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DARBININKAS

Katalikų pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.

Leonas XHI.

Pereitą trečiadienį, spa V
lių 28 dieną suėjo lygiai
50 metų Laisvės Stovy lai, EINA NUO 1915 METŲ
kuri stovi New Yorko uo
ste, ir kurią kiekvienas at ei vis ar išeivis turėjo ir
turi
progos
pamatyti.
Šiais
laikais Amerikos
laisvei gresia pavojus.
Šiandien, lapkričio 3 d.
Amerikos piliečiai savo
balsais išspręs už ar prieš
sąžinės, spaudos, finansi
nę, politinę laisvę, svar
biausius socialio teisingu
mo, principus.
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KAINA 5 CENTAJL

Streikas Ramiojo Vandenyno Uostuose
ISPANIJOJ EINA AT
KAKLUS MŪŠIAI

i

SUKILĖLIAI UŽMUŠĖ I STREIKAS SUPARALI 1 San Francisco Cal 189 MADRIDE
ŽAVO LAIVYNO JUDĖ- Pereitos savaitės pabaigo-

JIMĄ
I je apie 40,000 darbininkų
Ispanijos
' išėjo į streiką Ramiojo
Navalcarnero, Ispanija, sukilėliai iš oro bombar
Boston, Mass. — Sekma , vandenyno uostuose. San
Lapkričio 2 d. — Du Ispa
davo raudonųjų karines dienį, lapkričio 1 d. su | Francisco ir Los Angeles
nijos sukilėlių pulkai susi
jėgas. Užmušta 189 žmo streikavo laivų darbinin I uostuose streikas skaugrupavo Brunete kaimelio
nės.
i kai, simpatizuodami vaka į džiausiai atsiliepė, nes iš
pakraščiuose,
15 mylių
rinio uosto darbininkams. čia labai daug prekių išve
nuo Madrido iš vakari) PROTESTANTŲ PAS
Šeši laivai negalėjo iš žama ir įvežama. Uostus
pusės, kad apsaugoti kai TORIUS TAPO KATALI
plaukti iš Bostono dėl ki j dabar saugo ginkluota po
rėje pusėje sukilėlių kari
KU
lusio streiko. Šis streikas licija. Darbdaviai reikanes jėgas, kurios smarkiai
nelegalis. nes Jauja dar didesnės apsau.■ skaitomas
varosi pirmyn ir artinasi
“Osservatore Romano”' paskelbtas be unijos vir gos.
į Madridą.
praneša apie atsivertimą šininkų sutikimo ir b?
Šis streikas kilo dėlto,
Valdžios raudonosios jė Italijos pastoriaus Carlo rimtos priežasties. Kom
gos pasiuntė daugiau ka Žardi, kuris po ilgo ieško panijos ir uniju viršinin kad darbdaviai išsisukinė
jo nuo darbininkų reikala
riuomenės į Brunete kai jimo rado kelią į kataliky kai kaltina radikalus.
vimų. Darbininkai reikamelį, kad atlaikytų sukilė bę. Katalikų tikėjimą pri
lių atkaklų spaudimą.
ėmė ir 47 jo buvę parapi RAUDONIEJI FRANCU- Javo ir reikalauja trumZIJOJE SUMUŠO 5 ITA- pesnių darbo valandų ir
Besimušant Brunete kai jiečiai.
LŪS
didesnių algų. Derybos tę
melio apylinkėje 15 civilių
sėsi ilgai ir dėl darbdaviu
SUKILĖLIAI PAĖMĖ
karininkų perėjo į sukilė iI
Chamberv, Prancūzija— atidėliojimo jų negalėjo
TRIS TANKUS
lių pulkus. Tuose mušiuoKomunistai užpuolė ItaH- užbaigti.
se 200 Madrido valdžios
Darbo departmento se
jos
konsulatą,
sumušo
Lisbon, Portugalija —
kareivių užmušta.
Perkins bando
i kretorė
Madrido raudonųjų val Sukilėlių kariuomenė piet- konsulą ir kitus 4 italus,
streiką
kaip
galima grei
džios karinės jėgos smar vakariniame fronte paė- Čia italai minėjo 15 metų čiau užbaigti, bet nevyks
kiai stiprinasi Madride. mė raudonųjų tris tankus, fašistinės Italijos pradėtą ta. Jau ir Atlantiko uostų
gyvenimą.
Pasibaigus
miSukilėlių orlaiviai
įai lekioja kurie
' , Jyra sovietų Rusijoj
J ’ T'/
■ ,
: . .® „
darbininkai pradeda strei
tx
nr
ioi
v
i
n
padaryti
ir
juos
valde
sotingiu,
komunistai
uzpuo-:
virš Madrido. Md J vietų kariai.
‘ lė italus ir sumušo.
kuoti, simpatizuodami Ra
vėl išmetė atsišaukimus,
miojo vandenyno uostų
kad Madridas be mūšio
darbininkams.
pasiduotų.

Madridas

KATALIKŲ AUTOKRITIKA

“Stimmen der Zeit” (š.
m. 8 nr.) įdėjo Th. Hoffmanno S. J. straipsnį, pa
vadintą “Apie septynių!
žvaigždžių paslaptį”. Ja
me autorius nagrinėja blo
Daug iškentėjo, bet laisvę laimėjo. Nepriklauso
gybes, kurios pasitaiko
Bažnyčios gyvenime. Jų mybės kovu žygiams atminti visa Lietuva puošiasi
jis randa trejetą rūšių: 1. didingais paminklais. Jie statomi įvairių kovų didvy
riams ir tiems nepriklausomybės kovotojams, kurių
kylančias iš pačios žmo
vardai šiandien mažai kam žinomi, bet kuriu darbai
gaus prigimties, 2. kylan laisvės atgavime yra labai dideli. Vaizdelyje matome
čias iš žmogaus silpnumo puošnu paminklą lietuviui ūkininkui. Šis paminklas
ir 3. kylančias iš žmogaus visuomenės aukomis pastatytas Raseiniuose ir ati
nuodėmės. Apie antrąją dengtas 1934 m. birželio 24 d.
rūšį sakoma:
“Jau esame atkreipę dė
mesį, kad antrojoje žmo
giškumų grupėje kalbama
ne tiek apie piktą valią,
kiek apie nematymą. Ir
mes pabrėžiame, kad čia
VYSKUPAS UŽDEAU
New York — Lapkričio c
svetima akis aiškiau regi,
STĄS KUNIGAMS DALY
d. J. E. Kardinolas Pa- A’
negu savoji. Todėl iš to
VALTĮ POLITIKOJE
ITALIJA GRASINA
KUN. SMITH PRIEŠ
plaukia kiekvienam, kuris celli, Vatikano valstybės
NUBAUDĖ
KETURIUS
Malušką, Joną VasiukeviANGLIJAI
kalbėdamas
rimtai kovoja su šituo trū sekretorius,
NAUJĄ DALYBĄ
LIETUVIUS
čių ir vedėją Stankevičiū
kumu, išvada kritika, ne Fordham Universitete, su-, Detroit, Mich. — Vyskutę kiekvieną po 5 auksinus
Milanas, Italija — Itali
tik pakelti, bet ir ja pasi sirinkusiems katalikams į pas Michael J. Gallagher ’,t Babylon, L~I.
Kun.
___
Ląrba
po
10
dienų
arešto.
naudoti. Teisingai skiria jį pagerbti, pareišk^"!^* pSAČTškė :spaudos atsto-\[amės A. Sftritfi, šv. Juojos diktatorius Mussolini,
Vilniaus Rytojus prane
Simon (autorius čia turi bedieviai sudaro pavojumams, kad pasibaigus šių zapo parapijos klebonas ša, kad pernai gruodžio 5
byla^ buvo nukreipta .1 Joradėdamas 15 fašistinio
galvoje tik ką išleista P. pasauliniai taikai.
rinkimų kampanijai, jis per visas mišias pasakė d. Dauciūnų ir Didžiųjų teismą, kuris rugsėjo 25 d. gyvenimo metus, pasako
Simon veikalą “Das Menkalbą,
kurios
J. E. Kardinolą Pacelli
diecezijos kunigams pamokslus, kuriuose pasi Sielių kazimieriečių skai- savo sprendimu skaityklų ugningą
schliche i. d. Kirche” XX)
klausėsi
500,000
žmonių.
AAA A!~
dvejopą kritiką: ateinan pagerbti buvo susirinkę ėdrausiąs aktyviai daly- reiškė prieš dabartinę ad tykių vedėjos Stankevitei,
E.
Stankevičiūtei
ir ū- Mussolini, kalbėdamas ačią iš vidaus ir iš viršaus. žymiausi asmenys, būtent, vautl politikoje. Kada ministraciją. Jis sako, kad čiūtė ir Baranauskaitė bu
Laiminga yra ta bendruo konsulai ir atstovai jvai- sPal’dos atstovai paklausė jis kaipo kunigas neatlik vo atėjusios į Čiužakam- kininkams J. Maluškai ir pie taiką, pareiškė, kad jis
stovįs už ginkluotą taiką.
menė, kuri moka iš vidaus riu valstybių, trys vysku- Vyskupo Gallagher ar jis tų pareigos jeigu -jis tylė
pio sodžių pamokyti vie J. Vasiukevičiui Storastos Italijos programa: gin
kylančią kritika priimti ir pai, pralotai: ir preziden- ėdrausiąs savo diecezijos tų. Pamokslų tema buvo:
baudas patvirtino, o kitus
kluotis juroje, ant sausžeją panaudoti. Tiesa, paste tai 14 katalikų ir nekataj kunigams vesti politinę “Kas yra ciesoriaus ati tos jaunimą kalėdinių gie išteisino.
smių.
Bet
tuoj
paskui
jas
mio ir ore. Mussolini nori
bi Simon, kad kovos metu likų kolegijų. Garbės Sve- kampaniją ir uz National duok ciesoriui, o kas yra
“kritika yra ypatingai at čiui Fordham Universite- ^nion for Sočiai Justice, Dievo
sudaryti draugingumo su
atiduok Dievui”. atvyko du policininkai ir
_
: 4tai■» XVyskupas
T »rnlmv\n e* nrnnlrA*
sakinga”. Istorijos eiga
PAĖMĖ SKYRIAUS
tartį su Anglija, bet jis
atsakė:
“Ciesorius yra tai civilė už giedojimą, kaip už ne
parodo, kad kiekviena, net tas įteikė garbės teisių
reikalauja, kad Anglija
TURTĄ
“
Ne,
Unija
gal
būti
gysusirinkimą,
avaldžia”, sako kun. Smith. legalų
ir menka tikinčiųjų kriti daktarato laipsnį.
pripažintu Ethiopiją Itali
i vuos ir tęs savo
veikimą “Bet laikas nuo laiko be biems vedėjoms surašė
ka tuojau būdavo pagrie
Fordham Universiteto- kaip atspara prieš komu
jai.
Anglija labai nenori,
dieviai ciesoriai iškildavo protokolus. Gruodžio 8 d.
biama šalia stovinčiųjų... prez. kun. Robert I. GanVilniaus
Rytojus
rašo,
su šūkiais atskirkite Baž-| abi tos vedėjos, beeidamos kad Dainiu kaime, Miela-: kad Italija sustiprėtų, ir
Ir vis dėlto visais laikais non, kalbėdamas pareiškė.! nizmą”.
todėl nepripažįsta Ethionyčią nuo valstybės; tik namon, šaltininkuose, už- įinų~vls7nuo 1929
kritika iš vidaus buvo kad 7000 taikos mylėtojui
metų
MIRĖ PRALOTAS
pijos.
ir išganinga.
rai jie šaukė panaikinti' girdo begiedant} jaunimą, j sėkminkai veikė
naudinga
Fordham
universitete
yra
lietuvių
BURKE
Mussolini pareiškė, kad
Čia kaip tik ir glūdi reikš
Bažnyčią, išaukštinti vals Jos užėjo ten pasižiūrėti.
pasiryžę
kovoti,
jeigu
bus
šv.
Kazimiero
draugijos
kilus
nesusinrati m a m s
mingas pasaulininkų už
tybę. Toks ciesorius yra' Bet čia vėl tie policininkai
reikalas,
už
teisingumą.
skyrius. Tačiau šių metų tarp tų dviejų valstybių
davinys. Kaip to paties
VVashington, D. C. —Mi tai komunizmas, raudonas
Kristaus Kūno nariai... jie Jis prašė J. E. Kardinolo rė pralotas J. J. Burke, C. ciesorius, šėtono skirtas. su protokolais, tik šį kar pradžioje Švenčionių Sto gali privesti prie Europos
turi visumos gerovės rei Pacelli pranešti šv. Tėvui,! S. P., NCWC generalis se Meksikos ir komunizmo tą protokolus surašė ir rasta jau pradėjo tam karo. Taigi Mussolini gra
kalu kalbėti ir turi būti iš Popiežiui Pijui XI, kad kretorius, 61 m. amžiaus.
šėtono ciesoriams padavė į penkiems Šaltininkų kai skyriui nedavinėti leidimų? sina Anglijai, jeigu ji ki
girsti. Tai nieko, kad dėl keturiuose universitetuo I
malonumo ranką ir Ame mo vyrams.
vakarėliams. Pag a 1 i a u. šis į jos reikalus.
teologinio išsilavi n i m o se, kuriuos jis aplankė, —
Vilniaus - Trakų storas- rugsėjo 6 d. atvažiavo
stokos, kartais, jų posa Katalikų Universitete, Ge- 10 UŽMUŠĖ ORLAIVIO rikos ciesorius.
PAVASARININKAI JAU
KATASTROFOJE
“
Taigi
ar
jūs
katalikai
• ta Baranauskaitę už gruo 1 Mielagėnų viršaitis, kuris I
kiuose atsiranda netikslių orgetown, Notre Dame ir
TURI 1233 KUOPAS
norite, kad jūsų kunigai ir džio 5 dainavimą nubaudė pasiėmė
formulavimų arba neaiš Fordham yra mokomas
r___
skyriaus
visas
Frankfort,
Vokietija
—
seserys būtų įsiutusio ko 100 auksinų arba 1 mėn. j knygas ir kitą turtą,, pakumų. Svarbu išlukštenti jaunimas pagal Popiežių
Vokietijos
orlaivis,
kuris
tikrąjį branduolį ir supra
munizmo aukomis. Atsa
Kaunas — Mišrių pava
lėkė iš Frankfurt j Erfurt, kymas, aiškus, kad ne. Ir arešto, o už gruodžio 8 d., likdamas Storastos raštą, sarininkų kuopų 434, vyru
sti bendrų rūpesčių meilę.. enciklikų.
Baranaus- kad tas skyrius dėl saugu
netoli Tabarz, Thuringian todėl nei vienas sąžiningas “susirinkimą” ~
Jeigu šitie reikalavimai
pav-kų kuopų 321, mer
tinka kiekvienai iš bendro
miškuose susimušė ir užsi katalikas nebalsuos už da kaitę nubaudė dar 300 au mo ir viešojo ramumo yra
300
RUSŲ
BOLŠEVIKŲ
atsakingumo kylan č i a i
degė. Toje katastrofoje bartinį Amerikos ciesorių ksinų arba 1 mėn. arešto. uždaromas. Kuo tas sky- gaičių kuopų 325 ir jau
PATEKO
ISPANIJOS
pav-kų kuopų
kritikai, tai ypač tada, kai
užmušta 10 žmonių ir trys ir jo agentus. Nei vienas Be to, dar už gruodžio 8- i rius kenkė saugumui ir nesniųjų
SUKILĖLIŲ
NELAIS

jauna, patyrimų dar neaptą dieną nubaudė Joną’kokiu būdu jis galėjo ar- 153.
sužeisti.
sąžiningas
katalikas
ne

VĖN
lamdyta karta išeina vie
Šios kuopos yra suskirs
Vladą
RimpąJ dyti viešąjį ramumą —neparduos savo dvasinių įsi Rimpą,
šumon su kritika ir nau
tytos į 48 rajonus. Rajo
Joną sakoma.
tikinimų už partijos emb Martyną Ragožą,
jais planais” (524-525 p.).
nai sutelkti į 5 regijonus.
lemą”.
“XX Amž.” Lisbon, Portugalija —
LIETUVON
Visa kartu sudaro didžiulį
Pietiniame Ispanijos karo
*
Per
pavasarininkijos judėji
LIKVIDAVO 126
MADRIDAS GAVO TAN
fronte įvyko atkaklūs mū
mą, kurio priešaky stovi
šiai. Sukilėliai ne tik at
KŲ IR ORLAIVIŲ Iš
DVARUS
T
*1 *
vyriausioji pavasarininki
RUSIJOS
Vilniaus spauda rašo, mušė raudonųjų valdžios .į LAIVAKORČIŲ
>
v
’v
?
jos vadovybė.
kad per paskutiniuosius karines jėgas, bet daug jų
Madridas — Raudonųjų
* Ta’’ **
A- o J
tris mėnesius Vilniaus ir paėmė nelaisvėn. Tarp pa
>
& įr
yTjl • <& 3. £
imtųjų
yra
apie
300
rusų
'
ęo-Jv
valdžia šiomis dienomis
MŪŠIAI ETHIOPIJOJE
Naugardėlio vaivadijose
7 * **
i*
bolševikų
karių.
Tas
paro,
gavo
iš
sovietų
Rusijos
iš varžytinių buvo parduo
do, kad sovietų Rusija s
daug ginklų, amunicijos,
Roma, Italija — Prane
ti 126 dvarai. Tie dvarai pristatė
Madrido raudonų
karinių
tankų
ir
orlaivių.
Sveikame kūne, sveika siela. Lavindamasis jvai ša, kad 35 mylių atstumo
sulikviduoti
daugiausia jų valdžios jėgoms ne tik
Taigi
nebepagrindo
rau!
riose
srityse, 4J1VUUVUC
Lietuvos JO.
jaunimas
nepamiršta
ir nuliu
kūno nuo Addis Ababa įvyko
_
U.A
Idb Iicpėllllll
0ld 11
dėl nesumokėtų valstybi ginklų ir amunicijos, bet
donųjų premieras gyrėsi,1 mankštos. Vaizdelyje matome mūsų brolius senojoje tarp ethiopų ir italų susi
nių mokesčių. Apie 25 pro ir kareivių. Ir dar vis so
kad jie susilaukė rimtos tėvynėje šauniai žygiuojančius sporto šventėje. Tokių kirtimas. Mūšiai tęsėsi 7
centus tų dvarų pateko į vietų komisarai kalba apie
TELJOBO/TOH 2680.
pagalbos ir tikisi “sutriuš- jaunimo sporto švenčių Lietuvoje kiekvieną vasarą valandas. Žuvo 500 ethio
nelenkų rankas.
neutralumą.
i
kinti fašistus”.
būna labai daug.
pų. Italai laimėjo mūšius.
I

