
DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ LAPKRITIS-NOVEMBEB, 2 D., 1934 M., No. 85.

EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTĄ]

grraiimmGus prancu2jja Susinipinus j. E. Vyskupas Matulionis So. Bostone
Karo PavojumiALTASS, vadinas, vėjais 

nuėjo, šiemet nebegalima 
‘■'^kas^ks“^ Prieža- >

nekils kokių kliūčių, atei-1 S
nantį pavasarį”. Taip, bet 
galimas daiktas, jog ir vėl 
kliūčių atsiras. Pagaliau 
po kelių metų, kai su Eu
ropa bus tiesioginis susi
siekimas, klausimas ar be
verta bus skristi.

“Draugas” pažymi, kad 
socialistai neįvykdę antro
jo transatlantinio skridi
mo prasikalsta visuome
nei. Bet keista, kad (bent 
mano manymu) visos tau
tos reikalas buvo pavesta 
vienai grupei.

♦ ♦ ♦

Į Califomi jos gubemato- 
ri ų kandidatuoja Upton 
Sinclair, kuris yra buvęs 
medistas, telephatas, pro- 
hibicionistas marksistas, 
pagaliau, kuo jis nebuvo.

Upton Sinclair skaito sa
ve kairiuoju, socialistu, 
vadinas, darbo žmonių 
prieteliu, tačiau pats yra 
daugiau negu pasiturįs ra
šytojas, mėgstąs gyventi 
puošnioj Pasodenoj.

žodžiu, jis nemano gy 
venti pagal savo keistas ir 
neįtikimas teorijas.

* * ♦

Francūzijos ministerių kad Ispanijos raudonųjų 
kabinetas svyruoja. Ar ii- sukilime apie 30 kunigų 
gai išsilaikys? Iki šiol išsi- nukankinta, 10 bažnyčių 
laikė gal būt tik todėl, kad 
Doumergue yra labai 
francūzų mylimas. Tačiau 
^asi kiti, Chautemps, Paul- 
Boncour, Tardieu — typiš- 
ki Francūzijos demokrati 
jos atstovai — tiesiog ne- jai, būtent: 
kenčiami.

Lenkijoj Mainieriai Paskelbė 
Bado Streiką

SIAMO KARALIUS 
ŽADA ABDIKUOTI

London — Siamo kara-

Varšuva — Spalių 30,— 
Sekdami Pecs, Vengrijos 
mainierių streiko būdą, 
grupė mainierių Kleofas 

Aukšto-

nori pasilikti Tautų Są
jungos globoje, ar prisi-

Paryžius —Besiartinant jungti prie Prancūzijos, 
Sacharos plebiscitui, karo ar susidėti su Vokietija, 
debesys vėl slankioja Eu- Prancūzijoje viešai kal- 
ropos padangėse. Vokieti- bama, kad Sachara gali
ja šiandien yra taip gerai būti priežastimi karo su liūs Prajadhipok, kurs be anglies kasyklų, 
apsiginklavus ir turi gerai Vokietija. j “karaliaus” dar tituluoja- joje Silezijoje užsidarė sa-
apginkluotą ir prirengtą 
kariuomenę, kokios netu
rėjo nei įstojus į Pasauli
nį karą. Sakoma, kad Vo
kietija bile valandą gali 
pastatyti karo lauke du 
milijonu gerai išlavintų ir 
apginkluotų vyrų.

Prancūzija labai susirū
pinus ir nejuokais ruošia
si apsiginimui.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Pierre La
vai jau turėjo pasitarimus 
su krašto apsaugos minis
terija ir sudarė planus 
siųsti kariuomenę į Sacha
rą, jei tik Tautų Lyga to 
norės.

Sausio mėnesy, 1935 m. 
Sacharoj įvyks piliečių 
balsavimas (plebiscitas).

Maršalas Petain parei- mas “Vyriausias Arbitrą- ve kasykloje be maisto ir 
kalavo, kad valdžia pas- ras Jūrų pakilimo ir nusi- paskelbė streiką. Jie rei- 
kirtų 800,000,000 (apie leidimo”, ‘mėnulio brolis’, kalauja, kad būtų atida- 
$52,000,000, neperma t y- “.'savininkas 24 lietsargių” ryta dalis uždarytos ka- 
tiems reikalams apart bu- ir daugelį kiti} fantastin- syklos ir išmesta naujai į- 
džete skirtos sumos apsi- gų titulų, yra pasiryžęs dėtoji mašinerija, dėl ku- 
ginimo reikalams. Marša- abdikuoti, t. y. atsisakyti 

ilas ir kiti nurodinėjo bai
sų pavojų taikai iš Berly
no.

Prancūzija per 15 metų 
pasitikėjo savo karinėmis 

! pajėgomis, bet pastarai
siais metais pranešimai iš 
Vokietijos ją gąsdina ir 
verčia didinti karines jė
gas.

Taigi yra rimto pavo
jau'’ Europos taikai. Vals
tybės besiruošdamos apsi
ginti. erali visai netikėtai 
pradėti karą.

Į

30 Kankinių Raudonųjų Sukilime

Madridas — Pranešama.

TRYS AMERIKOS GY
DYTOJAI LAIMĖJO 
NOBELIO DOVANĄ

MUSSOLINI PAGERBĖ
JO SUKILIMė KRITU

SIUS FAŠISTUS

Trys Amerikos gydyto- 
Dr. George 

Minot ir Dr. William P. 
Murphy, kurie profeso
riauja Harvarde Medici
nos fakultete ir Dr. Geor
ge H. Whipple, prof. Ro- 
chester Universiteto, ben
drai laimėjo 1934 metų 
Nobelio dovaną. Dovana, 
kuri siekia 162,607,92 šve- 

,------- —apie

Florence, Italija, — Ita
lijos diktatorius Mussoli- 
ni dalyvavo iškilmingose 
ir galutinose laidotuvėse diškų kronų arba 
37 fašistų, žuvusių prieš $41,000, bus visiems trims 
dvyliką metų Mussolinio lygiai padalyta. Dovana i 
vadovaujamame ir pasek- suteikta už išradimą kaip 
mingame fašistu sukilime, pagydyti, seniau skaitomą 
Žuvusiųjų kūnai buvo iš- už nepagydomą, ligą “per- 
kilmin^ai pargabenti ir nicious anemia” arba aš- 
paguldvti bazilikos Santa triąją mažakraujystę. Visi 
Orva sklene. ten kur lai-' trys gydytojai, atskirais 
doiama ir kiti Italijos did
vyriai.

LAIŠKAI KARIETOMIS

keliais priėjo prie tos pa
čios išvados ir beveik tuo 
pačiu laiku, kad aštriąją 
mažakraujystę galima pa- 
gydvti su kenenomis (iak- 
pomis). Dr. Whipple darėTrieste, Italija — Spalių

31, čia padaryta bandy- (bandvmus ant gyvulių, o 
mas laiškus siusti rakie-iDr. Minot ir Dr. Murphy 
tomis. Viena plieninė ra-1 Atrado, kad ir žmones ga- 
kieta buvo prikrauta 1600 Hma tuo pačiu būdu pagy- 
laišku ir paleista nuo kai- dyti. 
no i kloni už pustrečios | 
mylios. Laiškai rakietoie 
pasiekė savo vietą visai 
sveiki. Rakietos greitis 
buvo 12 mvlių į minutę.’

PLEČIASI VIDURIŲ 
ŠILTINE

Lapkr. 4 d., atvyksta į teiks palaiminimą su Švč 
So. Bostoną J. E. Vysku
pas Teofilius Matulions. 
Jis yra konsekruotas ir 
Rusijai paskirtas vysku
pu. Dabartinė Rusija, per
sekiodama religiją, jį iš 
kelių atvejų areštavo ir 
nuteisė dirbti giriose sun
kius darbus. Pernai Lietu
va jį išpirko iš tos nelais
vės.

Visi So. Bostono ir arti 
mų apylinkių lietuviai pri
sirengę laukia, nekantrau* 
darni, pasitikti mylimą ir 
garbingą svetį, Rusijos 
tremtinį ir kankinį už ti
kėjimą.

Jo Ekscelencija pasieks 
So. Bostoną šeštadienį.

Jis turi Bostono Arki- 
diecezijos leidimą atsilan
kyti ir dirbti bažnytini 
darbą bažnyčioje ir salėje. 
Jis tą ir darys:

Sekmadienį 8:30 vai. r.
Jo Ekscelencija Pontifi
kuos Šv. Mišias vaikams 
ir sakys jiems pamokslą. ncIX.L1susirasi). Vyriausias teis- 
, Po 9:30 v. ryte mišių 
Jo Ekscelencija duos vys
kupišką palaimini n i m ą 
Lietuvos Dukterų Draugi
jai.

Sakramentu.
3 vai. pp. Jo. Ekscelen

cija pasakys prakalbą Šv 
Augustino airių parapijos 
erdvioje ir puikioje salėje, 
E. St., So. Boston’e.

Tai nepaprasta prog? 
kiekvienam Didžiojo Bos
tono lietuviui išgirsti ži
nių iš Vyskupo kankinio, 
kuris neseniai grįžo nu
kankintas iš Rusijos.

NAUJI SMŪGIAI MEK 
SIKOS KATALIKAMS

rios įdėjimo daugelis mai
nierių neteko darbo.

■ —--- ——

Mexico, D. F. — Meksi
kos prezidentas Abelardc 
Rodriguez įsakė vyriau
siam prokurorui Portes 
Gil išitirti kaltinimus, buk 
Meksikos dvasiškija no
rinti nuversti dabartinę 
valdžią, gi atrastus įsivė
lusius į priešvaldišką vei 
kimą bausti. *( Čia galima, 
pritaikyti lietuvišką pa
tarlę: norėdamas šunį
karti — virvę visuomet

nuo Siamo sosto. Priešas- 1 
tis tokio pasiryžimo esan
ti, tą, kad tautinis Siamo 
seimas iš jo nori pasisa
vinti per amžius karaliui , 
priklausančią teisę ir pri-“ 
vilegiją — jo pavaldinio 
mirties ar gyvybės klausi
mo galutino išsprendimo.

I Ligšiol karalius spręsda- 
į vo, kuris jo pavaldinys tu- 
Iri mirti, o kuris gyverį.i. 
o dabar tą teisę nori pa
sisavinti Seimas. Todėl 
karaliui toks įžeidimas e- 
sąs nepakenčiamas. Šiuom 
tarpu karalius Projadhi- 
pok yra Londone, ir 
kia galutinų žinių iš 
sostinės Bangfcoh.

l

lau- 
savo

ARKIVYSKUPAS FLO- 
RES UŽGINČIJA KURS
TANČIŲ LAIŠKŲ SIUN

TIMĄ MEKSIKON

sudco< ta ir Oviedo Kate
dra suardyta. Socialistai- 
raudonieji, siekdami nu
versti valdžią, barbariškai 
puolė ir kankino tikin
čiuosius. Manoma, kad 
minimi barbarai socialis
tai nukankino kur kas di
desnį skaičių tikinčiųjų, 
tik kol kas nebuvo galima 
sužinoti.
stebuklingai buvo išgelbė
ti.

Barbarams socialistams 
sukilimas nepavyko. Val
džia prieš sukilėlius pas
tatė iš Afrikos atgaben
tus maurus, kurie be pasi
gailėjimo žudė socialistus 
barbarus. Vadinasi raudo
nieji žudynėmis išprovo
kavo baisias skerdynes.

Griežtai smerkiame bar
barus raudonuosius, bet 
neteisiname valdžios žy
gių, kuri užleido ant. rau- 
donuiu maurais. Bet, gal 
vadžia kito išėjimo netu
rėjo.

i Kaip gali pasiteisinti 
raudonieji socialistai - ko
munistai nukankinę be
ginklius kunigus ir tikin
čiuosius ? Tain pasielgti 
tik barbarai gali.

Paskutiniu metu Vilniu-

RADIO PAGELBĖJO 
GREIT PAGAUTI 

PLĖŠIKUS

San Antonio. Texas — 
čia gyvenąs ištremtasis 
iš Meksikos Apaštališka
sis Delegatas, Arkivysku
pas Leopold Ruiz Y. Flo- 
res griežtai užginčija kal
tinimą, būk J. E. laiškais 
kurstąs pietinės Meksikos 
katalikus prie sukilimo, 

į Arkivyskupas prisipažino, 
kad jis nuolat susirašinė- 

t

i i 
I

Dėka policijos radio, į 
19 minutų po apiplėšimo 
krautuvės, Somervillėje. 
du plėšikai tapo pagauti, 

Keletą kunigu I Bostono policijos ant Cha- 
rles St. Pagautieji, yra: 
Joseph Kosak 372 Dor-I 
chester St. So. Boston ir 
Stanley Marecki iš Arlin- 
gtono. Abu jie nesenai pa
leisti iš kalėjimo.

JITNG. VATySTYBUJ KA
REIVOM NU«0VE DU 

MEKSIKIEČIU

EI. Paso, Tex. — Spaliu 
31, — Penki meksikiečiai 
bandė pereiti į Jung. Val
stybes nešini degtinę. Ka
da juos pastebėjo patru- 

i liuoją rubežių sargybiniai, 
'trys meksikiečiai pašilei- I w < • JI J • •

I

jęs su Meksikos Įvasiš-. Po sumos Jo Ekscelen- 
kiais, bet jo laiški"" ė' ne- ™ 
są jokio kurstymo prie su
kilimo.

Šiuom tarpu San Anto
nio, Texas miestely gyve
na apie 300 ištremtų iš 
Meksikos kunigų. Ruošia- lietuvis LABIAUSIAI 
masi jų dar daugiau su
tikti, nes dabartiniai be-' 
dievių išsišokimai neapsi
eis be kunigų ištrėmimo.

ei ja sakys pamokslą ir su-1

j - / J

mas gi išleido nuosprendį, 
kad visos privatiškos nuo-' 
savybės, kuriosna yra lai
koma kokios nors katali
kiškos apeigos būtų tuoj 
konfiskuojamos ir patap
tų tautos nuosavybe.

Meksikos Raudonųjų Valdžia Uždarė
27 Katalikų Bažnyčias

LAIBUMO MADOS 
MIRTIES AUKA

LEKIA Iš AUSTRALI
JOS Į AMERIKĄ

Du drąsūs lakūnai Char- 
les Kingsford - Smith ir 
Capt. P. G. Taylor, orlai
viu ‘Lady Southem Cross’ 
lekia iš Brisbane, Austrą-

Budapešte dėl badavimo Uja į Oakland, California 
mirė 34 metų amžiaus ar
tistė Magda Kewezelly. Ji Honolulu ir Troji salose, 
norėjo' numušti savo svori ’ ’ ” 
žemiau 100 svarų.

Lekia sustodami Šuva,

Jų kelionės tolis — 7365 
mylios.

Augascalientes, Mex. — 
Lapkr. 1 d. raudonųjų val
džia pagrobė 27 katalikų 

Įvykusiame, praeitam bažnyčias ir jas uždare, 
šeštadieny, footbolo žaidi- Liko šioje apylinkėje tik 
me tarp Yale Universiteto viena bažnyčia katalikų 
ii- Jung. Valstybių Armi- rankose. Uždarytos baž- 
jos kadetų aukštosios mo- nyčios federalės valdžios 
kyklos West Point labiau- nusavintos.
šia pasižymėjo lietuvis Tokią tai laisvę tikybai 
Joe Stancook (Stankevi- jr tikintiesiems pripažįsta v • • ** —— — • • *£

Armijos kadetai laimėjc komunis t a i. Nesistebėki- 
santykiu 20 prieš 12. . -

Stankevičius yra ne tik | roristinėmis priemonėmis

PASIŽYMĖJO

ius iš Waterbury, Conn.) raudonieji socialistai’ —

me, nes tokiomis pat te-

gabiausias žaidėjas, bet, 
taipgi Jung. Valstybių 
Armijos kapitonas — va
das.

$4,764.000 MASS. VALS
TYBEI ŠELPIMUI 

BEDARBIŲ
Washington — Spaliu 

30, Federalis Šelnimo ad
ministratorius, Harry L 
Hopkins, paskelbė, kad 
šelpimui bedarbių per lap- 

mėnesį Federalė 
yra valdžia paskyrė $135.214.- 

tai receptas nuo ameriko- 466. Iš tos sumos Massa- 
nizacijos ligos. Tas recep- chusetts valstybei tenka 

man atsiųsti tas * visiems Priei‘ $4,764,000.

Užsisakė 1,000 Egzempliorių ?
--------  i

Pirmadienio ryte gavo- pirmininkas. Šis Garbin- 
me šiokio turinio laišką iš gas mūsų išeivijos Vadas O| 
Shenandoah, Pa.: parodė tikrą susirūpinimą t

lietuvybės išlaikymu Ame- 
' rikoje.

Brošiūrėlė “Lietuvybės kričio 
i Išlaikymo Reikalu”

“Spalių 27, 1934 m. 
“Darbininko” Redaktoriui 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
GERBIAMASAI:

Išradėjas Gerard Zucher ie ^etikptai_ ėmė plisti vi- 
džiaugiasi pavvkusiu ban- duriu šiltinė.____________
dvmu. Tai būsiąs grei-, 0 Vilniaus nepamiršk, lietuvi* i do bėgti, o du pradėjo 
ėmusias būdas laiškams cia ne tik Uvo praeitis, šaudyti į kareivius. Karei-1 
siųsti tarp netolimų punk» 
tų* ’

I
I

| Čia ne tik tavo praeitis, 
į Čia tavo ir ateitis. Maironis.

Prašau
1,000 kopijų brošiūrėlių, 
kan. prof. F. Kemėšio pa
rašytų: “Lietuvybės Išlai
kymo Reikalu.

Su pagarba,
Kun. J. A. Karalius 

per A. J. M.

namas. Užsisakant 100 ar 
daugiau kopijų duodame 
nuolaidos 50%; mažiau 
šimto ir nemažiau 25 kopi* 
jų duodame 25%.

Užsakymus prašome sių
sti adresu:I

DARBCNINKAS

APDRAUDĖ KOJAS

viai atsakė šautuvų ugni-' 
mi ir juos nušovė.

Hol1ywood, —RKO. kru
tamu jų paveikslu studijp 
andraudė savo gabaus šo
kėjo Fred Astoire kojas 
ant $100,000. Minėta stu
dija turi pasirašiusi 7 me-

Kun. J. A. Karalius yra 386 W. Broadway, Soutb tų kontraktą su minėtu 
Į Kunigų : Vienybės Centro Boston, Mass. | šokėju.

raudonieji puola katalikus 
visose valstybėse, kur tik 
jie pasigrobę valdžią.

