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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Karalius Atsisakė Nuo Sosto

tradienį, gruodžio 8 d., Ne
kalto Prasidėjimo P. švč.
šventėje, ryte mirė kun.
Antano Tamoliuno, “Dar
bininko” uolaus bendra
darbio motina. Laidotuvės
įvyksta šiandien, gruodžio
11 d.
LDS. Centras ir “Darbi
ninko” Redakcija vienuo
liui, kun. Antanui Tamoliunui, nuoširdžiam “Dar
bininko”
bendradarbiui
reiškia gilią užuojautą dėl
jo mylimos motinėlės mir
ties.

ŠV. TĖVAS JAUČIA ŠIR
DIES SILPNĖJIMU

Londonas, Anglija —

Parliamentas ir ministerių kabinetas per visą sa
vaitę nieko daugiau ne
svarstė, tik kokių priemo
nių imtis jeigu karalius
neatsisakęs nuo sosto, ves
tų divorsuotą amerikietę.
Gruodžio 9 d., susirinkę
ministeriai, svarstė kaip
išeiti iš susidariusios pai
niavos. Posėdis užsitęsė
net iki 3 vai. ryto, gruo
džio 10 d. Prie ministerių
kabineto rūmų, nepaisyda
ma šalčio buvo susirinkusi
minia žmonių ir išstovėjo
visą
naktį, laukdama
sprendimo, bet nesulaukė.
Pasibaigus posėdžiui, vie
nas pasiuntinys iš ministerių rūmų nunešė į kara
liaus rūmus, Fort Belvedere, ilgą, siaurą metalinį
bakselį. Spėjama, kad ja
me buvo garaliaus atsisa
kymo nuo sosto dokumen
tas, kuri nunešė karaliui
pasirašyti.
Britų monarkijos istori
joje buvo Įvykių, kad ka
ralius: Edwardą II, Ri
chardą II ir James II pri
vertė atsisakyti nuo sosto,
bet Edwardas VIII pats
“laisvai” atsisakė, nes ki
tos išeities nebuvo.
Parliamente perskaitė
karaliaus atsisakymo do
kumentą
ketvirtadienį,

Gruodžio 10 dieną, kara
lius Edwardas VIII atsisa
kė nuo sosto dėl divorsuoVatikanas — Šv. Tėvas t°s moters , p. Simpson.
įvykis Britų
; Popiežius Pijus XI, einąs Tai -pirmas
, .. ....
79 m. amžiaus, šiek tiekim"nsrklJos lstorl-loJ-., kad
sustiprėjo, bet širdis ne karalius savanoriai išsiža
veikia normaliai, ir tas dėtų sosto.
Anglijos karaliaus apsi
priverčia jį gulėti lovoje.
Pasimelskime, kad mūsų sprendimo laukė valdžia
Į Bažnyčios Vadas išsveik- į ir piliečiai per visą savai
tę. Visoje Britų imperijo
tų.
Čia parodo darbininkų streiką automobilių dalių dirbtuvėje, South Bend,
je buvo didžiausia sensa
Ind.
Darbininkai
sustojo
dirbę
dirbtuvėje,
bet
iš
dirbtuvės
atsisakė
išeiti.
VIETOJ STALINO
PRATĘSĖ DARBININ cija, kada karalius EdJiems
pristatydino
maistą
jų
žmonos,
seserys,
dukterys.
Darbininkai
streiką
wardas VIII pasisakė ve
VOROŠILOVAS?
KAMS LAIKĄ
laimėjo. Kompanija sutiko pripažinti uniją ir tartis su unijos viršininkais dėl
siąs du kart divorsuotą aI
merikietę moterį, Wallis
Washington, D. C. —
Esą Stalinui pastaruoju algų ir darbo valandų.
Kadangi daug darbininkų ! Warfield Simpson.
laiku tenka susidurti su
nesuspėjo išpildyti Sociadideliais sunkumais. Ka
Madrido Gatvėse
Tebesilieja Kraujas
____ _______________________________ __ _____ _ lio Saugumo blankų iki
dangi numatoma, kad ko
va su trockininkais gali Madridas, Ispanija —
14 UŽMUŠTA 0RLAI- .ANGLIJA, PRANCŪZIJA £ruodž_10į5 d’ tai vald?įa
užtrukti gana ilgai, mano Gatvėse ir miesto apylin VIUI NUKRITUS ANG- SICLO ISPANIJAI KARO ?[a}ęse Ialką
gruodžio
ma, kad tų sunkumų atsi kėje tebeina žiaurūs mū
LIJOJ
KLAUSIMĄ IŠSPRĘSTI
.dienos, s. m Tokio prarasią vis didesnių. “Echo šiai tarp socialistų - ko
*to*
tęsimo negavo darbdaviai.
BALSAVIMl
r> <. .u.. . •
I
de Paris” talpina Henri de munistų - anarkistų ka
Patartina visiems darbi

Croydon,
Anglija
—
Čia
Kerrilis straipsnį, kuria riuomenės ir sukilėlių. Vi
ninkams, kurie dar nėra
nukrito pasažierinis orlai Londonas, Anglija —
me rašome, kad
sulaukę
65 metų amžiaus,’
Britanijos
ir
Prancūzijos
sur
trūksta
maisto.
Šal

vis
ir
užmušė
juo
važiavu

jei šiuos sunkumus Sta
valdžios pasiūlė Vokieti I tuojau išpildyti blankas,
čiai dar labiau prispaudė
linas neįstengtu nugalė gyventojus, nes neturi ku sius 14 žmonių. Tik trys jai, Italijai, Portugalijai j kad gauti federalės pen
žmonės išliko gyvi.
ti, tai jo vietą užimtų
ir Rusijai bendrai susitar sijos numerį. Jeigu kurie
ro.
Dreba
nekūrentuose
Vorošilovas.
darbininkai negavo blanti
ir
pasiūlyti
Ispanijos
namuose
arba
požemiuose.
TURKIJOJ
POTVYNIAI
Autoriaus nuomone, armi
žmonėms
civilio karo kos, tai tuojau tenueina į
gavę orlaivių
jos pozicijos kasdien vis Raudonieji
bile paštą ir gaus.
klausimą
išspręsti
balsa

iš
Rusijos
puola
sukilėlius
labiau stiprėjančios, ir ga iš oro. Besišaudydami pa Ankara, Turkija — Ada- vimu, būtent, pasisakyti
limas dalykas, kad greitu šovė
noj, pietinėje Anatolijoje i ar jie nori socialistų - ko RAUDONŲJŲ TERORAS KUN. V. PUIDOKAS.
du
Prancūzijos
laik

DETROITE
laiku
raštininku, kurie iš Madri išsiliejo Seyhan upė. Išsi munistų valdžios ar fašis
Šv. Kazimiero lietuvių par.
sovietuose būsianti įves do lėkė į Paryžių. Raudo liejęs vanduo nunešė na tų. (Greičiausia, kad Ispa*
Detroit,
Mich.
J. E. (Westfield, Mass.) klebota grynai karinė dikta- nųjų karo vadovybe sako, mus ir visą potvynių vie- nijos žmonės nenori nei
" '' vili Ai
kad tuodu—teikraštmmktr tose -gyvenusių
Stalino padėtį blogina dar pašovė iš vokiečių orlai turtą. Apie 50,000 žmonių fašistų, bet jie nori demo kalbėdamas Katalikų Šei- dąrbis ir rėmėjas. Lapkri 3:15 ir 3:30 vai. po pietų.
čio 22 d. jo parapijiečiai Bilius įneštas, kad legali
ir tai, kad Vorošilovas y- vio. Kaltina Vokietiją.
liko be pastogės.
kratinės valdžios, kuri pil mos Gyvenimo metinėje
•VI —
Į
konferencijoje,
pareiškė,
ra griežtas santaikos su
dytų daugumos piliečių■ i kad jei komunistams ir labai iškilmingai jį pager zuotu karaliaus abdikavibė. — Pagerbimo bankie- mą. Taipgi tame pačiame
Vokietija šalininkas, kam BAISCS POTVYNIAI 500,000 ŽMONIŲ UŽMUŠ valią ir reikalavimus).
I
toliau
taip
laisvai
bus
leis

te dalyvavo daug svečių biliuje pakeičiamas įstaty
atkakliai priešinasi Stali
FILIPINUOSE
TA ISPANIJOJ
Britanija ir Prancūzija
ta
skleisti
savo
pragaiš

kunigų, miesto mayoras ir mas kas turi užimti atsi
nas. Esą,
pasiuntė notas Europos
tingas
teorijas,
tai
neužil

Vorošilovas..... palaikąs
kiti
viršininkai, pasaulio- sakiusio karaliaus sostą;
valstybėms Ispanijos civi
Washington, D. C. —
Manila,
P.
I.
—
Cagayan
go
susilauksime
Detroite
santykius su kai kuriais
nys lietuviai profesionalai nustatoma kiek turi gauti
lio karo reikalu pereitą
aukštaisiais reicho kari upės slėnyj ištiko didelis Admirolas Gary T. Gray- penktadienį. Tokiam su ir visose Jung. Valst. rau ir visi parapijiečiai. Tai pinigų išsižadėjęs sosto
potvynis, kuriame žuvo son, Amerikos Raudonojo
donojo teroro.
ninkais.
buvo parapjiečių dalinis karalius.
tūkstančiai žmonių. Visos Kryžiaus pirmininkas, grį manymui priduoda daug Garbingasis Ganytojas atsilyginimas
savo klebo
šelpimo įstaigos puolėsi žęs iš Ispanijos pasakoja, svarbos, nes jis padarytas ragino konferencijos daly nui, kuris VVestfielde per Anglijos karaliaus sostą
gelbėti dar išlikusius nuo kad Ispanijoj nuo pra Tautų Sąjungos suvažia vius smarkiau veikti prieš pustrečių metų pavyzdin užima jaunesnis karaliaus
potvynio gyventojus. Van džios civilio karo užmušta vimo išvakarėse. Tautų komunistus ir jų raudoną gai darbuojasi. Įvykusio brolis Dūke of York. Jis
duo sunaikino ištisus mie 500,000 žmonių. Amerikos Sąjungos suvažiavime bus jį terorą.
bankieto platus aprašy pasirinksiąs vardą — Jur
Raudonasis Kryžius davė svarstomas Madrido - Va
stelius.
tilpo “Darbininke” gis VI.
§56,000 Ispanijos gyvento lencijos raudonųjų val MIRĖ ŽYMUS RAŠYTO mas
Kitas klausimas kyla dėl
No. 93.
‘
džios skundas prieš Vokie
DU LIETUVIAI “ALL jų sušelpimui.
JAS
karaliaus
apsivedimo su
tiją ir Italiją dėl jų pripaAMERICA” TYME
p. Simpson. Pagal įstaty
Iš suimtųjų Maskvoj 18
• žinimo Burgos valdžios.
Roma, Italija — Gruo TAUTŲ SĄJUNGA ĮSPĖ mus, karališkos šeimynos
KĄ
DABAR
VEIKIA
žmonių jau sušaudyta.
Associated Press pa VILNIAUS TREMTINIS Prancūzija taipgi atsi džio 10 dieną mirė žymus JA ANGLIJĄ - PRANCŪ narys negali apsivesti su
Prancūzų laikraštis “Ma skelbė savo išrinktąjį taip
ZIJĄ
KUN. N. RAŠTUTIS? šaukė ir į Jung. Valsty italas rašytojas, Luigi
paprasta moterimi arba
bes, Pietinę ir Centralinę Pirandello, kuris 1934 m.
lin” rašo, kad nėra jokių vadinamąjį “Ali America”
mergina be karaliaus suti
Ameriką
ir
į
Vatikaną,
žinių, ar jie sušaudyti po 1936 metų futbolo tymą.
laimėjo
Nobelio
dovaną
už
Atvykęs į Kauną, jis su
Geneva — Tautų Sąjun kimo.
teismo, ar jokio teismo Šis tymas yra sudarytas stojo pas prel. Dambraus prašydama paremti tą su pasižymėjimus literatūro ga įspėja Angliją ir Pran
proceso visai nėra buvę. iš vienuolikos gabiausių ir ką - Jakštą. Kaip patyrė- manymą.
jecūziją dėl padaryto žygio KARALIUS BE KARŪ
Esą,
žymiausių Kolegijų ir Uni me'. šv' Kazimiero dr-ja DU TOKSTANCIAI MIlI.
karo klausimą be jos pri
NOS
tarp kitų sušaudyti bu versitetų futbolo žaidikų nori Ji {traukti j dr-jos CININKę žovo ISPA. VOKIETIJA TURI AUG tarimo ir sutikimo. Lenki
TI AR ŽLUGTI
vęs “Izvestijų” redakto visoje šioje šalyje. Smagu darną.
ja pasiuntė protesto notą Karalius Edwardas VIII
NIJOJ
rius Radekas, Petako- pažymėti, kad tame tyme
_____
prieš tarptautinių jėgų ki bus pirmas Anglijos moBerlynas, Vokietija —
matosi ir dvi aiškiai lietu TĖVAS PATARIA VAI
vas ir Sokolnikovas.
Seville, Ispanija — Suki Dr. Hjalmar Schacht, kal šimąsi į Ispanijos viduji narkas, kuris išsižadėjo
viškos pavardės, būtent:
KAMS PASIKARTI
lėlių vadovybė praneša, bėdamas' Geographijos ir nius reikalus.
sosto dar nebūdamas apStarkevičius iš University
kad per paskutines kelias Statistikų
of Washington ir Buivi- New York — Šiomis die« dienas
organizacijos ŠVEICARIJOJ TEISIA karunavotu. Edwardas už
Madride
užmušta
das iš Marųuette Univer nomis Teismas svarstė mi- virš 2,000 raudonųjų mili- šimtmetinėse sukaktuvėse NACIŲ VADO ŽUDIKĄ ėmė karaliaus vietą tuo
jau po savo tėvo mirties,
pareiškė, kad Vokietija j
siteto.
Sport.
rusio Giuseppe Galo testą- cininkų. Sužeista taip pat turi gauti kolonijas ir plė-l Chur, Šveicarijoj
Čia sausio 20 d., 1936 m.
mentą, kuriuo jis savo 5 tūkstančiai.
stis, o jeigu ne tai turės prasidėjo kriminale byla
Norwood, Mass. — Sek
vaikams paliko po 5 cen------------įvykti
ekspliozija, kuri su- vieno studento, žydelio, Anglijos biznierių apskai
madienį, gruodžio 13 d.,
tus
ir
patarė
už
tuos
penKIEK
PARDAVĖ
MIŠKO
LIETUVON
drebins visą Europą ir vi- kuris kaltinamas už nušo- čiavimu, valdžia turės
vakare, Šv. Jurgio lietuvių
kis
centus
nusipirkti
virvę
----------nuostolių dėl kara
Per
pasaulį. Kitos valstybės vimą nacių vado, Wilhelm daug
par. svetainėje įvyks gra
ir pasikarti. Vaikai reika- Kaunas — Per pastarą- są
liaus
Edwardo VIII, nes
žus vaidinimas. Montello DARBININKO lavo, kad teismas tokį sias miškų varžytines iš turėtų susilaikyti nuo var- Gustloff. Žydelis studen- jam atsisakius nuo stosto
____ Frankfurter
_________ Jperniek
. . eina visas prisi
lietuvių parapijos choro
LAIVAKORČIŲ
žiaurų testamentą panai- 24 urėdijų parduota sta- žymo Vokietijai plėstis, tas, 1David
sako
Dr.
Schacht.
kaltu
neprisipažįsta.
Jis
vaidintojai, vadovaujant
kintų. Giuseppe Galo savo čio miško už 2.127.610 lt.
ruošimas jį karūnuoti. KaTai
naujas
grasinimas
sako,
kad
tai
esą
provokamuzikui p. K. Vaškui, at
testamente paliko $17,000 Daugiausia
parduota
, runavimo iškilmės būtų įĮĮĮĮĮĮMĮ
IMi iš pasaulio taikai.
cija.
vyksta suvaidinti drama
savo
draugui,
Emalia
Movykusios gegužės 12 d.,
Varėnos
urėdijos.
Pirko
xJ^pa-arnaviha\
tinį veikaliuką “Revoliuci
zzara. Teismas išklausęs vietos pirkliai ir medžio
1937 m. Į tas iškilmes bu
s. CfRlAUN
ja”. Montello vaidintojai
liudininkų, pripažino, kad prekybos firmos. Eksploa Darbininkų Radio Programa vo pakviesta ir Lietuva.
šį veikalą jau nebe pirmą
Giuseppe Galo buvo pilno tuoti pradės apie gruodžio
Bet dar daugiau nuostolių
kartą vaidina. Bet šioje
proto, kada jis darė savo pradžią ir eksploatuos per
turi
biznieriai, kurie prisi
šeštadienį, gruodžio 12 dieną, 2 vai. po pietų įkolonijoje bus naujienybė.
testamentą. Gal ir buvo 1—2 metus.
vyks Darbininkų Radio Programa iš stoties WCOP, gamino vėliavučių, ženkle
Taigi visi tesusirenka 366 W
pilno proto, bet kur širdis? Prieš Kalėdas numaty Boston. Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocyc- lių, ir kitokių daiktelių at*
pamatyti “revoliucijos”.
Tai baisus pasmerkimas tas dar vienas didelis sta . les ir klausytis gražių patrijotiniu dainų, muzikos ir i žymėjimui Edwardo VIII
Rap.
V
1 kalbų.
* I karūnavimo iškilmių.
vaikams.
I čio miško pardavimas.
- — .------ k

