z

\ DABARTIES f
! BILDESIUOS \

paremti katalikišką spaudą.

i

Leonas XIII.

s

DARBININKAS

Katalikų pareiga yra galingai

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

VYSKUPAS UžGIRlA
KUN. COUGHLINO
VEIKIMĄ

1

>

I

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Detroit, Mich. — J. E.
Vyskupas Gallagher tele
grama užgyrė kun. Char
les E. Coughlino veikimą
ir prašo, kad jis to veiki
mo nenutrauktų šalies ge
rovei.
Jo Ekscelencija pažymi, i
kad
kun.
Charles
E.
Coughlinas labai sklan
džiai aiškina Popiežių Le
ono XIII ir Pijaus XI en
ciklikas, ir kad tas reika
linga šioje šalyje palaiky
mui tikrojo amerikonizmo
ir tikrosios krikščionybės.

Tel. SOUth Boston 2680
366 W. Broadway
South Boston, Mass.
------------------
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Rooseveltas Vėl Išrinktas
ŠV. TĖVAS PERORGANI
ZAVO MOKSLU AKADE
MIJA

IŠVYKO KALVAITIS

VVashington, I). C. —
tu vėl išrinktas Franklir
Antradienį, lapkričio 3 d. D. Rooseveltas. Jo išrinki
1
Chicago, III. — Lapkri Jung. Valstybių preziden- mas yra istorinis. Prez
Roosevelt iš 48 valstybių
čio 1 dieną išvyko į New
1
SOVIETŲ TEISĖJAS
gavo 46 valstybes. Tik
vYorką konsulas p. AntaSUDEGINO
TEISMO
Maine ir Vermont valsty
! nas Kalvaitis su žmona.
t
RŪMUS
bių piliečiai pasisakė ui
Lapkričio 4 d. p. Kalvai
Vatikanas — Šv. Tėvas čiai išvyko į Lietuvą. Kal
Landoną.
Respublikonų
Maskva, Rusija — Šio partijos kandidatą. Prez
Popiežius Pijus. XI šiomis vaičio vieton konsulu yra
dienomis
perorganizavo paskirtas p. Dr. Mikas mis dienomis sovietų poli Roosevelt gavo 523 elektoPontifikalinę Mokslų Aka Bagdonas, buvęs Lietuvos cija areštavo teisėją De- rius, o Landon tik 8.
tVashingtone įvyko Šv.
demiją ir išleistoj bulloj pasiuntinybės sekretorius. midovą, komunistų parti
Prez.
Roosevelt gave
jos narį, kurį kaltina teis
Vardo draugijos suvažia
pažymi, kad mokslas pri24,628,962
balsu; Landor
mo rūmų padegime. Poli
vimas, kuriame dalyvavo
pažįsta dvasinės Esybės
sukilėliai užėmė
cija sako, kad teisėjas De- gavo 15,423,055: Lemke
apie 50,000 vyrų. Spalių
buvimą.
MADRIDO
AERODRO

I midovas padegęs teismo i gavo tik 616,406 balsus
27 d. suvažiavusieji atsto- ■
- Į
J. E. Kardinolas Pacelli.
MĄ
rūmus, kad sunaikintų vi-ji Pastarasis tik Massachuvai buvo susirinkę prie!
x
i
setts valstybėje pasirodė
Vatikano valstybės sekre
: sus rekordus. Jis per tris
VVashingtono paminklo. J.
torius. kuris dabar lanko
Madridas, Ispanija —
metus ėmęs iš kriminalis stipriausias. Jis toje vals
E. Arkivyskupas Curlevi
si Jung. Valstybėse, pas Sukilėlių kariuomenė, po tų kyšius.
Didžiausius tybėje gavo 120,733 bal
pasakė kalbą, kurioje pri
kirtas Pontifikalinės Mok- atkaklaus mūšio su rau- kriminalistus lengvai bau sus.
minė katalikams apie ko
siu
Akademijos nariu.
Kongresas ir Senatas
!' donųjų valdžios kariuome- sdavęs arba visai paleisvą prieš komunizmą. “Ko
taip pat liko demokratų
Iš amerikiečių moksli- ne, užėmė Getafe, svarbų davęs.
munistai”, sako Arkivys
aerodromą,
ninku Akademijos nariais komercijinįi
kupas, “yra pilni neapy-į
Vadinasi,
komunistinė kontrolėje. Į Atstovų Buyra paskirti šie: Dr. Ale- kuris aptarnaudavo Mad- j tvarka ne tik nesumažino |‘ tą išrinktą 327 demokra
kantos
prieš
Kata1! i >
xis Carrel iš Rockefellerio ridą. Taipgi sukilėliai užė- kriminalių
nusikaltimų, tai; 89 respublikonai; €
Bažnyčią. Jie mūsų la
instituto New Yorke. 1912 mė miestelį Leganes, ku bet žymiai padaugino. So progresyviai; 5 farmeriųbiausia nekenčia ir mus
I
m. jis yra gavęs Nobelio ris yra tik 6 mylios atstu vietų Rusijoje ne tik suau darbiečių; 8 dar nežinomi
pirmiausia atakuoja.” Ka
Roma — “Osservatoro
PENKI SUIMTI LOS dovaną už pasižvmėjimus mo nuo Madrido. Sukilė
turėti reikia
lalikai turi būti gerai pa-Į Romano" ir “Avvenirrc
gę komunistai tapo di Daugumą
ANGELUS
chirurgiioje.
Dr. David liai tvirtina, kad Madridą džiausiais kriminalistais, 218 atstovų.
siruošę
komunizmą at-Į d’Italia” du žymiausiu kaSenatą sudaro šiaip: 72
mušti. Komunizmas, kokįUĮ talikišku laikraščiu prane San Francisco, Kai lao- Birkhoff iš Harvardo Uni jie užims dar šią savaitę. bet ir jų vaikai.
demokratai
; 17 respubli
Madride
panika.
Unijų
versiteto,
žymus
matemaskelbia bedieviai komunis-j^ša, kad Ispanijos radika kričio 3 d. — Jūrininkų
tai, kaip užkrečiama bai-!‘lai
~ — Maskvos bolševiku streikas tebesitęsia. Yra i ikas. Robert Andrew Mil- komitetas išleido įsakymą ISPANIJOS SUKILĖLIAI konai; 2 farmeriai - dar
likan iš Kalifornijos Tech visiems darbininkams im i UŽMUŠĖ 1600 RUSŲ, VA bįečiai; 1 progresyvis; 1
šiauši liga plečiasi ten, vadovaujami
—
išžudo
susiorganizavę
“
safety
nologijos instituto. Geor tis ginklo prieš sukilėlius. ŽIUOJANČIŲ J MADRI j nepriklausomas, ir 3 dar
kur nėra socialio teisingu Ii mažiausiai 15,272 kunigu
crews” dėl vakarų laivų. ge Sperti, Jr., iš Cincinna- Ragina padvigubinti savo
1 nežinomi. Taigi demokraDĄ
mo, kur skurdas ir vargas ir vienuoles, 15 vyskupų ir
Penki
jūrų darbininkai ti,
! lai turi absoliutę daugu
Ohio universiteto. jėgas kovoje prieš sukilė
spaudžia darbininkus. Tai daugybę, pasaulionių ka
buvo sulaikyti Los Ange Hugh
i
mą Atstovų Bute ir Sena
Scott Taylor iš lius.
gi visų pareiga yra įgy talikų. Sunaikino bei sude
Lisbon, Portugalija —
les,
kurie prikalbinėjo Princetono £ universiteto
.----------------vendinti sociali teisingu
Madrido sunkioji artile te. Vadinasi, demokratai
gino 18.987 bažnyčias ir darbininkus nedirbti,•
chemikas, Thomas Hunt KOMUNISTAI PRARA rija buvo apšaudyta Ispa j galės be jokių trukdymų
mą pagal Kristaus moks vienuolynus. 37-se vysku
paimti į kalėjimą. Jie sa- Mor^an
Sukilėliai i Pravesti bile įstatymą.
iš Kalifornijos
DO PARTIJĄ
lą.
nijos sukilėlių, i_________ (
pijose iš 30.000 -kunigų kė buvo sukurstyti “flying Technologijos
instituto,
Lietuviai katalikai, dar daugiau kaip pusę nužu
šaudė iš keliatos mylių at-; Rinkimų kampanijos bu
sguadron”.
kuris
1933
m.
už
pasižyNew York — Komunis stumo.
bininkai turėtų dėtis į Lie
i vo labai smarkios ir gydyta. Bolševikai kunigu
mėiimus
moksle
gavo
No

tai
šiuose
rinkimuose
ne

Pranešama, kad jau Ma- vos- Bet pasibaigus rinki
tuvių Darbininku Sąjungą
SUDEGĖ BAŽNYČIA
labiausiai nekenčia.
belio
dovaną.
gavo
nei
50,000
balsų.
Ko

dridac
ir per ją kovoti skurdą,
dridas vra orarnVai
gerokai hnmhn
bombų HiaTIlS,
mams’ LandOnaS nUOSirSOUTIIBORO
munistų kandidatas į pre apdraskytas. 1600 rusų džiai
Mcxico — Šio1’? šalvie
evargą ir komunizmą. Pa
v
dziai prez. Roosevelt pa
maiiia
ir pasižadėjc
zidentus, Earl Browder, užmušta susirėmime sui sveikino
šalinę neteisingumą, dar sama 33 vyskupijos su.
------ .
Southbero, Mass. —Lap.
New Yorko mieste tegavo social-komunistais. Jie bu- remti jjo darbus valstybes
biniu kams daromas 1231 bažnyčia. Nuo kovo 4 d. — Šv. Onos bažnyčio
tik 31,900 balsų; komunis vo suimti prie Fuenlabra- gerovėje.
15
d.
105
bažnyčios
tapo
Taipgi
prez
skriaudas, mes pašalinsi
je kilo gaisras, kuris pa
tų kandidatas į guberna da. Tankai važiavo laužyti Roosevelt į sveikinimus
me ir komunizmo pavojų. atidarytos. Amerikos darė $50.000 nuostolių. Su
.............. tvorų, ’kuriomis
•
• 1 labai gražiai atsakė. Tau
torius gavo 34,307 balsus. geležinių
spauda buvo paskelbusi, degė auksiniai indai.
1
Spalių mėn. 16 d. Lietu Pagal įstatymus kandida I buvo apjuostas Madridas. I padaryti pridera kiekvie
kad
visos
bažnyčios
atida

Per valandą bažnyčia
Pirmas sniegas Lietuvo
nam geros valios piliečiui
vos karo aviacijos naikin tas į gubernatorius turi
reikėjo
je pasirodė spaliu 10 die rytos. 576 kunigai Mexi- buvo liepsnose,
priimti daugumos piliečių
coje registruoti , kuriems saugoti aplinkiniai namai tojų grupė iš 2.000 metrų gauti mažiausiai 50,000
ną. Bet jis neilgai laikėsi.
valia tose bažnyčiose lai nuo liepsnų. Kun. A. Mar aukščio mokėsi
mėtyti balsų, kad išlaikyti įregis MAUnluU b T V LN I U J Al i ištarmę ir teisėtai vyriau
Tuoj sutirpo.
sybei atiduoti pagarbą
kyti pamaldas. Chihuahua tino, ir kun. E. Schuster bombas Kauno šaudyklo- truotą partiją toje valsty
: Tai demokratiškas kelias
Taigi komunistai
valstybėje tevalia tik vie rizikavo savo gyvybes ir je. Bevykdant šį uždavinį, bėje.
C
Visoje Lietuvoje yra 788 nam
;
Žmogus gali turėti save
New
Yorko
valstybėje
kunigui
oficialiai išnešė
ir staiga lūžo vieno lėktuvo
Švenčiausiąjį
medicinos gydytojai, ku veikti. Toji valstybė prie
Madridas, lapkr. 4, Žmo-1 nuomonę, gali manyti, kac
i apatinis sparnas ir lėktu prarado partiją. Prieš ki
bažnytinius drabužius.
rių 727 yra Didžioje Lie pat J. V. New Mexikos
tus rinkimus , jeigu jie nes žiūrėdami nuo stogų dauguma piliečių suklydo
vas akimirksniu nukrito,
tuvoje ir 61 Klaipėdo valst. Turi 90.036 ketvir
norės savo kandidatus iš- ieško slėpynių. Sirena daž-įgali būti apsivylęs rinki
MADRIDO RAUDONIEJI savo liekanose palaidoda statyti, tai turės surinkti nai praneša priešo puoli-|mų pasekmėmis, bet ko
krašte. Veterinarijos gy tainių mylių.
BAIGIA PRARASTI PA mas jauną karo aviacijos
dytojų yra 118; dantų gy
12,000 parašų, ir mažiau- mą iš oro.
aukščiausioji šalies vy
Los
Angeles
—
Jo
Em.
SKUTINĘ
VILTI
lakūną
leitenantą
Bronių
dytojų — 484; farmacinin
riausybė pildys demokra
šia 50 piliečių parašų iš
; Šaboną. Velionis buvo gi kiekvieno apskričio New
kų 642; farmacijos magis Kardinolas Pacelli iškil
Nuo lapkričio 9 d. iki 15, tų žmonių valią, kol tei
Pinto mieste sukilėliai męs 1911 m. sausio mėn. Yorko valstybėje.
trų bei daktarų 2; chemi mingai pašventino Frisco
per visą savaitę Katalikų singu ir sąžiningu budi
kų, vaistininku ir provizo didžiulį tiltą. Lapkričio 7, rado likusias tris moteris. 5 d. Kauno apskr., Rau
mokyklose bus skaitomos rūpinsis visuomenės reika
garbus
svetvs apleidžia Sukilėliai užėmė du svar
rių 252 ir provizorių padė
dondvario valse., Biliūnų BRITŲ DARBO PARTI- paskaitos įvairiomis temo- lais, kol savo pareiškimais
bius geležinkelius tarp To
jėjų 390 ir medicinos fel .Ameriką, grįžta į Romą.
Bostone paskaitos ar darbais nesipriešins
kaime. Baigęs gimnaziją JA NETEKO 124 VIETŲ mis.
ledo
Aranjus
ir
Madrido.
čerių 216. Gydymo įstaigų
Prancūzija — Virš 100,bus skaitomos St. Cle- Amžinajam Vadui ir Jc
11930 m. jis įstoja į karo
Raudonųjų
avijacija
vei

yra 66, iš kurių yra 58 li 000 ex-kareivių, rugsėjo
London, Anglija — Dar- ment’s auditorijoje, Boyls- Bažnyčios įstatymams, to
kurią baigęs
orlai mokyklą,
goninės ir 8 sanatorijos. 11—13, nuvyko į Lourdą. kia. Du raudonųjų
sukilėliu
tarnavo kavalerijos pulke? bininkV nepasitenkinimas ton ir Ipsyich Sts lapkri- jai privalome atiduoti panušovė
:
Visose ligoninėse yra dau Turėjo taikos paradą. Prie' viai
iun
ctVri
Tačiau 1934 m istoio i Darbo partij o s at- cio 9, 10, 12 ir 13 d.d. nuo garbą ir teikti jai paramą
giau kaip 3,000 lovų. Lie Stebuklingos Panelės Švč. bombnešį. Tris juo skri ,
...
i, • • v* stovų darbais, rinkimuose 8 valandos. Paskaitas Prieš rinkimus buvo žo
dę
žuvo.
______
Karo
aviacijos
armin ų jaVg didelės reikšmės, skaitys žymūs mokslinin- džiu ir raštu netaip jai
tuvoje yra 322 vaistinės, meldėsi, kad Dievas duotų
mokyklą, kurią baigęs tar- j->arbo partįja neteko 124 kai. Patartina lietuviams, palankių pareiškimų prez
17 vaistų sandėlių, 8 che pasauliui taiką. Su jais
navo kavalerijos pulke. vįetų parlamente.
suprantantiems anglų kal- Roosevelto adresu. Pei
mijos - farmasijos labora buvo keletas kardinolu,
Tąčiau
1934
m.
įstojo
į
j
Konservatoriai
gavo
75
bą, tomis paskaitomis pa pirmuosius 4 metus prez
torijos ir keliolika įvairių vyskupų ir kunigų, buvu
LIETUVON
ligų gydymo ambulatori siu Pasauliniame kare ka
karo aviacijos karininkų vietas, Nepriklausomi 84. sinaudoti.
Roosevelt nebuvo be klai
Per
mokyklą, kurią išėjęs bu-!--------------------------------------------------------------------- ; dų. Prie jų, prieš šiuo:
pelionais.
jų.

J. V. PREZIDENTAS
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Berlynas — Pagal pati' kinčių informacijų, Rusi, joje bo’ševikai nužudė 42,New York,
Lapkričio\ 800 įvairių tikybų kunigų
1 d. atidaryta skulpto Solovkose, Naryme ir Tur
riaus P. Rimšos kuriniu kestane. Jų tarpe buvo aparoda Intemational Art pie 1200 graikų ortodoksų.
Center, 310 Riverside
Seatle, Wash. — Kun. J.
Drive, New Yorke. Paro-i Brogan, S. J. protestantų
da tęsis iki lapkričio 15 d. ministeriams davė reko
Verta kiekvienam lietu lekcijas. Visi džiaugėsi.
viui pamatyti.
K. P. J.
P. RIMŠOS PARODA
NEW YORKE

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

k PATARNAVIMA\

366WBR!ttLy/Ay«U.W]
Tr.L.;OBC/TOH 2680?

--------- *--------

£CoXuntXZ
vadovybė įvertindama jo
gabumus bei drąsą, ltn.
Bronių Šaboną buvo paskyrusi į naikintojų grupę,
kurioje jis tarnavo ligi
mirties. Spalių mėn. 18 d.
Itn. Bronius Šabonas buvo
iškilmingai palai d o t a s
Kauno karių kapinėse.
Tsb.

rinkimus, jis pats vieša
prisipažino, pažadėdama:
ateityje būti atsargesniu.
------------šeštadienį, lapkričio 7 dieną, 2 vai. po pietų iš ra- Taigi galima tikėtis, ka<
dio stoties WCOP, Boston vėl turėsime progos klau- praeities klaidos ir sveik?
sytis gražių dainų, kurias sudainuos p. Margareta kritika, padaryta prieš
rinkimus, vers prez. Roo
Grybaitė, ir gros South Bostono lietuvių jaunuolių or seveltą,
įvairius nauju:
kestras. Kun. Pranciškus Juškaitis pasakys kalbą.
sumanymus šalies ir dar
Prašome visų pasukti savo radio ant 1120 kilo- bininkų gerovei, vykdyt
cycles, 2 vai. po pietų. Radio skelbimus prašome pri pagal Jung. Valstybių de
duoti arba išsiųsti, kad gautume prieš arba šeštadie mokratiškos
konstituci
nį, lapkričio 7 d. prieš 10 vai. rytą.
[ jos.

