-K

; DABARTIES |
1 BILDESIUOS I I
s
l

DARBININKAS

Katalikų pareiga yra galingai

paremti katalikiškų spaudų.
Leonas XIH.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

GERB. SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

LITHUANIAN
Semi-Weekly News
Published every
Tuesday and Friday
Tel. SOUth Boston 2680
366 W. Broadway
South Boston, Mass.

f

Vi

J

SOUTH BOSTON, MASS, PENKTADIENIS-FRIDAY, RUGSĖJIS-SEPTEMBER, 4 D., 1936 M., No. 69.

___________________

Kitą savaitę dėl Darbo
Dienos (Labor Day) šven
tės išeis tik penktadienio
“Darbininkas”. Visiems
linkime malonių švenčių. ;

KAINA 5 CENTAI.

(Bolševikų Budeliai
Vėl Nužudė 30
Kunigų

DARBO DIENA

šių metų Darbo Diena
kiek skiriasi nuo praėju
sių. Ne tuo, kad ji būtų
Londonas — Daily Maii iš čia Ispanijos buvęs ambuvusi mažesnės reikšmės.
korespondentas praneša, basadorius išsiuntinėjo viSkirtumas toks, kad
kad raudonųjų gaujos bu- soms valstybėms,
L?"- šiais metais Jung. Valsty
dėlių arti Daimiel, Cuidad
bių darbininkai švęs Dar
Real nužudė 30 katalikų RAUDONIEJI PRIRA
bo Dieną linksmesniais
kunigų. Madride bolševikų KINO PRIE STULPO
veidais, nes netaip sunkiai
VYSKUPĄ IRUNE
budeliai nužudė 120 mer
jaučiamas nedarbas, kaip
ginų, kurios buvo nužiūrė
pereitais keliais metais.
tos kaip neištikimos rau Hendayye, Prancūzija—
Darbininkai pagyvėjo.
donųjų budelių siekiams. Iš Irun, Ispanijos patys
Darbininkų organizacijos
Madrido aviacijos kem raudonieji praneša, kad
ir unijos pradėjo didesniu
pėje Talavera radikalų- jie gindami nuo sukilėlių
įsitempimu traukti neor
bolševikų kareiviai sušau ši miestą suvežė šimtus
ganizuotus darbininkus į
dė visus savo viršininkus. dešiniųjų žmonių, kuriuos
organizacijas ir unijas.
Juos įtarė simpatizavime paskirstė miesto įvairiose
Patys darbininkai šian
viešose dalyse, kad tokiu
sukilėliams.
I
dien geriau supranta savo
būdu patys
sukilėliai,
Turi būti neatsiras nei bombarduodami
teises ir pareigas.
mies t ą
vieno protingo žmogaus, juos nužudytų.
Lietuviai, darbininkai
taip pat neatsilieka nuo
ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO LIETUVIŲ AKADEMIJA, PITTSBURGH, Pa. Lietuviai tėvai, jei išskyrus apiakusius ir Valladolido vyskupą ir
kitų. Bet lietuviai darbi norite, kad jūsų dukterys nepamirštų lietuvių kalbos ir gautų gerą išauklėjimą, tai siųskite jas į šią Aka kerštu permirkusius bol kitus žymesniuosius ispa
ševikus, kuris pateisintų nus raudonieji apkaustė
ninkai turėtų žinoti, kad demiją, kurioje moko Lietuvės Seserys Pranciškietės.
Ispanijos valdžios ir jos retežiais ir juos prirakino
jie turi ir savo darbinin
simpatizatorių barbariš- prie stulpu miesto aikštė
kišką organizaciją — Lie
Šėtoniškas Džiaugsmas
Nauja Streikų Banga Prancūzijoje Į kus žygius.
tuvių Darbininkų Sąjun
se. Tokiu barbariškų dar
I
____________________
gą---------------------- -—----------------i
bų gali imtis tik pasiuLietuvių Darbininkų Są Komunistai šėtoniškai nių Ispanijos komunistai Paryžius, Prancūzija — vincijoje. Taigi streikai ŽIAURŪS MŪŠIAI PRIE čiausieji bolševikai.
IRUN
junga per 21 metus yra džiaugiasi, girdėdami kaip sušaudo ar sudegina kiek- Šiomis dienomis prasidėjo gali išsivystyti į civilį kastreikai. Daugiausia rą nes komunistai to tik
daug padariusi mūsų išei nekalti žmonės Ispanijoje vieną dieną.
LIETUVOS SEIMĄ ATI
Biriatou, Prancūzijos-Is DARĖ PREZ. SMETONA
.
.... streikuoja audenycių ir ir laukia.
vijos darbininkų naudai. ir Rusijoje yra kankinam’
‘ j Madrido mieste įsiveržė metalo fabrikų darbinin------------panijos rubežius — RugDepresija palietė ne tik ir žudomi.
pavienius asmenis, bet ir
Tik savaitė tam atgal komunistai į Šv. Ignaco kai. Reikalauja pagerinti BOLŠEVIKŲ AGENTAI sėjo 3 d. labai žiaurūs mū- Kaunas — Rugsėjo 1 d.
Su kirviais^ ir darbo sąlygas, pakelti ai- I AREŠTAVO DAR VIENĄ šiai eina dėl paėmimo mie- susirinko naujos Lietuvos
organizacijas. Lietu v i ų Rusijos bolševikų i,bažnyčią.
komisa pagaliais sudaužė
kryžius, gas įr sutrumpinti darbo
LIETUVĮ
---- Sukilėliai jau seimas, kurį atidarė pats
sto TIrun.
Darbiniu kų Sąjunga rų budeliai Poltavoje su
paėmė tvirtovę San Mar prez. Antanas Smetona.
(LDS.) depresijos metu šaudė 23 išbadėjusius ūki statulas, altorių. Švento- dieną. Streiko vietose kyla
riuje
iškasė
kunigu
ir
vieriaušės
ir
kranjo
praliejinegalėjo rodyti tokio gy ninkus ir 50 sunkiai sužei
Šiomis dienomis sovietų i čiai, paskutinę raudonųjtr Jis atvyko į seimo rūmus
nuolių
karstus,
išėmė
lamas.
Raudonieji
reikalauvumo, kuris buvo pirma dė, kada jie susirinkę prie
Rusijos diktatoriaus Sta tvirtovę arti Irun. Labai su stinria sargyba. Jis sa
vonus
ir
sustatę
juos
prie
j
a>
kad
valdžia
siųstų
daume dešimtmetyje.
valdžios namų prašė duo mūro sienos šaudė į juos giau orlaivių į Ispaniją, o lino agentai areštavo oro daug užmuštu ir vienoje vo kalboje pažymėjo, kad
ir kitoje pusėje. Bet suki seimo svarbiausias darbas
Bet šiandien jaučiamas ti jiems maisto. Charko
karinio
laivyno
viršininką
atgyjimas. Ne tik Rytuo ve bolševikų komisarų dainuodami “Internacio- dešinieji reikalauja laiky- Tarną J. Alksnį * (paeina iŠ lėliai varosi pirmyn, ir bus pataisyti valstybės
tis griežto neutralumo Is- Kauno). Jis taip pat yra kaip sako. Irun bile valan konstitucija, kuri buvo
se organizuojasi kuopos, agentai suareštavo 2,000 nalą”...
bet ir tolimuose Vakaruo ūkininkų, kurie nesutiko La Campana miestely Paniios klausimu.
įtartas
sąmoksle prieš dą gali užimti sukilėliai. dekreto būdu priimta.
se, Šiaurėje ir Pietuose atiduoti savo laukų der- komunistai suėmė 14 žmo Streikai plečiasi ir pro- kruvinoio staIin0 komįsa. Raudonieji skubiai siun Anehi spauda, rašydama
I
vadai tariasi pradėti orga- gaus valdžiai...
nių, kurie jiems nepritarė.
čia daugiau kariuomenės anie Lietuvos seimo susi
rų valdžią.
ištraukė
ją
j
gatvę,
nu

nizatt’vį darbą.
iš San Sebastian ir pasta rinkimą, pažymi, kad silnMūsų* lietuviški bolševi- f Surišę
visus išvedė į mies«•
lt
_
Tarnas
J.
Alksnis
yra
draskė
jos
drabužius
ir
LDS. Centras planuoja kai velniškai
nusijuokia telio aikštę, apipylė alie jau buvo bepradedą ja žymus raudonosios armi- tė naują snigliv.ota tvorą nabalsis Smetona perei
Įtraukti i LDS. organiza iš tokių baisių žinių ir sa jumi ir sudegino.
sufašistino
anie Irun. Taigi 24 valan ta i<? metais
kankinti, kain sukilėliai iš jos oro laivyno vadas. Jo dų
cijos darbą miuu išeivijos ko: “Taip ir reikia, kitaip
laikas nulems Irun li Lietuva., uždarydamas ožymiausias pajėgas, kad i- komunizmas neį vyk s”. Constantinoje būrys su- lėktuvų pradėjo šaudyti į žinioje buvo apie 3,000 kimą.
po^iciios nartiias.
ki kPn metu Darbo Die Dieve, saugok, nuo tokios žeistų belaisvių kareivių raudonuosius ir tokiu bū- karinių orlaivių,
Gyventojai
panikoje. Pramanoma. kad nauiobuvo sumesti j šulinį ir du išgelbėjo mergaites gy- Vadinasi, jau du lietu- Moterys.
nos LDS. narių skaičius komunistinės laisvės.
vaikai
bėga, ii valstybės konstitucija,
šulinys išsprogdintas.
vybę.
nasitrigubintų.
ai, žymūs raudonosios slapstosi, ieškodami sau- kuri bus paruošta ir oaLDS. organizacijos Cen-! Socialistai - komunistai, Lora Dėl Ria kaime ko Į Komunistai Ispanijoje armijos vadai, visą laiką gesnės vietos.
ve«t.a seimui nriimti, nust ras ir organas “Darbi pasivadinę ‘Liaudies Fron-' munistai suėmę sukilėlių jau išžudė daugiau kaip dirbę svetimiems,, turės "
_____
t atvs valstybės tvarką
tiečiais’, būdami valdžioje vadą, nukirto jam kojas 148 kunigus.
ninkas” sveikina lietuvius
stoti raudonųjų teisman. RAUDONIEJI Iš VAR maždaug kaip Italijoj.
katalikus darbiu inkus dabar Ispanijoje irgi pa ir dar gyvą padėjo šalę ka
Spėjama, kad ir jų liki- PŲ LIEDINSIS KULKAS
RICHMAN’S ORLAIVIS
Darbo Dienos pro«Ta ir lin rodo savo nežmonišką taliku kunigo, kuris buvo San Sebastian mieste as ' mas bus toks, kaip Zinovžiaurumą.
Jie
sudegino
tuonių
metų
vaikutis
suri

PASIEKĖ ANGLIJĄ
ki laimingu švenčių.
Madridas, Ispanija —
šimtus bažnyčių, knygynų atvežtas sušaudyti, abu ko: “Tegyvuoja Ispanija”. ievo, Kamenevo ir kitų.
Raudonųjų vadai reika
ir muziejų, kurie buvo sušaudė.
Kareivis užgirdęs, suėmė
800 M AT VIKRIU
lauja. kad iu valdžia isa- i Croydon, Angliia —
HITLERIS
PASIRUO

Jean
provincijoje,
----r
-------ko1
;
jį
i
r
liepė
šaukti:
“
Tegytautos
garbė
ir
papuoša

STREIKUOJA
su- Rugsėjo 2 d. pasikėlęs orlas. Koki šėtoniška jų nea munistai astuonioms vie- vuoja Komuna”. Vaikutis ŠĘS IŠMESTI 200.000 kvtu bažnyčių varpus
..... ..... ^aivis, kuriuo važiavo Diek
NACIŲ IŠ PARTIJOS timdinti ir iš jų liedinti
T ondonos — Bedwas ka- pykanta prieš Katalikų nuolėms nukirto galvas ir nusigandęs tyli ir žiūri į
Merrill ir Harry Richman,
kulkas.
atstatė
nirVbi darbininkai, South Bažnyčią ir katalikus, tai jas sukabino ant tvorų, kareivį. Kareivis
iš Flovd Bennett lauko
I Londonas — Vokietiios
Wales. apsistatę užtvaro matoma, kad jie pirmiau Paskui, kaip įsiutę žvėrys šautuvą ir mirtinai sušau- diktatorius Hitler’is pla(Brooklvn, N. Y.) pasiekė
TAIKOS PLANAS
įsilaužė
į
vienuolyną,
išdė
kaip
‘
valstybės
priešą
’
.,
sia
naikina
bažnyčias,
vie

mis ir atsisakė dirbti, pa
Angliją be sustojimo. Jie
inuoia iš naciu partijos išISPANIJAI
kol kompanija nesutiks nuolynus, žiauriausiu bū traukė dvyliką seserų vie
du
perskrido okeaną į 15
Kiekvienam
žmogui,
tu-’mesti 200,000 neištikimu
nuolių,
nuplėšė
jų
drabu.
v
.
.
.
,
,
du
išžudo
kunigus
ir
vie
leisti iiems išira švti i
valandų ir 38 minutes.
nnciam
nors kiek dar partijai
nariu, nraėius TiOndon. Anglija —
v
South Wa1es mainieriu fe- nuolius. Nėra galimybės j zius, vedžiojo jas nuogas
s žmogiško jausmo, šiurpu Nurembergo konferenci ropos didžiosios valstybės RUSIJOJ SUŠAUDYTA
dnraeiia. Darbininkai lai sužinoti visu šiurpulin-' miesto gatvėmis ir kaip liai pereina per kūną, jai.
.
naruose plana, kuriuo no300 KARININKŲ
gu įvykių. Priminti tik barbarai šokinėjo aplink skaitant tokias žinias. O
kosi vioningrai.
Vadinasi.
naciu
partijoj
ri
užbaigti
Ispanijos
civili
ir šūkavo. Paskui apipylę
keletą užtenka.
mūsų bolševikai didžiuo taip pat nėra sutarimų. Jzara. Pa^al ta nlana tu Berlynas — Iš Varšuvos
jas aliejumi sudegino.
Cambrilos mieste komu
jasi ir džiaugiasi, kad Is
rėtu būti sudaryta laiki- praneša, kad mieste Rianistai įsiveržė i vienuoly-! Ajucenoje, velnišku įsiu- panijos bolševikams seka- KANDIDATAI I PRFZI- n o ji valdžia iš visu narti- žaliui sovietu komisaru įnus ir klebonijas, surinkę timu komunistai suėmė si. Ne tik džiaugiasi, bet DENTUS PRIE VIENO ui. jšskvrus komunistu. sakvmu sušaudyta 300 ka
LIETUVON
vienuoles, kunigus ir kata- vietini kunigą, įkasė į že- renka aukas ir siunčia Iš
Per
STALO
Taikom plaušą buvo atvež- rininku ir kariu, kurie
likus, sugrūdo juos visus mę iki galvos ir paliko. Už paniios barbarams. Rusi---------tas
Madrido i Saint būk dirbę priešvalstybinį
DARBININKO i mažą laiveli ir ištraukę į kiek laiko sugrįžę apipylė jos bolševikai pasiuntė Is- Toneka. Kansas — Ket- .Tean išde T,uz.
Prancūzija ir darba.
i LAIVAKORČIŲ jūrą nuskandino.
j jo galvą aliejumi ir užde-! panų komunistiniai vai- virtadieni. rūgs. 3 d. gub.---------------------------------I gė... Toje pat vietoje buvo
Barcelonos mieste ko įsakyta žmonėms nežiūrė džiai milijonus dolerių — Alfred M. Landon atvyko
Ullllimų l\dU!U 1 I Ugi allltt
i munistai įsiveržę
į vieną' ti per langus. Viena 16 siunčia Prancūzijos komu- i Dės Moines dalyvauti
Kataliku kolegiją išžūdė metų mergaitė, susirūpi nistai, siunčia Amerikos, prez. Roosevelt sušaukto*
GENIAUSI
Net ir mūsų lietuviški bol- ie sausros konfereneiioie
Šeštadieni, rugsėjo 5 diena. 2 vai. po pietų iš rakeletą šimtų jaunų moks
nus
apie
savo
tėvą,
pažiū

ševikai
renka
aukas.
I
kad
Gub.
Londrm
yra
rpc^nhii.
dio
sfoties
WCOP. Boston, vėl turėsime progos iš<rirsleivių.
rėjo per langą. nežinoda-ignaniios komunistą
----m s Vonv nartiios kandidatas ti lietuvišku dainų, muzikos ir kalbų. Programą išnilLaikraštis ‘“La Temps” ma, kad jos tėvas jau bu-'pasisektu užimti visa kra-■ fi prezidentus.
____ 2L..L .. Bet
LL. iis
" ma- dys Cambridge lietuviu parapijos Radio Grupė, vadorugp. 27 d., praneša,, ]kad vo nužudytas. Tuojau iš štą _ir nadarvti ją nanašia tvdamas reikalą. daiwmi- vaujant muzikui M. Karbauskui. Prašome pasiklau-__ J_ ______ - _ .•
pabėgėliai iš Ispanijos j2 gatvėje
stovinčios minios ,Rusiiai.
--------Tokiais darbais ia konferenciinie ir net syti.
TEL. JOBOITOH 2680.
Prancūziją apsako, kad
raudonieji barbabarba- (tegali azt
kad
(
pašoko
raudonieji
džiaugtis
šėtonas ir nrie vieno stalo su DrezJ
Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles
T
daugiau 200 nekaltų žino-irai ir įsiveržę į jos namus, Į jo tarnai..
T. Roosevelt gėrė arbatėlę, j šeštadienį, rugsėjo 5 d. lygiai 2 vai. po pietų.
f
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DARBININKAS