•" y

MONTELIEČIAI VAIDINS
NORWOODE

•v

VAŽIUOKITE

DARBININKAS

Penktadienis, Gruodžio 11, 1936
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miinm

VIETINĖS ŽINIOS

LDS. N. A. APSKRIČIO
SUVAŽIAVIMAS

STANLEY S RADIO SHOP
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

{VAIRUS SKELBIMAI
MUZIKAS

LDS. N. A. Apskričio
LDS. 1-MOS KUOPOS
miero bažnyčioje, WorcesRAPOLAS JUŠKA
vedamų darbų apie 12,000 pusmetinis suvažiavimas
SUSIRINKIMAS
ter, Providence ir Nashdarbininkų. Taipgi atlei įvyks gruodžio 27 d., 1 va r Moko muzikos, piano
-------ua. Vietiniai Šv. Petro
džiama daug darbininkų landą po pietų, šv. Kazi į ir dainavimo. SpeciaLDS. 1-mos kuopos me- bažnyčios kunįgai bus išir kitose valstybėse. Prez. miero par. svetainėje, 349 5 les p a m o k a s duoda
tinis susirinkimas įvyks vazlavS l atlaidus,
JEWELER
Roosevelt atsišaukė, kad Smith St., Providence, R.
J5-- 'andujti.
vaikams.
ketvirtadienį, gruodžio 17
Dealer in Ali Kinds of Silver and Gold Articles:
priimtų darbininkus į pri- I. Į šį suvažiavimą kvie
Gruodžio 17 d., Šv. Pet
d., š. m., 7:30 vai. vakare, ro lietuvių bažnyčioje, bus
Adresas:
Diamonds, Rings, Watcli es and Fountain Pens
i vatines įstaigas, bet darb čiamos visos LDS. N. A. į
Šv. Petro par. svetainėje,! adventinės
98 Tonananda St.
daviai nelabai nori klau Apskričio kuopos prisiųsti
išpažinties
BIKTIISTONES
BIRTHSTONES |
Repaįring of Ali Kinds
492 E. 7th St., So. Bosto klausimui kunigų talka ir
syti. Taigi kaikuriems savo atstovus. Bus svars
Dorchester, Mass.
Jan.—Garnet
July—Ruby
Open Even.ings
ne. Visi nariai kviečiami pamaldos, berniukams —
Feb.—Amcthyst
Aug.—Sardonyx
darbininkams
bus
nelinkstomi svarbūs dienos klau
Sept.—Sapphire
Mar.—Bloodstone
atvykti, nes bus valdybos mergaitėms, jaunimui ir
mios Kalėdos. Bet ką pai simai dėl organizacijos ge
Apr.—Diamond
Oct.—Opai
366
W.
Broadway
rinkimai sekantiems me kitiems norintiems, 4 v. p.
May—Emerald
No v.—To pa z
so tie, kurie gyvena per rovės.
Tel. COLumbia 8053
Jane—Agate
Dec.—Turgaoise
tams.
Valdyba. p., vien suaugusiems žmo
So. Boston, Mass.
tekliuje. Darbininkai paTaipgi primename kuo
į tys turi susirūpinti savai
nėms, 7:30 v. v. Ąbu pa
ŽINUTES
mokslu• v pasakys
kun. bonus’us pusę mėnesinės vo kaltinamas už važiavi- siais, ir padėti vargo ir poms. kad patikrintų savo
_______
duokles į apskritį. Kurios
Pranciškus Strakauskas. algos
303 West Broadtvay
arba
mažiausia mą automobiliu būdamas skurdo prispaustiems.
Lapkričio 14 d., Bronius į
esate
užvilkusios,
prašo

—
So. Boston, Mass.
$40.00. Tokią dovaną gaus alkoholio įtakoje ir kitus I
Marcus — Majauskas,
me atsiteisti.
KUN. JENKAUS PA
—v•
Užlaiko įvairios rūšies
krikštytas Šv. Petro baž SKAITA APIE ISPANIJĄ ne tik Bostono skyriaus nusikaltimus. Jis kaltu ne Massachusetts valstybės Apskričio Valdyba:
darbininkai, bet visų sky prisipažino. Bet prisaikin- elektoriai pirm a d i e n į.
likerinių gėrimų
nyčioje, So. Boston, Mass.,
J.
Kumpa,
Pirm.
rių
Naujoje
Anglijoje.
buteliuose.
tieji teisėjai, išklausę liu gruodžio 14 d. susirinks į
apsivedė su Martha A.
M. Urmonienė, Vice
Gruodžio
6,
bažnytinėj
dininkų,
Dr.
Mackey
priBostoną
—
Statė
House,
ir
Šv. Juozapo
Campbell,
v•
pirmininkė, Tel. SOUth Boston 9252
valstybės sekretoriui pir
bažnyčioje, Salėm, N. H •> salėje, Merginų Sodalicija, IŠ BOSTONO Į EUROPA pažino kaltu.
T. Versiackas, Sekr.
mininkaujant, kiekvienas
prie kun. J. J. Boyd, ir kuriai pirmininkauja Ane PER 24 VALANDAS Į
<
A.
Zautra,
Ižd.
lė
Marksaitė,
buvo
paruo
elektorius
atiduos
savo
---------------i
RODYS
JUDAMUS
PA

buvo
Jonas
liudytojų
balsą už kandidatą į Jung.
VEIKSLUS IR KAL
Campbell ir Marcelė Mar- šusi paskaitų vakarą.
Pan-American Airways
Sodaliečių
vadas
kun.
K.
Valst. prezidentus vir• vice timą matė Šiaurės, Rasei
Slinkimas, PlaiskaBĖS
tin.
praneša,
kad
1937
m.
bus
nos
ir Niežtėjimas yJenkus skaitė įdomią pa
nių,
Panevėžio,
Šiaulių
ir
prezidentus. Visi žinome,
ra priežastis plikimo.
kitų
apskričių
gyventojai.
skaitą apie Ispaniją. Ją į- įvestas nuolatinis orlai
piliečiai savo balsais
Mano Vacum Process,
Gruodžio 13 d., 7 v. v., liustravo spalvuotais pa viais susisiekimas Jung. Sekmadienį, bažnyčioje l kad
Meteoras
buvęs
dviejų
Electric
Vibrassagc
išrinko prezidentu Roosebažnytinėje salėje, W. 5thj veikslais. Atsilankiusieji Valstybių su Europa. Per kun. F.A. Virmauskis pra- I veltą
Pagelbės atgauti
spalvų:
mėlynos
ir
gelto

vice-prezidentu
plaukus,
St., So. Bostone, kun. Ju I turėjo progos įgyti aiškų 24 valandas bus galima iš nešė sekančią žinią. Jis Gardner,ir bet
nos. Jis kritęs ugnies ka
ark su manim. Veltui
tas
rinkimas
išbandymas.
ras rodys, katalikiškai vi-j vaizdą Ispanijos, su 'jos Bostono pasiekti Europą. sakė, kad Pranciškaus neturi legalės vertės. Pre muolio pavydale, kuris ar
Brolija prašiusi jį pa
suomenei, krutamus pa brangia senoviška arkiir vice-preziden- tėdamas į žemę vis didė
veikslus “Šv. Pranciškus” tektūra ir daugybe majes DR. MACKEY PRIPA kviesti su paskaita kun. zidentas
jęs. Žemės visiškai nepa Valandos: Antradieniais, ketvirta
Jurą iš Lawrence, Mass. tas bus išrinktas kada vi- siekęs, meteoras suskilęs į dieniais
ir kalbės.
ŽINTAS KALTU
ir šeštadieniais 10—12 ry
totiškų bažnyčių, katedrų
Kuomet jis buvęs su dva i sų valstybių elektoriai su- kelias dalis ir tuo pačiu te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
Vakaro vadovybė — ir vienuolynų. Kas dabar
niais 1G—12 tiktai.
I sirinkę atiduos savo balsą
•v
■■ ■
■■
-J
Pranciškonų Brolija kvie žinoma didžiumoje yra iš
 Suffolk Superior Teis sine pagalba, per 40 va už tą ar kitą kandidatą. metu pasigirdęs trenks v----- ■- ■ 1 ■
landų atlaidus, Lawrence,
čia visą visuomenę at griauta raudonųjų.
mas sprendė Dr. C. E. Ma- jis perdavęs kun. Jurui Kaip
paprastai
būna, elek- mas. Meteorą lydėjusi il
.
.
,
.
silankyti.
Po šios paskaitos, Šv. ckey, Bostono School Co- Pranciškonų pakvietimą. ^or1^, įalsuoJ’ al už tuos ga dūmų uodega.
Petro parapijos choro gru miteto nario bylą. Jis bu- Kun. Juras pareiškęs, kad
buriuos pilie- Vytauto Didžiojo univer
Sekmadienį, gruodžio 13 pė, vadovaujant muzikui
BAKERY
Savininkai:
d. prasidės 40 valandų at R. Juškai gražiai ir jaus IŠVAŽIUOJA I FLORIDĄ jis gali rodyti krutamus čiai išrenka savo balsais. siteto gamtos - matemati
Bet
elektoriai
gali
balsuo

kos
fakulteto
dekanas
J.
Trasas
ir P. Gelžinis
laidai lietuvių Šv. Kazi- mingai pagiedojo keletą Jeigu kas norėtų pigiai paveikslus, rodyti iliustra
Kepa iš geriausios rūšies miltų
ti
ir
priešingai.
prof.
Žemaitis
ir
geofizi

giesmių.
nuvažiuoti į Floridą, tai p. cijas (slides), skaityti pa- _____________________ kos katedros vedėjas prof. juodą Ir baltą duoną. Reikalaukite
North Brighton Bakery
Po pertraukos, kun. Jen J. Končius galėtų nuvežti skaitą, ar taip kalbėti. . i r tii u n O ? I U I fi 0 Sleževičius tuo reiškiniu krautuvėse
duonos su raide “S”.
prieita
prie
susitarimo
LltlUvUuZInlUv
kus rodė spalvuotus pa net keturius asmenius. Iš
B
susidomėjo ir pradėjo rin North Brighton Bakerv
šiokio: kun. P. M. Juras
Tel. S. B. 2805-R Į veikslus ir juos įdomiai ai važiuoja
Sausio-Jan.
1,
kti
žinias. Duomenims pa 64- Lincoln. St., Brighton, Mass.
*
LIETUVIS
Dėl sąlygų kreipki gruodžio 13 d., 7 v. v., baž ĮDOMI BYLA LIETUVOJ sitvirtinus, gamtos - ma
I škino iš “Ben Hur” apysa 1937.
Tel. Stadium 8411
X
L
I
kos. Kadangi apysaka tės laiškais arba ypatiškai nytinėje salėje, W. 5th St.,
tematikos
fakultetas
imsis
So.
Boston,
Mass.,
rodys
i
į “Ben Hur” susijungusi su
J. Končius,
biznieriai, pramonin
įSegzaminuoju aki;J
judamus paveikslus iš Šv. Viena, netoli Panevėžio žygių nukritusiam meteo kai,Profesionalai,
kurie
skelbiasi
” tik
mūsų
Išganytojo
Kristaus
57
Battery
St.
akinius- Ę
priskiriui
rui ar jo dalims surasti. ini verti skaitytojų “Darbininke
gyvenanti,
moteris
išnuo

paramos.
Pranciškaus
Asižiečio
gy

kreivas :akis atitie i gyvenimu, tai ji buvo vi
No. Abington, Mass.
Tsb. Visi skelbkitės “Darbininke".
j
ginu ir amblijoniS:
venimo. Baigęs paveiks mavo savo ūkį ir išvyko
i koše (aklose) akyse sugrąžinu = siems ypatingai įdomi, ir
lus rodyti, jis kalbės apie gyventi kitur. Namuose
Į šviesą tinkamu laiku.
labai tinkanti šiam Ad
: PAIN IEXPEHER1
katalikų darbininkų gyve- pas nuomininką paliko šuJ. L. PASAKARNIS, O. D.
vento laikui.
nimą.
447 Broadway, South Boston
i nį. Būtų viskas gerai, kad
Žmonių buvo artipilnė
Prisiekęs
Advokatas
Rengėjai
kviečia
visus
(fcJiftiM t
nebūtų įvykęs toks nema
salė. Visi reiškė pageidavi
1
ateiti
ir
pasinaudoti
reta
Nuo
Muskulų
Gėlimo ir
lonumas. Tas pas nuomi
mą, kad daugiau būtų to
Tel. So. Boston 0823
SŪNUS
programa.
Skaudėjimo
LIETUVIS DANTISTAS
kių rimtų ir įdomiu pa Veda visokias provas. Daro vi
ninką esąs šuo vieną vaka
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
reikalaukit visame pasauly
I
----------pagarsėjusio
I
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
skaitų.
Rap.
ANCHOR
sus legalios dokumentus
i FEDERAL NATIONAL rą nubėgo pas kaimyną ir
BALSAMUOTOJAS
PAIN-EXPELLERIO
papiovė porą kalakutų.
i
817 E St. (kampas Broadtvay)
BANKOS DEPOZITOkuris suteikia greitą ir tikrą >
Arti Municipal Building
TURI NOTARO TEISES
KALĖDOMS
palengvinimą
I
RIAI GAUS KALĖDOMS Kalakutų savininkas paSouth Boston, Mass.
254 W. Broadway, So. Boston
S. Boston
ATVIRUTES
I 525 E. Broadway,
Tel. Šou. Boston 2590
nuoreikalavo
iš
minėtojo
5c. NUO DOLERIO
Ofiso Valandos
į
Telefonas: Šou Boston 2732
113
Ames St., Brockton, Mass.
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki Į
bet
mininko atlyginimo,
f
Namų: Talbot 2474
Tel. Brockton 390
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
Geresnės rūšies Kalėdi
Pranešama, kad Federa- pastarasis atsisakė, teiGyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
sas uždarytas subaręs vakarais Ir |
nedčldieniais. taipgi seredomis nuo | nių Atviručių su anglišku
Telephone
Tel. Columbia 2537
lis teismas leido užsidariu- sindamasis, kad ne jo šuo.
12-tos dieną uždarytas.
SO.
BOSTON
tekstu, kurių kainos po
šio Federal National Ban- Į Ginčas pasiekė teismą.
Taipgi nuima ir X-Ray
1058
|aMaaai'at»aa«aaMMaaaaaaaaaaaaaa„««'««*«'««(f«(«««ta«aaaaaaaaaa«e«Mg} 5c., 10c., 15c. ir 25c., gali
kos globėjui prieš Kalėdas Teismas priteisė už kalama gauti Darbininko Ad
BAY VIEW
išmokėti
depozitoriams kutus sumokėti nuominin(GRIGALIŪNAS)
Lietuvis Dantistas
ministracijoje.
$1,062,227. Taigi kiekvie- p.uį par įu0 nesibaigė šuMOTOR SERVICE
(KASPERAS)
ADVOKATAS
nas tos bankos depozito-^ nelio istorija.
STUDEBAKER
Lietuvis
Graborius ir
NOYES DARBININKAI
598 East Broadway,
rius
gaus
5c.
nuo
dolerio.'
Balsamuotojas
(GALINAUSKAS)
Tuojau po teismo, ūkio
Automobilių ir Trokų
GAUS BONUS’US
Viso bus jau išmokėta 35 j ir tuo pačiu minėtojo šuSO. BOSTON, MASS.
Agentūra.
TURI
NOTARO TEISES
Tel. So. Boston 2300
Tel 1761
Room 3 1 centai nuo kiekvieno už- nio savininkė atsiėmė tą Taisome visokių lSdirbysčių auto
494 East Broadway
414 Broadway, So. Boston
mobiline. Taisymo ir demonstravi
Besidence:
, daryto dolerio. Tos bankos
South Boston, Mass.
Noyes
Buick
kompanijos
mo vieta:
šunį
ir
atidavė
vėl
kažin
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048 j depozitorių yra labai daug
Tel. ŠOU Boston 1437
darbininkams šiais metais
1 Hamlin Street
ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po pietų ir
Besidence: 158 W. 7th St
kam. Tada nuomininkas
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną
i ir lietuviu.
ir E. Eighth St.
bus
linksmos
Kalėdos,
taip
Tel. ŠOU Boston 3960
pagal susitarimą.
iškėlė bylą šunio savinin SOUTH BOSTON, MASS.
'i
Patarnavimas Dieną ir Naktį
praneša tos kompanijos
Tel. So. Boston 3520
ir Peter Trečiokas
ATLEIDŽIA DAUG WPA kei. Pas minėtąjį nuomi Joe. tapočiunas
vice-pirm. Connelly,
nes
savininkai
v•
ninką šuo išbuvo keturis
DARBININKŲ
Tel. So. Boston 2660
kompanija gruodžio
15 d.
metus, tai jis, išskaičia
Lietuvis Dantistas
išmokės kiekvienam dar
DARBININKO NAME
Tel. South Boston 0815
Apskaičiuoja m a, kad vęs, kiek kaštuoja šunies
866 Broadway,
bininkui apart algos dar
REAL ESTATE
vien Massachusetts vals- išlaikymas dienai, per i
South Boston, Mass
INSURANCE
tybėje bus atleista iš WPA teismą iš savininkės rei
Parsiduoda dviejų šei h
CONSTABLE
251 W. Broadway, So. Boston
Justice
of the Peace
Graborius - Balsamuotojas
mynų namas —45 Thomas
kalauja per 3 šimtus li Visokios rflSies
apdranda ir tei
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
tų už šunies išlaikymą.
Park. Kaina $5600. Geram
Patarnavimas dieną ir naktj
singas patarnavimas.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
598
E.
Broadway,
So.
Boston
Specialus
Pasiūlymas
Įdomu,
kuo
baigsis
toji
stovyj. Galima pamatyti
Fanerai Home ir Bes.
Suba tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Tel. Šou. Boston 1761
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
bet kokiu laiku. Dėl infor
byla.
Ak.
L
STREET
LIQUORE
STORE
564 East Broadway,
Besidence:
(pagal sutarti)
120 Marine Rd., So. Bostot
macijų šaukite BLU 3141.
So. Boston, Mass.
Parduodam geriausius ivai- ,
Namu tel.: Šou. Boston 2483.
LIETUVOJE
NUKRITU

—'
1 1
' ■
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riu rūšių TONIKĄ, DEG- 1

J. M. Dilis

!

