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Lietuvos Darbininkų Vadą
Atleido iš Pareigų
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Varšuva — Lenkijos vy
tininkų valdžios anti - ka Jis buvo Lietuvos Tarybos riausybė pranešė Vokietitalikiškas veikimas pasie narys, kuri paskelbė pa- jai, kad ji nuo vasario 71
kė ir aukščiausią mokslo šauliui Lietuvą nepriklau- d. nepraleis nesustabdžius
London, Sausio 31 — Di slaptį užlaikyti.
DIDELIS ETHIOPŲ
įstaigą, būtent, Vytauto soma valstybe. Sunkiau- į Vokietijos ekspresinių, lo- ITALIJA DIDINS KARO
LAIVYNĄ
plomatiniuose sluogsniuo- Spėliojimų yra visokii
LAIMĖJIMAS
Didžiojo universitetą. Štai siais Lietuvai laikais, pro- kalių ir specialių trauki
se pareikšta rimtas susirfi Rimčiausias, tai Rusijo
nuo sausio 16 dienos atlei
nių, kurie eina per Lenki
Roma — Italijos valdžia Addis Ababa, Vasario 1 pinimas dėl Vokietijos-Ja- klausimu. Rusijai puolan
do iš profesoriaus pareigų
jos koridorių tarp Rytų
paskelbė, kad, naujų karo - Čia oficialiai paskelbta ponijos sutarties. Nors mi- Japoniją, Vokietija turėt
prof. Praną Dovidaitį,
Prūsijos ir Vokietijos, jei i laivų statybai skiria 414 apie didelį ethiopiečių lai- nėtos šalys oficialiai už- pulti Rusiją ir tokiu budi
Lietuvos katalikų darbi
Vokietija nesumokės Len milijonų lirų i (apie $34,- mėjimą pietiniame fronte, ginčina apie kokias nors bendrai apsiginti ir nuvei
ninkų vadą, laikraščio
kijai 60 milijonų zlotų už 500,000).
; Viena italų rinktinė ko- sutartis, bet iš patikimų kti Rusiją.
“Darbininko” redaktorių
koridoriaus
geležinkeliu Laivų statyba bus pra- lumna maršuojanti ant šaltinių sužinota, kad pas-i
ir leidėją.
naudojimą.
dėta tuojaus.
Allata tapo netikėtai už- taromis dienomis pabaig VĖL SUSIŠAUDYMAS
Prof. Pranas Dovidaitis
Visa
Italiją
gyvena
kapulta
Dedjasmatch Baye- ta daryti slapta sutartis ANT RUSŲ JAPONŲ
yra žymus mokslininkas.
GANSONAS IŠVYKO rine dvasia. Armija didi- nne kariuomenės ir visiš- tarp Vokietijos ir Japoni
RUBEŽIAUS
EUROPON
nama ir stiprinama. Kad kai sunaikinta. Užmuštų jos. Kas labiausia Anglikariuomenei nepritruktų esą apie 3000 ir 5000 su- jos diplomatams galvas Maskva, Sausio 31 —Sc
New York, Sausio 30 d. maisto, įvesta maisto kon- žeistų. Daug nelaisvėn pa- kvaršina, tai nežinojimas vietų vyriausybė lauki
laivu Ile de France Euro trolė.
Naujų Metų vieną mėne
teko. Be to ethiopiečiams tos sutarties turinio. Taip- atsakymo iš Japonijos dė
pon išvyko pasižymėjęs Net ir vaikai nuo 11 me- tekę nemažas karo grobis gi jie nesitiki greit to tū lei savo protesto pasiųst
sį praleidę, peržiūrėjome
lietuvis ristikas ir ristyniij tų paruošiami karui.
LDS. narių stovį ir rado
iš kanuolių kulkosvaidžių rinio sužinoti, nes vokie Japonijai dėlei įvykusi
promoterius
Jack
Ganson
me, kad dar yra daug na
Mokesniai pakelti, ypa- ir keliolikos tankų,
čiai ir japonai moką pa- susišaudymo tarp rusų i
(Karabinas).
Jis
išvyko
japonų - manchukuoiečių
rių neužsimokėjusių mėne PROF. P. DOVIDAITIS
tingai senberniai turi mo
kartu su buvusiu pasauli kėti aukštus mokesnius.
NAUJAS NEW YORKO
Pranešime sakoma, ka
sinių mokesnių Centrui už
KONSULATO SEKRETO
tame susirėmime nukaut
organą ‘Darbininką’. Taip fesorius Dovidaitis yra niu ristikų čampionu, Ed
buvęs
Lietuvos
vyriausy

Don
George.
Gansonas.
RIUS
rusų ir japonų ir sužeist
neturėtų būti, nes neužsibės
priešakyje.
Tik
tauti

Europos
šalyse,
mano
su

iš abiejų pusių.
mokėjimas laiku mokesnių
Kaunas
—
Lietuvos
konninkai,
pasigrobę
vyriau

rengti
eilę
ristynių.
Tąja
apsunkina Centrą ir “Dar
Atėnai, Graikija, Sausio t
Šis susirėmimas įvykęs
bininko” administraciją ir sybės aparatą į savo ran proga mano aplankyti ir 31 — širdies liga mirė šulo New Yorke sekretokuomet keturi japonai ap
kas, negalėjo ir negali pa Lietuvą.
Graikijos žymus genero- rium paskirtas An. Simu- Brockton, Mass. Sekma- sirengę civiliai bandė pe
padidina jos išlaidas.
lietuvių katalikij
las George Kondylis, 55 tis, ligi šiol dirbęs Užs. dienį, vasario 2 d. K. of C. reiti rubežių. Rusams juo
Taigi prašome gerb. L. kęsti
mokslininkų,
o
ypač
prof.
KANSAS
GUBERNATO

metų amžiaus. Generolas Reik. Ministerijoj. Išva- svetainėje, Dr. Juozą Kva- sulaikant jie pradėjo šau
D. S. narių, ypatingai tų.
Dovidaičio,
kuris
labai
su

RIUS
PASISKELBĖ
raciejų pagerbti bankietas jytį įr tuoj jiems į pagel
kurie dar yra skolingi
Kondylis labiausia pasižy- žiuoja sausio 14 d.
įvyko ir buvo labai įspū- į bą atvyko apie 100
Centrui už pereitus metus, maniai ir atktyviai veikia KANDIDATU Į PREZI mėjo tuo, kad jo pastan
dingas. Dalyvavo mieste
DENTUS
užsimokėti mokė s n i u s ir vadovauja katalikams
gomis ir pa^darbavįoattl
darbininkams.
mayoras ir kiti vifsimn- vįy, jr įvyko smarkus su
kuopos valdybai tuojau,
tapo grąžinta Graikijon
Lietuvos
tautininkų
val

Topeka,
Kas.
—
Gub.
Alf.
kad nereikėtų siųsti dau
kai; kleb. kun. J. Švagž- sišaudymas iki rusai juo
monarkija. Grįžus kara
džia, kurios priešakyje M. Landon, respublikonas liui Jurgui, gen. Kondylis Maskva E. “Tasso” pra- dys, LDS. Centro pirmi- nustumė atgal per rubežit
giau paraginimų.
LDS. konstitucija sako: stovi p. Antanas Smetona, pasmerkė prez. Roosevelt visgi su juo politiniai ne- nešimu, sausio 15 d. SSSR ninkas, kun. S. P. Kneižis Tas įvyko Grodekovo apy
“Narys neįmokėjęs mo tokiu elgesiu baisiai įžei naują dalybą ir pasiskel galėjo susitarti ir liko nu- užsienių prekybos komisą- ir pasaulionys ~ profesij o- : linkėję.
riate buvo žodžiu susitar nalai ir šiaip Dr. Kvarakesnio per 3 mėnesius lie džia Lietuvos ir visos išei bė respublikonų kandidatu sivylęs.
Į prezidentus. Landon yra
ta dėl prekių mainų tarp ciejaus draugai ir drau- ROTCH ATSISTATYDI
ka suspenduotas, neįmo vijos katalikus.
kėjęs per 6 mėnesius lieka Prof. Dovidaičio atleidi ir Hearsto kandidatas. MILIJONIERIUS SUTIN- SSSR ir Lietuvos 1936 me- gės.
NO
mas
iš
pareigų
tai
tik
tę

Landon
smerkia
dabarti

KA
SU
30
VAL.
DARBO
tais.
šaunaus
bankieto
Tokio
išbrauktas.
Suvargusius
SAVAITE
-------------kaip šis turi būti dar nėra WPA Mass. valstybė
narius kuopa gali paliuo- sinys tautininkų antikata- nę administraciją nuo pra
suoti nuo mokesnio, tik likiško veikimo. Girdėt, džios iki pabaigos. Jis jo New York, Sausio 30 — 60 SUŽEISTA RIAUŠĖSE buvę Naujoje Anglijoje. administratorius Arthu
Plačiau apie šį bankietą G. Rotch įteikė savo atsi
tada jie nebegauna orga kad ir amerikiečiams la je nieko gero nemato. Bet Milijonierius John Jacob
’ Cairo, Egyptas, Sausio įdėsime penktadienio nu statydinimo raštą tauti
bai gerai žinomas prof. K. su juo ar tik nebus taip,
no”.
Astor
sutinka,
kad
30
vai.
29 — 60 tapo sužeista mery.
niam administratoriui Ha
Taip nurodo narių parei Pakštas, pasižymėjęs geo-. kaip su buvusiu preziden
darbo
savaitė
būtų
tinka

riaušėse, prieš anglus.
rry L. Hopkins, kuris i
gas konstitucija ir taip grafijos srityje mokslinin tu Hoover, kuris žadėjo
mesnė
nei
48
valandų.
Tą
Riaušėms vadovavo jauni BANKIERIAI PRADĖJO priėmė rezignaciją su pa
LDS. Centro Valdyba įsa kas ne tik Lietuvoje, bet ir vištieną ir po du automo
pareiškimą
padarė
kuomet
egvntiečiai
studentai.
dėka už puikų pasidarba
kė “Darbininko” adminis visoje Europoje, taip pat biliu, bet davė nedarbą,
KALĖTI
pats
pabandė
dirbti
48
vai
vimą. Rotch vieton pas
Riaušėms malšinti buvo
atleidžiamas (o gal jau kurio nė energingasis Roo
tracijai daryti.
į
savaitę.
iššaukti ugniagesiai su PlymoHth, Mass. — Du kirta Paul Edwardas i
Jeigu kurioje kuopoje y- atleistas?) iš profesoriaus sevelt negali panaikinti.
Buvo
šitaip.
Jaunas
ir
vandeniu.
ra narių suvargusių - be pareigų.
žymūs bankieriai, Daniel New Yorko. Pastarojo pa
matyt
ambicingas
milijo

spaudimo
nebuvo
ir
ppe
darbių, tai kuopa kokiu Neužtenka tautininkams
C. Mulloney, prez. užsida skyrimas sukėlė didelę au
nierius
nusprendė
išmokti
caro.
Ir
tai
jau
nebepirnors būdu teužmoka už terorizuoti Lietuvos kata
riusio Federal National drą politikierių tarpe. Ma
biznio
jame
aktualiai
dirb

mas
atsitikimas,
kad
as

juos Centrui, nes tokiems likų vadus, jie kerta kar
Bank ir John Deery, prez. šis paskyrimas padaryta
damas.
Jis
pradėjo
dirbti
_ _______ Salėm
__ __ Trust
__ neatsiklausus žymesniųj
nariams be laikraščio du ir Lietuvos katalikų menys arba spauda būtų
užsidariusio
prie
Internacional
MerCo. pradėjo savo bausmę politikierių. Kad tą triuk
“Darbininko” gyvenimas spaudai. Šiomis dienomis priversta dėti pareiškimus
cantile
Marine
kaipo
kler

arba
straipsnius
prieš
sa

gavome iš Lietuvos kata
būtų nuobodus.
Londonas — Vas. 3 — 1vietos County kalėjime, smą apmalšinus tapo paskas
už
$25
savaitėje.
Pa

vo
norą
ir
nusiteikimą.
Šį
Šiais laikais laikraščio likų laikraščius, ir kaip
Smithfield Centrai marke- Jie yra nubausti už per- kelbta, kad Edwards paš
dirbęs
kelias
savaites
me

kartą
prisimena
padary

leidimas yra sunki našta, nustebome tuose laikraš
tuose netikėtai darbas su- žengimą bankinių įstaty- kirtas tik laikinai.
tė
darbą
ir
išvažiavo
į
Eu

tas
spaudimas
į
generolą
čiuose
radę
straipsnį
dėl
o ji darosi dar sunkesnė
stojo, kada 10,000 mesi- mų po 1 metus ir 1 dieną
ropą
pasivažinėti.
Važiuo

Žukauską.
Amerikos
lietuvių
katali

kada ir galintieji užsimo
kalėti. Sausio 31 d. pradė
ninku išėjo į streiką.
damas
pareiškė,
kad
dir

kų
protestų
prieš
tauti

kėti mokesnius nesumoka
Amerikos lietuviai! Pa
jo savo bausmę. Kalėjime
laiku arba išsiskolinę už ninkų režimą. Visi katali dėkime Lietuvos katali bant 48 vai. savaitėje ne Smithfield Centrai mar- ’iems paskirta darbai, vie Scottsboro, Ala. Vasari
laikraštį per kelis mėne kų laikraščiai buvo pri kams nusikratyti caristinįj besą laiko pasilinksminti ketai aptarnauja apie kam tvarkyti knygyną, o 1 — 20 juodukų kalini
sius išsibraukia iš organi versti įdėti straipsnį prieš jungą. Caro laikais spau todėl jam darbas ir įkyrė- 8,000,000 žmonių,
’-itam vaistinę. Prie tų sudegė troke, kuriuo ji
Amerikos lietuvių katali da atliko didelį darbą. jęs. Todėl jis pilnai prita Taigi Londonas ir apy "’arbų jiems kalinių uni buvo gabenami kiton vie
zacijos.
LDS. Seimas nariams kų laikraščius dėl protes Spauda ir šiandien tebėra; riąs 30 vai. darbo savaitei. linkė yra priversti pasnin formų nereiksią dėvėti. ton. Ant to troko, kuri
padarė palengvinimą, bū tų prieš švogerių Smeto galingiausias įrankis. Tau-!
kauti.
Tokiems, matyti, ir kalė geležiniame garde buv
tent, sumažino mokesnius. nos ir Tūbelio valdžią. Lie tininkai tai gerai žino ir NAŠLE PASKIRTA SA Darbininkai streikuoj? jime nevisai bloga.
užrakinta 20 kalinių buv
VO VYRO VIETON
Vajaus ir ne vajaus metu tuvos katalikų dienraštis užtat kerta jai sparnus sa
30 galionu statinė su ga
dėl užsitęsusio tarybos
LDS, nariai moka už or “Rytas” įdėjo straipsnį, vo drakoniškais dekretu Baton Konge, La. Sausio
sprendimo algų pakėlimo ITALŲ RUSU LAIVAI žolinu. Vienas iš kalini
ganą “Darbininką” 25 cen bet be antraštės, nes tau išleistais įstatymais. Bet 31 — Nužudyto Jungt.
SUSIDŪRĖ
norėjo pasišildyti ir užde
klausimu.
tus į mėnesį arba $3.00 tininkų cenzorius, matyt,’ ‘nenusiminkime. Tautinin- Valstybių
senatoriaus,
gė poDieri virš tos gazoli
metams. Pasinaudokime ją nubraukė, o tik su to kų režimas ne amžinas. Huey P. Long, našlė žmoNew
York,
Sausio
31
—
no statinės. Gazolinas ui
GRĮŽO GRUPĖ LIETU
ir kitiems patarkime ir pa kia sub-antrašte: “Ameri Stiprinkime ir platinkime na, tapo paskirta užimti
VIŲ TREMTINIŲ Iš Čia gauta žinia, kad rusų sidegė ir statinė sprog
raginkime pasinaudoti.
kos lietuvių katalikų laik savąją katalikišką spau- savo vyro vietą Jungt.
laivas “Pravda” susidūrė apliedama visus kaliniu
RUSUOS
Kiekvienas narys tepa raščiai platina neteisingas dą išeivijoje ir padėkime Valstybių Senate iki jo
su italu laivu “Fedora” degančiu gazolinu. Vis
siima sau už pareigą pri žinias apie Lietuvą”, ku Lietuvos katalikams ją iš- termino pasibaigimui. Pa Kaunas —Sausio 15 d. 9 Anglijos kanale, 14 mylių baisiai klykdami ir lieps
rašyti nors po vieną nau riame sakoma, kad “Drau laikyti. Lietuvoje, jei no- skyrimą padarė naujasai vai. vak. grįžo iš Sovietų'nuo Dungeness. Nors abu nų kankinami sudegė. Gu
ją narį.
gas”, “Darbininkas”, ‘Gar rime, kad Lietuva būtų gubernatorius James A. Rusijos grupė lietuvių, pa- laivai “nukentėjo**, bet bematorius Bibb Grave
LDS. Centras kviečia vi sas’, ‘Amerika’ tas žinias laisva ir nepriklausoma ir Noe. Tai bus pirmutinė keistų į komunistus. Tar- pavojaus nuskendimo nė- įsakė padaryti tyrimą dt
____
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10.000 MĖSININK’J
SUSTREIKAVO ’

SUDEK 20 KAL'Niy

t

sus į darbą!

LDS. Sekretoriatas.

platina.
kad jos piliečiai
Tokių kurjozų ir tokio laisvę.

turėtų moteris Jungt
Senate.

Valstybių pe grįžusių yra ir kun. J. ra. Pasiųsta jiems pagel- šio nelaimingo įvykio prie
| Ruokio motina.
į ba.
žasties.
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DARBININKAS

Antradienis, Vasario 4 ČL, 1936

O [krikštytas.- Ligšiol žino-

[vietines žinios

ĮVAIR8S SKELBIMAI

Vasario 16d., Belaukiant

mas kaipo Boston Braves,
dabar vadinsis Boston
Bees.