I

J. E.Kardinolas Pacelli Įspėja
Katalikus

v •

Okupuotoje Lietuvoje

• v
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VIETINĖS ŽINIOS“

DAKTARO DUKTĖ
PRIIMS VIENUOLĖS
ĮŽADUS

Paštas? Ne, Jie Rūšiuoja Lucky
Strike Dainų “Sweepstakes” Blankas

Adv. Juozo Cunio Kalba Per Radio
uždrausta net ir lietuviš
ką maldaknygę neštis Į
bažnyčią. Bet lietuviai ir
Gerbiamieji Radio
sunkiose
Muravjovo sąly
I
Klausytojai!
t
Tūkstantis astuoni šim- gose išlaikė savo kalbą ir
■ai šešiosdešimts penktais spaudą.
Atgavę žodžio ir spau
metais, rugsėjo mėnesyje,
buvusios Rusijos caro gu dos laisvę 1905 m., tuobernatorius Muravjovas, jaus pradėjo leisti Lietu
kuriam tuo laiku buvo pa voje Įvairius laikraščius ir
\ yrai prie dėžučių, didesniajame
vesta valdyti užkariautas žurnalus lietuvių kalba.
paveiksle, rūšiuoja dalį kas savaitė
galinamų milionų įstojimo blankų,
Lietuvos žemes, paskelbė Lietuviai noriai juos preKaip mažesniajamee paveiksle matosi.
tokios tai penkios mažiuos reikalingos
lietuviams istorišką Įsaky numeravosi ir skaitė. Tai
suskaityti įstojimo blankas, Daugiau
kaip 500 vyrų liei moterų buvo su
mą. Tuo Įsakymu uždrau- gi Muravjovas ne tik ne
teikta darbas rūšiuoti pertikrinti ir
' dė lietuviams vartoti savo užslopino lietuvių kalbos,
išskirstyti blankas, kam reikalinga net
šešių adresavimo štabų, sudarytų iš
gimtinę lietuvių kalbą ir patriotizmo, bet dar la
virš 5,000. kad aprūpinus siuntimą.
spausdinti lietuvių kalba biau išmokino branginti
“Svveepstakes” lošime, kuris daroma
l>odraug su “Your Uit Parade” susi
laikraščius ir knygas. Nu savo kalbą.
dedančio iš penkiolikos, sprendžiant
■ isos šalies nuodugnaus cenzo daviniais,
sikalusieji prieš tą Įsaky
Dabar pažiūrėkime Į šio
savaitės populariškiausių dainų, kur
mą buvo skaudžiai bau je šalyje gyvenančius lie ♦
vyrams bei moterims duodama proga
parodyti, kaip gerai jie pažįsta savo
džiami.
tuvius ir pamatysime, kad
populariškiausias dainas įrašant trijų daugeli'; rūkytojų supažindintų su
savaitės aukščiausiai stovinčių dainų Luckies su pagelta “Sweepstakes”
Muravjovo tikslas buvo čia, ypač mūsų jaunuoliai,
vardus. Laimėjusieji gauna dovanomis atrado juos tikrai dovanos vertais
Luckv Strike cigaretę. lengvo užsirū- cigarctus. kadangi jie yra pagaminti
atimti mūsų tautai gyvy- . nebe taip brangina savo
kymo iš turtingo, brandans-kfino ta tiktai iš puikiausio tabako, kuris dar
pagerinamas perleidžiant jį
Lucky
bako.
bę. Jisai gerai žinojo, kadi *.ūvų kalbą ir spaudą. LaStrike išskirtiną, žinoma kaipo "It's
Nuo »io kontesto pradžių.* trys dirb Toasted.” procesą.
jeigu
tautinė kalba irj^a^ mažas skaičius lietutuvės. kuriose Lucky Strike cigaretai
.IK
“Your Uit Parade” ir Lucky
Strike
gaminama, dirba pilną keturios dešim “Stvecpstakes” transliuojama per radio
spauda išnyks, tai ir ta viu jaunuolių skaito lietu
ties valandų j savaitę laiką ir prane <lu kartu j savaitę — trečiadieniais per
viškus laikraščius, o taip
šama. jog Luckies pardavimas eina NationaI P.roadcasting Companv radio
tauta bus mirus.
I
didyn.
tinklą ir šeštadieniais per Columbia
pat neperdidžiausias skai“
Jau išdalinta 1,500,000 dovanų ir I P.roadcasting System.
Lietuviai, sužinoję api
'ini čius moka lietuviškai kaltokį gudrų Muravjovo Įsa- į ----- Dar mažesnis skai
kymą,
tuojau
pradėjo čius yra lietuvių jaunuolių didžiuokis, nes ji yra vie konstitucijos* reikalavimo,
kalbų. Įvyks diecezijos spaudos
smarkiai veikti. Atsirado profesijonalų, kurie moka na iš seniausių
Šiandien
lietuvių kalba sekmadienis, lapkr. 8 d
tikrų lietuvių patrijotų,
gerai lietuvių kalbą, kad jau dėstoma net keliuose Per visos šv. mišias svekurie rizikavo savo gyvy galėtų viešai išeiti ir kal
žymesniuose Jungt i n i ų čias kunigas sakys pa
bę, kad tik išlaikius lietu
bėti. Kaikurie lietuviai Valstybių universitetuose. mokslus apie spaudą. Bus
vių kalbą. Knygnešiai ga
profesiionalai tik baigę Lietuvių kalbos mokosi iv platinama literatūra.
beno knygas iš užsienių.
mokslus ir pradėję prakti- kitataučiai.
Mokėdamas
Nemažas skaičius lietuviui
x
_
ką pradeda Įvertinti ir su- 3a vo kalbą,
jeigu kas Vyčių 17 kuopos bowling
knygnešių, hetuvybes pa-:------- .. . , ,. , . ,
v.
prasti, kad lietuvių kalbos Tamstą užklaustų: Kas tu
sezonas eina pilnu tempu,
....
»
laikytojų mirė kančiose
į mokėjimas nesą didelius
esi? — drąsiai su pasidi- Jų gražiai Įrengtose patal
Rusijos kalėjimuose, Sibi-j
lividendus ne tik jam, džiavimu galėsi atsakyti: pose Emerson gatvėj prie*
rijoj už lietuvybę. Motinos į
J kaipo lietuviui, bet ir jo “Aš esu lietuvis”.
Broadway kas vakarą su
mokė vaikelius lietuvių1
‘ profesijai.
sirenka vis didesnis būre
/
kalbos prie ratelių. Tokia i
GerbiaPereitą žiemą,
lis gražaus mūsų jaunimo. i
tai buvo Lietuvos mokyk
mas Kunigas Kazimieras SPAUDOS SEKMADIENI Šiais metais susidarė
la Muravjovo laikais. Lie-Į
net aštuoni vyrų rateliai,
Urbonavičius, South Bostuviai žinojo kokia baus
Bostono
diecezijoje
kiek

kurie žaidžia viens prieš
lietuviams
tone skaitė
mė juos laukia nuo rusų
jaunuoliams ir profesijo- viena parapija laiko savo kitą pirmadienio, antra
žandarų. Lietuviams buvo
rialams paskaitas apie lie spaudos sekmadienį sykį dienio, trečiadienio ir kettuviu kalbą ir literatūrą. Į metus šv. Petro bažny • virtadienio vakarais,
čioje, pagal diecezijos
J. J. R.
Bet kaip gaila, kad Į tas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXy
j taip reikalingas ir naudin
|Tel. Šo. Boston 0823
II LIETUVIS —DANTISTAS
gas visiems paskaitas su
sirinkdavo
labai mažas
I
I
skaičius žmonių. Tie, ku
I
Arti Municipal Btiilding
lankėsi labai Įvertino
Ii 525 E. Broadway, S. Boston rie
ir brangino ir nepraleido
Ofixo Valandos
nė vienos paskaitos. Vie
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki
295 VVest Broadvvay, So. Boston, Mass.
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
nas
iš
tų
klausytojų
ir
aš
sas uždarytas subatos vakarais ir
SPECIALIS NUPIGINSIMAS
taipgi seredomis nuo
buvau, ir drąsiai sakau,
ė nedSldieniais.
12-tos dieną uždarytas.
kad tokių paskaitų reikia
Taipgi nuimu ir X-Ray
I
1 Kv. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25 J
ŠI...............................................
visose lietuvių kolonijose.
Spaliu 24, 1936

I

i

Boston, Mass. — P-lė
Mary Elizabeth Stanton,
122 metų amžiaus, kuri
i baigė Emmanuel Kolegiją,
; šiomis dienomis apleidžia
pasaulį Įstodama Į Karme
litų Vienuolyną. Ji jau bu
vo tame vienuolyne nuo
kovos mėnesio išbandy
mui. Naujokė Mary Eliza
beth Stanton yra Dr. Jo-i
i
seph Stanton, žymaus chi Lietuvos miškų gyventorurgo duktė. Dr. Stanton jas. Prieš daugelį
w t metų i
yra vyriausias chirurgas Lietuvos miškuose buvo i• šv. Elzbietos ligoninėje, vairių žvėrių ir paukščių.Į
Laikui bėgant,
didesni l
Brightone.
!
žvėrys
ir
paukščiai,
drau
Karmelitų Vienuolynas
ge su Lietuvos miškais, iš
yra Roxbury. Tame vie nyko. Dabar yra likę tik
nuolyne yra žymaus Har nedideli žvėreliai. Vaizde
vardo profesoriaus Louis lyje
matome dabartinį I
J. A. Mercier duktė Evan- dažniaus pasitaikanti Liegelina, kuri taip pat yra tuvos miškų žvėrelį stirbaigus Emmanuel Kolegi- niuką.

Šv. Petro parapijos cho
Pereitą penktadienio va
ras prirengė juokų prog
karą, parapijos svetainėje!
ramą. Ir parapijos vaikaiĮvyko Šv. Petro parapijos
mergaitės pirmi turės pro
choro vakarėlis, vadina
gą tą Įvairią programą
mas “costume bąli”. Dalypamatyti,
lapkričio-No
. ' vavo daug jaunimo ir visi
7 d., 3 vai. po pietų, baž
lanksmai praleido laiką. ĮI
nytinėje salėje. Vaikams
Įžanga 10c.
I
Suaugusieji pamatys šią
Šiomis dienomis p. Ale
linksmą programą lapkr. na Drobavičiutė, gyv. 366
10 d. ir 11 d., 7:30 vai. va Fourth St., pasidavė epe- Į
kare. Jiems kainuos tris: racijai Carney ligoninėje |
sykius ir pusę tiek kiek Operacija pavyko. Linki
vaikučiams.
me p. Drobavičiutei išsveikti.

LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ RALLY

Sekmadienį, lapkričio 1
d., So. Bostono Lietuvių
Piliečių draugijos vadovy
bėje Įvyko lietuvių demo
kratų masinis susirinki
mas. Dalyvavo p. Charles
Hurley, Demokratų kandi
datas i Massachusetts val
stybės gubernatorius ir
kiti
žymūs demokratų
kandidatai. Adv. Charles
Hurley rinkiminės kampa
nijos sekretorium yra p.
Juozas
Kazlauskas
iš
Cambridge. Pp. Kazlaus
kas ir Dr. J. Mešlis yra
Demokratų partijos vals
tybės komitete.

DAKTARAI

DR. M. V. CASPER

PROSPERITY MARKET!

Mes lietuviai turime or
ganizacijų ir draugijų, ku
rių tikslas skleisti apšvietą; ruošti paskaitas, pra
kalbas, steigti lietuvių
kalbos mokyklėles. Taigi
dabar vra geriausias lai
kas tą darbą pradėti. Lie
tuviai jaunikaičiai ir mer
gaitės, profesijonalai ir
neprofesijonalai, išnaudo
kite kiekvieną progą. Mokinkitės lietuvių kalbos ir
rašybos. Skaitykite gerus
lietuviškus laikraščius ir
knygas, kaip tai “Darbi
ninką” ir kitus. Išmokęs
gerai lietuvių kalbą, jąja

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras ntio 10 iki 12 va),
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

Tel. 3o. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valundos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 Iki 6 ir nuo <1:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare.
NedSliomls nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)
'

—

i

Lapkričio 1 d. nėrikas,
beieškodamas Lyons kū
no, kuris spėjama buvo
nužudytas kartu su Asąuitb’s,
rado nežinomo
žmogaus kūną. Gydytojai
pripažino, kad rastas žmo
gus ilgą laiką buvo van
I
denyje. Jis yra 5 pėdų ir
11 colių didumo. Kas jis
toks policija dar nežino.

(Politiškas Skelbimas)

TAS REIŠKIA SUMAŽINIMAS JUMS
TAKSŲ
30,000 gerai apmokamų asmenų dirba gėri

Muz. Rapolas Juška su
savo choru smarkiai ruo
šiasi išpildyti nepaprastai
Įvairią, komišką progra
ma, laokričio 10 ir 11 d.d..
š. m. Tai bus Įvairybių
vakaras. Tedalyvauja visi.

mų gaminimo industrijoje, Massachusetts
valstijoje, gaudami $750,000 algų savaitėje
arba $39,000,000 metuose. Per 1935 m. vals
tija gavo už laisnis ir kitokius šios industri
jos mokesčius $4*187,061.
BALSUOK TAIP ANT KLAUSIMŲ 1, 2 ir 3
ANT BALOTO PASKUTINĖJE VIRŠUTI
NĖJE KOLUMNOJE

BALSUOK TAIP|

GERIAUSIA ŠILUMA

Tel. Trovvbridge 6330.

Geras ir garantuotas Oil Burneris duoda gerą šilumą; šeimi
ninkėms
pasibaigia visi vargai;
I
nei pelenų, nei dulkių, nei malkų
(REPŠYS)
j kapot, nei anglių nešti. Kada šalj ta atsuk, o kada šilta — užsuk.
LIETUVIS GYDYTOJAS
; Ta i visas darbas!
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
Mes parduodam visokius Oil
įburnerius.
278 Harvard Street,
ROLAND KETVIRTI8 A C0.
kamp. Inman arti Centrai Sq
322 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Cambridge, Mass.
Tel. ŠOU. 4649.

RADO ŽMOGAUS Kf N£
JŪROJE

1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo...................... $1.19 j
1 Kv. Straight Degtinės ....
98c. <
1 Kv. La Corona Vyno.................................... 50c. i

—■

JOHN REPSHIS, M. D

;

1.

!1cen»e» be granted in thi» city (ortown)for the”

•ale therein of all aleoholie berengęs (vhisky, rum, gin,
malt bevenges, wines and all other aleoholie beverages).’

HSŪ

2. Shall licenaet be granted in this city (or town)for the
■ale therein of wines and malt beverages ( wines and
beer, ate and all other malt beverages)?

3. Shall licenses be granted in this city (or town i for the
■ale therein of all aleoholie beverages in packages, so
called, not to be drunk on the premises ’

THE MASSACHUSETTS LICEHSE COMMITTEE
Walter E. Guyettc, Chairman -

a

Hcrbert P. Ward, Sccrctary
•

JUOZAS m. mus
LAIKRODININKAS

9

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sioabrinius
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.
?J

e

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA
Moko muzikos, pi:wio
ir dainavimo. Spėriales p a m o k a s duoda
vaikams.

z
'
z
z

Adresas:
98 Tonavvanda St.
Dorchester, Mass.
Tel. COLumbia 8053

*
z
*
z

CHORO-VAKARĖLIS

VAIKAI PIRMI

jkt

Sullivan’s Liąuors

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Spalių 28 d. parapijos
svetainėje Įvyko Šv. Kazi
miero Vienuolyno Akade
mijos Rėmėjų vakarėlis.
Dalyvavo neperdaugiausiai žmonių. Bet pelno akademijai liko.

įvairūs skelbimai

LSt. LIQUOR STORE

A

Parduodam geriausius ivai
riti rūšių TONIKA. DEG
TINĘ. ALŲ ir VYNĄ.
\isokio<<* it:ilpo<e; Rimkoms.
Gorčiais ir Bačkomis. Vi<u I.
S. firmų ir užsienio. pasirinki
mas <li<!ži:iIlsias ir i\:liij:i ilsins.
1*< IKILIA.MS,
VESTIVk M S.
NAMI OSE VAIsĖMS ir B I
I.IA.MS. Specialiai
kainos
u
mažinamos. Pristatėm gmiiai ir
veltui. Atdaras nu<> S ryto iki
21 vak.

Pašaukit SOL t Ii Boslou

J tūliai daugelio iižkvietimų l:inkysis sekatiėiose vietose: l’:i!l Rive r. H'oreester. Fitchbiirg. ><“'V
Broekton,
Springfield,
Bedford.
Holyoke, No. Adiims, Lynn. Salom,
Lawrence,, Providence. Ptnvtneket,
M'oonsocker, R. L, Mam-hester,
Conconl. Nusiimi, N. H. Jei laikus
leis, jis mano aplankyti ir kitas
Daktaras duos VEI.TLI
vietas.
PATARIMUS kreipkitės. 3
mont St. Pirmad.. Antra*!,
tadieniais. 1<>—12: 2—5 i
vak. Sekimui. 10—12 vai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI I
VISKAS Už MAŽĄ KAINĄ
Radio ir gramafonas. Amerikos
ir Europos programai, policijos
ir orlaivių signalai. Viskas Į vie
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki
te ir persitikrinkite!
Mes parduodame garsiausius
laikrodžius, kaip tai: Hamilton.
tValtham ir Elgin.
Pataisom, mainom laikrodžius i
ir žiedus; perdirbam iš jūsų se-

II 17

Pas J. STRIGUNĄ
195Lst.. so. boston. mass.

■v-

V

1

Š
S

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:
J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų
| juodą ir Luitą duoną Reikalaukite
i krautuvėse Norib Br hfon Bakery

duobos su raide “S”.

