs 65 me
Elzbietos vardu. Krikštino . JUDAMIEJI PAVEIKS
neatsižvelgiant į pensijas. tų?
LAI
kun. Antanas Švedas. Kri
Kaip tas įstatymas veikia Jo giminėms bus išmo
Sekmadienį,
lapkričio 15
kšto tėvais buvo Juozas
Massachusetts valstybėje kėta tuojaus po jo mirties
Švenčionis ir Anelė Bal d., įvyko judamieji pavei
jau buvo plačiai rašyta pusketvirto nuošimčio jo
kslai iš Lietuvos, kuriuos
kus.
gautos algos, nuo kurios:
“Darbininke”.
i rodė p. Alekas S. Zigis
Pensijos bus mokamos mokesčiai buvo imami.
Šių paveikslų pamatyti aRobert Senauskas
tiems, kurie bus sumokėję Kaip bus su tokiu, kuris Į
Jonas ir Adelė (Didžiu- tėję virš 400 žmonių.
tam tikrą sumą valdžiai sulauks 66 metų ir gavęs
naitė) Senauskai neseniai i
iš savo algų. Kiekvienas pensiją metus laiko mir
VYČIAI SUMUŠĖ
sulaukęs 65 metus turės tų?
ATHOLIEČIUS
blausia ištęsėti. Taigi ir
teisę gauti tam tikrą su Jo giminėms bus išmo-i
nuoširdžiai kviečiame vi Lapkričio 14 d., Worcesmą kas mėnuo, kol jis bus keta pusketvirto nuošim
sus ir visas į darbą per li terio Vyčių 2G kp. nuvykc
gyvas, nepaisant ar jis čio jo uždirbtos algos,!
kusias bazaro dienąs. Tai į Athol žaisti su 10 kp
nuo kurios mokesčiai bu-i
bus turtingas ar ne.
bus lapkričio 19, 21, 25 ir rutuliu. Atholiečiai praloKada pradės pensijas vo imami, atskaičius tą!
”
*■
28 vakarais. Beje, farme I sė. Pradžioje
jiems sekesi
sumą, kuri jam buvo iš
mokėti?
rių vakaras bus trečiadie i bet paskui Worcesteriečia:
Pensijas pradės mokėti mokėta kaipo pensija.
nį prieš Thanksgiving, pasirodė apsukresni.
AK •
Ar darbininkas, sulau
sausio 1, 1942 metais.
lapkr. 25. Farmeriai. kurie
kęs 65 metų ir pradėjęs
Kiek bus mokama?
taip gausiai aukavote, a- Labdaringos Dr-jos Vaka
Nemažiau kaip 10 ir ne gauti pensiją galės toliau!
teikite visi su savo šeimy
rienė ir šokiai
lis KALBA PATS UŽ SAVE”
daugiau kaip 85 dolerius į dirbti?
nėlėmis.
Lapkričio 21 d., įvyks
Taip, bet jei jis už tą i
REIKALAUK JO SAVO
mėnesį.
Šv.
Kazimiero par. Labda
savo darbą ims algą, tai
BASKETBALL
TINKAMIAUSI
TINKAMIAUSIOJ
ALINĖJ.
Kiek reikės mokėti dar tą mėnesį, kada jis dirbs,
Lietuvos vy ringos draug. vakarienė ii
bininkui į pensijų kasą? negaus pensijos.
STAR BREWING CO. ★ BOSTON, MASS čiaiHartfordo
pradės savo sezoną a- šokiai. Lietuvių Ūkėsų
Pradedant nuo sausio 1, Kokia yra mažiausia
teinantĮ penktadienį. Jis svetainėje. Bilietų kaina :
1937 metų per tris metus suma, nuo kurios pensija
loš su Pratt and Whitney šokius ir vakarienę 50 cen
po vieną nuošimtį nuo bus mokama?
tų; vien i šokius tik 25c.
šimčio uždirbtos algos, tį, kasos globėją, iš Brid-'lis.
Brid-Įlis. Petraukose kalbas pagaunamos algos. Jei darbi Du tūkstančiai dolerių. nuo kurios mokestys buvo geville, Pa. ir kun. P. Ju-'sakė kun. J. Ambotas, ku- rateliu, kuris pernai išlaimėjo Hartford Industrial
ninkas uždirbtų daugiau, Kaip bus su tais, kurie imamos.
rą, kasos globėją, iš Law- nigas J. Kripas ir kun. P. League čempijonatą. Tai šiomis dienomis susirgę
kaip trys tūkstančius do sulaukę 65 metų nebus Ar šis įstatymas liečia rence, Mass.
P. Kartonas.
bus penktadienio vakarą, , p. Juozas Ivaška, gyv. 3*
lerių į metus, tai mokes dar uždirbę dviejų tuks- tik darbininkus?
Seimas užsibaigė su la Išleista laimėjimui plun Statė Trade School. Wa- Providence St. Jis gul
tis imamas tik nuo trijų tančių dolerių?
Jis liečia netik darbi- bai gera nuotaika. Maldą ksninė kaldra, kurią pa shington Street. Prelimi- miesto ligoninėje. Ponas
tūkstančių dolerių.
Jiems bus vienu kartu ninkus, bet ir tarnautojus. sukalbėjo kun. kleb. V. siuvo Sesutės Pranciškie- naries žais Hartfordo K. Juozas yra veiklus para
Per sekančius tris me išmokėta pusketvirto nuoRaporteris. f tės ir gėlių pintinė, kurią of L. juniois su Poąuc- pijos narys. Visi užjaučia
Jonas J. Romanas. Matulaitis.
tus darbininkas mokės
paaukavo gėlininkas p. K. nock Maroons. Bus ir šo me jam ir jo motinėlei it
pusantro nuošimčio gau
Giedraitis, nuoširdus ka kiai. Lietuviai turėtų atsi linkime greito išsveikimo
namos algos.
talikiško veikimo rėmėjas. lankyti. Linkime musų
Koresp..
Toliaus per tris metus
Mirė 90 Metų Amžiaus Kaldrą laimėjo p. E. Šilin- basketballininkams
ge' mokės du nuošimčių gau
gienė,
kurios
dukrelė
yra
Senutė
riausio
pasisekimo.
izimierietėm Katalikų Unamos algos ir dar tris ‘MflTiNĖI
HIUHHCLCO OLIITIHO i niversitete, Washington,
Lapkričio 11 d. mirė Pranciškiečių vienuolyne,
metus mokės pustrečio
ŽINUTES
; D. C., ir vienam pasaulie Marcelė Savonienė, 90 m. Pittsburgh, Pa. ir gėles
Drnuošimčio gaunamos al Am. Liet. Kat. Apšv. laimėjo p. O. Radziavičie- Lapkričio 14 d. Jo Eksjos “MOTINĖLE” Seimas čiui (p. J. Laučkai) Lietu- amžiaus, gyv. pas savo nė, viena iš uoliausių to celencija Vyskupas McAugos.
Universitete. Šiais me- sūnų 11 Dwight Court.
Pradedant su 1949 me įvyko lapkr. 11 d. PĄj”ew vos
liffe atvyko i mūsų baž
tais
pratęstos stipendijos Paliko nuliūdime sūnų su vakaro rengėjų.
tais kiekvienas darbinin Yorker Hotelio Salėje. Sei dviem
nyčią
ir suteikė Sutvirti 66 Ward St. Tel. 4-7948.
Seserim
Pranciššeima,
iš
kurių
vienas
aKORTAVIMO VAKARE nimo Sakramentą. Priėmė
kas mokės tris nuošim mą atidarė dr-jos pirmi kietėm iš Pittsburgh, Pa.
lVorcester, Mass.
I
nūkas
Jurgis
yra
miesto
LIS
ninkas, kun. dr. J. B. Kon Lietuvos Universitete ir
čius gaunamos algos.
virš 120. Tai gražus būre , Parduoda isokias mėsas, kaip
Lapkričio 12 d. Įvyko lis. Vyskupas džiaugėsi
Kaip tie mokesčiai bus čius, ir pakvietė sukalbėti dviem Seserim Kazimie- i tarybos nariu — Councilšviežias taip ir rūkytas.
monu.
kortavimo vakarėlis p. M. tuo skaičiumi. Pamokslą
maldą dr-jos veteraną, ku rietėm irgi Lietuvos Uni
mokami?
Užlaiko visokiu daržovių.
Patarnavimas greitas.
Darbdaviai turės tuos nigą kleb. J. Ambotą iš versitete; jos -jau nuvyko Velionė pragyveno Ame Norkūnienė namuose. Po sakė kun. Valantiejus. Pa
rikoje
30
metų.
Paeina
iš
i
yra
pirminia
Norkūnienė
Hartford,
Conn.
Kadangi
nuošimčius atskaityti iš
tarnavo kunigai: AmboLietuvą, šiemet iš pasau Lietuvos, Lazdijų par., ninkė A. L. L. Auxiliary.
.
darbininkų algų ir sumo kun. J. Balkūnas, dr-jos įliečių
tas, Karlonas ir Kripas.
niekas
prašymo
drNemajūnų
kaimo.
Atva

