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Kelio Rodytojai

Š. m. rugsėjo 26 d. Romoj buvo baigiamas tarp
tautinis katalikų žurnalis
tų kongresas. Platų pabai
gos žodį tarė “L’Osservatore Romano” redaktorus,
p. Dalia Torre. Jisai at
kreipė kongresininkų dė
mesį į pasibaisėtiną faktą.
Be ko kita, jisai pasakė:
“Jaroslavski, rusų bedie
vių šefas, vardu ir dvasia
bolševizmo tikslams išsiuntinėjo savo centrams
kovos įsakymą, kuriame
skaitome:
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KAINA 5 CENTAI.

Italiją - Portugaliją
Išteisino

Mes sakome: “Kiek galvų, tiek protu”. Tačiau
visų protų ir visu širdžių yra vienas bendras troški- i
i
mas, būti amžinai laimingais. Jėzus Kristus mus mo
kė kaip tą laimę atsiekti, o Dievo šventieji savo gyve
I
nimu mums tai parodė. Tačiau žinojimas Jėzaus Kris
I
taus mokslo ir šventų jų gyvenimu, mums amžinos lai
KETURI SOVIETŲ LAI
Londonas, Anglija —
mės neužtikrins, jei Jo mokslo nenildvsime ir ju gvVAI PLAUKIA ISPANI Tarptautinis ‘šalin rankas
venimų neseksime. Bažnvčia isteigė Visų Šventu iij
JON
nuo Ispanijos’ komitetas,
šventę, ir ją iškilmingai švenčia lapkričio pirma die
išklausęs Ispanijos raudo
ną, kad mes neužmirštume sekti šventųjų gvvenimus.:
Istanbul, Turkija —
nųjų atstovo ir sovietų
Šventieji mums yra pavyzdys tikrai krikščioniš
Pranešama, kad keturi so Rusijos kaltinimų prieš Ivietų Rusijos laivai su taliją ir Portugaliją dėl
kojo gyvenimo. Dievas ne iš visu šventųjų reikalavo
maistu ginklais ir amuni i siuntimo ginklų ir amunistebėtinų pasiaukojimų, didžių ..darbu, ne visiems Jis
“Mes norime padegti suteikė laimę ir džiaugsmą padėti savo gvvybę už ti
cija jau plaukia į Ispani • vijos
Ispanijos
sukilė
plačioje ugnies jūroje kėjimą, tačiau iš visų reikalavo, kad Ji pažintų. Ji
ją. Bet ar jie pasieks Is liams, kaltinamąsias vals
visas viso pasaulio baž- mylėtų ir Jam ištikimai tarnautų. To Dievas tereika
paniją, tai kitas klausi tybes išteisino. Kaltintojai
Puntukas
didžiausias akmuo Lietuvoje, šis ak mas, nes Vokietija ir Ita neįrodė, kad Italija ar
čias.
lauja ir iš mūsų. Mūsų gyvenimas privalėtų būti pa muo yra Utenos apskr., ties Anykščių miesteliu. Tai
Mūsų sąjūdis yra tapęs
lija yra pareiškusios, kad Portugalija būtų nusikalmilžiniška galybe, kuri našus į tų, kurių užtarimo mes prašome, kuriuos mes’ yra ledų gadynės liekana. Jis yra 6 metrų aukščio ir kiekvieną
sovietų laivą j tusios pagal pasirašytos
naikina kiekvieną religinį aukštiname ir gerbiame — Dievo šventųjų. Milijonai 4 metrų pločio. Didelė dalis jo yra nugrimzdusi į že nuskandins,
kuris
tik neutralumo sutarties Is
šventųjų,
kuriu
vardai
tik
Dievui
težinomi,
mums
jausmą. Šitas sąjūdis yra
mę. Apie Puntuką yra sukurta daug padavimų. Vie plauks į Ispaniją su gink panijos klausimu.
viena iš principinių aprai švento Povilo žodžiais sako: “Būkite mūsų sekėjai, nas j\ sako, kad velnias norėdamas sudaužyti Anykš lais ir amunicija.
Italija tuojau iškėlė by
škų mūsų klasių kovoje” kaip mes buvome Jėzaus Kristaus”. O šventas Augus čių bažnyčią, nešęs šį akmenį, bet gaidžiui sugydus,
la sovietų Rusijai už siun(Versta iš “L’Osserv. Ro tinas paskatindamas mus sekti šventuosius sako: jį išmetęs ir čia palikęs ligšiol tūnoti.
LENKIJA GRASINA ' timą rinklų ir amunicijos
mano” Nr. 227 iš š. m. IX “Jei tas ar anas galėjo tai padaryti, kodėl ne aš?”
DANCIGU!
Ispanijos raudonųjų val
—28 d.).
Koki stebėtinai graži yra Kataliku Bažnvčia Tai
džiai. Be to, Italijos, VoŠitoks bedievių sąjungos stebuklingas medis, kuris per devyniolika šimtmečių
Varšuva, Lenkija —šio-1 kietrjos ir Portugalijos atpirmininko pasisakymas davė ir duoda gerus vaisius. K’ek nekaltų širdžių, Į
mis dienomis misteriškai stovai pareikalavo, kad
yra didelis įspėjimas visų kiek teisingų žmonių, kiek gailestingu krikščioniu, Į
dingo
Arthur
Greiser, Rusija pasiaiškintų dėl
BAŽNYČIĄ NORI PA- I
tikybų nariams ir visoms kiek nuolatinių, tykių Dieve tarnu, kiek tvirtu ir iš NAUDOTI KAIPO ĮRAN Roma, Italija — Dvide Dancigo Senato preziden dviprasmiškų grasinimų
šimts kartų sovietų Rusi
kultūringoms tautoms. Iš tvermingų iki galui savo šventame t’kėiime žmonių,
iš komiteto,
įvairiu išsitraukti
KI,
SAKO
KUN.
COUGH

ja nusikalto nuo spalių 9 tas. Varšuvoje
Varšuvoje kilo Įvairiu
to pasakymo matyti, kad
nors
kol
kas
ji
to nėra pa
LIN
iki 20 dienos. Tuo laiko- spėliojimų. Spėjama, kad
bedievių sąjungos veiki apturėjo amžinos garbės vainiką! Tikrai garbingas
tarpiu sovietų Rusija pa- Greiser išvyko ii Vokieti- dariusi.
mas braunasi į įvairias Dievas savo šventuose.
Taigi kitą savaitę tarp
“....................
kiek_ " , Dr.
Springfield, Spalių 28 d. siuntė labai daug karo ią.’ Prieš
Sekime šventųjų gyvenimo pavyzdžiu, ju kelias
tautas, siekia išplisti visa
Lenkijos
P.
T ‘ 1”.'. komisijo- tautinio komiteto susirin
veda į laimę. Prašykime tam Dievo malonės ir šven — Kun. Charles E. Cough- ginklų, amunicijos ir vv- Papee,
me pasaulyje.
~
*_ *, gavęs kime Italija. Vokietija ir
Dancigu^
T. lin, National Union for So rų Ispanijos raudonųjų instrukciiu
Šito pasakymo akivaiz tųjų užtarimo.
nuo
pulk. Be- Portugalija ims už pakar
čiai Justice prezidentas, valdžiai.
doje darosi visai supran
cko, paaiškino Greiseriui. pos sovietų Rusiją.
kalbėdamas apie dabarti- I
tama, kodėl Ispanijos ko
nę politiką^ Siį. Valšty- ŽADA PAKELTI ALGAS kad Dancigo Senatas savo
munistai, kurie minta di
veikimu
sulaužęs TLai 30 VALANDŲ DARBO
bėse, pastebėjo, kad diDARBININKAMS
’V1W” yra o,,la,,7OC
rektyvomis ir lėšomis iš
svo
Miesto
statutą,
ir dėl
SAVAITĖ
džiųjų politinių partijų a-----------Maskvos, pradėjo padegi
to
turėtu
pasiaiškinti.
gitatoriai nori panaudoti Chicago, III. — Swift &
nėti ir deginti bažnyčias,
Greiser vietoj pasiaišikii
vienuolynus, dar net prieš
VVashington, D. C. Ž—
Praneša, kad Ispanijos raudonųjų valdžios karei- Katalikų Bažnyčią kaipo Co., Armour & Co., Wil- nimo pabėgo.
iškylant liepos mėn. revo sukilėlių kariuomenei beli- vių kovėsi su sukilėlių įrankį prieš kun. Charles son & Co., ir Cudahy &
Geležinkeliečių uni jos va ■
Varšuvos spauda reika dai paruošė bilių, kuri?;
liucijai, bet jau laimėjus ko tik 10 mylių žygiuoti į daug mažesne kariuome Į E. Coughlin. Jis sako: Co. šiomis dienomis pa
“
Mano
priešai
vietoj
ata

lauja,
kad valdžia imtųsi bus
I
rinkimus į parlam-tą su Madridą, Ispanijos sosti ne, bet negalėjo atsilaiky
įteiktas Kongresui,
skelbė, kad jos pakels al
■v •
kuoti
mano
principus,
jie
griežtesnių
prie
m
o
n
i
ų
liaudies fronto pagalba. nę.
kuri sumažinama
gas
savo
darbininkams
Dagai
ti.
Raudonųjų
valdžios
ka

Keturi tūkstančiai
nori
panaudoti
Katalikų
Dancigo Senatą, nes darbo savaitė iki 30 va
Nepakankamai įsigilinę į
riuomenė negali lygintis
maždaug 7 nuoš. 1Darbi-:
Bažnyčią
kaipo
irankį
kitaip
Lenkija ir jos pilie landų. nemažinant algų,
dalykų esmę ir eigą žmo
su gerai išlavinta sukilė
ninkai gaus pakeltas algas
Coughlin
ir
kiti
žymūs
prieš
mane
”
.
čiai,
gyvenantieji
Dancige, Ta bilių priėmus, unijos
nės stebėjosi, kaip gali is
liu kariuomene.
nuo lapkričio 2 dienos. ViJung.
Valstybių
vadai
Kun
Coughlin
pastebės
O
7e
ketuVioše
“
škerdykioneteks teisių. Lenku par vadai sako, būtų priimta
panų žmonės deginti savo
Sukilėliai užėmė kaimeli
dirba
je 80 000 darbi. tija Dancige be Varšuvos darban daugiau darbinin
bažnyčias, pastatytas su smerkia prez. Roosevelt Peguerinos, kuris yra va- jo, kad nei politikieriai,
nagalbos yra bejėgė atsi ku. Šiandien, nežiūrint to,
dideliu pasiaukojimu ir administraciją už palaiky- karinėje Madrido dalyje nei laikraščiai nepuola zy- t k
du
rabinų
ir
protestantų
laikyti prieš Vokietijos kad o^ležinkeliu trafikas*
*'*'be mūšio.
“w’ ~
.........
meno supratimu. Čia ne mą ryšių su komunistais, 'beveik
Sukilėliai
ministerių
už
dalyvavimą
nacius. Lenkai skundžiasi, nadidėio. o vis dar vra abuvo nuodugniau pagalvo už
sovietų
— pripažinimą
c..c---------- z
--------- bedidelio vargo tikisi Mai
viešame
veikime
ir
kėlimą
kad Varšuva juos apleido. nie 500 000 geležinkeliečių
ta, kad tokiam piktam ir Rusijos, ir už nenutrauki- dridą užimti laike 10 die
viešųjų
klausimų,
kaip
Lenkijos diktatoriaus ge I bp darbo. Taigi nėra vil
baisiam darbui įvykdyti nią santykių su Maskva nų.
kad
puola
katalikų
kuni

nerolo Rvdz-Smiglv tri ties. kad tie bedarbiai
nereikėjo masių, bet paka dabar, kada komunistai iš
būna “Kuryer Poranny”‘ srautu kada nors darbus
gą.
ko nedidelių branduolių ir Maskvos
įsako
daryti KARDINOLAS PACELLI
rašo apie gresianti len-l nesutrumpinus darbo va
komunistų bedievių, ku tarptautinį kriminalą.
SAN FRANCISCO
Dėl gandų, kad po lap
PAŠALINO 11 VVPA
kams“pavoju Dancigo mie landų.
riuos su dideliu atsidėjimu
kričio 3 d. kun. Coughlin
VIRŠININKŲ
ste
ir persekiojimus.
ruošia Maskvoje komunis
Spaliu 28 d. Vatikano pasitrauks iš viešo veiki
NAUJAS
REDAKTO

Varšuvos
valdžia pa SUKILĖLIAI TURI PAĖ
tai ir bedieviai tam tik
Spalių 28 d. valstybės
valstybės sekretorius J. E. mo, kun. Coughlin užgin
RIUS
siuntė
Dancige Senatui
ruose kursuose, seminari
Kardinolas Pacelli atlankė čijo ir pareiškė: “Aš ne- WPA administratorius protestą ir grasinimą. Bet MĖ T NELAISVE RAU
jose ir paskiau siunčia į iDONŲJŲ VADĄ
■ pasitrauksiu tol, kol mane Paul Edwards, sužinojęs, j
San Francisco.
ar nusigąs?
vairius kraštus, kad jie
Pereitą savaitę savait
palaidos
graborius
”
.
Jis
kad
Ipswich,
Mass.,
prie
Jis buvo sutiktas aero
ten varytų komunistų ir raščio “Amerika” redakto drome Arkivyskupo John ragino piliečius balsuoti vieškelio darbų WPA darToledo, Ispanija — Suki
bedievių darbą. Duotame riaus vietą užėmė p. Juo J. Rossi ir jo palydovų. ir savo balsus atiduoti U- bininkai dykinėjo ir sukėGINS IMPERIJA IKI
lėlių
vadai praneša, kad
įsakyme pareikštas no zas B. Laučka, Katalikų Kardinolas rengėsi tą pa nion partijos kandida- lę riaušes sumušo prižiū- PASKUTINIO KRAUJO
jie
naėmė
i nelaisvę majo
ras padegti visas viso Studentų ir Profesijonalų čią dieną atlankyti Los tams, būtent. į preziden- rėtoją, atleido nuo parei
LAŠO
rą Gonzalez dėl Alba, vy
pasaulio bažnyčias yra organizacijos pirmininkas Angeles.
tus adv. VVilliam Lemke, į gų 11 WPA darbų prižiūriausi raudonųjų karo va
tarptautinis kriminalas. ir
apie
trys
metai
vice-prezidentus adv. <C. retojų.
Roma,
Italija
—
Dikta

dą,
kurio vadovaujama
Jokia kultūringa ar civi atgal dirbęs “Darbininko”
O’Brien ir kitiems kandi
Administratorius Paul torius Mussolini, kalbėda- kariuomenė gina Madridą.
KOMUNISTAI
NEGAVO
lizuota ar save gerbianti redakcijoj. Iki šiol “Ame »I
datams į mažesnius ofi- Edwards,
apžiūrėdamas mas per radio> iŠ P13.ZZ2,
Majoras Gonzalez dėl
valstybė negali toleruoti riką” redagavo p. Kazys SVETAINES BROWDE- sus,
kuriuos
indorsavo
WPA
darbus,
sužinojo, y
Venezia, minint* 14 meti- Alba ir kiti pabėgėliai pa
RIUI
tokios organizacijos, kuri P. Vilniškis. Jis buvo to
National Union for Sočiai kad prie viešųjų darbų nė- ,nes
fašistinio» režimo su sakoja, kad Madride trūk
__ __________
kursto daryti kriminalus. laikraščio ir administrato
Justice.
ira geros prižiūros ir tvar- kaktuves, tarp kitko pa sta maisto, ir kad raudo
Juoba negalima finansuoti rius.
Buffalo, N. Y. — Visa Balsuotojai, kurie dar kos.
reiškė, kad Italija gins nieji nebeoasitiki savo jė
tokios organizacijos, nei
Naujam redaktoriui, p. me mieste komunistai ne nežino kandidatų vardu,
jos kursų, nei jos semina Juozui B. Laučkai, linki gali gauti svetainės savo kuriuos indorsavo Natio SUDEGE DVI LEDAU- savo imperiją iki paskuti gomis atlaikyti Madrido.
nio kraujo lašo. “Italijos Dabar Madride esą apie
rijų.
me geriausių sėkmių nau partijos kandidatui i pre nal Union for Sočiai JusNES
žmonės”, iis sako, “yra 1,500,000 žmonių. Norma
Kurstymas padegti baž jame darbe.
zidentus, Earl Browderiui. tice, tepasižiūri į tos unipasiruošę
šiandien kovai, liais laikais Madride gyve
nyčias juk tai yra bepro
Į Earl Browder yra ne tik jos organą “Sočiai Jus- Weston, Mass. — Spalių kaip niekad
nėra buvę”.
na apie mili jonas žmonių
tiško fanatizmo vaisius,
komunistų kandidatas į tice”, ir ten ras visus var- 28 d. vakare sudegė dvi le- ---------------------------------------I

Italijos Kaltinimai Prieš Rusiją

I

Ispanijos Sukilėliai Tik 10
Mylių Nuo Madrido

I

• v

i

v• —

tai yra raginimas padary
ti didelį nusikaltimą prieš
nuosavybės teises, baisiai
nuskriausti tuos, kurie
ieško religinės pagundos
ir ją randa bažnyčiose.
Būtų labai gera ir svei
ka tarptautiniams santy
kiams ir kultūriniam tau
tų bendravimui, kad vals
tybės, turinčios santykius
su SSSR, ar Tautų Sąjun
ga padarytų žygių, kad
tarptautinio krimi n a 1 o
kurstytojai rastų reikia
mą suvaldymą iš SSSR
vyriausybės pusės.
Štai kodėl kun. Charles

VAŽIUOKITE |]Dreziaentus,
prezidentus,
LIETUVON
Per

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

PVA^NAV1MA\
""IAUN
IĄĮVAI

366W

TEL. JDBOITOn 2680.

