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AMERIKOS TAIKOS
KONFERENCIJA

Gruodžio 1 d. š. m. Bue
nos Aires, Argentinoj įvyks visų Amerikos, Šiau
rės, Pietinės ir Centralinės, respublikų taikos
konferencija. Prez. Roseveltas išvykdamas pareiš
kė, kad įvyksiančioji kon
ferencija yra svarbiausia
palaikymui pasaulinės tai
kos. šiandien, kada Euro
pos valstybės galvatrūk
čiais ginkluojasi ir ruošia
si karui, prez. Roosevelt
ir jo delegacija išvyko i
taikos konferenciją. Tas
parodo, kad Amerikos res
publikos nori sudaryti
vieningą frontą prieš ka
ringas Europos valstybes.
Tuoj po rinkimų prez.
Roosevelt aplankė taikos
atstovai, būtent, J. E.
Kardinolas Pacelli, Popie
žiaus Valstybės Sekreto
rius ir J. E. Kardinolas
Mundelein, Chicagos Arki
vyskupas. Nežiūrint, kad
prez. Roosevelt buvo labai
užimtas biudžeto ir kitais
svarbiais valstybiniais rei
kalais, jis svečius labai
maloniai priėmė ir su jais
ilgai kalbėjosi. Kadangi
Šv. Tėvas yra didžiausias
taikos vykintojas, tai spė
jama, kad prezidentas
Roosevelt kalbėjosi su
Kardinolais apie pasauli
nę taiką.
Galimas daiktas, kad
prez. Roosevelt pradėjęs
antrą terminą daugiau
dėmesio kreips j tarptau
tinius reikalus.
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Didžioji Britanija Reikalauji
Pasiteisinimo iš Japonijos

NEKATALIKAS PALIKO Londonas, Anglija —
$415,000 KATALIKŲ 'Lapkričio 23 d. — Didži<
—--------sios Britanijos valdžia p;
Lapkričio 1 d. Marijam- Dės Moines, Ia. — Šio-1 reikalavo, kad Japonijc
polėj J. E. Arkiv. Pr. Ka- mis dienomis mirė Na- valdžia pasiteisintų d
tevicius, M. I. C. isventino chan E. Kendall, Iowa vai- sumušimo ir kankinim
į kunigus du dijakonus: stybės gubernatorius. Jis trijų Anglijos jūrinink
stud. Vincentą Andriušką, prieš mirtį padarė testą- Keelunge, Formosa. Brit
M.I.C. ir stud. Kazimierą mentą, pagal kurį Katali- laivyno viršininkaii sak
Vengrą, MIC. (Pastarasis kų labdarybei gub. Ken- 'kad’ spalių
......
7 d., anglų jūr
yra iš So. Bostono). Juodu dali paliko 8415,000 muni- ninkai, važiavę taxi ir U
abudu yra amerikiečiai, cipaliais bonais.
galėję už ta važiavimą u
Studijuoja teologiją Lie
; si mokėt i. Policija juos ;
tuvos Universitete ir šie
: reštavo. Bet jurininkai u:
met jau baigs.
; sigynė. kad jie būtų nem<
kėję. Sakoma, kad polic
ADF NEPRIPAŽĮSTA
Į ja vertųsi juos prisipažii
AMALGAMEITŲ
|ti;
fontanine plunksna b:
Daniel Beard, tautinis skautų vadas uždeda vainiką ant Theodore RooseUNIJOS
dę jurininkams pan:
velt kapo. Jis buvo paskutinis skautų vadas.
ges
ir leidusi juodylą.
Čia matome iš kairės dešinėn: skautą A. H. Weytingh; Brazilietis skauMadridas,
Ispani
ja
—
Tampa, Florida — Ame Ispanijos sostinėje per i Taigi Anglijos valdži
tas, pulk. F. Roosevelt, Jr.komisionierius Beard, ir Walter W. Head, skautų
rikos Darbo Federacijos tris dienas eina pragariški griežtai reikalauja, ka
prezidentas.
seime priimta rezoliucija, mūšiai, ir nei viena, nei Japonijos valdžia dėl t<
kuria pasmerkia Amalga- į kita pusė negali pasivary kio policijos žiaurumo p<
Sov. Rusijos Teismas Nuteisė
meitų Rubsiuvių uniją už ti pirmyn. Raudonieji bu siteisintų ir kaltininku
vartojimą savo unijinio vo atsiėmę Casa Velas- nubaustų.
Vokieti Sušaudymui
ženklelio. Amalgameitų u- quez, bet sukilėliai vėl pri
TŪKSTANTIS ŽMONTI
nija savo ženklelį prarado,
ŽUVO JAPONIJOJ
Maskva, Rusija — Lap- tuoni civiliai inžinieriai už Iš priežasties Padėkonės kada ji susijungė su Uni- vertė juos iš ten krausty
tis.
Madrido
gatvėse
ne
kričio 22 dieną, Novosibir-( “sabotažavimą” Sibirijos Dienos šventės šią savaitę ted Garment Workers unitik liejasi kraujas, bet
ske pasibaigė dar viena anglių kasyklose. Rusijos penktadienio
numeris ne-į ja.
•v
gražiausi namai vieni jau Tokio, Japonija — P<
trockininkų byla. Toje Tass žinių agentūra pra- išeis. Trečiadienį, lapkri----------------o kiti dega.
, reitą penktadienio rytą C
byloje buvo kaltinami vie- neša, kad Stickling, vokie- čio 25 dieną, Eikš Bali- AMERIKOS LAIVŲ VIR- sudeginti,
Madrido raudonųjų vai- samzava vario kasyki
nas Vokietijos inžinierius, tis inžinierius prisipažinęs roome, Cambridge, Mass. ŠININKŲ GENERALIS džia įsakė iš miesto išvež- rezervuaro užtvanka įlūz
E. I. Stickling ir kiti aš- kaltu ir pareiškęs, kad jis “Darbininko”
rėmėjai,
STREIKAS
ti visus sužeistuosius ka- lr išsiliejęs vanduo uzin
tai padaręs pagal Gestapo. prieteliai ir LDS nariai ir
rius, senelius ir vaikus. A-_ JU
š°,ZLClCLčį
keletą^ 1ILLVOLC11U
miestelių Al
ir so
LRKSA ĮSTEIGIMO
Vokietijos slaptosios poli “Darbininko” štabas daly
PRIEMONE KOVOTI
_
dybų.
Potvyny
j
prigėrė
i
MINĖJIMAS
cijos įsakymų. Gestapo vaus “Darbininko” meti Šiandien vidudienį visų pie 450,000 tremtinių “pa pie 1000 žmonių. Apie 3C
SU KOMUNIZMU.
iš Madrido. Raudo
■ buvo minimas ir Zinov- niame baliuje. Taigi vi Amerikos laivų viršinin bėgo
kai išeina į streiką. Reika nieji džiaugiasi susilaukę prigėrusių žmonių ištrau
siems
linkime
linksmai
ir
ievo
ir
Kamenevo
byloje.
Plvmauth,
Pa.
—
Lap

Lietuvos XX Amžius
lauja pakelti algas ir įves pagelbos. Bet gyventojai kė iš Yoneshiro upės, kit
Stickling
ir
8
kiti
inžilaimingai
praleisti
vakarą
kričio
22
d.
š.
m.,
LRKSA
žmonių lavonus rado mie;
paduoda Bonif. R., atsilie
ti 8 valandų darbo dieną. labai nerimauja.
“
Darbininko
”
baliuje
ir
įsteigimo
sukakties
proga,
nieriai
nuteisti
sušaudylėliuose ir laukuose.
pimą į gerb. A. Jakšto
ketvirtadieni,
laokričio
26
Pildomasis
Komitetas
užmui.
Jiems
net
uždrausta
straipšį, kuriame pastebi,
d. Padėkonės Dieną. Vi NUSKENDO VOKIETI ITALIJA IR VOKIETIJA GAISRAS PARAPIJOS
kad
antikomunistinėms prašė šv. mišias Susivie- apeliuoti,
PASKELBĖ KARĄ, SA
JOS SUBMARINAS
MOKYKLOJE
pamokoms dar neparuošti nymo narių intencijai Šv. Vokietijos ambasadorius siems linkime malonių ir
KO RAUDONIEJI
laimingų
švenčių
!
Kazimiero
lietuvių
par.
ėmėsi
žygių
nuteistuosius
mokytojai, o ir gausus ki
Luebeck, Vokietija —
Cambridge, Mass. —
tų pamokų skaičius vargu bažnyčioje 10:30 vai. ryte.; išgelbėti nuo sušaudymo, RADIO GELBSTI KATA Lapkričio 21 d. susimušęs
Madridas,
Ispanija
—
Pirmadienį, lapkričio 2
ar leistų įsprausti dar Iškilmingas šv. mišias bet vargiai pavyks, nes LIKŲ APAŠTALAVIMUI su kitu laivu Vokietijos
Raudonųjų
valdžia
sako,
dabar
tarp
Vokietijos
ir
atnašavo
kun.
Antanas
d. šv. Petro (airių) par;
naujas antikomunistines
submarinas
nuskendo
su
kad
Ispanijos
ir
Vokieti

Sinkevičius; asistavo kun. Rusijos santykiai įtempti, Vatikanas — Šv. Tėvas 8 jurininkais.
pijos mokykloje kilo gai:
pamokas. Todėl siūlo:
jos
pripažinimas
Franco
o
Rusijos
teismas
sako,
ras. Nuostoliai dideli. Se
“Suaktyvintį religinį J. Kasakaitis ir kun. J. K.
priėmęs Tarptautinio Ka
valdžios
yra
lygus
paskel

kad
kaltinamieji
“
prisipa

Miliauskas.
Pamokslą
pa

gyvenimš gimnazijose,
talikų Radio biuro atsto EKSPLIOZIJOJE Už- bimui karo Ispanijos rau serys anie 800 vaikuči
žino
”
kaltais.
laimingai išvedė iš mok}
ir kelias komunizmui sakė kun. A. Sinkevičius.
vus audiencijon, pažymė MUŠTA 42 DARBININ
donųjų
valdžiai.
Taigi
Is

Rusijoj
turi
būti
dar
ne

Pamaldose
dalyvavo
Pil

klos.
būtų sulaikytas”.
jo pirmą kartą priimąs
KAI
panijos raudonieji atsišau
‘Įkurti Teol - ilosofi- domojo Komiteto nariai ir buvo politinės bylos, kuri audiencijon katalikus
jos fakultete antikomu apylinkės Susivienymo ap nebūtų surišta su sabota broadcasterius. Radio, Roma — Finico mieste- kia į viso pasaulio rau
donuosius, kad gelbėtų.
žu, ir kad kaltinamieji ne nors vėliau atsiradęs, yra
nistinės
propagandos skričio ir kuopų nariai.
fabrike
lio
nuodingų
dujų
(ar kaip kitaip pava Po pamaldų pagerbtas a. būtų prisipažinę? TaiD jau parodęs didelį svarbumą kilo ekspliozija, kurioje Jie sako, kad Rusija, Mek-'
a. kun. Aleksandras Bur- į yra, kad kaltinamieji ne ir sudaro tokią pajėgą, užmušta 42 darbininkai ir sika ir tarptautinis liau
dinti) katedrą”.
dies frontas yra jų pusė- |
Vietoj dr-jos tirti So ba. Ant jo kapo uždėtas tik “prisipažįsta” be la- kuriai nėra lygaus, Jo 21 sužeistas.
je. Raudonieji ir be šio at-i Bernas — Laikrašči
apkaltina,
vietų kultūrai (tuo tar vainikas. Kapuose kalbas I biau save
Šventenybė pareiškė biu
--------------------pu lietuviškai kultūrai pasakė kun. J. Kasakaitis LIETUVIŠKAS MARIO- ro nariams. Šv. Tėvas LIETUVA IR LENKIJOS I sišaukimo gelbsti Ispani pranešimu. Šveicarijos p<
jos raudoniesiems. Be Ru licija, paskelbusi pirmu
tirti dr-jos nėra!), įkur ir p. Matas Zujus, Susivie
sveikino biuro narius dėl
NIEČIŲ TEATRAS
SANTYKIAI SKAI
sijos—
pagelbos
, ,___Ispanijos
__r__ vadinamosios “raudom
ti dr-ją kovai su komu nymo organo “Garso” re
jų planų pastatymui radio
VYKS I AMERIKĄ
ČIUOSE.
raudonieji jau seniai būtų sios pagalbos” veikimo tj
nizmu, į kurią sueitų vi daktorius.
tarnauti Bažnyčiai ir Die
buvę
sutriuškinti. Jeigu rinėjimų rezultatus, sav
sos kat. pajėgos. Prie Tą pačią dieną nuo 2:30
Kaunas ,— Lietuvoje vui.
Nr.Į
“
Lietuvos
ižinių
”
Ispanijos karas prasidėjo (tyrinėjimus tęsia. Per
tos dr-jos galėtų veikti iki 3 vai. po pietų LRKSA jau antri metai veikia ma219
Dr.
K.
Grinius,
pasi

antikomunistinės pro Pildomasis Komitetas mi- rioniečių, arba lėlių teat- ART. KATKAUSKAITĖ remdamas “Maly Rocznik ir užsitęsė, tai kalti rau- dienas policija susekusi i
pagandos biuras, į kuri nejo Auksini Jubmejų per ras, Į^j-įg daugiausia ski-’ DALYVAUS“DRAUGO” Statystyczny 1935” pa dorieji, nes jie karą pra-, konfiskavusi plačią te
organizacijos
korespoi
reiktų sutraukti visų radio kalbomis ir daino riamas vaikams. Šis teat KONCERTO PROGRA tiektais daviniais, rašo, į dėio ir tebetęsia.
Italijos
Vokietijos
pri

dencija
su
užsieniais.
J
MOJE
sričių žinovus, pav., dar mis iš stoties WBRE, Wil- ras tiek Kaune, tiek ir ki
kad
Lenkija
pažinimas Franco valdžios konfiskuotos
korespoi
bininkijos, studentų, a- kes Barre, Pa.
tose Lietuvos vietose turi Chicago, III. — Lapkri yra apie 7 kartus dides gal ir yra karo paskelbi denciios matyti, kad “rat
matininkų, liaudies ir « r *
/~\ T.Z- l* l
gražaus pasisekimo. Į jo čio 29 d. dienraštis “Drau nė už dabartinę Lietu mas raudoniesiems, bet donoji pagalba” savo vei
kt. Tą biurų turėtų pa y A z. IIJt 01x1
1 lL vaidinimus suvedami visi gas” minės 20 metų gyva vos respublikos teritori ne Ispanijos piliečiams.; kimui ir komunistinei pre
remti ir vyriausybė. Ji
apylinkių vaikai. Paskuti vimo sukaktuves. Ta pro ją.
Nei Italija, nei Vokietija nagandai varyti šveicar
LIETUVON
nepagailėtų pašalpos ir
niuoju
metu
teatras
gavo
ga
yra
rengiamas
koncer