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
SUVAŽIAVIMAS

’?!
TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

[VIETINĖS ŽINIOS

GARSIAKALBIAI

STANLEY’S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

TEL. SO. BOSTON 0558

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dešimts metų atgal Šv
MUZIKAS
Vardo Draugija laikėj saK
esme: jame: ame
RAPOLAS JUŠKA
vo susivažiavimą Wa
ATIDAROMAS
SESERIMS IR MOKYK shingtone, D. C., kur daly Moko muzikos, piano
vių buvo virš milijonas.
LAI PIKNIKAS
ir dainavimo. SpeciaLIETUVOS
Buvo tai gražus katalikų les pamokas duoda
Rugpiūčio 23, tuoj po pasirodymas. Kardinolas
VYČIŲ
vaikams.
Sumos įvyko specialis su- O’Connellis tuomet, klau
!R
BOWLING
sirinkimas reikale pikni sė prezidento Coolidge:
Adresas:
ko dėl Seselių ir mokyk “Kur Tamsta prezidente,
98 Tonavvanda
---------------.. ....
St. g
SEZONAS
los. Susirinkime dalyvavo ir aš būtume, jei ne šie
Dorchester,
Mass.
Rugsėjo-Sept. 8.
ir draugijų: šv. Juozapo vyrai ?”
z Tel. COLumbia 8053 £
ir Nekalto Prasidėjimo at Sekantis Šv. Vardo
stovai. Visi vienbalsiai nu Draugijos suvažiavimas įsiregistruokite sezono ati liamas į 13 dieną šio mė tarė tokį pikniką rengti ir vyksta rūgs. 17—20 dd.,
darymo dienoje, rugsėjo 8 nesio. Kviečiami visi į su kuolabiausiai remti. Pik New Yorke. Apart pamal
Valdyba. nikui vieta tapo paimta dų ir paradų bus ir kalbų.
d. pas bowling alleys vedė sirinkimą.
NESMAGUMAI
ją p. Gaputį.
Rap.
Vienas ir daugelio svietišKęstučio
Pavilionas,
East
Jei turi nugaroje skau
VOGTU AUTOMOBILIU
smą, akmenis, ir kitokių kalbėtojų kalbės AlDedham,
rugsėjo
13
dieną.
kias chroniškas ligas,
APARDĖ LIETUVIŲ i
pasitark tuojau.
fred
Smith.
SUGRĮŽO iš atostogų
Teko nugirsti, kad ir So.
NAMĄ
MANO
TRYTMENTAI
staiga pagelbės ir praTrečiadienį, rugsėjo 2 d.
Bostonas prisidės prie šio Iš Bostono diecezijos da
šalins visus nesmagusugrįžo iš atostogų muzi Vėlai trečiadienio vaka Seselėms pikniko. Sujung lyviai važiuos rūgs. 16 d *9
mus..
•Tei turi Brighfs ligą,
I
vakare,
vieni
laivu,
kiti
kas p. Mamertas Karbaus re, rugsėjo 2 d. du vaikė tomis pajėgomis rengiant
cukrinę, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
kas, N. P. P. M. lietuvių zai W. Seventh gatve, So. bus galima geromis pa- traukiniu. Jie grįš rūgs.
tark tuojau su manim.
parapijos (Cambr i d g e, Bostone važiavo vogtu au- sėkmėmis gėrėtis. Tad vi- 20 d., vieni laivu, kiti
Mass.) vargonininkas, gy tomobiliu. Važiavo taip sį ruoškimės prie šio pas- trauikniu.
venantis 52 “G” Street, smarkiai, kad vairuotojas butinio jungtinio Sese- Suvažiavimo iškilmėse Valandos: Antradieniais, ketvirta
ir šeštadieniais 10—12 ry
So. Bostone.
nebegalėjo suvaldyti auto- ]ėms Dikniko.
Rap. dalyvaus ir moterų. Lietu I dieniais
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
mobiliaus ir juo trenke į
viai - lietuvės norį daly v:niais 10—12 tiktai.
-v
Rugpiūčio 29 d. grįžo iš 'lietuvio, ]_
vauti
šiame
didžiuliame
,
I
:-,.
V
'.
Jurgel
.
al
l
‘
°'.tojas
dar
vis
bandė
auto-i
Vi Q4- '
atostogų p. Ašmenskienė, gyv. 167 5X7
W. Seventh
St., mobiliu pabėgti. ___
Nepavy- suvažiavime tesikreip i a
Lietuvių Rakandų kompa namą. Apar-dė namą ir be
ko.
Policininkas
paleido prie savo klebonų. Gau s j
nijos vedėjo žmona ir dvi veik visai išgriovė i-----n^.™° šuvius ir vagilį vairuotoją reikalingų nurodymų.
BAKERY
dukteri — Klara ir Irena. pamatą. Taipgi apdaužė
į
ir sugavo. Pasirodė, kad jis
Savininkai:
Ponia Ašmenskienė
su apardė ir kitus namus to
LANKĖSI
J. Trušas ir P. Gelžinis
vra
iš
Malden,
Mass..
dukterim svečiavosi pas je pačioje kaimynystėje.
Kepa iš geriausios rūšies miltų
savo vedusią dukterį iri V. Jurgelaičio šeima jau Francis J. Croker.
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
“Darbininko” redakcijoj
žentą pp. Levonus, Rum- gulėjo, tik p. Angelė Jur-1. Subėgo tūkstantinė mi lankėsi kun. J. Mačiulio- krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.
žmonių. Vagilių drau
ford, Me. P-lės Klara ir I- gelaitytė, kuri buvo išė- nia
'gai bandė jį iš policijos a- nis, MIC.,•9
dienrašč i o North Brighton Bakerv
rena išbuvo ten visą mė jus į teatrą, ką tik buvo į- '
“Draugo” administra t oSt., Brighton, Mass.
nesį, o ponia Ašmenskienė ėjus į tarpdurį kaip stai timti, bet nepavyko. Tada rius. Jis atvyko į Naująją! 64 Lincoln
Tel.
Stadium
8411
dvi savaites. Atostogas ga trenkė į jų namą. Ji iš apstoję policijos vežimą Angliją skelbti misijas lie-j I________________________________________________
praleido linksmai ir grįžo sigandus užbėgo į viršų. norėjo jį apversti, bet po tuvių parapijose. Kun. J. j
licijai atvyko pagelba ir
pailsėjusios.
Sukilo visi žiūrėti kas čia minią išsklaidė.
Mačiulionis pasiėmė kvi-:
dedasi. Pamatė bėgančius '
tų ir pasižadėjo misijų!
SVARBUS
iš visur žmones prie jų Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, metu paraginti lietuvius i
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai
SUSIRINKIMAS
namo. Taipgi pamatė, kad ;verti
katalikus užsirašyti laik
skaitytoji) paramos.
SŪNŪS
kaimyno namas apardy Visi gorsinkitAs “Darhininke”.
raštį
“
Darbininką
”
,
TaipSENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
L.R.K.S.A. kuopos įvyks tas. Bet iš karto jiems nė
gi
žadėjo
parašyti
į
-‘
DarLIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
rugsėjo 13 d., 12 vai. vidu į galvą neatėjo, kad jų na
bininką
”
.
Dėkojame
Gerb.
BALSAMUOTOJAS
dienį, tuoj po sumos, baž mas labiausiai nukentėjo,
Misijonieriui.
TURI
NOTARO TEISES
nytinėje salėje, W. Fifth nors pp. Jurgelaičiai gulė
j
254
W.
Broadway,
So. Boston
Prisiekęs Advokatas
St. Susirinkimas turėjo į- dami jautė smarkų su
Tel. Šou. Boston 2590
MOTERŲ SĄJUNGOS
113 Ames St., Brockton, Mass.
vykti 6 d. rugsėjo, bet dėl trenkimą, nes beveik ką iš
SUSIRINKIMAS
Tel. Brockton 390
svarbių priežaščių nuke- lovų neišmetė. Tik studen
I Oyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Veda visokias provas. Daro vi
Tel. Columbia 2537
tas Antanas Jurgelaitis
sus legalius dokumentus
Rugsėjo 1 d. įvyko Mo
išėjęs į lauką pažiūrėti pa 317 E St. (kampas Broadway) terų Sąjungos 13 kp. susi
z
matė, kad namo pamatas
rinkimas. Nutarta rengti !
South Boston, Mass.
beveik išverstas, namas
pikniką rugsėjo 27 d.,
Telefonas: Son Boston 2732
apdaužytas.
(KASPERAS)
|
Munchback parke, Roslin- z
Namų: Talbot. 2474
dale. Vieta ištaisyta ir
P-lė Jurgelaitytė jeigu
Lietuvis Graborius ir ✓
tinkama
šokiams.
Šį
pik

Balsamuotojas
✓
LAIKRODININKAS
nors minutę būtų parėjus
Z
TURI NOTARO TEISES z
niką rengia dvi draugijos,
vėliau, tai gal būtų nete
Parduodu įvairiausios rūšies
494 East Broadway
z
būtent
:
Moterų
Sąjungos
kus gyvybės, nes jei tik įauksinius ir sidabrinius daik
South
Boston,
Mass.
/
13 kp. ir Lietuvos Dukte
ėjus vagiliai automobiliu
(GRIGALIŪNAS)
tus. Taipgi ir pataisau.
Tel. ŠOU Boston 1437
£
rų draugija.
trenkė į jų namą.
Residence: 158 W. 7th St
Z
ADVOKATAS
Taipgi nutarė prisidėti
Tel. ŠOU Boston 3960
*
366 W. Broadvvay
Stud. Jurgelaitis, kaip
Patarnavimas
Dieną
ir
Naktį
598 East Broadvvay,
prie rengiamo pikniko
SO. BOSTON, MASS. “Darbininko” raporteris,
SO. BOSTON, MASS. sekmadienį, rugsėjo 6 d.
tuojau pradėjo klausinėti
Tel. 1761
Room 3 Išrinkta darbininkės ir
Lietuvos Vyčių 17 kuo PAIEŠKAU savo sūnaus Juozo kas čia ir kaip ir sužinojo, I
Residence:
paskirta dovana.
pa jau antri metai kaip Bendiko, kuris prieš 8 metus gy kad W. Seventh gatvėje! 16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048
Sąjungietės.
vagilius.
264 Penu., St., Brooklyn, N. policija gaudo
turi įsirengę erdves bow- veno
LIETUVIS GRABORIUS
Y. Labai prašau pačiam ar kas
409 VVINDSOR ST.
ling alleys netoli Flood žinote parašyti man laišką: Ona Vienoje gatvėje policija, F
NAMŲ SAVININKAMS
norėdama
sulaikyti
vagi

i
Tel. So. Boston 3520
CAMBRIDGE, MASS.
ŽINOTINA
Sąuare ant Emerson Str. Bendikie, Akmenės gatvė Nr. 25,
I
lius,
užstojo
jiems
kelią
Kretinga,
Lietuva.
(28-1-3)
Prieš lietuvių bažnyčią
Šią vasarą Bowling Alleys
II
savo
automobilį
pastatyOfiso
Tel. TROwbridge 7W0
Jeigu abejojate ar jūsų
buvo visai atremontuotos
Ofiso Tel. KTRkland 9221
DARBININKO
NAME
i darni skersai gatvės, bet
namas bus tinkamai pa
ir jų atidarymas įvyks
Namo Tel. TROvbridge 6434
866 Broadway,
i
vagiliai
aplenkdami
poli

taisytas,
paveskite
atlikti
Sąžiningas ir Rūpestingas
antradienio vakare po La
' REAL ESTATE
Bouth Boston, Mass
cijos automobilį apdaužė
visą darbą, kurį atliksiu
PATARNAVIMAS
INSURANCE
bor Day, rūgs. 8 d.
su
moderniškoms
maši

ir
vieną
policininką
sužei

CONSTABLE
Į atidarymą Vyčiai kvie
Justice of the Peace
noms. Jos atlieka darbą
čia visus ateiti ir pamaty Visokios rūšies apdrauda ir tei- dė. Buvo iššaukta radio
tobulai.
Tel. South Boston 0815
pagelba visa policija, kuri
singas patarnavimas.
ti jų patalpas. Bus progos
Jeigu
jūsų
namas
ap

E. Broadway, So. Boston apstojus W. Seventh gat
pažaisti kiekvienam. Tą 598 Tel.
trauktas pūslėmis ir ma
Šou. Boston 1761
I vę laukė vagilių. Vagiliai,
GRABORIUS
vakarą skiriama dvi do
liava lupasi, pašauk mane.
Residence:
vanos: viena vyrui, kita 120 Marine Rd., So. Boston pamatę, kad jiems bus •ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’ Aš nuvalysiu su modemiš
Graborius - Balsamuotojas
mergaitei ar moterei, ku Namų tel.: Šou. Boston 2483. I sunku išsprukti iš polici-i
komis mašinomis ir pada Patarnavimas dieną ir naktį
331 Smith St.,
jos rankų, matyt, susiner
rie daugiausiai punktų
rysiu
kaip naują. Visą
PROVIDENCE, R. I.
vino
ir
netekę
kontrolės
Fanerai H ome ir Rea.
darbą
pilnai
garantuoja.
gaus.
Telephone
Telephone:
trenkė
į
namus.
Bet
ir
po
Antanas Gedrimas, 7 Sil564 Kast Broadway,
Bowling sezonui atsidaSO. BOSTON
Ofiso: Dester 1952
to,
vienas
iššokęs
leidosi
1058
vey
PI.,
Somerville,
Mass.
So. Boston. Mass.
rius, bus sudaryti aštuoni
Namų: PL 6286
bėgti ir pabėgo, o vairuoTel. SOM. 3105-R.
‘tymai’, kiekvienas iš pen
BAY VIEW
J
x
wwv
kių asmenų, kurie žais
MOTOR SERVICE
South Bostono Lietuv. Piliečių Draugijos
viens prieš kitą kartą į
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
STUDEBAKER
savaitę per visą sezoną.
DIDELIS PIKNIKAS
Automobilių ir Trekų
Laimėjusiam “tymui” bus
Į
GRABORIUS - UNDERTAKER
Agentūra.
Įvyks Labor Day, September 7, 1936
skirta sidabrinė taurė ir
I
visokių išdirbysčlą sutoi
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
KEISTUČIO DR-JOS PARKE, E. Dedham, Mass.
asmeniui gavusiam aukš- Taisome
moblHns. Taisymo Ir demonstravi
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
šhimc piknike bus išdalinta 12 Mdabrtnių taurią laimėtojams sporto
čiausį skaičių punktų irgi mo vieta:
konteste. Grajis gera Ratilo orkestrą. įvairūs žaislai. Skaniausi gėri
1
Harnlin
Street
Telefonas SOUth Boston 4486.
bus įteikta sidabrinė tau
mai Ir valgiai! ApylinkhiM k M ubai ir pavieniai yra kvieėiami dnlyir E. Eighth St.
vaut
Siame
konteste
ir
laimėt
dovanas.
rė.
BUŠAI iSeis 11 vai. ryte u»o Liet Svetainės. E Ir Silver Sts. Tlkietas
I BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
SOUTH BOSTON, MASS
1 abi puses 35c. Jetgu lytą, piknikas Įvyks Lietuvių svetainei. So.
Bowling mėgėjai suda ■/o*. Kupoėiana* ir Prtrr Trečiokas
to, Mass.
Jiass. z
j 16-18 Intervale Street,
Montello,
Bostone, smagiausi laiką užtikrina m visiems.
RENGfiJAL
savininkai
rykite savo “tymus” ir už•CR

Štai ką rašo mūsų kongresmonas John W. Mc
Cormack :
“Gavau jūsų malonų
—~ ~
kvietimą dalyvauti išvaVienas iš žymiausių šios žiavime, kurį ruošia Amevasaros lietuvių katalikų rikos Lietuvių Romos Kapajėgomis rengiamas iš- talikų Federacija ateinanvažiavimas įvyks sekma- tį sekmadienį. Aš jūsų
dienyje, rūgs. 6 d., Kęstu- kvietimą labai įvertinu ir
Oakland priimu. Aš pridedu auką
čio draugijos,
Parke, E. Dedham, Mass. nuo ponios McCormack ir
savęs sumoje $10.00, kad
Šis išvažiavimas bus ne-®?
jūsų išvažiavimas labiau
paprastas
tuomi,
prie -finansinei
.
■’..kad. V,
pasisektų.a._ —
Butų
----------- x----------—į
jo rengimo prisideda Fe- gerai,
ai jei
jei ^3^
Tamstos ^tugalėtud2facųos 3-c‘as skyrius, mėte nustatyti laik? kada
...............
-- - xtryli... meg gu muSų sekančiu guprie kurio
priklauso
ką vietinių organizacijų, bemato r i u m “Charlie”
lietuviai sportininkai, Lie Hurley galėtume susirin
tuvių Dienos rengimo ko kusius lietuvius pasveikin
misija, kelios pašelpinės ti ir į juos pakalbėti.
draugijos ir Amerikos Su geriausiais linkėji
Lietuvių Demokratų Są mais, lieku,
John W. McCormack”.
junga.
Turime pasižadėji m ą
Programa bus viena iš gerb. Charles F. Hurley,
įvairiausių ir turtingiau kandidato į gubernatorius,
sių. Gros Dragūno orkes kad jis tikrai atsilankys
tras. Bus įvairi sporto ir mums pakalbės. Bus
programa. Bus ir kalbų. taipgi mūsų senatorius
Kalbės mūsų žymiausi po Edward Carroll ir daug
litikieriai lietuviai ir ame kitų svečių.
rikonai.
Kalbas pasižadėjo pasa
kyti advokatas Kazys Ka1 linauskas ir Dr. J. Lan
E”.......... ...........................■■.■...■..■.■.■...■.........■i■o džius - Seymour.
Juozas Lukas, vedėjas
Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS
Lincoln Cafe, 283 W.
Broadway išgirdęs, kad
bus virvės traukimas tuoIšegzaininuojn akis
jaus
pasižadėjo laimėto
akiniuspriskiriu
jams padovanoti dvi bonkreivas akis atitiesinu ir amblijoniškas vyno. Atstovas Mari koše (aklose) akyse sugrąžinu
tin R. Schofield, John J.
1 šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
Beatty ir kandidatas į at
| 447 Broadway, South Boston stovus William H. Flana[T].........
.................... Ė ’ gan paaukavo
sidabrines
taures sporto laimėto
jams.
Galime užtikrinti, kad
(SEYMOUR)
kiekvienas atsilankęs bus
Lietuvis Gydytojas"" pilnai patenkintas. Nepra
Taipgi priskiria akinius
leiskite šios progos tyra
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
me ore linksmai laiką pra
nuo 2 iki 4 popieti), nuo7iki9vak.
leisti.
Tel. South Boston 2712
Pirmas autobusas išeis
534 East Broadway,
10 vai. ryte. Po to eis au
SOUTH BOSTON, MASS.
tobusai kas pusvalandį iki
••••••© pirmos valandos po pietų.
i' Tel. So. Boston 0823
Autobusai pradės grįžti
LIETUVIS DANTISTAS
I
atgal 6 vai. vakare ir pas
I
kutinis išeis 8 vai. vakare.
i
=
Autobuso
bilietas į abi pu
Arti Municipal Building
Į
si 35 centai suaugusiems,
5 525 E. Broadway, S. Boston |
t
Ofiso Valandos
i ir 20 centų vaikams.
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Įkiš
Pasimatysime įvairiany5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-j
Rap.
šssas uždarytas subatos vakarais Ir® bių piknike.

ŽYMŪS SVEČIAI SEKMA
DIENIO PIKNIKE

DAKTARAI

lOPTOMETRISTAS

DR. J. LANDŽIUS

DR. M. V. CASPER J

š nedėldientais, taipgi seredomis nuo |
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray

t

Į

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras 'nuo 10 Iki 12 vtrl.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

CAMBRIDGE, MASS.

INKSTU IR TULŽIES

Dr.Graily,327^r^.

NORTH BRIGHTON

GRABORIAI

1

S. BARASEVIČIUS IR

ADVOKATAI

JUOZAS B. GAILIUS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JOSEPH W. CASPER |

JUOZAS M. mus

JOHN J. GRIGALUS

VYČIU B0WLING ALLEYS

F. WAITKUS

ADVOKATAI ŠALNAI

BR0N1S KONTRIM

S

I

■

v •

Tei. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 Iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 v. v.
Seredotnis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Substomls nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

j Tel. Trowbridge 6330.