T

t

bet
oet ir Maskvos kommterno agentas,
Ttlarl
RrnW(lPr kam
Earl Browder,
kaip ir
ir kiti
kiti
komunistai, remia prez.
Rooseveltą, ir nesupranta
ma kodėl jie negali gauti
svetainės. Turi būti res
publikonai yra svetainių
savininkais.

— •

dus. National Union for
sočiai Justice indorsavo
tvoirni
Kinv’fi-in
įvairių
partijų L-nn/Ų^o.
kandida
tus: Union partijos, De
mokratų ir Respublikonų
partijų, kurie tik pasiža
dėjo remti socialiu teisin
gumo principus.

daunės prie Icehouse Drū- n
j•
r»
do. Gaisras padarė $25,- Darbininkų KadlO Programa
zvrvrt______ i iO
000
nuostolių.
Šeštadieni, spalių 31 d., 2 vai. po pietų iš radio
SURADO $40,000 TRC
stoties
WC0P, Boston vėl turėsime progos klausytis
KŪMĄ
gražių dainelių ir muzikos. Prašome visų pasukti saj
vo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis prog
Worcester, Mass. —
ramos.
Naujas miesto mavoras
v—
NUSKENDO LATVIŲ John S. Sullivan, užėmęs
Draugijos, kurios nori paskelbti savo parengi
AUDROJE ŽUVO 7
LAIVAS
vietą, įsakė padaryti revi mus ir biznieriai savo biznius tesiunčia skelbimus
ŽMONES
ziją miesto iždinėje. Revi tuojau s, kad gautume prieš šeštadieni spalių 31 d. ar
Spaliu 28 — Latvių lai zoriai surado, kad iš mies- ba vėliausia šeštadienį, spalių 31 d. prieš 10 vai. rytą.
Londonas, Spalių 28 — vas Hellena Fulhams, atsi-'to
iždo yra išaikvota
Skelbimų kainos: už vieną karta $3.00: du kart
Britu salose ir šiaurės I mušęs
j. šiaurinės Škoti.
jos,1 §40,000.
_
_
_____
. Kaltininku esąs
vandenyne siautė didelė I Nuli salos uolas, nusken- Harold N. Hali, miesto iž ar daugiau, už kiekvieną kartą $2.50. Skelbimus ir pi
audra užmušdama 7 žmo do.14 jūrininkų prigėrė, 4 do departmento vyriau- nigus siųskite adresu: Darbininkų Radio 366 W.
nes.
išsigelbėjo.
Isias kasininkas.
i Broadway, So. Boston, Mass.

1

■

Penktadienis, Spalių 30 d., 1936

2.

DARBININKAS

I IŠTEISINO ADV.
NEVICIŲ

IINIIUIHIUMIlINt

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

VIETINĖS ŽINIOS]

STANLEY’S RADIO SHOP

Vilniaus miesto teisme
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
; antrą kartą buvo sprenj džiama “Jaunimo DrauSpalių 31 d. yra pasnin-’ V. UŽDAVINYS RAŠO:
go” redaktoriaus adv. A.
kas - vigilija prieš Visus
_ _prisirašė VVS j Penktadienį, spalių 30 d. j Jukneyįčiąus byla, kuri
PAMETĖ 2400 METŲ Igė skyrių,
Šventus.
SENUMO ŽIEDĄ
_ ’' po Šv. Valandai įvyks Am
i—
nariai", -o;*-,
pasižadėdami moRuinford, Maine, 36. 10.
Tą dieną katalikai pas 27 d. Gerbiamasis! Sveiki
sėti nario mokesčio nema-I žinojo Rožančiaus draugi- buvo kilusi iš to, kad šie
ninkauja, meldžiasi, atgai nu iš šiaurės, čia vakar o
.
žiau vieno dolerio metams, i jos mėnesinis susirinki- met kovo mėn. buyo kon
lauja, priima sakramentus vakare sniegas pasirodė, bpencer Beeman iš Chi- užsisakydami ne vienas mas. Prašome visų narių! fiskuotas “Jaunimo Drau
Harvard Universi<Aurn^Į ' “Mūsų Vilnius”, skaitlingai atsilankyti.
ir daro išmaldas.
go” 3 nr. už įdėtą paveiks
šiandien giedri graži die cagos,
Valdyba. lėlį su parašu: “Per Gol
Katalikai tą dieną eina na. Žadame šiandien pa teto studentas, gyv. Cam- Skyriaus pirmininku išprie sakramentų ir tam, siekti Kanadą. Kelionė ge bridge, pranešė policijai, rįnktas st. Mockus, raštigotą atsikėliman” ir už
kad Uždušinės dienoje jie rai vyksta. Miškuose buvo kad jis Harvard kryžkele- nįnku ivoška, kasininku
LANKĖSI
i vinjetę. Teismo posėdyje,
galėtų įnirusiems gauti at pastojęs mums kelią dide je pametęs žiedą, kuris e- jr Kapočius, vicepirmilaidų tiek kartų, kiek kar lis briedis, vos nesutriuš sąs 2400 metų senumo. nįnku Greivis, iždo globėAntradienio ryte, spalių išklausęs ekspertų pareiš
Ziedas
buvęs
padarytas
is
jjais
Mikalonis
ir
Minkus,
tų jie atlankys bažnyčią ir kino automobilio. Lietu
27 d. “Darbininko” redak kimo, prokuroras atsisakė
geltono
aukso.
’
egalis
patarėjas
adv.
Šalpasimels Popiežiaus inten viai čia visur labai malo
cijoj lankėsi kun. A. Vaš redaktorių kaltinti, ir teis
cijai.
na.
nūs. Sveikinu visą “Darb.”
kelis, Šv. Andriejaus lie mas jį išteisino.
Visų Šventų šventėje — štabą ir bendradarbius. ĮSISTEIGĖ BOSTONE Į Kiekvienas susibūrimas tuvių par. (New Britain,
lapkr. 1 d., 3 vai. pp., šv. Tamstos V. UŽAlavinys.
NAUJAS VVS. SKYRIUS,Vilniaus reikalais yra Conn.) klebonas. Jis atvy
Petro bažnyčioje, bus gie
-sveikintinas, tik svarbu, ko į Bostoną kartu su
----------dami dveji mišparai ir lai Sekmadienio
vaka r e, o,. ATDizr----------------------- tokie susibūrimai ne- kun. P. Virmauskiu, Šv.j
Prisiekęs Advokatas
komos Uždušinės pamal Mechanics salėje įvyko
Petro lietuvių par. klebo
skvriaus kuris
iau
kitų tikslų,
dos.
bankietas Charles F. Hur- VV^
V Vb skyriaus,
kuris jau
rūpėtų
tikrai kad
tik nu, kuris grįžo iš New
veikia
ruošia
spai
ley pagerbti.
Dalyvavo seniai
a• • tautiški Vilniaus reikalai,. Britaino sušliubavęs savo Veda visokias provas. Daro vi
MIRĖ
minėjimą
ir
12,000 svečių, jų tarpe šie vlių n9 dienos
giminaitį.
sus legalius dokumentus
kitus
parengimus
Vilniaus
(lietuviai:
Dr.
Jakimavi

Kun. Vaškelis užsisakė
Spalių 26 d., miesto ligo-1 Į
ninėje, nuo vėžio ligos, mi čius, Juozas Kazlauskas, reikalais, spalių 19 d. pi- SUSTREIKAVO 200 Ji knygų misijoms iš “Dar- 817 E St. (kampas Broadway)
RININKŲ
! bininko” knygyno ir paSouth Boston, Mass.
rė Aleksandra Milkontie- Jonas S. Mešlis su žmona iiečių klubo salėje įsisteigė
naujas
VVS
skyrius,
i
linkėjęs
“
Darbininkui
”
su

2
Bav
ir
a
^
v
Kalinauskas.
nė, 50 metų, gyv. L
Telefonas: Šou Boston 2732
silaukti daugiau skaityto
St., Dorchester, Mass. Pa-' Charles F. Hurley yra dr. L. Kapočiaus ir St.
Namų: Talbot 2474
Daugiau 200 jūrininkų jų išvyko atgal į namus, j
ėjo iš Varnių oaraoijos. dabartinis Massachusetus Mockaus iniciatyva. SusiAmerikoje pragyveno 34.* valstybės iždininkas ir de- rinkime dalyvavo VVS de- paskelbė streiką, reikalauPaliko vyra Petrą ir brolį, piokratu^partijos kandida- legatas V. Uždavinys, ku- darni mokesnio už viršva- SUGAUTI 4 PAŠTO ŽEN
ris plačiai paaiškino VVS landžius. Streikui vado- KLŲ PADIRBINĖTOJ AI
Palaidota iš šv. Petro baž i tas į gubernatorius.
veikimą Lietuvoje, jos or-: vau ja Daniel J. Donovan.
nyčios, spalių 29 d., 9 vai. II
(GRIGALIŪNAS)
Girdėti,
kad
apie
šimtas
ganizacinius
ir kitus rei-'Jis yra vice - prezidentas
ryte, Šv. Benedikto kapuo
Autoritetai
sako,
kad
lietuvių veteranų sumanė kalus. Susirinkusieji įstei- jūrininkų unijos.
ADVOKATAS
se.
vien Bostone buvo išpla
įsteigti savo Amerikos Le598 East Broadvvay,
gijono postą. Pereitą sa VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES tinta apie 1.000.000 netik
rų
pašto
ženklų.
Policija
vaitę Suffolk apskričio ASO. BOSTON, MASS.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
merikos Legijono taryba tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie sulaikė 4-is žmones.
Vienas iš South End, Tel. 1761Residence: Room 3
nutarė leisti lietuviams žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję i bilę kurią krautuvę
vaistininkas.
Manoma, 16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043
steigti Stepono Dariaus pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
kad
jis
buvo
vyriausias
Amerikos Legijono postą
(SEYMOUR)
platintojas Bostone. Jis
■B
I
Bostone.
Lietuvis Gydytojas
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
buvo
sulaikytas
viename
Tel. So. Boston 3520
Taipgi priskiria akinius
CASH MARKET
Bostono viešbutyje.
VALAM >< >S : nuo
iki 10 ryte
Pereito ketvirtadienio
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav. i
Du netikrų ženklų pla
nuo 2 iki 4 popietę, nuo 7 iki 9 vak.
vakare poros desėtkų mū
Telephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120 tintojai
buvo sulaikyti
DARBININKO NAME
sų . veiklesnių jaunuolių,
Tel. South Boston 2712
stotyje.
Visi
areštuoti.
29
Savin
Hill
Avenue,
866 Broadway,
susirinkę Moose svetainė
534 East Broadway,
K. ŠIDLAUSKAS
kad
jie
iš
platino
Manoma,
DORCHESTER, MASS.
South Boston, Mass
je, nutarė aktyviau daly
SOUTH BOSTON, MASS.
918 E. Broadway
už
$65.000
netikrų
ženklų.
S
vauti šios šalies politikoje
45 Hampden St.,
Tel. south Boston 9367
Netikrų
ženklų
spalva
E
' ir nutarė South Bostone iPristatau Tce Creamą ir užkan- i
Tel. HIGhlands 4855
buvo kiek kitoniška negu
Tol. S. B. 28O.VR : I steigti pirmą kuopą Ame
džius piknikams ir visokiems
R0XBURY. MASS.
Į
LIETUVIS
tikrų. Buvo mažų netiks
parengimams.
rikos Lietuvių Demokratų
lumų, iš to buvo jie pažin
Sąjungos. Sekančiame suti.
Dar buvo sulaikyta a; virinkime, kuris įvyks ket
pie
10—25 žmonės.
Išegzaminuoju aki
virtadienį, toje pačioje
akinius
priskiriu
REAL ESTATE
Manoma, kad ženklai
vietoje bus priimti įstatai
kreivas akis ntitieINSURANCE
buvo
spausdinami
New
amblijonišsitiu ir
ir
renkama
valdyba.
CONSTABLE
LIETUVOS
DUKTERŲ
DR-JOS
ŠV.
JONO
E
V.
BU
P
AŠ
ALPINE
i
ę koše
i akyse sugrąžinu
, Yorke.
■Justice of the Pence
DRAUGIJOS VALDYBA
1 šviesą tinkamu laiku.
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
į Ženklai buvo pardavinėja
Visokios rūšies apdrauda ir tei
Du tūkstančiai draugų
| J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. |
Pirmininkas Juozas Svagždys,
singas patarnavimas.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
mi
po
$6
už
1000,
tikrumo

Edvvard C. 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
601 6tli St., So. Boston, Mass.
| 447 Broadway, South Boston Ė Senatoriaus
E. Broadway, So. Boston
je jie kainuoja $20 už 598 Tel.
Viee-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
Šou. Boston 1761
0............................... ....................... ® Carroll suruošė jį pagerb
78 Marine R<1.. So. Boston, Mass.
1000.
— Ona Jankienė,
ti bankietą pereito pirma Vice-pirm.
Residence:
3'............ ....................................... ........................
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot. Rašt. Jonas Glineckis,
Netikri ženklai buvo 120 Marine
j Tel. So. Boston 0823
Rd., So. Bosto?
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
dienio vakarą. Tame ban- | Prot.
— Elizabeth Osalls,
Namu tel.: Šou. Boston 2483.
platinami
pietinėje
MassaI
LIETUVIS DANTISTAS i kiete dalyvavo nemažas 111 Rašt.
I'in. Rašt. Aleksandras Ivaška,
H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass. chusetts valstybės dalyje.
Tel. ŠOU Boston 9282
būrelis
ir
vietos
lietuviu.
Pranas Tuleikis,
<
* Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, Iždininkas
Netikrieji ženklai gana
109 Bovven St., So. Boston, Mass.
Jų tarpe buvo: J. S. Mešlis 29 AVhipple Avė., Roslindale, Mas3. Maršalka
Telephone
Jonas Zaikis.
vykusiai
padaryti, sunku j
I Arti Municipal Building
| su žmona, J. J. Romanas,
Tel. Parkvvav 0558AV
7 IVinfield St, So. Boston, Mass.
SO. BOSTON
| 525 E. Broadway, S. Boston į adv. Kalinauskas, J. Mika iždininkė — Ona Staniuliutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre išskirti nuo tikrų.
1058
105
VVest
6th
St.,
So.
Boston,
Mass.
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
Ofiso Valandos
lonis
ir
p.
Namaksy.
Rap.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 492
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 130 iki |
GARSIAKALBIAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

TEL. SO. BOSTON 0558

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius
daiktus. Taipgi ir pataisau.

yyia

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA
5 Moko muzikos, piano
£ ir dainavimo. Specia5 i les p a m o k a s duoda
I*
vaikams.
Adresas:

ADVOKATAI

•

JUOZAS B. GAILIUS

I

i

JOHN J. GRIGALUS

DAKTARAI

DR. J. LANDŽIUS

l

v•

IDPTOM ETRISTASl

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

BRONIS KONTRIM

I
I

|DR. M. V. CASPER |

|r> ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-i
Įsas uždarytas subatos vakarais ir |
Snedėldieniais. taipgi seredomis nuo j
12-tos dieną uždarytas.

VYČIŲ DĖMESIUI

Taipgi nuimu ir X-Ray
|
GI.................
...................g)
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay. So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal atitarti)

i
i

L. Vyčių 17 Algirdo kp.
mėnesinis susirinki mas
turėjo įvykti praėjusį sek
madienį, bet dėl susidėju
sių aplinkybių neįvyko.
Dabar, susirinkimas įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 1 d., 2 vai. po pietų
vyčių kambary.
Turime svarbių reikalų.
Todėl visus širdingai kvie
čiu dalyvauti. Pribūkite
laiku.
Kp. Pirmininkas.

Tel. Trowbridge 6330.

Bostono mayoras Frederick Mansfield buvo išvy
kęs j Battle Creak (Mich.)
senatoriją pataisyti savo
sveikatą. Sugrįžo geroje
sveikatoje, o tik praradęs
10 svarų svorio.

GERIAUSIA ŠILUMA

278 Harvard Street,

Geras ir garantuotas Oil Burneris duoda gerą šilumą; seimi
ninkėms pasibaigia visi vargai;
nei pelenų, nei dulkių, nei malkų
kapot, nei anglių nešti. Kada šal
ta atsuk, o kada šilta — užsuk.
Tai visas darbas!
Mes parduodam visokius Oil
burnerius.

kam p. Inman arti Centrai Sq ,

rolanu ketvirtis & co.

Cambridge, Mass.