Su
Lietuva
siena
tę

Per
nenusigąsta dėl raudonųjų joje gaudavusi nurodym
minėtai katedrai išlai
pakvietimą apsilankyti A- tas, kurio programoje da
siasi
507
km.
iš užsienių.
kyti.
S DARBININKO merikos lietuvių kolonijo lyvaus ir Metropolitan O- • Lenkijoje gyventojų pareiškimo.
Dabar tuoj sukoncen
LAIVAKORČIŲ
se ir ten suruošti kelius peros artistė p. Ona Kat- tirštumas du kartu di
travus kat. pajėgas, rei
vaidinimus. Teatras į A- kauskaitė (Kaskas). Mū desnis, kaip Lietuvoje. Darbininku Radio Programt
ktų ruošti antikomu
ENTūRAmeriką žada vykti, tačiau sų dienraščio “Draugo”
Lenkijos
miestuose
nistinius kursus, ar pa
pirmiau nori dar pratur koncertas įvyks Chicago gyvena daugiau, kaip
šeštadienį, lapkričio 28 dieną, iš radio stotie
skaitų ciklus skyrium
WCOP,
Boston vėl turėsime progos išgirsti gražių lie
tinti savo repertuarą, pa- Civic Operos salėje, W. ketvirta gyventojų da
darbininkams, studen
• ruošdamas kelis naujus Madison ir N. Wacker lis, o Lietuvoje tik apie tuviškų dainų, muzikos ir kalbų. Tą dieną nuo 2 vai
tams, liaudžiai ir aukš
vaidinimus. Jeigu bus ga- Drive. Tesueina visi lietu- 14% arba apie septinta po pietų iki 2:30 vai. Darbininkų Radio programą iš
tesnio lygio inteligen
pildys Lowellio Šv. Juozapo lietuvių parapijos Radi*
lutinai susitarta, tai ma-‘ viai pasidžiaugti dienrašdalis.
tams.”
grupė, vadovaujant varg. poniai O’Neil (Kašėtaitei)
rioniečių teatras į Ameri- čio sukaktuvėmis ir mūsų
Lenkijoje pastebimas
Prašome savo radio pasukti ant 1120 kilocycle
Profesionalai, biznieriai, pramonin
M (ką išvyktų ateinantį pava-' artistinėmis
pajėgomis, didesnis, kaip Lietuvoj lir_ ____
_____________
_______ _________
klausytis
lietuviškos programos.
Skelbimus prašo
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
:
sarį
ir
ten
gastraliuotų
kuriomis
džiaugiasi
ir
gėrai verti skaitytoju paramos.
gimimo
kritimo
greitis
me
priduoti
prieš
šeštadienį
arba
šeštadienį
prieš 11
------------------Visi skelbkitės “Darbininke".
I per visą vasarą.
Tsb.! risi net svetimtaučiai.
' arba tempas.
j vai. rytą.
NAUJI AMERIKOS
MARIJONŲ KUNIGAI.

TIK VIENAS “DARBININ-

' ■

•v

ŠVEICARAI VALO KOMU
NIZMO LIZDUS

•v

i

t

i

DARBININKAS

Antradienis, Lapkričio 24, 1936

VIETINĖS ŽINIOS!

2.

gruodžio 1, Nekalto Prasi-i
dėjimo lietuvių bažnyčio- Į
je įvyks 40 vai. atlaidai;
Bus daug svečių kunigų,'
gera proga visiems atlikti I
i
adventinę šv. išpažintį.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

STANLEY’S RADIO SHOP

GARSIAKALBIAI

Inž. Stasys Beleskas, Sav.-

™ . SO. BOSTON 0558

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

b----------------------------------------- ................. ............. -—■■■■....... m

LDS 1-MOS KUOPOS 1 menis, šone trūko gysla.
SUSIRINKIMAS
Daktarai bandė surišti
Ketvirtadienį, lapkričio trūkusią gyslą. Davė sve26 d., 7:30 vai. vak.. šv. I timo kraujo. Bet nebepaPetro par. salėje, 492 E. - gelbė jo.
7th St., įvyks LDS 1-mos į A. a. Konstantinas palikuopos mėnesinis susirin I ko didžiame liūdesy žmo
kimas.
Pirm. ną Konstanciją, tris sūnus
ir dukterį. Jis iškilmingai
i laidojamas iš šv. Petro
bažnyčios lapkr. 24 d., 9
A -Į- A
vai. ryte. Bus tai septinta
Lapkričio 22 d., miesto diena nuo ligonio nuveži
ligoninėje, netikėtai ir mo į ligoninę.
staiga mirė Kastantinas Melskimės už mirusius.
Rakauskas, 46 metų, gyve
nęs 295 W. 4th St. Jis pa
A. f A.
ėjo iš Pivašiūnų parapijos.
JONAS PUNIS
Amerikoje išgyveno 29
metus. Buvo linksmas ir I Mes nuliūdę nuoširdžiai
draugiškas žmogus. Pri dėkojame visiems, kurie
klausė
prie lietuviškų mus suramino, ypatingai
draugijų. Nuolatos dirbo dvasiškiams: klebonui ku
markėtuose. Augino gra nigui P. Virmauskiui, ku
žią šeimą. Vieną sūnų lei nigui K. Urbonavičiui ir
do eiti aukštus mokslus. kun. K. Jenkui dėkojame
Nekuomet nesirgdavo. Ne už atlankymą, maldas ir
seniai buvo užsigavęs ran šv. mišias. Taipgi dėkoja
kos pirštą. Nors daktarai me nuoširdžiai mūsų gimi
pirštą užgydė. Bet ligonis nėms ir pažįstamiems už
jautėsi blogai. Ir užnuody pareikštą užuojautą ir už
tas kraujas pasirodė kojo šv. mišias, kurias užprašė
je. Bepjaustant kojos rau- už a. a. mūsų tėvelio Jono
Punio vėlę ir prisiuntė gė
lių papuošti jo poilsio
DAKTARAI
vietą.
Už tą gilią užuojautą
mes nesurandame žodžių
išreikšti padėką. Galime
(SEYMOUR)
tik
ištarti lietuvišką ačių.
Lietuvis Gydytojas
Marijona Punienė,
Taipgi priskiria akinius
Sūnus ir Duktė.
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte

Katal.

P krautuvėje už perdėtinį.
Jaunoji ir yra darbšti. Jie
du apsigyvens pas ponus
Natkus, kurie iškėlė ves
tuvių balių parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St.
Palydovu buvo 4 poros.
Liudytojais užsirašė Vla
das Želionis ir Stanislava
Piešmantaitė.

Vartokite Tik Gerą Pieną

LIETUVOJE YRA 9,000
DRAUGIJŲ.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

Pienas yra labai naudin
366 W. Broadvvay
gas ir reikalingas maistas-.
So. Boston, Mass.
Taigi vartokite tik tokį
Lietuvoje kelioliką drau
pieną, kuris turi daugiau
gijų veikė jau seniau, dar
sia reikalingų dalių. Grani
prieš didyjį karą. Tačiau!
te Rock Dairy, Montello,
draugijoms
gyvenimas!
Mass. yra lietuviška pieni
smarkiai išsiplėtė tik po
nė. Jos savininku yra Ka
MUZIKAS
Lietuvos nepriklausomy
MIRĖ
zys Bielskis. GRANITE
RAPOLAS JUŠKA
Lapkr. 23 d., miesto Ii- bės atgavimo. Drauge su
ROCK DAIRY pienas yra
visomis
kultūros
ir
visuo

pripažintas vienas iš ge goninėje, mirė, širdies li
riausių. Brocktono Bureau ga, Juozapas Šidlauskas, menės darbo sritimis, ė- Moko muzikos, piano
of Milk Inspection peržiū 55 metų, gyveno 250 Gold mė steigtis ir plėstis įvai ir dainavimo. Speciarėjo mūsų pieną spalių 27 St. Paėjo iš Luokės para rios draugijos. Daugumos les pamokas duoda
d., 1936 m. ir išdavė tokį pijos. Amerikoje pragyve draugijų centrai dabar yvaikams.
raportą: *13.32 percent no 35 metus. Paliko mote ra laikinoje Lietuvos sos
Adresas:
raw milk solids and 4.30 rį Rozaliją (Koveckaitę) tinėje Kaune. Tačiau yra
percent milk fat. Pasteuri98 Tonawanda St.
nemažas skaičius ir tokių
zed 13.50% milk solids and ir dukterį. Laidojamas draugijų, kurios savo vei
Dorchester, Mass.
Kazys Bielskis
4.40% milk fat”. Bostono lapkr. 25 d., 9 vai. ryte. kimą plečia tiktai atskiro
Tel. COLumbia 8053
Granite Rock Dairy Bureau of Milk Inspectionse
Lietuvos
dalyse,
pavyz

VIENAS UŽMUŠTAS
Savininkas
taip pat peržiūrėjo ir štai
GAISRE
IR EKSPLIOZI- džiui, yra Ukmergėje Ry
ką praneša: “The sample
tų Lietuvai arba Aukš
JOJE
of “Granite Rock Dairy” milk taken from you on OcTelephone
taitijai pažinti draugija,
tober 29, 1936 was found on examination to contain
SO.
BOSTON
kuri veikia tiktai aukštai13.38 percent milk solids and 4.35 percent milk fat”.
1058
Paprastai sveikatos departmentai reikalauja mažiau i East Boston, Mass. — tijoje. Telšiuose yra pana
BAY VIEW
nuošimčių negu GRANITE ROCK DAIRY pienas tu- i Lapkričio 22 d. po pietų šių Žemaičių draugija.
ri. Taigi perkant Granite Rock Dairy pieną jūs ne tik kilo gaisras 15-25 Meri- Taip pat yra Įvairios
MOTOR SERVICE
nieko nerizikuojate, bet gaunate turtingą, maistingą dian Street namuose, kur draugijos tiktai valsčių
STUDEBAKER
ir šviežų pieną, šiandien nusipirkite ir persitikrinkite, vienas žmogus šokdamas reikalams. Iš jų bene dau
Automobilių ir Trokų
kad tai yra šviežas ir maistingas pienas. Granite iš 45 pėdų aukštumos užsi giausia yra švietimo drau
Agentūra.
Rock Dairy pristato pieną ir grietinę (smetoną) vi mušė, keturi asmenys bėg gijos.
Taisome visokių išdirbysčių auto
sur, kur tik reikalaujama, nes turi valstijos ir miestų dami iš degančių namų su Pernai, kai Lietuvoje mobilius. Taisymo ir demonstravi
leidimus.
sižeidė. Apie 150 žmonių buvo paskelbtas naujas mo vieta:
1 Hamlin Street
So. Bostone parduoda Vlado Jakšto krautuvėje, iaimingai pabėgo iš de draugijų įstatymas, tai vi
ir E. Eighth St.
kampas W. Fourth ir D. Sts., Juozo Švagždžio krau gančių namų. Skrybėlių sos draugijos dabar turi
(SOUTH
BOSTON, MASS.
tuvėje, kampas W. Fourth ir D. Sts., Jasinskio krau valymo krautuvėlėje kilo
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečioką*
persirašyti
vidaus
reikalų
tuvėje, kampas Second ir F Sts.
savininkai
Reikalaukite Granite Rock Dairy pieno visose ekspliozija. Gaisras ir eks- , ministerijoje. Iš to persikrautuvėse. Jeigu negalite gauti, tai reikalaukite iš pliozija padarė §20,000 rašymo ir paaiškėjo, kad
nuo 2 iki 4 popiety, nuo 7 iki 9 vak.
nuostolių.
Lietuvoje šiuo metu yra
FEDERACIJOS SKY pieninės ir jums bus pristatyta į namus.
Tel. South Boston 2712
9,000 įvairiu draugijų. Jos
534 East Broadway,
RIAUS SUSIRINKIMAS
BAKERY
ne visos dar persirašė, ta
SOUTH BOSTON, MASS.
Savininkai:
Penktadienį, lapkričio
čiau didelė dalis savo įs
J.
Trušas
ir P. Gelžinis
tatus jau pritaikė Įstaty Kepa iš geriausios
....................................
E‘ 27 d., 8:00 vai. vakare, po
rūšies miltų
Tel. Brockton 1612-W Nekalto Prasidėjimo No- mo reikalavimams.
Tel. S. B. 28O5-R Į šv. Valandos
pamaldų į- 498 N. Carey St.,
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
LIETUVIS
MONTELLO, MASS.
vyks bažnytinėj svetainėj
krautuvėse North Erighton Bakery
vena ir Rekolekcijos
Profesionalai, biznieriai, pramonin
duonos su raide “S”.
KAZYS BIELSKIS, Savininkas.
. JFederacijos skyriaus su
Metinės rekolekcijos ir kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tikPirm.
sirinkimas.
North Brighton Bakerv
Nekalto Prasidėjimo No- ra i verti skaitytojų paramos.
Išegzaminuoju akis
Visi skelbkitės “Darbininke".
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
VINCAS
TRAKELIS,
Bostono
skyriaus
vedėjas,
priskiriu
akinius
vena lietuvių bažnyčioje
TeL Stadium 8411
kreivas akis atitie159 W. Broadway, So. Boston, Mass.
KRIKŠTAS
prasidės lapkričio 29, ir
sinu ir amblijonišPARSIDUODA
koše (aklose) akyse sugrąžinu
Lapkr. 22 d., tapo pa- teko džiaugtis, kad Ame sijuokti ir praleido vakarą baigsis gruodžio 8. Rytais
šviesą tinkamu laiku.
krikštytas ponų C. H. rikos lietuvių jaunimas taip, kaip niekad, o -jauni pamaldos 5, 7 ir 8 vai. Pa Bučernė ir grosernė. Di
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
Muirhęad ir Aleksandros taip gražiai vartoja lietu mui, kad jų pastangos bu mokslai tik po 8 vai. mi delis kampinis storas. Biz
447 Broadway, South Boston
I
A (Burbuliūtės) sūnus. Kū
vių kalbą ir sugeba žiūrė vo įvertintos gausiu publi šių. Vakarais pamaldos nis išdirbtas per daug me7:30 vai.
g].,.,,, ...........m. g, mais buvo Kazimieras Ga- tojams sukelti daug nuo kos atsilankymu.
i tų. Parsiduoda pigiai.
j Tel. So. Boston 0823
Į putis ir Joana Burbulytė.
SŪNUS
Pamokslus
sakys
kun.
Klausk, 208 W. 5th St., So.
širdaus juoko. (Kadangi Tad tenka palinkėti cho
LIETUVIS DANTISTAS i
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
apie vaidinimą smulkme rui ir jo vadui, kuopasek- Dr. M. Ražaitis, neseniai Boston, Mass.
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
CHORO “MINSTREL niškai jau buvo rašyta tai mingiau dirbti ateityje. J. iš Lietuvos atvykęs. Jis yBALSAMUOTOJAS
SHOVV”
i
*5
ra vienas iš dabartinių
šį kartą to nekartosime). I
------------TURI NOTARO TEISES
I
Arti Municipal Building
Į
Lietuvoje esančių labiau
254 W. Broadway, So. Boston
VESTUVĖS
I 525 E. Broadway, S. Boston Į
Lapkričio 15 d., bažnyti Choro pirm. Al. Kiburio
siai
pagarsėjusių
kunigų.
Tel. Šou. Boston 2590
Oįiso Valandos
choro
vardu
įteikė
muz.
R.
Lapkr.
22
d.,
šv.
Petro
113
Ames
St., Brockton, Mass.
Bus gera proga cambridNuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki | nėje svetainėje įvyko pa
Juškai
ir
poniai
Juškienei
bažnyčioje,
po
sumai,
apTel.
Brockton 390
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| rapijos choro rengiamojo
giečiams ir apylinkės lie
Slinkimas, PlaiskaGytien. vieta: 838 Dorchester Avė.
sas uždarytas suimtos vakarais ir |
gražų
gėlių
bukietą
už
jų
s
i
V
edė
Andriejus
Edwarnos ir Niežtėjimas y.nedėldieniais, taipgi seredomis nuo f “minstrel show” antrasis tain ęstmnn nDcidarhavi.
tuviams išgirsti pamokslą
TeL Columbia 2537
_ _
i
___
taip stropų pasidarbavi das
ra priežastis plikimo.
12-tos dieną uždarytas.
Želionis,
122 Kent
St., šio garsaus pamokslinin
pasirodymas.
Į
šį
pasiro