$4,000,000 UŽSAKYMAS 
LAVVRENCE AUDENY-

CIOMS

Lawrence, Mass.—Wood 
Worsted, Pacific ir Arlirt- 
•rton audenyčios gavo val
džios užsakymus ve 
*4,360,000. Darbadaviai i
darbininkai džiaugi a s i 
nes turės ilgam lai 
darbo. Didžiausį užsaky
mą gavo Wood mill.

KENTUCKY AUDRA 
NUSINEŠĖ 5 GYVYBES

London, Ky. — Čia kilo 
’misi audra ir suardė dvie- 
ių šeimynų namą. Suardy
tas namas užsidegė ir ja
me sudegė motina p. Ro
bertam su keturiais vai
kais. Vienas vaikutis, 3 
metų amžiaus, šsigelbėjo.
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A. L. KAPOČIUS
251

ADVOKATAI
MUZIKOS MOKYKLA

s

ADVOKATAS
F

• v

Tel. So. Boston 0948 IR

B

• v •

Kalba Lietuviškai

Valdyba.

retiMmmtm*

jWILUAM H. HEALEY

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8I
I

KAZ. J. KALINAUSKAS

KAS PAMĖTĖ DANTIS?
i

i

i

iii

Liu-
Ea

Strigūnams,
Dr. Casper, 

O. Aukštikal

X 
I

I

I
I

Paėjo iš Žemalės par. 
pragyveno apie 30 metų.

(Visų 
mirė

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

Automobiliams Radio ir tt.
414 W. Broadway, Room 1
Tel. S. B. 0558

tI

i

Spalių 28 d., 12:30 v. p. 
p. ėmė šliubą Vincentas

I 
I

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

♦

!

A. J. WHELAN
Steam Heating 

Numažintos kainos
N. St. So. Boston

Tel. So. Boston 4168

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki'10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

ADVOKATAS 
“Darbininko” Name 
(antros labos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas: 
60 Statė St.. Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu ‘FREDERIK VIII’ 

iš New Yorko
- Gruodžio 8
Ekskursijos vadas 

K. Falek Rasmussen

MIRĖ
Lapkričio 1 d. 

Šventųjų Dienoję) 
Aleksandras Jenkevičius, 
53 m. amžiaus, gyv. 19 Lo-

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj)
Nuolatiniai išplaukimai 

Patogi kelionė

-

■ Tel. Porter 3789

W. Broadway, 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. diena 
Subatomis uuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutarti)

Didelis Nupiginimas
už specialę

Abį pušį ekskursijos tikietą 
Kainų ir naujas išplaukimų su
rašąs 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
NOTOR SERVICE 

STUDBBAKBB
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis* kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel : 4110

SENATORIUS KNOWLTON
Majoras George W. Knowlton 

Jr. iš West Upton, dabartinis 
valstybės senatorius iš IVoreeste- 
;io, respublikonas, vėl stato savo 
kandidatūrą tai vietai.
’ Grįžęs iš kariuomenės jis sto
jo politikon ir buvo visad išrink
us į įvairias valdžios vietas. Jį 
giria politikieriai, biznieriai ir 
darbininkai, nes jis visad dirba 
jų gerovei.

Lreut. Gubernatorius Gaspar G«. 
Baeon savo prakalbose majorą 
Knonrlton išgyrė už jo teisingu-

vieta:
1 HamiLn Street 
ir E. Eighth St.

tfOtJTH BOSTON, MASS.
Joe. Xapoči«na4 ir Peter Trečiokas 

savininkai

Tinginystė — jauno žmo
gaus kanai. M. Sitnirm.

Spalių 29 d. apsivedė 
Juozapas Aleksevičius su 
Elena Mockevičiūte Šv. 
Augustino airių par. baž 
nyčioje.

ADVOKATAS

į VALENTINA MINKIENĖ
j Duoda piano muzikos pamo-» 
•kas vaikams ir suaugusiems.I 
•Vartoja naujausią metodą mo-|
i
• prastą muziką.
i
i

•912 
į
♦ ____

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro
la į

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventų diena 

pa "ai susitarimą.

iną ir prašė balsuotojų, kad jį 
vėl išrinktų Senatorium.

11i 
* 
»

1 Tel. So. Boston 0823
L LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik> 
Ė 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir 
| nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
| Taipgi nuimu ir X-Ray

sistatyti.
Kelios savaitės atgal, pasitraukė, policija

• . . , ♦■Tini Andorcr.no

• kinimo. Mokina klasišką ir pa-j 
-•

Studio adresas:
E. Broad way, So. Boston. • 
Tel. So. Boston 3317.

Tel. So. Boston 0270

DR.JOHNMAODOHNELLi

LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 

Ant antrų lubų 

So. Boston. Mass.

I DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

Į LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Į X-Ray
Į Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadway.
j South Boston, Mass.
įjJumilllHIUmiMmtlIlIHHHIMIIIIHIIllHlimiHIUHIMHIIHg

KALĖDOMS
Kaiendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite i krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass. 
(Metropolitan Printing Co.)

^«* ••••***•*" • rn IltlH K • • •» IHf HimmmMIHIM

j JUOZAS M. DIUS 
Į . LAIKRODININKAS
X

: Parduodu įvairiausios rūšies 
= auksinius ir sidabrinius daik
i tus. Taipgi ir pataisau.
|I
I

Ii

I

Visais draugijos reikalais kreipkitės i 
pas protokolų raštininkę.

' 1
I

llinHIlHlllttimtIIIIIIHHIIHUntIHtIlinUltlIHHItlIlHIIIIlĮaJ

Tel. S. B. 2805-R Į 
LIETUVIS 

OPTOMETRISTASj
Išegzaminuojn akis j 
priskiriu akinius;

___ kreivas akis atitie- j
sinu ir amblijoniš- = 

f koše (aklose) akyse sugrąžinu j 
: šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. i 
Į 447 Broadway, South Boston |

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

JUOZAS CUNYSl

18 Tremont St., 

Room 131,

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
........ . ................•p.<.i,t«ii>niHniiniimini>iHumHH«pĮ

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, įjtoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
'•aviniukas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 

j ^isth St., kampas L St., So. Bos- 
į ton, Mass.

ą

Ii

Fgktadiemi, Lapkričio 2 d , 1934

VIETINES ŽINIOS
SVEIKSTA KUN. DR.

NAVICKAS
Spalių 29 d., kun. F. J. 

Juškaitis ir kun. F. A. 
Virmauskis lankė kun. 

’ Dr. J. Navicką MIC., Ma
rianapolio kolegijos rekto
rių, kurs guli šv. Vincen- 

•to ligoninėje, Worcester, 
Mass. Ligoniui daktarai 
surado širdy žaizdą ir įsa
kė tol gulėti, kol toji žaiz
delė užgys. Ligonis turės 
pagulėti bent 6 savaites, 
Yra vilties, kad jis šį kar
tą dar kels iš sunkios li
gos.

DĖL STREIKO ŽUVIS 
BRANGSTA

tebesitęsiančio Bos
tone žvejų ir žuvies apdir
bėjų streiko žuvies kaina 
visur kyla. Darbininkai 
buvo įteikę savo darbda
viams pasiūlymą dėl susi
taikymo, bet darbdaviai 
darbininkų siūlomas sąly
gas atmetė.

414 Broadway, S. Boston, Mass Į

E
-^4

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Brozftiway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

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

Kairevičius, gyv., 324 E. 
9th St. su Veronika Stre- 
kauskyte, gyv., 287 W. 
5th St. Pabroliu buvo Jo
nas Vyšniauskas, pamer
ge jaunosios sesuo Mari
jona.

Spalių 28 d., 3:45 vai. p. 
p. apsivedė Pranciškus 
Trainavičius, gyv., 444 E. 
6th St., So. Boston, Mass. 
su Veronka Skudryte, gy
ventoja 150 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Pabro
liu buvo Jonas Vizgirdas; 
pamerge jaunojo sesuo 
Marijona.

Spalių 27 d., 9 v. r. susi- 
šliubavo, Šv. Petro bažny
čioje Juozapas Puchlows- 
kis su Zofija Kačiauskai- 
te, gyv. 89 Silver St. 
dytojais buvo Paul 
mes ir Mary Eames.

BUVUSĮ FEDERAL NA
TIONAL RANKOS PRE

ZIDENTĄ NUTEISĖ 
KALĖJIMĄ N

Teisėjas James M. Mor
ton Jr. nuteisė buvusį Fe- 
deral National bankos 
prezidentą, Daniel C. Mul- 
loney, vieniems metams 
kalėjimam Kartu nuteisė, 
tokia pat bausme ir buvu
sį Silem Trust Co. prezi
dentą, John A. Deery. Mu- 
ilony buvo kaltinamas, 
tuo, kad jis tris mėnesius 
prieš Federal National 
Bankos užsidarymą, pas
kolino savo giminaitei p- 
iei Helen Ganley, tuo lai
ku buvusiai Deery sekre
torei, $131,000 bankos pi
nigų; o Deery nuteisė už 
tai, kad jis irgi dalyvavo 
toje transakcijoje. Deery 
jau yra atsėdėjęs vienus 
metus kalėjime už kitus 
prasižengimus, papildytus 
užsidariusia m e Salėm 
Trust Co. banke. Pastara
sis bankas buvo šaka Fe
deral National banko. Nu
baustieji apeliavo į aukš
tesnį tesmą. Jiems kauci
ja nustatyta po $10,000 

1 kiekvienam.

KOLUMBĄ PAKEITĖ
KOSCIUSZKU

Sekmadieny, dalyvau
jant lenkiškoms draugi
joms ir vietos politikie
riams, tapo iš naujo “per
krikštytas” trafiko ratas 
(circle) prie Columbus 
Stadium tarp South Bos
tono ir Dorchesterio, ant 
Old Colony Boulevard. 
Vietoje “Columbus Circle” 
pavadintas ‘Thaddeus Ko- 
sciuszko Circle*. Iš politi
kierių,, aktyviausiai cere
monijose dalyvavo kon- 
gresmonas McCormick ir 
kounsilmonas Kerrigan.

Beabejo, politikieriai iš 
enciklopedijų žino, kad 
Kosciuška yra lietuvis, 
bet, vistiek lenkams jį len
ku vadina. Mat, dabar 

i prieš rinkimus jiems svar- 
i bu lenkam pasigerinti, nes 

,4 lenkai visgi politikoje ry-

I

i

škiau užsirekomenduoja 
nei lietuviai. O tas politi
kieriams svarbiausia.

I
Į
I

Laidojamas šeštadienį, 
lapkričio 3 d. su bažnyti
nėmis pamaldomis iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažny
čios.

PADEKA
Vardu Lietuvos Dukte

rų Draugijos tariame pa
dėkos žodį visiems prisi 
dėjusiems prie įvykusios 
“Whist Party”, spalių 27 
d., o ypatingai dėkojame 
visiems aukotojams ir da
lyvavusiems, kaip tai: ku
nigui K. Jenkui už palan
kumą ir vadovavimą ir 
dovanų aukotojams: po. 
J. Diliui, 
Skuduriui, 
Marcinkui, 
nienei, M. Gailienei, F. Za 
letskienei, E. Stukienei, B. 
Cunienei, E. Janušonienei,
O. Siaurienei, E. Marksie- 
nei, M. Morkunaitei, O. 
Staniuliutei, M. Valatkie
nei, R. Gediminskienei, J. 
Račkauskienei, Jurkonie- 
nei, M, Jeskevičienei, O. 
Jakimavičienei, M. Matjo- 
škienei, O. Mizgirdienei, 
E. Aukštikalnytei, D. Ja
nuškevičienei, A. Savic
kienei, P. Juškienei, O. 
Zulonienei, B. Gailiunie- 
nei, T. Ašmenskienei.

Vakaras pavyko pusėti
nai, nors publikos buvo 
neperdaugiausiai, bet do
vanų išdalinta apie šim
tas. Visi buvo patenkinti. 
Pelno liko nemažai.

Taipgi tariame padėką 
graboriui D. A. Zaletskui 
už paskolinimą kortų ir p. 
Survilai iš Cambridge. 
Mass. už “punch” kartas.

Valdyba,

Draugijos Mišios
Sekmadienį, lapkričio 4 

d., Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje įvyks Lietuvos 
Dukterų draugijos po glo
ba Motinos švč. mišios, 
9:30 vai. ryte. Visos narės 
susirinkite į bažnytinę 
svetainę 9 vai. ryte iš kur 
susigrupavę eisime į baž
nyčią.

Šiomis dienomis tarp ‘G’ 
St ir Broadway So. Bos
tone rado setą dirbtinių 
dantų. Kas pametė tepra- 
neša “Darbininko” Admi
nistracijai, 366 W. Broad- 
way, So. Boston.

I ___________ . *

SENATORIUS DAVID I. 
WALSH

Jungtinių Valstybių senato
riaus David I. Valsh kandidatū
ra vėl statoma šiuose rinkimuose. 
Suėjo 25 metai kaip" senatorius 
stojo politikon.. Jis yra užėmęs į- 
vairias valdiškas vietas, — buvęs 
Massachusetts valstybės guber- 
hatorius ir ilgus metus senato
rium.

Jis visad pasižymėjo savo prie
lankumu visiems piliečiams ar jie 
būtų turtuoliai ar vargdieniai.

Ilgus metus jis kovoja už įve
damą pensijų tiems, kurie dėl Ii 
gos ar senatvės negali užsidirbt, 
sau pragyvenimui. Massachusett# 
valstybėje jis įvedė liaudies Uni 
versitetą, kur tie, kurie netnr, 
nei laiko nei pinigų lankyti mo
kyklas gali pasiekti auktlesnj 
mokslą.

Nekartą jis yra lietuviams pa 
•Įėjęs ir mus atjaučia.

Ištikrųjų jis yra “liaudies 
draugas” ir pilnai užsitarnavęs 
vėl būti išrinktu Senatorium.

(Skelb).

1NVESTIG ATOKIUS PA- s įžengimus esanti Ghelsea I 
KLTUA’0 DĖL KYŠIO ERA. administratoriaus 

-------—- pagelbininku, susitikti ant 
Federal Grand Jury pir- Atlantic Avė.

m įninkąs (forman) Geor- Jiedu ten susitikę ir 
ge J. Anderson tapo areš- kaip sako policija: McCar- 
tuotas už ėmimą kyšio, ir thy Andersonui įteikęs 
uždarytas East Cambrid- $500 kaip $5000 kyšį už 
ge, kalėjimam Jam pas- kurį, grand jury turėjo jį 
kirta $20,000 kaucijos, ku- paliuosuoti nuo kaltinimo, 
rios ligšiol nesugebėjo už- Tie penki šimtai buvę su

žymėti. Kaip tik McCar- 
thv nasitrsnikp nnliriia 
tuoj užklupo Andersoną 
skaitant gautuosius kyšio 
pinigus ir jį suėmė.

Dėl šio skandalo, teisė
jas Hugh D. McLelan pa
leido ir visus kitus jury- 
menus nuo savo pareigų. 
Bus renkami kiti jų vie- 

i ton.
i

Anderson viename Bosto
no dienrašty buvo paskel
bęs atsišaukimą, prašyda
mas pavienių asmenų ži
nančių apie kokias netei
sybes korupcijas ar ky
šius ERA. administracijos 
valdininkų tarpe, pranešti 
jam, nes dabar grand ju 
ry darą tuo reikalu in- 
vestigaciją. Be to, nusis
kundė, kad Federalio pro
kuroro ofisas nenuošir
džiai ir neišsamiai prista
to jiems faktus, kuriais 
remiantis reikia išnešti 
apkaltinimus. Taipgi ga
vęs nuo kaikurių kalti
namųjų kyšių siekiančių 
net $2.000 pasiulymu, o iš 
kitos pusės ir grasinimų 
už darymą investigacijos 
ERA administracijos.

Francis J. Ford, federa- 
les valdžios prokuroras, į- 
taręs Andersoną dėl jo to
kių viešų pareiškimų. Su
sitaręs su federalės slap
tosios policijos nariais su
darė jam spąstus. Kuomet 
•is susitaręs su Huvh F. 
McCarthy, prieš kuri bu
vę reikalaujama iš grand 
jury apkaltinimo už pra-

GRABORIAI

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS 8V&

Pirmininkė — Eva MarkBienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vice-plrmialnkė — Ona Slaurtenė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Ciunienė, 
29Gould St, West Rozbury, Mass. 
Tel Parkwav 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Markonhitė,
33 Navarre St. Roslindale, Mass. 

Tel. Pnrkvay -0558-W
Iždininkė — Ona Stanialintė,

105 West 6th St, So. Boston. Mass 
Tvnrkdart — Ona Misgirdienė,

1512 Columbia Rd., 8o., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Janašonienė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija saro susirinkimus laiko kas 

antrą ntarninką kiekrieno mėnesio, I 
7:W» vai. vakare, poMbayUM} s*e-| 
tainėj. ’

$100,000 KAUCIJOS PAS 
KIRTA SO. BOSTONO 

GENGSTERIUI

Pagarsėjęs So. Bostono 
srengsteris, Stephen J., 

ĮWallace alias Steve Gus-i 
i tin po metų “slapstymosi” 
pats pasidavė policijai. Jis 
kaltinamas konspiracijoj 
nužudyti Specia 1 Officer 
Daniel J. McDonald. Kau
cija iam paskirta net 
$100,000.

M. Treinavieiutė, moky
toja, moko muzikos pianu. 

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
3 i I 
I 
i 
I 
I 
|

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, 8o. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston. Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera.
16 Winfield SU, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvray, So. Boston. Mass 

Maršalka — J. Zaikte.
7 IVlnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
. čia nedėldienj kiekvieno mėnesio.

, 2 vM. pe pietų. Parapijos 492
E. 7th.SU, So. Boeton. Mass.

Andorcr.no
7th.SU
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS T NUTEISTAS VACLOVAS
i 
z I i

SIDZIKAUSKAS
kai

POLITINĖS ŽINIOS 125 dienas. O prieš to tainėje, mūsų parapijos gražiausiai ir juokingiau- • ‘ 
streiko laimėjimą kai ku- naudai, pasisekė. Keletą šiai apsirengusiems, taip- tingus pinigus.

valdžia pristatys reika-

Politinių ofisų rinkimų 
dienai besiartinant, aštri 
politinė kova randasi tarp 
demokratų ir respubliko
nu dėl Pennsylvanijos val
stybės politinių ofisų. Ši 
kova ypatingai randasi 
gubernatoriaus kandidatij 
tarpe.