Laimėjusieji
gavo
gra

kėti Federaliai valdžiai. sekretorius, dėl ligos į Sei jai neįteikė. Seimas valdy
Sutvirtinimo tėvais buvo
Ar visi darbininkai bus mą neatvyko, tai sekreto bos nusistatymui, kad tei žiavus iš Lietuvos ilgus žias dovanas, ši vakarėli Leonas Mašiotas ir Kotri-j
liečiami šiuo pensijų įs rių seimui išrinko kun. kti stipendijas pasaulie metus dirbo dirbtuvėje. surengė A. L. !L. Auxilia- na Ambotaitė. Buvo spe-'
Geriausia lietuviška užeigą, j
tatymu?
kleb. S. Stonį iš Jersey Ci čiams mokslams eiti Lie Per pastaruosius kelis me ry. Tos organizacijos na ciali muzika.
Bažnyčia
buv
*
Ne. Šis įstatymas nelie ty, N. J. Pirmininkas, pa tuvos Universitete, pilnai tus buvo silpnos sveika rės visuomet gražiai pasi vo gražiai išrėdyta. Vys kur užlaikomas sreriausias alus
rodo savo veikimuose.
kupas gėrėjosi visa tvar ir kiti gėrimai.
čia darbininkų, kurie dir sveikinęs Seimo dalyvius i pritarė, nes mums svarbu tos.
Palaidota gražiai su baž
T. M.
ka. Paskui aplankė gerb.
ba prie ūkio darbų, priva valdybos vardu, toliau Amerikoj turėti patrijotų nytinėmis
90 Millbury St.,
apeigomis
šv.
Sesutes.
čiuose namuose, jūrininkų, skaitė sveikinimus prisių lietuvių - katalikų, kurie Marijos kapuose. Lai Die
VVorcester, Mass.
Padėkavonės Dienoje ap
valdininkų ir tų, kurie dir stus laiškais ir telegramo galėtų vadovauti visuome vas būna gailestingas jos
sives dvi lietuviškos kata I.
ba mokslo, labdarybės, ti mis ; sveikino Lietuvos nės veikime.
vėlei.
BAZARAS
SEKASI
Gen.
Konsulas
p.
J.
Bud
kybinėms organizacijoms,
likiškos porelės, tai: Jonas
Kaip jau kelis kartus Šeigis su Baranauskaite
kurios yra įkurtos ne pel rys, Kunigų Vienybės pir Dr-jos kasininkas, kun. Padidėjo šeima dvinukais
no tikslais. Tiems darbi mininkas, Šv. Kazimiero N. Pakalnis, išdavė smul Lapkričio 12 d. suvargu minėjome, mūsų metinis ir Kupstaitis su Lenevi- Į
ninkams nereikės mokes Šv. Pranciškaus ir Nu kią apyskaitą, kuri tilps; sią J. ir O. Labikių šeimy parapijos bazaras gerai čiute. Sveikiname ir linki <i
čių mokėti ir jie pensijų kryžiuoto Jėzaus Kongre spaudoj kartu su Seimo ną Dievulis apdovanojo vyksta. Prasidėjo šešta me toms gražiom pavyz- j
protokolu.
dienio vakarą, lapkričio dingom porelėm saulėto i
gacijos ir kiti.
negaus.
dvinukais
—
dviem
sūne

Kaip bus nustatytas Labai įdomias paskaitas Dr-jos pirmininkas, kun. | liais. Pp. Labikai prieš tai 14, Mokyklos salėje. Prisi gyvenimo.
turėjo kun. A. Milukas ir dr. J. B. Končius, savo' turėjo 7 vaikelius, iš kurių rinko daug žmonių ir gra Kai Kardinolas Pacelli
pensijų dydis?
Po sausio 1 d., 1942 me “Amerikos” redaktorius, kalboj išdėstė sąlygas viena duktė yra ištekėjus žaus jaunimo. Buvo netik lankėsi Hartforde St. Jo
tų darbininkui suėjus 65 adv. J. Laučka; pastarojo tiems, kurie norėtų gauti i už S. Dambrausko. Ši šei iš Hartfordo, bet ir iš apy seph’s Academy, tai kaimetams bus apskaitliuo paskaita, tur būt, tilps stipendiją iš “Motinėlės” ma verta užuojautos ir pa linkės, kaip tai: Broad kurios studentės pasakė
' Dr-jos aukštiems moks ramos. Tėvas turėjo ope Brook, Glastonbury Wap- sveikinimo
ta kiek iki to laiko jis y- spaudoj.
prakalbėles. I
lams
eiti
Lietuvos
Univer-I
ping,
Windsor
Locks,
TarValdybos
nariai
padarė
ra uždirbęs algos, nuo ku
Tarpe jų ir viena lietuvai
raciją ir ilgas laikas būna
riffville, Newington, Wil- tė, Aldona Mikolainytė.
rios mokesčiai buvo ima pranešimus; jų praneši sitete; tas jo sąlygas su be darbo.
son, New Britam, Water- daktaro Mikolainio sesutė,
mi ir jam nuo pirmų tri mus Seimas priėmė ir iš mažomis pataisomis Sei
jų tūkstančių dolerių bus nešė pagyrimą už gerą or mas užgyrė; tas sąlygasi HARTFORDIECIAI GRA bury, West Hartford East gražiai pakalbėjo.
Hartford, Bumiside, So. Švč. Trejybės Moterų
ŽIAI PASIRODĖ
mokama pusė nuošimčio į ganizacijos reikalų vedi pažadėjo paskelbti spau
doj, kad norintieji gauti Lapkričio 15 dieną šv. IVindsor, Ansonia ir kitur. Gildąs aukoja dovaną bamėnesį, nuo sekamų 42 mą.
tūkstančių dolerių dvylik Kun. J. Ambotas įteikė stipendijas galėtų kreiptis Andriejaus par. salėje Visi ir visos buvo geroje zarui ir tikietus pardavi
Hartfordo lietuviai para nuotaikoje ir nemažai pri nėja. Nepamirškite nusi
toji dalis vieno nuošimčio dr-jai $50.00 ir žadėjo pri- j su prašymais.
ir nuo sumų virš 45 tuks- siųsti dar $50.00. Kun. P. “Motinėlės” Vajų nutar pijos choro vaidintojai, sidėjo prie vakaro gražaus pirkti.
tančių doleriųv • 24-toji da- Juras, Kunigų Vienybės ta turėti nuo gruodžio 15 vadovaujant varg. p. Bur- pasisekimo. Tai labai džiu
lis vieno nuošimčio.
Centro Sekr., su sveikini- d. iki sausio 30 d.
duliui suvaidino komediją gina vadus ir komisiją,
Pavyzdžiui, jei darbinin- mo laišku irgi prisiuntė Į Centro Valdybą sekan- “Moterims Neišsimeluoti“. kurie reiškia padėkos žo
, kas pradedant nuo sausio $50.00, ir išreiškė apgai- i tiems dviem metam vien To vakaro pelnas paskir džius visiems ir visoms.
1 d., 1937 metų iki jis su- iestavimą, kad negalėjo balsiai išrinko sekančius: i tas Seserims Pranciškie; Orkestras puikiai grojo. Šv. Jurgio pašelpinė drlauks 65 metų:
atvykti į Seimą.
Kun. dr. J. B. Končių, tėms. Visi gerai vaidino, Valio, lietuviai! Čia reikia ja rengia vakarienę pami
mėnesio, Iš valdybos raportų pa pirm., iš Mt. Carmel, Pa.; bet ypatingai p. Burdulis {ladėkoti Hartfordo apy nėjimui 45 metų gyvavimo
uždirbo
dolerių
pensija aiškėjo, kad dr-ja praei kun. J. Vaičiūną, vice- ir p. Šimanskienė.
linkės farmeriams, kurie sukakties. Draugija įstei
tais
metais
suteikė
dvi
sti