Mano Vacum Process,
Taipgi nuimu ir X-Ray
|
mą, beruošiant vaidinto Brookline, Mass., su Jad
dymą susirinko labai daug jus
Electric
Vibrassage
ko.
šiam vakarui.
vyga Natkiūte, 242 W. 5th
Pagelbės atgauti
žmonių, kad net ir vietų
plaukus.
pritrūko, daugelis turėjo Abelnai, šis choro pasi St. Jaunasis yra gimęs, Nuo lapkričio 29 iki
Lietuvis Dantistas
Pasitark su manim. Veltui
išbandymas.
(KASPERAS)
stovėti. Pati programa, rodymas paliko daug ma krikštytas ir augęs z-MidLietuvis
Graborius ir
dleboro,
Mass.
Dabar
dir

lonių
atsiminimų.
Žiūro

vadovaujant muz. R. Juš
Balsamuotojas
(GALINAUSKAS)
kai, darė malonaus įspū vams, kad užtektinai pri- ba Brookline. Mass., A &
Valandos: Antradieniais, ketvirta
TURI NOTARO TEISES
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
džio savo gabiu paruošimu
Tel. So. Boston 2300
Prisiekęs Advokatas
494 East Broadway
te, 2—-5' 7—8 vakare; sekmadie
ir vaidintojų sugebėjimu
414 Broadway, So. Boston
niais 10—12 tiktai
South Boston, Mass.
‘ 1
------1 - --------- ----- >
SŪLLIVAN’S LIOUOR STORE
savo rolę meisteriškai at
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
Tel. ŠOU Boston 1437
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir
Residence: 158 W. 7th St
likti.
Žiūrint
į
jaunimo
Veda
visokias
provas.
Daro
vi

PROSPERITY
MARKET
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
Tel. ŠOU Boston 3960
pagal susitarimą.
tiek daug padėto darbo, 295 BROADWAY,
SOUTH BOSTON
sus legalius dokumentus
Patarnavimo* Dieną ir Naktį
• v

5

I

•v

(
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DR. J. LANDŽIUS

• v

NORTH BRIGHTON

• v•

CAMBRIDGE, MASS.

Granite Rock Dairy

&

X

i

OPTOMET RISTAS!

GRABORIAI

v•

S. BARASEVIČIUS IR

| DR. M. V. CASPER i

v•

ĮVAIRŪS skelbimai

b

PLAUKI! SLINKIMAS

I

t

tt

JOSEPH W. CASPER

DR. S. A. GALVARISKI

ADVOKATAI

š

Dr.GraM7.ZSX.

JUOZAS B. GAILIUS

VISKAS Už MAŽA KAINĄ

Tel. So. Roston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėl lomia nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 H&rvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

IŠSIRENDAVOJA
Išsirendavoja 5 kamba
rių tenementas su Centraliniu apšildymu ir Janitoriaus aptarnavimu. Nau
jai ištais y t as. Kreip
tis j “Darbninko” adminis
traciją, 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė
PROSPERITY WINNER
TIKRA DEGTINE ....... $1.25
100 Proof. 1 metų senumo kv.
PROSPERITY ............... $1.19

SŪLLIVAN’S ..............
PROSPERITY 4-xxxx

GOI.D RTBBON — 90 Proof. kv. TIKRA RUGINĖ .......... $1.59
1 metų sena. Sample pnntė 65c. 100 Proof. Virš metu sena, k v.

POLONIAI. HOUSE. Pilna kv.

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 Broadway, So. Boston, Mass.
•

Blended su 6 metų senumo, kv.

ENTRA EYTRA’
NARRAGANSETT—90 ProofTIKRA DEGTINĖ
Kvorta $109.

Pusę Galiono $1.95.

Specialia Pasiūlymas
1 Galionas VYNO
į Galiono VYNO
1 Kvorta VYNO

$1.35
85c.
50c.

Galionas $3.90

BRANDY — V. 0......... $139
Pnntė 90c.

<(

$1.15

kvorta

GIN Ė pilna kvorta ...... 99c.

ALAUS — visokios, rūšies—žemiausios kainos.

295 BROADVVAY,

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)
ADVOKATAS
598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761
Room 3

SO. BOSTON, MASS.

DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOŪ-th Boston 9772

Radio ir gramafonas, Amerikos
ir Europos programai, policijos
ir orlaiviu signalai. Viskas Į vie
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki
te ir persitikrinkite!
Mes parduodame garsiausius
laikrodžius, kaip tai: Hamilton,
Waltham ir Elgin.
Pataisom, mainom laikrodžius
ir žiedus; perdirbam iš jūsų se
no laikrodžio ar žiedo Į naują.

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

Residence:

»•--------------- .......--------------

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadvvay,

South Boston, Mus

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,
8o. Boston, Mass.

SŪNŪS

16 Thomas Pk., Tel. 8. B. 1048

Didelė bonka

ROMAS — 90 proof.
Pnntė 75c.

!

$1.49

PRIVATE STOCK — 90 Proof kv.
18 mėn. senumo, tikra degtinė.

TIKRA DEGTINE ........... 98c. Sullivan’s Degtinė ...... $1.65

GERIAUSIA ŠILUMA

Tel. ŠOU. 4649.

Didelis Padekavones Išpardavimas

817 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Mass.

GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

••
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Antradienis, Lapkričio 24, 1936