Jurgis Earle yra demo
kratų kandidatas į guber
natorius — o Schnader y- 
ra respublikonu. Abu ti
kisi laimėti. Daugelis pri
pažįsta, kad Earle turi ge
rą progą išlaimėti.

Demokratai džiaugiasi 
turėdami didžiausį skai
čių rėmėjų visoje Pennsyl
vanijos istorijoje. Respu
blikonai irgi džiaugiasi 
turėdami netoli du syk 
tiek rėmėjų kiek demo
kratai turi — nors ir daug 
respublikonų atsivertė į 
demokratus.

Visoje mūsų Pennsylva- 
nijoje spauda platina šią 
aštrią gubernatoriaus ko
vą. Demokratiški laikraš
čiai giria savo kandidatus 
ir peikia anuos; respubli
koniški laikraščiai daro tą 
patį.

Net ir mūsų mieste ir a- 
pylinkėse lietuviai įstei
gia demokratų klubus — 
demokratų kandidatų re 
rnimui.

rios buvo uždarytos per šimtų žmonių dalyvavo, gi ir poroms.
2—3 metus, o kitos dirbo Daugelis gražius ir nau-į -----
visą laiką.

Viršminėti kandidatai iš 
demokratų partijos, yra 
darbininkų prieteliai ir 
užsitarnavo lietuvių dar
bininkų paramos.

"Pūtis”

Šis darbas ne tik su
teiks keliems šimtams 
darbininkų darbo per kele-

Jau kuris laikas, 
Lietuvos visuomenė buvo 
susidomėjusi buvusi o j o 
Lietuvos ministerio Berly-

ST. CLAIR. PA.

Girdėt, kad vyčiai su
veikalėliu “Apkalbos ir i tą metų, bet ir yra mies-

dingų dovanų buvo išda
linta. Žmonės buvo paten
kinti vakaro vedimu. Šei- Meilė”, kuri vaidino dau- tui naudingas ir reikalin- 
mininkės, kurios surengė gely lietuvių kolonijų pe- gas.
kortavimą yra: p. Pribi- įeitais 
šiene ir Kubilienė. I

i
!

MOUNT CARMEL, PA.

John Downey, Pennsyl 
vanijos valstybės legisla 
tūros kandidatas, yr< 
Shenandoah’o gyventojas 
Seniau buvo Shenandoat 
policijos narys per kėlėt? 
metų. Jisai yra darbinin 
kų prietelis, geros valio? 
žmogus, turi gerą pažint' 
su lietuviais, geras drau 
gas ir katalikas. Tarnavo 
kariuomenėje pasaulinio 
karo metu ir yra narys A 
menkos Legijono ir V. F 
W. John Downey jau iš 
buvo Pennsylvanijos le 
gislatūroje per du metu 
demokratų bilietu išrink 
tas. Būdamas legislatūro 
je užstojo ir balsavo u' 
kiekvieną darbininkam' 
naudingą ir reikalingą bi 
lių; taipgi ir priešinosi vi 
siems darbininkams ne 
prielankiems biliams.

James Gildeą, Coaldale 
demokratų kandidatas 
Jung. Valstybių Kongre 
są, pagarsėjo tuomi, kar 
jis vadovavo Mainierių U-

Per paskutines porą sa
vaičių įvyko keli šliūbai 
Jauna generacija, taip va
dinamų amerikonų, pra
deda eit šeimyniškan gy- 
veniman. Kaip visur taip 
ir čia jie nežiūri jau savo 
tautos, bet renkasi sau po- 
ron kas tik jiems patinka. 
Viens su aire kits su sla- 
voke ir tt. Daugiausia 
šliūbuojasi ant greitųjų 
be užsakų.

Viens paskutinis šliū- 
bas buvo tikrai pavyzdin
gas, kuris, duok Dieve, 
kad atidarytų akis vi
siems einantiems į mote
rystės luomą. Buvo tai 
pereitą sekmadienį laike 
sumos: jaunikaitis Alber
tas Kedonis iš Cumbola ė- 
-nė sau už draugę gyveni
mo Oną Jotautukę iš Sho- 
-mtown, abu pavyzdingų 
ėvų vaikai, geri lietuviai 

!r katalikai. Užtat į baž
nyčią Šv. Kazimiero p risi- 
-’-rudo žmonių pažiūrėti 
naujos poros ir šliūbo ce
remonijų. Apart jaunave
džių buvo 4 poros liudi- 
rinkų, kuri^ visi ėjo prie 
’omunijos laike mišių. Po 
am namuose jaunavedžių 
vyko pietūs ir gražus pri
ėmimas svečių, kurie pa
doriai linksminosi iki gi- 
iam vakarui; suteikdami 
aunavėdžiams dovanas ir 
‘nkėjimus.

Taip privalo būti kiek- 
ienose vestuvėse ir suėji

me į šeimynišką gyveni
mą.

Vyčių Veikimai
Vyčių metiniai Hallo- 

vve’en šokiai sėkmingai 
pasibaigė. Daugelis jauni
mo atsilankė apsirengę vi
sokiais drabužiais.

Visi linksmai praleido. 
vakarėlį tam tikslui pa
puoštoje svetainėje. Juo
kinga ir malonu buvo ma- 
tyt ten buvusius, spėjant iektą_ vandens rezervoarą. 
kas yra. žinoma, daugelis -Miestas turi pristatyti 
Klaidingai įspėjo. j darbininkus ir darbinin-

Dovanos buvo išdalintos kams įrankius, o federalė

metais, vyks į-------------------------------------
Frackville ir ten jį suvai-. KUN. DR. BONAVENTU 
dins.

*—
Vyčių pirmadieniniai šo- i 

kiai bus permainyti, įvyks 
penktadieniais. Tikimės, 
kad šokių mėgėjai tą pas
tebės ir skaitlingiau atsi-; 
lankys. “Pūtis”

Naujas Rezervoaras
Federalės valdžios FER 

A finansuoja naują pro

ROS PAULIUKO, O. P. 
MISIJOS

Lapkr. 4 — 11 dd., Dievo 
Apvaizdos Bažnyčio-. 
je, Chicago, UI.

Lapkr. 12 — 18 dd., Šven
to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 19 27 dd., Šven
to Kazimiero Bažny
čioje, Pittsburgh, Pa.

Lapkr. 29 — Gruod. 8 dd.. 
Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. P. M. Bažny
čioje, Cambridge, Ma- 
ssachusetts.

Gerardvi-

ir apylin- 
džiaugiasi

ne ir Londone Vaclovo Si
dzikausko byla, ši byla 
buvo sprendžiama Kauno 
Apygardos Teisme, spalių 
6 dieną. Tarp liudininkų 
buvo pakviesti ir Lietuvos 
ministeris pirmininkas J. 
Tūbelis, ministeris Lozo
raitis, įgaliotas ministeris 
Šaulys, buvęs ministeris 
dr. Zaunius, ir keli kiti žy
mūs asmenys. Kai kurie 
svarbesnieji liudinin k a i 
buvo klausinėjami uždaro
mis durimis ir todėl neži
nomi jų pareiškimai teis
mui. Viešai liudijusieji la
bai teigiamai atsiliepė apie 
Sidzikauską, kaip gabų, 
darbštų, teisingą žmogų ir 
lietuvį patriotą.

Vaclovas Sidzikauskas 
buvo kaltinamas, kad bū
damas Lietuvos ministeriu 
Berlyne pasisavino Lietu
vos generalinių ir garbės 
konsulų pinigus, skirtus 
Lietuvos labdarybės tiks
lams. Tačiau teisme Sidzi
kauskas kaltu neprisipaži
no, o konsulai nei vienas

i

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

DANTŲ GYDYTOJAS
Nuo spalių 1 d. mūsų 

miestelyj ant didžiosios 
gatvės (S. Oak, 31) atida
rė ofisą dantų daktaras 
Brazauskas; jis aukštus 
mokslus baigė George 
town Universitete, Wa- 
shington, D. C.; kelis me
tus praktikavo 
Hyj-

Mt. Carmelio 
kės lietuviai
susilaukę lietuvio dakta
ro — dentisto; linkime dr- 
ui Brazauskui geriausio 
pasisekimo.

CARD IR RUNGO
Mūsų parapijos mokyk- nepatiekė jokio civilinio 

los vaikučių motinos ren- ieškinio. Pats Sidzikaus- 
gia mokyklos naudai dide- ^as tvirtino, kad visi koli
te Card ir Bunco Party. suiaį yra vokiečiai ir jam 
Toji pramoga įvyks lap- jrgršyja užtai, kad jis gy

nė Lietuvos bylą su Vokie
tija Haagos teisme. Tačiau 
teismas po ilaro pasitarimo 
pripažino Sidzikauską kal
tu ir nubaudė 6 mėnesius

kričio 15 d. Bilietai jau y- 
ra pardavinėjami ir darb
ščios parapijonkos ketina 
parūpinti daug gražių do
vanų, kad tik daugiau pu 
blikos sutraukus ir dau- paprastojo kalėjimo, bet 

nuo bausmės atleido, jeigu 
per 3 metus nenusikals. 
Girdėti, kad Sidzikauskas 
ir jo advokatas šiuo teis
mo sprendimu yra nepa
tenkinti ir rengiasi skustis 
aukštesniems Lietuvos tei
smams.

vo vaikelius turėtų leisti, liūs atsilankyti, nes jie su 
nes gali būti tikri, kad ne visais mandagiai apseina. 

liškrips iš doro kelio. Jau-i ---------
’nieji greičiausiai iškryps-! Susivienijimo susirinki- 
I ta iš doros kelio dalyvau- mas įvyks lapkričio 4 d., 
'darni blogoje draugijoje, bažnytinėje salėje, tuojau 
| “Parodyk man su kuo tų po vėlyvųjų šv. mišių. Vi- 
draugauji, o aš tau paša si nariai susirinkite, 

; kyšiu kas tu esi”, sako se- yra svarbių reikalų.
; nas priežodis. Siųskite sa
vo vaikučius į parapijos 
jaunimo draugijas.

Kun. Leonas Praspalius, 
kuris per keturis mėne
sius gražiai darbavosi Šv. 
Petro parapijoj, paskirtas 
į didesnę kitataučių para
piją. Linkime jam geriau
sio pasisekimo.

Šv. Petro par. parapijie- 
’čiai kun. Praspalių yra 
I pamylėję, nes jis čia tikrai 
i nuoširdžiai darbavosi. Jis 
taip pat pamylėjo žmones. 
Pereitą sekmadienį atsi
sveikindamas su žmonė
mis labai susijaudino. Jis 
nuoširdžiai dėkojo klebo
nui ir žmonėms.

Bus paskelbtas išleistu
vių vakarėlis, į kurį kvie
čiami visi parapijiečiai su
eiti ir linkėti kun. Praspa- 
liui geriausių pasekmiii 
naujoje vietoje. Nors jis 
paskirtas pas svetimtau
čius, bet mes žinome, kad 
jis lietuvių neužmirš.

I

Vietinis.
I

nes

Ku-,

giau pelno padarius.

SHENANDOAH, PA.
Dvi miesto bankos: First 
Jational ir Citizens Na- 
ional susivienijo į vieną 
Tnion National bankos 
ūmuose. Šis naujas dide- 
nis ir saugesnis bankas 
tsidarė spalių 29 d.
Dviejų bankų susivieni-

nijoje darbininkams, vyk- jimas sustiprina banką ir 
stant į Washington’ą pas;padarė galimybę atmokė- 
prezidentą reikalauti iš jo ti žmonėms netoli pusan- 
pa^albos, kad mainų savi- tro milijono jų uždarytų 
ninkai būtų priversti ly~ pinigų. Norintiems išimti 
giai visose kasyklose išda- pinigus atmokėta 40 nuo- 
linti darbininkams darbą, šimtis uždarytųjų.

Jis vadovavo mainierių! Ateityje šioje bankoje, 
streikuose šitoj apylinkė- žmonių pinigai iki 5,000 
je, reikalaudami lygaus dolerių bus apsaugoti Fe- 
išdalinimo visiems darbo deral Deposit Insurance 
ir tą streiką laimėjo. Mat. Corporation. 
prieš tai kasyklos kompa
nijos leisdavo dirbti kai- 
kurioms mamoms beveik 
visą laiką, o kitas per iš
tisus metus ir dauigau lai
kydavo visai uždarę. Da
bar kompanijos dirba vi
sose mainose ypatingai 
Lehigh Navigation Com-; 
pany. Pereitą metą ta

Tėvų Dėmesiui
Šiame mieste atsirado 

nedorėlių, kufie gatvėse 
užkabinėja jaunas mer
gaites ir jas išniekina. Po
licijai pranešta kad perei
tą mėnesį apie šimtas jau
nų mergaičių buvo užka
bintos, kitos tik keturių 
metų amžiaus. Policija a- 
reštavo jau tuziną tų ne
dorėlių.

Tėvai neturėtų leisti sa
vo mergaičių vakarais į 
gatvę vienų. Jeigu yra bū
tinas reikalas mergaitėms 
eiti vakarais ,tai tegu nei
na viena, bet po dvi ar 
daugiau. Padėkime polici
jai sugauti tuos nedorė
lius.

Bankos valdyba sudaro: Jaunųjų Choro Vakarėlis 
Pranas E. Mellet, prezi
dentas;
viee - prezidentas;
L. Watson, kasierius; f 
Antanas Ūsas, lietuvis, 
pagelbininkas.

Šiomis dienomis Jaunu
li. E. Ratzburg, I jų choras surengė vakarė- 

David lį, bažnytinėje svetainėje.

Moterų Vakarėlis
Neperstojančios Pagal

bos Moterų draugija ren - 
gia pinochle ir bunco par
ty, bažnytinėje salėje, lap
kričio 7 d. Rengėjos visus 
nuoširdžiai kviečia daly
vauti. Bus daug dovanų ir 
užkandžių.

DĖL SIDZIKAUSKO 
NUTEISIMO

bow-

I Apsivedė p. Vladas 
dis su p. Konstancija Bri- 
dzevaitiene. Susišliubavę 
bažnyčioje, namuose gra
žiai pasilinksmino.—

Detroito lietuvių
ling league šįmet žymiai 
paaugo. Pradėjo žaisti kas 
antradienio vakarą. Tik 
gaila, kad ne pas lietuvį, 
nes jis galėtų duoti daug 
patarimų. Gerai sekasi, 
bet lietuviškoje įstaigoje 
dar geriau sektųsi.

Rezultatai:
išlošė pralošė

Jaunimo draugijos va
karėlis buvo labai pasek
mingas. O pavyko užtat, 
kad šios draugijos pirmi
ninkas ir visi nariai uoliai 
darbavosi, o ypatingai pD. 
širvidienė ir Malinskienė. 
Dovanas suteikė M. Širvi- 
das, P. Podolskis, Stan- 
kus-broliai, A & E krau- Liet-ka Užeiga 
tuvė ir kiti. Šios parar)i- §v. Jurgio par. 
jos jaunimas nemiega. Vi
siems malonu į jų vakarė-

GYVOJO RAŽANČIAUS
DR-JA

Ražancavos mėn. tos 
draugijos buvo daromas 
naujų narių vajus; jų įsi
rašymas, bei priėmimas į- 
vyko sekmadienyje —spa
lių 28 d. V. Kristaus Ka
raliaus šventėje; be to, į- 
vyko tos dr-jos kanoniš
kas įsteigimas su gražio- kaip tenka patirti, ne vi
lnis ceremonijomis. Visos sas teismo sąstatas buvo 
draugijos narės - riai pri- vienodos nuomonės. Vie- 
įnė šv. Komniją ir apturė- ; nas iš teisėjų prie bylos 
jo visuotinus atlaidus. Da-• pridės savo atskirą nuo- 
bar dr-jos nariai-rės aptu- monę (laiko kaltę nesant 
rėš gausius atlaidus, nes įrodytą). Sdzikausko gy- 
yra įsteigta sulig Bažny- nėjas adv. Skipitis ape- 
čios įstatų (kanonų). X. liuos.

D. B. Brazis .. 
Gus & Frank 
Šv. Petro par. 
Bill & Pete 
Balta Rožė 
Vyčiai

Šią savaitę pasibaigė 
---------------------------------- - rąžančius pamaldos, ku- 
JĖZUITAMS 400 METŲ rios buvo kas vakarą.

----------- Žmonės kas vakarą gau-
Jėzaus Draugijos (Jėzui- šiai lankėsi ir parodė mal

tų) Vienuolija įsikūrė Eu- dingumą ir atidavė garbę 
ropoj didelių sumišimų lai- Tšganytojaus Motinai. Tai 
kais. Atsirado pasiaukoju- pavyzdys kitiems, 
šių žmonių, kurie panorę 
jo gelbėti doroje puolusią 
žmoniją. Kilnūs užsimoji
mai, didingi tikslai, Dievui 
padedant, padėjo surasti 
daugiau taurių sielų. Šie
met suėjo 400 metų kai 
veikia ši garbinga Vienuo
lija. Tiesa, ji buvo laikinai 
prislėgta ir tik 1933 m. 
pradėjo plačiau reikštis. 
Visame pasaulyje į Jėzaus

DIDŽIULĖ MANIFESTA- stybei mokyklų sistemai,-' 
kuri yra stačiai socialis-"CIJA

Pereitą Sekmadienį vi- tiška ir bolševikiška, 
sos apylinkės Švento Var-

Kortavimas
Kortavimas, kuris įvy- ______

kompaniją išdirbo apie j ko spalių 25 d., airių sve-j ksminasi dorai ir tėvai sa- |nai žmonių.

■■■ ■■

Žodi pagyrimo užsitar
navo žmonės, kurie daly 
vavo atlaiduose. Kaip ma
lonu buvo matyti žmones, 
atėjusius atiduoti pagar
bą Aukščiausajam. Maža 
parapija, bet visa daugu
ma geri ir susipratę lietu
viai katalikai. Teatlygina 
jiems Dievas gausiomis 
malonėmis.