pirm.,
iš
Cicero,
UI.;
kun.
Publikos
buvo
daug.
Bu

2,000
10.00
gausiai aukojo. Taipgi ir gta 1891 m.
3,000
Vakarienė įvyks lapkr.
15.00 pendijas Seserims Pran- N. Pakalnį, iždininką, iš vo svečių ir iš Hartfordo, vietiniai biznieriai neatsi
4,000
15.83 ciškietėms aukštiems mo Brooklyn, N. Y.; kun. P. Terraville, Bristol ir kitur. sakydami dovanojo įvai 22 d. šv. Jurgio salėje,
16.67 ! kslams eiti Lietuvos Uni Lekešį, sekretu iŠ Mas- Programos vedėju buvo rių produktų.
5,000
180-2 New York Avė., 6-tą
25.00 Į versitete, dviem Sės. Ka- peth, L. I.; kun. A. Jurgu- pats kleb. kun. A. Vaške
15,000
Rap.
Graži pradžia, bet svar- vai. vakare.
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NEW BRITAIN, CONN.

Rytinių Valstybių Žinios
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ĮVAIRŪS skelbimai

L

i

I

•v •

CHESTNEY'S CANTEEN

v •

I

HARTFORD, CONN,

I

t

I

NEWARK, N. J,
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(kas

girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS.

kienė, Karnilaitė
Pazniokaitė.

ir O.

PARAPIJOS VAKA
“Shower” Adv. Sykes
RIENĖ.
Namuose.
Sekmadienį,
lapkričio;
15 d., vakare, Šv. Jurgio! Lapkričio 12 d. pp. adv.
lietuvių parapijos svetair B. Sykes namuose, 32
nėję įvyko parapijos me- Walnut St. įvyko “showtinė vakarienė. Toje va- er” pramoga pagerbti iškarienėje
parapijiečiai tekančią ponios Sykes se
gražiai ir gausiai pasiro sutę, p. Veroniką Raude
dė.
liunaitę, gyv. Brighton,
Kleb. kun. S. P. Knei- : Mass.
žys pradėjo vakarienę j Gražioje ir puošnioje
malda. Toastmasteriu pa- pp. Sykes rezidencijoj dakvietė parapijietį, adv. Ivvavo apie 30 viešnių iš
Benjaminą Sykes, kuris Norv/ood, Brighton, Walbuvo atėjęs su žmona, pole. Canton ir kitur. ViNorwoodo miesto valdžią vos linksmai praleido laidabai gražiai atstovavo ką pas vaišingus pp. Syselektmonų pirmininkas n.jI kės. Dalyvavo ir p. RauHarry Butters, kuris taip I deliunaitės busimasis vypat buvo su savo žmona, ras p. Mclntyre iš DorSvetimtaučius biznierius chesterio.
atstovavo nuoširdus lie P-Ię Raudeliunaitę aptuvių parapijos rėmėjas dovanojo dovanomis. Pop. Abdulah. Lietuvius pro- n ia Anastazija Sykes viefesonalus atstovavo Dr. šnias ir svečius pavaišino
A. Gasson (Gvaizdikas); skaniais užkandžiais ir
su savo žmona. LDS. Cen- gėrimais,
trą atstovavo kun. Jonas P-lė Veronika RaudeŠvagždys, Montello lietu- liunaitė yra pp. Raudevių parapijos klebonas ir liunų duktė, gyv. Brigh
Antanas F.. Kneižys.
ton. P-nas Raudeliunas yBe to, vakarienėje da ra ilgametis LDS. organi
lyvavo beveik visi lietu zacijos narys, uolus rėmėviai biznieriai.
i jas ir darbininkas. P-lė
Vakarienė buvo skaniai Veronika yra baigus Mt.
pagaminta, ir valgių Įvai St. Joseph’s Akademiją.
rumas visus patenkino. Jos busimasis vyras yra
Šeimininkės ir 'prie stalų laikraštininkas; dirba
patarnautojos labai malo Boston Globė redakcijoj.
niai patarnavo.
Jungtuvės įvyks PadėVakarienės vyriausiu į konės Dienoje, Nekalto
šeimininku buvo p. H. Ba Prasidėjimo P. Švč. lietu
lutis.
vių
par.
(Cambridge.
Kalbas pasakė šie kal Mass) bažnvčioje, 9 vai.
bėtojai: pp. Harry But į ryte, kur Moterystės Sa
ters, Abdulah, Dr. A. Gas kramentą suteiks tos pa
son, A. F. Kneižys, H. Ba rapijos
klebonas kun.
lutis, kun. J. Švagždys, Pranciškus Juškaitis, as
kun. S. P. Kneižys ir to- istuojant dviem kunigam.
astmasteris adv. B. Sykes. Jungtuves seks šv. mišios,
Koncertinę programos i jaunavedžiu
intencijai,
dalį išpildė muz A. Šlape kurias atnašaus kleb. kun.
lis, pianistė J. Vilkišmtė, P. Juškaitis su asista.
AI.
V. Adomaitytė, p. Navi-