JOHN RĖPSIĄS, M. D.
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harv&rd Street,
kam p. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

NULIAM J. CfflSROLM

D. A. ZALETSKAS

Penk^dieiEs. Rugsėjo 4 d., 1936

DARBININKAS

3.

T

vietines žinios!

Naujosios Anglijos Moterų Ir Merginų Dėmesiui

gj..,

NORI SUKLAIDINTI

mergina Edith Gott, 21,
gyv. Arlingtone užmušta
ir vienas sužeistas. Taip
gi automobilio nelaimėje
Billerica vienas žmogus
užmuštas ir du sužeisti.

“Keleivy”
tilpo tūlo
Liet. Ūk. S-gos nario vie
šas pareiškimas, kad Lie
tuvių Ūkininkų Sąjunga
jokio pikniko Romuvos,
parke nerengia. Taip, Lie-j VYČIŲ SUSIRINKIMAS
tuvių Ūkininkų Sąjunga į L. Vyčių 17 Algirdo kp.
savo parengimą, rugsėjo 6 mėnesinis susirinkimas įd., Romuvos parke nevadi vyks rūgs. 10 d. ketvirta
na pikniku, bet vakariene. dienyj, 8 vai. vak. Vyčių
Farmerių vakarienė, sek kambary.
madienį, rugsėjo 6 dieną, Šitas susirinkimas šau
6 vai. vakare, Romuvos kiamas viena savaite ank
parke, Montello, Mass. tik ščiau, dėliai svarbių prie
rai įvyks ir tegul ten koks žasčių, todėl visus narius
Liet. Uk. S-gos narys ne kviečiame skaitlingai da
bando klaidinti visuome lyvauti. Svarbūs reikalai,
nės prasimanymais ir me atsilankykit!
lais.
Kuopos Valdyba.
Ūkininkų Sąjungos pa
LANKĖSI
rengimai buvo populiarūs,
o šis bus dar populiares Trečiadieni, rugsėjo 2 d
nis, taip praneša p. Usevi- “Darbininko” Redakcijoj
čius iš E. Bridgewater, lankėsi kun. K. Vasys, Au
vienas iš tos vakarienės šros Vartų lietuvių pararengėjų.
nijos klebonas. Gerb. kle
Farmeriai jau turi viską bonas papasakojo apie sa
prirengę ir vakarienė bus vo parapijos bažnyčios iš
ne tik farmerska, bet ir baigimo darbą ir rengimą
tam tikslui pikniką, rug
karališka.
Kviečia visus sekmadie sėjo 6 d.
nio vakare, rugsėjo 6 die “Darbininko” adminis
ną, 6 valandą būti Romu tracijai paliko spaudos
vos parke, Montello, Mass. darbą. Dėkojame.

DAR GALITE GAUTI RUGP. M. NUOLAIDĄ!
Kaip žinote, I. J. Fox didžiausia kailinią firma Amerikoje pereitą mėnesi skelbė Rugpiūčio mėnesio kailinią išpar
davimą, kuriame buvo galima sutaupyti nuo 40 iki 70 nuošimčią. Moterys ir merginos, kurios gyvenate 100 mylią Bos
tono apylinkėje ir negalėjote atvykti i krautuvę ir pasinaudoti tuo dideliu išpardavimu, parašykite p. Bernardui Koraičiui, I. J. Fox lietuviu atstovui laišką ar atvirutę, o jis pribus pas Jus su dideliu kailinią pasirinkimu į Jūsą na
mus, kur galėsite prisirinkti tinkamiausius kailinius. Ponas B. Koraitis lietuvėms duos tą pačią nuolaidą, ką buvo skel
biama rugpiūčio mėnesi. Tamstos sutaupysite nuo 40 iki 70 nuošimčią. Priimame senus kailinius mainoinis ir duodame
gerą nuolaidą.
a*'
w<
Perkant kailinius tereikia įmokėti mažą depozitą, o paskui galėsite palengva išsimokėti. Kas pirks kailinius dabar,
galės pasidėti kailinius į “storage” iki kitai žiemai veltui.
i,
»a
ii
p» F
»< r j «

— Šiuo metu Vokietijoje
yra užregistruota 1.315.000 bedarbių.
— Rugp. 7 d. Sovietų Ru
sijoje Čegeto apylinkėje
nugriuvęs didelis kalnas
užgriovė ir sunaikino du
bažnytkaimius.
— Šiuo metu Kaune vie
ši Kinijos lietuvis St. Kal
vaitis, kuris yra įžymus
pianistas ir Pekino muzi
kos mokyklos profesorius.

PIKNIKAS! PIKNIKAS!

Visi Į Jaunimo Pikniką!
Bus
’ai išeina nuo Šv. Pet
Taipgi atėjusios pamaty
site kaip panelės parodys
ro bažnyčios po trečių ir
Kiekvieną antradienį 7 :15
•Jums visokius kailinių mo
Ketvirtų Šv. Mišių.
vai. vakare I Fox krautu
delius. Parašykite Lietuviui
vėje yra daroma broadeasI. J. Fox atstovui Bernar
GAUSIOS DOVANOS
tinimas - siuntimas oro ban
dui Koraičiui, o jis .Jums
UŽ
KIEKVIENĄ PROG
gomis dainij ir muzikos.
prisius 2 tikietu dovanai.
RAMOJ LAIMĖTĄ
Tai-gi ateikite ir pamatyki
Pasinaudokite šia teikiama
411 nvashington street
NUMERĮ
te kaip tas yra daroma.
proga.
Jaunimui ir Labdarybei
remti piknikas, kuris įŠiaulius, Panevėžį, Kulau- nežiūrint kiek parengimų vyks rugsėjo 6, š. m. Kęs
tuvą, Semeliškes, Aukšta- per tą mėnesį bus sureng- tučio dr-jos darže, De
dvarį, Onuškį, Musninkus, ta. Taip pat ir pagal seną- dham, Mass., jau čia pat.
I Provincijoj autobusų Ii- jį įstatymą turėjo mokėti, Visi įdomaujasi kas bus?
KATALIKAI ĮDAVĖ Mills orlaivis susidaužė nijos yra dar iš Alytaus į o jei nemokėjo, tai dabar Jaunimas organizuoja s i
NOTĄ HITLERIUI
sekmadienį belėkdamas į Lazdijus ir Merkinę, iš turės užsimokėti $20.00 už paimti dovanas (kitaip saAnchorage.
Marijampolės į Kybartus kiekvienus metus, nežiū- kant laimėti) nuo senes----Berlynas, Vokietija — i1
ir Prienus r Balbieriškį, iš rint, kad ir vieną parengi- nių. Gi senesnieji vedusiei Vilkaviškio į Šakius, iš mą tebuvo surengę per vi- ji tik juokiasi, nes jie j>asitiki savo jėgomis. Do
Panevėžio į Anykščius ir sus metus arba kelis.
pai per Mainz vyskupą įvanos
gražios: taurės, gė
Biržų apskritį, iš Šiaulių į Federaliai metai skaito
davė diktatoriui Hitleriui I
Joniškį, Žagarę, Žeimelį, si nuo liepos 1 dienos iki rimai, saldainės, cigarenotą, kuria reiškia griežtą
tai, cigarai bei kiti įvai
. v
. .v ,, v . Kalvius, Kruopius, Kuršėprotestą dėl katalikų var Pnes 15 metų iš Mazei- inus> Tauragę, Raseinius, birželio 30 d. Jeigu paren rūs dalykėliai.
žymo ir persekiojimo Vo- kių apskr., Akmenės mies_' Varnius", iš Ukmergės į gimas įvyko viduryje FeRengėjai ugningai ruo
DU UŽMUŠTA, 6 SUŽEI 161 KOLEGIJŲ PREZI kieti joje. Vyskupai savo telio į Ispaniją išvyko var- Į Panevėžį, Dubingius —Jo deralių metų, tai propor- šiasi visus priimti ir pa
DENTAI ATVYKSTA Į notoje nurodo, kad Vokie- gonininkas Vincas Puza- niškis, iš Telšių į Mažei cionaliai turi mokėti už vaišinti skaniais valgiais
STA AUTOMOBILIU
tijos nacių valdžia laužo navičius. 14 metų jis dir- kius ir Rietavą — Klaipė leidimą. Vadinasi, pirmą bei gėrimais. Šeimininkės
HARVARDĄ
NELAIMĖSE
konkordatą su Vatikanu, bo viename Madrido vie- dą, iš Klaipėdos į Palan mėnesį Federalių metų dirba išsijuosusios. Dar
mokėti $20.00, o jau
Rugsėjo 2 dieną, vakare, Šiais metais Harvard U- Notą paruošė Vokieti- nuolyne. Dabargi Ispani gą, Kretingą ir įvairias turėjo
paskui,
jei parengimas į- bas, kaip bičių avilyje.
Wollastone, automobilius, niversitetas, Cambridge, jos Kardinolai ir Vysku- joje einant aštriam pilie- i Kl. kr. -vietas ir tarp jų. vyko vėliau
1 Paskutiniu momentu su
proporciopai.
Be
to,
Bažnyčios
vatiniam
karui,
Vincą
Puzamini
300
metų
gyvavimo
kurį vairavo James Ford.
kruto ir kalbėtojai. Tele
! Tačiau autobusų susisie
28, gyv. Quincy, trenkė į sukaktuves. Universiteto dai išleido ganytojišką navičių, drauge su to vie- kimas plečiasi ir netrukus naliai kas mėnesį mažiau. fonas ir laiškai su viso, JL. , , x 1 Taigi dabar Federalio kiais informaciniais klau
trafiko stulpą. Sudaužė vadovybė užkvietė visus laišką į tikinčiuosius, ku- nuolyno vienuoliais, ko numatyta atidaryti
keletą alkoholiškų gėrimų biuras
automobiliu ir sužeidė vai Kolegijų prezidentus iš ris buvo įsakyta skaityti munistai nužudė. Vincas naujų linijų.
! pradėjo kolektuoti iš visų simais šaukiasi ir prašosi
ruoto ią Ford ir John ir Jung. Valstybių ir Kana pereita sekmadienį visose Puzanavičius turėjo 60
žinių. Kalbės dideli mūsų
ir °rganizacijų, Mass. valstybės ponai. Tu
Timothy Daley’s, kurie dos atvykti ir dalyvauti bažnyčiose. Ganytojiška- metų amžiaus ir šeimos LIETUVOJE DEZINTE?tta RAifiA
nesumokėjo
lex- rėsime garbės susipažinti
Tsb. iRIJA
sukaktuvių iškilmėse rug me laiške Bažnvčios vadai nepaliko.
kartu važiavo.
BAIGIA vvktt
NYKTI I kurios
dimug nuQ
lieDog x duz
, 1Q33
mini pasiųstą Hitleriui no-------------i
Tą pačią dieną įvyko sėjo 18 dieną.
su dienos svarbiausiais
tą ir taip pat apie katali- LIETUVA TRANSLIUOS
Prieš kurį laiką kai ku m., 1934, 1935 m. Be to, klausimais. Mums ir tas
automobilio nelaimė Camturi mo
bridge, Mass. Susimušė Veiklioje ir stiprioje jau ku persekiojimus ir kata- AMERIKOS KONCERTĄ riose Lietuvos vietose bu nesumokėjusieji
rūpi, nes gyvenimas mus
EUROPAI
vo pastebėti dažnesni su kėti ir 25% nuošimčių ir visus riša į vieną didelį
automobilius su troku. nystėje yra įrašyta ilga ir likų pareigas.
sirgimai dezinterija. Dau dar bausmės $10.00, taip, mazgą.
Automobiliu
važiav u s i laiminga senatvė.
APIE 100,000 ŽMONIŲ
Pereitais metais gruo guma dezinterija susirgu kad susidaro didelė suma. Tad visi kas gyvas su
ŽUVO ISPANIJOJ
džio mėn. 8 d. Lietuvą per siu žmonių dabar jau pa Adv. Cūnys sužinojęs, kad šeimomis išvakėrese dar
Kauno radio stotį ir per sveiko. Nuo ligos pasiro viena draugija turės su bininkų šventės į milži
Madridas, Ispanija —
Londoną transliavo lietu- dymo pradžios ligi šio lai mokėti net $96.00 su cen nišką pikniką, rugsėjo 6,
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau Raudonojo Kryžiaus ži- viškų dainų ir muzikos ko Raseinių anskr. mirė tais, o mažiausia suma. Kęstučio d-jos darže, Deįsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI niomis, Ispanijoj per še- koncertą Amerikai. Dabar 10 žmonių ir Kražiuose 1. $35.00.
dham, Mass. Galima nu
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny- šias revoliucijos savaites Kaune gauta žinių, kad A- Kitose Lietuvos vietose Kai kurios draugijos nei važiuoti ir Streetkariais,
goie dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių ’ižmušta ir nužudyta nuo merikos radio stočių ben- taip pat mirė keliasdešimt negalės sumokėti, nes ne važiuojant Dedham line
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik į 75.000 iki 100.000 žmonių, drovė rengia didelį kon- žmonių. Tenka pažymėti, turi pinigų. Ką darys Fe- ligi Grove Street. Iš ten
SI.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:
Sužeistų esą iki 300,000. certą Europai. Ši koncer kad Lietuvoje šiais metais deral Internal Revenue su po kairei į E. Dedham, ir
“DARBININKAS”
tą pertransliuos Kauno ir
dezinterija bu tomis draugijoms, kurios vėl po kairei. Per tiltą pe
366 VVest Broadvvay,
South Boston, Mass, ANGLIJOS KOMUNIS Klaipėdos radio stotvs. susirgimai
vo ne epidemijos, bet pa negalės sumokėti, tai suži- rėjus po dešinei ir ten pat
I JUNG. Koncertas bus rugsėjo prasto sezoninio susirgi- noję pranešime. Čia tik daržas.
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES TO NEĮLEIDO
mėn. 20 d. vakare. Jis tę mų pobūdžio.
VALSTYBES
Tsb. pažymime taip, kaip sako' Valio, visi į Pikniką!
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržovės ir kitokius daik
sis pusė valandos.
Tsb.
įstatymas. Yra sakoma, j
Kvieslys.
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
Washington. D. C. —
DRAUGIJOS IR ORGA- kad įstatymai esą tam,'
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
Jung.
Valstybių
valdžia
VISA
ŠEIMA
PAMESTINIZACIJOS
GAUS “SUR- kad juos apeiti. Bet netaip
pasakykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
atsisakė įleisti Anglijos
NUKŲ
PRIZĄ”
lengva. Šiame atsitikime L St. LIQUOR STORE
komunistą William Gaila- į
--------------------draugijos ir organizacijos, Parduodam geriausius įvai
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
<dier. kuris dabartiniu lai i Vilniuje Didžiosios gt. Adv.jJuozas Cūnys, atė- gavusios reikalavimus ga riu rūsiu TONIKĄ, DEG
CASH MARKET
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
ku švaistosi Kanadoje, aikštėje rasta trejetas jęs į “Darbininko” redak li susitarusios protestuoti,
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav. Valdžia
Visokiose {talpose: Bonkoms,
įžiūrėjo, kad mi- verkiančių
_______ _____
vaikų. Jų vy- ciją pranešė, kad jam teko jei jų apie tai niekas neįTelephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
Gorčiais ir Bačkomis. Visu U.
I nimas komunistas nori į- resnysis buvo 10, antras”^ sužinoti iš autoritetingų formavo.
S. firmų ir užsienio, pasirinki
29 Savin Hill Avenue,
mas didžiausias ir {vairiausias.
važiuoti į Ameriką propa- ir jauniausias 1 metų am- šaltinių, kad šiomis dienoK. ŠIDLAUSKAS
POKILIAMS,
VESTUV E M S,
DORCHESTER, MASS.
gandiniais reikalais.
žiaus. Motina, Liachaus- mis draugijos ir organiza- ix l/ICIID 10 ADIC VICKI
918 E. Broadvvay
NAMUOSE VAISfiMS ir BA
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
" 'vUn In AiIl YIjNĄ
LIAMS. Specialiai kainos su
------------kienė, nuolatinė Vilniaus eijos, kurios savo parengimažinamos. Pristatom greitai ir
Pristatau
Ice
Creamą
ir
užkan

Tel. HIGhlands 4855
PREZIDENTAS DALY- gyventoja, negalėd a m a muose pardavinėjo alų,'
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
džius piknikams ir visokiems
R0XBURY. MASS.
VAVO DERN LAIDOTU- vaikų išmaitinti, išvedė gaus iš Federalio alkoho — Prancūzijos atstovų 11 vak.
parengimams.
VĖSE------------- juos gatvėn, o pati pasis- liškų gėrimų biuro sąskai rūmų visumos susirinki
Palaukit SOU-th Boston 4147
..........
1 Jgng
tas. Dauguma mūsų drau mas 488 balsais prieš vie
Pas J. STRIGUNĄ
Salt Lake City, Utah —
_________
gijų ir organizacijų savo ną suteikė moterims rin 195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
Antradienį, rugsėjo 1 d. LIETUVOJE YRA 50 AU- Darengimuose netur ė j o kimų teises.
r.alaidotas
Jung. Valst.!
TOBUSŲ LINIJŲ
Federalio leidimo, kuris
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE
karo
sekretorius
George
kainavo metams $20.00,
DRAUGIJOS
VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Įsigykite
H.
Dern.
Laidotuvėse
daLietuvoje šiuo metu yra pardavinėti alų, manyda
Pirmininkas Juozas Svagždys,
Pirmininkė — Eva Marksfenė,
lyvavo prez. Roosevelt ir 50 autobusų linijų, kurių mos, kad tokio leidimo ne
601 6th St., So. Boston, Mass.
625 E.- 8th St., So. Boston, Mass..
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
PILIETYBES KATEKIZMĄ
kiti vyriausybės nariai.
20 palaiko susisiekimą reikia. Federalis įstaty
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-plrm. — Ona Janklenė,
tarp Kauno ir provincijos mas, kuris reikalauja mo
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I'rot. RaSt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
ŠEŠI
UŽMUŠTA
ORLAI
ir
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Prot Rašt. — Elizabeth Oxalls,
„ 30
_J — tarp atskirų pro kėti $20.00 į metus už lei
Fin. Ražt. Aleksandras IvaSka,
111 H. St. So. Boston, Mass.
Priedermes
VIUI SUSIMUŠUS
j 1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
vincijos vietų.
dimą pardavinėti alų, pa
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
ALASKOJ
Fin. RaSt. — Marijona Markonlutė, i 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
Iš Kauno tiesiog be per keistas nauju. Naujas į- Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
29 IVhipple Are., Rosiindale, Mass. Maršalka Jonas Zaikis,
Jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą
sėdimo autobusu galima statymas įėjo i galę nuo
Tel. Parkway 0558-W
anglą ir lietuvią kalboje.
7 VVinfleld St, So. Boston, Mass.
Seward, Alaska — Rug- vykti į Zarasus, Dusetus, liepos 1 d., 1936 m. Pagal
Iždininkė — Ona Stanlallntė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. sėjo 3 dieną rado šešių Salaką,
Alytų, Varėną, naują įstatymą draugijos,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
Siąskite užsakymus:
įmonių lavonus lakūno Kapčiamies t į, Marijam- organizacijos, klubai, ku1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
Steve Mills sudužusio or- polę, Kalvariją, Lazdijus, rie norės pardavinėti alų
Kaso* Globėja — B. JannSonlenė,
“DARBININKAS”
7:30 vai. vakare, pobatnytinėj sve
1426 Columbia R<L» So. Boston. Man.
tainėj.
laivio
likučiuose
Kenai
Simną
—
Alytų,
Raseisavo
parengimuose
turės
lamu
onuviuvov
uascisavu
įmes , 366 W.
vv. Broadvvay,
i>roaav4ay,
©o.
inass. , ,
So. Boston, Mass.
Draugija savo ausi rinki mus laiko kas Visais draugijos reikalais kretpkitėa
Peninsuloj. Spėjama, kadnius, Palangą, Jurbarką, Į mokėti po $2.00 į mėnesį,j
antru u ta minką mėnesio.
pas protokolu ražtinlnkę.
IŠGIRSKITE IR
PAMATYKITE!