Ypatinga padėka pri-
ir | Rengėja buvo jų katekiza- Draugiją yra įstoję apie klauso choram, ypatingai 

: rijos mokytoja. Jaunieji 15,000 vyrų. 3.000 jėzuitų didžiajam už giedojimą 
susirinko pasipuošę įvai-1 dirba 42 misijų kraštuose, bažnyčioje per visą mėne- 
riais parėdais ir linksmai kur katalikų yra 2,196,126, sį, ir atlaidų metu. Džiau- 
iaiką praleido. Jaunimas katekumenų 241.875 ir ne- gamas buvo, matant daug 
tokiuose vakarėliuose lin- katalikų apie 175 milijo- choristų kas vakarą atsi- 

| lankant į pamaldas.

sos apylinkės Švento Var- Spėjama, kad ši mane- 
do kuopos susirinko į Šv. festacija, ir kiti panašios 
Marijos Seminarijos kie- rūsies Masiniai protestai 
mą, metinę Kristaus Ka- privers Valdžios užsienių 
raliaus šventę paminėti, reikalų ministeriją atšau-

Diena nors buvo šalto- kti Daniels, kaip netinka- 
ka, bet apie 20,000 vyrų, mą valstybės atstovą, 
ir tiek pat kitų žiūrovų 
susirinko Arkivysk ūpo 
Curley šaukiami. Šv. Al
fonso Lietuvių parapija 
irgi neatsiliko, atsiųsda
ma. rodos, apie septynias 
dešimtis vyrų, ir keletą 
desetkų altoriaus berniu
kų.

Arkivyskupas savo kal
boje ypatingai pabrėžė, 
kad Katalikai Amerikoje 
privalo pakelti savo balsą 
jrieš Meksikos valdžios 
persekiojimą visu tikybų 
išpažintojus. Ypatingai Jo 
Ekscelencija protestą v o 
prieš J. Valstybių Amba
sadoriaus — Atstovo Jo- 
sephus Daniels palankaus 
pareiškimą Meksikos val-|

i

f

Žinys.J

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S PACA STREET.
BAT.TTMORE MD

CHAS. B. KUGH AUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md. 

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu. 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. — South 0083

i
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MIRĖ SALZBURGO 
ARKIVYSKUPAS

Pa
kai

I

$4.00
$5.00

$4.00
$5.00
$2.00

Šnipas tai yra žmogus. 
;kurs bando susekti sveti-

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ..........................
Užsieny merams ............ ..................
Viens, kart savaitėje metams ..

Todėl unijos sąjūdžio va
dai iš politikų susilaukia 
ne paramos, bet dažnai pa
smerkimo ir bereikalingų 
kliūčių. '

kurie visi sukasi 
būk tai

Viena, — Spalių 8 d. ry
tą mirė Salzburgo arkivy
skupas, dr. Ignatius Rie- 
der. i

prieinamiausis ? 
patarimo. - |
— Prie pirmos progos, 

kaipo eilinis darbininkas, 
susipažink tamsta su Lie-

bažnyčioje. Esu ramus, 
j “Darbininkas”

jimas, priminė man, kad 
auklėjimas, tai yra pama
tai žmogaus psichikos, o 
jų pakeitimas, tai subren atejoMus^i
J • v « i v U

“Draugo” ir “Darbininko

palieka išauklėtas asmuo 
vienokių, ar kitokių pa 
žiūrų.

Keletą mėnesių atgal su
tikau tūlą lietuvį, su ku-

—Ligi pasimatymo. k ■  - y______ --
šis mudviejų pasikalbę- užgintos, laikritis

tesi laimingas...
Geriau vėliau, negu nie

kad. J. K. Marcis.

mojos paslapties mano tė-,
i

Pekiadiems, Lapkričio 2 a., 1934 D X ft S t K-t N R X S

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidavs such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------------- by ---------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. O. ASSOOIATION OF LABOR
Entered as second-class marter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston.

Mass. nnder the Act of March 3, 1870
Aeeeptance for mailing at special rate of po^tage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918

aUBSCRIPTION RA TĘS: 
Dsmestic yearly ...........................
Forelgn yearly...............................
Domestic once per week yearly $2.00 
Vorelgn once per week yearly.. $2.50 lUžsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

DARBININKAS
966 West Broadway South Boston, Mass

Telephone South Boston 2680

Netikslus Bolševikų 
Priekaištai

Kokį laiką bolševikai Iii jiems nė skustis nereikėjo: 
vilkų buvo virtę lapėmis, jų išvaizda atpasakojo vi- 
Gavo, mat, iš Maskvos įsa- są istoriją. Dabar bolševi 
kymą sudaryti su katalikų kai iš kailio neriasi dėl to. 
darbininkais bendrą fron- kad jų žiaurumas, nekul
tą prieš kapitalizmą ir fa- tūringumas ir nesumanu- 
šizmą. Buvo net pradėję a- mas išeina aikštėn. Bet 
gitaciją dėl nusiginklavi- kas čia kaltas? Išleidžiant 
mo visų valstybių, išsky- belaisvius į Lietuvą, reikė- 
rus Rusiją, nes ten, girdi, jo nors kiek žmogiškiau 
raudonoji armija būtinai juos pavalgydyti, apkopti, 
reikali n g a “revoliucijos aprėdyti, o dabar komisą 
laimėjimams” išlaikyti. A- rai visą savo chuliganiz- 
gitacija, žinoma, susmuko, mą taip ir atskleidė prieš 
nės tik aklas negali nema
tyti, kad jei sovietams rei
kalinga didžiausia pasau
ly armija, tai ir kitoms 
valstybėms ji taip pat rei
kalinga, kad ir dėlto, kad 
apsigintų nuo bolševikų, 
kurie niekad nesiliauja 
skelbę skerdynes visame dėl kurios jums tenka mė- 
pasauly. čiotis ir rausti.

Pacifizmo agitacijai ne- Netikslu taip pat sakyti, 
pavykus, bolševikai dar kad sovietai gerai padarę 
vis nebuvo nustoję šiokios- priversdami Vyskupą ‘pra 
tokios pusiausvyros. Tur kaitė savo kaktos 
būt tikėjosi lapės politika 
šį bei tą laimėsią. Bet stai
ga lapės kailis nukrito ir 
aikštėn išėjo tikroji bolše 
vikų prigimtis, su kolionė- 
mis ir keršto šnypštimu. 
Kas atsitiko? Nugi “ge
ras” sovietų sąjungos var
das atsirado pavojuje. A- 
merikoj vieši toks žmogus, pėliui teko lieti kruvinas 
kurs yra matęs “darbinin
kų tėvynės” “rojaus malo
nes” ir apsčiai paragavęs 
jos “gerbūvio”. Tas žmo-

pasauli. Ne, vyručiai, už
uot koneveikę Vyskupą 
Matulionį, jūs savo keiks
mus verčiau adresuokite 
tiems žiopliams — savo 
vienminčiams iš “darbinin
kų tėvynės”, kad padarė 
tokią politišką kvailystę.

užsi
dirbti duoną’. Vyskupas 
prakaito nevengia. Pati 
“Laisvė” sako, kad jis “su
šilęs” pasakojo Waterbu- 
l io vaikams apie “darbi
ninkų tėvynę”. Reiškia, jis 
lieja prakaitą ir bedirbda
mas savo vyskupišką dar
bą. Bet sovietijoj Vysku-

prakaitas. O tokį prakalta 
išspaudžia tik budeliai.

Tartum turėdami kokį 
nenugalimą triupą savo 

gus tai J. E. Vyskupas rankose, bolševikai apipila
Matulionis. Bolševikai ir 
draskosi ir bobiškai nusis- redaktorius įvairiais klau- 
kundžia, kad girdi, “Drau- simais, 
gas” ir “Darbininkas” bu- apie priekaištą, 
vo skelbę, kad Vyskupas Vyskupas Matulionis bu
nekliūdys sovietų, o dabar vęs Lenkijos ir Lietuvos 
“net tarpe parapijinės mo- šnipas ir norėjęs parduoti 
kyklos vaikų... šmeižė dar- sovietų sąjungą Smetonai, 
bininkų tėvynę... ir verte Koks nonsensas! 
kalbėti poterius už sovietų 
sąjungos Kankinius.”

Kaip jau buvo pasakyta, mos valstybės sekretus ir 
Vyskupui nėra reikalo įteikti juos savo valstybės 
“šmeižti” sovietus. Jie pa- vyriausybei, kad ji galėti] 
tys savo darbais pakanka 
mai yra apsišmeižę. Vys
kupas tik meldėsi ir tai ne 
tik už kankinius, bet ir 
kankintojus, apgailestau
damas jų apjakimą. O ar 
dar reikėjo įrodinėti, kad 
tie 10 kunigų, sugrįžę iš 
“darbininkų tėvynės” į 
Lietuvą yra kankiniai ?
Jie atrodė aršiau už mon-1 megzti. O vienok bolševi- 
golų belaisvius: apdriskę, Kai jį stato, kad tik rastų 
suskurę, išbadėję, pusgy- priekabę katalikų dvasiš- 
vi! Juk jų nutrauktos fo- kiams persekioti. Komisą- 
tografijos sakyte sako, rai tiesiog į akis katali

r kad tai barbarų - bolševi 
kų aukos. Ar jau kanki
niais nei burnos negalima 

^atidaryti, kad pasiskustų

su anaja vesti karą. Dabar 
klausimas: kokiu beprotiš
ku sumetimu 3 milijoninė 
Lietuvos valstybė galėtų 
vesti karą prieš 150 mili
joninę sovietų sąjungą?! 
Ir dar Vyskupą turėtų sa
vo šnipu! Tik beprotiškoj 
galvoj ir begėdiškoj širdy 
toks priekaištas gali užsi

savaime ateina toks klau
simas: kokia turi būti pas 
bolševikus tikėjimo nea
pykanta, kad jai pateisin
ti vartojamos net tokios 
kvailos priemonės?! Ar gi 
jau tikslesnių priekaištų 
neghli sugalvoti? Matyt, 
kad ne.

Pagaliau bolševikai pri
kaišioja, kad Vyskupas 
Matulionis buvęs kontr
revoliucionierius. Raudo
nomis bolševikų akimis 
žiūrint, atrodo, kad tai 
baisus nusikaltimas. Bet 
blaivam žmogui tas daly 
kas pasirodo visai kitoj 
šviesoj. Kas nors kiek ty
rinėjo 1917 metų revo- 
liuci j ą (bolševikiškąją), 
tas negali nusikratyti iš 
vados, kad tai buvo ne re
voliucija, bet masinis chu
liganų sukilimas, kurs pa
naikino laisvę asmens, žo
džio ir tikėjimo; teises, 
teisingumą ir įstatymus ir 
tautos viršūnėj pastatė 
chaosą bei nematytą ligi 
šiol istorijoj netvarką. Na
tūralu, kad taip dalykams nuo besišnekant, paaiškė 
stovint, kiekviens sveikas 
ir normalus žmogus turė
jo pavirsti kontr-revoliu- 
cijonierium. Tokią “revo
liuciją”, kokią sukėlė bol
ševikai, gali užgirti tik 
psichopatai (proto ligo
niai). Kuo čia Vyskupas 
Matulionis kaltas, kad jis 
visiškai normalus žmo
gus? Ir kaip gyvent tokioj 
šaly, kur kiekvienas svei
ko proto žmogus skaito
mas kontr - revoliucijonie- 
rium ? K.

Ką Reiškia Auklėjimas atkreipiu akis į Salią ma- Puidokas, 
nęs sėdinti kaimyną ir ką 
pastebiu?! Mano “netikin
tis”... Iš bažnyčios išėjo
me kartu.
— Tamstos neužmiršiu 

ligi mirties... (spausdamas 
ranką dėkojo), tamstos 
patarimas susipažinti su 
L. D-kų organų “Darbi-

Pedagogijos mokslas ai- tuvių Darbininkų Sąjun- 
škina, kad kūdikis užgi- gos organu “Darbininku”, 
męs yra lyg lakštas balto- Į — Dėkų tamstai už nuo- 
jo pdpierio, ant kurio nė širdų patarimą. Būsiu de
ra jokios žymės. kingas, nes man rodos,

Kūdikiui beaugant, auk- kaž-kas mane budina, kad 
lėtojai pratina prie vieno- ieškočiau tos nežinomos _ ____ ___
kių ar kitokių įpročių, pa- ligi šiol, man paslapties. ninku į paieškoti nežino-
linkimų, žiūrint kokie tė
vai, kur jie kreipia savo 
vaikus. Reiškia jie užrašo 
ant to baltojo popierio 
lakšto — vaiko psicholo
gijoje.

Tėvai augindami kūdi
kį. vėliaus vaiką, paleidžia 
į mokyklas ir ten į jaunu-; 
čio psichiką įkvepia mo-

“Darbininkas” atidarė ma
no akis nušvietė mano gy-! 
venimo kelią, išblaškė vi-; 
__ ____v____ir įrodė 

dusio žmogaus sąžinės ko- į________tėvelio Haidillj,
vos- i supratimą bėgti nuo Baž-

Ponašių, su neramia są-! nyčios ir Jau ke.
žine žmonių sutinkama turi mgnesiai. kaip nepra.

Ji* 1 V • «kykla savo žinias. Mokyk- an^ kiekvieno žingsnio. Vi- jjeį(j^u prOgOS neišklausęs 
la prideda prie jau tėvu s* ^e’ ^urie sakosi neti- cįviejų mišių ir pamokslu i 
patiektu vaiko psichikoje ?ie "si. V™ kan' --------
žinių, ir savo kiekj, ir taip « ™Įujmio sielos ^^,5 __________

labai patinka. Dažnai skai-
. rydamas verkiu iš džiaugi 
smo...

Nebuvau matęs taip lin 
ksmai nusiteikusio žmo
gaus, kaip tas mano “at-

kams ciniškai sako: “mes 
jums neduosim kankinių 
vainiko už tikėjimą; mes 
jus įtrauksim į politiškų 
nusikaltėlių eiles”. Norma 
liai galvojančiam žmogui

30 kaimų priėmė uniją.
Ukrainiečių “Nova Zo

na” rašo 44 nr., jog šį pa
vasarį 30 kaimų Volynijo
je priėmė uniją, organizuo
ja naujas rytų apeigomis 
katalikų parapijas ir lau
kia naujų dvasios vadų.

Birželio mėn. pradžioje 
Kaimas Gai Leviatinski, 
Dubno apskrity, viso 200 
asmenų raštu pareiškė sa
vo perėjimą i uniją.

Ukrainoj smarkiai ple- 
. čia si katalikiška mintis. 
Visos apylinkės dedasi į 
Katalikų Bažnyčią. Stačia
tikiai aiškiau suprato, jog 
tikroji Kristaus įkurtoji 
Bažnyčia yra ta, kurią val
do Šv. Petro įpėdinis — 
Popiežius. Tikybiniai sta
čiatikių ir katalikų skirtu
mai paprastiems žmonėms 
mažai sugaudomi. Stačia
tikiais būdami, mažai ga
vo religinių žinių. Kadangi 
Katalikų Bažnyčia palieka 
buvusiems stačiatikiams 
provoslavams jų apeigas 
su bažnytine slavų kalba 
ir neniekina rimtų papro
čių, pasidarė galingas Uk
rainos sąjūdis už uniją, y- 
pač Lvovo ir Ternopolio 
vaivadijų apylinkėse.

Ukrainiečių vadai mato 
šiame ukrainiečių sąjūdy 
savo Tėvynės rytojų. Sta
čiatikiais pasilikdami uk
rainiečiai savo mintimi ir 
dvasia linksta į Maskvą, o 
perėjusieji į lotynų apei
gas žūva lenkų jūroj. Pil
nai suprantama,'jog Len
kijai yra daug parąnkiau, 
kad visi ukrainiečiai būtų 
lotynų apeigų katalikai, o 

i nepasiliktų rytų apeigose.

jo, kad jis esąs netikintis. 
Jis gerai pažinojo mane ir 
stačiai man sako:
— Tamsta tikintis, bet 

aš netikiu.—
— Kodėl tamsta netiki?
— Mane, taip, mano tė

vas mokino.—
— Kur tamstos tėvas gy

veno ?
— Mano tėvas ligi pati 

Pasaulinio Karo per pen- 
kioliką metų išgyveno Ru
sijoje, Peterburge.
— Kaip jis ten pakliuvo9
— Kaip naujoką padavė 

karo tarnybon, o per savo 
gražią išvaizdą pateko į 
caro gvardiją. Ten tarna
vo kaipo muzikantas per 
kelias eilias tarnysčių. 
Mes išaugome Peterburge 
keturi jo sūnūs ir dvi duk
teris. Mano tėvelis buvo 
griežtai nusistatęs prieš 
kunigus. Jis niekuomet ne
patardavo eiti Į bažnyčią 
ir klausyt kunigų pamoks
lų. Kuomet -.mums paau
gus teko skirtis nuo jo, 
jis priminė vėl, “kad ne
pasiduokite kunigų ko
kiam nors
mui.” Ir štai tie mano tė
vo žodžiai visuomet man 
prisimena, kada aš tik 
praeinu pro, bet kokią ba
žnyčią, ar pamatau kuni
gą-
— Ar nemėginai tamsta 

surast tos priežasties, dėl 
kurios tamstos tėvelis len
kėsi kunigų ir bažnyčios?

— Dažnai apie tai gal
vojau, bet iki šiol neteko 
įsrist.
— O kokius tamsta laik

raščius skaitai? —
— Daugiausiai ameriko

niškus.
— Patarčiau tamstai su

sipažinti su. lietuviškais, 
per kuriuos galėsi lengvai 
suprasti savo tėvelio klai
dingą nuomonę apie kuni
gus ir Bažnyčią. .
— Kaip tamsta pažinai 

mane iš šio pasikalbėjimo, 
kokis laikraštis man būtų 

klausė

jausmo; :
žmogų, mėgina vienaip ar 
kitaip diskutuoti, tą tiky
binį klausimą, tartum no
rėdami save išteisinti.

* * *
Nuo mūsų persiskyrimo 

prabėgo keletas mėnesių. 
Vieną sekmadienį, beklau
sant misijonieriaus užbai
giamojo misijų pamokslo,

Kaip Lenkai Ruošiasi Vil
niaus Kraštą Kolonizuoti

Lenkų politikai paga- tus nori padaryti uoliau- 
iiau įsitikino, kad Vilniaus 
krašto dvarai iau daug 
mažesnį lenkinimo darbą 
varo negu jiems buvo pa
skirta. Šį dalyką pastebi ir 
pati lenkų spauda. Dažnai 
jų laikraščiuose keliamos 
mintys, kad Vilniaus kraš
to dvarus reikia išparce
liuoti, o pačius dvarinin
kus reikia pakeisti jaunes
niais energingesniais žmo 
nėmis.