Sveikiname

1

DARBININKAS

3.
DRAUGIJA, KURI JAU
30 METŲ SKLEIDŽIA
ŠVIESI IR TIES4

NAUJOS ANGLIJOS MOTERYS

Lapkričio 22 d., š. m. džiaginiai. Dar spaudos
Šv. Kazimiero Draugijas
suėjo lygiai 50 metų nuo' uždraudimo laikais Lietu• Sukaktuv.ės
įsisteigimo Lietuvių Ro-!voje , Sus-mo vadai jau
Kas iš mūsų, ypač senes
mos Katalikų Susivieny-! rūpinosi vargingu tautos į
nės kartos žmonių, nežino
mo Amerikoje. LRKSA j būviu ir teikė pašalpą
Kauno
Šv.
Kazimiero
prezidentas, p. Leonardas' tiems, kurie kokiu nors
draugijos. Ji ypač buvo
Šimutis, auksinio jubilie-! būdu kovojo už lietuvių '
garsi prieš karą ir tuoj po
I. J. Fox didžiulėje kailiniu įstaigoje Amerikoje yra laimės turėti progą pasirinkti mojaus proga, tarp kitko štai I teises, už lietuviškai spau-1
karo, kada jos narių skaidernišką, naujausiu madų puikius kailinius. Lietuvės dar galės pasinaudoti to išpardavi
ką rašo:
į sdinto žodžio laisvę. Pa
č‘us buvo pasiekęs iki 12.mo nupigintomis kainomis jei parašys atvirutę ar laišką p Bernardui Koraičiui, kuris yra
mačiau ne tiek tenka saulinio Karo metu daug
000 žm. ir jos leidžiamos
I. J. Fox kompan ics lietuvis atstovas, kad jis atvažiuotų Į jūsų namus su dideliu kaili
džiaugtis L. R. K. S. A.! dėjosi prie sukėlimo kapinių pasirinkimu. P-nas B. Koraitis dabar išvyksta i Bostono apylinkę 100 mylių atstume
knygos tūkstančiais plau
nuo Bostono aplankyti lietuves su kailiniais. Taigi, lietuvės pasinaudokite šia proga, pirkamžiumi, kiek jo nuope!- talo per Tautos Fondą ir
kė į kaimus ir nešė moks
site kailinius ar ne, bet pasikvieskite p. Koraiti pas save ir pamatykite kaip puikiai atro
5 lo
nais ir nuveikimais. Gal kitas panašias organizaciir tikėjimo šviesą.
dysite naujausiais kailiniais apsivilkusios. Už p. K ėraičio pakvietimą neturėsite jokių išlai
čia tiktų bent trumpai pa-; ias Lietuvos tremtinių šeldų nežiūrint ar pirksite kailinius ar ne. Taigi, neatidėliokite parašykite laišką ar atvirutę
Ši draugija dabar mini
tuoj au!
__________ ___________ S
žvelgti į tai, ką ištikrųjų pimui, nepriklausomybės.
30 m. savo veikimo sukak
Sus-mas yra nuveikęs be- Ir Vykdomasis Komitetas
tuves.
Dresių ir Cloth Coat
gyje 50 metų, ką gero pa ir visos kuopos aktyviai
Per tą laiką šv. Kazi
Skyriv.je
vis u o m e t
darė tautai ir jos išeivijai i darbavosi, nariai gausias
miero
Draugija išleido iš
klauskite P-lės A. Ko
šioje Dėdės Šamo žemėje. aukas dėjo, kad Lietuva
viso 670 knygų ir pasklei
raitytės, ji lietuvėms
Bet trumpame straipsnyje būtų laisva ir nepriklaudė Lietuvoj apie 1 mil. tų
patarnaus
kuoširdinnelengva būtų tai padary- soma. Tais darbais nuoširknygų egzempliorių.
iriausiai.
ti. Tai rasite kan. F. Ke-Įdžiai galime džiaugtis ir
411 WaSHINGTON street
Atsiradus daugiau kat.
y
mėšio parašytoj Sus-mo didžiuotis.
draugijų ir knygų leidėjų
istorijoj,
kuri, tikimės,! “Taip. Praeityje dirbome
draugijos veikimas buvo
V
netrukus bus išleista į; Lietuvai, rūpinomės jos jame, tiesa, savo fondais,
vaidmenį vaidina prancū- bent kiek sumažėjęs. Bet
■.
ikai• nario
• mokestis
a *•
knygą. Ten rasime nuošė-j išeivijos tautiniais, švieti- I bet mažėjame narių skai
zų katalikų socialinė- _
są- 1 dabar,
kliai ir smulkmeniškai ap- mo ir bendrai kultūriniais čiumi. Kodėl? Tiesa, iš
junga: “Confedera t i o n metams nustatytas 5 litai,
rašytus visus organizaci-; -reikalais, vieni kitus šel- Lietuvos žmonių nebeatKAIP NUBAUDĖ RA pie 1^2 tūks., bet dabar francaise dės travailleurs o knygų kiekvienas narys
jos laimėjimus, visus per- j pėme. Taip darome ir da važiuoja. Ateivių skaičius
chretiens”. Šiandien są-i gauna už 10 litu, narių
gy ventus
sunkumus ir. bartiniais laikais. Bet kas mažėja: vieni išmiršta, ki DIOFONO IŠNAUDOTO beliko vos 14—16 asmenų. jungai priklauso daugiau, skaičius vėl pradėjo augti.
JUS
Kiti yra kalėjimuose. Ti kaip 350.000 darbininkų.
vargus. Ten rasime apie( bus ateityje? Ar pagalvo- ti grįžta į Lietuvą. Bet
Kaunas. — Spalių 30 d. kintieji irgi kalėjimuose Sąjunga veda gana grie Šiuo metu draugijoj jau ykuklią, vargingą ir sunkią jome apie tai?
kur yra mūsų vaikai, ku
ra 3.000 narių ir jų skai
Sus-mo pradžią, apie kai- I “Jei Sus-mas
svarbų rie šiame krašte gimė ir pasibaigė garsioji radio išmirę. O jaunimas dabar žtą kovą su panašaus po čius vis didėja.
riųjų tautiečių atsiskyri- ( vaidmenį suvaidino praei- augo? Juk jų yra kelerio fono išeikvotojų byla. Tei- per mokyklas traukiamas būdžio socialistinėmis or
Draugija turi savo spau
mą, vidujines kovas, viso- ■ tyje, jei jis dabar yra rei- pai daugiau, negu ateivių. singumo pirm. Mataitis. į bedievybę. Mokykla, — ganizacijomis, kurios ne stuvę,
o
išspausdintas
visokiausias reformas, jo va-; kalingas ir naudingas, tai Čia tai ir yra didžioji mū paskelbė sprendimą, ku geriausis įrankis
nori paleisti iš savo rankų knygas pardavinėja 9 kny
dus ir tt.
j ateityje jo vaidmuo turėtų] sų tautinė problema. Ne riuo A. Sutkus nubaudžia ' kiems tikslams. Tačiau monopolio tvarkyti darbi gynai įsteigti didesniuose
“Gilinantis į LRKSA is-'būti dar didesnis ir reikš- I pajėgėme savo vaikų taip mas 6 mėn. paprasto kak, reikia atsiminti, kad nors ninkų santykius su darb Lietuvos miestuose.
toriją, pastebime džiugi-! mingesnis.
išauginti ir išauklėti, kad J. Linkevičius 3 mt. s. d. viešai Kristus bus išvytas daviais. Socialinę katalikų
Draugijai iki šiol vado
kad., su B. St. 28 ir 29 iš Rusijos, širdyse žmonių
nantį reiškinį: jis nebuvo
“Bet kaip tai galės būti? jie eitų mūsų keliais, kad
darbininkų sąjungą stip vauja garbingasis jos įsaumylus. Jis ne tik rūpi “Tai klausimas, į kurį i jie priklausytų prie tų or str. padariniais; R. Mali- Jis ilgai liks. Ten Kristus riai remia “Union sociale steigėias nral. Dambraus
nosi savo narių šelpimu,: mes patys nariai turime ganizacijų, prie kurių mes nauskas nubaustas 6 mė dar mylimas.
dės
ingenieurs catholi- kas - Jakštas, o draugijos
i Japonijoj po 300 metų ques”, kuri techninėj pra
priklausom,
kurios yra nesiams papr. kai.
pomirtinių išmokė
f~
j i m u atsakyti.
direktorium yra kun. M.
kurias
(jų išmokėjo už milijonus; ‘Nutautėjimas Amerikos* mums brangios,
Civilinio ieškinio iš Lin draudime platinti krikščio monėj turi gana svarų Vaitkus.
dolerių), bet matome jo lietuvių tarpe, ar šiaip ar I skaitome tautinėmis tvir kevičiaus Švietimo M-jai nybę misijonieriai, atvykę vaidmenį.
didelius nuopelnus Ameri- taip kalbėsime, varomas tovėmis. Jos buvo mums atitaisė 23,973 lt. 75 et, rado dar pėdsakus anų lai-, Su darbininkų sąjunga
Berlynas. — Žiniomis iš
kos lietuvių švietimo ir plačiu mastu. Senosios lai- geros ir naudingos, bet bet leidžiama 23.973 lt. 75 kų tikėjimo.
Tačiau Palestinoj misi labai tampriame kontakte Varšavos, spaudos konfe
manėm,
kad et. išieškoti iš A. Sutkaus,
kultūriniam
darbe. Jo dos veikėjų eilės mažėja, kažkodėl
dirba ‘Confederation fran rencijoje lenkų žemės ūdaug nudirbta ir Lietuvai. Iš Lietuvos imigracija už- ioms mūsų vaikai netinka. jei nebus galima išieškoti jos kolkas, galima sakyti, caise dės professions”, ku kio ministeris Poniatovs
Ir prieš didyjį Pasaulinį daryta. Mūsų tautinis at- Vaikus apdraudėm kita iš Linkevičiaus. Iš A. Sut neįmanomos. Jeruzalėj y- ri dabar turi per 13.000 kis pareiškęs, kad per paKarą ir laike karo ir no suarumas silpnėja. Mūsų taučių organizacijose, bet kaus Šv. M-jai priteisė 4,- ra tik 10 tūkstančių kata
skutirnius 17 metų Lenki
lietuviškoje 864 lt. Iš Malinauskaitė? i likų (o gyventojų 115 nariu ir kurios programi- joje buvę išdalinta 2,325,karo randame Sus-mą dir- LRKSA kaip tik turėtų r»e savoje,
i nis uždavinys švelninti so- j
busį tautai, rėmusį jos būti nesugriaunama tauti- Tai buvo didelis mūsų ap 2,145 lt. Be to, priteisė E. į tūks.).
I
----------- 4’"1"”~.
geį_ 991 ha. dvarų. Ateinan
santykius,
Čia misijų darbą atlieka'cialinius
reikalus ir moraliai ir me- nė tvirtovė. Bet... tvirtė- sileidimas ir tautiškas iš Lastui. Teismo išlaidos už
rūpinasi čiais metais numatyta iš
tižimas. Ir dar stebimės, dėtos visiems nuteistiems seserys vienuolės mokyk- rnos reikalais
dalinti 177,000 ha. dvarų.
kad mūsų organizacijos solidariai. Linkevičių teis lose. Į jų mokyklas vaikus “Associns Familiales” ir
1938 metais dvarų būsią
mažėja, kad jaunimas nu mas nutarė laikyti kalėji 'eidžia re tik tikintieji, “Union feminine civiąue išdalinta dar daugiau.
et sociale”, kuri veda proI tautėją.
me besąlyginiai. O Sutkų, bet ir žydai ir arabai.
Dabar
žydams
paštepagandą^už gimimų padiL STREET LIQUOKE STORE
“Brangūs LRKSA na jo broliui, gen Sutkui, da bimas didelis susietomsdinimą Prancūzijoj. Pagat
Parduodam geriausius jvai-1
vus 25,000 lt. užstatą, pa
riai!
Gyvenkime
ne
vien
asmeniliau
“Caisse familiales
rių rūšių TONIKĄ, DEG-1
leido. Malinauskaitei pa-l jimas Kristaus
REAL ESTATE
praeitimi
ir
dabartimi,
bet
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. J
d
’
assurances
sociales
”
turi
mi.
INSURANCE
I
Visokiose Įtalpose: Bonkoms.’n
ir ateitimi. Sus-mas jums skyrė 3,000 lt. turto laidą, I
CONSTABLE
susidariusios
net
99.000.Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. ų
bet ji negalėjo pristatyti, Ypač mėgstamas skai
Juatice
of the Peaee
tarnauja
ir
tarnaus,
bet
frankų
socialinio
S. firmų ir užsienio, pasirinki-lj
tyti Fr. Mauriac’o “JėVisokios rtiSies apdrauda ir tei
tai
kartu
su
Linkevičiumi
ni:ts didžiausias ir Įvairiausias.’^
jis nori tarnauti ir jūsų
singas patarnavimas.
^rau^mo f°ncU(XX)
(
I’< 'KILIAMS,
VESTUV P. M S.$
taksi nuvežta į Kauno ka zaus gyvenimas” (išverstai
vaikams.
Jis
išgyveno
pen

598
E.
Broadway, So. Boston
Strai^ht Bnr į-d
NAMUOSE VAIDAIS ir B V ’1|
jau ir lietuviškai). Pasi-i
____
Nauji Mišparai — VES- i
Tel. Šou. Boston 1761
kiasdešimt metų, bet nori lėjimą.
I.IAMS. Specialiai
kainos su-1
taiko iš žydų tarpo ir at- PERAĖ DE SS. SACRAResidenee:
mažinamos. Pristatėm greitai iri
keleriopai
tiek gyventi.
120 Marine Rd., So. Bostov
sivertimų.
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki J
MENTO, dviem, trims ir
RUSIJOJ
LIKO
TIK
16
Jei savo vaikų jam neduo-;
Namų tel.: Šou. Boston 2483.
11 vak.
keturiems balsams 35c.
KATALIKŲ
KUNIGŲ.
Pašaukit SOl'-th Boston 4147
site, žinoma, kad Sus-mas
PASKAITOS PRIEŠ
Pas J. STRIGUNĄ
negalės jų apdrausti nei
KOMUNIZMU.
195 L ST., SO. BOSTON. MASS.
Apytikriai surinkti duo
medžiaginiai, nei tautiniai
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
nei religiniai. Nuo mūsų mens rodo, kad misijų
Fall River, Mass., lapkr. tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
vaikų, mūsų jaunimo pa kraštuose dabar dirba 13,- 15. — J. E. vyskupas Ja- žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
reina Susivienymo ateitis, 600 misijonierių kunigų mes E. Cassidy sušaukė I pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
taip kaip ir visos išeivijos (europiečių)
-r---—-z/ ir
- 5,800 vieti- | susinnKima
susirinkimą prieš Romu
komu-
mų kunigų Seserų (baltų-lnizmą j susirinkimą atė_ POVILAS BUSHMANAS
tautinis likimas.”
PERKINS SQ.
Tai yra labai sveikos pa
CASH MARKET
..^Ta,
seSj1^: jo 1,200 žmonių. Paskaitas
48 Crescent Avenue,
stabos gerb. prez. L. Šimu (vietinių) 18 tukst., gydy- jaįkė Aukštosios TechniPovilas Baltrušiūnas, sav.
Telephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
.Pric^l~udU 1’* i kos Mokyklos auditorijoj
čio, ir mes linkime, kad
609;
ligoninių
667,
spausB
os
tono
Kolegijos
filosofi

kiekvienas lietuvis susi
29 Savin Hill Avenue,
K. ŠIDLAUSKAS
rūpintų savo ir savo šei- tuvių 145; laikraščių 145 jos profesorius. Jis prane
DORCHESTER, MASS.
918 E. Broadway
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
mos ateitimi, pats ir savo ir ^0 žurnalų,
šė, kad dabartinė Amerika
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
šeimą įrašytų į LRKSA.
Ypač sunki misijonierių yra dideliame komunizmo
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
Pristatau Ice Creamą ir užkan
Tel. HIGhlands 4855
Tokiu
būdu
mes
užtikrin

džius piknikams ir visokiems
padėtis
Rusijoj,
kur
žmopavojuje.
Komunizmo
at

R0XBURY. MASS.
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broci parengimams.
sime ir LRKSA ateitį.
neš varu traukiami nuo stovai siunčiami iš Mas
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
Sveikiname Susivienymo Kristaus. 1933 m. buvo iš kvos į New Yorką komu
narius ir Jo Vadovybę, su leista dekretas, kuriuo nizmo skleidėjus.
laukusius Auksinio Jubi numatoma po antrojo pen
liejaus ir linkime, kad kmečio visus kulto tar KAIP DIRBA PRANCt
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINS
LRKSA įsiregistravęs vi nautojus (kunigus, popus
ZŲ DARBININKAI
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
sose valstybėse, augtų na ir kit.) išsiųsti į Sibirą, į
.
■
.
.
Pirmininkas Juozas Svagždys,
riais, stiprėtų dvasiniai ir tam tikrą kolchozą. Kuni Lemiamą Prancūzijos 'Urmlnink? — Eva MarkslenS,
601 6tb St, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
materialiai.
gyvenime
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
I gų Rusijoj seniau buvę a- dar b i n i n k ų
Tel. So. Boston 1298

Visuomet' Pasirenka Geriausius ir Prieinama Kaina

I. J. F0X KAILINIUS

I|

t

Specialus Pasiūlymas

BRONIS KONTRIM

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

BROCKERT’S ALE

v •

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

I
f

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

VETERANŲ BALIUS
Pasaulinio Karo lietuviai veteranai susiorganizavo Amerikos Legiono Stepono Dariaus
poste nuoširdžiai kviečia visus lietuvius dalyvauti jų pirmame metiniame baliuje.

BOSTONO APIF.LTNKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato altj baliams,

restoranams Ir aludftns. Saukite: Ded. 1731.

Trečiadienio Vakare prieš Thanksgiving
LAPKRIČIO-NO V. 25,1936
Lietuvių Svetainėj E St., So. Boston.
Bus šokiai abejose svetainėse, skanių valgių ir gėrimų. Dvi orkestras. Ypatingai kvie
čiame visas veteranus, kurie dar nėra posto nariai, dalyvauti baliuje ir prisirašyti prie
vienintelio lietuvių Amerikos Legiono posto.
Įžanga 35c.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Vlce-pirm. — Ona Janklenė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ra9t — Elizabeth Oialls,
i 111 H. St. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
<Hn. RaSt. — Marijona MarkoniutS,
. 29 U'hipple Avė., Roslin<lale, Mass.
Tel. Parkway 0558-5V
tkdlntnkė — Ona Stanlnllntė,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
fvarkdarė — Ona Mltglrdlenė,
I 1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Januėonlenė,
1426 Columbia Rd, So. Boston. Mass
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrų utarnlnkų mėnesio.

78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mara
Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd, S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tulelkls,
1 109 Bowen St, So. Boston, Mara
Maršalka Jonas Zalkis,
7 IVInfleld St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas treI čią nedėldien] kiekvieno mėnesio,
I 2 vai. po pietų. Parapijos ulėj, 492
E. 7th St, So. Boaton, Mara
7:30 vai vakare, pobetnytinčj sve
tainėj
VlMla drangljoe reikalais kreipkitės
pu protokolų raitininku.