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Lapkričio 6, 1936

DARBININKAS

2.
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VIETINĖS ŽINIOS

STANLEY’S RADIO SHOP

CARSUKAI.BLU

n

“Minstrel Show”
*

Šv. Petro parapijos choras praneša, kad “Minstrel Show” vaidinimo dienos permainytos. Vaidinimas
įvyks šiose dienose:
Šeštadienį, lapkričio (Nov.) 7 d., 2 vai. po pietų
vaikučiams. Įžanga 10 centų.
Antradienį, lapkričio 10 d., 7:30 vai. vakare vai
dinimas įvyks suaugusiems. Įžanga 35 centai.
Trečiadienio vakare, lapkričio 11 d., kaip buvo
skelbta, vaidinimas neįvyks, bet nukeltas į sekmadie
nį, lapkričio 15 dieną, 7:30 vai. vakare.
Šv. P. Par. Choras.
Sekmadienį, lapkričio 8
d. š. m. Šv. Petro par. baž
nytinėje svetainėje įvyks
Blaivininkų 49 kp. margu
mynų vakaras. Programą
susidės iš vaidinimų, dai
nų, eilių ir kalbų. Daly
vaus muziko Rapolo Juš
kos radio dainininkų gru
pė, svečių vaidintojų gru
pė ir kitos artistinės pa
jėgos. Taipgi pakviestas
kalbėti kun. K. Urbo
navičius. Pradžia 7 vai.

vakare. Įžanga 25 centai.
Nuoširdžiai visus kviečia
dalyvauti šiame šauniame
vakare, lapkričio 8 d.
Vaikams programa 3 va
landą po pietų. Įžanga 10
centų. Už tą. patį dešimtu
ką vaikai gaus ice-creamo.
Rengėjai.

DAKTARAI
Antradienį, lapkričio 3
E
vandenyne,
S. B. 2805-R
: d., Atlantiko
arti Governor’s salos, So.
LIETUVIS
Bostone prigėrė Juozas
Jakavonis, 18 m. amžiaus,
Išegzasniniioju akis
gyv. 279 Bolton St., South
priskiriu
akiniu?
=.
Boston, o jo draugas Vin
kreivas akis atitiesinu ir aniblijonišcas
Deveikis, 20 m. amž.,
i koše
akyse sugrąžinu
((aklose)
aklose)
gyv. 474 E. 4th St. išsigel
| šviesą tinkamu laiku.
į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
bėjo, kada 10 pėdų ilgumo
valtis apvirto. Nei vienas
| 447 Broadway, South Boston
EJ""*.................... ................... ........................ .
nemokėjęs plaukti. Jaka
vonis tuojau nuskendo, o
Deveikis šiaip taip pasie
kė kojomis smilčių iškilą
(SEYMOUR)
ir išbrido į krantą. Išėjęs
Lietuvis Gydytojas
į krantą, Vincas Deveikis
Taipgi priskiria akinius
apalpo, ir tik atsigavęs
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
pašaukė policiją, kuri at
nuo 2 iki 4 popieti], nuo 7 iki 9 vak.
plaukė laivu ir paėmus
Tel. South Boston 2712
Vincą nuo kranto, ieškojo
534 East Broadway,
prigėrusio Jakavonio, bet
SOUTH BOSTON, MASS.
negalėjo surasti. Vėliau
s......................
Tel.

lOPTOM ETRISTAS)

DR. J. LANDŽIUS

EI'

i Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS
i

Į

DR. M. V. GASPER |
I

i

Arti Munieipal Building

I
I

|

525 E. Broadway, S. Boston į
Ofiso' Valandos

i

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j
i5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
|sas uždarytas subatos 'inkarais irs
Jnedėldieniais, taipgi seredomis nuo |
12-tos dieną uždarytas.

i

ĮVAIRŪS skelbimai

|

Į

-

Į

PASIRINKITE

ra

Pasaulio oreičiausiaji
laiva savo kelionei
Lietuvis Dantistas

Į LIETUVĄ

DR. S. A. GALVARISKI

Asmeniškai lydimos

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

i

Tik 4 dien. per Atlantą
Kita Kalėdų ekskursija

Tel. So. Boston 2660

BERENGARIA

Lietuvis Dantistas

Gruodžio 9 d.

A. L KAPOČIUS

Užsisakykite geriausias vietas
iš anksto. Informacijų klaus
kite vietos agentų, ar

251 W Broadvvay, So. BostoD
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Rubntomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėllomia nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

I

CUNARD WHITE STAR
e ■ • w

k • •■

•x

•

• •

33 Statė St., Boston, Mass.

GERIAUSIA ŠILUMA

Geras ir garantuotas Oil Burneris duoda gerą šilumą; šeinii1 įlinkoms pasibaigia visi vargai;
tnei pelenų, nei dulkių, nei malkų
(REPŠYS)
kapot, nei anglių nešti. Kada šal
LIETUVIS GYDYTOJAS
ta atsuk, o kada šilta — užsuk.
Tai visas darbas!
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
Mes parduodam visokius Oil
278 Harvard Street,
burnerius.
ROLAND KETVIRTIS & CO.
p. Inman arti Centrai Sq.,
322 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Cambridge, Mass.
Tel. ŠOU. 4649.

JOHN REPSHIS, M. D.

kam

• v

.

NORTH BRIGHTON

BRONIS KONTRIM

i

GRABORIAI

DR. GRADY

‘BENDRAFRONTIEČiy
PRAKALBOS
•

** **

I S. BARASEVIČIUS IR I

JOSEPH W. CASPER I

**

' '

_ 9

GRUODŽIO 2 d
GRUODŽIO 16 d

I

-

ADVOKATAI

išvyksta iš Nęw Yorko
per Cherbourgą

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

LAIKRODININKAS
j valdžios, kad leistų Ame
Parduodu įvairiausios rū
rikon. Ši jam davusi tik
šies
auksinius ir sidabrinius
mėnesį laiko išsikraustyti,
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos i Tai esą per mažai laiko šeštadienį, lapkričio 7 daiktus. Taipgi ir pataisau.
amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V.•:Į tokiai kelionei pasiruošti. d., 2 vai. po pietų įvyks
366 W. Broadvvay
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— j Na žinoma, už tai reikia Šv. Petro par. choro “Min
So. Boston, Mass.
strel Show”, bažnytinėje
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ. Ši knygutė yra neįkainuo- į versti tokią valdžią.
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą. Ka!bžjo ir Michelsonas. svetainėje. Šis vaidinimas
žmogus turi iš klausymo Sv. Mišių ir kaip jų reikia I Jis
T;„ reikalavo, kad c<
__  skiriamas tik vaikams.
Smeto
klausyti. Ji vra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina na tuoj pasitrauktų iš Tesusirenka visi parapijos
20c.
MUZIKAS
Lietuvos valdžios ir tą vaikučiai pamatyti šio vai
Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- valdžią atiduotų Griniui ’.r dinimo ir linksmai pralei
RAPOLAS JUŠKA
siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po Sleževičiui.
st popietį.
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš Michelsonas gyrė Lenki Tėvai turėtų suprasti, Moko muzikos, piano
kus.
ją, o smerkė ir peikė Lie kad geriau vaikučius siųs ir dainavimo. SpeciaŠtai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę: tuvą. Visai natūralu, nes ti pas savuosius, o ne kur
les pamokas duoda
NEPAPRASTA KNYGELĖ!
p. Michelsonui jau nuo se kitur. Vaidinimas bus lie
vaikams.
Per visą sąvo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne niai Lenkija arčiau prie tuvių kalboje. Bus dainų,
Adresas:
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių širdies. Kovojant dėl Lie-. juokų ir šposų.
Antradienį,
lapkričio
10
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje tuvos nepriklausomybės,
98 Tonatvanda St.
d.,
7:30
vai.
vakare,
“
Min

“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai p. Michelsonas agitavo,
Dorchester, Mass.
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už kad lietuviai sutiktų pasi strel Show” įvyksta baž
Tel. COLumbia 8053
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose likti prie Rusijos, o atga nytinėje salėje suaugu
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. vus nepriklausomybę, pa siems. Tos pačios dainos,
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir juokė Lietuvos valdžią, juokai, įvairūs šposai.
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleisi, tai kariuomenę. Jau nebe pir Trečiadienio vakare 2 L St. LIQUOR STORE V
vėl parsišauk naują Tąja knygele gali naudotis na- mas sykis kaip p. Michel “Minstrel Show” neįvyks, y Parduodam geriausius ivai- v
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be- sonas giria Lenkiją.
bet nukeliamas į sekma Irių. rūšių TONIKĄ, DEG- ?
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Ų
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, kudienį, lapkričio 15 dieną.
Beje,
prisiminė
ir
apie
rio jokiais pinigais neįpįrksi.
Tai daroma, kad duoti
prezidento rinkimus. Pra- progos
Kun. J. Bružikas, S. J.
gausesniai miniai
■
šė
visų
nebalsuoti
už
LanKas norite isigyti šitų knygučių kreipkitės:
žmonių pamatyti. Sekma
doną, respublikonų parti dienis
“DARBININKO” KNYGYNAS,
laisvesnė diena
jos kandidatą, nes jis esąs visiems.yraTaigi
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
bus proga
“baisus žmogus”. Kalba sekmadienį, lapkričio
15
Visokiose įtalpose: Boiikonis, X
kalbėjo
p. ma, kad stambusis “ben- d., 7:30 vai. vakare pama Gorčiais
sargas su Deveikiu plau-! reikalais”,
ir Bačkomis. Visą U. Įį
drafrontininkas
”
—
advo

kiejo laiveliu ir ieškojo Kriukonis. Šis “ Laisvės”
tyti
“
Minstrel
Show
”
ir
S. firmą ir užsienio, pasirinki- g
Jakavonio, bet jo kūną ra- choristas pasigyrė,, kad katas, kuris buvo sutikęs pasidžiaugti mūsų jaunuo mas didžiausias ir įvairiausias. A
’OKILIAMS,
VESTUVĖMS, y
do tik kada vanduo nuslū Lietuvoje buvęs kalėjime kalbėti prieš Smetoną, tą £lių gabumais. Juoktis svei INAŠIUOSE
VAIŠĖMS ir RA- T
go. Jį rado su nulaužta ko ir koncentracijos stovyk i vakarą buvęs išvykęs kur ka. Atėję į ‘Minstrel Show’ I.IAMS. Specialiai kainos su- į)
Pristatėm greitai ir X
loje. Kuomet ten jam nusi ! ten kalbėti ir agituoti lie sustiprinsite sveikatą, nes Ą mažinamos.
ja ir apdraskyta burna.
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A
Paliko nuliūdime tėvus bodę tai prašęs Lietuvos tuvius, kad jie balsuotu tbus daug juokų. Dainos, x 11 vak'
X
už
Landoną.
T
Pašaukit
SOU-tli
Boston
1147
X
ir du broliu. Laidojamas
. ,
... vaidinimas ir šposai praTokios
‘
'
ta* kome^ljos juokins visus. Pasižymėki- 2 Pas J. STRIGUNĄ $
iš šv. Petro lietuvių par.
BAKERY
vaidinamos
“bendrafron- Jte dienas ir visi ateikite
J
A 1951. ST., SO. BOSTON, MASS. I
bažnyčios, šeštadienį, lap
Savininkai:
tiečių” fronte.
Buvęs. pamatyti choro vaidini
REAL ESTATE
kričio d 7., 9 vai. ryte,
J.
Trušas
ir P. Gelžinis
INSURANCE
Naujos Kalvarijos kapuo
mus.
Choristas.
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltą
CONSTABLE
TĖVAS
JAKAITIS
,
juodą
ir
baltą
duoną.
Reikalaukite
se.
✓ Justice of the Peace
NEBUS
North Brighton Bakery
Visokios rūšies apdrauda ir tei
Didžiausia apgavystė y- krautuvėse
duonos su raide “S”.
singas patarnavimas.
ra pretenduoti į valdovus
Studentas Antanas Jur-i 598 E. Broadvvay, So. Boston
Brighton Bakerv
Aukštai
Gerbiamas
kun.
ir neturėti tam sugebėji North
Tel. Šou. Boston 1761
64
Lincoln
St., Brighton, Mass.
gelaitis, southbostonietis, į
Jonas J. Jakaitis, MIC. A- mo.
Residenee:
Ksenofontas.
Tel. Stadium 8411
rašo “Darbininko” redak 120 Marine Rd., So. Boston merikos Tėvų Marijonų
Namu
tel.
:
Šou.
Boston
2483.
cijai, kad jis jau apsipra
provincijos viršinin kas,
tęs su Kolegijos darbu ir
lankydamasis South Bos
tvarka. Jis į savo darbų
tone, spalių 30 d., buvo
Telephone
programą įtraukė ir raši
SO. BOSTON
susitaręs pasakyti, lapkri
1058
nėjimą laikraščiui ‘Darbi
čio 8 d., Šv. Petro bažny
ninkui”. Tai labai gražus
čioje
4 pamokslus ir pra
SŪNUS
BAY
VIEW
! SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS
ir studentiškas pasiryži
kalbą Blaivininkų vakare.
Gerai
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
MOTOR SERVICE
mas. Dėkojame stud. A.
Tačiau spalių 31 d., gavo
Žinomas
BALSAMUOTOJAS
STUDEBAKER
Jurgelaičiui už pasižadėji I
jis telefoną iš Chicagos —
Bostone
TURI NOTARO TEISES
mą bendradarbiauti ir lin I
Automobilių ir Trokų
važiuoti namon. Lapkr. 1
Specialistas
j 254 W. Broadway, So. Boston
Agentūra.
kime sveikatos ir ištver
d., Tėvas Provincijolas
Tel. Šou. Boston 2590
Taisome visokių išdirbysčių auto
Dėl iai daugelio užkvietimų lanj
mės.
113
Ames
St., Brockton, Mass.
traukiniu
iš
Worcesterio
mobilius. Taisymo ir demonstravi
kysis sekančiose vietose: Eall RiTel.
390
mo vieta:
išvažiavo Į Chicagą. Taigi, ver, VVorcester. Fitchburg. Nevv j Guven. vietaBrockton
:
838 Dorchester Avė.
1 Hamlin Street
minėtu laiku jo So. Bosto-, Bedford, Brockton, Springfield,
Tel. Columbia 2537
ir E. Eighth St.
ne
nematysime.
Holyoke, No. Adams, Lynn, Salėm,
60UTH BOSTON, MASS
Tą dieną, vietoje tėvo ,Lawrence, Providence. Pavvtucket,
loe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
savininkai
Jakaičio sakys 4 pamoks VVoonsoeket, K. I., Manęliester,
Concord. Nashua, N. H. .Jei laikas
lus šv. Petro bažnyčioje ir leis,
jis mano aplankyti ir kitas
(KASPERAS)
Lapkričio 1 d., Lietuvių “
prakalbą salėje vienas iš vietas. Daktaras duos VELTUI
Lietuvis Graborius ir
salėje įvyko “Bendro fron- i
iškalbingų Marianapolio PATARIMUS kreipkitės, 327 TreBalsamuotojas
to” (kiti vadina bendru :
kolegijos kunigų - profe mont St. Pirmad., Antrad. ir šeš
TURI
NOTARO TEISES
tadieniais. 10—12; 2—5 ir 7—8
užpakaliu) prakalbos, šį |
Prisiekęs Advokatas
sorių.
494 East Broadway
vak. Sektnad. 10—12 vai.
sykį nebe Ispanijos, bet
South Boston, Mass.
PAMIRŠO IR RINKIMUS
Lietuvos reikalais. Mat
Tel. ŠOU Boston 1437
Residenee: 158 W. 7th St.
“bendrais frontais” užsi Veda visokias provas. Daro vi
Prieš rinkimų dienos po
Tel. ŠOU Boston 3960
sus legalius dokumentus
manė Smetoną Lietuvoje
pietį apie 1000 restauranPatarnavimas Dieną ir A'aktį
Radio
ir
gramafonas,
Amerikos
nuversti. Na, o be pinigų 317 E St. (kampas Broadvvay) tų ir tavernų savininkų
Europos programai, policijos
jog nenuversi. Todėl šį sy
susirinko į -Boston Beer irir orlaivių
South Boston, Mass.
Viskas i vie
kį buvo ne tik daroma ko- Telefonas: Šou Boston 2732 kompanijos įstaigą, 2nd ir ną radio ir signalai.
tik už $59.95. Ateiki
Tel. South Boston 0815
lekta, bet ir įžanga ima
D St., So. Bostone išban te ir persitikrinkite!
Namų: Talbot 2474
ma. Kadangi pasirodė,
dyti naują alų “Reliance”. Mes parduodame garsiausius
kad pinigų galima gauti,
Svečiai gavo paragauti ne laikrodžius, kaip tai: Hamilton,
tai bendrafrontininkai pa
tik alaus, bet ir užkan- AValtham ir Elgin.
Graborius - Balsamuotojas
sidarė labai karingi, jie.
i džiais buvo pavaišinti. Pataisom, mainom laikrodžius Patarnavimas dieną ir naktį
užsimanė netik Ispanijos
Pulk. Fr. V. Logan, Bos ir žiedus; perdirbant iš jūsų se(GRIGALIŪNAS)
Fanerai Home ir Rea.
sukilimą numalšinti, bet ir
ton Beer kompanijos iž|Do laikrodžio ar žiedo i naują.
ADVOKATAS
Lietuvoje Smetonos val
564 East Broadway,
dininkas supažindino sve ROLAND KETVIRTIS & C0.
322
Broadvvay,
So.
Boston.
598
East
Broadvvay,
džią nuversti. Tik duokite
čius su 100 metų senumo
So. Boston, Masa.
Tel.
ŠOU.
4649.
pinigų.
SO. BOSTON, MASS.
bravoro viršininkais ir pa
Pirmas kalbėjo p. Bimba Tel. 1761
Room 3 reiškė, kad toji įstaiga ne
Residenee:
iš Brooklyno. Jis ligšiol G
išeina iš Loganų rankų, ir
vien apie Rusiją kalbėjęs | 16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048 kad ji yra per 75 metus.
ir jos reikalais rūpinęsis, I:
Joje dirba nemažai lietu
GRABORIUS - UNDERTAKER
.. .............................................. —6
staiga patapo lietuviu patvių darbininkų, ir visi dar-1
Tel. So. Boston 3520
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
rijotu. Kalbėjo apie Lietu-'
bininkai gyvena Bostone.
SO. BOSTON, MASS. į
vą, o apie Rusiją nei gu-j
Besivaišindami pamiršo ir 258 W. BROADVVAY,
gu neužsiminė. Kadangi
Telefonas SOUth Boston 4486.
triukšmingus rinkimus.
DARBININKO namb
buvo pasižadėjęs kalbėti ir
366 Broadway,
Tel. Brockton 4110 į
BROCKTONO OFISAS:
garsusis “bulvių tūzas”. į
I
Sekmadienį Dr. Jonas S. I 16-18 Intervale Street,
South Boston, Mass
Montello, Mass. į
bet jam išvažiavus “kitais ■,
Mešlis
ir J. J. Romanas
i
•

EKSKURSIJOS

(GALINAUSKAS)

JUOZAS M. DILIS

• -

I

OUEEN MARY

Taipgi nuimu ir X-Ray

ĮVAIRŪS skelbimai

JUOKTIS SVEIKA

'

*

TEL. SO. BOSTON 0558

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

3

buvo nuvykę į Westfield
ir kalbėjo lietuvių svetai
nėje ir ragino lietuvius
balsuoti už demokratus.
J. J. R.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

F

•

JUOZAS B. GAILIUS
•

f «

-

VISKAS Už MAŽA KAINA

D. A. ZAIETSKAS

JOHN J. GRIGALUS

f

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

ADVOKATAI ŠALNAI

•

Penktadienis, • Lapkričio 6, 1936

3.

darbininkas
v

ĮVAIRENYBES ir

NEPAPRASTAS PATARNAVIMAS
IR PINIGŲ SUTAUPYMAS

&

MIRUSIŲJŲ JUROS EK- nos ir muzikos.
SPLO ATAVIMAS
j Tie patys dokumentai
Apskaičiuojama,
kad
Mirusiųjų jūros vandeny
je esama apie 39.000.000
tonų druskų, daugiausia
rusidėdančių iš kalio nat
rio ir magnio chloridų, ku
rie frakcinės kristalizaci
jos remiasi skirtingu dru
skų tipingumu.
Jūros eksploatacija pra
sidėjo 1930 m. vasario
mėn. Garinama saulės ši
lima didelėse atvirose aik
štėse. kur vanduo paduo
damas siurbliais. Garina
ma tol, kol tirpinyje gau
nasi karnalito pusiausvy
ra. Tos karnalito pavidalu
gautos druskos turi apie
20G kalio chlorido. Per
metus kalio chlorido da
bar pagaminama 25.000 —
30.000 tonų ir bromo 1.000
— 1.200 tonų.
Bedirbant
paaiškėjo,
kad druskų koncentracija
žymiai didėja einant gi
lyn: 105 m. gilumoje 1 lit
eras vandens turi 326 gr.
druskų, o paviršiuje —tik

rodo, kad Cortezo užka
riautuose kraštuose ispa
nų misionieriai 1521 —
1536 m. buvo įsteigę dide
lę daugybę pradžios ir ke
letą aukštesnių mokyklų.