RODOMI MODELIAI
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Penktadienis, Rugsėjo 4 d., 1936
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, SENATVĖS PENSIJA
new tmko valstybėj

jev buvo bailys. Pažymėtinas Lenino posakis apie Sta
Morkus
liną ir Zinovjevą: “Stalin nadujet, a Zinovjev ubiežit”
(THE W0RKER)
((Stalinas apgaus, o Zinovjevas pabėgs). Tačiau ka
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
da jautė už savo pečių galybę, Zinovjevas parodydavo
v•
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
nachališkos drąsos ir gyvuliško žiaurumo.
Plačiai
Klausimas — Suprantu,
Labor Day, Thariksgiving and Christmas
buvo žinomi jo kurstymai prieš buržujus Kijeve ir ki- Į — Dviliktame amžiuje vosūkį perduoda. Taip, kad New Yorkas jau pa
--------------- by -------------veik visą Europą nušlavė kad dabar jau vietoje vie mainė žmogaus metus į 65
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR j tuose miestuose. “Ko jūs snaudžiate, proletarai?
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, šaukdavo apsiputojęs Zinovjevas,
— ar nematote, totoriai. Prie to priėjo, no, du ar net ir visas lie metus, sutikti su federaliu
Mass. under the Act of March 3, 1870
kiek daug buržujų dar tebesivalkioja miesto gatvė kad jiems jau nei ginklo tuvių būrys galvoja! Gali reikalavimu kaslink se
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
mis?” Ir kaipo rezultatas tų siundymų visados įvyk rodyt nereikėjo. Užteko mo sumanymo spauda natvės pensijos. Koki yra
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION KATES:
tik ateit ir bile tautai pa vengia kai audros. Gi ne kiti reikalavimai prie ku
davo gyvuliški nekaltų žmonių pogromai.
$4.00 Amerikoje metams ....................... I$4.00
Domestic yearly ............
Iš viso, Zinovjev buvo vienas uoliausiųjų ir žiau sakyt, jog nuo šiol jiems galimais, nesuprantamais, rių reikia prisilaikyti,
Foreign yearly ............
$5.00 Užsieny metams.......................... :$5.00
straips kad gavus pensiją? Ar
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 riausiųjų, taigi ir tipiškiausiųjų bolševikų vadų. Tai padotkus mokėti reikės, ir neįvykdo m a i s
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 senosios gvardijos kapitonas.
kad jie jų valdovais bus,— niais, didžiulėmis raidė žmogus virš 65 metų gali
DARBININKAS
Kamenev yra buvęs senas social-demokratas. ir užtenka. Savame laike mis atspausdina skaityto prašyti pensijos? Kur tu
366 West Broadway
South Boston, Mass.
Pradėjo menševiku ir perlipo visas marksizmo kopė toki pasiuntiniai ir į Lie jams. Seimai, susivažiavi ri kreiptis?
Telephone SOUth Boston 2680
čias net iki bolševizmo. Jis prisiskaitė prie inteligen tuvą ateina. Narsus ir gu mai irgi tuo patim raugu Atsakymas — Asmuo
tų, nes buvo lankęs universitetą. Daug skaitęs, daug drus Lietuvos valdovas kvepia. Da vis tik prie ko turi būti 65 metų arba
rašęs, bet nuobodžiai ir netalentingai (ir tikrajam ta Erdvilas, saldžiai totorių tai rengiamasi ruošiama virš, ir būti Jung. Valsty
lentui prie siauros bolševikų ideologijos nėra kaip pa atstovus priėmęs vaišina si; gi tuo tarpu gyvus rei bių piliečiu, jeigu nori
sireikšti, o ką jau bekalbėti apie Kamenevą, kurs ta ir trukdo. O tuo tarpu iš kalus koja nuspiriama. prašyti senatvės pensijos
Vilniaus krašte buvo įsikūrusi labai naudinga lento neturėjo). Buvo ištremtas Sibiran, bet teisme netyčių kariuomenę tvar Nekartą abejoti tenka, ar i New Yorko valstybėje,
lietuvių įstaiga, pavadinta Šv. Kazimiero Draugija. jis pasirodė dviveidžiu šiaudadūšiu, užsitraukusiu vi ko. Kai jautė apsiginti ištikrųjų sumanytojai vi į Aplikantas turi būti New
Jos uždavinys buvo labai platus: steigti mokyklas, satinę panieką. Tačiau, išmušus bolševikų valandai, jau galėsiąs, pasivadina sokių referatų ir rezoliu I Yorko valstybėje gyven
gimnazijas, moksleiviams bendrabučius, labdaringas buvo užmirštos visos Kamenevo silpnybės, ir jis atsi lotorpalaikius ir duoda cijų patys žino, ko jiems tojų per 5 iš 9 metų prieš
kuopas, organizuoti parengimus su vaidinimais, pas stojo vadų eilėse. Dabar abu bolševikų šulu žuvo iš mas jiems dvi vilyči, sa trūksta? Ta pati spauda padavimą pensijai prašy
kaitomis, krutamaisiais paveikslais, pagaliau leisti ju draugų rankų, nes ir Stalinas anais laikais su jais iko: — “Aš siunčiu šias vi- jau veik ant liepto galo, i mo, ir iš šitų 5 metų jis
knygas, laikraščius, šelpti neturtingus moksleivius — dirbo, tik daug mažiau buvo pasižymėjęs. Kas per lyčias jūsų valdovui. Grį Vietoje rimtai ir galimai vieną metą prieš padavi
žodžiu, dirbti kultūrinį lietuvybės darbą koplačiausioj priežastys tokio “broliško” žudymo? Kad tiksliai į tai žę pasakykite jog nors ir apie tai pagalvojus, kažin mą aplikacijos turi gyven
plotmėj. Ji tarsi sietynu buvo nuklojusi visą Vilniaus galėtume atsakyti, tai turėtume įsibrauti į Kremlio visą pasaulį užkariaus, kaip į tai žiūroma. Jauni ti New Yorko valstybėje.
kraštą ir buvo jau tiek išaugusi, kad turėjo 120 sky tvirtovę, kur bolševikų tūzai dabar sėdi. Trockis sa bet Lietuvos nepasieks”. mas jau atsiranda tokioje Aplikantas gali prašyti
rių. Lenkų valdžia ilgai apie ją sukinėjosi ir visokiais ko, kad tai papraščiausias kerštas iš Stalino pusės, Reiškia, iš lietuvių jokių padėtyje, kad drąsos rei pensijos jeigu jis save ne
būdais mėgindavo suvaržyti, bet negalėjo įkąsti: Šv. mat, gruzinas negali žydų pakęsti. Ar čia kerštas, ar padotkų ar paklusnumo kia jį sau savinti. Galvok gali užsilaikyti, iš dalies
Kazimiero Draugija buvo ir teisėta, ir teisinga, ir vie valymas partijos, ar griežtas pasukimas iš bolševiz tenesitiki. šis atsakymas kaip sau nori, o jo atgal arba pilnai, ir jeigu jis ne
ninga. Ji laikėsi griežtų katalikiškų principų, val mo į nacionalizmą, ar kova gruzinų su žydais — kas totorių ko iš kailio neišva esančiomis priemonėmis turi vaikų ar kitų asmenų,
džios politiką kartais pakritikuodavo, bet taip teisin ten bebūtų, bet sovietijoj kažkas bręsta. Gi kol kas — rė ! Geriausias savo jėgas ne atšauksi. Į parapijas kurie legališkai priklauso
K.
susigraibę, kai amaras mokyklas svetimi jau pra jam užlaikyti, ir kurie jį
gai, logiškai ir sumaniai, kad nebuvo galima jai pri vilkas vilką ėda.
ant Lietuvos krito. Betgi deda skverbtis. Šių visų gali užlaikyti. Nors pinikišti priešvalstybinės agitacijos. Visi jos skyriai lai
Kun.
A.
T.
(Samata)
galingas Erdvilas jiems gyvų klausimų aikštėje, o giškai paskyrimai nebus
kėsi vienodos linijos, nes buvo diriguojami iš centro.
laip kinkas pakirto, kad laiką gaišuoti besiklau Į tokiems asmenims duoti
Lenkai negalėjo pakęsti rimtos lietuvių politikos, jų
nuo tol ne tik Lietuvos, sant nevykusių referatų ' iki spalių 1 d. 1936 m., bet
rįžtume ir ištvermingume įžiūrėjo pavojų lenkybei,
bet ir Europos daugiau ar neprieinamų rezoliuci aplikacijos paštu dabar
nusigando lietuvių atgimimo ir — Šv. Kazimiero
rius...
Duonos
mums
duo

—
Baisusis
badas
mus
nekliudė. Užteko jiems jų, kaip sau nori, ne dar priimamos.
Draugiją uždarė.
kankina, smaugia!.. Iš ba kite; valgyti norime!...
vien kaltų lapų istorijos. bas, o tik glostimas tingi Aplikacijas siųskite į
Tas įvykis šiurpulingu pasibaisėjimu sukrečia do žūname!...
I
Gailestingas
vaikelis,
nio šilko skepetaite.
i
I
New York Department of
kiekvieno lietuvio širdį. Sukrečia, bet nenustebina.
vardu
Domininkas,
girdi
—
Kitados
knygyn
u
s
Tie, kurie taip klastingai ir išdavikiškai užgrobė Vil — Badas, lyg angis, čiul tuos maldavimus, ir aša žmonės ne knygynais, o — Verdi, vienas iš įžy Public Welfare, 902 Broadwav, New York City, N.
nių, natūraliai yra pasirįžę išnaikinti jame visas lie pia mūsų kraują... Neturi ros pasilieja iš jo akių.
miausių
pasaulio
kompozi

tik
Knygų
Namais
vadin

tuviškumo paliekanas. Pastebėję gi, kad lietuvybė me nė duonos trupinėlio... — Neturiu ką duoti!... davo. — Pirmieji misijo- torių, ne vien tik muzika Y.
nenyksta, bet priešingai auga ir didėja, lenkai įsitiki — Duonos, duonos mums Nieko neturiu!... Aš taip nieriai Amerikoj, vietinių liai gabumai, bet ir tam
ATITRAUKIMAS RIMI
no, kad jų kultūra nepajėgia absorbuoti bei praryti duokite!... Vai, žmones, pat esu alkanas!
tyčia
aplinkybės,
į
tokias
indų
kalbos
neišmanyda

NIŲ Į JUNG VALSTY
lietuviškojo elemento ir griebėsi žiaurios, caro laikais turėkite pasigailėjimą...
Tačiau, jis nuėjo pas mi, geroko dydžio medi aukštas padanges iškėlė.
BES
praktikuojamos priemonės, administraciniu būdu pa Badas, lyg angis, iščiulpia vertelgą, kuriam pardavė nius kryžius rodydami, Pirm jo, Bellini ir Doninaikinti lietuvių įstaigą. Ar jie atsieks ko norėjo, ar iš mūsų kraujo paskutinį savo knygas, ir už gau laukų tautoms išganymo zetti buvo laikomi už ga
Klausimas — Aš noriu
panaikins lietuvybę Vilniaus krašte? Tenka labai ir lašą; mūsų kūno dalys tuosius pinigus nupirko reikalus aiškindavę. Ne biausius
kompozitorius. ■ atsitraukti mano seną tė
labai abejoti. Uždarymu Šv. Kazimiero Draugijos len džiūsta, lyg šakos medžių, duonos badaujantiems.
I Gabus, tai gabus! tai vie-;
vą, 65 metų į Jung. Vals
kai sudavė lietuvybei sunkų smūgį. Užsmaugti orga kuriems šaknys liko pa Tai tokią gailestingą kartą indai supykę, juos nok jųjų gabumai klausy
tybes. Jis visai nemoky
“Va-mit-igošė” vadindavo.
nizuotą pajėgą tai didis jiems laimėjimas, bet ne ga kirstos.
tojams jau buvo gerokai tas, nemoka nei skaityti
širdį turėjo Domininkas,
lutinas. Jie gal dar to nėra ištyrę, kad lietuvis duoda Tai taip vienais metais mokinys, Valencijos pily Mūsų tarmėje, “Mediniai įkyrėję. Vienam ir kitam nei rašyti. Aš čionais 1cmisijonieriai” išeitų. —
si pavergiamas glostymu, bet ne smaugimu. Priespau Ispanijoje, kur siautė bai je, Ispanijoje.
daugiau rūpėjo mokyklos gališkai atvykau, ar aš
da visados užgrūdina lietuvio energiją. Vilniečiai ne sus badas, žmonės žuvo Žmonės aplinkui kalbė Paskesniais laikais gana nustatyti keliai, negu ita galiu jį į šitą šalį atsigerus perlus pradėta iš
nuleis rankų. Jei ne tuo, tai kitokiu būdu jie reaguos baisiuose skausmuose; jie davo:
lų tuolaikinė padėtis. A- trauktti ?
į lenkų persekiojimą. Lietuvybės idėja prasiverš kito maldavo duonos trupinė — Tasai gailesting a s paprastų silkių išdirbinėti. biejų patsai aukščiausis
Atsakymas — Ncmokinkiais keliais. Bet mes turime jiems padėti. Jei buvo lio, lyg kokios antgimtinės vaikelis kada nors taps — Viena iš lentų, kuri su ! siekis, tai klausytojų au ti asmenys tarpe 16 ir 55
I darė stalą, ant kurio mūsų
tokių, kurie abejingai žiūrėjo į Vilniaus klausimą, tai dovanos...
dideliu geradariu, nes jo t Išganytojas Pasku tinę sis. Viską kitą tik ranlca metų, sulaikomi nuo įva
dabar tas lenkų nekultūringo žiaurumo aktas turėtų
O badas ėjo ir siautė troškimas vien tik gerą Vakarienę valgė, randasi numodavę. Jie panešėjo žiavimo, bet pilietis ar lejiems atidaryti akis. Griežta kultūrinė prieš lenkus per visą kraštą, kad ir ne daryti kitiems!
vienoje bažnyčioje Ro- gal mūsų Kudirkai ar Pet gališkai apsigyvenęs atei
kova — tai stipriausias mūsų ginklas. Uždarydami turėdamas giltinės dalgio
rauskui. Visai netikėtai vis gali atsitraukti nemo
Šv. Kazimiero Draugiją, lenkai nejučiomis pripažino, rankoje, vienok žudė tūks Laikas nesulaikomai bė- moj. — Gabalėlis ar skly- pašoka Verdi! Jis, kai ir kytą tėvą arba tėvuką,
nuometo,
kad tas ginklas labai sėkmingas. Juo nugalėsime. K. tančiais; kad ir neturėda go. Domininkas tapo ku-1 pelis skaros
nigu, o vėliau davė pra-į kurį Švenčiausioji Panelė mūsiškiai Vanagaitis, vie kurie virš 55 metų. Žmo
mas ginkluotų kareivių Is džią garsiam Domininko dėvėjo, yra tūloje bažny toje tik tuščiais ir gra na, motina, močiutė, arbe
panijai naikinti, vienok nų Ordenui, ir jis įvedė čioje Asyžiuje, Italijoj. — žiais skambančiais armo- neištekėjus, arba našlė
žmonės krito ties jo kojo šventąjį rožančių, kaipo Samuel Rogers, garsus nijos posmais prie ausų duktė Amerikos piliečio
mis.
anglų rašėjas labai, labai sukinėti, pina juosna visą arba legališkai apsigyve
Trockis pranašauja, kad Stalino valdžia, nugala To baisaus bado nelcm- maldą.
Vienas vienuolis, garsus prastą balsą turėjo. O net italo gyvenimą. Italas ir nusio ateivio gali būti įlei
bindama 16 senųjų bolševikų vadų, pakirto kojas bol tasis siautimas!
mokslininkas, kartą klau ir tas da buvo gerokai taip jau begaliniai jaut sta, nors būtų nemokyta
ševizmui ir vėl neužilgo susilauks naujų sukilimų sovietijoje. Ar Trockis išeis pranašu, sunku nuspėti, To bado metu, eidinėda- sydamas Domininko pa-l šveplas. Pradėjus kalbėti, rus, kai matai Verdi gan ir nepaisant kiek metų tu
kuriame davė kad ir labai rimtai, klau dą nutveria... Neva dai rėtų.
bet yra faktas, kad išsipildo tas išmintingasis amžių mas į mokyklą vienas vai mokslą,
v•
kelis
kasdien
sustodavo,
vaizdžių ir išmintingų pri sytojai pradėdavę juokais nuoja. Bet ne tiek dainuo
posakis: kas kuomi kariauja, tas nuo to ir žūna. Žu
užsimintydavo
ir
nuliūs