DAR BIN IN KAS
Misijos.
tis visokiariopo daruo. Nu nes gal tokios progos dau
Pirmadienį, lapkričio 23 matyta, kad daugiausia giau negausit. Ir ar tikėsi
d., Šv. Jurgio lietuvių par. pinigų įplauks iš knygu te, nei jokio mokesnio ne
bažnyčioje prasidės šv. čių. Čion į pagelbą choris turėsime, bet dar duosim
misijos, kurias skelbs gar tams atėjo parapijinės “door prize”. Tai visi marš
susis pamokslininkas, mi mokyklos vaikučiai. Mat į bazarą pamatyti ir pasi
sijonierius, Tėvas J. Bru ir jie supranta šio kilnaus klausyti tų įvairenybių.
žikas, S. J. Vietiniai ir iš užsimojimo svarbą. Kitos
apylinkių kolonijų lietu parapijos draugvštės irgi Mūsų zakristijonas p. P.
viai tepasinaudoja misijo pasižadėjo prisidėti kny Kapickas atsidaro naują
studiją paveikslams imti.
mis. Bus keletą svečių ku gučių išpardavinėjime.
Ir kaip yra žinoma p. Ka
nigų. Visiems bus proga
Choras rengia šokius pickas
užsitarnavęs
atlikti išpažintis ir pasi sausio 9 dieną, Eikš sve aukštą yra
laipsnį
paveikslų
naudoti Dievo malonėmis. tainėje, Cambridge, Mass.
Misijos tęsis visą savaitę Gros Boston ion s orkes ėmime. Taigi paremkime
Baigsis sekmadienį, lap tras. Bus išleista graži ir duokime jam progos pa
pragrama. Todėl komite rodyti ką jis gali.
kričio 29 d.
Vyčių Naujokas.
tas aplankys lietuvių pro
fesionalus ir biznierius,
prašydami jų skelbimų.
Su gerbiamo klebono
Lapkričio 1 d. Šv. Kry
pritarimu,
Komitetas iš Senesneisiais laikais kožiaus par. svetainėje įvy! respondencijų iš šios ko
ko lietuvių iš Lietuvos ke- siuntinės laiškus kiekvie lonijos būdavo laikrašliauninkų aplink pasauli nai parapijos šeimynai ir I čiuose net ir per daug, o
Keliauninkai įdės po du bilietu šokiams I dabar retai kada pasitai
prakalbos.
S. Juodvalkis ir V. Varba- (sausio 9-tą dieną). Kiek ko kokia nors žinutė. Taip
vičius pasakė kalbas. Pa vieno parapijiečio yra atrodo, kad čia lietuviai
starasis sudainavo lietu rimta priedermė aukoti i pirmi aus taip veikę, būtų
viškų dainelių. Jam akom Vargonų Fondą.
visai išnykę, arba nebe
panavo p. L. Zupkiutė.! Šiomis dienomis, eidami veiktu. Tiesa, kad daug
Taipgi kalbėjo kun. Pras- į mūs bažnyčią tuoj prie lietuvių iš šios kolonijos
nalius, parapijos klebonas. laiptų gal pastebėjote dii po karo, per kiek metu,
Programos vedėju buvo p. delę rodyklę, panašią į lai nemažai į Lietuvą išvažikrodį. Ta iškaba rodo va
V. Damašus.
jaus eigą. Nustatytos ran ; nėjo, senesnių nemažai išLapkričio 7 d., š. m. ta kos rodo kiek šimtų dole : mirę ir nebedidelis skai
po peršautas p. Jonas rių yra Fonde ir dar kiek čius -jų liko. Bet ir nebe
Skočkauskas. Jį peršovė reikia, kol pilna suma bus didelis skaitlius lietuvių
vienas piktadarys iš gau surinkta. Neužmiršk i t e čionai gražiai darbuojasi.
Kad ir»sunkiais laikais
jos girtuoklių. Jonas yra pasižiūrėti į šią rodyklę
L. Vyčių 96 kp. narys ir ; kad žinotumėte kiek dar 1934 m. atnaujino bažny
studentas, U. D. universi pinigu reikia ir tas galės čią, iš oro uždėjo brangų
teto football ratelio vedė būt akstinas į skubesni stosią, langus ir durys nu
jo pagelbininkas. Vyčiai ir veikimą. Tuomi bus gali- dažė, ir iš vidaus atnauji
visa visuomenė nuošir : ma kas savaitė tas rankas no, naujas brangias staci
džiai Jonui užjaučia ir ap i pastūmėti arčiau prie pas- jas idėjo. 1935 m. pastatė
gražią dviejų aukštų mu
gailestauja dėl jo nelai I kutinio dolerio.
Jinai ir Aš. ro kleboniją, nepadaryda
mės.
mi naujos skolos. Tai dar
bas ir nuopelnas klebono
Šv. Kryž:aus Parapija.
kun. J. Česnos, kuris jau
Šios parapijos veikimas
14 metų sėkmingai dar
yra žinioje kleb. kun. L.
Šv. Cecilijos choras, va buojasi šioje parapijoje
Praspaliaus. Pagal jo nu dovaujant A. Visminui,
rodymus visuomeniniam vaidins istorišką veikalą su komitetu, kuris su pa
veikimui vadovauja Drau “Graži Mageliona”, melo sišventimu dirba dėl savo
gijų Sąryšys, kuriam va drama, lapkričio 22 d., šv. parapijos. Jeigu ne Hoovedovauja pirm. L. Ražaus- Pranciškaus parapijos sa rio sunkūs laikai, per kukas. Į Draugijų Sąryši lėje, 94 Bradford St. Pra riuos daugybė bankų uždraugijos renka po tris džia 6:30 vai. vakare. Bi ; sidarė ir daugybės žmo
atstovus. Taigi Sąryšį su lietai 35 ir 50c. Vakaro nių pinigų nunešė, taip ir
daro 33 draugijų atstovai pelnas skiriamas į naujų vietinė Šv. Kazimiero pa
Sąryšys vieningai veikia vargonų fondą. Šis gražus rapija būtų turtingesnė 6
tūkstančiais dolerių, ir da
su parapi jos klebonu.
ir istoriškas veikalas yra bar parapija jau nebeturė
Nors Dayton yra toli jau daugumui žinomas
nuo kitų lietuvių kolonijų, kaipo vienas iš puikiausių tų skolų. Bet ant tokių
bet veikimas yra didelis. veikalų. Atsilankę visi bus nuosavybių, graži muro
Šv. Kryžiaus par turi sa pilnai patenkinti. Širdin bažnyčia ir muro kleboni
vo chorą, kuriuo gėrisi gai kviečia atsilankyti šv. ja, čielas blokas žemės,
tokia skola, keli tūkstan
net ir svetimtaučiai. Cho Cecelijos choras.
čiai, tai mažmožis.
rą labai išgyrė net ir Cincinnati diocezijos pralo
VAKARĖLIAI.
tas, dalyvaudamas 40 vai
Spalių 18 d. sekmadie
atlaiduose. Užtat garbė J
BAZAKAS
nio vakare, buvo sureng
Noreikai, choro pirm, ir
tas vakarėlis kun. J. Za
Pr. Ambrozaičiui, K. Zup- ŠV. Kazimiero parap. bulionio priėmimui bei
bazaras prasidėjo su trukkui.
šmu ir dideliu “bum”! Jei pagerbimui, kuris atvyko
Nauji Sumanymai.
ir toliau taip tęsis, klebo iš Lietuvos į svečius. Kun.
Musų kleb. kun. L. Pra- nas kun J. A. Vaitekūnas Zabulionis būdamas moks
spalius sumanė prie baž tikisi, kad bazaras bus la leiviu, ilgus metus čionai
nyčios ištaisyti parką. Ke bai sėkmingas. Pirmą va darbavosi. Dabar svečiuo
letas ūkininkų pažadėjo karą programos dalį išpil jasi pas kleboną kun. J.
atvežti ir pasodinti me dė mažasis parapijos cho Česną. Sekmadieniais ir
džių. Vasaros metu tame ras, vadovystėje dain. An šventomis dienomis laiko
parke parapija ir jos tano Giedraičio. Choras mišias ir sako pamokslus.
draugijos galės rengti sudainavo kelias dainas iš
Spalių 31 d. prieš Visi}
pramogas.
Duok Dieve “Žaislų Dirbėjo” muzika- Šventę, buvo Halloween
klebonui sveikatą visus lės komedijos, kurią para arba maskaradas, vakarė
užsimojimus įvykdyti.
šė Giedraitis. Solistai bu lis su šokiai^ kuriame
Ego. vo: R. Avižinis, M. Aviži- buvo duodamos dovanosniytė, A. Našlėnaitė, E. nraisai tiems, kurie buvo
Žideckaitė, F. Klimaitė, ir įdomiausiai pasirengę.
J. Mecūnaitė. Vaikai pui
•v
Cambridge, Mass.
kiai programos dalį išpil Lapkričio 25 dieną, 1S
Vargonų Vajus.
dė. O kaip buvo žadėta, vakaro prieš Padėkonės
Turbut niekados mūsų kad Avižinis su savo ma dieną yra rengiama para
jaunimas taip smarkiai šinerija pinigus dirbs, ne pijos šeimyniška vakarie
nesiėmė darbo, kaip šįmet, pasirodė; sakė šį šeštadie nė, prie kurios visi smarkad tik Nekalto Prasidėji nį “for sure” bus. Taipgi
mo lietuvių parapija įsigy šį šeštadienį bus “pupų”,
tų naujus Hammond var žaidimas. Beje, pasižadėjo
gonus. Jau beveik antras pribūti į bazarą iš Brock- P. A. Sykes ir B. O. Sykes
mėnuo kaip susiorganiza tono vyrų choras. Ir kaip LIETUVIAI ADVOKATAI
vęs Vargonų Komitetas buvo girdėta, kad jų bal Ofisas: SANBORN BLOCK
Washington St.
laiko susirinkimus ir pla- sai yra taip stiprūs, kad
Norvood, Mass.
nuoja vajaus eigą. Kair jei normaliai paleistų, tai
Tel. Norwood 0330
jau buvo minėta, vargonai stogą nukeltų. Tai visi,
Gyvenimą Vieta:
kainuos maždaug $1,800, o kurie yra susidomėję ‘stip
32 WALNUT AVK.
Tel. Norwood 1020
tą sumą sukelti reikia im- riais balsais’, pribūkite, ..

Union Electncal Supply Co.
SAIDTHEY ADJUSTED IT TO FIT ?

THIS ROOM... AND THEY
CERTAINLY DID !

v•

DAYTON, OHIO.

S!OUX G’TY: !OWA
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RADIO
ACOUSTIC ADAPTER
Trade in your old sėt for a
ZENITH with Acoustic
Adapter. Tailors its tone
to suit your surroundings,
gives amazing results . ..
BRILUANT, SUPERB, RICH
... regardless of room size
or shape!
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v •
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Whether you want your
radio in a large room or
a small one — regardless
of ceiling heights, jutting
angles or heavy hangings
—it’s easy with a ZENITH.