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

GRABGRlAi

DR. GRADY
Gerai
žinomas
Bostone
Specialistas

i)
I
0
0

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Bo.lon
Tek Šou. Boston 2590
113 Ames St., Broekton, Mass..
Tel. Broekton 390
Gyven. meta: 838 Dorchester A v<*.
Tel. Columbia 2537

j

J

£$

JsXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>/

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)
Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas
TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway
South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437
Residence: 158 W. 7tli St.
Tel. ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Naktį

z

z
z

I

DEMOKRATAI APGU
LĖ BOSTON GARDEN
Boston, Mass. — Sekma-," ±1",!,

I

KETVIRTIS & CO.
dieni, lapkričio 1 dieną, ROLAND
322 Broadway, So. Boston.
Boston Gardene Įvyko po
Tel. ŠOU. 4649.
litinis Demokratų partijos
susirinkimas.
Daugiau jpSXXX3CCX%XXXXXXXXX%XX%X%XXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXX
kaip 10,000 žmonių neįtilpo Į svetainę. Tai pirmas
GRABORIUS - UNDERTAKER
toks vieningas demokratų
susirinkimas nuo pradžios
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
rinkiminės
kampanijos.
SO. BOSTON, MASS.
Dalyvavo visi Demokratų j 258 W. BR0ADWAY,
Telefonas SOUth Boston 4486.
partijos kandidatai ir pa
sakė kalbas. Tai buvo pa I BROCKTONO OFISAS:
Tel. Broekton 4110
skutinė priešrinkiminė de Į 16-18 Intervale Street,
Montello, ----Mass.
- z
mokratų demonstracija.

I

■■■

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

i
I

darbininkas

Ą&iT&dlesįs. Lapkričio 3- 193c
»»l| « II

I ■■

3.

.Ji_

Auksines Smiltys

ĮVAIRIOS žinios

(Iš angliško vertė
, di, Dievą ir sąžinę; kaltaŠiandien rinkimai. Lie balsavimai pasibaigė, ku
Kun. Ant. M. Karužiškis.) sis vos drįsta pakelti savo
tuvi,
Darbininke, savo rių rezultatai visose 48-se
! akių į Dievą, kurį jis yra
balsą atiduok tam kandi valstybėse
yra
šiokie:
XLIX.
! užrūstinęs; jis nedrįsta įdatui, kuris ne pinigais Respublikonų kandidatas
eiti į savo sielą, kur susi
perka balsus, bet savo ga į prezidentus Landon gavo
Pasigailėk Kaltųjų
krimtimas sutinka jį kiekbumais, savo pastovumu, 1,293,669 balsus; Demo
Nesigailėk
jo,
jis
yra
savo teisingumu, ir laiki- kratų kandidatas į prezii viename pavidale. Jo viekaltas.
mosi socialio teisingumo! dentus;
Roosevelt gavo
i ratinė ir paskutinė prien
principų. National Union 972,897 balsus; Union parSunkūs ir priešingi žo- glauda tai mūsų pasigaifor Sočiai Justice prezi rijos kandidatas į prezi-,
džiai”.
sušunka
Ponia Įėjimas.
dentas kun. Charles E. dentus Lemke gavo 83,610
Swetchine; “jis yra kal
O! tegul mūsų pagarba
Coughlin yra patiekęs 16 balsų. Pagal tokį balsavi
tas”, ji tęsia, “ ir tai šis ir mūsų pasigerėjimas bu
socialio teisingumo prin mą Landonas gavo 370 ekas sužadina mano giliau- na dėl persekiojamos arba
cipų, kuriuos priėmė ne lektorių, o prez. Roosevelt
šią ir jautriausią sąjaus- net laimėjusios dorybės;
tik paprasti sunkaus dar gavo 161 elektorinį balsą.
mą”.
bet tegul mūsų ašaros
bo darbininkai, bet ir bal
Nekaltasis žmogus, sle- krinta ant sąžinės žaizdų
STATYS GALINGĄ
tarankiai. Socialio teisin
giamas savo likimo arba Į kaip gerojo Samariečio agumo principus įgyvendin KAUNO RADIO STOTĮ
žmonių, turi dvi prieglau-'liejus.
ti ir ginti yra pasižadėję
visa eilė žymių kandidatų
Dabartinė Kauno radio
gyvenime vėliau suvaidiį įvairius Jung. Valstybių
stotis yra gana silpna ir
i
nusi labai tamsu vaidmeofisus. Taigi jei principai “
net
nevisose
Lietuvos
vienį. Spaustuvei steigti Guyra priimtini, tai ir kandi- r
datai, kurie tuos principus ^se ^ra Serai girdima,
tenbergui pinigus davė Jo
Tuo
tarpu
kaimyninių
pasižada
vykinti,
yra
hanas
Faustas. Vėliau
remtini šiandien balsais. valstybių radio stotys yra
tarp to žmogaus ir Guten KĄ AMERIKOS PILIE
National Union kandida gana stiprios ir kauniškę
bergo prasidėjo nesantai ČIŲ ATEIVĖS - NAŠLĖS
tas į prezidentus yra Wil- nustelbia. Dėl to jau ankš
TURI DARYTI
ka, pasibaigusi teismu.!
liam Lemke, į vice-prezi- čiau buvo kilęs sumany
Spaustuvė atiteko Fustui,!
dentus — Thomas C. O’ mas statyti galingą Kau
kuris ją vesti paskyrė'
Brien. Kitų kandidatų į no radio stotį. Dabar šios
Schefferį. Netrukus Sche-j Klausimas — Jau šeši
senatorius, kongresmonus i stoties
metai kaip mano vyras
statymo klausi
j
fferis vedė Fusto dukterį.
vardus talpina National mas jau yra galutinai iš'. mirė. Jis buvo Amerikos
Gutenbergui teko ilgai i piliečiu, išsiimdamas natui
Union organas
“Sočiai Į spręstas. Yra nutarta jos
slapstytis nuo skolintojų.; raiįzacijos popieras 1924
Namuose vartoti pabandykite Naują Pilną Kvortą
Justice”.
statybą pradėti ateinanJis rnet
et turėjo iš Mainzo metais.
tais. Pereitais metais
Demokratų partijos kan i čiais metais. Manoma, kad
Buteliuose (32 oncai)
pabėgti. 1458 m. jis paga-!ag vėl ištekėjau, bet mano
didatas į prezidentus yra ligi 1937 metų pabaigos
liau rado turtingą žmogų, antras vyras nėr pilietis,
Franklin Delano Roose-j galinga Kauno radio stoi
d-rą Konradą Humerį, ku- Aš noriu išsiimti pilietyvelt, į vice - prezidentus
jau bus pastatyta ir
/ Brev/ec/ by. HAFFENREFFER i CO., NC.’ Soston. Mass.. BREWERS SINCE i'870.
ris ne tik duosniai rėmė bės popieras. Man buvo
Garner- Respublikonų iggg metais galės pradėti
lėšomis, bet su išradėju pasakyta,
kad kadangi
partijos — j prezidentus— veikti. Galingesnės radio
Landon, į vice - preziden
vis, ar jau surusėjęs, pa- yra virš 120. Ką tas reiš- Frile (Fridrichu) “zum nalaikė geriausius santy- mano pirmas vyras buvo
stoties statymu gyvai do
tus — Knox.
stebi “Karys”. Šios rung kia? Ar ne, kad muz. Ra Hansenfleisch” — pagal kius. Garbės ir visuotino Amerikos pilietis, tai man
misi visa Lietuvos visuo tynės Rusijoje yra pirmos. kauskas drąsiai stojo į
pavadinimą namo, kurį jis pripažinimo Gutenbergas nereikia išsiimti “pirmu
Pagal įstatymus kandida-1
Tsb.
darbą ir pradėjo mokyti turėjo. Gutenbergo moti sulaukė tik 1456 m. Nas- popierų”, kad aš galiu iš
tas į prezidentus turi gau menė ir jos laukia.
VAIKAS PADĖJO UŽ jaunimą pilnoje to žodžio na ištekėdama gavo paso- savo arkivyskupas Adol syk prašyti “antrų popie
ti daugiau kaip 50 nuoš.
elektoriškų balsų. Jeigu LIETUVIO PABŪKLAS MUŠTĄ ŠEŠKĄ POLICI prasmėje, ir suteikė reika- gos dvarą. Iš čia ir kilo fas paskyrė išradėjui pen rų”. Ar tai teisybė?
i lingos jaunimui įtakos. Ji pavardė ‘zum Guttenberg’. siją iki gyvos galvos. Pa Atsakymas — New YorJOS STOTYJE
negauna daugiau kaip 50 LAIMĖJO RUSIJOJ PIR
MĄ
VIETĄ
sai suorganizavo tokį gra
s
nuoš. nei vienas kandida
sakojama, kad senatvėje ko natūralizacijos distrikViename
rašinyje
išradė

Woonsocket,7 R. I. —Vai- I žų ir skaitlingą jaunimo
te tai yra teisybė, ir kiek
tas, tai tokiame atsitikijas taip rašė: “Aš Hansen- Gutenbergas apakęs, ta
būrį
ir
stropiai
prižiūri,
kas,
radęs
užmuštą
šešką,
mums žinoma, taip yra ir
Kaip praneša Rusijos
i. prezidentą renka kon
čiau tai neįrodyta.
„ daugumoje natūralizacijos
gresas.
karinis laikraštis “Kras- •nešė į policijos stotį ir pa kad neiškryptų jis iš tin fleischas jaunesnysis, dar
Pirmoji Gutenbergo iš distriktų visoje šalyje. Anaja Zvezda” 220 n-ryje. liko. Policininkas vaiką kamo padorumo rybų. Ar vadinamas Buttenbergu”.
LEMKE GAVO 83,610 pirma vietą visos artileri sugavo ir areštavo, bet da negalime džiaugtis tokiu Vėliau jis galutinai pasi leista spausdintoji knyga nierikos piliečio našlė gali
rinko Guttenbergo, arba išėjo 1446 m. Tai — Sibil- t»įie kada po mirties (jo)
jos šaudymų kautynėse bar nežino pagal kurį įsta darbu?
BALSŲ
! laimėjo pabūklo viršinin-, tymą jį kaltinti.
Choro Vakaras Lapkr. 22. lotyniškai Bonemontanuso los knyga. Paskui išėjo E- pareikalauti palengvintos
pavardę.
lijo Donato lotyniška gra- natūralizacijos. Nedaro
New York — Šiomis die-Į kas Mieleška. Pavardė lie-Į
nomis savaitraščio “Lite-j tuviška, tik nežinia, ar josi
Ilgiau pagyvenęs Stras- matika, vadintoji Donatu,' jokio skirtumo tas faktas,
i
rary Digest” šiaudiniai savininkas ir dabar lietukuri vėliau kelis šimtme- kad ji vėl ištekėjo.
Mf|\’
nauja originale muzikale burge Gutenbergas apie
F.L.I S.
liUv/ uriUnH
komedija “From Schubert 1434 m. grįžo į Mainzą. Jis čius buvo vadovėliu mokyklose.
Po
to
išėjęs
1448
m.
------------------------------------to Swing”. Veikalas suda- gamino veidrodžius ir dir
yra pirma Nauji Mišparai — VESChicago, III. — Pereitą I rytas paties choro vedėjo, bo prie kelių išradimų. kalendorius
Nuo spalių 19 iki lapkr. 1, — St. Andretv’s Church St , Ne\v Bri trečiedienio vakarą, Auš- muz. S. Rakausko. Vaka 1438 m. du piniguočiai knyga, kurioje tiksliai nu- PERAE DE SS. SACRAtam, Conn
MENTO, dviem, trims ir
ras įvyks lapkr. 22 d., O- Andreas Dritzenas ir An- rodyta išleidimo data.
Nuo lapkr. 2 iki 8. — St. Ann’s Church. 337 Woodtvard Str.. Jer- i ros Vartų par.. svetainėje,
keturiems balsams 35c.
muz. Rakausko pakvieti l įympic Ballroom, 6200 W. dreas Heilmanas davė jam Profesionalai, biznieriai, pramonin i Užsakymus su pinigais siuski
sev City, N. J.
kurie skelbiasi “Darbininke” tik
Nuo lapkr. 9 iki 15. — 259 N. 5th Str.. Brooklyn. N. Y. (poilsis)
mu, turėjome progos ap- Cermak Rd. Visi choris pinigų ekspluatuoti išradi kai,
te “Darbininkas”, 366 West
tai verti skaitytoją paramos.
Nuo lapkr 16 iki 22, — 151 Rogers Str.. Loveli. Mass.
tai su vedėjum ir Chicagos mams. Tais pat 1938 m. Visi skelbkitės “Darbininke”.
'ankyti
L.
V.
“
Dainos
”
Broadway, So. Boston, Mass.
Nuo lapkr. 23 iki 29, — 36 St. George Str.. Norwood. Mass.
L.
V.
Apskričiu
labai
chorą
ir
išgirsti
jų
daina

Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
Dritzenas mirė. Iš likusių
smarkiai rengiasi prie jo.
vimą.
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cicero, UI.
archivuose aktų apie teis VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Nuolatinis adresas: Rev. .J. Bružikas S. -J.. 259 N. 5th Str.
Vaidinimas susidės iš 48
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Pamačius tokį didelį ir
Brooklyn, N. Y.
dainų. Veikale dalyvaujt mo bylą, kurią Guttenber- tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
galingą chorą, tikrai nu
virš 120 dainininkų. Tai gas turėjo su Dritzeno pa žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę,
stebino visus atsilankupirmas įvykis Chicagos likuoniais, žmonijai pavy- pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
sius svečius, kurie buvo lietuvių istorijoj. Neabe- ko šį tą patirti apie išradiChicagos lietuvių įvairių jojame, kad Chicagos ir mo istoriją. Jau per bylą
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
I šakų profesijonalai.
apylinkių lietuvių visuo- teisme buvo kalba apie
CASH MARKET
48 Crescent Avenue,
Sėdėdama tarpe svečių menė pilnai įvertins cho- medinių spausdinamų raiPovilas Baltrušiūnas, sav.
Telephone Columbia 6702
buvo girdėti, kad L. V. ristų pastangas ir skait- džių pakeitimą metalinė490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
Dainos” choras, Chica- lingai atsilankys į minėtą mįs
29 Savin Hill Avenue,
K. ŠIDLAUSKAS
gos lietuvių tarpe šiuo me vakarą.
I
DORCHESTER. MASS.
Pasibaigus bylai, kurią
918 E. Broadway
tu jau užima pirmą vietą
I
Ieva Lukošiūte.
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
laimėjo Gutenbergas, Air pasiekė aukščiausio lai
Pristatau Ice Creamą ir užkan
atėję j tavernus ar restoranus prašykite
Tel. HIGhlands 4855
psnio kaipo didžiausis ir rnn MCTII If Al TIIDIMC vignono auksakalis Prokodžius piknikams ir visokiems
ROXBURY. MASS.
3UU lYltlUj KAI lunlfflt ■ pas Waldfogelis taip pat
galingiausis choras.
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brocparengimams.
L.
V.
“
Dainos
”
choro
i P^adejo bandymus su jukert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
gražus ir sutartinas dai
c
c domomis geležinėmis ir
navimas, tikrai daro ypa
I
Šiemet sueina 500 metų švininėmis raidėmis. Gutingo įspūdžio klausytotenbergui tai buvo skau
iams. Ypatingai tą vakarą nuo didžiausio įvykio žmo
JONO E V. BL. PAŠALPINC
dus smūgis. Vėliau istori LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. DRAUGUOS
išgirdus jų repeticiją dėl nijos kultūriniame gyveni
VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
kai
nustatė,
kad
Guten

rengiamo vakaro, kuris į- me. 1436 m. Johanas Gu
Pirmininkas Juozas Svagždys,
‘ *lrmlnlnkė — Eva MarkslenS,
601 6th St.. So. Boston, Mass.
vyksta lapkr. 22 d., tikrai tenbergas pradėjo pirmuo bergo paslaptį Waldfoge- 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel.
So.
Boston
1298
liui
išdavė
vienas
iš
Dritsujaudino visus. Matyt, sius bandymus spausdinti •
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
/lee-pirm. — Ona .Tankienė,
kad choristų noras yra iš knygas. Štai šiek tiek apie zeno palikuonių, Yergas. 1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass. Prot. RaSt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
keršydamas knygų spaus -*rot Rašt. — Ellzabeth Oxalls,
kilti ir pasirodyti viešu tą žymų žmogų.
Fln.
RaSt. Aleksandras IvnSka,
81
Lafayette
St.,
Telefonas
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
dinimo
išradėjui
už
pralai

moje.
Boston
9282
Tel.
SOŪ
Worcester, Mass.
Worcester, 5-4334
Gutenbergas gimė MainIždininkas Pranas Tuleikis,
*ln. Rast. — Marijona MarkoniutA,
Choro Vedėjas, Muz. S.
mėtą
teisme
bylą.
109 Bowen St., Po. Boston, Mass.
ze, apie 1400 m. Tikra jo
29 IVhlpple Avė., Roslindale, Mass. MarSalka Jonas Zaikls.
Rakauskas
Tel. Parkuay 0558-W

Rudens dienose
PICKWICK ALE
yra atsparus,
sujudinantis.
T ai tikras gėrimas!

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI

RANKUTE RODO KRANĄ

t
i

APLANKIUS L. V. ‘DA!-1^

i

BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

SPAUSDINTA KNYGA

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

į
if

BOSTONO APTELINKfiS BROCKERT’S Ir CREMO AI.AUS Pardavė-

ja* ir Dlstrlbutorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliam*
restoranams tr alndėms. Saukite: Ded. 1731.
2sSStSHS3SSS3£3t3£SK365SXM3£3£X3O£3£XXXX56SS3£3SXXSCXX3SXJ£XXXS0£SKSOSXX3C3S3SSOM

Pereitą sezoną, jaunas
ir energingas muz. Rakau
skas stojo L. V. “Dainos”
choro priešakyje. Choras
susidėjo tiktai iš 28 asme
nų. šiandien choro narių
•

»

1445 m. Gutenbergas įgimimo data liko neišaiš
steigė
pirmąją spaustuvę.
kinta. Taip pat nedaug teĮ
žinoma ir apie jo jaunys I Padėjėju Gutenbergas pa
tę. Tiek težinoma, kad jis sirinko buvusį Paryžiaus
kilęs iš senos garbingos universiteto kaligrafą Pegiminės. Jo tėvą vadino į terį Schefferį, Gutenbergo

4

’SdlnlnkA — Ona Staninllut®,
105 West 6th SL, So. Boston, Mass.
rvarkdarS — Ona Mizjrlrdtene,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
<*8os Globėja — E. JannSonlenė,
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mas*
draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą utarninką mėnesio.

A

7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio
salėj, 4fK
, 2 vai. po
. _pietą. Parapijos
.
k.
St., So. Boston, Mass.
7:30 vai vakare, pobntnytlnėj rre
taln*j
Visata draugijos reikalais krelptltM
pas protokolu raStlnlnke.

