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Milijonine Katalikų
Demonstracija

XX Amžius išspausdino
straipsnį iš prancūzų žur-j
nalo “Gringoire”, kuriame
faktais įrodo, kad tikrasis
Ispanijos civilio karo kal
tininkas yra Kominternas.
Pasak to žurnalo,
planas įvesti Ispanijoj
sovietinę santvarką bu
vo nustatytas VH-me
Kominterno kongrese,
KRISTUI KARALIUI PA HITLERIS GRĄSINA
NFAV YORK — Rugsėjo 17,
kuriame dalyvavo žymiau
MINKLAS VVASHING- ,
BOLŠEVIKAMS
18.
19 ir 20 d.d. š. m. čia įvyks1
TONE
si ispanų komunistai: Do!
ta
Šv.
Vardo draugijos konvenJ
_______
lores Ibarruri, kuri yra
Ii .
NUREMBERG — Savo parti ' cija. Iš visos Amerikos, Kanados,
FORT WAYNE, INDIANA —
žinoma “Passionaria”
h' W w * M f
jos narių susivažiavime Vokieti I Puerto R'co, Bahamos, Alaskos ir
šios vyskupijos vyskupas vado
slapivardžiu; toliau, Jose
jos kancleris
Hitleris pasakė kitų diecezijų važiuoja delegaci
vauja komitetui, kurs yra pasi
Diaz, Garcia Valdez ir is
daug kalbų, kurios dvelkė di-1 jos į šią milijoninę katalikų de
ryžęs
pastatyti
Washingtone
panų komunistų partijos
džiausiu grumojimu sovietų Rusi- monstraciją. Važiuoja ir lietiiKristui Karaliui paminklą. Vys
propagandos vedėjas Marjos komisarams. Vienoje kalboje i viai: iš South Boston, Cambridge^
kupo sumanymą remia senatoriai
tinez.
Hitleris pareiškė,
pareiškė,’ jog Vokietija Pcabody ir iš kitur. Gal būti licAValsh, Borah ir kiti.
' būtų galinga šalis, jei turėtų Si- tuviai katalikai bus gausiausiai
Laimėjus Ispanijoj liau
Kristaus Karaliaus paminklas
atstovaujami, tai iš New Yorko,
birą ir Ukrainą.
dies frontui, specialiame
būti} nepaprasto didingumo. Jis
New Jersey ir Pennsylvanijos
Rugsėjo 13 d. įvyko milžini
Kominterno posėdy va
norima pastatyti, kaip tikinčiųjų
kas partijos susivažiavimo para- diecezijų,
sario 27 d. buvo priimta
atsakymas į komunistų didėjantį
Patartina visiems, kas tik gali,
das,
kuriame dalyvavo ir gin
rezoliucija, kurioj nu
veikimą Amerikoje.
važiuoti. Pirm važiuosiant rei
kluotos
hitlerininku
dalvs.
ParaPaminklo statymą remia ir
matyta priversti atsis
kia susižinoti su savo parapijos
das tęsėsi 8 valandas.
protestantai.
tatydinti prezidentą ZaPriėmęs paradą, Hitleris pasa kunigais dėl įgaliojimų.
I
—
morą,
kė kalbą, iškeldamas savo ir savo
TRETININKŲ KON- 1 partijos nuopelnus Vokietijai. ISPANIJOS RAUDONIEimtis represinių priemonių
GRESAS
prieš karininkus, konfis
Savo pasekėjams priminė nuola JI NORI PORTUGALI
kuoti žemes, nacionalizuo
tos budėti prieš bolševizmo pa
—
JOS
ti bankus ir kasyklas, už
Su,
CHICAOO — Spalių 5—S <lie- vojų, kurs eina iš Maskvos,
nomis Louisville, Kentueky. į- pašaipa Hitleris išsireiškė, jog
puldinėti ir griauti bažny
MADRIDAS -— Praėjusią sa
vyks milžiniškas Amerikos Tret - ?»Iaskva nori valdyti Europą. Jo
čias bei vienuolynus. To
vaitę mėgintas Portugalijoje su
ninku kongresas.
pareiškimu. Maskva mažiausiai
liau, rezoliucijoj numaty
kilimas nunešė Ispanijos socijaKongrese dalyvaus pats Pran turi teisių į Europos kultūringų listines - komunistinės vyriausy
ta sudaryti savistovią so
ciškonų ordeno viršininkas. Tė- i tautų vadovavimą.
vietine Maroko respubli
bės viltis. Ispanijos raudonieji la
įvas Fr. Bede Iless, atvykęs iš
Visas hitlerininkų susivažiaviką. Kituose rezoliucijos