322 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU. 4649.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 įr 6—8

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
tainėj.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
nas protokolu raštininke.
antra utarninka mėnesio.

i
PROSPERITY MARKET

INKSTU IR TULŽIES
NESMAGUMAI

j

Jei turi nugaroje skau
smą, akmenis, ir
i kitokias chroniškas ligas,
pasitark tuojau.
MANO TRYTA1ENTAI
staiga pagelbės ir pra
šalins vijus nesmagumus.
Jei turi Bright's ligą,
cukrinę, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau su manim.

OKUP. LIETUVOS ŽINIOS
NUBAUDĖ UŽ PASI
LINKSMINIMU

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų
Agentūra.

Or.Grady,327.KL

Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
Vv

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:
J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos sn raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

GRABOHIAI
SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Eoston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
! Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

\ JOSEPH W. CASPER

Studentas Mačėnas sa Taisome visokių išdirbysčii; auto
vo name, ^Juodagalvių kai mobilius. Taisymo ir demonstravi
(KASPERAS)
Sullivan’s Liųuors
me, Mielagėnų valsčiuje, mo vieta:
z
Lietuvis
Graborius ir /
1 Hamlin Street
rugpiūčio 9 d. buvo suren
ir E. Eighth St.
z
Balsamuotojas
gęs savybės pasilinksmini
į TURI NOTARO TEISES $
60UTH BOSTON, MASS.
mo pramogėlę, į kurią pa Joe. Kapočiuntif ir Peter Trečiokas
494 East Broadway
savininkai
sikvietė savo kaimynus,
South Boston, Mass.
/
295 West Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437
į
keletą draugų studentų ir
Residence: 158 W. 7th St
8
artimuosius. Jau besibai
SPECIALIS NUPIGINSIMAS
Tel. ŠOU Boston 3960
p
giant šokiams, vietos o- Radio ir gramafonas. Amerikos
Patarnavimas Dieną ir Naktį £
sadnvkų užsiundyti atvy ir Europos programai, policijos
1 K v. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25
ko du Mielagėnų policinin-1 ir orlaiviu signalai. Viskas i vie
1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo . .......................... $1.19
kai ir liepė visiems išsis ną radio ir tik už .4559.95. Ateiki
Tel. South Boston 0815
1 Kv. Straight Degtinės ................................. 98c.
kirstyti, patikrindami dar te ir persitikrinkite!
kai kurių dokumentus.
Mes parduodame garsiausius
1 K v. La Corona Vyno..............................
50c.
Daugiau
kai
po
mėnesio
laikrodžius,
kaip tai: Hamilton,
ys
ws V
ASĄ S
>AAA.V-.>.V..y
Waltham
ir
Elgin.
Graborius - Balsamuotojas
laiko, tie asmenys, kurių
(Politiškas Skelbimas)
Pataisom, mainom laikrodžius
buvo
patikrinti
dokumen

I
.2^'W
&
Patarnavimas dieną ir naktį
tai, būtent: ūkininkai Pra ir žiedus; perdirbam iš jūsų seFanerai Home ir Res.
nas Maldžiūnas, Simas , no laikrodžio ar žiedo j naują.
564 Kast Broadvray,
BALSUOK UŽ
Maldžiūnas, studentas Ži ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 Broadway, So. Boston.
So. Boston, Mase.
lėnas, stud- Maldžiūnas ir
Tel. ŠOU. 4649.
mokytojas Garla buvo pa
šaukti Švenčionių apskr.
stora stijon ir ištardyti. Po
P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
to jiems buvo pranešta,
kad už “viešojo ramumo I
GRABORIUS - UNDERTAKER
drumstimą
”
kiekvienas
jų
6 ir 7 Wardo
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
yra nubaudžiamas po 40
i
SO. BOSTON, MASS.
auksinų arba po dvi savai- 258 W. BR0ADWAY,
REPRESENTATIVE
Telefonas SOUth Boston 4486.
ti arešto.
Visi nubaustieji, jausda BROCKTONO OFISAS:
BROCKTON, MASS.
Tel. Brockton 4110
miesi
nieko
nekalti,
nu-į
i 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
I
kreipė bylą į teismą.

Į

SUGRĮŽO mayoras

I

I

98 Tonavvanda St.
Dorchester, Mass.
(r
£ Tel. COLumbia 8053

I

ADVOKATAI ŠALNAI

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

v

VISKAS Už MAŽI KAINĄ

D. A. ZALETSKAS

*

I

Į CHARLES McCAFFREY
i
j
♦

♦

Fcakudieais, Spaliu 30 d., 1936

DARBININKAS

A

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dar Nevėlu Sutaupyti Pinigu

ISPANIJOS RAUDONIE LIETUVOJE ORGANI
JI VISAS PAJĖGAS SU
ZUOJASI TEATRAS
TRAUKĖ Į MADRIDĄ
ŪKININKAMS

Paryžius, Prancūzija — Dabar Lietuvoje veikia
Ispanijos raudonųjų karo keli teatrai. Kaune ir Klai
vadai įsakė visiems grįžti
į Madridą, nes su tomis pėdoje veikia valstybiniai
pajėgomis nebegali atlai- teatrai. Taip pat Kaune
kyti sukilėlių spaudimo. j neseniai buvo įsteigtas
i darbininkų teatras. Šiuo
PADIDĖJO GYVENTOJŲ rnetu yra keliamas sumaSKAIČIUS JUNG. VALS- nymas suorganizuoti teat
rą ūkininkams. Šis teat
TYRĖSE
ras lankysis įvairiuose
kaimuose ir ruoš ūkininWashington, D. C. —
Cenzo biuro žiniomis, lie- kams vaidinimus,
pos pirmą dieną, š. m. J.
Valstybėse buvo 128,429,000 gyventojų. Taigi gy
ventojų skaičius per vie
nus metus padidėjo 908,000, maždaug tiek pat
kaiD ir 1934 ir 1935 m.
New Yorke valstybėje v- Š. m. spalių mėn. 15 d.
ra 12,935,000 gvventoiu. laivu “Europa” Amerikon
1935 m. buvo 12.890,000. iš Lietuvos atvyko domi
Connecticut valstybėje lie
pos 1 d., 1936 m. buvo nikonas Tėvas Jonkus. Jis
gimęs ir mokslus išėjęs
1,734,000 gyventojų.
Amerikoj, tik prieš tris
metus buvo išvykęs Lietu
O’BRIEN TIKISI
LAIMĖTI
von i Raseinius.
Amerikoj Tėvas Jonkus
Springfield, Mass. —
mano prabūti apie metus
Adv. Thomas C. O‘Brien, laiko ir per tą laiką pra
buvęs aDskričio prokuro
ras, Union partijos kandi vesti kelioliką misijų. Adatas į vice - prezidentus merikos lietuvių klebonai
ir į Massachusetts valstv- galės pasinaudoti geru
bės Senatorius, pareiškė, ! kalbėtoju. Tuo tarpu Tėkad Massachusetts valsty ivas F. Jonkus apsigyveno
bėje jis bus išrinktas Se New York City, N. Y.
natorium. Jis gausiąs apie
50,000 balsų daugiau, ne 869 Lexington avė.
gu jo oponentai.

3.

PER

KLAIPĖDĄ

Perkant Kailinius Dabar!

Lietuviams gerai
žinoma

ŠVEDŲ AMERIKOS

Dabar I. J. Fox krautuvėje eina didelis kailinių Jubiliejinis Išpardavi
mas, kur galima sutaupyti daug pinigų, šiuo Jubiliejiniu Išpardavimu turė
tu pasinaudoti lietuvės moterys ir merginos Galite pigiai pirkti: HUDSON
SĖALS, CARACULS, PERSIAN LAMBS, SILVER MUSKRATS ir kitų. Atėję Į krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra lietuvis I. J. Fox at
stovas. Jis lietuvėms kuogeriausiai patarnau;a ir pritaiko geriausios mados
kailinius.

411 washington

street

LINIJA
(Per Gothenbnrgų, Švediją)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš N. Y.
PROTTNINGHOLM—LAPKRIČIO 19
GRIPSn<»I.M-------- GRUODŽIO 8

Dresių ir Plot h (’oat
Skyriuje
vis u o m e t
klauskite P-lės A. Koraitytės. Ji lietuvėms
patarnaus
kuoširdingia usiai.

Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi švedų Amerikos Linijos Skyriai.
SYVEDISH AMERICAN LINE
154 Bovlston St., Boston, Mass.

Z<XXXXXXXXXX.X.XXXXXXXXX-X'XXX'XX-XXX.XXXXXXXXXNXXXXNXNXXXXXNX%XXNXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Įėję ir kitur kilo įvairiii

— Mūsų pasiuntinys kal
bėjo su darbininkais.
Jonas Lapenas buvo žy- — Su darbininkais kalbė
mus tautininkų partijos jo! Bet kodėl jis nepaskaivadas. Tai j dabar ir ka,_
,
ba kad varna varnui j a.i laikraščių,
kį nekirs
VALTSAS

Lietuvos
k
, .. ,

TAURAGĖS “MAISTO” dą, j1S dalyvavęs posėdyje.
BYLA APELIACINIUO Dėl to čia nėra rimto paSE RŪMUOSE
grindo Įžiūrėti nusikalti-
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Parduodam geriausius ivai- l
rių rūšių TONIKĄ, DEG- r
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
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T
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
II Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
* S. firmų ir užsienio, pasirinkiA mas didžiausias ir Įvairiausias.
Ų BOK IBIAMS,
VESTUVĖMS,
t NAMUOSE VAIŠĖMS ir B V
Į) I.IAMS. Specialiai
kainos sug mažinamos. I’ristatom greitai ir
Ą veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
U 11 vak.
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Pašaukit SOU-th Boston 1147
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V
mui. Tačiau Tauragės
T
Jonas Lapenas ir visi kiti skerdyklos buvusių direk
II
X
i
“
Darbininko
”
metiniame
išteisinti
torių — A. Kubiliaus ir A.
A
baliuje, kuris Įvyks padėy
P. Pranuolio veiksmai jau
?
kavonės
dienos
išvakarė

KAUNAS —
yra aiškus nusikaltimas.
se, lapkr.-Nov. 25, 1936, 2 Pas J. STRIGUNĄ V
Pereitą pavasarį Šiaulių Dėl to abu civiliniai ieško
Eikš ballroom svetainėje,
apygardos teismas buvu vai iš teisiamųjų “Maisto”
Lietuvos kaimynai vo 8 Magazine Str., Cambrid A 195 1. ST., SO. BOSTON, MASS. A
sius “Maisto” bendrovės bendrovės naudai prašė kiečiai neseniai išmoko ne
Mass. bus skiriama
vyriausiąjį direktorių Jo priteisti 709.240 litų pada kritikuoti savo vyriausy- ge,
dovana už gražiausiai pa- (Politiškas Skelbimas)
ną Lapeną, Tauragės sker rytų nuostolių.
I
bės. Tuo atžvilgiu jų min- šoktą Valtsą.
dyklos direktorius — An
tis ir jausmus nustato Siūloma M. Grigonio šie
BALSUOKITE UŽ
taną Kubilių ir Antaną - Jono Lapėno gynėjai — propagandos minister i s. žodžiai dainelės formoje
adv. B. Nargelavičius, ad
Placidą Pranculį, Petrą ir
ĮO-TO NOREOl.K I>ISTRI(”r
Tačiau apie patį ministerį šokant Valtsą:
vokatas
J.
Bataitis
ir
adv.
Konstanciją Lapėnus bu
pavaldiniai mėgsta atsar Mano mergužėlę, balta le i:enitblik< >.\r kanihuatą
J.
Robinzonas
įrodinėjo,
vo nubaudęs nuo 2 ligi 8
giai pašnabždėti ir nebūtų lijėlę, eik būrin, vidurinį
Į Representative
metų sunkiųjų darbų ka kad sutartis su Petru La dalykų.
šoksim valso, šoksim vai-i
penų
“
Maistui
”
buvusi
so.
lėjimu. Nuteistieji nepa
naudinga,
neš
joje
nebuvę
Sako
Goebelsas
miręs.
T
aj gra£umas Nemunėlio:;
tenkinti šiuo teismo spren
pažymėta
kainų
ir
“
Mais

Jo siela nesvyruodama pa- puošia vandens mėlynai! iI
dimu, kreipėsi į aukštesnį
tas
”
jas
galėjęs
kiekvienu
sukusi į dangų, bet čia, ~
Tai grakštumas jaunimė
jį Lietuvos teismą — ape
Stoughton, Mass.
momentu
pakelti.
O
tada
ties
rojaus
vartais,
ją
iš

lio, kaip gegužės žolynai!
liacinius rūmus. Rūmuose
Svotas.
ši byla buvo nagrinėjama P. Lapenas jau būtų pri tikusi staigmena: Šv. Pet
verstas
nuo
sutarties
atsi

ras sustabdęs ministerį ir
spalių mėn. 1—3 d. Posė
sakyti.
pradėjęs jį kamantinėti:
džiui pirmininkavo pats aPo prokuroro ir gynėjų — Kas esi, kad taip drą
peliacinių rūmų pirminin
kas Jonas Gudauskas, ir kalbų paskutinį žodį pasa siai veržies į dangų?
dalyvavo rūmų teisėjai — kė teisiamieji. Jonas La — Juk aš reicho propa
S. Baltušis ir A. Kazlaus penas pareiškė, kad devy gandos ministeris!
kas. Kaltino apeliacinių nerius metus jis sąžinin — O, mums to nepakan
rūmų prokuroro padėjė gai dirbęs “Maisto” ben ka. Mums reikia gerų dar
jas D. Monstavičius. Tei drovės vadovybėje, nie bų.
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
siamuosius gynė 8 žymūs kam skriaudos nepadaręs, — Prašau, argi jūs ne
atėję j tavernus ar restoranus prašykite
?sąs dvasiniai labai pavar klausot radio? Juk mes su
Lietuvos advokatai.
BROCKERT’S. Dabar galima gauti BrocByloje šalių ginčus pra gęs ir prašė teisingo šaknimis išrovėm komu
dėjo prokuroras D. Mons- sprendimo. Taip pat ir ki nizmą, įvedėm tvarką ir
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
tavičius. Jis savo kalboje ti teisiamieji neigė apkal visus aprūpinom darbu ir
' pažymėjo, kad Petro La tinimus ir prašė juos iš duona.
tėno parduotuvė turėjusi teisinti. Apeliaciniai rū — Nenorėčiau tikėti, kad
būti bekono liekanų pre mai bylos nagrinėjimą šiais visuotinės krizės lai
kyba, tačiau čia prekiauta baigė spalių mėn. 3 d., o kais jums tai būtų tikrai
re tik liekanomis, bet dau spalių mėn. 5 d. paskelbė pasisekę, todėl prašom
giau kitais gaminiais, y- tokį sprendimą: “Lietuvos lukterėti, mes pasiųsime
pač bekonu, taukais ir ke Respublikos vardu apelia angelą patikrinti.
penimis. Toliau prokuro ciniai rūmai išnagrinėję Grįžęs angelas pasisakė
81 Lafayette St.,
Telefonas
ras įrodinėję, kad P. ir K. Jono Lapėno ir kitų bylą, Berlyno priemies č i u o s
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
Lapenų krautuvei buvę nusprendė: Šiaulių apy kalbėjęs su bedarbiais ir
specialūs pigesni kaininin gardos teismo sprendimą Hamburge matęs mišką
kai, kad buvę daromos ir iš balandžio mėn. 11 d. pa garlaivių stiebų, kurie sto
kitos operacijos su beko naikinti. Joną Lapeną, An vėjo neturėdami darbo ir BOSTONO APTELINKCS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
nu, kurios yra aiškus nu taną Kubilių, Antaną-Pla- dar kažką užsiminė apie
jas Ir Distrtbntorlns CHARLES tVAYSHVII.LE, pristato nių baliams,
cidą
Pranculį,
Petrą
ir
restoranams Ir aludfms. Saukite: Ded. 1731.
sikalstamas darbas. Pro
ginklavimąsi ir sutarčių
kuroras prašė rūmus Šiau-: Konstanciją Lapėnus iš- laužymą.
’ių
apygardos
teismo teisinti. “Maisto” civilinį — Vis dėlto tamsta per(Politiškas Skelbimas)
ieškinį atmesti. Teismo iš
sprendimą patvirtinti.
dėjai, — kreipėsi šv. Pet
“Maisto” bendrovės civi laidas padengti valstybės ras į doebelsą, — žinios aliniai ieškovai adv. Z. To- iždo lėšomis”.
pie tamstos gerus darbus
BALSUOKITE UŽ
iušis ir adv. L. Indreika į- Paskelbus šį teismo nepasitvirtina, ir į dangų I
rodinėjo, kad “Maisto” sprendimą, Jonas Lapenas tamstos negalėsim įleisti. !
sutartis su P. Lapenų ben ir visi kiti teisiamieji iš — ?!... Bet įdomu, iš kur
NORIVOODO VIETINĮ BIZNIERIŲ
drovei buvusi nuostolinga. kalėjimo buvo tuojau pa gi jūs tokių žinių gavote? į
Girdi, iš neteisėtų pirme leisti į laisvę. Jie kalėji
nybių P. ir K. Lapenas me išsėdėjo ligi šios bylos
j
“Maistui” yra padaryta sprendimo daugiau, kaip
nemažiau, kaip 600,000 li metus laiko. Lietuvos vi Viename sąsiuvinyje 5tų nuostolių. Adv. Z. To- suomenė Tauragės “Mais kios giesmės: “PER TAVO
’iušis pripažino Jono La to” byla visą laiką labai ŠV E N T Ą PRISIKĖLI“LINKSMA DIEĮ VALSTIJOS REPRESENTATIVE
tėno netaktą, kad “Mais domėjosi. Kai buvo pa
, “REGINA COELI”,
to” bendrovės valdybai, skelbtas apeliacinių rūmų “AVĖ REGINA” ir “ANtt rirnoi>r^S99
GIESMĖ” ne*
35c.
svarstant P. Lapėno skun- sprendimas, tai teismo sa-^GELŲ