lyginimų, kuriuose tūnojo raičiotis. Rogers neįmany ja, kiek kumštį gniaužo,
vusieji bolševikų vadai buvo karingi ir kraugeringi.
Dabar jiems patiems savo vaistų teko paragauti. Žy davo, nes kiekvieną dienai didelės išminties gilybių damas, kaip apsiginti, pra dantimis grikšti, kojomis
Paskirta du Tėvų Mari
miausi jų buvo — Zinovjev ir Kamenev, abudu patys matydavo lavonus gatvė aiškumas, ir matydamas dėdavo baisiausiai keikti. mina ir tik progos laukia
pirmiausieji bolševizmo kūrėjai. Po Lenino ir Trockio, se, kiekvieną dieną girdė sužavėtus klausytojus, jo Tik taip nuo besijuokian austrams ir kitiems duris jonų kunigai misijoms Ačiųjų apsidrausdavo. Il parodyt. Kas galutinai ir merikoje — kun. J. Majuodu buvo žymiausieji antraeiliniai bolševizmo va jo dejavimus ir meldimą:! paklausė:
— Iš kokių knygų ir ži gainiui taip prie keiksmo įvyksta. Italai Verdi ope čiulionis, MIC. ir kun. A.
dai — dii minores (mažesnieji dievukai), kaip vienas “Duonos, duonos...”
Markūnas, MIC. Su misi
rusų rašėjas juos pavadino. Abudu buvo žydai — Ap- Jis dalinosi savo duonos nijos šaltinių sėmei moks priprato, kad ką tik sakė, ras neva dainuodami, iš jomis pradės važinėti rug
felbaum ir Rosenfield (obelies medis ir rožių laukas— riekele, betgi netrukus ir, lą, kad taip aiškiai ir iš —viską su keiksmu. Klau dainuoja visus iki vienam sėjo mėnesį.
tos pačios duonos vis ma mintingai gali žmonėms sytojai bijodami keiksmo, priešus iš visos Italijos.
kokios saldžios pavardės!)
Visi ^erb. klebonai, kužiau gaudavo. Jis atidavi papasakoti apie tikėjimo — klausė ir mažiau juokė Ne tik tiek. Ir šiandien i- rie nori gauti misijonierių
Tas pats rusų autorius (Piotr Ryss) štai ką sako nėjo net kiekvieną skati kilnias tiesas ir gilias pa si.
talai Verdi operas bedai prašomi kreiptis sekančiu
apie Zinovjevą:
nuodami visai rimtai į pa adresu:
ką, kokį tik turėdavo, kad slaptis?
— Jei lietuvis išgalėtų tį platųjį pasaulį žvalgosi. Kun. J. Mačiulionis, MIC.?
“Visiškai nemokšas, prisigaudęs kiek paviršuti prigelbėtų badaujantiems,
Domininkas atsakė:
2334 So. Oakley Avė.,
niškų žinių, Zinovjev per 15 metų buvo Lenino įsaky- bet neužilgo pritrūko ir — Iš knygų meilės dėl nors smiltinę dalį įvyk- Ir dėl ko ne? J kur tik ita
las
nepakryps,
—
visur
Chicago, Illinois.
mij vykdintojas ir visame aklai jo klausė. Tai buvo skatiko.
Dievo ir artimo, jos visa dinti to, ką jis išgalvoja,
P. S.: Prašome gerb.
— ko jam reikėtų? It ty sutiks savo dainas Verdi
mitinginis kalbėtojas ir su niekuo nesiskaitąs žurna — Baisusis badas mus tai išmokina.
listas. Ne kartą buvo susikompromitavęs tokiuose da baigia!... Iš bado miršta 1333 metais Domininkas čia vienok, kaip tik prie sukrautas. Reiškia, pra klebonų kaip galima ankš
šingai esti. Galvoja ir gal džia jau padaryta. O kur čiau savo prašymą atsiųs
lykuose, kurie nieko bendra neturi su partijos reika me!... Pasigailėjimo!... paskelbtas šventuoju.
O šiandien, visas katali voja, o kai jau būtų laikas yra pradžia, užbaiga sa- ti, kad būtų galima geriau
lais. Leninas žinojo savo pagelbininko vertę, šiaip Duonos mums duokite!...
sudaryti misijų maršrutą.
žiūrėjo į jį su panieka, bet vis laikė prie savęs kaipo — Badas, lyg ugnis de kiškasis pasaulis gerbia darban stoti ir darbą bai vaimi mezgasi. Ir da vie
nepamainomą savo paliepimų pildytoją, kurs niekad gina mūsų vidurius; ba jį, kaipo didelį šventąjį gti, tuomet ieško sau kito nas pavyzdys, kaip galin Kun. J. Mačiulionis, MIC-,
misijų tvarkytojas.
1 lietuvio ir anam savo gal ga muzika!
nesiveržė dėl priemonių”. Kaipo tipingas žydas Zinov- das suretėžino mūsų vidu- Katalikų Bažnyčioje.
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■penktadienis, Rugsėjo 4 3., 1936

naudai, Barnard Sumneį
palaiko katalikybę ir lie-1
& Putnam Co., krautuvė
tuvybę.
Kleb. kun. J. F. Boreišis
je, Main g-vės rugsėjo 19.
Vyčių mėnesinis susirinki
ir Rengimo Komisija nuo
širdžiai kviečia Detroito
buvo Oscar Rocheleau ir mas įvyks rugsėjo 8 d.
lietuvius dalyvauti 6 d.
pamergė Phoeble Rochele mokyklos svetainėje ‘Food
rugsėjo,
lietuvių
salėje
ir
au. Šliubas buvo labai iš Sale’ rengimo komitetą
Šv. Petro parapijos di- Detroite West Si dės vei- susipažinti su Kanadie Kaslink darbų, viešų
sekantieji: pp. Jo
dysis choras, kuris per va- kejai ruošiasi svečius kaip čiais svečiais ir pasigerėI darbų, senatvės pensijos, Visų akys dabar tik žiū kilmingas. Dalyvavo šeši sudaro
Bačinskas, Jr., Ona
sąrą nelaikė praktikų, galint vaisingiau sutikti, ti jų programa scenoje. parsitraukimo giminių į ri ir visi laukia Aušros kunigai ir visa Worceste- nas
Jogminaitė,
Ona Celešiu*
rio miesto smetonėlė. Mat
pradės praktikas rugsėjo Todėl 5 d. rugsėjo, šešta- Labai gražu ir malonu
šitą šalį iš Europos, ir Vartų Parapijos didžiulio jaunikis yra apskričio še tė, N. Čuplaitė, Pranciška
11 dieną ir praktikos į- dieni° vakare, įvyks lietu-;
...
kaip
sekmadiedaugelį kitų dalykų tai A- pikniko, kuris įvyks sek rifo sūnus, žymus politi- Paulauskaitė, Juozas Ur
vyks kas šeštadienio va-™* svetainėje susipažini- ! ™a£l
merikos piliečiai geriau madienyje, rugsėjo 6 die ikoje, o jaunoji gabi advo- bonas ir Alfonsas Kunigokarą. Kiekvienoje parapi- ^o vakaras - vakarienė, *iaiį
|
lą
lankančios
mergaitės,
nis.
IūpIHor u
it* “vl
tt- .
stovi negu nepiliečiai. ną, Gedimino kalne, visai I katė.
joje yra vyrų ir merginų, eolripi ndiuus
Seselių paragintos, pardaprie pat bažnyčios. Jei tą i
turinčiu gerus balsus, tai Minėtose dienose laukia- vinėja “Darbininką”, o Žmogus, kuris svarsto ar dieną lytų, tai piknikas į-'
kodėl tų balsų nepanaudo- ma svečil* ne tik iš Kana- žmones nusipirkę pasis tapti piliečiu ar pasilikti vyks sekančią dieną, La-i Rugsėjo 1 dieną vakare PARAPIJOS VAKARIE
ti Dievo ir tautos garbei. dos> bet ir iš Amerikos ki- kaito ir žino kas dedasi ateiviu, turi rimtai ap bor Day. Ištikrųjų ii- yra Merginų Sodalicija laikė NĖ ĮVYKS SPALIŲ 11.
savo mėnesinį susirinki- Pirmadieni rugpiūčio 31
Bet labai sunku prikalbinmiestų kaip tai: dėvė pasaulyje ir lietuvių gyve svarstyti pilietystes parei
ko
laukti,
nes
Aušros
Varm
ą Nutarė aktingai daly
ti, kad ateitų įsirašyti į lando> Pittsburgho, Chica- nime Amerikoje.
gas ir privalumus.
tų parapijiečiai ]rengiasi Vauti sekmadienio pikni- d., Įvyko susirinkimas Mo
chorą. Chore giedojimas Sos- Todėl ūpas Detroite Taip pat ir ‘‘Draugas”
visu smarkumu gerai pa
pa- ke įr nužiūrėjo keletą ru terų Sąjungos, Šv. Mari
yra malda, taigi kiekvie- lietuvių tarpe pakilęs. Visi pardavinėjamas. Žmonės Pirmoje vietoje kuomet sirodyti, niekas kitur neis,
Vardo, Šv. Petronėlės,
veikimo punktų sa jos
nas, kuris tik eina į baž-,^auk^a vakaro. Pelnas ski- myli nusipirkti, nes penk jis ima ištikimumo prie tik į savo pikniką. O ren- denio
Šv.
ir Moterų Socia___
draugijoje.
Sodalicija lio Onos
nyčią ir turi balsą, turėtų riamas parapijos reika- tadienio laidose “Darbi saiką prieš pilietystes pri- gėjai verda, kepa ir viską vo
Klubo ir jos nutarė
turį apįe 159 narių. Pirmipriklausyti prie choro. lams* Tai gražus tikslas ninko” ir “Draugo” telpa ! ėmimą, aplikantas turi gamina, kad tik būtų kuo ninkč
rengti
parapijos vakarie
Tafilė Simonaiprisiekti, kad jis “rems ir svečius priimti. Choras
Prašome visų senų narių katalikams parengim u s Detroito žinios.
nę spalių 11 d., bažnytinė
ir jaunų šeštadienio vaka- rengti ir parapijos reikagins Jung. Valstybių kon miklinasi dainose, muzi tė gabi ir smarki vedėja. je svetainėje.
J. Našlaitis. stituciją ir įstatymus, nuo
re, rugsėjo 12 dieną ateiti bis remti, nes parapijos
kantai stygas tempia, kal Aušros Vartų Bažnyčios P-nia Tamkienė, pirm.;
Į svetainę. Muzikas C.
visų priešų, naminių ir bėtojai visą savaitę tyli,
O. Staliulionienv, vice pir
praėjusią sa mininkė; Emilija Milienė,
Smailis yra choro vedėju. į
svetimų”. Neseniai Jung. kad geriau galėtų tą die išbaigimui
vaitę aukojo sekantieji:
Valstybių Aukščiausias ną išrėkti. Kalbės miesto Aleksandras ir Anastazi raštininkė ir O. BruožieJaunimo draugijos susi
nė, kasierka sudaro vaka
Teismas net trimis spren majoras, taipgi kandida ja Savickas $25.00.
rinkimas nukeliamas iš
dimais nurodė, kad toji tai i majorus pp. M. O’Ha- Po $15.00: Anielė Lau rienės rengimo komisijos
rugsėjo 7 d. j antradienio;
priesaika reiškia, kad ra ir J. Sullivan, tikimasi kaitienė, Juozas ir Elena valdybą.
vakarą, rugsėjo 8 d. Tegul
kandidatas dėl Amerikos irgi svečių kalbėtojų net Pauliukaitis, Mari joną Sekančios yra narės pa
visas jaunimas ateina i
iš Lietuvos. Visas tas Kazlauskaitė, Vincas ir sižadėję parinkti aukų: p.
pilietystes,
turi
prižadėti,
susirinkimą, nes yra svar
M. Žemaitaitienė, p. M.
kad prisidės prie milita- triukšmas ir pasirengimas 1 Marijona Kubertavičius, Delionienė, p. Jieva Thombių reikalų.
I
riškos tarnystės,
jeigu eina vienam prakilniam Jonas ir Malvina Dvarec psonienė, p. O. Liutkienč,
i
bus pašauktas taip dary tikslui: baigti statyti sa kas.
Ponia M. Marksienė, Jo-į
bažnyčią. Tokiam gra $8.00: Elena Stadalnin- p. K. Palubeckienė ir A.
ti. Dėlto, kad jie nenorėjo vo
kubo Markso žmona jau
Žurinskienė.
žiam tikslui kas-gi neuž- kienė.
kiek laiko kaip serga.! RUGPIŪČIO PIKNIKAS
duoti
tokio
pasižadėjimo
jaustų? Kas-gi neremtų to Po $5.00: Marijona Juš Kitas susirinkimas įčios grindimis. Gal pirmą
Nors neišrodo, kad nuo!
šitas
teismas,
augščiauprakilnaus darbo? Užtai kevičienė, Mykolas Kaz vyks rugsėjo 18 d.
kartą
jos
taip
šviesiai
Sekmadienį,
rugpiūčio
tos ligos ji mirtų, bet ligai
Koresp. M. Y.
sias visoje šalyje, atšau ateinantį sekmadienį yra
lauskas, Adelė Kaminskie
yra pavojinga. Velijam jai 30 d. įvyko mūsų parapi- blizga, tarytum veidrodis. kė Amerikos pilietystę ko laukti.
nė, Albertas Liberis. R
išsveikti.
Įjos vidurvasarinis pikni- Kaip teko girdėtų, kai ku žmonėms, kurie dėl tikeii-į
rie
pirmą
kartą
jas
maty

_______ • kas, vadovybėje kun. AnSusivienymo ir Moterų tano Dubinsko. Diena bu- I dami pamanė, kad jos miškų arba kitų priežas
Antradienyje, rugsėjo 1
draugijos piknikas pavy- vo tinkama gražiam šei- vandens apsemtos. Kaipl čių nenorėjo sakyti, kad dieną, moterystės ryšiu
ko. Nors oras buvo šalto- myniškam pasilinksmini- svetimtaučiai, taip mūsų į jie neš ginklus karėje.
tapo surišti H. Louis Ro
KRIKŠTAI
kas, bet žmonių susirinko ■ mui. Kelių dienų ir naktų žmonės gėrisi iš malorių; Šitie Augščiausio Teis cheleau ir Ona StulgaityVISŲ BANGŲ
darbo.
Pranciška
Grenier
mo
sprendimai
nebuvo
nemažai, tarp kurių buvo ' lietus atvėsino orą, nuploNaujos Rūšies Radio
tė (Johnson). Pabroliu Jonas ir Teofilė (Osipadaug biznierių. Kviečiame vė dulkes, taip kad sekMAGIŠKA AKIS
vienbalsūs; dvi e j u o s e
vičiute)
Grenier
neseniai
METALINĖS
TŪBOS
visus tuos žmones atvykti madienį
nį t■ žmogus
x-------- ’veržte Dr-as Juozas Kaluška sprendimuose keturi iš de kalavimus. Naudokis ir
MAGIŠKI SMEGENIS
susilaukė
dukrelę,
kuri
į parapijos pikniką, kuris veržėsi ų laukus. Arti 600 .jau grįžo iš šv. Agnietės vynių teisėju balsavo vartok savo Įtekmę, kuri
CHARRON’S
rugsėjo 23, tapo apkrikš
bus paskutinis ir didžiau- dalyvavo pasilinksminime
prieš.
Bet
nepaisant
to,
yra
galinga,
kad
tave
par

20 TrumbulI St.
sias šių metų. Pikniko ren- Rūpestingas darbininkų ' ligoninės. Jaučiasi daug pakol ištikimumo priesai tija stotų už viską kas tyta vardu Pranciška-Mageriau
nors
nėra
dar
visai
Worcester, Mass.
gimo komisijoj, Susivie- štabas, ponui Jonui Kai- sveikas. Kun. Dubinskas kos žodžiai Kongresiniu tik yra geriausia, ir kad rijona. Krikšto Sakramen
tą
suteikė
kun.
Alfonsas
iiymo ir Moterų, buvo šie: riui gaspadoriaujant, žiūV. Bekampis ir M. Juške- rėjo, kad nė vienam nieko praneša, kad gerb. dakta aktu nepamainyti, tai ap teisingi vyrai būtų išrink Jagminas. Krikšto tėvais
vičienė. Tvarka buvo kuo- netruktų, Dienos pelno ras yra davęs žodį būti likantas negali tapti pilie ti i vadus, ir Į viešą urė buvo: Albertas Grenier ir
kartu su ŠŠ. Vardo vyrų čiu, jeigu jis nenori pri dą. Pilnai dalyvauk savo p-lė Elena Valantanavičiupuikiausia.
manoma bus apie $200.
. dr-ją prie šv. Komunijos i siekti, kad neš ginklus ka partijoje”.
COMPANY
FLIS. tė.
rugsėjo 13 d.
irėje, jeigu bus reikalinga
Šv. Petro parapijos kleLAIMĖJIMAI
Robert Spitaliunas
Baldai, Kilimai, Naminiai
apsaugoti
Jung.
Valstybes
Rakandai, Radios ir ElektriAntanas
ir
Monika
bonas, pereitą savaitę bu- Apie 6 vai. vakare įvyko
KAIP GALIU GAUTI SU
(Klaušinskaitė) Spitaliū- kiniai GRUNOW Šaldytuvai
v° išvykęs pas savo seną traukimai giliukingų nu- 1 Parapijos vidurvasari- nuo visų priešų, svetimų
GRĮŽIMO LEIDIMU
nai susilaukė sūnelio, kurs GLENW00D ir ATLANTIO
pažįstamą, švč. Marijos merių. Pirmas numeris iš- • niame piknike lankėsi ir naminių”, gali būt net
Virtuvės Pečiai
rugsėjo 23, tapo apkrikš
Seminarijos rektorių, Cin- trauktas buvo 898. Jį bu- i kun. Keidošius su savo prieš šalį, kur gimė.
Klausimas
—
Ketinu
vy