bai laukia, kad sukiltų Portuga
Romos.
1 mas buvo griežta jų pajėgos de- lijos raudonieji. Madrido vyriau
punktuose kalbama apie
VARGO MOKYKLA. Kai rusai draudė spausdinti lietuvišką žodį, gim
Šiame kongrese, kaip teko pa i monstraciją. Mieste visur buvo
sybės premieras Caballero jau
buržuazijos sunaikinimą,
tojo rašto visus išmokydavo lietuvė motina iš maldaknygių, žiemos vaka
tirti, dalyvaus ir lietuvių ir iš iškabinti didžiausi plakatai, ku senai svajoja tapti sovietinės Israis. buvo tikra vargo mokykla, be k urios kažin ar lietuviai būtų priėję li
masinio teroro įvedima,
įvairiu vietų.
riuose įrašyti šūkiai nukreipti
gi nepriklausomybės.
* panijos - Portugalijos sąjungos
ginkluotos darbininkų mi
prieš bolševizmą.
diktatoriumi.
licijos suorganizavimą.
KALNO
SLINKIMAS
Portugalijoj sukilimą sukelti
proletariato diktatūros
PRANCŪZIJOS
PAGALbandė
du karo laivai, bet jų įguNORVEGIJOJ
įvedimą ir, pagaliau, ko
BA LENKIJAJ
įloms labai nepavyko — laivai
vą su “fašistine Portu
tuoj pat uoste buvo apšaudyti ir
LOEN, NORVEGIJA — Rug
galija”,
.
•
jūrininkai suimti,
NC News Service korespondentas, išbuvęs Ispa A.A. KUN. V. KULIKAU sėjo 13 d. ryte nuo Ravnefjed VARŠUVA — Paryžiuje atsi-1 mėjrinę sukilti
'
kurios tikslas — įsteigti
SKO LAIDOTUVES
kalno nuslinko nepaprasto sun lankęs' Lenkijos diktatorius gen.1
Iberijos sovietu sąiungą. nijoje keletą savaičių ir matęs baisųjį terorą, pabėKAUNO POLICIJA
PIRMADIENĮ
kumo
uolos, kritusios iš 6388 po- Rydz-Smigly sudarė: su Prancfli Prancūziją aprašo matytus įvykius. Jis rašo:
Nuo šių imetų birželio
TVIRTAI
GINKLUOJA
dų aukštumos. Nukritusios uolos rija karo sutartį, kuri labai plamėnesio Kominterno sky
MA
CHICAGO, ILL. — Pirmadie- nuslinko tiesiog į ežerą, kurio čiai siekia. Prancūzija yra paža
rius Paryžiuj pradėjo ne“Aš tik ką sugrįžau iš Ispanijos.
Madride aš bu- nį, rugsėjo 14 dieną iškilmingai sujudintos bangos užliejo du kal dėjusi suteikti didžiausios para
.
„
paprastai energingai veik- vau keturias savaites prasidėjus civiliam karui. Pas- palaidotas kun. Vincas Kulikaus- imus, sunaikindanios trobesius,: mos Lenkijos kariuomenei dar KAUNAS — Šiomis dienomif
Kauno policijai įgyta du šarvuo
ti. Du Kominterno agentai kiau aš važiavau j kitas vietas, daugiausia laikomas kas. MIC. iš Aušros Vartų para- palaidodamos žmones, gyvulius. geriau apginkluoti.
finansininkai atvyko į Ma- dabartinės valdžios ir Levanto pakraščiu, per Valen- pijos bažnyčios, šv. Kazimiero Žuvusiųjų žmonių jau priskai-1 Šiuo laiku Varšuvoje lankas; ti automobiliai. kurie apginkluo
Prancūzijos prekybos ministeris, ti kulkosvaidžiais ir kitomis mo
drida ir
___ ;__ pasiekiau Prancūziją. Man teko kalbė- kapuose.
tomą 74, daug sužeistų.
cią, 3
Barceloną,
iteike komunistų veikė- įįs su daugeliu,L kurie bėgo iŠ po Madrido valdžios. I Laidotuvėse dalyvavo J. E. Vienas ūkininkas buvo nuneš kurs tariasi su Lenkijos vyriau derniškomis priemonėmis.
jui Jose Diazui 1.250.000 žmonės visokių tautu ir rasiu, kurie laivu išvažiavo į Vyskupas O’Brien ir daug lietu tas vandens bangų 1200 pėdų to sybe ir fabrikantais dėl paramos, i
pezetų. Be finansinės savo pilietybės kraštus. Kaikurie jų man atpasakojo vių ir kitataučių kunigų. Šv. mi lumon. bet išliko gyvas. Jo tėvai, kurią Prancūzija gali suteikti. ! DARBININKŲ STREI