Vasario mėn. 16 d. Lietuvos valstybės gimimo BROADWAY LUMBEK
CO.
diena. Šiemet jai sukaks 18 metų amžiaus. Tomis su
Lentos,
durys
langai ir kitokia
kaktuvėmis džiaugsis Lietuvos žmonės, džiaugsis viPREZIDENTO GIMTA
namams materijolas
j sa tauta. Būtų negražu, jei mes, Amerikoj gyvenanDIENIS PAMINĖTAS
312 W. Broadway
■ tieji lietuviai, nesidalintume tuo džiaugsmu.
BALIAIS
So. Boston/Mass.
Lowell, Mass.
Gerai yrą džiaugtis savo širdyje, bet to neužten
TEL. ŠOU 9419
Vasario 1 d., 19361 Sausio 30, prezidentui
ka. Jį ^reikia rodyti viešai, nes tik tuo būdu kitus sa
Pereito trečiadienio va- _ , . . .
Rooseveltui sukako 54 me
vo tautiečius, jaunąją kartą uždegsime džiaugsmu ir I
,kare man teko
. . ....
būti para- Darbininkas
„
.
,r
tai
amžiaus.
Jo
gimtadie

tautiniu entuziazmu. Tik viešai rodydamies tegalėsi
... ir
- iklausytis
i
So. Boston, Mass.
pijos saleje
nis visoje šalyje buvo mi
me kitataučius supažindinti su lietuvių tauta ir Lietu
(KASPARAS)
Kun. K. Urbonavičiaus pa- Gerb.:—
nimas grandioziniais ba
vos valstybės laimėjimais, pelnytais 18 metų bėgyje.
GRABORIUS
skaitos apie lietuvių lite- Nors sykį be vietinės ra- liais, kurių pelnas eis ko
Jei mūsų paskiros šeimos, minėdamos bet kokias
494 E. Broadway,
ratūrą. Pirmą kartą man dio stoties trukdymų šį vai su vaikų paralyžiaus
savo sukaktuves, pasikviečia gimines, draugus, pažįs
South
Boston, Mass.
T
lietuviška m e liga. (Mat, pats preziden
teko girdėti taip įdomią ir ____
šeštadienį,
tamus ir švenčia, tai tuo labiau iškilmingai turi būti
Office: Tel. S. B. 1437
susitelkime, galėjome link tas yra sirgęs vaikų para
pamokinančią paskaitą.
švenčiamos tautos šventės, valstybės sukaktuvės. Va
ztes. 158 W 7th St
Stebino mane tik vienas smai pasiklausyti “Darbi lyžium ir nuo jo gana pa
sario 16 d. yra didžiausia mūsų tautos šventė. Tas tik
Res.: Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dieną ir naktį.
dalykas, kad publikos bu ninko” Radio programos. sekmingai pasigydęs, to
rai būt ne lietuvis, kas tos dienos nešvęstų.
dėl jis ir ypatingai susirū
vo mažai. Girdėjau, kad Valio!
L.R.K. Fed. 3-čias skyrius, So. Bostone rengiasi
Su
gilia
pagarba,
pinęs
kova
su
tąja
liga).
“JACK” SHARKEY
šias paskaitas kun. K. Ur
iškilmingai paminėti šią tautos šventę ruošdamas gra
Kun.
P.
V.
Strakauskas.
Bostone
toks
balius
įvyko
i
bonavičius sutiko šios ko
žią programą, kuri susidės iš dainų ir kalbų. Kalbės
(Žukauskas)
kuriame
Dėkojame
kleb.
kun.
P.
Boston
Garden,
lonijos lietuviams skaityti,
kanauninkas prof. kun. F. Kemėšis atvykęs iš WaLIETUVIS GRABORIUS
vietiniai Lietuvos Vyčių V. Strakauskui už prane- dalyvavo arti 12,000 žmo« Šį penktadienį, vas. 7, shington, D. C., vyriausias “Darbininko” red. kun. K.
409 AVIN'DSOR ST.
kuopai prašant. Jokios į- Šimą kaip gauna Lowell’is nių, pradedant gub. Cur- Boston Garden, mūsų tau Urbonavičius ir Dr. J. Landžius. Dainuos Šv. Petro
CAMBRIDGE, MASS.
žangos ar rinkliavos nėra. Darbininko Radio progra- ley, miesto majoru Mans- tietis Jack Sharkey - Žu par. choras vadovaujant muz. J. Juškai. Įžangos žodį
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROvvbridge 7S80
Gal mūsų lietuviams ma mą ir už lietuvišką Valio! field ir kitais aukštais val kauskas, kumščiuosis 10 tars Kleb. kun. Pr. Virmauskis. Paminėjimo iškilmės
Ofiso Tel. KIRkland 9221
dininkais baigiant papras- i roundų su Tony Chucco. įvyks Municipal Bldg. salėje 2 vai. po pietų. Įžanga
žai buvo žinoma apie šias
Šamo Tel. TROvvbridge 6434
tais piliečiais. Jame buvo Tai bus antras Šarkio ban visiems veltui.
MIRĖ
paskaitas, kad toks ma-[
Reng. Komisija.
Sąžiningas ir Rūpestingas
išstatytas milžiniškas gi dymas kumščiuotis, nuo to
PATARNAVIMAS
žas skaičius susirinko?
Sausio 31 d., trumpai mimo dienos tortas, kurį laiko, kaip jis po kelių me su anglų boksininku, Jack Building svetainėje. Taigi
Į paskaitas yra kviečia širdies liga sirgęs, mirė,
Petersen’u. Kumštynės į- užpuolimą organizuoja vi
mi visi lietuviai. Kitą pa-; miesto ligoninėje, aprūpin pats prezidento sūnus pa tų “vakacijų” nusprendė
Tel. South Boston 0815
silipęs kopėčiomis piaustė. grįžti ringėn ir atgauti vyktų Londone gegužės sos Naujos Anglijos kolo
skaitą skaitys trečiadienio tas sakramentais, Alek
Nuo to baliaus pelno li prarastąjį pasaulinio čam- mėnesy. Jos anot Buckley, nijos ir stengiasi kuoskai-1
vakare, vasario 4 d. 7:30 sandras Pocius, 47 metų,
ko $17,000.
piono vainiką. Pirmą ban sutrauktu $100,000 iki tlingiausiai dalyvauti, betl
vai., parapijos salėje.
gyv. 160y2 “H” St., Ame
Graborius • Balsamuotojas
dymą darė keli mėnesiai $150,000 vertės žiūrovų. southbostoniečiai irgi ne
Paskaitos yra labai nau rikoje pragyveno 21 me
PASVEIKO
snaudžia. Jie, nors ir pa Patarnavimas dieną ir naktį
atgal, su juoduku WinsSUBANKRUTIJO
dingos čia gimusiems ir tus. Paėjo iš Tryškių. Pa Kiek laiko atgal buvo ton. Jį išmušė net du kar
tylomis, bet smarkiai ruo
Funeral Home ir Res.
augusiems biznieriams ir liko moterį Magdaleną susirgęs gerklės liga p. A- tu į tris roundus. Bet dau DIDELE KRAUTUVE šiasi visus pasitikti ir
564 East Broadway,
profesionalams. Jos lygiai (Vaškaitę), dukterį ir sū leksandras Ivaška. Bet da gelis manė, kad juodukas
“užpuolikus” maloniai pri
So. Boston, Mass.
naudingos yra jaunimui ir nų. Tapo palaidotas vas. 3 bar jau pradėjo dirbti ir Šarkiui tyčia lengvai pasi Bostono didžiulė depart- imti. Ką sužinosiu apie ki
suaugusiems, nes žinių, d., 9 vai. ryte, iš šv. Pet jaučiasi išsveikęs.
davė. Dabar įvyksta ant mentinė krautuvė Hough- tų kolonijų planus, tai
kurias kun. Urbonavičius ro bažnyčios Naujos Kal
ras bandymas su gabiu ton & Dutton Co. suban- jums , southbostoniečiai
teikia savo paskaitose im varijos kapuose.
vietos italų boksininku. krutino. Jos tavorą nupir tuojau pranešiu, kad bū
i Tel. So. Boston 0823
iLIETUVIS DANTISTAS
Ė Kaip šios rungtynės pasi ko iš receiverių Jordan tumėt viskam gerai pasi
INC.
tų daug laiko ir energijos
LIETUVIŲ
SKALBYKLA
išrinkti iš įvairių knygų. IŠ BOVVLING LAUKO
ruošę. Kol kas viso labo.
baigs — nežinia. Visgi titi Marsh Co.
Skalbiame ir prosiname visokius
Visi atsilankiusieji klau
Jurgis.
kimės, kad mūsų tautietis
drabužius. Mes paimame ir prista
|
Arti
Municipal
Building
Į
tome drabužius visur, kaip tai:
Ketvirtadienio
vakare.
sytų pirmutinės paskaitos
ŽADA UŽIMTI
išeis pergalėtoju.
So. Boston, Cambridge, Brighton
Į 525 E. Broadway, S. Boston |
Profesionalai,
biznieriai,
pramoninkai,
buvo begalo patenkinti ir Vyčių bowling kambariuo Į
SO. BOSTONĄ
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai
Ofiso Valandos
ir patyrsite, kad gaunate patarna
verti skaitytojų paramos.
manau, kad lietuviai, suži se įvyko rungtynės tarp f Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į
SŪSIRINKIMAS
vimą už pigią kainą.
Visi garsinkites “Darbininke”.
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
noję apie progą išgirsti Choriščių ir Vyčių. Vytės 1įsas
Gaunu laišką nuo vieno
uždarytas subatos vakarais ir|
7-9 EUery St., So. Boston
Į nedėldieniais, taipgi seredomis nuo |
Tel. So. Boston 2923
tokių naudingų paskaitų iš Choristes nugalėjo.
Vasario 6 d., 7:30 vai. savo draugo, 'kuris gyve
12-tos dieną uždarytas.
garbingo mūsų kalbos ir Vyčių ratelį sudarė p-lės
Taipgi nuimu ir X-Ray
vakare, Darbininko red. na kitame mieste ir jau
literatūros žinovo, į sekan Marija Matuzaitė, Pranciš
kambaryje įvyks Darbi senai nebuvo man rašęs.
Tel. ŠOU 1436
BAKERY
čias paskaitas ateis šimtai ka Jakštaitė, Genovaitė
Taigi,
šiek
tiek
nustebau
ninko
Koncerto
Rengimo
Lietuvis Dantistas
Savininkai:
tų, kurie norės ir mokės Zovytė ir Bronė Macytė.
komisijos likvidacjinis su iš tokio “surprizo”. Bet
J. Trasas ir P. Gelžinis
Aukščiausį skaičių pasie
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
jomis pasinaudoti.
Kepa iš geriausios rūšies miltų
sirinkimas. Visi tos komi pradėjęs skaityti laišką
juodą
ir
baltą
duoną.
Reikalaukite
Geriausi Įtaisymai So. Bostone.
kė
p-lė
Jakštaitė,
padary

Jonas Keras.
(GALINAUSKAS)
sijos nariai malonėkite da dar daugiau nustebau, nes krautuvėse North Brighton Bakery Patarnauja
lietuviams jau nuo 1907,
dama net 116 punktų.
Darbą atliekame belaukiant j 15 min.
Tel. So. Boston 2300
jis
štai
ką
rašo:
duonos su raide “S".
lyvauti.
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai
KAINOS LABAI ŽEMOS
Choriščių ratelį sudarė
414 Broadway, So. Boston
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai
Pirm. V. Valatka.
North
Brighton
Bakerv
Skrybėlės išvalome ir pertaisome
“Žinai, Jurgi! Neužilgo
verti skaitytojų paramos.
p-lės Marijona Grilevičiu- Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
64 Lincoln St., Brighton, Mass. Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.
pasimatysim, bet tu tur
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po pietų Ir
Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
tė, Jėva Macytė, Margare- nuo
Tel. Stadium- 8411
IŠVYKO VAKACIJOMS būt ir nejauti, kad tas pa
6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
360
Broadway, So. Boston, Mass.
pagal susitarimą.
ta Leščinskaitė ir Pran
simatymas bus gal jums
MUZIKAS ciška Karlonaitė. Choris
Gubernatorius James M. ir keistas. Mes organizuo Tel. Nee. 0526
tės nenusimena dėl šio pra
RAPOLAS JUŠKA
Tel. So. Boston 2660
1 Curley išvyko į Floridą ir jamės užpulti So. Bostoną
i laimėjimo ir žada ateinan
Gubą trijų savaičių vaka- ir jį staigiai okupuoti ir
Lietuvis Dantistas
ROKLANAS, Sav.
čią
savaitę
vytes
supliekti.
Moko muzikos, piano
LAIKRODININKAS
cijoms. Gubernatorius ma- jeigu
southbostoniečiai
Parduoda
OLDSMOBILE automo
J.
Kr.
ir dainavimo. SpeciaĮtyt pamiršo savo rinkimų nesuspės susiburti, tai bilius ir INTERNATIONAL trekus.
Parduodu įvairiausios rūšies
les pamokas duoda
‘ kampanijos obalsį “Work jiems iškirsim nemalonų Priimame senus karus mainais.
251
W.
Broadway,
So.
Boston
auksinius
ir sidabrinius daik
BOSTON BRAVES VA
Taipgi pataisome senus ir uždeda
vaikams.
and
Wages
”
bei
visiems
tus. Taipgi ir pataisau.
valandos nuo 9 iki 12, nuo
me naujus medžio viršus trekams.
šposą...”
DINSIS BOSTON BEES Ofiso
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
pašalpos gavėjams parū
užtikrintas, nes užlai
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Adresas:
Na, kas gi čia ramiais Darbas
366 W. Broadway
pinti
darbus.
Subatomis
nuo
9
iki
6
vai.
vakare.
kau
gerus darbininkus.
Bostono
profesionalis
Nedėiiomis
nuo
9
iki
12
vai.
dieną.
933 E. Broadway,
laikais per užpuolimas bū
SO. BOSTON, MASS.
207 Highland Avė.,
(pagal sutarti)
■ SO. BOSTON, MASS. !! baseball
DaseDan tymas
Lymas perėjęs
Parėjęs įį
NEEDHAM, MASS.
SUGRĮŽO BUCKLEY tų ir demokratinėj šaly.
naujas rankas tapo per-j
To tai jau aš nebesupran
Tel. Trowbridge 6330.
Johny Buckley, Šarkio tu... Bet beskaitydamas
biznio vedėjas (manager) toliau, susigriebiau, kad D ACC MOTOR
SŪNŪS
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
užpuolimas
bus
štai
koks:
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
sugrįžo šeštadieny iš
RUDD
PARTS
Co.
GRABORIUS - UNDERTAKER
(REPŠYS)
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Prancūzijos. Jis ten tvar Vasario 22 d., arba Jur
BALSAMUOTOJAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Užlaikome visokiems karams
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
kė reikalus vieno iš savo gio Washington’o gimimo
TURI
NOTARO TEISES
ir trokams dalis.
Lou Bruil- dienoje, įvyksta So. Bos
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 boksininkų,
254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
lard, kuris kumščiavosi tone pramoga, kokios dar
TAISOME BRAKIUS
Telefonas SOUth Boston 4486.
278 Harvard Street,
113 Ames St., Brockton, Mass.
Paryžiuje. Buckley pareiš iki šiol nėra buvę N. A.
280 Broadway,
Tel. Brockton 390
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
kamp. Inman arti Centrai Sq..
kė, kad vienas Anglijos Vargoninkai rengia kon
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
So. Boston, Mass.
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
Cambridge, Mass.
Tel. Columbla 2337
promoteris
garantuojąs certą ir šokius Municipal

TESUEINA ŠIMTAI
ŽMONiy

JOSEPH W. GASPER

t

F. WAITKUS

t

t

I

D. A. ZALETSKAS

i

DR. M. V. GASPER |

NORTH BRIGHTON

MILANO’S

DR. S. A. GALVARISKI

v •

JUOZAS M. DILIS

ROKLAN AUTO SALES

A. L. KAPOČIUS

i.

S. BARASEVIČIUS IR

JOHN REPSHIS, lt. D.

i

i

I

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.
Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.
DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE
PficaiįVit a

BATCHELDER WHITTEMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
i

Brighton 314 Wash................. ALG onqn-3108
Cambridge 4 Brattle .............. KIRklnd-6820
Charlestovn 161 Medford----- CHAston-0086
Dorchester 346 Talbot ar......... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant .............. MALden-6800
Borvood 269 Lenos _______ NOR wood-0764
Roslindale 6 Corinth---------- PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth------------ PARkway-4210
Roxbnry 99 Warren ---------- HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadvay. .. ŠOU Bos-1830
Esecutive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Nights Sundays Holidays---- KEN more-8100

DARBININKAS

Antradienis; Vasario 4 d., 193c

3.

ga tauta išbuvo po Angli
dominavo ilgą laiką; Izrae-|vykusiai pravedė seras
Iš
“
Darbininko
”
Vajaus
Fronto
jos - Britanijos suverenu
lio religijos išpažinėjai Robertas Napieras. Teodo
mu ištautėjo. Pamiršo sa
buvo ir negusai, ir visa e- ras anglams narsiai prieši
Marytė Kilmoniutė pirmoje vietoje. L. Kumpa tijopų tauta, žydiškumo į- nosi, tačiau neatsilaikė.
vo kalbą. Pamiršo, ar ge
riau sakant nesąmoningai pralenkė kun. J. Bružiką. Lavvrencietė S. Rimaitė ne taka buvo tokia stipri, kad 1868 m. balandžio 13 d. jis
pasakė: “mums jos nerei atsilaikė. P. Glugodienė smarkiai darbuojasi.
ji visiškai neišnyko nė e- Magdaloj nusižudė. Tą
kia, mes be jos apseisime”
tijopams priėmus krikščio miestą anglai buvo sulygiSo.
Boston,
Mass.
—
MaLavvrence,
Mass
__
Sofi— paliko. Priėmė svetimą,
nybę. Etijopijoj gimę pra- nę su žeme, o Teodoro su
anglo - saksonišką ir kito rytė Kilmoniutė pereitą ja Rimaitė nors labai sun- dėjo skelbti apaštalo Pily- nų kaip belaisvį išsivedė į
kį mišinį — anglų kalbą. savaitę buvo trečiose kon- kiai dirbo pereitą savaitę po apkrikštytojas vienas Angliją.
Rodos žuvo viskas. Jeigu; testantų eilėse, ir rodėsi, ir nemažai gavo naujų etijopas eunukas, tačiau Praėjus
Praėjus keliasdešimt
keliasdešimt memeir liko kur airiškos tautos kad vargiai galės taip grei skaitytojų, bet visgi nega- krikščionybė ten įsigalėjo tl? Teodoro planus
yy.
tai
‘
įsimušti
”
frontą,
bet
Įėjo
atsilaikyti
pirmose
eižiburėliai, tai tik suvar
tik IV šimtmety Frumen-j Į^ytį Menelikas m, Choa
gusiame airių kaimelyje. jai pavyko. Mat, Marytė, lėse. Kitą savaitę mano eijaus apaštalavimo dėka. karaiįUS- Jis nuvertė neLietuvių kalba taip pat iš ji niekados nenustoja ūpo. ■ “atsigriebti”.
visu pirma įsigalėjo gnSą joną ir pats atsisėdo
Ji dirbo visu smarkumu iri Cleveland, Ohio. — Šio- Ji
liko
šiaudinėje
pastogėje,
miestuose, kur krikščionių j jo sostą Teisėtąjj neguNepamirškime Jaunimo
ir per sunkiausius perse pralenkė net du smarkius mis dienomis p. P. Glugo- bendruomenių branduolį są nuversti jam padėjo
padėjo ikontestantininkus atsisto- dienė prisiuntė keletą naukiojimo
laikus.
talai, kurie tikėjosi pasJaunimas, — mūsų vėmis ir tt., kiek rūpesčio
dama vėl pirmose eilėse. jų skaitytojų ir rašo: “La sudarė graikai pirkliai.
Ką-gi
matome
šiandien
Į V šimtmečio pabaigą j kum galėsią jį vadžioti už
tautos ateitis.
. mes tėvai įdedame tam neAteina žinių, kad South- bai norėjau vajaus reika Etijopiją
airių
tautoje?
Štai
oficia