Antradienis, Lapkričio 24, 1936

DARBININKAS

KALĖME EKSKURSIJA

Tai mandagus, rimtas ir
malonus klebonas, kuris
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
ITALŲ MOKSLININKŲ TYRINĖJIMAI.
čia netik katalikų, bet ir
VALDYBA
protestantų tarpe turi ge
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. švedas
Afrikos
karas
italams
mentui
gaminti
ir
didelius
rą vardą. Tai viduramžis
— pirm., Mariana poli s College, Tliompson, Conn.; Pr. Man kus —
labai
daug
atsėjo,
bet
jie
klodus
kalkakmenių.
I Viw-pirm.; M. Piktaiytė — II Vice pirm.; V. J. Blavackas —
žmogus, 54 metų. Yra čia
mano ir daug naudos iš jo Didelės reikšmės italai ir vienuolių: yra 5 seselės
rast., 7 Mott St., VVorcester. Mass.; O. Sidabrienė, ižd., 6 Commonwealth Avė., IVorcesier, Mass.; A. Zaveckas ir J. šakaiis — iždo
turėti. Užėmę didžiulius teikia ir mineraliniams Ezbietietės iš Vokietijos ir Iš po gausių Ispanijos
globėjai; Dr. .J. Landžius, — redaktorius, 534 E. Broadvvay, So.
Abisinijos plotus, kurie gydomiesiems šaltiniams, 4 Juozapietės iš Olandijos. vienuolyno griuvėsių stai
Boston., Mass.
sudaro beveik tiek, kiek kurių Abisinijoj gausiai Juozapietės veda čia para ga iškyla tragiškas viena
Vokietija ir Prancūzija užtinkama.
pijos mokyklą, tačiau vai antro vienuolio likimas. Į
kartu
paėmus,
italai
turės
Ieškoma
ir
tikimasi
su

kučių nedaug turi, tik 20. vieną vienuolyną netoli
Šmitas.
kur sutalpinti savo gyven rasti žibalo.
Jos tvarko ir palaiko ir Barcelonos įsibriovė rau
tojų perteklių, nes pačioj
bažnyčioje. Bažny donųjų milicininkų būrys. ŠVEDŲ AMERIKOJ
“Bukite Blaivus ir Budėkite” Italijoj jau nebėra vietos. Kiek Italijai Kaštavo švarą
čia nedidelė, gotiko sti Raudonieji sušaudė visus
LINIJA
Toliau eis Abisinijos že
(Per
Gothen
burgą, Švediją)
liaus,
prie
kitų
namų
iš
vienuolius,
išskyrus
du
Karas.
Kaip debesys uždengia nančiais gėrimais juos pa mės turtų išnaudojimas,!
abiejų pusių, bet graži ir svetimšalius. Su vienuo Patogi ir greita kelioni
kad
saulę, taip alkoholis už žadina, tai jo elgesys ir nes šios gėrybės italus, Apskaičiuojama,
švariai užlaikoma. Čia gy liais kartu buvo nužudy Pigios Laivakorčių kain<
nuo
karo
pradžios
iki
š.
gal
būt,
labiausiai
suvi

veiksmai
nebekontroliuovena ir seselės Juozapietės tas ir brolis Ričardas, ku
temdo ne tik tikėjimo, bet
Laivų išplaukimai iš N. Y.
m.
liepos
mėn.
Italija
ka

liojo.
jami
ir
nebeturi
jėgos
at

ir viršuj Klebonas. Klebo rio gyvenimo istorija gali GIUI'SIIOLM ........... GRUODŽIO
ir proto šviesą. Gi dory
rui Afrikoj išleido apie 14
bės atžvilgiu alkoholizmas sispirti geidulių antpuo Vos tik užėmę Abisiniją, milijardų lirų arba 6 mi nas turi erdvius ir gražiai sudominti kiekvieną.
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėti!
italai tuoj ėmė dairytis,
užmebliuotus kambarius, Savu laiku jis buvo pla ekskursiją i Lietuvą, gaunama nenc
išnaikina, užgesina kil liams.
karnai, visose mūsų autorizuotose
ką ten galės sau pasiimti. lijardus 570 mil. litų. Tos
niausius žmogaus širdyje Taigi reikia blaivai auk Vienam mokslininkui ne išlaidos buvo padengtos bet nusiskundė, kad pra čiai žinomos šnipės Mata, gentūrose ir švedų Amerikos Linij
jausmus; apsupa sielą lėti mūsų širdį ir valią. seniai valdžia pavedė iš tiesioginiai karui, t. y., gyvenimas esąs čia sunko Hari draugas, ir dėl jos iš skyriuose.
SWEDISH AMERICAN LINJ
tamsybių apsiaustu; supa- Išminčius Seneka labai tirti, kokių gėrybių yra kariuomenės ir ginklų ga kas. Aplankiau ir seseles gyveni skaudžią meilės 154
Boylston St., Boston, Ma:
Elzbietietės ir jų gražio
raližuoja dvasios jėgas, gražiai savo raštuose yra Abisinijoj ir kiek jų gali minimui į Afriką, karo je ir jaukioj . koplytėlėje tragediją.
Iš savo tėvų Mortisakas
kilnūs pasiryžimai nueina pasakęs: “aukštesnis esu ma bus išgauti, šitų tyri medžiagai, maistui.
laikiau vieną dieną šv. paveldėjo ne tik didelio
džiai atsisuko į tą, kur
vėjais — žodžiu sakant ir gyvenu aukštesniems nėjimų daviniai jau maž Tačiau susidarė ir kitų, Mišias, kitas dienas ėjau i
dvarininko
vardą,
bet
ir
dalykams
kaip,
kad
ver

netiesioginių išlaidų. Čia bažnyčią. Žolines švedai
jis norėjo išgelbėti. Ti
daug yra paaiškėję.
žmogus įpratęs gerti virs
daugybę
turtų
visoj
Ispa

pirmiausia
įeina
vadina

gauti
savo
kūnui
”
.
Neblai

Pasak
tyrinėtojų,
Abi

ta lyg mumija. Kilni siela
nešvenčia, taigi tą dieną nijoj. Jam priklausė va pačiu metu jis galvoj
negali gyventi girtuoklio vus žmogus nemoka susi sinijos žemės gelmėse sle mųjų sankcijų taikymas. per pamaldas (8 vai.) bu sarnamiai Prancūz i j o j, kad po keletos valandų j
Valstybės, norėdamos su vo tik kelioliką asmenų.
abu bus laisvi, o gal ir la
kūne, nes žmogaus girtuo tvarkyti. Jojo širdis yra piasi dideli turtai.
Anglijoj,
įrengta
nedidelė
mingi Ispanijoj.
Šiaurės Abisinijoj, Ta- trukdyti Italijos karą, pri Bet kas pagirtina, kad vi
kly bė užnuodija Dievo sukietėjusi kaip plieno gaFontanaibleau
pilis.
Jis
taikė
finansini
ir
prekybi

si, kurie buvo bažnyčioje galėjo gyventi taip, kaip Nuskambėjo šūviai
malonės gyvenimą sieloje balas ir jojo kūnas yra, kazės upės apylinkėse ir
nį
spaudimą,
kuris
Itali

dar
vienoj
kitoj
vietoj
y-;
priėjo išpažinties ir prie norėjo.
Mata Hari sugriuvo. Mo
ir paverčia niekais tą Die- taip sakant, supančiotas
jai
padarė
didelių
nuosto

ra
aukso
ir
platinos.
Kal

šv. komunijos. Ir man te
tisakas pamatė, kad p<
vo visiems duotą dovaną, I geidulių pančiais, Plieno
lių. Šitie nuostoliai aps ko išklausyti išpažinties Vieną dieną busimasis jos kaklą bėga kraujo sr
nuotose
Tano
ežero
srity

būtent kūną su jo protin gabalas ugnyje yra pada-j se jiems pavyko surasti kaičiuojami apie 2 mili
vienuolis pamatė Mata
rytas minkštas, ir su juo geležies rūdos, taip pat jardus lirų. Be to, iždas vieną švedukę, mokančią Hari ir tuojau ją pamilo. vės... Sugriuvo ir jis...
ga ir laisva siela.
vokiškai. Tai man graži
Svaiginantieji gėrimai žmogus gali bile kokį nau sidabro, vario ir magnezi- dėl karo turėjo netoli atmintis, nes pirmą kartą M. Hari jo meilę griežtai Nuo tos dienos Mortis
mirė pasauliui. Font
lyg, kad kokia tiršta tamsi dingą visuomenei darbą jos. Rasta nemaži klodai dviejų milijardų lirų ne teko klausyti išpažinties atmetė. Liūdnas grįžo at kas
naibleau pilis pamažu si
migla nukrenta ant žmo atlikti, bet jei geležis yra rudųjų anglių.
priteklius dėl sumažėjusių vokiškai, nors vokiečių gal i Ispaniją. Bet likimas griuvo,
San Sebastiai
gaus dvasios ir vis dau sukietėjusi, tai su juo nie Bevažinėdami jie užtiko mokesčių.
kalbą ir ne puikiausiai krečia toliau šposus. M. vasarnamy gyveno žiu
giau apsvaigina žmogaus ko negalima padaryti. kelias vietas labai turtin Vadinasi, iš viso tas ka moku. Sužinojau, kad lai Hari jis vėl susitinka sa kės, turtai ėjo iš varžyt
protą ir padaro jį panašų Taip yra su girtuokliu: — gas brangakmeniais. Ten ras italams atsėjo apie 18 ve “Drottningholm” nėra vo gimtajam San Sebas nių.
į gyvulį. Girtas žmogus kad jis ir jaučia savo šir būsią galima iškasti daug milijardų lirų arba 8 mi koplyčios, nei liturginių tiane. Mortisakas dabar
Petras Mortisakas įsto
dažnai visai nustoja proto dyje tuštumą, dykumą, tiurkiso ir berilio brang lijardai 460 mil. litų.
rūbų, taigi paprašiau kle visiškai liko be galvos, į trapistų
vienuolyną net
Bet čia dar ne viskas. bono, kad juos paskolintų. nors M. Hari, gyvendama
ir prisileidžia tokių darbų, kad ir supranta jog labai akmenių.
Ii
Barcelonos.
Jis pasiž
garbės dienas, neno
dėl kurių vėliau nebegali arti amžina prapultis, kad Iki šiol Abisinijoj taip Karas dar ne baigtas ir Klebonas maloniai sutiko savo
nekalbėti nė vieno ž
kirminas nuolat jį pat buvo kasami brangieji kol užims visą Abisiniją ir viską paruošė ir sutvar rėjo nė girdėti jo maldavi dėjo
tinkamai atsilyginti. Alek sąžinės
v•
mų. Visai atstumtas, my džio iki pat mirties.
metalai, bet jų gaudavo italams dar nemažai kaš
sandras Didysis, kurį mes griaužia, tačiau vistiek nedaug, nes buvo dirbama tuos. Be to, po karo vals kė toj pačioj valizoj, ku lėti jos nenustojo.
Tragiškoji Ispanijos re
gerai žinome iš istorijos, nebeturi valios atsispirti pasenusiomis priemonė tybės išlaidos žymiai pa ria ir jis naudojasi kelionė Garsioji šokėja ir šnipė voliucija pagreitino
nugalėjo daug tautų —ta prieš šiuos taip žalingus mis. Aukso buvo iškasa didės: reikės laikyti Abi se, nes ir jis dar turi 4 ko buvo suimta Paryžiuje. mirtį. Anarchistai ga-’
kur kas mėnuo tu
čiau, savęs jokiu būdu ne žabangus ir yra lyg kad ma per metus apie 700 sinijoj kariuomenę ir ap- plyčias,
ri
važiuoti
su pamaldomis. Jai grėsė mirties bausmė. “tikslių žinių”, kad vi
galėjo nugalėti. Vieną die vėjo pučiama nendrė.
kg., platinos apie 250 kg. . saugą, šelpti karo invali Ačiū jam už tai; mat vi Tai išgirdęs, Mortisakas nuolyne yra paslėpti gin
Niekas
tiek
neveikia
ną jis ir jo geriausis bičiu
Italai, panaudoję tobules- dus ir netekusias savo sur randi prietelių. Jis tu tuojau išvažiavo į Pary lai Ispanijos nacionali
lis Klitas sėdo valgyti.; žmogaus jausmų ir neveda ! nes priemones, šių metalų maitintojų šeimas, Čia
žių, nors draugai atkalbi tams. Milicijos trupė įs
ri
ir
vikarą/
bet
vikaras
nėjo nuo šio žingsnio. Jis veržė į vienuolyną ir pr<
Klitas buvo geriausias A- taip tiesiog veikiai į amži- tikisi dešimteriopai dau reikės daug lėšų.
buvo išvažiavęs į vieną ko kreipėsi visur, kur tik ga dėjo ieškoti. Žinoma, j
leksandro draugas nuo se- nąją mirtį, kiek girtuok- giau išgauti.
Dėl to ir susirūpino ita plyčią. Iš viso, anot kle
nų laikų ir net Aleksandro Į bavimas. Žmogaus sveika- Daugely Abisinijos vie- • lai kaip galima greičiau bono, jis turįs apie 4,000 lėjo. ir išrodinėjo, kad M. nieko čia rasti negalėj
buvo išgelbėjęs ta pareina nuo to, kaip jis tų tyrinėtojams pasisekė: pradėti išnaudoti Abisini- parapijiečių, tik jie iš Hari yra tik šantažo auka. bet kadangi visi vienuoli
gyvybę
(M.L.) mėtyti įvairiuose miestuo Kai pastangos išvaduoti klausinėjami nepasakė r
viename mūšyje, statyda- savo kūną užlaiko. Nesvei- rasti geros medžiagos ce-! jos turtus.
nuėjo niekais, Mortisakas žodžio, nes iki mirties n
mas pavojun savo gyvybę, kata atsiranda iš netinkase. Nusiskundė, kad ir pas pradėjo skinti kelią į ka rėjo išlaikyti savo regu!
Kun.
M.
Brundza
Kas
Jiems begeriant svaigi- mo kūno užlaikymo. Kasjuose nesą mišioms stipen lėjimą
milžiniškais če raudonieji apkaltino ju<
dijų ir prašė jų prisiųsti kiais. Jam pasisekė prieiti nepaklusnumu vyriaus
nančius gėrimus, Klitas dieninis gyvenimas paro
Keliones Įspūdžiai
iš Amerikos. Rugp. 15 d., prie kai kurių asmenų. bei. Visus tylinčius vi
pradėjo Aleksandro akyse do, jog niekas tiek neišeikIŠ
LIETUVOS
Į
AMERIKĄ,
1936
METAIS
tai
mūsų išplaukimo die Karininkas, kuris turėjo nuolius areštavo ir tą p
girti jojo tėvo narsą. A- voja žmogaus energijos,
leksandras jau buvo gir tiek neišnaikina sveikatos, — Esu, sako, stud. Juozas valandų tat pavarginom jį na. Laivas turėjo išplauk vadovauti kareivių būriui, čią naktį sunkiuoju aut
tas. Visuomet labai išdi tiek nesutrumpina žmo Lingis, studijuoju čia f i- ir iš jo daug sužinojome ti 4 vai. po piet. Pietus šaudančiam pasmerktąją, mobilium išvežė į kažko
dus, nepakenčiąs, kad ką gaus gyvenimo, tiek ne- losofiją, nes esu baigęs apie Švediją. Čia pasigėrė- dar valgėm viešbuty. Rei sutiko už didelę aukso mažą miestelį netoli Ba
bent aukščiau už jį laiky- griauja jojo kūno, kiek Kaune — teologijos fakul- jome mūsų studentų soli- kia pripažinti, kad viešbu frankų krūvą suvaidinti celonos, kur buvo įstei;
maitino prastai, mat komediją:
tas “tautos tribunolas
tų ir girtų, labai įpykęs, vartojimas svaiginančių 4.^4.^,
tetą, taigi noriu čia _pąda- darumu ir mandagumu, ty
čia
labiau
rūpinasi
tais,
į
Matą
Harį
šauti
iš
tuš