J.DOYLE

PLAUKU SUNKJMAS

Dr. Grady, 327B“«is.
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NORTH BRIGHTON

DAKTARAI

i

OPTOM ETRISTAS

I

GRABORIA!

ADVOKATAI

į S. BARASEVIČIUS IR i
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JUOZAS B. GAILIUS

T

DR. M. V. CASPER

i

JOHN J. GRIGALUS

JOSEPH W. CASPER

DR. S. A. GALVARISKI

ADVOKATAI ŠALNAI

EROMIS KONTRIM

A. L. KAPOČIUS

D. A. ZALETSKAS

Tel. Trowbridge 6330.

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.

JOHN REPSHIS, M. D.

IŠSIRENDAVOJA

(REPŠYS)

Išsirendavoja 5 kamba
rių tenementas su Centraliniu apšildymu ir Janitoriaus aptarnavimu. Nau
jai
ištais y t as. Kreip
tis į “Darbninko” adminis
traciją, 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

,

StrltjUlfr
Slrtii

Visokiose Įtalpose: Bonkoms,
Gorčiais Ir Bačkomis. Visų U.
S. firmų ir užsienio, pasirinkimas didžiausias ir įvairiausias.
POKILIAMS,
VESTUV fi M S..
NAMUOSE VAIšftMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
H vak.
PaSankit SOU-th Boston 4147

;
1
1
|

Pas J. STRIGUNĄ į
196 LST.. SO. BOSTON. MASS.’

st

SIU METEORU SUSIDO
MĖJO MOKSLININKAI

v
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P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

!
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Lapkričio mėn. 12 d.
17:29 m. Šiaurės Lietuvoje
nukrito meteoras. Jo kri*1— «T iTjjHI !!■■

Didžiausia apgavystė yra pretenduoti į valdovus
ir neturėti tam sugebėji
mo.
Ksenofontas.

GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.
i

/

4i

Penktadienis, Gruodžio 11, 1936

DARBININKAS

v

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA iykuose. Žmogus, kuris
Gruodžio 13 d., 3 vai. po nustoja tikėjimo, šio pa
pietų bus priėmimas nau saulio gyvenime mažai
jų narių į Marijos ir Šv. kuo skiriasi nuo gyvulio,
Vardo draugijas. Garbė ; bet mirtis jį skiria nuo
tam, kuris priimamas į gyvulio. Jo siela turės at
vieną iš šių draugijų, neš I kentėtiw už visus
_ _ nusikalti_
tas parodo, kad jie yra mus. Žmonės daug skaito
verti priimti. Visas jauni- apie pasaulį ir prieš tikėji
mas, kuris pereitą pavasa-1 mą, bet mažai apie Amžirį priėmė- Pirmą Komuni- ną Gyvenimą, apie tikėjiją, turėtų priklausyti prie mo dalykus; užtat žmonės
vienos iš šių draugijų. Kas ir atšala tikėjime,
per savo kaltę apsileidėlė, i
daro didelę klaidą. Priėmi Sočiai Security įstaty
mo iškilmėse giedos Soda mas privalomas visiems.
licijos choras.
Darbdaviams ir darbinin
kams buvo išsiuntinėtos
Pereito sekmadienio šv.! išpildyti blankos. Bet ne
Evangelijoje buvo pasaky visi darbininkai tai pada
ta, kad Jėzus atsakė Jono rė. Visiems darbininkams
pasiuntiniams, kad jie pa bus atruokuota nuošimtis,
sakytų ką jie girdėjo ir bet tie, kurie neišpildė ne
matė, i. e. akli mato, raiši turės teisės gauti socialės
vaikščioja, raupsuoti išgy-į apdraudos pašalpų. Lai
ayti, kurti girdi. Jėzus ne-j kas išpildyti blankas pra
kalbėjo apie kūno išgydy-! tęstas. Taigi kiekvienas
mą, bet apie sielos; ir už-! darbininkas teišpildo blan
tat, kad mes nepaklausom ką ir tegrąžina į bile artiir neįsigilinam į Evangeli-j miausį paštą.
jos žodžius, daug kas iš
mūsų atšala tikėjime arba Labai malonu girdėt ir
ir visai nustoja tikėjimo. matyt, kad į dirbtuves vėl
Kūno išgydymai yra tik pradeda priimti ir senespavyzdys, tik įrodymas a- nius darbininkus. Ligšiol
pie svarbiausi išgydymą l senesnieji darbininkai ne
žmogaus sielos. Tas yra turėjo šaltinio pragyvenidvasioje aklas, kuris atša-, mui užsidirbti. Štai stipla tikėjime arba visai jo rūs vyrai, bet jų metai bunustoja; tas raišas, kuris vo priežastimi nedarbo,
neseka Jėzaus keliais; tas Dabar įvyko permaina,
raupsuotas, kurio siela Priima į darbą ir senespusta mirtinoje nuodėmė- nius darbininkus. Geras
je; tas kurčias, kuris ne- dalykas, nes mūsų senesni
nori klausyti Dievo žo- vyrai yra geriausi rėmėdžio. Jeigu žmogus anie jai visų gerų darbų,
šiuos dalykus nors kiek
----------pamąstytų, tai ne taip Pereitą savaitę nuvežta
greit atšaltų tikėjimo ,da- į Wyandotte ligoninę p.
v•

v •

KUN. J. BRUŽIKO S. J. ADRESAI:
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.
Nuolatinis adresas: Rev. .J. Bružikas S. -J., 259 N. 5th Str.
Brooklyn, N. Y.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue,
Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue,

PERKINS SQ.
CASH MARKET
Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway,

Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.,

Tel. SOUth Boston 9367

Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems
parengimams.

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brockert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas
Wbrcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APIELTNKRS BROCKERT’S !r CREMO ALAUS PardavėJas ir Dintrlbutorlns CHARLES tVAYSHVILLE, pristato alų baliam*,

restoranams ir aludėm*. Saukite: Ded. 1731.

3.

nių ir politinių santykių,
šalininkas. Jo iniciatyva
Vokietijoje buvo suorga
nizuota “Europos Rytams
Tyrinėti Sąjunga”, kuri į
i
Vokietiją dažnai kviesda
DOVANA — VĖLIAUSIOS
vo SSSR, mokslininkus.
MADOS KAILINIAIS
Suimti ir abu vokiečių
Kalėdos čia pat. Kiekvienas, lietu
koncesijos
“Labor Leo”
vis galvoja ką pirkti Kalėdų’dova
noms? Bernardas Koraitis, I. J. Fox,
I direktoriai — vokietis Tididžiausios kailinių krautuvės lietu
mig ir Lietuvos pilietis
vių skyriaus vedėjas kiekvienam
P.ačas, vienintelis buvęs
lietuviui - lietuvaitei nuoširdžiai pa
.Maskvoje evangelikų pas
taria savo mylimuosius apdovanoti
torius Štrekas, Vokietijos
geriausios rūšies, vėliausios mados
pasiuntinybės
juriskonsul
kailiniais. I. J. Fox krautuvėje yra
tas ir gydytojas. Be šių,
didelis pasirinkimas kailinių. Pirk
dami kailinius per Bernardą Koraitį
dar suimti koncesijos bugausite nuolaidą.
i halteris Hermann Indermeyeris, smuikų meiste
ris Voldemaras Oberbergas, automobilių mecha
nikas Alfredas Ermeckas,
411 WASH!NCTON STREET
dar vienas laikrodininkas,
kurio pavardė nežinoma,
ir barzdaskutys Alfrėdąs
i Genioauzenas.
Ryšium su šiais įvy
kiais, Vokietijos atstovy
6
bė atsidurūsi labai keblio
Net keli svetimtaučiai vai- BYLA DĖL RELIGIJOS gi jo pageidaujamas įra- je padėtyje.
NEĮRAŠYMO PASE. šas nebuvo padarytas, pakai joje mokosi ir tie gra
so nepaėmė. Po kelių die- DRAUGAI, UŽUOT PRI
--------žiai lietuviškai kalba.
DIDELE LIETUVIŠKA
Lapkričio 16 d. Scranto- Vienas kauniškis, išsi- nų pasitaikė reikalas pa-: GLAUDĘ, SUKIŠO J KA
TVIRTOVE
--r - mokykla
■ - j imdamas naują vidaus pa- tikrinti sakyto kauniškio
LĖJIMUS
„ . ,
. . A
..
no lietuvių
tureiš TLietuvos
gerbJ^.
’ Pasus jodančiai js- dokumentus Paso jis neGal dar ne visi Amerikos jo
. svečią X
. /
,
-rr ... .
. .taigai pareiškė esąs neti- turėjo. Lz tai surašytas Prahos socialdemokratų
lietuviai ir net Scrantono
kaimynai žino, kad čia y- P- • z avinl, uris SUS1* kintis, atsisakęs nuo ka- protokolas ir pilietis nu- ;aįkraštis “Ranny Novyra didelė lietuviška tvirto rinkusiems mokiniams la- Įa]įkų bažnyčios, ir prašė baustas 10 litų. Pilietis ni” rašo, kad 1934 metais
gražiai pakalbėjo apie Įaj pažymėti pase. Kadan- pasiskundė apylinkės teis- pabėgusieji iš Austrijos
vė, tai kun. J. Kuro įsteig įbai
I Vilniaus įsteigimą, apie; -------mui, kuris
antradienį šuchundistai. Stanek, Vata ir gražiai laikoma lietu pavergtą Lietuvą ir kita.
remti, ir kun. sprendė bylą. Skundėjas siček, Chaderlat, Karinti,
viška mokykla, kurioje Vaikučiai buvo labai pa pasižadėjo
D. Mikšiui pavedė tą su- per advok. širvinską įromokytojauja 14 seserų ir tenkinti ir atsidėkodami manymą vykdinti.
'
, Stirv, Klug
Baumberger.
dinėjo, kad jis yra atsisa- “
kur mokosi per 450 moki svečiui gražiai lietuviškai Jo Ekscelencija vysku- kęs nuo katalikų bažny- ir buvusis šuchundistų va
nių. Visi vaikai puikiau pasirodė: padainavo lietu I pas Matulionis ir kun. D. čios, apie tai pranešęs das Roscher, apsigyvenusiai lietuviškai išmokyti. viškų dainelių, padekla Mikšys, vykdami Lietu- raštu ir parapijos klebo- šieji Sovietų Rusijoj, patevon, lankėsi ir Jeruzalėje nu i. Prašė išteisinti ir už- ko į Maskvos valdovų neMarė Dulskienė, Moterų mavo Vilniaus eilėraščių,) ir tą klausimą ten tyrinę- dėtą baudą nuimti. Nesant malonę,
draugijos raštininkė, svar pasakė J. Matačiaus “10 jo. Būdami Lietuvoje tą pas mus atitinkamo įsta- Stanekas nubaustas 13
biai operacijai. Operacija Vilniaus įsakymų” ir kita. klausimą perstatė Arki- tymo, kad žmogus galėtų metų koncentracinės stopavyko. Ligonę atlankė Bežiūrint į svečią buvo ; vyskupui, kuris taipgi už- būti ir be religijos, šaky- vykios, Vasičekas ir kiti
klebonas ir p-nia Juškienė matyti akyse ašaros, taip i gyrėtas pilietis neišteisintas, o ištremti iš SSSR teritoriMoterų draugijos pirmi- jis buvo susijaudinęs maDabar Lietuvoje susida- tik bausmė sumažinta ligi n-os o oaĮS vadas Roscher
---------- T
. ----------------------------- ...
ninkė. Linkime greito pa- žų lietuvių gražiu pasiro- Įrrė= 1komitetas.
J. E. vysku- 5 litų, -------nes-------------------------------kiekvienas--------su laikomas administracijos
sveikimo p. Dulskienei.
dymu ir Vilniaus meile. pas Matulionis darbuoja.- augęs pilietis privalo turė
organų griežtoje priežiū
Jis karštai dėkojo sese- si Lietuvoje, o kun. D. i ti asmens dokumentus, o
Petras Liniauskas, ku- i§ms įr_ kun.
Kuruii už Mikšys atvyko į Ameriką, sakytas kauniškis jų ne roje.
___ j______
ris ilgas laikas kaip serga, t0^į gražų lietuvišką ir kad čia tais reikalais ap turėjo.
yra silpnesnis Vos, gali Vilniauš“d7rbą‘
lankyti visas lietuviškas
ranką pakelti. Nors šeimy
I kolonijas.
SSSR. Suimta Daug Sve
nai sunku jį apžiūrėti, bet Beje, iš vakaro, lapkri Tad ir pas mus Shenando timtaučių ir Sovietų Pi
jis yra gerai prižiūrimas, čio 15 d. svečias V. Užda- ryj daug žmonių tą dalyką
Tai krikščioniškos šeimos vinys toje pačioje mokyk- suprato ir kaip man teko liečių, Kurie Kaltinami LDS. Conn. Apskričio
Šnipinėjimu.
metinis suvažiavimas įpavyzdys.
• los salėje laikė viešą pa- girdėti, tai jau net keli
I
vyks gruodžio 20 dieną š.
I skaitą Vilniaus atvadavi- pasižadėjo aukoti. Vienas
(XX) “Le Petit pariJ m., Šv. Andriejaus lietuvių
Pereitą sekmadienį,
. mirė mo temoje. Jis kalbėjo a- pasižadėjo $100 dolerių,
Jeva Rodonienė. Ji buvo pje dvį valandas ne vieną kitas $50 dolerių, kiti po sien” rašo, kad :suimtieii Par- svetainėje, Church ir
narė Moterų dynugijos^ plukdydamas savo jau- $25 dol.. Tai labai gražus i kaltinami sabotažu ir šni Stanley Sts., New Britain,
Moterys pagal išgalės
ją tria kalba. Po prakalbos ir geras sumanymas. Man’ pinėjimu vienos “viduri Conn.
---Tą dieną, pagal Apskri
prižiūrėjo. Tai liūdnas įrodosi, kad Shenandoryj ’ nės Europos valstybės” čio nutarimo, 8 vai. ryte
-,
a
I
suaukojo
susirinkusieji
28,
vykis šioje parapijoje.
^8
dėl Vilniaus va-1 bus galima surinkti ir naudai, ką patvirtina ir įvyks šv. mišios už gyvus
a. Rodonienė iilgą
o c laiką
aukų keli šimtai; “Tassas”. Kai Vokietijos ir mirusius apskričio na
sirgo. Klebonas rūpinosi davimo, o kun. J. Kuras !smulkių
dolerių.
atstovas Maskvoje pasi rius Šv. Andriejaus lietu
jos ir jos vyro gerove.! svečiui įteikė tiems paBet ką gali padaryti, kad tiems reikalams 25 dole- Gruodžio 1 d. š. m. mū teiravo dėl suimti; 5 Vo vių par. bažnyčioje.
jos vyras tikėjimą ir visą rius nuo savęs asmeniškai, sų bažnyčioje įvyko lai kietijos piliečių, jam buvo Sesijos prasidės 1 vai. ;
kas gerą apleidęs, ir kartu' Vietos vargoninkas mu- dotuvės. Laidojo a. a. Fe atsakyta, kad jie visi yra po pietų. Visos LDS. Conn.
apleido ir savo žmoną mir/zikas J. Vaičaitis aprodė! liksą Dapkevičių su baž šnipinėjimo organizacijos apskričio kuopos prašo
mos išrinkti atstovus ir ;
ties valandoje. Per dvi svečiui V. Uždaviniui gra- nytinėmis apeigomis, švč. vadai.
dienas prieš a. a. Rodonie- jjas Scrantono apylinkes Marijos kapuose. Velionis Suimtas ir profesorius prisiųsti į tą suvažiavimą, ;
nės mirtį nebuvo galima įr išlydėjo į tolimesnes jo buvo viengungis. Paliko Otto Getčas, žinomas isto ir jiems įduoti naudingų
įnešimų mūs brangios or
jo surasti. Kaip pasakoja,1’
-------***—
keliones
po—lietuviškas
ko brolį Juozą Amerikoje ir rikas, ir politikas, kuris ganizacijos labui.
trankėsi karčiamose. Ka lonijas.
O. L. dvi seseris Lietuvoje. Lai ligi šiol Kremliaus sfe Prašome atvykti ankš
da žmona mirė, surado jį
dotuvės užsiėmė Vincas roms buvo persona grata. čiau išklausyti šv. mišių.
ir pasodino į kalėjimą, nes'
Šneideris ir sūnus.
Jis visur ir visuomet buLDS. Conn. Apskričio
jis viską pragėręs ir savo
j vo uolus Vokietijos
S.
Pirm. J. Mončiūnas
vaikams nedavė duonos. Į
Pirmą dieną šio mėne I S.S.R. graudžių ekonomiRast. B. Mičiūnienė.
Dirbo kasdieną, bet ką Šv. Jurgio lietuvių par. sio atsidarė stirnų me
uždirbo, tą pragėrė. Taip lapkr. 29 d. š. m. lankėsi džioklė. Girdėjau, kad iš
elgiasi tie, kurie nustoja svečias kun. D. Mikšys, važiavo medžioti kelioliką
tikėjimo.
kuris sakė pamokslą. Be lietuvių, ir nušovė tik du
Bet atsirado gerų mote- to, kun. Mikšys aiškino, briedžiu. Vienas sugrįžęs
JONO EV. BL. PAŠALPINS
rų: Juozunienė, Kliemienė,! kad Šventoje Žemėje pa- pasakojo, kad šį metą nė LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. DRAUGIJOS
VALDYBA
Lapkauskienė. Jos kiek iš-'čiame Jeruzolime yra rei-i ra tiek, kiek kitais metais PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkas Juozas Svagždya,
— Eva Marksfenė,
galėdamos apžiūrėjo mirš-Skalas, kad lietuviai turėtų! būdavo. Gal dėlto, kad bu Pirmininkė
601 6th St.. So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
tančią moterį. Tegul joms savo ATSTOVYBĘ prie! vo labai šalta, nes sakėj Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine R<1., So. Boston, Mass.
— Ona Jankienė,
Dievas atlygina už jų grabo mūsų Viešpaties Jė- kad ten, kur jie buvo me Vh-e-plrm.
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. Rast, Jonas Glineekls,
5 Thomns Pk.. So. Boston, Mass.
krikščionišką darbą.
zaus, nes kitos visos tau- džioti, tai buvo 15 laipsnių Prot. RaSt. — EI i žabeth Ovalia,
Fin. Ra it. Aleksandras Ivaška,
111
H.
St.
So.
Boston,
Mass.
Vyras išimtas iš kalėji- (tos jau seniai turi, kaip žemiau žiro.
1514 Colnmbla Rd, S. Boston, Mass.
ŠOU Boston 9282
Tf/llntokas Pranas Tulelkis,
mo. Bet dabar nei pats ne-, tai: prancūzai, vokiečiai, Darbai pas mus pradėjo fln. Tel.
RaSt. — Marijona Markonlntė, I 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
žino ką daryti? Išmėtęs! austrai, italai, lenkai ir geriau eiti, ir kaleriai vi 29 \Vhfpple Are., Roslindale, Mass. .Maršalka Jonas Taikia,
Tel. Parkway • 0558-W
7 Winf 4d St.. So. Boston, Mass.
uždarbį, pasiliko be cento.' kiti.
si dirba. Unijos viršinin iždininkė — Ona Stanlnilutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
Moterų draugija rūpinosi Tas sumanymas buvo iš- kai rūpinasi, kad jei ku 105 West 6th St, So. Boston, Mass. čių ne <ėklien| kiekvieno tnėneaio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492
— Ona Mizglrdlenė.
palaidojimu. Taip beveik keltas pereitais metais rią paprastą dieną nedir Tvarkdarė
1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass. E. 7th SU So. Boston, Mass.
visados atsitinka, kada Kunigų Vienybės ir Fede- ba, tai ir šeštadienį nelei Kasos Globėja — E. JanuSonienė,
7:30 vai vakare, pobažnytinėj avė1426 Columbia Rd, So. Boston, Maaa
žmogus apleidžia tikėjimą racijos seimuose Philadel- džia dirbti žmonių.
tai nėj.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
ir dorybės kelius.
| phijoj. Visi pritarė tam ir
Vietinis.
sutra utarnlnką mteaato.
pas protokolų raitininkeį