FREDERICK W. ESTEI

t

BROCKERT’S ALE

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

COMFORT AND ECONOMY/zZ^

Sendien
Mūsų Apdraudos Planu, kuris garantuos sutaupymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
834 MASS. AVĖ., ROXBURY,
Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI—
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.
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■
(Politiškas Skelbimas)

BALSUOKITE UŽ

EDITH NOURSE ROGERS
Į KONGRESMANUS

Narys Ateivių Reikalų Komiteto
LOWELL, MASS.
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Pijus XI, atidarydamas
tarptautinę katalikų spau
(THE W0RKER)
dos parodą, pasakė kalbą,
Kad Rusijos bolševikai sudarė Ispanijos kruviną
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
kurioje, be ko kita, iškėlė
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
karą
ir tų šiurpulingų įvykių yra pirmieji vykintojai,
aikštėn, kad
Labor Day, Thanksgiving aiid Christmas
tai jau nebe paslaptis. “Izvestija” atspausdino Ispani
--------------- by --------------komunizmas yra di
jos Liaudies fronto vado Largo Caballero laišką, ku
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOR
džiausias pavojus tau
riame “pareiškė dėkingumą v ir nuoširdų pasitenkini
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
toms,
civilizacijai,
reli

Mass. under the Act of March 3, 1870
mą”, kad rusai eina Į pagalbą heroiškai ispanų tau
gijai
Aceeptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
tai. “Izvestija” Nr. 237, praneša, kad spalių 11 d. Is
Act of Oetober 8, 1917, authorized on July 12, 1918
Pijus XI įsakmiai apie ko
panijos komunistams rusai surinko 26 milijonus rub
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION RATES:
munizmą pasakė: “jisai
lių.
. _ ..
Domestic yearly
....................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
visiems
graso
ir
viešai
Foreign yearly .......................... $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
MASKVOS ĮSAKYMAS
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00l puola arba slaptai pinkles
Pradžioje balandžio mėnesio šių metų apie 30 ko
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 •
stato: individo garbei, šei
munistų išvažiavo iš Maskvos į Ispaniją. Didžiumoje
DARBININKAS
366 West Broadway
South Boston, Mass. mos šventumui, pilietinės
jie buvo ispanai, kurie Rusijoje praleido apie 18 mė
Telephone SOUth Boston 2680
, bendruomenės tvarkai ir
nesių laiko lavindamiesi sukelti revoliuciją. Jiems iš
saugumui ir ypač religijai,
važiuojant Maskvos komunistai iškėlė triukšmingas
■ net atvirai ir organizuotai
išleistuves, duodami įsakymus sukiršinti žmones
neigdamas ir puldamas
prieš Bažnyčią, išžudyti kuodaugiausia kunigų, sude
ginti bažnyčias, pagrobti katalikų’ nuosavybes ir pa
Dievą ir įsakmiau Katali-1
daryti Ispaniją “antrąja Rusija”.
i kų Religiją ir Katalikų
Prancūzų laikraštis “Matin” praneša, kad rug
Bažnyčią” (Versta š “BolLiteratinė lietuvių kalba jau, rodos, tiek išsivys- į letino Ufficiale dell’Aziosėjo mėnesį pasiųsta į Ispaniją 30 sovietų karo ins
čiusi ir nusistovėjusi, kad nenumatoma galimybės jai ne Cattolica Italiana”, :
truktorių ir 20 sovietų lakūnų, kurie stos į Ispanų ko
daug pakitėti. Tačiau Prezidentas Smetona pareiškia, 1936, giugno, 121 p. Ro
munistų tarnybą. Pasiųsta taip pat organizuoti čekis
I
kad lietuvių kalbai, “beneg ne vyriausiai arijų pader ma). Šitą savo įspėjimą
Ten, kur Nemunas banguoja tarp kalnų, lankų... tai. Trys sovietų čekistai, Batovas, Koladze ir Gorbas
mės eilėse, šiandien pasirodo per literatūrą daug neti Pijus XI pakartojo š. m. Gražus didžiausios Lietuvos upės Nemuno vaizdas jau Ispanijoje. Taipgi atidaryta bevielio telefono su
Balbieriškiu. Tekiais puošniais vaizdais yra išda sisiekimas tarp Ispanijos ir Rusijos, kuris skirtas
kusios Įtakos, daug pavojaus nutausti”.
gegužės mėn. 31 d., kalbė ties
Jei taip kalba Prezidentas Smetona, pats geras damas Katalikų Akcijos bintos visos Nemuno pakrantės. Jos žavi kiekvieną, specialiai naudotis Litvinovui ir Ispanijos užsienių
reikalų ministeriui.
kalbininkas ir saugus dabotojas dvasinio tautos tur atstovams, ir rugsėjo 14 kuris tik gauna Nemuno krantus pamatyti.
BAISŪS BOLŠEVIKŲ DARBAI
to, tai reiškia, kad dabartinėj lietuvių literatūroj yra d., kalbėdamas į Ispanijos
mo priemones, bet ir įtaka, organizacijas, mo
Bolševikai,
atsižymėję Rusijoje savo žvėriškumu,
kažkokia nepageidaujama kryptis rašyti kaip kas iš maldininkus.
kyklas, spaudą; sportą, dar žiauriau pradėjo Ispanijoje pildyti Maskvos įsa
žiauriausios,
nežmoniš

mano, nesilaikant nustatytųjų kalbininkų taisyklių. Kas yra baisaus komu
paskaitas; kongresus ir'
Alums amerikiečiams, papratusiems kiekvieną Lietu nizme, kad jisai vadina kos diktatūros, kuriai kitus kultūrinius katalikų’ kymus. Ispanija paplūdo kraujuose, pasaulis pajuto
komunizmo žiaurumą. Iki šių dienų apskaičiuojama
voj spausdintą raštą skaityti paskutine kalbos tobu- j mas didžiausiu pavojumi? visos priemonės yra lei
pąrengimus. Komunistai' kad komunistai išžudė daugiau kaip 5000 kunigų, vie
stinos.
lumo išdava, toks pareiškimas pirmu žvilgsniu nesu Internacionalinio komu
gerai įvertina šitų jėgų nuolių ir Seserų. Senovės Romos ciesorių žiaurumas
prantamas. Tačiau atydžiau Įsiskaičius, ir mums puo nizmo centrinė — Maskva. Komunistai kitiems skel
prieš bolševikų žvėriškumus. Tam suprasla akysna kaikurie dabartinės kalbos netikslumai. Komunizmas yra atviras, bia pacifizmą, kad jie nu svorį, todėl ir deda pas j nublanksta
ti
užteks
paminėti
tik keletą bolševikiškų darbų.
Štai keletas pavyzdžių: beveik niekad nevartojama fanatiškas, valstybės lėšo siginkluotų, o patys ruo tangų, kad Bažnyčios iri
Gerenos mieste komunistai nutvėrė vieną kuni
dviskaita; nesuderinimas moteriškosios giminės daik mis ir aparatu remiamas, šia ir kelia kruvinas revo kultūrinė katalikų veikla gą. Jie nudraskė jo drabužius, surįšo jam rankas ir
liucijas įvairiuose kraš neturėtų sąlygų laisvai
tavardžio su dalyviu, pav. pavykę dainos, puikiai pa organizuotas ateizmas.
plėtotis. Šitokioms pastan kojas, paskui įkaitinę tris mažus geležgalius suvarė
sipuošę moterys, vietoj — vykusios dainos, puikiai Komunistų atei z m a s tuose.
kunigui į rankų ir kojų panages. Taip pakankinę, jie
goms
ir
kurstymui
gerą
Kai
komunistai
pastebė

pasipuošusios moterys (tai nedovanotinas kapsizmas, randa sau rimtą priešą
jį sušaudė.
jo, kad jų ikšiolinė takti atsakymą duoda garsusis
net Putino vartojamas); nesuderinimas “kad” su ta
Baenos miestely, netoli Sevilles, gailestingoji se
tik vieną
riamąja nuosaka, pav. rašoma: kad padarius, kad pa —Kat. Bažnyčią, todėl, tą ka neduoda jiems pagei politikas Beneš, Čekoslo- suo, vienuolė, 76 metų amžiaus, vedė du našlaitėlius į
stačius, vietoj — kad padaryčiau, kad pastatyčiau savo nusistatymą išreikš daujamų vaisių, tai grie vakų respublikos prezi prieglaudą. Užpuolę ją komunistai ir kirviu perkirto
ir daug kitų. Vartojama mažai kam suprantamų sve damas, prieš keletą meti! bėsi kitos taktikos: dėtis dentas. Jisai neseniai Bra jai galvą.
su kitais kairiaisiais, skel tislavoje pasakė: “Dvide
Madrido komunistės moterys ištraukė iš vienuo
timybių, pav. arrivistas, seksapilius ir 1.1.
ir paleido šūkį: Maskva bti liaudies frontus. Tiks šimtame šimtmetyje ir de lyno 25 vienuoles, prikryžiavo jas prie iš anksto pa
Taip pat puola akysna nevykęs naujų žodžių ka prieš Romą. Paneigęs Die
las aiškus: per nugaras mokratinėje valstybėje aš darytų kryžių ir jas sušaudė.
limas. Reikėtų atsiminti, kad įvesdinti naują žodį į vą, tikėjimą,
Almendrelajo mieste, 37 vienuoliai buvo prikalti
sąžinę, nuo-, kitų kairiųjų siekti val laikau kiekvieną antireli
rašomąją kalbą reikia taip pat atsargiai, kaip nepa dėmę, komunizmas
daro
prie kryžių, apipilti aliejumi ir sudeginti.
žįstamą žmogų į savo šeimą. Jis turės pilietybės tei visas išvadas dorovės sri džios ir komunizmą įgy ginės kovos smurtingą
Malagos mieste, 73 kunigai buvo prikryžiuoti,
ses, tai tur būti to vertas. Yra žmonių, kurie puikiai tyje iki visiško nesivaržy vendinti. Ypač tai nesun formą, kiekvieną kultūr- sumušti ir sušaudyti. Atochoje daugiau kaip 100 vie
ku, kadangi pasaulyje kampfą, ženklu regreso,
kala žodžius, bet tinkamai tai atlieka tik tikrieji kal mo, palaidumo.
nuolių buvo sugrūstos į mažą medinį namelį; durys
bininkai. Tačiau nė jie niekad neima žodžio iš savo Komunizmas, iš principo trumparegių netrūksta, silpnumo ir inferioriteto užkaltos ir namas uždegtas.
galvos. Jie nusiklauso žmones kalbant ir paskui žino paneigdamas nuosavybę kurie nepasimoko iš kitų (Versta iš L’Osserv. RoMurcia mieste bolševikų kareivis gatvėje nušovė
mus jau žodžius kaitalioja sulig žmonių sakysenos. žadėjo didelę ekonominę navvzdžio, bet nori savo mano” Nr. 224, š. m. IX. kunigą. Paskui priėjęs nupiovė kunigui ausį, ją iške
pė ant sukurtos ugnies ir, miniai šūkaujant, ją su
Naujų žodžių kalbininkai prisirenka tik iš žmonių. gerovę žmonėms, bet fak- kailiu išmėginti. Jeigu ko 25 d.).
munistų
norai
būtų
nuo

užKomunizmui
plisti
valgė.
Vienas senas Vaišganto draugas man pasakojo, kad tinai milžiniškojoje, tur
širdūs,
tai
visų
pirma
tuos
Valencijos mieste, komunistų kareiviai įėjo į vie
kerta kelią tvirta katali
Vaišgantas davęs jam tokį patarimą: jei abejoji, kaip tingoje gamtos lobiais. Ru
gerus
norus
parodytų
pa

i kybe pagrįsta pasauližiū- nus namus. Jie namų tėvui surįšo rankas ir kojas ir
tiksliau ką lietuviškai pasakius, tai paklausk savo sijoje įveisė tokį skurdą,
čioje
Rusijoje.
Deja,
to
ra kurios šviesoje ir išaiš jo akivaizdoje baisiausiai išniekino jo žmoną. Paskui
motutės. Vaišgantas tur būt pats pildė savo patari kurio nerasi jokioje civili
kėja žmogaus asmenybės nušovė tėvą.
mą, nes jo raštuose ar tik ne bus daugiausia iš liau zuotoje šalyje. Jeigu Lie ten nėra.
Į kitus namus Valencijos mieste, komunistai nuė
Pagaliau, komunistai y- vertė, visuomeninio gyve
dies paimtų lietuvybių.
tuvos jaunas mokytojas,
kur gyveno tėvas ir jo 18 metų mergaitė. Tėvą iš
Literatams daug duodama laisvės, bet toji laisvė kukliai kelionei apsitaisęs, ra linkę žarijas žarstyti nimo solidarumas, nuosa- : jo,
vedę
į kiemą sušaudė, o sugrįžę į namus mergaitę bai
pritaikintina jų vaizduotei, ne kalbai. Kalba turi būti Rusijos geležinkelių stoty svetimomis rankomis. Sa-į vybės teisė, visuomeninės siausiai išniekino ir sumušė.
apdrausta kogriežčiausiomis taisyklėmis. Tai per se visų iš aprėdalo atpažį vo apgaulingais, suktais teisės ir prievolės, teisy
Visos tos žinios yra atpasakotos Ispanijos pabė
daug brangus tautos turtas, kad bet kas savotiškai stamas kaip svetimšalis, patarimais panaudoja ki bės reikalavimai.
gėlių. Mes, kurie komunistus pažįstame, jų kruvinais
Juo žmogus nuoširdžiau
jį darkytų.
kaip buržuiškai apsitaisęs, tus asmenis, žinoma, nesu ir giliau religingesnis, do darbais nesistebiame. Jei tik jie turėtų progą nekiPrezidentas Smetona žino, kad nedakeptieji lite tai lengva suprasti, kaip sipratėlius, neišskiriant ir
taip apsieitų su kunigais ir čia Amerikoje.
resnis,
juo
daugiau
jo
su

ratai atneša daugiau žalos kalbai, negu naudos lite ten žmonės taisosi. Faktų inteligentų, kad tų nesusi
UŽ KĄ KRISTŲ NUŽCDĖ?
ratūrai.
K. yra daugiau negu reikia. pratusių veiksmais pasie sipratimas augs, tuo jisai
Ir kyla klausimas už ką tuos kunigus ir vienuo
lengviau
atsispirs
komu

kti
visuomenės
dezorgani

les
komunistai
kankina ir žudo? Mūsų komunistai
Paneigęs Dievą, komu
Vysk. M. Reinys
nizmo
įtakai.
zacijos,
demoralizacijos,
nori įkalbėti žmonėms per savo laikraščius ir prakal
nizmas brangina tik save, (
Kas
dirbs
kat.
organiza

kenkti
katalikams,
religi

bas,
būk tai kunigai šaudo Ispanijos valdžios rėmė
tik sau teises pripažįsta.
cijose,
tas
neturės
noro
jus, būk tai kunigai niekada nesirūpinę biednuomenės
Komunistas
Kozlowski jai, Bažnyčiai.
dėtis
į
komunistų
bran

Kaip
apsisaugoti
to
di

reikalais, būk tai jie esą kapitalizmo gynėjai.
Apaštalų Sostas — tai tui savo mokslo darbų vai- Vilniuje 1919 m. rašė ‘KoI
duolius.
Kas
skaitys
kata

