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Kataliką pareiga yra galingai

paremti katalikišką spaudą.
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Čekoslovakijos
laisva v
maniai neseniai šventė sa
vo 30 metų sukaktį. Svar EINA NUO 1915 METŲ
biausieji kalbėtojai, kaip
praneša
“Kipa”,
buvo
Pragos komunistai ir Ru
sijos bezbožninkų sąjun
gos nariai.
Vykdydamas Pragos lai-j
svamanių kongreso nuta
rimą, Lenkijoj susijungė
laisvamanių organizacija
su komunistų įtakai pasi
davusią ateistų sąjunga.
Abi šios organizacijos lei
do atskirus laikraščius,
kuriuose girdavo Rusijos
bedievius.
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SOVTH BOSTON, MASS, FENKTADIENIS-FRIDAY,

vas šiomis dienomis pa
skyrė J. Em. Kardinolaą
Dougherty, Philadelphijos
arkivyskupą Legatu į 33
Eucharistinį Kongr esą,
kurs įvyks Manila, Philipinu salose vasario 3—7,
1937.
New York — Kun. F.
Talbot, S. J., pirmininkas
katalikų autorių galerijos
praneša, jog pripažinta 31
geriausi katalikai rašėjaiautoriai. Vienuolyka yra
iš Amerikos. Jie yra: Ag
nės P.epplier, J. M. Prel.
Fulton Sheen, kun. J. Gil
ūs C.S.P., kun. F. X. Tal
bot S. J., Th. Maynard, M.
Williams, Vienuolė Sr. M.
Madeleva C.S.C. W. T.
Walsh, H. C. White, kun.
Leon. Feeney S. J. ir J. M.
Nėra reikalo įrodinėti reikalingumą darbininPrel. P. Guilday. f
’
“
Kiti 2O.kams dėtis į organizacijas. Tas dalykas šiandieną yautorių didžiuma iš Angli- ra visiems
aiškus, Tačiau, reikalinga darbininkus
______________
jos - Airijos...
perspėti ir -jiems patarti į kokiW^rgani5!~st,i'ju.9' nui*
New York — Iš įvairių dėti ir į kokias dėtis,
organizacijų, gabiau s i ų
Šiandieną, labiau nekaip kada nors pirmiau, daršv. Rašto žinovų, tapo su- bininkai girdi šauksmą: "Pasaulio darbininkai, vienyorganizuota grupė, kuri
1
kitės, jūs nieko neprarasite, tik nusikratysite retežius
rūpinsis šv. Rašte anglų ir laimėsite pasaulį”. Taip šaukia komunizmas. Sako,
kalbą pataisyti. Toji gru- vienykitės! Kam? Ar dėl visuomeninio labo? Ar savo
pė susideda iš sekančių: gyvenimo tikslui atsiekti? Ar Amžinojo Dievo valią
J. M. Vyskupų — E. O’Ho- išpildyti? Ne. Bet vienykitės, “kad panaikinti, per
ra, J. T. McNicholas, O. P.
riaušes ir kruvinas revoliucijas, visą socialinę tvarką;
ir J. G. Murray.
kad panaikinti šeimos židinį, kad panaikinti valsty
Washington, D. C. — J. bės ir Bažnyčios autoritetą, kad panaikinti žmogaus
E. Vyskupas Holl padavė laisvę ir padaryti jį valstybės vergu. Kad panaikinti
sumanymą pastatyti šia Kataliku Bažnyčią, kuri moko gerbti ir klausyti auto
me mieste milžinišką Kri
staus statulą. Jo sumany ritetą. Nusikratykite tu retežiu, kuriais Bažnyčia per
mui daugelis pritarė net ir devynioliką šimtmečiu jus laikė”... Taip kalba komu
nekatalikų. Toji statula I nizmas. Ir nemažas darbininku skaičius paklausė tų
bus pareiškimas prieš ko i vylingų kalbų, nors kasdieną girdi kaip Rusijos dar
bininkai vargo ir bado prispausti neša komunizmo
munizmą.
—
jungą...
MIRĖ LENKŲ PARAPI
Per devynioliką šimtmečių, o ypač mūsų laikais,
JOS KLEBONAS
darbininkai girdi: “Pasaulio darbininkai vienykitės”.
Jūs laimėsite daugiau už visą pasaulį. Taip, vienyki
So. Boston, Mass. —Pir tės po Kristaus Karaliaus vėliava. Būrkitės prie Kris
madienį, spalių 19 dieną, taus Darbininko, prie Kristaus pasaulio Šviesos, prie
Carney ligoninėje mirė Kristaus, kuris pasakė kaip reikia rišti sėkmingai so
kun. Charles T. (Ryc) cialinius klausimus, sakydamas: “Ką žmogus gali
Reed, 50 metų amžiaus,
Švč. Marijos lenkų parapi duoti savo gyvybei atvaduoti? Ką padėtų žmogui lai
jos klebonas. Palaidotas mėti visą pasaulį, jei prarastų savo sielą?”

Pasaulio Darbininkai, Prie
Kristaus Karaliaus!
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KAINA 5 CENTAI.

Sveikiname A.L.K. Blaivininkų Seimą Sukilėliai Prasiskyne Kelią Į Madridą
»

■

----------------------------—

,

Sekmadienį, spalių 25 d., Šv. Kazimiero lietuvių
parapijoj, Worcester, Mass. įvyksta A.L.K. Blaivinin
kų organizacijos Jubiliejinis seimas. Seimas prasidės
iškilmingomis šv. mišiomis, kurias atnašaus kun. J.
J. Jakaitis, M.I.C., Tėvų Marijonų Provincijolas, 9:45
vai. ryte. Pamokslą pasakys Kun. Dr. J. Starkus. Se
sijos prasidės 1 vai. po pietų.
Blaivininkų Jubiliejinį Seimą sveikiname ir linki
me geriausių sėkmių.
» ii

J. E. KARDINOLAS
PACELLI VYKSTA Į
CHICAGĄ

Chicago, III. — Katalikų
oficialiai praneša, kad ki
tą savaitę atvyksta orlai
viu Vatikano valstybės
Sekretorius J. E. Kardino
las Pacelli pas Kardinolą
Mundelein.

PREZ. ROOSEVELT
NAUJOJE ANGLIJOJE
i'
.

'2.

Trečiadienį, spalių 21 d.
į Naująją Angliją atvyko
prez. Roosevelt politiniais
reikalais. Traukiniu atvy
ko iki Providence, R. I
kur pasakė politinę kalbą.
Iš ten vyko per Fall River,
Brockton į Bostoną auto
mobiliu. Visur buvo entus ir sveiną
atvykinamas. Į Bį

Paėmė Navalcarnero ir Kiti raudonųjų valdžios
Nustūmė Priešus iki 13 ministeriai taip pat slapsMylių Nuo Madrido
Į tosi.
Hendaye, Prancūzija —

Pranešama, kad keli
tūkstančiai milicijantų ir
20,000 moterų apgulė karo
ministeriją, šaukdami:
“Pasiduok, kad išvengus
tolimesnio kraujo pralieji
mo”.
Žinių agentūra praneša,
kad prernierą Caballero
nušovė laivyno ministeris
Prieto, besiginčydami dėl
Madrido gynimo. Bet tos
žinios oficialiai užginčytos. Susikirtimas tarp Ga
ballero ir Prieto buvo, bet
sovietų ambasadorius įsimaišė ir susipešusius rninisterius perskyrė.
Prernierą Caballero gakad
lutinai perkalbėjo,
Barcellona yra geresnis
punktas už Madridą apsi
gynimui nuo sukilėlių. Va
dinasi, jau ir Madrido gy
nėjų vadai susipešė.

Ispanijos sukilėliai (deši
nieji) pradėjo ofensyvą
ant Madrido. Paėmė pas
kutinę raudonųjų tvirtovę
arti sostinės, Navalcarnei
SOVIETAI SAKO STALI- ro miest3- Dabar sukilėliai
turi atvirą kelią į Madr i
NAS ESĄS GEROJE
dą iš pietvakarių pusės.
SVEIKATOJE
Beliko tik 13 mylių žyMaskva, Rusija —Sovie- £iuotH sostinę Madridą,
tų komisarai užginčija ži- , Sukilėl i a i
((dešinieji)
nias, kad diktatorius Sta- oom^ardavo raudonuosius
linas sergąs, ir kad jis iš oro, ir jiems pavyko nu
rengiasi atvykti į Jung. šauti 4 raudonųjų kariValstybes gydytis. Sovieorlaivius ir vėliau dar
nudėjo.
Tas patų komisarai sako, k
1 a(j 3° orlaivius
...............
' ” ™
Stalinas esąs geroje svei rodo, kad dešinieji į Madkatoje, ir jeigu kada nors 1 ridą įžengs greičiausia iš
Stalinui bus reikalinga o- Pavakarių pusės.
peracija, tai ir Rusijoj eRaudonųjų valdžios ka
są kompetentiškų gydyto- ran^s jėgos kovoja despejų, arba jeigu būtų reika- fa^šįai’ be! nebegali atsii:
laikyti
prieš
dešiniuosius.
lingas specialistas iš už
sienio, tai toks bus pakvie Jie dar smarkauja prie IIlescas, kurį sukilėliai užė ITALIJA - VOKIETIJA
stas į Maskvą.
BAIGIA SUSITARTI
Šiaip ar taip, bet su Sta mė pereitą savaitę, bet ir
linu kas nors yra. Tiesa, čia raudonieji baigiami
jis dabar grįžo į Maskvą. apmalšinti.
Berlynas, Vokietija —
Sovietai sako, kad jis bu
Gen. Francisco Franco Tarp Italijos užsienių mivęs išvykęs atostogų prie sako, kad jau padaryti nisterijos atstovo GaleazJuocfyjų jūrų. Bet užsienių planai Madrido paėmimui, zo Ciano ir Vokietijos užpaduoda kitokių Spėjama, kad raudonie ji sienių rriinisterio pasitariT kacPS^bari dar bandvs susistiprinti mai tebesitęsia. NumatoRusijoje eina smarki kova Katalonijoj, kur ir dabar mas susitarimas. Spėliojatarp komisarų. Stalino ša-l jau raudonųjų vadai yra ma, kad šią savaitę bus
ir pasirašyta
lininkai būtinai reikalau-i pabėgę ir perkėlę kaiku- susitarta
draugingumo sutartis, kuja išvyti iš valdžios įstai rias valdžios įstaigas.
I rios tikslas sudaryti stip
gų visus žydus. Žydai ne
pasiduoda. Sovietų Rusi VISOS VALSTYBĖS NO rų frontą prieš sovietu
ja fašistėja.
RI IŠVEŽTI SAVO PI Rusiją ir bendrai prieš
LIEČIUS IŠ MADRIDO raudonąjį komunizmo pa
NEKULTŪRINGAS
vojų Europoje.
1

Deal .
Susirinko apie 200,000
žmonių pamatyti prezidento. Laike susigrūdimo
keletą žmonių sužeista. Iš
Providence prez. lydėjo
Rhode Island gubernatorus, pasitiko Massachusetts valstybės gub. Curley, Senatorius Walsh ir
DARBAS
kiti žymūs demokratų
partijos politikieriai. Kar Terre Haute, Indiana —
tu su prez. Roosevelt va Šios savaitės pradžioje čia
atvyko komunistų kandi
žiavo ir jo žmona.
datas į prezidentus Earl
MEŠKA SUDRASKĖ DU Browder kalbėti per radio.
Piliečiai sužinoję pradėjo
ŽMONES
nerimauti, nes komunistas
Brov/deris yra čia nepa
Ellsworth, Me. — Tūlas geidaujamas ir nepaken
George Langley, gazolino čiamas. Kiek laiko atgal
stoties savininkas, savo jis buvo atvykęs kalbėti,
ūkyje turėjo užsiauginęs tai policija, kad išvengus
mešką ir kitą augino. Meš riaušių, Browderį areštavo
ka išrodė visai nepavojin ir jam neleido kalbėti. Šį
ga. Bet miške gimus, vis į kartą policija Browderio
mišką ir žiūrėjo. Kada netrukdė, bet jį puolė mi
Langley nunešė meškai nia žmonių. Sužinoję, kad ;
ėsti į klėtką, tai ji puolė jis kalbės per radio, apsu
Langley. Langley bėgda po radio stotį ir laukė
mas iš klėtkos nesuspėjo Browderio atvyks t a n t. j
uždaryti durų. Meška iš Kada jis pasirodė, tai iš
bėgus iš klėtkos, jį pasivi minios paleido supuvusius
jo, parmušė ir sudraskė. kiaušinius, tomates ir ki
Atbėgo Langley darbinin- tokius daiktus. Browderis
kas James Virtue ginti sa per tirštą minią negalėjo
vo bosą. Meška puolėsi ant praeiti ir apsisukęs turėjo
Virtue, ir kadangi jis ne bėgti į saugesnę vietą.
turėjo jokio ginklo, tai
meška ir jį parmušė ir su JAVA JUROJE PRIGĖ
draskė. Pamatę kaimynai,
RĖ 34 ŽMONĖS
________
automobiliu atvažiavo ir
Amster
d a m,
Nethermešką nušovė. Vėliau at
vykęs šerifas nušovė ir lands — Spalių 20 dieną.
meškiuką. Šis įvykis tebū Java jūroje apvirto laivas
nie perspėjimas kitiems, “Van der Wijck” ties Hokad laukiniams žvėrims, landijos Rytine Indija, ir
kad ir prijaukintiems, ne prigėrė 34 žmonės; 145
žmones išgelbėjo.
galima pasitikėti.
v •

•
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Londonas, Anglija —

Anglijos valdžia pasiuntė l $2,000,001) GAISRAS
SAN DIEGO
Madrido raudonųjų val
džiai reikalavimą netruk
dyti jos piliečių išvežimą
San Diego, Calif. —Spa
iš Madrido.
lių 21 d. biznio distrikte
Taipgi pasiuntė reikala kilo gaisras, kuris sunai
vimus Prancūzija, Argen kino pati centrą. Gaisras
tina ir kitos valstybės.
padarė $2,000,000 nuosto
Madrido raudonųjų val lių. Du žmonės mirtinai
džia nelabai nori išleisti, sužeisti: gaisrininkas ir
nes kaikurių valstybių at jūreivis.
stovybes įtaria sukilėlių,
Ispanijos piliečių globoji- į ANGLIJA PIRKS IŠ
me. Čilės ambasadorius I AMERIKOS KARINIŲ
Madride įteikė raudonųjų
ORLAIVIŲ
valdžiai protesto notą dėl
jų įtarimo.
Londonas, Anglija —
Į Šiomis dienomis Britų OMADRIDO VALDŽIA į ro ministerija pareiškė,
PERSIKĖLĖ J BARČE i kad Anglijai būtinai reika
LONĄ
linga turėti 1500 pirmos
rūšies kariniu orlaivių. Ji
Barcelona, Ispanija —
mano reikalingus orlai
Madrido prezidentas Ma- vius užsisakyti Jungtinė
nuel Azana, raudonosios se Valstybėse. Oro karinių
sargybos lydimas pabėgo jėgų stiprinimo klausimas
iš Madrido ir atidarė savo iškilo tada, kada Vokieti
ofisus Catalanos parlia- ja žymiai sustiprino savo
mento namuose. Prez. A- oro laivvną. Kadangi Anzanos žmona, taip pat gin- glijos dirbtuvėse jaučiakluotos sargybos lydima, mas darbininku trūkumas,
nuvyko i Touluse o iš ten; tai patys nespėja orlaivių
skub,al lšvyko » Paryžių.1 pasidirbdinti.
v•

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 24 dieną, 2 vai. po pietų iš racfio stoties WC0P, Boston vėl turėsime progos išgirs
ti gražių dainų ir muzikos.
Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles
2 vai. po pietų ir per pusvalandį išklausyti Darbinin
kų Radio programos.
I

J

Tel. SOUth Boston 2680
366 W. Broadway
South Boston, Mass.
.■■
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Kristus panaikino pagonijos dievaičius; Kristaus
Kryžius panaikino priespaudą ir atnešė vargšams pa
guodą ir pagalba. Iš Kristaus gimė Katalikų Bažny
čia. Per šimtmečius Ji gynė ir gina prispaustųjų darbininkų teises; Ji yra darbininkų užtarėja, tautų mokytoja, civilizacijos nešėja. Praeities istorija skelbia
Bažnyčios nuopelnus darbininkams; į dabartinę pa
saulio
netvarką Ji siūlo išganingą ir pastovią tvarką.
LIETUVON
Reikia tik Jos mokslą priimti. Pasaulis visą jau išmė
Per
o tvarkos ir geresnio būvio žmonėms nesuteikė.
DARBININKO j1 gino,
Pasaulio valdovai, pinigų mainytojai, beširdžiai ka
u" LAIVAKORČIŲ
pitalistai, kai senovės Pariziejai, vis sunkesnias naš
tas uždeda darbininkams ir vargšams žmonėms, o pa
tys neprideda nei piršto jų pagalbai. Bet Kristaus Ka
raliaus meilės dvasia ir pasigailėjimo jausmas vra
\ k RMabnavihay,
Katalikų Bažnyčioje ir užtat Ji sako: “Gaila Man
žmonių. Gaila man tų vargšų prispaustųjų! Ateikite
prie Manęs”.
Broliai, darbininkai! Ne komunizmo neapykan tos organizacijos pirma nekaip prie jos prisidėsi. Tik
366 W
tos ir keršto mokslas, bet Jėzaus Kristaus Karaliaus organizacija paremta Kristaus meile, Krikščionių
Evangelija palengvina mūsų gyvenimo vargus. Orga- Darbininkų organizacija, AUI1W1
kurios Vadas yra Darbinin’T
T.
nizuotis mums reikia. Bet reikia žiūrėti koks tikslas | kas Kristus atneš mums naudą.

VAŽIUOKITE

LITHUANIAN

Semi-Weekly News
Published every
Tuesday and Friday

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Vatikan City — šv. Tė

ketvirtadienio ryte, spalių
22 d. Laidotuvėse dalyva
vo daug kunigų: lenkų, ai
rių, lietuvių ir kitų tautų,
ir minios pasaulionių.

r

T;
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Penktadienis, Spalių 23 cL, 1936

VIETINĖS ŽINIOS
Po labai pasekmingų misijų
parapijos darbuotė vėl eis savo
paprasta vaga. Berniukų - mer
gaičių mokiniai Įvyks, kaip visa
dos, šeštadieniais 9 vai. ryte, pa
rapijos salėje. 9 7th St.. ir sek
madieniais 1 :30 vai. po pietų,
bažnyčioje.

garsiakalbiai

OPTOMETRISTASl

sinu ir ambli joniS(aklose) akyse sugrąžinu
| šviesą tinkamu laiku.

Ė)

g...............

DR. J. LANDŽIUS -

VAKARINĖ MOKYKLA
Spalių 20 <1.. Cambridge. Mass.
Į atsidarė vakarinė mokykla, ku-

jrioje mokoma anglų kalbos ir pi
lietybės. Šiais metais pamokos yra mElementą ry
Evening
Schm»!s. bet Cambridge High and
i Latin Sehool antradieniais ir keti virtadieniais nuo 7:30 vai. iki

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius
VALANDOS: nuo

I

Valdyba.

I J. L. PAŠAKARNIS, O. D. I
Į 447 Broadway, South Boston į

iki 10 ryte

nuo 2 iki 4 popieti], nuo 7 iki 9 vak.

ĮVAIRŪS skelbimai

Tel. South Boston 2712
534 East Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

31
I
I
i

|

i
I
i

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

BRONIS KONTRIM
i

DR. M. V. CASPER j
Arti Municipal Building
Į
525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos

i
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki |
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
sas uždarytas subatos vakarais ir|
oedėldienlais. taipgi setešlomis nuo|
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray
.............. ...........

f

I
f
i
I

REAL ESTATE
INSURANCE
CONSTABLE
Justice oį the Peace
Visokios rūšies apdranda ir tei
singas patarnavimas.

598 E. Broadway, So. Boston

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:
120 Marine Rd., So. Bostov
Namu tel.: Šou. Boston 2483.

f

Telephone
SO. BOSTON
1058

...............