I

Pennsylvanijos Žinios ĮVAIRENYBES
SCRANTON, PA

I

tt

j

tt

•

t

LDS. CONN? APSKRIČIO
KUOPOMS PRANEŠIMAS

• v

I

SHENANDOAH, PA.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

v

Antradienis, Gruodžio 8 d., 1936

DKHBININRIS

turiningas. Be kitų dalykų
, buvo nutarta tuojau pra
(THE W0EKEE)
dėti mokslišką Vilniaus
?ublished every Tuesday and Friday except Holidays such as
Netrūko prabėgti — ne no senos motutės 80 metų apgynimą, steigiant “Vil
New Year, Good Friday, Memofial Day, Independence Day,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
va atostogų, o tikrenybėje sukaktuvių mi n ė j i m ą. niaus Institutą”; jo rekto
--------------- by -------------nelengvo darbo metai, ir Kompanijos vedėjai, mano rium vienbalsiai išrinktas
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOS aš vėl Lietuvoje prie sąyo paprašyti, mieliausiu noru prof. M. Biržiška. Jį len
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston,
senojo darbo Dotnuvoje. sutiko gabenti mane kitu kai buvo pernai įsileidę į
Mass. under the Act of March 3, 1870
keliu. Laimingai pasitai Vilnių, kur jisai buvo nu
Acceptance for mailing at speeial rate of postage provided for in Section 1103
ŠVEDŲ LAIVE
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
kė, kad ąpt rytojaus iš vykęs dirbti mokslinį dar
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION RATES:
Stockholmo plaukė estų bą, ypač surištą su Vil
Kaip
į
Ameriką,
taip
ir
Domestic yearly .......................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
laivas į Tallin’ą.Laivas ne niaus krašto praeitimi.
Forelgn yearly .......................... $5.00 Užsieny metams
................ $5.00 iš jos teko važiuoti ŠvedųSutiko įsileisti jį su viena MOTERŲ SĄJUNGOS
Pirmadienį, gruodžio 7
Vieną kart
savaitėje
Domestic once per week yearly $2.00
.
__
. . , metams $2.00 Amerikos linijos laivais didelis, bet patogus, jūra
sąlyga,
kad
jisai
pasi

NAUJA
VALDYBA
Forelgn once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
d.
įvyko net dvejos laido
(“Gripsholm” ir “Kingsh- rami. Po 20 valandų buvo trauktų iš Vilniaus Vada
tuvės tą pačią dieną. Po
DARBININKAS
me jau estų sostinėje; iš j
vimo
Sąjungos.
Sąlyga
bu

366 West Broadway
- * ■'
South Boston, Mass. olm”). Kadangi teko antsyk užsisakyti laivakortę ten tą pačią dieną per Ry-i vo priimta ir įvykdyta. Sekmadienį, gruodžio 6 misijų mišių 9:30 vai. kun.
Telephone SOUth Boston 2680
į abi pusi, tad ir atsiėjo gą ir į Lietuvą. Vietoj pa Bet po pusės metų lenkai d. vietinė Moterų Sąjun Mendelis suteikė paskutinį
turistų klasėje tik $219.- siekti Lietuvą 31 rugpiū paprašė profesorių M. B. gos kuopa turėjo rinkimus patarnavimą a. a. Marijo
00. Štai ir yra gatava te čio vakare, buvau joje jau grįžti į Lietuvą. Tuo jie naujos valdybos, į kurią nai Aleksienei, sulaukusiai
ma galvojimui Lietuvos 29 rugp. anksti rytą. Ap tik paskatino mus greičiau sekančios narės liko išrin vos tik 47 metus. Žiauri
inteligentams ir profesio lankęs savo Dotnuvą, ant imti vykinti dar pernai iš ktos. 1937 metams pirmi vėžio liga ją prikankino
O
nalams, kad jie rizikuoti! rytojaus galėjau jau būti kilusį sumanymą — steig ninkės vietą užims ponia ant tiek, kad turėjo pasi
Komunistai ir socialistai džiaugiasi nugirdę, kad vykti atostogoms į Ame savo tėviškėje ir ten kar ti Vilniaus Institutą, kuris Pranciška Mockevičienė; duoti operacijai, po kurios
ir mirė,Z. Paliko nuliūdime
Ispanijos sukilėlių vadai būk tai esą masonai. Kadan riką, ypač tie, kurie turi tu su visais net 4-ių gene telktų visus norinčius at vice-pirm. Barbora Ged- „
atstovais giminai
rienė; finansų raštininkė, vyrą, sūnus, dukteris ir
gi masonai iš esmės yra neprietelingi Katalikų Bažny tenai giminių — o kasgi racijų
sidėti
rimtesnėms
Vilniaus
jų tenai neturi? Juk, ištik- čiais, sveikinti savo mo ir Vilniaus krašto studi Anelė Paškauskienė; prot. i kitus gimines.
čiai, tai kaip, girdi, katalikai gali su jais dėtis?
tutę.
rašt. Aleksandra Jončie- Kun. Dubinskas• v •11 vai.
joms. Mes beveik dėkingi nė; iždininkė, Veronika Į atnašavo šv. mišias
Mes čia kol kas nesigiliname į tai, ar generolai rųjų, ne vien amerikie
už
— ypač jaunimui, Kompanija, reikia ma lenkams, kad atsiuntė
Franco ir Molą ištįesų yra masonai. Gal nuodugnesni čiams
Prankuvienė. Naujai val staigiai mirusią Marijoną
svarbu vykti į Lietuvą,
keno tyrinėjimai aiškiau tą dalyką nušvies. Bet da- kad ją pažinti. Turėtų va nyti, dėl manęs turėjo mums tinkamą Vilniaus dybai linkime sėkmingiau- Anuškevičienę.
Velionė
šiek
nuostolių.
Mangi
dėl
Instituto
Rektorių.
leiskime, kad jie yra masonai ir kad išnaudoja kata žiuoti iš Lietuvos žmonės
gyveno 253 S. Bond St.
to maršruto pakeitimo ne- Mūsų visuomenė vis la sios darbuotės.
Jos mirties priežastimi
likus savo fašistiniams tikslams atsiekti. Kas tada dažniau į Ameriką, kad atsėjo nei vienas centas biau įsijudina išeivių rei
daryti katalikams? Ar laukti kol esamoji bolševikų pažintų tą naująjį pasau extra. Dargi laimėjau tuo, kalų svarstymui. DULR’o NET TREJOS LAIDOTU- buvo trūkimas gislos ant
V£S
smegenų. Už mirusius tinvaldžia sudegins visas jų bažnyčias, išžudys visus jų lį ir pamatytų, kaip tenai kad Kompanija savo lėšo Akademinio Jaunimo sky
kunigus ir juos pačius pavergs, kaip kad Rusijoj ir mūsų broliai gyvena, kuo mis pristatė mane į pat rius, “N. Romuvos” klubas Pereitą savaitę net trysxan?a yra atkartoti tą
Atilsį”
Meksikoj yra pavergę? Ar jiems dėtis su kitu dar ne sielojasi ir ko siekia.
Dotnuvą, o iš Klaipėdos dažnai rengia paskaitas iš mūsų tarpo buvo pa-| maldelę, “oAmžiną
likusiems
gy
aiškiu elementu, palankiu katalikams tik tol, kol jie Rūpi man parašyti po Dotnuva juk dar gana to išeivijos lietuvybės reika šaukti amžinybėn. Trečia
jų giminėms reiš
reikalingi bolševikus nugalėti? čia atsakymas savai rą žodžių apie Švedų lini li būtų buvusi. Taigi malo lais ; laikraščiai mirgėte dienį, gruodžio 2 d. su tre viems
kiame
gilia užuojautą jų
me peršasi: kadangi nėra ir negali būti aršesnio ka jos laivus. Juo drąsiau tai nu man šia proga pažymė mirga straipsniais ir apra jomis mišiomis buvo pa-1 skausmo valandoj.
talikams priešo už bolševikus, tai tasai neaiškusai e- darau, kad niekas iš ma ti Švedų kompanijos drau šymais užsienio lietuvių laidotas Antanas, Norbulementas, kokiu jis ten bevirstų ateityje, nė per pusę nęs tų kelių žodžių nepra gišką patarnavimą ir pa gyvenimo; eina paskaitų ta. Velionis teturėjo tik 55, KUN. MEŠLIO VEDA
Mano sąskaitos su li reikšti už tai mano dėkin ciklas valstybės radijofo- metus amžiaus, bet dusu
nebus taip blogas kaip bolševikai. Iš čia išvada: ka šė.
MOS ŠV. MISIJOS
nija jau pilnai yra užbaig gumą.
ne. Vis labiau ryškėja ir lis ir plaučių uždegimas
talikams pastatytiems tarp dviejų blogybių, reikia tos.
vis garsiau keliamas “Pa dar gan jauną privertė ap- į Sekmadienį, gruodžio 13
pasirinkti mažesnioji. Tai papraščiausios savisaugos
LIETUVOJE
saulio Lietuvių S-gos” o- leisti šį pasaulį. Paliko di d. po pietų užsibaigs kun.
Švedų laivais keliauti ir
dėsnis.
balsis. Atrodo, kad pasi deliame nuliudime savo . Mešlio, Tėvo Jėzuito veda
malonu, ir patogu. Patar
Dėl aiškumo įsivaizduokime šitokią situaciją. navimas greitas ir manda Tik vienerius metus seks netrukus susitarti su žmoną Barborą, sūnų Leo mos misijos. Per dvi sanematęs, visur
Žmogų užpuola piktas šuo ir nori jam įkąsti. Žmogus, gus. Laivai gražūs, visi Lietuvos
matai žymių atmainų. vyriausybe, kai dėl šios nardą ir sesers dukterį p- vaiti iškalbingas Misijonierius skelbė žmonėms
žinoma, ginasi. Bet štai pasirodo vilkas. Tuomet ir patogumai, valgis skanus Žmonės keičiasi net ir me organizacijos uždavinių ir lę Oną Nageliūtę.
amžinąsias tiesas. Kurie
žmogus ir šuo, užmiršę savo kivirčą, abudu puola ir įvairus (nebent tik ruk- tų bėgyje. Tas labiau pra jų rėmimo.
tų. Pusmetinis Centro vai- ;atėjo visi džiaugėsi jo pa
bendrą neprietelių, nes žino, kad vilkas vien įkandi ščįos duonos lietuvis pasi žilęs, tasai gi baigia nu
mu nepasitenkins :— jis ir žmogų ir šunį mirtinai su genda). Keliauja jais dau plikti, o tam štai raukšlės MŪSŲ SUSIVIENIJIMU dybos suvažiavimas nesi- jmokslais. Tačiau skaitlius
ryžo imtis griežtesnių žy- <dalyvavusių nebuvo taip
žalos. Jeigu pavyks vilką nugalėti, tai žmogus ir šuo giausia patys Švedai; tad daug ryškesnės pasidarė,
PRISIMINUS
gių, kurie gelbėtų Susivie- <didelis, kaip galėjo būti.
paskui jau suves savo sąskaitas, jei kokios bus liku gera proga prisižiūrėti jų bet žemelė mūsų, miela Lie
Visą mielą šių metų va nymą ir atidarytų jam:'Moterų daugiau atsilankė,
sios. Dabar jiems rūpi gyvybė apginti, taigi prieš ben žmonėms, sueiti į pažintį tuvėlė, ir per vienus me sarėlę
teko man sirgti Ka naujus horizontus.
bet vyrų tai visai mažai.
drą priešą juodu sudaro bendrą frontą. Čia, žinoma, su tais simpatingais Skan tus žymią pažangą pada talikų Susivienijimo rei
Veikliausia iš visų 4-oji 'Oras nebuvo blogas, ir
noriu apsidrausti, kad šunį ir vilką nemanau pritai dinavais, su kuriais riša rė. Ir kaimai, ir miestai, kalais. Gerb. Kun. J. K. apskritis
veikia ir kruta! darbai jau neina taip igerų kaimynų santy daug ką nauja ir gražaus
kinti prie fašistų ar bolševikų tiesiogine prasme. Aš mus
Miliausko vaišingumu pa ne tiek viso Susivienymo temptai, kad nebūtų galė
kiai. Švedai augaloti, aiš
tą prilyginimą patiekiu tik tam, kad eiliniam skaity kių ir simpatiškų bruožų įsigiję. Tuo greito ir nuo sinaudodamas, jo kleboni reikalais, kiek vieno - ki ję dalyvauti, tačiau neran
tojui būtų visiškai aišku, katra blogybė yra didesnė, žmonės, gana atviri ir latinio progreso žmogus joje prisiglaudęs, rašiau to asmens reikalais. Situa gumas ir apsileidimas
beveik ir nepastebi, kai čia
o katra mažesnė.
nuoširdūs, aukštai kultū nuolat gyveni. Bet išva “L.R.K. Susivienymo Am. ciją gali gelbėti tik Lėšų dvasiniuose dalykuose ma
Kai dėl masonų, tai jų yra visokių. Kas kita ma ringi, lietuviams labai pa žiuok tik 1 metams, ir su Istoriją”. Teko įsigilin fondo sutvarkymas (suly tėsi vyrų dalyvavime. Gai
žai susivokiąs eilinis masonas, o vėl kas kita trečio lankūs. Malonu, privažia grįžęs rasi tiek daug nau ti į Susivienijimo praeitį, ginimas visų narių mokes la, kad mūsų lietuviai vy
jo laipsnio masonas, priklausąs prie vadovybės ir ži vus Gotenburgą matyti ją žemės veide. Žmogaus dabarties būklę ir ateities čio iki 20c. j mėnesį) ir, rai Baltimorėje neįvertina
tuo remiantis, legalizavi tai kas yra gyvenime
nąs paslaptinius masonerijos tikslus. Pagaliau, mūsų tarp kitų uoste iškeltų vė charakteriai, institucijos, perspektyvas.
oponentams jų pačių daromą priekaištą galima grą liavų ir mūsų lietuvišką papročiai — šie taip grei- Ko knygoje neparašiau, mas organizacijos visoje brangiausio. Misijose da
ko gyvu žodžiu Susivieni valstybių eilėje. Tai galėjo; lyvavę taria nuoširdų ačiū
žinti šitokiu būdu: komunistų veiklą diriguoja maso trispąlvę kuri sveikina lie- tai nesikeičia. Tie patys ir jimo
vadams nepasakiau,
Tėvui Misijonieriui už jo
nų centras. Tarp fašistų taip pat yra masonų. Tai tuyius keleivius, tuo lyg ir liūdesiai ir vargai, tie pa tai dabar, geriau dalyką padaryti seimas. Tai turė turiningus pamokinimus
jo teisės padaryti, remda
kam komunistai kovoja prieš savuosius, t. y. maso reklamuodama mums Šve tys juokeliai ir malonu apgalvojęs, savo sąžinės mosi konstitucija ir Cen-į ir žada atminti jį savo
dų draugingumą.
mai. Nei “Tautos Seimas”
nus ?
K.
Man šį kartą malonūs nieko čia nauja nesugebė balso liepiamas pareiškiu tro valdyba. Atsakomin- maldose.
švedai ypatingai draugiš jo įnešti. Atėjo į gyveni šiuo raštu užjūrio bro gieji ir įtakingieji asmens,
kai pasitarnavo. Būtų rei mą, tarsi niekeno nepaste liams, lietuviams katali- kurie galėjo seimą įtikinti NAUJŲ METŲ BALIUS
kėję Švedijoje išbūtų net bėtas. Jokių sensacijų nei ‘ kams, mūsų Susivienymo ar paskui ir valdybos nu Grupė darbščių jaunuo
tarimą pravesti, — to ta lių, gabioje vadovybėje
4 dienos, belaukiant Ma- dėl jo, nei aplink jį. Nieko, nariams:
Mūsų
Susivienymas
te