I. J. Fox didžiaulia kailiniu Įstaiga Amerikoje pereitą šeštadienį užbaigė savo rudeni
ni kailiniu didįiį išpardavimą. Nežiūrint i tai, lietuvės dar valės pasinaudoti to išpardavi
mo nupigintomis kainomis jei parašys atvirutę ar laišką p Bernardui Koraičiui, kuris yra
I. J. Fox kompanijos lietuvis atstovas, kad jis atvažiuotu i jūsų namus su dideliu kaili
niu pasirinkimu. P-nas B. Koraitis dabar išvyksta j Bostono apylinkę 100 mylią atstume
nuo Bostono aplankyti lietuves su kailiniais. Taigi lietuvės pasinaudokite šia proga, pirksite kailinius ar ne, bet pasikvieskite p. Koraiti pas save ir pamatykite kaip puikiai atro
dysite naujausiais kailiniais apsivilkusios. Už p. Koraičio pakvietimą neturėsite jokiu išlai
du nežiūrint ar pirksite kailinius ar ne. Taigi, neatidėliokite parašykite laišką ar atvirutę
tuoiau!
N

SMEGENŲ PASLAPTIS

draugijų turi būti prakti
kuojantis katalikas.
Kiekviename didesnia
me mieste yra draugijų,
kurių nariai yra apsileidę
tikėjime. Užtat jaunimas
turi saugotis tokių drau
gijų ir tokių narių, nes yra sakoma: “Su kuo su| tapsi, tokiu pats patapsi”.
Taip kaip sveikas obuolis
i supūsta tarp supuvusių,
taip ir katalikas įsimai
šęs tarp nekatalikų pra
randa tikėjimą. Taigi sau
gokitės tokių draugijų ir
tokių draugų, kurie atme
ta tikėjimą.
Šią savaitę Petriniai su
kilo prieš Petrinius ir
stengiasi vieni kitiems
kailį išpliekti. Petrinių yra du bowlerių rateliai, ir
šią savaitę jiedu vienas
prieš kitą žaidžia. Nors
mūsų simpatijos buvo prie
i
jaunesniųjų, bet jie nega
lėjo atsilaikyti prieš to
kius ritikus, kaip: Švendris, Bražinskas, Livaitis.
Nors jaunieji pralošė, bet
vis kaip Petrinis nepasida
vė iki galo.

Prof. Hermannas Giersbergas, daręs sėkmingus
bandymus
su smegenų
Dresių ir Cloth Coat
translokacija, laikraštyje
Skyriuje
visuomet
“Forschungen und Fortsklauskite P-lės A. Kochritte” paskelbė savo pa
raitytės.
Ji lietuvėms
stebėjimus.
patarnaus
kuoširdinTam tikros operacijos
giausiai.
keliu, rupūžės smegenis
411 avashington street
translokavo jaunai varlei.
Ir ką jis pastebėjo? Var
lė pasidarė panaši į rupū
žę; galva išaugo platesne, fesorius varlės gemalui
negu paprastai tos rūšies regėjimo centrą išėmė ir
varlių, elgsena taip pat jo vieton Įdėjo nugaros
buvo kiek panaši i rupū I smegenų dalelytę, tuo no
žės, žodžiu, išaugo kažko rėdamas ištirti, ar iš nu
išmiegoti.
Dienomis jis
kia tarpinė tarp varlės ir garos smegenų galės susi
lankė ligonius, o naktimis
rupūžės būtybė.
Neužilgo švęsime Padėformuoti regėjimo cent
sutaisydavo jiems gyduo
Šv. Petro parapijos ba- konės Dieną. Šios parapi
Didžiausias varlių ir ru ras. Bandymas pavyko ge
Brolis Martynas, palai les. Kartą taip besidarbuo
zaras Įvyks lapkričio 8 jos rėmėjai rengia vištų
pūžių būdo skirtumas yra rai. Buvo ooeruoti du gy mintasis, negras, dominin
damas, Martynas prisimi
dieną. Parapijos jaunimas dieną. Per tris vakarus,
tas, kad rupūžės visą die vuliai ir abu regėjo kuo konas šiais laikais pasižy
774 p-r
nė, kad jis pamiršęs Die gražiai pasidarbavo lan
na praleidžia savo pačių puikiausiai.
būtent, lapkričio 22, 23 ir
mėjo stebuklais. Tūkstan vą. Nutarė palikti pasaulį
kydamas
namus
ir
rinkda24 d.d. bus išleista įvairių
Iš
to
profesorius
daro
čiai
žmonių
iš
Pietinės
ir
KI RIS I N TAS AMERI- įsikastuose urvuose a^vir atsiduoti Dievui. Tuo mas dovanas bazarui. Pa- paukščių.
Taigi
visus
KOJE SENIAUSIAS? Rusios Į lauka užpakali, išvadą, kad visa nervų si- Šiaurinės Amerikos skai- tikslu beldžiasi į Dominin
sėkmės buvo geros. Visi kviečia tų dienų vakarais
________
j tuo tarpu varlės tik trupu-Įstema yra tampriame ry- i to ji didžiu geradariu ir
konų Šv. Rožančiaus Vie žmonės mūsų jaunimą ma- ateiti Į bažnytinę svetainę
ti paskutičm’s
kojomis šy ir kad atskiri nervu užtarėju.
Pal. Martyno
nuolyno duris, prašyda
300 metų garsaus Har prasirebžder.a sau guoli.
centrai gali prisitaikyti šventė yra lapkričio 5 d. mas, kad jį priimtų ne Joniai priėmė ir apdovano- ir laimėti paukščių švenvardo universiteto sukak
jo gražiomis ir brangio- tems.
Patarnaus jauni
Varlė su rupūžės smege naujoms funkcijoms.
Pal. Martynas gimė Li
kaipo Pirmojo
Ordino nus dovanomis, kurias mas.
čiai paminėti buvo išleis nimis rodė dideli palinki
(XX.) ma mieste.
Peruvijoje, broliuką, bet kaipo Treti
tas specialus “Ecclasiorti- mą kasti, (rupūžės būdo
kiekvienas atėjęs i bazarą
g—-----gruodžio 9 d.. 1579 m. Jo
Sekmadienį, lapkričio 8
cal Review” numeris, ku bruožas), tačiau kasime ORIGINALUS BŪDAS tėvas buvo Don Juan de ninką - Padėjėją. Domi galės pamatyti ir isigyti.
Klebonas 'norėtų kiek- d. Šv. Vardo ir Marijos
riam P. Habik dokumen technika
buvo visiška.i PRISIVILIOTI PIRKĖ Porres, didingas Ispanijos ninkonų Vyresnysis ji pri
ėmė
ir
tas
pareigas,
že

vienam
asmeniai padėkoti, draugijų šv. Komunija,
tais Įrodinėja, kad seniau varliška, Drėgname smčJUS
riteris; jo motina Ona Ve- miausias visame vienuoly
sias universitetas Ameri ivje ji kasdavo gilia duo
lasąues buvo išlaisvinta ne'Martynas ėjo per devy bet to negali padaryti. Visi nariai ir narės turėtų
koje yra ne Harvardo, ku bę, ko paprastai varlės ne
Vis dar atsiranda žmo negrė iš Panamos. Don
Taigi viešai dėkoja savo ir atlikti savo pareiga ir pa
nis
metus
iki
paklusnumo
ris Įsteigtas 1636 m., bet daro. Judėjimo būdas bu mų,
nių, kurie
kūne ką nauja sugaisugal- Juąn^ Martynui gimus^ pa- paverstas stojo į Pirmą parapijos vardu už malo rodyti savo gyvo tikėjimo
“Colegio de Santa Cruz”, vo daugiau
nų jaunimo priėmimą ir ženklą. Kitą sekmadieni
vc<
]jvo savo žmoną ir išvyko
O
Jpanašus i ru- vę'jaj Viena batų krautuOrdiną.
Visas
pareigas
at

įsteigtas Meksikos mieste pūžės, regu varlės, ii ne- ve Paryžiuje sugalvojo o- i Tspaniją. Don Juan jau
dovanas. Malonu dirbti Sodalicidos draugijos šv.
v—
likdavo
ištikimai;
paklus

Kaip gražu
1536 m. vasarą. Kolegijo šoko, bet šliaužte šha •»IŽUr-7O>. riginalu būda prisivilioti tėsi pažemintų, nes jo sū
žmonėms, kurie atjaučia. Komunija.
numu
ir
nusižeminimu
buje indėnų diduomenės sū tik kiek greičiau, * O *■- a- pirkėjus. Mėnesiui pasi nus buvo panašus Į moti
Visi pasimatysime bazare. matant -jaunas merginas
vu
pirmutinis,
o
jo
artimo
nriimant šv. Komuniją.
rūs buvo mokomi lotvnų noji.
baigus, loterijos būdu nu na. Taigi Martynas iš pat
meilei
nebuvo
rybų.
kalbos, filosofijos, mediciAntruoju bandymu pro- statoma diena kad tos die kūdikystės dienų buvo ne
Per keletą savaičių šio- Tai ženklas jų dorybės.
nos pirkėjai gauna prekes apkenčiamas net ir savo Dabar, Brolis Martynas, je parapijoje patarnaus Ši sekmadienį giedos Ma
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KR A UTU VES veltui. Užtenka krautuvėj tėvų. B°t jis ango ir stip domininkonas, galėjo pla- Pranciškonas kun. AI- rijos draugijos choras, o
taloną rėjo dvasioje. Iš pat jaunų čiau veikti savo apaštala- phonsas Kazlauskas. Jis kita sekmadienį giedos
Pirkti pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves ir kitokius daik parodyti įpirkimo
Sodalicijos choras.
tus. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimok?.. nes jie parduoda švie ir pinigus gauni atgal.
dienu Martynas pasižymė vime tarpe Peruvijos lige- atvyko po atlaidų ir pasi
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
Ši originali reklama pa jo nuolankumu ir noru pa nių ir neturtingųjų. Jis liks bent dvi savaiti. Gera
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “ Darbininke”.
sirodė labai sėkminga — dėti kitiems. Paaugėjęs, stengėsi palengvinti viso- proga visiems ~žmonėms'..,K\tik iš spaudos išėjo
per trumpą laiką krautu Martynas padėdavo kai kį skurdą visuose gyveni- atlikti išpažintis pas sve- išleistos sekančios gies
mės:
PERKIN S SQ.
POVILAS BUSHMANAS
vė patrigubino personalą. i mynėms prižiūrėti namus; mo sluoksniuose. Jo vyrės- čia kunigą,
Viename
sąsiuvinyje:
CASH MARKET
Pasirodo,
kad
išsimoka
nieji
davė
jam
pilną
laispavargėlius
ir
neturtėlius
. ‘JUSTUS UT PALMA”, ir
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav. vieną dieną per mėnesi šelpdavo. Dažnai Marty- vę šiuose dalykuose. Kas
Jaunimo draugijos susi- “KRISTUS KĖLĖSI”. KaiTelephone Columbia 6702
430 Broadway,
Tel. ŠOU 312C veltui pardavinėti, kad tik
nas eidamas iš krautuvės dieną jis maitindavo du rinkime buvo paduota ke- pa 25c.
29 Savin Hill Avenue.
pirkėjų skaičius buvo pa su pintine valgomųjų dai- šimtus pavargėlių; kas lėtas kandidatų į narius.
K. ŠIDLAUSKAS
kankamai didelis. Šis bū ktų, nė pusę kelio nedaė- savaitę jis sunaudodavo Priimtas Alphonsas Jasai Telefonas: Plaza 1350.
DORCHESTER. MASS
918 E. Broadway
das
neseniai išmėgintas ir 4es ištuštindavo pintinę, du tūkstančius dolerių sa- tis. Į šią draugiją priima
45 Hampden St..
Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau Ice Creamą ir užkan Kaune.
Jis atiduodavo suvargu- vo geriems darbams. Ir vi- mi tik praktikuojanti ka
Tel HIGhlands 4855
džius piknikams ir visokiems
ciems žmonėms. Už tai siems jis tarnaudavo: Ne talikai jaunuoliai. Yra nu Graborius ir Balsamuotojas
ROXBURY MASS.
parengimams.
I
423 S. Paca Street
KIAULĖS — MUZIKOS gaudavo nuo motinos bar- grams, Ispanams ir Indi- tarimas, kad kuris pri
BALTIMORE, MD.
MĖGĖJOS
klauso
prie
bažnytinių
ti ir net mušti, bet jis ne- jonams. Kur tik ėjo, ten
nes bu- skleidė Jinksmumą ir pa5 Amerikos mokslininkai sustojo tai daręs,kad
f
tąja guodą. Jo pastangomis buvo įsitikinęs,
labai dažnai domisi to bausme
atlygindavo už vo įsteigtas našlaitynas ir
kiais dalykais, kurie Euro kaltes.
mokykla
neturtingiems Nuo spalių 19 iki lapkr. 1, — St. Andrew’s Church St., New Bri
poj visai niekam į galvą
vaikams.
Misijonieriai
ku
tam, Conn
Visas miestas tik ir kal
y neateina.
Nuo
lapkr. 2 iki 8, — St. Ann’s Church, 337 Woodward Str., JerUniversiteto bėjo apie Martyno geru nigai tolymuose kraštuo
sey
City, N. J.
prof. dr. Lidelvas, pav., mą. Išgirdo apie savo sū se per jį gaudavo gyveni
Nuo lapkr. 9 iki 15, — 259 N. 5th Str., Brooklvn, N. Y. (poilsis)
• v
pasiryžo ištirti, kuris iš nų ir Don Juan. Jis grįžo mo reikmenis. Kareiviai Nuo lapkr 16 iki 22, — 151 Rogers Str., Lowell, Mass.
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
naminių gyvulių labiausiai į Lima ir leido savo sūnų taipgi, per Martyna gau Nuo lapkr. 23 iki 29, — 36 St. George Str., Norvvood, Mass.
mėgsta muziką. Moksli į mokyklą, bet po keturių davo gvduoliu ir dažnai Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cieero, III.
ninkas nustebo, kai jo ty metų Martyną iš mokyk valgį. Ne veltui visa Lima
Nuolatinis adresas: Rev. J. Bružikas S. J., 259 N. 5th Str.
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brocrinėjimų rezultatai paro los ištraukė ir leido pas ii pavadino “Neturtingųjų Brooklvn, N. Y.
dė, kad pirmenybė šiuo atTėvu”.
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
gydytoją mokytis. Toks
žvilgiu priklauso pemuks- ^tJarįį
4tiko Mar.l Tokiais gerais darbais
liams, apie kuriuos iki sioi. tynui, nes
J jis galėjo
r
labiau Martynas leido savo diejuk visai kitain buvo gal-j atsiduoti artimui. Moks- nas iki sulaukė 60 metų,
vojama. Kiaulės esančios las jam sekėsi, ir netru- Visijjį kas kart daugiau LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINS
DRAUGUOS VALDYBA
muzikalesnės, kaip šunes, kus jis tapo gydyto jum. mylėjo ir kada jis 1639 m.
PO GLOBA MOTINOS iVČ.
ir daug greičiau reaguo
Pirmininkas Juozas Svairždya,
— Eva MarksienA,
Martynas gydydavo žmo mirė visas miestas, visa Pirmininke
601 6th SL, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
jančios į įvairius garsus.
VIce-PIrm. Jonas Galinis,
nes be atlyginimo. Jei kas Peruvija liūdėjo. Vien ži
Tel. So. Boston 1288
78 Marine Rd.. So. Boston, Mass.
nojimas, kad Martynas, I Vice-pirm. — Ona JankienS,
...“Aš matau pasaulyje iš pacientų jam pasiūlyda dabar
1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mase. Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
danguje,
galės Prot. RaftL — Elizabeth Ozelis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa
vo pinigų, tai jis labai nu
galingų pastangų, drąsių
Telefonas
81 Lafayette St.,
Fin. RaSt. Aleksandras I va Aka,
jiems daugiau padėti, pa ; m h. st. So. Boston, Mass.
liūsdavo
ir
sakydavo:
‘
Ar
1514 Colnmbia Rd.. S. Boston, Mass.
Worce«ter, 5 4334
Worcester, Mas?.
Tel ŠOU Boston 9282
bandymų pasiekti gražiau nežinai, kad išsveikimas lengvino pavargusių liūdėIždininkas Pranas Tuleikls,
RaSt — Marijona Markonint?,
109 Bowen SL, So. Boston, Mase,
sią idealą, kokį tik žmo yra Dievo dovana? Pini- sį. Ir Brolis Martynas ne- cin.
29 VVhipple Avė., Roslindale, Mass. iMaržalka Jonas Zalkis,
Tel. Parkway 0558-W
gaus protas gali nuvokti,• gus
7 VVlnfield SL, So. Boston. Masa.
išdalink
neturtin- apvylė pasitikinčius jame.
(Miniuke
Draugija laiko susirinkimus kas tre
bet, iš kitos pusės, bu joja’ Jiems,
i Tūkstančiai dėkoja Pal. 105 West—6thOnaSL,Stanlullut*.
So. Boston, Mass.
ti* nedėldlenl kiekvieno mėnesio.
BOSTONO APIELINKRS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė J
I 2 ral. po piet*. Parapijos salėj. 492
žemoji, aistra, kurios parvarkdart — Ona Mizglrdlenč,
Martynas,
sulaukęs
22
Martynui
už
išklausytas
jas Ir Distribntorlus CHARLES VVAYSHVILLE, pristato alų baliams, £
1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Masa. E. 7th SL, So. Boston, Mass.
maldas.
vyzdžiu,
kaip
tik
dabar
metų
amžiaus,
buvo
taip
Kasos
Globoja — E. Jannfionlenė,
restoranams ir ahidčms. Saukite: Ded. 1731.
-f
vai vakare, pobntnytln*) avė
matome žmonių gyveni užimtas darbu, kad retai Antanas J. Jurgelaitis. 1426 Columbia Rd., So. Boston. Mase. TtaM
1n4!j
Draugija savo susirinkimus laiko kaa Visata draugijos reikalais kretpkltta
me” (Kettleris).
1 kada gaudavo visą naktį Providence Kolegija.
antrą utarnlnką mėnesio
pu protokolų raMalnk*.
• v
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PALAIMINTASIS MARTYMAS DE FOfflES,
DOMINTOS

Dptrnifn 7inin«s
Detroito ZJniOS
ŠV. PETRO PARAPIJA
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JONAS GREBLIAUCKAS

KUN. J. BRUŽIKO S. J. ADRESAI:

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
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I DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
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DARBININKAS

v

DSRBINIRKSS

Penktadienis, Lapkričio 6, 1936

Darbininkų Ateitis Krikščionybėje

(THE W0RKER)

katalikų šventovę Liurdą
ir rado sąrašus nužudytinų asmenų, o jų tarpe pir
moj vietoj Liurdo vysku
pą Gerlier.
Šitas įvykis parodo, kad
komunizmas ir bolševiz
mas yra neabejotinas vel
nio išradimas ne ką kitą
daryti, kaip kovoti su ti
kėjimu. Komunistams bolševikams nepakenčia
ma ir toji vieta, kur nelai
mingi ligoniai atgauna
sveikatą. O kada pasauliui
atsidarys akys pakelbti
bolševizmui karą!