Antradienis, Lapkričio 3, 1936

DARBININKAS

DARBININKAS

Kun. A. T. (Samata) nas šv. Mišias, teikia di

tą pašaukimų maldelę, pa
tartina savo ypatingo pa
šaukimo reikalui maldin
gai kalbėti dar šią (su 300
dienų atlaidais) maldelę:

desnę garbę Dievui nekaip
visi angelai ir šventieji,
bendrai imant. Taip, per
Pašnekėsys bernaičiams bia Evangeliją
visoms Šv. Mišių nenustojančių
4 “Tu Išminties ir Gero
ąpie pašaukimą į
tautoms; kad kunigas yra ir nesibaigiamą auką, ku
lt
kunigystę
Dievo ambasadorius su į rioje Pats Jėzus Kristus
sios Patarties Dieve, Ku
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Save aukoja Dangiškąjam
mumis;
kad
kunigas
vei

Mass. under the Act of March 3, 1870
ris mano širdyje matai
Juozas Jotauta buvo gi
Tėvui, kad kunigas plečia
Acceptance for niailing at special rate of postage provided for In Section 1103
kia
kaipo
nenuilstantis
nuoširdų troškimą patikti
liai susimąstęs. Tai galė
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
ir didina Dievo garbę ir
tarpininkas
tarp
Dievo
ir
tik Tau vienam ir mano
jai matyti. Jis buvo pato
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTI0N KATES:
šlovę, kaip panašiai daro
Jo
žmonių;
kad
kunigas
pasiryžimą pilnai susitai
vyriškas ir protin
Domestic yearly ......................... $4.00 Amerikoje metams ....................... $4.00 gus,
ir kitais būdais”.
Foreign yearly ......................... $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
i
nuolatos
atnašauja
Šv.i
kinti su Tavo švenčiausią
gas bernaitis, tik ką bai
Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.06
Aš
nustojau
ir
lukterė

Mišias
už
gyvuosius
ir
mi

Užsieny
1
kart
savaitėj
metams
$2.50
ja
valia, pasirenkant pa
Foreign once per week yearly $2.50
gęs aukštesniąją mokyk
jau
valandėlę.
rusius;
kad
kunigas
išriša
šaukimą savo gyvenimui,
DARBININKAS
lą. Ir vieną povakarį, jis
S66 West Broadway
South Boston, Mass.
iš
nuodėmių
ir
teikia
Šv.
“Tėveli”, daugiau teira
meldžiu Tave, mano Dieve,
atėjo pas mane į kleboniją
Telephone SOUth Boston 2680
Sakramentus;
kad
kuni

vosi
Juozas
Jotauta,
“
kuo

Švenčiausiąjai
Pan e 1 e i
ir šnekučiavome apie gar
gas
visada
darbuojasi
dėl!
met
kunigystė
yra
tokia
Marijai, mano Motinai, ir
bingą pašaukimą Į šventą
savo
artimo
pašventimo
ir
kilni
ir
garbinga,
tai
rei

mano šventą jam globėjui
ją kunigystę.
išganymo.
kalinga tam ypatingo pa
(N.), ypatingai Šv. Juoza
Mūsų pašnekesio turinys
pui ir Šv. Aloyzui užta
“Tai visa savaime aišku, šaukimo?”
maždaug buvo sekantis.
“Taip”, aš atsakiau, “ti
riant, man suteikti malo
“Tėveli”, mandagiai pra kokią galybę turi kunigas.
krai reikalingas pašauki
nę patirti ir žinoti, kurį
bilo Juozas, “atleisk man Nė jokia galybė čia, že
i
mas.
Ypatingas
pašauki

“Darbininke” buvo rašyta, kad patriotiniu atžvil
savo gyveni-J pašaukimą
už
Tamstos trukdymą. mėje, nė tarp angelų, Dan
giu neapsileidžia pasaulionims inteligentams. Socia
mas
yra
reikalingas
stoti
mui
aš
turiu
pasirinkti, ir
Tačiau, aš turiu svarbų guje, nėra taip didelė,
Lietuvių
liaudies
menas.
listų laikraštis nepaliko tai be atsakymo ir išskaičia
jį pažinęs, prisiimti, kad
kaip kad kunigo galybė. Į kunigystę, nes Šv. Povi
vo keletą kunigų, kurie būk tai skaudžiai “nusidėję” reikalą pas Tėvelį. Aš pra Šv. Mišiose kunigas turi las sako: “Ir nė vienas ne Vaizdelyje matome gražų aš pats galėčiau ieškoti
prieš patriotizmą, nes į savo tautinę ideologiją įterpę dėjau stropiai mąstyti a- galybę duoną ir vyną per ima pats sau garbės, bet medžio raižinį, padirbtą amžinosios laimės ir plūs
ne tik religiją, bet ir carizmą. Ir taip prel. Dambraus pie šventąją kunigystę, mainyti i Jėzaus Kristaus tik tas, kuris Dievo šau rankomis. Juos dirba ne ti Tavo garbę, darbuotis
kas - Jakštas pasisakęs, kad lietuvių tautai pakaksią kuomet Gerbiamasis aną tikrąjį Kūną ir Kraują; kiamas, kaip Aaronas”. koki mokyti menininkai, savo ir kitų išganymui, ir
bet kaimų žmonės. Šiais
būti caro Įnamiu; kan. Vaišgantas - Tumas pareiškęs, sekmadieni per pamokslą kunigas taip pat turi ga . Ir Savo mokytiniams Pats lietuvių liaudies meno dir Danguje pelnyti atlygini
kad Lietuvos nepriklausomybės reikalavimas tai tuš iškalbingai skelbei apie lybę ir ant Kristaus mis Išganytojas pareiškė tai, biniais gyvai domisi kitos mą, kuri Tu žadėjai tiems,
čia svajonė; prel. Laukaitis pasigyręs, kad Lietuvos to pašaukimo kilnųjį luo tiškojo kūno, tai yra, ant būtent: “Ne jūs mane iš- tautos.
kurie pildo ir vykdo Tavo
mą. Nūngi, aš norėčiau
dvasiškąja padeda caro policijai “malšinti kramolą” paklausti
keletą klausimų. Ivlsl> tikinčiųjų, jiems> at ! rinkote, bet aš jus pasirin- bet šaukia netiesioginiai dieviškąją valią čia, žemė
(suprask maištą) Lietuvoje ir t.t.
Aš noriu žinoti', kas Įstei- leisdamas
kisdamas nuodėmes, ku ! kau ir paskyriau jus, kad ir per kitus, ypatingai per je. Amen”.
Tie priekaištai atrodo sunkūs ir nesugriaunami,
eitumėte, neštumėte vai
Čia Juozas Jotauta pa
gė šventąją kunigystę, ir rią galybę Kristus jam
tuos, kurie yra paskirti
tačiau bešališkai į juos įsižiūrėjus, jie išnyksta kaip
siaus
’
ir
jūsų
vaisius
pasi

ar ji reikalinga, ir kokios paliko apaštalams tarda
rūpintis Kristaus Bažny sikėlė ir, nuoširdžiai padė
išpūstas muilo burbulas. Jakšto - Dambrausko ir
liktų”.
kojęs už malonų pašneke
mas
šiuos
žodžius:
“
Imki

yra naudos, ir kokia galy
čios reikalais”.
Vaišganto - Tumo pareiškimai tai tik papraščiausias
sį, rengėsi mane apleisti.
“Tėveli”, mano jaunas
bė, kilnumas ar garbingu te Šventąją Dvasią. Kam
“
Tėveli
”
,
gerai
apsimąspesimizmas, kurs tais juodais laikais visą Lietuvą
mas, ir kokiu būdu kuni nuodėmes atleisite, tam klausėjas tęsė, vis dau- tęs paklausė Juozas, “ko Aš galėjau matyti, kad jis
buvo apėmęs, nes tuomet Rusijos galybė atrodė nesu
gas plečia ir didina Dievo jos atleistos, ir kam sulai giau teiraudamasis, “ko- kius gi būdus arba kurias buvo rūpestingai ir rimtai
griaunama. Kaltinti tuos kunigus už visatinio pesi
susimąstęs; taip pat galė
kysite, jos sulaikytos”.
kie yra pašaukimo į kunigarbę ir šlovę?”
priemones
patarsi
man
mizmo šūksni ir pavadinti tai tarnavimu carizmui —
jau
matyti, kad jis laimė
“Toliau, Juozai, klausi gystę ženklai?”
Nenuostabu, kad tokie
prisiimti,
kad
patirčiau
ir
tai tik vaikiška nesąmonė. Gi dėl pagarsėjusio kun.
jo tikslą, dėl kurio atė jo,
“Galite sakyti”, atsa
bernaičiai,
kaip Juozas apie kunigystės kilnumą
žinočiau
savo
pašaukiLaukaičio pasisiūlymo malšinti Lietuvoje “kramolą”
ir gavo visas žinias, kurių
Jotauta, patiekia tokių pa ir garbingumą. Atsimink, kiau, dėstydamas, “kad y- mą?”
(riaušes, žmogžudystes, netvarką) gali piktintis tik
norėjo ir troško gąuti.
ženklai yra
ką Šv. Ignacas, kankinys, patir.gieji
klausimų.
Ir
aš
atsakiau, patardatas, kurs pats tą netvarką yra padaręs. Kiekvienas
O aš savyje džiaugiaus,
“Labai gerai, Juozai”, apie ją sako: “Kunigystė trys, patyrus, kad bernai mas:
normalus žmogus malšina ar padeda malšinti gatvi
kad jis atsilankė pas ma
aš tariau, pradėdamas aiš yra garbingiausia iš visų tis yra geros sveikatos, ir
nes peštynes, vagystes, grobimus, žulikystes ir tam
ne.
Ir aš atsidusau, ištar
“Melskis daug. Prašyk
kinti ir meiliai nusišypso nuopelnų šioje žemėje”. O kad turi maždaug papras
panašią suirutę. Ir patsai to apkaltinimo autorius,
Šv. Bernardas apie kuni tus gabumus, kurie padės Dievo, kad apšviestų tave, damas:
dabar jau jam subrendus į rimtą pilietį, šoktų malšin damas į jo paklausimus,
kuriuos išrašytus padavė gystę kalba šiais žodžiais: jam tapti naudingu ir pa ir melskis Į Mariją, Išmin “Tebūnie palaimintas jis
ti beprasmišką maišto chaosą, jeigu jis jo mieste įman. ‘Aš tau duosiu trum 1 “Dievo Sūnus, pašaukda sekmingu kunigu. Taip, ties Sostą. Kas dieną at ir visi bernaičiai, kurie
vyktų.
į kunigystę kalbėk paskirtus sau po savo jaunystėje gyveni
pą atsakymą į kiekvieną mas asmenį Į kunigus, ji pašaukimo
Tačiau jeigu jau taip stropiai jėškoma lazdos ku
iškelia viršum žemės ka ženklai yra trys ypatin terėlius, pavyzdžiui — tris mui siekia aukščiausio ir
nigams mušti už tariamąjį jų carizmą palankumą, tai paklausimą. Ir tada galė
ralių ir valdovų; Jis jį iš gieji. Pašaukimo į kuni Sveikučius bei Rožančiaus kilniausio idealo viršū
kodėl tą pačią lazdą neapsukus kitu galu ir nesuplie sime eiti prie kitų, jei no
kelia viršum angelų ir ar-Į gystę pirmasis ženklas y- dalelę arba Švenč. Panelės nių”.
rėsi jų klausti.
kus visokio plauko tų laikų pasaulionių inteligentų
“Pats Dieviškasis Išga- kangolų, viršum sostų ir ra dorovinis gy venimas, ir litaniją. Laikyk save lais
už tą patį priekaištą"? Gi pavyzdžių turime pakanka
maždaug
kad bernaitis vą nuo mirtinosios nuodė
mai. Gilius Varšuvoje ir Botyrius Mariampolėje taip nytojas įsteigė šventąją valstybių”. Pagaliau, Šv.
Jonas Kryzostomas reiš-i pelnytų dorybę per atgai mės, tuo save artindamas
ištikimai carui tarnavo, kad net pravoslaviją priėmė kunigystę, kuomet Pasku-|
lą, būdamas laisvas nuo vis arčiau ir arčiau prie
ir kiek Įmanydami platino lietuviškus raštus rusų rai tinės Vakarienės metu ta kia: “Nors kunigo parei
nuodėmių, ir taip liktųsi Dievo šventume ir meilėje.
dėmis spausdintus. Tie ir jiems panašūs ponai tai tik rė: “Tai darykite Mano, gos einamos čia, žemėje
nuolatinėje ištikimybėje; “Artinkis prie Dievo, “sa
NATUR A LIZA ŪMOS
ri nusikaltėliai. Bet surastume ir tariamųjų, kuriems, atminimui”, kuomet, atsi-i tačiau pati kunigvstė įei
taip pat savaime aišku, ko Šv. Jokūbas, “ir Jis ana
į
Dangaus
sritį
”
.
Kunikėlęs
iš
mirusiųjų,
pasiro

LIUDININKAI
socialistų logika einant, taip pat galima prisegti ca
kad tie, kurie pagarboje teis pas tave”. Būk romus
dė
apaštalams
ir
kalbėjo:
gas
taip
pat
yra
vadina-į
rizmo priekaištą. Pavyzdin, Marijampolės pradžios
Klausimas — Kuomet aš
viršum pasaulinių ir nuolankios širdies. Daž
mokyklos mokytojas Žičkauskas duotų, žinoma, jam “Man duota visa valdžia mas “Alter Christus”, ar- yra
nai priimkie Jėzų švento išsiėmiau “pirmas popieĮsakymu, mokydavo vaikus deklamuoti ir dainuoti Danguje ir žemėje, Tat, ba Kitasis Kristus. Dėl toj žmonių, kad juos viršintų je Komunijoje. Jei galima, ras”, tai gyvenau Detroi
carui pašvęstą eilėraštį, rusiškai užvardytą “Mnogi eikite (nes aš turiu vai- kunigystė yra dideliai kil- ir savo nepaprastu šven atlik geras rekolekcijas. te, Michigan valstybėje,
lieta”, kuris lietuviškai išverstas taip skambėjo: džią jus siusti) ir mokyki- ni ir garbinga, Tai savai tumu. Pašaukimo į kuni Gerų rekolekcijų atliki bet prieš dvejus metus
“Metų šimtą, metų šimtą dėl ciesoriaus didžiojo! Mūs te visas tautas, krikštyda me aišku iš didelės galy gystę antrasis ženklas yra mas yra geriausia priemo persikėliau Į New Yorko
tėveliai giesmę šitą nuo senovės giedojo”. Čia reikia mi juos vardan Tėvo iri bės, kuri yra duota kuni tyroji intencija, būtent, nė patirti ir žinoti savo valstybę, ir čia apsigyve
pastebėti, kad tasai mokytojas buvo doras žmogus ir Sūnaus ir Šventosios Dva gui, ir iš pačių garbingų kad bernaitis turėtų in pašaukimą. Be to, gerai nau. Dabar noriu prašyti
“antrų popierų”. Aš nepa
dar gi lietuvių literatas, parašęs nemaža poezijos ir sios, ir mokydami juos1 pareigų, kurias jis eina ar tenciją rūpintis savo pa būtų, kad atmintinai iš
žystu jokių Amerikos pi
laikyti visa, ką tik esu! vykdo. Tuo būdu, kunigas ties išganymu ir veikda
prozos kūrinių ir paskui pasižymėjęs karštu lietuviš
moktum
sekančią
pašau