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų
pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2680

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER

Automobilių ir Trakų
Agentūra.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
*

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street,
kam p. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.
---------------

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

HENRY C. LODGE

Boston Common CounciI

Valst. Legislatūroje

savininkai

GERIAUSIA ŠILUMA

5
iy 5
J

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

366 W. Broadtva

So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA
Moko muzikos, piano

MŪSy DARBAS KITA
MĖNESI

I

ADVOKATAI

NORTH BRIGHTON

I

JUOZAS i. GAILIS

GRAB9RIA!

S. BARASEVIČIUS IR 1

JOHN J. GRIGALUS

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

1

i
I
I

866 Broadway,

South BostOn, Mass

i

cijos skyrius parapijos gy
venime”. Veikėjai prašomi
pasinaudoti referate nuo
sekliai išdėstytomis minti
mis. Pasidalinkite jo min
timis su skyrių susirinki-

TeL ŠOU. 4649.

Beker
uė. Biznis išdirbtas, gera
vieta. Atsišaukite tuojau:
528 E. 8th St So. Boston,
Mass.
(20-23)

•
r . —~
PARSIDUODA Beauty
shop u- ,abai mažą kainą !
(KASPERAS)
yįsos naujos moderniškos
Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas
mašinos. Atcičavkite
Atsišaukite:: —
TURI NOTARO TEISES
618 Washington St., Dor
494 East Broadway
chester, Mass.
(23-37).

j JOSEPH W. CASPER \

Radio ir gramafonas. Amerikos
ir Europos programai, policijos
Ir orlaivių signalai. Viskas į vie
ną radio ir tik už .KSfl.Ba. Ateiki
te ir persitikrinkite!
Mes parduodame garsiausius
laikrodžius, kaip tai: Hamiiton.
Waltham ir Elgin.
i Pataisom, mainom laikrodžius i
ir žiedus; perdirbam iš jūsų seįno laikrodžio ar žiedo į naują.

OUEEN MARY
Pasaulio greičiausiąjį
laivą savo kelionei

SPECIALIS NUPIGINIMAS

Į LIETUVĄ

1 Kv. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25
1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo.....................
$1.19
1 Kv. Straight Degtinės ...................................... 98c.
1 Kv. La Corona Vyno............................................ 50c.
1 Galionas 90 Proof Narraganset degt...........$3.90
y2 Galiono 90 Proof Narraganset degt.......... $1.95

Asmeniškai lydimos

EKSKURSIJOS
išvyksta iš New Yorko
per Cherbourgą

GRUODŽIO 2 d.
GRUODŽIO 16 d.

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437

l

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 Broadway, So. Boston.
Tel. ŠOU. 4649.

Ktta Kalėdų ekskursija

$4.50

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktj

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.

ALAUS PASIŪLYMAS

1

P. J. AKŪNEVICH IR SŪNŪS

BERENGARIA

GRABORIUS - UNDERTAKER

Gruodžio 9 d.
Užsisakykite geriausias vietas
iŠ anksto. Informacijų klaus
kite vietos agentų, ar

tik akis.

GUNARO WHITE STAR
33 Statė St., Boston, Mass.

I

I

i

!i

J

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tik 4 dien. per Atlantą

SPECIALIS PASIŪLYMAS

Creft Cream Ale (buteliais)
Cremo
Commercial
Dawson’s

*

—
L

PASIRINKITE

295 West Broadway, So. Boston, Mass.

1 Gal. 100 Proof 1 metų senumo degt.

kurį sudegė apie 50 namų.
Kluonuose sudegė visi javai ir derlius. Nuostolių esą padaryta apie 50 tūkst.
auksinų.

Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston :{t)6O

»

Heras ir garantuotas Oi! Burneris duoda gerą šilumą; šeimtninkėms pasibaigia visi vargai;
nei pelenų, nei dulkių, nei malkų
kapot, nei anglių nešti. Kada šal
I
I ta atsuk, o kada šilta — užsuk.
Tai visas darbas!
Alės parduodam visokius Oil
btjmerhis.
ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 Broadvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA

I

J

PROSPERU? MARKET

>

LAIKRODININKAS

Vos keletą savaičių praslinko
ir dainavimo. Specianuo dienos’šio susirinkimo, o jau
les pamokas duoda
Valstijos Legislatūroje
kukli pradžia padaryta. Mūsų
vaikams.
vargonininkas
muz. Mamertas
1902 - 1903
Karbauskas apvažinėjo miestą,
Adresas:
Boston Board Aldermonas
aplankydamas visas vargonų Į98 Tonatvanda St.
staigas ir surinko reikalingas ži
1904-1905-1906-1907-1908-1909
Dorchester, Mass.
nias bei sužinojo kainas. Galop,
Jungtinių Valst. Kongrese
Stein'.vay Co. .jam parodė gražius
Tel. COLumbia 8053
naujausios Maminond išdirbystes
1910 - 1911
vargonus, kurių kaina su įtaisyBostono Majoras
niu labai mums prieinama. Pat
sai klebonas su vargoninku buvo
1914-1915-1916-1917
nuvykę tų vargonų pamatyti ir
1922-1923-1924-1925
anot .jo: “Tie vargonai bus mū
1930-1931-1932-1933
sų žmonių pasididžiavimas“.
Kad choristai žinotų dėlko .jie
Mass. Vast. Gubernatorius
BAIGĖ SLAUGIŲ
darbuojasi ir koki tikrai bus tie
1935 - 1936
MOKSLUS
vargonai, tai muz. Karbauskas
Pasirinkite vyrą su išsilavinimu ir patyrimu.
parūpino 20 bilietu ir koncertą
Carney ligoninėje (So.
Svmphony Hali, penktadienio va I
Boston) užbaigė slaugių
kare spalių 23-čią. Tą vakarą I
svečias muzikas iš Chicago. III.
mokslus keliolika mergai
gros tokiais pat vargonais, ko
Į JUNGTINIŲ VALST. SENATORIUS
čių, tarp kurių ir dvi lietu
kius mūsų bažnytėlė tuoj susi
vaitės: pp. M. Zapėnaitė iš
RINKIMAI, ANTRADIENI, LAPKRIČIO 3, 1936
lauks.
Lawrence ir Angelė Šmigelskaitė iš South Boston. JOSEPH H. HANKEN, 33 Wave Avė., Revere, Mass. Dar žodį tarsiu apie būdus
kaip manome sukelti pinigus.
Sveikiname ir linkime jau
Svarbiausias būdas tai išpardavi
nom profesijonalėm ge
mų dalyviais ir šiaip drau nėjimas knygučių. Jų yra arti
riausių sėkmių.
gijų veikėjais. Kas neturi tūkstantis atspausdintų. Visi t<1935 m. Federacijos kon nusiperka ]m> keletą lapelių. FraBAKERY
S,'Bloga įvyks sausio 9-tą, 1937.
greso protokolų knygos,
Savininkai:
Eikš Ballrooni. Cambridge. Mass.
praneškite, prisiųsim.
J.
Trušas
ir P. Gelžinis
Yra ir kitų būdų apart šių :
Lapkričio mėnesį pašvę
Mokesčiai ir aukos
Prisiekęs Advokatas <
Kepa iš geriausios rūšies miltų
skime kaatM^iškojo veiki- Į Federacijos centrą už kaip tai; koncertai, operetės, te- I juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
strėlių ir 11.
' ’Pritra'u- simokėjo :
I i krautuvėse North Brighton Uakcry
mė zstip
-Šį
vajų
sumanė
vietinis
choras,
duonos su raide “S”.
ie Tederacijos
Federacijos kaka 9-to skyriaus (Montello,
Veda visokias provas. Daro vi kime prie
bet sužinojom, kad ir iš šalies'
North Brighton Bakerv
talikiškas draugijas; nu Mass.) draugijos: Šv. Var
sus legalius dokumentus
gausime pagalbos. Seseles apsii
64 Lincoln St., Brighton, Mass. ■
rodykime joms, kad šiais do Draugija — SI.00; L.
817 E St. (kampas Broadvray)
ma raginti vaikučius, kad ir jie
Tel. Stadium 8411
visokių neramumų laikais, R. K. S. A. kuopa — S1.00; šias knygutes pardavinėtų: taip
South Boston, Mass.
katalikai turi sudaryti sti Šv. P. N. Prasidėjimo dr- pat ir suaugusiųjų parapijos di
Telefonas: Šou Boston 2732
prų frontą. Jei tam darbui ja — $1.00; Šv. Monikos lės per savo valdybas pasižada
Namų: Talbot 2474
reikės informacijų, Fede dr-ja — $1.00; Už Vil veikti. Tat jau gyva pradžia šio
racijos
konstitucijų, ar niaus pasus — $19.00; Vi sunkaus darbo padaryta. Žinoda
ko kito, tuoj rašykit į A. so — $23.00.
mi. kad gauname iš šalies pagalL.R.K. F. raštinę.
Liet. Darbininkų SąjunVisi sparčiai dirbame iir. Die
SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES i
vas
duos,
gal
per
Velykas
išgir

Kaip yra svarbu parapi gos mokestis — $10.00.
(GRIGALIŪNAS)
Leonardas šimutis, sime mūsų bažnyčioje švelnius, LIETUVIŲ GRABORIUS IR j
joj
turėti
Federacijos skvskambius garsus naujų vargonų,
BALSAMUOTOJAS
ADVOKATAS
, rių, labai įtikinančiai yra A.L.R.K.F. Sekretorius. o koks bus širdies smagumas
TURI NOTARO TEISES
598 East Broadtvay,
įrodęs Federacijos centro
tiems visiems, kurie dirbo ir pri 254 W. Broadway, So. Boston I
DIDELIS GAISRAS
Tel. Šou. Eoston 2590
SO. BOSTON, MASS.
narys Kun. Jonas Balkūsidėjo prie naujų vargonų realy
113 Ames St., Brockton, Mass.
bės. Tat, visi stokime j darbą ir I
Tel. 1761
Room 3 ’ nas savo referate, skaityTel. Brockton 390
Residence:
į tame 1935 m. kongrese, ManceviČių kaime, Ly- be jokių nereikalingų kritikavi- Gl/ven. vieta: 838 Dorchester
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048 j Referatas tilpo 1935 m. dos apskr., rugsėjo 18 d. mų atlikime savo dali aukodami
Tel. Columbia 2537
kongreso protokolo kny buvo didelis gaisras, per P«?al išgalės — prisidėkime prie
>s
9
šio vargonų vajaus.
Jinai ir Aš
goj. Jis vadinasi “Federa

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.
SOUTH BOSTON, MASS.
/oe. /CatKMSana* ir Peter Trečiokas

•

JUOZAS M. DILIS

1933 - 1936

1900 - 1901

Sullivan's Liąuors

251 W Broadway, So. Boston

I Tel. Trowbridge 6330.

JAMES M. CŪRLEY

Taisome visokiu lidirbysCių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

t »

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 Iki 6 ir nuo 6.30 iki 9 v. v.
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomls nuo 9 Ik! 6 vai. vakare.
Nedalomi* nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

(Politiškas Skelbimas)

Šiomis dienomis įvyko Nekalto
Prasidėjimo
parapijos
choro
; svarbus susirinkimas.
kuriame
į buvo nutarta įtaisyti bažnyčioje
naujus vargonus. Bažnyčia graži
ir reikalinga geri vargonai. Ne
' retas įvykis, kad per mišias kas
nors neatsitiktų su dabartiniais
vargonais.
Nustatytas bendras
vajaus planas, pagal kurį bus ga
lima sukelti fondas. Žodžiu, tas
kilnus
užsimojimas
vadinsis:
■ “Vargonų Vajus”. Tam darbui
išrinktas penkiii narių komitetas, kuriam asmeniškai vadovaus
vietinis klebonas kun. P. Juškaitis.

IŠRINKITE JAMES M. CURLEY

"•"im

X

• VARGONŲ VAJUS

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SIUNČIA PATYRUSĮ VYRĄ J J. V. SENATĄ
Kas norite pamatyti garsų pašaulyje veikalą “KRISTUS KA
KALIUS” ir išsinešti dvasinės
naudos, ateikite jo pamatyti kaip
seni, taip ir jauni. Šiuos gražius
paveikslus rodys ir lietuviškai
paaiškins A. Peldžius. Paveikslai
bus rodomi sekančiose vietose:
Penktadienį, spalių-Oct. 23 <1.
Panelės Švč. par. salėje Cambrid
ge. Mass. 2:30 vai. vaikams. 7:30
vai. vakare suaugusiems.
Sekmadieni. Spalių 25 d. Šv.
Petro par. salėje ant 5-tos gatvės
So. Boston. Mass.. 2:30 vai. p. I
pietų.
Sekmadieni. Spalių 25 d. šv.
'
Pranciškaus par. salėje. Lavvreni
♦•e. Mass. 7:00 vai. vakare.
Įžanga 25c. Vaikams 10c.

CIJAI

Sekmadieni. spalių 25 d. 9:30
vai.. Šv. Petro par. bažnyčioje į.„„i........ .............
Tel. S. B. 28O5-R Į vyks Šv. Mišios intencijai Lietu
-vos Dukterų po globa Dievo Mo
LIETUVIS
tinos dr-jos. Visos narės yra ra
ginamos ir prašomos atvykti i
par. salę su draugijos ženklais 9
Išegzaminuojii aki:
vai. Iš salės visos “in eorpore”
akinius
priskiriu
kreivas akis atitiemaršuosinie i bažnyčią.

TEL. SO. BOSTON 0558

KRISTAUS KARALIAUS PATARNAVIMAS ir PATYRIMAS
ŠIOS VALANDOS REIKALAS
GYVENIMAS IR DARBAI
MASSACHUSETTS VISUOMET
FUMOJE

GRAŽUS PAVYZDYS
Šiomis dienomis adv. Kazys
Kalinauskas, gyv. 33 Rttsemont
■St., Dorchester ir turįs ofisą
“Darbininko” name, 3S6 W.
j Broathvay, So. Bostone susitarė
su p. Dmi (iabriunaite, gyv. 1
llarrison Bark. Dorchester apsi
mesti. Adv. Kalinauskas rodo gra
žų pavyzdi mūsų jaunajai kartai,
ypač profesi jonalams, laikyda
masis obalsio: lietuvis su lietu
vaite. Sveikiname.

Kristaus Karaliaus šventėje,
spaliu 25 d., visi šv. Petro parapiečiai yra maldaujama priimti
šv. Komuniją. Per ankstybas mi
šias bus kalbamas
Rožančius.
9:30 \ ai. ryte, šventos mišios bus
giedamos Lietuvos Dukterų drau
gijos intencijai. Narės sueis baž
nytinei! salėn ankščiau, eis baž- '
VYČIŲ SUSIRINKIMAS
nyčion su ženklais, •los liendrai i
I L. Vyčių 17 Algirdo kp. mėne
eis ir prie šv. Komunijos. Bei
tas mišias eis prie šv. Komunijos sinis susirinkimas Įvyko ši sek
“in eorpore” ir Tretininkai. Per madienį. spalių 25 d.. Vyčių kam
sumą kviečiamos visų katalikiškų bary 2:30 vai. po pietų.
Kadangi artinasi žiemos sezo
draugijų valdybos atstovauti pa
nas
ir prieš mūsų akis stovi dide
rapijos draugijas ir organizuotą
li
darbai,
todėl širdingai kviečiu
ją visuomenę. Seks išstatymas
Švenčiausio Sakramento, skaity susirinkimą dalyvauti.
Susirinkime bus paliestas ir
mas Akto Žmonių Giminės pasi
kambario
išsita'isymo klausimas.
aukojimo Saldžiausiai V. Jėzaus
Taipgi kurie turite knygeles, grą
širdžiai ir Litanija.
žinkite.
Tuoj po sekmadienės taiki.
Visi dalyvaukite susirinkime!
tuokyklos 2 :30 vai. po picų.• įivvks
Valdyba,
parapijos salėje, \V. 5th St.. km______ _ _
.
tami Kristaus Karaliaus karalia- ŠV. MIŠIOS DR-JOS INTEN

3
į

STANLEY’S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

vimo garsiniai paveikslai. Įžanga
tik 25e., vaikams 10c. Vakare tie 9;3b vai. vakare. Lietuviai pasi
patys paveikslai bus rodomi La\v- naudokite proga Į
renee.
)

DAKTARAI

CAMBRIDGE, MASS.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

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

-------- ...---------------------------------------------------------------

2.

DARBININKAS

g-a u

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

DARBININKAS

Penktadienis, Spaliu 23 d., 1V36

3.

Liūdna Tragikomedija

kaziškie m s elementams, pranešimus iš Vilniaus —
Vietoj žydo Jagodos, ski- Trakų Storastos, kad vieriamas rusas Ežovas. Be r.ame, datuotame rugsėjo
to Cik’o komisaras Žuko 18 d., rašoma, kad storasvas pakeisti Prokofjevu. tija sulaiko veikimą tos
draugijos Pircipių sky
DARBO PARTIJA LAI riaus. Valkinyko valse. Tą
MĖJO NORVEGIJOJ
raštą pasirašęs vicestorasta ir duodamas dviejų sa
Oslo, Norvegija — Gene- vaičių terminas duoti vai
raliuose rinkimuose Dar vadai skundą. Antrame
bo partija gavo 71 atsto ' pranešime, daut o t a m o
vą ;
Konservatyvai 36: | rugsėjo 19 d., rašoma, kad
Kairieji Liberalai 23; Ūki tas skyrius uždaromas. Šį
ninkai 18 ir mažesnės par raštą pasirašęs patsai Sto
tijos 3. Nacionalistai ne rasta, taip pat ir čia duo
gavo nei vieno. Balsavo 90 damas dviejų savaičių ter
nuošimtis pilieAų daugu minas skųstis vaivadai.
moje distriktų, o viename ! Atrodo, kad dešinė nežino
distrikte 98 nuoš.
j ką daro kairė.