tytas
vardu
Robert
An

cinatti, Ohio. Iš ten grįž- Vo pirkusi ponia Elena dabartiniu klebonu kun. Kita pareiga, kurią naGeros rūšies baldai už žemiau
Mokant tuojau arba
damas buvo sustojęs pas Kašinskiutė - Salvadore ir Otterbein ir keliais para turalizuotas pilietis turi kti Europon šitą rudenį ir tanas. Krikštino kun. Al sia kainą.išsimokėjimui.
kun. L. Praspalių, Dayto- jaį teko tie gražūs, ponios pijiečiais, šv. Kryžiaus atlikti, tai būti prisaikin- noriu gauti sugrįžimo lei fonsas Jagminas. Krikšto
Dial 2-5936
no lietuvių parapijos kle- Kotrynos Kvedarienės pa- vokiečių parapijos. Jie bu tu teisėju (jury), ir prie dimą. Aš nieko nepamenu tėvais buvo: p-lė Marcelė
178-200 Millbury St.,
boną, kur labai maloniai aukoti siuviniai. Antrą vo atvykę paragauti mūsų kurios jis turi būti prisi apie atvažiavimą į šitą Kritish ir Petras Klaupriėmė ir pavaišino. Kar- dovaną $5 pinigais laimė šeimininkių gardžiai pa rengęs tarnauti. Balsavi šalį, nes buvau per mažas šinskas.
WORCESTER, MASS.
tu su kun. Masevičiu va- jo ponia Stasė Juozapai- gamintos vėžių sriubos ir mas yra trečia užduotis ir kada atvažiavau, Aš tik Eduardas Hajdamovvicz
žiavo kunigai Mayotte ir tienė, 804 Hollins St. Lai- šviežių keptų žuvių.
galiu pristatyti įrodymų, Juozas ir Ona (Pumprygal
svarbiausia
iš
visų,
yAbair iš Kirby, Ohio.
minga skaitlinė buvo 1126.
kad aš gyvenau šioje ša taitė) Haidamowicz susira
svarbi
privilegija.
Yra
M. A. CIVINSKAS & CO.
laukė sūnelio, kurs rugsė----------- . .
Trečią prizą gavo ponia Šv. Alfonso parapijinė
lyje
birželio
29
d.,
1906
m
V ladas Jurgelaitis, pla- Veberienė, 229 N. Carey mokykla prasidės antra pareiga kiekvieno naujo Ar aš galiu gauti sugrįži jo 30, tapo apkrikštytas
LIETUVIS
čiai žinomas parapijietis gį jos gilįukingas nume- dienį, rugsėjo 8 d. Kiek II piliečio atlikti šitą užduotį
vardu Edwardas Aleksan- Graborius ir Balsamuotojas
dras. Krikštino kun. Al
ir parapijos geras rėmė- rįs buvo 2374 ir jai teko vienas susipratęs lietuvis kaip geriausia jis gali. mo leidimą?
340-342 Hardinę St.
jas, nusipirko naują biz- $3 pinigais.
Patartina, visų pirmiau Atsakymas — Sugrįži fonsas Jagminas. Krikšto
turėtų dėti visas pastan sia jam pilnai patyrinėti
nio vietą — Silver Grill,
mo leidimas duodamas as tėvais buvo: p-lė Rože WORCESTER, MASS.
gas, kad jo vaikeliai būtų
2315 Centrai Avė. Gera
GRĮŽO
politiškas partijas, kurios meniui, kurio atvažiavimo Boronsky ir Charles BoAtdara
Tel.
užeiga
lietuviams. Jis Po trijų savaičių atosto auklėjami katalikiškoj lie sudaro tokią stiprią jėgą rekordo negalima patvir ronsky.
Dieną ir Naktį
Dial-5-5898
kviečia lietuvius atsilan- gų ir seimų, fiziškai at tuviškoj dvasioj. Dėka Į Amerikos valdžioje. Po tinti, bet kuris gali prista I
I
kunigų rūpesčiui, mūsų
kyti.
VESTUVĖS
gaivinti, grįžo į Baltimore mokykla yra nemokama, rimtų ištyrinėjimų, lai jis tyti įrodymų, kad jis gy i
šeštadienį, rugsėjo 5 d..
artistai Čižauskai. Muz. Či nė už mokslą nė už kny prisideda prie tos parti veno Jung.
Valstybėse Moterystės Sakramentą
" " susirin gas. Kitų lengvatų nei no jos, kuri remia tuos reika prieš birželio 29 d., 1906,
priims p-lė Pranciška
Činrrns
kimus knin
kaip didži
didžiajam pa rėti negalima.
lus, į kuriuos jis tiki. Jis m. ir kad jis čionais nuo Daučiūnaitė, gyv. 49 Warapijos chorui, taip seturi balsuoti už kandida to laiko nuolatos gyveno. verly g-vė su Alberta Ziiniems
giesmininkams. An
(Iš West Sides’)
tradienio vakare kviečia Parapija turės dar vieną tus ir programą savo par Du afidavitai Amerikos nevičiu, gyv. 38 Sigel g-vė.
Rugsėjo 6 d., Šv. Antano mi susirinkti visi vadina pikniką šią vasarą. Iš pla tijos, jeigu jis į tai sąži piliečių užtektinas įrody Šv. Kazimiero bažnyčioje,
parapija rengia didelį ru- mi seni “dainoriai”, o ket kato, kurį gavau su para ningai tiki, ir jis privalo mas. Įrodymas turi būti 9 vai. ryte. Tuojaus po
deniniui sutikti vakarą, virtadienį įvyks pirmos pijos veikimo kalendoriu dalyvauti partijos organi aiškus, kaip tai rekordai vestuvių p. Zinevičiai iš
kurio program, išpildys iš repeticijos didžiajam cho mi pastebiu, kad sekma zacijoje. Būti dalimi tos apsivedimo, gimimo, mir vyks praleisti ‘‘medaus
kitos šalies artistai, bū rui. Nuo 1-mo rugsėjo, po dienį, rugsėjo 20 įvyks pa organizacijos. Paprastam ties, mokyklos rekordai, mėnesį” į New Yorką, Watent: iš Kanados Toronto dviejų vasarinių karščio skutinis vasarinis susibū balsuotojui, paskyrimas laiškai su konvertais, kvi- shington ir Kanadą. Su
lietuvių būrys, ypač jau- mėnesių, prasidės mūsų rimas visų Baltimorės lie kandidatų ir seimai nus tos, bankos knygos, darbo grįžę p. Zinevičiai apsigy
vens pas jaunosios tėvus.
nosios kartos, kurie vos paprastas rudeninis veiki- tuvių Arion Parke. Lauk tato partijos kelią.
rekordai
ir
pan.
FLIS.
žvalgas. Alice Brothier Morris
keletos metų kaip iš Lie- mas> vėl įvairios parapi- sime.
VYČIŲ “FOOD SALE”
tuvos atvažiavę, pilni e-jos organizacijos planuos,
IŠ LIETUVOS
knygutėje
—
“
American
RUGSĖJO 19
ncrgijos dirbti lietuvybei dirbs, kad išpildžius savo Telefonas: Plaza 1350.
SALDAINĖS!
Citizenship
”
sako
—
“
Ir
Vyčių
26 kp. komiteto
ir katalikybei.
; kalendoriuje skirtą veikipaskutinis
patarimas
nau

Suvaidins dvi gražias mo dalį.
Ką tik gavome iš Lietu susirinkimas įvyko pas p.
jam
piliečiui
yra
netik
Graborius
ir
Balsamuotojas
juokingas komedijas: ‘Mo
vos skanių saldainių. Dė Bačinskus, 51 Arlington
423
S.
Paca
Street
prisidėti prie partijos, bet žutė 2 svarai -— $1.10.
g-vė, kuriame nutarta tu
KAS NAUJO?
terų kerštas’ ir ‘Išsvajota
BALTIMORE,
MD.
atlikti visus partijos rei- Užsisakykite ‘Darbininke*. rėti “food sale” parapijos
sekretorė’. Veikaliu k a i Visi gėrisi mūsų bažny-

Worcester, Mass

Detroito Žinios

ŠV. PETRO PARAPIJA
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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MILLBURY FURNITURE
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ŠV. ANTANO PARAPIJA
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JONAS GREBUAUCKAS

• v

i

moterystės ryšiu, verti
I paminėti spaudoje, gar
bingų lietuvių tėvų vaikai
— Vytautas Liutikas su
Į Lawrenee Tautinės Parapijos Šalininkus
(Elzbieta Žvirbliūte.
(Lawreneo nezaležninkų pryčerini Valatkai pabėgus, kun. P.
Jaunųjų intencijai švenM. Juras, šv. Pranciškaus lietuvių parapijos klebonas išleido at
PER
siliepimų i pabėgėlio Valatkos buvusius parapijiečius ir šalinin
i
tas
mišias atnašavo ir mo
kus. Dėl to atsiliepimo socialistų - komunistų spauda sukėlė daug
KLAIPĖDĄ
terystės sakramentą su
skandalo ir gąsdino tos tautinės parapijos žmones, kad būk kun.
I’. M. .Turas taikosi užgrobti jų nuosavybę-turtą. Kun. Junti ne
Lietuviams gerai
teikė kun. J. B. Sitavičius.
turtas rūpėjo, bet tų žmonių sielos. Jis atidarė tiems žmonėms
v
ŽINOMA
savo širdį. Jis kvietė juos grįžti prie Motinos Bažnyčios. Taigi
Tenka pasidžiaugti kiek
šį kun. Juro atsiliepimų atsispausdiname, kad Gerb. Skaitytojai
♦ vienam lietuviui, kad abu ŠVEDŲ AMERIKOS
jierskaitytų ir įduotų jierskaityti tiems, kurie skaito socialistųkomunistų spaudų, kad ir jie pamatytų, jog jų spauda rašė ne
du pasirinko savosios tautiesą. Red.)
LINIJA
| tos gyvenimo draugą.
(Per Gothenburjrą, Švediją)
Brangieji Kristuje:—
; s Jaunosios tėvai Melrose Patogi ir greita kelionė
Su jumis, Broliai ir Seseris, priklausančiais prie
Park gyvena jau apie 26
tautinės Lietuvių parapijos, noriu pasidalinti savo no
metai, kur vietos lietuviš Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.
rais ir mintimis. Žinau, kad ne visi paklausys; Kris
kos visuomenės tarpe turi
♦
DROTTNINGHOLM, — RUGSĖJO 26
tus buvo Dievas ir Jo mokslas buvo Dieviškas, o vie
labai gražų vardą. Pri GRIISHOLM. — — — SI’AI.U,’ 1
nok daugelis Kristaus nepaklausė, Jam neįtikėjo ir
klauso beveik visoms vie KUNGSHOLM
- — SPALIU 21
♦ toje
GRII’SHOLM — — — SPALIU 29
atsisakė pildyti dangiškojo Tėvo valią. Bet taipgi ži
esamoms lietuvišPlatesnes žinias apie kelionę tei
nau, kad yra žmonių tikinčių, tik jie suklaidyti. Jų
I koms katalikiškoms orga- kia
veltui ir, parduoda laivakor
širdyse teberusena tikėjimo, vilties, ir meilės ugnelė.
I nizacijoms; eilė metų bu- tes, visi mūsų autorizuoti laiva
agentai ir visi Švedų AJie tiki,, jog tikrai yra visų daiktų Tvėrėjas ir Tvar
g. vo jų vadovybėse šventai korčių
merikos Linijos Skyriai.
Romuvos
Parke
Montello,
Mass.
kytojas — Dievas. Jis siuntė savo Sūnų į šį pasaulį Hį
w gindami jų reikalus ir ūgSAVEDISII AMER1CAN LINE
išmokyti amžinų tiesų, nurodyti tikrąjį kelią į laimę
d Jydami jų visišką veiklą, 154
Boylston St., Boston. Mass.
ir suteikti jiems reikalingą pagelbą. Kristus atėjo gel
Skaitytojai,
atvykite
į
šią
vakarienę
persitikrinti,
kad
ji
visai
skir

t
nesigailėjo
jų
rėmimui
ir
•''. •v- '/■
bėti. kas buvo pražuvę. Gydytojo nereikia sveikiems. i tinga nuo kitų vakarienių, kuriose tekdavo Jums būti.
d savo sutaupų. Be to, pp.
Kristus neatėjo teisiųjų šaukti, bet nusidėjėlių. Visi r
Farmeriai rengia, farmerių sveikas ir stiprus maistas, farmeriai i Žvirbliai
......... yra geri lietuviai išguiti lietuvių kalbą. Ta
esame kada nors ir kuomi nors nusikaltę, suklydę. Ar
patrijotai ir lietuviškumo čiau tai padaryti ne taip
svetelius tikru lietuvišku svetingumu priims, žodžiu, jausitės lyg pas ge
gi protinga pasilikti nuodėmėje? — Klaidoje? Nuodė
rą, svetingą prietelių, pas pasiturintį farmerį besisvečiuodami. Farme
gaivintojai. Todėl nestebė- jau buvo lengva. Mūsų
mingas — klaidingas kelias tik jau neveda į tikrą gy- į
riai ne tik skaniai pamaitys, bet jie sugebės svečius ir palinksminti.
| tina, kad ir vaikus suge tautos dvasia buvo gauji,
venimo laimę.
bėjo tinkamai išauklėti ir o veiklesnieji lietuviai,
RŪGS. - SEPT. 7 d., 1936.
Da noriu priminti, kad Dieviškosios Bažnyčios Į- H
I įskiepyti i juju širdis tai kiek galėdami, kovojo dėl
bus
tos
vakarienės
tąsa.
Čia
bus
tikras
lietuviškas
jomarkas:
armo

steigėjas Jėzus Kristus neturėjo ir neturi noro žmo
kas jiems patiems yra gimtosios kalbos teisių.
nikos, dainų garsai, linksmi jaunų sportininkų šukavimai ir visokie
nės skirstyti, vienus prieš kitus nustatyti, juos kir-1
Lietuvių kalba buvo nori
| brangu. Jaunasis
“triksai” linksmins atsilankiusius.
sinti. Gerasis Ganytojas n^i, kad būtų viena avidė ir
tautas — lankė Marijonu ma sugrąžinti ne tik į baž
Atvykite,
sveteliai,
linksmai
laiką
praleisite
ir
parapijos
naujos
sa

vienas Ganytojas. Bažnyčios tvarkytojas — Šventoji
* Kolegiją Hinsdale, III. Jo nyčias, bet ir valdžios, ad
lės statymo reikalus paremsite.
Dvasia nori sujungti visus žmonės i vieną didelę visa’ tėvai gyvena Amsterdam, ministracijos ir teismo įKVIETĖJAI FARMERIAI.
pasaulinę šeimyną, padaryti visus žmonės viena Am
York. Nors jojo tėvai staigas. Taip pulk. Įeit.
žinojo Tėvo-Dievo vaikais, tarpusavi broliais ir sese
i New
gyvena ir neperturtin- Vytautui Augustauskui,
rimis. Ir kas tik atskiria ar sulaiko nors vieną žmogų
tuomet apygardos teismo
veikimo, galima iš anksto giausiai, tačiau, ypatingai sekretoriaus padėję j u i,
nuo Dievo, nuo VIENOS dieviškos šeimynos - Bažny
tarti, jog šis piknikas jo brangioji mamytė dėjo 1904 m. pasisekė iškovoti,
čios, tas ne Kristaus, bet Antikristaus darbą dirba.
; visus kitus, ku visas galimas pastangas kad teisme lietuviai kataKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ)
Visi sakome “vienybėje galvbė”! Broliai ir Sese
rie įvyks per visą parapi duoti vaikams tinkamą iš i likai prisiektų savo gim
rys Kristuje, kodėl mes skaldomės? Kodėl mes, lietu
auklėjimą. Gražus ir mie
jos 25 metų gyvavimą!
KOLONIJOSE
viai. kurie taip neskaitlingi ir išblaškyti, negalime
tąją kalba. Jis su Zarasų
{ Šį nepaprastą pikniką las vra medis, kuris duoda j klbor.u kun. Žilinsku su
vienybėje gyventi? Kodėl mūsų žmonės čia sudaro net
parapija rengia rugsėjo 7 gražius vaisius — garbin statė tos priesaikos teks
dvi įstaigas — parapijas priešginas viena kitai? Argi
Šv. Kazimiero draugijos d. (Labor Day) gražiame gi ir tikrai pagarbos verti tą, kuris kaip reikšmingas
galima besivaidijant p-arbinti Viena Amžinąjį Dievą7
salėje įvyks šoikai, kurių ‘Willowmere Golf CIub’ tėvai, kurie kad ir sunkio dokumentas mūsų kultū
Ar galima daleisti. kad mes būtume taip sumenkę, kad
pelnas skiriamas studen- darže, kuris randasi prie se gyvenimo sąlygose, su rinėje kovoje yra ir šian
nesuprastume suiručiu, nesutikimų ir vaidų žalingu
geba gražiai išauklėti sa
Jonui
Jutkevičiui. Rogers gatves.
mą? Praeities skaudus gyvenimas srana pamokino ir Dviračių dirbtuvėje dar- tui
dien įdomus. Tą retą do
gaudavo tik 35 Kviečiame visus ateiti,
Kviečiami visi, seni, jau vo vaikus, dėdami jų gy kumentą paduodamą čia
daug skaudžių faktu stato prieš mūsų akis. Tai0'!, bininkai
į valandą. Darbda
Jurgis Jonas. ni suaugusieji — didi ir venimo pagrindan tvirtą
man rodos, jau atėjo laikas suprasti klaidingo gyveni centus
tikėjimą ir artimo bei tė ištisai:
viai naudojosi darbininkų
maži!
mo pasekmes. Mes visi jas žinome.
vynės meile. Dieve lai- “KJiatvennoje Veščanic
prakaitu ir krovė sau mi
Matydamas pribrendusi laiką ir atsiliepiu i Tams lijonus,
Lowelliečiai
tą
dieną
pa

mink jų kelionę gyveni- dlia svidetelei katalikov
darbininkai pus
tas — tautinės bažnyčios šalininkus. Pirmiausiai, vi badžiai ogyveno.
sikvieskite
savo
gimines
man!
pa
na litovskom jazyke.
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ ir pažįstamus ir žinote
sų prašau melstis, kad suklaidintieji, pažinę Dievo ap tys darbininkai, Kalti
Juozas
Baravykas.
kad nesu
Prižadu ir prisiekiu Vi
reikštąją Tiesa turėtų gana drąsos grįžti į visuotinos geba vieningai savo
ką?
Tiesiog
nusivežkite
į
Kleb.
kun.
J.
A.
Vaitekū