iš Bizantijos im- nosieg Tačiau nedėkinga.
mūsų
sveikatingumui
prašalinVaikelis — r
" ‘
le
padirbėti,
bet
pas
mus
į
bostoniečiai
visi
dirba
su
lios žinios praneša, kad
! fi?
perijos atvyko monofizi-; sis Menelikas 1895 m. ties
senatvės viltis.
užpuolė
nežmoniškas
šal;
dideliu
įsitempimu.
Teko
švietimo
Į tai, Chalkedonijos koncili- i Adova sav0 buvusiems pa.,
Amerikoje tarp kaikurių Žiloje senovėje Graikija Massachusetts
tis.
šiandien
pas
mus
25.
girdėti,
kad
p.
Saurienė
išeivių - lietuvių vadų pra- buvo aukščiausiai pakilu- departamentas sausio 17 pereitą savaitę turėjusi laipsniai žemiau O. Taigi,
j E j t ir kaimyninius ■ gelbininkams suruošė to
deda reikštis pesemistiška si kultūroje. Vėliau pradė- d., 1936, įsteigė Liaudies didelį pasisekimą.
prie geriausių norų negali- kraštus j Etijopiją jie, kią pirtį, kad jie ir po kemintis, kad mūsų jauni- jo jų jaunimas pulti doro- univirsitetą Bostone ir Brockton, Mass. — Leo- ma niekur išeiti. Bet visgi ~ ~~o~a bus^įatekę"’iš turesdešimt metų ją tebe
mas sparčiai ištautėja.
i je ir įnešęs į tautinį gyve- pradėjo mokyti užmirštos: nardas Kumpa pereitą sa- pasisekė gauti keletą nau- ietų Arabijos Nuo t0 me. atmena.
Jeigu pažvelgsime į akis nimą pelėsių, tauta pradė airių kalbos. Gi guberna vaitę turėjo gerą “gyliu-1 jų skaitytojų. Mat, tas tQ Etij jjoj pradeda do. I Dabartinis negusas Haitam faktui, tai neabejoti- jo smukti. Susirūpino jų torius Curley (pats airys) ką”. Jam pasisekė pralen- daug pagelbsti, kad mūsų minuoti trys maždaUg vie- le Selasie nėra tiesioginis
nai tą mintį su širdgėla vadai ir susirinko į didelę nuoširdžiai užgyrė tą Irti
ocfanti. klebonas
irlotinmac: lrnn
....
Meneliko, karališkosios di
kti ngaf
net etinvii
stiprų lrnnf
kontestantikun. V
V. VillrntaiVilkutai- ■ patvirtinsime. Pažymėtina konferenciją, tikslu aptar Švietimo komisijonieriaus ninką kun. J. Bružiką. tis per pamokslą ragina r.odo pajėgumo religijos— nastijos įkūrėjo, ainis; so
ypač tas, kad amerikoniz- ti koks kelias pasirinkti, žygį ir pasisakė, kad jis Mat, p. L. Kumpa padaręs savo parapijiečius užsisa- žydai, muzulmonai ir mo- stas turėtų priklausyti
nofizitai.
mas lygiai pasisavina mū kad išgelbėjus tautą. Kal pats mokąs grynai airisiš- specialę vizitą aplinkiniuo- kyti “Darbininką”.
Lidž. Jasu, tam, kurį veik
sų jaunimą, kas jis nebū bėjo susirinkę ir reiškė į- kai kalbėti. Tai airių tau se miesteliuose, kur jam Chicago, III. Jieva Luko- Žydai, nustumti į užpa prieš 20 metų Haile Selatų, profesionalas, artistas, vairias mintis. Visiems pa tos išeivijoje pranašai. Ir pavyko gauti nemažai šiutė nors nesenai įstojo į kalį, tuo pačioj mūsiško jsie nuvertė nuo sosto ir
darbininkas, kunigas ir, baigus kalbėti paliko vie- nėra jokios abejonės, kad naujų “Darbininkui” skai- vajų, bet jau padarė dide- sios eros pradžioj, staiga kuris, kaip skelbiama, ne
jie turi palinkimą plaukti nas žilas senis, kurs visą jų darbas bus gausus vai- tytojų. Dabar L. Kumpa lę pažangą. Pereitą savai- vėl iškyla 925 m. Tais me seniai miręs. Be Lidž Jasu
su amerikonizacija.
laiką tylėjo. Susirinkusie- S13.1S.
visai netoli yra prisivijęs tę prisiuntė keletą naujų tais jaunas žydas Sague, yra dar vienas tos pačios
Jie
(airiai)
tik
šiandie
Pažymėsiu faktą, kad ji norėjo būtinai, kad ir
M. Kilmoniutę. P-nui L. skaitytojų ir neužilgo ža- pasivadinęs Esteru, savo dinastijos ainis — tai ži
savo
širdyje
sako,
ką
pa

yra ištautėjimo liga-epi- tas žilas senelis savo nuoKumpai yra vilties pra- da prisiųsti daugiau. Chi- tikėjimo draugų padeda nomasis ras Sejuma, Tigro
sakė
mūsų
vadai
carizmo
demija mūsų jaunime. Ne- monę pareikštų. Pasikėlė
lenkti ją ir atsistoti į pir- cagoje didelis šaltis irgi mas nuverčia tuometinį gubernatorius. Ar nepano
noriu užgauti to jaunimo, ir senelis. Palingavo galvą laikais, būtent:
mas kontestantininkų ei- trukdo
kontestantinin- karalių, užima sostą ir at rės jis kada nors užkopti į
kuris ta liga neserga, bet ir išsitraukęs iš užančio a- ‘Kad tu gude nesulauktum les.'
gaivina žydų viešpatavi Judos Liūto imperijos sos
kams darbuotis.
bendrai imant toji liga la- pipuvusį obuolį metę į že- Nebus kaip tu nori,
mą Etijopijoj, kuris išsi tą?
“R.”
Bus
kaip
Dievas
duos,
bai plačiai paplitus po vi- mę. Obuolys ištiško. Obuolaiko iki 1255 m. Etijopi
Judos Liūto Imperija
sas lietuvių kolonijas A- lio viduryje pasirodė svei- Nes tavo įsakymai nedori..
jos istorijoj skaitom, kad Kuris užkemša ausis, ne
Reiškia
nebus
kaip
šian

merikoje.
kos sėklos. Senis sako —
tuo metu vienuolis Tekia norėdamas varguolių skun
ti
tauta.
Etijopų
kraujas
dieninis
nutautęs
airys,
—
Saliamono
ir
Sabos
Kara

“
Obuolys
apipuvęs,
bet
jo
Maimanut prikalbėjęs Es- dų srirdėti, tas irgi šauks,
Kuomet jaunuolis suser
yra
nubiečių
(senovės
esu
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Legendų
sėklos
sveikos,
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tero ainį atsistatydinti tei bet nebus išklausytas.
ga ir pašauktas šeimynos
giptiečių), berberų, fula- sėto karaliaus Jon. AmlaŠalis
daktaras nustato ligos surinkite tas sėklas, paso- bet kaip kiekvienos tautos
hų, negrų ir arabų kraujo ko naudai. Nuo to laiko
diagnozą (pasako ligos dinkite į purią žemę, o iš- tautietis su savo kalba.
priežastį), tuomet jo tėvai augs puikus medis”. Senis Kaip senovės graikų; Visų tautų žiloji praeitis mišinys. Jį paskutiniuoju prasidėjo tikros pjauty
su visu stropumu teikia davė suprasti, kad tas kaip mūsų lietuvių praei skęsta ūkanotame pasakų, metu paįvairina kaimynai nės tarp etiopų krikščionių
įvairią pagelbą pagal dak- jaunimas, apie kurį tiek ty, kaip šiandieniniai ai legendų ir padavimų pa — bedžasai, somaliečiai, ir muzulmonų, su kuriais
taro patarimų. Rūpinama- ’ daug buvo rūpintasi ir kal riai, tai ir mes šiandiena sauly. Iš tos taisyklės ne galai ir siro-arabai.
išvien ėjo ir žydai. Tos
lietuviai
išeiviai
turime
sudaro išimties nė etijopii Etijopijos šiaurės vaka pjautynės sukėlė krašte asi išgydyti jaunuolį, kad beta nebuvo visai sugedęs,
patys
tėvai,
vadai
ryžtis
tauta. Be garsiosios legen ruose dominuoja žydiška narchiją; atskiros provin
tėvų viltis senatvėje pa-i bet tik paviršiui, gi jų šir
dys - sąžinės sveikos. Tik atkakliai kovai. Ką gelbės dos apie Sabos karalienę, sis elementas. Mat, į šitą cijos pradėjo atskilti ir
liktų užtikrinta.
Kuomet tėvai ar visuo reikia jiems geros dirvos ’igoniui, jeigu mes tik fak etijopų karališkosios di tos šalies dalį pirmiausia nebeklausyti neguso.
tą jo ligos konstatavę per nastijos kūrėją, yra begalė pradėjo įsileisti svetimša
menės vadai pastebi, kad — geros globos.
Naujieji laikai
jaunimas apsirgo ištautė Šis pavyzdys bemaž tin daktaro nustatytą diagno kitų žilą senovę, biblijinius liai. Be to, Tigras yra eti
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jos gimtinė, o kad toji di joj buvo gausus įvykiais.
lietuviškai; dalinasi minti nimui.
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nastija yra žydiškos kil Apie 1850 m. ras Ali, ku
mis vien angliškai; nusto Dar vienas šių dienų rei
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ja dalyvauti prie lietuviš škinys, tautos, ypač kalbos
Tą neguso šalies ypaty mės, niekas neabejoja. Ir ris neguso vardu valdė Akų draugijų; draugaujasi atgimimo atžvilgiu. Štai ar jie žino ką reiškia Va bę galima iš dalies paaiš Sabos karalienės legęnda, mharą, buvo užpultas ir
ir vedasi su nelietuviais- ilgus metus airių skaitlin- sario 16-ji Lietuvai? Ar jie kinti dideliu rasiniu įvai reikia pastebėti, nėra taip nuverstas. Ras Kasa, ku
dalyvauja tose tautinėse rumu, kuriuo pasižymi eti jau perdėm išlaužta iš pir ris jį nuvertė, užėmė Ampramogose
što. Dar neseniai istorija
(1852), Tigrą ir
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES Brangūs, Tėvai ir Moti jopų tauta, jeigu tą viso įrodė, kad tūla Jemeno harą
Choą (1855). Tais pačiais
kio plauko gyventojų mi
nos!
Jeigu
savo
suaugu

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
šinį išviso galima pavadin- valdovė, kurios vardas bu metais jis apsišaukdino
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi siųjų negali pasiųsti į augvo Makheda ar Makhida, save Etijopijos imperato
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai štesniąsiąs lietuviškas mo jaunimui mažai duodame tikrai buvo apsilankiusi rium Teodoru III. Savo so
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite kyklas, kur galėtų pažinti
progų pasirodyti — spor pas Judėjos karalių Salia stinę jis įkūrė Ankobery,
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
savo istoriją, tai nors pri to, ar meno srityse.
moną Išmintingąjį. Jis ap užėmė Magdalą ir užkaria
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29 Savin Hill Avenue.
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koje nėra taip jau labai
DORCHESTER. MASS.
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:štautėjęs. Jį kad ir mažas
45 Hampden St..
tranzito į Fenikijos uos ios imperiją, tačiau jis pa Pasitarimas tikrai apsaugos nuo
918 E. Broadway
Tel. HIGhlands 4855
kokio nors žymesnio lietu mokyklas lietuviška kal tus. O kad be šito tiesiogi darė vieną klaidą — suim- nelaimių, išlaidų ir kančių.
Telephone
South
Boston
9367
ROXBURY. MASS
vio pasižymėjimas Ameri ba; didesnėse lietuvių ko nio apsilankymo tikslo ga damas anglų konsulą jis
koje gyvai paliečia. Pa lonijose — radio; parapi lėjo tam tikrą vaidmenį įžeidė anglus, kurie 1867 Valandos: Antradieniais, ketvirta
ir šeštadieniais 10—12 ry
vyzdžiui vyksta bokso jose didelius skaitlingus vaidinti ir erotinis — sen m. jam paskelbė karą, ši dieniais
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'o su svetimtaučiu tai net
labai galimas daiktas. Tasų jaunimas turi progos
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78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
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jos imperiją 950 m. pr.
Vice-pirm. — Ona Jankienė,
Prot. RašL Jonas Glineckis,
----------------------- by ----------------------1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Tas charakterizuoja, kad lietuviškas.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Kr., tikrai būtų buvęs Sa ■>AINT JOSEPH’S LITHUANIAN
Prot RaSt. — Elizabeth Osalis,
R- C. ASSOCIATION OF LABOS
Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
mūsų jaunimas išauklėtas Įveskim Vasario 16-tą, liamono ir minėtosios Ma111 H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass.
<nrer«l
h« **c<>ii<l-cla.<e< matter Sept. 12, 1915 ai the post offico at Boaton.
Tel. ŠOU Boston 9282
amerikoniškose mokyklose savo jaunimą į tautiško khedos sūnus. Ką apie j*
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Mass. under the Aci of Marcb 3. 1870
Fin. Rast. — Marijona Markoniutė.
100 Bowen St., So. Boston, Mass.
'••ceptance for mniling at sp»s-1al rate of |<ostage provlded for In 8ectl<Ji 1KB
ygiai
seka
tą,
ką
seka
aminėjimo
Lietuvos
Nepri
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Tel. Parkway O558-AV
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7 IVinfield SL, So. Boston, Mass.
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18metų
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nerikoniškas
jaunimas,
jis buvo semitų kraujo ir
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
SUBSCRI1TTON RATE9;
Draugija laiko susirinkimus kas tre
PRENUMERATOS KAINA:
Jie žino kur yra kakties, sales. Ir lai jų šir kad jo artimiausi žmonės •<>me?«tlc yearly ................................
105 AVest 6th St„ So. Boston, Mass.
cią nedėldienj kiekvieno mėnesio, sportą.
Amerikoje mrtnm>* ...................... IMon
Porelsm yearly ................... ...........
1 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
Ufe<teiiy tnetHfn* .......................... I85.00
Tvarkdarė — Ona Mizulrdienė,
ymus, bet kokios šakos dyse sužiba meilė prie tė buvo žydai.
i»omestlc once per treek yearly
Vietoj kart snvnltčje metam* .. I82.00
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolą raStteinkę.
antrą utarninką mėnesio.

darbininkas

Visa bėda, kad mes savo

Vaivos Anūkas

Žydiškumas

A

Etijopijoj

t

Antradienis, Vasario 4 d., 1936

DAĘBIJUJ^AS .