įsivaizduokit šitokią ga- tai numylėtas “tūzo” arlimybę.
(Nemačiusiems kliukas, ant kurio jis latai atrodys kaip neįtikėti- bai mikliai atliko ir proto
na galimybė, bet mačiu-' ir kojų gimnastiką. Tas
siems nereikia nė jsivaiz- į jam išėjo į sveikatą, nes f
K
duoti, nes jie žino, kad tai į ir sušilo, ir išsiprakaitavo,
faktas).
Į ir numetė naštą nuo širBendrafrontiečiai suren-, dies, iš kurios jis iškrausgė prakalbas
liūdniems tė visą ten susirinkusį tuVilniaus įvykiams paminė-' rinį. Tasai turinys tai ne
Kaip žinote, I. J. F0X didžiausia kailinių firma Amerikoje pereitą, mėnesį skelbė Rug
ti. Vieta ir vardai čia ne- j meilės giesmelė. Jo “vilnisėjo mėnesio kailiniu išpardavimą, kuriame buvo galima sutaupyti nuo 40 iki 70 nuošim
svarbu minėti, nes tas in- nio patriotizmo” įkarštis
čių. Moterys ir merginos, kurios gyvenate 100 mylių Bostono apylinkėje ir negalėjote at
cidentas paklius tik į pa- į pasiekė Ispaniją tik laikivykti Į krautuvę ir pasinaudoti tuo dideliu išpardavimu, parašykite p. Bernardui Koraiiėpinę istoriją. Svarbu nu- i nai. Iš ten vėl sugrįžo į Apiešti tos iškilmės daly-1 meriką su nekaltu šūksčiui, I. J. FOX lietuvių atstovui laišką ar atvirutę, o jis pribus pas Jus su dideliu kaili
viai ir jų darbai, kaipo ti-į
ti- į niu:
“jeigu pamatytum
nių pasirinkimu Į Jūsų namus, kur galėsite prisirinkti tinkamiausius kailinius. Ponas B
I
piškas bendrafrontieč i ų kunigą einantį gatve su
Koraitis lietuvėms duos tą pačią nuolaidą, ką buvo skelbiama rugsėjo mėnesį Tamstos
veiklos pasireiškimas. To šautuvu rankose, ar gi jo
sutaupysite didelius nuošimčius.
Priimame senus kailinius mainomis ir duodame gerą
Profesionalai, biznieriai, pramoninse prakalbose, be kitų ma-1.į nenušautum pirmiau, neSOCIALINĖS REFOR
I
kai,
kurie skelbiasi “Darbininke” tik
žesniųjų laisvaman i j o s iigu jis tave nušaus?” To
nuolaidą.
MOS — ŠTAI TIKROJI ini verti
skaitytojų paramos,
dievukų, kurie vien mik kių situacijų niekur nėra,
PRIEMONĖ KOVAI SU i Visi skelbkite* “Darbininke”.
Perkant kailinius tereikia įmokėti mažą depozitą' o paskui gulėsite palengva išsimokė
čiojimu roles papuošė, pa-! tai, rodos, bendrafrontieKOMUNIZMU
į
čiams
reikėjo
suprasti,
sižymėjo tikrasai devynių j
ti.
bedieviškų titulų nešioto-; kad tai nesąmonė, bet jie
Katalikų konferencijoj ! Presentincį. the New 199
jas, vienas garsus ir iškal- iĮ susivokė, ką kalbėtojas
Leitmeritze (Čekoslovaki-bingas advokatas. Pažiū į nori pasakyti. Ištraukė,
joje) ministeris Zajiček,
taip
sakant,
žodį
iš
jų
bur

rėjus,
tai tik stambus
kalbėdamas apie kovą su
/'ICAHI (l //l’
“bulvių tūzas“, bet jo tu nos. Garsiu delnų plojimu
bolševizmu, tarp kitko pa
rinys labai sudėtingas ir jie palydėjo savo vadą nuo
sakė:
■__________________ _ _
- -_
toks slidus, kad nesiduoda estrados.
— Ispanijoje bolševizmas
Taip kalbėdavo Zinovjeaprašyti. Jis ne tai Ke
ant kojų galėjo atsistoti
411 \vashington street
renskio,- ne tai Krylenkos vas ir jam panašūs povisų pirma dėl to, kad Is
Pažymėtina
tipas — gali būti ir vienas gromščikai.
panijos katalikai permair kitas, sulig reikiamųjų kad ir mūsų didvyris turi
žai rūpinosi viešuoju gy
aplinkybių. Gi reikalui at daug Zinovjevo ypatumų. Dviem metam praėjus na Štai pavyzdys: Jonas tu sirink apdraudos agentą, venimu ir kad nebuvo
segus, gali pasiimti ir Pu- Asmeniškai anysvelnis, a- mas sudegė. Beliko tik že ri namą su krautuve ir ap kuris supranta ir žino ap
kreipiama pakankamo dė
riškevičiaus bei Pobiedo- Dvmenkis buržuiškai nusi- mė. Petras tikėjosi, kad draudžia tą namą $6000 draudos sutartis. Nelaimei mesio į šalies socialinius
noscovo rolę. Jis garsus,, teikęs veidmainėlis, bet apdraudos kompanija jamii sumoje, pasiimdamas 20 ištikus kreipkis pas ji, reikalus”. Jėga kovoti su
nes teisme taip garsiai minioje tai tikras demago- išmokės $8000. Apdraudos: nuoš. savo rizikai. Gaisras kad gautum iš kompanijos bolševizmu, minist e r i o
FADA RADIO 260T
kalba, kad, sakoma, norii gas - provokatorius. Toki kompanija pareikala v o,i padaro $2000 nuostolių. teisingą atlyginimą. Nors nuomone, ilgesnį laiką ne
6
Tut>e
Superheteroteisėją nugąsdinti. Anglai,, tipai patys tinkamiausi kad Petras jai pristatytų Kiek Jonas gali gauti iš apdraudos kompanijų tur įmanoma. “Bolšev i z m ą įlyne vvith*i:niversal
.8 tube performanco.
klausydami jo taisyklin pogromams sukelti, bet sudegusio namo planus su apdraudos kompani jos. to įkainuotojai daugumoje
American aini l’olice broa<lmes turime dvasiškai nu Tunes
ciistš. Built-in Antenna: Illumina
gos, bet su akcentu taria čia ių rolė istorijoj ir bai smulkmenišku apskaitlia- Visą namą atstatyti kai yra teisingi, bet ir jie skute<l Aeroplane Dial: 5 in. AcoustiFranco Molą. virnu kiek toks namas kai nuotų $15,000. Kadangi bomis padaro klaidų, ir galėti, o ne kiek pasiten caily
mos anglų kalbos, tik vėp- giasi.
fitted Dynamic Speaker. Bute
kinti taip reikalingu ne \Valnut
Cabinet.
čioja ir nustebę šnibžda:
nuotų atstatyti. Petras nė namas yra 10 metų senu žmogus gauna mažiau, ne darbo šalinimu. Pirmoj ei
“by graciuos!” Tačiau lie
KAINA $24.95
nesuprato kam to reikia. mo, tai reikia atskaityti gu turi gauti.
lėj reikia sutvirtinti reli
tuviškai jis iškalbus kaip
Jam parodė paragrapą, 10 nuoš. amortizacijos.
Gaisrui įvykus nesam ginį šeimos, mokyklos ir
Ciceronas, deja, Ciceronas
kuris buvo įrašytas sutar Taigi namo tikra vertė dyk žmogaus, kuris tau visuomenės pagrindą”.
Turto
savininkai ap- tyje (policy), kad tokis $13,500. Jonas pasiėmė 20 žada išgauti iš apdraudos
su Katiliuos siela. Lietu
viškiau kalbant, jis iškal draudžia savo namus ir reikalavimas turi būti pa nuoš. rizikcMfrgtai namas koippanijos dideles sumas
DĖL TRAUKINIO NE
bingiausias tada,
kada kitokį turtą dėl to, kad jie tenkintas. Petras pristatė turėjo būti ^apdraustas pinigų. Toks žmogus tik
LAIMĖS NUTEISĖ
jam tenka apie neigiamus labai dažnai yra priversti planus. Kompanijos įkai- $10,800 sumoje. Jonas bu išnaudos ir padarys nuos
SUŠAUDYMUI
tai daryti mortgičių laiky nuotojas peržiūrėjęs, pa vo apdraudęs savo namą tolių. Viską reikia smulk
dalykus kalbėti.
Prieš jį stovi Vilniau^’ tojų. Bet yra žmonių, ku- siūlė
Petrui $4,68(^.OO. tik $6000; gaisras padarė meniškai surašyti ir rū
Maskva, Rusija —Sovie
problema. Bet Vilnius jam •ūe apdraudžia savo turtą Petras reikalavo visos su $2000 nuostolių. Apdrau pestingai kiekvieną daik
tų
komisarų teismas nu
nė motais. Tai miręs klau kad jį apsaugoti.
MODET. 26OV
mos, būtent, $8000. Bet dos kompanija pagal su telį įkainuoti.
teisė sušaudymui trafiko <> TulieFADA
Bet labai mažas nuošim kompanija pagal sutarties tarties (policy) Jonui su
*l'niversal Stųierheterosimas. Jam reikia dramaKiekvienam gali geriau direktorių E. Sitnikovą ug <lyne in Ivory Plastic cabinet.
tingų situacijų, ir jo lak’ tis turto savininkų žino ar teisingai pasiūlė $4.680.
siai
patarti suprantąs an- traukinių nelaimę Kauka Tunes American aini Police Broad I
tinka išmokėti nuostolių
iraudos
sutarties
(policy)
vaizduotė bematant atsi
casts. 8 tube performance; built-in
Namas, kada savininkas tik $1111.11. Jonas turi draudą agentas, kuris toje ze. Šešis kitus geležinke antenna
;
illuminated
aeroplane
duria Ispanijoj. Čia tai burinį, nes agentai jiems pirko, buvo vertas $7000 pridėti $888.89. Vadinasi, srityje specializuojasi; tas
dial; 5 in. acoustically fitteil dy
lio
darbininkus
nuteisė
tiek įspūdžių, kad nors neišaiškina, o yra ir tokių ir žemės sklypas $3000. namo savininkas turi pri kuris supranta namų sta
nuo 3 iki 10 metų kalėji namic speaker. Size: 7% in.
maudykis. Jis čia gerai o- agentų, kurie patys nežino Žemė, skiepas, kanalizaci dėti iš savo kišenės.
tybą; tas kuris taiso gais mam
KAINA $24.95
rientuojasi ir greit suran kas yra įrašyta sutartyje ja nesudegė. Todėl namas
ro
sunaikintus
namus.
Ką turi daryti savinin
Turto savininkai kartais turėjo būti apdraustas tik
da savo kalbai temą. Kal
T A N L E Y’ C
kas,
kad neturėtų nuosto Reikia žinoti, kad staty SULAIKĖ IR UŽDARĖ
ba apie Ispanijos kunigus. turi perdaug apdraudos, c $6500 sumai. Tai dar ne
bos
medžiagos
kainos
ir
lių?
(Bendrafrontiečiams nors ’abai dažnai permažai.
RADIO SHOP
viskas. Kada namas sude
statybos darbininkų algos
Kada
savininkas tur gė, tai namų statybos me Pirmiausiai reikia tinka dažnai keičiasi. Taigi tuo Vilniaus Rytojus rašo,
dėl formos reikėjo pa
kad rūgs. 22 d. Lietuvių
mai įkainuoti namą. Tą
343 W. Broadway
klausti, ką tas turi bendra perdaug apdraudos?
i
džiagos kainos buvo 20%
se
reikaluose
gali
pataršv.
Kazimiero
draugijos
gali
padaryti
tik
žmogus,
*
So. Boston 0558
Šis klausimas svarbus žemesnės. Apdraudos su
su Vilniaus klausimu, bet
’
nauti
tik
specialistas.
centro
valdyba
gavo
du
ir jiems Vilnius tik tiek Pavyzdžiui, Petras pirko tartyje buvo įrašyta, kad kuris yra apsipažinęs su
Jonas S. Mešlis.
terūpi, kiek ir kalbėtojui). namus 6 metai• v* atgal už namui sudegus, nuostoliai namų statyba. Toliau, pa-'
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Tuoj pasirodė, kad Ispani $10,000. Jis išpirko ap bus atlyginti tik tos die
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daikjos ir ne Ispanijos kunigai draudos $8.000 sumoje. nos
kainomis. Atėmus
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoku, nes jie parduoda švie
20/S belieka tik $5200.
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
Kadangi Petro namas bu- —
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
vo 10 metų senumo, tai į- DVI LIETUVAITĖS IŠ
RIAUŠĖS MAŽĖJA
kainuotojas atskaitė 10 AMERIKOS Į LIETUVOS
INDIJOJ
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
nuošimtį amortizacijos, ir
UNIVERSITETĄ
CASH MARKET
48 Crescent Avenue,
vietoj $8000 Petras buvo
Bombay, Indija — Spa
Povilas Baltrušiūnas, sav.
Telephone Columbia 6702
nriverstas paimti $4680.
Kaunas — Šiomis dieno lių 22 d. — Policija ir len
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120

MOTERYS ir MERGINOS
PIRKITE KAILINIUS DABAR!
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

BROCKERT’S ALE

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

v •

Kas kaltas, kad taip įvy mis laivu “Berengaria” at i gvosios pėstininkų pulko
29 Savin Hill Avenue,
K. ŠIDLAUSKAS
ko? Petras tų visų smulk vyko iš Amerikos vienuo kareivių dalys baigia nu
DORCHESTER. MASS.
918 E. Broadvvay
menų nežinojo. Gal neži lės kazimierietės Sės. M. malšinti riaušes, kurių,
45 Hampden St.,
Tel.
SOUth Boston 9367
nojo ir agentas, bet jis tu Perpetua Gudaitė ir Sės. metu jau užmušta vienas
Pristatau
Ice Creamą ir užkan
Tel. HIGhlands 4855
rėjo žinoti ir Petrui paaiš M. Rozarita Balsevičiūtė. žmogus ir 6 sužeisti. Areš
džius piknikams ir visokiems
R0XBURY. MASS.
kinti. Vadinasi agentas Abi studijuos lituanistiką tavo 150 riaušininkų vadų.
parengimams.
pardavė Petrui daugiau Teol. - Filosofijos fakulte
apdraudos, negu jam tik te. Studijoms lėšas parū KODĖL ATLEISTI BY
rai reikėjo.
pino amerikiečių “Motinė KOVAS IR JAGODA
Namų savininkai turėtų lės” draugija.
apsižiūrėti ir bereikalin
JONO EV. BL. PASALPINC
Kaip “S.” praneša, so LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. DRAUGUOS
gai nemokėti pinigų už ao- SOCIALISTAI PUOLA
VALDYBA
vietų Rusijos komisaro PO GLOBA MOTINOS SVČ.
draudą. Apsidrausti tik
Pirmininkas Juozas Svagidys,
— Eva MarkslenA,
SOCIALISTĄ
Rykovo pašalinimas ir Ja- plrmlninkė
601 6th St, So. Boston, Mass.
tokia suma, kurią galėtų
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
godos
paskyrimas
turi
gi

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
gauti iš kompanijos na
78 Marine Rd, So. Boston, Mass.
— Ona JanklenS,
Paryžius, Prancūzija — lesnę priežastį, būtent, tuo ^ice-plrm.
mui sudegus.
1428 Colnmbla Rd, S. Boston, Mass. I’rot. RaSt. Jonas Gllneckia,
5 Thotnas Pk, So. Boston, Mase.
Massachusetts valstybė Radikalai socialistai, ku norima galutinai apsidirb Qrot. RaSt — Elizabeth Oialls,
Fin. RaSt. Aleksandras I va Aka,
ti
su
senosios
opozicijos
Boston. Maaa.
111 H. St So. “
1514 Colnmbla Rd, S. Boston, Mass. .
je yra paprastas dalykas rie suvažiavo į savo meti
Tel. ŠOU Boston 9282
lėlininkas Pranas Tulelkia,
liekanomis.
rin. RaSt — Marijona MarkonlntA, 1 109 Bowen St, So. Boston. Mass.
apdrausti namus, kuriuose nį kongresą, spalių 22 d.,
\Vhipple Avė., Rosllndale, Mass. Maršalka Jonas Zalkls,
yra krautuvės, ofisai, dirb smarkiai puola premierą Kas liečia Jagodą, jo pa i 29 Tel.
Parkway 0558-W
7 Wfnfleld St., So. Boston, Mana.
*uvės mokyklos ir t.t., Leon Blum, socialistą, dėl žeminimo priežastis visai ■Sdinlnkė — Ona StaninlintS,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
kiekvieno mėnesio.
faip kad savininkas pats jo politikos vidaus ir Is kita —SSSR, politika kas 106 West 6th St, So. Boston, Mass. I 2čiąvainedUldienj
salčj, 492
Oarkdart — Ona Mlzglrdleni,
-po -piety.
- Parapijos
nasiima dali rizikos. Toji panijos klausimais. Radi- kart labiau įgauna nacio 1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. ESt, So. Boston, Mass.
rizika, kurią savininkas | kalai reikalauja, kad val- nalinę tendenciją ir todėl Kasos Globėja — E. JannSonlenė,
7:9f» ra] *wk*re. p<>b«itnyrii>6j avė*
pasiima gali būti 10 ar 20 džia gelbėtų Ispanijos rau- duoda pirmenybę grynai 1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass
savo susirinkimus laiko kas Visai* dtaurijoa reik*lala kreipkite*
rusiškiems, ar rusų kau- draugija
nuošimeių pagal sutarties, donuosius.
pa* protokolų raitininką
antrą utarninką mėnesio.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

•

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APTELINKfiS BROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavė

ja* lr Dirtribuforins CHARLES WAYSHVTI.LE, pristato alų baliams,

L,

restoranams Ir aludlms. Saukite; Ded. 1731.
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Penktadienis, Spaliu 23 d., 1936

DARBININKAS

V

1 sprendžia tos problemos,
kurią iškėlė Lozorius. Ši
(THE W0RKER)
tos draugijos net visai aPublished every Tuesday and Friday escept Holidays such as
zoriumi, prislėgtas mokes nos problemos nespren
KRIKŠČIONIŠKAJAI
New Year, Good Friday, Memorial Day, Iadependence Day,
SOCIALINEI SĄŽINEI čių naštos, apgalėtas di džia.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
IŠJUDINTI
džiųjų magazinų ir sindi
Vilniaus krašte lenkai’ giau, kaip 10.000 jų lieka
--------------- by-------------Lozorius skundėsi, kad
katų.
Ūkininkas laukia
paskutiniaisiais met a i s ar visai be jokio moksio,
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN K. C. ASSOCIATION OF LABOR
"Buvo vienas turtingas žmogus, trupinių nuo turtuolio sta- jis badauja, kad
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
jo vaikai neturi šiltų sudarė nepaprastas sąly ar verčiami lankyti lenkiškuris vilkėdavo purpura ir plo
Mass. under the Act of March 3, 1870
'
lo,
nes
produkciją
sume

niausia drobe ir kasdien puikini
drabužių, kad jie nema gas lietuvių švietimo ir 1 kas mokyklas. Dabartiniu
Acceptance for mailing at spectal rate of postage provided for in Section 1103
pokyliaudavo. Buvo taip pat vie chaninusi šalių konkurento saulės šviesos, kad kultūros darbui. Lietuviš metu Vilniaus krašte vei
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
nas elgeta vardu Lozorius, kuris
1
cija
pavertė
niekais
jo
gulėjo pas ano duris, pilnas vo
gyvena drėgname rūsy kos mokyklos turi pergy kia dvi pradžios mokykPRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION KATES:
čių. ir geidė pasisotinti krintan trūsą, ir jo darbo vaisiai
venti tikrą Golgotą. Tai ' los, Švenčionių krašte —
Amerikoje metams .................... $4.00
Domestic yearly ............
je.
čiais nuo turtuolio stalo f
i
l
avo"
P
as
idarė
juokingai
pigūs.
Užsieny
metams
........................
$5.00
matyti iš šių skaičių. 1926 15, ‘Kultūros’ draugijos įForeign yearly ............ .
niais, bet niekas jam neduodavo".
Viena kart savaitėje metams $2.00
Domestic once per week yearly
Tą
pačią
valandą
jam
jo
žmonių neturi
(Luk. 16, 19-21). Milijonai
1— 1927 mokslo metais lie vairiose vietose yra 4 mo
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Foreign once per week yearly
guodėjai
daugiausia
kal

tikro
rytojaus.
Milijonai
tuvių privatinių mokyklų kyklos ir visame Vilniaus
Lozorius visados yra
bėjo
apie
sielą!
Tai
buvo
Vilniaus krašte buvo 147. krašte yra 2 lietuviškos
South Boston, Mass. prie mūsų durų. Šiandien žmonių dirba nežmoniško
366 West Broadway
toks
dialogas,
kuris
istori