Kadangi visi vienuoliai
ryti
daktaratą.
smogia kalaviju Klitui ir gėrimų.
kaip jie moka palaikyti kurie tuoj ir apmoka, iš
čių šovinių, įdėti į kars teismo metu tylėjo, spre:
jį nudūria! Žinoma, Alek Kaip saulė nušviečia nu —Ne mažiau džiaugia vienybę, kaip rūpinasi sa kurių didesnis biznis.
tą ir išgabenti į Ispani dimas buvo trumpas ir s
sandras paskui labai gai skaidrina, pagražina že mės ir mes, suradę čia lie vaisiais.
(Bus daugiau.)
skus — visi vienuoliai s
jąlėjosi, tačiau per vėlu. A- mę, taip blaivus gyveni tuvį, atsakau jam. Mat Kaip, kelionėj tuoj pa
Mortisakas tikėjo kiek šaudyti, išskyrus du rr
leksandras negalėjo susi mas yra tikras kelias į kur nepasisuksi, kur nenu sigendi savo tautiečių, yvienam
pažadui ir švaistė nėtus svetimšalius. Nut(
valdyti tiktai dėlto, kad šviesybę, į Dievo palaimą. keliausi visur ir lietuvių pač nemokant kalbų. Ta
pinigus į visas puses. Ry stieji vienuoliai mirė gi
riu, tat, ačiū p. prokuro
jojo valią alkoholis sudar Šv. Lukas sako“ žiūrėkite rasi.
tą, kada M. Hari turėjo dodami psalmes; su ja
kė. Susivaldymas yra tvir savęs, kad kartais jūsų —Na, pasakyk Tamsta rui Domeikai, kad rūpino
mūsų kelione ir tolimoj LDS. Conn. Apskričio būti sušaudyta, jis stovė mirė ir Petras Mortisakj
tos valios žymė. Juo la- širdys nebūtų apsunkintos mums dabar apie Švediją ’ si
Švedijos gilumoj nurodė metinis suvažiavimas į- jo prie Senvenseno ir žiū arba brolis Ričardas.
. biau kas susivaldo, juo la girtuoklyste” (11, 34).
jos kraštą, jos gyvento mums tautietį ir p. Lin vyks gruodžio 20 dieną š. rėjo, kaip šautuvų vamz(X>
biau stiprėja jojo valia, Geras įprotys įgyja jus ir papročius. Keletą giui, kad mus susirado ir m., Šv. Andriejaus lietuviu
tampa atsparesnė įvai ma kartojant gerus veiks
pasirūpino gražiai mus iš par. svetainėje, Church ir
rioms pagundoms ir pik mus, o blaivus žmogus į- galima prilyginti Eza- leisti.
Stanley Sts., New Britain,
tiems palinkimams. Alko pratęs nuolat susivaldyti vui — kuris pardavė savo Švedija — protestantų Conn.
holis, susilpnin damas nesileidžia traukiamas į teisę į paveldėjimą už le- šalis, taigi katalikų čia Tą dieną, pagal Apskrb
Ekskursija
žmogaus vėlią, padaro iš nuodėmių gelmes ir šiuo šienės dubinį: taip blaivus maža. Kad čia išsiplėtė čio nutarimo, 8 vai. ryte
joj ištyžėlį, silpnabūdį sa būdu širdį ir kūną nuola žmogus galima prilyginti protestonizmas, tai dau įvyks šv. mišios už gyvus
Į LIETUVĄ
vo kūno piktų pojūčių ver tos lavindamas jis sustip pirkliui, kuris atradęs giausia kaltas karalius ir mirusius apskričio na
gą. Nėra skaudesnio regi rina kaskart labiau savo brangų perlą (Mat. 13, Gustavas Adolfas. Nors rius Šv. Andriejaus lietu
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO
nio kaip, kad pamatyti valią, kantrybę, ir pasiti 45), viską parduoda, kad: katalikų čia ir maža, bet vių par. bažnyčioje.
EUROPA ..................... Gruodžio
žmones, kurie yra savo kėjimas Dievu palaiko galėtų nusipirkti jį. Blai ir jų dvasiniai reikalai ap Sesijos prasidės 1 vai.
NEW YORK .............. Gruodžio 1
kūno geidulių valdomi! skaistų ir šviesų girtuok vus žmogus yra tas nuga rūpinti. Turi Stokholme po pietų. Visos LDS. Conn.
HAMBURG ................ Gruodžio 1
Ugnis yra labai didelė ir lystės neužtemdintą pro lėtojas: “nugalėtojui aš vyskupiją, taigi Stokhol apskričio kuopos prašo
BREMEN ...................... Gruodžio 1
vyskupas ir aprūpina mos išrinkti atstovus ir
naudinga jėga, jei ji pri tą. Šviesi krikščioniškojo duosiu paslėptosios mari mo
Greiti traukiniai prie pat laivo BREME
visos Švedijos katalikių prisiųsti į tą suvažiavimą,
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina pat
žiūrima ir valdoma, ta gyvenimo žvaigždė — ti nos”, sako Apreiškimo reikalus. Ir Gotenborgo, ir jiems įduoti naudingų
"ią kelionę i Kauną. Patogus geležinkel
čiau jei jos niekas neval kėjimas apšviečia blaivaus' knygą (II, 17). Taigi “el tat, katalikai priklauso įnešimų mūs brangios or
susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arb
do tai gali kilti dideliau- žmogaus kelią į amžinybę kimės padoriai, nepasiduo Stokholmo vyskupijai. Ir ganizacijos labui.
sias gaisras, padarąs di ir, nepaisant įvairių gyve dami persivalgymams ir čia yra katalikų parapijų, Prašome atvykti ankš
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
džiausius nuostolius. Taip nimo sunkumų, jis pavyz girtuokliavimams”, (Rom. nors parapijiečių tik apie čiau išklausyti šv. mišių.
lygiai yra ir su žmogaus dingai gyvena ir artinasi 113,13), nes “girtuokliai... 400. Klebonu čia yra Kun.
LDS. Conn. Apskričio
’ pojūčiais, jei žmogus ne prie savo tikslo įvykdymo nepaveldės dangaus kara G. M. Kuipers, kuris jau
Pirm. J. Mončiūnas
suvaldo jųjų, ypač svaigi- ir realizavimo. Girtuoklis lystės”, (I. Kor. 6, 1Q).
čia darbuojasi 10 metų.
Rast. B. Mičiūniepė.
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DARBININKAS

6.

pasakė mūsų klebonas i
Kun. P. J. J.
kun. J. Valantiejus, pa
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ vesdamas viso vakaro va Sv. Komunija ir Vėles Skaistykloje
dovybę komp. A. Aleksiui.
Tuojaus pasigirdo trukšKOLONIJOSE
mingi maršo aidai “Į Ko sų geriausioji Motina, šv. šv. Komunijos. Mums reivą už Tėvynę” (Navicko). Bažnyčia ragina melstis kia tik panorėti, o pati
patingėjo išmokti sunkias Grojo Waterbury lietuvių už mirusius — už vėles Kristų galime skaistykloi roles ir pasišvęsti mūs Se Little Symohony orkest skaistykloje esančias. Ka- je esantiems aukoti. Dansutėms. Be to nemažai pa ras (A. Valuckaitė, V. dangi šiomis dienomis — giškasis Tėvas per Šv. Ko“MOTERIMS NEIŠSIME- daryta pelno laimėjimais. Skystimas, L. Pukinskai- šiadien, ryt ir sekmadienį muniją savo Vienatinį SūLUOSI”
Garbė ir padėka tenka vi tė, J. Vilčiauskas, J. Dal- garbinsime Jėzų Švč. ai- nų paaukojo mums, o kaip
Jau antrą kartą mūsų siems ir visoms.
tonas, E. Sembriskis, V. roriaus Sakramente vie Jis tokiu būdu pasidaro
Hartfordo artistai - vai Reikia pasveikinti Pran- Ulinskas, E. Digimas, A. šai adoracijai įstatytą, mūsų nuosavybė, mes Jį
dintojai vaidina linksmą ciškiečių Rėmėjų skyrių, Jerusevičius, L. Brooks, naudingą bus mums pa galime aukoti tiems, ku
komediją “Moterims Neiš- kuris veikliai darbuojasi V. Markevičia, V. Klimas, mąstyti apie Švč. Sakra rie kenčia, alksta, trokšta,
simeluosi”. Pirmą kartą šios gražios Sesučių rėmi X. Rudaitis ir J. Zujus. mentą ir vėles skaistyklo kurių nėra kam pagelbėti.
Hartforde, o aną sekma mo srities darbe; taipgi ir Sudainavo keletą liaudies je.
Vėlės skaistykloje labai
dienio vakarą New Britai- chorą, vadovystėje Vinco l dainelių (Aleksio), labai Katalikiškoji Bažnyčia norėtų Kristų Eucharisti
ne. Abiejose vietose žmo Burdulio.
jautriai, jaunamečių choro visais amžiais jungėsi su joje garbinti, mylėti, bet
nės rėmė gražiai Sesu
mergaitės, kurios visuo mirusiais prie altoriaus jos turi kliučiu, kurios
tėms Pranciškietėms lie ATVYKSTA KATKAUS met sužavi klausytojus. ir prie Dievo stalo — Šv. joms tai daryti neleidžia.
KAITĖ
tuvaitėms naudai teatrą.
I Kaip jau minėjome į Jaunosios solistės buvo Komunijoje. Šv. Komunija Jos negali Kristų matyti,
Džiaugiamės, kad lietu i
Marė Alubauskaitė. Stasė yra tai vienybės Sakra negali Jo nepriimti. Tik
viai pradeda daugiau ir Hartfordą atvyksta pirmą Valinčiutė, Lilija Pukųis- mentas — ryšy, kurs riša mes už jas tai galime pa
daugiau įvertinti mūsų kartą formaliai koncer kaitė ir Alena Vasiliaus į vienybę visus Kristaus daryti. Jos labai norėtų
lietuvaites Sesutes, kurios tuoti lietuvaitė, Metropoli kaitė.
Kūno narius. O tie Kris pasinaudoti Šv. Mišių au
ištikrųjų yra vertos visų I tan Operos žvaigždė, Ona
Netrukus prasidėjo vai taus Kūno arba Jo Baž ka, Komunijų malonėmis,
parėmimo. Garbė tiems Katkauskaitė. Tai bus dinimas Jono Skinkio nyčios nariai čia ant že kad sutrumpinti savo kan
vaidintojams ir vaidinto gruodžio 6, sekmadienį po “Moderniška Kaimo Mote mės, danguje ir skaistyk čias; bet jos to padaryti
joms, kurie ir kurios ne- pietų. Jau teko išgirsti, ris”. Tikras trijų aktų vei loje. Tarpe visų tų narių negali. Jų pagelba mumy
kad nemažai tikietų išpar- kalas.
Principalę rolę yra vienybės ryšys. Šven
»duota. Lietuviai turėtų a- (Magdės) puikiai suvaidi tieji danguje užtaria už se. Mes galime joms padė
teiti ir pasiklausyti savo no gabi vietinė artistė mus. Mes savo maldomis ti. Už jas mes galime Šv.
tautietės gražaus angeliš Marcelė Andriukiutė. Di ir gerais darbais pagelb- Mišias išklausyti ir Šv.
Komuniją priimti.
ko balselio. Tai bus Bush- delių
sceniškų gabumu stime vėlėms skaistykloje
nell Memorial. Dainuos ir taipgi parodė “Stasys” esančioms.
Šv. Bažnyčia nuo nat
i orie tos progos Tito Scipa (Algirdas Ulinskas) su Mes gerai suprantame, pirmųjų amžių yra įvedus
Bus puiki programa, ir savo meilute “Maryte” kad būdami silpni, bejė- Šv. Mišias už vėles skaismums lietuviams garbė (Natalija Plangyte), toji gia
nedaug ką iš savęs ga : tykioje. Ji gerai žino Mijeigu lietuvaitė, kurią lai elegantų rolėje porelė ■ lime vėlėms škafetyktoiei^
aukos didelę vėlėms
:
kraščiai vadina Pride of (Aleksandras Markevičia padėti. Bet mūsų
galėji pagelbą. Nebereikalo ji
Hartford, turi svarbiausią ir Marė Adomaitė), “Bal mas gali sustiprėti, kaip dabar leidžia kunigams
rolę.
trus” — Petras Lazauskas , mes susijungiame su Tuo. i Uždusinėję laikyti po treir studentai: Statė Valin kuris yra galindas — Jė i jas Šv. Mišias tik už vė
čiutė ir Antanas Bukaus zumi Kristumi. Su Jėzumi les. Tikintieji išklausyda
kas. Publiką užimponavo mes jungiamės prie alto mi šv. Mišias irgi daug
Sekmadienį,
lapkričio ir teismo dalyviai: teis. Jo riaus Šv. Mišių aukoje ir vėlėms pagelbsti. Iš dau
15 d. Šv. Juozapo Mokyk nas Lesunaitis, kuris plak Šv. Komunijoje. Kaip Jė gelio pavyzdžių kaip iš
los Auditorijoje įvyko Šv. tuko pagalba taip tvar zus ieina i mūsų siela. Jo klausydami Šv. Mišias vė
Juozapo parap. Vyčių kiai teismą mokėjo vesti, pagelbą ir pasigailėjimą lėms skaistykloje pagolbChoro pirmutinis rudens sekretorius Paulius Kau- mes galime aukoti tarsi stime pasakysiu tik vie
I sezono metinis teatras — neckis, prokuroras Kazys perkelti kenčiančioms vė ną.
koncertas. Tiek atsilankė Karinauskas ir teisėjai lėms bei joms padėti. Per “Šv. Petras Damiani an
publikos, kad kurie pavė asistentai: Antanas Alek- Šv. Mišias ’ ir Komuniją, ksti neteko tėvų ir buvo
lavo turėjo namon grįžti. saitis ir Juozas Marcely- mes tampame ju tarpinin j paimtas į brolio namus.
M. A. CIVINSKAS & CO
Labai malonu matyti, kad nas. Veikalui baigiantis su kais ir jas iš kentėjimų Brolis buvo žiaurus ir ne
LIETUVIS
lietuvių visuomenė taip į- ėjo į sceną mišras didysis o-ahme išlaisvinti bei pa gailestingai elgėsi su ma
vertina lietuvišką meną ir choras ir šauniai sudaina dėti ieiti į amžiną laimę. žuoju našlaitėliu. Vargšas
Graborius ir Balsamuotojas
taip teikia didelę moralė vo linksmų dainelių.
Petrukas neturėjo nei kuo
340-342 Ilarding St.
paramą rengėjams dar- Aktų pertraukose publi Vėlės skaistykloje yra apsisiausti, nei žmoniškai
begalo išalkusios ir išWORCESTER, MASS j buotejams.
ka gėrėjosi armonistais troškusios. Niekas joms apsivilkti, nei sočiai pa
Programos
įvairumas E. Digimas, V. Markevičia,
Tel
Atdara
valgyti. Kartą jis rado di
Dial-5
589*
f
i re^anrastas. Trumpa, bet X. Rudaitis ir J. Zujus ir jokios pagelbos negali su dėlesnę sumą pinigų, ku
Dieną ir Naktį
I
j turiningą įžanginę kalbą simfonijos orchestros kū-l teikti. Visa joms pagelba, rių niekas neprisipažino
tai mūsų rankose. Mes ga
riniais, ir gerb. M. Kripų lime joms suteikti ir mais Palaukęs Petrukas nutarė
labai populiarų sūneliu to ir gėrimo iš Šv. Mišių nunešti rastuosius pinigus
kunigui ir prašyti, kad
Mikučio ir Jonuko gra
žiomis dainelėmis. O Al- buvo iš Hartfordo, East atlaikytų už io tėvelius
bertas Stadalius tai papa- Granby, New Britain, Šv. Mišias. Tos Mišios ne
šakojo labai juokingą mo- Ansonia ir iš kitur. Ačiū tik tėvelius, bet ir jį pa
nologą apie “Rudį ir Da- ypatingai M. Kašėtaitei, darė laimingu. Vėliaus jis
M 6v^ tie*
ratą”, Po viskam buvo į- M. Karinauskaitei, O. Ra tapo kunigu, dažnai laikė
vairūs šokiai iki vėlumos, dzevičienei, J. Lesunaičiui, Šv. Mišias už vėles. O iš
grojant A. Jerusevičiui ir M. Andrikiutei, Federaci jo atminties niekad neiš
IN MORETHAN
jos choro nariams ir vi ėjo mintis: Vienintelės Šv.
Melodians orkestrui.
EnglandI jo Rengimo
165,000 HOMES
komisija nuo siems kitiems už jų pavy Mišios paaukotos ir iš
. COKE
širdžiai dėkoja visiems at zdingą pasidarbavimą bi klausytos už vargšes sie
silankiusiems ir vieti lietų išplatinime. Lauksi las netik jas, bet ir mane
niams ir svečiams, kurių me nekantriai kito pana padarė laimingu.” Ar mes
negalime panašiai daryti,
Per šį visą mėnesį, mū- šaus parengimo.
>
GIVES
jei neišgalime paaukoti
Linkime mūsų nenuils Šv. Mišioms, tai visi gali
SVEIKATA—TURTAS
NOW
MORE HEAT
Netekus sveikatos, nemiela nei gy tančiai visuomeninei dar me išklausyti ir tuos nuo
vent Turtuolis atsižada ir turtą, kad buotojai
p. Magdalenai pelnus vėlėms skaistyklo
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
LESS ASH
Karinauskienei,
kuri šio je aukoti.
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
.1
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, [ mis dienomis turėjo pavo
Galime taipgi vėlėms
LESS TROUBLE
kaip tai: reumatizmą, ranką koją gė
; limą, nikstelėjimą, nuovargį. Šaltį, jingą operaciją, kuogrei- skaistykloje padėti priim
w
.....
S
AT
rankų-koją tirpimą, dieglius, tuojaus čiausiai pasveikti ir taip
dami Šv. Komuniją. Per
I reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
į LOW COST
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin- | sveikatoje sustiprėti, kad ją susijungiame su Kris
ER
gą gamtos elementą Iš tolimą svieto grįžus mūsų tarpan dar
tumi—Dievu ir tada mū
kraštą, girią, visokią medžią alieją, !
buotus su mumis ilgiau sų prašymai pasidaro die
ECONOMY
šakną ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės sius metus. Dieve, tai pa
viški, mūsų atlyginimas
spinduliais, sunaikina
romatiškus dėk.
dieviškas. Toks atlygini
[skausmus ir palengtina žmogui. DekCALL US TODAY
Lyra. mas vėlėms skaistykloje
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARANį tikrai padeda Dievo teisy
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
Mūsų Apdraųdos Planu, kuris garantuos sutau- kius, aplaikysl palengvinimą ar pintbei užgana padaryti, atsi
[gus grąžinant
mokėti skolas iki puskutiAplalkom šimtus laišką su padėkapymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,
Lapkričio 15 d. šv. Kazi nio pinigėlio, apsivalyti
vonėmis iš skirtingą pasaulio kraštą,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada miero lietuvių par. bažny- nuo
taip DEKEN’S OINTMENT.
y*_• _ 1_1 _ 1__ A
_ x_ • « • • mažiausio sutepimo
čioje
kleb.
kun.
A.
Petraiir įeitį į amžiną laimę.
PASARGA: Jeigu nori aplaikytl ti
Batchelder Whittemore krąją
Deksnio Galingą Mostį ir pa tis apkrikštijo pp.
__ Vinco1 r
O jei vėlėms skaistyksekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite ir Domininkos Adamskių loję būtų leista turėti ~al834 MASS. AVĖ., ROXBURY,
nei jokią kitą pasIflHjimą, kad kas ir dukrelę.
Krikšto tėvais torius ir ten esantiems
Telef. HIGhlands 1920
siūlytą.
inž. Jonas Jesionis, kunigams aukoti šv. MiVisada žiūrėkite, kad būt užrašyta . buvo
DEKEN’S OINTMENT, Ui tik tada I p. Adamskienės brolis, iš šias, o tikintiesiems priSKYRIAI—
apiaikysite tikrąją 1
riksmo Galiną Norwood ir p. Margareta imti Šv. Komuniją su koMostį. Parsiduoda visur.
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.
Adamskytė, p. Adamskio kiu dievotumu jie tai dai DEKEN’S OINTMENT CO.
Hartford,
Conn.
sesutė.
[rytų? Bet dabar — ten
V^iTn
■
.......
.7.1
„
V'