Žinoma, ne visi kunigai yra tobuli. Bet ar už tai
džiausio
pavojaus?
idėjinė pasaulio observa-' sius, norėdami juos pada- muniste’, kad ateityje ko*
juos žudyti? Ką gi kaltos skaisčios mergelės,
Net ir nacių Rozenber-' likų spaudą, tam nepatiks reikia
tori ja. Ne vien tas faktas,I' ryti bendru katalikų dok- munistams nebūsiąs reikakurios
atsižadėję visų pasaulio gerybių ir malonumų,
kad Kat. Bažnyčiai pri-I' Irinos lobiu, kad Apaštalų lingas baudžiamasis ko- gas šiemet nacių iškilmėse neapykanta gerintieji be užsidarė vienuolyne, apsivilko juodu rūbu, ilgai mel
klauso 350 milijonų asme * Sosto kongregacijose ir deksas, pakaksią komunis- Niurenberge pasakė: ‘Bol dvasiai komunistų raštai. džiasi ir eina į prieglaudas, į senelių namus, į ligoni
kas nau- ševizmas yra pragaro filo Visuose kraštuose pasi nes ir tarnauja žmonėms su meile, pasišventimu ir
nų, gyvenančių -visose že kardinolų kolegijoje yra tinės sąmonės: L__
taiko socialinių negerovių,
tai sofija. Tasai sąmokslas,
mės rutulio dalyse, tauto suspiesta didelio mokslo dingą komunizmui
užuojauta, nieko už tai negaudamos. Net savo pragy
žaizdų.
se ir valstybėse, bet ir ki ir prityrimo asmenų, kad gera, kas priešinga komu- politiškai ir militariškai
venimui duonos gauna tik iš gailestingų žmonių. Tai
Svarbu
valstybės
apara

už ką jas komunistai kankina, žudo?
ti faktai, kad Apaštalų Kat. Bažnyčia turi beveik nizmui — tai baustina. organizuotas, į kurį deda
to
ir
krikščioniškos
vei

si,
nors
su
apgaulinga
vil

2000
metų,
prityrimą,
—
Komunizmas
paneigė
net
Atsakymas yra. Gyveno kartą žemėje vienas
Sosto nuncijai, internunciklos priemonėmis nege šventųjų švenčiausias Kunigas. Jis “perėjo per žemę
jai, delegatai ir reikalų visa tai drauge imant, ai- ir elementariausias žmo- timi desperatų milijonai,
vedėjai daro dažnus ofi-j škiai ir įtikinamai parodo, gaus teises: draudžiama negali jau būti nugalėtas roves šalinti, žaizdas gy gerą darydamas kitiems”. Ligonis išgydė, alkaniems
dalinius pranešimus, kad; kad
tėvams mokinti tikybos vien policijos ir kariuome dyti, paremti tuos, ku tyruose stebuklingos duonos davė pavalgyti. Niekas
rie svetimos pagalbos nesakė, kad Jis nesirūpino vargšais žmonėmis. O vis
vyskupai ir vyskupijų val Apaštalų Sosto balsas savo vaikus iki 18 metų, nės”. (Versta iš “L’Ossergi pasaulis tą Šventą Kunigą, Jėzų Kristų, sumušo,
reikalingi.
doktrinaliniu ir pasaulio dedami į kalėjimus sun vatore Romano” Nr. 219;
dytojai kanonij reikalavi
Kat. akcijoje darbas vi išjuokė, apspiaudė ir prikalė prie kryžiaus. Tą patį
mais duoda atskaitą iš sa opinijos atžvilgiu yra be kiems darbams asmens, š. m. IX. 19 d.).
padarė pasaulis Jėzaus įšventintiems kunigams-Apašgalo svarus.
Gera, kad nors ir vėlai, soj savo samplatoje gali
vo darbo ir tikėjimo bei
kurie jokio nusikalstamo
talams. Visus išžudė. O jie visi buvo tobuli, šventi
atėjo laikas prisipažinti, labai daug prisidėti komu žmonės. Visų amžių istorija liudija tą patį. Kristaus
doros padėties vyskupijo Katalikai tas balsas dar darbo nėra padarę, tik
kad komunizmo propa nizmo pavojuj užkirsti ke tarnai išžudomi ne už jų blogą...
se, kad vienuolių genero svaresnis, nes Šv. Tėvas tvirtai laikėsi tikėjimo.
lai atskleidžia Apąštalų yra Kristaus Vietininkas, 12-kcs metų vaikai jau ga gandai nugalėti nepa lią. Reikia tik nuoširdaus
Amžiai bėga, gyvenimas keičiasi. Tačiau šėtonas
kanka vien fizinės jė susirūpinimo ir gerų sąly ir jo tarnai nesiliauna kovoję prieš Dievą ir Jo tarnus.
Sostui vienuolijų padėtį ir kuriam pavesta saugoti ir li būti baudžiami mirties
gos, valstybinio aparato. gų veikimui.
veikimą, kad katalikų uni visiems skelbti Dievo ap bausme ir t.t.
Šiandieną bolševikai žudo kunigus ir vienuoles
Bendromis
jėgomis
gali
versitetai ir šiaip katali reikštąjį mokslą.
Komunistai griežtai sto Katalikai tai seniai žinojo,
už tą patį už ką pasaulis nužudė Jėzų Kristų ir Jo Abūti
ir
didžiausias
pavojus
ir
siūlė
naudoti
kultūrines
paštalus. Įsikūniję šėtonai negali pakęsti Dievo šven
metų
gegužes
mėn.
kai mokslininkai su mielu - — šių
ja prieš fašizmą, o pa
— -- — - - —
“XX Amž.” tųjų.
noru teikia Apaštalų Sos-12 d. Vatikane Popiežius tys naudoja ne tik fašiz-1 katalikų jėgas: Bažnyčios pasalintas.
X
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Kode! Bolševikai Žudo Kunigus?
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Atsargiai Su Kalbos
Naujanybemis

t

Didžiausias Pavojus

-
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DARBININKES

atsiliepiame?... Eina žmo-!
gus pro kapines. Jo arti-'
mųjų jose nebuvo palaido
1
___________
ta, bet jis iš gilumos širMūsų brangieji mirusie-] teiti; jos žino kas gali jas dies susigriaudinęs kalba:

Balsai Iš Kalėjimo

(Politiškas

Detroito Žinios

Pereitą savaitę iš Šv. Jurgio par. zakristijonas
Petro
parapijos bažnyčios a. a. Adomas Galickas.
ii t
ji!
Susopa mums širdį’ iš kančių Kalėjimo išlais-i “Amžiną atilsį duok vėpalaidotas a. a. Viktoras Vietiniam klebonui kun.
juos prisiminus. Mes no vinti ir jos šaukia:
lems, Viešpatie...”
Menderis, 42 m. amžiaus. J. Čižauskui pagelbėjo lairėtume žinoti, kur jie; ar; “Pasigailėkite, pasigailė Balsai iš Kalėjimo skam Laidotuvės buvo iškilmin- dotuvėse kun. Masevičius
jau pasiekė amžinuosius kite bent jūs mūsų priete ba mūsų ausyse: “Pasi gos. Laidotuvių pamaldas ir kun. Valaitis. A. a. Ad^namus, ar kelionėje buvol mai ir ištraukite mus iš Į gailėkite, pasigailė kitę atlaikė kun. S. Kučas iš mas buvo vienas iš veiksulaikyti ir uždaryti Ka ugnies kančių”. Ir kaip mūsų, bent jūs mūsų prie- Saginaw ir pasakė jaus- liausiu parapijoje, Jis ne
lėjime? Tikrai tai nežino stebėtinai lengva mumsį teliai...”
T. mingą pamokslą.
tik zakristijono darbą at
me. Tačiau kada prisime tai padaryti; kaip lengvai
Velionis paliko didelia likdavo pavyzdingai, bet
darname žmonių netobulu įnirusiems galime pagalbą
o
me nuliudime žmoną ir du ir kitokius naudingus
i
bus
atlikdavo
parapijoje.
mus, o Dievo teisingumą suteikti.
Viena trumpa
vaiku.
'Ta. Viktoras mirė štai-’?*3 Pastatė prie bažnyčios
ir šventumą, suvirpa mū maldelė, vieni pelnyti at
,
ga
ir visai netikėtai. Buvo' Liurdo imitaciją, kurią visų širdis gailesčiu ir bai laidai, vienos šv. mišios,
išvažiavęs
su draugais S1 -an^° lr še;’eJasl Taigi
me. Gal mūsų brangieji viena vertai priimta šv. >
' medžioti- arti Hihhsdale. parapijai yra didelis nuosmirusieji dar nepasiekė Komunija sutrum pina
Kiekvienas stengėsi parsi-į I0-IS
netekus. Teilsisi
amžinosios laimės, nes rei vargšių vėlių kančios lai
nešti
kokį
nors
žvėrelį
į
ram
ybeje.
kia, kad jų nusikaltimų ką, ar visai jas išlaisvina
namus. Pasiskirstę šaudė.
bausmė būtų nuvalyta nuo ir nusiunčia į amžinąją
Sekmadienį, spalių 25 d.
Bemedžiodami
rado
Vik

Šv. Antano lietuvių par.
jų vėlių per vienatinį ana laimę.
torą peršautą. Kaip tikrai
: priėmė Mote
me pasauly sakramentą,
Jei prašantiems pagal
atsitiko niekas negali pa- rystės
- Sakramentą
~ Vikto
sakramentą ugnies.
i sakyti, bet sakoma, kad ras Bendoraitis, žymus
bos galėdami suteikti ne
jis belipdamas į kalnelį parapijietis ir vytis, kuo
Tikėjimo akimis pažiū suteikiame, tai esame sa
paslydo ir šautuvas pasi pos pirmininkas su panele,
vimylos
ir
kietaširdžiai.
rime į Skaistyklą. Mato
painiojęs tarp kojų iššo kurios
me tenai ugnies kančiose 1 Gal motinėlė rauda, tėve
pavardės neteko
vęs
ir
peršovė
Viktorą.
lis
šaukia:
“
Neužmiršk
______
sužinoti. Parapijiečiai ir
vėles. Dangus joms užtik
rintas, bet reikia, kad per i manęs, vaikeli, pagelbėk
Šios savaitės pirmadienį yisi katalikai Jinki p. Anugnį būtų nuvalyti nuodė man, ištrauk mane iš kan
palaidotas ilgametis gv* tanui laimingo ir malo__ naus gyvenimo.
mių šešėliai, “nes niekas čių”. Broliai ar sesutės, P-lė Petronėlė Sutkiūtė,
vių
bažnyčioje,
pirmą
vaVestuvių bankietas įvysuteptas neįeis į dangų”. giminės ar prieteliai nesu ■ darbšti veikėja mūsų vilandą
po
pietų.
ko
Lietuvių
svetainėje.
Jų kančios didelės, jų lai- laukdami mūsų pagalbos
Į k'Vt
s^įmenėjejapkričioTdiev
11 X V A V J V ,
P-lė Sutkiūtė gimus ir Dalyvavo daug žmonių,
kas ilgas. Jos pačios nega-j šaukia: “Kodėl mane uzišteka
už Silvestro
—k
---- a_ tarp kurių buvo ir kun.
augus
Cambridge
’iaus
Kodėl neištiesi ■ Stroko iš So. Boston’o. Iš
Ii nei kančių sumažinti nei miršai?
Pradini ir augs- Masevičius, Šv. Petro nar.
laiko sutrumpinti. Bet jos. man pagalbos rankūs?” kilmingos jungtuvės įvyks 1 pylinkėje.
tesnį mokslą baigė vieti- klebonas.
o Ir n 14airASSi •m/'N lioFn_
Nekalto
Prasidėjimo
lietu- nėse mokyklose. Kaslink
žino iš kur gali pagalba a- i Kodėl mes girdėdami ne-•‘AT
40 valandų atlaidai šv.
josios visuomeninio veiki Petro par. bažnyčioje pra
(Poli t iškas Skelbimas)
mo galima daug ką paste ėjo labai iškilmingai. Da
bėti; ji visose parapijos lyvavo daug žmonių ir
draugijose parodė norą ir svečių kunigų. Atlaidai
gabumus kilnioje darbuo prasidėjo sekmadienį. Se
tėje. Nekalto Prasidėjimo kmadienio vakare kun. J. šv. Vardo Jėzaus Dr-jos
draugystėje ji užima raš Čižauskas laikė mišparus.
Veikimas
tininkės vietą. Ši draugija' Giedojo didysis choras.
Sekmadieni, spalių 25 d.,
yra mūsų parapijos di Kun. Š. Kučas iš Saginatv įvyko Šv. Vardo Jėzaus
džiausia ir nariais gau pasakė pamokslą. Pirma- draugijos išvažiavi m a s,
siausia. Taipgi šv. Teresės dienio vakare mišparus Maironio parke. Shrewsdraugijoje ji eina kasinin laikė kun. Valaitis. Pa bury, Mass. Dalyvavo virš
kės pareigas.
mokslą pasakė kun. I. Bo- 300 asmenų. Grojo Frank
Ji yra viena iš veikliau reišis. Mišparuose dalyva- Na vi s ir jo orkestras.
sių vietinio choro narių i vo dar šie kunigai: Lipkus
Valdyba-šios draugijos
per ilgus metus. P-lė Sut-jiš Grand Rapids, Silvius, praneša,
.
kad lapkričio 7
kiūtė turi ryškų, malonų į Alphonsus, Ording, Moot- J., įvyks įvairumo vaka
alto balsą ir dažnai progele. Antradienio vakare a- ras,
Maironio
Parke,
ramose dainuoja solo. A- part minėtų kunigų dar Shrewsbury, Mass., ir kad
part to, ji maždaug per dalyvavo kun. Visnoraitis,1 susirinkimas yra perkel
tris metus išbuvo choro! Skiffington. Kun. Visno- tas i lapkričio 14 d.
pirmininke; jai vadovau-; raitis pasakė pamokslą.;
Koresp. M. Y.
jant, choras šauniai pasi- Precesijoje dalyvavo Marodė visuomenės darbuo-j rijos draugijos ir SodaliciFEDERACIJOS
tėje. Jai išstojant iš mūsų! jos mergaitės. Altoriai buSUSIRINKIMAS
tarpo pasilieka tuščia vie-jvo gražiai papuošti. VietiPenktadienio
vaka r e.
ta, kurią vargiai bus gali-’uis klebonas dėkoja už pama užpildyti. Mes nepavy- skolinimą uždangalo dėl prašome mūsų jaunuolius
dim jai malonaus ir lai- altoriaus Seserims Pran- gražiai priimti ir nepagai
mingo gyvenimo, anaiptol,! c iškietėms.
lėti dovanų dėl parapijos.
mes vienbalsiai sveikinam'
Jaunimas
mato reikalin
Antanas Zimnickas, vie
Petronėlę ir veli jam viso
gumą
naujos
bažnyčios,
labo naujose gyvenimo ap-į nas iš geriausių rėmėjų kad iš senos bažnyčios ga
linkybėse. Šis aprašymas Šv. Petro par. susirgo. Ve- lėtų turėti svetainę. Taigi
tebūna jai mūsų padėkos lijam jam greito pasveiki visi paremkime Šv. Petro
žodis ir liekame tikri, jog mo.
parapijos bazarą, kuris
ir ji nors retkarčiais ne
Specialiame
Jaunimo prasidės lapkričio 8 dieną
užmirš mūsų, prisimins ! draugijos susirinkime nu- ir tęsis iki lapkričio 15 d.
linksmai praleistas dienas į tarė ypatingu būdu pa- Jaunimui tepadeda visi ir
mūsų tarpe. Ilgiausių Me~.i remti parapijos bazarą. senesnieji, nes tas darbas
'Jie eis per stubas rinkdarinkda-; yra Dievo ir mūsų visų
Nekalto Pras. par. Choras? mi dovanas bazarui. Užtat lietuvių garbei ir naudai.
a
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Šv. ]Kazimiero
parap.
choras rengia Holloween
šokius šeštadienį, spalių
31 d., Maironio Parke.
Choras;
taipgi rengiasi
prie imetinio
“minstrel
shovv”, kuris įvyks lapkričio 19 d., Mechanics Hali,
Main
g-vės.
“Minstrel
shovv” pasibaigus įvyks
šokiai. Gros Dol Brisette
ir jo orkestras. Visas jau
nimas kviečiamas atsilan
kyti į Hallovveen šokius.
Koresp. M. Y.
i

PRANEŠIMAS
----- IR -------

PAKVIETIMAS
ATIDARYMAS JUOZO DIRSOS NESENIAI IŠPUOŠTO IR MODERNIŠ
KAI ĮRENGTO ŠERMENŲ NAMO

I

GUBERNATORIUM

įvyks minint Jo 14-kos Darbo Metų Sukaktuves

Lapkričio - November 1-mą ir 2-rą
Tai yra, Sekmadieny ir Pirmadieny nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 10 valandos
po pietų Dėl Viešo Publikos Vizitavimo.

Gilus supratimas, plaukiąs iš ilgos darbuotės;
Nuoširdus troškimas patarnauti liu desio valandose;
Gražumas ir Puošnumas be jokių bereikalingų išlaidų —
Yra Pamatu kiekvieno Dirsos patarnavimo.

X

Valstijos Balsavimai Antradieni Lapkričio 3-čią

90 Millbury St.,

YVorcester, Mass.

BALSUOK UŽ VISĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki! niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas
akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944
Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Hardinę St.
VVORCESTER, MASS.
Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ

|

LAIDOTUVIŲ PATARNAUTOJAS

*

Laidotuvių Patarnavimo {staiga ir ofisas yra po numeriu 13 Ellsworth
g-vės. Tel. 4-3501 it 4-3865, Worcester, Mass.

Worcester, Mass.

JUOZAS J. D1RSA
■į

I

---- [

Geriausia lietuviška užeiga,
I kur užlaikomas geriausias alus
ir kiti gėrimai.

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

Charles F. Hurley for Governor Campaign Co nmittee
WI1.1JAM H. HE.VriIEY. M;:na«er.
»
HofH VVestminster, Boston.

~~--------- ------- '

CHESTNEY’S CANTEEN

į

CHARLES F.

---

CHORO ŠOKIAI

*

VALSTIJOS IŽDININKĄ

CHARLES F. HURLEY FOR GOVERNOR

spalių 30 d., tuojaus po
pamaldų, bažnytinėje svetainėje.