se
sąlygose.
Milijonai
Jose mokėsi 4.497 vaikai. gimnazijos. Iš viso dabar
i jo vardas — milijonai.
Telephone SOUth Boston 2680
visiškai neturi joje paliks labai gilių pėd 1934 — 1935 metais tie lietuviškai privačiai mo
Jis yra toji žmonių klasė, žmonių
sakų. Ir šitas dialogas kas skaičiai sutirpo ligi 36 kosi
vos 700 vaikų. Gi su
kuri yra didžiausia ir sy darbo.
1
I
Kuo šiandieninis Lozo- kartą aštrėjo. Iš jo kyla mokyklų ir 1.732 vaikų, gimnazijomis jų mokosi
kiu vargingiausia. Milijo
nai žmonių šiandien neturi rius skiriasi nuo bibliji- konfliktas. Daug guodėjų Lygiagrečiai išaugo len- 1.030. Lenkai be viso to
Daug šiandien kalbama apie stoką meilės tarp būtiniausių pragyvenimui nio? Tuo, kad dabar jis buvo išžudyta... Tuomet, kiškos, neva lietuvių kai- dar prasimanė egzaminuožmonių. Ir kalbama nebereikalo. Tikroji meilė žmonė dalykų ir net miršta badu nebeguli, Šiandien Lozo- nesigilinant i jo moralinę ba, dėstomosios mokyklos ti lietuviškų mokyklų vaise reta, tiek reta, kad apie ją kartais tenka tik pasva tik dėl to, kad daugelio o- rius pakyla ir reikalauja ir materialinę padėtį, į di arba pusiau lietuviškos kus. Tų egzaminų vaikai,
joti. Tačiau apie ją vis dėlto svajojama ir pripažįsta ficialių krikščionių sąžinė; savo teisių, Jis yra žmo- dįjį jo skurdą, Lozoriui mokyklos. Per tą laiką to žinoma, neišlaiko ir tuo
buvo prikaišiojama, kad kių mokyklų atsirado 69 būdu mokyklose lieka vos
ma jos reikalingumą. Tai daroma krikščionijoje, kuri jau keletą amžių veda ne- gus. Jis nenori išmaldos,
su 3.740 vaikų. Jeigu išei- keli vaikai. Kai kuriose
Jis reikalauja socialinio jis esąs materialistas!
meilę ne tik teorijoje pripažįsta, bet stengiasi ją įves sibaigiantį flirtą su libeIš
savo
pusės
jis
mums
ti iš statistikos duomenų, Vilniaus krašto vietose la
teisingumo, bet visų pir
i z m u.
ti į gyvenimo programą. Tos pastangos nevisuomet ralistiniu kapital
•
prikaišioja spiritualizmą, tai visų lietuvių vaikų Vii- bai trūksta mokyklų. Štai,
meilės' ma socialinės meilės.
amžių
yra sėkmingos, ypač kai iškyla karai, sukrėtimai, re Pirmųjų
principą mes pakeitėme Daug kas bandė jam. už- kaip egoizmą ir hipokrizi- niaus krašte turėtų būti a- Lydos apskrityje dėl benvoliucijos, perversmai ir tam panašūs dalykai. Tose vad. teisingumo
principu, čiaupti burną. Bet jis šau- J4- Lozorius dažnai girdė- pie 15.000, bet deja, dau- dro mokyklų trukumo 16.gyvenimo tragedijose artimo meilė neįmanoma, nes ............................................... '
____ kad
__ ____
----------- 000 vaikų nelanko jokios
ir duodam dešimtinę iš rū- kė taip garsiai,
visuo- J°» kad reikia kantriai
peštynes ir žudymai yra diametraliai jai priešingi. J tų ir mėtų, kaip tie Seno- menė turėjo
fenzyvos poziciją, kad mokyklos. Negeriau yra ir
jį išgirsti kentėti savo skurdą, nesi
1
Bet kada ateina taika ir grįžta normalus gyvenimas, į jo Įstat. fariziejai. “Vieš- Tuomet labdaringos po- skųsti savo vargais, tikė
jis virto uždara ben- kitur. Lenkiškos gimnazidruomene, kad jis nesu- jos taip pat pustuštės,
tai artimo meilė krikščionijoje vis dėlto ima pasireikš patie, argi aš nedaviau nios ir panelės susiorgani-’kis amžinos laimės kitame
gebėjo
Kristaus darbo tuo būdu, Vilniaus krašte
ti. Apie ją ne tik kalbama. Visuomenėje pasirodo la penkių dol. Vincento a zavo,
surengė loterijų, gyvenime, nes šitas gyve
išplėsti visoje žmonijo- lenkai varžydami lietuvių
bai kilnių pasišventimo darbų. Greta jų atsiranda ir! Paulo draugijai? Ar aš ne rinkliavų, balių ir vėl da nimas yra tik kelionė, tik
je...
švietimą ir kultūros dar
smerktinų prieš artimo meilę nusikaltimų, nes žmo- i dalyvavau labdarybės ba vė mūsų laikų Lozoriui — šešėlis ir žolė lauke. Tas
viskas
gerai,
bet
reikia
at

gaus prigimtis kaitaliojasi — čia myli, čia nekenčia.! liuose? Ar aš nepaaukojau išmaldos! Gerai. Jų rūpes
Krikščionys paliko savo bą, tą kraštą stumia į
Bet, pakartoju, krikščioniškoji ideologija nesiliauja atliekamos suknelės lab tingumas girtinas. Išmal minti šv. Tomo užmirštas pašaukimą įkūnyti pasau skundą ir tamsumą. Tsb.
da visados bus reikalinga, posakis:
lyje (dieviškąją idėją),
meilę skelbusi ir ją gyveniman vykdinusi, nors tai ir daringai loterijai?”
Šiandieninis Lozorius y- net geriausios socialinės
“Badaujantį visų pirma atpirkti ir prikelti žmoni
labai sunkus uždavinys, žodžiu, kaip ten bebūtų su
ra
ne
tik
darbininkas.
,
reformos
neišgydys
visų
reikia pavalgydinti, o ją” (R. de Castilon S. J.
gyvenimo įvykiais, vis dėlto krikščionių galvosenoj i
Jis yra ir smulkus prej ligų ir nepanaikins viso
tik paskui jam sakyti “Unitas”, 1936).
artimo meilūs principas neišdyla.
pamokslą”. (2 2 ae, q.| Lozorius mūsų šiandien
Prisižiūrėkime dabar tai žmonijos daliai, kuri | kybininkas ir ūkininkas. ; skurdo. Bet labdaringos
Prekybininkas virto Lo- draugijos anaiptol neišnekenčia dėl to, kad mes
32, a. 1.).
paneigia krikščionybės principus. Tuoj pamatysime, į
jį per maža mylėjome. Kol
kad išsižadėję krikščionybės idėjos, tie žmonės auto-;
aukso valiutų nuvertinimu, mums teko patirti, kad Ir Lozorius patikėjo šū-i socialinę mūsų sąžinę val Soaliu 25 d. — lapkričio 2,
‘ 207 York St.
mačiai paneigia artimo meilę. Ne tai, kad jie gyveni- j
Lietuvos vyriausybė ir Lietuvos banko vadovy kiui: religija esanti liau dys teisingumas
(labai
Brooklyn, N. Y.
dies opiumas. Religija nu dažnai farizeiškas),
me meilės nepraktikuoja, bet atmeta jos principą. Jų į
nec Lapkričio 8 d. — 1-5,
bė, kaip ankščiau taip dabar, yra griežtai nusiskreipianti vargšų sąmonę
ideologijoj pirmąją vietą užima klasių kova. Sykį pa- i
4557 g. Wood St.
tačiusios kitų kraštų pavyzdžių nesekti ir lito nuo jų vargų, nuo jų prie- meilė, tol Lozoriaus prosiėmę tą uždavinį, jie kursto vieną žmogų prieš kitą.
nebus išspręsta.
Chicago, III.
vertės nemažinti. Lietuvos vyri;
’iąi^be ir Lietu- spaudų, ji užmigdanti jų blema
Tuo būdu meilės vietą pas juos užima kerštas ir nea
Mes
nekartą
vilkiname
tol,
Lapkričio
16 d.
22,
turi pakan- teisėtą pyktį, nepasitenki
vos bankas dabartiniu metu taiį
717
W.
18th
St.
.
pykanta. Sustatę du žmogų, krikščionį su krikščiony
kol
prievarta
atimamos
karnai priemonių lito aukso vertės pastovumui iš nimą ir maištavimą. Lo
Chicago, III.
žemės, sugriaunamos bažbės priešu, ar, aiškiau kalbant, kataliką su bolševiku,
laikyti ir galimai spekuliacijai kelią užkirsti”.
zorius todėl paneigė reli nyčios ir vienuolynai, nu- Lapkr. 29 d. —gruodžio 8,
tuoj pamatysime griežtą skirtumą. Katalikas jaučia
Tas paskelbimas, matomai, buvo reikalingas Lie giją, kiekvieną religiją.
si nusikaltęs, jei nusideda prieš artimo meilę; gi bol tuvos piliečiams perspėti, kad nesiduoti) spekuliantų Šiandien jis yra nihilistas plėšiamas nuo altorių au-į 432 Windsor St.
ksas, o varpai sulydinami _ Cambridge, Mass
ševikas jaučiasi nusidėjęs, jei neatkeršyja buržujui. gąsdinami ir išlaikytų pusiausvyrą. Bet kokioms pa savo dvasia, kaip pirmiau
granatomis. Ar aukso žie- TrU04z10 m. 1«> d.
2o,
Jei katalikas kartais kam atkeršyja, tai jis tai pada saulio biržos fluktuacijoms kilstant, žmonių mintyse j buvo savo kūnu: nihil ėst
53 Capitol avė
dus ir kitus brangius pa
Hartford. Conn.
re' savo asmeniniam priešui už kokią nors skriaudą; sukyla nervmastavimas ir panika. Tuomi naudojasi in intellectu, quod prius
puošalus reikia aukoti tik 1937 m. vasario 22—28.
gi bolševikas keršyja buržujui tik dėlto, kad jis ne tos gudrūs spekuliantai ir drumstame vandeny gaudo žu non fuerit in sensibus!
tada, kai norima užka-Į 105 Main St.
klases žmogus. Katalikas keršyja dėl natūralaus šir vis, vadinasi, padaro sau pelno iš žmonių nugastavi- (Nieko nėra prote, ko pir riauti svetimą kraštą?
Athol, Mass.
dies sujudimo, gi bolševikas iš kieto neapykantos imo dėl krintančios valiutos. Stambiųjų valstybių pi miau nebuvo pojūčiuose).
Ar svetimos širdies už Kovo 1 d. — 14,
Kas mums reikia daryti
principo. Anas atleis savo skriaudikui, šits gi nie nigams mažėjant, bet kam natūraliai ateina mintis,
kariavimas nėra svar 64 Church St.
Lozoriaus
reikalavimų akad nedovanos nesavo klasės žmogui, nors jam nieko ;kad mažutės Lietuvos vąliuta ir gi tur kristi. Taigi
besnis dalykas?
Pittston, Pa.
blogo nėra padaręs. Matote koks milžiniškas skirtu čia Lietuvos vyriausybės ir banko perspėjimas kaip ki vaizdoje? Tik ne peikti praiaįmeti kovą su Lozo- Kovo m. 15 d. — 21.
jo materializmą ir organi riaus
258 Zerbcy avė
mas: viens pripažįsta meilės principą, nors kartais įtik yra vietoje.
neapykanta
yra
zuoti
prieš jį frontą. “Tikp

Kingston, Pa.
prieš jį nusideda; kits pripažįsta tik keršto principą
Negalima nepažymėti, kad toks ramus Lietuvos roji Krikščionybė nėra i- daug baisiau, negu Italijai
i.
Kovo
m. 22 d. — 28,
■’ pralaimėti karą su Etiopi
ir stengiasi tą principą ištikimai išlaikyti.
K. savimi pasitikėjimas ir mūsų išeivijoje sukelia išdi
! dealistinis spiritualizmas, Jja. “Jeigu Bažnyčia ne
19 Dennison St.
dumo, kad mūsų tauta ir jos sukurtoji valstybė taip eterinis, angeliškas, kuris taps vėl laiminčia Bažny
Luzcrne, Pa.
sumaniai tvarko finansinę savo būklę. Mūsų litukas, sielą atskiria ir izoliuoja čia, ji greitai virs kenčian Balandžio m. 12 d. — 18,
119 Tempei St.
i
kaip tas garstyčių grūdas, prasidėjo iš mažo. Bet gal nuo kūno...
čia ir persekiojama Baž
Nashua, N. H.
I
Beveik visų stambesniųjų valstybių pinigams su kaip tik dėlto jo nepasiekė finansinio siūbavimo ban
“Pagrindinė krikščioniš nyčia”. (Fr. W. Foerster, Nuolatinis laiškams adre
mažėjus, Lietuvos litas išlaiko savo vertę. Šiuo reika gos. Jis ramiai sau išsilaikė ant dugno ir dabar, kada
kojo moderniųjų laikų i Autoritat u. Freiheit, 240 sas: Rcv. Dr. M. Ražaiti';
šio pasaulio didžiūnai smunka, jis pamažėli kyla aukA. Me.
pasaulio klaida yra ta p. 1922).
lu gauname šitokį oficialų Eltos pranešimą:
Marianapolis College
r
K.
“D.”
kad jis pasitraukė į deThompson, Conn.
“Ryšium su prancūzų franko ir kaikurių kitų štyn.

DARBININKAS

Naujų Laikų Lozorius

Lietuviškų Mokyklų Golgota
Vilniaus Krašte

Meile ir Neapykanta

Lietuvos Litas

mą per tris dienas, bet ir keliolikai dienų pra > nebėra ruso, nebėra Muravjovo, nebėra tų, ku- pats ir versk kryžių. Mes nebedieviai, kad tai
slinkus leidimo vis dar nebuvo. Jo nesulaukė, rie kryžius laužydavo ir degindavo. Dabar darytume. Ir suimti mes prieš Dievą neisime,
’V'
o kryžius jau pašventintas ir visai nepatogu, brolis lenkas kad ir laikinai Marcinkonis val
Apstumdė juos komendantas Konig, apmu
kad jis vis ant žemės guli ir pagerbti -jo nie do. Tas pats lenkas, kuris iš viena su lietuviu šė ir paleido. Kreipėsi pas kitus. Pas išgamas
dėl kryžiaus ir katalikiškos bažnyčios su ru lietuvius, pas pabėgusius iš senos Šarūno pi
kas negali...
Laisvai aprašyti tikri faktai
lies — Merkinės. Pasitarnavo jam: Antanas
Jau ir gruodis atėjo. Greit naujieji metai. I su kovojo...
Ramiai kryžius galės stovėti. Jis dabar dar Mušinskas, Vladas Talačka, Juozas Pilevskis
' Greit baigsis Šventieji. Reikia statyti Kristaus
(Tęsinys)
garbei Kryžius, nes niekas iš dabartinių Mar- malonesnis, nes dėl jo pastatymo vargo daug ir iš Lynažerio kaimo Vladas Karašiauskas.
— Ar jis Dievo nebijo, ar kas jam yra, kad įeinkoniečių nesulauks kitų šventų metų, nie turėta. Beveik visi metai laukta, visi metai
Jie visi tat gruodžio 7 dieną, 4’vai. vakarą
jis taip kalba... Malkom supiauti liepia. Nesu kas negyvens šimto metų. Tai vienintelė šven kryžius žemėje gulėjo.
su kastuvais ir virvėmis atėję pradėjo kasti ir
Jis stovės ir žmonės eidami pro šalį kepures griauti, traukti virvėmis kryžių. Jų negarbin
lauk imas! Ir dar tiek daug smūtkelių pripir- tųjų metų proga pagerbti Tą, Kuris vargus ir
kilos, žemai galvas lenks.
kome’ ir pagražinimų visokiausių pridėjome. ; nelaimes lengvina. Statykime.
go darbo sargybon atsistojo pats komendan
I
Koplytėles sustatėme. Statysime ir gana...
Ir gruodžio 6 dieną, prieš Dievo Motinos 7. ATLEISK JIEMS, NES NEŽINO KĄ DARO l tas Adam Konig ir du jo policininkai — An— Ir lietuviškos spalvos galėjo palikti, juk gimimo šventę, lygiai 12 valandą dieną, Mar
drzejczyk ir Plonski. Jie neleido niekam arBuvo
gruodžio
7
dienos
vakaras,
4
valanda.
patys lenkai mūsų spalvas vartoja.
cinkonių miestelio viduryje, smėlingoje aikš- * Po ilgo rudens sušalusioje žemėje baltavo pir čiau prieiti. Su šautuvais iš tolo visus vijo.
— Taigi,
gražiausiai
atsimenam,
kai
1930
me

Po ketvirtos valandos staiga sujudo visas
otėję prieš bažnyčią, pakilo aukštas, dviem
tais agituodami lietuvius dalyvauti Varšuvos i skersiniais, gražiai padabintas, didingas, jubi- masis sniegas. Prie naujai pastatyto kryžiaus Marcinkonių miestelis. Visi subėgo miestelio
Marcinkonyse sukinėjosi policijos komendan aikštėn prieš bažnyčią, nes iš ten visi išgirdo
seimo rinkimuose išleido lietuviškus atsišauki lėjinių šventųjų metų atmintis — Kryžius.
tas Adam Konig. Matyt, sulenkėjęs vokietys,
mus, tai jie visi buvo lietuviškom spalvom iš
nepaprastą trenksmą. Kryžius griūdamas taip
kaip
lygiai
surusėjęs
vokietis
Klingenberg
Suklaupė
prieš
šį
kryžių
moterys
ir
vyrai,
teplioti... Tada jie nesipiktino mūsų spalvomis,
sugriaudė, taip subildėjo, kad daug kas marė,
skriaudė
lietuvius
ties
Kražių
bažnyčia.
seni
ir
jauni,
nusilenkė
taip,
lyg
būtų
matę
sa

o dabar, kai tnes kryžių toms pačioms spal
jog kur žiemą perkūnas trenkė, ar namai su
vo pastatytame kryžiuje patį Kristų kybantį,
Adam Konig buvo suėmęs Marcinkoniškius griuvo.
voms buvom nudažę, tai nepatiko...
— Nekalbėkime apie tai. Nudažyta dabar vie lyg būtų patys savo vargus ir nelaimes ten J lietuvius: Praną Tamulevičių, Praną Kumpą,
Kryžius gulėjo žemėje. Visas sutriuškintas,
✓ Daminą Averką ir Urboną. Suimtiesiems liepė dviejose vietose įlūžęs, koplytėlė ir Kristaus
na spalva, tai ir gana. Testą būna. Tik kaip pakėlę...
čia dabar pastačius ir Dievulį pagerbus.
•' Po tiek daug rūpesčių, po tiek daug vargų eiti kryžių išversti, nes, girdi, Konig’ui Gardi kančia, smūtkeliai visi sutriuškinti, sunaikin
Nuvžiavo Gardinan pas Storastą. Tai buvo pagaliau Dievui garbė viešai pareikšta. Dabar; no Storasta įsakęs tai padaryti.
ti, visi pagražinimai per niek nuėję...
lapkričio 21 dieną. Storasta žadėjo duoti leidi- niekas nedrįs šio kryžiaus niekinti. Juk dabar — Jei ponui komendantui kas įsakė, tai eik
(Bus daugiau)
/
Vincą Uždavinys.

Kryžių Zemeje

f

-

1

Penktadienis, Spalių. 23 d., 1936
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DARBININKAS
tos mišios. Džiaugėsi geri katali- ] TRIDUUM PRIEŠ KRISTAUS
kai žmonės, džiaugiasi mūsų dva- į
KARALIAUS ŠVENTĘ
sios vadai. Visiems buvo malonu, , Kad tinkamai prisiruošti prie
kad mūsų parapijos ŠŠ. Sakra- I Kristaus Karaliaus šventės, ketmento metinė iškilmė praėjo taip virtadieni, penktadieni ir šeštaĮspūdingai, taip laimingai, suteik dietų vakarais yra ypatingos su
dama tiek daug malonių mūsų I sū partiokslais pamaldos. Nors vižmonėms.
j si gali dalyvauti pamaldose, ta-

■ ėiau parapijos vyrai sekmadienį
j buvo kviečiami ypatingu būdu
pribūti. Kristaus Karaliaus dieKad parodyti savo meilę Kris : noje, suma bus su išstatymu šš.
tui Karaliui, sekantieji vyrai ap i Sakramento ir bus adoracija per ,
siėmė būti Jėzaus Vardo dr-jos visa diena. Vakare ivvks šv. Va*
*
PROCESIJOS
I apaštalais. Jie apsiėmė per atei- I landa ir atkartojimas pašventimo
MŪSŲ KETURDEŠIMTĖ
I’rocesijos, kaip sekmadienį ry i nančilis tris sekmadienius pa žmonių giminės Kristui Karaliui.
Sekmadienį, spalių 11 vai. ryte!
te, taip antradienio vakare, buvo kviesti, pakalbinti visus vyrus
Antanas T.
prasidėjo mūsų parapijos didžio
iškilmingos. Ypač visus žavėjo katalikus Įstoti i ŠŠ. Vardo vyrų
ji metinė šventė — ŠŠ. Sakra
gėlių barstytojos mergaitės. Savo dr-ją, kurie dėl kokios ten prie
mento garbinimo dienos. Šv. mi
eiseną jos tarytum pinte pynė žasties vis atidėlioja tą žygi. An
šias atnašavo kun. dr-as Mende
gėlių vainiką. Ne mažiau alto tanas Strazdąusk-as, Feliksas Relis. Jam pagelbėjo profesorius iš Į
riaus tarnautojai puolė kiekvie- i kus. Albertas Žalnieraitis. TeodoKiekvienais metais laikMount St. Mary’s Seminarijos, i
Staigeris, Andrius Rėkus,
nam į akį su savo baltomis suta- Iras
;
raščio “Darbininko” naukun. Petras Coad ir arkivyskupi
nomis, raudonais kalnieriais it 5 Juozas Kvedera - sūnus. .Jurgis
jos kaneleriaus
pagelbininkas
■ Sakevičius, Gadeika. Antanas I- dai yra rengiamas milžiraudonais mankietais.
kun. dr-as Juozas Manus. Apeigų i
Pereit voška - sūnus. -Jonas Grcbliauc- niškas koncertas,
magistras buvo kun. Antanas Dukas, tėvas, Juozas Miliauskas ir tais metais koncerto die
CHORAS
binskas. šv. mišių metu pamoks
Jurgis Kamarauskas kas sekma- noje siautė baisi audra.
Choro giedojimas kaip mišių
lą pasakė patsai celebrantas.
Pasiryžimas iš kolonijų
į dieni stovės prie bažnyčios durių
metu sekmadiehj, taip per mišpa
I apaštalaudami: jie jmaiškins dr- buvo didelis. Reikėjo ste.rus per visus tris atlaidų vakarus
jos tikslą ir ragins visus dar ne bėtis iš jaunimo pasišven
i
buvo nepaprastai gražus. Panelės
DIDYSIS ALTORIUS
priklausančius. kad stotų Kris timo, kurie nors ir labai
Onos česniūtės išpildyti solo viKaip kas metą taip ir šįmet sus žavėti žavėjo, Visų giedoji- taus kariuomenėn, ginti Jo var baisioje audroje, vienok
Kristaus Karaliaus sostas buvo f mas bendrai rodė daug darbo, dą, ginti Jo teises, ne kokiu kitu pribuvo. Tai buvo didieji
paskendęs gėlėse. Dėka Sesučių daug prisiruošimo kaip iš p. .Jo ginklu, kaip tik savo gražiu pa- bažnytiniai chorai, vado
Kazimieriečių rūpesčiui, šv. Al no Čižąusko pusės, taip iš choro j vyzdžiu, katalikišku gyvenimu. vaujami Dvasios vadų ir
Šiai garbingai komisijai linkime
fonso bažnyčia yra žinoma vi narių.
chorų vedėjų, muzikų-vargražiausių pasekmių jų apaštališ
siems Baltimorės svetimtaučiams
gonin.inkų. Prisimena šie|
kam darbe.
kaipo gražiausiai išpuošta bažny

ŠŠ. VARDO APAŠTALŲ
KOMISIJA

.