Kibirkštys

/

... 6,775 j
“Aš nežinau ar rytoj dar Mokytojų
LIETUVIŲ RADIO
Y. už tai, kad jis leido lie
.. 8,800
dirbsiu ar ne. Gali ateiti Gydytojų
PROGRAMOS
tuviui bolševikui kalbėti
260,000
jaunesnis ir pasisiūlyti į Kareivių ....
apie komunizmą.
196.350
Darbininkų
mano darbą už mažesnę
Lietuviai didesniose ko- Pasipiktinęs lietu vis
815.351 lonijose turi lietuviškas, šiaip rašo laikrašty “AmeEntered as seeond-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, algą. Tada aš būsiu nuo Ūkininkų ...
Mass. under the Act of March 3, 1870
darbo atleistas. Kaip pra
radio programas. Geras rika”: No. 44:
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
gyvensiu?
Kas
bus
su
ma

Į metus nužudyta 1,649.- daiktas skelbti lietuvišką “Praeitą šeštadienį klauAct of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
no šeima?” Taip nekartą 769 žmonės.
idėją, lietuvišką dainą ir siau radio programos iš
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
muziką per radio. Bet ka- Į WMBQ. Ir kaip nustebau,
frūpinasi
ir
galvoja
darbi

Domestic yearly ............
$4.00 Amerikoje metams ... ............
UOQ
Darbininkai
turėtų
žino

da per radio pradedama ^ai • išgirdau komunisto
Foreign yearly ..............
Užsieny
metams
....................
$5.00
$5.00
ninkas. Jo uždarbis men
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00
ti,
kad
bolševikai
tik
tol
skelbti lietuviams svetiMatusevičiaus
negali jis sutaupyti
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2J» kas,
apsimes
darbininkų
reika

mos
idėjos,
tai
peiktina
ir
1
Programoj).
p.
ir pasidėti apsaugai nuo
DARBININKAS
...
’
r
Matusevičius
duoda
kalbe366 West Broadway
South Boston, Mass. nedarbo ar kitos nelaimės. lų gynėjais, kol jie įgaus smerKrina.
iti visų partijų atstovams;
Telephone SOUth Boston 2680
Ir supranta jis, kad vieno galybę, paskiau jie žiūrės Štai vienas pasipiktinęs’jisturb5tmįno kad jis
balsas nieko nereiškia. tik sau naudos. Tas ne lietuvis protestuoja jpries tolerantingas ir plačių pa_ ” žmogus, jei lygiai , Komunistų spauda pla
Reikia dėtis į organizaci sunku suprasti. Koki gali radio
radio nrnoT^mnę
programos vpdpiu
vedėją op. žiūrų
būti
vienybė
ir
užjauti

čiai rašė, kad į Jung. Val
ją, kuri jį užtars, išreika
Matusevičių, Brooklyn, N. visus traktuoja.
mas,
kur
nėra
Krikščioniš

laus jam tinkamesnį atly
“—
—________
“Mano manymu, jis la stybes atvyko iš Ispanijos
kosios
meilės?
Tik
gyven-j
delegacija, kurion įeinąs
Kaip daugelio tikėtasi, Rooseveltas antru atveju ginimą, didesnę apsaugą
darni
Kristaus
mokslu
ir “pranciškonų kun. Luis
liko išrinktas prezidentu. Kad jis laimėjo, tai nieks darbe. Bet čia labai svar žmonės tegali atsiekti tos
Sarasola
”. Toji delegacija
Ak | a!MR
ties — lygiomis traktaviperdaug nesistebi, bet kad laimėtų tokia milžiniška bu darbininkui žinoti, kad
ni»
LHinitiii
mo.
Komunizmas
neigia
>
vienybės
ir
remianti Madrido valdžią.
balsų didžiuma, tai jau to nesitikėta. Amerikos pre tik organizacija, paremta įi reikalingos
meilės.
Per
Kristų
žmonės
|
tautiškumo
idėją,
skelbia,
Iš Vatikano pranešama,
tiesomis te- į —------------------ .
zidento rinkimų istorijoje nėra buvę tokio lengvo ir amžinosiomis
gali duoti jam pagalbą. Iš Sa]į įsteigti tvarką, pada- Šiomis dienomis dažnai klasių kovą, smerkia pri kad Luis Sarasola yra pa
nulemiančio laimėjimo. Iš 48 Jungtinių valstybių tik nekrikščioniškų organiza- idyti rojų žemėj, nušluos girdime sakant, kad ko vačią nuosavybę,. atima metęs tikėjimą. Vadinasi,
dvi — Maine ir Vėrmont — pasisakė prieš Roosevel- cijų darbininkas negali ti tyti verkiančiam broliui a- munizmas panaikins skur religinę laisvę ir visokią komunistai klaidino savo
kitokią laisvę, kuri nepa- skaitytojus.
tą, visos kitos didele balsų didžiuma išrinko jį ant kėtis sau apsaugos, nes šaras, įgyvendyti meilę ir dą ir vargą ir visi žmonės ^ka
JV.
..
komunizmui. Tad
ram terminui. Tuo būdu Amerikos visuomenė pareiš joms žmogus yra tik išto- brolybę. Be Kristaus nesi
džiaugtis^ pasaulio žmogus iš prigimties turi
kė pasitikėjimą Roosevelto politikai ir paliko jį toliau bulėjęs gyvulys ir su juo liaujama kova, vargas ir linksmybėmis. Daleiskime,
prieš tokias idėjas Lietuvių socialistų orgabadas. Pasaulio istorija kad taip įvyktų, kad ne“ teisę
vairuoti turtingą ir milžinišką šalį, kuri užima vieną taip apseinama.
(skelbiančias tik mirtį) nos ‘Naujienos’, bepolemitai liudija.
i
iš stambiausiųjų pozicijų pasaulio valstybių tarpe.
bebūtų skurdo, visi turė kovoti, jų netoleruoti.
su dienraščiu
į zuodamos
Pažiūrėkime
į
Rusiją.i
tų užtektinai turtų džiaug “Geras lietuvis nė ko “Draugu” apie Ispanijos
Daug kalbama apie Roosevelto ekonominę politi
Pagalbą
ir
apsaugą
dar

Tenai buvo žadėta viską'
ką, tiek daug, kad tame nuomonių mišiny sunku susi darbininkams duoti, bet bininkams suteiks ta or- tis gyvenimo linksmybė munistinių pramogų ne komunistų žiaurumus užgaudyti ir tiksliai išspręsti, kiek svarbių atmainų jos davė vargą, skurdą ir i ganizaija, kuri yra jų pa mis, ar tada žmonės tikrai skelbtų, nes tai tiesioginis I baigia šiaip:
v•
ir Kristaus suorgani būtų laimingi? Ar netur jų parėmimas. Geras lie “Barbarai, kurie šitaip
įnešė į Amerikos gyvenimą ir kiek jos turės įtakos į žiaurią
vergiją. Bolševi čių
tuvis, tolerantingas ir
šios šalies ateitį. Tačiau kiekvienam aišku, kad Roo kai,51 “darbininkų užtarė zuota, kuri laiko žmogų tas yra vienatinis blogas plačių pažiūrų, nuo tautos elgiasi, be abejonės, atlie
sevelto Naujoji Tvarka suvaidino didelę rolę. Ji išju jai” nužudė milijonus kilniu Dievo sutvėrimu, neduodąs žmonėms gyve atsiskyrusio lietuvio ko ka ir aršesnių darbų. Be
neįkainuojamą nimu džiaugtis? Ką apie munisto nelaikys lygiomis reikalo “Draugas” apsilei
dino kraštą iš sustingimo, kurs Hooverio laikais buvo žmonių, milijonus badu turinti
brangenybę
— sielą. Krik tuos, kurie kūno ar proto su savo viengenčiais”.
do ir neparašė, kad Ispa
prieinąs liepto galą ir buvo jau gresiąs griežtu socia numarino. O GPU, arba ščioniška Darbininkų
ligų perblokšti dejuoja ir
ornijos respublikos gynėjai
liniu perversmu. Žmonių dvasia atgijo, pasirodė opti čeką, 1927 m. skelbia se .ganizaija pirmuosius da- verkia per ilgus metus li
savo priešus ne tik žudo,
mizmo aušra. Nedarbas, tiesa, nedaug ką sumažėjo, kantį raportą. Nužudyta: į lykus ir stato pirmą ir jo- goninėse? Kas jų gyveni
bet
ir išsikepę suėda!”
v•
bet žmonės buvo išgelbėti nuo bado valdžios pinigais, Kunigų ...
.. 1,243 j je darbininkas gali tikėtis mą pradžiugins? Kokią
Vadinasi, “Naujienos”
kurių Rooseveltas nebijojo skolinti ir nesigailėjo nau Inteligentų
365,250 rasti pagalbą.
T paguodą ir suraminimą
neabejoja, kad “respublidoti. Čia jam prikišama išlaidumas ir lindimas į sko
komunistai
jiems
gali
duo

kiečiai” atlieka ir aršes
•v
las. Į tai Prezidentas vienoj savo kalboj labai aiškiai bu, kiek žmonių badu išmirs, by tiktai jo idėja prigy ti? Nuvesk komunistą prie Užsienių laikraščiai ra nių darbų. Jos tik įžiūri
atsakė: valstybės skola užaugo šešiais bilijonais do tų, bet vis dėlto susiprato, kad jei visi išmirs, tai ne ligonio lovos, prie mirš šo, kad Rusijos tironas “Draugo” klaidą, kad ne
lerių. Tas tiesa. Bet — pusantro bilijono išmokėta ve bus nė ant ko savo eksperimentų daryti. Todėl jis tančio, prie kapo, ir jo iš Stalinas rimtai sergąs. Jo parašė, jog “respublikieteranams, kurių bonai prinoks tik 1940 m., vadinasi tuoj nušoko ant NEP’o (naujosios ekonominės politi kalbos nebėra. Negali jis buvusis gydytojas atleis- čiai” savo priešus “išsike
faktinai jau atmokėta pusantro bilijono skolos, nes kos), kuri leido smulkią privatinę prekybą. Čia, žino tam nelaimingajam su , ta ir paimtas kitas, bet jo pa ir suėda”. Taip, Ispani
jau buvo griežtas pasukimas nuo komunizmo teikti valandėlės džiaugs sveikata negerėja. Yra joj vienas ‘respublikietis’,
tie pinigai turės būt veteranams grąžinti. Gi likusieji ma,
principų. “Ištikimieji” gryno plauko komunistai pra
gandų, kad jis manąs at- kaip pasakoja Ispanijos
pusketvirto bilijono buvo išleisti maitinimui žmonių dėjo zurzėti, bet turėjo nusileisti prieš Lenino autori mo.
■
į Ameriką gydy pabėgėliai, Murcia mieste
ir suradimui jiems darbo, taisant kelius ir šiaip jau tetą. Ta naujoji ekonominė politika nors sudarkė ko Koki graži yra Kristaus važiuoti
tis ; paskiau aplankyti
organizuojant visokios rūšies statybą. Tie pinigai pa munizmo vardą (“komunizmą” dabar jau reikia ap Bažnyčia, koks stebėtinas Meksiką. Aišku, Meksiko gatvėje nušovė kunigą.
Paskui priėjęs nupiovė
siliko Amerikoje, išgelbėjo žmones nuo bado ir su juo drausti svetimženkliais), bet davė rusams “peredyš- Jos mokslas. Nieko nėra je, kur Bažnyčios yra us- kunigui ausį, ją iškepė ant
surištųjų riaušių ir padėjo kurti krašto kultūrą. Tai ką” — progą atsikvėpti. Vargais negalais * nuo bado pasauly taip didingo, taip I naikintos arba uždarytos, sukurtos ugnies ir, miniai
kilnaus, kaip matant ka
buvo krašto apsigynimo fondas. Tuo tarpu Roosevelto apsiginta.
talikiškas
sielas nelaimė kur Katalikų persekioji šūkaujant, ją suvalgė.
Leninui pasimirus, komunistai griebėsi už gal se, varguose
pirmtakūnai, kelių dešimtų metų eigoje paskolino Eu
ir skausmuo mas nesibaigia, Stalinas
ropos valstybėms dvidešimts vieną bilijoną dolerių. vos, kas čia daryti. Komunizmo principai įlaužti, jų se kantriai kenčiant. Jų jausis kai namie...
Dabar Europa tų skolų atsižada ir visa ta milžiniška vadas miręs, nėra kito, kurs savo autoritetu galėtų kūnas kenčia, bet iš to su Keista, už pavogimą pie-'
pinigų suma yra žuvusi. Taigi klausimas: kuri skola užpildyti komunizmo neprieteklius — reiškia, “revo vargusio, išbadėjusio kū i no kvortos našlaitė merliucijos laimėjimai” pavojuje. Tada naujasai sovietų no blykšti vidujinis džiau I gaitė gauna ilgą laiką ka- Spalių 25, Šv. Kazimiero
atnešė kraštui daugiau naudos?
Toki argumentai toli neša. Juos suprato Ameri vadas Stalinas vėl griebiasi komunizmą sustiprinti gsmas, atsidavimas ir ra • Įėjimo, o tokiems bešir- parapi joje, Worcester,
kartu jis kreipia ypatingą dėmesį į ūkininkus. mybė.
kos darbininkai ir pareiškė pilną pasitikėjimą ekono- i(' Šiuo
džiams tironams kaip Car- Mass. įvyko 25-tas Piln.
kurių komunistinė sistema nieku gyvu negali sugruminei Roosevelto politikai. Įdrąsintas tuomi Preziden i muiluoti, nes ūkininkai - valstiečiai yra organiškai Didžiausi žmonių prie denui ir• v Stalinui leidžia Blaiv. Seimas. Tos organi
zacijos pirmininkas kun.
tas stos į darbą su nauja energija, vengs padarytųjų' priešingi komunizmui. Stalinas puolėsi prievarta vals- šai yra tie, kurie tyčiojasi ma maišytis v •žmonių tar Švedas, MIC. laikė šv. mi
klaidų ir vairuos valstybės vairą vis saugesnėn kryp tybinti ūkius, organizuodamas taip vadinamus sovcho- iš Kristaus ir Jo Bažny pe, laisvai važinėti, Keis- šias. Kun. Jagminas, MIC.
T.
tim
K. zus bei kolchozus, kurie yra ne kas kitas tik milžiniški čios, kurie nori išplėšti iš j tas pasaulis,..
sakė pamokslą. Laikė šv.
žmonių širdžių Išganymo
I
sovietų dvarai, gi ūkininkai virsta baudžiauninkais mokslą, mokslą be kurio NORĖTA IŠSPROGDINTI mišių suvažiavę atstovai
priėmė šv. Komuniją ben
bei kumečiais. Kiek ten buvo pasipriešinimo, kiek ū- gyvenimas yra nepakelia
LIURDĄ
v
•
drai.
Žmonių buvo pilnutė
kininkų ištremta ir kiek jų nužudyta, mes gauname mas kryžius. Turtai nepa
tik mažas tų žinių nuotrupas, bet pigiai galime įsi darys žmonių laimingais.
Prancūzijos policija su- lė bažnyčia.
Po pietų mokyklos sve
vaizduoti, su kokiomis šeimyniškomis tragedijomis bu Tikroji žmonijos laimė y- sekė komunistų sąmokslą
tainėje
prasidėjo
posė
vo surištas tas naujas ekonominis perversmas. Atvi ra Kristaus moksle.
T. išsprogdinti viso pasaulio
džiai. Atstovų iš įvairių
Tasai klausimas, ar bolševikijoje yra komuniz roj kovoj valstiečiai buvo nugalėti, bet jie panaudo
kolonijų suvažiavo skait
mas. atrodo keistas. Kaip gi komunistinėj valstybėj jo kitokį ginklą — sabotažą. “Nedirbsim, tegu jie
lingai. Geriausiai pasiro
nebus komunizmo? Tai lyg kas pasakytų, kad maisto stimpa badu!” Ir mužikai pradėjo vykdinti savo padė So. Boston, Worcester
sandelyje nėra maisto. Ką gi — gyvenime taip pasi sirįžimą. Velkasi koja už kojos, neva dirba, bet nieko
taiko, kad tuščioj krautuvėj jau nebėra prekių, pali nenudirba.' Ir vėl maisto neprieteklius, ir vėl badas
“Darbininko” No. 85, lapkričio 3 d., 4 pusi. ir Cambridge. Išrinkus
ko tik iškaba ant durių. Klausimas apie esimą ar ne- žiūri į akis.
Gerb. K. straipsny antrašte: “Lazda muša abiem ga seimo valdybą, kurion pa
esimą komunizmo sovietų valstybėje, ypač pradeda
Su sabotažu sunku kovoti, nes negalima sučiupti, lais” įvyko keletą zeceriškų klaidų, būtent, pradžioje teko A. Zaveckas iš Cam
aiškėti, susiginčyjus dviem laikraščiam — komunis kuris darbininkas sabotažuoja, gi kada sabotažninkų straipsnio šiaip išspausdinta: “Darbininke” buvo ra bridge į pirmininkus; p.
tinei “Laisvei” ir socialistinėms “Naujienoms”. Pir- atsifrandą tūkstančiai, tuomet valdžia bejėgė. Imtasi šyta, kad patriotiniu atžvilgiu neapsileidžia pasaulio- Mankus vice pirm.; rašti
masai (“Laisvė”) pripažino, kad Sovietijoje dar toli visokių priemonių. Įvesta amerikoniška “efficiency” nims inteligentams”. Turėjo būti: “Darbininke” buvo ninkavo dvi jaunos pane
lės: Vengraitė ir Piktalyiki komunizmo, nes ji tik į socializmą tebežygiuoja. sistema. Nustatyta kiekvienam ūkininkui, kiek jis
rašyta,
kad
patriotiniu
atžvilgiu
kunigai
neapsileidžia
tė, prasidėjo seimo darbai.
“Naujienos” tuomi pasinaudoja ir įrodo, kad Rusijo per dieną turi nudirbti. Jei to nepadaro, tai jam pripasaulionims
inteligentams.
Visupirma įvairūs sveiki
je komunizmas yra buvęs (bent kariškasis komuniz seina badauti. Tačiau nė tos priemonės nepagelbėjo.
Trečiame
paragrafe,
kuris
prasideda
šiaip:
“
Ta