HARTFORD, CONN.
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W0RCESTER,MASS.

J

nėra altorių, nėra Šv. Mi- turi būt atitaisyta. Jei
šių nėra Šv. Komunijų, jos čia ant žemės nepadaMes tik jų vardu galime re, po mirties privalo paŠv. Mišias aukoti, išklau- daryti. Ten jos jau negali
syti, Šv. Komuniją priim- jokių malonių pelnyti,
ti, joms padėti, joms kan- skolas turi mokėti baisiočias palengvinti. Ar tas mis kančiomis. Jų visa vilmums sunku padaryti9 tis ir paguoda tai mes ant
Ne. Reikia mums tik noro, šios žemės gyvenanti. Ne
darbo ir geros intencijos apvilkime jų. Ištieskime
— mirusiu neužmiršti.
ijcms pagelbą visokerioJėzus atėjo visų išgany- pais būdais. Mvlėkime sati. Jis nori visiems padėti, vo artimus. Bukime jiems
o ypač nelaimingiems.
gailestingais ir Dievas
Dievas mūsų atpirkimui mums po mirties bus gaipavartojo tarpininką, vie- lestingas. Nes Jėzus pasanatinį savo Sūnų. O Sūnus kė: “Palaiminti gailestinatėjo per tarpininkystę gieji, nes jie laimės gailesPanelės Švč. Todėl Dievas tingumą.
vartoja tarpininkus. Vė
lėms skaistykloje mus
vartoja
kaipo tarpininkus
M
joms pagelbėti. Nuo mūsų
labai daug priklauso skai
styklos gyventojų likimas. 66 Ward St. Tel. 4-7948
Jiems padėti mes turime
Worcester, Mass.
daug priemonių: Maldas,
visokias mėsas, kaip
atlaidus, pasninkus. iš Parduoda
šviežias taip ir rūkytas.
maldas, atlaidus, adoraci
Užlaiko visokių daržovių.
ją, Šv. Mišias ir Komuni
Patarnavimas greitas.
jas. Tai didelė galybė ir
pagelba mūsų rankose,
bet ar mes ją naudojame?
Ar mes jas atmename sa
vo maldose? Juk tos vė
VISŲ BANGŲ
lės nėra mums svetimos.
Naujos Rūšies Radio
Nei vieno tėvas, motina,
MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
?esuo, brolis, gentis ar pa
MAGIŠKI SMEGENIS
žįstamas laukia ir šaukia
CHARRON’S
iš mūsų pagelbos. Mes jų
20 Trumbull St.
balso negirdime, dėlto,
Worcester, Mass.
kad mes esame savimei
liai. Artimo meilės žiburėHs užgeso. Kas galėtų žiū Telefonas: Plaza 1350.
rėti į nelaimėje skęstan
čius ir neduotų jiems pa
gelbos? Mirus brangiam Graborius ir Balsamuotojas
mūsų asmeniui mes patar
423 S. Para Street
BALTIMORE, MD.
naujame tuom, kuom pa
tys grožėmės: Pav. iškil
mingoms laidotuvėms, di
deliais baliais, na dar ir
kaną nanuošiame. Tą da
GRABORIUS
rom, kad mums gražu,
kad kiti mus nepeiktų. O ‘ASMENIŠKAS PA TA RNA VIMAS’
kokia vėlei nauda? Jai
331 Smith St.,
nieko tos paviršutinės iš PROVIDENCE, R. I.
kilmės. bahai, vainikai,
Telephone:
nereiškia. Daug būtų kaOfiso: Dexter 1952
talikiškiau ir vėlei nau
Namų: PI. 6286
dingiau. kad tas visas bū
tų pakeičiama dvasiniais
vainikais, Eucharistiniais
bukietais ir Šv. Mišiomis.
Kad visi lydintieji nabaš- P. A. Sykes ir B. G. Sykes
ADVOKATAI
ninką į kapus pirma ap LIETUVIAI
Ofisas: SANB0RN BLOCK
lankytu Dievo stalą, o pa
Washington St.
skui lydėtų, tikrai miru
Norwood, Mass.
siam daug daugiau pasi
Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:
tarnautų.
32 WALNUT AVĖ.
Mūsų tikėjimas sako,
Tel. Norwood 1020
kad vėlės skaistykloje la
bai sunkias kančias ken
čia. Iš bedugnės jos šau
kia: “Pasigailėkite manės
(WRUBLIASKAS)
bent jus mano prieteliai,
LIETUVIS GRABORIUS IR
nes Viešpaties ranka išti
BALSAMUOTOJAS
ko mane.” (Job. 19-21)
1000 Washingt0D St.
Dievas geras ir gailestin
NORM'OOL). MASS.
gas, bet ir teisingas. Jo
TEL. Norwood 1503
teisingumas
reikalauja,
Montello Office:
kad neteisingumas būtų
10 Intervale St.
išlygintas. Dievui padary
TEL Br<«’kton 2005
ta per nuodėmės skriauda,

R C A VIGTOR

JONAS GREBLIAM

VViLLIAM J. CIliSHOLM

SYKES & SYKES

EDW. V. WARA30W

TRISDEŠIMTS PIRMAS METINIS

BALIUS
--------- Rengia----------Lietuvos Sūnų Draugystė, Cambridge, Mass.
Padėkavonės Dienoje — Thanksgiving Day,

Lapkričio-Nov. 26 d., 1936
CYPRUS HALL
40 Prospect St.,
Cambridge, Mass.
Pradžia 4 vai. po piety ir tęsis iki vėlumos
Kaip senus taip ir jaunus visus širdingai kviečiame daly
vauti mūsų baliuje, kur galėsite linksmai laikę praleisti ir su
draugais pasymatyti. Muzikantai yra paimti vieni iš geriau
sių. George Lang’s Hi-Hatters Broadcasting orkestrą.
Bus ir gėrimų: alaus ir minkštų.
Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

T.'

DARBININKAS

Antradienis, Lapkričio 24, 1936
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Sveikiname Padekones Dienos Proga! I

Apdrauda

TRIJŲ MINUČIŲ PASI veik visi užmiršo jo moti prieš trejetą metų atvyko
KALBĖJIMAS SU
nos skausmą. Apie sūnaus Į Romą svarbiais valsty
MOTINA...
ligos įsigalėjimą ji sužino bės reikalais, tuojau pasjo visai atsitiktinu būdu. ! kambino savo motinai teNeseniai palaidotas ven Sūnus buvo jai nupirkęs ' lefonu ir tris minutes kal
grų valstybės vyras Go- radio aparatą, kuriuo ji bėjosi su ja, pranešdamas
emboesas buvo nepapras naudojosi, gyvendama ne apie pasisekusią kelionę.
tai prisirišęs prie savo tė dideliame provincijos mo Tuo pačiu metu jo laukė iviškės ir ypač savo moti kytojo bute. Vieną rytą ji talų valstybės vyrai, bet
Telefonas 5720
j
nos. Apie savo tėvškę jis panoro pasiklausyti nau pasikalbėjimas telefonu su
’ 106 Main St.,
Brockton, Mass. || labai dažnai kalbėdavo jienų, ir kaip tik tuo metu motina jam atrodė neatisvečiuose, su draugais ir išgirdo pranešimą, kad sū- dėliotinas ir svarbus. Bet
kitomis progomis. Jo tė naus sveikata labai pablo- senutė motina viešumoje
vas buvo neturtingas pro gojusi.
niekur nepasirodė: ji gy
i
testantas mo k y t o j a s.
veno arba savo sūnaus
BROCKTONE DIRBTŲ
Daug vargo buvo, kol jis Goemboes buvo geras dvare, netoli Budapešto,
♦
savo sūnų Julių išleido į sūnus. Savo motiną, nors arba Murgau ir džiaugėsi
mokslus.
Tiesa, tėvas savo ir labai daug valstybinių sūnaus rūpestinga globa.
DEŠRŲ — SAUSAGES
♦ sūnaus nebepamatė
vals pareigų turėdavo, dažnai
♦
(XX)
y
tybės priešaky, bet motina lankydavo. Kur jis būda I-----------------------------------------------------------galėjo juo pasidžiaugti iki vo, visuomet stengdavosi ! Profesionalai, biznieriai, pramoninskai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
bent keletą eilučių savo imi
galo.
verti skaitytojų paramos.
Mirus Goemboesui, be-'motinai parašyti. Kai jis Visi skelbki tčs “Darbininke”.