Iš pradžių Vilniaus kraš
to lietuviams tokie balsai 
atrodė džiuginanti. Tačiau 
juo toliau tuo labiau jais 
nusivilta, nes sužinota, 
kad to krašto dvarų por- 
celiacija lietuviams ir gu
dams bus daug skaudesnė, 
negu dabar skaudūs dva
rai. Įtakingesnieji lenkų kani, mums patiems žemės 
sluoksniai prisipaž į s t a. 
kad jau esąs parengtas 
galutinis koloniza c i j o s 
projektas. Tuo projektu, atėjūnams, 
išparceliuotų dvarų žemės 
bus išdalintos Lenkijos dar gerai atsimena rusų 
miestų bedarbiams, vienai valdžios kolonistinę politi- 
šeimai vidutiniškai po 12 ką; kada iš nusigyvenusių 
hektarų. Jie bus apgyven
dinti grupėmis po kelioli- 
ką šeimų, kad galėtų leng
viau vietiniams krašto lie
tuviams atsispirti. Savo ū- 
kių įsikūrimui kolonistai 
iš Valstybės iždo kiekvie
nas gausiąs po 5.000 zlotų, i Lietuva atgavę savo politi 
Vadinasi, vieno kolonisto 
apgyvendinimas iždui kaš
tuos apie 11.000 litų, nes 
dvarininkams už žemes 
valdžia užmokės...

Ko lenkai siekia tokia 
kolonizacija? Jie kolonis-

Seimą atida
rant, maldą sukalbėjo kun. 
A. Bublys MIC

Seimo darbo prezidiumą 
sudarė: pirm. V. Parulis— 
V/orcester, Mass., vice- 
našaVo kun. P. Skruodenis

j nis, raštininkais ponia De- 
ilionienė, Worcester, Mass, 
į ir A. Jurgelaitis, Boston, 
Mass.

Rezoliucijų komisiją su
darė: kun. Vaitekūnas, ku
nigas Puidokas ir ponia 
Markūnienė — Worcester, 1 
Mass.

Seimą sveikino: Kun. 
Bublys, Marijonų vardu; 
p. Parulis — Worcester, 
Mass. 12 kuopos vardu; 
A Jurgelaitis So. Boston 
kuopos vardu; stud. A. Mi
ciūnas Studentų Organiza
cijos vardu ir Kun. Švagž
dys, LDS. vardu.

Mandatų komisiją suda
ro seimo sekretorijatas.

Centro valdyba išduoda 
raportus. Pirm. kun. Pui
dokas pranešė, kad dėjo 

I visas savo pastangas, kad
- v . praplotus rėmėjų veikimą,
budelis . Jis ištikrųjų jau- Taipgi išdavė raportus ki- 

, ti valdybos nariai.
Toliau sekė raportai iš 

kuopų. P. Mažukna, išduo
damas Worcesterio kuopos 
raportą, pranešė, kad kuo
pa yra įteikusi arti $170.- 
00. So. Bostono kuopos ra
portą išdavė ponia Vosy- 
lienė. Providence kuopos 
raportą išdavė kun. Vaite
kūnas, kuris suteikė $100. 
dolerių auką.

Brocktono veikimą atpa
sakojo ponia Skeivienė.

Seime sukolektuota 
$41. dolerių.

Seimo nutarimai ir 
geidavimai įnešta, 
Lietuvių Dienos pelnas bū
tų skiriamas vien kolegi
jai. Galutinai nutarta įtei
kti šio seimo pageidavimą 
Katalikų seimeliui, kad di
desnę dalį pelno skirtų 
Kolegijai.

Nutarta Tėvo Jakaičio 
125 m. kunigavimo sukaktį 
paminėti pavasarį su ati
tinkančia programa.

Nutarta, kad kiekviena 
kuopa prieš ateinantį sei
mą sukeltų, $300. į netur
tingųjų studentų stipendi
jos fondą.

Nutarta Kun. Dr. Navic
kui pasiųsti šio seimo na
rių užuojautą, Jo sunkioje 
ligoje.

Ateinančiam seimui vie
tą paskirti palikta naujai 
valdybai ir kolegijos vy
riausybei.

Naująją centro valdybą 
sudaro: pirm. Kun. Vaite
kūnas, vice pirmininkai: 
Kun. Puidokas ir p. V. Pa
rulis, raštininkė ponia Dc- 
lionienė, iždininkas Kun. 
Dr. Navickas.

Išrinkus Centro Valdy- 
i hą, nutarta užprašyti šv. 
I mišias kun. Dr. Navicko 
intencijai.

Naujoji valdyba užėmė 
prezidiumo vietą. Kun. 
Vaitekūnas pasakė karštą 
kalbą. Jis ragino visus 
kuouoliausiai remti vienin- 

; tėlę Lietuvių Kolegiją.
Antanas Mažukna.

siais lenkų šovinistais po
litikos rėmėjais. Jie turės 
vykdyti lietuvių nutautini
mo darbą. Vilniaus krašto 
lietuviams ruošiamoji ko
lonizacija yra didžiausia 
skriauda. Ir dabar lietu
viai daugiausiai yra maža
žemiai, o gyvosios jėgos 
turi daug. Tačiau jos ne
turi kur išnaudoti, nes fa
brikai ir kitokios įmonės 
yra Lenkijos gilumos mie
stuose. Štai dėl ko Vil
niaus krašte viešpatauja 
nuolatinis skurdas, vargas 
ir badas. Senieji to krašto 
gyventojai lietuviai gerai 
supranta ruošiamos kolo
nizacijos pinkles. Jie per. 
parapijas, per savo susi-; 
rinkimus šaukia: “Mes ai

reikia” Tačiau jų balso 
lenkai neklauso ir lietuvis- • 
kas žemes ruošias dalinti.

ar nusikaltusių dvarininkų 
buvo superkami ar atima 
mi dvarai ir dalinami že
mės sklypais iš Rusijos 
gilumos atgabentiems bur- i 

i liokams. Tą pat nori dabar 
lenkai daryti. Drauge su i

nę nepriklausomybę len
kai, matyti, greitai pamir
šo ir jiems rusų darytas 
skriaudas. Jie dabar dar 
didesnias skriaudas daro 
okupuotams Vilniaus kra 
šte. Tsb.

Sekmadieny, spalių 28 d., kevičius, klierikas E. Ąn- 
Marianapolio Kolegijos rū- driulonis, studentai A. Ma
inuose įvyko Rytinių Vals- žukna, J. Overka, J. Jurči- 
tybių Tėvų Marijonų Re- konis ir A. Biekša. Po pa- 
mėjų seimas. Seimas pra- maldų įvyko bendri pietai, 
sidejo iškilmingomis šven- Posėdis prasidėjo antrą 
tomis mišiomis, kurias at- j valandą po pietų. Įžanginę 
našavo kun. P. Skruodnis kalbą pasakė R. V. T. M. 
MIC. Asistavo kun. J. Vaš- R. pirmininkas kun. V.A. w
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(tęsinys.)
Dabar rimtai įsižiūrėki

me į gyvenimą, apsvars- 
tvkime jojo tikslą bei 
svarbą ir paskui pasiklau- 
skime, ar verta vartoti 
svaiginančius gėrimus. 
Svarbiausias žmogaus gy
venimo tikslas yra gar
binti Dievą ir Jam tarnau
ti ir tuo b.ūdu įgyti amži
noji gyvenimą. Toliau, pa
žvelgus į girtybės žalą bei 
pasekmes pamatysi m e, 
kad jos yra visuom kuom 
priešingos ir trukdo mū
sų gyvenimo tikslo sieki
mą. Net patsai girtuoklis 
atsakys, jog negera degti
nę gerti. Jis žino, kad 
svaiginantieji gėrimai žu
do žmogaus gyvenimą, ap
temdo jo protą, o visgi to 
prakeikto skystimo neat
sižada, nes degtinės troš
kimas yra tvirtesnis už 
jo valią ir todėl paima vir
šų.

Įsižiūrėjus į istorijos la
pus, pamatysime daug va
dų, kurie pasižymėjo ir 
pragarsėjo savo valdymo 
gabumais, geležine ranka 
numalšino ir vadovavo ne
suskaitomoms žmonių 
tautoms, o rasim ir tokių 
vadų, kurie turėdami ge
ležinę ranką visgi žuvo sa
vo geidulių nugalėti. Štai 

< Napoleonas, vienas žy
miausių pasaulio genero
lų, kuris jau sakant dar 
jaunatvėje pasižymėjo ne
paprasto vado gabumais. 
Jis niekad savo gyvenime 
neragavęs degtinės; net 
pats yra pasakęs, “Svaigi
nantis gėrimas yra nelai
mių priežastis.” Šį ir ne
vieną kitą sektiną pavyz
dį galima rasti istorijos 
lapuose. Tat net ir istori
ja mokina mus ir iš žmo
nių gyvenimą nurodo, kad 
svaiginanti gėrimai nuve
da žmogų į pražūtį.

Šiandieninis gyvenimas 
mums vaizdžiai atvaiz
duoja baisias girtuoklybės 
pasekmes. Štai ką tik mi
nėta geležinkelio nelaimė 
kaip tik nupasakoja typiš- 
ką šių dienų girtybės vai
sių. Šis pavyzdys turėtų 
mumyse įskiepinti degti
nės pasibaisėjimą ir to
liau mus nuo jos atskirti, 
šiandie, demokratams pa
ėmus viršų valdžioj, svai
ginantieji gėrimai jau pil
noj viešumoj pasirodo, 
taip, kad jų galima paso
tinančiai gauti. Jau gali
ma pastebėti, kad girtuok
lių skaičius gatvėse kas
kart didėja, šeimos kas- 
i:art daugiau skriaudžia
mos, vaikai nevalgę, nus
kurę. Šeimos nariai ne
kantriai laukia girto tėvo 
sugrįžtant, gal jis parneš 
nors kiek algos dalį, iš j 
kurios būtų galima nusi- i 
pirkti duonelės kąsnelį. ' 
Deja, pareina girtuoklis 
tėvas dienos, savaitės už- į 
carbį pragėręs, o kas ar ; 
šiau parėjęs visus stumdo. { 
muša, keikia, it koksai į-1

GIRTUOKLYBES ŽALA

Įnir-

i

gera vartoti svaiginančių 
gėrimų ir būtinai reikia 
jųjų atsižadėti, ir eiti tuo 
keliu, kurį praskynė 
mums Jėzus Kristus.

BLAIVININKŲ SU SIVIENY MO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
pirm., 423 AVlnsdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Maukus — II vice-pinn.; y. J. Blavackas — rašt.; 
7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Common- 
vealth Avė., Worcester, Mass.; M. Frmonienė ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Anglijos ži-

tužęs žvėris. Taip dieną iš 
dienos šeima perkenčia 
skausmus ir liūdesį vien 
dėlto, kad tėvas degtinės 
nuodais užnuodytas jau 
nesugebia susivaldyti. Gal 
jau senai pamiršęs Dievą 
veda apgailėtiną gyveni
mą. Štai koks girtuokly- į 
bes kelias — pilnas nelai- 

I mių ir nepasisekimo, o ant 
galo, pražūtis

Įsižiūrėję į šv. Raštą,; 
pastebėsime žodžius, “Nei 
vienas girtuoklis neįeis į 
dangaus karalystę. “Argi : 
ne baisu? Net šiurpuliai1 
pereina per kūną prisimi-: 
nūs kiek žmonių šis paša-į 
kymas pasmerks. Jeigu I 
mūsų patsai Viešpats pas
merkia ir uždraudžia gir
tuokliauti, tai tas turėtų 
mus įtikinti ir privesti 
prie išvados, kad visgi ne-:

Geriausia priemonė šį 
kelią teisingai pasekti 
yra, prisidėti prie Blai
vininkų Sąjungos ir iš
vien su ja darbuotis 
blaivinimo rei k a 1 a i s. 
Blaivininkų Susivieny- 
mas laikosi tam tikrų 
Motinos Bažnyčios nus
tatytų įstatymų bei dė
snių, todėl negali pa
klysti. Žmogui čia ge-. * 
riausia priemonė pa
siekti tobulybė ir savo 
artymą atitraukti nuo 
pražūtingo girtuokly- 
bės kelio. Tat prisidė
kime kiekvienas katali
kas prie blaivininkų 
sąjungos ir laikydamie
si jos nustatytų kelių 
lengviau atsieksime tos 
laimės, kurios žmogus 
kiekvienas čia ant že
mės ieško, o kas svar
biau užsipelnysim di
desnės laimės bei turtų 
danguj.

Jonas Kamandulis (L. K.)

Aš Nepaisau
Kaip Salta

Jau 32 metai, kaip buvo tokia šal
ta žiema, kaip peniai, bet D. & H 
Cone-Cleaned Anthracite apšildė 
mūsų namus. Tai tikrai parodo, 
kad didžiausiems šalčiams, ji tin
kamiausia anglis.

LAWSONCOALandGRAINCO.

120 mylių į valandą. Kurui 
vartojamas pigus 4c. už 
galioną aliejus. x,_______ v 
NULYNCIAVO NEGRĄ,

Greenvvood, Fla.
tusi kelių tūkstančių žmo
nių minia, įsiveržė į Brew* 
ton, Alabama kalėjimą ir 
ten pagrobė juoduką Clau- 
de Neal ir nutempę į miš
ką žiauriai nužudę pakorė 
ant medžių. Neal būk pri
sipažinęs vienos merginos 
užpuolime ir nužudyme.

ANGLIJA TARIASI DĖL 
ŽIBALO SU HITLERIU
Berlynas

balo karalius Sir Henry 
Deterding. viešėjo pas Vo
kietijos diktatorių Hitlerį 
ir tarėsi dėl įvežimo žibalo 
(aliejaus) į Vokietiją. An- 
glija nori gauti monopolį. 
Hitleris pastatęs kontr- 
reikalavimus, kurių p. De
terding dar nepriėmęs.

ĮVAIRIOS žinios
KOKS BUS KAUNO 

TUNELIS

Tel. Brockton 6445

YARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., MONTELLO, MASS.

ŽIAURIAI NUŽUDYTAS 
LATVIŲ STAČIATIKIŲ 

ARKIVYSKUPAS
Nužudymas iš Keršto

i
Ryga —Pranešama, kačt 

spalių 11 d. vėlai vakare 
buvo žiauriai nužudytas 
stačiatikių bažnyčios Lat
vijoje arkivyskupas Jonas 
Pommeris. Nužudytojai 
paskui padegė ir arkivys
kupo namą.

Tuoj po 12 vai. nakties 
buvo sualiarmuoti gaisri
ninkai, kurie, įėję į degan
tį arkivyskupo namą, 

rado baisų vaizdą.
Viename toliau esančia
me kambaryje gulėjo bai
siai sužalotas arkivysku
pe kūnas, uždengtas šiau
dais ir trimis išplėštomis 
durimis. Buvo pastebėta, 

. kad arkivyskupo butas 
, buvo išverstas. Spėjama, 

kad žmogžudystė buvo į* 
vykdyta ryšium su byla, 
kuri šiomis dienomis turė
jo būti svarstoma už baž- 

prieš nytinių pinigų išeikvoji* 
mą. Arkivyskupas turėjo 
būti svarbiausias liudyto* 
jas. Nužudytojas dar ne* 
pagautas.

Spėjama, jog nužudy* 
mas buvęs kerštas, nes 
tarp arkivyskupo ir kai 
kurių stačiatikių dvasinin
kų buvo kilę nesusiprati* 
mų. Iš arkivyskupo butą 
dingo kai kurie dokumen* 
tai.

Tardymą veda ypatin* 
gai svarbioms byloms tar* 
dytojas. Arkivyskupo kū
nas smarkiai apdegęs. Jis 
buvo rastas paguldytas 
ant suolo. Jo galvoje ma
tyti gili žaizda.

KIEK BOSTONE DEMO
KRATŲ IR RESPUBLI

KONŲ

karną benziną. Tas jo dar
bas pasibaigęs sėkmingai.

Šiomis dienomis iš Le- 
miesto nmgrado į Novgorodą iš- 
kalnai, važiavo keli automobiliai, 
susisie- Vienas iš jų turėjo durpinį įĮU0Se, kur yra dideli dur- 

j pių ištekliai, žinoma, su
kels didelio susidomėjimo.

■ J

ję 120 gramų, o durpinio 
100 gramų.

Šis bandymas tuose kra-
i

Kauno naujojo 
dalį supa aukšti 
kurie labai trukdo 
kimą su senuoju miestu ir benziną, kiti —nafto. Dur-i 
priemiesčiu Vilijampo 1 e. pinio benzino varomas mo- 
Norint senąjį miestą ir šį toras, pasak sovietų spau- 
priemiestį pasiekti, tenka dos, ėjęs žymiai geriau nei ZUIKIS “PAGAVO” ŠUNĮ, 
daryti didelius vingius ir kiti, 
sugaišti daug laiko.

Kauno miesto savivaldy
bė, matydama tokį nenor
malumą, nutarė prakasti 
pro žaliąjį kalną tunelį. 
Šis sumanymas buvo pla
čiai apsvarstytas ir rado 
pritarimo. Dabar jau yra 
sudarytas ir tunelio pra
kasimo planas. Sulig juo 
tunelis būtų 192 metrų il
gumo, 12 metrų platumo ir 
daugiau, kaip 7 metrų au
kštumo. Jo sienos bus iš
mūrytos betoninėmis ply
tomis. Tunelį numatoma 
kasti iš abiejų galų. Iš vi
so teks iškasti apie 25.000 1 
kubinių metrų žemės. Tu
nelyje bus įruoštas kelias 
automobiliams, vežimams 
ir takai praeiti pėstiems. 
Šio tunelio prakasimas 
kaštuos apie 1 milijoną li
tų. Manoma, kad šis tune
lis bus iškastas per metus.

v •

BEPROTIS UŽMUŠĖ 
ŠEŠIS

Quebec, — J. Rosaire Bi- 
lodeu, laiškanešys nušovė 
pašto viršininką. Suimtas 
prisipažino, kad tą pačią 
dieną nušovęs 5 savo gi
mines, tris moteris ir du 
vyru. Policija nušautųjų 
lavonus surado. Pasirodė, 
kad Bilodeu protarpiais iš 
eina iš proto.

BENZINAS IŠ DURPIŲ

šposą. Riverton apylinkė- paskaitą apie lietuvių kai 
ej, šuo (kaip visuomet) vi- bą.
josi zuikį, q kadangi “a- 
merikoniški”

varomieji naftinio' -----------
benzino. Vienam kilomet-( Portland, Me. — Šį sykį 
rui naftinio benzino reikė- ir zuikis iškirto šuniui'

I

I

I

Leningradas — Sovietų į 
spauda praneša apie įdo-' 
mų durponio benzino auto
mobiliams naudojimo ban 
dymą.