čiau nepadarė dėl jiems ži Jono Glebo, daro planus
rijenholmo išplaukimo į nauja iš jo ir nelaukiama.
begyvena
smukimo
stadb
nomų, o visiems nariams milžiniškam Naujų Metų
Bolševikai labai giriasi su savo naujaja konstitu Klaipėdą- Kompanijos iš Žymiai gyvesnis visuo jąnumanomų priežasčių.
Tai bus JAUNIMO
cija. Girdi, ji duoda laisvę visiems. Reiškia, pirmiau laiko savo žmones savo lė meninio gyvenimo tempas? Ligšiol jisai teisingai Ar mes, Susivienymo Baliui.
pramoga.
Kaip teko nugir
tos laisvės nėra buvę. Tačiau nė dabar, prie naujos šomis ir pabuvoti keletą Vilniaus Vadavimo Sąjun- buvo laikomas didžiųjų nariai pasigailėtume 5c. j sti jie jau turi pasamdę
Švedijoje būtų bu gos metinis suvažiavimas
konstitucijos, jokios laisvės nebus. Balsavimas gali dienu
vęs tikras malonumas.
susilaukė net 325 delegatų liet. kat. tvirtove. Jei taip mėnesį, jei čia būtų riša vieną iš gabiausių miesto
būti ir slaptas ir visatinis, bet rinkti galima tik ko Tačiau reikėjo man sku ir visos Lietuvos. Suvažia- dalykai eis, kaip dabar ei mas Susivienymo gyvy orchestrų, kuri kainuos
munistų partijos kandidatą. Tai kokia Čia laisvė ir ly bėti, kad patekti į didelę vimas praėjo labai pakilia na —■ jisai po metų kelių bes klausimas?
net 75.00 už tą vieną va
—
keliolikos
beliks
visai
Šis mano rašinys — lai karą. Tačiau bilietai yra
gybė? Gi kur nėra laisvės nė lygybės, ten nėra demo mūsų šeimos šventę—ma- nuotaika, buvo gyvas ir!
nežymia
jėga.
Jei
legališbūnie
kartu ir atviras lai labai pigūs, 40 centų vy
kratijos. Taigi vadinti Sovietų Sąjungą demokratine
i
ko
pagrindo
neįgysime
škas Susivienymo vado rams, o 30 centų panelėms.
valstybe yra ar akla nežinyste ar gramozdiškas me tenka pastebėti, kad joje nė per piršto nagą nėra de
dar
visoje
valstybių
eilėje,
vybei. Noriu ją gerbti ir Jonui Glebui pagelbsti j
las, gramozdiškas dėlto, kad visiems yra matomas. mokratiškų požymių. Nėra ten nė pilietinės, nė religi
jei
jaunųjų
neįtrauksime,
Taip pat yra melas, kad esamoji Ispanijos valdžia e- nės laisvės. Tik bedievybė turi pilną laisvę ir karštą tai savo milijoną kaip be kuogeriausiai jai velyti. Bronius Bakutis, Antanas
Bet — meilus yra Plato Ivoška, Edvardas Grusanti demokratiška. Jau iš to, kad bolševikai ją re valdžios paramą.
matant (gal ir per kelioli- nas, o tiesa dar meilesnė. džinskas, Juozas Kvedarą,
mia, galima lengvai suprasti, kad Ispanijos valdžia y•Tamsiai užgniaužtame ir tampriai cenzūruojama ką metų) sutirpdysime. Di Mėgstu šaliūną, gerbiu Ši
ra bolševikiška, vadinasi, griežtai priešinga demokra- me bolševikijos gyvenime vienas dalykas, bet gi duo džiausią Sus-mo silpnybė mutį, bet Susivienymas Pranas Liuščikauskas, Jo
nas Bružinskas, Jonas Ja
iEfc&'iL..-. dasi aiškiai pastebėti — tai nuolatinis kaitaliavimas — tai 1) gabios ir atsidėtiškajai.
man brangesnis ir už juos. saitis, ir Jurgis Kamarau
Tik to dalyko tai jau nieku gyvu negalima su komunistinių principų. Pačioje pradžioje grynąjį ko jusios vadovybės stoką ir Jei šis laiškas bus bomba, skas. Atsižvelgiant į tų
prasti: kaip socialistai Ispanijos valdžią gali vadinti munizmą bolševikai skaitė nepaliečiama dogma. Pas 2) beaugantis išeivijos nu- kuri prasklaidys orą rėks jaunuolių rūpestingumą,
demokratiška? Juk ją komunistai visofns keturioms kui griežtai nuo jo pasuko. Paskui vėl pųsiaukeiiu fautimas, slopinantis jau nių suterštą, tai ir ačiū numatoma vakarui labai
remia įr gelbsti. Pasiuntė jai 50 milijonų rublių, dau prie jo sugrįžo. Dabar vėl kažkuo maskuojasi ir dang nimo gyvąją dvasią ir su Dievui. Sūsivienymą dar gražios pasekmės. Tų jau
gybę orlaivių, tankų, amunicijos ir tūkstančius sąva- stosi ir išeina viešumon su demokratiniais Šūkiais, sipratimą. Vaikų skyrius galima gelbėti. Dar ne per nuolių pastangos parapi
norių. Kas kada yra girdėjęs, kad bolševikai būtų rė kuriuos, žinoma, skelbia tik pasauliui. Namie jie to baigia išnykti. Jubiliejinis vėlu. Tik visi gyvai jo a- jos naudai visi turėtų vimę bet kokią demokratišką valstybę? Ar jie rėmė kie pat žiaurūs darbininkų skriaudėjai ir piliečių lai seimas neįstengė pašalin teitimi turime susirūpinti. sąširdžiai paremti. Ą. T.
ti didžiųjų blogybių, neigi Prabilkite nariai. Lai po'
Angliją? Ne. Priešingai, organizavo maištą jos laivy svės smaugikai.
smulkios ego- kurio laiko Centras vėl su Telefonas: Plaza 1350.
ne. Ar jie rėmę Ameriką?- Ne. Jie kasasi po jos val
Tačiau iš visa ko matyti, kad bolševikus kas nors sutriuškinti
politikos. Poseimi- sirenka ir padaro tai, kas
džios pamatais. Bolševikai remia tik Meksiką ir Ispa priverčia taip dažnai savo kailį kaitalioti. Ar tik ru-1 jistinės
niai mėnesiai nieko naują,
padaryti.
I
niją, nes minėtųjų valstybių valdžios yra Maskvos a- siškoji meška ne pradeda atbusti? Ji neskubi. Visą teigiamą nei išganančią reikia Kan.
F. Kemėšis,
Graborius ir Balsamuotojas
gentai. Juk tai aišku kaip diena.
žiemą snaudžia, bet gi ir meška kada nors turi susi- neįnešė. Jubiliejinis vajus Katalikų Susiv Istorijos
423 S. Para Street
Grįžtant prie naujosios bolševįkų koąątitucijęs, I lonirfi
laukti pavasario.
pajacojj davė labai menkų ‘ rezultaBALTItfORE, MD.
Autorius.
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danų inžinierius) komu
nistai iš bažnyčios baldų i
kūrė laužus, į juos dvasiš
kius mėtė, gyvus liepsnose
40 VAL. ATLAIDAI | dienį, gruodžio 1 d. Valdj
skandino.
1. SIAUBINGOJI
rėjimas... Kitaip čia būna
Sekmadienį, gruodžio 13
ateinantiems metam
BESTIJA
Baisiai mirė Kataloni- d., prasidės 40 valandų at- ™mmuota:
tik dėl tam tikrų veiksmų.
Kazimiera
Katalikiškosios bei tau Be didelių mandrybių
jos vyskupas. Ilgai kanki laidai šv. Kazimiero parJ JoSmu^s’
Ec
tiškosios krypties spauda atsidurkime
nę, po kalėjimus tampę, bažnyčioje. Baigsis antra- vma Karpavieiute vic
Ispanijoj.
sutardama, bet išgąstin Maskvos komunistai Is
Barcelonoje komunistai iš dienio vakarą, gruodžio 15 f™- Pf. B1™tė klišam
gai dairydamosi, vienas panijos žemėj jau seniai i
tempia jį į aikštę, visaip dieną.
1 kaitė, raštininkė ir Vincą
po kito duoda ilgiausių, riaušės, patamsiuos slan
išjuokia, iš varžytinių, Sekantieji kunigai pa Bučkauskas, tvarkdarys.
įvairiausių
straipsnių kiojo, kad sukomunistin- j
lyg vergą, parduoda. Pa mokslus sakys: kun. Vin Jie yra vienbalsiai nom
siaubingajai pasaulio bes tų.Tėvynei pavojų tikri is
galiau, žemės kelionę švie cas Puidokas iš Westfield nuoti.
tijai pergalėti — komuniz panai jautė, matė. Kraujo
susis vyskupas peiliais už- sekmadienio vakarą; kun. i Kontestantai dėl sekai
mui sutriuškinti ieško bū auka taurieji patrijotai
Kazimieras Jenkus iš So. čių valdybų yra p-lė On
badytaš baigia.
dų, kelių, priemonių. Tik stojo gint, gelbėt savosios
Orpesoje kunigas į bu Boston ir kun. Pijus Ju Jogminaįtė ir p-lė Jul
visi plunksnos. meisteriai, tėvynės nuo komunizmo
lių badynių areną nuvel- raitis iš Athol pirmadienio Burdeliutė į finansų ras
gudriosios galvos labai pragaro. Ypač du ispanai,
kamas. Čia jaučio vaid rytą; kun. Pranciškus tininkė; Pranas Ginkus i
dažnai stačiai donkicho gabūs, sumanūs vyrai, gemenį turi jis vaidint, o į Strakauskas iš Lowell pir Jonas Alavosius į kask
tiškai patį gyvąjį, patį n e r o 1 a i nacijonalistai
i jį patrakėliai mėtė, kaip madienio vakarą; kun. rius; p-lės Kotrina Kact
Edwardas Gradeckas iš vičiute, Ona Zaparakait
kraujingąjį tautos ir val Franko ir Molą čia pasi
toreodorai į jautį, ietis, Waterbury,
Conn. ir kun. ir Juozas Ivaška į kaso
stybės elementą — moks žymi.
mirštamai jį nukankinda Jonas Bakšys iš Roches- globėjus.
leiviją čia pamiršta. Deja, Ispanijoj marios kraujo,!
mi, užbadydami.
ter, N. Y. antradienio ry Choro mėnesinis susirir
komunizmą su visa jo šly kraujo upės, kruvina že
Pasibaisėjant reikia pa te; kun. Alphonsas Orvy- kimas įvyks gruodžio 1
kščiąją kauke mūsų moks mė. Abi pusės kovoja.Tik
brėžti: šios baisios pasau- das iš Schenectady, N. Y. d., mokyklos svetainėje,
leivija miglotai, neryš nacijonalistai žmoniš k i
lionių ir kunigų kančių antradienio vakarą.
kiai, lyg katę maiše, tepa kovotojai. Paties sukilė
scenos nevisos! Jų daug! Klebonas ir vikaras pra ATHOLIEČIAI ŽAIS SI
žįsta. O komunizmas savo lių vado Franko žodžiais,'
Kiek išžudyta vien šiaip, šo visų parapijiečių daly WORCESTERIEČIAIS
tinklą meta ir moksleivi žiaurumo jie nesigriebia,
ne kovos ugny, sunku pa vauti šiuose atlaiduose. i
joj... Su visokiom kūno hi- bet elgias teisingai...
Šeštadienį Vyčių 26 kj
sakyti. Tik aišku: dešim-j
gienom, įvairiom seksuali-) Komunistai žiauresni,
tim tūkstančių! Tiksliai CHORO SUSIRINKIMAS , vyks į Athol žaist rutuliu
nėm paslaptim busimasis i plėšresni už gyvulius, už
istorija pasisakys. Čia vi-j Šv. Kazimiero par. choro su Vyčių 10 kp. Ši kuop
inteligentas supažindina j žvėris čia pasirodo. Be žo:
sai neliečiau tų, kuriuos susirinkimas įvyko pirma- yra atsižymėjusi rutuli
■— ---------------------------- žaidimuose.
Visi, kuri
mas. Ir knygų čia jau i džių į faktus.
kulkosvydžiais šaudė ma-: —gintimėgsta
šį
žaidimą
yr
daug dienos švieson išsi Ničniekuo nekaltus
sėm, pavieniui žudė, gm- Vienos šeimos keturi sū- prašomi vykti į Athol.
rito; busimoji inteligentė, žmones griebia Ispanijos
pėm šaudė...
nūs į tėvynės gelbėtojus
Koresp. M. 1
busimoji poniutė, dabar) komunistai, areštuoja itik gimnazistė ar šiaip! kaitais juos daro. Žudo, kinta... Orą perskrodžia dymai, kankinimai neap 3. IDĖJOS DIDVYRIAI.! stot nutaria. Motina naš
mokslo mergaitė, kad ir kankina be jokios kaltės kulkosvydžiai... Kartą, an rašomi! žudo pavieniui, Tie, kurie Ispanijos gel lė. Be duonos likt gali.
Broliai vieną motinai glo
pakugždom iš draugės ar trupinėlio.
trą, trečią., šauksmas, žudo masėm, žudo kas tik bėt stojo ir stoja, tie, ku bot namie palieka. Bet
Domestic and
vogčia po suolu iš knygos,
rių krūtinės Dievo, tėvy
klyksmas! žmonės kaip nori ir kaip nori.
Almenijos
mieste
areš