išriša šv. Augustinas sa paveikslą. Gi panašus su dvasioje savo kasdieninius
kydamas: “Pasakyk man, panašiu paprastai drau darbelius, tai Kristus va
ką tu myli, o aš tau pasa gauja, dėl to ir žmogus kare uždeda savo dievišką
kysiu, kas tu esi? Dievą per nuodėmę tampa Dievo parašą ant to visko. Ateis
myli, dievas esi, žemę my neprietelis, o piktosios valanda, kada prieisi prie
dvasios draugas ir net per dangaus vartų, šv. Petras
Amerjka, tai darbininkų darbo vertė ir tikslas. Bet li, žemė esi”. O Kristus ir amžius bus pragare, jeigu pažvelgs su kieno parašu
kraštas. Čia daugumoj čia pasirodo Darbininkas gi turi panašius žodžius: jis nesišauks Kristaus ir yra tavo darbai, — įeik į
darbininkai kaktos prakai iš Nazareto ir sušunka į “Nes kame tavo turtas, neis išpažinties.
dangaus karalystę.
“Draugas” teisingai pastebi, kad už tariamai “ne te valgo savo duoną (Gen. visus darbininkus: “Rū ten ir tavo širdis” (Mat.
Gi dabar paimk žmogų, Dabar mes pažvelgkime
teisingas žinias apie Lietuvą”, kurios pasklydo Ame 3, 19). Dangus aptrauktas pinkitės dangaus karalys 6, 21).
rikos laikraščiuose pastaruoju laiku, tenka kaltinti fabrikų dūmais. Dundėji te”. Tuo pasakymu Jis ne Dar aš būdamas vaikas, kuris neturi sunkios nuo į savo praėjusį gyvenimą
tautininkų vyriausybę, kad mus nieko neinformuoja mas, bildesys, geležių cy liepia: “Sustokite dirbę!” niekaip negalėjau sau pa dėmės, o jeigu ją pajunta, ir pažiūrėkime, kiek die
apie svarbesniuosius žygius vidaus politikoj. Juk toks pimas, ratų sukimasis ne Nes kam Jis tada per 30 Į sirinkti pašaukimo, nes greitai bėga išpažinties. nų, mėnesių ir metų turi
Jaunalietuvių Kongresas, kuriame, dalyvaujant Lie nustoja nei dieną nei nak metų būtų darbavęsis Na nemokėjau išrišti klausi Koks skirtumas! Šio žmo me su Kristaus parašu ir
tuvos vyriausybei, buvo išneštos griežtos rezoliucijos tį. Čia vienur darbininkai, zarete ? • Bet tik nurodo, mo, kuris gyvenimo luo gaus visi darbai, kentėji kiek be jo. Imkime pavyz
prieš katalikus, yra pirmaeilinis įvykis, tiek sukrėtęs net į žmogų nepanašūs, kad žmogaus viso gyveni mas yra išganingiausias. mai, maldos eina didesnei dį: Jonas Druskis priėjo
katalikų gyvenimą, kad mes amerikiečiai negalime išlenda iš po žemės, išbu- mo tikslas dar nesibaigia Tomis mintimis kankina Dievo garbei ir jo paties geros išpažinties pernai
būti dėl jo abejingi. Ten buvo tarta ne tik uždaryti į vę keletą valandų tūkstan- su šia žeme, juk žmogus mas galutinai kreipiausi amžinai laimei! Tokio gy per Velykas ir be sunkios
katalikų organizacijas, bet ir atskirti Valstybę nuo
pedų gilume anglių ka- yra sutvertas aukštes prie savo tėvelio, gal jis venimo ir kelios dienos nuodėmės jis išbuvo tik
Bažnyčios. Ir tas viskas buvo laikoma slaptybėje, tik syklose, kitur pargrįžta niems dalykams. Rūpinki man paaiškins? Taip, jis daug vertesnės, negu kito tris savaites. Po to atsiti
iš anglų spaudos apie tai teko sužinoti. Čia reikia ati suvargę vos kojas patrau tės dangaus karalyste, tai paaiškino. Girdi, — kuni- ir šimtas metų. Ką sakau? ko jam nelaimė sunkiai
duoti kreditas “Draugui”, kad jis pirmas patiekė apie kdami iš geležies, plieno ir yra, pakelkite savo širdis go luomas yra išganin- Juo ilgiau nusidėjėlis gy nusidėti, bet Jonas Drus
tai žinių ir įvertino momento svarbumą. Jam tik vie kitų sunkaus darbo fabri prie Dievo. “Džiaugkitės giausias, nes arčiausias vena, juo darosi blogiau, kis, vietoj tuojau eiti išpa
nam priklauso inicijatyva protestų, kurie pasipylė kų. Visi kruta, juda, sku ir linksminkitės, nes jūsų prie Dievo! To trumpo pa geriau, kad negyventų, žinties, kad susitaikius su
kaip iš gausybės rago. Ar dėl jų, ar dėl kitos kokios binasi ir kiekvienas bėga užmokesnis gausus dangu aiškinimo užteko, kad vai nes atsakomybę ir bausmė Dievu, jis pagal savo seno
priežasties uždarymas katalikiškų organizacijų buvo protekiniai, nes gali pavė je” (Mat. 5, 12), sako kelio širdyj užsidegtų tro diena iš dienos auga. Gi višką paprotį laukia kitų
sulaikytas (gal iki tinkamesnei progai?) ir kiti dras luoti ir tada jį pavarys iš Kristus. Jis prieina lyg škimas: žūt, būt, tapti ku teisusis, kuris yra malo Velykų. Dabar pasakykite,
tiški vyriausybės prieš katalikus užsimojimai bent darbo, o jo vietoj kitą pa prie kiekvieno darbininko, nigu. Dabar ačių Dievui, nės stovyje, diena iš die kiek laiko Jonas Druskis
laikinai buvo likviduoti. Bet tų užsimojimų yra buvę ims ir tu eik tada su ma padeda ant jo peties ran aš jau kunigas, bet drebu nos auga nuopelnuose, pa per tuos metus darbavosi
— Jaunalietuvių Kongreso nėra kaip iš istorijos iš žais vaikeliais prašinėti ką, pažiūri į jo rasotą ka prieš atsakomybę! Mėgi našiai Kristui Nazarete: dėl Dievo ir už tai gaus
nau prašyti Tėvo Provin ‘‘Pas Dievą ir pas žmonės” pomirtini užmokesnį ir
mesti — ir mūsų protestai kaip tik laiku pribuvo.
duonos kąsnio. Žiūrėda- ktą ir paklausia: “Kam tu cijolo, kad leistų man bū (Luk. 2, 52).
Kadangi tautininkų vyriausybė, gavus progos su mas į tą visą judėjimą, dirbi?” Jeigu jis atsakys: ti broliuku. — Bet kaip?— Dabar mes galime jau kiek jis pražudė laiko už
sigriebti, tų griežtų pasirįžimų neįvykdino, tai ji da prisimeni švento Rašto žo “Aš dirbu, kad gaučiau sako. Juk tu jau kunigas, suprasti, dėl ko Kristus kuri nieko nebegaus po
bar turi galimybės tvirtinti, kad tie gandai neteisingi džius: “Žmogus yra gimęs užmokesnį”. “Kokį užmo tai ir dirbk kunigo darbą. paskutiniame Teisme ne mirties? Labai lengva at
ir mūsų protestai esą ne vietoje. “L. Aidas” tiesiog darbui, o paukštis lekioji- kesnį?” “Ugi pinigų”. “O Taip, aš dirbu, bet ir pra klaus, ar buvai karalaitis, sakyti, kad tai tik trys
prikiša mūsų spaudai neteisingų žinių skleidimą, ir mui”, o šv. Bernardas pa ką veiksi su tais pingais?” šau visų Jūsų: “Melskitės, ar milijonierius, tik sa savaitės jam bus užskaity
daugiausiai už tai atsakomingu daro dienraštį “Drau aiškina: “Jeigu žmogus “Pirksiu sau ir vaikams broliai, kad kitiems skelb kys: “Ar tu buvai geras ir tos. Ar negaila, Brangieji?
gą”. Mūsų gi manymu, tie protestai buvo kaip tik vie vengia darbo, jis nedaro duonos”. “O daugiau kam damas, pats nepražūčiau. ištikimas tarnas mažuose Ar nebaisu?
toje, ir “Draugas” atliko tikrai pilietišką darbą, kad i tai, kam jis yra sutver- tu dirbi?” “Kito darbo tik (I Kor. 9, 27).
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kur per 30 metų savo pūs smarkiai subara sakyda
Čia tenka prisiminti vieną gražų ypatumą, ku- lėtomis rankomis atlikinėt mas: “Nekrauk sau turtų pašvęsti savo darbus, var matys, kad paprasta kai kas mėnesį išpažinties, o ir
riuomi pasižymėjo mūsų senovės didvyris Kęstutis. jo paprasčiausius ir sun žemėje, kame rūdys ir gus ir kentėjimus. Kristus mo moterėlė aukščiau iš dažniau, jeigu pajusi sun
kią nuodėmę. Be to, tikėji
Besirengdamas pulti vokiečius, jis visados jiems apie kiausius darbus.
kandys gadina ir kame va kunigu išbuvo tik 3 metus, kilo su ražančium rankoje, mo dvasioje atlikinėk sa
tai pranešdavo. Tai buvo tyriausio metalo ritierius. Bet dabar išveskime pa gys iškasa ir vagia, bet o paprastu darbininku net negu pasipūtęs valdovas
Kodėl gi nepasekus jo pavyzdžiu? Jei katalikai jau lyginimą, ar visur ir pas krauk sau turtus danguje, 30 metų! Guldami ir kel su kanuolėmis, armotomis vo darbus, jeigu dar neįsi
rašęs, įsirašyk! Maldos Atiek valdžiai nepakenčiami, kad reikia juos pulti, tai visus darbas lygus dar kame nei rūdys nei kan dami paveskite savo visą ir tankais. Dėl to amžiais
X
paštalystę,
kur kas dien
kodėl jiems nepasakius, . kad gaus mušti ir už ką? bui? Kaip dangus nesuei dys negadina ir kame va gyvenimą Švenčiausiai Jė matome daug kunigaikš
čių ir karalių metančių nuo ryto paaukosi Šven
Mums daug geriau tiktų Kęstučio, ne slapukų taktika. na su žeme, taip darbo su-- gys neiškasa ir nepava zaus Širdžiai!
sostus ir bėgančius i vie čiausiai Jėzaus Širdžiai
K.
pratimas vienur toks, o ki gia” (Mat. 6, 19). O toliau Ak, kaip gaila man to nuolyną. Toks Aloyzas, per Nekalčiausios Marijos
tur visai priešingas. Čia dar prideda: “Nebūkite žmogaus, kuris save vadi
rankas savo visus vargus,
viskas priklauso nuo in tat bailiai susirūpinę ir ne na kataliku, o pasitenkina Kazimieras, Pranas Borgi- darbus . ir kentėjimus, .o
tencijos. Jeigu žmogaus sakykite: Ką valgysime,! vien metine išpažintimi, o jas, Liuksemburgo kuni- Kristus tikrai savo priža
ranka prie darbo, o širdis ar ką gersime, ar kuo ap šiaip visas gyvenimas pra gaikštaitė Marija sudėjo dėjimus išpildys.
prie Dievo, tai toks dar sidengsime? Nes visų tų eina keiksmuose, piktu po Marijos kojomis savo
Kun. J. Bružikas S. J.
bas turi viršgamtišką ver- dalykų labai ieško pago- me, barniuose, girtuokly karūnas. Gi šv. Bonaven
Šiais metais sukanka šimtmetis nuo Puškino mir tę ir visą pakelia į neapsa- nys. Taigi, ieškokite visu- stėje, tik vieną kartą sa tūra, gavęs Kardinolo
ties. Pažįstą Puškiną (apie jį žino kiekvienas civili- i komai aukštą Dievo tarnų pirma Dievo karalystės ir vaitėje reik nueiti į bažny skrybėlę, pakabino ją ant
zuotas žmogus) statė sau klausimą: kaip gi bus su laipsnį, bet daug yra žmo- jos teisybės, o visa tai bus čią ir tai jam per daug. O, vagio vienuolyno virtuvė
šimtametine jo sukaktimi? Minės ją bolševikai, ar ne? nių, kurie dirba visai ne- jums pridėta”. Kitais žo vargšas žmogelis! Jis net je ir toliau atlikinėjo savo
Dabar gauname į tai aiškų, nors nesitikėtą atsakymą: galvodami apie aukštesnį džiais tarus, tas, kas atro nesileidžia paaiškinamas, darbą, rodos nieko nebūtų
Klaipėdos krašto iždan
minės ir dar kaip! Rengiamos jo atminčiai dideliau- žmogaus paskirįmą. Toks do žmogui svarbiausias jog jis esąs didžiausias atsitikę.
sios iškilmės ir ruošiama kosmulkmeniškiausias ir žmogus atrodo lyg užsuk dalykas, tegul eina į ant sau neprietelis ir savo gy Dabar niekas negalime labai sunkiai plaukia mo
puošniausias jo kurinių leidinys. Visas būrys istorikų ta mašina, o nedori darb rą, ar net trečią vietą, venimo naikintojas, o ki sakyti, kad išganymas pel kesčiai. Pereitais metais
valgis. drabužis. taip jis būtų dangaus ku nyti yra sunku. Jeigu kas kraštą valdant lietuviškai
gamina jo biografiją, žodžiu, sovietai nori pagerbti daviai kitaip ir nemano a- kaip
Puškiną kaip kapitalistinė Rusija niekad dar nebuvo pie darbininką. Kaip gy- i kambarys ir kiti dalykai nigaikštis! Jis nežino, kad pasakytų: “Tenai ant ano direktorijai, priešvalstybi
jo pagerbusi. Kas gerai žino Puškiną ir bolševikus, vulys tik tiek vertas, kiek ir jų nereikia užmiršti, bet sunki nuodėmė, tai di kelio yra pribarstyta ak niai sluoksniai kurstė gy
tas patrina akis ir klausia: kas atsitiko?
jis turi jėgų, tai tokiu ma- jie laikomi lyg pridėčkai, džiausia jo gyvenimo ne menėlių. Kas kiek surinks, ventojus nemokėti mokes
čių. Vis dėlto direktorija
Puškinas kaipo poetas buvo pačios stambiausios stu ir darbininkas matuo- gi pirmoj vietoj tegul sto laimė. Kam jis ją laiko gaus po šimtą dolerių už išsivertė ir net paliko 600.rūšies genijus, bet kaipo asmuo jis pasižymėjo nepas jamas. Arba dar prasčiau: vi rūpestis dangaus kara taip ilgai pas save? Kolei kiekvieną”. Pamatytume, 000 litų Baldžiaus direkto
tovumu ir lengvapėdiškumu. Jis krypo ir šen ir ten. Bu darbininkas, tai tam tik lystė ir jos teisybė, nes yra nuodėmė pas žmogų, kaip žmonės skubintųsi, rijai. Nė šis palikimas nie
vo palankus dekabristams, bet jie kažkodėl nepasirįžo ros rūšies mašina. Jo šir tie dalykai eis su mumis tolei viskas pas jį suterš pakniopstomis vienas už ko nepadeda, mokesčiai
ta; tada niekas Dievui ne- kito, kad tik daugiau tų
priimti Puškiną į savo organizaciją. Sakoma, nepasi dis, tai verdąs katilas, ga po mirties.
plaukia sunkiai. Dėl sun
tikėję — ne tiek jo principais, kiek jo nepastoviu bū minąs garą; gyslos, tai lyg Iš to, kas pasakyta, jau,i patinka ir neina amžinam akmenėlių surinkus. Tokie kiai plaukiančių mokesčių
du. Yra parašęs kiek eilėraščių prieš carą, bet milži tie ratų diržai, kurie su mes lyg aiškiau dabar su iI užmokesniui. Paaiškinsiu akmenėliai, tai yra mūsų dabar susirūpinę krašto
niška jo kūrinių dalis — patys rimčiausi veikalai — jungia ir judina visus ra prantame tą pasakymą: pavyzdžiu. Paimk pilną ki kasdieniniai darbai darbe administracijos priešaky
pašvęsta rusų nacijonalizmui. Puškinas rusas ir tik tus, galva, tai termomet “Ranka prie darbo, širdis birą šaltinio vandens. Kaip liai. Tik čia užmokesnis je esą sluoksniai. Tatai
rusas, socialistinės spalvos pas jį nėra nė šešėlio; ras, kuris pasako, kada prie Dievo”. Čia žiūrime ir malonu tokį vandenį gerti. daug didesnis, nes lygus sunkina ir krašto sąmatos
Nazareto Dabar įpilk tik vieną puo pačiam Dievui! Tai kur
kaip tik priešingai, kaikurios jo poemos (pav. Polta- reikia tą mašiną sustab neatsistebime
paruošimą. Šiuo metu di
va) pagrįstos didžiausiu lojalumu carui ir nacionalis dyti, pakurti ar patepti. Darbininku. Jo kakta irgi delį žibalo, jau visas van mūsų protas? Dėl ko ne rektorija kaip tik ruošia
tinei Rusijai. Kaip gi tat komunistai gali teikti jam Daugelis darbininkų nė rasota, pūslėtose rankose duo persisunkė ir jau ne renkame tuos brangius krašto sąmatą šiems me
nenori kito supratimo tu kirvis, grąžtas, pjūklas, ir mėgink jo prie burnos ne turtus, kurių nei kandys
tiek pagarbos?
rėti, kaip tik tą, kas yra Jis gauna sutartą atlygini šti. Panašiai ir nuodėmė nesuės, nei vagys nepa tams.
Bet nuo Lenino laikų sovietuose daug kas pasi bendras su gyvuliais: dir mą, už kurį nusiperka padaro su visais žmogaus vogs.
keitė. Faktinai tai grynieji komunistai, Lenino pase- bti dėl pilvo, tai esanti duonos... Tai kurgi čia darbais. Dėl to eikime Žmogus dirba visą savai
AUKSO MINTYS
. kėjai, visiškai sutramdyti ir daug jų sėdi kalėjimuose. aukščiausia ir galutinė skirtumas? Tą skirtumą nors kas mėnesį išpažin tę ir nuo darbdavio gauna
Rusija dabar gyvena krizį: ji grįžta į tikrojo naciona
ties, kad patikrinus savo tik mažą popierėlį, vardu: Veiklioje ir stiprioje jau
lizmo vėžes — komunizmas, ar ne komunizmas. Dau dukterys — Lietuvos komunistai ir visi revoliuciniai širdį, ar nėra kartais sun čekis. Antrą dieną jis eina nystėje yra įrašyta ilga ir
gelis “kapitalistinių” rašytojų, rusų ir svetimtaučių, darbininkai”.
kios nuodėmės.
į banką, parodo kasieriui laiminga senatvė.
E. Kleneke.
gražinama į sovietų knygynus.
Trumpai ir prozaiškai kalbant, tai Lietuvos liau Kiti dar nuodėmę vadina tą popierėlį ir čia pat pasi
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Ir mūsiškiai bolševikėliai pasijuto esą to naciona
lizmo įsravoje. Pagauti kažkokio ir jiems ir mums ne
suprantamo šyšo, jie taip savo spaudoj niūniuoja:
“Komunistai ir visi revoliuciniai darbininkai my
li Lietuvą(!), myli jos liaudį. Lietuva — Kapsuko ša
lis, Požėlos šalis, Giedrio šalis, žemaitės šalis, Juliaus
Janonio šalis. Tik pagalvokim, kokį Lietuvai (jos
liaudžiai) pasiaukojimą rodo josios geriausi sūnūs ir

džiai komunistai tiek rūpi kiek pernykštis sniegas, gi
komunistams toks čiučiavimas tiek pritinka, kiek
veršiui lakštingalos čiulbesys. Užtenka tik prisiminti
Kapsuko ir Požėlos “pasiaukojimus”...
Bet mūsų komunistai, lietuviškai niūniuodami,
dirba Rusijai ir tai nacionalistiškajai Rusijai. Tai
toki jie lietuviai. Jie lietuviais gimę, bet jau — išsigi-

mę.

K.

pragariška antspauda į
žmogaus sielą, o dar kiti,
— panašumu į velnią, nes
per nuodėmę gražiausios
dvasios tapo bjauriosio
mis, o tada ir žmogų pri
kalbino nusidėti, sutepdamos jame esantį die\4šką

ima krūvą pinigų. Dėl ko Kliūtys yra ne tam, kad
taip įvyko? Mat ant to po jos mus nugalėtų, bet tam,
pierėlio buvo parašas to kad jos būtų nugalėtos.
žmogaus, kuris turi banke
De Poneheville
pinigų. Panašiai įvyks ir
su mumis. Kam tarnavai
Tas, kuris neturi būdo,
nuo to ir užmokesnį gausi. yra ne žmogus, p, daiktas.
Jeigu atlikinėjai
tikėjimo
Chamfort.
•

5.