.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

•
i
j
:

Kun. Steponas I*. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve

=1

das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; I’r. Maukus
— vicc-pirni.; V. J. Illavttckas — rašt., 7 klott St., tVorcester,
Mass.; < >. Sidabrienė — ižd., 6 Comniontvealth Avė., tVorcester,
Mass.: M. t rnioiiienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai: kun. 1’.
Juškaitis .
Keilaktorius, 421! tViudsor St., Cambridge, Mass.

I

mišių Šv. Kazimiero didy
fl sis choras, vadovaujant
Ijį muz. J. Žemaičiui, giedos.
Visi Blaivininkai dalyvaus
su vėliava ir priims šv.
Komuniją “in corpore”.
Todėl iš kitur atstovai nesivėluokite sykiu dalyvau
I ti šv. Mišių aukoje ir ben
droje šv. Komunijoje.
Seimo sesijos prasidės
pirmą valandą po pietų,
Šv. Kazimiero par. salėje.
šeštą valandą vakare
bus iškilminga puota ats
tovų pagerbimui.

Rengėjai.

“DARBININKO” BALIUS

VVORCESTER, MASS.
KRIKŠTAS

Kenneth Padriek
Antanas ir Magdalena
(Aliukonaitė) P:! dek neseniai susilaukė ° finelio,
i.urs spali’.1 18 d., tano
A anX
krikštytas vardu Kenu.eth - Jonas, Krikštino
kun. Au.p-. Petrai tis. Krikšto tėvais bu'’o Alfonsas
Patrick i- Ma’ i.. AFukonaitč.

¥Y< U ŠOKIAI
didieji
jaunimo
būriai
iri
SPALIŲ 29.
čia visam mieste atlaidų metu.
Sekmadienio vakarą pamokslą
FELIKSAS RĖKUS PAGERB jų vadai. Pirmieji pribuvo j
Antradieni, smili-’ 13 d.,
I’er visas tris atlaidų dienas šim
I
sakė kun. dr-o Mendelio brolis
TAS
Lavvrence
su
kleb.
kun.
P.
!
ivyko
Li 't. \
26 kp.
tai ir tūkstančiai svetimtaučių
Jonas; pirmadienio.rytą tą parei
ŠŠ.
Vardo
dr-jos
vice-pirmininJuru ir muz. - varg. p. Vis-,
■msirinkimas. kuriamo nu
iankė mūsų bažnyčią, gėrėjosi ir
gą atliko ką tik grįžęs iš šv že kas, mūsų draugijos dvasios vado
minu,
priešaky,
net
dviem
adoravo Išganytoją. Viskas buvo
tarta rengti “Harvest Fromės kun. Domininkas Mikšys; kun. Ant. Dubinsko ir visos drbusais.
Čia
pat
atsikaso,
taip meniškai surengta, kad atsi
iic” spaliu 29 d., Burgai pirmadienio vakarą tėvas Ignotas jos buvo nepaprastai pagerbtas,
KUN. J. J. JAKAITIS, M.I.C.
lankiusiems buvo gaila apleisti
Worcesteris
—
Šv.
Kazi

’ow. Davis Way. Įžanga 25
! Valančiūnas, šv. Kazimiero para- kuomet jis buvo paskirtas baldabažnyčios.
Tėvų
Marijonų
Provincijolas
Amerikoje,
šią
savaitę
miero
par.
vyrų
choras
su
centai. Visos vyčių kuopos
I pijos klebonas Philadelphijoj. o chimo nešėjas Kristaus Karaliaus
grįžta
iš
Romos.
Tėvas
Jake.it
..tis
buvo
nuvykęs
ir
į
Liemuz.
p.
J.
Žemaičiu
prieša

via viečiame^ d:
inlyvaut i
, 'antradienio rvtą kun. Paukštes dienos visos Baltimorės miesto
(Poliliskas Skelbimas)
chl.st„ri,, 1>ilsk,lti„j at|oiį„ viešam apvaikščiojime. Feliksas ky ir Aušros Vartų par. tuvą Grįžta pilnas gražių įspūdžių. Blaivininkai pir- šokiuose, p c v buss daug ii pamokslą pasakė pirmą kartą yra jaunas, bet darbštus, susipra choras su muz. - varg. J. mieji turės progos išgirsti Tėvo Jaka’čio įspūdžius vairumo,
Fr nk NaBalsiu
priešaky.
Čia
pat
vis
orl-rct
Blaivininkų Seimo, spa'ių ?5 d. š. m., Šv. Kazimiero
j,ankusįsmfls’1 p^puoj phu«- tęs būsiančios kartos parapijietis.
' delphietis kun. dr-as Batutis.
audros
lydimi
ir
aprėdyti
Taipgi
'ta. rengti
•Jis
niekad
neatsisako
prisidėti
lietuvių parapijoj, Worcester , Mass. Tėvas Jakaitis
I
MASSACHUSETTS
baltais
sniego
pūgos
dra

prie
bent
kokio
bendro
darbo,
nauju
nii
IĮ
ę. Kėglių
yra nuoširdus laikrašč io “Darbininko” bendradarbis
VALSTYBES
DVASINIAI ATLAIDŲ
kur mūsų tikėjimas arba mūsų bužiais pribuvo ir Lowellyga
pra'
žaidimus,
ir rėmėjas. Sveikiname Tėvą Jakaiti ir prašome savo
Lietuvių Kolonijose
VAISIAI
i tautos ir parapijos garbę galima lio Šv. Juozapo parapijos
įde-maujaįspūdžiais pasidalinti ir su “Darbininko” skaitytojais. Jaunimas ’
pakelti. Feliksai, dirbk ir n<pa- didysis choygą
^^>u
Dvasios
si.
Per visas tris dienas oras buvo
Montello, Mass. — Penktadie
ilsk!
P.STra.■
vadu kleb.
“Harvest Fro’ic” rengi
kaip tik išrinktas, saulėtas, gra
ny. Spalių (October) 23 d. 7 vai. .
kausku
priešaky.
Ir
jo
se-i
žus. neperšiltas nei peršaltas. Ry
mo
komitetą sudaro šie
vakare. Lietuvių. Tautiškame Na
Telefonas: Plaza 1350.
nutė
motinėlė
ir-gi
norėjo
•
tais
ir
vakarais
buvo
matoma
asmenys: p-!es 0. Mineme, GOS No. Main St. Kalbės: Dr.
daugelį
atliekant
išpažintį, o
išgirsti
chorų
koncertą
ir
C. J. Mikolaitis iš Lavvrenee. P.
Pilnųjų Blaivininkų S1'-- Iškilmingą Šv. Mišių au- kauskaii-.. O. Pnceia.uskaiI
prie šv. komunijos tai Dievo Sta
paremti “Darbininką” ir sivienymo Amerikoj0 Si- -^4 atnašaus Tėvų Mari jo- tė J. Bučius*.a-. F. Puza■i. Kazlauskas iš Bostono. CharGraborius ir Balsamuotojas
ji šalia savo sūnaus kuni dabrinis Seimas erasidėf
Ics Milės — kandidatas Į senato- ■ las buvo kelis kartus pripildytas
Provincijolas tam. 4 4. ra, J. Ala vešius, E. Petrai423 S. Paca Street
per kiekvienas šv. mišias. Antra
go, nebijodama nei aud
rius. Richard B. \Vigglesworth—..
Jakaitis, Jl.LC., kun. Dr\ tis ir M. Ymk''’
BALTIMORE, MD.
dieni buvo net septvnerios giedokiI.
ros, nei sniego įžengė į sa- spalių 25dieoą iSKi!mingo-ista!.k,ls
kandidatas Į kongresmanus ir k.
Korės-1. ?,I. Y.
i lę šalčio raudonumu pasi mis pamaldomis šv. Kazį-, ja .Pamaldos prasidės pen(Politiškas Skelbimas)
Lawrence, Mass. — Sekmadie
puošus. Tai buvo ypatingo miero
par.
bažnyčioje,! ’joliką minučių iki deny. Spalių (October) 25 d. 3:30
pasiryžimo vakaras. Pro- Worcešter, Mass.
I šimtos iš ryto. Laike šv.
vai. p<> pietų. Lietuvių Piliečių
vidence, Šv. Kazimiero pa
Klube, 41 Berkley St.. Kalbės:
rapijos didysis choras, va visur visi skaitlingai daly- nuoširdaus rėmimo “DarAdv. Juozas M. Vervečka iš Mondovaujant dain. - varg. p. vauti. Ir šiai LDS. kuopo bininko” metinio parengi
tello, kiti lietuviai, ir adv. RayGiedraičiui, kelyje audros se ir LDS. N. A. Apskri- mo visų kolonijų jaunimo
mond Schlapp, —■ kandidatas į
sugriebtas turėjo dėl au- čio suvažiavimuose įšneša ir suaugusiųjų prietelių,
valstybės senatorius, C. F. Neltobuso
nelaimės šaltyje iš- pageidavimus, kad “Dar savo skaitlingu atsilanky
son Pratt, kandidatas i valstybės
sibastyti visą naktį ir ne bininko” metinis parengi mu, deda visas pastangas,
kongresmanus.
Praleisti Jūsų Pinigus ir Kitų Piliečių Pini
90 Millbury St.,
pasiekę So. Bostono grįžti mas įvyktų rudenį arba kad būtų svečiai priimti’
prieš
aušrą į namus. pavasarį. LDS. Centras i- kuenuoširdžiausiai. Ir reiLowell, Mass. — Sekmadieny,
gus sumoje $24,100,000,000
į 3 Metus
AVoreester. Mass.
Spaliu (October) 25 d. 6 vai. va
Brocktonas,
telefonų miši ma tai dėmesin ir šiais škia vilties, kad ir šiais
(1933—1934—1935)... bent apkrauti be prie
kare. Merrimack Hali, 212 Merrinio sumaišytas dėl audros metais skiria ‘ Darbiniu- metais suplauks miųia i
žasties nereikalingais taksais.
maek St. Kalbės: Adv. A. O. Šal
suprato, kad net ir kon ko" parengimui Padėkavo- puikiai parengtą balių,
na iš Bostono ir kiti lietuviai; ir
certas esąs atkeltas. Cam nės dienos išvakarėse, tai
Tad visi kviečiami iš viPOPE OPTICAL CO
William E. Hurley”— kandidatas
bridge, N. P. P. M. didysis yra trečiadienį, lapkričio sų kolonijų atvykti į ‘Darj valstybės iždininkus. Pro f. FeAlbert K. Barker
choras su muz. M. Kar 25 d. vakare, šiais metais bininko” metinę pramogą.
iix Forte — kandidatas j valsty
bausku priešaky atvyko ir skiriama diena yra CamKada .Jums reikalingi aki
V ienas iš Rengėju !
bės gynėjus.
niai.
leiskite mums išegzami
su kitais chorais išpildė bridge N. P. P. M. parapinuoti akis ir pritaikinti aki
programą. Nashua pasku- joj, S Magazine St., Eikš
nius. Mes padarome dirbtinas
Worcester, Mass. — Ketvirta
tinėje
minutėje
prieš
vyk

akis.
Ballroom
svetainėje,
dieny, SpaJių (October) 29 d. 7
397 Main St.
Tel. 6-1344 (
stant susilaiko. Bostonas
Taksai Turi Būti Sumokėti Pirm Negu Gausi
vai. vakare. Lietuvių Piliečių
LDS Centras sudaręs
i
Worcester,
Mass.
sugūžėjo visoje 100% cho
Klube, 12 Vernon St., AVorcester,
Algą ir Jie Turi Būti Sumokėti Kolektoriui
parengimo lai k r a š č i o
• 275 Main St. Webster, Mass. i
ro pilnumoje su muz. R.
Mass. Kalbės:
Adv. Antanas
“
Darbininko
”
pramog
o
s
Pirm
Negu
Darbininkas
Bus
Apmokamas.
Juška priešaky. Štai ir
Kupka iš Montello, Adv. Suzana
komisiją, nutarė šiais me Pranešu, kad Moterų Są
šalnienė iš Bostono, Phillip Bovvsvečias iš Lietuvos Vilka
tais
pakeisti parengimo jungos Conn. apskričio
M. A. CIVINSKAS & CO.
ker. John Haigis. kandidatas į
viškio seminarijos prof.
programos
turinį.
Tai
yra
gubernatorius.
metinis suvažiavimas ikun. Ražaitis lydimas vie
LIETUVIS
su
tuo
tikslu,
kad
davus
vyks spalių 25 d., šv. Ka
tinių kunigų.
PAMOKSLININKAI

POLITIŠKOS PRAKALBOS

Sidabrinis Blaivininkų Seimas

JONAS GREBLIAUCKAS

Mr. & Mrs. Balsuotojau

TAIP NEGALIMA
DARYTI . . . .

AUKŠTI TAKSAI —
MAŽĄ ATLYGINIMĄ

MOTERŲ SĄJUNGOS
CONN. APSKRIČIO KUO
PP DĖMESIUI!

LAPKR. 3

South Boston, Mass. — Penk
tadieny. Spalių (October) 30 d.
7 vai. vakare. Lietuviu Piliečių
Klubo Salėje, kampas E ir Silver
Sts. So. Boston, Mass. Kalbės:
Adv. Pranas J. Bobilius, Adv.
Suzana Šalnienė, Henry Gabot
Lodge, į Jungtinių Valstijų Se- !
natorius, Prof. Felix Forte — I

Išrinkite LANDON ir KNOX, kurie stovi už
subalansavimą budžeto... Subalansavimą pini
gų, sumažinant valdžioje daromas išlaidas,
be skriaudos žmonėms.

Lietuvių Respublikonų Komitetas

i

R C A VIGTOR

kandidatas į valstybės Gynėjus, j
ir Senatorius George H. Nelson.
Lietuviai Amerikos piliečiai,
pirma negu balsuosite ar nutar
site už ką balsuoti, patirkite ką
šie kalbėtojai ir kandidatas turi
pasakyti apie respublikonų kan
didatus. Būtinai būkite!... |žanga
j prakalbas nemokamai.

ir jaunimui zimiero parapijos svetai Graborius ir Balsamuotojaa
Daina to vakaro buvo senesniems
progos praplėsti ir atnau nėje, 339 Greene St. New
tuo ypatinga, kad ji buvo jinti
340-342 Harding St.
pažintis. Sumanyta
pasiryžėlių jaunimo dva rengti balius. Balius susi Haven, Conn.
VVORCESTER, MASS.
sios jėgų išbandymu. dės iš dviejų programos Pradžia 1-mą valandą pc
Atdara
Tel.
Plaukė daina, lietuviška dalių. Pirmoji dalis prasi pietų.
Dieną ir Naktį
Dial-5-5898
daina iš jaunimo krūtinių dės 7:30 vai. vakare: bus Taipgi turiu priminti,
ir skambėjo nors ir nepil- rinktinės linksmios ir rim kad metinės Šv. mišias už
i noje salėje žmonių, bet tos solo bei duetų dainos, Conn. Apskričio nares bus
skambėjo griausmingai. Ir pakviesti žymūs sportinin atnašaujamos tą pačią
džiaugėsi visi, kad nors kai kumštininkai ir kiti dieną, spalių 25 d.. 10:15
VISŲ BANGŲ
ir audros, pūgos, šaltis ke dalyviai dėl “surprizo”. vai. ryte.
Naujos Rūšies Radio
lią pastojo, bet viskas bū Antroji programos dalis:' Taigi atstovės, kurioms
MAGIŠKA AKIS
galima, teatvyksta išklau
vo nugalėta ir pasiryžimu f“: .J1
METALINES
TŪBOS
♦;
i,^ * atsiektas.
šokiai nuo 9 vai. iki 1 vai.. syti Šv. mišių, o kurios ne
tikslas
MAGIŠKI SMEGENIS
ryto. Šokiams skiriamos galės atvykti tepasimel
Vienok mūsų organizaci dvi
CHARRON’S
dovanos už gražiausiai džia savo parapijoj.
jos vadai ir veikėjai, prie- pašoktą
20 Trumbull St.
polką ir valtzą.
M. Jokubaitė,
teliai ir rėmėjai, tuomi su
Worcester, Mass.
Conn. Apskr. rast. I
tikėdamie s i
sirūpino, kad negalėjo iš j Rengėjai

Valdykite Ameriką Amerikoniškai
SINCLAIR WEEKS, 97 Valentine St.
W. Newton.
Lapkričio 3-čią balsuokite už RESPUBLIKONUS!

6.

KAS

Už VILNIŲ
*£

i
£

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
.....................

-iir-irr

Dega Vilniaus vakarai?...
Tamsūs, raudoni - kruvinai!
Jau atbudo lietuviai
Iki šiol stovėję nuošaliai.
Vytauto dvasia ima gimt.
Taip pat ir Gedimino!
Tautiečiai ryžos Vilnių imt
Gelbėt lino mirimo.
Baltasis aras kruvinas suvis.—
Plieno krūtinę turi lietuvis!!
Aušta diena, kurioje visi
Vytauto ainiai bus tikri
Lietuvos gynėjai, sūnūs.
Lietuvio padangėj susiburs
Karo jėgos... patrankos
Iki Baltųjų Jūrų sukurs
Atvadavimo ugnį. o rankos
Lietuvaičių tiems laurus pins.
Kurie rytojui seną Vilnių ims!