nimai nuo vietinių ir sve
mas), bet jis neišsilaikė. Dabar sovietai, dar nepriė Komisarai neįstengė sabotažo nugalėti. Sovietų val
ję prie socializmo, kovoja su komunizmu ir žygiuoja džiai vėl prisiėjo nusileisti. Stalinas suteikė ūkinin čiau jeigu jau taip stropiai jėškoma lazdos kunigams čių dvasininkų. Praeito
į kapitalizmą.
kaitis teisę Apdirbti bent po sklypelį žemės savo rei mušti už tariamąjį jų carizmą palankumą...” Turėjo seimo protokolas skaity
Ta pažiūra atrodo teisinga, bent tuo atžvilgiu, kalams. Rezultate komunizmo principas vėl nukentė būti: Tačiau jeigu jau taip stropiai ieškoma lazdos tas. Raportai centralinės
kad mes, atkirsti nuo bolševikijos Kinų siena, iš šykš jo. Tuo būdu nė nežinia, kokia ištikrųjų yra sovietų kunigams mušti už tariamąjį jų carizmui palanku valdybos ir kuopų išduota.
Iš viso pasirodė, kad ir
čiai gaunamų žinių galime tik apytikriai spręsti apie ekonominė sistema. Komunizmo jie patys prisipažįs mą...
ta dar neturį. Nėra nė tikrojo socializmo, nes prie jo
esamą ten padėtį.
Ketvirtame paragrafe, kuris prasideda šiaip: sunkiais laikais, blaivybės
Ir ištikrųjų rusiškojo komunizmo eigoje mes ma- bolševikai tebežygiuoja. Perilgai žygiuoja. Belūku- “Basanavįčius, polemizuodamas su lenkais, savo labui nemažai darbuotasi.
tome labai keistų zigzagų. Kaip tasai tarp lietaus lašų riuodami socializmo, ar tik neatsidurs nacionalizmo straipsniais rašydavo rusų kalba ir talpindavo juos Posėdžiai buvo gyvi. Dis
v 1_4 ’ —
.
• Y* * J
*
_____ » >-->*
Nacionalizmas dar 1.^1
kol kas raudonai nudažy narizmui atsidavusiame...” Turėjo būti: Basanavičius, kusijų įvairiais klausimais
šokinėjantis
čigonas,_____bolševikai
mečiojasi
ir •šen irY. krypty.
ten. Leninas ir jo uoliausieji pagelbinlhkai (dabar jau tas ir tebeturi komunizmo iškabą, bet tai jau tik tuš polemizuodamas su lenkais, savo straipsnius rašyda netrūko.
nužudyti) išsyk pradėjo verstis griežtu komunizmu. ti žodžiai. Kokia ten bebūtų dabartinė sovietų ekono vo rusų kalba ir talpindavo juos carizmui atsidavu Išrinkus Centro valdybą,
seimas užsibaigė. Kitoje
Bet, kaip tas neįgudęs dainorius, jie pradėjo peraukš- minė bei politinė būklė, vienas dalykas yra tikras:
siame...
salėje, worcesteriečiai su
tai, pagavo “gaidį” ir turėjo nuo tono nušilfelsti. ]Lehi- eksperimentai su komunizmu nepavyko, nevyksta ir
Gerb.
Autoriaus
K.
atsiprašome
už
padarytus
ne

rengė šaunią vakarienę at
ido ir
nepavyks. Komunistai, rodos, tik tam sutverti, kad įnas tuoj pamatę, kad komunizmas veda prie bau_
_ nepavyks.
malonumus.
K.
stovus pagerbti.
Buvęs
visiško rusų tautos išnykimo. Nors jam buvo nesvar- rodytų komunizmo netikslumą.

Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------------- by--------------SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCLATION OF LABOR
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Klaidų Atitaisymas

Penktadienis, Lapkričio 6, 1936

f ŠV. VARDO DRAUGIJOS
vieno pagrindinio dėsnio,' Pastaraisiais gi laikais,'
ĮVAIRYBIŲ VAKARAS
kurio prisilaikymas būtų1 kada turtų koncentracija1
galėjęs visiems laikams pasiekė negirdėtą laipsnį,
šeštadienį, lapkričio 7 d.,
KADA KOVA SU KOMU randa sau paruoštą dirva garantuoti būtinąjį socia kada darbininkų išnaudoinas
Treinavičius,
Julė
Miįvyks
šv. Vardo draugijos
NIZMU BUS SĖKMIN ir jokia kontrapropagan- linės ramybės minimumą, jimai šaukėsi jau dangun
trikaitė,
Mikalina
Baliuį įvairybių vakaras, Mairo
GA,
'_____
da neatneš laukiamų vai o gal net ir galimąjį mak i keršto, kada visiškai pakonienė, Stasys Čekanaus- nio Parke, Shrevvsbury, 7
"
—
- -- į ]>as> Antanas Kigas, Mo
sių, kol ši neteisinga san simumą. Tasai dėsnis —j aiškėjo didžiųjų finansi- /Aušros
Vartų -bažnyčios
vai. vakare. Visi norintie
(Socialio teisingumo klausi
tvarka nebus perrefor tai
• ninku valdžios ir ūkiškas išbaigimo darbas jau ge- tiejus Glavickas, Kristina ji važiuoti į šį vakarą amas yra labai svarbus darbi
naujais socialinio visuotinoji darbo prie nepajėgingumas ir visuo- rokai įpusėjęs. Šią bažny- Meškinienė, Marijona Jan j teikite prie bažnyčios ir
ninkams. Taigi čia perspaus muota
pavojingumas, čia išbaigti tiek kainuos kauskienė, Pranas Jasevi jums bus proga nuvažuoti.
volė ir pripažinimas, meninis
dinsime iš XX amžiaus kan. teisingumo pagrindais.
1
pro f. F. Kemėšio, LDS. or
jog visi pajėgūs ir dar žmonija išgirdo Leono kaip kitur, kad mažesnę čius, Bronė Jasevičiutė.
Valdyba praneša, kad
Tuo
tarpu
reikia
pripa

XIII-ojo ir Pijaus XI-ojo bažnyčią pilnai naują pas- Pranas Varanauskas, Pet dėl įvykstančio vakaro,
ganizacijos ir “Darbininko”
bingo
amžiaus
žmonės
įsteigėjo tuo klausimu straip žinti, jog krikščionių vi
tik savo darbu gali pel balsus su rimtais įspėji- į Matyti, užtai ir darbas tę- ronė Preslauskienė, Petro susirinkimas perkeltas į
suomenė, žinoma, taip pat
sni. Red.)
lapkričio 14 d.
nytis pragyvenimo lė mais, su pikto pasmerki- įSiasigaria ilgai. Laimė, nė Kilikauskienė.
Neseniai Adomas Jakš i energingai smerkia per di
mu
ir
su
išeities
nurody‘
kad
zn
?
ones
cla
ra
y>"
P
16
'.
šas.
.....
vą, džiaugiasi matydami Po $5.00: Paulius Razgetas (XX Amž. Nr. 77) iš delę turtų koncentraciją Šv. Povilas tai labai vaiz mais. _
VYČIŲ ŠOKIAI
Enciklikų
Rerum!
•
j
• : Dievui narna statant, au~ vičius, Vincas Razgevi
kėlė ir gvildeno labai ir per didelę pajamų nely džiai išreiškė vienu trum novarum«•jr
Ketvirtadienį, spalių 29
Quadragesi- koja gaugįJ įr daug net čius, Dorota Razgevičiūtė,
svarbų klausimą: “Kaip gybę; ji taip pat siekia so pu posakiu: “Kas nedirba, mo Anno vedamoji mm- atsįran(ja gerų prietelių iš Jonas ščiglinskas, Stasys d. įvyko Vyčių 26 kp. Harreiktų kovoti su komuniz cialinio teisingumo. Ta- tas tegul ir nevalgo”. (Sa
*.r. *svada buvo’
. kitur. Savo tarpe rasime Salaviejus, Ona Serpickai- vest frolic, Bungalow, Da:
čiau
reikia
pripažinti,
jog
mu?” Teisingai jisai nuro
vaime suprantama, kad žmonijos ekonominiai san-ju^ keletą, ant pirštų su- tė, Adelė Serpickaitė, Ro vi Way. Virš 250 dalyvavo
lygiai
stiprios,
atbaigtos
šokiuose. Kuopos susirin
do, “kad komunizmo jėga
čia turima galvoj ne vien tykiai turi būti sugrąžinti; skaitomą''kiekį, atsimetė- žė Serpickaitė, Rožė Ma kimas įvyks antradienį,
ir
apvalios
mokslinės
so

glūdi idėjų srity” ir kad
fizinis darbas, bet ir kiek į Kristaus Evangelijos pa- lių, išgamų, Šiaip visi tulevičienė, Anielė Kosuly- lapkričio 10 d.
cialinės
doktrinos,
kaip
tė, Rožė Levišauskien, E“su idėjinėmis srovėmis
vienas kitas žmonijai nau skelbtus — teisingumo ir nuoširdžiai darbą remia, milija Volungiutė, Motie
marksizmas,
krikščionių
sėkmingai kovoti tegalima
Šiame laike bažnyčios
meilės pagrindus!
dingas darbas).
CHORO ŠOKIAI
visucmenė
dar
nesudarė,
vien idėjinėmis priemonė
Tad ir pajamų be darboĮ išbaigimui aukojo dar še- jus Jankauskas, Antanina
Didelės
turtų
ir
pajamų
Česnienė, Jonas Čekanaus šeštadienį, spalių 32 d.,
mis”. A. Jakštas pataria nors ta kryptimi- nemaža nelygybės, kapitalo kon klausimas šiandien prieš kantieji:
kas, Izabelė Baublytė, A- įvyko Šv. Kazimiero par.
įvesti visose aukštesnėse jau yra daroma.
suvargusios
žmonijos
akis
Stasys
ir
Antanina
Vašcentracijos procesas galė
leksandras Žilevičius, Ka choro Hallovveen šokiai,
mūsų mokyklų klasėse Mūsų Dieviškasis Moky jo įvykti ir nusistoti dėl atsistoja su visu savo rūs kelevičius $25.00, Bernar zimieras Simanonis, Tafi- Maironio Parke, Shrevvsspecialias antikomunisti tojas davė žmonijai tvir to, kad, amžiams bėgant, tumu. Tasai skaudus klau das ir Ona Gerbauskas lė Simaninytė, Antanina bury. Virš 150 dalyvavo
nes pamokas — ne mažiau čiausius ir nesugriauna žmonių papročiais ir įsta simas ligšiol mėginta $20.00, Charles ir Mary Stepšienė, Ona Stepšytė, šokiuose. Choras rengiasi
kaip dvi savaitėje, o busi mus pagrindinius tos dok tymais buvo legalizuotos spręsti dvejopu būdu. Stanley $20.00, Andrius ir Apolonija
Skerniškiutė, prie metinio “Minstre!
trinos
principus.
Mūsų
Jieva
Blujus
$20.00.
miesiems tų pamokų dės-,
Marksizmas, tari amai
Pruzina Akstinienė, Pranė Shovv”, kurs įvyks lapkri
įvairios
pajamos
be
darbo,
tytojams parengti — spe-j Bažnyčios vadai, didieji t. y. pajamos, gaunamos siekdamas socialinio tei Po $15.00: Pranas ir Banionytė, Marijona Pres- čio 19 d., Mechanics Hali,
Main g-vės. Tuojaus po
cialius antikomunistinius popiežiai Leonas XIII ir ne darbo titulu, bet nuosa singumo, nori įvykdyti jį Viola Lomii^ki, Paulius ir lauskaitė.
Pijus XI, nustatė sociali
kursus.
luomų kovos ir valstybi dorota Razgevičius, Jieva Tokiu gražiu visų vie minstral įvyks šokiai.
vybės
titulu,
k.
a.
—
pro

Šita A. Jakšto minimos niam katalikų veikimui centai, renta, pelnas (bū nės prievartos keliu. Iš an-l Jasevičienė, Jonas ir Bro- ningumu bažnyčios fondas Gros Dol Brisette ir jo or
Bilieto kaina 50c.
Miller, Baltrus ir Ma- auga smarkiai. Dabar liko kestras.
antikomunistinės propa gaires. Katalikams krikš tent, toji pelno dalis, kuri tros pusės, visi konservąmokslininkams
toriai ir daugelis moralis- rijona Marčiukaitis, Pet- gyviausias reikalas tai, Visi dalyvaukite.
gandos kryptimi ir suska čionims
gaunama
tik
nuosavybės
tų, neoabrėždami teisingu-įras ir Viktorija Šilanskis, kad kas nors įtaisytų nau JUDAMI PAVEIKSLAI
to veikti visi krikščioniš belieka pareiga tais Kris titulu) ir kitos.
jai bažnyčiai šoninius al
kosios civilizacijos gynė taus paskelbtais princi Krikščionių sąžinė visą mo reikalavimo, mato iSei-i ?ranas . °na Sęrp’ekas, torius. groteles ir sakyk Ketvirtadienį, spalių 29
. .. - meiles ir
. soli.. Juozas
Marcele. Trumt
jai tiek Europoje, tiek ir pais ir Jo vietininkų nuro- laiką jute,
ti/ socialines
... ir
„
įvyko judamų paveiks
.
x
.
paltis,
Pranas
ir Elena lą. Būtų visas taip sakant d.,
;
dymais
remiantis
suforlų
rodymas
Šv. Kazimiero
naujajame pasaulyje. An
jog čra yra įžeidžiamas , darumo augime. - tai Stuikis j is jr Petronė kompletas.
I
muluoti
aiškią
ir
nuosek

parap. svetainėje. Dalyva
tikomunistinei propagan
pagrindinis teisingumo mat, įgalintų palaikyt: Rukšnaitis> Pranas ir Alią
doktriną;
o
krikščionys
dai duoda nemaža medžia
status quo socialinėje bei njeĮg Beinoras, Mykolas ir Aušros Vartų draugija vo apie 500 žmonių. Pel
principas.
gos pats komunizmas ir politikai ir visuomeninin Pirmųjų amžių Šv. Tėvai ekonominėje santvarkoje. Ona Asakavičius, Ona No- Spalių 18 dieną turėjo su nas paskirtas pusiau su
kaip teoretinė doktrina, ir kai turės neatidėliodami daug karčių žodžių yra Mūsų dabartinis Šventa-; rušienė ir Viktorija Shea, rengus bažnyčios naudai parapija.
Koresp. M. Y.
kaip įvedamoji praktikoj tą doktriną imti vykdinti pasakę ir parašę didžtur sis Tėvas Pijus XI-asis sa-.i Martinas Džiaugys, Kons balių. Žmonių dalyvavo
gyvenime.
ūkio santvarka.
čių adresu. Viduramžiai vo enciklikoje Quadragesi- tantas Paliušis, Kazys ir apščiai, viskas nusisekė
Praktikoje
šie
uždavi

Vis dėlto, man atrodo,
matė milžiniškas ir sėk mo Anno dar sykį priminė į Angelą Tamulionis, Anta gražiai. Pelno liko apie
niai
pasirodo
ne
taip
jau
ir Sofija Danielius, $200.00. Valdyba nuoširšitokia antikomunisti n ė
mingas pastangas vykdyti pasaulinį didžiosios krikš- nas
lengvi.
Iš
vienos
pusės,
Vincas
ir Rožė Klebauspropaganda, net ir siste
tą teisingumo dėsnį ama ■ čioniškosios sintezės rei kas, Jurgis ir Ona Bendo- į džiai dėkoja už paramą
krikščionys
konservato

i aukomis biznieriams pp.
mingomis pamokomis,
tininkų cechuose ir pirklių kalingumą. būtent:
riai
yra
griežtai
priešingi
raitis,
Vincas
Ginkus,
Ko

Ignui Pigagai, Adomui
nebus dar tikrai sėk
gildijose. Šv. Tomas A k vi Socialinio teisingumo ir tryna Kaminskienė, Kazys Kudarauskui,
kurioms
labiau
radika