CHARRON’S
20 TrumbuII St.

j
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B.

nebus susipratusių, ypač. Miškinis, Juodis, NaujoAr Nebūtų Naudinga?
gerai lietuviškai mokan-;kas, Pusbernis, šakalys—
čių lietuvių kunigų. Praei- žmonių pavardės. VadinaAtvykus Amerikon ir Dr. J. B. Končius š. m. tis mus įspėja. Argi Lietu- si,
~ vietovardžiai, žmonių
aplankius vieną antrą lie- “Darbininko” 81 Nr. strai- voje lietuviškiausios para pavardės aiškiai sako kas
tuvių kolonijų tenka pa- psnyje: “Amerikos Liet, pijos nesulenkėjo, kai į jas jie buvo, o šiandie kalba
Kuriuo Pasidžiaugsite
stebėti, kad tose kolonijoj Katalikų Apšvietos Dr-ja buvo paskirti kunigai len visa parapija, su mažomis
se, kuriose seniau buvo į- — “Motinėlė” — iškelia kai? Taip, jose per keletą išimtimis, tik lenkiškai.
kurtos lietuviškos parapi- labai girtiną “Motinėlės“ dešimčių metų neliko nė I Pagalios 1924 metais Ejos ir, kuriose uolesni lie- sumanymą —siųsti pasau- vieno lietuviškai kalban žerėnų parapijoje gyveno
tuviai kunigai darbavosi,! liečiu s studentus-tes Lie- čio
a
dar žmonių turinčių 80-90
žmogaus.
tenai lietuviškoji dvasia cuvos universitetan, kad
metų, kurie pasakodavo,
rašančiam1 kad kai jie buvę dar visai
labiau įsilaikiusi. Tuo a-; iš ten jie grįžę sėkmingiau i Šias eilutes
e
naiptol nenorima paneigti galėtų darbuotis lietuvių ^eko gerai išstudijuoti E- jauni, čia lenkiškai niekas
arba neįvertinti pasaulie- | amerikiečių tarpe,
Tai žerėnų parapiją Lietuvoje. nemokėjęs, bet atkėlę len
čių lietuviu veiklos, tik no-j puikus, džiuginantis “Mo- Čia kaimų pavadinimai, kus, silpnai lietuviškai
rimą pabrėžti, kad ir lietu-] tinėlės” užsimojimas ir žmonių pavardės grynai mokančius klebonus, kurie
Pavyzdžiai: pradėję vaikus katekizuovio kunigo darbas taip] visiems, sulig išgalės, vi- lietuviškos.
Gulbynė, Gražutė, Sakaly- ti ir poterius mokyti len
M
pat lošia išeivių lietuvių, sokeriopai remtinas,
Nuo
nė,
Saulekalnis,
Šunelė,
ė
tarpe, svarbų lietuvybei] Vienok liūdna bus Amekiškai, o vėliau ir pamoksišlaikyti vaidmenį. Kun. rikos lietuvių ateitis, jei Šauliai — kaimų vardai; ius sakyti ir per 60-70 me
šis didelis 1936 Kestinghouse mo
tų visi pasidarę, anot jų,
(Politiškas Skelbimas)
delis turi visus pagerinimus. Tūkstan
“šunlenkiais”. Tuo tarpu
čiai žmonių yra Įsigiję Westinghouse
šaldytuvą šiais metais. .Jis laimi gra.
visos kaimyninės Ežerėnų
žiai atrodo, nes turi chrornium apdttiparapijos yra grynai lie
linimus. Gerai insuliuotas, kad šiluma
negali Įsiveržti. .Jis turi sekančius pa
tuviškos, jose žmonės negerinimus :
i moka lenkiškai net kalbė
ti. Panašiai Lietuvoje at
sitiko ir su kitomis sulen
• «O cubes, « lbs. „f i<;e at one frecziug.
• Hermetically-sealed l’nit.
kėjusiomis parapijomis.
• Tali bottle spare.
Žodžiu, kunigai tautiniu i
• Big porcelain crisping pan.
atžvilgiu turėjo ir turės i
• All-steel cabinet.
žmones įtakos.
• Interior light.
Įvažiavimas Amerikon
• Built-in Vi atchrnan Protcction.
i iš Lietuvos kunigams tik• Five-year Protcction Plan.
■ siu darbuotis lietuvių tar
• Ten -vear economy.
pe greit bus visai negaliKODĖL MASSACHUSETTS LIETUVIAI TURĖTŲ BALSUOTI UŽ
mas, nes greit bus užpilPAMATYTI ŠIANDIEN!
RESPUBLIKONUS
dytos visos vietos Amerikoje augusiais ir baiguLietuviai. nežiūrint kur jie gyventą ir kurios
E t E »I ■ H 0 U S E
lt t E ILS
W E S T I H C
mos: kai perkant kepalą duonos už 10 centą jūs
valstybės piliečiai būtu, yra atsargūs, taupūs,
mokat 2 <-entus mokesčių, pieno butelis lo centą
siais mokslus kunigais.
pastovūs, darbštūs ir konservą t išk i žmonės. Tą
1 centas mokesėią: maišiukas miltą 20 centą
Tiesa, ir Amerikoj auguv patyli - jiems davė prigimtis. I >ėl tą prigimtu
mokesėią 3 centai: penki svarai cukraus 25
Mes esame įsitikinę, Kad RCA Victor radios yra puikiausi Amerikoje radios Ju kai
s.av.vldą lietuvis skiriasi nuo slavą ir kitą kailentai — mokesėią 3 centai: svaras gero kumpio
siųjų bei mokslus baigu
nos yra labai prieinamos. Pavyzdžiui: RCA Victor Modelis 6K kainuota tik S49 95 Jis tu
mylią, kurie reikalui esant ar ne, im.-isi ra<Ii:{5 centai — mokesėią 5 centai: moteriški bate
kalisku ir kraštutiniu prietnonią. nežiūrint ar
liai $4.00 — mokesčiu 78 centai: paltas $35 —
ri 6 metalines tūbas. Su juo galima gauti pro gramus vietinius, trumpinu bano-u policijos
siųjų kunigų tarpe yra ne
tai būtu šietnyainiam gyvenime, ūkio ar raištymokesčiu ŠG.SG; moteriškos kojinės <50 centą —
aviacijos ir amateur šaukimus. Duoda išsimo Rejimui 50c. Į savaitę
»
i lės.
mokesėią 12 centą; suknelė $8.00 — mokesčiu
maža susipratusių lietu
RCA VICTOR Modelis 5T puikiai atrodo, turi 5 tūbas', 2 band, pilno dydžio dynamic
si 57 : skrybėlė $2.00 — mokesėią 39 centai. Ir
Lietuviai pripratę gerai pagalvoti pirma ne
vių, tačiau vis dėlto susi
speaktr tik uz $29.95. Pasinaudokite proga.
J
y
kurgi nebus toki mokesčiai, kad jūs ir jūsą valsgu daryti radikališką žingsni ar veiksmą. Lietu
tvbč jau dabar skolingi $34.000,000,000, jūs turi
gyvenusiems
su
svetima
viai. nors ir kuklūs žmonės, bet jie greičiau ims
te tą skolą ir sumokėti. I >ėl to iš kiekvieno do
darbą tiesu prašys pašalpos. Jie yra sąžiningi
lerio. kuri jūs išleidžiate, valstybė paima 20 cen
kultūra ir kalba, neturė
darbininkai, dėl to nemėgsta būti išnaudojamais,
tą mokesčiais yra didelė našta valstybei ir vi »
jie mėgsta nustatytas darbo valandas ir darbo
juo
ji
džiugiau
dilias
jr
jusiems progos Lietuvos
siems gyventojams ir
sąlygas, ir už savo darba turi buri tinkamai at
UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
augs, juo blogiau. Anot Alf. M. Landono, respu
lyginti. LIETUVIUI GERIAU DIRBTI, NEGU
pažinti
ir
jos
pamylti,
bus
blikoną kandidatu į prezidentus, mokesėią didi
IMTI PAŠALPĄ:
nimas ir našta jau laužia krašto ekonominę
92 HIGH STRF.ET
BOSTON, MASS.
sunku išlaikyti lietuvišką
struktūrą ir bankrutuoja mūsą piliečius. Atėjo
Jei vtlsivbė valdysis įstatymais ir konstitu
laikas, kad teikia sustabdyti tą pirma‘negu galu
SAMUEL KAUFMAN,
PREZIDENTAS IR KASININKAS
ją dvasią. Amerikos vys
cija. ji Ims tvarkinga, pastovi, jos žmonią gyve
tina: prislėgs valstybę. gyventojus, biznį ir vy
nimas bus užtikrintas — LIETUVIS MĖGSTA
Telefonas
LIBerty
2337
kupai kiekvienais metais
ria tįsy bę.
TVARKĄ:
po kelis gabesnius, jų tar I
Lietuviai būdami pastovūs ir koiiservntiški
Jei valstybę valdys asmenys, kurie kraipys
žmonės.
įvertins
respublikoną
nusistatymą
ir
bal

įst:.lytinis ir valstybės konstituciją, kaip jie no
pe ir lietuvius, klierikus
suos trz. tokią vyriausybę, kuri garantuotą sočiurės ir Kaip jiems ūpas (liktuos, tuomet nebus pa
lišką
apsaugą,
darbą.
pastovumą.
taiką,
ramybę,
stovumo. iš tvarkos kils sumišimas, o LIETUVIS
siunčia filozofijos ir teolo- klierikus ne vien atosto-| Štai ką tik pasibaigė [a n^>e pirma. Panašių
laisvę, individualizmą ir sąžiningumą, už vals
JVERTINA PASTOVUMĄ III SAUGUMĄ:
J?uvo ir daugiau. Ketybę, kurios valdymosi pagrindu turi būti žm<<; gijos studijuoti į įvairius gauti Lietuvon siųstų, o Suvalkijos ūkininkų byla.'
nią priimta ir užtvirtinta VALSTYBES KONS
Jeięu valstybė išlaidi, ji neša
nuostolius,
tiesiog
Lietuvos
UniversiNubausta
net
25
ūkinir-;
ukininkai buvo susau‘
Europos universitetus ir
daro skolas, o juk valslyliės gyventojai tas sk<*
TITUCIJA.
I.ict. ItcnpHbl ikonų Komitetai
las ir nuostolius turi ankščiau ar vėliau ūžime
kaikurie lietuviams įsake tetan filozofijos ir teologi- ka^Tp^ePIS metams kalė-j
uxcttx I
kėli. Ir štai kaip tie nuostoliai ir skolos moka! ios Stndiiuoti?
Is Paduot4 teismo eigos i Kadangi Lietuvoje ne
atostogas praleisti Lietu pos
feLjaijuoii.
aprašymų nesimato dide- visa spauda ir ne visi pivoje, kad labiau išmoktu
Atrodo, kad ir apie tai
nusikaltimų. Kaikurių liečiai turi laisvę laisvai
lietuviškai kalbėti, pažin jau labai laikas pagalvoti asmenŲ nusik a 111 m a s paduoti žinias apie įvaiK U P (sPrendžiant iš teismo ei- rius įvykius, tai mūsų vitų lietuvių psichologiją ir -.r susirŪDinti
F
‘
' gos aprašymų) neirody- suomenėje susidaro įvaibaigę mokslą Amerikos
------------ tas, o vistiek nubausti.
I rių spėliojimų ir kaltini
lietuvių tarpe sėkmingiau
t
Visi žino, kad Lietuvos mų. Lietuvos Pasiuntiny
galėtų darbuotis. Trys ar
turėtų išaiškinti mūsų
ūkininkas neša sunkią val- bė
keturi amerikiečiai lietu
visuomenei kodėl taip
viai klierikai, iš Liuveno
J
į rastą. Ūkininkai nebeoa- daug ir taip skaudžiai
DEPENDABLE
baudžiami ūkininkai, o as
universiteto, praėjusią ir
ugi: i-i:esii>ent
keldami tos naštos reiškė
CAPABLE
užpraėjusią vasaras pas
I protestą prieš valdžios nu- menys, pridarę valstybei
UNDERSTANDING
ALF. M. LANDON
■ statytas kainas už ūkio milijoninių nuostolių, jei
| Lietuvos klebonus atosto
...
.
______
.
ir uždėtus auk- gu tik jie yra tautininkų
gavo. Bet to maža. Atosto Šiomis dienomis Lietu- Produktus
FOR VIGE-BRESIDENT
-.us mokcsnius.
COURAGEOUS
' valdžios šalininkai, išteisi
gos palieka atostogoms: voje pasibaigė p. J. Lape-(
,
RESOURCEFUL
FRANK knox
Aukštaitis.
permaža laiko, kad išmok no ir jo bendradarbių kri- Suvalkijos ūkininkų by- nami ?
FOR GOVERNČIR
tų tinkamai kalbos, pilnai minalinė byla. Jonas La
(Politiškas Skelbimas)
ABLE
penas
ir
kiti
už
šmugeiiapažintų
lietuvių
būdą,
pa

ENERGETIC
JOHN HAIGIS
FRIENDLY
miltų Lietuvą. Būtų ki vimus “Maisto” bendrovė
Balsuokite Už
Šiaulių apygardos teis
PERRINKITE
FOR r. S. SENATOR
taip, kai jie studijuotų je
mo buvo nuteisti ilgiems
Lietuvoje. Per 7 metus metams sunkiųjų darbų
HENRY CABOT LODGE, Jr.
PRACTICAL
PROGRESSIVE
visai gerai išmoktų kai- kalėjime, bet apeliacijinis
FOR LT.-GOVERNOR
f
bos, pakankamai įsisąmo- teismas išteisino, panaikiFor Public Property
nytų
lietuviškoje
dvasioje
no
civilinius
ieškinius
ir
LEVERETT
SALTONSTALL
HONEST
And Parks
ir grįžę Amerikon lietuvių net valstybės iždas turi For Health & Charities
EFFICIENT
FOR SBCRETARY OF STATĖ
Lavvrence, Mass.
tarpe būtų pajiegesni darišlaidas,
*
LAVVRENCE, MASS.
bininkai - vadai.
Musiį lsei?.ja? nesuPranta‘
FREDERIC W. COOK
TRIED AND
• ma, kaip Lietuvos teismas ( _______________________ l
TRUE
FOR STATĖ TREASl’RER
Tat ar nebūtų naudinga galėjo išteisinti asmenys,
“Motinėlei”, ir kas gali, kurie padarė valstybei miBALSUOKITE UŽ
WILLIAM E. HURLEY
EXPERIENCED
paįtekmėti
Amerikos
vysH
joninius
nuostolius?
Vi]
TRUSTWORTHY
FOR ATTORNEY GENERAL
kunus
’ kad
P> Jonas Lape
UPU8, kad
Rad jiiee lietuvius
etu lus S1
naszmo
buvo
tautininkų
par‘
FEARLESS
FEL1X FORTE
tijos pirmininkas, žymus
AND JUST
tautininkų šulas ir rėmė
FOR STATĖ AUDTTOft
jas. Taigi dabar ir sako:
COMPETENT
(WRUBLIASKAS)
“Lietuvoje nėra teisingu
RUSSELL A. W00D
CONSCIENTIOUS
LIETUVI8 GRABORIUS IR
mo.
Lietuvos
teismai
BAI^AMUOTOJAS
stambiausius
nusikaltėlius
VALDYKITE AMERIKĄ AMERIKONIŠKAI
Į 6-to Plymouth District
1000 WashingtOD 8t.
išteisina, jeigu tik jie yra
STNCLAIR WEEKS, 97 Valentine St.. W. Newtr»n
REPRESENTATIVE
tautininkų valdžios parti
NORM’OOD. MASS.
jos
nariai,
rėmėjai,
o
ne
TEL. Nonrood 1503
Jis stovi už sumažinimą taxų ir 30 valandų darbo
tautininkus be nusikalti
Montello
Office:
savaitėje
Balsuokite
mo arba už mažą nusikal
10 Intervale 8t.
JOHN B. THORNDIKE, Union St, E. RrKicevater.
timą baudžia aštriausio
TEL. Brockton 2005
mis bausmėmis”.