Imported
Brands
motina ne paprasta kūno
bet vistiek gana gerai ži-!
kirmėlės raitos. Mergytė Granadoj dvasiškiams nės meilė verda, gražių motina. Ji herojė didvy
tai.
Į
vieną
laivą
apie
50
no ir orijentuojas, kaip lū
kruvina.
..— gyva.
— Visa
----- -----T—’nukapoja galvas, 8 ant gražiausių pasiaukojimo rė.
peles parausvint, nagelius nacijonalistų suvaro. Kam dar
Pusgyviai ir kiti. Akimir-, baslių užmauna. Los Ael- vaizdų rodo.
PACKAGE
STORE
•
. • t ’ ♦ • • r'
> • t .♦
—Eik ir tu! — pasilie
r.ušlifuot... Mūsų mokslei-i juos čia? Gal pavaišinti, ksniu
geltonmargis
žibalo
Pradėkim
vadais.
Ispa

i
ląnese
sugriebia
kunigą,
Užlaiko Visokius alkoholinius
pavažinėti,
jūros
grožiu
vija, lyg įkaušęs prie sta
gėrimus — Degtinę. Vyną ir Alą.
auto atzvimbia. Gumine . iš revolverių šaudo ir ka- nijos komunistų galva kančiam ji taria.
pasidžiaugti?
O
ne.
Baisi
čios pakrantės, visu įdūSūnūs visi išėjo motinos
278 Millbury Street
kimu nerias linksmybės valanda jų laukia... Ak- žarna į kraujo klaną, į su- ! pinėse gyvą į duobę įgrū- Azana šauniam vyrui ge tėvynės gelbėt, kraujo mo
sužeistuosius ! ūą, gyvą užkasa. San An- nerolui Molą, žymiam na
Worcester, Mass.
sūkurin. Koridorių sienos, menis jiems riša. Prie; driskusius
tiną
jos
pačios
noru
pali

klasės Smūtkeliai, sporto kaklų... Į jūrą meta! Jū- žibalo lietų auto paleidžia, ■ tonio kleb. nukryžiuoja cijonalistų vadui, puikiai kę.
ros dugnas pasipuošia Viena kita minutė, ir mas. Valencijoj ginkluoti priekin žygiuojančiam, juarenos, net ir bažnyčios
Atsižadėt, pasiaukot rei
laisvės
kovotojais...
kraujo
klanai,
lpusgyviai komunistai pačiumpa se- došišką pasiūlą kartą pa
(!) iš sultingųjų mokslei
kia be jokių sąlygų. Ispa
Arba
dar:
į
du
laivus
žmonės
suliepsnoja.
Pranelį
kunigą,
akis
išlupa,
siunčia:
vių balsų robaksų saldu
nas, septynių vaikų tėvas,
VISŲ BANGŲ
mus, kino aistras, pasima sugrūda 360, 80 laivyno gariškos kančios šauks- nuogą plaka iir, miestu —Pereik į komunistus. stveria šautuvą.
širdis
Naujos
Rūšies Radio
tymų žvilgsnius tegirdi karininkų. Ir juos netoli mas vis tyla ir tyla... Po ant langinės> nešiodami, Tave ministeriu paskir- krauju kunkuliuoja. Vai
MAGIŠKA
AKIS
“
rodo, kad įbau- sim!
šnekant, kugždant... Tuo Kartagenos uosto gyvus kiek laiko vėl ta pati sce-jžmonėms
METALINĖS TŪBOS
kų gaila. Bet heroizmas ši
na— Ir vėl...
gintų. Barcelonoj įsiūtė- —Ne! Generolo papirkti tokiais žodžiais praveria
MAGIŠKI SMEGENIS
tarpu siaubingoji žmoni paskandina.
Odą
lupa
tik
gyvuliams.!
Kitą
baisią
panašybę
liai,
sudąužp,
kunigą,
už
CHARRON’S
negalima! — atsako ko- jo lūpas:
jos ir kultūros bestija
Kitaip
komunistai.
Neviepaimkim.
Suimamas
tėvas
kojos
prie
ratų
jį
pririša,
mun
i
s
t
ams
generolas
Mo20
Trumbull St.
kruvinais dantim žvėris—
—Mano vaikai gali tėvo
Worcester, Mass.
komunizmas, po įvairiau noj vietoj ir nevieną kartą savo paties namuose. Per- miesto gatvėm gyvą vai- ja komandą drąsiai pir- netekt. Niekis! Vis geriau,
siom nekaltom, kaip avi Įsiutę nulupdavo žmonėms sigandusio kiškelio išgąs- kioja, į grindinio akmenis m’n paduodamas
kaip netekt tikėjimo!
odą
ir
gatvėn
iuos
išmestim
sūnelis
apsikabina
teJ
—
taškydami.
nėlis balčiausias, formom
Samossieroj 100 nacijo- Vaikų ašaros išlaimina
va,
mažom
rankytėm
pridavo.
pasislėpęs, tyko auku
Komųnistai ne- Šiurpus, bet pamokomas nalistų su 100 puikiai gin tėvą į laisvės kovą.
Pačią
širdį
siekia,
kada
sirakųia...
Tyko ir sugauna...
įvykis. Toj pačioj BarceArba, va, 16 metų jau
nuo
"
J 4 lonoj kun. Garcią, kur pri kluotų komunistų susidu nuolis, tikras Ispanijos sū 66 Ward St. Tel. 4-7948
Komunizmas BO
ne vien j n udegame, karštu vande- ^Įno jokių ribųi;• sūnų
ria. Nacijonalistų gruuės
tėvo atplėšia, ir čia pat po
duonos bakano reikalavi niu nusiplikome. O komusiglaust
neturėdamas
ir
priešaky trys broliai Mi- nus. Palieka motinos mei
VVorcester, Mass.
akim, po laukiniu
■
mas, ne vien tuščio pilvo nistai gyvus žmones degi- mažyčio
žmonių
nepažindamas,
palę.
Į
savanorius
stoja.
Pa

ralės atsistoja. Tik du kul
visokias mėsas, kaip
gurguliavimas. Komuniz na. Kataloriijoje daug gy jo klyksmu tėvą nužudo. ■ siprašė nakvynės pas kai kosvydžius jie... Žūtbūtinė skutinieji jo žodžiai ma- . Parduoda
šviežias taip ir rūkytas.
Moterį
pasaulis
gerbt
mas pilvą prikišt sakosi! vų ūkininku jie sudegino.
Užlaiko visokių daržovių.
Komunizmas jo riuosius. Šie jį pažįsta. Jis kova. Pirmas krenta vyre mytei šie:
J
norįs. Tįk prikištas pilvas) Badajose, kalėjime vietos įpratęs.
Patarnavimas greitas.
—
Nesimelsk,
kad
grįž

kunigas
!
Nepriima,
išva

snysis brolis Mirales ir 10
kios
pagarbos
jai
nežino.
I
jam įrankis Dievui kumš nebetekdami — visus juos •
ro! Gatve traukia raudo- nacijonalistų. Komunistai čiau, bet kad komunizmas
Tik
žodžiais
tarias
ją
gertimis grumot.Komunizmas prikišo, suimtuosius baž biąs. Badajose sugyvulė- J^ųjų
sunaikintas, kad
‘ i kareiviai... Šūvis! vis puola. Juk jų 1000. būtų
—visų amžių šėtoniškojo) nyčioj uždarė. Bažnyčią '
Nacijonalistų drąsa atlai Kristus nebebūtų Ispani
M. A. CIVINSKAS & CO.
uvijvkj :įX Tiesiai kunigui
~v- krūtinėn,
.*
komunistų gaujos
■
gaivalo organizuotas žygis padega. Sudega gyvi žmo- jusiu
joj
niekinamas!...
jį*
ve
p
Kristaus
apaštalas
susko, atremia. Praeina sa
siverždavo į namus, .,
,
LIETUVIS
prieš bet kokį Dievą: prieš nės. Kiti, iš siaubo pro niškai
moteris, mergaites munka. Tik kulka nepalie- vaitė.
> Komunistai dar ne- Ašarotas motinos kry
krikščionišką, prieš žydiš langus šokę, ištišta ant išniekindavo ir savo koŠėtono pagieža žius išlydi mieląjį sūnų... Graborius ir Balsamuotojas
kūne. Jai čia į veikia. ocvvnv
ką, prieš mahometoniš- akmenų.
340-342 Harding St.
be vieta. Iš kūno $ar pro degdami, jie ątveda, prie- Kilnųjį kito kančia at
ką... Žygis prieš žmonišku Arba, va, koks žvėriš munistiškam skoniui dar
verčia.
Valencijoj
vienuo

r i ^duris
ji prasigręžia ir šaky išstatę, čia kovojanj°n^s P° ausi nuplaudavo
uris J*
WORCESTER, MASS.
mą, prieš artimo meilę... kumas, įToks^^šedevrinis
1___ _ ______ išsivilkdami.
I raergait§ namuose nųde- čių nacijonalistų tėvus, gi- les iš vienuolyno išveja.
Atdara
Tel.
Ir moksleivija su šiuo j nukrikščionėjusios d v a“
A-tis
”
.
da.
Skaudus
likimas!!;
minęs
ir,
sūnus
kovoto

Dieną
ir
Naktį
Dial-5-5898
naujuoju siaubu, neseniai sios poelgis. Almandralė- Ar bereikia iškelt, kad Mergaitė — tos duktė, ku jams matant, prie uolos
iš savo guolio pakilusiu, je daug, daug žmonių skustuvais supiausto, kip- ri ką tik kunigą išvarę sustatę, juos sušaudo. Šie
FOLKLORAS
bet jau aštrius nagus gi komunistai nukryžiuoja, viais sukapoja nevieną?! įsiutusi motina kirvį grie krenta saviesiems šauk
POPE OPTICAL CO.
sufanatizuoti vaikai koliai kraujuoton žmogaus benzinu aplieja, padega.
Senoviška Dainelė
bia.
Kirvis
sušvytruoja
ir
dami,
ištverti
savuosius
net per
Širdin suleidusiu, turi su Kankiniai gyvi sudegsi TYiunistai
Albert R. Barker
Dilin, dilin, dilinykų,
kraujuos paplūdusio kuni- gindami:
Be
jokio
pagrindo
(fizijo100
žmonių
revolveriąis
sipažinti. Ir sveika kovos
Kada Jums reikalingi aki
—Tegyvuoja Ispanija ir Dąug dvare darbiųykų.
sušaudė,
kirviais
sukapoS°
£
a,va
nuima
Už
ką,
dvasia ji čia turi persiim nomija gal nepatiko) sui
niai,
leiskite mums išegzami
Piovė
popas
telyčiotį,
mamyt? Ar ne pati kalta?- jums tuoj bus galas!...
nuoti
akis ir pritaikinti aki
ma namų savininką ir du joti.
Ne šių metj, pernykščioti. nius. Mes
Didvyriai,
tėvų
netekę,
kultūringam
Kunig!
l
Ą
“
t™*
4
padarome dirbtinas
jo vaikučius. Tėvo aki Lavonai
Buvo rieti telyčiotė,
akis.
-,
namuos
dukters
netekai.
dar
kiečiau
kovoja.
Jų
50,
397 Main St.
Tel. 6-1944
vaizdoj mažyčius gyvus pasauly gerbiami. Labai!
2. DVIKOJIS ŽVĖRIS
jų 40, jų 10... Jau 5 beliko. Taukų pilna sklenyčiotė,
Ispanijos
komunistai
pa_
*
.
.
,
,
Worcester, Mass.
sudegina, o tėvą, praga
ŽVĖRIŠKESNIS UŽ
Padainavo čelkienė, 60
išstato,,
iš
Biųuelmo
mieste
e 10- Komunistų ūaųg. Nacijo
275
Main
St. Webster, Mass.
sityčioti
juos
išstato,.
r
rišką sceną pergyvenusį,
KETURKOJĮ
metų, Ragelių km. Užrašė — ' —r--^,
sa
—
“
u
ūką
dvasiškių
smaiguąis
nalistai
žus,
tįįi
nepasi

kapų,
iš
žemės
juos
ištrau

sušaudo!
Gudelis.
“
P.
G.
”
žmogus be sielos būtų
Gasas
kia. Laipioją jais kaip ak- užbado. Las
.
. ųiįesi , duos, kritusiems drąsuo
nežmogus. Žmogus be Die Madridas. Casa de Cam- menim,
kraujo klane brai-:Ie^° ^CUI1ISas Prie stulpo liams gėdos nedarys.
Viename sąsiuvinyje 5vo..., jei ir žmogus, tai be po parkas. Vienoj vietoj, ' dydami, batais 'spardyda- PWižimas,
Kada komunistai demo kios giesmės: "PER TAVO
padegantis,
tikro žmoniškumo. Ryškė išdžiūvusiam baseine,* keli mi, lavonų- smegenis taš ?yvas sudeginamas. Ebro no juoku veide šiuos "men ŠV E N T Ą PRISIKĖLI
Geriausia lietuviška užeiga,
ja faktas ir karti tiesa:į šimtai katalikų sugrūsti. i kydami
mieste kiin.
kun. Don
Dęn Ąnselmo
' ''
imiAstp
Ansplmn kus likučius puolė,
pasi MĄ”, "LINKSMA DIE kur užlaikomas geriausias alus
žmogus, Dievą iš savęs iš-j Be kitų, į akis “krinta ko
e
*
nužudomas klausykloje iš- girsta generolo Molos at NA”, “REGINA COELI”, ir kiti gėrimai.
vijęs, suzvėrėja... Daugiau kių 15 metų mergytė, ža-; Dvasiškiai čia nė kiek pažinčių beklausantis. Ko- siųstas pagalbos šūvis... ‘AVĖ REGINA” ir "AN
90 Millbury St,
ar mažiau.
iiais rūbeliais, nudrisku
GELŲ GIESME” 35c.
...
.v  nemažiau dydvyriai kren- kia
didvyriška mirtis,
Komunistų
žvėrišku

"DARBININKAS”
Logišką , galutinė su- si... Jlergaite grandine’
kajp Neronams - t>io- šventa mirties vieta.
VVorcester, Mass.
366 W. Broadway,
bedievėjimo išvada sužvė- prie motinos kaklo prira-1 kiecijanams siaučiant. Žu-J Barcelonoj (rašo matęs mas geruosiuose piliečiuo
se heroizmą kelia gintis ir
So. Boston, Mass.
K. Alf. Sušinskas. i

Worcester, Mass.