Antradienis, Vasario 4 d., 1936

vus mūsų namuose, kurie
į žmonių širdyse ir sielose, J saulinė revoliucija išnainieko negali kaip tik ken
kad išnaikintų visas nedo-1 kinti visus kapitalistus ir I BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
tėti ir melstis; kaikurie iš
Katalikų ir Komunistų Programos rybes ir nuodėmes ir išūg- klases, kurios yra priešinjų negali net melstis, jie
VALDYBA
dytų Dievo ir artimo mei- gos komunistiniai progragali tiktai būti atsidavę.
lę, kad tarp . žmonių
l
.. .. - būtų
.... mai. Visos priemonės, ku
(PASKAITA LDS. KUOPOMS)
Bet tai yra jie kas atlieka
brolybė ir lygybė; kad rios mums padeda klasių
Komunizmas, pagal Lenino, nėra tik socialinė ir žmogus supratęs savo tik- kovoje yra leistinos ir ge
visus Ordeno darbus.
ekonominė teorija, bet materialistinė gyvenimo filoso I slą ir prakilnumą gyventų ros, gi visa, kas trukdo
“Jie yra galva kuri va
fija, su aiškia programa, kurios įvykimas sukurs nau- i tikėjimu. Tada turtuolis mūsų kovai yra bloga. Nė
dovauja, širdis kuri suges- ,
ją erą ir naują karalystę, žmogaus karalystę žemėje. pasigailėtų beturčio; darb- ra pasigailėjimo tiems, ku
tuoja; mes jaunieji ir vei
Kuu. Steponas
F. Kneižis, — Dvasios Vadas
; .kun. A. šve
.
. xi.
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
klieji nariai esame tiktai
Kada mes komunistams išrodinėjame jų progra davis žiūrėtų į darbininką rie su mumis nesutinka,
— vice-pirm.;
V. J. Blavackas —su
rašt., Saiku
7 Mott St., \Vorcester,
Gėrimas
rankos kurios dirba.
mos netikslumą ir nepraktiškumą; nurodome, juk tuo Į kai į sau lygų ir duotų jie turi būti sutriuškinti.
. Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commontvealth Avė., Worcester,
.
.
Y
“Mes rodos gauname vi
Mass.; M. t’rmonienė ir A. Zaveckas — . iždo
globėjai
; kun.
P.
keliu ekonominės blogybės nebus pašalintos; priver tinkamą pragyvenimui at
Tęsinys
{
“
sveikojo
”
skystimo
gėri

Juškaitis — Redaktorius, 423 tVindsor St., Cambridge, Mass.
są garbę. Deja! be tų ma
čiame juos pripažinti, kad jų programa nėra kons- lyginimą; būtų skriaudų
mą
su
saiku.
Ar
pasiekė
lonių kurias jie nuolatai
Įsižiūrėjęs į tuos punk
truktyvė ir teigiama, bet destruktyvė ir neigiama, jie dovanojimas ir atleidimas.
tikslą?
Keturiolikos
metų
.■
v.
:
:
•
.
I
'
'
i
patraukia ant mūsų, kokių
mums atsako:
i 7. Reikia įvesti Kristaus į 7. Reikia įvesti proletą- tus (Straipsnis jau yra praktika rodo, kad ne.
kvailų daiktų mes būtume
“Taip, lengva pasakyti žmogui, kad jis klysta. karalystę į žmonių gyve- riatų diktatūrą, kur arti- tilpęs “Darb.”) ir pagalvo
Alkoholio
kapitalo
ats

kalti!
Daleiskime, mes klystame, daleiskime mūsų partijos i nimą. “Kristaus ramybę mo meilė nei savišalpa ne- jus, suprasime, kad gėri
programa yra destruktyvė, ne stato, bet griauna, bet Kristaus karalystėje”. To- turi vietos. Neapykanta mo su saiku gynėjas daug tovai, kuriems rūpi kuo “Taip yra su tavim, duk
ką jūs Katalikai turite geresnio? Mes turime klaidin je karalystėje būtų meilė ir kerštas tiems, kurie ne didesniajai žmonijos daliai daugiausiai parduoti savo ra mano: tu niekad nemy
dirbinių užtaria gėrimą su lėjai savo šeimynos ir nevisai užgina gerti.
gą pasaulio problemų išrišimą ir blogybių pataisymą, ir savišalpa, laisvė ir do mūsų klasės.
saiku, bet priešingai gir patarnąvai jai geriau kaip
bet visgi turime ją, o jūs Katalikai jokios aiškios pro rovė.'Čia visiems yra lais
1909 metų pradžioje ru tybei. Užsienyje ‘pivoriai’ tu dabar darai, kuomet ta
gramos ekonominėms blogybėms prašalinti neturite”. vė garbinti Dievą, klausy
sų dūmos komisija kovai savo atsišaukime prieš vo kentėjimai
nuolatai
Ar gi taip?
su girtybe buvo sumanius blaivininkus labai garbina šaukiasi į Dievą globoti ir
ti savo sąžinės, naudotis
Ne. Mes Katalikai turime aiškią socialinės ir eko prigimties teisėmis, jaus
įstatymą ne tik prieš deg- garimą su saiku,
laiminti juos”.
nominės tvarkos programą, kurios pildymas panaikin ti apsaugą nuo visokių iš
tinę, bet ir alų, net ir vyn-. Gėrėjai su saiku, būda- Vargšė kentėtoja sudėjo
tų daugybių šių dienų blogumų ir žmonių gyvenimo naudojimų; čia tarp visų
uogių, vyną. Valdžios laik- mj draUge “blaivininkais” savo rankas ir tarė: “Tat
būvį pagerintų. Neįmanoma trumpoje paskaitoje pil teisingumas ir meilė, nes:
raštis Rosija nr. 102C mano, kad jįe daug nau- tolei kolei Dievas to nori,
nai pateikti bei išaiškinti Katalikų programą, primin tai Karaliaus įsakymas.
1909 m. ginti alui tuojau dos dara tuo> kad iš vienos aš esu atsidavus”.
siu tik jos svarbiausius punktus. Jie yra paimti iš
8. Valstybės turi tar- 8. Valstybė yra visagalė, parašė ilgą straipsnį, ku- pUSės vadinasi blaivinin- Laimingi tie namai kurie
Popiežiaus raštų ir Bažnyčios mokslo. Tarsi nėra joje
riuo išrodinėja, kad alus kai, o jg antros palaiko gė- turi pamaldų ir atsidavusį
nieko naujo, bet jos įgyvendinimas permainytų žemės nauti žmonėms, o ne žmo- Žmogus turi tarnauti vals- stiprinąs gyvenimą, jpri—; į rimo paprotj. Bijodami kentėtoją! Šis palaimini
nės valstybei. Žmogus su- tybei. Jis yra tik ratas eišvaizdą.
konomiškoje mašinoje ir duodąs energijos, kad tai į nusidėti gėrimo papro mas buvo įvertintas Vy
Kad komunistai nepasakytų, juk mes esame vien kūrė valstybę savo gero
jo tikslas tai mašinai tik rodanti Vokietija, kad vi čiams, bijo pasirodyti ne resniosios kuri, klūpoda
pusiški ir tik kritikuoti temokame, paduosiu ir jų pro vei. Taigi valstybė privalo
ti. Valstybė nėra, kad ap sos kultūrinės tautos pa geriančiais. Jie sėdi ant ma prie mirštančios vie
gramą. Ją sudėjau ne iš komunizmo priešų kalbų bei rūpintis žmonių reikalais.
saugotų žmogaus teises, dauginusios alaus vartoji dviejų suolų;- alkoholio ir nuolės lovos, sušuko, “Ma
raštų, bet iš Lenino ir Stalino pasakytų kalbų; iš ofi Ji turi žiūrėti, kad žmonių
bet kad sujungtų visus į mą. Čia ir statistika. Prieš
cialių Sovietų respublikos dokumentų, iš Markso ir prigimtos teisės nebūtų vieną ekonominę organiza tos komisijos sumanymą j blaivybės. Ir, jeigu kas pa no Dieve! palik ją su mu
sakytų, kad gėrėjai su sai mis biskį ilgiau dėl mūsų
varžomos. .Kiekvienas turi
Engelso raštų.
taip
pat
protestavo
pramo

ciją, kuri neš laimė ir gePalygink ir tuojau pamatysi didelį skirtumą. Ka įgimtą teisę turėti priva ! rovę. Valstybės išaukšti nės ir prekybos atstovai; ku blaivininkai negerai pašventimo!”
talikų programa yra pozityve ir konstruktyvė, komu tinę nuosavybę, ir valsty nimui žmogus privalo dir visos Rusijos traktierinin- darą ir kad išdalies net už
III.
girtuoklius
pavojingesni,
bės
yra
užduotis
daboti
ir
nistų negatyve ir destruktyvė.
Didžiosios Seminarijos
taip tvarkyti, kad žmogus bti ir aukotis. Jei jis nega kai ir restoranų šeiminin tai jie tą išvadintų nerim Vyresnysis buvo vieną die
Kataliku Programa
Komunistų Programa į ją galėtų naudoti. Valsty- li valstybei tinkamai tar kai irgi karštai protesta tu žmogumi arba kaip ki ną pašauktas į priėmimo
nauti, jis yra nereikalin vo. Juk ir monopoliai atsi taip. Bet blaivininkams
1. Yra Dievas, Sutvėrėjas, 1. Dievo nėra. Visa val j bė turi žiūrėti, kad tėvams gas ir kaip toks, bus at- rado dėl idėjos platinti gėrėjams su saiku reiktų kambarį pamatyti moters
Valdytojas, Teisingas ir džia ir galybė priklauso būtų suteikta pilna laisvė : mestas.
gėrimą su saiku. Rusų val pamatyti, kad su jais kuri nekląstingai, bet ne
auklėjime
vaikų;
valsty

I
proletariatui. Mūsų pro
geras Tėvas.
i
džia
(Vitte)
į
vesdama
prieš tikrąją blaivybę eina drąsiai, kalbėjo į jį šiaip:
bės
pareigą
tvarkyti
gy

grama būtinai reikalauja
1894 — 98 m. manopolius, traktierininkai pivoriai, “Tėveli, aš esu vienų viena
venimo
reikalus
taip,
kad
pasaulyje, ir aš gyvenu iš
bedievybės skleidimo. Ko
turėjo “intenciją” kovoti į monopolis ir tt.
munizmo ABC yra kova ■ turtai nebūtų kelių kapitasavo adatos; per netoli
su
girtybe
ir
palaikyti
'
(Bus
daugiau)
ilistų
rankose,
bet
tinka

tris metus mano uždarbiai
prieš tikybą.
mai padalinti, kad kuodaubuvo pakankamai užlaiky
2. Visagalis Dievas šutvė- 2. Pasaulis pats iš savęs giausia darbininkų būtų
mui mano sunegalėjusios
rė pasaulį ir visa kas ja- atsirado. Su šiuo gyveni nuosavybių, valdytojai:
motinos ir manęs pačios.
me yra. Sutvėręs Jis leido mu viskas pasibaigia.
valstybė turi prižiūrėti,
Mano motina yra dabar
Jam naudotis visomis že
(Iš angliško vertė
Į tą troškimą, kurs paliko mirusi, ir neturėdama nie
j kad darbininkas gautų
mės gerybėmis ir siekti
Kun. Ant. M. Karužiškis). ant galo tvirtu pasiketini- ko kaip tik savęs kuo rū
tinkamą už darbą atlygi
savo tikslo, kuriam jis ymu. Ji apgalvojo skaitlių pintis, aš atėjau prašyti
nimą savo šeimos užlaiky 
ra sutvertas.
mažų taupumų kuriuos ii tavęs kaipo malonės leisti
XXIX.
mui; valstybė turi nusta
3. Žmogus yra Dievo su-: 3 žmogus yra išsivystęs tyti minimum algą, įvesti
Paprastos Pasakos — gali praktikuoti, ir pasek man prižiūrėti neapmoka
mė jos apgalvojimo buvo mai dviejų beturčių semi
tvėrimas susidedąs iš mir- jr ištobulėjęs gyvulys, nedarbo apdraudą; moti
Paprastos
Pamokos
.
.• j ,n
i
ta, kad kūdikis buvo padė naristų lininius. Aš nepai
tino kūno ir nemirtinos žmogus neturi sielos. Yra nų ir senelių pensiją; iš
Vargšė
moteris,
daržo

tas
į Mažąją Seminariją. sau sužinoti jų vardų; aš
sielos. Kūnui mirus siela neprotinga žemėje kentėti leisti įsakymus, kurie ap
vių pardavėja, kuri, iš sa Dievas palaimino tą dar
eina į amžiną gyvenimą, i ir vargti su viltimi po mir- saugotų vaikus ir mote
noriu
pagelbėti
vo stovyklos, matydavo bą, ir pagalba sunkaus tiktai
laimingą ar nelaimingą. jties gauti užmokesnį, nes ris. Valstybė privalo su
vaikus einančius ir praei darbo, išsižadėjimų, tau- jiems palikti kunigais”.
kito gyvenimo nėra. Vis tvarkyti, kad Darbas ir
nančius iš Broliukų mo" pumo, ir tarpumo, vaikas Jos prašymas buvo su
Kapitalas dalintųsi pelnu.
kas mirtimi pasibaigia.
teiktas, ir per netoli de
kyklos, buvo patraukta buvo pasiųstas į Didžiąją
Turi nustatyti daiktų kai
šimts metų ji šiaip davė
4. Žmogus privalo gyven 4. Marksas ir Leninas nas, ir žiūrėti, kad galin
vieno mažo veido nekaltu- Seminariją.
dalį visų jos dienų gerąti Jėzaus Kristaus mokslu. yra žmonių vadai. Jų visi gieji nespaustų silpnųjų.
mu ir kuklumu. Ji žinojo Duosnioji siela, tačiau, įam Dievui.
Jėzaus Kristus, Dievas- privalo klausyti. Jie pri Valstybė privalo padėti
kūdikio motiną, vargšę nesidžaugė vaisiumi jos Tęsk, pamaldusis darbi
Žmogus yra vyriausias žada žmonėms Rojų žemė žmogui siekti savo tikslą.
našlę, kuri sunkiai dirbo gero darbo ant žemės. Dieninke, tęsk savo darbą de!
Mokytojas, Vadas ir Ka je kai tik visi kapitalistai
užsidirbti šykštų užsilai- Vas pašaukė ją pas Save Dievo kunigų
darbą
ralius, kurio įsakymus bus išnaikinti. Kad žmo-1 9. Pasaulio socialinė ir 9. Markso ir Lenino kymą. Kas rytas, vaiku-' keliais mėnesiais pirm nei
kurs
labai
aptemdintas,
ekonominė
tvarka
bus
atimokslas atitaisys ekono čiui praeinant, ji sakyda- :
žmogus privalo užlaikyti, nės skurstų ir kentėtų žejos jaunas auklėtinis ap
Kristus įsteigė Savo Baž mėje be pasipriešinimų, taisy‘a P61- ram?» širdži>» minę tvarką. Pasaulio dar vo jo angelui sargui, “Ge-| turėjo kunigystės sakra labai nuvarginantis kar
nu- rasis angele, užlaikyk ji mentą. Bet koks puikus tais, reikalaujantis pratęs
nyčią žemėje, kuri laiku kapitalistai sugalvojo Die- ’r s'e'IJ revoliuciją: Vadas- bininkai, sukilkite ir
i
tų budėjimų. Bet narsos!
ir nelaiku, moko žmones. vą, bausmę ir atlyginimą Kristusįrankiai - brolis- galėkite tuos, kurie ne jū nekaltu!”
turėjo būti tas priėmimas Kiekviena siūlė bus vienas
Jėzus Kristus yra Bažny po mirties. Didžiausias
__________ 1ka meilė- KaiP atitektas, sų klasės, tada bus Rojus Jos1 mintis toliau neėjo. kuri Dievas davė jai Dan
žemčiūgas daugiau tavo
‘ “ j y
ra negali pastatyti namo, jei žemėje...
čios Galva, Šv. Dvasia yra Komunizmo priešas
yra
Bet vieną dieną gerasis guje! Ir koks didis turėjo vainike.
nežino, kas jame gyjos siela, gi kūnas-katali- Katalikų Bažnyčia. Kas
angelas, kurio ji šaukda- būti jos džiaugsmas kuo
nekovoja prieš religiją, /ens> taip mes neatstaty
kai.
vos tyliai pakuždėjo kele met ji suprato visą garbę
KAIP BUS, TAIP!
tam nėra vietos partijoje. : s*me socialinės ir ekonotą žodžių nusižeminusiai. kuri pareis Dievui iš Mi.
.
_.
•
1
. ,
• , minės tvarkos žmogui, jei
V•
pardavėjai, žodžiai, kurie: šių atlaikytų jos mažo an- Dėl vieno dolerio gal
5. žmogui yra Dievo jsa-! 5. Klasių kova privalo nežinosime
žmogaUs tiks
išgąsdino ją ir ji paraudo- gėlėlio, kaip ji buvo pri- kaip nors apsieisite, dėl to
ėta mylėti artimą kaip būti varoma visu įtempi-j io
nime Jis yra su.
donavo.
pratus jį vadinti!
pats save, nes visi žmones mu ir žiaurumu iki visos [tvertas mylėti Dievą ir arneatsisakykite dar nors
yra Dangiškojo Tėvo vai-;klasės bus išnaikintos ir ti
ir ui sav0 siel išga.
Tai buvo diena kuomet
II.
šiais 1936 metais atsinaukai, broliai ir seserys Jė- pasiliks viena - proletariaI
ji darė sąvo sąskaitą ir “Kas mane daugiausia jinti Jėzaus širdies laik
zuje Kristuje. Taigi, nea- tų klasė. Kas nesutinka su '
____
rado nepasitikėtą pelno, vargina,” sakė vargšė ken- raštį “žvaigždę”. O gal tas
pykanta, kerštas, godų-,komunistine klasių kova
—
___
_______
____
Kaip skirtingos tos programos! Kuri iš jų įgy- paaugimą; ta suma biskį tėtoja kunigui kurs atėjo laikraštis atneš ir žemišką
mas priešinasi Kristaus ir ir ją trukdo yra skaito- vendyta atneštų žmonijai gerovę ir laimę?
įvarę ją į nesmagų pade- pagelbėti jai jos kentėji- laimę į namus, nes Jėzaus
Jo Bažnyčios dvasiai. Tau- mas partijos priešu ir turi
Pasaulis niekados nepriėmė ir neįgyvendino Ka jįmą, ir tai buvo kaip tik muose, “tai kad aš niekam širdis žadėjo laiminti tuos
tos yra rįšamos tais pa- būti sunaikintas...
talikų socialinės programos. Mes. tikiųie, kad Kristaus ji paklausė savęs kas jai negęra, nenaudinga tiems namus, kur bus garbina*
čiais įstatymais kai ir ats
I mokslas, ir tik tas, tenurodo teisingą ir tvarkų gyve darytį su ja,, kad kūdikio brangiesiems, kuriuos aš ma Jo širdis. Be to dar 24
kiri asmehys, taigi šian
nimo problemų išrišimą. Katalikų įgyvendyta progra- angelas sargas pakuždėjo tiek daug myliu;” ir ji pa- Šv. Mišios atlaikomos į
die karas yra neleistinas.
ma sukurtų žmonėse taiką ir teisingumą, nes Meilė kųomet jis praėjo, “Jei tu kreipė savo akis, pilnas a- metus už skaitytojus. įdė
Kadangi visi žmonės yra
verstų prie to. O kas yra tikroji Meilė? Tai Jėzus įkri padarytumei jįkunigu!” šarįngo jautrumo, j ver- kite $1 dolerį į laišku ir
sutverti lygus, ir Vieno
stus gyvenąs žmonių širdyse. Kristuje sutikimas, tai _Žodžiai, kaip jau sakiau. kiančią,šeimyną apie ją. pasiųskite šiuo adresu :
Tėvo vaikai, klasių kova
ka ir tvarka, be Jo suirimas, neapykanta ir klasių išgąsdino ją iš syk, bet jie • “Mano dukra,” atsakė
Rev, J. Bružikas S. J.,
yra draudžiama. *
nuolatinė žiauri kova. Pasaulio išganymas — Kristaus laįpsniškai įsmigo į jos kunigas, “mes turime ke259 N. 5th Str.,

Prirengė Kun. S. Kneižis.

t-"

• »

„

■

* • .

. .»

!

-

t

.

>

.

. > > i ' 1" •

- . **

I

i

■ •

Auksines Smiltys

I

i
l
i

i

K

-

, į

•

.*’

1

*

• »

*

%

s

T/

♦ • i M 9

•*

S

—

.