KUN. J. BRUŽiKO S. j. AŪRESAi:
Nuo spalių 19 iki lapkr 1. — St. Aridrevv’s Chnrch St.. Netv Bri
tam, Conn
Nuo lapkr. 2 iki R. — St. Ann’s Chureh, 337 Woodward Str.. Jer
sey City. N. J.
Nuo lapkr 9 iki 15. — 259 N. 5th Str., Brooklyn, N. Y. (poilsis)
Nuo lapkr 16 iki 22. — 151 Rogers Str., Lovvell, Mass.
Nuo lapkr. 23 iki 29. — 36 St. George Str., Nonvood. Mass.
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13. — 4400 So. Fairficld Avė.. Chieago. III.
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cicero. III.
Nuolatinis adresas: Rev. J. Bružikas S. J.. 259 N. 5th Str.
Brooklyn, N. Y

"z

EHJOY MORE

VALUE

te . vaidino Pranas Šimonis. Al.
•lareer.aite. Julė AndriuškevieifiI
I
t ė. Marė G r i š k e v i e i ū t ė. Juozas
špaliu 4 d
<šv. Pranciškaus Navickas Kazys Rimaitis. Pr.
I
I
I
dienoje) įvyko rekolekcijų užbai Brūzgu! is. -Ir.. Elz. -lankausk.iiga. kurias vedė Kun. Dr. L Men- 1 ė.
kun. Praspaliui ir komiteto pirm.
delis.
i Pasibaigus vaivlinimains, prasiTą pačią dieną vakare, bažny dėjo koncertas. Dainavo mažųjų
L. Ražauskui.
č •=
tinėje svetainėje Įvyko vakarie chorą; duetas •
1
Dabar Jurgio Spurgio piešvbą
Jonas NavicOrui atvėsus, jūsų korespon- sustabdykite, nes ši vakarą prasi
nė kleb. kun. Pranciškt: -litrą p." k;is ir Kazys Bildrev ičius ; seks[dentas vėl imasi darbo ir pasiža deda 40 valandų atlaidai.
Ego.
gerbti. j<> varduvių proga. \ aka- K-tas
:Y:
E. .lareckaitė. Ona Tatnda
surašyti
Įvairius
įvykius
iš
1 ieties sumanytoja buvo Apašta lyte, .lulė Andriuškevičiūtė. Ma1
šios lietuvių kolonijos.
lystės Maldos draugija. Vakarie rė Gi iškevičiutė. Al. Tatnošausi
nės komisijoje buvo šie asmenys: kaitė. E. Jiinkauskaitė ir Ida
BAZARAS
i
—Plytaitis.
O. Sidaravičiūlė. Buivy daili'-. S. Zd.-mav ič-intė.
Trys mėnesiai atgal turėjome 1 Spalių 25 d.. 7 :30 vai.. Knights
Ry ma tė. A. Visminas. K Von į Programos vedėju buvo p. K.
ilntzarą, kuris gryno pelno para of Colunibus svetainėje bus rodo
skriaudą, vienlmlsiai protestuoja
čius su žmona, švenvionii-ne. < ' j \ enci <is.
mi judami paveikslai iš Lietuvos.
pijai davė $I3O<).
prieš Lenkiją ir reikalaujame
Arminaitė. Vėliau prisidėjo
! Taipgi bnv'• atvykęs svečias iš
Spalių 1. 2. 3. ir 4 d.d. Įvyko Rodys filmininkas Juozas Januš
>•<
daugiau pagelhiniukų. Makarienė jNashua. X. II. p muzikas-L Ta- Vilnių, Lietuvos sostinę it- visą mažas bazarėlis. Pelno liko $300 kevičius. kuris neseniai grįžo iš
with the
buvo šauni. Dalyvavo
Dalvvavo daug žy jiiiilio>i;s, kuris sudainavo keletą Vilniaus krttštą grąžinti Lietuvai. su kaupu.
Lietuvos ir parsivežė nufilmavęs
Vilniaus krašto lietuviams, ne
miu s'.eeitt iš kiti.! kolonijų.
time*tested VVestinghouse
dilini!, akompanuojant, muzikui
Jau buvo rašyta, kad ši lietu- naujus vaizdus. Taigi kviečiame
paprastu pasiryžimu
kovojan
Pmas K. Vi-m-ins pasakęs įžati ' \ Visminui.
v ių kolonija yra maža. Tiesa, čia ateiti ir pamatyti Lietuvą paveik
(
Hermetically-sealed
gim- kalbą, pa k v i'-t č būt 1 lo.-ist [ l’rom-.-inia ilsi buvo sužavėti tiems dėl lietuvybės teisių reiš
A. Dėdinas.
yra tik 400 šeimynų ir tiek pa- sluose.
kiame
nuoširdžią
užuojautą
ir
Meinlclį.
masteriu kun. dr. L
t iarl.r- mažajam chorui ir jo va
vienių, Šv. Kryžiaus lietuvių paMechanism
pažadame moralinę ir materiali
Grojo Mikulio orkestras. Ibiitia- liui muzikui Visminui.
A J.
rupija, atvykus kun. L. Praspanę paramą Vilnijai tol, kol A’ilvii p:i ra įvijos dioras. vadovaujant
liui. išaugo iki 95 šeimynų ir atime-tested VVestinghouse
Measure value in dollars
uiaus Gedemino kalno viršūnėje
muzikui
A
Visminui.
Kalbas
Ppie
100 pavienių. Parapijos komi
Hermetically-sealed Mech
vė|
stiplėvesiios
trisjKiIvė
]i<-fti.
saved
.
.
.
in
years
of
satis!:ė kun.
L-toi ,| švagždys. kun J
pasakė
tetą sudaro šie: pirm. L. UažausI
PAGERBĖ
DVASIOS
VADĄ
anism—forced-draft cooled,
faction
.
.
.
in
freedom
from
viška vėliava.
Pet ra Hskas.
kun. Pa n liul;" m s.
kas, nariai: K Zupkus. S. Kele
VILNIAUS
UŽGROBIMO
permanently oiled, and —
worry
and
trouble.
Any
way
Luti. N’urbiitas. pp K ratu-i-v iėi>;s.
Programa
pradėta Lietuvos
Spalių 18 d.. L. Vyčių 103 kp.
ivius, J. Daugėla, M. Petkus, J.
MINĖJIMAS
you measure it Westinghouse
A. \ įsmiltas. Vencieltė ir loti
*protected a&ainst service
[himnu, kurį sugiedojo visa pub
Anibrozait is, Zigmas Gudelis. J. surengė bankietą. pagerbti savo
pa!in 11i d . l-'ederai-ijos skv
Golden Jubilee Refrigerators
e x pense to 1941 at a cost
Dovanas su s vi-i k inimais įteikė p
lika, akompanuojant varg. p. A I
kleboną
ir
L.
Vyčių
organizacijos
Žilinskas, I’. Gudelis, M. Rąžulissėt a new standard. Streamof only five dollars ... a
s n uošė \ ilniatis užgrobimo
!\ ra m-cvičiiis šv . Kazimiero dr:tnšlapeliai. Programos vedėju bu
dollar a year . . . included
kas, -J. Sinkevičius. Vyčių .16 kp. Dvasios Vadą kun. .leną Vaitekū
line
beauty
is
part
of
it.
Conpar.
sveėjimą.
š\
.Jnręio
“i jos : aIii ; .1. p.lazev iė-iiis
vo kleb. kun. S. P. Ktteižis. kuris
ną.
šį
bankietą
vyčiai
surengė
iri the purchase p rice of
pirm. Juozas Galdykas, koresponvenience of such features as
iėj< . |\ailtėti buvo pasižadė.ięs
.laimu \ yru vardu: l’r. Brūzguyour refrigerator.
pasakė įžanginę kalbą api< Vii
slaptai ir tuo padarė tikrą surthe new Eject-o-Cube Ice
deiitas Jurgis Spurgis, bet jo ne
Vincas I’žda'itiys. bet dėl ]iri-i:
. Is
cliofo ; t ' \ rmin.-i ite
R p.
niaus reikšmę Lietuvai.
prizą
Kini.
Vaitekūnui,
kuomet
Tray, and the Triple Food
Every model in our comreikėtu minėti, nes per visą va■
i'“ga'ėje al’v y kti. Kleb. kun
•.'ėjų ir Sodalicijos.
jis įėjęs į salę pamatė minią žmo
Saver Sėt, is another part.
plete line- brings you this
sąrą snaudė. (Bet pereitame su
pakvietė
kalbėti
N. 1* Kneižis
Baigiant programą
Būt greatest of all is the
unusual protection.
sirinkime visų atsiprašė ir pasi nių jo belaukiančių.
kun. •I. švagždj -iš Montello, adv.
vakaro kaltininkas,
Sekmadienį, spalių 25 <1., 6 vai.
Nors
šį
bankietą
surengė
Vy

žadėjo rašinėti). Komitetui vado
J B L.-tiička. A. E Kueižį ir J.
tas kun. I’. .Imas. Jr
vakare įvyks N. P. P. švč. motečiai. bet bankiete atstovavo ir vi
vauja kleb. kun. L. Praspalius.
K
umpa.
km
ie
at
\
y
ko
kurie
atvyko
ir
pasakė
s lems už sv<-ikinintns.
tų < Iro ugi jos arbatėlė, šv. .Jurgio
Komitetas pirmadieniais susi sos parapijos draugijos, o ypač
1 miningas kalbas; yp;i<" kitu. J par. svetainėje. Jtunes
rengėjams UŽ siir.-ng:
St. Visi
buvo labai gražiai atstovaujamos
renka ir tariasi apie Įvairius reišv:tvž<lys gt-;.žiais pavyzdžiais j nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
* j • • s.
YVestinghonse šaldytuvai yra vieni iš geriau
kalus ĮKtrapijos naudai. Parapija vyčių kuopos;. Bankiete dalyvavo
rudinėje ištvermės it- pasiryžimo
\ a k a rienės met 11 vi
Rengėjos.
siu. Jie yra garantuoti iki 1941 metų. Įsigykite ši
Centro
pirmininkas
ir
L.
Vyčių
remia ir mūsų biznieriai: Jonas
I riksme \ ;Įmaus vadavimo dar
šaldytuvą ir tuntui baigsis šeimininkių visi “triulaivo laba i graži. \ i
BrooNoreika,
A. Eretikas. P. Raškus, inž. Antanas -L Mažeika iš
be.
beliai” — nereikės ledo nei kitokiu išlaidų daryti.
lenkinti programa.
(Politiškas Skelbimas)
k lyti, New York.
J. šlekis. Jie dažnai aukoja Įvai
Elektrikinis šaldvtnvąs visuomet užlaiko vienodą
I
Padalyta koiekta Vilniaus miš
i Vakarą
pradėjo
p-lė
temperatūrą. Padėtas jame maistas visuomet švie
rių daiktų parapijos parengi
ŽINOK, KAS ATSITI mams. Pp. <hta Kelečienė, Pet Dangveekaitė ir pakvietė
■
žias ir skanus. Pirkite dabar, kada jų kainos yra
Spaliu II <1 i\ v ko s v . l’rati- Į.iiėi;-.-ns Surinkta apie $16.00.
Priimta
sekančio
turinio
rezo

žemos. Dabar galite Įsigyti juos nuo $109.50 ir auk
toastmasteriii
L.
Vyčių
(
KO
KANSASO
VAL

tnažo.io
choro
< ;škaiH parapijos
kienė ir K. Gudelienė parapijos
ščiau.
v
ice
pirm.
P.
Rjizvadauską
iš
liucija
:
v aka ras. < 'boro nariai, vadovaisSTYBĖJE
ba^,rę išiir
tos sriubos ir
So. Boston. Mass.
jaut muzikui A. Yismintii. suvąi- 1 Norwoodo lietuviai, susirinkę j
ją paankavo^parapijai. Užtat per
štai,
kas
įvyko
Kansaso
vai

šv.
Jurgio
par.
svetainę,
spalių
Baigiantis vakarienei prasidėjo
*■
ytokytojo
va
r
dino reikaliuką
'keturis vakarus padarėme parasi yl>ėje < vienoje iš 48 .Jungtinių
•
6
di'-ną,
1936
m.
minėti
16-ta*
kalbos
■
sveikinimas. Kalbėjo
V.
Bruzgulis.
P.
diivės“. Vaidino
! pijai Š300 pelno.
Valstybių), p. Alf.
Landoii'ui
nieti.ies
Vilniaus
užgrobimo
su

šie:
kun. dr. Jonas Navickas,
Jankauskaite. Ona
Vencius.
I
tebesant jos gubernatorium.
ir išklausę kalbėtojų
MIC.,
Marianapolio Kolegijos
(1) — .MOKYKI.t, SIŪTYJE.
NAUJAS PLANAS
Tatnlylė. Adelė I ’:n I va Isk.' tė. < •- kaktu' es
1!»34 metais mokyklos,
kurios
pairijotinių kalini apie bukų pa
rektorius:
kun. švedas, MIC.. kuA Idotia
:.a Dikeviėiūtė.
Spalių
11
d.,
2
vai.
po
pietų
jI
turi bfti vaistyta1* šelpiamos,
darytą
ir
daromą
Lietuvai
ir
ttigas
Juozas
Vaškas, MIC.: Edvyko parapijos susirinkimas že
s.i ilsi;.-: ii ė.
nusmuko ir net 458 mokyklos
Vilniaus
krašto
lietuviams
liko uždarytos, o jų mokytojai
Komed i ją ‘ M
mes sklypų su mūriniu namu dėl vardas čiočys - - šv. Jono draunegavo algos. I »ėl tos priežas
mokyklos pirkimo reikalu. Arki gijos atstovas: P-ttas Stačnickas.
ties 8.557 mokiniai
negalėjo
[vyskupijos pasiuntinys prel. Eat- Antanas Giedraitis, tos parapijos
baigti- mokslo melų.
iol planus jau priėmė. Kleb. kun. vargonininkas —- choro vardu ;
I’ė! to pasamdyta mokytojų,
kuriems mokėta S25.U0 mėne
L. Praspalitis ir komiteto nariai Juzė ALitūzaitė; muz. Brolis Ba
sini. Jie skundėsi ; “Argi mes
L. Ragauskas, Pr. Gudelis apžifi- nys; adv. .Juozas B. Laučka: graesam blogiausi mokytojai visa
rėš dar kartą žemės sklypus ir borius NVilliam CĮiisholm (nelie
me krašte? Ar yra kita kuri iš
Jungtinių Valstybių, kur moky
11mūrinį namą, ir jeigu tik bus tin- tuvis): Juozas Kvedaras — vy Į
THE NEW STANDARD OF REFRIGERATOR VALUE
tojai yra “jhilaiminti” tokia ma
katni. tai kitais metais jaut turė- čių 10 kp. pirm, iš Athol. Mass.;
lone. kokios mes susilaukėm iš
sinte parapijinę mokyklą. Nors Vincas Kereišis — Vyčių apskr.
gitltenia turintis J nm< leno?"
AVorcester, Mass.; Jonas
“Garso” No. 42 ir pajuokė Day- pirm.
Knnsaso vaistyta; yra rifiriir
f r Iv Jungtinėse Valstyltčse, ku
toniečius, kad jie rūpinasi 1110- Kačinskas. L. Vyčių Centro ižd., ri liepusi rūpino suteikti valdžios
kyklos Įsteigimu, bet jie tą pa \Vorcester. Mass.; inž. Antanas
pagalbų mokykloms,
ln*si rūpi
darys, turėdami darbštų klelmną J. Mažeika. L. Vyčių Centro pir
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.
nant vaikais ir nepaisant visuo
menės reikalavimo,
kaip
pa
i kun. L. l’raspalių. Lietuviai kata mininkas. Brooklyn. Nevv York ;
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
reiškia mokyklų viršininkas p.
likai vra duosnūs geriems tiks Jonas Kuprevičius, Providence
.Markliam’as.
Telefonas Liberty 2337 ’
lams. Parapijai mokykla yra la vyčių kp. pirm. Pastarasis rengė
Ktutsaso valstybė turėjo džiū
bai reikalinga, ir mes ją turėsi- jų vardu Įteikė kun. Vaitekūnui
gauti, išgirdus 11*35 metais sa
---------~
vo gubernatorių besigiriant, kati
tlovaną. Paskutiniuoju kalbėtoju
; me. site graudysitės. Beje, nepamirš gai ir pasaulionys. Po visų kalbų
Jis. didis ekonomistas, “stmiažibuvo pats selebrantas Kun. .Jo
t><> mokyklų išlaidas .MAŽDAUG
l LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS nas Vaitekūnas. Jis savo gražia kite ateiti anksti, nes kitaip sė ir dainų kleb. kun. .J. Vaitekūnas
40 nuošimčių, kad būtų jmsidynių negausite. Įžanga 35c., dėkojo visiems už linkėjimus ir
rnosta pakitėjusioms ir kintan
Perskaitęs L. Vyčių seimo ap kalba visiems nuoširdžiai dėkojo. prasidės lygiai 7:30 vai. vakare.
čioms sąlygoms”.
suteiktą garbę, pasižadėdamas aTarp kalbų buvo ir dainelių
rašymą "Darbininke” labai nus
Taip, tas atsitiko Kansaso
Vyčių Na.ujokaS>^teityj dar.į uoliau dirbti ir L. Vvtebau ir apsidžiaugiau, kad Ju kurias sudainavo panelės: Bag I
raišty bėję.
,
-------------chr-CvTitrti
įtro Dvasios Vado parei
(2) DAltBO SRITYJE. 1105
biliejinis L. Vyčių ttrganizacijos donaitė ir Mickevičiūtė. Akompa
gas
kuogeriausiai
atlikti.
metų vasarų Kansaso valstybės
navo muz. A. Giedraitis.
PAGERBTBUVĖS
seimas Įvyks Daytone.
I
C’eroko (Clterokce) kasyklų sri
Į
Providence vyčiai parodė tik
Vyčių Naujokas.
Kaipo “Diirbininko” korespon
tyje dalis angliakasių nuspren
Kaip
papr&stai
pagerbtuvės
yrai
gražų
pavyzdį
ir
kitoms
vy

dė paskelbti streikų, kini būtų '
dentas, suėjęs L. Vyčių pirm.
ra rengiamos iškilmingai, triukš
panaikintos nežmoniškos darbo
Juozą Galdyką ir vice-pirm. J. čių kolonijoms, pagerbdami savo
mingai. Taip ir L.
J. Vyčiai rengė
sąlygos ir pakeltas skurdus at[Sinkevičių, jų užklausiau: Ką kleboną, jaunimo nuoširdų prielygnimsts už darbų, nes Jie no
vakarienę pagerbti savo Dvasios
rėjo kiek pagerinti skurdų gy
jūs manote apie L. Vyčių seimą ? telių Vyčių C. Dvasios Vadą ku
Vadą.
kleb. kun. J. Vaitekūną la
venimų ir sunkias nplinkyltes.
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
Jie man atsakė: ‘‘Turime darb nigą J. Vaitekūną.
bai
iškilmingai,
bet
kukliai.
Jie streikavo. Ir kas gi atsiti
Tad Valio kun. Vaitekūnui ir
LIETUVIAI ADVOKATAI
štų ir nuoširdų jaunimui klebo
ko?
L.
Vyčiams!
—
R.
Ofisas: SANBORN BLOCK
Vyčiai
ir
Vytės
iš
vakaro
atliną kun. L. Praspttlių ir jeigu dar
Kansaso Tautinės Gvardijos
i
Washington St
Įko
išpažintį
ir
rytojaus
ryte
“
in
200 vyrų tuojau pasiųsta i tų
jis gaus p-tgclbininką, tai Vyčių
t
Norwood,
Mass.
apylinkę. Pradėjo
veikti kar”
Sekmadienio
vakare,
spalių
25
corpore” priėmė šv. Komuniją
Jubiliejinis Seimas turės gerų
teismai. “Keamerikoniški smur
Tel.
Norwood
0330
sėkmių šioje kolonijoje. L. Vyčiai d., mūsų parapijos auditorijoje savo Vado intencijai, kurio pas
to ir laukinių žmonių būdai bu
Gyvenimo
Vieta:
'mažasis choras rengia dar negir tangomis ir pasidarbavimu atgai
vo panaudoti,
norint palaužti
tenereikslauja iš mūsų didelio
32 WAI.NUT AVĖ.
angliakasių teises, kurias Kon
pelno, bet mes juos patenkinsi- dėtą nematytą vaidinimą — mu- vinta L. Vyčių kuopa. Jaunimas
.
Tel. Norwood 1020
stitucija suteikia”, pareiškė AIme”. Vadinasi, Daytone niekam zikalę komediją. Š. veikalą para ėjo prie Dievo Stalo pasipuošę
nterikos įtariai Federacija savo suvažiavime 1!W5 m.
neręikia bijoti, nes miesto val šė parapijos vargoninkas Anta- baltomis gėlėmis.
mėn.
džia sudaro daugumoj katalikai. įnas Giedraitis, kuris žodžiams ir
Didysis choras, vadovaujant
Kas pasiuntė ginkluotus bflmuziką pritaikė, šis veikalas yra
rius j tų kasyklų
apylinkę?
dain.
Antanui Giedraičiui, giedo
PAGRAŽINO ALTORIUS
I naujienybė. Maži berniukai ir
(WRUBLIASKAS)
gubernatorius
“Išmintingasis'
jo
Jškilmingas
miišas,. keldamas
Kleb.
kun.
L.
Praspalius
suma

mergaitės
atliks
roles
“
prima
iš Topekos, p. Alf. T-andon'as.
LIETUVIS GRABORIUS IR
nė pagražinti altorius ir tai pa Idonų” ir karžygių. Išgirsite ma gausiai susirinkusių žmonių šir
Taip, tas pyko Kansaso val
BALSAMUOTOJAS
stybėje.
darė su pagvlba gerų parapijie žus solistus ir solistes, puikų dis prie Dievo, dėkodami Jam už
1000 Waahington St
Km atsitiko Kansaso valsty
čių. Spalių 12 d. nudažytas Ditfv- choro dainavimą, ir galų gale, atsiuntimą garbingo Dvasios Va
NORWOOD, ĮIASS.
bėje, tas pat gali atsitikti
ir
ais Altorius, o spalių 15 d. Pane graži, vaidinimą. Vardas šio vei do ir prašydami jam ilgiausių
kiekvienoje kitoje iš 48 valsty
TEL. Norvrood 1508
bių Ir kituose J. V-bfų kraštuo
lės Švč. Vienas asmuo gavo da- kalo: “Žaislų Dirbėjas”, trijų metų.
se, >1 fvyktų respublikonų sva
Montello Office:
bintojim dykai, o pp. Sinkevičius aktų.
Vakare L. Vyčių vietinė kuopa
jonė ir kai p. Ijtndott’as imtų
10 Intervale 8t
su savo sūnum Juozu pagelbėjo. , Taigi visi kas gyvas traukite Į surengė šaunią vakarienę, kurio
“gelbėti” kraštų.
TEL.
Broekton 2006
Priklanso
Priklauso ourbė
garbė ir nsdėka
padėka lrloh
kleb. šį puiki, teatrą, nes jei nematv- je dalyvavo įžymūs svečiai kuni-
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Pcnktidirnis, Spaliu 23 d., 1936