Kada Žmogus Žmogų Ryja

• v

t\ ' ■

• *

Ir d *

—

x•

EDWARD YANOVER'S

•v

R G A VIGTOR

£■'

J. STRUCKUS

I

•v

* V ti

Ka

•v

■ ■

,11

I1

—

/ -

-

-

* »>

CHESTNEY’S CANTEEN

*

f

darbininkas

Penktadienis, Gruodžio 11, 1936

8. *

Roko parapijos suruoštie ka; Ligoniai — J. Zinke- *X^X^*^*^*^*^*^*w****^^»*J********X^Zw*^*^*^*^*^*w*w*w*w*^*^Z^*w*w*^*^*^*^*^*^*w*^**
t
ji fėrai. Į fėrus, kurie įvy vičiute, E. Dovidonytė ir AY
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ ko kelis sekmadienius pa Akstinaitė. Lai gyvuoja Y
T
eiliui ir dar Padėkos die mūsų choras ir jo vadas p. I
Y
KOLONIJOSE
ną, kiekvieną kartą, susi A. Visminas, kuris puikiai Y
Y
Y
Y
rinko skaitlingas žmonių darbuojasi su jaunimu.
A. J. Y
Y
skaičius. Tarp jų ne vie
bininkus. Už tai norwooApaštalystės
diečiai kun. Jurui yra la nam teko laimėti gražių Maldos
gyvų ir kitokių dovanėlių. Draugija, šv. Pranciškaus
Sekmadienį, gruodžio 6 bai dėkingi.
Į Žmonės, kurie lankėsi, ne parapijos, savo metiniame
d., Šv. Jurgio par. svetai
sigailėjo savo aukelėmis susirinkime, kuris įvyko
•v
nėje kun. kleb. P. M. Ju Šv. misijų užbaigoje, ku I remti metinius šios para lapkričio mėn. 4 d. išrin

ras rodė judamus paveiks rias skelbė Tėvas Jonas pijos fėrus.
lus iš Šv. Pranciškaus gy Bružikas, S. J., prie Šv. Labai buvo džiugu ma ko sekantiems metams
naują valdybą. Pažymėti
venimo. Priedas: komiški Vardo draugijos prisirašė
tant
kai
kurių
Šv.
Roko
vaikams paveikslai. Kun. šie nariai:
.. narių pasišven na, kad visos jaunos so
Kazimieras
Barauskas,
parapijos
dalietės, išskyrus tik, ro
P. M. Juras, rodydamas
Dionyzas
Dargvainis,
Vin

timą
ir
uolų
pasidarbavi

dos, porą asmenų: J. Sapaveikslus, labai įdomiai
cas
Kudirka,
Jr.,
Juozas
mą fėrų labui. Tokių pa vičiutė, pirm.; A. Arlaus
aiškino Šv. Pranciškaus
Taboras,
Gabrys
Kakavyzdingų žmonių yra kiek kaitė — vice-pirm.; 0.
gyvenimą. Žmonių buvo
nauskas,
Jonas
Avižinis,
vienoje parapijoje, bet ne Grendaitė — raštininkė,
nemažai. Galėjo būti dau
Petras
Rukštalis,
Pranas
giau, bet, matyt, audra ir
mažiau jų ir Šv. Roko pa-Į P. Remeikytė — finansų
Nevinskas,
Juozas
Vasi-i
lietus kitus sulaikė.
liūnas. Jonas Okulevičius, rapijoje. Gal ateityj, Die rašt.; A. Staniokiutė — iž
Kun. P. M. Juras paro Ignas Dūda, Adomas Šid vui padedant, atsiras ir dininke; atstovės į Fede
O/STANCEdė tikrą pasišventimą nor-' lauskas, Motiejus Minke daugiau tokių, kurie stos racijos skyrių — L. Venvvoodiečių labui, nes vyk vičius, Mykolas- Stelmo į šių žmonių eiles.
čienė ir J. Miliauskienė.
entertai nment
ti tiek kelio per audra nė kas, Pranas Bartulis, Jo Piniginis šitų fėrų pel Ligonių lankytojoms apsi
ra tai malonus darbas. Be nas Strašunskas, Petras nas yra skiriamas naujo ėmė J. Kazmošienė, J. Mi
to, jis atsivežė sau pagel- Kodis, Klemensas Kašėta, sios parapijos salės už- liauskienė ir T. Kederienė.
; Adolfas Viškelis, Antanas I baigimui. Ši naujoji salė, Klebonas Kun. Juras
Macelis, Jonas Perekšlis. priežiūroje parapijos vika dėkojo buvusiai darbščiai
U BĖRAI ALLOWANCE
Fredrikas Minkevi č i u s ro. kun. J. Petrausko, vi valdybai ir reiškė daug
FOR YOUR
Ferdinandas Minkevičius,! su greitumu siekia į pa vilties, kad jaunoji valdy
OLD RADIO
Alfonsas Viškelis, Jonas danges. Patsai kun. Pet ba parodys nepaprastą
Sastavickas, Jr., Petras rauskas nenuilstančiai pri veiklumą.
Rakauskas.
darbą.
Šios merginos prisirašė žiūri statybos
prie Marijos Sodalicijos: Yra taip pat gerų žmone
Virginija Vasiliunaitė, lių, kurie turėdami laiko
Joana Vasiliunaitė, Vera ir noro, ateina padėti dir DRAUGIJŲ VALDYBOS
Dalelytė, Bronė DalelvtčJ bti. Jųjų irgi, žinoma ga Vyčių —
Katrina Saulenaitė, Ger lėtų būti didesnis skaičius. Pirm. — Juozas Daraštrūda Minkevičiutė, Anielė i Bet kadangi šitokiam dar kevičius (žinomas kaipo
Smelstoriutė, Stasė Okule bui reikalinga nemaža pa “Butch); vice-pirm.
vičiutė, Ona Okulevičiutė, I siaukojimo, o pasiaukoji Juozas Sabonis: rašt.
Anielė Okulevičiutė, Luci- mas ne daugeliui yra aiš Bronė Jonaitytė; ižd.
ja Dovidau skaitė, Ona kiai suprantamas, tai ir Bronius Minkus: korės- ♦♦♦
Edvardas V
Daugirdaitė. Joana Čiužiu- šių darbininkų skaičius pondentas
Gudauskas.
j te, Elena Čižiutė, Ona Či- nėra didelis.
žiutė, Marijona Adomai- i
tytė. Anielė Patinskaitė, Ateinantį sekmadienį, Marijos Vaikelių — Vy
Marijona
Cironsk aite, gruodžio 13 d., parapijos resniųjų skyriaus —
Anielė Aidikonvtė, Ona choro vaidintojų būrelis Pirm. — Darata Gailiuruošiasi vykti į Norwood, šiutė; vice-pirm. — Esther
Smolskiutė.
Tepadeda Dievas kaip Mass., kur suvaidins dra- Jarušiūtė; rašt. — Alena
, vyras, taio ir merginoms matinį veikalėlį “Revoliu Minkeliutė; ižd. — Ona
■ kilniame darbe.
Rap. cija”. Tai ne pirmas kar Grigaliunaitė; korespon- X
tas, kai mūsų vaidintojų dentė — Kunigunda Da- X
būrelis kviečiamas paro nyliutė.
dyti savo gabumus sveti
Vaikelių — jau
Šį sekmadienį, gruodžio moje parapijoje. Norwoo- Marijos
nųjų skyrius —
A Great Value for 1937j 6 d., dideliu entuziazmu ir diečiai šį veikalą pamatę, Pirm. — Adelė Jarušiūpasisekimu baigėsi Šv bus patenkinti.
ZENITH RADIO
tė; vice-pirm. — Izabelė
I
Jegelevičiutė; rašt. — So
fija Grigaliunaitė; ižd. —
Vlade Jegelevičiutė.
Lapkričio 22 d., š. m.
O*«r*oce AmpMfier.
Šv. Pranciškaus parapijos Gruodžio 29, Šv. KaziŠv. Cecilijos choras, vado- miero draugijos salėje Vy
Lengvas išsimokėjimas. Priims tavo
į vaujant muzikui Antanui čiai rengia šokius. Viceseną Radio ir įvertins prie įmokėjieurope,
WE RECOMMEND
Visminui, suvaidino “Gra pirm. Juozas Sabonis va
SOUTH AMEftICA
mo perkant naują ZENITH. Naujie
USING THE
or
ži Mageliona” melodrama. dovauja rengimo komite
ZENITH
OtIENT
ji
dėl
1937
metų
Zenith
modeliai
pa

GUAftAHTEEO
Suvaidintas labai gerai. tui.
DOUBIET ANTENNA
gauna iš visų šalių stotis ir patiekia
EVERY DAY
FOR BEST
Daugumas vaidintojų bu Gruodžio 31, Šv. Kazi
or your
tavo
linksmumui
įvairias
progra

MONEY BACK
RECEPTION
vo čia augę jauni, bet iš miero draugijos salėje, šv.
mas.
silavinę kalboje ir nuda- Kazimiero Draugija ren
vime, kas darė puikų įs- gia Naujų Metų šokius. ĮAMERICA'S MOST COPIED RADIO . . . ALV/AYS A YEAR AHEAD
pudį. To vakaro pelnas žanga bus dykai.
i paskirtas naujų vargonų
fondan.
25 METŲ VEDYBINIO
Choras į trumpą laiką GYVENIMO SUKAKTU
Išdėstyti Radio Modeliai skelbime nuo viršaus į apačią, kurių kai
spėjo išauginti naujų var
VES
Y
nos sulig pažymėtų parašuose modelių numerių yra sekančios:—
gonų fondą iki pustrečio Simonas ir Vincenta MeY
šimto dolerių. Pertrauko lešiai sulaukė 25 metų ve
Modelis 12 - U - 158 - 1937 — Kai na $149.95
Y
je kalbėjo mūsų klebonas dybinio gyvenimo sukak
Y
Modelis 8 - S - 154 - 1937 — Kaine $89.95
kun. P. Juras, kuris pagy tuvių. Pereitą sekmadienį,
Modelis 6 - S - 152 - 1937 — Kain a $69.95
X
X
rė chorą už jų puikų vei sumą, užsakyta sūnaus
Modelis 5 - S - 127 - 1937 — Kain a $39.95
X
kimą ir linkėjo toliaus Jono, buvo jų intencijai.
Model 5 - R - 135 - 1937 — Kaina $29.95
veikti taip sėkmingai. Per Simonas Melešius atvyko
X
traukose grojo lietuviškas į Ameriką jaunas. Pabu
orkestras. Vakaro vedėju vęs kiek laiko grįžo į my
buvo p. K. Vencius. Vai limą Lietuvą. Ten vedęs | UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
dintojais buvo sekanti: Ci- Vincentą, grįžo į Ameriką! |
92 High Street
Boston, Nass.
reso grafas — V. Mizeras; ir sukūrė gražią šeimą —:
X
Alvirija grafienė — C. keturis sūnus ir dvi duk | Samuel Kaufman,
Prezidentas
ir
Kasininkas
X
i Armonaitė; Petras, jų sū terį. Vieną dukterį atidavė
Telefonas LIBerty 2337
X
nus—J. Blaževičius; Mar- Dievui. Simonas yra ko Y
celius, karininkas — Pr. lektorius bažnyčioje.
Bruzgulis; Mageliona, ka Linkime Jums toliaus
ralaitė — O. Jareckaitė; sekti pavyzdingą katali
ratelis susirinko į panelės muose. Pereitą pirmadienį
ŽINUTES
Karalius Neapolio — P. kišką gyvenimą, kurs yra
Marijonos
Jutkevičiutės dalyvavo šios: Alena DvaKleb.
kun.
V,
Puidokas,
Razmauskas; Karalienė — vienintelis šaltinis tikraus
namus. Susirinkimai įvyk reckiutė, Marijona Griga
ketvirtadienį
laikė
šv.
mi

EI. Zanevičiutė; Senelė — ir pilnaus džiaugsmo.
liunaitė, Ona Jonaitytė,
R. Kuklevičiehė; Minykas Sveikiname Jus, Simonai šias Pittsfielde lietuviams. sta kiekvieną pirmadienį Bronė Jonaitytė ir Alena
to ratelio narių namuose.
— J. Strelčiunas; Tarnas ir Vincenta, Jūsų 25 metų
Mereškevičiutė.
Gruodžio
14-tą
susirinks
— P. Bruzgulis; Karaliaus vedybinio gyvenimo su
Pirmadienio
vaka r ą
tarnai — Kašėta ir Mic- kaktuvių proga.
Jurgis Jonas
merginų “Royal” Mezgimo p-lės Onos Jonaitytės na-

1937 ZENITH
RADIO

N0RW00D, MASS.

• v

RA D f O

’

WESfFIELD, MASS.

-

Modol 12-U-151 — 1937
All-Wov«, World Wido
ZENITH —12-inch Electro
Dynomic Speoker, Acovshc
Adopter, Lightning Sfotion
Findor, Big Block dlot wifh
Tell -Tale Control*. High Fideiify Control
ond T ar g e t7
Tuning.

M»d«l •-S-154-1937 Amer»

icon and F*c«ign ZENITH

12-inch Etectro Dynamic
Speaker, Acovific Adapf«r
Targ<t Tuning, High Fktolify
ond scoros of oth«r
n«w feoturM.

Mod«l 5-S-127 — SmoU

ZENITH t«bl« modol. Aimt-

icon ond Forelgn Recep-

t»on. 6-»nch Electro Dynamie Speaker, Conrinuows

Tone Control,

Splif Second Stotion Relocotor

MONTELLO, MASS.

LAWRENCE, MASS.

MODEL 6-5-152 — Tunes Americon ond forelgn stations, police.
omo^eur. aviotion, ships of seo. 10w*ch Electro • Dynomic Speoker,
Voice-Muilc-HIgh Fidelity Control,
Sonsitmfy Control, Lightning Stotion
Spllt - Second Relocotor,

♦

♦

♦
♦

Jlt

X
X
X
X
X
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17 Jewel Elgin
Pocket Watch

41455

198 Main St, Brockton. Mass
Tautiniai Skelbiamos Cash^Kainos
S04AWi£A

:>y

— Pas KAY’S kredito kaina niekados
nedidesnė už “cash” kainą.

------ Ar esi savo akis egzaminavęs ir
stiklus akiniams pritaikęs KAIY’S Opti
kai departmente? Jeigu ne, o esi reika
lingas akinių, tai kreipkis. Jos. J. Zabarauskas, optometristas, einąs pareigas
šioje KEY’S Įstaigoje, Brocktone.

Išsimokėjimas tik 50c. j savaitę.
— KAY’S Įstaiga garantuoja PINIGŲ
• GRAŽINIMĄ, arba pirktos kokybes atmainymą, arba atsiskaitymą per 30 die
nų.
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KAY’S Krautuves randasi
šiuose miestuose:
Baltimore, Md.
Boston, Mass.
Brockton, Mass.
Hartford, Conn.
Latvrence, Mass.
New Britain, Conn.
Pavvtucket, R. I.
Providence, R. I.
Waterbury, Conn.
Worcester, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios

g=SSS=........ ...... LUg. ■Ęgg^BSĮ
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gSBgBB—