— ——

—

_

_

*5

a

6. Reikalinga revoliucija

6. Reikalinga žiauri pa- Karalystėje.

*

’ ~ —J

sielą ir persimainė į karš- lis senus ir nesveikus Tė-

Brooklyn, N. Y.
f

Antradienis, Vasario 4 d., 1936

DARBININKAS

6.

i tą botagą, kad tiesė per Kunigas, — Pirmiausiai,
LIETUVIŲ INTELIGENTŲ, Kiek Uždirba Lietuvos
pečius, kad tasai filosofas Andriejau, neprimesk man Katalikiškų Draugijų, Kuopų
nesavo balsu. O žodžio: “nekenčiami lais
PROFESIONALŲ IR BIZ Bedarbiai Viešuose Drabuose sukliko
Ir Veikėjų Dėmesiui!
piemuo ir sako: ko tu čia vamaniai”. Gal laisvama
NIERIŲ KLAUSIMU
dabar spygauji? Juk tu niai katalikų nekenčia, bet
Nustatant uždarbį dir- pajėgumo, darbo vietos ir
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va

sakei, kad čia tavęs nėra, katalikams nevalia taip
bantiems
viešuose
darbuott.
Todėl
būdavo
ir
tokių
Gegužės mėnesį, 1935 m.,
tik taip išsivaizduoji, tai daryti, o antra bolševikų sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5se
bedarbiams,
žiūrima,
dienų,
kada
kai
kurie
bebuvo paskelbta spaudoj
kam dabar rėki. Ir tuo pasisekimas Rusijoj laiki tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų,
pasiūlymas žadantis $50.- kad jis nebūtų didesnis už darbiai neuždirbdavo ir po tarpu piemuo dar porą nis dalykas. Neronai, De- kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
00 premiją už geriausiai rinkoje duodamą uždarbį, 2 lt. per dieną,
kartų filosofui gerai su- klecijonai ir kiti krikščio minti įnešimus. Seimelio dienotvarkė bus paskelbta
parašytą raštą apibudi nes tada darbininkai mes- Su bedarbių uždarbiu drožė, Nereikėjo tam filo- nių persekiotojai net per vėliau.
LRK Federacijos Valdyba:
nantį lietuvio inteligento, tų turimus darbus kitur ir viešuose darbuose pana- sofui daugiau abejoti. tris šimtus metų žudė Kri I
eitų
prašyti
savivaldybių,
šiai
būdavo
ir
kitose
saviprofesionalo ir biznieriaus
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
Taip bus ir su tamsta. An staus pasekėjus, o nieko
vaidmenį čia išeivijoje. kad aprūpintų juos viešais valdybėse. Pav., Šiaulių driau, kai pateksi į gyvo negalėjo padaryti, o čia su
VI. Paulauskas, Pirmininkas,
j miesto savivaldybė, pradė- jo Dievo rankas, išnyks 18 metų giriasi! Jeigu ta
Šiuomi pasiūlymą pakar darbais.
B. Jakutis, Sekretorius.
tojame ir raginame norin 1926 m. vyriausybės pa- jusi organizuoti viešus visi abejojimai, ar netikė da saujelės per 300 šimtus
čius premiją laimėti imtis rėdymų, mokamas viešuo-1 darbus, kartais mokėdavo jimai.
metų neišniekino, o ką-gi
se
darbuose
atlyginimas
vyrams
net
iki
6
lt.
už
dardarbo.
dabar padarys su dešimti
neturėjo būti didesnis, bo dieną, o moterims iki 5 Andrius, — Nebus, kuni- mis milijonų! Gaisras len KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
Pasiūlymas buvo sekan kaip 75% mokamo uždar-įlt. Nors jau 1934—35 ne- &e nebus, negązdink. Aš
tis : “Pasižadu išmokėti bio rinkoje. Dabar jo didu- darbo metais padieniams nepripažįstu tų visų daly- gva tik tada užgesinti, kai
KOLONIJOSE
jis vos prasideda, o ne ta
$50.00 premiją tam, kuris mą nustato tam tikra ko- j bedarbiams temokėta tik kų.
parašys knygelę, atsišau misija, o tvirtina Vidaus po 2 lt. vyrams ir po 1 lt. Kunigas, — O iš kur tu, da, kai jis apima dideliausius plotus, tai taip ir su
kimo formoje, kviečiant Reikalų Ministeris. Nors 50 ct. moterims,
Andriau, žinai, kad nebus? tikėjimu, o gi Kristus ir
ir raginant mūsų inteli viešų darbų organizavimo Dirbančių viešus darbus Andrius,
Bet iš kur
gentus, profesionalus ir pradžioje kai kuriose sa- bedarbių uždarbis Lietu- tamsta, kunige, žinai, kad net pasakė: “Aš atėjau
mesti ugnį į žemę ir ko gi Šįmet Šv. Vardo draugibiznierius, J. V. gyvenan vivaldybėse dirbant i e j i voje nerodo tendencijos di- bus?
norėčiau, jei ne kad ku- Jos; nariai, vadovaujant
čius, prie tautinio veiki viešus darbus bedarbiai dėti ir dabar,
Kunigas, — Kad bus, tai
kleb. kun. P. M. Jurui, burentųsi” (Luk. 12, 49).
mo. Knygelėj reikėtų iš uždirbdavo ir ne taip jau' Kai
]
kurios savivaldybės šimtai įrodymų. Ir protas Andrius, — Tai, tamsta, vo nuėję į šv. Patriko baž- LDS. 2-ros kuopos susi
dėstyti reikalas ir nauda po mažai. Pav., KaunoTįr kai kuriuose viešuose sako, ir sąžinė liudija, ir
rinkimas įvyks, antradie
lietuviams lietuviais pasi miesto savivaldybėje pir- darbuose dirbantiems be teisingumas reikalauja, ir kunige tiki, kad bolševikai nyčiųnį, vasario 4 d., 7 vai. valikti. Šiandien daugelis lie itaisiais viešų darbų orga- darbiams duodavo dar ir visos tautos amžiais tikė neišnaikins Rusijoj tikė
LIGONIAI
kare Šv. Roko parapijos
tuvių biznierių ir profesio nizavimo metais bedarbiai butus, kurą ir šviesą, jo ir tiki, o ypač mūsų Iš jimo?
nalų darbuojasi įvairiose vyrai uždirbdavo net po 7 drausdavo ligonių kasoje ganytojas savo mokslu ir Kunigas, — Kam dar ir Viktorija Butkevičienė, svetainėje.
amerikoniškose organiza lt. per dieną, o moterys po ir šelpdavo pati, ypač su- pavyzdžiu tai paliudija, o klausi, Andriau, juk pačių Šv. Elzbietos draugijos Taigi primenam visiems
Tleidžiamuose
'1 narė sunkiai serga ir guli nariams ir prenumeratocijose, o prie lietuviškų o—6 lt. Bet taip buvo ne žeistuosius. Bet tas viskas kad nebus, tai tik laisva-i bolševikų
r •
visai nepriklauso. Kiti gi ilgai. Tuoj pradėta uždar- buvo naudojama labai ne- manių saujalė šūkauja, o laikraščiuose pernai buvo Municipal ligoninėje,
riams, kad atsilankytumėpadėtas
vyriausiojo
poliAlbina
Balevičienė
net ir lietuviškų bažnyčių bį mažinti kaip padie- dideliu mastu,
ser' te į šį susirinkimą ir atsiprieš mirtį ir jie patys su
cijos
viršininko
nusiskunga
ir
guli
General
ligonilygintumėte už laikraštį
vengia. Nuo to nukenčia niams darbininkams, taip; ...
.................... dreba. Kad net Kantas,
‘“Darbininką”,
jie patys ir mūsų tauta. ir akordiniams. 1933 me j Atsiminus tai, kad, kaip kuriuo dažnai laisvama dimas, kad Rusijos žmo- nėję.
nių
tikėjimas
ne
tik
nemaK.
A.
Vencius,
LDS
70
ge to išgirsite raportus
Nes žmogus, kuris išsiža tais dirbusieji viešus dar !jau žinoma, viešuose dar niai remiasi prieš mirti
bet nuolat didėja. O kp. rašt. ir SLRKA. Cen- į§ Lpg Naujos Anglijos
da savo tautos ir prisišlie bus bedarbiai Kauno mies buose bedarbiai gauna dir turėjo pasakyti: Dieve, žėja,
U
ja prie kitos, tampa išma to savivaldybėje vidutiniš bti labai trumpą laiką, kad jeigu tu esi, gelbėk mano K"Rabočij Krai”, tai yra tro valdybos narys tapo Apskričio
suvažiavimo,
Darbininkų Kraštas” lai- sužeistas ir guli General kuris įvyko sausio 26 d..
ta vienos ir pasturlakų ki kai teuždirbdavo į dieną jie turi dažniausiai gana sielą, jeigu aš ją turiu.
kraštis praneša, kad Ros- ligoninėje, Reiškiame už- Cambridge, Mass.
tos”.
po 2—5 lt. Pav., apskritie- gausias šeimas, kad pats Andrius, —Kaip tamsta, tove labai pradėjo plisti
Pasiūlyme buvo minėta, sniomis vidutinio dienos darbas fiziniai nėra leng kunigas, skaitaisi moky
Tel. 3368
kad knygelė turėtų nema uždarbio sumomis, iš 1086 vas ir dėl to jį dirbantieji tas ir nežinai, kad ne sau religinės sektos. Gi Kov- KAS DAROSI DABAR
LIETUVOJE?
rovo
bedievių
grupės
pir

žiau kaip 1000 žodžių. Su bedarbių, uždirbo: 23 žmo turėtų gerai maitintis, to jalė užginčija Dievą, bet
prantama, knygelė gali nės po 2 lt., 146 po 2 lt. 50 dėl mokamas toks uždar milijonai ir šimtai milijo mininkas pareiškė: “Visoj
būti daug platesnė, kuo ct., 514 po 3 lt., 95 po 3 lt. bis viešuose darbuose yra nų žmonių. Žiūrėk Rusijoj, apylinkėj yra tik vienas Kokie rūpesčiai ją slegia
LIETUVIS GRABORIUS
ir
kokiais
keliais
eina
jos
organizuotas
bedievis,
tai
:
Taipgi užlaikome visokios
plačiau tas klausimas bus 50ct., 254 po 4 lt., 12 po 4 vis dėlto mažas. Tačiau Meksikoj ir kitur kiek jau
inteligentija
bei
visuome

rūšies rakandu.
aš
”
.
išgvildentas tuo geriau. lt. 50 ct. ir 42 po 5 lt.
, -padidinti jį nėra nei gali- daug bedievių žmonių ’ Andrius, — Tarp tamsių nė?
Laidotuvių Įstaiga:
Premija bus išmokėta už Dirbant minėtus darbus mumų nel vlltles'
Dar jei pagyvensime, pa žmonių tikėjimas dar kiek
124
Ames
St., Brockton, Mass.
Jūs
rasite
atsakymą,
sibaigus skirtam terminui, akordiniu būdu, uždarbio
matysime, kad ir visi
J. Kairys,
Gyvenimo
vieta :
ilgiau pabus, bet, kunige, ____...............
.....
.....
mėnesinį,
iliut. y. po birželio i d., 1936 didumas priklauso ir nuo
25 Enterprise St.. Brockton
dipl. sociol, ir teisin. žmonės pasidarys laisva- mokyti žmonės turėtų pa- skaitydami
struotą kultūros žurnalą
m., už geriausiai parašytą pačių dirbančių bedarbių
“Darbas” maniai.
i “ŽIDINĮ”, kuris Lietuvos
veikalą, apie kurio vertę
Kunigas, — O, Andrie- mesti tikėjimą.
spręs tam tikra komisija.
jau! Netikėk visokiems Kunigas, — O mokyti įr Amerikos inteligentišPasikalbėjimas
Laisvamanio
su
Kunigu
Komisiją sudaro: kun. Ka
pranešimams apie Rusiją. žmonės iš kur tą mokslą kos lietuvių visuomenės
(WRUBLIASKAS)
zimieras Urbonavič i u s,
Jie moka iš adatos veži sėmė, ar ne iš savo moky- remiamas gali objektyviai LIETUVIS GRABORIUS IR
kun. dr. Jonas Navickas Kunigas, — Alio, An- žinti, nes netrukus reikės mą priskaldyti. Dabar Ru tojų tikėdami jiems? Ma- informuoti savo skaitytoBALSAMUOTOJAS
ir kun. Juozas Karalius, driau. Ko tamsta taip su jais susitikti ir kas ta- sija yra gyvas tikėjimo į- tai, net mokslas turi rem jus viso krašto reikalais.
1000 W ashington St.
Konkurse gali dalyvauti slapstaisi, kai pamatai ku- da, Andriau?
Dėl teisingos ir objektyNORWOOD. MASS.
rodymo pavyzdys. Tenai tis tikėjimu.
kas tik nori.
nigą, lyg norėdamas pa Andrius, — Negązdink, bedievių tik saujalė, o ti Andrius, — A, geriau vios informacijos
•' s “židi
TEL. Norwood 1503
Jei kas parašys raštą bėgti. Eikš cianai, atsisėsk kunige, nes jau tie laikai kinčiųjų dešimtys milijo palikime tą klausimą, nes nys” yra daugelio mėgia
Montello Office:
vien tik apie profesiona ant suolelio. Aš seniai jau seniai praėjo, kada kuni nų. Jeigu Rusijoj ar Mek ir laiko neturiu.
mas ir skaitomas.
10 Intervale St.
lus, taip vadinamus inteli tamstą mačiau, tai bus gai lyg mažus vaikus vi sikoj visi būtų bedieviai, Kunigas, — Taip palikti 1936 met. “Židinio” kai- h
TEL Brockton 2005
gentus, o kitas vien tik a- man malonu nors truputį sokiais baubais gązdino. tai kam tos baisios ir žiau nevalia, reikia išsiaiškinti. na dar atpiginta ir me
pie biznierius, tai ir toki pasikalbėti. Juk tamsta Jau dabar žmonės apsi rios tikybinės kovos. Jei Jeigu dabar neturi laiko, tams kainuos tik $7.00,
raštai bus imami dėmesin. bažnyčion, neini, tai pa švietę ir nebetiki viso gu nėra su kuo kovoti, tai tai kitą kartą, o dabar su pusmečiui $3.50 — Studen
Rašant reikėtų akcentuo mokslų visai negirdi, už kiems kunigų prasimany kam dar skelbti tas kovas. die, Andriejau, iki pasi tams ir moksleiviams: me
GRABORIUS
ti jų atsakomybę prieš tat dabar pasikalbėsime. mams.
Juk būtų labai juokinga matymo.
tams
$5.00,
pusm.
2.50
—
j
‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS1
Dievą, tautą ir visuomenę. Andrius,—Užtenka man, Kunigas, — Ar tu laikai ir kvaila mosykuoti po o- Andrius, — Sudie, kuni
Adresas: “Židinys” Kau
Raštai gali būti talpinami kunige, pamokslų. Prisi- kunigų prasimanymu, ką rą kardais ir sakyti mes ge.
331 Smith St.,
nas Laisvės Al. 3b. Lithuspaudoje, pažymint, kad klausau nuo savo bobos ik patsai Kristus pagarsino mušamės su priešais, o tų
PROVIDENCE, R. I.
anie.
Jeigu
aš
turėčiau
dvylikr
Telephone:
yra konkursiniai. Klausi valiai. Žinotum, per kiau-jir liepė tikėti?
priešų visai nematyt. Tai 4inų, norėčiau, kad jie bū
Ofiso;
Dexter 1952
Tinginystė
—
jauno
žmomas yra gyvas, tad gyvai ras dienas ir naktis bum- Andrius, — Kad ir patį būtų tikri Donkichotai!
Namu:
PI. 6286
iraus kapai.
M. SiguTiu...
reikėtų juomi susidomėti. ba ir bumba, kad aš be- Kristų kunigai išgalvojo, Andrius, — Bet vis vien, u ištikimi tėvynei.
Laukiant minėtų klausi dievis, kad neinu bažny-^Aš skaičiau vieną knygą, kunige, tie tamstos neken
mų raštų, su geriausiais čion, Sakiau, prašysiu kad nieko panašaus nebū čiami laisvamaniai turi
linkėji- tamstos, kunige, kad tu ją ta.
konkursantams
pasisekimo ir gana. Žiū
mais, pasilieku,
kur pamatęs išbartum, gal Kunigas, — Jeigu jau tu, rė, jau 18 metų Rusijoj
Kun. J. At Karalius. nustotų niekus tauzijus. Andriau, net Kristaus bu
laisvamaniai gyvuoja.
Kunigas, — 0, Andrie vimą užginčiji, tai su ta
jau, tu turi gerą moterį. vim visai negalima kalbė
Kad visos tokios būtų, tis, nes greičiausiai, tams- LOWE & POWERS INC.
Kan. Prof. F. Kemėšis, kaip tamstos Elzbieta, tai | ta, nei manęs nepripažįsti,
115 Monk St.
LDS. Garbės Narys ir Įi būtų rojus ant žemės. O ką kuris su tamsta kalbu;
Šienas, Grudai Ir Vištoms Lesalas
steigėjas atvykęs į Jung. ji tamstą bažnyčion varo, Tada aš tamstai papasa Laidotuvių Direktoriai
Trąšos, Žolės Ir Daržų Sėklos
Valstybes apsistojo Wa- tai tik atlieka savo šventą kosiu apie vieną filosofą, TEL. STOUGHTON 12-W
pareigą, kadangi kiekvie kuris apie viską pradėjo
shington, D. C.
Taigi Vilnių Vaduoti Są nas katalikas privalo eiti abejoti ir galutinai net aGera Rūšis, Pigios Kainos
pie save ar jis yra. Kartą
jungos, Vilniaus Geležinio bažnyčion.
Fondo ir kitais reikalais Andrius, — Tai kad aš nuėjo į laukus pasivaikškreipkitės šiuo adresu:
tiems dalykams netikiu, čioti. Pamatė žmogų, gaINC.
Very Rev. F. Kemėšis, kunige, tai kaip aš galiu nantį gyvulius. Priėjo prie
Antanas Kibart, Sav.,
640 East Capitol St., ten eiti?
jo ir pradėjo anam dėsty
Washington, D. C Kunigas, — Maža, kad ti savo teorijas, kad, girdi, Aukštos rūšies vartoti karai
Perkam - Parduodam - Mainom
netiki. Tikėjimo dalykai, viskas yra melas, net ir
Taipgi taisome karos
Tikrų draugų netrūks
žmogaus,
girdi,
nėra
tik
tamstos
nesiklausia,
ar
tu
nei vienam, kuris jų ver
120 Market St. Brockton.
tas ir pats moka būti jais tiki, ar netiki, jie yra taip atrodo, kad yra. Pie
TeL 835
| ir gana. Turi juos pripa- muo ištiesęs savo smaluodraugu.

“S^UnkimeL^t

LAWRENCE,
—MASS.