ir keturi vaikai žuvo. Jo j Lenkijoj ypač norima išplėsti in- i
KAI PRANCŪZIJOJ
paramos ispanų komu- baisius civilio karo įvykius. Taigi aš galiu autorite- šias prie didžiojo altoriaus su a- ’ žmona
namas išplautas ir nuneštas iš Ii dustriją. kuri gerokai atsilikusi. ;
nistams buvo . nuolatos tingai kalbėti apie Ispanijos įvykius nuo pradžios iki sista atnašavo kun. Juozapas pamatų.
PARYŽIUS — Prancūzijoj ve
tiekiami ir ginklai.
sinkiai.
dabartinės dienos. Daug pats mačiau, daug girdėjau Mačiulionis, MIC. Pamokslą pa
išsiliejo
darbininkų streikų bari
PRANCŪZIJOJE
sakė kun. P. Vaitukaitis, o ka
kuriuos į Ispaniją dau iš tų, kurie tai pergyveno.
ga. šiuo laiku didžiausias strei
SKILIMAS
puose kun. prof. dr. Juozapas
giausia gabendavo iš An
kas yra Lille mieste, kur į strei
BELAISVIAI
SUŠAUDOMI
. Vaitkevičius, MIC.
tverpeno. Tam reikalui
ką išėjo tekstilės 35,000 darbiniu
dalyvavo tūkstan
Marsely, Havre ir Borde-j
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA —
Liepos 18 d., šių metų, prasidėjo Ispanijoje toks čiaiLaidotuvėse
7 k1?žmonių.
Šiomis dienomis komunistai vėl
aux buvo atidaryti soecia- baisus ir kruvinas civilinis karas, kokio Europa nėra
' 1 Streikuojantieji darbininkai iv
Ii” o
intnmn
A n
v*
•
m •
—
_
1?^*
1
x
_________
lūs Kominterno
Antverpemačiusi.
Tai nėra
paprastas
sukilimas,
bet
tai 1karas
LIETUVIAI IŠGELBĖJO BURGOS — Ispanijos sukilėlių pakėlė galvas ir reikalauja, kad ėmė dirbtuves ir reikalauja g*
valdžia remtų Madrido kairiųjų
no biuro skyriai.
iki galo, varomas moderniniais mirtingais ginklais.
BRIEDĮ
kariuomenė rugsėjo 13 d. užėmė valdžią prieš sukilėlius. Premie resnių darbo sąlygų. Pas streiki
“
> nėra. Belaisviai yra sušaudomi. Per LYNN — Rugsėjo 13 d. į Na- svarbų pajūrio miestą San Sebas- ras L. Blum, socialistas atsirado niūkūs buvo atvykęs pats premic
PRASIDĖJO~ EKSPOR- Pasigailėjimo
i
“
---“
iLTZV
”
šešias
savaites
aš mačiau baisiausias žudynes. Ir karo hant vandenis pakliuvo labai iž tian. San Sebastian miestas iš keblioje padėtyje. Jis norėtų lai ras Blum, kurs streikininkams i
TAS I VOKIETIJĄ
— Jd. 1Klaipė- ^a^° ^ar nesimato. Juo toliau tęsiasi, tuo žiauresnis gąsdintas dviejų metų am žiaus vengė Iruno miesto likimo. Iruno kytis neutralumo, bet komunistų darbdaviams pasiūlė vyriausybė
Rugpiūčio 19
tarpininkavimą.
'miestą palikdami socijalistai, ko
spaudimas yra taip didelis, kad
doje, ties “Lietuvos Eks- darosi. Kas dabar tenai darosi, visi praeities istorijos briedis, kuriam gręsė pavojus
munistai ir anarchistai padegė. jis vargiai išsilaikys. Prasidėjo '
palyginus su dabarti- prigerti.
porto” bendrove sustojo karai
. T ir žiaurumai
..
. ... nublanksta
,
Miesto rotušėje tuojau iškelta streikai. Jeigu Prancūzijos valsty-•
Tuo laiku savo laivu žvejojo
atplaukęs vokiečių laivas nlu Ispanijos civiliu karu.
sukilėlių
vėliava ir suruoštos lai bes vairo nepaims stipresnė ran- j
Pr. ir V. Balkai, kurie f--J
—
tuojan
“Vineta”. I ji buvo krau
LIAUDIES FRONTAS
mėjimo
minėjimo
iškilmės.
1 pasišaukė daugiau pagelbos ir iš
ka. tai gali kilti civilis karas, pa-I
nama kiaušiniai ir-sviesUžėmę Iruną ir San Sebastian našus į Ispaniją. Galinga pran
Perversmas
Ispanijoj
buvo
permatomas