liečiu New Yorke, kur»e
ku patriotizmu. Jis daug daugiau yra nusižengęs už jums įsakęs. Ir štai aš esu tęsia tą patį darbą, kurį į mas kitų sielų išganymui, kimų maldelę, ir ją dažnai mane
pažino Michigan
Jakštą ir Tumą. Jeigu tuodu kunigu vadinamu “pa su jumis per visas dienas Jėzus Kristus, būdamas kad tuomi didintų ir plės atkalbėtum:
valstvbčje. Ką turiu dary
čia, žemėje, pradėjo, ir a- tų Dievo garbę ir šlovę.
triotais” su svetimženkliais, tai kaip pavadinti kalba iki pasaulio pabaigai”.
“Per žmonijos Atpirki- ti?
“O taip; šventoji kuni paštalams tarė: “Kaip Tė Trečiasis ypatingas ženk
mąjį mokytoją? O bet gi jis pakliuvo lietuvių litera
Atsakymas — Kuomet
tūros istorijon kaipo literatas ir tautinės sąmonės gystė yra būtinai reikalin vas mane siuntė, taip ir las yra troškimas tapti mo švenčiausias misteri- tave pašauks pirmam išatsiųsk
ga. Be jos Bažnyčia nega aš jus siunčiu”. Tuo me kunigu, ir tokis troškimas jas, Viešpatie,
gaivintojas.
klausinėjimui, tai su saBasanavičius, polemizuodamas su lenkais, savo lėtų egzistuoti; be jos ne tu esantiems apaštalams turi būti tikras ir pagrįs darbininkų į Savo pjūtį ir vim nusivesk du Ameristraipsniais rašydavo rusų kalba ir talpindavo juos galėtume turėti malonės ir būsiantiems kunigams tas išganingais dėsniais. išgelbėk Savo žmones!
“Tavo
Švenčiausiąjai kos piliečius, kurie tave
narizmui atsidavusiame rusų laikrašty “Novoje Vre- didelių nuopelnų, neturė Kristus yra pasakęs: ‘Kas Tas trečiasis ženklas nepažino visą laiką New
mia”. Kodėl Basanavičius rašė rusų laikraščiui? Juk tume Šv. Mišių, negalėtu jūsų klauso, Manęs klau- pasireiškia taip aiškiai Motinai, visiems angelams Yorko valstybėje, tai yra
kaip kitu du. Tą troški ir šventiesiems užtariant per tuos dvejus metus,
jis galėjo lenkams savo “Aušroje” lietuviškai atsaky me priimti Šv. Sakramen so”.
ti, nes lenkai už “Aušros” gi straipsnius Ant go užsi tų, negirdėtume skelbiant
“Juozai, kuomet pats mą galima įgyti atsidavu ir jų nuopelnų dėka, Vieš ir tie liudininkai turės
puolė. Reiškia, jiems buvo puikiausiai žinoma, kas Dievo Žodį, ir t. t.
klausi, kokiu būdu kuni- siai klausant pamokslų ar patie, atsiųsk darbininkų prisiekti, kad Tamsta esi
“Aušroje” rašoma. Tad jei jis per “Novoje Vremia”
“Sekamai tu klausi, ko gas plečia ir didina Dievo tikybiškų pamokų, mąs į Savo vynyną ir išgelbėk žmogus gero pobūdžio. Iš
klausinėjime
reikalą u s,
lenkams atsakinėjo, tai taip elgėsi tam tikrais sume kias naudas duoda kuni garbę ir šlovę, aš tuojau tant apie Išganytojo gai Savo žmones!
timais. Veikiausiai, jis norėjo platesnę rušų visuome gystė. Na, gerai įsitėmyk prisimenu Šv. Mišių auką. i lestingumą ar Jo gyveni “Marija, Apaštalų Kara kad paduotum vardus ir
nę su lenkų neteisybėmis supažindinti. Tai, rodos, ir žinok, kad kunigas skel- Kunigas, laikydamas vie- mą ir darbus, skaitant Šv. liene, Dievo visi angelai adresus dviejų Amerikos
Raštą ir svarstant amži ir šventieji, melskite pjū piliečių Detroite, kurie ga
kiekvienam suprantama, o bet gi, užsimerkus ant vi
li prisiekti apie tavo gyve
sų to dalyko aplinkybių, imant tik gryną faktą ir tem rūšies rusų (ne lietuvių!) patriotai. Tiesa, tais lai nybės tiesas, imant ar se ties Viešpatį, kad Jis at nimą tame mieste ir kad
piant jį ant socialistinės logikos kurpalio, išeina, kad kais caro jau nebuvo, bet jų akys vis tiek krypo į Ru kant iš kitų gerą pavyzdį siųstų darbininkų į Savo esi gero pobūdžio žmogus.
ir Basanavičius kaltintinas palankume carizmui, nes siją ir, kaip Kerenskis, jie tiesė tiltą rusų sovietams ir dažnai meldžiantis, pjūtį ir išgelbėtų Savo Tai tiek lieka atlikti tame
rašinėjo į caristų laikraštį. Čia nesąmonė, — pasakys Lietuvoje. Ne pro šalį bus prisiminus ir Plečkaičio klausant savo tėvų kilnių žmones, kad kartu su Ta reikale.
Natūralizacijos
normalus skaitytojas. Taip, bet tokia pat nesąmonė “patriotizmą”. O kur Kapsukas, Angarietis ir kita patarimų, o ypatingai pa vim (Dievo Sūnau) ir Tė išklausinėtojas Detroi t e.
maldžios motinoB šventųjų vu ir šventąja Dvasia ga susinės su tavo tais liudi
“češtnaja” kompanija?
ir kaltinti kalbamuosius kunigus.
Taigi ir antroji medalio pusė nepergražiausia. į troškimų ir išganingų ža lėtume džiaugtis Danguje ninkais tenais,v • ir nuo jų
Bet eikime prie pačių svarbiausiųjų žuvų. Patys
social-demokratų šulai, kurie 1926 m. atsidūrė Lietu Ten yra tiek svetimšališkojo, tiesiog Lietuvai išdavi dinimų. Tikrumoje, Dievas per visus amžių amžius. gaus pranešimus apie
tamstą.
vos valdžios viršūnėse ir dėl kurių nuvertimo socialis kiškojo “patriotizmo”, kad tik nežinėlis ar neapdai nė vieno į kunigystę ne Amen”.
F. L. I. S.
Pamaldžiai
atkalbėjus
šaukia
tiesioginiu
būdu,
tai iki šiai dienai dar tebeverkšlena, buvo pirmosios rus rizikantas išdrįsta tuos faktus išprovokuoti. K.
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tikina teismą, kad taria
' da. O bažnytinis liaudies
mieji liudininkai tą ir tą
giedojimas, tai juk vienin
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO Br.i 1 yra matę bei girdėję ir tu >
telis ir geriausis būdas ti
VALDYBA
■ iššaukia klaidingą respu
krai balsą išlavint. Pana
Kun. Stei>on:is 1*. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
blikos vardu sprendimą.
šų įvykį tik visai neseniai
das — pirm., Marianapolis Collejre, Thompson, Conn.; Pr. Maukus
Girtuokliai per šventes ne
teko matyti. Varžosi net
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rast., 7 Mott St., lVorcester,
sistengia
Dievą
garbinti
g Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonvvealth Avė.. AVorcester.
keletas
visokių chorų.
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
suteikti savo dvasiai ir kū
Dainuoja ne vien liaudies,
Juškaitis — Redaktorius, 423 \Vindsor St., Cambridge, Mass.
j nui poilsio, bet stengiasi
bet ir klasikus. Galutinai
an/r.
vaikščioti nedorybės ke
pasirodo paprastas ukrailiais, save įvairiais būdais
nų liaudies būrelis ir už
J. Gvildys
varginti. Ne be reikalo
traukia ne ką kitą, o tik
t:. I
Dievas per Šventąjį Raštą
visiems gerai žinomą Pa
i"
girtuoklius ir girtuoklia
nelės Švenčiausios Litani
*
SAKO PONAS ALKOHOLIS
vimą smarkiai baudžia.
ją.
Klausytojai, rodos,
Svaigieji gėrimai ne tik
prie suolų prilipo... Po ke
Mes gyvename tą amžį, į tarp tikybos ir svaigalų,
kenkia tautai, bet ir baž
lius kart atgal pakartoti
kuriame ypatingai nukrei-į Tikybos mokslas labai nyčiai, ne tik žmogaus kū
iššaukė. O po koncertui
pta
tam tikros srovės smerkia girtuokliavimą,
nui, bet ir jo sielai.
kiekvienas choristas buvo
LIETUVOS LANGAS Į PLATŲJĮ PASAULĮ Tai garsaus
žmonių kova prieš Dievą. Į Negali būti jokio pagrintikro klausytojų būrio ap
Klaipėdos miesto bendras vaizdas. Čia yra vienintelis Lietuvos
Ta kova šiandien vaizdin-! do manyti, kad alaus, vy|
suptas ir it kokis viršžmo
uostas, kuris kasmet smarkiai auga ir mūsų senajai tėvynei tu
giausiai
eina Ispanijoj.; no ar degtinės gėrimą pagis
žingeidumo akimi per
ri labai didelės visokiariopos reikšmės. Kai už jūrių lietuviai at
Jei Ispanijoj paims viršų laikytų tikybą ir ją stipdėm pervertas. Nors tai
plaukia į savo senąją tėvynę, jie pirmiausia sustoja Klaipėdos
komunistai su anarchis-. rintų. Pasiklausykime, ar .
uoste ir mieste.
būta tik paprastų liaudies
tais, tai ten neliks nė žen- girtuoklio,
ar blaivaus
pavyzdžių.
klo tų paminklų, kurie ri-i malda yra malonesnė Die-Į
Morkus
vimas Bute imtas pagali
Ir pas mum buvo taip
sasi su tikyba. Tai matyti vui? Pagaliau iš viso ari
C
Lf
valstybes.
Delegatai iš
tol, kol liaudis giedojo:
;š tų tūkstančių nekaltai i gali melstis tas,
kurio! Kas įvyksta, kuomet rin kiekvienos valstybės turi;
Pulkim ant kelių, Staci
sušaudytų kunigų, vienuo- smegenys persisunkę svai- kimai užsibaigia ir nei po vieną balsą; ir didžiu
jas, Graudžius Verksmus.
bų ir šiaip tikinčiųjų; tai i galais. O vienok turime te vienas prezidentinis kan mą visų valstybių reika-i
Litanijas, ir kitas tam pa
matyti iš didžiules
didžiulės eilėsj kybinių papročių, surištų, didatas negauna reikalau lauja padaryti paskyrimą.)
Ir ką tu sakysi! Tai [dabar
mūsų bažnyčiose našias giesmes. Sušaukti
sugriautų
Štai I jamo skaitliaus elektoriš Senatas išrenka vice-pre- vienur tai kitur nekalti j siaučia. “Viskas lotinišir išniekintu su girtuokliavimu.
chorą tautos dainai ar
zidentą iš dviejų kandida
į žmogų laidoja ir per laido- kų balsų?
bažnyčių.
katalikai, o ypač kunigai kai!’’ po visą lietuvišką bažnyčios giesmei nerei
Tas klausimas, kaip tik tu, kurie turi daugiausiai šimtais ir tūkstančiais žū- pasaulį skamba. Na, o loIspanų viduje yra vidur- jį tuves namiškiai girdo svekia profesoriaus. Bile as
dabar ne pro šalį. Net ke balsų.
pasaulinė
ciniškai
juk
liaudis
negie

amžio įdomiausia pilis AL • čius ir gimines degtine ar turis syk Amerikos poli
jeigu
kandi’
^
omi,
o
betgi
muo atliko. Gerą, sakysim
Aišku, kad.
alumi;
dažnai
nėr
laidotu-i
dos.
Kito
kelio
neesant,
kazaras.
Daugiau kaip;
kariuomenę bile generolas
tiškoje istorijoje elektoriš- datas negauna užtektinai spauda tyli it, rodos, bur
J
ves,
čia
gieda
ir
čia
pači
<
nori
ar
ne
tur
burnas
su1000 drąsuolių per du su,
ia, kuri tu- nos neturėtų, bet tegul ti'
vesti pataikys. Betgi ge
kos kolegijos neišpildė sa balsų, tai partija,
N
kas nors bile žydeli stuk- čiauptas laikyti. Gi tuo riausis generolas, o būryviršum mėnesių gynė tą;• geria. Per krikštynas taip vo užduotį kaslink pasky ri didžiumą atstovų Namo
pilį nuo komunistų, nors!i pat nei manoma apsieiti be rimo prezidento ir vice- Bute, laimės ir paskirs sa- Tels, o ji tuojau visą kaka tarpu liaudį norima cho- je valkatų, kai žaibu kliu
atlapoja.
Delkogi rais pavaduoti. Pradžia dytas ąžuolas atrodo. Išsibuvo labai išvargę, išbadė-)• svaigalų. Kartais nusigė j prezidento. Visuose tuose vo kandidatą į Baltąjį Na ; rinę
rę
krikštatėviai
užmiršta
taip? Labai aišku. Pasau paprastai išeina da šiokį žiūri, muzikos garbintojų
atsitikimuose. Kongresas, mą.
ję, sužaloti, ir sulaukė iš-j
•
I
vardą,
kuriuo
reikia
krik

• Ginčijami Rinkimai.
linė spauda, matyk. veik tokį. Betgi jos likimas pa- turim jau visą galybę.
vadavimo. Alkazariečiams •
I pagal Konstitucijos aprū
I
štyti
vaiką.
Yra
net
tokių
1801
m.
po
suskaitymu
pinimų, išrinko šalies augžydelių užpečkvje prastai esti labai smailus. Tik, — kas iš jų, jei jų
Ų visa
vadovavo pulk. Mascardo.
lektoriškų
atsitikimų,
kad
berniukas
Baisų
pasirodė,
^apstos.
Reiškia, kas pa- Ir, kai matai ir visai nu tvariniu nėra kam dainuo
ščiausią
vadą
ir
vice-preziVieną kartą kairiųjų vy
kad
l.lomas Joffeisenas iyf.į žydeli, palyti ir ją na- grumba. Taip, kad kai ma
riausybės
atstovas pa pakrikštyja moteriškais dentą.
ti? Bus! jei bereikalingai
Kad geriau suprasti tą gavo 73 elektoriškus oar .įa Q va.pas ' varnui juk tai neturi jau ne vieno
i
vardais
ar
priešingai.
Per
skambino pulkininkui Ma-j
supančiuotą liaudį atpanvisą dalyką, visų pirmiau sus, Aaron Burr — 73, ikin nekerta. Atsakymas choro, bet ir liaudies. Gi
!
vestuves
degtinės,
alaus
ir
scardo ir pasakė: “Tuojau
čiuosim.
....
sia apsipažinkite su pro- John Adams 65 ir Char- “
į
vyno
be
galo:
reta
kur
nepasėkos
to,
—
tik
skaity

les
Pickney
64.
Tuom
lai
tempas
ir
a
įskųs,
su tamsta kalbės tamstos’
Rusticai apsieina
be barnių ar muš eedūra. kaip prezidentas
tinės mišios. Na, o skaity — “Cavalleria
sūnus, kuris yra mūsų ne-ę
ir vice - prezidentas ren- ku kiekvienass rinkikas tu- _ visom pusė nusiskun, na“ tai taip vadinasi viena
laisvėje. Jeigu jūs nepasiS !; ^įama, jog daina ir gies tinių mišių karijera visuo italų opera, kurią ir mes
kami. Lapkričio mėn . ant- į ėjo balsuoti už dvieju
dviejus
Meksikos. 1
Žmogus taip pat negah padienį, po pirmu pirma asmemus, ir tas, kuris
duosite, mes ji tuojau suktzji ga mė mumis pamažėli aplei met baigiasi
Maskolijos, Ispanijos pra ne tik dažnai girdim, bet
_, buvo
šaudysime”. Po akimirkos; nutildyti tikybinio nera dieniu, šalies balsuotojai vo didžiumą balsų,
ir patys da dažniau ne tik
džia. Tautiški chorai jau
pulkininkas tikrai išgirdo mumo gerdamas. Tiesa, duoda savo balsus, ne tie paskirtas prezidentas, o veik tik retenybė. Bažny garu. Taip, kad lietuvis, kur, bet ir savo bažnyčio
savo 18 metų sūnaus bal jei ims gerti, apgaulingu, sioginiai, politiškų partijų kuris antroj zietoj — tapo čiose daugiausiai tik vie ką pirmiau, džiaugės ir se kaikurias jos ištraukas
są: “Tėte, tai aš esu. Pa būdu save nuramins, bet kandidatams, bet prez;- vice-n rezidentu, 1801 m. nas vargonininkas šūkau verkė dainuodamas, dabar pakartajam. O tai vis gal
sakyk, ką aš turiu dary ramindamasis n u s I o p i n s dentiniems rinkikams, ku kovoje galų gale liko tik ja. Prie dainos ar giesmės iau tik iš paniūrų raumo- būt dėlto, kad jos mintis
. bot.;
ja ir bėda tam, kuris jį
ti ?” Pulkininkas,
kurio savo gerus pasiryžimus ir rie prisiegdinti duoti jų Jeffersonas ir Buri
ir siekis taip labai mūsų
tik
no
36 balsavimu Jof- jau nieko nei su ragaišiu užkabina!
balsus
nekuriems
kandida

veidas tuo momentu buvo pakryps bloguoju keliu.
vaidintu.vei atitinka. Daug
prišaukti nesiduoda. Deltams prezidentui ir vic‘ fersonas buvo išrinktas.
Ve
žiupsnis
gyvų
pavyz

mirtinai išbalęs, atsakė: Girtuokliui bus malonesnė
kuo mums artimas. Nors
Kad antras toks atsitiki-: ko taip9 Visi visaip nu.p
prezidentui.
džiu.
Ne
kalbant
apie
Lie paviršutiniai susipažinkim
“Aš vardan Dievo tau įsa- karčiama, nekaip bažnj mas
neįvyktų
iu.
šioje
šalyje/
sakoia. Tarsim žodį ir
Kiekviena valstybė turi
kau sušukti: Tegyvuoja j čia. Sekmadienius jis švęs tiek rinkikų, kiek turi se Konstitucija buvo pamai mes... Be giesmės negal tuvą, šičionai pirmoje dai su jos kūrėju. Tik taip
Ispanija! Tegyvuoja vado- ne bažnyčioj, klausydamas natorių ir atstovų Kon nyta: rinkikai turi pažv- būti dainos, — tai mūsų nos eilėje rusai ir Ukrai geriau įspėsim pačios ope
vas Kristus. Ir po to mir- pamaldų, bet už apkrauto grese.
Kitais
žodžiais. mėti prezidento vardą ir išvada. Kitaip sakant, tik nai. stovi. Kur tik iškyla ros dvasią. Pietro Mascagki, kaip didvyris. Tavo tė- buteliais stalo. Nors ti- Nevv Yorkas turi 47 elek atskiroje vietoje vardą vi- tol žmonės dainuoja, kol klausimas dainos, pasiro- ni, jos sutvėrėjas, jei gy
: džius jiems, kiti su mielu
vas
niekuomet nepasi-' kinčiam įsakoma neturėti toriškus balsus, Illinois ce-prezidento.
ventų, būtų tik septyniasbažnyčiose g’eda. Uždaryk'
, . ■ ‘ i noru šalin kiūtina, gerai
1825 m. prezidentiniai
duos”.
' svetimų dievu, bet girtuo- 29, Ohio 26, kuomet ma
žmonėms burnas
dešimts kelių metų, reiš
zmodami,
jog
priešais
.Jaunuolis po to pasikal- kliai kad ir nesąmoningai žesnės valstybės su ma- i inkimai vėl buvo> neaiš
kia, mūsų laikų žmogus.
ėioje,
o
prie
dainos
JŲ JaUi juos atsilaikyti negalėsęJ
bėjimo tuojau buvo nužu- jau pasiskiria kitą dievą žiaus gyventojų, Arizona. kūs, kuomet kandidatai
Sūnus duonkepio. Tėvas
dytas.
alkoholį. Girtuokliai už Nevada ir VVyoming, tur' negavo reikalingos didžiu- nei mirdamas neprisipra- belko? Vien tik dėlto, kad norėjo Petruką būtinai i
Tikintieji žino, kad jei degtinę neteisingai prisie- tik tris rinkikus. Florida mos. Namo Butas turėjo šysi. Kaip sykis toji ilga jų. liaudis bažnyčiose gie- advokatus iškišti. Betgi
bus panaikinta tikyba, tai. kia teisme, klaidingai liu- 7, Maryland 8. ir tt. Iš vi išrinkti prezidentą iš tar
Petrukas su savo vargopo trijų augščiausių kan vo po 185 elektoriškus gavo 155 balsus.
išnyks dorovė ir tautybė, dydami, nes jiems Dievo so renkama net 531 rinki
kas. Didžiuma elektoriškų didatų — Andrew Jack- balsus. Šiuom laiku spe1905 m. Theodore Roo rinku susidraugavęs, pair su dorove ir tautybe iš- Įsakymai “neimti Viešpabalsų — 266 — yra būti son, John Quincy. Adams cialis komitetas, iš penkių sevelt, gavo 336 elektoriš- mylsta ne teisias, o muzi
nyks teisė, su teise laisvė; ties vardo be reikalo ” vi- nai reikalinga išrinkti pre ir VVilliam Crawford. Ne
senatorių, penkių kongres- kus balsus, kuomet demo ką. Už tat senis tėvukas
ir taip toliau.
į sai priešingai rodosi. Daž- zidentą ir vice - preziden paisant fakto, kad Jack- manų, 5 augščiausio teis kratas kandidatas tik 140. Petruką, kai sūnelį, lauk
Ta proga pasvarstyk i- j nai tokios neteisingos, tą.
soa gavo 99 elektoriškus mo teisdarių, buvo išrink 1912 m. Woodrow Wilson išstumia. Kits būtų nusi
me, kokie yra santykiai priesaikos Dievo vardu i-jI Kadangi rinkikai yra balsus, o Adams 84, pds- ti patikrinti abejotinus jau gavo net 435 balsus iš minęs ir neišmanėlio tėvu
nominuoti vieninteliam ti kutįnis buvo iš Namo Bu- balsus. Šitas komitetas 531.
ko glėbin atgal gryžęs. Gi
i
i kslui, balsuoti už ju part. i to išrinktas. Keturiais me pareiškė, kad Rutherford
1920
m.
VVarren
G.
HarI
(jis prie dėdės prisiglau
kandidatą, tad prezidenti tais vėliau, Andrew Jack B. Hayes tapo išrinktas ding buvo išrinktas su 404 džia ir toliau savo muziką
!
nė kova yra nuspręsta, son laimėjo, gaudamas prezidentu Jung. Vaistys elektoriškais balsais, kuo
Marianąpolio Kolegijos Rėmėjų metinis seimas kuomet rinkikai išrinkti. šiuom laiku neužginčija- bių tik vienu balsu dau- met 1928 m. Herbert Hoo varo. Neilgai trukęs išgar
paprastai įvykdavo Kristaus Karaliaus šventėje. Ka Kuomet kandidatai laimi į mą didžiumą
elektoriškų giaus.
ver tapo prezidentu su sėjo kaipo menininkas. Jo
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Kolegijos Rėmėjų Seimas