reika
sagalinčiam Viešpač i u i
Bažnyčios globą.
nas, kuris buvo išvažiavęs pikniką! Tenai galėsite
lų
ginti.
Jeigu
darbininkai
Dievui, prieš Jo Šventą ENėra ir būfi neerab sarmatos ar pas’žeminimo turėtų uniją, tai darbda dviem savaitėm atostogų, pasijuokti iš Jurgio Spurvangeliją ir Gaivynantį
liuosa valia grįžti i viena, visa pasauli apimančia ir
pailsėjęs laimingai grįžo gio asilo. Bus ir Pranas
darviai
būtų
priversti
su
Kryžių, jog, nesistengiant
visur tą pačią dieviška šeimyna — Katalikų Bažny
Tarnas.
Sekmadieni,
rugsėjo
6
ir
stojo
vėl
į
darbą
prie
nei dėl prietelybės, nei dč1.
čią. Garbingas žingsnis tik niekšų gali būti niekina bininkais skaitytis.
“Beano”. Bus įvairūs dieną š. m., 6 vai. vakar giminystės, nei dėl laukia
jau
pradėtos
statyti
nau'
mas ir pajuokiamas. Protingieji tokiems viską dova Jauni darbininkai yra jos mokyklos, kuri tikima “sportai”. Pamatysi ‘sto Romuvos parke, Montello,
noja, nes iš ju nieko geresnio negalim tikėtis. Protin sąmoningesni. Gyvas pa- si užbaigti už kokių 3-jų rulių’ lenktynes! Virvę Mass., įvyks Farmerių <ū- mos naudos, nei dėl kitos
gi žmonės, tikri Dievo vaikai gali tik džiaugtis, maty vyzdys, kada pradėta or- mėnesių. Kaip neseniai trauks “Singeliai” prieš kininkų) vakarienė. Visi kokios priežasties, aš pa
dami sniečiantis lietuvius no vrnna Kristaus Bažny ganizuoti uniją, tai į susi baigta bažnyčia be bankos “ženotus”. Moderniš k o j kas tik idomaujatės far gal sąžine parodysiu tame
čios vėliava ir dirbant šventą, išganingą darbą Dievo rinkimus atsilanko dau paskolos, taip kleb. kun. J. “Bungalow” galėsite pa mėnu vaišingumu, atvyki dalyke tikrą teisybę apie
giausiai jaunimas. Jeigu Vaitekūnas tikisi pastaty ilsėti. Ten rasi visokių te i šią vakarienę persitik viską, ir nieko r.e užslėp
ir Tėvynės garbei.
Neklausykit piktosios valios žmonių leidžiamu nebus vienybės tarp se ti ir mokyklą su gerašir valgių. Daugiau nesakysiu rinti, kad ji visai skirtin siu man žinomo, atminda
gandu, bauginimu. Netikėkite jiems, bet ateikite ir nesniųjų ir jaunųjų darbi džių ir duosnių parapijie —atėjęs į “Bungalow” pa ga nuo kitų vakarienių, mas, jog aš tame visame
persitikrinkite natvs kain lengva, kain malonu, kam ninkų, tai ir toliau darbi čių aukomis ir jų paskolo prašyk — gausi, nes visko kuriose tekdavo Jums bū turėsiu atsakit prieš įsta
tymus ir prieš Dievą ant
garbinga vėl būti žilgalvėlės Motinos Bažnyčios išti ninkai bus verčiami dirbti mis. Laike atostogų kun. bus. Įžanga: Suaugusiems ti.
už vergiškas algas. Vieny J. A. Vaitekūnas savo vie — 25c., vaikams — 15c. Farmeriai rengia, far baisaus Jo sūdo. Užtvir
kimu vaikeliu.
tindamas tą mano priesai
Dabar čia vieši du jaum kunigai TT. Marijonai bėje galybė.
ton buvo palikęs kun. A. Prie vartų duodamos dvi merių sveikas ir stiprus ką, bučiuoju žodžius ir
ka tik baigę aukštuosius mokslus Romoie. Jie nuošir
organizuoti švedą iš Thompson, Conn. dovanos. Šokiai prasideda maistas, farmeriai svete Kryžių Išganytojaus ma
Pradėjus
džiai patarpininkaus Tamstai ^nžimo reikale. Tad ne- dviračių dirbtuvės darbi-;
3:30 vai. po pietų. Gros lius tikru lietuvišku sve
‘L. A.’
atideliok, bet tain nadarvk. kain jau nemažas skait ninkus, jų algos pakilo VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS gerai žinomas orkestras. tingumu priims, žodžiu, no. Amen”.
lius žmonių — tautinės bažnyčios šalininkų, daro. Ir nuo 2 V? iki
—5 centų į' va- 1 Rugsėjo 7 d. (Labor Pelnas skiriamas parapi- jausitės lyg pas gerą, sve
Tamsta grižk su jais.
landą. Tie, kurie išdirbo Day) vietos Vyčių kuopa jai
tingą prietelių, pas pasi
Mano šventa pareiga mvlėti visus, ypač savo lie daugiau kaip 4 mėnesius
Beja, jeigu tą dieną ly turintį farmerį besisve
. rengia didelį išvažiavimą tų, tai įvyks “šurum - butuvius. Toii meilė verčia mane rašvti ši Tamstoms dabar gauna čiuodami. Farmeriai ne
40 centų j Klaipėdos parke, kur tulaišką, kad neįvyktu dar daugiau dvasinės ir pinigi valandą, o kiti 37-/2
_ puikią
... orkestrą
. .
.ir tiki... . ;rum” parapijos
svetainėj,
centus res
r r “• Rūdininkas”. tik skaniai pamaitys, bet
nės skriaudos žmonėms ir kad nenriseitu man atsa į valandą. “Piece-work”
jie sugebės svečius ir pa
kyti prieš mūsų Amžinąjį Tėvą už tai, kad Jo man už darbininkai dirba už seną si skaitlingos publikos, ylinksminti.
pač jaunimo ne tik vieti
dėtos pareigos neatlikau.
atlyginimą.
Rūgs. Sept. 7 d., 1936
nio, bet ir iš kitų kolonijų.
Vardan Dievo meilės kviečiu visus į motinišką
Dviračių dirbtuvėje dir-.
bus tos vakarienės tąsa.
Rap.
Bažnyčios globą ir lieku
ba dviem pakaitom nuo 10
Čia
bus tikras lietuviškas
Rugpiūčio 23 d. įvyko
Tarnas Kristuje,
I
iki 11 valandų į dieną.
Saldžiausios Širdies Vieš jomarkas: armonikos, dai
Kun. P. M. Juras
i paties Jėzaus draugijos nų garsai, linksmi jaunų
Kompanija turi tiek dar
Šv. Pranciškaus parapijos klebonas.
I piknikas. Nors oras buvo sportininkų šūkavimai ir
bo, kad nesuspėja visų už
1936 m. Rugpiūčio mėn. 8 d.
JUBILIEJINIS
sakymų išpildyti. Taigi jei
“triksai” links
i nelabai palankus piknikui, visokie
PIKNIKAS
darbininkai būtų organi
mins
atsilankiusius.
bet žmonių buvo nemažai.
zuoti, tai jie gautų ir di Kas metai baigdami pa Daug buvo iš Athol. Dėko Atvykite, sveteliai, links
desnes algas. Keli pridėti silinksminimų sezoną su- jame jiems. Mes stengsi mai laiką praleisite ir pa
centai dar nėra teisingas rengiame didį parapijos mės atholiečiams atsily rapijos naujos salės sta
atlyginimas darbininkams pikniką.
ginti. Draugijai liko gra tymo reikalus paremsite.
Vietoje $ 1. 00 Tik 25c I už
Kvietėjai Farmeriai.
darbą.
( šįmet, gi mums Lowel- žaus pelno.
(WRUBLIASKAS)
A. Dėdinas,
Įsigykite labai įdomią ir naudingą knygą DAN Taigi darbininkai ne tik liečiams, tenka apkarūLIETUVIS
GRABORIUS IR
bijotis iunijos, nuoti visą eilę tų gražių,į yri nnor niny iii
GAUS KARALIENĘ arba Padavimai apie Švč. Paną neturėtų
BALSAMUOTOJAS
piknikų,
mLLnUuL iHriKj ILLi
bet priešingai, nes tai da- linksmų surengtų piknikų,;
Mariją. Knyga turi 158 puslapius, stipriais audeklo romą darbininkų gerovei, ir tai nepaprasta retenybe
1000 WMhin<ton St.
apdarais. Jos kaina buvo $1.00 dabar-gi parduodame Darbininkai vienykimės! į “Jubiliejiniu” Pikn i k u! Nauja lietuviška porelė
NORWOOD, MASS.
TEL. Norwood 1503
už 25c., su prisiuntimu — 30c. Užsakymus ir money
• (Šįmet mūsų parapija Šių metų rugpiūčio mėn. Rusų valdžia įvairiais
|
orderį siųskite
Montello Office:
STUDENTUI IŠLEIS švenčia savo 25 metų gy- 30 dieną 11:30 valandą būdais stengėsi užslopinti
10 Intervale 8t
“DARBININKAS”
TUVIŲ ŠOKIAI
’vavimo sukaktuves.)
Our Lady of Mt. Carmel mūsų tautos sąmonę ir vi
TEL.
Brockton 2005
366 West Broadvvay,^
South Boston, Mass.
Šeštadienį, rugsėjo 12 d. Sprendžiant iš komisijos bažnyčioje tapo sujungti i sur iš viešojo gyvenimo
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DARBININKIS

ĮVAIRIANYBIŲ PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 6 d., 1936
a
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Keistučio Darže, East Dedham, Mass.
Visi atvykite į šį parengimą. Šis PIKNIKAS bus labai įvairus savo programa, kuriai vadovaus Lietuvos

Vyčių sporto ratelio mok. p. Zapustas. Bus šokiai prie geros orkestras ir visokių margumynų ...

PROGRAMA SUSIDĖS 1S SIU DALYKŲ:
1. VIRVĖS TRAUKIMAS
(Singeliai su Ženotais)
2. TRIKOJIS BĖGIMAS - LENKTYNĖS
3. PAJŲ VALGYMO KONTESTAS
4. KIAUŠINIS PIPKĖJ — LENKTYNĖS

5.
6.
7.
S.
9.

Laimėtojai gaus dovanas—už kiekvieną numerį,
Bušai išeis nuo Šv. Petro liet, bažnyčios.
Pastaba. Jei tą dieną lyty, parengimas įvyks
Šv. Petro Par. svetainėje ant 7-tos gatvės.
Be to, bus prakalbą.

BAČKOMIS LENKTYNĖS
TONIKO ŽINDIMAS
BULVIŲ RINKIMO KONTESTAS
VYRŲ IR MERGINŲ LENKTYNĖS
STORŲ MOTERŲ LENKTYNĖS

PIKNIKAS Yra Rengiamas Katalikiškai Spaudai, Mokslui ir Jaunimui Paremti

RENGĖJAI

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti

s
V'

pačiai metais Šv. Petro te' alus, kuris beveik visas, i toti. Todėl plečiant uostą,
■t Povilo garbei buvo stato- sudužus bačkoms, išsilie- yra būtinas reikalas ir pa11 ma katalikų bažnyčia. jo. Nuostolių padaryta a- gilinti krantines.
LIETUVA TURI 60 MILI-. Taigi, šiemet nuo Ukmer- pie 1000 litų.
ŠIAULIAI
Be to, reikia ir krantinių
j JONŲ TONŲ DURPIŲ i ges parapijos įsteigimo
su didesniu vandens gilu
girnas su darbininkais pa
sueina 550 metų. PirmoBaigė
Kasti
Durpes.
mu, kad prie jų galėtų su
tinka kasyklų
savinin-'
Lietuvos žemės turtams sios Ukmergės bažnyčios
Baigti
miesto
savivaldy

stoti didesni laivai ir jas
kams. Dažnai mainierių bės durpių kasimo darbai.! tirti komitetas neseniai, fundatorius buvo Jogaila
i atskir i e m s
MAINIERIŲ STREIKAI j paduoti skundai vadina- ’
Prikasta per 15.000 tonų, be kitų darbų, pradėjo ty- su
°" Jadvyga.
To/k,™ Įsisteigusiai
”
kroviniams
iškrauti. Šiais
Nesuprantamas dalykas? ma-i taikos komisijai buvo Prie mašinų dirbo per 180 rinėti ir Lietuvoje esamus parapijai Jogaila tuomet
sumetimais norima pasta
ypatingai žmonėms ne iš (kasyklų savininkų naudai darbininkų. Vidutiniai už- durpynus. Tai yra labai iš jam Ukmergės mieste
tyti apie 460 metrų naujų
mūsų apylinkės, kaslink išspręsti. _
dirbdavo per savaitę nuo plati darbo .dirva. Juk priklausančios žemės pa
krantinių. Prie šios krandažnų' mainierių streikii
mainieris papras- 55 iki 30 litų. Durpes džio- durpės tuo tarpu yra vie- dovanojo 60 hektarų. Jo
Darbai
truks
trejus
metus
tinės uostą numatoma pakietos anglies kasyklose, tai žiūro iį kasyklos bos- vins ir veš apie du mene- nintėlis kasamas
gaila
bažnyčią
ir
parapi

kuras,
--- --- - >
ir kaštuos 6 milijonus lit gilinti iki 10 metrų, kad
Yra visiems žinoma, kad
kaipo jo išnaudotojus siu.
randamas Lietuvoje. Nors ją laikė savo ypatingoje
prie jos galėtų sustoti ir
mainieriai turi pasirašę!ir neabejodamas streikuoi durpių reikšmė bendrame globoje ir ją dažnai apdidieji
laivai, kurie iki šiol
sutartį su kasyklų savi-!Ja’ kada tiktai jaučiasi
Lietuvos ūkyje dabar yra I lankydavo. Per eilę metų Klaipėdos uosto plėtimo į uostą negalėjo būti prii
pinkais dėl darbo ir algos nuskriaustu.
nedidelė, tačiau neabejoja pirmoji bažnyčia buvo darbų planus Lietuvos mi- I mami. Geresniam laivų
nustatymo; gana daug lai GAL JAU PASTEBĖ
ma, kad ji nuolatos augs, l gaisro sunaikinta. Dabar nisterių kabineto jau pa patarnavimui; kranti n ė
ko ėmė pakol šį sutartį aJOTE—
kaskart rodo didesnio Lietuvoje durpių tinkamų tinė Ukmergės bažnyčia tvirtintas. Šiemet bus pra bus aprūpinta geležinke bi pusės pasirašė. O ir pa
pramonei ir kurui yra a- jau yra ketvirtoji iš eilės dėti parengiamieji uosto liais, pakeliamaisiais krasirašius sutartį kai kada Kad yra mažiau riksmo gyvumo, gal ne tiek koo pie 60 milijonų tonų. Prie nuo parapijos įsisteigimo. plėtimo ir gilinimo darbai, nais ir kitais modemišperatyvų skaičiumi, kiek
kyla nesusipratimai ir vaikelių žaidimuose;
' dabartinės durpių gamy- Bažnyčios šventoriuje dar VisU smarkumu darbai kais įrengimais. Visi šitie
streikai. Dėlto nesupran Kad grupėmis susirinkę narių skaičiaus augimu Ir ibos jų gali užtekti labai yra labai sena ir dėmesį, bus varomi nuo ateinam darbai kaštuos apie 6 mitama, kad pagal sutartį kalbasi, rodos, rimtais da‘- ! apyvartos didėjimu. Šių ■ilgam laikui.
kreipiantį varpinė. Tsb. čių metų pavasario ir iijonai litų,
lykais;
I
I
metų
pradžioje
veikė
iš
vi

yra uždrausta streikuoti;
truks apie trejus metus. ,.
..
, ,
tyrimo darbas yvietoje to, turi savo skun Kad motinėlės perka ir so 1.270 kooperatyvų ir 8 raDurpiū
Kaip
žinome,
Klaipėdos
Šiems
naujiems
darbams
gana didelis ir jis už
dus paduoti tam tikslui siuva mergelėms naujas kooperacijos bendrovių są truks apie 10 metų. Jį įdir
uostas tikrąją savo reikš- numatoma Įgyti uosto Įišrinktai komisijai, kurios sukneles;
mę įgijo tik atitekęs Lie- rankl«. Ateinančiais mejungos. Iš jų 410 kredito
Lietuvos inžinieriai
sprendimas turi būti visų Kad darbininkai prade kooperatyvų, 259 pieno bant
tuvai.
Pavyzdžiui, 1924 tais numatoma prie esą- •
turės naudotis kitų kraštų
da valyti ir aptaisyti mopriimtas.
metais į uostą įplaukė 624į“’t^ell« P^tatyti dar
perdirbimo bendrovės, 160 patyrimu, nes savarankiš
ir naujų.
Streikai kartais kyla per kyklas;
laivai,
o
praėjusiais
mej
žemės
ūkio
kooperatyvų,
ki
tyrimai
yra
per
bran

nesusipratimą. Daž n a i, Kad mieste “5 ir 10” 105 žemės ūkio mašinų ir gūs ir dažnai net visai ne Rugp. 11 d. Alytaus tais jau įplaukė 1.225 lai- Lietuva jūros turi nedarbą meta, dėl visokių ‘cheepstoriai’ dabina Jan- įrankių naudojimo rate įmanomi. Artimiausiu lai priemiestyje dėl piktada vai. Kadangi Klaipėdos daug, tad reikia rūpintis,
neišvengiamų aplinkybių, gus mokyklos įrankiais; liai, 128 galvijų kontrolės ku Lietuvos žemes tur rių užritintų ant kelio ak uosto darbas nuolat ple- ir ją branginti. Ir uosto
rytais
menų įvyko autosunkveži- •I čiasi, tai esamų uosto gerinimo bei plėtimo darkurių vieni ar kiti pilnai Kad vaikeliai
tams
tirti
komitetas
nu

rateliai, 64 vartotojų ben
mio katastrofa, kurios i krantinių jau nepakanka bai vyra gnesuprasdami, arba many nori ilgiau pamiegoti;
pirmaeiliai
Lietu----------------------mato
svarstyti
kelis
svar

Kad
vėl
atsirado
mūsų
drovės,’ 55
žemės ūkio drI
•
metu
vos
neužsimušė
keli
dami kitaip, paskelbia
i
darbų
ir
atplaukiantieji
į
uostą
į
vos
vyriausybės
besnius durpių suvartoji
parapijinės
mokyklos
vi

jos,
15
sodų,
vaisių
ir
darstreiką.
Šitoki streikai
žmonės.
Tsb.
laivai nebeturi vietos sus- plane.
Įžovių gamintojų draugijų, mo ir durpynų klausimus.
dažnai tęsiasi savaitę ar sas skaičius Seselių;
Iš jų paminėtini: dabarti Apie 5—6 vai. ryto sun
ir kelias, pakol išsiaiškina Kad jauni vaikeliai rodo 16 bitininkų draugijų, 5 nės durpių pramonės Lie- kvežimis, vairuojamas adraugams savo neseniai pieno nugriebimo punktai,
nesusipratimai.
užgijusį čiepijimą — “va- 3 statybos kooperatyvai, j tuvoje tyrimas, durpių laųs bravoro “Gintaras”
Šitoks atsitikimas gal ccination”.
kainų sumažinimo klausi šoferio, važiavo iš Stak
3
knygų
ir
laikraščių
lei

kaikuriems atrodytų ste Kad suaugusieji klausia
mas, ūkininkų durpiniu- liškių į Alytų. Netoli mie
dimo
bendrovės,
11
gyvu

kystės plėtimo tyrimas ir sto sunkvežimiui teko
bėtinas, bet dažnai atsi jaunesniųjų, — “Ar džiau
tinka,
kad tūkstančiai giesi, kad mokykla tuo- lių augintojų draugijų, 4 kit. šiemet pradėti durpių pravažiuoti vieną kalniu
kooperatyvai, 1 tyrimo darbai kitais me
mainierių per ilgą laiką i jaus prasidės?” “O į kurį darbo
būna be darbo dėlto, kad skyrių eisi?” Ir visada draudimo draugija ir 3 į- tais bus dar daugiau pra ką. O kai automobilis pri
Kaip Tai:
keli darbininkai buvo nu baigdami — “Ar myli eiti vairios kitos bendrovės. plėsti ir plačiau vedami. krautas įvairių daiktų lei
dosi nuo kalniuko, tai šo
skriausti. Tiktai šitokių į mokyklą?”
Vestuvėms užkvietimus,
Atsišaukimus,
streikavimų mainieriai ga Kad motinėlės baugina paims miesto valdžią į sa- SENIAUSIAI LIETUVOS feris staiga pamatė ant
kelio
keturius
didelius
ak

PARAPIJAI
550
METŲ
li apsiginti ar nor kiek pirmų metų jaunus stu Ivo rankas.
Laiškus,
menis. Šoferis
mėgino
ma-v
Korteles,
gauti pagerinimus, būti dentus: “Tylėk — jei ne, Lietuvių dienos gryno
I w.
. .. . W
.
V.
šiną sukti į šoną, tačiau
nai reikalingus. Keliolika tai neisi į “škulę!” “Ne pelno buvo suvirš $700.00
Lietuvoje
bažnytinės
pa