LAWRENCE, MASS.

v•

v •

CAMBRIDGE, MASS.

SYKES & SYKES

No matter what the sur
roundings, ZENITH preserves the integrity of its
tone. Flawless, unmatched,
gorgeous tone, at all times
and in all places.

SEEandHEARitTODAYI

ZENITH IO-S-153
Tunes American and foreign
stations.police, amoteur, aviettion, ships at sea. Auditorium
12-inch Electro-Dynamic
Speaker, Voice -Music - High
Fidelity Control, Sensitivity
Control, Lightning Station Finder,TargetTuning,Split-Second
Re-locater. Over.$QQ9g
toM Amplif.er, Vfl VI
Acoustic Adapter. V <Z

Naujas Radio ZENITH 10-S-153 lengvai sugauna
užrubcžines stotis, policijos, amatorių, aviacijos, ir
laivų jūrėse transliacijas. Auditorium 12 ineių Electro - Ilynamic garsiakalbis, Balso - Muzikos - garsu
mo kontrolius, Lightning Station Finder, Target Tuning, Split-Sccond Re-locater. Overtone Amplifier,
Acoustic Adopter. šie visi dalykai turtingai įrengti
ir duoda puikų patarnavimą. Nesudaro skirtumo iš
k’,'.r norėsi gauti su ZENITU radio, vis gausi aiškų
skambų balsą ir visą laiką. ZENITH radio turi pui
kią išvaizdą. Jis tinka Į bet kurį kambarį. Naudokitės
šiuo pasiūlvmu ir turėsite savo namuose gražu radio
naująjį ZENITH.
AMERICA'S MOST COPIED RADIO—ALWAYS A YEAR AHEAD

N0W O N

DISPLAY AT

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337
WE RECOMMEND USING THE ZENITH DOUBLET ANTENNA
FOR BEST RECEPTION

kiai rengiasi, Tikimasi,
kad daug žmonių, netik
parapijiečių, bet ir svečių
susirinks vištų ir kalaku
tų valgyti. Bus šokiai.
v•

BAZARAS.
Gruodžio mėnesį yra
rengiamas parapijos bazaras, dabar jau yra plati
namos knygutės, pardavi
nėjamos su įvairiais lai
mėjimais ir praisais. Reik
tų visiems pasistengti kuo
daugiausia jų išparduoti
ir daugiaus padaryti pel
no dėl savo parapijos.

kurios jau labai senai buvo šioje parapijoje ir daugumas žmonių jų yra labai išsiilgę. Misijas skelbs
garsusis Amerikos misi
jonierius, Tėvas Bružikas.
Kvieslys.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

1000 Washingtoi> St.
NORWOOD, MASS.
TEL. Noruood 1503

Montello Office:

MISIJOS.

Tuojaus po Naujų Metų
yra rengiamos misijos,

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005
4
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DARBININKAS

Berželi? ir Kur Nemunas' ligovskio paveikslas, jos
Į ir Dauguva. Ar nebus tik
pusėje lenkų erelis
Vartokite Tik Gerą Pieną pirmas toks mokyklos kairėje
ir dešinėje Vytis. Ką ben-'
Choro pasirodymas? Jo dro turi gen. Želigvskis su
Pienas yra labai naudin dainavimas visiems pati
gas ir reikalingas maistas. ko. Ne vienas išsireiškė, lietuvių tautos ženklu Vy
Taigi vartokite tik tokį kad jis galėtų visą vaka timi, rašo “Vilniaus Ryto
pieną, kuris turi daugiau
jus” 81 nr., vargiai galėtų
rą
klausytis
vaikučių
dai

sia reikalingų dalių. Grani
išaiškinti ir to “Slowo”
te Rock Dairy, Montello, navimo. Pirm, negu už straipsnio autorius.
PER
Mass. yra lietuviška pieni danga buvo užleista, kun. “Kurjer Wilenski” spa
KLAIPĖDĄ
nė. Jos savininku yra Ka Mendelis dėkuodamas vai
Lietuviams gerai .
zys Bielskis. GRANITE kučiams, jų tėvams ir su lių 9 d. paminėjo trumpai.
ŽINOMA
“Slovvo”, tarp kita ko, pri
ROCK DAIRY pienas yra sirinkusiems
svečiams
DAR DU NAUJI KAPAI malonėj; bet taipgi turėti
pripažintas vienas iš ge prašė visų neužmiršti kas minė gen. Želigovskio pa ŠVEDŲ AMEBOS
Visai netikėtai mirtis sutvarkius savo pasauli
riausių. Brocktono Bureau to vakaro prirengimui at sikalbėjimą su užsienio
LINIJA
užklupo a. a. Magdaleną nius reikalus, ypač kas
of Milk Inspection peržiū liko sunkiausi darbą, ir atstovais Vilniuje, kur jis
(Per Gothenburgij, Švediją)
Venckaičiūtę. Ji rasta ne link turtų, kuriuos darbš
rėjo mūsų pieną spalių 27 kad visi dalyvavusieji va buvo, kai Vilnių užėmė Patogi ir greita kelionė
gyva trečiadienio naktį, tumas ir rūpestis sugebė
d., 1936 m. ir išdavė tokį
iškilmėse aplodis lenkų kariuomenė. Tą pa Pigios Laivakorčių kainos
lapkr. 11 d. auka ar tai jo sutaupinti. Velionė tu
raportą: “13.32 percent karo
Laivų išplaukimai iš N. Y.
raw milk solids and 4.30 mentais padėkotų Senu čią dieną, rašo “Slovo”,
širdies atakos ar greičiau rėjo 48 metus amžiaus.
tėms
Kazimierietėms,
ku

GR1PSHOL.M
........... GRUODŽIO S
kai
Vilnių
užėmė
Lenkijos
percent milk fat. Pasteurigislos trūkimo ant smege Šeštadienį po sunkios orios
nešė
dienos
kaitrą
Brošiūrėlė
apie
kelionę ir Kalėdinę
zed 13.50% milk solids and
nų. Kadangi velionė netu peracijos ir vėl netikėtai
į kariuomenė,
ekskursiją i Lietuvą, gaunama nemo
per
du
mėnesiu,
kad
tuos
Kazys Bielskis
4.40% milk fat”. Bostono
užsienio valstybių at kamai, visose mūsų autorizuotose
rėjo jokių giminių Balti- pasimirė Konstancija Rut
vaikučius
puikiai
išlavin

Bureau
of
Milk
Inspection
Granite
Rock
Dairy
ir švedų Amerikos Linijos
morėje ir nepaliko jokio kauskienė, sulaukusi vos
stovai (paskirti prie gentūrose
skyriuose.
ti.
Ypatinga
padėka
pri