dangi tą dieną Blaivininkų Su.s-mas pasiskubino pa
skelbti savo seimą, tai mūsų organizacijai teko ieško
ti kitos dienos.
Šiuomi Kolegijos Rėmėjų organ’zacijos seimui
skiriu Lapkričio Antrąjį Sekmadienį —8 Dieną. Sei
mas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10 valandą
ryte kolegijos koplyčioje; posėdžiai įvyks 2 valandą
no pietų kolegijos auditorijoje.
Visi Naujosios Anglijos ir Rytinių Valstybių Ko
legijos Rėmėjų Skyriai yra nuoširdžiai kviečiami pri
siųsti skaitlingus savo atstovų būrius į Seimą. Išgir
sime Seime įvairių skyrių pranešimus apie jųjų dar
buotę, centras arčiau supažins organizacijos atstovus
su nuveiktais darbais ir numatytais naujais užsimo
jimais ateinantiems metams.
Visus Kolegijos Rėmėjus ir Prietelius nuoširdžiai
kviečiu kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame metinia
me Seime.
Kun. Jonas Vaitekūnas,

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

parinkime elektoriškų bal- balsų,
| Po šituo kontestu, kurį
su, tai rinkimo pasekmės
1827 m. elektoriškas bal- sekė visokia neapykanta
žinomos rinkimo dienos p avimas dėl vice-prez. bu- ir visoki politiški nesusivakare. Aktuališkas susi- vo neaiškus. Pasekta kon- pratimai, Kongresas banrinkimas rinkikų kiekvie- stitucionališkas aprūpini- dė pamainyti Konstitucin oje valstybėje ir suskai- mas. duodantis Senatui ją, kad ji išrištų ginčijatymas balsų sueigoj Sena privilegiją išrinkti vice- mus rinkimus, bet tie
to ir Atstovų Buto (ben prezidentą iš tarpo dviejų Kongreso pasiūlymai niedrai) yra tik formališku kandidatų, esančių surašė, kad netapo įstatymu. Nuo
1876 m. abidvi partijos, 1876 m. viskas tvarkoje,
mas.
Kitas dalykas, kuomet respublikonų ir demokra- Svarbiausia kova vis buvo
nei vienas kandidatas ne tų skelbėsi laimėjusios, tarpe kandidatų dviejų digauna didžiumos balsų, Keturios pietinės valsty- džiulių partijų, vienas iš
‘
konstitucija
aprūpina, bes pasiuntė net dvejus kurių ■visados
gavo dikad tokiame atsitikime, rinkikų surašus. Be šitų džiumą elektoriškų balsų,
Atstovų Butas privalo iš pietinių valstybių elekto- 1901 m. McKinley buvo
’ Ų pasirodė,
p—’ —J”, kad išrinktas prezidentu su
rinkti prezidentą iš tarpo riškų balsų
kurie
respublikonu
kandidatas 292 elektoriškais balsais,
trijų kandidatų,
gauna didžiausią skaitlių Rutherford B. Hayes, ir kuomet jo priešas demoelektoriškų balsų. Baisa- demokratas S. Tildent ga- kratas William J. Bryan
•

w

t

•

1 .

•

444 elektoriškais balsais. tvariniai pasiekia ausis ti
1932 m.. Franklin D. krų muzkos mylėtojų.
Roosevelt gavo 472 balsus, Taip toli, kad jieji sutinka
kuomet tik 59 buvo duoti Petruką pačiai įžymiau
jo priešui Herbert Hoover. siai anų laikų muzikos įBeveik visuose atsitiki staigai perduoti. Toki gar
muose didžiuma elektoriš si anų laikų muzikos šven
kų balsų eina kandida tovė buvo Milane, Italijoj.
tams, kurie irgi gauna Jai užvadžiojo patsai gar
daugiausia
populiariškų susis anuomet Cherubini,
balsų. 1928 m. suvirš 21,- kurio ne vien vardas, bet
000,000 balsuotojų balsavo ir muzika da saldžiau jau
už Herbert Hoover, kuo buvo nuskambėjusi. Šičion
met 15,000,000 už jo demo kartą Petrukas patekęs,
kratišką priešą Alfred E.
Smith. 1932 m. 22,700,000 ; mokėsi ir skubiai muziko
vyrų ir moterų balsavo už je brendo, kol galutinai
Franklin D. Roosevelt, ir savo gabumus ir vardą su
15,700,000 už Herbert ‘'Cavalleria Rusticana” įF.L.I.S. amžina. y f
Hoover.

-.bARĖININKAS

8.

Kun. Dr. J. B. Končius i meriką visi pastebėjo jose ’ vos

istorijos žavingąją tojas Stasys Raustys (10
didelę permainą lietuvybės praeitį.
r____ . Taip gi,
„i, vasaros metų našlaitis), kuris gra
.
5.
_ .
žvilgsniu; jos dabar mėgs metui
atėjus, turėsime žiai padeklamavęs “Ar aš
nesakiau”ta lietuviškai kalbėti ir progos aplankyti ir apžiū- tau, pasauli,
dar
pasakė
trumputėlę
Mūsų organizacijos kraštą, kurio nematė? Ži- aukština visa tai kas yra rėti kiekvieną Lietuvos
kalbelę, būtent: “Nors aš
Jos Sesučių kampelį,
svarbiausias tikslas yra nau, kad daug čia gimu lietuviška.
įeikti stipendijas gabiems sių, nuvažiavę j Lietuvą motiniškame name Chica- 1Už tą viską esame Jums ne Lietuvoje gimiau ir jos
lietuviams (tems)
aukš tik atostogoms, taip pa goj sudarė gerą lietuvis- didžiai dėkingos. Lai Visa- i nemačiau, bet esu lietuvių
tėvų vaikas ir tikru lietu
tiems mokslams eiti Lie mylėjo tą gražią šalelę, ką - patrijotinę nuotaiką, galis Dievas Jums už tai
viu jaučiuosi.
Ir noriu
tuvos Universitete, kad kad net dauguma iš jų taip man išsireiškė Jo Ek atlygina.
jums, gerbiamieji, pareikjie, grįžę į Ameriką, savo troško ten pasilikti gyven- scelencija Vyskupas T. Mes iš savo pusės steng- įti, kad ką jūs “šiandieną
- ~
kuris kelis simės būti vertos Jūsų di savo širdyse
darbuote padarytų daug ti, o kaikurie ten ir apsi- Matulionis.
jaučiate, tą
naudos mūsų lietuvių-ka— gyveno. Kurie nuvyksta iš mėnesius išgyveno vienuo delio pasiaukojimo. Steng patį jaučiu ir aš”. Jauna
talikų veikime šiame kra šio krašto i Lietuvą aukš lyno kapelianijoj ir turėjo simės pasisemti tos gry jam kalbėtc-jui atsilyginta
šte. Jei norime, kad lietu tus mokslus eiti gauna progos tą pastebėti. Sesu nos lietuviškos dvasios ir gausiu rankų plojimu.
vybė Amerikoj užsilaiky progos visiškai gerai pa tės Pranciškietės, mūsų mūsų brangios Tėvynės
Vėliau perskaitytos ir
tų ilgus laikus, tai siųski- žinti tėvynę Lietuvą ir dr-jos stipendijatės, se meilės, kad parvykusios priimtos dvi sekančio turi
ine i Lietuvą jaunikaičius- žmones; pagyvenę kelis kantį gražų laiškelį pri į Ameriką galėtume įkvėp nio rezoliucijos:
(tęs) aukštiems
moks- metus grįžta į Ameriką siuntė iš Lietuvos:
ti tos dvasios ir mūsij
“Mes, Montrealo lietuJanis eiti. Čia gimusiems persiėmę meile viso to kas “Mums Amerikietėms- draugėms Seselėms ir vai- viai, susirinkę šių metų
ir augusiems lietuviams- 1 yra lietuviško. Dvi Sesu Lietuvaitėms, apsigyventi keliams, kuriuos globoja- spalių mėnesio 25 dieną
Montrealo Lietuvių Nepr
(tėms) sunku būti karš
tės Kazimierietės (Sės. M. Lietuvoje, pamatyti mūsų me mūsų parapijinėse mo
tais patrijotais-lietuviaisidant lietuvių
1_____ t gulmingojo Vytauto Kluprobočių žemelę, jos ža kyklose.
Teofilė
ir
Sės.
M.
Ignaci(tėms), kurie yra visai
vingąją gamtą, išmokti tauta tikrai Amerikoje iš- bo Svetainėje paminėti 16Lietuvoj nebuvę; kaip jie ja) mokėsi Lietuvos Uni
Vilniaus užgrobimo suj-jos puikiąją kalbą, bei is silaikytų”
gali nuoširdžiai mylėti tą versitete ir kai grįžo į A- toriją, buvo daiktai apie
••Motinėlės” dr-ia teiks kaktį’ liūdime bangaus
Motinėlės
ar ja teiks >jetuvįų tautos paminklo
kuriuos buvo galima tik stipendijas ne vien tik sešventovės __ senosios
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
sapnuoti, bet nerealizuoti; sutems - mokytojoms, ku- sostinės Vilniaus su trečstipendiją iš rios. tiesa, yra tai žymiau- daliu Lietuvos žemių ir
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris gaudamos
veikalai: ‘ GERMANĄ", 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. “Motinėlės”, viskas virto sios religijos ir lietuvybės milijonu lietuvių nešančių
"FABIOLA’’, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy tikrenybe. Nes iš tikrųjų, skiepytojos mažutėlių tar- sunkų okupacijos jungą y*
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS",
Lenkijos
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, širs knygutės kaina ....... 65c. mes esame apsigyvenusios pe. bet taipogi ir pasaulie-. reiškiame prieš
DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- Lietuvos sostinėje — Kau- čiams(tėms) doriems ir ga valdžią protestą:
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina...................................... 15c. ne, lankome Vytauto Di- biems lietuviams katali1. Dėl sulaužymo Suval
EMES IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakari?
ku kams eiti aukštus moks- kų sutarties ir klastingu
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų ........ 30c. džiojo Universitetą,
smurtu užgrobimo LietuESUMAS III Dramos dalis "Gims Tautos Genius", parašė kun. riame turime progos nuo- lūs Lietuvos Universitete,
L. Vaičekauskas ........................................................................................... 10c. dugniai susipažinti, išstu- Tikimės,
Jkad dvasiški ja, vos sostinės Vilniaus;
2. Dėl varymo žiaurios
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo dijuoti tą iš senų laikų už- organizacijos ir visi lietu nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6
lenkinimo akcijos ir kan
protėvių viai - katalikai parems
vyrai ir 3 moterys ........................................................................................ 15c. silikusią mūsų
kinimo nekaltų Vilniaus
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant kalbą, ir įsigilinti į Lietu- “Motinėlės” siekimus.
krašto lietuviu bei ju vi-

A. L. K. A Dr-ja “Motinėlė”

PROVIDES

J

ALL THESE EXTRA VALUES

I

1

žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K ...s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.............................................. 50c.
KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris.
Kaina....................................
15.
SNIEGAS, 4-rių veiksmu drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys ................................................... 35c.
UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot...... 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina .............................. 35c.
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: ‘‘Ištvrsime pas
kui”, "Antanukas našlaitis" ir "Mėginimas'’ ............................. 15c.
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su- į
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ................. 15c.
Vi sus užsakymus prašome siųsti:
i
"DARBININKAS”
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
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siskų teisių suvaržymo;

New improved Kject-oCube Ice Trays for instant removal of ice cubes.

Triple Food Saver Sėt of
Moonstone Ware on
sliding shelf for leftovers.

Adjusto-shelf varies įts
space to meet special
reauirements.

Perfected Hermeticallysealed Mechanism.
forced-araft cocled.

Five Years Protection
on sealed-m mechanism,
S5.00—included in price.

MAKE THIS VALUE TĘST

Check refrigerator val
ues point by point
with this Westinghouse
Valugraph Book. Add
them up and see why
the 1936 Westinghouse
is EASIER TO OWN.

• Potver sealed in!— Trouble locked
out! Fifty years of electrical experience developed it. The Westinghouse sealed-in mechanism is so completely trouble-free that it carries
protection until 1941 against service
expense. Add the other special values
found only in our Golden Kaina NUO
Jubilee models and you
have an utterly new
standard of refrigerator
value.

3. Dėl uždarinėjimo Vil
niaus
krašte lietuviškų
mokyklų ir kitų kultūrin
gų organizacijų.
Mes keliame balsą drau
ge su visa lietuvių tauta
ir prašome pasaulio tautų
i vardan šventos teisybės,
\V«-stinghoiise šaldytuvui yra garsiausi pasaulyje.
atkreipti dėmesį į lenko
Jų
mechanizmas
v ra aklai uždarytas ir penkiems me
PADĖKOS ŽODIS
VILNIAUS UŽGROBIMO neteisybes ir jo niekšiškus
tams garantuotas. \Vestinghouse Šaldytuvą Įsigijus ne
Šiuomi reiškiame nuo ! DIENOS MINĖJIMAS žygius. Mes prašome, kad
turėsite jokių Ledu nei rūpesčių, nes viskas yra pilnai
garantuota. Dabar šaldytuvą nusipirkę turėsite pilną
širdžią padėką už surengi Spalių 25 dieną Montre padaryta lietuvių tautai
apdrauda
iki )'’41 m. Tamstos pažvelkite Į viršui paro
skriauda būtų atitaisyta
mą mums ‘surprise party’,.'alo
r
Lietuvių Neprigulmin- ir kas yra jos, jai amžiais
dytus visokius \Vestitighouse šaldytuvų pagerinimus,
mūsų 20 metų vedybinio ( gojo Vytauto Klubo sve-‘
kurie ėt.i|>iininkfi teikia tikrą malonumą. Taigi, nelaukipriklausė, tą ji turi turėti
gyvenimo sukaktuvių pro
t' nieko ateikit< į mūsų krautuvę ir pasipirkite. Galite
rainėje visų Montrealo lie ir šiandieną”.
gauti lengvais terminais išsimokėjimui. Jų kainos labai
ga. Labai nustebome ka
tuviškų organizacijų buvo
prieinamos, nuo $109.50 ir aukščiau.
Antra rezoliucija (bro
da mus nuvežė į bažnyti
‘ surengtas Vilniaus užgro- liams vilniečiams užuojau
nę svetainę, ines įėjus į , .
. ...
.v / “ f oimo dienos paminėjimas. ta) tokio turinio:
rfit' NEW STANDARD of refrigerator value
svetainę tuojau išgirdome
Nors, sulyginamai, lietu
“Mes, Montrealo lietu šūkius: “surprise, surpri
vių svetainė yra ir nema viai, susirinkę šių meti’
|se!!”
ža, tačiau ji buvo pilnutėAčiū visiems už sveiki- iė vietos lietuvių. Nesvar- spalių mėnesio 25 diena
I nimus ir gražią dovaną. bu spaudoje paminėti, kad Montrealo Lietuvių Neorigulmingo Klubo svetainėje
REFRIGERATOR
Į Taipgi dėkojame už su-į tokis minėjimas buvo, beit
Vilniaus
paminėti
16-tą
'rengimą vakarienėlės vi- svarbu tas, kad tokis miužgrobimo sukakti, kur
i siems
musų draugams- nėjimas Montreale buvo prisiminę jūsų vargus ir
į gėms ir prieteliams, o y, • pirmas. Vilniaus užgrobiI pač pp. J. S. Andrikam mo dieną paminėti Mon- sunkias kovas su atėjū
nais dėl savo ir visos lie
V. ir T. Mitchell, n
O. ir R
K. trea]e klausimą iškėlė gatuvių tautos teisiu, siunj Nadzeikam, O. ir J. Skir- ina gerai susipratęs ir pa. čiame jums savo broliška
92 IIIGH STREET, BOSTON, MASS.
i kevičiam, S. ir P. Kudz- vizdingas lietuvis, tai p.
j užuojautą ir kartu pareišmam, Sesutei ir Švogeriui, Juozas Paznokaitis. Jis ir
I
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
! kiame, kad nuo visos ta” I A. ir O. Utkam, broliams buvo tos dienos minėjimo
Telefonas Liberty 2337
į tos talkos jus išvaduoji,
ir brolėnėms Kupčiūnams rengimo ireikalų vedėju, i neatsiieikame ir mes. Ir
I ir jų šeimoms, p. O. Česū- kuriam kaipo reikalų ve-!
kartui reikalaunam *
___ ______
| naitei ir jos broliui P. Če- dėjui ir iniciatoriui, teko
jums laisvės ir rodome pa- Centro Valdybai Kaune. Didžiausia apgavystė ysūnui.
daugiausiai su darbu pri- įi šauliui lenko neteisybes ir Aukų rinkėjos ir kart’ ra pretenduoti į valdovus
Dėkojame Garbės Sve sidėti.
jo niekšiškus žygius. Mes ženklelių segė jos buvo pp. ir neturėti tam sugebėji
čiams, kun. Dr. A. Bružui
Minėjimas pradėtas 3 ; amžiais vergavę laisvę at- Onutė Paznokaitė ir Roza mo.
Ksenofontas.
ir kun. J. Bucevičiui.
vai. po pietų. Jį atidarė ir gavom tik per aukas ir lija Anužytė. Salės papuo
Ačiū visiems ir visoms, keletą žodžių pasakė šio pasišventimą,
šiandieną šimų lietuviškomis spalĮ kurie dalyvavo iš tolimes- minėjimo komiteto pirmi daugumoje būdami laisvi. i vomis, paveikslais ir tai
Į nių kolonijų ir prisidėjo ninkas p. K. Juškevičius, iI iškovosime ją ir jums. A- dienai pritaikintais obalprie surengimo ir dova Vėliau sugiedotas tautos j■ tėjus tai dienai lenksime siais, rūpinosi p. Ant. Na
nos: So. Bostono po. O. ir himnas. Po to kalbėjo sve jums galvas už jūsų kar vickas.
66 Ward St. Tel. 4-7948
D. Siauriam, D. ir J. Janu čias iš Amerikos p. J. Ba žygiškus darbus tėvynei
I
Worcester, Mass.
šauskam, adv A ir jo žmo ravykas ir iš montrealie-: Vilniaus sargyboje ir Ge- Minėjimas baigtas 7 vai.
nai Cūniam, p. Marksienei, čių tarpo pp.: Ant. Navic-įj dimino kalne po trispalve vakaro tautos himnu.
Parduoda visokias mėsas, kaip
šviežias taip ir rūkytas.
O. Jankienei ir mūsų myli kas, Dubauskas ir porą i vėliava kartu džiaugsimės Reikia tikėti, kad monUžlaiko
visokių daržovių.
mai tetai p. O. Staniulytei. žodžių tarė L. Sūnų ir laisvės laime. Tik vilties trealiečiai su panašiu mi
Patarnavimas greitas.
Vienu žodžiu visiems ir Dukterų Draugijos įgalio ir ryžtumo, o laisvė artė nėjimu neatsiliks ir ateity L
visoms nuoširdžiai taria tasis p. Kilikevičius. Daly ja!”
je.
Dėdė Juozas.