Pasikalbėjimas
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DSEBININKSS

J*er Radio

PennsylvailijOS ŽlIliOS

nūs. programa įvairi. Klebonas ■
sveikino ir ragino dar uoliau pa- Į
sidarbuoti parapijos ir jaunimo

įjos

Seimas

Spalių
l £priešingai.
______________
Juo
gilesnis
'r---- ’r 17 d., 1936
------------ o—.
~
~
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naudalMarianapolio Kolegijos Rėmėjų metinis seimas
Kun. J. Bružikas, S. J. at-! mokslininkas, juo greičiau
gą. ir įdomią kalbą apie Vilnių
paprastai įvykdavo Kristaus Karaliaus šventėje. Ka
Per visą mėnesį labai daug
pasisako
tikintis.
Pavyzį
pasakė kleb. kun. Kuras. Choras
sako i klausimus
jaunimo lankosi į Rožančiaus pa dangi tą dieną Blaivininkų Sus-mas pasiskubino pa
sudainavo keletą dainelių.
džiui, Mykolas Faraday,
maldas. Visi, seni ir jauni, gar skelbti savo seimą, tai mūsų organizacijai teko ieško
Klausėjas, — Paaiškink,
Vilniaus Užgrobimo sukaktuvių i
—-------vienas iš žymiausių pa minėjimas
įvyko spalių 9 dieną,
Parapijos mokykloje mokslo siai kalba rožančių ir gieda lie ti kitos dienos.
Gerbiama sis Misijoniesaulio išradėjų štai ką sa- .
r
... m . .
Šiuomi Kolegijos Rėmėjų organizacijos seimui
riau, iš
kur
k a t a- ,
,
sv. Juozapo par. saleje. Turiniu metas prasidėjo 3 dienų rekolek tuviškas giesmes, tuo reikšdami
ko:
Dievą
as
pažjstu
su
_______________
cijomis.
kurias
vedė pats mūsų savo meilę Dievui ir Jo Motinai. skiriu Lapkričio Antrąjį Sekmadienį — 8 Dieną. Sei
likų tarpe atsiranda vadi
Rap.
mas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10 valandą
namų laisvamanių, arba lygiu tikrumu kaip gam- giliai tikinčius, 12 buvo kleb’ kun’ kuras. Kelis pamoksj
ryte kolegijos koplyčioje; posėdžiai įvyks 2 valandą
kaip juos vadina, bedie tos mokslo tiesas”, o ma- šiek tiek priešai tikėjimo,! J1* pasakf‘ ir kun- žu^uskaS.
po pietų kolegijos auditorijoje.
vių; ar jie yra įsitikinę į tematikas Cauchy sako: o n nei priešai nei drau- į jos mokykloje tvarka pavyzdin______
Visi Naujosios Anglijos ir Rytinių Valstybių KoĮga, vaikučių dvasia lietuviška ir
tai būk nesą Dievo ir po “Esu krikščionis! Tikiu, gaf
šv. Kazimiero par. Sodalietės, legijos Rėmėjų Skyriai yra nuoširdžiai kviečiami prir.............
Kitas mokslininkas
var- tikrai katalikiška. Mokykla kas spaliu n d. suvaidino gražų vei-1 siųsti skaitlingus savo atstovų būrius į Seimą. Išgirmirtinio gyvenimo, ar ki kad Jėzus Kristus yra
f
tos priežastys juos verčia Dievas, kaip tikėjo Koper- ju Eymįeu irgi padarė pa met didėja. Lietuviai tėvai noriai kalą “Liurdo Stebuklai”, žmogimė Seime įvairių skyrių pranešimus apie jųjų dar
siunčia savo vaikus į lietuvišką nių buvo pilna svetainė, ir veika
ninkas, Tycho Brahe, De- našų tyrinėjimą
....................
jau
iš
vi

būti laisvamaniais?
buotę, centras arčiau supažins organizacijos atstovus
'parapijinę mokyklą. Taipgi pra
mokslo
sričių XIX šomi priimti j mūsų mokyklą an las ir vaidinimas visiems patiko. su nuveiktais darbais ir numatytais naujais užsimo
Kunigas, — Labai opų scartas, Newton, Fermat, sų
Garbe Sodalietėnis.
Leibnitz, Paschal, Grimal- šimtmečio mokslinin k ų,
klausimą, Tamsta, užda
jimais ateinantiems metams.
glai. italai, lenkai ir rusai.
di
ir
k.
Gi žymiausias An tai iš 432 garsiausių mok
' Visus Kolegijos Rėmėjus ir Prietelius nuoširdžiai
rei. Per radio tą klausimą!
glų
fizikas
taip išsitarė: slininkų 367 buvo gilaus Šv. Vardo draugija pradėjo sa Spalių 6, 7 ir 8 d.d., Šv. Jurgio kviečiu kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame metinia
gal būtų per skaudu atsa- ■£.
lietuvių parapijos bažnyčioje įvy
Pyti, dėl to labai atsipra “Dievas, kuris pradžioje tikėjimo žmonės, 34 mok- vo veikimą. Prisirašė gana daug ko 40 valandų atlaidai. Žmonės me Seime.
gerų ir susipratusių lietuvių ka
Kun. Jonas Vaitekūnas,
gausiai lankėsi į atlaidus ir daug
šau visų, kuriuos mano sukūrė dangų ir žemę,yra siįninkai aiškiai nepasisa
talikų.
Gera
pradžia.
Vyrai
suda

kiekvieno mokslo pradžia kė ko jie laikosi, tik 15
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.
kas priėmė šv. Komuniją. Daly
žodžiai kartais gali užgau
ir pabaiga”. O Londono buvo abejojančių tikėji ro labai gražų Įspūdi, kada jie vavo daug svečių kunigų. Alto
ti, bet aš stengsiuosiu kal
viešai išpažįsta meilę Dievui.
MINPPęVIIIP PA
įkleb. kuli. Klevinskas.
riai buvo gražiai papuošti; proce
prof. H. Davy sako: “Be me.
bėti neužgaunamai.
mlIuLtlVf
ILL
lj I Al
i Programos vedėju buvo p. Kadievybė yra nieku nepa
Merginų Sodalicija taip pat sija buvo įspūdinga. Garbė Sesu I
---------------zys Gibavičius.
Klausėjas, — Labai aPilnai įsitikinti, kad Die grįsta klaida. Taip pat žy
veikia. Prisirašė daug nauju na- kėms Pranciškietčms už prirengičiū, Gerbiamas misijonie- jrių. Rengia šokius parapijos ir ! mą vaikučių ir altorių papuošimą i Spalių 5 dienų įvyko bankietas į Vakarienei pasibaigus, prasidė
vo nėra ir sielos, arba po
miausias chemijos profe r i a u,
lir kleb. kuri. 1. Zimbliui už pa- kleboną pagerbti, jo 3 metų kle- jo šokiai.
dabar
busij mokyklos
’
mirtinio gyvenimo laisva sorius J. Liebig pasakė
naudai. Neužilgo įvyks
įbonavimo sukaktuvių proga. Vaaišku, kad ne mokslas pri-įba|i(jis nauju nariu pagerbimui. kvietimą svečių kunigų.
maniai jokiu būdu negali,
i karionę surengė parapijos kolek
“Gamtos pažinimas, tai veda prie bedievystės, bet [Šios
i
Spaliu 4 d. Šv. Pranciškaus pa
kolonijos jaunimas yra darbnes niekas jiems apie tai
kelias prie Dievo”. Bet y- kerštas ir neapykanta, ku-'štns. lietuviškas ir doras.
Spaiių 10 dieną iškilmingai pa toriai. Žmonių buvo pilna svetai rapija minėjo savo globėjo Šv.
nepranešė ir niekas po
laidota iš šv. Kazimiero par. baž-: nė.
Pranciškaus šventę. Iškilmingą
pač prof. Dr. Dennert pa ri kiekvieno žmogaus pri-1
,
,
,,
per 3 metus sumažipriesaika nepaliūdijo būk skelbė labai įdomius tyri
.... ... į Sv- Juozapo par. mokvkla ian- pyčios a. a. Barbora Augaitienė. , Klebonas
..
d.s;nAo/w> •- -sumą atnašavo kun. V. Aziukas.
gimty gludi ir tik laukia kf. kap Huffhes •- S;lfetv
iš- >. ,
, - , , , ,
nesą Dievo ir sielos. Prie
Laidotuvėse dalyvavo moterų ir i no parapijos skolą $6000.00, ■ isPamokslą pasakė kleb. kun. Klenėjimus
apie naujausių progos pasireikšti,
taisė
bažnyčia,
kleboniją,
inokv.
, .
nes ;į<>n. Jis pagyrė mokyklos tvar- vvru draugijų nariai. Te Dievas į,: , .
šingai, visų laikij žmonija laikų garsių mokslininkų
. .
. vinskas. Žinotini haznvcioji ■ buvo
'
‘
.
i
'
klą
ir
seserų
namą,
taigi
parapi

jai suteikia dangų!
daug daugiau. negu paprastai
liudija, kad ji turėjo tikė tikėjimą. Iš XV, XVI ir klausant tikėjimo šmeižt- ką ir paimi sistemą,
jiečiai labai įvertina klebono dar
kų
nieko
nesigirdi,
moks...
sekmadieniais, šventės minėjimas
jimą j pomirtinį gyvenimą XVII amžių jam nepasise
naujus
ybą šioje parapijoje, l'žtat ir j
baigėsi vakaro iškilipingais miš
nsko is jų lupų vien pik-^iarius SiomLs <lienomis ;surengė Šv. Kazimiero parapijoj pas 'vakarienę gausiai susirinko.
ir Dievo buvimą, o Kris-j
kė surasti nė vieno gamti tumas, kerštas, neapykan- vakarėlį, parapijos salėje.
parais, kuriuos laike kun. Dobi
kun. L Valančiūną lankėsi SVeBuvo
t ils tą žmonijos tikėjimą! ninko, kuris būtų buvęs
ta ir noras pažeminti, kas dainų, kalbų ir žaidimų. Dalyva- ,čias kun. Dr. Degutis iš Shenan- Programų išpildė mokyklos nis iš Shamokin. Jam asistavo
dar labiau paaiškino ir j
doah ir rytą atnašavo šv. mišias vaikučiai dainelėmis, sveikinimais kun. Dambrauskas iš Minersville
tikėjimo priešas, o dviejų
kunigas, vyskupas,'0 ir
k,<'i>. kun. Kuras.
paliudijo savo žodžiais ir Į paskutinių šimtmečių jishnebūt
los parapijos bažnyčioje šv. Var- 'ir šokiais. Kalbą pasakė kun. V. (lenkų par. klebonas) ir kun.
r net pats~ Kristus.
.
‘ . Tąsi
stebuklais; žmogaus sąži-j
ka<io
draugijos intencijai ir pasakė Aziukas, p. Jurgis Klimas, šv. Šaukeviėius iš Shenandoali. Pa
i
patyrinėjęs
452
mokslininaiškiai
matyti,
ypač
Ispa,
Vardo draugijos pirm. Po to kal mokslą pasakė kun. Mockus iš
rietu;
j trumpą pamokslą.
nė irgi liudija, taip patį
Kaunierius.
bėjo pats to vakaro kaltininkas Coaldale.
F. Kundrotas.
\ imo
i buvo skanujautimas kalba,
kadi kų raštus, tai surado 429 nijoj.
žmogaus gyvenimas nesi- j
baigia su šiuo pasauliu,!
už tat dauguma ir tų pa-,
čių laisvamanių to nujau
Spalių 1 (klieną pp. Bliujai mi
timo verčiama nors prieš
nėjo savo 25 metų vedybinio gy
mirtį šaukiasi kunigo, nes
venimo sukaktuves. Jų giminai
visi dalykai kalbėte kalba.,
tis kun. Dr. V. Martusevičiiis at
jog yra pomirtinis gyveni
našavo šv. mišias pp. Blitijų in
mas.
tencijai. Po pamokslo kleb. kun.

SCRANTON, PA.

PHILADELPHIA, PA

i

i

SHENANOOAH, PA.
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Dabar, kuo laisvamanis
remiasi atmesdamas tikė
jimą į Dievą ir pomirtinį
gyvenimą? Nieku kitu,
kaip savo kerštinga pri
gimtimi. Ir visame pasau
lyj dabar mes matome
kerštą, kerštą ir dar sykį
kerštą.
Mat
kiekvieno
žmogaus prigimty yra pa
sėti keršto grūdeliai per
pirmąją tėvų nuodėmę, t.
y. “netarnausiu”. Jeigu tą
“netarnausiu” žmogus nu
gali, pasidaro visais at
žvilgiais tikintis ir jam
nesuprantama, kaip gali
atsirasti laisvamanis ar
bedievis, bet jeigu tas no
ras keršyti Dievui žmogų
užviešpatauja, tada žmo
gus jau nesusivaldo, gis
viską kritikuoja, jį erzina
kitų pamaldumas, kažko
kia pasjaptinga jėga jį
verčia keikti prieš Dievą
ir tikėjimą. Taip pasako
jasi visi tie, kurie buvę
laisvamaniai, sugrįžo prie
Dievo. Sakosi, nenugali
mas kerštas užviešpatauja
ir turi keikti kunigus, vy
skupus, nqrs užklaustas,
ką jie tau bloga padare?
nieko neturi atsakyti.
Klausėjas,
Iš tikrųjų,
MisijonieGerbiamasis
riau,
tai Tamsta turi
gerą akį .tokį psichologini j
daly ką
past e b ė t i,
o
laisvamaniai vis atsikirs
davo, būk jie remiasi gi
liausiu mokslu, kad Dievo
nėra, tik, girdi, tamsuoliai
ir bemoksliai dar tiki kaž
kokį Dievą ir pomirtinį
gyvenimą.
” Kunigas,
Kaip tik
>

J. Karalius gerb. jubiliejatams
i išreiškė nuoširdžius linkėjimus.
Linkime jiem laimingai sulauk
ti auksinio jubiliejaus.
Kaunierius.
!

vas Užsirūkymas!

ŠKOTAS, ALI S IK MUSE

Sutarime Su Savo Gerkle

■

■h?

■'t.

Atėjęs škotas į alinę už
sisako bokalą alaus. Kai
padavėja atneša alų, jis
žiūri, kad putose įkritusi
musė. Škotas skubiai išge
ria ir sako:
— Šitam bokale
buvo
musė, prašau man duoti
be musės bokalą, tada už
mokėsiu.
Kai padavėja nueina, at
nešti antro bokalo, škoto
kaimynas sako:
— Bičiuli, paskolink ir
man tą musę...

Daug stebčtinesniu, negu bent koks kitas išradimas
yra tai "muzikos dėžutė” jūsų gerklės viduje. Bet
ji taip jausli ... su plėvelių tinklu! Tad nenuosta
bu. kad taip daug jndomų paveikslų ir radio žvaig
ždžių sako, jog lengvas užsirūkymas yra jiems
tinkamas užsirūkymas. Luckies yra lengvu užsirūkymu iš turtingo, brandatis-kūno tabako. Luckies
yra sutarime su jūsų skoniu! Tai vienintelis eigaretas su minkštais viduriniais brangiausio tabako
lapais, plius didžiai svarbi “Toasting” proceso
gerkles apsauga. Atsiminkit — tai vienintelis ciga
retes. Tad pasisiekit už Lucky ir būkit geru savo
gerklei!

1

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *

K.

205 Svečiai Ritz Carltone, Atiantic City
Losią "Sweepstakes”!

SVEIKATA—TURTAS

Žmones atostogose taipgi lošia “Sweepatakos.” Tik vienoj savaitėj 205 svečiai
iš moderniškojo Rita Carlton, Atiantic
City viešbučio atsiminė pasiusti j Jūsg
I.ueky Strike “Svveepstakes*’ savo įstoji
mo Maukas. Mes sakytume, tai sujuo
simas žaislo su žaislui

Ar jūs jau jalojot? Ar laimė jot save
skoningus Lucky Strikes? Ant radio yra
perduodama muzika. Atsisukite sut
radio “Your Hit Parade” — trečiadienio
ir šeštadienio vakarais. Klausykite,
spręskite ir palyginkite melodijas — tada
pabandykite Jūsų Lucky Strike “Sweep•lokes.”

SVARUS BALSAS
—Lengvas Užsirūkymas
A' dainuoja! seklyčioj - ar tik
niūniuoiat javo rytinį,’ maudynaj, būkit ^gerais tavo garklei.
Švaru, balsas, langvaj insirūItymas -

abu

eina

Ir jeigu dar nerūkote Luckies. nnsipirkit pakelį šiandiena ir pabandykite
juos. Ca! būt tuo kg nors netenkate?
Jūs įvertinsite Lnelues pirmenybę —
lengvą Vžsirūkymg iš turtingo, braudaus-kuno tabako.

draugo.

Saugokit tas jauslias garklas

plovas.

Pasirinkit langvą wnĮrūkym, - Lucky.

lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'TTS TOASTED"
T

■--- '—’

C

*

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtą, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,
kaip tai: reumatizmą, ranką koją gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, ša':.,
ranką-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iŠ daug skirtin'gtj gamtos elementų iš tolimą svieto
i kraštą, girią, visokią medžią aliejų,
j šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
ilingą šilumą, šildydama kaipo saulės
[spinduliais, sunaikina
romntišk’is
skausmus ir palengvina žmogui, rėk
snio Galinga Mostiz tūkstantiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinant.
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingi, pasaulio kraštų,
'kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKEN’S OINTMENT.
į PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tlIkrąją Deksnio Galingą Mostj ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DFKEN’S OINTMENT Ir neklausykite
nei Jokių kitų pasifllijimų, kad kas ir
siūlytą.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada
nplaikysite tikrąją Iteksnio Galingą
Mostj. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

I

Penktadienis, Spaliu 23 d., 1936

darbininkas

g.
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Rytinių Valstybių Žinios

ELEKTRIKINIŲ

NEW BRITAIN, CONN.

skelbia Tėvas Bružikas, yra labai
sėkmingos. Visi džiaugiasi Tėvo
Bružiko turiningais pamokslais.
MIRĖ STAIGA
Testiprina Aukšeiausis Tėvą BruSpalių 13 d., ryte rado mirusią žiką sveikatoje, kad jis dar ilgus
naktį a. a. Marijoną Kazlauskie- metus galėtų darbuotis Kristaus
nę, gyv. 10 Yale g-vė. Velionė iš Vynyne.
T. M.
vakaro buvo sveika, rodos, link
sma, buvo nuėjus Į kapus ir at
lankė neseniai
mirusios
savo
draugės, a. a. Sausanavičienės
kapą ir gal nei nenujautė, kad
ryt ryte ji nebeatsikels. Ji buvo
tik 44 metų amžiaus. Paliko nu
liūdime vyrą ir dvi dukteri ište
kėjusias.
Palaidota spalių 16 d. su šv.
mišiomis iš šv. Andriejaus lietu
vių parapijos bažnyčios Švč. Ma
rijos (airių) kapuose.
Spalių 17 d. mirė Petras Stan
kevičius, 75 m. amžiaus, gyv. 109
Church g-vė. Velionis neturėjo
jokių giminių šioje šalyje. Jis yra buvęs keletą meti) Amerikos
kariuomenėje. Pragyvenimą darė
iš tapybos. Tapydavo paveikslus
ir dirbdavo kitokius išdirbinius.
Pastaraisiais savo gyvenimo me
tais gyveno labai vargingai. Gy
veno drėgname rūsyje. Maitinosi
valgiais, kuriuos kaikurie žmonės
jam duodavo. Vienas rusas turi
valgyklą šalę velionio gyvenimp
vietos. Tai jis atsiminęs velionio
vargingą gyvenimą karts nuo
karto nunešdavo valgių. Bet spa
lių 17 d. a. a. Stankevičius atsi
sakė valgyti, nes jis buvo labai
nusilpęs. Pranešta miesto vargšų
prieglaudai, ir jis buvo nugaben
tas Į General ligoninę, kur ir mi
rė.
Gydytojai pripažino, kad
mirė dėl nedavalgymo.
Palaidotas iš šv. Andriejaus
lietuvių par. bažnyčios Švč. Marijos kapuose, Lai Dievas būna
gailestingas jo vėlei.
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Pankus, vietinis klebonas atna
šaus šv. mišias apskričio gyvų ir
mirusių narių intencijai. Taigi
pageidaujama, kad visos narės
susirinktų išklausyti šv. mišių ir
kurios gali eitų prie Dievo Stalo.
Vakare, 6 vai. Moterį) Sąjun
gos 33-čia kuopa rengia viešą va
karienę ir gražią programą, ku
rioje dalyvaus mūsų kolonijos
pasižymėję jauni šokėjai, Eleono
ra Aledeliutė ir Jimmy Navickas.
Dalyvaus viešnių ir svečių iš
apylinkių kolonijų.
Taigi patartina visiems, Nerv
Haveno lietuviams iš anksto ruo
štis i šią vakarienę, nes įžangos
kaina tiktai 50 centų.
Dulkė.