Antanui Pū
minga, jei krikščioniš
socialinės meilės.
rs
ietis
kuo
aiškiausiai
pa

Bartkus,
Adomas
ir
Elena
kosios tautos neišstums lioms reformoms; o iš ant- sisakė prieš procentų ėmi Socialinis teisingumas Švedas, Ignas ir Jieva Ku- rui ir Kinderiui, ir visoms i
iš po marksizmo»kojų jo 1 ros pusės, žymesnės refor mą (“Pinigai negimdo pi turės privesti prie pajamų kauskas, Mikas ir Emilija prisidėjusioms draugijos-,
tikrojo pagrindo, jei ne mos žmonijos ūkišku at nigų”). Dar ir naujaisiais be darbo panaikinimo. O Jankauskas, Feliksas ir narėms. Savųjų darbštu
mas, nuoširdus svečių da
atims iš jo rankų jo di žvilgiu būtų galimos įvyk amžiais Jėzuitų valstybė socialinė meilė duos jėgų Kazė Meškinis, Zigmas ir lyvavimas ir davė tokias
dyti tik tarptautiniu mas
džiojo argumento.
Paragvajuj savo garsiose žmonijai tą didžiąją ir ne Elzbieta Gremba, Juozas gražias pasekmes.
tu.
Reikalingas
visų
krašMarksizmo tikrasai pa
redukcijose (17 ir 18 šimt išvengiamą socialinę re ir Agota Simanonis, Kris
I
tų
sutarimas
ne
taip
leng

grindas ir jo vartojamas
metyje) per pusantro šim formą' sklandžiai ir dar tina Overkienė, Ona Šir- Spalių 25, 26 ir 27 dieno
vai
pasiekiamas.
Ir
iš
viso
didysis argumentas yra
to metų sugebėjo sėkmin niai — tarptautiniu mastu vinskaitė, Antanas ir Ro se įvyko mūsų bažnyčioje
jisai
galėtų
įvykdyti
tik
zalija Šliažas, Emilija Pet- Keturiasdešimts Garbini
tas, kad jisai ir tik jisai
gai vykdyti ūkišką san — pravesti ir įvykinti.
tada,
jau
aiški
doktrina
;
Geriausia lietuviška užeiga,
vienas nuosekliai kovojąs
tvarką, kur nebuvo paja Ir tik tada bus marksiz ronaitė.
mo V. Jėzaus ŠŠ. Sakra kur užlaikomas geriausias alus
būtų
suformuluota
ir
vi

dėl socialinio teisingumo
Po $10.00: Jonas Kukau- mente Atlaidai. Pamoks ir kiti gėrimai.
mų be darbo ir darbas bu- j mas praktiškai nugalėtas,
suomenės
daugumo
pripa

nes
jisai
nebeteks
pagrin

ir dėl išnaudojimo siste
skas,
Konstantinas Čenys, lus sakė kun. Dr. J. Star
vo visuotinoji prievolė. į
žinta.
90 Millbury St.,
Marijona Kašėtienė, Ta- kus, kun. P. Juraitis, kun.
mos pašalinimo.
Dešimts ar keliolikos tūk do po kojų.
Kad dabar vyraujanti
V. Puidokas, kun. J. Simo
stančių darbo žmonių me
Worcester, Mass.
Kun.
M.
Brundza
naitis, kun. P. Juras ir
neribotų pajamų ir neri Krikščioniškosios civili chanizmą redukcijoje (tų
kun. A. Orvidas. Žmonių,
botos nuosavybės santvar zacijos prieglobstyje išau redukcijų buvo daug) val
Keliones
Įspūdžiai
lankėsi kimštinai pilna
ka iš tikrųjų yra iš pa gusios dabartinės ūkiškos dė du tėvai Jėzuitai, kurie,
POPE OPTICAL CO.
kunigų buvo
IŠ LIETUVOS į AMERIKĄ, 1936 METAIS
i bažnyčia;
grindų neteisinga, kad ji santvarkos negalavim a i be dvasinio aptarnavimo,
I daug
ir visa didžiuma
nebesugeba nugalėti ūkiš susidarė, mano nuomone, turėjo išvien su giminių
Albert R. Barker
mą tarp Stokholmo ir žmonių priėjo prie šventų
(Tęsinys.)
kų sunkenybių, — tai jau dėl to, kad krikščionių vi vadais (Kacikais) admi
Kada .Jums reikalingi aki
turėjo išplaukti sakramentų. Parapijiečiai
čia ir mato ne tik darbi suomenė, savo laiku neap nistruoti redukcijos ūkį. Nors širdį suspaudė at- Klaipėdos
niai, leiskite mums išegzami
labai dėkingi savo klebo nuoti akis ir pritaikinti aki
__ 1LL.1___ . nors
*
* laiko
—
nors minmin- ■10 vaL, taigi turint
ninkų masės. Tuo būdu sižiūrėjusi, nuslydo prak Tų kacikų individualiai vai sisveikinimas,
nui kuii. K. A. Vasiui už
Mes padarome dirbtinas
marksistinė propaganda tiškame gyvenime nuo domus laukus, tiesa, ap tys, kad reikia apleisti tė- nuėjau dar j bažnyčią pa- tokių gražių atlaidų su nius.
akis.
vy nę slėgė, bet išvargintas | sūneli ir paprašyti V isaTel. 6-1944
dirbdavo kiti indėnai dar I rūpeščiais ir kelione, tuoj 8a“° laimingos kelionės^ rengimą.
R. 397 Main St.
Worcester, Mass.
bininkai, bet juk ir Kači
Rugp. 10 d., tai mano 52
275 Main St. Webster, Mass.
užmigau.
Miegojau
beveik
ukai nesėdėjo be darbo: jie
ligi Klaipėdos. Traukinys metų gimimo diena, taigi
turėjo
ūkį
administruoti
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų metinis seimas
čia atėjo 7y2 val- rytą. Ir malonu taip brangioj die
ir
darbams
vadovauti
ir
M. A. CIVINSKAS & CO.
paprastai įvykdavo Kristaus Karaliaus šventėje. Ka
KRIKŠTAI
čia pasitinka agentas p. noj atlaikyti savo intenciprižiūrėti.*)
i jai šv. Mišias ir pasimelsti
dangi tą dieną Blaivininkų Sus-mas pasiskubino pa
Jiėdviha Rose
LIETUVIS
Pati Bažnyčia popiežių Zaborskis ir nuveža į savo prie savo globėjo šv. Lau Jesse ir Oria (Rūdaitė)
skelbti savo seimą, tai mūsų organizacijai teko ieško
kontorą.
Čia
randu
p.
M.
Graborius ir Balsamuotojas
enciklikomis smerkdavo
ti kitos dienos.
ryno. Po mišių nuėjau dar Rose neseniai susilaukė
Raudeliūnienę
iš
Brigh

pajamas be darbo — yŠiuomi Kolegijos Rėmėjų organizacijos seimui
atsisveikinti kun. Petkų iri dukrelės, kuri lapkričio 1
340-342 Hardinę St.
pač procentų pavidalo. ton, Mass., kuri grįžta į; kun. dr. V. Bartušką. Čia d., tapo pakrikštyta Jiedskiriu Lapkričio Antrąjį Sekmadienį — 8 Dieną. Sei
WORCESTER, MASS.
mas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10 valandą Ilgainiui tačiau, toms pa Ameriką aplankius Savoj radau atvykusius iš Pa vinos - Alenos vardu. Kri
Atdara
Tel.
ryte kolegijos koplyčioje; posėdžiai įvyks 2 valandą jamoms be darbo visuoti motinėlę ir gimines Žąslių langos kurorto mane paly kštino kun. Aug. Petraitis. I
Dieną ir Naktį
Dial-5-5898
po pietų kolegijos auditorijoje.
nai įsivyravus, ėmė jas to par. ir Vincą Mankauską dėti kun. V. Vizgirdą, Vil Krikšto tėvais buvo: Pra
Visi Naujosios Anglijos ir Rytinių Valstybių Ko leruoti, kaip neišvengiamą nuo Mažeikių, Šančių par.J kaviškio Kurijos Kanclerį nas Rudys ir Jedvyga
legijos Rėmėjų Skyriai yra nuoširdžiai kviečiami pri piktą
(malum necessa- kuris vyksta į Worcester, ir kun. J. Krištolaitį, Ke Thoren.
siųsti skaitlingus savo atstovų būrius į Seimą. Išgir rium). Tačiau niekuomet Mass., pas savo pusešerę.
Teresė Thoren
sime Seime įvairių skyrių pranešimus apie jųjų dar Bažnyčia dar nėra princi Tai mano bendrakeleiviai turvalakių kleboną.
VISŲ BANGŲ
Carol ir Jedvyga (Ru(Bus daugiau.)
buotę, centras arčiau supažins organizacijos atstovus pe jų priėmusi ir išgyrusi. su kuriais persiskyriau
Naujos Rūšies Radio
su nuveiktais darbais ir numatytais naujais užsimo
tik New Yorko uoste, išli-į • Nauji Mišparai — VES- daitė) Thoren neseniai su
MAGIŠKA AKIS
jimais ateinantiems metams.
•), PIg. “Jėzuitų valstybė — pęs iš laivo. Tik gaila, kad PERAE DE~ŠŠ’ SACRA- silaukė dukrelės, kuri lap-'
METALINES TŪBOS
Visus Kolegijos Rėmėjus ir Prietelius nuoširdžiai stambus.įnašas civilizacijos istori taip maža važiuoja lietu- MENTO,, dviem, trims ir kričio 1 d., tapo pakrikš-,
MAGIŠKI SMEGENIS
Lyta
Teresės
vardu.
Krikš

kviečiu kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame metinia joje”. T. J. Belecko S. J. “Nau vių.___________________ Iketuriems
CHARRON’S
balsams 35c.
' ‘
tino
kun.
Aug.
Petraitis.
Užsakymus
su
pinigais
siųski

me Seime.
joji Romuva” 1936 m. N.N. 20,
20 Trumbull St.
Laivas “Marieholm” pa- te
te “Darbininkas”, 366 We<rt Krikšto tėvais buvo: Pra
21 — 22. 23 — 24. 25 — 26,
Kun. Jonas Vai tekūnas,
Worcester, Mass.
laikęs nuolatinį susisieki- Broadway, So. Boston, Mass.
nas Rudys ir Ona Rose.
27 — 28.
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.
V

Worcester, Mass

Socialinio Teisingumo Šauksmas
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ Į
KOLONIJOSE

dgjimo P. Marijos draugi
jų kortavimo ir šokių va
karas.
Rengėjai
visus
kviečia dalyvauti. Laimin
gieji gausite gražių
brangių dovanų.

Westinghouse Šaldytuvas
Kuriuo Pasidžiaugsite

Rap.

CAMBRIDGE, MASS.

ryn ir geryn. Seselės mo; kytojos jau veteranės mo
ŠV. VARDO DRAUGIJOS kytojavimo darbe. Nekal
to Prasidėjimo mokykla
SEKMADIENIS
Kiek laiko atgal šios
yra
viena
iš geriausių
Kas antrą mėnesio sek
nutės
rašėjui teko l
madieni šv. Vardo draugi Cambridge’iuje mokyklų. svečiuose pas svetingus
jos nariai, gražiai pasiro Porą metų atgal ponas pp. adv. P. ir O. Sykes.
do bendrai priimdami Šv. Dotvnev, augštes nesės kurie rugsėjo mėnesyj su
Komuniją. Primenama vi miesto mokyklos vedėjas silaukė pirmutinės gražios
5.;
siems. kad lapkričio 8, yra viešai per radio išgyrė
dukrelės. Motina ir dukre
mūsų
mokyklą
baigusius
tai šv. Vardo draug. sek
lė yra geroje sveikatoje, o |
madienis. 9 vai. ryte visi studentus kaipo gabiau tėvelis
Povilas jaučias1 Į
privalo eiti prie Šv. Komu sius anglų kalboje. Šįmet kaip milijonu doleriu tur- |
nijos; 7 vai. vak. visi, da Cambridge mokyklų su tingesnis. Adv. P. ir O. Sy-,
lyvauti specialėse pamal perintendentas p. Fitzge- kės turi gražų savo vienos
dose ir susirinkime. Su rald, kalbėdamas su kun. šeimynos namą. Adv. Po
sirinkime bus skaitoma R. Quinlar.. šios vyskupi vilas Sykes yra Sykes &
paskaita iš katalikų baž jos mokyklų sunervaiseriu Sykes firmos narys. 681
nyčios istorijos ir atsaki pareiškė, “kad iš visų
Washington St., Nonvoonėjama Įvairūs klausimai. Hig’n School mokinių Ne de.
Aukštaitis.
kalto Prasidėjimo mokyk
NAUJU VARGONŲ
los mokiniai lietuviai yra
SUGRĮŽO ADV. BAGFONDAS
gabiausi”. Geras mums
choristai, komplimentas. Visi lietu DŽIŪNAS - BORDEN Iš
Neperseniai
LIETI VOS
gerb. klebonui pritariant, viai privedėtu savo vaidus
vargonų siųsti tik i savo lietuvišką
sudarė naujų
Ne\v York — Snalių 91
fondo komitetą. Atspaus katalikiška mokvklą.
d. laivu “Bremen” sugrjžo
dino tam tikrus bilietėlius
APSIVEDĖ
iš Lietuvos adv. J. Bagir juos platina. Priimamos
Ona
Spalių
25,
pane
’
ė
džiūnas
- Dnrden. Jis Lie
taipgi ir aukos. Po šimtine
Girdvainytė
su
Stanislovu
tuvoje prabuvo apie 3 mė
paklojo klebonas kun. P.
Drevinsku
iškilm
ingai
nesius.
Lietuvos tautinin
Juškaitis ir Adomas Jan
viens
antram
sudėjo
amži

ku spauda plačiai apie ji
kauskas, Įžymus verslinin
nus
ištikimybės
Įžadus
—
rašė ir net įdėjo vieną kakas. Pageidaujama dau
apsivedė.
rekteringą,
Amerikos l:e
giau tokių aukotojų.
Lapkričio 1, panelė Pet- tuviu snaudą žeminanti
NAUJOS SCENERIJOS ronėlė Sutl- iūtė su. Silves- pasikalbėiimą. Adv. BagSeserys mokytojos —Jė- Iru Stroku amžinai sv.si- džiūra'š bū’r nar-eiškęs L
w •
zaus Nukryžiuoto, piešia jungė moterystės ryšiu. A.idvi. ^’ad “Amerikos lie
naujas estradai sceneri- Abrnm porelėm šliūbus da tusiu 1a’kv’ašč:ai... tai ne
jas. Motina Agnietė ir Se vė k:eb. kun. P. Juškaitis. laikraščiai, bet pamazgų
suo Rita — tikros artis Abi nanelės buvo choris duobėk”.
tės. Kuomet darbas bus tės. Panelės Sutkiūtė buvo
Adv. Bagdžiūnas - Borbaigtas — Cambridgeius per kelis metus choro pir
den dabar turėtų viešai
turės geriausias sceneri- mininkė ir šiaip veikli na
i pasakyti kodėl jis taip
rė. Linkėtina geriausios
jas.
blogai atsiliepė apie mūsų
ir sėkmingiausios kloties
; spaudą? Jeigu Lietuvos
MOKYKLA
ju naujame gyvenime.
Jau sukako lygiai dė
XYZ. | Aidas klaidingai paras'i tai turėtų viešai atitaisy
šimts mėtų, kai Cambridatšaukti.
Lapkričio 7 d., 7 vai. va
ge’iuje lietuviai susilaukė
kare,
Cypress
svetainėje
parapijinės mok y k 1 o s.
NAUJAS PROFESIJOPradžioje buvo sunkoka, 40 Prospect St. ivy’’S Šv
NALAS
bet dabar jau vis eina ge- Juozapo ir Nekalto Prasi

fs

Chicago, IU. — Šiom-;
dienomis
atidarė ofisą
naujas lietuvis advokatas
Klemensas Jonas Pazniokas. Jis yra baigęs Loyo
la universitete.

COMFORT AND ECONOMYc
ECONOMY. ____

Užsakyk

Sendien

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

Batchelder Whittemore
834 MASS. AVĖ., ROXBURY,
Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI—

CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.
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Spalių 25 d. jvyko N. P.
P. Švč. moterų draugijos
arbatėlė, Šv. Jurgio par.
bažnytinėje
svetainėje.
Moterys ir mergaitės pa
tarnavo prie stalų. Daly
vavo nemažai
žmonių,
daugumoje moterys. Prog
ramą vesti draugijos val
dyba. pakvietė kleb. kun.
S. P. Kneižį, kuris pasakęs
Įžanginę kalbą, perstatė
dainininkes, kurjps akom
panuojant varg. p. A. Šla
peliai ir p. Vilkišiutei, su
dainavo keletą dainų.
Ka’bas pasakė apie įvai
rius įvykius pasaulyj kleb,
kun. S. P. Kneižis ir jo
brolis Antanas F. Kneižys, “Darbininko” redak
torius.
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KLAIPĖDĄ
Lietuviams gesai
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žihcma
Vi iRt .AJo
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(Per G<>theiii»ur;nj, Švediją)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš N. Y.

I

j»rottmn<;h< h.m

Nuo $109 S°
I

t
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SAVEDISH AMEKIUA.Y I.IXE
154 Bovlston St.. Boston, Mass.

kiekvienas atsilankęs ga
lės valgyti kiek norės nuo
1 vai. po pietų iki G vai.
vakare. Rengėjai nuošii džiai prašo visų šią metinę
parapijos
pramogą pa
remti.

tui-i sekančius ji

‘ I.’IUĮS •

lapkričio r.t

GRIPSIIOI..M
- GRUOU7.IO S
Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi Švedii Amerikos Linijos Skyriai.

1

• ,t" •8 lbs. of ice at „ne freezing.

Tmeti. ally-sealed ; „it.
• 1 -‘k ‘Kiltie špate.
• K,S por< < !ain crisping j>an.
• MI->teeĮ cabjnct.
• ’nterior light.

Uatchman Protection.

• l'H-.jear Protection Plan.
‘

r cconomy.

ATE^K r'AMATY,ri ŠIANDIEN!

esame Įs: tikinę, kad RCA Victor radios vra puikiausi Amerikoie radios. Ju kaiifV- P .r031 Pr‘einamos-.Pavyzdžiui: RCA Victor Modelis 6K kainuoja tik $49.95. Jis tu■ "_:et-?lines tūbas. Su juo galima gauti programvs vietinius, trumpųjų bangą, policijos,
*>c jos ir amaterur šaukimus. Duoda išsimo kėjimui 50c. i savaitę.
LvA VICTOR Modelis 5T puikiai atrodo, turi 5 tūbas, 2 band, pilno dydžio dynamic
speat:- r tik už $29.95. Pasinaudokite proga.
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BELAIR ROAI) IR
CURTIS BAY
Antradieni ir trečiadienį
kun. Mendelis lankė lietu
vius gyvenančius Curtis
Bay, o kun. Dubinskas
mate Belair Road užmieščio gyventojus. Lankyda: mi parapijiečius gerb. ku
nigai palieka labai gražų
k ai en dorių
katalikišką
I
namuos*,
kiekvienuose
Šįmet
kalėdojimas, n V»fL
užsikiek
numatoma,
trauks iki no Navūą Metu,
kadangi adventines misiios sutrukdys tą darbą
net visas dvi savaiti.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.

SPALIU 30 D., KORTA
VIMU VAKARAS
92 HIGH STREET
BOSTON, MASS.
Antros kuopos Altoriaus
IUKL KAUFMA
PREZIDENTAS IR KASININKAS
ir Rožančiaus moterys pa
Telefonas LIBertv
sirodė labai gražiai savo
kortavimų vakare. Žmonių
nebuvo
perdaugiausiai,
nos ypatingos mišios už bet atsi’anku.sieii rėmė veparapijiečių mirusius. Be 'arą visa širdimi, padary
to jie bus taipgi atminti ir dami parapijai gryno pel
kitose mišiose.
no S75.00. Nors rengėjos
•r tikėjosi šimtinės, tačiau
MIRĖ
ne kaip nori, bet kaip gali.
Į trumpą savaitės laiką Sekantis toksai vakaras ynet trys mūsų kolonijos ra globoj 3-čios tos pačios
lietuviai buvo pašaukti dr-jos kuopos ir Įvyks
lapkričio 13
amžinybėn, šeštadi e n i, penktadieni,
It
‘
meną.
spalių 31 d. Justina Budrienė, užbaiigė savo žemės
ŽUVŲ BALIUS
vargus, buvo nulydėta i
Dėka
p-lės Onos NageCHORO BALIUS
kūno, pirm. Jono MazureMoly
Rodeemer kapines. autės ir Veronikos Čep’m Kasmct prieš Visų šven-j vičiaus, vice-pirm., ponios
tųjų dieną parapijos cho- Onos Gribienčs raštinin- Antradienį, lapkričio 3 d. skienės pirmininkavimui,
ras turi vakarėlį vien tik kės. Jiems pa gelbėjo p-lės Jor.as Pūkis, o trečiadienį, penktadienį, lapkričio 6 d.
Martynas Šulcas apturėjo parapijos kambariuose isavo nariams. Toksai va- Večerskiutė.
Šumskiutė,
paskutinį
patarnavimą. i’rvks d;delis žuvų bahus.
karas šįmet Įvyko ketvir- Arulaityte ir jaunuoliai
Visi mirusieji buvo seni Gardžios
keptos žuvys
tadienį, spalių 29 d. Komi- Valentas Matelis, Vincas
Baltimorės
gyventojai
ir
parsiduos labai pigiai, kad
sija susidėjo iš sekančių Sijavičius ir Jurgis Galgan
p
’
ačlai
žinomi
vieti

suteikus progą visiems pa
Pasilinksmini
choro narių: Stasio Jan- kauskas.
niai
visuomenei.
Už
jų
sie

silinksminti
su savaisiais.
mas buvo draugiškas, tik
las
mes
likusieji
neužmirš: Rengėjos
kviečia visus
jos skyriaus kortavimo rai šeimyniškas. Nuotaika
kim
per
kitą
s
elu
a'mini

skaitlingai
atsilankyti.
vakaras parapijos naudai. viso vakaro turėjo vieną
Antanas T.
Rengėjai turėjo daug gra tik tikslą, kad visi jaustų mo mėn. sukalbėti karts
nuo
karto,
“
Amžiną
Atil

žių ir brangių dovanų. si, jog y^a nariai tos pa
Laimėjusieji džiaugėsi do čios šv. Alfonso parapijos sį”.
vanomis.
A-tis. šeimos. Iškilmėse dalyva
I
I vo taipgi ir parapijos ku
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
ŠŠ. VARDO DR-JOS
LIETUVIAI
ADVOKATAI
OISTERIŲ ROSTAS
nigai.