Westinghouse Šaldytuvas
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JAMES J.
FRUZZETTI

DARBININKAS

Penktadienis, Spalių 30 d., 1936

"X

S. Struckus atnašavo su■ mą. Pamokslą pasakė ku> nigas P. Laumakis iš Reading. Vakare kun. V. MaŠiuomi skelbiame Lietuvių Rom. Katalikų ApSutvir- tulaitis atlaikė mišparus. švietos Dr-jos “Motinėlė” Seimą, lapkričio 11 d., 2-rą
Jam asistavo kun. P. Moc vai. po pietų, Hotel New Yorker, 34th ir 8th Avė.,
. tinimo Sakramentą.
kus iš Coaldale ir kun. P. New York City.
I
.. .
„
.....
Spalių 18, 19 ir 20 dd. į ^'a1u_rn1a^s’. Pamokslą pa-i
Iškilmingos Misios uz gyvus ir mirusius dr-jos
E. Vyskupas Lamb At I šios kolonijos lietuvių pa- sakė kun. A. Degutis iš į
vyksta i Lietuvių Parap. I
rapijos bažnyčioje įvyko Shenandoah. Po mišparų geradarius įvyks tą dieną, 9-tą vai. ryte Aušros VarLapkričio 6 d., 9:30 vai. 40 valandų atlaidai. Mūsų vyko iškilminga procesija, tų bažnyčioje, Holland Tunnel Plaza, New York City.
Atlaidų metu labai grarSu sprendžiamu balsu seime galės dalyvauti visi,
įyte J.
E.
Vyskupas bažnyčią puošia gražus
žiai
giedojo
parapijos
chokurie
Lamo, D. D. suteiks para- naujas, neseniai pastaty; yra užsimokėję bent už 1935 m. nario mokesti.
ras,
vadovaujant
muzikui
Kun. Mendelio numatoma,
“
”” tas. altorius. Šis altorius
Kun. Dr. J. Končius, Pirmininkas
Kristaus Karaliaus
kad po Naujų Metų bus artistai. Vakaro nuotaika yra pargabentas iš Itali- L. Šoriui.
Iškilmė
Kun. J. Vaičiūnas, Vice-Pirmininkas
Bažnyčia
rytais
ir
vakaiš
brangaus
reikalinga įvesti tas pa buvo graži, tik gaila, kad „jos,, padarytas
u
___ >
Kun. J. Balkūnas, Sekretorius
Trijų dienų prisirengi maldas ketvirtą kartą, a- publikos
buvo nedaug, marmuro,
g
'.‘Y.. sty-’ rais buvo pilna žmonių.
gotiško
Kun. N. Pakalnis, Iždininkas
mo pamaldos prieš Kris
pie 8 vai. vakare. Kas sa nors bilietas kainavo 35c. liaus. Tai padaryta dėka Apart viršuje paminėtų
taus Karaliaus iškilmę bu vaitė novėnos vedėjas per Kurie atėjo buvo pilnai mūsų kleb. kun. M. Dau-’ kunigų dar dalyvavo šie:!
Kun. A. Jurgutis, Kasos Globėjas
vo apvainikuotas sekma skaito po tris ir keturias patenkinti, ir girdėjau pa- manio ir parapijiečių, ku- kun. M. Boyle ir kun. D
Kun. P. Juras, Kasos Globėjas
dienį ŠŠ. Sakramento ado malones, kurios yra aptu reiškimus, kad ir 1937 mt - rie prisidėjo aukomis,
Gatens.
racija per visą dieną. Va rėtos per Marijos užtary tais pageidaujama Semi
A. a. velionio sesuo SuzaJei kas norėtų nusipirkRugsėjo 29 d. šv. Vin na (Stanevičiūtė) Garliau- ti įžangos tikietą į SLRKAtlaidų
metu
altoriai
kare buvo atkalbėtas ro mą.
Giesmininkų
sugrįžimas
buvo gražiai papuošti. Tą cento par. choro vakarie i skienė taip susijaudino,: A. 10 kp. jubiliejini banžančius ir atkartotas pa
scenon.
darbą atliko Sesutės Pran- nė, tikslu pagerbti savo pamačius savo brolio kar- kietą, lapkričio 22 d., tai
šventimas žmonių gimines
Senų Giesmininkų
Kristui Karaliui. Gan gra
Programa
Penktadieni Kortavimų ciškietės. Jos taipgi pri Dvasios Vadą, kleb. kun.
■!■ stą, nau
kad įivcmv
negalėjo
išlaikyti,
pas p. Antaną
y
iv loiuin.
y vi. , gali užeiti
M.
Daumantą,
į
rengė vaikučius ir minisžus žmonių būrys dalyva
Pirmas šio sezono p. ČiVakaras
apalpo. Nuvežta ligoninėn Užumecką, 300 Wharton
Dalyvavo šie kunigai: V. staiga mirė.
trantus procesijai.
vo pamaldose.
zausko pasirodymas įvyko
St. ir gaus.
Alkarietis.
su senais giesmininkais P-nios Šilanskienė, Rukš-' Sekmadienio vakarą, ku Matulaitis, J. Klimas, P. j
Velionė Garliauskienė
sudainasekmadienio vakare. Prog štelienė, Rekuvienė, Ona nigas P. Česna, Šv. Juozą- Mockus. Choras ordiną.Svečias Bažnyčioj
apsič-i
J.
ir
Ratkevičienė
vo
keletą
dainų
klebono
buvo
pasižymėjus tautinė-;
’ po par. klebonas iš Maha
Kristaus Karaliaus die rama buvo gan įdomi. Po
mė
būti
šeimininkėmis
sa

garbei.
Po
vakarienes
jau-!
J
e
dirvoje.
Jinai^gimus 49
noj aplankė mūsų parapi nai Aliuliai ypač atsižy vo kuopos kortavimo va noy City, Pa. laikė iškil
metai
atgal
Lietuvoje,!
mingus mišparus. Jam a- nimas pasilinksmino.
ją kun. Liudas Vaeth, ar mėjo, tėvas, motina ir jų
Šv. Mykolo parapijos
Skirsnemunėje iš tėvų Okivyskupijos direktorius; dukrelė Margaryta. Visi karo. penktadienį, spalių sistavo kun. S. Norbutas
Spalių 29 d. Apaštalys nos (Daneliutės) ir Juozo choras surengė gražų va
30 d. Tai bus antras tok
katalikiškų misijų. Gerb.. turėjo gana juokų iš Ivoš- sai vakaras globoj Alto iš Frackville ir kun. J. tės Maldos draugija su Stanevičių. Ameri k o j e karėlį juokų, dainų, ir te
svečias per visas mišias, kos, Miliausko, Vaškevi riaus ir Rožančiaus dr-jos. Klimas iš Mt. Carmel. Pa rengė kortavimo vakarą pragyveno 27 metus. Dvi atro “Uošvė į Namus”,
susirinkusiems išd ėste čiaus, Letkausko ir Pau- Manoma, kad rengėjos su mokslą pasakė kun. A. A- parapijos naudai.
dešimts penki metai atgal spalių 18 d. parapijos sve
prasmę ir tikslą dr-jos; tenio. Jie savo dialogais, trauks daug svečiu, ka- lauskas iš Maizevillc.
ištekėjo už Adomo Gar- tainėje. Chorui padaina
Pirmadienio rytą iškil
Praplatinimui
Tikėjimo.. juokingais gyvenimo vaiz dangi visos yra veiklios
Lapkričio 1 d. parapijos liausko.
vus keletą dainelių sekė
Būti nariu visupirma rei deliais visiems patiko. Y- parapijonkos ir visuomet mingas šv. mišias atnaša choras rengia pasilinksmi
Paliko dideliame nuliū dialogas apie medžioto i ų
kia apsiimti sukalbėti kas■ pač visus žavėjo ponio.. daug darbuojasi parapijos vo ir pasakė pamokslą ku nimo vakara Linksmutis.
dime vyrą, gerai išmoks-;
eime
išmoks- laimes, kurį gražiai atliko
dien Tėve Mūsų ii- Sveika Stankūnienės su ponu Či- naudai. Linkime gražiu nigas dr. J. Končius iš Mt.
Carmel. Vakare mišparus !
Bintą dukterį ir brolį Kazį Vincas Danielius ir Vy
Marija dadedant atsidūsė žausku sudainuotas due pasekmių.
A. T. laikė kun. K. Klevinskas iš:
Stanevičių. Palaidota iš tautas Ulba. Antras scejimą — šv. Pranciškau tas ir p-lės Paulioniūtė.-:
Minersville. Jam asistavo :
kilmingai iš Šv. Jurgio non išėjo Stasiukas JukKsaverieti, melskis už mi piano skambinimas. Vaka- Telefonas: Plaza 1350.
Staiga
mirė
a.
a.
Z.
Garkun. S. Struckus ir kun.
par. bažnyčios, Šv. Kry ;nis, kuris papasakojo apie
sijas, Remiant pinigiškai ras užsibaigė sudainaviliauskienė
! išdykusi Jonuką. Paskui
J. šukevičius iš Tamaąua.
žiaus kapuose.
misijonorių darbą, kiek- mu kelių juokingų daine
! sekė labai juokingas dialo
Pamokslą pasakė kun. J.! Spalių 20 d. šv. Kryžiaus
vienas dr-jos narys moka lių viso vyrų choro. Tų se
Teilsisi
jos
vėlė
ramy

gas apie kelionę į Chicagą
Graborius
ir
Balsamuotojas
Baltrūnas iš Mahanoy Ci kapuose buvo perkeliamas
tik vieną dorelį į metus. nų giesmininkų vyrų ne
bėje.
i
;
su sulūžusiu forduku mo423 S. Paca Street
kūne s a. a. Petro Stanevi
tyBūdamas nariu dalyvauji daug. tik 12, tačiau, dai
BALTIMORE, MO.
Kazys Vidikauskas. j tinos su sūnum. Motinos
Antradienio rytą kun. čiaus, neseniai mirusio.
dvasiniuose turtuose tūks nuoti jie gali kaip- tikri
rolę
juokingai perstatė
tančių šv. mišių ir šimtuo-.
Barbora Martinkiūtė, o
u
’
se tūkstančių gerų darbu
i sūnaus, kuris
nuolatai
atliktų kaip kunigų tai??'
kalba maišyta lietuviška,
vienuolių ir seserų, kurie i
kalba, gabiai atliko Jonu
darbuojasi misijose. Pat -'
kas Stončius. Teatro rolės
sai pamokslininkas rinko
visiems aktoriams buvo
kolektą katalikiškoms mi
gražiai pritaikintos, Jausijoms ir buvo suaukota
navėdžius tinkamai pers$86.07.
tatė Alena Ruigiutė ir.
Bernardas Sodaitis. Tar Baltimorės Vyrai Pagerbė j
naitės rolę gražiai vaidiKristų Karalių
no Anita Puplauskaitė:
Kaip kitais metais taip,
smarkiąją uošvę puikia:
ir šįmet ŠŠ. Vardo vyrui
DIDIS DALYKAS
perstatė Barbora Jurkiū dr-jos įvairių
parapijų i
__ gerkles apsauga1tė, ir gudraus dėdės rolę
kuopos turėjo masinį vie- i
Jū* galit užsirėkti iki užkimimui natūraliai vaidino Jonas
bet jus nenusirūkysit iki uzkimim
są Kristaus Karaliaus pa
Ne$ Luckies, lengvu uzsIrū^Y
u^rukym
ęs
rnaS
Kurmis. Eastono jaunigerbimą 5th Regiment Ar-:
yra “Toasted.” Tai yra jūsų aPsaul
mas
Amerikoj gimęs, pri
ga priei gerklės knitėįimus
Tad
mory. Mūsų parapija, irgi
pasisiekit už Lucky . .
« •9T'^vO
mą
kartą
vaidino ir reikia
dalyvavo.
30
altoriaus j
Jūsųc Gerklė Pasilieka
uzsifūVymo’
pagirti, kad labai gražiai
tarnų ir 100 vyrų maršavoĮ
visi pasirodė. Valio, Kaš
eisenoje. Baltimore Šunį
Švari Veikimui!
tono jaunimas! Parodyki
pirmadienio rytą pastebė
te savo gabumus dažniau.
Rūkykit Luckics vieną po kitam, ir jūsų gerklė
jo, kad virš 22,000 žmonių,
Rąp.
pasilieka švari, jūsų balsas pasilieka aiškus. Nes
didžiumoje vyrai, buvo su
Luckies vra lengvas užsirūkymas! Tai tiktai
sirinkę į tą pagerbimą.
Luckics, ka duoda jūsų gerklei apsaugą, kurią sutei
Vyskupas McNamara ne
VALGIŲ GAMINIMAS
kia
■'Toasting. " Taigi lai būna jūsų pasirinkimu
Ką tik išeio iš spaudos Valgiu
šė procesijoj ŠŠ. Sakra
lengvas užsirūkymas ir tada rūkykit vieną po kitam
: Gaminimo Knyga, kurioje yra
mentą, pasakė įspūdingą
ir jie vis dar bus gero skonio — ir jūsų burna
daugybė receptu — nurodymu
pamokslą ir suteikė palai
turės
švarų
skoni.
Nes
Luckies
yra
lengvas
užsikaip
skaniai ir ekonomiškai pa
minimą. Savo pamokslo Jo
rūkvmas
—
pagamintas
iš
rinktinių
vidurinių
lapu
gaminti valgius. Taipgi šioje
Ekscelencija ragino visus,
. . . aukščiausiai apkainuotų lapu ... iš tabako
knygoje nurodo kaip galima pa
ne tik Kristaus Karaliaus
‘“Derliaus Grietinės"!
sigaminti iš Įvairiu vaisiu vyną.
dienoje, bot kasdieniniam
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
gyvenime rodyti katalikiš
223 puslapius.
kus dėsnius, gyventi pagai
* ★VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ ★
Kristaus mokslą. Parodo
Vienoj Savaitėj 25 Laimėtojai Užmiršta
je dalyvavo taipgi abudu
SVEIKATA—TURTAS
I
mūsų dvasios vadai, kur., i
Pasirašyti Savo Pavardes
Netekus sveikatos, nemiela nei gy| vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
clr-as Mendelis ir kun. Du-Danę: žmonių sknbėdami prisiųsti
'tik Mt sveikti. Broli ir Sese, jeigu tu
binskas. Jie su vice - pir
savo Įstojimo blanką- į Jūsų I.nrky
| Įvertini sveikatų ir jų brangini, tai
mininku Antanu Straz-I
Strike “Sweepstakes" užmiršo pa
i prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus,
I kaip tai: reumatizmų, raukų kojų gė-.
sirašyti savo pavardes. Tik vienoj
dausku vedė mūsų parapi
llimų, nikstelėjimų, nuovargį, šalt,,
savaitėj
25
laimėtojai
negavo
-avo
jos vyrus. Labai malonu
! rankų-kojų tirpini:), dieglius, tuojaus
dovanų, kadangi mes nežinojom
pastebėti, kad kasmet di-j
į reikalauk
i >eksnio ga ling< >s
kam jas pasiųsti.
sudarytos iš daug skirtinMOSTIES,
dėsnis ir didesnis mūsų
Ar jūs jau Įstojo!? Ar laimėjot
gij gamtos elementų iš tolimi) svieto
parapijos vyrų būrys ima
savo skoningus Lurky Strikes? Ant
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
radio transliuojama muzika. Atsi
dalyvumą tos dienos iškil
šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga
suki! radio ant “Your Hit Parade"
lingų šilumų, šildydama kaipo saulės
mėse.
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Tai Lengvas Užsirūkymas!

- trečiadienio ir šeštadienio vaka
rais. Klausykit, spręskit ir paly
ginkit melodijas - tuomet paban
dykit Jūsų Lueky Strike “Swrepstaken.” Ir nepamirškit pasirašyti
savo pavardę.

Stebuklingo Medalikelio
Novena Auga
Novėna. vadinama Ste-!
būklingo Medalikelio P-lės
SŠ. laikoma mūsų bažny
čioj pirmadieniais vis pla
čiau ir plačiau yra žinoma
svetimtaučiams. Ne tiktai
gražus žmonių būrys lan
kosi per pietus ir 5:30 po
pietų, bet ir rytais 8 vai.
per Mišias buvo reikalau
jama, kad novėnos maldos
būtų kalbamos. Taip, kad
ateityje tris kartus į die
ną bus laikomos novėnos
pamaldos kas pirmadienį.

___ . •

:

lp jeigu dar nerūkote l.uckirs.
nusipirkt! pakelį šiandien. Gal Ino
kg nors netenka!.

Lengvas užsirūksimas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TT’S TOASTED"

spinduliais,
sunaikina
romatiškns
i skausmus ir palengvina žmogui. DekiStiio Galinga Mostis tūkstančiams pa
geliojo, pagelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grąžinant.
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingi) pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
i taip DEKEN’S OINTMENT.
j PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krųjų Deksnio Galingų Mastį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasifilijimų, kad kas ir
siūlytų.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
DEKEN’S OINTMENT. tai tik tada
nplaikysite tikrųjų Deksnio Galingų
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.
*

Penktadienis, Spalių 30 d, 1936
— —........

darbininkas
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|kas girdėti , lietuvių
KOLONIJOSE

Šis MODERNIŠKAS $106 GLENW00D PEČIUS

JUMS

DAYTON, ORIO.

I

laikė.
Choras labai gražiai gie
dojo, vadovaujant p. Pr.
Ambrozaičiui.

si, o ypač pirmą vakarą. DR. A M. RAČKUS KAL
Pamatysime kaip jie pasi BES APIE AMERIKOS
rodys užbaigoje.
LIETUVIUS
Tėvo Bružiko pamoks
lais gėrisi visi. Teatlygina
Jam Aukščiausis ir testip Kaunas — Amerikos lie
tuvių veikėjas, garsaus
rina jo sveikatą.
užsienių lietuvių ir numiz
Lietuviai Nelaimėse
matikos muziejaus auto
Spalių 24 ir 25 dd. P. rius, dr. Aleksandras My
Višniauskas važiuodamas
| automobiliu susimušė su kolas Račkus, pakviestas
j J. Juravičiaus pieno tro- skaityti eilę paskaitų apie
ku. Toje automobilių ne- Amerikos lietuvius. Dr.
i laimėje trys vyrai sužeis- Račkus yra vienintelis
; ti. P. Višniauskas liko šios srities specialistas.
; kaltas ir užsimokėjo baus- Jo paskaitos įeina į ren
I mę. P. Masiunas taip pat giamų užsienio lietuvių
nubaustas. Jis būk vaira
vęs automobilį būdamas klausimais paskaitų bei
T.
“ M. studijų ciklą.
išsigėręs.