Sovietų industrialinis in
stitutas ilgai tyrinėjęs bū-i
dus išgauti iš durpių tin- 366 W. Broadvvay,

Prof. E. Fraenkelis lie- 
zuikiai mėg- tuvių kalbą jau seniai stu- 

sta ir po urvus landžioti, dijuoja ir dabar vieši Vii 
tai ir šis vejamas zuikutis niuje taip pat lietuvių kai 
Įlindo į gulintį pieno “ke- bos studijų reikaais. 
ną”, o to “keno” būta be! 
dugno, todėl per kitą ga-j 
lą išlindo. Šuo pribėgęs į- 
kišo savo galvą į “keną” 
ten, kur matė zuikį įlen- 
dant. Įkišti įkišo, bet iš
traukti galvos nebegalėjo. 
Buvo pašaukta Gyvulių 
Globos Draugijos atstovai, 
bet ir šie nieko šuneliui pa 
gelbėti negalėjo. Galop pa
šaukta garadžiaus meka- 
nikai, kurie “keną” nupio-

I ve nuo šuns galvos. Tai 
matote, kokį šposą šuniui 
iškrėtė zuikutis.

v •
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ŠONU IŠMOKĖJIMO
4r

HAUPTMANO TEISMAS 
SAUSIO 2 D.

Flemington, N. J. —Bru
no Richard Hauptman, 
kurs yra New Jersey vals
tybėje apkaltintas už 
Lindberghų kūdikio pavo
gimą ir nužudymą, forma
liai teisme pareiškė savo 
nekaltumą t. y. “not guib 
ty”. Teisėjas Thomas E 
Trenchard jo teismą pas 
kyrė Sauso 2 d. 1935 m.

Karo veteranai, susirin 
kę Amerikos Legiono, me
tinėje konvencijoje, Mia 
ini, Florida, išnešė reika 
lavimą, kad veteranų bo- 
nų certifikatai būtų tuoj i 
apmokėti. Už šitokį reika-i 
lavimą balsavo 987 
— 183.

Jei tas būtų vykdoma, 
lai valdžiai reiktų tuoj su
kelti mažiausiai $2,000, 
€60,000.

% _______________________________________

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA REIKALAU 

JA AKCIJOS
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LENKUOS MINISTE- 
RIAI VILNIUJE

Šiomis dienomis lankėsi 
Vilniuje Lenkijos karo mi
nisteris marš. Pilsudskis, 
Lenkijos užsienių ministe
ris pulk. J. Beckas, buvęs 
premjeras pulk. Pristoras 
ir kiti.

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federacija 
per savo prezidentą Wil- 
liam Green, reikalauja iš 
administracijos akcij o s 
deliai sumažinimo bedar-1 
bių skaičiaus. Artinantis 
žiemai bedarbių skaičius 
daugėjąs, todėl, Green ra 
gina administraciją sušau : 
kti didžiuosius industrija- 
listus ir prašyti jų koope
racijos šiame reikale.

NAUJOS RŪŠIES TRAU 
KINYS PADARE RE

KORDĄ
Šioje brošiūrėlėje kan. prof. F. Kemėšis aiškiai 

nurodo pavojų mūsų išeivijai. Jis, nurodęs pavojų, pa
taria kaip jo išvengti.

Lietuvybės išlaikymo klausimas mūsų išeivijai 
labai svarbus ir su juo mes visi turime būti susipažinę.

Susipažink ir Tamsta, brangusis skaitytojau. Įsi
gyk šią brošiūrėlę šiandien. Kaina 5c. Siųsk >c?pastos 
ženklą su persiuntimu ir gausi šią turiningą brošiūrė
lę tuojaus. '

PROF. E. FRAENKELIS 
VILNIUJE STUDIJUOJA

LIETUVIŲ KALBĄ

“DARBININKAS”
So. Boston, Mm*.

Šiuo metu Vilniuje vieši 
Kielio (Vokietijos) univer
siteto profesorius Ernstan 

i Fraenkelis. Jis prieš tai 
dalyvavo slavistų kongre- 

’ se Varšuvoje ir tęn skaitę

Naujos Rūšies Trauki
nys, kurį pastatė Union 
Pacific geležinkelio kom
panija, ir kuris varomas 
Diesel motorų, padarė nau
ją greitumo rekordą. Iš 

I Los Angeles į New Yorką 
i atvyko į 56 valandas ir 55 
minutes. Viduniškas grei
tumas buvo 59 mylios į va
landą;.o vietomis darė net

I ''■* • - i'J? * <■ -ū' _

Vėliausiomis statistikos 
ižinomis, Bostone užs 
gistravusių demokratų 

| ra 184,147, o respublikon 
51,951. Nuo “p 
balsavimų demokratų s 

įėjus padidėjo nuo 141,94 
iki 184,147, o respubli 
nų—nuo 48,538 iki 
Užsiregistravusių, mo 
balsuotojų yra 146,457, 
vyrų 173,258. Viso 

' gistravusių balsuo toj 
I Bostone yra 319,715, 
i daugiausia negu bile k 
a®- •• • X-
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> ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HILIBURTON ONTARIO, 
CANADA .

Bevažinėjant Ontarijos 
provincijoj, šiaurės Kana-; 
doje, tęko aplankyti Hili- f 
burton Highland.

Vasaros metu čia suva
žiuoja labai daug vasaro
tojų iš Montreal, Toronto j 
ir kitur.

Hiliburton Highland yra'

saros metu aplankyti ši 
kraštą ir pasigerėti gam
tos grožybėmis. Kas mėg
sta medžioti, tai gali at
vykti ir žiemos metu.

Petras Alekna

WESTF!ELD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAI

DAI
Lapkričio 11 dieną pra

sideda Šv. Kazmiero baž- 
žinomas galingomis girio- nyČioje 40 vai. atlaidai, 
mis ir didžiuliais ežerais.
Miškuose randasi visokių' Westfildiečius, bet ir visos 
žvėrelių, o ežeruose žuvių.1

Šio miestelio gyventojai 
vasaros metu labai gerai 
pelnosi iš vasarotojų. Ū- 
kininkai gana gerai gyve
na. Depresijos jie nejau
čia. Ūkininkai daugiausia 
pelno gauna iš miškų. Jie 
parduoda po kelis šimtus 
kordų malkų kas metą. 
Parduoda po $4.50 kordą. 
Medžius gabena geležinke
liais.

Pragyvenimas pigus, 
nes ūkininkams mėsos pir
kti nereikia. Jie prisišau- 
do žvėrelių ir paukščių ir 
tuo maitinasi.

Čionai žemė nebrangi. 
Galima gauti už 810.00 a-J 
kerį žemės.

Man teko važiuoti auto
mobiliu 2 valandas ir dau- iinauskiutės 
giau nieko nemačiau kaip mis ir gitarų. Vakarą ve- 
didžiulius miškus ir juose ,dė klebonas kun. F. Juš- 
žvėrelius šokinėjant. j kaitis. Garbė

Patariu lietuviams va- kad myli meną

Prašau ne tik visus

apylinkės lietuvius atvyk
ti ir pasinaudoti tomis tei
kiamomis Dievo malonė
mis.

Kun. V. Puidokas
Klebonas

CAMBR’OGE, MASS.

v •

Salių 28, baigusieji mū
sų mokyklą alumnai su
vaidino gražų ir juokingą 
teatrėlį veikalą: “Mažas 
Kryželis, bet Sunkus”. Vi
si vaidintojai roles atliko 
kuopuikiausiai. Už tai ga
rbė priklauso mokyto
joms vienuolėms, už išmo- 
kinimą. Pertraukose pija
mi skambino Elena Puzi- 
niutė ir seserys: Genovai
tė, Alberta ir Paulina Ma- 

mandalino-

t
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šilimas, tai tos jėgos, ku- KUN. V. ZAJANČKAUS- 
rios padės atsispirti prieš 
galingus tautos prispau-

LEETUVOS VYRIAUSY-, ir Estijos santarvės ir dėjus. Savo žndžiams bu
BE PATVIRTINO BAL

TUOS SANTARVĖS
SUTARTĮ

DARBiyiNKAS
Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi gardžiai pasi
juokę skirstėsi į savo na
mus, reikšdami pageidavi
mų dažniau tokių vakarų.

. S. B-tis.

L. D. S. 8 kuopa yra nu-; 
tarus po Kalėdų rengti 
mūsų parapijines mokyk
los auklėtiniams lietuvis-į 
ko skaitymo kontestą su 
dovanomis. Todėl lankan
tieji parapijinę mokyklą 
sukruskite mokintis lietu
viškai skaityti, kad galė
tumėte dalyvauti konteste 
ir laimėti dovaną. Žinomą
laimės tie ir tos, kurie je salėje, 
daugiaus padirbės ir iš- j Visi nariai prašomi atsi 
moks geriaus skaityti lie- lankyti į šį susirinkimą, 
tuviškai.

&

Žinios Iš Lietuvos
i

bendradarbiavimo sutartį, j vo ištikimas visą amžių t

PASKIRTA A. VOLDE- darbštumo pavyzdys. Su- 
MARO BYLA - J

Kaunas — Spalių 9 d. 
ministerių kabinetas pat
virtino Lietuvos, Latvijos Voldemaro

MONTELLO, MASS.
—--------------

Apeliaciniai rūmai 
bylą už 

straipsnį ‘Likimo keliais’, f 
paskelbtą nacionalsociali
stų dienraštyje Preussis- zjkas 
che Zeitung, paskyrė

L. D. S. 2 kuopos mene- grinėti lapkričio 8 d. 
sinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 dieną, 7:30 vai. 
vakare, parapijos apatinė-

i

MARIJAMPOLĖ

KAS ĮSTOJO Į VIENUO
LYNĄ

1 tai retas teisingumo ir buv
i - - - ■ (Vilniuje)prato ir mokslo svarbą, i , 
Kad ir neturtingas būda- i x

Ą* mas, kiek galėjo, leisdavo 
3° savo vaikus į mokslą. Už-! • -- - -

augino tris sūnus ir vieną cfšįo“’'*^enuoty^ ^K^ 
dukterj. Sūnūs vienas mu- tjnffO4e’’ 
zikas, vienas karininkas ' 5 J

—
Žymus vilnietis veikėjas, 

Vytauto Didžiojo 
ir Kęstučio

Švenčionyse) gimnazijų 
mokytojas kun. dr. Vincas 
Zajančkauskas, išvažiavęs 
į N. Lietuvą, įstojo į Pran-

na-

PARAPIJOS BALIUS
Lapkričio 12, Armistice 

dienos vakare, Eikš Ball- 
room salėje, Cambridge i- įr naujų narių.

Mirė knygnešys Adomas
Benderius

Užgirių kaime, Liudvi- 
, mirė už

mirštas knygnešys, Ado- 
, 75 metų

t

i
Turime svarbių reikalų Davo parapijos, 

mūsų organizacijos labui, l L“ _ _
Taipgi bus skaitoma pa- mas Benderius, 

skaita, kun. S. Kneižio pa- senukas. Velionis buvo ki- 
ruošta.
' Nepamirškite atsivesti

vyks metinis parapijos 
“SUSIRINKIMAS”. — Vi
si seni ir jauni parapijie
čiai privalo atsilankyti. 
Svečiai iš apylinkės su ma
lonumu bus priimti. Vi
siems, bus daug įvairaus 
užsiėmimo. Visi galės pra
leisti linksmiausiai ir nau
dingiausiai laiką. Kadangi 
bus daug visokių valgių, 
gėrimų ir tt. be bilieto nė 
vienas nebus įleidžiamas. 
Nuoširdžiai visiems pata
riama bilietus į šį susirin
kimą — balių įsigyti iš an
ksto.

Pelnas šio baliaus eina 
palaikymui katalikiškos 
mokyklos. Puiki muzika 

jaunimui, į padės visiems savo vargus 
ir dailę Į pamiršti.

Valdyba.

SYKES& SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St. 
NORWOOD. MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

Politiški Skelbimai

(dabar miręs) ir vienas 
; ūkininkas. Du jų — lietu 
vių kariuomenės savano
riai.

Velionis palaidotas Liu
dvinavo kapinėse. Laidoti, 
be vaikų ir giminių, susi
rinko iš apylinkinių kelių 
kaimų daugybė žmonių. 
Lai bus jam lengva Lietu
vos žemelė, kurios likimu 
jis taip sielojosi.

LENKAI PAŠOVĖ 
LIETUVOS POLICININ

KĄ

TIRKŠLIAI <

Daro nusausinimus
Agr. K. Butavičiaus pa

stangomis ir bendromis ū* 
kininkų jėgomis Geidžių 
k. pelkėj, turinčioj apie 60 
ha, dabar iškastas didžiu
lis kanalas ir toliau nuves
tas į Ventą. Tuo pasinau
dodami gretimų kaimų ū 
kininkai per žemumas iš
kasė didelius griovius ir 
nusausino savo laukus. Iš 
senovės stūksojusių balų 
padarė derlingas dirvas.

• w •
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les iš Liubavo parapijos. 
Skaisčių kaimo. Gyveno 
pas sūnų ūkininką. Jis 
sunkiai atjausdavo rusų 
valdžios priespaudą ir vi
sas mūsų tautai daromas 
skriaudas. Dar iaunas bū- 

J damas, pradėjo slaptai ne
šti iš Vokietijos lietuviš
kas knygas. Šis darbas y- 
patingai gerai sekėsi, kai 
Liubave vikaravo a. a. ku
nigas Feliksas Kudirka, 
kuris knygų platinimo rei 
kalą gausiai pinigais rė
mė. Tada velionies namuo
se pasidarė kaip ir centrą- 
hnis lietuviškų knygų 
sandėlis.

Velionis visada gerai o- 
rientavosi lietuvių tautos 
reikaluose, rūpinosi mūsų 
tautos likimu. Jo žodžiais, 
tautybė, katalikybė, tau
tos dorovingumas ir darb-

I

WILL1AM Kl ARSIS, JR. Į
ADVOKATAS

202-203 Coombs Blag.
3 Washington. Sąuare
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080 |

351 Essex St., Lawrence, Mass. Į 
Room 38, Gleason Eldg. i

Tel: 26137

Seinų bare pasienio sar
gybinis policininkas J. 
Kasparavičius pastebėjo 
du lenkų kareivius, kurio 
buvo Lietuvos teritorijoj, 
ir norėjo juos sulaikyti, 
bet jie pradėjo šaudyti ir 
policininką sužeidė į koją. 
Lenkų kareiviai pabėgo.

PARDUOS IŠ VARŽYTI
NIŲ 24 ŪKIUS

Žemes bankas paskelbė 
kad gruodžio 6 d. 10 vai. 
Kaune, savivaldybės salė
je, bus parduodami iš var
žytinių 24 nekilnoj. turto 
vienetai. Iš jų 22 parduo 
darni antrųjų varžytinių 
tvarka.

CONGRESMAN WIGGLES- 
W0RTH

EOW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 

TEL. Nonvood 1503

Montello Offiee:
10 Intervale St.

TEL. Broekton 2005

SIENINIŲ KALENDORIŲ 
1935 M.

Nauji dideli Lietuviški ir 

Lenkiški kalendoriai

A. F. SWERTRA 
135 Newbury Street, 

Lawrence, Mass.
Tel. Lawrence 2074

*
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jektų bei rezoliucijų. Ir iš jų a- 

pie vienas tūkstantis tapo Įsta.
' tymais. Aš rėmiau tik tuos su

manymus, projektus bei rezoliu

cijas, kurie mano manymu, galė

tų pagerinti gerbūvį tų, kuriuos 

aš reprezentuoju, bet buvau prie

šingas visiems užmanymams, ku

rie man atrodė nenaudingi .Jū

sų gerbūviui. Šiandien, kaip ir 

visados, stoviu už bet koki su

manymą. kuris maždaug gali pa

gerinti šio distrikto arba Tautos 

gyvenimą.

“Šiais blogais laikais aš rėmiau dustrijos pakėlimo, darbo ir ats- 

daug įstatymų, kurie davė reika--v;nj asmenų šiame distrikte, iŠ- 

laujantiems pagalbą, kaip tai: 

nukentėjusioms nuo sausros ir 

žiemos sunkenybių; suteikė mais

to ir drabužiu, kuriems būtinai

dolerių dėl viešųjų darbų. Taipgi 

as rėmiau sumanymus pagelbėti 
ūkininkams ir namų savininkams 

Įsteigiant Home Loan bankus. 

Ilome Ovner’s Loan Korporaci

jas ir kitas Įstaigas. Be to aš rė

miau Įstatymą, kuris praplėtė 

Reconstruetion Finance Korpora- ■ 

cijos teises, kad tik suteikus dau-! 

giau pagalbos visiems mūstj pi-1 

liečiams. j

“Aš rėmiau ir kitokius atsta-' ■ 

tymo sumanymus.

“Aš taipgi prisidėjau prie in- ;

mūsų laivų dirbtuvėse, batų ir 

ceverykų fabrikuose. Aš siūlau 

man psisiųstus padėkos laiškus, 

darbo ir industrijos vadų pagy

rimus, kas yra geriausiu Įrody

mu mano pasidarbavimo toje 

srityje.

“Visados stengiausi patarnau

ji visiems, kuriuos reprezentuo

ju, nežiūrint jų politiško nusista- 

■ tymo, bet sulig mano distrikto 

aukščiausių tradicijų ir idealų. 

Man malonu pranešti, kad per 

.•■štuonias Kongreso sesijas nesu 

praleidęs nei vieno svarbesnio 

sumanymo už kurį aš bučiau ne
balsavęs. Taigi aš drąsiai laikau

si mano pasižymėjimų tarnyboje 

šiam distriktui ir tautai. Visiems 

esu širdingai dėkingas už gražią 

paramą man mano tarnyboje.
a+a ą+a a+ą,
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Mes dar kariaujame su pasau

line depresija. Svarbiausia pro

blema tebėra parūpinti pašalpą 

milijonams piliečių, neturintiems 

darbo. Didžiausias tikslas, būti- 

, visoje 

šalyje, kad visi atgautų pastovų 

darbą. Dabartinis ekonominis sto

vis reikalauja sveiko mąstymo ir 

drąsaus veikimo. Patyrimas tau

tinėje valdžioje niekuomet nebu

vo taip reikalingą kiek dabar. Pa

triotizmas turi būti virš politi
kos visuose paprastuose tauti- i 

niuose darbuose.