stud. Dranginis; smuiką
solo grojo stud. Gurklys;
duetą sudainavo stud. Gy
VAŽIUOJA Į FLORIDĄ lys ir Parulis; stud. Re
St. mūsiškiai žais su gar
New Britain Aukštesnės meika prijuokino visus su
siuoju Meriden Endees raMokyklos footbalTio rate savo “Sapnologija”; stud.
lis, kurio kapitonu yra lie Petrulis, Blažaitis ir Mikejteliu. Lietuviai turėtų atONOS KATKAUSKAI- Į eiti į žaidimus in paragin
tuvis, Antanas Palakaus- lionis sudainavo “Šalta
TĖS KONCERTAS
v•
v—
kas, gavo kvietimą atvyk žiemužė
ai savo vyčius, kurie juos
”.
ti
į
Floridą
žaisti
football
_
. 'atstovauja. Jie paprastai
Kitą veikalėlį “Iš LietuGruodžio 6 dreną po pie- žaidžia šeštadienio vaka.
Kalėdų dienoje. Kvietimą i vių Gyvenimo Vilniaus
tų, Bushnell Memonalmu- ; j jr . yis state Trade
' priėmė ir ratelis ruošiasi krašte” suvaidino stud.
sų lietuvaite, Ona Kat- o
, T - * •• ± -i •*.
važiuoti. Iš 90 ratelių pa Bulovas, Marcilionis, Mi.
,
m
e. v
School. Lietuviai ateikite,
sirinktas New Britain.
kauskaite su Tito Schipo
. .
.
.
kelionis, Sabulis, Radzevi
.
įauni ir seni, visi!
Visi
newbritainie či a i čius, Parulis ir Gurklys.
pirmą
kartą
pasirodė
džiaugiasi, bet dar labiau Vakarėlio programa bai
Hartforde
formališkame
LIETUVOS VYČIŲ
džiaugiasi lietuviai, nes ne gėsi Lietuvos ir Amerikos
savo koncerte. Milžiniška: NAUJOJI VALDYBA
tik kapitonas lietuvis, bet himnais. Programa buvo
ir visiškai įrengta BushPereitame mėnesiniame
yra keturi lietuviai, bū vykusiai išpildyta.
nell salė, kurion telpa iki susirinkime vyčiai išsirin
tent: A. Palakauskas, ka I!
3 000 žmonių, buvo pilna.- ko sau naują valdybą 1937
pitonas, J. Janušonis, J. i Nuo lapkričio 25 iki 29
Daug žmonių dar stovėjo. metams. Štai ji:
Zdančiukas ir T. Kubilius. d. (Padėkonės Dienos pro
Schipo yra puikus daini Pirm. Edvardas MončiūLaimingų sėkmių jiems! ga) studentai, kurių na
ninkas. Jis viešai išgyrė nas, vice-pirm.
Vincas
NAUJŲ METŲ VAKARĖ mai ne toli nuo Kolegijos,
mūsų Onutę už jos gražų Morkus, Kasininkas Ed
praleido pas savo tėvelius
LIS
prisidėjimą prie itališko vardas Kasmonaitis, ras-:
ir gimines. Grįžo sekma
F Norint Lengvesnio ■
Pereitą
sekmadienį,
šv.
A Gerai Senas Bos- 1
dueto su juo. Onutė pui- tininkė Ona Tamošiunai1
Bostono Alaus
dienį, lapkr. 29.
tono
Atsiiaiky o |
1 Bo<ono Mylimasis V
Ražančiaus ir Šv. Vardo
jas — žinomas ir .
kiai dainavo. Visai neat-,tč, ir finansų rašt. PranAlbinas šeputa (L.K.)
Lageris
M
draugijos nutarė bendrai
M
pageidauja mas
rodė nervinga, bet priešin- ciška Pugžliutė. Tai smar
irg-i Pagamintas
M per iigus MeUisrengti Naujų Metų lauktu
Seniausio BravoW Pagamintas =e'
kai, jautėsi visą laiką kį įr pajėginga naujoji
■8 niausio bravoro
vių vakarėlį, Šv. Andrie
ro Amerikoje.
kaip namie. Jos kiekvie- valdyba. Beabejo su tokia 1
* Amerikoje.
jaus
par. svetainėje. Pel
1
nas judėsis pilnas reikš- valdyba, jeigu nariai ir
nas skiriamas parapijai.
Vilniui Vaduoti Sąjun
mės ir grakštumo.
Be narės
- - bendradarbiaus, vy
Patartina visiems daly- gos skyrius savo susirindaug kitų dainelių įtalų, čiai per naujuosius 1937
vauti ir tuo paremti para- ’kime> lapkričio 25-tą dieanglų ir kitų, ji dar padai metus padarys nemažai
GERIAUSIAS Suviršum 100 Metų
piją. Tikietų galima gauti , ną nutarė surengti kornavo puikiausiai lietuvių pažangos. Valio, vyčiai! i
pas minėtų draugijų na- tavimo vakarą ir iš jo
liūs.
kalboje “Lopšinę”. Jai bu
gauta visą pelną skirti
vo atnešta pusė tuzino
ŽINUTĖS
Vilniaus vadavimo nau
DAUG LIGONIŲ
gyvu gėlių buketų. Daina
dai. Tokis kortavimo va
Waterbury Crosby High
Šiomis
dienomis
pas
mus
karas yra rengiamas šeš
vo daug encor’ių. Vienu School Football ratelis,
i
yra
daug
ligonių.
Vieni
tadienio vakare, 7-tą va
žodžiu jos koncertas bu- kurį sudaro beveik vien
serga
namuose,
o
kiti
ligo

landą, gruodžio 19-tą d.,
vo kuopasekmingiausias. lietuviai vaikinai, teko suninėse. M. Staskeliūniehe Lietuvių Šv. Jurgio drauVietiniai laikraščiai minė- žinoti, kad puikiai pasiroir O. Radzevičienė randasi gį jos saiėje. Visi“ lietuviai
io, tai, kad buvo tikrai dė.
Hartfordo ligoninėje. Po- ;kviečiami- dalyvauti.
- - —
Įžan“Home Coming Welcome;
nia
Radzevičienė
yra
gera
ga
tik
35c.
asmeniui/Bus
I
for Anna Kaskas.” Hartveikėja draugijose ir pa- įvairių gražių dovanų. Vifordiečiai šauniai priėmė
rapijoje.
Visiems ligo- sį dalyviai bus pavaišinti
savo dainos karalaitę. Ir
niams
linkime
kuogrei- skaniais užkandžiais ir gė
PRAKALBOS! DAINOS!
mūsų Onutė puikiausiai
pagros gražių
muzikos komandai uniformas). Ei škindamas Lietuvos ir čiausiai išsveikti ir grįžti rimais už sumokėtą įžan
PASKAITOS.
sveikiems į namus praleis gos tikietą.
reagavo į tai. Garbė jai.
kūrinėlių. Gerbiamoji lie- Vyriai! Dirbsim Tautai ir Lenkijos
_ _ santykius,
.
W • • Vii- ti šventes Kalėdų.
ir tuo pačiu mums lietu-V. V. S. Newarko sky
.tuvių visuomene, nuošir- i Bažnyčiai
Bažnyčiai!!
Lyra... niaus bylą ir gražiai nuRengia vietinis Fede- džiai kviečiame skaitlin
piešdamas kaip veikėją
V.
rius
savo susirinkime yra
viems.
X•
MIKĖ
Uždavinį. Po šio svečio at
Buvo daug lietuvių, bet racijos 22-rasis skyrius gai atsilankyti, Adventų;
nutaręs ir visi nariai paLapkričio
24
d.
mirė
Josižadėjo,, kad siunčiant
silankymo
mes
visi
atgijodaugiausia svetimtaučių, penktadienį, gruodžio 11-. laikotarpiu tinkamai
nas
Palionis,
64
m.
am

me. Lauksime daugiau.
Kalėdų ir Naujų Metų lin
Visgi
džiaugiamės tuo tą, 8:00 vai. vakare, Šv. savųjų tarpe smagiai lai-1
-----------žiaus, gyv. pas savo sese kėjimus būtinai prie siun
Jonas
Tūbinė.
1__________ i’
i
—----------- ~
~- ----------- —------ ~
“
įvykiu, nes lietuvių buvo Juozapo parapijos audito- ką praleisti.
IR MES ORGANIZUOJA
rį, O Gudinienę, Seymour čiamos atvirutės bei laišnetik iš Hartfordo, bet ir riume. Bus įdomios praMĖS
St., pasirgęs tik tris die- ko priliptų bent už vieną
VYČIAI VEIKIA...
iš kitų miestų Connecti- kalbos bei paskaitos apie
Mažoje Niagara Falls,
nas. Velionis buvo neve- centą vertės Vilniaus žen1
eut valstybės. Nors labai Popiežių,
Enciklikas
Penktadienį, gruodžio 4- N. Y. lietuvių kolonijoje
dęs, doras ir pavyzdingas kie]į. Norintieji gauti Villijo ir prastas oras, bet (“Rerum Novarum” irjtą įvyko smagios įkurtu- lietuviškų >
organizacijų KORTŲ VAKARAS PUI katalikas. Paliko nuliūdi- niaus ženklelių mielai paKIAI PAVYKO
salė
prikimšta žmonių. Quadragesimo Anno”) ku- vės (housevvarming) L. nedaug ir tos pačios nePa- tarnaus VVS. Netvarko
Į me 4 seseris ir brolį.
Valio, Onute!
irios riša politinius, sočia-. Vyčių kliubo pertaisytose' kažin kokį gyvumą rodo.
Gruodžio 6 d. Šventos laidotas su trejomis šv. skyriaus sekretorius A. S.
Ligi
šiol
neturėjome
pla

Reikėtų čia paminėti, linius
ir
ekonominius kambariuose. Suėjo labai : T
Onos parapija turėjo kor mišiemis iš Šv. Andriejaus;Trečiokas, 314 Walnut St.
tesnio
masto
lietuviškos
Į
bažnyčios
•Taipgi yra labai patarkad art. Ona nemažai gie- klausimus. Kalbės vietinio daug
gražaus jaunimo.!
tų ir bunco vakarą. Ne lietuviu par.
draugijos,
kuriai
rūpėtų
'
smių pagiedojo. Be to, ji Fed. skyriaus kapelionas Malonu matyti, kad Vyčiai
žiūrint, kad oras buvo la Švč. Marijos kapuose šalę tina gauti visiems* Vilbendri
lietuvių
tautos
rei

nepamiršo (nors labai nu- kun. E. Gradeckis, Stu- žymiai atgija ir žada daug
daug'
bai blogas, žmonių tiek savo motinėlės. Lai būna, niaus pasai, kurie kainuo
kalai,
tai
dėlto
pas
mus;
įa tiktai po 10 centų.
vargusi ir užimta) atva- dentų Organizacijos Cent- ateityje gero nuveikti. Sudaug prisirinko, jog pri tam Amžina Ramybė.
beveik
niekas
ir
iš
Lietu

T.
M.
r
~
A. S. Trečiokas,
žiuoti į lietuvių švč Tre- ro pirmininkas ir “Ameri- organizuota
: —- ---------- r labai stipri!
vos svečių neužsukdavo, sėjo: statyti papildomus
VVSNS. Sekr.
jybės bažnyčią ir ant ai- kos” redaktorius adv. J.i
J. krepšiasvydžio
(basket- keliai buvo nepraminti. stalus. Laimėtojams dova
B. ~Laučka iš ~
Brooklyn, N. bąli) komanda, kuriai va- Pirmieji pas mus kelią pa nos buvo pačių parapijotoriaus sudėti apie 1pusę_ ~
tų gautų gėlių. Tai ištik- Y., gabus rašytojas kun.! dovaus garsus
o____ s žaidikas rodė Rochester, N. Y. lie nų suaukotos ir labai gra
šeštadienį, lapkričio 14
rUjy gražus ir pavyzdin- J. Kripas iš Hartford, Juozas Švežas (Swazey). tuviai atvešdami pereitą žios. Kiekvienas
stalas d., šeštų metų studentai
gas Onutės pasielgimas, Conn. ir kiti dvasios va- Komandos vedėju vienbal- vasarą dr. Leimoną ir J. po dovaną. Lygiai buvo gavo kvietimą nuo visų i Šiuo pranešame visiems
mes gėrimės tuomi. Dieve,! dai bei veikėjai,
šiai išrinktas labai popu- Laučką, kuriuos čia gra duodamos durų ir nelošė- bendrai, surengti “gaude- Didžiojo New Yorko ir
Dainuos parapijos jau- liarus Jonas Lesunaitis. žiai priėmėme. Dabar vėl jų dovanos. Visi stebėjosi amus” kolegijai vakarėlį, New Jersey apylinkių lie
tau padėk Onute!
namečių choras, solistas Vyriai ypatingai dėkingi tie patys rochesteriečiai nepaprastai geru pasiseki lapkričio 24 d. Nors buvo į tuviams, kad L.R.K.S.A.
MUSŲ BASKETBAL- p. Matas Kripas iš Hart- mūsų dideliam prieteliui atvežė pas mus svečią iš mu ir pavyzdingą tvarka. trumpas laikas, bet stu New York ir New Jersey
LININKAI
priklauso rengė dentai tai padarė. Progra apskritis rengia prakal
ford, Conn. ir mūsų pa- biznieriui p. aldermanui Lietuvos jauną vyrą kal Garbė
bėtoją
V.
Uždavinį,
kuris
mą vedė stud. Antanas bas paminėti 50-ties metų
Mūsų Vyčiai basketbal- garsėję armonistai E. Di- Jonui Bendleriuil UZ JO
jams ir svečiams.
lapkričio
20
dieną
padarė
Dranginis. Jis pasakė ir
lininkai jau žaidė tris žai- gimas ir V. Markevičia gausią
- dovaną,
(nupirko
gyvavimo sukaktuves.
mums
platų
pranešimą
PARAPIJOS CHORAS įžanginę kalbą.
dimus. Tai buvo su Pratt
Vilniaus reikalais, o mes
Vedėjas pestatė šešto Prakalbas Brooklyne ren
GERAI TVARKOSI
Eilutės Įkvėptos Katkauskaites
and VVhitney Aircraft ir
sumėtėme 13 dolerių aukų
skyriaus studentus, kurie gia minėto Susivienijimo
Koncertavimo Proga
Šventos
Onos
parapijos
.
Bristol West Ends. Jie
Vilniaus vadavimui ir su
išėję
sudainavo “Mūsij 134 kuopa, Karalienės An
choras
vis
kas
kartą
pra

pralaimėjo
du žaidimu,
kūrėme Vilniui Vaduoti
Jaunas Kolegistas”. Gro gelų par. salėje, So. 4th ir
f
Tarp gėlių paskendus,
deda
geriau
tvarkytis.
Au

bet labai gerai pasirodė,
Sąjungos skyrių: pirm. A.
Sts. kampas,
jo kolegijos orkestras. B. Roebling
Savo balsą pagalandus
ga savo skaičiumi ir ge Marčiulionis pasakė kal tuoj po sumos, 1 vai. po
taip kad galime užsitikUrbonas,
raštininkas
Ane

Štai dainuoja mūsų Lakštutė,
rinti sau ir vyčiams čemlė Karaškaitė ir iždinin riau bažnyčioje giesmės bą; Šeputa grojo kornetu- pietų, gruodžio 13 d., š.
Lietuvaitė Katkauskaitė Onutė!
kas J. Zucklie. Žadame ■ skamba. Lygiai ir viduji- solo, akompanuojant Ši- m.
pijonišką sezoną. Ne šią,
Susikaupę tūkstančiai klausos,
i
gražiai dirbti. Malonu I niai gražiai vystosi. Savo mučiui. Dainelę “Pragė- O Newark, N. J. 19-tą,
bet kitą šeštadienio vaka-'
Jos gaidos įdomios, nesausos,
i
mums ir tai, kad mūsų paskutiniame susirinkime riau fžirgelį
rą, gruodžio 19,
State
1
” sudainavo (36) kuopa prakalbas ren
Bet iššaukia vis
darbą
remia
ir
mūsų
kle

daug naudingų nutarimų Bulovas ir Dran gi n i s. gia gruodžio 13 dieną, 7
Trade School, Washington
Valio, dar Valio ir vis!
bonas
kun.
Pr.
Gelumbis.
—
Remeika ir valandą vakare, Šv. Jurgio
padaryta
ir išrinkta nau- “Juodukai”
Kukliai ji sau elgiasi priešakyje minios,
I
Jau
išsirašėme
Vilniaus
VALGIŲ GAMINIMAS
prijuokino draugystės salėj, 180 New
! ja valdyba ateinantiems Marčiulionis
Kur akys it į dievaitį instrigusios.
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MARIANAPOLIO ŽINIOS

• •

Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu
Gaminimo Knyga, kurioje yra
daugybė receptų — nurodymų
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną.
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
223 puslapius.
Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 West
Broadway, So. Boston, Mass.
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•

•

. •
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•

Jos šypsena
Kaip karalaitės,
O elgsiena
Tikros lietuvaitės.
Grakšti kaip gražuolė,
O jos daina stipri kaip aržuole
Pati gi stiprybė!
O artizmas! Jos būdas
Švelnus kaip šilkas ir užgrūdęs,
Taip kad tas viskas, o tūkstantinių minių —Žadėte mums žada... “pavydėtina josios ateitis.

pasų ir štampų, kuriuos i metams: pirmininku J.
kiekviena proga platina- L~j “skas , vice-pirmininme.
,
,,
Vietos dienraštis “The ku — M. Baziliutė, rašti— J. Sabulis, iždiNiagara . Falls Gazette£”) ninku
.
plačiai aprašė V. Uždavi- V.mk_u ~ . An<friuškevinio apsilankymą, padarė jčiutė, knygininkais —Jasu Lietuvos svečiu platų' Lužytė ir Stanionytė. Linpasikalbėjimą
Vilniaus kime naujai valdybai pareikalais ir aprašė pirma- sėkmingai ir toliau darme puslapyje, plačiai išai-įbuotis.

visus savo šposais.
Visi šešto skyriaus stu
dentai suvaidino veikaliuką “Pirm nei amžiai gi
mė”. Svarbesnes roles vai
dino šie: Dranginis, Pet
rauskas, Gylys, Ališaus
kas, Petrulis, Blažaitis,
Šeputa ir Petraitis.
Kornetu solo grojo stud.
Ališauskas. Dainavo solo

York Avė., Newark, N. J.
Kviečiame visus Susi
vienijimo narius ir ne na
rius į prakalbas atsilanky
ti ir žymių kalbėtojų kal
bų pasiklausyti.
St. Lukoševičius,
LRKSA. New York ir
New Jersey apskričio pir
mininkas.