*

L-

"1

•

I

i •

•

— •

j

i

ADAM VVAITEKUNAS

EDW. V. WARAB0W

f

flILLIAM J. CHJSHOLM

Brockton’o Biznio Apžvalga

n

u

VISŲ DĖMESIUI

Farm Service Stores Ine

I

I

KIBART MOTOR SALES

Ii

z

Antradienis, Vasario 4 d., 1936
■ ■ _

i.

■

> L--

L

■"

-

I

—t

DARBININKAS

“Darbininko” Radio
Programa

Bebirvų skyrių, Šimkaičių kykla, žemės ūkio d-ja,
je. Mokykla tik specialis
Raseinių apskr. smulkaus kredito d-ja, paXj
paX:
valse.,
tus ruošia, o tu gali praSkyrius uždarytas už tai, što agent. su telefono paturtint savo protą skaity
damas. Deja, ne visa skai TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS sti. Iš ryto apie 9 valandą kad to skyriaus pirminin- sikalbėjimo punktu,> nuo*
tytina kas parašyta. Rei KUPIŠKIO VALSČIUJE buvo atvažiavęs į mišką kas, Jonas Tverkus, ir kai lat apsigyveno. kunigas.
kia nepamiršt, jog spauda
-------- —
kleb. kun. J. Zabulionis su kurie nariai priklausė ko Ties Slabadais per Šešu
ne vieną žmogų sunaikino. Kupiškis. Paketurių k. būriu darbininkų - kirtėjų, munistų partijai ir varė pę pastatytas gelžbetoni
Aš šiandien nė nemanau ūkininkai sekančiais me- Taipgi atvyko ir girinin- priešvalstybinį darbą, pla nis tiltas, kainavęs apie .
išskaičiuoti visus bloguo tais labai gražioje vietoje kas su eiguliu, kuriems tindami atsišaukimus, ku 200.000 litų.
vn
sius laikraščius ir knygas. ant kalno sumanė pastaty parodžius birža - medžius, riais ūkininkai buvo kurs
» 'Y
(P-no J. J. Pilipausko, bus saulėta ir skaisti. Gal
PAPILĖJ
tomi
nemokėti
mokesčių,
“Studentų žodžio” re- būt tave Naujieji Metai Tačiau viena aš norė- ti tris kryžius ir tą kalną kirtėjai 10 valandą pradė nestatyti į pienines pieno, NAUJAS VIRŠAITIS
daktoriaus kalba per ra- užklups skurde, gal tavo čiau primint, — Jūs nere- pavadinti trijų kryžių kal jo kirsti valdiškame Žei
seniūnams neiti pareigų ir
dio gruodžio 28, 1935). 'vaikai alkani, bet neuž- miat savosios spaudos nu. Tai bus priminimas miškių miške, tik pustant- t.t. Skyriaus pirmininką, Šiaulių • apskr,, Papilės
_____ tiek, kiek jūs turit ir ga- pavergto Vilniaus. Prie ro kilometro nuo bažny
valse., viršaitis Petras Ju-. "
Mano brangieji draugai miršk' kad 1936 metais
darbo žada prisidėti visos čios, Taigi ir suvežti me Joną Tverkų, Raseinių ko revičius iš pareigų atleis1*
dar
366
dienos
liko
gyvenlit.
Ne,
aš
neperdedu.
Tai
ir broliai lietuviai:—
'
—
ti, kad po tų dienų kiti tiesa. Aš, pavyzdžiui, J. A. Kupiškio kat. organizaci džius nebus sunku, nes mendantas nubaudė du tas. Jo vieton taryba vir
Šiandien aš neapsakomai Naujieji Metai gali tave Valstybėse žinau, tik vie- jos ir vietos vikaras kun. beveik kaip namie. Pęr mėnesius kalėti. Taip pat šaičiu išrinko savo vals
klebono
pasidarbavimo, nubausti už priešvalstybi čiaus Pagamės km. ūkinin-.
laimingas. Laimingas, nes rasti sotų ir patenkintą, ną lietuvišką laikraštį, ku- Šermukšnis.
kuris klebono pas Prezi nę veiklą keli skyriaus na ką Joną Joniški.
man štai tenka palydint Yra sakoma, jog žmo- ris tikrai susirūpinęs jūsų
dentą ir valdžios įstaigo riai kalėti po 2—6 savai
senuosius metus ir į Nau-1 gus esąs savosios laimės reikalais — tai “Darbininse, dabar Lietuvos vai tes.
jąjį Rytojų žengiant pasi- kalvis. Taip, brangusis kas”. Tiesa, jis gal tau ar
LAPENAS PAGULDY
—
džia
duoda
dykai
del
Biju

dalinti su jumis savo jaus- brolau, tavo ir mano gyve- man kartais kuo nors ne
TAS I LIGONINĘ
11
PIRMAEILIŲ
MIESTŲ
tiškio
klebonijos
medžio
mais, savo mintimis. Šian- nimas, metai, dienos ir va-| patiko, bet jis niekados
dien aš kalbu į jus ir jums landos mūsų. Ir tik tada, nenukrypo nuo nustatytų! Panevėžys — didelis ka 250 kietmeterių. Kaip iš
KAUNAS — Pasikarto
brangieji darbininkai, ku- kai mes išmoksim jas ge- principų — “Išauginti sū talikų akcijos centras. Ka kirs, po švenčių jau pradės Išėjusiose naujose Vy jus širdies priepuoliui, gy
rių rankos pūslėtos, kurie rai sunaudoti, kai drąsiai sipratusį kataliką darbi- talikų veikimas čia toks ir vežti, o vasarą statyti. riausybės Žiniose paskelb dytojų ekspertų komisija
tas pirmaeilių miestų są
-------------susikuprinę velka sunkią, galėsim tart, jog kiekvie- ninką”, kuris drąsiai, bet gyvas. Gruodžio 28 d. čia I
patikrino J. Lapėno svei
pašėlusiai sunkią gyveni- ną valandą ir sekundę tik- negriaudamas to, kas jau įvyko visos vyskupijos pa KLEBONO JUBILIEJUS rašas. Viso pirmaeilių mie katą. Jų patarimu, Lapė-.,
mo naštą.
rai išgyvenom, tik tada pastatyta ir nežengdamas vasarininkų regi jono suva Gruodžio 20 dieną kun. stų pagal šį šiuo metu Lie nas buvo iš kalėjimo per
J. Zabulionis šventė - mi tuvoje yra vienuolika: ADažnai jus išnaudoja galėsim skaistesnio ryto- per lavonus kovotų už sa- žiavimas, Panevėžio raj. nėjo penkių metų kunigys lytus, Biržai, Kaunas, Kė vežtas į Karo ligoninę, kur .
jūsų darbdaviai, bet dar jaus tikėtis. Tad, sutikda- vo būvį. Bet ar visų kata vyrų ir mergaičių, KVC., tės jubiliejų. Gruodžio 20 dainiai, Marijampolė, Pa gydomas izoliuotoj patai- ,
dažniau tie, kurie jūsų mi Naujuosius Metus tvir- likų namus jis lanko? Ar ! Kat. Vyrų S-gos, Kat. Mot. d. 1930 m. Šv. Jono Late- nevėžys, Šiauliai, Taurage, pojdraugais skelbiasi, kurie tai pasiryžkim — dirbti ir yra jis tavo, brolau, na- s-gos suvažiavimai. Tačiau rano bazilikoje, Romoje Telšiai, Vilkaviškis ir Uk
jums įvairiausių laisvių iaimėti. Drąsiai iškėlę gal- muose? Jei nėra, — tu da- ypatingos, nepaprastos iš J. E. Arkivyskupas J. Pa- mergė.
žada, kurie šaukia: “Sukil- vas, atlapom krūtinėm ir rai dvigubą prasikaltimą: kilmės buvo gruodžio 29 lica kun. J. Zabulionj įkumščiais nusikalsti pats sau ir vi d., kai buvo pagerbtas di
kit pasaulio darbininkai— sugniaužtais
i kunigus ir IŠAIŠKINO ŠEIMOS
šventino
jūs nieko nepralaimėsite, žengkim pirmyn, bet mūsų suomenei. Tad, su Naujais dysis katalikų veikimo va gruodžio 21 dieną laikė
ŽUDYTOJĄ
į šiuomi turime garbės
tik retežius, o laimėsit vi akyse tešviečia meilė, o ne Metais “Darbininkas” te das vysk. K. Paltarokas. pirmas Šv. Petro baziliko
būna
kiekvieno
mūsų
na

keršto
ir
pagiežos
ugnelės.
Šv.
Mišias
laikė
pats
J.
E.
są pasaulį”. Dievaži, tai
Kirviu išžudytosios Jo |pran esti Gerb. Lietuje.
Taigi
tą
dieną
klebo

kad mes atidarėgražiai skamba, ypač kai Eikime sunkiuoju gyveni muose. Tai tavo ir mano Panevėžio vyskupas. Pa nas savo intencija atlaikė niškio v. Mergiūnų k. ūki ?viams,
/me
naują
brovarnę, ku
vargas prispaudžia, kai mo keliu ne griaudami, bet šventa pareiga ir mes ne mokslą pasakė vysk. P. Rarotines mišias su įstaty ninkų Briedžių šeimos lai prioje pradėjome dirbti
badas į tavo duris beldžias statydami. Revoliucija tik galim užsimerkę pro ją Būčys. Iškilmėse dalyvavo mu Šv. Sakramento, kurio dotuvės buvo labai liūd /vieną iš geriausios ru
Jų Eksc. vysk. Kukta,
ir vaikai tiesia į tave pa skausmus ir nelaimes ža praeiti.
ošies alų. Šį alų jau galė
se nemažai dalyvavo žmo nos, ir graudžios.
mėlynavusias rankutes ir da. Revoliucija ne tik ne Baigdamas aš norėčiau vysk. Būčys, vysk. Reinys nių pasimelsti klebono in Dėl tos žmogžudybės i- jime parduoti Kovo mė
šaukia duonos ir kai tu krikščioniška, bet ir ne- ■ jums palinkėti susiprasti, daug kariuomenės, val tencijai ir daug ėjo prie tartas vienas iš nužudyto nesyje.
.
1j apsišviesti
-----ir susiorgani- džios, savivaldybių ir vi
aplinkui perteklių matai, j žmoniška.
Šv. Komunijos. Po mišių jo giminių. Jis suimtas ir / Mes kviečiame aplan
suomenės
atstovų,
profe

o tavo ir paskutinis švar-j Antras mūsų pasiryži- zuoti. Su Naujaisiais Meklebonas gavo daug svei pasodintas į Šiaulių s. d. kyti šią naują mūsų įsorių,
buvusių
prezidentų
/ staigų ir pamatyti kaip
kas nuplyšęs ir iš batų' mas tebūna apsišviesti ir tais teišnyksta visi mūsų
kinimų nuo savo parapi kalėjimą.
I
^moderniškai ir švariai
ir
ministerių.
Ypatingą
įpirštai lenda. Taip, tada į apšviesti. Gal būt, brolau, asmeniai nesutikimai, sa
jiečių.
Vietinis
^viskas yra įrengta. MūSPROGSTA ALYVOS ijsų įstaigos adresas yra, «
labai lengva bet kam įti-Ąau neteko mokyklų lan vo krūtinėse užžiebkime spūdį darė vėliavų miškas
kėti. Ne brangieji, ne gėda kyti, gal tavo vardo ne- meilės ugnį ir tesudega jo — 150 katalikiškų organi
LIETUVOS BANKO
1*81 Lafayette St., Worir ne nusikaltimas, jei tu puošia jokie diplomai, bet je viskas kas bloga ir že zacijų vėliavų. Apie Gany
Panevėžys
—
Seniau
prieš
aeester, Mass.
FONDAS
tojo
darbus
pranešė
prof.
kada nors buvai komunis- ar-gi tu dėlto ir turi pasi- ma, o mes padavę vienas
Naujus Metus būdavo di ^BROCKET BREWING
Dovydaitis.
Vėliau
tarė
tu. Ne, tai skaudžiausia likti nemokša. Sukultūrė- i kitam rankas žengsim į
KAUNAS. Sausio 7. El džiausi šalčiai, o dabar vy į
COMPANY
jautrų žodį J. E. vysk. Pal ta. Lietuvos Banko aukso ksta gamtos prajovai.
žmogaus nelaimė. Jei ją ti galima ne tik mokyklo- skaistesnį rytojų.
tarokas, kurs buvo paly fondas 1936 metų sausio Prieš Naujus Metus kai £ Anthony Pinkevich,
pergyvenai — suradai sa-1---------------------------------Prezidentas
dėtas triukšmingais “Il 2 d. siekė 36,14 mil. litų; kur mieste ir apylinkėje : a/
ve ir vėl tapai žmogumi.
giausių Metų”. Iškilmės užsienio valiutų 9,91 mil.; pradėjo sprogti alyvos. Se- J Worcester, Mass.
Taip, aš neginčiju, jog
baigtos gražiu religinės diskontas ir paskolos — ni žmonės tokių reiškinių
komunizmo skelbiamos te
muzikos koncertu. Taip la į 102,9 mil. litų; banknotų neatmena.
BOSTON
orijos gražios, deja, jos
1120 KILOCYCLES
bai gerbiamas garsusis I apyvarta siekė 103,50 mil.
neįgyvendinamos. Taip pat
Nuo šeštadienio, vasario 1 dienos Darbininko Ra katalikų vadas, rašytojas, i litų. Banknotų * padengi ŠAKIAI SENIAU IR
kaip mano ar tavo gra dio Programa įvyks kiekvieną šeštadienį, 2 vai. po visuomenininkas.
v
DABAR
COMPANY
mas auksu sudarė 36,9 V ,
žiausios svajonės, .nT.?
T
i
Sausio mėn. 2—4 d. įvy I o aukso ir užsienių valiuta
Pietų iš WCOP radio stoties, Boston, Mass.
Lietuviai Savininkai
mažo vaiko smėlio pilys
ko
Panevėžio
vyskupijos
Prieš
karą
Slabądų
baž

ALE
- LAGER - PORTERWCOP radio stotis veikia nuo saulėtekio iki sauar muilo burbulai. Aš pa
kunigų sinodas — didelis — 44,5 7< DRAUGHT & BOTTLES
nytkaimyje
be
koplyčios
menu ne kartą prašęs ma- lėleidos. Vakarais, saulei nusileidus, ji neveikia,
TIKRAS LIETUVIŠKAS
kunigų
susivažiavimas,
(Naumiesčio parapijos fi
UTENA
WCOP stoties, Boston, Mass. reikia ieškoti tarp kuriame buvo svarstomi
mos, kad man saulę nuo
ALUS
li ja) ir dviejų kalvių čia Miscoe Spring
Water Company
AtsaTraukiami
Teismo
dangaus nukeltų pažaisti, WBZ ir WNAC Bostone stočių ant 1120 kilocycles. svarbūs katalikų gyveni
nieko
nebuvo.
Dabar
čia
19!)
Summer
St.
1 komvbėn Kooperatininkai
bet aš jos negavau, nes Kaikurie radio aparatai turi pažymėjimus 110, 120, mo klausimai.
AVorcester, Mass.
yra
įsisteigę
pradžios
mo1 QO ir tt
mai Gerb. Radio mScrSSoi
lAZP’OP torr)
niekas negalėjo jos man 130
tt. Tai
mėgėjai toioaVn
teieško WCOP
tarp
_; Remiantis padarytos renukelti. Aš verkiau, bet 110 ir 120, nes Bostone tą stotį galima gauti geriau KARO LAUKO TEISMAS
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
vizijos daviniais, kurią įmotinos meilė nudžiovino siai ant 112 arba 1120.
UTENOJE
vykdė viešojo atsiskaity
WCOP programų skelbimai yra šiuose Bostono
mano ašaras. Šiandien
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tn?
I
mo
įst.
ir
įmonių
inspekci