SYKES & SYKES

y*

Milžiniškas metinis ŠŠ.
UŽDUSINĘ
Šiuomi pranešu, kad A.
Vardo dr-jos Oisterių RoGal
nė
vienais
metais
L.R.K.
Moterų
Sąjungos
stas įvyks sekmadienį,
—
Spalių 31 d. įvyko Šv. Mass., Maine ir N. H. Val nebuvo tiek dalyvių uždu lapkr. 8 d. parapijos Mo
Cecilijos (parapijos) cho stybių Apskričio suvažia sinės dienos pamaldose, kyklos kieme ir svetainė
ro “Hallovveen party”, Ru- vimas Įvyks lapkričio 22 kaip šįmet. Sekmadienio je. Rengimo komisija ir
neburg svetainėje. Grojo dieną, š. m. Nekalto Prasi vakarą ir pirmadienio ry visi dr-jos nariai rūpinasi
Petro Kodžio orkestras. dėjimo Panelės Švenčiau- tą gan didelis lietuvių praplatinti kuodaugiausiai
Visi linksmai praleido lai sios parapijos svetainėje, skaičius lankėsi bažny- biliėtų. Klebonas kun. Lieį čion, kad pasimelsti už sa- tuvnikas pasižadėjo» vieką. Rengimo komisijoje Cambridge, Mass.
Sesijos prasidės pirmą vo mirusius; o pirmadienį, nasi išparduoti net 50.
buvo šie: Albertas ZimlicDubinskas dr-jos
kis, Edvardas Babilas, A- valandą po Dietų. Visos dienos metu, tai du kart y- Kun.
nėlė Okulevičiūtė, Anė’c kuopos nuoširdžiai kvie patingos maldos už mirų- dvasios vadas, kaip girdėAidukonytė ir Valerija A- čiamos skaitlingai daly sius buvo sujungtos su jau, jau užsakė net 20 bačvauti, nes yra daug svar Stebūklingo Medalikėlio kų oisterių. Manoma, kad
domaitytė.
I
novenos pamaldomis. Per dalyvaus arti 500 tame
bių dalykų aptarti.
Magdalena Urmonienė, visą lapkr. mėnesį kasdie- pokily, tačiau bus visko
Trečiadienio vakare, lap
Apskričio Pirmininkė. j ną bus atnašaujamos vie- užtektinai. Už vieną dolerį
kričio 4 d. įvyko Federaci-,

Ofisas: SANBORN BLOCK
Washingrton St.
Nonvood, Mass.
Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:
32 1VALNUT A V K.
Tel. Norwoo«l 1020

EDW. V. WARA30W
(VVRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 Washingtou St.
NORVOOD. MASS.
TEL. Norwood 1503

Montello Office:
. 10 Intervale St
TEL. Brockton 2005

PKRBININKAS

Penktadienis, Lapkričio 6, 1936

t ktus metus ir ligšiol turi1 “Trimito” redaktorių J.7 KAIP GAILESTINGAS
Į surinkęs per 300,000 litų Kalnėną, ir Pov. Brazaitį;! ŽEMAIČIŲ DVARININ
---------- --- - - -------- -j aukų. Vilniaus pasų jau į revizijos komisiją išrink-' KAS PIRKO KUMELĘ
PILIAKALNIAI — LIE gą sveikino savanorių kū- išplatinta apie 600,000. ti: A. Mažonis, K. Kleiva,
A. L. K. Apšv. Dr-jos “Motinėlės” Seimas įvyks
TUVOS PRAEITIES
są Dabar fondo veikimo di A. Rucevičius, K. Jacevi-j Raseinių apskrity pasa- lapkričio 11 d., 1936 m., 2 vai. po pietų, Hotel New
rėjų sąjunga, šaulių sąVEIDRODIS
junga, tautininkų sąjunga, desnį dėmesį kelia nese čius ir kun. J. Strazdas; į įi koja, kad Žemaičiuose vie- Yorker, 34th ir 8th Avė., New York City.
Iškilmingos Mišios už draugijos gyvus ir miru
pavasarininkų federacija, niai išleistieji didieji Vil garbės teismą išrinktij: Į na pikta pamotė pirmojo
sius
narius bus laikomos tą pačią dieną, 9 vai., Auš
vyro
dukterį
vadino
ku

’• A -‘į
sąjunga, niaus pasai. Dar tik nėra adv. J. Dargis, adv. P. Gu
Kiekvienas išeivis lietu- į jaunalietuvių
mele. Kartą pas ją prava ros Vartų bažnyčioje, Holland Tunnel Plaza, New
vis, gimęs ir augęs Lietu-] skautų brolija, Draugija dviejų mėnesių, kai šie pa žas ir K. Lapinas.
žiuodamas sustojo vienas York City.
4.“.—kad
-I užsienio
lipfnvi
_voje,
_ j žino,
jo tėvynė
' užsienio lietuviams remti,] sai išleisti, o jau yra apie
Seime turi teisę dalyvauti visi, kurie yra užsimo
Sąjungos sąmata Nau- dvarininkas ir paprašė
piliakalniųT kraštas.
jų ūkininkų ratelių j I. 000 jų savininkų. Didieji jiems
yra į._______
------------į jaunų—
metams priimta gerti. Pamotė kreipėsi į kėję bent už 1935 m. nario mokestį.
“Pilkalnis”, “Piliakalniai”, sąjunga ir visa eilė kitų Vilniaus pasai skiriami į- 131.400 litų sumoje.
SEIMO PROGRAMA:
mergaitę:
“Pilkapiai”,
“Piliūnai”, visuomeninių ir kultūrinių staigoms, organizacijoms
— Kumele, paduok ponui
1. Malda.
Suvažiavimas priėmė ke gerti!
ir šeimoms.
“Pilava”, “Piliakalniai”, organizacijų.
2. Valdybos raportai.
“Pilioniai” ir t. t. — tai
Į suvažiavimo prezidiu- Antrosios suvažiavimo letą nutarimų Vilniaus va Atsigėręs dvarininkas,
3.
Kun. A. Miluko paskaita apie “Motinėlės” Drvis lietuviški vietovar mą buvo išrinkti: susisie- dienos posėdžiai pradėti davimo sąjungos ir Vil norėdamas pamotei prikiš
jos pradžią ir jos išsivystymą.
džiai, kokių kitos tautos kimo vice - ministeris inž. i sąjungos vice-pirmininko niaus geležinio fondo vei ti, paprašė kad šitą “ku
4. “Amerikos” Redakt. Adv. Laučkos (“Motinė
neturi. Piliakalnių gausu J. Jankevičius, seimo pre-į J. Papečkio paskaita: ‘Ko kimo reikalais. Tarp kita melę” jam parduotų. Pa
lės stipendijato) paskaita apie pasauliečių
mu Lietuva praneša visus zidiumo sekretorius V.- dėl ligšiol Vilniaus klausi ko, suvažiavimas nutarė motė už gerus pinigus su-,
stud. auklėjimo svarbą religijos ir lietuvybės
savo kaimynus. Taip, Lat- i Kviklys ir žemės ūkio mi- mas dar yra neišspręs įsteigti savarankišką Vii- tiko,, ir vakare dvarinin-1
žvilgsniais.
niaus
institutą
ir
jo
vadokas
atsiuntė
savo
pasiun
•
]
vijoi, kur yra pravesta nisterijos skyriaus atsto- tas?”
5. Kun. dr. J. B. Končiaus kalba apie sąlygas,
vu
pakviesti
prof.
Mykolą
tinį,
kad
parvestų
nupirkteikiant stipendijas pasauliečiams.
tiksli piliakalnių registrą- vas V. Balčiūnas,
Po
šios
paskaitos
Suva

tąją “kumelę”, bet nepasa
BiržiŠką.
6. Vajus, fondo didinimas, ir iškolektavimas lėšų
cija, jų yra 343 ir Estijoj Išklausius gausių sveiki
žiavimo
dalyviai
prie
Ne

kė,
kad
tai
mergaitė.
Ta

iš stipendijatų, baigusių mokslus ir turin
— 147. Lietuvoje užregis nimų ir išrinkus suvažiaBaigiant suvažiavimą,
žinomojo
Kareivio
kapo
čiau
pamotė
tada
nedavė
čius tarnybas.
truotų piliakalnių yra a-įvimo prezidiumą, Vilniaus
pagerbė žuvusius dėl Lie dar buvo gauti du reikš pcdukrės, o išvedė iš tvar
7. Bėgamieji reikalai ir sumanymai.
pie pusantro tūkstančio,1 vadavimo sąjungos pirmi- tuvos laisvės ir prie žuvu mingi sveikinimai. Tai o- to vieną seną kumelę.
8. Valdybos rinkimai.
bet tai dar ne viskas. A- ninkas dr. A. Juška pada
I
kupuotojo
Vilniaus
kraš

pie Lietuvos piliakalnius rė platų pranešimą apie sių paminklo padėjo vaini to, Ašmenos ir Marcinko- Kai tarnas ją parvedė, gas. Keli susirinkę ją šiaip nisterija pavedė “Spindu
kus.
ponas lošė kortomis. Pa
žinios teberenkamos.
apylinkių
gyventojų
ir
pereitų metų sąjungos vei Suvažiavimas į naują i nių
klausė, kur ją dėti, sako: taip paguldė, užvertė ir lio” bendrovei. Pinigų ka
*
Piliakalniai yra didelis kimą. Šiuo metu vien nepr.
i
Vilniaus
vadavimo
,
sąjunves
k į gražiausią kambarį užklojo. Bet sena kumelė limas Lietuvoje yra didevadavimo sąjun■
,
,
turtas mūsų krašto seno Lietuvoje Vilniaus vadavi Vilniaus
gos centro komitetą išrin- §os delegato Amerikoje X. ir greitai duok arbatos su taip įgulėdama padvėsė. lės reikšmės įvykis ir pirvei pažinti. Anot moksli mo sąjunga turi 19 apy ko; dr. A. Jušką, prof. Uždavinio. Abu sveikim- sausainiais. Tarnas truk Tik tada ponas sužinojo, mas toks įvykis nepri
ninkų, piliakalniai yra jū gardų, 575 skyrius, ku Kan. F. Kemešį, valstybės mus suvažiavimas sutiko; telėjo pečiais, bet įvedė i kad jį pamotė apgavo.
klausomosios Lietuvos gy
ra šaltinių, iš kurių gali riuose yra daugiau, kaip tarvboš 'narė J. Pap'ečkT ir palydėjo labai didelėmis gražiausiąjį kambarį ir(
XX. venime. Ligšiol lietuviški
ma semti žinių apie gar 21,000 narių. Gi užsienio
„ . .
.. .
. :
Tain nut iš sa- davė kn nonas llPnė. Pas- |
pinigai buvo kalami užsie
buv. užsienių
reikalų
mi-i
'
bingą ir turtingą lietuvių lietuvių kolonijose sąjun ’
KAIP
KABAMI
LIETU

i
dr
D
7annin
vo
pusės
suvažiavimas
nukui
jam
raportuoja:
niuose. Pinigų kalimui
nisterį
Tautos praeiti. Piliakalnių ga turi per 100 skyrių.
VIŠKI PINIGAI
MiVcii Viininncj” rodaktn- Tarė pasveikinti Vilniaus — Arbatą išliejo ir su“Spindulio” bendrovė tin
gausumas liudija ją tokią,
n'pokiČvo
«zr?o
i
krašto
lietuvius,
užsienio
daužė
stiklinę,
o
sausai

kamai pasiruošė. Prieš
Vilniaus geležinio fondo rių P. Babicką, inž. Z. Ba-i---nius šiaip taip sukrimto.
buvus.
čelį, M. Kubiliūtę ir doc.‘ lietuvius saulių sąjungą — Nieko, — atsako po Po kelių šimtmečių per dirbant šį darbą, buvo suDeja dėl lėšų stokos ir komiteto pirmininkas inž.
naują Vilniaus *ir visas kitas organizaci- nas, — matai, kaimietė, traukos, šiemet birželio , sipažinta su kitų valstykitų priežasčių, Lietuvos Z. Bačelis padarė platų B. Vitkų; į fondo
komitetą ^as’ kurios suvažiavimui • bet'pripras? Dabar-ją pa- m^n. Lietuvoje vėl pradėti bių pinigų kalimo įstaigopiliakalniai mokslininkų— pranešimą apie pereitų geležinio 1
- ‘ ' tegul
- atsilsi.
' •
kalti lietuviški pinigai.
iš r i n k o: j atsiuntė savo sveikinimus,
arkeologų kastuvo yra be metų fondo veiklą. Geleži-] suvažiavimas
Tarnams vėl buvo var- Kalimo darbą finansų mi- Naujos vieno, ir penkių
veik nepaliesti. Iš viso iki nis fondas veikia jau pen- prof. Kan. F. Kemėši
centu- ir vieno lito monetos
šiol buvo kasinėti vos ašjau yra apyvartoje. Ligi
tuoni Lietifvos piliakal
<
spalių mėn. 8 d. iš viso jų
niai, ir kiekvieną kartą
nukalta ir Lietuvos ban
buvo randama vis nauji]
kui perduota 1.923.500 li
dalykų, nušviečiančių mū
tų sumoje. Spalių mėn. 19
sų senovę. Pavyzdžiui,
d. pradėta kalti naujos
daug įdomių senienų buvo
dviejų centų monetos.
rasta, kasinėjant 1932 me
Kiek vėliau bus pradėtos
tais Apuolės piliakalnį,
kalti penkių litų monetos.
Latvijos pasieny, Mažei
Dar
vėliau manoma kalti
kių apskr. Čia daug pasi
dešimties litų sidabrines
darbavo arkeologas gen.
monetas. Tuo būdu, Lietu
Nagevičius.
vos smulkiosios monetos
bus sidabrinės ir ne taip
greitai sudils.
Tsb.

Žinios Iš Lietuvos
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Tai Lengvas Užsirūkymas!

VILNIAUS VADAVIMO
SĄJUNGOS METINIS
SUVAŽIAVIMAS

Kada Linksminimosi Ir Rūkymas

Užsitęsia Iki Vėlos Nakties ..
I

Spalių mėn. 17—18 d.
Kaune, Vytauto Didžiojo
muziejaus salėje, įvyko
gausus Vilniaus vadavimo
sąjungos
vienuoliktasis
metinis suvažiavimas. Ja
me dalyvavo apie 400 ats
tovų, kurie atstovavo są
jungos skyrius ir apygar
das. į suvažiavimo atida
rymą atsilankė žymūs vi
suomenės veikėjai ir daug
svečių. Suvažiavimas pra
dėtas Lietuvos ir Vilniaus
vadavimo himnais, ku
riuos sugiedojo “Dainos”
draugijos choras ir sugro
jo karo invalidų orkestras.
Pradžioje buvo pagerbti
pereitais metais mirusieji
56 Vilniaus vadavimo są-!
jungos nariai, tarp jų ir
visiems lietuviams yra ge
rai žinomų vardų: inž. Pr.
Stanaitis, žurnalistas - ra
šytojas VI. Andriukaitis,
J. Raupys ir kiti.
Suvažiavimo proga, Vil
niaus vadavimo sąjunga
susilaukė gausių sveikini
mų. Pirmiausia Respubli
kos Prezidento ir vyriau
sybės vardu suvažiavimui
sveikinimus perdavė vi
daus reikalų vice-ministeris B. Giedraitis. Toliau,
Vilniaus vadavimo sąjun-]
į

Pasilinksminimo naktyse — arba kada tik jūs daug
rūkote — jūs atraisit, jog Luckies, lengvas užsirū
kymas, yra patogumu kaip ir malonumu! Nes,
kadangi Luckies yra lengvu užsirūkymu. jie neap
sunkina jūsų gerklės. Luckies gerai atsineša j
jumis . . . jie yra vieninteliais cigaretais, kurie yra
‘"Toasted’’ . . . jūsų apsauga prieš knitėjimus. Taigi
rytoj, ar dar geriau, štai dabar pasisickit už Lucky
— turtingo puikaus vidurinių-lapų tabako skoniu.
Tai geras rytinis užsirūkymas su švariu, šviežiu
skoniu. Ir tai geras nakties užsirūkymas . . . jums
švelnus . . . malonus. Niekuomet nepervčlu dėl
lengvo užsirūkynio . . . niekuomet nepervėlu dėl
Lucky!
• .

Šių metų rudens eiline
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienių reikalų minis'terių konferencija yra nu
matyta sušaukti gruodžio
mėn. pradžioje Estijos so
stinėje Taline, šioje konfe
rencijoje Baltijos užsie
nių reikalų ministeriai
, svarstys eilę klausimų, su
sijusių su tarptautine po
litine padėtimi. Ši padėtis
Baltijos valstybes dabar
daug daugiau domina, nes.
kaip žinoma, rugsėjo mėn.
Latvija, kaip Baltijos sanĮ tarvės atstovas, buvo išl rinkta į Tautų sąjungos
; tarybą. Be tarptautinės
j politikos klausimų, konfe! rencijoje bus apsvarstyti
ir visas tris valstybei liečiantieji tarpusavės politi
kos ir ekonomijos reika
lai.
Tsb.

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
82 Mėty Senumo — Ji Pažįsto Savo
Populariškg Muzikę
P-nia Elizabeth Bowlcs iš Evalde. Tesąs,
yra tikra “Sweepstakes” medėja. Ji
rašo: “Aš esu 82 metu amžiaus ir šis
yra pirmas sykis, kad aš kada nors esu
visiškai veltui laimėjus, ir ar tuo džiau*
iriuosi I“ Sveikiname, p-nia Bovvles. Mei
irgi tikrai džiaugiamės, kad laimėjai.