taip
pat
peržiūrėjo
ir
štai
Savininkas
testamento, tai kaimynų tik 40 metų. Paliko dide
Lietuvos vyriausybės) SWEDISH AMERICAN LINE
ką praneša: “The sample dera išreikšti p-lei Marpašauktas anglas grabo liam nuliūdime savo vyrą of “Granite Rock Dairy” milk
paprašė gen. Želigovskį 154 Boylstoii St., Boston, Mass.
taken from you on OcAnulaitei, kuri iš
rius rūpinosi laidotuvėmis. Juozą sūnūs: Juozą, Ri tober 29, 1936 was found on examination to contain garytei
atvykti i Prancūzijos;
piano dalis. Svetainė
Ponai Mateliai nuo W. chardą ir Eduardą, dukte 13.38 percent milk solids and 4.35 percent milk fat”. pildė
atstovybę.
pilna žmonių. Visi
Lombard Street priėmė ris Adelę ir Eugeniją. Lai Paprastai sveikatos departmentai reikalauja mažiau i buvo
buvo patenkinti, ir kurie Atstovybėje buvo susi Želigovskis: — Patys sa
velionę į savo namus iš dotuvės įvyko antradienį nuošimčių negu GRANITE ROCK DAIRY pienas tu dar
nebuvo perdaug nu rinkusių kelios dešimtys vimi remiamės ir savo
kurių ir buvo palaidota. rytą lapkr. 17 d. Kun. Du ri. Taigi perkant Granite Rock Dairy pieną jūs ne tik vargę,
praleido valandą žmonių, kurių tarpe buvo šautuvais.
Penktadienio vakarą atsi binskas atnašavo šv. mi nieko nerizikuojate, bet gaunate turtingą, maistingą ar daugiau
šokdami lietu-'
lankė kun. Dubinskas ir šias, o p. Jonas Grebliauc ir šviežų pieną. Šiandien nusipirkite ir persitikrinkite, viškus šokius
aukštas anglų karininkas. Anglas (ironiškai): —O
prie
Juozo
atkalbėjo rožančių už mi kas suteikė graboriaus pa kad tai yra šviežas ir maistingas pienas. Granite i Keidošiaus orkestros. Šis Šis karininkas prancūziš iš kur gi gavote šautuvus?
Želigovskis: — Mažiau
rusios vėlę draug su para tarnavimą. Reiškiame gi Rock Dairy pristato pieną ir grietinę (smetoną) vi metinis mūsų mokyklos kai paklausė Želigovskį:
sur,
kur
tik
reikalaujama,
nes
turi
valstijos
ir
miestų
pijos sodalietėmis ir treti lią užuojautą kaip vyrui,
— Kokia teise remdama sia iš p. Lloyd George ir iš
vaikučių
teatras
parodė
leidimus.
ninkėmis, kurifj draugijų taip vaikams jų skausmo
So. Bostone parduoda Vlado Jakšto krautuvėje, I visiems, kad ir vaikučiai sis, p. generole, užėmėte bičiulių bolševikų. Sudiev.
velionė buvo narė. Laido valandoje.
kampas W. Fcurth ir D. Sts., Juozo Švagždžio krau čia Amerikoj gimę ir au Vilnių tuo metu, kai Len Nėra prasmės gaišti laiko
tuvės įvyko šeštadienį ry
tuvėje, kampas W. Fourth ir D. Sts., Jašinskio krau gę geroj vadovybėj, gali kija pasirašė Suvalkuose nereikalingomis kalbomis.
tą su trejomis mišiomis. PENKTADIENIS, LAP tuvėje, kampas Second ir F Sts.
Prašau tamstas ryt 12 va
prirengti lietuvišką prog sutartį ?
Trumpame pamoksle kun.
KRIČIO 13 d.
Reikalaukite Granite Rock Dairy pieno visose ramą. Lai gyvuoja mūsų
Želigovskis. — Lenkija landą iš miesto išvažiuoti.
ar-as Mendelis priminė Tiems, kurie neišmintin krautuvėse. Jeigu negalite gauti, tai reikalaukite iš
parapijinė šv. Alfonso mo negalėjo pasirašyti jokios
“Siowo”, paduodamas šį
reikalingumą būti visuo gai tiki į burtus penkta pieninės ir jums bus pristatyta į namus.
kykla!
Lai
gyvuoja
mūsų
sutarties,
neatsiklaususi
generolo
Želigovskio 1920
met prisirengus prie mir dienis 13 d. turėtų būti
mokyklos
mokytojos
ir
šio krašto gyventojų. Užė metais spalių 9 dieną įvy
ties ne tik dvasiniai, t. y. pripildytas įvairiomis neglobėjos
šv.
Kazimiero
Se

būti pašvenčiamoj Dievo raganų nei burtininkų. Tą
sutės! Ilgiausių metų mū miau Vilnių todėl, kad su kusį pasikalbėjimą su už
grąžinčiau gyventojams sienių valstybių atstovy
laimėmis. Bet 3-čios kuo 498 N. Carey St.,
Tel. Brockton 1612-VV sų lietuviškai mokyklai
pos Altoriaus ir Rožan
ir Sesučių Lietuvaičių teises ir duočiau jiems g? bių delegatais, vadina jį
MONTELLO,
MASS.
čiaus moterys nebijo nei
limumą pasisakyti, ko no istoriniu.
(XX).
Kongregacijai!
KAZYS
BIELSKIS,
Savininkas.
°
vakarą jos surengė kortari.
vimų vakarą parapijos
Anglas: — Mes esame
Prieš-Adventinė Va
VINCAS TRAKELIS, Bostono skyriaus Vedėjas,
Lapkričio 22 d., š. m. 1 naudai, kurs nusisekė gan
karienė.
santarvės valstybių atsto A
159 W. Broadway, So. Boston, Mass.
vai. po pietų, Šv. Andrie gražiai. Svečių buvo neVėl gražus ir vaišingas vai ir imame atsakomybę
perdidelis
būrelis,
tačiau
jaus lietuvių par. svetainė
tenkino visus, net ir di pildė 6-to skyriaus moki
laukia visų, kurie už saugumą.
je, Church ir Stanley Sts., visi buvo gerame ūpe. Do džiausius teatro kritikus. nės. Paparčio Žiedo veika ; vakaras
atsilankys į mūsų parapi Želigovskis: — Ne. su
New Britain, Conn. įvyks vanos gražios ir jų užte Visi tik gėrėjosi kaip dai lėlis užsibaigė su gražiu jos
sodaliečių paskutinę tuo nesutinku. Nieks čia Kinijoj yra katalikų vie
metinis suvažiavimas. Tu ko visiems. Vakaro tvar na, taip iškalba mūsų čia r pamokinimu, kad meilė, 1936 m.
vakarienę, sekma negali daryti tvarkos, nes nuolynas, vardu “Mažieji
rėtų visų kuopų atstovai ka rūpinosi ponios Veroni Amerikos gimusių lietu ypač artimo, yra tikras dienį, lapkričio
d. 6 v. čia esame mes šio krašto Šventojo Jono Krikštyto
dalyvauti. Bus valdybos ka Pugevičienė, Veronika vių. Visa tai nuopelnas ge , paparčio žiedas, kurį mes vakare. Bilietas22 visiems
šeimininkai. Tvarką įvesiu jo Broliai”. Į šį vienuolyną
rinkimas; įvairių komisi Prankuvienė, Ona Pečiu rųjų Sesučių Kazimierie- ; kiekvienas nešiojame sa'
tik
50
centų.
Už
tą
pigią
priimami tik kinai. Jų
aš, o
jų raportai, ir įvairūs nau lienė. Magdė Palovienė, čių, mūsų jaunosios kar- j vo krutinėję, bet dažnai
kainą
visiems
bus
galima
tamstas prašau ryt apie vienuolyno trobos, koply
ji sumanymai. Taigi jeigu Marijona Norkienė, Pran tos mokytojų.
,
apie
jį
užmirštame,
pavalgyti ir per visą vaka 12 valandą iš miesto iš čia, drabužiai ir net baž
norime, kad apskritis gy ciška Mockevičienė ir Ju
Į
1 —
:
rą šokti. Kviečia visus ku
nytiniai indai kiniški. Jie
važiuoti.
vuotų ir kuopoms padėtų, lijona Paulauskienė. Pel
Dubinskas, Sodalie Anglas. — Tokiu būdu labai rūpinasi vargšais.
PAPARČIO ŽIEDAS
tai turime pasidarbuoti ir no parapijai liko 875.00.
Kiti Programos Įvairumai, nigas
čių
dr-jos
dvasios vadas
dalyvauti suvažiavimuose.
Vakaro programa prasi Antroj programos daly
tamsta nepripažįsti San- Dėl viso to juos labai žmo- "■
ir
visos
narės.
Vakaro
pel