I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

NASHUA, N. H.

.50

5 Metams Garantuotas

MONTREAL, CANADA
__________________

J. STRUČIUS

me ačiū už sveikinimus ir
dovaną. Tegul Aukščiausis suteikia visiems svei
katą. Mums tas parengi1
mas pasiliks atmintyje
visados.
Juozas ir Apolionija
Staniuliai.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tiktai verti skaitytoji, paramos.
Visi skelbkite "Darbininke".

vavo ir Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, kuris mi
nėjimo programą paįvairi
no gražiomis lietuviško
mis dainelėmis. Solo —
Graži mūsų šalis — vietos
vargonininkui p. Ziziūnui
pianu akompanuojant, pa
dainavo p. E. Kučinskaitė.
Ypatingai publikai pati
kęs, tai jaunas deklamuo»
*

t

Abi rezoliucijas pasira
šė vietos organizacijų ats
tovai.
Kaip programa buvo
tvarkingai paruošta, taip
ji tvarkingai ir išsemta.
Programos vedėju buvo p.
Gyvis. Minėjimo metu su
aukota devyni doleriai 95
centai. Pinigai pasiųsti
Vilniui Vaduoti Sąjungos (

WILLIAM J. CHiSHOLM
GRABORIUS
VA TA RNA VI MAS"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.
Telephone:
Ofiso: Dcxter 1952
Namu: PI- 6286

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GBABORIU8 LR
BAL8AMUOTOJA8
1000 WashingtOB 8t
NORWOOD, MASS.
TEL. Nonrood 1503

Montello Office:
10 Intervale St
TEL. Brockton 2005

♦
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DARBININKAS

.
.
_ .
. i_________, _.
kad jį padarė tiems Flori-1 kei,. .kad. ten
kopūstų
galvamaniai savo gazietoms,
- l
------- °---------------- ’
Kūgio Mugio Pasikalbėjimas dos kopūstams virti...
vos, kaip anas trijų aukš-įnes laisvamanių gazieta
MUGIS, — Tai ką, — tų namas, o tamstos gal-,ką užrašė, tai skaitytojai
KŪGIS, — Sveikas Mu- MUGIS, — Kaip tai, tu jau, matyt, mane vėl pa va, juk nedidesnė nė už ar- pasiryžę savo galvas duoti 6
“BOARTZ” DEIMANTAI artz” 50 V padidina žemės
mane melagium vadinsi? juoki. Manai, kad aš vėl] buzą.
šiaudu nukirsti už tas ne i
-----I gręžimo greitį ir 1 m. gręMUGIS, — O, sveikas Jeigu aš meluoju, tai tu
yra skaidrie- žimo atpigina apie 5 litus,
pamelavau?
MUGIS, — Na kaip sau sugriaunamas žinias; tada ji Brangiausi
Kūgi. Senai matytas. Kaip-vagi. Tikrai, aš savo plike
deimantai,
labiausiai, Vienas “carbonado” deiKŪGIS, — Pameluot gal nori šnekėk, bet tokių Kristaus žodžiai ir Dievo laužią šviesos spindulius, mantas aprūpintas grąžtau, gi, einasi?
Ipatvirtinu, kad taip buvo.
įsakymai paleidžiami pen
KŪGIS. — O, nieko sau. Aš dar daugiau dalykų nepamelavai, bet tik su paukščių, kaip Floridoj,
Technikos reikalams var- tas per mėnesį pasiekė
kiolikai metų atostogų.
bet man tiesa, tai tikrai prasilen-! tai niekur nesi matęs.
Mugi, viskas gerai. Bet papasakočiau,
MUGIS, — Dėl laisvama tojamieji deimantai yra 245 m. rekordo, o tokiose
kei,
nes
kur
gi
gali
būti
Tai
kokie
ten
KŪGIS,
;aip tau, brolau, Mugi, širdį uždavei, sakydamas,
nių tikėjimo aš nesiginčy ne tokie gražūs, daug pi- pat sąlygose “boartz” deitokie
dideli
kopūstai,
kaip
paukščiai,
ar
per
daug
di

gesni, bet ne menkesnio mantais — 490 m.
’iskas klojasi?
kad meluoju.
siu,
bet
kad
aš
tamstą
ka

deli, ar per daug maži?
kietumo. Ilgą laiką Sena
MUGIS. — Nors gerai
KŪGIS, — Na gerai, ge- tas namas?
da
sugausiu
meluojant,
tai
sis
ir Naujasis pasauliai
MUGIS, — Tai toks di
maikloju ir užsikloju, bet rai, Mugeli, tegul jau būMUGIS, — Dideli! Bro atsilyginsiu už mano inžinai, Kūgi, nesimiega ir na, kaip tamsta sakei. Pa delis, kaip tasai trijų auk leli tu mano, kai vienas sultavimą. O tuo tarpu su vartojo Brazilijos pilkaijuosvuosius
deimantus,
sakyk, ką daugiau ten ma- štų namas gal nebus, bet! paukštis lekia ir užlekia
gana.
die.
Iki
pasimatymo.
vadinamuosius
“carbona
kaip gera grinčia, tai bus. prieš saulę, tai kelioms va
KŪGIS. — Aš ne apie
ie'tei?
KŪGIS,
—
Sudie,
sudie.
do”, kaip tinkamiausius
KŪGIS, — Ir tai negali landoms net saulė aptems
Prie Homoros Griuvėsiu
miegą klausiu, bet verčiau
MUGIS, — O aš mačiau
Mugeli,
tik
nesirūstink
technikos
reikalams
—
man pasakyk, Mugi, kur daržuose auga tokie dideli mas daiktas, kad būtų ta ir pasidaro naktis, iki
plaunamiesiems įrankiams
daug.
Anglijoj ruošiama eks
tu iki šiol buvai?
kopūstai, kaip čia dabar toks kopūstas, kaip grin- tas paukštis pralekia.
gaminti, daugiausia žemes
I
čia.
pedicija
į karalienės SaMUGIS, — Kas, ar aš? I pasakius. Na. sunku čia
KŪGIS, — O ar daug Telefonas: Plaza 1350.
Į
grąžtams.
KŪGIS. — Žinoma, kad i surasti tokį daiktą, bet
MUGIS, — Na tai gal tokių paukščių ten lakio
Dabar “carbonado” dei- | bos žemę. Ar pasiseks iš
tamsta, pasakyk, kur va- galima prilyginti kopūsto kiek mažesnis už grinčią, ja?
mantai išstumiami pietų spręsti šią mįslę? Šimtai
tyrinėtojų veltui bandė
ži nėjai?
i galvą prie ano trijų aukš bet kaip šunies būda, tai
MUGIS, — Tūkstančiai, Graborius ir Balsamuotojas Afrikos deimantų ‘boartz’. patekti į Arabijos gilu
423 S. Paca Street
Šie yra pigesni ir praktiš
MUGIS, — Po Floridą. tų namo.
tikrai bus.
Kugeli, tūkstančiai...
BALTIMORE, MD.
i
kesni. Pasirodė, kad “bo- mas. kurios yra fanatiškai
mielas Kugeli,
KŪGIS, — Tokia kopus
KŪGIS, — Kaip šunies KŪGIS, — Tai tada Flo
šio krašto gyventojų gi
KŪGIS?— Na tai pasa- io galva? Ką kalbi, Mugi, būda? — Cha, cha, irgi ridoj būtų amžina naktis,
namos. Tik du europiečiai
knk. ką gera esi ten ma- ar gali tokia didelė kopus sunku įtikėti!
o mes žinome, kad Florida
praėjo per pietinę šio kra
tęs?
io galva užaugti?
MUGIS, — Jeigu netiki, saulėta šalis.
što dalį. Kieta, šiurpi
MUGIS, — Kas. ar aš?
MUGIS, — 0 užauga, tai pats nuvažiuok į Flo
MUGIS, — Teisybę pa
Šiuomi skelbiame Lietuvių Rom. Katalikų Ap- gamta, žiauresnė už pa
KŪGIS. — Taip, tamsta. Kugeli, aš savo akimis ridą ir pamatysi, kad ten sakius, aš tų paukščių ne- švietos Dr-jos “Motinėlė” Seimą, lapkričio 11. d., 2-rą čius fanatiškiausius bedu
Juk aš ne ko kito klausiu, mačiau ir tau dabar viską' kopūstai vis tik kur kas 1 mieravau, bet už orlaivius'vai. po pietų, Hotel New Yorkor, 34th ir Sth Avė., inus, neleidžia svetimai
kojai įžengti į šią smėlio
tik tamstos.
apsakau.
didesni už šunies galvą.
tai kur kas didesni.
New York City.
muzikos
šalį.
MUGIS, — O. visokių
KŪGIS, — O ar tu juos
KŪGIS, — O gal tokie,
KŪGIS, — 0 tu girdė
Iškilmingos Mišios už gyvus ir mirusius dr-jos
Nepaprastai spirgina iš
dalyku Floridoj mačiau. jai, Mugeli, kad Chicagoj kaip tamstos galva? Ir savo akimis esi matęs?
geradarius įvyks tą dieną, 9-tą vai. ryte Aušros VarKŪGIS,
Na iai papa- daro labai didelį katilą, tur būt tušti, kaip tams
MUGIS, — Matyt, tai* tų bažnyčioje, Holland Tunncl Plaza, New York City. aukštybių pietų saulė.
Kiek akys mato, neišma
šakok. Mielas Mugeli, 1io- tokį didumo, kaip New'tos, Mugeli, makaulė?
nemačiau, bet mano poSu sprendžiamu balsu seime galės dalyvauti visi, tuojami gelsvo smėlio plo
kin ten įdomių dalykų ma York o pats didžiausias
MUGIS, — Aš tau nedo- nas, pas kurį gyvenau, pa- kurie yra užsimokėję bent už 1935 m. nario mokesti. tai. Vienur kitur kalnynai
tei. Sako, kad ten įvairiu šimto aukštų buildingas? vanosiu už tą įžeidimą, šakojo, kad jo tarnas pa
Kun. Dr. J. Končius, Pirmininkas
perkarta š;ą baisią dyku
medžiu ir augalų pilna.
žinojo
tuos
žmonės,
kurie
Vaje,
tokį
kaip
tamsta
gali
lyginti
Kun. J. Vaičiūnas, Vice-Pirmininkas
MUGIS, —
mą. Retai kur pasitaiko
MUGIS, — O, Kugeli, didelį katilą. Ar tu negir-j mano galvą prie kopūsto buvo matę.
Kun. J. Bailumas, Sekretorius
maža oazė.
kad tu matytum, kokie ten dėjai, Kugeli, kam vartos, galvos?
KŪGIS, — Ar tik tiek?
Kun. N. Pakalnis, Iždininkas
Nuostabių dalykų pasa
medžiai! Reikia orlaiviu tokį katilą ir ką jame virs. į KŪGIS, — Aš nelyginu, Tai tu, Mugeli, dar labiau
Kun. A. Jurgutis, Kasos Globėjas
kojama apie šias dyku
keltis tris valandas į auk
KŪGIS, — Nugi sakėj Mugeli, ne. Nes tamsta sa- palinkęs tikėti, negu lais-'
Kun. P. Juras, Kasos Globėjas
mas. Sako, jose yra smė

.
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štą. kad medžio viršūnę
pasiekus.
KŪGIS, — Ar tu mėgi
nai keltis i medžio viršųne-'
MUGIS, — Pabijojau, ži
nai, pusiau kelio pasikė
liau, tai prašiau, kad ma
ne paleistų grįžti atgal, tai
mane paleido, o jie dar
aukščiau pasikėlė.
KUGTS, — Tai kaip tu
nusileidai žemyn, jeigu 'jau
buvai pusiau medžio iški
lęs?

4

Lengvas Užsirūkymas!

MUGIS, — O, žinai, Ku
olį. Tris menesius ir pen
kias dienas lipau iki pa
lėkiau žemę.
KŪGIS, — T*i kaip, t
badu nenumirei per tuos
♦ris mėnesius?
MUGIS, — Zinai ant to
medžio auga tokie obuo
liai, kaip duonos bandelės,
taip ir atrodo, net ir smokas toks kaip duonos.
KUGTS, — Bet kur tu
gavai vandens atsigerti,!
ink galėjai numirti iš tro
škulio.
MUGIS, — Ugi to me-l
džio lapai tokie dideli ir įdiibę, kaip geldos. Tai kai
lietus lyja, va t tose geldo
se ir pasilieka vanduo. Už
tat aš duoną valgiau, van
deniu užsigėriau.
KUGTS. — O kur tu mie
gojai per tuos tris mėne
sius?
i
i

MUGIS, — Nugi paukš
ti’! lizduose. Zinai, pūkais,
kaip paduškomis, lizdai
iškloti, kad šilta... O porą
laktų gulėjau lizde su tik’
ką išsiritusiais paukščiais.1
Zinai, jiems reikėj daugiau
pūkų, tai jie kaip griebė
su snapais man už plaukų,
tai, žiūrėk, kokia dabar
mano plikė, kaip mėnulis
pasidarė.
KŪGIS, — Bet man, ro
dos, Mugeli, kad tamsta
meluoji. Nei taip buvo, nei
ką.

Balsas Aiškus, Lyg Varpas
Kalbos dovana . . . tai žmogaus didžiausias fyzinis
skirtingumas nuo kitu gyvūnų! lai ncapkainnojama
dovana, kuri turčių būti saugojama . . . laikoma taip
aiški, kaip varpas . . . laisva nuo knitčjinių ir kosulio!
Kasdiena tūkstančiai vis daugiau žmonių pamato, jog
jauslios gerklės plėvės reikalauja lengvo tižsirūkynio!
Taigi paimkit pavyzdi nuo tų, kurie remiasi savo
balsu ir stokit prie atsivertimo i Luekies — lengvo
užsirūki, mo iš kvapsnių vidurinių aukščiausiai a pk at
minto tabako lapų . . . lengvo užsirūkyrno su neapkainuojama I.uekv Strike nuosavo '"Toasting pro
ceso gerklės apsauga. Sustokit ir pagalvokit apie
savo gerklę
savo balsą ... ir mes manome, jog
jūs taipgi atsiversk į Luekies — lengvą užsirūkymą.

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *
'’Swęep3takc3" Tvarkymui Dadeta 45,000
Kvadratinių Pėdų Grindų Pločio
I Jū«n Lucky Strike “S»cepMakes” pilasi
įstojimo atvirutes iš kiekvieno, šios
šalies valstijos. Ištikrujn ju tiek daug,
kad išsinontavom dar 15.000 kvadrati
niu pėdų grindų pločio — Iri* ištisus
aukštus — to milžiniško skaičiau* tvarkvmui. Aiestcbčtina, kad mc« “Swecpstakes” ir vadiname tantinin eigaretu
lošimu.

lio užpustyti miestai ir
puikiausi rūmai, paminkį lai kultūros, kuri esanti
daug senesnė, negu Egip' to ir Mesopotamijos. Jei. gu juos atrastume, gal pa' sikeistų ir mūsų pažiūros
i apie civilacijos pradžią.
I
1932 m. Phily ieško čia
' puikiausios Homoros, kuri
j ugnies iš dangaus bu vusi
I sunaikinta. Tyrinėto j a i
i rado čia didelę bedugnę,
apie kurią buvo daug ma
žesnių kiaurymių. Šioje
vietoje beduinai spėja Homorą buvus. Atrodo, kad
šioje vietoje yra nukritęs
nepaprastai didelis meteo’ ritas, kuris daug kilomet
rų aplinkui sunaikino bet
kokia gyvybę. Geležies ga
balai ir kitoki radiniai,
rodos patvirtina šį spėlio
jimą. Pusiasalio pietvaka
riuose yra laimingiausioji
i
.Arabijos dalis.
Aukštu
kalnu šlaituose čia auga
puikiausi sodai ir geriau
sia kava pasauly. Kieto:;
i ir atkaklios pilys saugo
• plantacijas nuo plėšikų
I nomadų užpuolimų. Bet
tai tik šešėlis tų turtų, ko
i kių yra turėjusi šabų tau
ta, kol dar nebuvo persų
nukariauta, žlugus Sabų
' karalystei,
sugriuvo ir
puikieji rūmai, nuostabūs
pylimai. Dykuma užkaria
vo ankščiau labai derlin
gus plotus.