A. a. Juozapas Kelerius
Spaliu 17 d. š. m. Juozas,
Spalių 23 d., Šv. Kry
19 m. amžiaus, sūnus Onos
žiaus
par. svetainėje įvyko
ir Kastanto Kelečiu, pati
ko nelaimę. Užmuštas au SLRKA 191 kuopos kortatomobilio nelaimėje. M vimo vakaras. Dalyvavo
Petkus, a.a. Juozapo drau daug žmonių. Pelnas pa
gas. vairavo automobiliu, skirtas pusiau su parapi
kuriuo važiavo Juozas ir ja. Už to vakaro surengi
dar trvs asmenvs. Važiuo mą garbė priklauso p. Majant. Brand Pike reikeio ' šinauskienei ir pirm. P.
staiga pasukti automobi Veniui.
(Politiškas Skelbimas)
liu ir besukant automobi
Spalių 24 d. įvyko L. Vy
CHARLES F. HURLEY
lius nubėgo nuo kelio
čių 96 kp. šokiai. Pavyko,
ansivertė. Tie važiavo iš į Jaunimas gražiai pasidarSpalių 11 d. įvyko Šv. Massachusetts elektoriai neap
Da vtnn i S^rinorfield ne
kandidatu
Vardo draugijų eisena. siriko pastatydami
i bavo.
Jurgis Spurgis.
žiūrėti footballin Kitus
During this
Lietuviai dalvvavo toje ei valstijos iždininką (’harles F.
Creat Fa 11
važiavusius sužeidė.
senoje gausiai ir pavyz Hurley i gubernatorius. Demo
A. a. Juozas Kelečiu4’
CLENWOOD
kratu partija gerai žino, ka<l
dingai.
paliko nuliūdime tėteliu4’
Range Sale
Pasibaigus eisenai, baž Charles F. Hurley yra vienas is
Š’’i metu pavasarį jis ba’Čia lietuviai turi koope
nyčioje Tėvas Jėzuitas pa tinkamiausių asmenų užimti gu
"ė Cha ma don
H i & h ratyvą, kuris dabartiniu
sakė pamokslą. Po to įvv bernatoriaus vietą.
Schoo1. Bailes mokaus laiku gerai stovi. Bet turi
ko Švč. Sakramento ado Charles F. Hurley būdamas
gavo d arba Master LPec- ir priešų.
Kooperatyvo
valstijos iždininku padarė rekor
ravimas.
trie dirbtuvei". Jis tau"" | nrezidentu yra Juozapas
Eisenoje dalyvavo apie dą, parodydamas savo gabumus
rdnięm.s qipVti ankštesni ■ Kadžius, kuris rūpinasi
6,000 vyru. Visoje Newar- ir teisingumą. Prezidentas Rooscmokslą. Bet Dievulis pasi kooperatyvo
išauginimu
ko diecezijoje dalyvavo a- veltas įvertindamas jo nuveiktus
šaukė ii nas save.
ir palaikvmu. Šimet išmo
darbus valstijai ir žmonėms, jis
oie 150,000 vyrų.
Didesnis Roasting Oran
Naujas šildytuvas
Vau jas D v igu ha sS va
vvz- kama 5c/<
A. a. Juozas buvo
dividendų už
paskyrė Charles F. Hurley vesti
I’atėmykite kaip užsi Užlaiko šilta maistą.
rino Rroiler
i
dino-as -iaanikaitis. tikrae 1936 m. šėrininkai malo
Civilių
darbų
administracijos
daro durelės
Parankus džiovinimui. Lybiai džiovina.
Vakare ivvko prakalbos,
i’n+nvic Pažinau ii iŠ
nėkite atsiimti. Jeigu ku
kurių vedėju buvo n. K. boardą. Charles F. Hurley pripaVienas iš didžiausiu dešiniu Pečių vertybių, kada bu
Trvs metai atval. i- rie iš šėrininku gyvenate
vo pasiūlyta! šis vėliausis Automatiškas Gesinis Pečius
Bernotas. Kalbėjo kleb. žysta gabumus ir jo teisingumą
eiqtp-ioms vakarinei lie^n- kituose miesteHuose. tai
turi visus vėliausios m; dos Įtaisymus, kurie pagreit ina
kun. J. Simonaitis, adv. P. net respublikonai.
įmibos mokvklai. š'7. parašykite laiška, pažy
virimą, kepimą ir labai yra ekonomiškas.
Daužvardis, Lietuvos Vi- Charles F. Hurley būdamas
lietuviu naranj- mėdami savo vardą ir pa
Tik pažiūrėk i šiuos Įrengimus: (1) Naujas Toasting
ce - Konsulas ir inž. Kolu valstijos iždininku perleido p-r
inie. ,Tuo”ns nariai ia lan- vardę ir šėro numeri, o j
Oven (2) Didesnis Roasting Oven (3) Naujas šildomas
paila. Kadangi tų prakal savo rankas bilijonus doleriai, bet
(’loset (4) Naujas Dvigubas Searing Broiler (5) Auto
va įr cn didebu įdomumo jums bus pasiųsta priklau
bu tikslas buvo paminėti j niekas, o niekas negalėjo daryti
matiškas Viršus ir Oven Ughting (6) Super Speedlux
Moncpgi nnmol-u vnač 1a- soma dalis. Kas iš šėrinin
Burners (7) .Minute .Mindei- Laikrodys (H) Parankus
Vilniaus užgrobimą, tai ir j Jam kokių nors užmetimų, liebni domėjosi T .i etų vos m- I ku neatsiims dividendu iki
Condiment Sėt (9) Gerai Insuliuotas (K)) Chromium
kalbėtojai
kalbėio anie į čiančių jo teisingumą. .Jis pasirotori i$i. Jis nriVlailse pvie Nauju Metu, tai liks ta
Apdailintos Rankelės.
lenku žiaurumus ir Lietu i dė savo darbuotėje teisingas, są
Geros išsimokėjimo sąlygos leidžia kiekvienam įsigy
1 ietip’os Vvčiu 96 kn dalis kooperatyvo nuosa
vai ir lietuviams padary žiningas ir nuoširdus. Už tai deti automatišką gesini pečiu. Pamatyk jį — ir panorėsi
Juozui mirus, tos kuonos vybė.
Valdyba.
partija jį ir pastato
\ nujos Toasting Oran
ta ir daroma skriauda. jj mokratų
ji pirkti. -Jūs sutaupysite $26.50.
nariai atidavė «avo drankandidatu į gubernatorius.
Lengvai iškepsi 12 rie
šis pasiūlijimas yra apribotas. Nevėluok. Atsilankyk
Priimta protesto prieš len
POLKA
mū <n*ažu ’^vHška natan-,
kelių vienu sykiu ’
ar telefonuok i artimiausią krautuvę ŠIANDIEN.
kus ir Vilniaus krašto lie- į .Jis būdamas valstijos iždininku
ravima. Vvčiai pasiunta j
dėjo pastangas pageriuAmerikoj inrasta ponu
4uviams užuojautos rezo I! visuomet
p’ėlin vninilrp ir nuoraše
ti žmonių darbininkii padėtį. Neliucijos.
p-olpfp šv m’šiu už Juozo li? rios dainuškos taikyti
Ta vakara parduota ne ! žiūrint, kad jis užima aukštą
jaunimui ir
vėle. Vvčiai buvo ir kars- šokančiam
mažai Vilniaus našu ir ■ valdžioje vietą, jis suprato kaip
“į*
tanešiai Palaidotas Kal k-artu taktą mušant įdai1OO ArBngton St., Boston
4252 IVnshtngtori St., Roslindale
309 Broadvvay, Chelsea
ženkleliu. Tuo naciu laiku : darbininko taip ir biznieriaus pa1!M* Hanover St., Boston
nuoti.
varijos kapuose.
11 Boxhury St., Rovbury
1370 Jlancock St., Qtiincy
;wko iaunimn šokiai. Taip j dėtį. -Jam rūpėjo ir rūpi pageri554 Columbia R<1„ I'pliams Comer 7-9 VVaklen St., Concortl
29 Main St.. Cha riestuvui
Kleb. kun. L. Praspabus
Kadangi “Darbininko”
::99 Broadvvay. So. Boston
;’>O8 TVashington St., Nevvton
neturėjo būti. Jaunimą® | nimas darbininkų ir biznierių
582 AVashington St.. Codman Sq
atnašavo šv. mišią43 ir j i metiniame baliuje, kuris į675 Centre St.. .Taniaica Plain
210 Mooily St., \Valthain
::i Main St.. ,\yer
*nrėjo
būti prakalbose i padėties.
kapus
nalvdėjo.
Daug
36 Centrai Sq., E. Boston
Charles F. Hurley gimė lapBet. matvt, kad jaunimu;
žmonių dalyvavo laidotu Ivvks padėkavonės dienos
krivio 24 d., 1S93 m., 21 IIolTELEPHONE UI Bbaid 7600 CONNECTS AI.L OFEK’ES
vra dana- maloniau šokti
! išvakarėse, lapkr. Nov. 25.
vėse.
Or at any r< r-ognized dealer or plvmber.
’
ie°rn kiausvtis kalbėtnir ivorthy St.. Cambridge. Mass. VėIlsėkis a. a. Juozai šalto š m. trečiadienio vakare.
kalbu anie Lietuva ir jos iiau jo tėvai išsikėlė iš Cambrid
IŠGIRSK MYSTERY CHEF ant stoties WNAC 11:3(1 vai. Antrad. ir šeštini. rytais.
je žemelėje. Pr>. Kelečiam Eikš baHroom s^etainėie,
ge į Watertown. Jis buvo pakrik
pavergtą sostinę Vilnių.
8 Magazine St., Cambrid
Pasiklausyk ir gauk VELTUI 96 pusi. Mystery Chef virimo knygą.
reiškiame užuojautą.
štytas
Švč. .Jėzaus Širdies bažny
Vietinis.
ge. Mass. bus polkos končioje. Penkius metus eidamas ne
40 Valandų Atlaidai
testas neprošali siūlyti
teko savo mylimos motinos, bet
Šv. Kryžiaus lietuvių pa nolka šokantiems niūniuo
jis buvo gražiai ir tinkamai auk
ri katalikai. Jaunoji pri
rapijos bažnyčioje, spalių ti (dainuoti) šiuos polkos
lėjamas Mrs. Mary Sauyer, kuri
klausė
prie Sodalicijo.s
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
18, 19 ir 20 dd. įvvko 40 taktui tinkamus dainelės
pas juos tarnavo. Jam buvo įdraugijos ir šv. Cecilijos
LIETUVIAI ADVOKATAI
valandų atlaidai. Dalyva- iį žodžius.
kvėpta teisingumo principai.
(parapijos) choro ir buvo
Ofisas: SANBORN BUJOK
vo daug
svečiu kunigų.
"t,
l-.. II
Charles F. Hurley 1913 m. įsto
mas į broliją. Laike sumos uoli veikėja.
Washington St.
Kun. Andžiulaitis iš Cle-į Sveikas tamsta, sveikas
jo
i Boston College. Dėlei finan
I
Spalių 26 d. priėmė Mo
visos narės priims ‘in corNorwood, Mass.
veland pasakė gražius pa- būk, vienoj vietoje nerūk. I
siniu
trūkumu, nebaigęs turėjo
pore’ Komuniją, o paskui terystės Sakramentą p.
Tel. Norwood 0330
mokslus. Atlaidų užbaigiNetingėki, atsistok, karpasitraukti ir ieškoti darbo. Jis
MISIJOS
visos kitos ceremonijos. Simonas Ginzauskas su p.
Gyvenimo Vieta:
.»
pirmutinį darbą dirbo už parda
mo vakare dalyvavo ir tu su visais pašok,
32 VVALNUT AVĖ.
Šv. Onos parapijos baž- Kviečiame visų atsilanky- Aldona Kraivienyte. Juo
svetimtaučiai kunigai ir,
,
v.
... , . nyčioje įvyksta Misijos. ti.
Tel.
Norwood
1020
vėją James W. Brine (Jo. Apie
du sušliubavo kun. P. Vir
pralotai C. A. Eilei ir B.
°l drauguži, nenuliūsi,
metus laiko padirbęs jis pristojo
mauskis, šv. Petro par.
Jos prasidės
Uždušinės
I
Sherry. Buvo pasižadėjęs byki linksmas ir smagus, dienoje, lapkričio - novemdirbti
prie real estate. Užėjus
(Politiškas
Skelbimas)
(So. Boston) klebonas.
KRIKŠTAS
atvykti Cincinnati diecezi- Tik kaimynui žinią siųski, ber 2 dieną, 7:30 P. M.
pasauliniam
karui, jis įstojo į
Linkėtina abiem porelėm
Spalių 25 d. Šv. Onos
jos kancleris pralotas F. kad pakviestų čion visus. Tęsiasi visą savaitę ir už
laivyną.
Balsuokime ir Išrinkime
tapo pakrikš laimingo ir malonaus gy
Thiel, bet aplinkybės jį suSvotas. sibaigs lapkričio 8 d. Per bažnyčioje
1920 m. jis pradėjo politinę
venimo.
tyta __
Eleonora - Joana
karjierą. Nuo 1920 metų dirbdavisą Misijų laiką rytais Grybauskaitė. Krikšto tė(Politiškas Skelbimas)
ATTORNEY GENERAL mas politikoje padarė geriausi
MISIJŲ UŽBAIGA
sv. Misios ir pamokslas vaį buvo Juozas Balutis ir
Sekmadienį, lapkričio 1
/
Pilnai užsitarnavusį ant rekordą. Taigi, atėjus lapkričio 3
bus 9:00, pamokslai ir pa- Alena Grybauskaitė,
BALSUOKITE UŽ
I
dieną
mūsų
parapijos
baž

laiminimas Švenc. Sakra- j
ram terminui. Jį remia žy d. visi balsuokite už Charles F.
I
nyčioje įvyks šv. misijų mesnieji lietuvai veikėjai. Hurley, kuris yra demokratų
mentu vakarais 7:30. Mi
užbaiga, kurias sėkmingai
sijas ves iškalbingiausias
I
John A. Costello, Atty., kandidatas į gubernatorius.
(Skelb.)
veda iškalbingas misijomisionierius Tėvas J. BruLavvrence.
nierius kun. J. Bružikas
žikas. Misijos yra tai lai
I
Dvi jaunos lietuviškos S. J. Užbaigimo dienoje
kas
Dievo
gailestingumo
Į REPRESENTATIVE
porelės
z/
šeimynos priims bendrai
ir Malonės. Nuoširdžiai yzz
Balsuokite Už
Balsuokite Už
HARRY E. FRASER,
Spalių 21 d. šv. Andrie i šv. Komuniją. 3 vai. po
ra kviečiami visi Jersey
03 Vomon St., Norwoo<l, Mnss.
City ir apylinkių kolonijų jaus lietuvių parapijos pietų įvyks vyrų misijų
lietuviai pasinaudoti Die bažnyčioje kleb. kun. A. ' užbaiga, o 7 vai. vakar.'
vo Malonėmis ir atsilan Vaškelis suteikė Moterys- ! moterų ir merginų. Mergitės Sakramentą p. Adomui nos ir moterys gausia’
kyti į Misijas.
Jakui su p. Alena Lukoše- lankėsi į misijas ir naudoFor HEALTH and
Ind. Representative
vičiūte.
Abu
jaunieji
yra
josi
Dievo
malonėmis.
VyKRUTOMI PAVEIKSLAI
BALSUOK UŽ
Norwood, Mass.
CHARITIES
pavyzdingi lietuviai ir ge- rai taip pat gausiai rinkoN
I
IŠ LIETUVOS
♦

SENAS

Pečius

ELIZABETH, N. J.

ATHOL. MASS.

į SAVE

h6»

■ BOSTON CONSOLIDATEDGASCOMPANY

Rytinių Valstybių Žinios'

> X

•

’ * •

■*

• w

• • •

SYKES & SYKES

JERSEY CITY, N. J

I

PAŲL A. DEVER

\

NEW BRITAIN, CONN

JOHN M. MUTCH

WM. H. GONNOR

i Frank Manning Ry

j

»

I VALST. SENATORIUS

BROCKTON, MASS.

Spalių 25 d. Kazlauskas
ir Motuzas rodė krutamus
paveikslus iš Lietuvos.
Žmonių atsilankė gana
daug ir visi buvo paten
kinti.

(Politiškas Skelbimas)

ROŽANCAVOS DRAU
GOVĖS ĮSTEIGIMAS

t

Spalių 31 dieną, sekma
dienį įvyksta Rožancavos
draugovės iškilmingas įsteigimas ir narių priėmi-

BALSUOKITE UŽ

BALSUOKITE UŽ

RESPUBLIKONŲ KANDIDATĄ
Į Representative 6-to Plymouth District

JOHN J. CAHILL

LEO F. NOURSE
I

i

i

MICHAEL J. HIGGINS

FOR COUNTY COMMISSIONER

ESSEX COUNTY
Lawrence, Mass.