KLAIPĖDĄ
Lietuviams gerai
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
(Per Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos

Spalių (Oetober) 18 d.
Laivų išplaukimai iš N. Y.
Jurgio bažnyčioje ir kitose graži
GRIPSHOLM — — — SPALIŲ 29
religinė šventė — demonstracija,
DKOTTNING HOLM—LAPKRICIO 19
kurią J. E. Vyskupo paraginimu,
Toastmaster daugiau NEPUKŠI
GRIPSHOLM — — GRUODŽIO 8
Malonu vartoti ši Prosą
suruošė Šv. Vardo draugija. Visi
Naujas Toastmaster yra puikus. Kada išJis turi magišką pakoją,
Platesnes žinias apie kelionę tei
kepi sausainį, jis tykiai iššoka—f
SPALIŲ 9 TOS MINĖJIMO
prosija. turi automatišką kontro
nariai Sumoje dalyvavo organi
kia veltui ir, parduoda laivakor
be Pl'KšEJJMO. Veikia autoį
lių. jos verto $9 70 dabar už
RADIO PROGRAMA
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
zuotai ir priėjo bendros Komuni
niatiškai.
Vilniaus
užgrobimo minėjimas korčių agentai ir visi švedų Ajos. Pritaikintą šventei pamoks
Įvyko spalių 11-tą, iš W1XBS merikos Linijos Skyriai.
lą pasakė svečias kun. M. Brun
SWEDISH AMERICAN LINE
radio stoties. Pritaikintą tikrai
dza.
i
154
Boylston St., Boston, Mass.
patrijotišką
programą
šauniai
iš

Po Sumos 2 vai. vėl visi nariai
pildė
Kun.
J.
Kripo
brolis
daini

(apie 100) susirinko į bažnyčią,
ninkas Matas su savo gabiais sū
čia dabar išsirikiavo visi po sa
VYČIŲ VAKARAS
neliais iš Hartford. Pirmiausia
vo nauja vėliava po du, kurią ne
Spalių
17 d. Įvyko vietinės Vy
kalbėjo programos vedėjas Kom
šė tarp gražių tautinių: Lietuvos
Drip Coffee
pozitorius A, Aleksis apie tautos čių kuopos šokiai - balius. Jauni
ir Amerikos vėliavų.
a la mode
Gedulo šventės reikšmę. Svečias mo prisirinko iš visos Nerv Jer
Visiems nariams kleb. kun. K.
Kepa,
Verda
ir
šutina
naujame
šiame
I niversal,
dainininkas p M. Kripas labai sey ir New Yorko apylinkės. Ja
J u- galite puikiai su elektra
!Paulionis savo lėšomis Įtaisė po
naujastaiga I>er kav;* j viršutinę pūslę
jausmingai sudainavo keletą dai me buvo Vyčių tos apylinkės po
U ėst iugliouse l ustel y je. k u
.mažas, su šv. Vardo draugijos
ir puikiai išfilteriuoja. Lengva
užima tik 2 p.-<ias Jis iš
nelių apie Vilnių, o Mikutis su puliarumo kontestas. Tas kontesišvalyti, išverda 4 puodukai ka
i raidėmis (H. N. S.) mėlynas vė
dėl s iki lo žiiuuiią. Turi
vos. Geras
Jonuku
it du Vilniaus narsūs ka tas atiteko Eleonorai Kapaliutei,
imti ka koiiti-oli
liavėles.
reiviukai, žavėjo klausytojus sa buvusiai Vyčių kuopos pirminin
Iš čia prasidėjo religinė eisena
vo gyvom bei patrijotiškom de kei ir dabartinei Sodaliečių pir
miesto gatvėmis. Kaip gražiai at
I
klamacijom. Didi garbė ponam mininkei. Dovana teko ($50.00),
rodė procesija. Pirmiausiai eina
Kripam už toki pavyzdingą pa $10.00 dolerių dovana atiteko dė
šv. Vardo vėliava tarp tautinių
trijotišką savo vaikelių išauklėji dei Balšiūnui. Vakaras praėjo
vėliavų, paskui ją dvi su Šv. Jur
■na. Gėrėjosi skaitlingai atsilan gražioje nuotaikoje.
gio ženklais vėliavos, už kurių
kiusi ir klausančioji publika tik
tina Dvasios Vadai: kleb. kun.
rai turiningų programų. Nėra VYRAI PRADEDA KRUTĖTI
K. Paulionis ir kun. M. Brundza,
lad-gi ko stebėtis kodėl visa apy
Prie šv. Onos parapijos vyrai
'už jų — vyrai — katalikai, Šv.
10 lygiu Bėgiu Naujas Plaktuvas
linkė džiaugiasi gražiomis lietu ą y ra organizuojami į Šv. Vardo
turi
sudėvėtus
Cords?
Vardo draugijos nariai, vėliavė
Mismaster suplaka daug geriau, kaip kada
viškomis VV1NBS radio progra ■draugovę. Atsiranda vis daugiau
taip, tai geriau įsigyk nail
buvo! .Jo greitis yra kontroliuojamas. Nau
lėmis nešini. Vietos vikaras kun.
padarytus G. E.
ji plaktuvai neįleidžia daug oro
momis. Sekmadienį, lapkr. 1-rną narių. Laike misijų, lapkričio 8
nupigiiiiiiias.
(A. Petrauskas gražiai tvarko el
užtai geriau suplaka kiaušinius
d.,
išgirsime kitą labai įdomią d., bus iškilmingas narių priėmi
ir smet«n;j.
gseną. Praėjom 5 bažnyčias. Iš vi
programą, kurią pasižadėjo išpil mas ir pirmą kartą eis “in eorsų bažnyčių prisidėjo vis naujos
dyti svečiai iš New Britain. Kun pore” prie Komunijos. Ta proga
i procesijos su savo Dvasios Va
E. Gradeckio muzikantas tėvelis norima pažymėti
eukaristiniais
dais, vėliavomis ir pulkais kata
bei
brolis, Kun. V. Ražaičio se užkandžiais. Tam tikslui išrinko
NELAIMINGI ATSITIKIMAI
likų vyrų, ypač graži buvo ir
sutė Solistė - dainininkė p-lė Ka Komisiją iš sekančių narių: J.
Spaliu 11 d. Jono ir Albinos skaitlinga katedros procesija,
zimiera ir pianistė I. Jenkeliunai Andriuškevičius, A. Žvirblis, LaNauja I. E. S.
Ceškevičių 6 metų amžiaus sūne į Benas groja maršą, gi kata
Stalo Lempa
tė. Lankiam!
lis nusilaužė rankutę.
I pinskas ir Maldeikis. Nagi vyrai
»
SeV'> ''
likų vyrų minia apie 10000 as
šis I. E. S. naujas n.<Hlelis
pasirodykite ką galite.
labai gražus Ir patraukian
Spalių 16 d. Antanas Kačins menų, su savo Dvasios Vadais
tarn
Ko-tis. kaliai tinka pastatyti
kas, 23 m. amžiaus, dirbdamas paraduoja miesto gatvėmis, vie
ant stalo. VerČJt (jT
MISIJOS
prie naujos statomos Landers šai pareikšdami savo tikybą. Gra
tė $10.00, dabar
Misijos
Įvyks
lapkričio 2— d.
tik
už
dirbtuvės, tapo pavojingai sužei ži eisena sudomino miesto gyven
Spalių 9 d. Įvyko Vilniaus už
i
Misijas
ves
iškalbingasis
misijostas. Rąstas krito ant jo ir pra tojus: žiūrovų netik pilnos gatgrobimo minėjimas bažnyčioje.
i nierius Tėvas Bružikas, S. J. Mikirto jam galvą. Nuvežtas i Ve i vės, bet ir pilni visų aukštų naKun. L. Vaicekauskas tos dienos
jsijų pamaldos ir pamokslai įvyk.',
nerai ligoninę, kur per kelias va Imų langai, kurių daugelis sveikivakare atlaikė mišparus ir pasa
i lytais 9:00 ir vakarais 7:30 vai.
landas buvo be sąmonės, Dar ir Į i,a procesiją ir kelia ovacijas. Eikė atitinkamą pamokslą. Mišpa
;Kviečiame visus atsilankyti.
dabar tebėra sunkiame padėjime, i'sena tęsėsi su viršum porą va
rus giedojo choras. Tai buvo laSpalių 18 d. apie 1’ vai. vaka landų. Vieša religinė procesija
l ai gražus ir reikšmingas minė
VEDYBOS
re automobiliu sužeidė Viktoriją i užsibaigė Šv. Jokūbo bažnyčioje,
jimas.
Komitetas.
39 Boylston St. Boston ir kitose 32-se parankiose vietos.Spalių 17 d. moterystės ryšiais
Miežlauskienę, gyv. Berlin. Ji ė- j čia vietos klebonas gražioje baž
HANcock 3300
tapo sujungti šv. Onos bažnyčio
jo iš šv. Andriejaus lietuvių par. nyčioje pasitiko procesiją, gra
je Juozas Ranier ir Ona BartkiūAtdara nuo 8:30 ryte iki 5:15 p.p. kasdien ir šeštadieniais
bažnyčios i namus, ir arti namų žiai prakalba ją pasveikino ir at
tė. Linkime jaunavedžiams ilgo
automobilius trenkė j ją. Nulau- kalbėjo švėnč. Jėzaus Vardo li
Pas Electrikinius ar Kontraktorius Dylerius.
SODALIETĖS VEIKIA
ir laimingo gyvenimo.
žė ranką ir sužalojo kitas kūno taniją. Po tam vietos vikaras pa
dalis. Dabar guli Ilartford ligo- sakė atatinkanmą šventei pamok
Sodalietės prie Šventos Onos
ši religinė katalikų vyrų šven ha ir vakarienės rengimo komisi sakė: “Aš nežinau.
Kunigas parapijos ką tik susiorganizavo.
niiiėje.
slą, nurodydamas tikybos reikš I
L St. LIQUOR STORE
Reiškiame nuoširdžią užuojau- mę žmogaus gyvenime ir jos rei tė tą pačią dieną buvo ruošiama ja dėkoja kleb. kun. N. Pakal pradėjo klausinėti ansrliškąi, o Spalių 1 d. pirmą kartą ėjo “in
visoje
Brooklyn
1
o
vyskupijoje
niui,
varg.
p
Jankui,
daininin

mes atsakinėjome
lietuviškai. corpore” prie Komunijos. Virš
tą sužeistiesiems, ypaė senutei V. kalingumą. Dar visi dalyviai ben
Parduodam geriausius įvai
Katalikas.
kėms,
mokyklos
mergaitėms,
šei

Tik
Tada,
kada
mes
atsakinėjo
 20 mergaičių tvarkingai išsirikia
Miežlauskienei ir jos šeimai, pp. drai pagiedojo porą šventų gies
rių rūšių TONIKĄ, DEG
mininkėms ir visiems dalyviams me lietuviškai, tai ir kunigas vusios. padedant Seserims PranJ. M. Valauskui, kurie yra “Dar mių, po kurių klebonas suteikė !
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
ir kalbėtojams už paramą ir pradėjo klausinėti lietuviškai”.
bininko” skaitytojai.
ciškietėms, prisiartino prie Dievo
palaiminimą Švenč. Sakramentu.
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
komplimentus. Taipgi dėkojame
Taigi, Gerb. Pakalike, aš čia stalo. Buvo tai nepaprastai jau
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
Tuom ir užsibaigė ši, taip graži
už sveikinimą per radio.
S. firmų Ir užsienio, pasirinki
nenoriu
Įžeisti kunigų, bet taip dinantis įspūdis. Bažnyčia buvo
į ir Įspūdinga, religinė šventė, ku
VISI DŽIAUGIASI
mas didžiausias ir įvairiausias.
Moterų Sąjungos 29 kp. minė
M. S. Koresp. i pat negaliu sutikti su Tamsta, pilnutėlė žmonių. Tėvai, žiūrėda
Šv. Andriejaus lietuvių par. ri heabejo sutvirtins tikinčiųjų
POKILTAMS,
VESTUV E M S,
jo 20 metų gyvavimo sukaktu
kad tik jaunimas reikalauja ar mi į savo dukreles, net apsiašaro
NAMUOSE
VAIŠĖMS
ir BA
bažnyčioje šv. misijos, kurias tikėjimą.
ves spalių 11 dieną š. m. Jubilie
LIAMS. Specialiai
kainos su
glų kalbos. Pateisinama, kada lie jo. Sodalietės papuošdamos gėlėmažinamos. Pristatėm greitai ir
jinė vakariene. Toastmasteriu butuvaitė išteka už svetimtaučio, mi$į altorius, dar padidino iškil
(Politiškas Skelbimas)
veltui. Atdaras nuo 8 ryto Iki
ivo kleb. kun. N. Pakalnis. Daly
Bet aš žinau keletą atsitikimų. mę. Sodalietės prižiūri ir altorių
11 vak.
vavo daug žmonių, tarp kurių
kur jaunimas grynai lietuviškas, tvarką. Garbė tai Sodalietėms ir
Pašaukit SOU-th Boston 1147
I draugijų, moterį) ir vyrų, atsto
TAS REIŠKIA SUMAŽINIMAS JUMS
moka gražiai lietuviškai kalbėti, džiaugsmas parapijai. TeneatsiPas J. STRIGUNĄ
“Darbininke” No. 70, rugsėjo <• mūsų vadai kalba į tą jaunimą
vai. Kalbas pasakė kun. KartaviTAKSŲ
randa nei vienos mergaitės nepri
195
L ST., SO. BOSTON, MASS.
Ičius, pp. Vilniškis, Žalnieraitis, 11 d. š. m. laidoje tilpo kores- engiu kalba.
k
siklausančios Sodalieijai.
30,000 gerai apmokamų asmenų dirba gėri
ipondencija
iš
C.
Brooklyn,
N.
Y.,
Moterų Sąjungos 24 kp. pirm. p.
Porą metų atgal minėjome spamų gaminimo industrijoje, Massachusetts
K. Dumblienė, 30 kp. — Bran- kur aprašoma įvykusios jungtu [lių 9 d. To vakaro programa bu
valstijoje, gaudami $750,000 algų savaitėje
Igaitienė, Vaikelio Jėzaus draugi vės bažnyčioje. Ten buvo pasakv- vo išpildyta ansrlų kalba; kalbė
jos skyriaus pirm. Klimienė, Mo- ta, kad jaunieji reikalavo sutuok- tojai kalbėjo angliškai. Kas kal
arba $39,000,000 metuose. Per 1935 m. vals
[terų Sąjungos Apskričio pirm, tuvių palaiminimą duoti anglu tas, ar ne mūsų vadai? Lietuvių
tija gavo už laisnis ir kitokius šios industri
Subatienė, Tretininkų draugijos kalba. Brooklyne jaunimas gal kalba Amerikoje gal ir išnyks
jos mokesčius $4,187,061.
'pirm. Palubinskienė, Šertvytienė, labiau ištautėję*, jei reikalauja (aš netikiu, kad taip greit), bet
Mikulskienė ir Dobrovolskienė. j*n?hl kalbos, bet aš žinau, kad istorijoje bus užrašyta kas kal
Gražiai padainavo solo pp: H. kitur ir be reikalavimo Sakra- tas, kad mes palaidojome savo
Sakalauskaitė, sesutės Stagniū- mentas teikiamas anglų kalba, kalbą. Šiandien daug girdžiame
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
naitės, Lašaitė, Kazlauskaitė ir
Sakramento teikėjas žino, kaltinimų: vieni kaltina tėvus,
BALSUOK TAIP ANT KLAUSIMŲ 1, 2 ir 3
EUROPA ....
Gruodžio 5
Šertvytaitę. Joms akompanavo p. kad abu jaunuoliai moka gražiai vadus, kiti vaikus — jaunimą.
ANT BALOTO PASKUTINĖJE VIRŠUTI
muzikas Jankus, šios parapijos lietuviškai kalbėti.
NEW
YORK
Pamirškime kaltinimus ir pa
Gruodžio 10
NĖJE KOLUMNOJE
mokyklos mergaitės gražiai pa
Pažinau vieną porelę. Mergina, sižadėkime visur ir visados lie
HAMBURG
Gruodžio 15
šoko ir padainavo.
1. Sb»P llcenge* be granted in thisdty (ortown)for tha
nors Jung. Valstybėse gimus, bet tuviai su lietuviais, jaunaisiais ar
BREMEN ....
Gruodžio 16
sale therein of all alcoholic beverages (whisky, nitn, gin,
Moterų Sąjungos 29 kp. per puikiausiai kalba lietuviškai, o senesniais, kalbėti lietuviškai.

waterburyTconn.

3

$23,95

6

5

7

HARRISON-KEARNY, NJ,

THE EDISON SHOPS

JERSEY CITY, N. J.

BROOKLYN. N. Y.

PASIKALBĖJIMAS SU
PAKALIKU

Kaled

e

Ekskursija

BALSUOK TAIP

malt beverages, wines and all other alcoholic beverages)?

2. Shall licenses be granted in this city (ortown) for the
sale therein of wines and malt beverages ( «Hms and
beer, ale and all other malt beverages)?

3. Shall licenses be granted in this city (or town) for the
sale therein of all alcoholic beverages in
called, not to be drunk on the premisas ?

THE MASSACHUSETTS LICENSE COMMITTEE
Walter E. Ouyette, Chairman — Herbert P. Ward, Secr

*

I LIETUVĄ

,
Senas Dėdė.
tuos 20 savo gyvavimo metų yra vaikinas buvo neseniai iš Lietu
daug nuveikusi. Ji daug prisidė vos atvykęs. Susitarė apsivesti.
jo kovoje dėl Lietuvos nepri Klebonas juodu sušliubavo angly
klausomybės per Tautos Fondą, kalba. Po vestuvių suėjęs jauną
Raudonąjį Kryžių. Teigi jos dar ją ir klausiu: Julyte, tu gražiai
bai yra it skaistūs žiedai, kurie I kalbi lietuviškai, o tavo Petrukas
Spalių 25 d, mūsų kolonijoj įpuošia garbingos praeities gyve neseniai iš Lietuvos, tai kodėl vvks Moterų Sąjungos Conn. Ap
klebonas suteikė jungtuvių palai skričio suvažiavimas. Tą pačią
nimo kelią.
Moterų Sąjungos 29 kp. valdy- minimą anglų kalba? Ji man at- dieną, 10;15 vai. ryte, kun. M.

NEW HAVEN, CONN.

« i

■■

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina pato
gią kelionę į Kauną. Patogus geležinkelio
susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