myli ir lanko. Netaip
Apskričio valdyba kviečia! MOKYKLA IR MENAS dėjo su veikalėliu užvar mažyčiai 1-mo ir 2-ro
i tarvės valstybių ir nepri nes
nas
skiriamas
parapijos
seniai juos aplankė komu
visas kuopas prisiųsti sa- ! Vienas ir meningiausių dintu “Paparčio Žiedas”. skyriaus mokiniai visus j
pažįsti tarptautinės teisės, j nistų būrys. Iš karto “Ma
reikalams.
vo atstovus į Conn. Aps vakarų, kurs kada nors į- Tur būti nėra nei vieno at juokinančiai palinksmino!
Želigovskis: — Priešin žieji broliai” baisiai nusi
kričio metinę šventę —su vyko mūsų salėj buvo iš važiavusio iš Lietuvos, jsavo Jonu Nabagėliu. Al
gai, labai gerbiu Santar gando, bet šiuo kartu ko
Nepamirškit.
važiavimą. Atstovai teat- pildytas mūsų parapijinėj kurs dar vaiku būdamas bertas Kripas ir Eduardas
siveža naudingų sumany- į mokyklos vaikučių pereitą nebūtų girdėjęs apie šv. ! Jodris perstatė Naują Ka Panktadienį, lapkričio’ vės valstybes, bet be rei munistai pasirodė visai
mų apskričio ir kuopų ge sekmadienį, lapkr. 15 d. Jono naktį ir pražydimą reivį. Grįžę mažyčiai su 27 d., tuoj po Padėkos kalo tamsta tuos nešva žmoniški, Jie stebėjosi
Ne tik, kad scena buvo paparčio pačiame vidur dainavo Žmonių Teismai. Dienos, įvyksta kun. A. rius dalykus, kurie čia be vienuolių “komunistišku”
rovei.
LRKSA. Conn. Apskričio į gražiai papuošta, bet visas nakty. Kuriam iš mūsų Noriu Miego ir Pučia Vė Dubinsko globojamas kor- : mūsų daromi, vadini tarp gyvenimu. Jie pagyrė vie
vakaro perstatymas pa- sutemus nebuvo baisu tą jas. 7-to ir 8-to skyriaus tavimų vakaras. Sekma tautine teise. Gyventojų nuolius dėl šių visiško ne
Raštininkas.
vakarą išeiti laukan, kuo i bernaičiai pridavė vakarui dienį, bažnyčioj girdėjau teisės, kurias sumindžiojo turto ir pilnos lygybės.
met visos raganos ir raga : spalvos su savo Margumy tą nužemintą, kuklų kuni dabartinė padėtis, mūsų Jiems patiko, kad broliai
nelaiko jokių tarnų, o pa
niai daboja, kad geras nų Drilium, o Naujos Ga- gėlį prašant visų paramos bus atstatytos.
žmogus nesurastų to žie jdynės Akrobatai ant visa-į tam vakarui. Prašo dova Anglas: — Tai kuo gi tys atlieka namų ruošos
darbus. Vienas komunistų
do? Veikalas buvo visiems Idos užsilaikys paslaptį, nėlių prizams ir pagelbos tamsta remiesi?
bilietų.!
karininkas net pasakė:
įdomus, nes visiems pri kaip jie galėjo savo sesu praplatinime
Tiems,
kurie
kortuos
bilie

— Jūs sumušėt rekordą.
mine visas tas paparčio čių debatais apsiauti. EleSVEIKATA—TURTAS
žiedo pasakaites, kurias I onora Pečiulytė gitaro so tas tiktai 35 centai. Būtų Netekus sveikatos, nemiela nei gy Mes dar nepasiekėme to
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Turtuolis atsižada ir turtų, kad kio gyvenimo būdo tobulubuvo girdėję, o gal ir se joj parodė, kad ji netik lietuviams gėda, jei mes vent
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
niai jau užmiršę Lietuvo gali gražiai vaidinti, bet ir to ištikimo parapijos dar įvertini sveikatą ir ją brangini, tai , mo, kaip jūs!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
ją. Jausdamas skausmus,
je. Jonas Maskevičius tu patraukiančiai skambinti bininko vakarą neparem- •i prižiūrėk
Kitas net paklausė, kokaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
tume.
Tad
visi
garsinkit
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
rėjo gal sunkiausią rolę, gitara, nors dar nėra me
i
kiomis
sąlygomis “Mažieji
i limą, nikstelėjimą, nuovargį, šalti,
ir
raginkit,
kad
kuoskaitI
rankų-kojų
tirpimą,
dieglius,
tuojau?
nes daug turėjo atminti, tų kaip ji mokinosi. Auk
broliai” priimami į vieBROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc'reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
lingiausiai
kaip
lietuviai,
kurią
atliko
kuopuikiauštesnių keturių skyrių
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin- i nuolyną.
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
siai. Jo kalba buvo taip I mergaitė, pasipuošusios taip svetimtaučiai daly jgų gamtos elementų iš tolimų svieto Vienuoliai paaiškino ko
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
aiški, kad ir gale salės tautiškuose rūbuose, atsi vautų.
pagrindines
I šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga munistams
ilingą
šilumą,
šildydama
kaipo
saulės
kiekvienas žodis buvo gir lankiusius
’
krikščioniškojo
mokslo
palinksmino
spinduliais.
sunaikina
romatiškns
dimas. Teodoras Stočkus lietuviška daina ir lietu
•skausmus ir palengvina žmogui. lN»k- I tiesas ir jiems matant akaipo pusbernis irgi nepa viškais šokiais. Tačiau
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa : pėjo kryžiaus kelius. Kai
gelbėjo, pagelliės ir tamstai. GARAN- į komunistai
siliko toli nuo Maskevi- vakaro perstatymas buvo
atsisveikino,
TUOJAU, ka<l, pavartojus kelis sy
čiaus Baranauskų Marijo tikrai apvainikuotas paskius, aplaikysi palengvinimą ar pini i sušuko:
gus grąžinam.
na, Akelaičių Mariutė, Le i kutiniu programos nume
Į — Tikrai, Jėzus yra mūKĄ DĖL TO SAKO
I Aplaikom šimtus laiškų su padėkaonas Vilkas, Eleonora Pe riu. Arti 100 vaikučių, me
ir jis neturtingas
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų. į siškis;
PATYS LENKAI
'
kuriems
pagelbėjo.
Klauskite
visada
čiulytė
ir
mergaitė
raga

i
ir
kenčia,
kad vargšams
niškai sugrupuotų, įvairia
Telefonas
81 Lafayette St.,
taip DEKEN’S OINTMENT.
nos rolėje, kurios pavar spalviai pasipuošę, sudaiPASARGA: Jeigu nori aplaikytl tl- ] padėtų.
Worcester, 5-4334
Worcester, Mas?.
dės neteko sužinoti, buvo I navo: O Kas Tį? Ko Liūdi] Spalių 9 d. — minėjo ir įkrąją Deksnio Galingą Mostį ir paVienuolyno įsteigėjas,
tai visada klausk taip: DE— J lenkai. Tai atžymėjo du 'sėkmės,
ypač išsilavinusios. Kaipo .....
išėjus
komunistams, pra
OINTMENT Ir neklausykite
vilniškiai lenkų laikraš IKEN'S
perstatytoja, Eleanora Pe Telefonas: Plaza 1350.
j nei Jokių kitų pasifllijlmų, kad kas Ir bilo:
čiai: “Slowo” ir “Kurjer siūlytų.
čiulytė,
pasirodė
tikra
ar

i — Koks
painus
pasaulis.
BOSTONO APIELINKtS BROCKERT’S ir UREMO AI.AUS Pardavė
Visada
žiūrėkite, kad
būt užrašyta
v įBaoa ziunMiF,
aau uuu
—j
.
• x x
Wilenski
”
.
tistė. “Linelį” gražiai su
.dkken’s ointment, tai tik
j Nežiūrėdami nusistatymų,
jas ir Dlstrlbtitorlus CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
“
Slowo
”
įsidėjo
senti

aplaikysi te tikrąją Iteksnio Galingą turime pirma pažinti ZTHOdainavo
3-io,
4to
ir
5-to
Graborius
ir
Balsamuotojas
restoranams ir aludėms. Saukite: Deri. 1731.
423 S. Paca Street
skyriaus mergaitės, o
mentalų straipsnį, papuoš M DEKEF’S ointment co.
nes *r tik tada juos sraerkBALTIMORE, MD.
“Šmėklų” šokį gabiai ištą keista vinjete: gen. ŽeHartford, Conn. • ti.
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Granite Rock Dairy

LRKSA. CONN. APSKRIČIO PRANEŠIMAS

t

BROCKERT’S ALE

I

KAIP ŽELIGOVSKIS
PAGROBĖ VILNIŲ

JONAS GREBLIAUCKAS

s.

darbininkas

Penktadienis, Lapkričio 20, 1936

NEPAPRASTAS “DARBININKO”

TREČIADIENI

LAPKRICIO-NOV. 25 d., 1936

ELKS BALLROOM
Cambridge, Mass

8 Magazine St.

NEAR CENTRAL SQUARE

PROGRAMA
DAINOS — Išpildys grupė dainininkų 15—30 min.