“Dabartinio Kongreso legisla- 

tūroje buvo pasiūlyta apie de

šimts tūkstančių sumanymų, pro- buvo reikalinga; skirti bilijonus

Jūsų Gerbūvis

Jūsų Kaimynų Gerbūvis

Visų Žmonių Gerbūvis

GALI BŪTI ATSIEKTAS

reikalaudamas, kad vietinės ga

mybos granitas būtu vartojamai 

naujai statomiems valstybiniams 

namams. Mano pasidarbavimu, 

daugiaus darbo buvo suteikta

Atviras, Prakilnus, Progresyvus, Simpatingas ir Teisingas.
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i nai atgaivinti industriją, 

SalviA lrarl visi nto>mitu

BALSUOTOJŲ DĖMESIUI!
Dabartinį Leit. Gubernatorių

G ASPER G. B ACON
GUBERNATORIUM

BALSUOK UŽ ŽMOGŲ NUOŠIRDŲ IR TYROS SĄŽINES

fc - ■ i
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JIS YRA NUOŠIRDUS RĖMĖJAS:
Taupinimo Tautos Turto.
Nuomų Nupiginimo ir Taksų su

mažinimo.
Senatvėje Apdraudimo.
Kovos su Darbdaviais Neduodan

čiais darbo senesnio amžiaus 
darbininkams.

Valstybinės Pagalbos Bedarbiams
Nedarbo Apdraudos
Minimumo Algų Įstatymo 
Trumpesnių Darbo Valandų 
Panaikinimo Išnaudojimo, vadina

mo “Sweat Shops”
Apdraudos Automobiliams Nupi- 

ginimo.
Tai Yra žmogus veikimo, o ne neteisių ir melagingi; prižadų.

V

Šiomis dienomis mano atida buvo atkreipta į do
kumentą, kurį mano oponentas išplatino tarpe LIETU
VIŲ Brocktone, kas link mano tarnavimo Kongrese.

Tikiu, kad man nėra reikalinga įrodinėti šį doku
mentą neteisingu, kadangi jis pats savaime yra pama
tuotas klaidingai, nuo pradžios iki pabaigos.

Tai yra gryna politiška propaganda, visiškai netin
kama tuo, kadangi per ją siekiama ta aukšta privilegi
ja, reprezentuoti šįdistriktą, Tautos Atstovų Rūmuo
se (National House of Representatives).

Kongresmanas Richard B. Wigglesworth

■
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APSAKYMĖLIAI
ŠVENTOJO GUNDYTOJA

Cesarėjos mieste, Palestinoje, gyveno kadaise pa- 
tvirkusi moteriškė vardu Zoė. Ji savo nedoru gyveni
mu buvo visiems žinoma. Kartą, eidama gatve, ji nu
girdo du vyru kalbant apie šv. Martijoną, atsiskyrėlį. 
Pakugždėta piktosios dvasios, ji priėjo prie vyrų ir 
tarė:

“Apie ką jūs čia kalbate ?”
“Ar tu negirdėjai apie šv. Martijoną, ta didį šven

tąjį?”
“Ką jis gero padarė?” paniekinančiai klausė Zoe, 

“Kas gero iš jo tokio gyvenimo? Jei aš norėčiau, tai 
jo šventumą nusineščiau kaip medžių lapus. Koki čia 
garbe žmogui, kuris bijodamas pagundų sutikti, užsi
daro vienas gyventi, kai laukinis žvėris? Ar jūs neži
note, juk kur nėra ugnies žolė nedega? Jei ugnį atneš- 
tum prie žolės ir ji nedegtų — tada būtų kuo stebėtis. 
Tą patį galima pasakyti apie šv. Martijoną.”

Ir tuč tuojau buvo sutarta, kad Zoė atkalbėtų ji 
nuo pasirinktojo švento gyvenimo. Tą patį vakarą Zoė 
apsirėdė senais, apskurusiais drabužiais. Galvą apsi
gaubė kandžių suskylėta ruda skara. Savo gi gražius 
drabužius ir papuošalus susidėjo į maišelį. Eina Zoe 
pas šventąjį. Kelyje užklupo ją smarkus lietus. Per
mirkę jos seni drabužiai tikrai rodė ją vertą pasigailė
jimo.

Pamiškyje ji surado mažą namelį kame gyveno 
šv. Martijonas. Beldžia ji į duris ir griaudingu balsu 
šaukia: “Dievo šventasis, pasigailėk manęs. Audrai 
užėjus aš paklydau, nebežinau kur esu. įleisk mane, 
nes piktieji žvėrys gali mane sudraskyti. Nepravaryk 
manęs, nes ir aš esu Dievo sutvėrimas.”

Atsiskyrėlis atidaręs duris pamatė moteriškę. Ji 
atrodė pavargus ir jos drabužiai visi šlapi. Jo širdyje 
kilo didis pasigailėjimas. Bet ką daryti? Jo regula rei
kalavo neįleisti moteriškės į vidų, gi artimo meilė ver
tė jį gelbėti nelaimingąją.

Nutarė1 ją įleisti. O širdyje taip karštai meldėsi, 
kad Dievas atitolintų nuo jo visą piktą. Pakūrstė jis 
gęstančią krosnyje ugnį ir tarė:

“Šildykis, moteriške, ir štai valgyk,” jis kalbėjo 
paduodamas jai keletą sudžiuvintų vaisių ir sudžiuvu- 
sios duonos, “ aš negaliu čia su tavim būti. Pabūk čia 
per naktį ir rytoj eik ramybėje.” Tai pasakęs šventa 
sis nuėjo į kitą dalį namelio praleisti naktį.

Ankstį rytą Zoė apsirėdė savo gražiais drabū
žiais, pasipuošė visokiais žibučiais ir laukė, šventasis 
atkalbėjęs rytines maldas atėjo paliepti moteriškei iš 
eiti.

Kas čia ? Jis mato šilkais apsirėdžiusią gražią mo
teriškę. Ne tą jis vakar priėmė į savo šventvietę. Tik
rai jis jos nepažino. Atsipeikė jęs nuo persigandimo 
jis greitai kalbėjo sakydamas: “Kas tu esi ir kaip čia 
atėjai?”

Ji jam atsakė, juk vakar jis ją įleidęs. Ji atėjus, 
nes daug buvo girdėjus apie jo gražumą. Toliau ji 
pradėjo šventajam įrodinėti, juk toks gyvenimas nė
ra natūralūs. Moterystės gyvenimas, valgymas ir gė
rimas nėra Dievo uždraustas. Ji jam paminėjo, kaip 
šv. Povilas pataria gyventi Moterystėje ir klausė jo 
koks iš patrijarkų ar pranašų buvo nevedęs ir neuž- 
auklėjo Dievo karalystei piliečių?

Martinijono širdis palinko prie jos.
“Jei aš tave imsiu už pačią”, jis drebančiu balsu 

jos klausė, “ką aš su tavim darysiu? Kur aš tave pa
dėsiu, kaip tave užlaikysiu, matai, kad aš nieko netu
riu?”

POLITIŠKI SKELBIMAI

Respublikonai Atsiminkite Lapkričio 6d.
BALSUOKITE RINKIMUOSE

4-tame Worcesterio Distrikte SENTORIUM 
VĖL IŠRINKITE

George K nowlton, Jr. Į X
Gimęs Uptone; baigęs Harvard kolegiją; 10 metų buvęs ve
dėju WiUiam Knoalton & Sons; 9 metus nariu Švietimo Ko
miteto; narys Finansų Komiteto; 8 metus pirmininkas Res
publikonų miestelio Komiteto; 5 metus Selektmonu; Pasauli
nio Karo veteranas; Atstovas Massachusetts valstijos legisla- 
tflroje 1929—1930 metais; dabartinis Senatorius 1932—1934.

Pasižadėjęs Dirbti Kad Būtų Mokesčiai 
Sumažinti ir Kad Būtų Sąžininga Valdžia

Teisingas Gabus - - Drąsus
C. D. Bourcier, Grafton, Mass.

J

Nesirūpink apie visus tuos dalykus,” ji jam tik
rino, “aš turiu namus ir turtų; tik eik su manim ir gy
vensime laimingai.”

Martinijonas prižadėjo eiti su ja.
Tačiau tuo metu pas jį turėjo ateiti keletas asme

nų klausytis jo pamokymų ir gauti jo palaiminimą. 
Jis jai pasakė eisiąs jų sutikti kelyje ir pasakyti, kad 
grįžtų atgal.

Eina Martinijonas sutikti savo ištikimųjų priete- 
lių. Tačiau beeidamas susigriaudina, pradeda tiesiog 
savęs neapkęsti už tokį pasielgimą ir grįžta atgal į sa
vo namelį. Parėjęs sukuria didelę ugnį ir sukįša į ją 
savo kojas. Skausmas buvo toks didelis, kad. jis nebe
galėjo išlaikyti ir balsiai pradėjo verkti.

Užgirdus verksmą, Zoė išbėgo iš kito namelio ga
lo ir pamatė Martinijoną gulinti ant žemės. Jo veidas 
buvo visas ašaromis apibėgęs, kojos baisiai nudegin
tos. Pamatęs ją Martinijonas tarė:

“Jei šios ugnies kančios yra nepakenčiamos, ko
kios bus amžinosios, kurią velnias man rengia per šią 
nedorą moteriškę. Šitą ugnį galima vandenimi užge
sinti, bet pragaro ugnis neužges per amžius.” Pasikė
lęs jis nuėjo ir įstojo į ugnį ir stovėjo iki apalpęs ne
sukrito ant žemės.

Zoė, matydama jo kančias ir gailestį, pradėjo mą
styti apie savo nedorą gyvenimą. Ji pradėjo gailėtis. 
Tas žmogus degina savo kūną, kad išgelbėti sielą. Ji 
nusivelka savo šilkinius drabužius ir sumeta į ugnį. 
Ir apsivilkus senais, dar nevisai išdžiuvusiais su ku
riais vakar atėjo, puola ant kelių prie šveistojo, prašo 
melstis už ją ir pamokyti kaip išganyti savo sielą.

T.

I

I

i

!

*

Balsys ir Kazlauskas Tebėra Laisvėje

Valdžios ofi- barį, ieškodamas daugiau, 
rašo, kad bet nieko nerado. Kada

apie pusantros

Balsys pasišau- 
Taškuną į ofisą

L.

zlauskas visus susodino 
ant “couch” virtuvėje ir 
draugiškai su visais šne- 
kučiavosi 
valandos.

Paskui 
kė kun.
ir atstatęs du revolveriu, 
pareikalavo tūkstančio li
tų, o jei per penkias minu
tes nepadarysiąs, tai bū
sią blogai. Kun. Taškunas 
pasakė, kad nelauktų nei 
tų penkių minučių ir šau
tų tuojau, bet pinigų dau
giau negaus, nes jų dau-

džiams ir taręs: “matyt, 
nieko iš to nebus, prašau 
eiti į virtuvę”, palydėjo 
kun. Taškuną į virtuvę. 
...buvę apie tris valandas,

•9

Ir štai nuo kovo 16 d., 
1934 m. tiedu plėšikų te
bėra laisvėje.

Lietuvos policija jų 
gali” sugauti. Matyt, 
jų nei negaudo, nes 
valdžiai nepavojingi,
kas stropiau seka ir gau
do politinius “nusikaltė
lius” — opozicionierius.

Štai, žiūrėk kur nors 
pavasarininkai padarė su-

Kaunas 
ciozas “L. A.” 
plėšikai Balsys ir Kazlaus- Balsys darė kratą, tai Ka- 
kas spalių 12 d. įsibriovė 
į Jokimo Lukošaičio butą 
Šiauliuose ir iš jo atėmė 
iOO litų ir palikę raštelį, 
Šiaulių miesto ir apskri
ties policijos vadui, pasi 
šalino.

Tie patys plėšikai api
plėšė ir kun. V. K. Tašku- 
ną, buvusį “Darbininko“ 
redaktorių, kovo 16 d., š. 
m. ir atėmė paskutinius 
50 litų ir laikrodėlį vertės 
880.00, kurį buvo parsive
žęs iš Amerikos.

Plėšikai Balsys ir Kaz 
iauskas įsibriovė pas kun. giau nėra. Plėšikas Balsys 
V. K. Taškuną, Lieplaukė- patikėjo kun. Taškuno žo- 
je, Telšių apskr., labai 
mandagiai. Pataikė į kun. 
Taškuno “birthday”, nors 
jokios “party” neturėjo. 
Kun. V. K. Taškunas sė
dėjo klebonijoje prie dės- apie 11:30 vai. nakties išė- 
kos. Plėšikas Kazlauskas jo. Prieš išeidami Kazlau- 
jau buvo sukėlęs šeimy- skas visiems padavė ran- 
nos rankas į viršų virtu- ką ir pasakė: “sudie”! 
vėje, kai plėšikas Balsys i 
įsibriovė į kun. Taškuno 
kambarį. - Atrėmęs revol
verius į kun. Taškuną, pa
reikalavo pinigų.

Kadangi kun. Taškunas 
teturėjo 50 litų, tai plėši
kas Balsys ir tuos manda
giai pasiėmė. Ta proga pa
siėmė ir laikrodėlį. Tuo 
nepasitenkino. Balsys iš
krėtė kun. Taškuno kam-

“ne- 
kad 
jie 

Kur

POLITIŠKI SKELBIMAI

JOHN P. LYONS’O DARBUS

kaipo įstatymų leidėjo
užgina šios įstaigos:

i

f

Massachusetts Statė Federation of Labor.

Brotherhood of Shoc and Allied Craftsmen.

Brotherhood of Locomotive Engincers.
Brotherhood of Railroad Employees.

Centrai Labor Union.

Massachusetts Statė Poliee Assoeiation.

Yankee Netvork News Senriee.

Palaikyk gabų ir veiklų žmogų jo darbe—

BALSUOK UŽ LYONS

■M

Vėl Išrinkite

Politiški Skelbimai
ATLYGINIMAS ILGOir

IŠTIKIMO 
TARNAVIMO 
VĖL išrenkant 

SENATORIŲ 
DAVIDE WALSH

Philip J. Philbin, 23 Berlin St., Clinton.

MARTIN E. YOUNG
Rooseveltas ir Curley Kartu Siekia Duoti Jums Darbo ir 
Algų. Taigi, Stokime Su Jais Dabar Už Socielę ir Ekonomiš

ką Teisingumą.

Demokratų Kandidatą 
REPREZENTUOTI 

9-tą Norfolk Distriktą

A VON — HOLBROOK— 
RANDOLPH
Rinkimuose,

ANTRADIENĮ, LAPKR. 6-TĄ

PASAULINIO KARO VETERA
NAS—

Išbuvis 16 mėneshj užjūryje. Na
rys Liet. T. W. Desmond Post. 
169, A. L.; Mass. Legislature 
193^1—34 ir Com. Labor and In- 
dustries and Military Affairs.

Palaikykite Rooseveltą
su

JAMES M. CURLEY 
GUBERNATORIUM

sirinkimą ir tame susirin
kime kas nors ne taip jau 
palankiai atsiliepė apie 
prez. Smetoną ar kitą ko
kį nors artimą p. Smeto
nai asmenį, tai ir veda ka- 
Jėjiman ir nuteisia ke 
liems metams.

Daug kas grįžusių iš 
Lietuvos pasakoja, kad 
kaimiečiai plėšikais taip 
nesiskundžia, kaip mokes
čių kolektoriais. Sakoma, 
kad jei tik žmogus nėra 
valdžios karštas rėmėjas 
ar mokeščių inspektoriui 
nusidėjęs, tai ir aptaksuo- 
ja taip, kad žmogus turi 
ir paskutinę karvę atiduo
ti. Ir atima.

Taigi žmoneliai ir sako, 
kad plėšikus tepagauna 
tie, kurie taip moka gau
dyti karves ir arklius. Va
dinasi, žmonės nepriside
da prie plėšikų gaudymo.

IR VISAIS DEMOKRATŲ PARTIJOS 
KANDIDATAIS

NAUJOS DALYBOS DIENA 
ANTRADIENĮ, LAPKR. 6d., 1934
Koncertas ir Mitingas, Boston Garden Salėje

Sekmadienį, Lapkričio 4 d., 7:30 vai. vakare

VISI KVIEČIAMI

Charles H. McGlue, Chairman Democratic Statė Committee of
Mass., 9 Marlboro St., Boston.

GEROS VALDŽIOS DĖLEI, TAMSTAI SVAR
BU, KAD SVAIGINAMIEJI GĖRIMAI TAMS
TOS MIESTE AR MIESTELYJE BŪTŲ PAR
DAVINĖJAMI PRIE TINKAMOS PRIEŽIŪROS

BALSUOK: YES
ant 1 ir 2 PAKLAUSIMO

Viršuje Baloto 4-toje Špaltoje

BALSAVIMŲ DIENA, LAPKR. 6
1. Shall licenses be granted in this city (or town) 
for the sale therein of all alcoholic beverages (whi- 
sta/, rum, gin, malt beverages, wines and all other 
alcoholic beverages)?

YES X
NO

PASTABA BALSUOTOJAMS

Pereitų metų pabaigoje prohi- 
b.cija buvo panaikinta. Po tryli
kos metų piliečiams buvo grąžin- 
;a teisė legaliai pirkti svaigalus.

Retas kuris balsuotojas žino, 
kad piliečiai kas du metai turės 
pasisakyti už ar prieš legalizuotą 
ir stropiai prižiūrimą svaigalų 
pardavinėjimą jų apylinkėje.

Lapkričio 6 d. įvyks balsavi
mai, kur šis klausimas bus pas
tatytas ant baloto. Massachusetts 
valstybėje tas klansimas bus vir
šuje .paskutinės baloto špaltos. 
Ant abiejų pastatytų klausimų 
teikia pastatyti kryželį prieš žo
džius “yes” jei nori, kad svai
galų pardavimas pasiliktų lega
lizuotas. • (Skelb.)

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba 

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelks greitų pageibų. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nematonfais. Suvaklykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit Mdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. J*b yra plokštelių for
moje ir lengvas praimti. Paimkit n- i 
so mėnesio trytnaentų už Vienų Do
leri. Jei resultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
uarantuoja vigl aptiekortal. NentMė- 
Jfokit—gaukit bonkų šiandien. Ven
kit pamainų. Rettabnflcft tikro NU-Į 
GA-TONE.