Konstitucijas,
Atvirutes,
dol.
Ši
suma
bus
dabar
pu

katastrofos neišvengė: aumetų atgal, mainieriai tu verk — tavęs “teacherka”
rapijos,
žinoma,
daug
di

siau padalinta tarp Sese
rėjo kasyklose dirbti labai nemylės!”
tosunkveŽimis visti smar
Posterius,
Programas,
sunkiai, senos mados la Kad baigsiu sakydamas: rų Kazimieriečių ir Pran- desnės, negu kad dabar y- kumu atsimušė į akmenis
ra buvo pradėtos Steigti ir‘juos kiek pavilkęs įvir
bai pavojingose aplinky “Atostogos jau pasibaigė ciškiečių.
Blankas,
Tikietus,
Pereitą antradienį grįžo pirmaisiais metais po to į griovį. Katastrofos
bėse, už visai mažas algas. — mokykla prasidės!”
į Seminariją mūsų parapi-'krikščionybės įvedimo, metu aUtosUnkvežimis ge
Žinoma, iš kitos pusės,
Vizitines korteles,
ir t.t. ir t.t.
IR DAR ŠIS TAS —
jos seminaristai —J. Gau-|Tai buvo 1386 metais. Iš rokai apdaužytas, o važia
kasyklos perdėtiniai (boss’ai) stengėsi išgauti iš Jeigu Shenandorio mies dinskas, J. Gibas, A. Su-; pradžių buvo įsteigtos tik vusieji
DARBININKAS,
smarkiai prisidarbininko daugiau darbo to valdininkai tuojaus ne pienius, J. Gatavynas, T. 7 parapijos. Pirmoji para trenke ir susižeidė. Sunk
366 W. Broadnay,
So. Boston, Mass.
už mažesnį atlyginimą, sirūpins savo skolų apsi Sokaitis, ir J. JanuevičiusJ pija, kaip spėjama, buvo vežimiu buvo vežamas ir
:sjs:s:s:sxs:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s2sx$xx>?i
Gib. ‘ įsteigta Ukmergėje. Tafs
dėlto kad tokis Jo pasiel- mokėti beabejo valstybė

Pennsylvanijos Žinios Žinios Iš Lietuvos
SHENANDOAH, PA.
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NAUJA MIŠRI PORELĖ lietuviai esate , kviečiami
Pereitą sekmadienį kun. toje ekskursijoje dalyvau
Y
P.
P. Karlonas iššaukė ti.
Y Naujosios Anglijos MAR1ANAP0LI0 KOLEGIJOS RĖMĖJŲ Metinis
bažnyčioje, kad p. A. MaY
zuronytė ir p. Emil Sla- JERSIEČIŲ DUOSNUvakarą su kitais Europos Y
MAS
v
deck, vokietis katalikas,
delegatais išvyko Bosto Y
pasirengę priimti mote Šv. Onos parapija yra
nan bei tolimesnėn moks- X
Y
rystės sakramentą. Mūsų i maža. Vienok dėka žmolinėn kelionėn.
t.
parapijoj penkta mišri poduosnumui turi puikią
Prof. Čiurlys porai die t
ra. Apgailėtina.
T. M. bažnyčią, kleboniją. BeLietuvos Delegatai į
Y
(veik visi įrengimai jose ynų
pasiliko
New
Yorke
Trečią Pasaulinę Energi
t
ra puikioje tvarkoje. Kasstudijuoti susisiekimą bei t
jos Konferenciją, prof. J.i
gi reikalinga patobulinti,
elektrifikaciją. Tolimesnę
Čiurlys ir Kolupaila atvy toj pačioj srityj kelionę Y
tuoj
parapijiečių yra pa
PADĖKA
Y SIAIS METAIS ĮVYKS WORCESTER-SHREWSBERRY, MASS.
ko New Yorkan laivu Tie
daroma. Taip Klebonas
ijis pradeda pirmadienį ir Y
Reiškiame širdingiau vos tik užsiminė kai ku
de France’ rugpiūčio mėn.
2 tęs iki Konferencijos pra Y
sius padėkos žodžius bran riems asmenims, kad būtų
27 d. Delegatus pasitiko džios, rugsėjo 7 d. Pasau Y
gioms Moterų Sąjungos reikalinga kielikus paauk
konsulas Dauž v a r d i s, linė Energijos Konferen Y
29 kp. narėms už surengi suoti, kaip tuoj atsirado
Konsulo sekretorius Si- į cija tęsis iki rugsėjo 12 d. Y
mą vakarėlio mūsų 25 me vienas asmuo, kuris apsi
mutis su žmona, Lietuvių Abu profesoriai grįš Y
tų
vedybinio gyvenimo ėmė savo lėšomis tai pa
Profesijonalų Sąjung o s New Yorkan rugsėjo 13 Y
proga ir už gražią dovaną. daryti. Tas kainuos nema
Y
atstovai ir buvęs profeso-! d. Rugsėjo 14 d. dalyvaus Y
Sekmadienyje Prieš Labor DayTos dienos įvykis pasiliks žai. Garbė tai Jersiečiams.
rių mokinys V. D. Univer
visados mūsų širdyse.
----------Konferencijos delegatams Y
sitete p. Vilniškis, laikraš ruošiamoje Consolidated Y
Moterų Sąjungos 29 kp.
Y
čio “Amerika” redakto
yra
pasižymėjus gražiu
’
j Edison kompanijos vaka Y
rius. Profesoriams ir,pro-Į"
veikimu. Narių tarpe gy
PARVAŽIAVO
rienėje.
vuoja
širdingas vieningu
fesijoną lų draugijos na_ Prof. Čiurlys grįš Lietu
Šiomis dienomis pas tė
Ce paprastų kiekvieno pik
mas.
riams konsulas suruoš? von rugsėjo 16 d. Prof.
vus
Waterbury parvažia
niko malonumų — skanių valgy
Dėkingi
priėmimą Konsulate. Pri
vo dainininkė Julė Bara
mų, šaltų gėrymų, išlaimėjimų—
Kolupaila pasiliks iki
Vincas ir Marijona Kivitai nauskaitė. Ji gerai atrodo.
ėmime, kartu su svečiais,
taipgi bus gera muzika; didelis
spalių pradžios — tęs sa
ir šeima.
dalyvavo 16 žmonių.
Buvo nesenai Philadelgarsintuvas
pranešimams,
kal

vo specialybės (hidrologi
boms
ir
muzikai;
gera
orkestrą
phia,
Atlantic City ir tt.
Tą pačią dieną 4 vai. po nes) studijas ir atlankys
Rugpiūčio 25 d. Moterų
ir šokiai parko svetainėje; puipiet Lietuvių Profesijona bent prieinamesnes lietu
Sąjungos 29 kp. surengė Ji tris dienas buvo namie,
kus
maudymasis
ežere.
lų Sąjunga su konsulo vių kolonijas.
savo narei ir jos vyrui,’ dabar važiuoja į CincinatMaironio parkas prie grapp. V. ir M. Kivitam, jų ti, Ohio tęsti savo darbą.
Daužvardžio kooperacija j
Prof. Kolupaila be savo
žaus Quinsigmond ežero.
25 metų vedybinio gyveni Ji yra Blues ir Ballad dai
suruošė labai jaukų ir sve tekniškų mokslinių spe
mo sukakties proga ‘sur- nininkė. Linkime jai pasi
tingą užkandi Grosvenor cialybių yra fotomėgėjas
KELRODIS: Worcesteryj, va
prise party’. Dalyvavo sekimo. Žada pasimatyti
žiuojant Boston Statė Road, ties
viešbuty. Pokily dalyvavo ?
ir skautininkas. Jis atsi
daug sąjungiečių ir sve su prof. Žilevičium, nuo
ežeru prie White City reikia pa
prof. Čiurlys su žmona,
kurio nesenai gavo laišku
čiu.
sukti i Quinsigmond avė. Pava
prof. Kolupaila, konsulas vežtas, gražiausias Lietu, vos nuotraukas norėtų
žiavus varsnas, nurodoma pasu
Ponia M. Šert vyt ienė tį. Prof. Žilevičius, rodos,
KOLEGIJOS DIDIEJI RŪMAI
Daužvardis su žmona,
kimas į Maironio parką.
uasveikinrs jubilieiatus. į- mano susirašyti žyemsniąsalėse kur yra aparatai,
konsulato sekretorius Si lietuviams
teikė jiem gražią dovaną. sias lietuvių muzikales
parodyti ir
Apskrities Kolegijos Rėmėju Valdyba labai nuoširdžiai kviečia vimutis su žmona, generolas!
Visos dalvvės ir dalyviai jėgas ir apie juos para
taip
pat
susipažinti
su
vie

Naujosios
Anglijos
Rėmėjų
skyrius
dalyvauti
šiame
suvažiavime.
Braddock, Dr. Paulionis,
gerb. jubilieiatam ir iu šyti veikalą. Kilnus ir
tos
lietuviais
skautais
bei
kauniečiams pažįst a m a
šeimai linkėjo ilgiausių naudingas darbas.
jaunimu.
Rap. Y Taipgi labai nuoširdžiai kviečia ir gerb. Visuomenę, kad atvy ktų į ši
Viktorija Vencienė (Dr.
metų.
RADIO ANNOUNCER’IS
Y gražų paruošimą ir tuomi paremtų Kolegiją, kurios naudai šis išvažia
Blado Venciaus žmona)
Po.
Kivitai
dėkojo
ren

Y vimas yra ruošiamas.
Teko man neseniai gir
gėjoms saiungietėms ir dėti
adv. Vencius ir Jurevičius, į
Y
iš Waterbury Radio
svečiams už netikėtą pa Stoties
kunigai Aleksiūnas, Leke- IŠ LIETUVIU LEGIJO- Y
W1XBS malonų ir
NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA RĖMĖJAI.
gerbimą. dovaną ir sve pažįstamą
Y
šis ir Zabulionis, inž. Barbalsą. Tai jau
NŲ VEIKIMO
čiams už dovanas. Koresp. no Norberto Aleksio, ku
Y
dziliauskas ir Mažeika ir j
♦♦♦
v
Jau pereituose šio laik
laikraščio “Amerika” re raščio
ris per vasarą darbavosi
numeriuose biskutį
daktorius, p. Vilniškis.
kaipo radio pranešėjas — pažymėjau apie Hartforradio announceris. Jo bal
Svečius sveikino ir jiems d’o lietuvių karininkų vei naujas draugijas. Dabar parapijos neatsilankė? Marianapolyj.
LAIVU
IŠVAŽIAVIMAS
sas labai tinka per radio.
laimingos misijos linkėjo kimą. Bet dabar turiu tik Amerikos, o ypač Hartfor Tas jų neatsilankymas , Vakarėlio rengėjos
Rugsėjo
Sept.
7
d.
per
Jisai aiškiai kalba ir gana
221_ oč_i gražiomis pakonsulas Daužvardis, Pro rų davinių iš jų veikimo. do lietuviai ir lietuvaitės mane tiesiog stebina. Ko- džiaugėsi
Labor
Day
Jersey
City
greitai sugeba perduoti
—ir dėkoja vifesijonalų Sąjungos Pir Aną vakarą įvyko jų susi gali didžiuotis, kad ne- dėl vis tie patys lietuviai 'sėkmėmis,
lietuviai
turės
laivu
“
Faprogramus ir žinias. Taipir
siems
aukavusiems
už
doparapijonys
atsilanko,
snaudžia.
mininko (kun. Balkūno iš rinkimas Švč. Trejybės
vorite
”
išvažiavimą
į
Beari
gi
kartais jam tenka aremia, ir darbuojasi, ir Ivanas, už platinimą tikiepriežasties ligos negalėjų- Mokyklos salėje. Teko girAPLANKĖ
Mountains. Laivas aplei- kompanuoti pianu kaikuaukoja..., o. kiti parapijos tų.
sio) vardu kun. Lekėšis, dėti, kad jie jau turi apie
džia Jersey City iš Ex- riems dainininkams. SveiKunigų vardu Karalienės 40 narių. Jie kviečia visus Šiomis dienomis iš Pitts- nariai nei nepasirodo? Arij Didesnes dovanas įteikė’ change Place, Pier “B” kiname ir linkime jam gra
burgo atvyko pilnas bu- nevisi lygūs parapijonys? p. J. Skritulskas, Cremo
Angelų parapijos klebo lietuvius ex-karininkus iš s’as Pranciškiečių lietu Nemalonu taip rašyti, bet Brewing Co. prez., V. 10:15 A. M. Važiuojant vi- žausio pasisekimo radio
nas kun. Aleksiūnas, ad Hartfordo ir apylinkės vaičių Seselių. Jos bisku gėda tiems, kurie tik iš Šimkus ir kun. P. P. Kar są laiką griež puikus or- pasaulyje. Jisai ir Notre
vokatų vardu — adv. Ven prisirašyti. Karinin kas tį pabuvojo Hartforde, naudoja bažnyčią. Kada lonas. Ačiū visiems kuomi kestras. Bus visokių už- Dame Universitete (kur
cius; ponių vardu — Ven Žalnieraitis man aną va- kur 9 lietuvaitės Pranciš- reikia patarnavimų, tai nors parėmusiems, ypatin kandžių ir gėrimų. Laivas jau pradės antrus metus
karą papasakojo, kad visi
cienė; laikraščio “Ameri nariai yra prisirengę uo kietės gabiai veda lietu jie kartais pirmutinieji ir gai jaunuoliams A. Kve- plauks žavėjančiais Nud- mokyti) yra radio prane
upės pakrantėmis. šėju. Jeigu jaunas Norber
kos” vardu — p. Vilniš liau veikti. Man pasakojo, vių Švč. Trejybės Mokyk daugiausia reikalauja, bet derui ir J. šarkai. Laike son
kis; daktarų vardu — Dr. kad ir moterys jau turi lą. Linkime lietuvaitėms remti parapijos veikimą lošimo> kun. P. P. Karlo- Bear Mountains pasižymi tas nepatingės ir ištęsės,
Paulionis ir inžinierių var savo auxiliary postą. Dar Sesutėms visapusiško pa jų nematysi. Lietuviai, ne- nas gražiai padėkojo pub savo gražumu. Be to eks tai jo ateitis graži. Jisai
du — inž. Bardziliauskas. neteko gauti valdybos na sisekimo šiais mokslo me būkime tokiais, kurie bū- likai už paramą ne tik kursijoje dalyvauja Bayo- turi kaikuriuos savo ga
nne ir New York lietuvių
tėvo komp. Alek
Prof. Kolupaila tą patį rių vardų.
Sveikiname tais. Mūsų Sesutes labai tų kada nors verti teisin- jaunam studentui, bet ir parapijos. Bus puiki pro baus
sio gabumus ir jeigu juos
gyrė kun. Austin Munich. go papeikimo. Jūs ne dėl Marijanapolio Kolegijai.
ga
naujų
pažinčių
užsi

tinkamai išvystys, tai lie
Hartfordo Vyskupijos Pa kunigų tai darote, bet dėl Taipgi nuoširdžiai dėko
rapijinių Mokyklų virši Dievo ir dėl savo parapi jo visiems studentas Pra- mezgimui. Visos trys pa tuviai turės kuo didžiuotis
Kunigai mainosi: miukas. Jo graži, aiški lie- rapijos stengiasi vieni ki artimoj ateityj. Dirbk,
ninkas. Jam teko dažnai jos.
susidurti su mūsų Sesutė šiandie
----vjie šioje
; parapijo- ------ 'tuviška kalba nustebino tus pralenkti. Bus daug Norbertai, o darbas tave
mis, tai jisai gerai žino, je, o rytoj kitoje. Taigi visus. Laimingų sėkmių juokų ir šposų. Tat visi iškels į viršūnes.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\'
kad yra tinkamos moky- nuo šio laiko lai nė vienas tau Praneli, tęsti mokslą
tojos.
lietuvis - lietuvaitė neatsi- ir tapti vienu iš rimčiauIŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
lieka nuo isavo pareigų šių jaunuolių, pasiaukoju- APLANKYKIT LIETUVĄ!
ŽINUTĖS
•i
m
birbti Į)įevo įr tautos
parapios veikime.
Taigi,
Šiomis dienomis Kazys kurie atsilikote nuo karni- garbei.
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
Barolis, kuris šįmet baigė valo neužmirškite kitais
atėję j tavernus ar restoranus prašykite
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
Šv. Tarno pradinės semi būdais atsilyginti.
Ne
DAUG LIGONIŲ
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brocpailsėti tai senoje tėvynėje
Lietuvoje.
narijos kursus, gavo pa skriauskite gerųjų žmonių
Ligoninėje
serga
J.
Loskyrimą nuo Vyskupo lietuvių, kurie nuolat vei
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
McAuliffe vykti į šv. Ber kia, dirba ir remia. Dievas bikis, A. Miežlaiškis, J.
Pečiukonis,
P.
Baukus.
Jų
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
nardo Aukštesnę Semina ir teisybė tai reikalauja.
padėtis gan pavojinga. O- ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riją baigti mokslus. Svei
DDITAikl PHIdM na Milinauskienė po ope- riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
kiname ir linkime jam sė
DnlIAIrlf uunrli racijai, girdėti, gerėja
kmingai siekti gražaus ir
Agnieška Seminiški u t ė visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
kilnaus tikslo, tapti kuni PARAMA JAUNAM
serga pavojingai namuo reikalais kreipkitės: '
gu. »
STUDENTUI
se. Jos visa pusė yra suJis grįžta su Kočiunu
(kuris dabar pradeda teo Rugpiūčio 27 d. M. R. K. paraližuotą. Linkėtina vi
logijos mokslus) rugsėjo 1 vietinis 36 skyrius suruo siems ligoniams Dievo pa
81 Lafayette St.,
Telefonas
DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
į Rochester. Abudu yra šė “Bingo” vakarėlį, Šv. laimos. Pavojingai sirgęs
Worcester, 5-4334
Worcester, Mase.
AGENTŪRA
Andriejaus parapijos sa Juozas Kavaliauskas, i1geri lietuviai.
įz<
lėj. Dalyvavo skaitlingas gauicovao
gamestis LDS narys 36
įzl
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
KARNIVALAS
būrelis geraširdžių žmone- kp. jau žymiai išsveiko, ir
Šiomis dienomis užsibai lių„ nes to vakarėlio vi- grįsta prie savo kasdieni[✓<
BOSTONO APTET.TNKeS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
Tel. SOUth Boston — 2680
gė
mūsų metinis kamiva- sas pelnas buvo skiria- nio darbo. Džiaugiamės ir
jas Ir Distributorius CHA R LES XVAYSHVILLE, pristato alų baliams,
las. Atsilankė žmonių, bet mas jaunam studentui, P. dėkojame Dievui, kad mū-l
restoranams ir alodėms. ftanklte: Ded. 1731.
neperdaugiausia. Kaž i n Pranckevičiui, kuris mo- sų broliui, LDS nariui
kodėl daug lietuvių iš šios kosi Lietuvių Kolegijoj gražino sveikatą.
I

Rytinių Valstybių Žinios

IŠVAŽIAVIMAS

BROOKLYN, N. Y.

MAIRONIO PARKE

WATERBURY, GONN.

Rugsejo (Sept) 6 d., 1936
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