jau
nuo
traukė briedį.
tas išvežimui i Vokietiia. to laiko, kada vasario mėnesio rinkimuose Liaudies Išgelbėtas briedis nugabentas miestus ir jų apylinkes, sukilė cūzų karo veteranų organizacija,
JERI’ZOLIMAS — Angliji
Frontas išėio laimėtojais. Liaudies Frontą sudarė kai- ir paleistas į Wakefield mišką. liai beveik atkirto sočijai istų ir turinti apie 4 milijonus narių, aukštasis
komisaras Palestino;
kariuomenę nno susi pasisakė už neutralumą Ispanijos
ri^ii respublikonai ir socialistai, komunistai ir anar- PRATĘSTA PREKYBOS komunistų
[NVauchope
vidaus reikalus.
|Wauchope buvo pasišaukęs ar
kistai - sindikalistai. Nuo pat rinkimu, vasario mėne SUTARTIS SU ANGLIJA siekimo su Prancūzija.
Taigi Prancūzijoje eina smarki bl? vadus ir
diU nu0,ath“
LIETUVON
sio. ta taip vadinama Liaudies Fronto valdžia buvo
vidujinė
kova.
.neramumų,
kuriuos
arabe! kel
SUMAŽĖ
Per
visiškai raudonu iu kontrolėje. Nors kabinetas buvo Lietuvos prekybos su VOKIETIJOJ
____________
prieš
žydus.
JO LAIKRAŠČIŲ
mrTAI wvn PATFS i Anglija pasiuntė daugiau k
DARBININKO sudarytas iš kairiųnų respublikonu, bet buvo absoliu tartis su Anglija baigiasi
SKAIČIUS
ŠIMTAI ŽUVO PALES- riu()menfa ir žąsiną paskelh
tiškoje komunistu kontrolėje. Kad jie laimėjo rinki šių metų gruodžio mėnesį.
LAIVAKORČIŲ
T’T’VO TI**
11
. .
K
karo stovį, jei arabų neramum
mus nėra ko stebėtis, nes komunistai buvo veiklūs, Tačiau sutarties atšauki
1
tęstųsi.
sukurstė žmones, suvedžiojo, gi moterims visai nelei mo terminas baigėsi rug BERLYNAS — ITitlerininkų
JERUZALE
—
Arabų
sukili-Į
Palestinoje didesni neramum
spaudos
organizacijos
vadovybė
do balsuoti.
piūčio 1 d. Kadangi ligi to
muose
prieš
žydus
ir
britus
Patęsiasi
jau penkis mėnesius, p
pranešė,
jog
šiuo
metu
VokietijLPĄ'At7<AV,riAN
termino sutartis nė iš vie- . .
MARKSISTŲ
TARNAI
jlestinoje per 21 savaitę nužudyta kuriuos krito tokios aukos: !
k Gf RIAUN
nos
pusės
neatšaukta,
tai >10
f*metų
7 Vokietijoj buvo «»<
3827
..
,..
r
.
....
.
’
ilO
Senor Azana, premieras, ir paskiau Ispanijos pre- l?1_Jk° automatlskai Pra‘(laikraščiai. Per hitlerininkų val- 34 britai kariai, karininkai ir po- anglai ir 80 žydų užmušta; iš |
i licininkai; 81 žydas, ir 225 ara- so riaušėse žuvo per 700 žmoni
zidentas ir visi valdininkai buvo paprasti marksistųnuostoliai įvertinami da
komunistų tarnai. Valdžia buvo komunistų įtakoje.'------’_______________________ dvmo ketverių metų laikotarpį bai.Sužeistųjų: 276 žydai, 144 bri- Žydų
giau septynių milijonų doleri
.. ...
j išnaikinta daugiau 1500 laikrašŠalyje prasidėjo streikai, betvarkė, persekiojimas \ eiklioje ir Stiprioje jauDabar Vokietijoj visi laikra- 'tai ir 640 arabų. Materialinių arabų —- keturi mil. dolerių.
Bažnyčios.
Niekad
tiek
neteisybių,
tiek
žudynių,
tiek
nygt5je
įražyta
ilga
wip kaip
pll(laryts ,pie ,13,7.50.. Šiuo laiku Palestinoje yra aj
TEL.OOITOtt
I —~—
(rio agentai įsako.
8000 anglų kareivių.
000.
laiminga senatvė.
(Tęsinys 3 pusi.)
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DARBININKAS
nąs John W. MasCormack, ilgus
metus garbingai atstovaųjąsSo.
Boston ir Dorchester piliečius
Washingtone. Savo gražioje kal
boje jis nurodė politikos reikš
mę žmonių gyvenime ir ragino
lietuvius aktyviau dalyvauti ša
lies politikoje.