"Nakties-lr-Dienos
Rūkytojams
—Lengvas

Užsirūkymas!

Kad nors ir jūs bū!umū!«
rūkę par didesnę dalį die
nos ir per visę vakarą, jūs
pastebėsi!, jog vidurnakčio
Lucky turi lygiai taip gerą
skonį, kaip ir jūsų Lucky per
pietus. Dėl svaraus skonio,
svarios gerklės . . . pasilie
ki! už Lucky - už lengvo
užsirūkymol

Ar jūs jau įstojo!? Ar laimėjot savo
skoningus I.uckv Strike’? Ant radio
transliuojama muzika. Atsisulcit radio
ant “Yonr Uit Parade“ — trečiadienio ir
šeštadienio vakarais. Klausykit, spręskit
ir palyginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike “SweepMakes.'*
Ir jeigu dar nerūkote Luckies. nusipirkit pakelį šiandiena ir pabandykite
juos. Gal būt tuo kg nors netenkat.
Jūs Įvertinsite Luckies pirmenybę —
Lengvą l'žsirūkymą iš turtingo, brandaus-kūno tabako.

| VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu
Gaminimo Knyga, kurioje yra
daugybė receptų — nurodymų
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi žioja
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną.
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
223 puslapius.

užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNOTABAKO-’TTSTOASTED
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GRUODŽIO MĖN. ĮVYKS
BALTIJOS UŽSIENIŲ
REIKALŲ MINISTERIŲ
KONFERENCIJA

Penktadienis, Lapkričio 6, 1936

darbininkas

g.

NEPAPRASTAS
DARBININKO”

Trečiadienį

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

Cambridge, Mass.

PROGRAMA:
— DAINOS — Išpildys grupė dainininkų 15—30 min.

Dalyvauja:—
Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Tamulionis, 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.

bazaro fondo reikalai. At
M., moterų bei merginų ilgą eilę La Šalie sekminvyko gražus būrelis vyrų
7:30 P. M.
gai išloštų žaidimų. Antair praleido laiką labai jau
Žmonių į misijas lanko- nas Akstinas buvo mūsų
kiai. Daug malonumo pa
si labai daug. Visi misijo- drąsuolis. Per jį mes laipats
klebonas
kun.
I.
Vadarė
klebono kun. Klevinsmis sužavėti. Daugelis ei- mėjom. Akstinas, sustabI
lančiūnas.
—
•
Jis labai gra- ko dalyvavimas.
dęs La Šalie antpuolį ir
na prie Sakramentų.
metu padidėjo nariais. So- Kviečiama visų uoliai paėmęs futbolą, padarė vi
žiai kalbėjo apie Vilniaus j Pageidautina,
o _ L kad drauŠV. MISIJOS
____
_ pat
__ padidėjo
____
dalicija
taip
užgrobimą ir vilniečių lie- gijos susirinkimaii būtų
lankytis, o ypatingai susi sus 6 punktus. La Šalie
11 d. Šv. Kazimie tuvių
vargus.
, „ ..
Pereitą sekmadienį, Vi-*mariais. Laimingos kloties rinkti į iškilmingą misijų smarkiai kovojo, bet ne roSpalių
daromi. dažniau,
7 kur būtuipar. mokyklos svetainėsu Šventųjų šventėje, Šv. linkime!
užbaigimą.
galėjo įsigyti punktų. To ije įvykio vaidinimai. Su Baigiantis programai, p. galima jaukiai praleisti
Andriejaus lietuvių para
dėl laimėjom. Petraitis. vaidinta veikalėlis: “Ak Antanas Užumeckis už- laiką, suteikiant parapijai
ATVYKSTA
Kauniečius.
pijos bažnyčioje įvyko šv.
CHORO KONCERTAS — Mikelionis, Rusas, žalionis loji Mergelė” ir išpildyta kvietė visus dalyvauti S.'naudos.
L.R.K.A.
10
kuopos
pubimisijų užbaiga, kurias la i Lapkričio 15 dieną į šv.
BALIUS PASISEKĖ
ir Petrauskas lošė pavyz- koncerto programa. Gra
bai sėkmingai vedė Tėvas Andriejaus lietuvių para Šv. Onos parapijos baž- dingai ir sėkmingai. Jų lo- žiai vaidino šios mergai liejiniame bankiete, lap
kričio 22 d., Šv. Kazimiero
J. Bružikas, Jėzuitas. Šv. piją atvyksta Hartfordo nytinis choras spalių 31 d. Šimas nebus greit užmirš- tės: M. Šimkaitė, A. Gri par.
svetainėje ir taipgi
ciūtė, A. Skamarakaitė, O.
Misijos vyko per dvi sa- Švč. Trejybės parapijos t.urėjo savo pirmą koncer- tas.
ragino
visus įsirašyti į ka-;
Rimdeikaitė, L. Kemagv* * *
vaiti. Pirmą savaitė buvo teatralė grupė, vadovau tą - baliuj Svečių atsilan
talikų
susivienymą.
tė, V. Anuškevičiūtė, T.
skiriama moterims ir mer jant muzikui p. V. Burdu- kė labai daug. Choras, va
MENAS
Balčiūtė, A. Agurkaitė, A. Vaidintojoms akompakad^^Darbininginoms, o antra —vyrams ųuj , suvaidinti komediją dovaujant muzikui A. Ka Šiomis dienomis kun. Jo štankiūtė A Belskvtė V navo varg. p. J. Mickunas, ,
, 1JarDinin
ir vaikinams.
““Moterims Neišsimeluosi”. minskui puikiai padainavo nas J. Jakaitis, MIC. vėl Mastaitė, ’p. Medžiūtė,’ V. fcrolis garsiosios daininin-Įkas dažnai talpina straipTėvas Bružikas savo tu-, Vaidinimas įvyks bažny daineles: Jaunimo Giesmė, aplankė mūsų įstaigą. Jo Drvžaitė M Peldunait5 kės, Emilijos Mickūnaitės. snius apie Komunizmą,
piningais pamokslais su tinėje svetainėje. Pelnas Sveiki Drūti, Ant Tėvelio pagerbimui buvo suruošta J.
j. Lipšaitė. Pastaroji la-'
la- Žmonių buvo daug vieti- komunistų šėtoniškus darDvaro,
Palankėje
ir
kitas,
atitinkama
programa,
kubai
gražiai
šoko
čigonkai?ių j® apylinkių koloni- bus ir komunizmo pavojų
stiprino katalikuose tikė iš to vakaro skiriamas Se
3^- Mačiau buvo ir iš Rich- Amerikai. Sako, kas
jimą ir daugelį grąžino Į serims Pranciškiet ė m s, Dainos atsilankusiems la- ri įvyko spalių 27 d. Vaka- tės rolėje.
„
"
ty
y
-xmondo p. Paulius Biržis dedasi kitose o«xv^
šalyse nieKatalikų Bažnyčią.
kurios užsitarnauja visų bai patiko ir pageidautų, rėlyje dalyvavo gerb. Di- i P-le Alena Pozelaite su- su
savo
dukrele
studente
kad
neatsitiks
Amerikoje;
Šv. Misijų užbaiga buvo nuoširdžios paramos. Tai kad daugiau tokių kon- rektorius, kunigai, moky- aainavo keletą daineliiį. Tpnnnle Universiteto ir n
tojai, seseles, namiškiai ir jai akOmpanavo n. Emili- PrarPas pukas iš Northsi- jog čia organizuotų komu
įspūdingiausia. Be n d r a gi visi į rengiamą vakarėlį certų būtų suruošta.
šeimynų šv. Komunija su sekmadienį, lapkričio 15 d.
studentai. Programa buvo ja Geležinytė.
de kuris turi “jevvelry” nistų tepriskaitoma tik
darė nepaprastai gražų ir
T. M.
suruošta kolegijos studen- Vaidintojoms ir daini- krautuvę, 609 N. 12th St. ,: 100,000 ir, jei ju tiek tėra.
tų. Kolegijos orkestras rinkei ir pianistei publika Vakaro rengėjos, kad ,ai redakcija išsivaizdina
jaudinantį įspūdį. Kada
pradėjo programą, lietu- smarkiai plojo, reikšdami neturėjus nuostolių, iš an- Pr>es?>
visi susikaupę atgailojo už
SPORTAS
2 _ *___
viską muzika. Tada Albi- pasitenkinimą vaidinimu ksto prisižvejojo
saui rė-1 ^ei 100,000 komunistų
savo nuodėmes, tai buvo
Spalių
17
d.,
š.
m.
įvyko
mėjų, tarp kurių yra kleb. būtų pasyvūs, nieko ne
i nas šeputa pasakė prakal- ir dainavimu.
skambinama varpais. Tai
svarbus futbolo turnyras bą ir vedė visą programą. Programos vedėju buvo kun. I. Valančiūnas, kun. veiktų, tai šioje šalyje to
gi šios šv. misijos pasiliks
MISIJOS SEKASI
Kingston, Rhode Island, Rusteika ir Aikšnoras de kun. Dr. V. Martusevičius. dr. V. Martusevičius, Dr. kio pavojaus nebūtų. Ta
PUIKIAI
ilgai atmintyje.
tarpe mūsų Marianapolio
Įžanginę kalbą pasakė J- Čeledinas ir daug kitų čiau jie yra aktyvus, įsiVisi ir visos, kurie lan- Šv. Onos parapijos baž Kolegijos ir Rhode Island klamavo, Jucius grojo so --------------------------------Bet aš spėju,
visų briauna į darbininkų or
-•kad ; iš daukėši ir klausėsi Tėvo Bru- nyčioje, Grand Street ir Statė Freshmen. Diena lo klarinetu, akompanuoganizacijas, į mokyklas, į
(November) 8, 1936, Sv. rėmėju rengėjoms
žiko pamokslų yra jam Manning Avė., lapkričio 2 buvo labai lietinga. Fut jant šimučiui, Dastikas Kazimiero
parapijos
svegiausiai
prigelbėjo
p.
Ka

žymias valdžios vietas.
dėkingi ir prašo Aukščiau- d. prasidėjo misijos. Jas bolo aikštė buvo pilna smuiku ir šimutis piano j .
zys
Dryža.
Garbė
visiems!
Tuo paduotu narių skai
tris daines. Raitė- tainčje, 147 Montgomery
siojo stiprinti Garbingą veda garsus misionierius vandens ir purvo. Nepai- sugrojo
)is jr Brazauskas padėkla. PI.
čiumi komunistai mus ap
Misijonierių sveikato j e. Tėvas J. Bružikas. Rytais
Visi
lietuviai
vietiniai
ir
gaudinėja. Ir jie jau ne tik
sant
to,
žaidimas
jvyko.
mav0
Kolegijos
orkest
ras
.
vlsl
“
eiuviai
vięumai
ir,
Nemažiau yra dėkingi sa 9:00 esti šv. mišios ir pa Marianapolis tvirtai laike- ir choras gerai išpildg mu..is apylinkes širdingai;
prie mūsų durų, bet vidu
vo kleb. kun. A. Vaškeliui mokslas; vakarais 7:30 v.
je;
ir ..Rusijos, Meksikos
ir
. Bet Rhode Island lai- zikajjšką programos dali. avie?ial“. atsilankyti j sj Spalių 29, šiame
alllc mieste.
ir vikarui kun. P. P. Kar pamokslai ir Palaimini si
meoo. Nevulis, Petraitis, Ant lo iš irdome žodi iš Šv. Cecilijos Choro paren« gv Var<Jo Drau. Ispanijos skerdynes gali
tonui už rūpestingumą su mas Švenč. Sakramentu. Dranginis,
I
ir
1 Lr 011/Am C!
_
_ .
__
_ “
rrivvin
f Vi
o
lmvnn YV» VO _
•' e
oi Iro
A mnvi Irmn
ir Mikelionis
Pasikartoti
Amerikoje, jei
ruoš] ant šias šv. misijas. Misijos užsibaigs ?:00 P. parodė savo nepaprastus mūsųgerbingosvečiokunJ girną. Choras, kuriam va- 2j^J susirinkime“ ‘Sus“i- mes
pavojaus
nepermatyJakaičio, kuris pareiškė dovauja vietinis varg. V. rinkim0 tiksla.s metinio
"
gabumus šiame žaidime. savo pasitenkinimą. Pas- Yustas, išpildys dalj progsime. Kaip tik ir yra rei* * *
ramos.
Mūsų
solistai,
Ma

SVEIKATA—TURTAS j kalinga aiškiai supažinKun jis papasakojo
mums
•v
šeštadienio vakare, spa savo įspūdžius iš
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- dinti
'
------žmones su
komunis
rijona
Baubliutė,
soprano;
Lietuvos
Visi skubinasi užsisakyti šv. Raštą per “Žvaigždę”. Jau 5000
vent Turtuolis atsižada ir turtų, kad tų Veidmainystėmis.
lių
24
d.,
visi
studentai
su

Pranas
Andreičikas,
teno

užsisakė. Kas jau turi laikraštį “Žvaigždę”, tik prisiunčia 50c., o
, ir Romos. Kur Jis buvo
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
ir Jonas Spranaitis, (vertini sveikatą ir ją brangini, tai Ir to dar neužtenka, rei
kas naujai užsisako atsiunčia už “Žvaigždę” $1, o 50c. už Šv. Raš- sirinko apie laužą futbolo , šią vasarą. Kun. Jakaitis ras;
ją. Jausdamas skausmus, kia reikalauti, kad valdžia
tą, tai viso $1.50 ir gauna per metus nepaprastai gražų Jėzaus Šir aikštėje. Su įvairiais šū
bosas, sudainuos keletą prižiūrėk
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
dies laikraštį “Žvaigždę” ir Šv. Raštą, susidedantį 4 Evangelijų kiais ir dainomis linkėjo i nupiešė labai gyvą paveik
kapitalis tams
nikstelėjimą, nuovargi, Sn’t;, neduotų
slą apie senuosius Romos dainelių. Taip-gi bus ir at limą,
-knygų. Apaštalų Darbų, 14 Šv, Povylo laiškų. Apreiškimo Knygos,
ranką-kojų
tirpimą,
dieglius,
tuojaus
futbolistams
laimėti
ryto

šv. .Jono, šv. Petro, šv. Judo laiškų, žodžių, *’isą Naujo Testamen
kankinius ir šventusius, skiri merginų ir vyrų cho reikalauk DEKSNIO GALINGOS skriausti darbininkų, kad
to šventraštį, kuris ypač šiais laikais turėtų rastis kiekvieno kata jaus dieną. Futbolo vedė
rai,. ir visų susirinkusių MOSTIES, sudarytos iŠ daug skirtin- būtu teisingumas ir meilė.
mūsų šv. Tėvą.
liko grinčioje. Atskirai perkant toji knyga (800 puslapių) kainuo jai pp. Rakauskas ir Ric
dainavimas. Prie to, bUS KU gamtos elementų iš tolimų svieto Katalikai darbininkai, su
*
*
♦
tų gana brangiai, o prie “Žvaigždės”, tik 50c. Užsakymus siųskikraštų, girių, visokių medžių alielų, siorganizavę, gali išreika
kevičius
pasakė
įkvėpian

duetų ir kvartetų.
te šiuo adresu: Rev. J. Bružikas, S. J., 259, N. 5th Str.. Brooklyn,
šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga
čias kalbas. Žaidėjai taip Penktadienį spalių 30 d. p0 koncerto, bus dar kas lingą šilumą, šildydama kaipo saulės lauti, kad valdžia išleistų
N. Y.
mūsų kolegiją aplankė tai nepaprasto, ir visi tu spinduliais, sunaikina romatiškns įstatymus, kuriais būtų
pat pasakė po žodį.
skausmus ir palengvina žmogui. Dek♦
*
*
Vilniui vaduoti sąjungos rėsite progos linksmai lai snio
blogybės ir
Galinga Mostia tūkstančiams pa panaikintos
Įsigykite
Sekančią dieną, spalių atstovas p. Vincas Užda- ką praleisti. Visas pelnas gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- neteisybės. Kada katali
kad, pavartojus kelis sy
25 d., įvyko Providence, vinys. Jis pasakė studen- skiriamas dėl atnaujini TUO.TAM,
kius, aplaikysl palengvinimą ar pini kai gerai žinos savo Baž
PILIETYBES KATEKIZMĄ
nyčios mokslą ir bus pa
R. I.” isvarbiausis mūsų tams įspūdingą kalbą apie mo bažnyčios fondo. Ge gus grąžinanti.
Aplaikom šimtus laiškų su padėkašių metų futbolo žaidimas. Vilnių. Svečias ilgai kal- ras orkestras pirmą kartą vonėmls
šalintos
gyvenimo neteisy
iš skirtingų pasaulio kraštų,
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Buvo susitikta su didžiau- bėjo, kalba buvo įdomi; vi pasirodys Patersone. Visi kuriems pagelbėjo. Klauskite visada bės ir skriaudos, tada apie
Priedermes
DEKEN’S OINTMENT.
komunizmą
nebereikės rasiais mūsų metiniais prie siems įkvėpė dvasios ko galėsite pašokti lietuviš taipPASARGA:
Jeigu nori aplaikyti tl- x
...... ,.
vai
dėl Vilniaus.
Jei ruošiesi ^auti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
................................
Bet tai
nei JI DIJOtl.
šais — La Šalie Akademikas polkas ir amerikoniš krąją Deksnio Galingą Most| ir pa- Šytl
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
sėkmės,
tai
visada
klausk
taip:
de
grali
padaryti
tik
darbinin;; ja. Graži diena, labai paAlbinas šeputa kus šokius.
KEN'S OINTMENT Ir ncklRn*ykltR
anglų ir lietuvių kalboje.
togi dėl futbolo. Buvo apie
nei jokh) kitą paslfllijlmi), kad kas Ir kai, susiorganizavę į Krik
Choristai
kviečia
visus
< »
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15e.
ščionių Darbininkų orga
4,000 žiūrėtojų. Praeityje
ateiti į jų rengiamą vaka siūlytą.
Vlsnda žiūrėkite, kad hflt užraSyt*
T.
Siųskite užsakymus:
La Šalie futbolistai mus
rą. Koncerto pradžia ly DEKEN’S OINTMENT, Ui tik Ūda nizaciją.
aplošdavo. Šiais metais
tikrąją‘ į Deksnio Galino) Profesionalai. biznieriai, pramonin
Šv. Cecilijos Paterson’o giai 7 vai. vakare. Šokiai "piaiiorrtte
“DARBININKAS”
Mnstl. Parsidnoda visur.
kurie skelbiasi “Darbininke” tik
mes juos sumušėme 6—0. Choro metinis koncertas prasidės tuoj po koncerto. DEKEN’S OINTMENT CO. kai,
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
tai verti skaitytoji) paramos.
Laimėdami mes sulaužėm ir balius įvyks lapkričio
Triksė. Į
Vist skelbki tča “Darbininke”.
Hartford, Conn.

Rytinių Valstybių Žinios

Pennsylvanijos žinios
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MARIJANAPOLIO ŽINIOS

JERSEY CITY, N. J.

MINERSVILLE, PA.
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JAU 5000 UŽSISAKĖ ŠV. RAŠTĄ!
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PATERSON, N. J.