Pennsylvanijos Lietuvių iškastin

D. ir H. Anglių

VISŲ RŪŠIŲ

Walter Burke

Galite pirkti tik pas

♦

I

Lawson Coal Co.
Telefonas 6445

MONTELLO, MASS

64—70 AMES ST.,

n

I
i
\ Brockton Sausage Co. i
I
♦

*

PARDUODAME
Naujus ir Vartotus Automobilius
taisome sugedusius

f 7/

Kibart Motor Sales Ine.

/■

JAMtS F. HICKEY

Telefonas 835

JOHN A. HICKEY

Telefonas 1606

ence
CIGARŲ — CIGARETŲ

I

Campello, Mass

120 Markei St.,

mnera

IŠSIUVINEJAME

♦

Hemstitching and Pleating

eruice

R

RŪKORIAMS REIKMENŲ

y>

French Cleaners & Dyers Ine. ♦

Smce i66g

' Frye’s Cigar Co. I

Brockton, Mass.

♦ 1000 Montello St.,

Kampas Main ir Center Streets

dtetries
403 MAIN STREET

MASSACHUSETTS

Žiemai Reikia Gero Kuro

Visu Rūšių ir Visai seimai

Pirk
NAUJOSIOS ANGLIJOS COKE ir ANGLIŲ
“* Telefonas 3990

A. Taymor Shoe Co
ŠIEMET ATNAUJINTA
140 KILOMETRŲ LIETU
VOS PLENTŲ

Avon Coal Co.

Paskutiniuoju laiku Lie
tuvoje smarkiai rūpina
masi susisiekimo tobulini
mu. Tuo tikslu šiemet bu
vo atnaujinta ir pertvar
kyta apie 140 kilometrų
plentų. Ateinančiais me
tais numatoma atnaujinti
apie 150 kilometrų plentų.
Plentai išlyginami, kai
kur naujai pergrindžiami
ir pritaikomi vis didėjan
čiam auto susisiekimui.
Prie plentų atnaujinimo
darbų gauna uždarbio ne
mažas skaičius darbinin
kų.
Tsb.

AVON, MASS.

Šermenų Direktoriai
Kviečiame aplankyti mūsų naujai Įrengtas
šermenų patalpas

STOUGHTON CAFETERIA

McGlinchey & Russell

Namie gaminti valgiai

STOUGHTON, MASS.

Telefonas 254-R
446 Main St.,

Brockton, Mass.

Telefonas 7929
| 47-49 MONTELLO ST.,
BROCKTON, MASS. Į

PIRKITE BALDUS IR LOVAS
Pas išdirbėjus pigiau

♦

Eureka Upholstering Co. ♦
f '

Telefonas 3020

Brockton, Mass

, 667 Centre St.,

Ii
A

I
I
I
I
I

Gardus Alus
♦
Ale — Beer
♦
MOYNIHAN DISTRIBUTING CO.,
y
Telefonas 696
I
1064 Montello St.,
Brockton, Mass. y

Batų Krautuve Dirbtuvėje
Montello, Mass.

GRŪDUS, MILTUS IR PAŠARĄ

♦

Duoda 10 nuošimčių nuolaidos lietuviams.

Pirkite

Farm Service Store, Ine

I

Stoughton, Mass.

p

KANALIZACIJOS SPECIALISTAI

IVELDING

&

FURNITURE CO.

♦

♦
♦
‘Brockton Welding Co j
♦
I_ _ _ _
I
i
♦
Visų metalų — Visų rusių

; Montello St.,

Co.

Brockton, Mass. |

8

Telefonas 888
Brockton, Mass,

SPECIALISTAI

Auto radiotorių taisyme — Auto remonte

Pirk Savo Krautuvėje

1 Howard & Randall Coal Co.
FREIGHT YARDS, BROCKTON, MASS.

I
I
I

Visokių Gėlių
Kiekvienam Pareikalavimui
Visokių rakandų namams.

STOUGHTON, MASS.

♦

'7

Montello, Mass

22 Cleford Avė.,

STOUGHTON

Anglių Maišais

P B Ale - Harvard

Montello Green House

♦

I

i

GELIŲ
vestuvėms, šermenims, baliams ir t.t.
pristato

'I įrengia ir taiso kanalizacijos ir šildymo aparatus.

*

♦
/ t

Telefonas 297

Ifiickcy, INC.
BROCKTON
TELEPHONE 345

I

E. G. BROUILLETI

|

n

F. W. Johnson

f

Telefonas 5820
1667 MAIN St.,
CAMPELLO, MASS.
.^KK£.. ZJUHK.

G*--

l

Jack's Auto Radiator Shop

I

166 North Main St.,
Telefonas 6767

Brockton, Mass.
• .
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Visus Kviečiame į “Darbininko” Metinį Balių
-

TREČIADIENĮ LAPKRIČIO-NOVEMBER 25 d., 1936
Eikš Ballroom, 8 Magazine st. (Centrai Sguare), Cambridge, Mass
Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduoda Įvairiausios rūšies auksinius ir sidabrinius daiktus.
Taiso laikrodžius. Patarnauja, pritaikymui akinių ir visokių
elektrikinių daiktų pardavėjas.

? 366 W. Broadvvay,
Ų

So. Boston, Mass.

of

Adv. J. Cunys
Umversity Hardware Co
Cambridge, Mass.

šio mėnesio didelis išpardavimas: Roasteriai, Puodai, dišės ir

kas tik reikalinga virtuvei už pusę kainos.
Tel. SOUth Boston 0815

5

D. A. Zaletskas
GRABORIUS — BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir naktį
FUNERAL HOME IR RES.

564 East Broadvvay,

V
y

So. Boston, Mass.

Dr J. Seymour
DR LANDŽIUS
Exaininuoja akis ir pritaiko akinius.

Telefonas ŠOU. 2712

534 Broadvvay

J.
.303 .VVest «Broadvvay

So. Boston, Mass.

e
So. Boston, Mass.

Užlaikome įvairiausios rūšies likerinių gėrimų buteliuose.

Tel. SOUth Boston 9252

Tro. 9123

Dr. S. M. ŠILK

y Room 214

FOOT SPEC1ALIST

631 Massachusetts Avė.,

Centrai Sq.
Cambridge, Mass.

Prospect Cafe Ine.
1281 Cambridge St.

Marion Cafe

2

Tel. TRO. 9263

1079 Cambridge St.,

Technology Garage

Trečiadienį, lapkričio 25
d., 7:30 vai. vakare, Eikš
AMBULANCE SERVICE
Ballroome, 8 Magazine
Street, arti Centrai Sq.,
Chair Rentai Service
Cambridge, Mass. įvyks
47 VVindsor St.,
Cambridge, Mass. ‘
“Darbininko” metinis kon
certas ir balius. Laikas la
bai patogus. Prieš pat Padėkonės Dieną. Taigi visi
kviečiami dalyvauti.
LIETUVIS GRABORIUS
Koncerto programą iš
pildys muzikai: Rapolas
409 VVindsor St.,
Cambridge, Mass.
Juška, Jonas Tamulionis
Ofiso T<1. TRCnvbridge 7880 ir KIRkland 9221
ir Anicetas Šlapelis ir dai
Namo Tel. TRChvbridge 6434
Prieš lietuvių bažnyčią
nininkė p. Margareta Gry
baitė. Dainininkai pasiža
SĄŽININGAS IR RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS
dėjo sudainuoti solo ir
bendrai populerių lietu •
viškų dainelių.
s
Sporto programoje da ■?
lyvauja mūsų jaunuoliai
723 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.
sportininkai: kumštinin
•
Arti geležinkelio
kai, ristikai ir akrobatai,
Užlaikom visokį skanų alų ir vyną. Gaminam visokius
vadovaujant sport. Tėtu
Lietuviškus Valgius
liui.
ATEIKIT PERSITIKRINTI
Šokiai prasidės lygiai 9
vai. vakare ir tęsis iki 1
Savininkas JUOZAPAS JANKAUSKAS
vai. ryto. Gros Bostonians
garsusis orkestras. Jauni
mui ir senesniems bus ne
SUNSET CAFE
tik gera proga pasišokti,
ONLY THE BEST DRINKS SERVED HERE
bet ir dovanas laimėti, nes
“A GOOD PLACE TO EAT”
vedusioms — porai už ge
Telephone ELIot 8093
riausiai pašoktą polką
Choice Liąuors, Beer and Wines
rengėjai duos brangią do
Ladies Served
Entertainment every night Open Sundays
vaną, o nevedusiems —
DINNERS — LUNČHES
jaunimui (porai) duos
851 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.
brangią dovaną už ge
riausiai pašoktą valcą.
Bus ir populerumo kon
testas. Kas iš dalyvaujan
John Grigalonis
čiu gaus daugiausiai atvi
ručiu? Populeriškiaus i a e
MEAT MARKET
v
mergina ar moteris, gavu y
Užlaikom geriausios rūšies mėsą ir kitokius valgomus daiktus y
si daugiausiai atviručių
gaus brangią dovaną ir
PRISTATOM DYKAI J NAMUS
populeriškiausias vaikinas
340 VVindsor St-,
Cambridge, Mass.
ar vedęs vyras, gavęs
daugiausiai atviručių gaus
dovaną. Populerumo kontestui dovanas skiria adv.
Juozas Cunys ir grab. D.
Zaletskas, o šokėjams do
vanas skiria laikrodinin
E. Cambridge, Mass.
763 Cambridge St.,
kas Juozas Dilis ir baliaus
rengėjai.
Kepa gražias ir skanias lietuviškas duonas ir piragus.
“Darbininko” koncertas
ir balius yra tai šių metų
Prašykite PLEKĄVIČIAUS duonos savo grocernėse
metinė pramoga. LDS. na
riai ir “Darbininko” skai
tytojai nuoširdžiai kvie
čiami į šią metinę pramo
gą atvykti. Praleisite link
smai laiką ir tuo pačiu
985 Cambridge St.
Cambridge, Mass.
paremsite laikraštį “DarUžlaikom visokį skanų alų ir vyną.
bininką”, kuris per suvirš
Gaminam visokius Lietuviškus valgius.
21 metus tarnauja mūsų
Ateikit persitikrinti
išeivijai.
Savininkas
P. GAIGALAS
Jžanga į koncertą ir ba
iMMMMMM»MMMM»»»»M’»»ftt,*”,,,,*M,*MM”**M*t,M””””*”**”*»*«*»«»»»’««»M»»«MMMMMM»MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM«
lių tik 50 centų.
Šiame puslapyj telpa
PARK STUDIO
biznierių ir profesijonalų
LUZECKAS ir SURVILAS
skelbimai, kurie finansi
Photografai
niai remia “Darbininko”
875 Cambridge St., Cambridge, Mass.
koncertą ir balių. Taigi
reikale nepamirškime ir jįj
ROLAND KETVIRTIS & CO.
paremti.
Parduoda ir taiso Laikrodžius, radios ir auksus

Cambridge, Mass.

Arti Inman Square
Galima gauti visokių valgių ir gėrimų. Švariausia vieta.

LUŽACKAS ir SIDABRAS
Tel. TROwbridge 1957

Adam Owirka
FUNERAL DIRECTOR

Automobiles for all occasions
Bes.: 883 Cambridge St., Office: 883 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.

Hyatt’s Pharmacy
KVIEČIA ATEITI Į
Vienintelė lietuviška aptieka

726 Cambridge St.,

s
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Henry’s Cafe
439 Massachusetts Avenue,

Cambridge, Mass.

Alus — Vynas — Likeriai ir Valgiai.
Savininkas J. BELIAUSKAS

COMPLIMENTS

y

Plekavičių Kepykla

Cambridge, Mass.

Phone ELI. 9555

F. Vaitkus

COMPLIMENTS

§

JONAS AJAUSKAS
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DARBININKO NAME (Trečios lubos)

y

Kirkland 3837

“DARBININKO” METI
NIS BALIUS

Of

Adomas Jankauskas
Tel. TRO. 9466

William J. Curry D. M. D.
Susan G. Curry D. M. D.
LIETUVIAI DANTISTAI
Room 301
678 Mass. Avė.
Centrai Sq. Building, Cambridge, Mass.

Lietuvių Kepykla
Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragaičius,
Eirthday keiksus, Wedding tortus, baliams ir viso
kiems parengimams kepsnius, kaip tai: vištas, kum
pius ir kitokius skanėsius.
Pirkinius pristatome veltui pareikalavus.

K. PLEVOKAS, Savininkas
131 C St.,
So. Boston, Mass.

Albinas Neviera — Pranas Razvadauskas

Diamond Cafe
So. Boston, Mass.

305 W. Broadvvay,

IMI

Park Lunch

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu
Gaminimo Knyga, kurioje yra
daugybė receptu — nurodymų
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioj a
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną.
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
223 puslapius.
Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 West
Broadway, So. Boston, Mass.

\

Taipgi parduoda, išvalo ir taiso Oil Burners

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

Tel. TR0wjridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,

Cambridge, Mass.

Kampas Inman arti Centrai Sq.,

South Boston Cafe
249 Broadvvay

So. Boston, Mass.

Užlaikome Alų ir Stipriuosius gėrimus.
Gaminame skanius lietuviškus valgius.

PATARNAVIMAS MANDAGUS — VYRAMS IR MOTERIMS

Savininkai — V. Balikonis ir P. Zarveckis

Cambridge Bottling Co. Ine.
877 Cambridge St.

Cambridge, Mass.

Užlaikom visokį skanų alų ir vyną.

Saldžių Gėrimų išdirbystė. Išdirbant visokios rūšies tonic’us, taipgi ir pristatom visiems parengimams ir alų.

GAMINAM LIETUVIŠKUS VALGIUS

Lietuviai remkite Lietuvius
CAMBRIDGE BOTTLING CO. Ine.

Ateikit persitikrinti
Kviečiam ir Moteris

4-6 BERKSIIIRE ST., CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRO. 8374

i

./ T

•į.

21
iX