veikalai:
‘ GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys.
dažnai mane ir tave, bro- rytiniuose dienraščiuose: Boston Post, Boston Globė, svarstė ūkininkų bylą ir
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy- ■
jos
revizorius
S.
Valaitis,
lau, prispaudžia vargas ir Boston American ir du kart savaitiniame laikrašty nuteisė: Žvironą, Juozą, 2
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. ‘‘LIURDO STEBUKLAS”,
skausmai ir ne kartą gal “Darbininke” kas savaitę tilps Darbininko Radio mt. sunk, darbų kalėjimo, Utėnos vartotojų bendro 4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina....... 65c.
vėje, tos b-vės manufaktū
DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiutnurieda skaudi ašara, bet Programa ir pranešimai.
3 mt., Bidlaus- ros skyriuje rasta apie lienienė.
Širvydą
Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina................................... 15c.
jos nenušluostys komuniz-Prašome pasižymėti: WCOP, Boston, Mass., 1120 ką J. — 4 mt., NamajušĖMĘS
IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų
5000 lt. trūkumo ir kt. nemas. Vai ne. Tik tikra ir kilocycles (268 m.).
ką — 5 mt. ir Žvironą, Jo 1 tvarkos. To skyriaus vedė- progTamams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c.
tyra krikščioniškoji meilė
Darbininko Radio Programa iš stoties WCOP, ną, — 10 mt. 7Išteisįnti: jas g DreĮįngas patrauk
ESUMAS III Dramos dalis ‘‘Gims Tautos Genius”, parašė kun.
L.
Vaičekauskas
..... ..........................
10c.
gali ją nubraukti. Būda- Boston, Mass. per visą vasario mėnesį bus maždaug Kostas ir Antanas Dudlautas
teismo
atsakomybėn.
GYLIUKINGAS
VYRAS,
2
aktų
komedija
ir
•CICILIKAS,
mo
mas žemėje Kristus ne šiokia:
skai, Garankštis, Binkau
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6
vieną ašarą nudžiovino ir
Vasario 8 d., 2 vai. pp. Norwoodo Šv. Jurgio pa skas, Rutkauskas ir Kir
ir 3 moterys ................................................................................ 15c.
UŽDARYTAS JAUNIMO vyraiIŠGANYMO
APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant
jei mes visi, iki vieno, iš rapijos Radio grupė, vadovaujant muzikui A. Šlape- velis.
SĄJUNGOS
SKYRIUS
žemės
Jėzaus
Kristaus.
Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
moksime Juo sekti, nustos .liui išpildys dainų programą. Gros “Keturių Karalių” I
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras......................................... 50c.
riedėję ašaros ir nutils ai orkestras. Kalbą pasakys Dr. Juozas Landžius.
BIJUTIŠKIS
KAUNAS Elta. Gruo
KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis.
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. manos.
Vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybes šventę
džio 31 d. Raseinių apskri Kaina.
.................................................................................................... 15. Štai už dienos kitos mes paminėti dainų programą išpildys Darbininko Radio
Mišką Kerta.
ties komendantas gruodžio
SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau- •
džiaugdamies
sutiksim Choras
___ _ir____
solistai.
.
Atitinkamą
.. ...
,kalbą
___ Fpasakys
___ — LDS. Gruodžio 17 dieną del mėn. 23 d. nutarimu ūžda ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................35c.
Naujuosius Metus. Kitą organizacijos įsteigėjas Kan. Prof. Fabijonas Kemę- Bijutiškio parap. klebonit rė visam karo stoviui Lie
UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para:
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot...... 25c.
savaitę prašvis naujų die šis.
jos jau pradėjo mišką kir- tuvos Jaunimo Sąjungos
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje
nų naujas rytojus — pra
Vasario 22 d. dainų programą išpildys Mass. ir
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade- ;
sidės 1936 metai. Taip, gal New Hampshire valstybių lietuvių parapijų vargoni sijonalų pranešimai, biznierių, draugijų iir pavienių mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje datas Naujųjų Metų rytme ninkai.
| asmenų apmokami skelbimai. Taigi gfert.
gėri), pprifesijona- lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina........... ............. 35c.
TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Btyrsime pas
tis bus ūkanotas, gal de
Vasario 29 d. dainų programą išpildys Mariana lų, biznierių, draugijų ir kuopų valdybų1 ir komisijų kui”VAIKŲ
, ‘‘Antanukas našlaitis” ir ‘‘Mėginimas” ..... ........—...... 15c.
besuotas, bet n eužmirš polio Kolegijos studentų choras ir muzikai, muzikui prašome skelbtis laikraštyj “Darbininke
” ir DarbininDarbini
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai, Su
kim, jog prieš mūsų akis prof. Broliui Jonui Baniui vadovaujant. Kalbą pasa ko Radio 1
visiėms prieinamos. lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai . ............... 18c. Virus užsakymus prašome siųsti:
dar daug, daug dienų, ne kys Marianapolio Kolegijos prof. kun. J. Vaškas, MIC. uei
Dėl kainų
Ramų ir platesnių informacijų kreipkitės adresu:
‘‘DARBININKAS”
išgyventų ir nežinomų die
Darbininko Radio Komisija, 366 West Broadvvay,
Broad _ ~So.
366 W. Broadvay,
Darbininko Radio programoje įeina gerb. prote* Boston, Mass. Telephone: SOUth Boston 2680.
nų. Ir tikrai ne viena jų
So. Boston, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
Dalyvavo šie: J. J. Tere rinkti scenos mėgėjai; va kimų, gerb. skaitytojai
beizai, jubiliejatai, Al. Te- dovaujamas roles atliks galite spręsti ir numanyti,
rebeiza, sūnus, K., M. ir V. šie žymus mūsų scenoje kad melodramatiškas muLIETUVOS VYČIŲ 7 KP.
Terebeizaitės, dukterys, O. vaidintojai: Dainiaus rolę zikalis veikalas: “Už Vil
“VALENTINE” ŠOKIAI
Bivainienė (sesutė) iš Wa- vaidins žymus dainininkas nių” tikrai gražus.
terbury, A. Terebeizai, M. tenoras p. Viktoras Sin Šis Hartfordo lietuvių
įvyks Švento Juozapo
LANKĖSI
Bložiai, A. Damašai, J. tautus; Kanklininko rolei, pasirengimas pamin ė t i
par. naujoje salėj WaterŽindžiai, J. Breivai, p. žymus dramatistas p. J. tautos šventę, bus vienas
bury, Conn., vasario 15,
Šiomis dienomis Water- Pusnikai, P. Vintis, O. J. Pagirskas; Amerikiečio
šeštadienio vakare. Komi
lietuvio rolę vaidins p. Ed iš gražiausių ir žavėjanburyj lankėsi įžymus sve 1S Waterbury, Conn.
sija, kuri susideda iš šių
vardas Rakauskas; Legio- čių. Garbė VVS Komitetui
čias iš Lietuvos, kunigas
Ten
Buvus.
asmenų: Dr. Prano Aukš
nierio rolę vaidins žymus ir visiems VVS nariams,
dr. Ražaitis, Vilkaviškio
takalnio - Hill, advokato
vietos vaidintojas drama parapijai ir draugijoms
Seminarijos profesorius.
Juozo Ališausko, kunigo
tistas, p. Edvardas Man- bei individams, kurie ben
Gerb. svečias gerai atrodo
Kripo, Rožės Liutkiutės,
čiunas; Pono, lenkams drai šiame VVS skyriuje
ir matyti greitai persiima
Elsie Inkračiutės, Katrės
Amerikos lietuvių dvasia Kaip Hartfordo Liet” iai tarnaujančio, rolę vaidins dirba kilnius, toli siekian
čius mūsų tautos darbus.
Jarmaliutės, Whitey SmuiDR. PRANAS AUKŠTA ir moka net angliškai aiš- Minės Lietuvos Ne^rklau- žymus mūsų, komikas, p. Garbė mūsų menininkams,
dino, advokato Balandos,
somybės Sukakties
; Mikas Kripas; Studento
kiai keletą žodžių pakalbė I
KALNIS,
vienas
iš
Lietu

ir Marės Mažeikiutės, la
Šventę.
j rolę vaidins daug žadantis vaidintojams ir daininin
vos Vyčių Komisijos na ti. Kartu su juo buvo at
bai stropiai darbuojasi, rių, Waterbury, Ct.
vykęs kitas profesorius iš I Šv. Trejybės parapijos vaidintojas p. Edvardas kams, kurie taip uoliai re
kad. šokiai pasisektų. Gros
Marianapolio kolegijos, jo lietuvių 14-ka draugijų su Kasmonaitis; Šaulių: I, II mia VVS veiklą ir ruošia
Black and Gold Orkestras. nuėję pamatyti kunigai pusbrolis, kunigas Vaške daro VVS skyrių Hartfor ir III roles vaidins Al. si šauniai pasirodyti savo
Įžanga labai pigi ir vi Ražaitis ir Gradeckas. Jie- vičius. Linkime gerbia de. Šis VVS skyrius jau Barkauskas, V. Kripas ir talentais. Patariu visiems
siems bei visoms prieina tdu buvo patenkinti, kad mam svečiui kunigui dak veikia per pastarus penkis Al. Vilimaitis. Tatai tiki- Hartfordo ir apylinkės
ma. Talpiname daktaro lietuvis Požėla teisingai ir tarui Ražaičiui malonaus metus. Tatai VVS skyrius mes, kad šis melodrama- lietuviams nepraleisti proAukštakalnio
paveikslą tikrai kaip lietuvis čempi- pasisvečiavimo ir grįžti į būdamas atstovybe visų tiškas muzikalis veikalas £4 pamatyti šį melodraJisai nors ir labai busy ir jonas nugalėjo savo opo tėvynę su gražiausiais ižavejantis, nes tarpe matišką veikalą: “Už Vilvietos organizuotų lietu- bus
•įvairių
•
____ _vaidinime
i
__ nin
Ronarferi
Reporterisc
nuolat užsiėmęs, bet visgi nentą. Ten ir kitas lietu spūdžiais.
nių” .
scenų
vių,
rengiasi
iškilmingai
randa laiko pašvęsti tai viukas iš Naugatuck... Bupaminėti
Lietuvos nepri skambės gražios kariškos
'L"
'
studentams, tai vyčiams, twell irgi ritosi bet buvo
klausomybės 18-tas suka dainos ir Kantatos bei Se
tai parapijai ir tt. Vienu nugalėtas. Daug lietuvių
ktuves, tuo tikslu rengia renados, dainuos choras ir
žodžiu idealas visiems jau |buvo atėję į ristynes... Kisolistai su Orchestros ly Jeigu kam reiks, adreso,
ma
milžiniška
programa,
niems, o ypatingai mūsųjų net gaukė lietuviškai a- Sausio 12 d. įvyko Mote
dimu akompanimentu.
prašau išsikirpti:
profesijonalams. Kiti ir pie kokius ten kopūstus su rų Sąjungos 29 kp. “bunco kuri susidės iš prakalbų.
Kalbas pasakys vietos lie Chorvedžio p. Burdulio
vas. 3 iki 10, —
atsižymi kaip tai: dakta dešromis...
party” su šokiais. Durų tuvių kleb. kun. Jonas nuomonė apie veikalą. Nuo
624
Main St.
ras Matas Aukštakalnis,
dovaną laimėjo p. Povilai- Ambotas, uolus VVS veik Pasibaigus choristų ir Sugar Notch, Pa.
advokatai: Kliaransas Ba MILŽINIŠKA KORTŲ tienė; daugiausiai riešutų
los rėmėjas; V. M. Čeką- vaidintojų praktikai, man Nuo vals 10 iki 23, —
landa ir Juozas Ališaus
surinko
ir
dovaną
laimėjo
So. Auburn Avė.,
PROGA
nauskas, ilgametis VVS teko pasikalbėti su deri- 3230
Chicago,
III.
kas, šerifas Jenušaitis ir
p. A. Rainienė.
Pirmininkas
if
lakūnas
gentu
p.
V.
Burduliu.
Ko,Nuo vas. 23 iki 25, —
kiti. Šokiai bus parapijos Vasario 24 d., vakare,
Moterų
Sąjungos
29
kp.
Antanas
Kiela
iš
Brookkia
nuomonė
Tamistos,
p.
i 1076 W. Roosevelt Rd.,
naudai. Taigi, visi ir visos naujoje salėje įvyko milži
dėkoja
komisijai
ir
visoms
lyn,
N.
Y.
Burduli,
apie
šį
melodraChicago, III. (poilsis).
kurie norite turėti “extra niškas kortavimo vakaras aukotojoms už pasidarba
Bus graži muzikališka matišką veikalą? — pa-'Nuo vas. 26 iki kovo 8, good time” ir remti savo oarapijos naudai. Atsilan vimą ir paramą.
*■ 5 Highfield
PHor’h'fi*RH
Rd.,
T. B. programa, susidedanti iš .klausiau
aš.
parapija, prašome atsilan kė apie 600 žmonių. Buvo
Worcester,
Mass.
pasižymėjusių vietos šv. O, ką ar nepatinka Ta- Nuo kovo 9 iki 22, —
kyti į šiuos šokius. Bus daug išlaimėjimų: kalaku
PAGERBĖ pp. TEREBEI- Cecilijos Choro narių, ku- mistai? — įdomavo P- 46 Congress Avė,
kviečiama ir lietuvių jau tų, anglių, aliejaus ir tt.
ZUS
rie suvaidins muzikališka Burdulis ir lengva šypse Waterbury, Conn.
nimas iš Ansonia, New Kurie laimėjote galite aveikalą: “Už Vilnių”.
na jo man atrodė, kad jis Nuo kovo 23 iki 29,
Haven, New Britain, Hart teiti į kleboniją, o kunigas Sausio ----------18 d. pp. J. J. Te- Dalyvaus šv. Cecilijos kritikos nebijo šio veika 105 Main St.,
ford, Bridgeport, Bristol Gradeckas jums įteiks iš- rebeizų giminės ir draugai choras ir sudainuos rinkj
Athol, Mass.
lo vaidinime.
ir iš kitur.
Nuo
kovo 30 iki bal. 12,
laimėtą daiktą. Reikia surengė “surprise party” tines dainas; orkestras a- Priešingai, man labai pa
20
Webster St.,
džiaugtis, kad lietuviai jų 25 metų vedybinio gy kompanuos Chorui ir vai tinka šis veikalas, bet aš
APDOVANOJO
Brockton,
Mass.
dabar Waterburyj ima la venimo sukaktuvių proga, dintojams bei solistams, ne esu muzikas kritikas, Nuo bal. 13 iki 18, —
“ŠVILPUKŲ” BENĄ
biau ir labiau lankytis į jų namuose.
žodžiu, rengiama progra todėl ir klausiu Tamistos Keyser Island, So. Noroarapijos
vakarėlius.
Va

Dalyvavo daug svečių ma paminėjimui sukakčiai nuomonės — atsakiau aš walk, Conn. (poilsis).
Šiomis dienomis Šv. Juo
Nuo bal. 19 iki geg. 5, —
zapo parapijos švilpuku lio, waterburiečiai lietu ir pareiškė pp. Terebeizam Lietuvos nepriklausomy- jam.
i
220 Ripley pi., T
bės KJU.O
bus llCptl
nepaprastai
graži.] XI
v xxxA
dO L <11 gldZil.
Ir do
aš IIC
ne Ubu
esu JAI
kritikas
Įlindo —
EllZRbcth N
benas gavo antrą taurę viai, laikykimės vienybės daug nuoširdžių linkėjimų
_
Pirmutinę gavo nuo New ;r susipratimo, o viškas ir Įteikė dovaną sidabrinį Choro ir veikalo vaidinto- atsakė jis šypsodamasis— pęuo geg g
turi
bus
gerai...
Žmonės
setą. Taipgi išreiškė ge- jams derigentu bus p. V. tačiaus galiu pareikšti Ta- 47 Montgomery pi.,
Britąin’o lietuvių, tur būt
valgė
ir
gėrė
karštos
ka

riausius linkėjimus jų sū- _
Burdulis, žymus chorve- mistai, p. reporteri, kad Paterson, N. J.
Šv. Andriejaus parapijos
vutės.
Be
to,
kurie
norėjo,
nui ir dukrelėms.
dis. Taipgi ir orchestras šis veikalas sužavės visus, Nuo geg. 18 iki birž. 2,—
O dabar antrą gavo nuo
Adams St.,
Hartfordo Šv. Trejybės galėjo pašokti. Young Me- Pp. J. J. Terebeizai dė- gros jo direkcijoj laike Ši muzikališka melodrama 207
Newark,
N. J.
lietuvių parapijos, kurioje lodians orkestras pagrojo. kojo rengėjoms ir sve- vaidinimo melodramatiš- įturtina mūsų .neturtingą Nuo birž. 3 iki 7, —
klebonauja kun. Jonas Turiu pastebti, kad labai čiams už pagerbimą ir do- ko veikalo “Už Vilnių”,
sceną Amerikoje.
į
32 Dominick St.,
daug
jaunimo
buvo
atsi

vanas.
1
Šį
veikalą
vaidins
paAmbotas. Mūsų švilpuku
Iš šių p. Burdulio pareiš- New York, N. Y.
benas šuoliais žengia pir lankę. Tai vis parodo jog
myn. Nesenai jie buvo nu ’ietuviai nori atmokėti
važiavę į Winsted atlan skolas savo parapijos ir
kyti beną, kuris pas mus ’:ad jaunime mes galėsi
neseniai buvo. Visi vaiku me turėti daug gražios
čiai džiaugiasi, kad turėjo vilties.
“extra good time”. Valio
mūsų Šv. Vardo švilpukai' Aną dieną buvau Hart
forde ir užėjau pas lietu
vių patriarką kunigą AmPOŽĖLA - RISTIKAS
ootą. Jisai gerai atrodė ir
NUGALĖJO LENKŲ
eko man trumpai kalbėti.
ČEMPIJONĄ
3et didžiausia mudviejų
kalba
buvo apie BasketAną vakarą lietuvių ristikij čempijonas nugalėjo ball. Matote, jo vyčių ra
lenkų čempijoną Paulaus telis pliekia visus aplinkui
ky. Tai buvo Buckingham ir norėtų tą nemielaširdinName Waterbury. Buvo ją darbelį atlikti ir mūsų
VVaterburyj kolonijoj. Ge
rai, sužinojau, kad jo ra
telis išlaimėjo kiekvieną
ošimą iki šiol, net ir su
Neuralgisltų
svetimtaučių gerais ratepaaaoly
iais. Taigi, ir apsiėmiau
P» garbumo
ANCHOR
msikalbėti su mūsų atsaPAIN-EXPELLERIO
kominguoju basket bąli
kuris (ateiki* greit* ir tikrą

gą ratelį. Taigi neužilgo
persiims Waterbury St.
Joseph’s Big Five vs.
Hartford Undefeated K.
of L.

WATERBURY, CONN.

• v

HARTFORD, CONN.

MANO MARŠRUTAS

BROOKLYN, N. Y.

11UVM1A

linu

MCO

j

”

I

p*l*i»gvinimą

stabu ir karštai jie priėmė
diskusijas apie galimybes
supliekti Hartfordo galin-

Šv. Trejybės lietuvių parapijos {Hartford, Conn.) šv. Cecilijos
kurio vadu yra gabus mu zikas p. V. Burdulis.

Choras,

KUN. PROF. RAŽAIČIO, D.
D., MISIJŲ TVARKA:
Kovo 2—15 dd. Lawrence, Mass.
Kovo 16—22 dd. Lowell,
Mass.
Kovo 23—29 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoj, Worcester, Mass.
Kovo 30 d.
Balandžio
5 d. Westfield, Mass.
Balandžio 6 — 12 dd. šv.
Andriejaus parapijoj, Phi
ladelphia, Pa.
Jeigu kuris Gerbiamų
Klebonų norėtų pas save
kviesti su misijomis, pra
šoma kreiptis šiuo antra
šu: Rev. Prof. M. Ražaitis,
D. D., Marianapolis Colle
ge, Thompson, Conn.

Nuo birž. 8 iki 14, —
Keyser Island, So. Norwalk, Conn. (poilsis).
Nuo birž. 15 iki 24, —
2601 W. Marąuette Rd.,
Chicago, III.
Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, —
Jėzuitų Namai,
Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

TĖVAS ANDRIUS RUDA
MINA IŠKLAUSO
Vis naujos ir naujos ateina žinios, kad Andrius
Rudamina S. J. išklauso
įvairiuose reikaluose. Gau
ti yra laiškai iš Bridgeport, Conn., iš Chesterio,
Pa., Boston, Mass., iš Wilkes-Barre, Pa., ir kitų vie
tų, kuriose įvykę pagiji
mai, bet ypač įvyksta grį
žimai prie Dievo ir išklausimai darbo gavime. Išgi
jimus leisti patikrinti gy
dytojui.
Tėvo Rudaminos paveik
slėliai su maldomis jau
baigiasi, dėl to vėl užsa
kytas didelis skaičius iš
Kauno, bet kurie dar da
bar kreipsis, gali gauti pa
veikslėlių ir knygelių, įde
dant į laišką 25c. pašto
ženklais (stamps), ir pav•
siunčiant šiuo
adresu:
Rev. J. Bružikas S. J.,
259 N. 5th St., Brooklyn,
N. Y.
• v

•7

Telefonas: Plara 1350.

KINAS GOJAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Para Street
BALTIMORE. MD.

A! CKS KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas
Pilnai prisiruoSes patarnauti
i?n>>sr<*ria«'<i;ii di<*na >r nakti
visiems Conn<*etieut Valstybės
Lietuviams.
716 Stanley St. arba
273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R

Cortlandt 7-4305 LIETUVIŠKA
INFORMACIJŲ
RASTINE
Lithuanian Information Bureau
38 Park Row
Priei City Hali
NEW YORK. N. Y.
Room 405-6-7
Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA
SUSBKIMO ir IŠTYRIMO
ĮSTAIGA