— SPORTAS — kumštininkai išpildys 15 minučių,
Vadovauja sportininkas Jonas Tėtulis.
— ŠOKIAI — gros BOSTONIANS orkestras,
Vadovauja Juozas Antanėlis.
— SKRAJOJAMASIS PAŠTAS - Naujiena iš Lietuvos
Vadovauja p. O. Siaurienė.

Dalyvauja:—

Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Tamulionis, A. šlapelis ir p-lė M. Gribaitė.

Pradžia 7:30 vai. vakare, šok ai prasidės 9:00 va
landą vakare ir baigsis 1:00 vai. ryte.
Visi kviečiami kuoskaitlingiausiai atvykti j me
tinę “DARBININKO” pramogą. —
RENGIMO KOMISIJA.

VISI Į DARBININKO METINĮ BALIŲ!
Z
Kun. M. Brundza toli stoties, gaisras; dega,; Tai gražus, uoluotuose rėmęs ant kardo, kita gi
TRISDEŠIMTS
PIRMAS
METINIS
liepsnoja stiklo fabrikas. kalnuose miestas. Kokie rodo žemyn, lyg sakyda
Kelionės Įspūdžiai
Pravažiavus stotį Aling- gražūs parkai, vieni už ki mas: “Čia tur būt miestas
sas tuoj pradėjo žybčiot tus gražesni ir didesni, Gotenborgas ir uostas”.
Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS
miškuose elektros žibu kaip gražiai sutvarkyti
(Tęsinys.)
smarkų traukinio judėji riai. Tai Gotenborgo gra gėlynai. Kokia pavyzdinga O uosto didumas! Vieną
Daugelyje vietų, ypač že mą, taip jis smarkiai ėjo. žūs priemiesčiai. Netrukus švara. Tikrai švedai gali dieną bandėm eiti į vieną
keletą kilometrų.
-------- Rengia--------mumose, buvo matyti lau Mūsų greitasis trauki privažiavom ir Gotenbor- ja didžiuotis. Kaip puikios pusę
Kur
tu
čia
galą
prieisi!
Lietuvos Sūnų Draugystė, Cambridge, Mass.
kus drenuojant. Dvarų ir nys iš Stokholmo į Goten- gą. Kaip jis didingai atro mokyklos kaip pradžios Visur laivų laivai, jų akįs
Padėkavonės Dienoje — Thanksgiving Day,
didelių ūkių nesimatė. Ke borgą ėjo 6y2 vai. Jis sto do elektros jūrų šviesoje! taip ir gimnazijos, kiek jų neužmato, vieni už kitus
liai visur geri, dažniausiai jo tik didesnėse stotyse.
daug, kokie pastatai. Kaip didesni ir gražesni. O koks
plentai. Ketvirtą valandą Tokių stočių turėjome 13. Agentas mus ir čia pati gražiai sutvarkyta senelių čia judėjimas! Laivai tik Lapkričio-Nov. 26 d., 1936
traukinio- restorano tar Gražūs vaizdai važiuojant ko ir nuvežė į nuosavą prieglaudos, čia visas mie i siuva ir siuva į visas pu
CYPRUS HALL
nautojas eidamas per va nuo stoties Gnesta, kur iš Švedų - Amerikos linijos stas kvartalas: vienur pa ses. Susiradom ir savo lai
✓
viešbutį
Strand
Hotel,
prie
40 Prospect St.,
Cambridge, Mass. ✓/
gonus ir į būgnelį mušda visų pusių gražūs miškai
vą
“
Drottingolm
”
.
Jis,
bėgusiems, kitur raišiems,
✓
✓
Pradžia 4 vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos
mas šaukia kavos. Einam ir ežerai ir nuo stoties La- pat uosto. Tai didelis, ke kitur akliems, tai vėl kito baltas, kaip gulbė, gražus
/
turių
aukštų
viešbutis,
z
ir
didelis,
pamaniau
ne
ir mes. Keleivių pilnas re ’ xa, kur traukinys eina
✓
kiems invalidams, tai mo baisu bus juo leistis per
švarus
ir
patogus.
Jame
z
storanas, vos spėjom už kalnu, o į visas puses toli
Kaip senus taip ir jaunus visus širdingai kviečiame daly zz
terims ir t.t. Kaip puikiai Atlanta. Sugrįžus penkta
gyvenome
4
dienas,
taigi
vauti mūsą baliuje, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir su zz
imti tuščią vietą. Netolie matosi gražios lygumos ir
atrodo
švedų
moterų dienio vakarą į viešbutį draugais
buvo
laiko
ir
progos
ap

pasymatyti. Muzikantai yra paimti vieni iš geriau z
se nuo mūsų sėdi du po- gražūs žaliuojanti laukai.
z
siu.
George
Lang’s Hi-IIatters Broadcasting orkestrą
draugijos
restoranas
ir
z
z
riakai. Vienas, jau “links Prie stoties Cardsjo pel žiūrėti uostą ir miestą. parkas, kaip su skoniu čia pasitinka mus jaunas ir
Bus ir gėrimų: alaus ir minkštų.
z
Gotenborgas,
tai
pirmas
sa
mandagus
vyrukas
ir
šy

z
Visus
širdingai
kviečia
KOMITETAS.
mas”, išsitraukęs iš kiše- į kės ir krūmai. Čia matėsi
z
sutvarkyti gėlynai. Ir ką psodamas su mumis lie
srszsjsrszsrszs.š.'s.srszs.sjs.v.
niaus butelį degtinės nor Žemaitiško tipo tvorų, tai- vo didumu po Stokholmo, čia viską taip greit įsitė- tuviškai
“labą vakarą”.—
260 tūkstančių gyventojų,
pavaišinti ir savo ben gi ir prisiminė mūsų gra taigi kas jį apeis, kas taip mysi, ką čia viską paste Na, ugi iš kur čia lietuvis
drakeleivį, bet blaivasis žioji Žemaitija. Čia daug
greit apžiūrės. Taigi pas bėsi ir atsiminsi autobusui atsirado Švedijos gilumoj, ✓
tuoj jam mirktelėjo, paro akmenų, taigi daugelyje kutinę dieną, prieš išplau greit pro viską lekiant.
I paduodamas jam ranką, z’MERRIFIELD CREAMERY
dęs pirštu į mane, kad tai vietų akmenų tvoros. Ir
klausiu jo. — Gavau pra
PIENINE
kunigas mato ir patarė kiek čia įdėta darbo! Šve ksiant laivui, agentas au Kokių gražių paminklų. nešimą iš Stokholmo nuo >•
(Antano Pyragio paveldėtojas)
tobusu visą valandą važio Gal gražiausias ir žymiau
jam butelį paslėpti. Tas dai darbštūs ir tvarkingi,
p.
Domeikos,
Kun.
Klebojo mus po miestą, žymiau sias tai karaliaus Gustavoi ne, kad Tamstą aplanky- Į
Mes perkame visą pieno kiekį nuo p. Piragio
susiraukė, bet visgi pa jie moka sunaudoti savo
I ir tęsime aprūpindami visus aukštos rūšies pienu.
siomis
ir
gražiausiomis
Adolfo, to miesto įkūrėjo,, čiau, taigi džiaugiuosi su- i
klausė ir butelį vėl įsikišo; gėrybes ir turtus. Baisus
Mes pristatysime pieną į Jūsų namus kaip tik
gatvėmis,
aiškindamas
jo
ką vaizduoja ir pats pa. radęs Tamstas, atsako vy prieš
į kišenių. Bet ir mes gė- vaizdas buvo privažiavus
pusryčių laiką, kiekvieną dieną.
Tikrai yra ką minklas. Didingai stovi rukas ir persistato mums.
X
cm kavą,
,
rėm
kaip girti, ap- stotį Skovde. ŽlUTim pro.įžymybes.
Telefonuok
— 568-W
Athol, Mass.
i
laistydami staliuką per langą, ūgi didžiausias, ne-Į pamatyti, kuo pasigerėti, karalius viena ranka pasi-!
(Bus daugiau.)
v•
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