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
YRA MALONUS JŪSŲ
GERKLEI
Nuo 9 iki 5, ir po lų valandų

Jr jeigu dar nerūkote Luekies. nnsipirkit pakelį šiandiena ir pabandykite
juos. Gal būt tno ką nors netenka!.
Jūs įvertinsite Luekies pirmenybe lengvą l'žsirūkymą iš turtingo, brandaas-kūno tabako.

♦••pgi. kiekvienai pageidauja

Lnriflą ^erklji-eiikaui balso.
Tad paimkit pavyzd j nuo tų.

kurie remiasi ant savo balso
•r atsiverskit j !«ng vą uzsirū-

kymą - j lucky Strike.

Lengvas užsirūkymas
IS TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO—"IT'S TOASTED”

*

Šie griuvėsiai yra svajo
nė mokslininkų, kurių ne| daugelis giliau į šias dy
kumas prasiveržia. Dr.
Rathjensas atrado šabų
Saulės dievaites žinyčią.
Ji statyta daugiau kaip
prieš du tūkstančius metų.
Viena prancūzų ekspedici
ja iš lėktuvų tyrinėjo ša
bų sostinės Marimos griuj vėsius, bet paskutiniu mo. mentu pakilo tokia dyku■ mų audra, kad tyrinėtojai
Į turėjo grįžti. Lakūnai
džiaugėsi, ištrūkę iš de
gančio smėlio pragaro.
Kaip pasiseks naujai ang
lų ekspedicijai, pamatysi
me.
XX.
•

Ar jūs jau įstojo!? Ar. laimėjot savo
skoningo* Lucky Strikes? Ant radio
transliuojama muzika. Atsisuki! radio
ant “Your Hit Parade” — trečiadienio ir
šeštadieniu vakarais. Klausykit, spręskit
ir palyginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike ‘*Swecpstakes.”

/*

DARBININKAS

NEPAPRASTAS
DARBININKO”

Trečiadienį

Lapkričio - Nov. 25 d., 1936
ELKS BALLROOM
Magazine St.

Cambridge, Mass

PROGRAMA
— DAINOS — Išpildys grupė dainininkii 15 30 min.

Dalyvauja:—
Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Tainulionis, A. šlapelis ir p-lė M. Gribaitė.

SPORTAS — kumštininkai išpildys 15 minučių,
Vadovauja sportininkas Jonas Tėtulis.
— ŠOKIAI — gros BOSTONIANS orkestras,
Vadovauja Juozas Antanėlis.
— SKRAJOJAMASIS PAŠTAS - Naujiena iš Lietuvos
Vadovauja p. O. Siaurienė.

Pradžia 7:30 vai. vakare, šokiai prasidės 9:00 va
landą vakare ir baigsis 1:00 vai. ryte.
Visi kviečiami kuoskaitlingiausiai atvykti į me
tinę “DARBININKO” pramogą. —

RENGIMO KOMISIJA.

Kun. M. Brundza po miestelio nyksta iš mū
mėjimai ir tt. Kviečiame pasirodys per radio. Tie
visus ir visas atsilankyti laiškai įrodys Stoties vcsų akių. Stotyse žmonių
ir remti savo parapiją, dėjams, kad lietuviai inteprisigrūdę; vieni išlipa, ki
Kelionės Įspūdžiai
Bus išdalinta bažnyčioje resuojasi ir tuomi greiti įlipa. Kaip malonūs jie
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS
“ MOTERIMS NEIŠSIME- tikietai. Bazare leidžiama čiau leis lietuviams vėl padabar, rodos, kiekvieną
I
LUOŠI”
“Sudiev, Lietuva, man , man iškeliaujant į tolimą spaustum prie širdies, iš
dovanoms Washer arba sirodyti.
----------linksma buvo gyvent tavo Amerikos šalį, aplankyti bučiuotum. Juk tai mūsų
Pranciškiečių Sesučių prosinimo mašinos. Visos
parapijos
draugijos
daly-1
MUSŲ
TEATRAS
NEW
šalelėj”. Taip apraudojo mylimąjį brolį Joną, Broo- broliai, kurių greit nebe
Rėmėjų vietinis skyrius
BRITAINE
Iš LEGIJONŲ VEIKIMO t rengia teatrą, vadovystė vaus ir darbuosis, kad ba-J
mylimą tėvynę mūsų dai klyn’e, N. Y., pasimatyti pamatysiu... Štai jau arti
Pranciškiečių
Rėmėjų
žaras
pasisektų.
je
vietinio
vargoninko
nius a. a. Vyskupas A. Ba su broliene, aplankyti ki namės ir prie laikinosios
Pereitą šeštadienio va
•
Hartforde
skyrius
vyksta
karą, spalių 23, parapijos i Vinco» Burdulio Sesučių
ranauskas, būdamas klie tus gimines, pažinti tenyk sostinės — Kauno. Trau
PREZIDENTAS
ROOSEsu
savo
teatru
“
Moterims
naudai.
mokyklos salėje įvyko!
riku ir iškeliaudamas į Pe ščių tautiečių gyvenimą, kinys skubiai neria per
VELTAS
HARTFORDE
'
Neišsimeluosi
”
į
New
BriTeatras
įvyks
mokyklos
šaunūs šokiai, kuriuos
Pereitą ketvirtadienį A- tain, lapkričio 15, sekma- terburgo dvas. akademiją. kaip religinį, taip kultūri lygius laukus, tai per miš
rengė vietinė lietuvių ex- salėje, sekmadienio vaka merikos
prezidentas atsi- (dienio vakarą. Tai bus ir Daug graudžiau prisėjo nį, socijalį ir tautinį ir kus, pro vingiuotus upe
kareivių postas. Tai buvo rą, lapkričio 8. Prasidės 7 lankė į Hartfordą
ir pasa Hartforde ir New Britai- apraudoti brangią tėvynę kiek galint ten pasidar lius, pro gražiuosius riadėl naudos savo posto vė valandą vakare.
buoti.
15 minučių prakalbą. ne lošimai Pranciškiečių
vus ir klonius ir pro uo
liavos - colors. Teko suži Lietuviai atsilankykite kė
na
Amerikoj
ir
kurie
žino,
Mes
turime
savo
uostą,
Sesučių
lietuvaičių
naudai.
Susirinko
iki
100,000
žmo

noti, kad nemažai atsilan visi ir visos tą vakarą.
kad Tamsta gimei Ameri tai kam ieškoti kitų kelių, luotus kalnus. Kaip gra
Visi
ir
visos
lietuviai
lie

nių.
Mūsų
mokyklos
vai

žūs vaizdai ypač nuo Garkė. Buvo legijonų svečiui
koje,
tuvaitės
New
Britainietės
kučiai
irgi
paradavo
su
ki

taigi
ir
nusistačiau
keliau

levos. Štai jau ir Nemu
iš New Britain ir Water- l
BAZARAS
tais vaikučiais. Gražiai ir Hartfordietės turėtų 6) 6 fotografijas ant ti per Klaipėdą, Švedų-A- nas, mūsų upių didvyris.
būry postų. Visgi mums j Jau buvo du susirinki- pasirodė.
remti Sesutes, nes jos vi balto 3 in. X 3 in. didumo merikos linija. SumanytaTraukinys, sustaugęs lyg
vadams malonu patemyti, mu dėl ateinančio bazaro,
siškai pasiaukoja Hartfor popierio,
padaryta. Gavęs nuo J. E. jo išsigandęs, dunda per
kad lietuviai hartfordie- kuris įvyks lapkričio 14,
SUTVIRTINIMO
do ir New Britaino lietu 7) $1.— Amerikos valiu Vilkaviškio Vyskupo A.
čiai nesnaudžia, bet vei- 19, 21, 25 ir 28 vakarais
jo tiltą ir netrukus susto
SAKRAMENTAS
viams.
toje,
Karoso leidimą, išsirūpi ja Kauno stoty. Čia vėl pa
kia, kad jų postas ncatsi- mokyklos salėje. Tai bus Kartą jau rašėme šiame
8) Pasą su kuriuo tėvai nęs pasą ir Amerikos vizą, sitinka kun. P. Aušiūra,
liktų nuo kitų lietuviškų daug naujienybių, muzilaikraštyje,
kad
Jo
Eksce

grįžo iš Amerikos į Lietu-į atsisveikinęs tėviškę, gi seserėnas, Patilčių klebo
postų. Sveikiname.
kos, šokiai, traukimai, lai- lencija Vyskupas McAulivą,
mines, draugus ir priete- nas, kuris atlaikęs pamal
ffe suteiks Sutvirtinimo
9) Visus kitus dokumen lius ir susitvarkęs kelio das suspėjo atvykti paly
Sakramentą mūsų lietuvių Išbuvęs 3 metus Lietu tus, kuriais norima prista
nės bagažą keliauju. Rug dėti, mokyt, p. J. Strimai
Švč. Trejybės bažnyčioje, voje, Domininkonų Vie
Visi skubinasi užsisakyti šv. Raštą per “Žvaigždę”. .Jau 5000
tyti
įrodymui
savo
Ameri

piūčio 9 d. tai mano iške tis ir kiti. Dar buvo 3 vai.
užsisakė. Kas jau turi laikraštį “Žvaigždę”, tik prisiunčia 50c.. o lapkričio 14, 10 vai. ryte. nuolyne, sugrįžau į Ame
kos pilietybėm
liavimo diena. Sekmadie laiko, taigi visi nuėjom į
kas naujai užsisako atsiunčia už “Žvaigždę” $1, o 50c. už Šv. Raš Taigi, visi lietuviai ir lie riką ir dabar apsistojau
tą. tai viso $1.50 ir gauna per metus nepaprastai gražu Jėzaus Šir tuvaitės
pasinaudo kitę laikinai pas kleb. kun. N. Jei atsitikime prašyto nis. Dar atgiedu savo pa miestą pavakarieniauti. 10
dies laikrašti “Žvaigždę” ir Šv. Raštą, susidedantį 4 Evangelijų
proga priimti Sutvirtini Pakalnį. Jeigu gerb. kle jas negali gauti savo gimi rapijoj Lankeliški u o s e, vai. vėl grįžtam į stotį. Čia
knygų. Apaštalu Darbų. 14 šv. I’ovyJo laiškų. Apreiškimo Knygos,
bonams būčiau reikalingas mo metrikų iš miesto val sumą ir po pamaldų 3 vai. nasitinka Švedų - Ameri
šv. .Jono, šv. Petro, šv. Judo laiškų, žodžių, visą Naujo Testamen mo Sakramentą.
to šventraštį, kuris ypač šiais laikais turėtų rastis kiekvieno kata
su Misijomis, rekolekcijo dybos, kur gimimas turė po piet iškeliauju į Vilka kos linijos agentas, išper
liko grinčioje. Atskirai perkant toji knyga (800 puslapių) kainuo IŠ JAUNIMO VEIKIMO
mis bei novenomis, prašo jo būti užregistruotas, tai viškio gelžkelio stotį. Pa ka bilietą su miegama ku
tų gana brangiai, o prie “Žvaigždės”, tik 50c. Užsakymus siųski
Oras
atšalo.
Aną
vakarą
me kreiptis šiuo adresu — vieton to galima pristatyti rapijiečiai skaitlingai su
te šiuo adresu: Rev. J. Bružikas, S. J.. 259, N. 5th Str., Brooklvn,
jaunimas skaitlingai susi Tėv. P. E. Yonkus 0. P. krikšto metrikus. Bet, ta sirinkę kieme ir šventoriu pė į Klaipėda ir 10 vai. 45
N Y.
min. kundoktorius sušun
būrė Vyčių klubo kamba 259 No. 5th St.,
da reikia dar gauti affida- je iškilmingai išlydi. Vil ka “važiuoiam”. Atsisvei
riuose išgirsti paskaitos
Brooklyn, N. Y.
vitus (pareiškimus) iš kavišky pasakęs dar su kinam, išsibučiuojam su
apie Lietuvos istoriją, kal
dviejų
Amerikos piliečių, diev J. E. savo Vyskupui, palydovą i s, nubraukiam
Paskaitą
bą
ir
žmones,
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos skaitė v kunigas Kripas.
kurie gyvena Amerikoj ir Kurijai ir Generalvikarui po ašarėlę ir traukinys
amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V.AJ'Užtrūko
kurie žino asmeniškai a- keliauju autobusu į gelž dunda toliau. —
kelias vaKulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— landas irbeveik
pie prašytojo gimimą. Ta Į kelio stotį, kuri yra atstu
visi įdomiai
(Bus daugiau)
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ. Ši knygutė yra neįkainuo klausėsi.
me pareiškime, kuris už i 5 klm. (3 am. mylios) nuo
Ateinančiame
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą Vyčių susirinkime, lapkri
pildomas po priesaika, pa miesto. Čia radau atvyku SVEIKATA—TURTAS
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia čio 3, vakare tarsimės ką
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
reiškėjas turi pareikšti se sį Kun. M. Katilių, pusbro vent.
Turtuolis atsižada ir turtų, kad
klausvti. Ji vra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina nors naudingo pradėti. Amerikos Jungtinių Val kančias žinias:
lį,
Didvyžių
kleboną
ir
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
20c.
sveikatų ir ją brangini, tai
jaunimas mėgs stybių konsulatas Kaune a) Visas žinias apie sa kun. Dr. V. Strimaiti, se įvertini
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,
Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- Hartfordo
kaip tai: reumatizmą, ranką koją gė
siuntinėje katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po į ta rimtai pasirodyti ir pa- prie prašymo gauti Ame ve, kaip tai: adresą, užsiė serėną. Traukinys į Kauna limą,
nikstelėjimą, nuovargi, ša't!,
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš- " Spalių
oi- \31, Lietuvos Vy rikos Jungtinių Valstybių mimą, kiek laiko gyvena išėio 5 vai. 10 min. Jis, iš ranką-koją tirpimą, dieglius, tuojau*
• pasą reikalauja asmeniš- Amerikoje, kur ir kada į- Vokietijos atbildėjęs, šnio reikalauk DEKSNIO GALINGOS
kus.
čiai
turėjo
savo
metinį
pa

sudarytos iš daug skirtin
Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę: silinksminimą (Halloween kai atvykti su tėvu ar su gijo Amerikos pilietybę ir kščia, dunda dabar toliau MOSTIES,
gą gamtos elementą iš tolimą svieto
kraštą, girią, visokią medžią alieją.
NEPAPRASTA KNYGELE!
per Lietuvos laukus. Ro šakną
šokius) mokyklos salėje. I motina ir atsinešti sekan taip toliau.
ir žolių: kuri turi savyje ga
b) Tiksliai nurodyti iš1 dos, jie dabar malonesni, lingą šilumą,
šildydama kaipo saulės
Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne Atsilankė daug jaunimo čius dokumentus:
spinduliais, sunaikina
romatišku*
1) Gimimo ir krikšto kur žino, kad prašytojas žiūri ir neatsigėri, juk jų skausmus
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių ir visi bei visos turėjo
Ir palengvina žmogui. Dekmetrikus,
paso yra gimęs Amerikoj, greit nebeišvysi, greit jais snio Galinga Mostu tūkstančiams pa
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje linksmą laiką.
pagelbės Ir tamstai. GARAN“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai
2) Tėvų vedybų metri c) Nurodyti tikrą savo nesidžiaugsi, nesigėrėsi. gelbėjo,
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
KASLINK
RADIO
čiau per 20 minučių, bet tuo trumou laiku suradau už
gimimo vietą ir laiką,
kus,
Dar paskutinis nenupiau- kius, aplaikysl palengvinimą ar pinf,gus grąžinam.
Kaikurie
lietuviai
vis
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose
3) Asmens liūdymą iš d) Nurodyti dėl kurių tas vasarojus linguoja
- sa I Aplalkom šimtus laiškų su padėkaknygose. Tai tik šventas žmogus gali taiD parašyti. klausinėja kada Hartfor valsčiaus valdybos su fo ' priežasčių negalima gauti vo pribrendusias ’varpas, Į vonėmls iš skirtingų pasaulio kraštą,
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir do lietuviai vėl pasirodys tografija, arba vidaus pa- tikslias metrikas iš mieš lvg sudiev sakydamas. Ro l kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
jtaip DEKENS OINTMENT.
ją šimtus sykių skaitytį, o jeigu ją kitam perleisi, tai Hartfordo Radio Stotyj • są arba net svetimšalio ti valdybos,
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
dos,
kiekvienas
medelis
vėl parsišauk naują. Tąja knygele gali naudotis na WHTH. Kolkas patys ne-' "liūdymą.
krąją Deksnio Galingą Most| Ir patai visada klausk taip: T)E, j e) Visas žinias apie pra tau lenkiasi ir sako su sekmos,
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be žinome, bet manome, kad ,
KEN
’
S
OINTMENT
Ir neklausykite
šytojo
gyvenimą
Ameri

diev, sudiev... Palydovai nei jokių kitų paslfllljlmų,
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku neužilgo. Svarbu tas, kad O žudymą iŠ Naujokų
kad kas Ir
koj
ir
apie
išvykimą
iš
kun.
M.
Katilius
ir
Jokusiūlytų.
kurie
nori
vėl
išgirsti,
kad
Komisijos,
kad
erio jokiais pinigais neįpirksi.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
hauskai šnekina mane, DEKEN
rašytų laiškučius į Hart- sa^ laisvas nuo karinės Jos.
Kun. J. Bružikas, S. J.
’S OINTMENT, tai tik Ūda
Suedish American Line bet man nesinori šnekėti, n pi ai kyši te tikrąją Deksnio Galingą
ford Times Radio Station, prievolės,
Kas norite įsigyti šitų knygučių kreipkitės:
Parsiduoda visur.
5) Pavardes ir adresus
Lithuanian Dept.
i širdį spaudžia, „graudu. MostJ.
“DARBININKO” KNYGYNAS,
pareikšdami, kad jie nori
DEKENS OINTMENT CO.
žinoti kada vėl lietuviai , žmonių, kurie dabar gyve- Rugsėjo, 21,1936
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
■Stotis po stoties, miestelis-}
Hartford, Conn.

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.
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MISIJŲ REIKALAIS

JAU 5990 UŽSISAKĖ ŠV. RAŠTĄ!

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURTĄ

AMERIKOJE GIMUSIU
GRĮŽIMO Iš LIETUVOS į
AMERIKA REIKALU '
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