Nno užkietėjimo imkit—UGA-SOr. 
—idealų Ltuoniotojų vidurį n 25c ir 
.'■Or.

2. Shall licenses be granted in this city (or town) lyg d V
for the sale therein of utines and malt beverages ___  __
(wines and beer, ale and all other malt beverages)? į^q

CONSTITUTIONAL LIBERTY LEAGUE
Frederie Tudor, Chairman — F. R. Bangs. Sec.

I
I

I
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AIŠKU
Kad Respublikonai ir Demokratai priėjo išvados, kad 

Gubernatorium bus išrinktas Gaspar G. Bacon arba James 
M. Curley. NEI VIENAS KITAS KANDIDATAS NETURI 
PROGOS LAIMĖTI. Jei nori, kad tavo balsas neitų niekais, 
balsuok už goresnįjį iš tų dviejų kandidatų už — GASPAR 

G. BACON.
BALSUOK UŽ VISĄ RESPUBLIKONŲ TIKIETĄ

GASPAR G. BACON
GUBERNATORIUS

JOHN W. HAIGIS
LEU. GUBERN ATORIUS

ROBERT M. WASHBURN 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ SENATORIUS 

Frederick W. Cook
Valstybes Sekretorius

Alonzo B. Cook
Auditorius

ItM^nhlfkonn Valstybes KomiMan

Oscar V. Dionne
Iždininkas

Joseph E. Warner
Generalis Prokuroras

George G. TarbeU. TJncotn.
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY SAVINGS BANK į

WATERBURY, CONNECTICUT įįį
Brooklyn Office

▼

!

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:'

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

Thompson, Conn.
»

'_________________________ /

“Kolegistai Laimėjo 48-0” Bostoną, kur Jo Ekscelen-
Pentadeny, 26 d., Maria- ciją kviečia lietuvių para- Šį Skyrią Veda Amerikos Lietuvią Daktarą Draugija, 

napolo kolegijos futbolo pijos Federacijos skyrius, 
ratelis laimėjo savo pirmą Bronius Mažukna (L. K.) 
šio sezono žaidimą, nuga
lėdami East Greenwich A- 
cademy ratelį 48—0.

Žaidimas buvo vienpu
siškas, kaip iš rezultatų 
galime suprasti. Žaidime 
kiekvienas kolegijos rate- 
lio narys atsižymėjo ir 

| prisidėjo nugalėti savo o 
ponentus.

Šis ratelis pradėjo žaidi- 
--------------- -------- mą: L. Eį, A. Mažukna, L. 

T. E. Jurgaitis, L. G. A. 
Dranginis, C. A. Kacevi- 
čius, R. G. J. Ausrūnas, R. 
T. A. Paknis, R. E. J. Sto- 
nionis, Q. B. A. Versiac- 
kas, F. B. T. Kazlauskas, 
R. H. B. V. Dirsė ir L. H. 
B. V. Kazlauskas.

NEW YORK CITY, N. Y
UKRAINOS LAISVES 

PASKELBIMO ŠVENTE

RADIO GARSINAMI
VAISTAI

4

tinkama higiena, pritai
kintu maistu, atitinkamu 

tai, kartais net apsinuody- klimatu ir tt. Tai kaipgi 
ti iki mirties. Tat, vietoje galima tikėtis išsigydyti 
gero —pasidaroma sau ne- vaistais iš nežinomos li-

Rašo Dr. S. Biežis, gydy- mažai blogo. Vaistas, kaip gos? Aišku, toks darbas 
tojas ir chirurgas, Chica- kad ugnis, nėra žaislas ir tegali baigtis vien tik nu 

kas juomi žaidžia, pats nu- sivilimu, sukoneveikimu 
kenčia. sveikatos ir kartais net

Ištirtų vaistų randasi la- praradimu gyvybės. Su

go, ui.
Pataraisiais keliais me

tais radio yra labai plačiai bai daugel, tačiau anaiptol sveikata visados reikia bū- 
vartojamas garsinimui į- jie naudingi ne visų susir- ti labai atsargiu, nes sykį 
vairių prekių. Tarpe tų ir girnų atsitikimais. Kitais ją praradus, kitos jau ne- 
vaistų garsinimas ne pas- žodžiais sakant, vienu vai-...............
kutinę vietą užima. Mat, stu negalima gydyti tuzi- 
žodžiu išgyrimas tūlos pre- aus ligų; kur prieš vieną 
kės vertingumo bei jos ligą tas pats vaistas gali 
naudingumo siekia gana būti ir esti labai kenks- 
toli ir biznieriams neša mingas. Trumpai sakant, 
teigiamus rezultatus. Tai- vaistas turi būti pritaikin-

Didž. New York’o tau
tiškų ukrainiečių org-jų 
taryba sekmadieny, lapkr. 
4 d. 8 vai. vakare rengia 
Ukrainos Nepriklausomy
bės Paskelbimo paminėji
mo iškilmes Ukrainečių 
Tautos Rūmuose, 217 E. 
6th St., New York. 1 

Kaip jau įprasta nuo 
1930 metų rudens, tarp - gj įr vaįstų kaikurie išdir- tas prie ligos, prie ligonio 
Iegioninės Lietuvų - Uk- arįa pardavėjai šiuo- ir naudojamas tik tam ti 
ramiecių komsųos pastan- mi randa ęenJ galimybiu 
gomis, su ukrainiečiais 

.... .... , „ _ , , . J. E. Vyskupas Matulionis dalyvaus ir Lietuvių Le-
respublikonų. Respubliko- cal Ralley. Dalyvaukime sekantį sekmadieni lan- ?iono veteranai. -

vyksta į So. kolonijoje dalyvaus

įj Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 
| 793-797 Bank St.

Waterbury, Conn.
ŠIŲ DIENŲ POLITIKA tai gal greičiau balsuotų 

Šiomis dienomis Water- už žydą ar airį, negu už 
būryj ir per visą Connec- brolį lietuvį. Lietuviai ne- 
ticut’o Valstybę yra vara- atsilikime ir politikoje! 
ma didžiausia palitikos
propaganda demokratų ir jos Salėje įvyksta Politi-

Švento Juozapo Parapi-

I

nai stato į gubernatorius visi ir pasirodykime stip- 
Mr. Hugh Alcorn, o demo- riai susiorganizavę, kad 
kratai gubernatorių Cross svetimtaučių vadai tai pa- gražiai gyvuoja.
ir majorą Hayes į Lieute- matytų ir jie ir jų parti- 
nant Governor.
viams žinoma kaip ir vi- lietuviais skaitytis ir ži- 
siems, ta politika yra įdo- noma, jeigu jie daug lietu
mi ir daug sveria. Bet lie- vių susirinkime pamatys, 
tuviai turi nepamiršti bal- tai ir norės su 
suoti už lietuvius: Joną 
Bendlerį ir Joną Jenušai- 
tį. Taigi kaip nebalsuotu
me už gubernatorius, vis
gi už brolius lietuvius mes 
turėtume tikrai balsuoti. 
Už Jenušaitį, kad jisai 
gautų vėl šerifo “džiabą”, 
tai turėtume visi balsuoti; 
už Geddes dėl New Haven 
County Sheriff. Jeigu Ja
mes . Geddes išlaimėtų, 
tuomet laimėtų Jenušaitis. 
Už Joną Bendlerį mes bal
suokime Demokratų tikie- 
tą, kurio vardas ir pavar
dė atspausdintas ant balo
to. Taigi lietuviai balsuo
kime už lietuvius. Kiek jie 
gero jau yra padarę savo 
darbais, tai mes visi žino
me. Tik šiomis dienomis 
Waterbury įvyko vienas 
dalvkas, kuriuomi lietu- cauS' narių, 
viai politikoje turėtų pasi
mokyti. Tai pasidarbavi- 
mas Viktoro Danisavi- 
ciaus ir aldermono Jono 
Bendlerio dėl Step-Lights

• v

beipirksi.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visti viešpatijų vaini
kus vietoj mano knyęrų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

Fenelon.

j

i

liu«
75 Stnte Street 

BOSTON

kromis dozomis, o kitaip 
ne gero, bet blogo tikėtis. 
Iš kitos pusės reikia pri
durti, kad randasi taip va
dinamų vaistų, kurių veik' 
smė yra menka ir lėta, tai 
tokių mažiau ar daugiau 

’ paimsi nieko blogo neatsi
tiks, nebent šieš tiek keše- 
ifius nukentės.

Tenka per radio kartas 
nuo karto girdėti garsi 
nant tulus vaistus, kuriais 
prižadama ko ne visas li
gas išgvdvti; o tik jų aps
čiai nusipirk ir liksi svei
kiausias žmogus, neatsi
žvelgiant kokia liga sirg
tame. Žmonės šituomi pa
tikėdami pavojingai žai
džia savo brangią sveika
tą, užtęsdami ligą bei daž
niausiai netinkamus vais 
tas vartodami. Šituo keliu 
pasigydyti negali būti vii-

pasinaudoti.
Vaistai yra geras ir rei- 

kuomet
Vietos 

iškil- Mingas daiktas, 
mėse Dariaus - Girėno 1- vartojami, gi

I jo posto nariai su vėliava priešingai padaro daug 
Susirinkimą vedė kuo- ir lietuvių atstovas paša- žalos. Daugelis jų turi 

smarkią veikmę ir net ge
rokai nuodingi... Užtat

kričo 4 d.,

v •

Lietu- ja, kuri nebūtų turėtų su pOs pirm. U. Mikulskienė, kys kalbą. *
--------- i Įvertinant draugingų

Spalių 23 d. kuopa su- santykiu svarbą, kad ir a- reikia juos labai atsargiai 
rengė pp. O. P. Janužio teities darbams, visi lietu- vartoti ir tik tam tikrais 

mumis niam, jų 25 metų vedybi- viai L_________________ . ’ 1/
skaitytis. Sekime italus ir nio gyvenimo sukaktuvių dalyvauti ukrainiečiu iš- nes perdėjus galima 
kitus!' proga, 

namuose.
Waterbury, Conn. — Vėl Vakarienėje kuopos pir 

primename visoms Water- mininkė p. U. Mikulskienė, 
būry, Oakville Waterville, kuopos vardu įteikė p. Ja- 
Marion, Oxford ir visos ntišoniam dovanėlę, linkę- 
apylinkės lietuvių jauni- dama geriausių pasekmių 
mui Studentų Fall Frolic gyvenime.
Dance, kurie įvyksta St
Josenh’s Auditoriume, Ar gražus būrelis sąjungiečių 
mistice Eve, lapkričio 10. įr svečių. Visi ir visos lin- 
Žiūrėsim ar aš ten jus vi- tėjo ilgiausių metų, 
sus pamatysiu. Bus skanių 
gėrimų ir užkandžių. Or
kestras geras.

• v •

BROOKLYN, N, Y.
Spalių 17 d. įvyko Mote

rų Sąjungos 29 kp. susirin
kimas. Dalyvavo gana 

Taipgi buvo 
atsilankęs ir mūsų klebo
nas kun. N. Pakalnis.

Prisirašė nauja narė V. 
Klingaitė.

Sąjungietės pasižadėjo

širdingai kviečiami žinomais kiekiais dožo-

vakarėlį jų pačių kilmėse, kurios susidarys srnarkiai pakenkti sveika-

Vakarienėje dalyva v o

toBaigiant vakarienę 
vakaro kaltininkė p. O 
Janušonienė dėkojo visoms 
sąjungietėms už dovaną h’ 
už linkėjimus.

Sąjungietš

ir kalbų ir koncertinės da
lies. Nuvažiuoti patogiau
siai galima 14th St. Cana- 
rsie B. M. T. traukiniais, 
išlipant ant 3rd Avė., ar
ba 2nd ir 3rd Avė. “L”, 
arba Lexingt.on Avė. I. R. 
T. traukiniais iki Astor 
Pi.
Tarplegioninės Komisijos 

Sekretorius
K. R. Jurgėla.

brauskas su našle M. Ur
bonavičiene. Abu turi su
augusias šeimynas. P-nas 
S. Dambrauskas yra poli- 
cistas, o jo žmonelė ūki
ninkė. Liudytojais buvo 
M. Petrauskienė ir A.

i Venskūnas.
T. M.

M A 22 ties. Prie Pr°S0S noriu pa*
nUiiU-olLDj IYiAuui sveikinti mūsų radio prog

NEW BRITAIN, CONN,
ramų davėjus, kad jie ne-

PRANEŠIMAS
L. D. S.

Connecticut Apskričio 
kuopoms

“Whist Party Kolegijos jjeisileidžia žalingų vaistų
Naudai

Worcesterio Marijonų
Rėmėjų Skyrius, ketvirta-

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENI1AGĄ.

Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

Informacijų 
klauskite pas 
vietinį agentų

I

Pranešu LDS. Connecti
cut apskričio kuopoms, 

tarp Alder Street* ir Wil- pasidarbuoti mūsų parapi- kad metinis suvažiavimas • •«•«•••• M I — — — * — „ * M * —M. A
son Street.

Kaikurie lietuviai per
metus dejuoja ir skun- savo klebonui kun. N. Pa- Andriejaus parapijos salė- 
džiasi, kad tas negerai, kalniui, kuris visados nuo je, kampas Stanley 
tas negerai, bet neeina širdžiai pritaria kuopos Church gatvių.
balsuoti, o jeigu ir eina veikimui, užtat ir kuopa Suvažiavimo pradžia 1- 
------------------------------------ _____-------------------------------mą vaj po pietų.

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos .Visos kuopos kvi“iamos

• V •

jos jubiliejiniame bazare. i įvyks 25 d. lapkričio 1934

I " — -
garsinimu .Reikia tikėtis, 
kad jie šio sveiko ir pilnai 

, . . v pagirtino nusistatymo nie-
dienį, 25 d., ponų Mažuk- kuomet nepakeis.

Nesveikuojant tėra tik 
vienas būdas ieškoti pa
galbos ir ją rasti. Pirmiau 

Šiame surengime daly- šiai ir svarbiausia, tai rei
kia ištirti ligą bei jos rim
tumą, t. y. surasti kokia 
liga asmuo serga ir tik tuo 
syk jau galima ieškoti 
priemonių kaip atsikratyti

nų gyvename name, su
ruošė “whist party”, kole
gijos naudai.

NOTARY Telefonas:

PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamų kainų. 4

Nuo rugpiūčio 26 d. Tė
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiški) 

^laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu- 

■k.

40 VAL. ATTuAIDAI
Spalių 21, 22 ir 23 dd..

, Šv. Andriejaus lietuvių 
par. bažnvčioie įvyko 40 
vai. atlaidai. Žmonės gau
siai lankėsi bažnyčion, ry
tais ir vakarais. Šimtai
žmonių vienijosi su Dievu vavo suvirš šimtas kole- 
per išpažintį ir priimdami prietelių. Taipgi da- 
šv. komuniją. | b’vavo šie kelegijos fakul-

Dalvvavo visi dvasiškiai nariai: kun. P. Skruo- 
iš Connecticut valstybėj dens, MIC., kun. A. Mor-
lietuvių paranijų. Turinin- kūnas, MIC., prof. J. Var- to nesveikumo. Taipgi rei- 

Sąjungietės yra dėkingos m. New Britain, Conn., šv. guS pamokslus pasakė ku- «aitis, prof. J. Rakauskas kia žinoti, kad anaiptol ne 
nieas J. Kripas, kun. J. ir studentai: A. Mažukna, visos ligos gydomos vais- 
Lutkus ir kun. B. Gauron- A- Miciūnas,* J. Augūnas, tais. Kaikurios pagydo- 
skas. Gaila tik. kad rytais J- L0121 ir Mažukna. Į mos tik operacija, kitos— 
nebuvo pamokslų.

Spalių 22 d., iškilmin
guose mišparuose dalvva-

- dalyvauti suvažiav i m e; vo jr j ę vyskupas Teo-
-------  prisiunčiant skaitlingai at- fyjug 
teikia Aukščiausis Tėvui st°vil, bei patiekiant nau- džiaugėmės 
Bružikui sveikatos ir ilgo dlngV Piešimų, dėl orgam- 
gyvenimo. . ( *-««««. ....... .j.,...,.

Tėvo J. Bružiko Misijos \.e raportus iš kp. kad Jq Ekscelencija dar
įvyks šiose parapijose: darbuotes. Taipgi turėsime

Spalių 28 iki lapkričio 4 P^^^girah atstovo ra-
d., 207 York St, I_____ ““
lyn, N. Y.

Lapkričio 5 — H d. d., 
151 Rogers St., Lowell. 
Mass.

Lapkričio 12 — 25 d. d.,

ir

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PURLIO 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Are. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

s

I 

I
i 
j

v • HOLMES Į KONGRESĄ „.Ji
* • • I

Į metus laiko NAMAI PA- || 
BRANGS dvigubai. Išmintingi 1|||' 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di- ą 
dėlių, mažą, be ir su garadžiscis 
ir darželiais. Visose lietuvtą ap
gyventose vietose — Brooklyno, 
Bronxe. Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PTGTAI h- ant leng-

> vu salvėm. GALIMA PAPIRKTI 
U* MAŽA $500 pradini IMOK*- 
JTMA. Likutis kam ren^a. No- 

i pv-nUi'ic ši'"* h-tiotk’ ATEIK ar 
I RAŠYK: SAMOff WTT»'B — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANOT8

| — Lietuviu Rkvriaus Vedėjas r 
i 1440 BPOAnWAY. New York, 
Room 2160 ari*, teleformok P*nn- 

;sv1-v%T»<a Atmink: SAVAS
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

Matulionis. Visi 
pamatę Jį 

savo tarpe.
Labai pageidaujama, 

darbuotės. Taipgi turėsime ^rtjatjktų p^mus“7r 
pratartų savo reikšmingą 
žodį bei suteiktų palaimi
nimą savo išvarginta ran
ka. Lauksime.

4

Brook- Port4 iš LDS. Seimo.
Kviečia apskričio Valdy

ba:
Pirm. J. Mančiunas

‘ Rašt. B. Mičiunienė.
Žmogus tik tiek žmogus,^ Spaliu 24 d., Šv. Andrie-

259 N. 5th St., Brooklyn, kiek jis valios tari.
N. Y.

Apsivedė .

Vėl Išrinkite
KONGRESMANĄ 
PEHR G. HOLMES

Drąsas kovotojas už tei
singą įstatymdavystę

✓

Gabus, patyręs ir teisin
gas žmogus.

1 jaus lietuvių bažnyčioje
Sv. Augustinas, apsivedė našlys S. Dam-j