VIETINĖS ŽINIOS

- —----------

DĖMESIUI

I

Iš priežasties a. a. Mateušo Baliukonio laidotuvių trečiadienį,
rugsėjo 16 d. šv. mišios už a. a.
kun. \ iru-o Kulikausko vėlę atidėtos. Kada įvyks, tai bus pas
kelbta ateinantį sekmadienį Šv
Petro par. bažnyčioje.

PASNINKAS
Rūgs. 16, 18 ir 19 bertainio metų pasninkas.

KUN. VIRMAUSKIS
VYKSTA NEW YORKAN

Po to kalbėjo Dr. Kazys J.
Šią savaitę kun. P. Vinnauskis, Landžius - Sevmour. Jis nurodė,
yv. Petro par. klebonas vyksta į kad kasmet šalies valdininkai vis
Nevv Yorką dalyvauti Šv. Vardo
daugiau kreipia dėmesio j lietu
nacionalės draugijos seime, kuris vius. Tas parodo, kad lietuviai
prasidės rugsėjo 17 dieną ir bai pradeda susiprasti ir daugiau su
gsis rugsėjo 20 d. Gerb. klebonas tartinai veikia politikoje.
taipgi apdovanojo kelionės bilie
Gerb. daktaras ragino visus
tais savo parapijos klerikus A. lietuvius tapti šios šalies pilie
Baltrušiūną ir Daunį ir įgaliojo čiais, užsiregistruoti ir kiekvie
Juos dalyvauti tame svarbiame nuose rinkimuose eiti ir paduoti
kataliku seime.
savo balsus už tinkamiausius
’ _________
kandidatus.

ĮVAIRYBIŲ PIKNIKAS

MIRĖ

Pasibaigus kalbomis, tęsiamos
lenktynės. Pypkės ir kiaušinio
lenktynes laimėjo Jonas J. Ro
manas; Jr., 253 W. Broadway,
So. Boston. Jis gavo dovaną, —
dėžę saldainių.
Sekančiose lenktynėse dalyva
vo 12 vyrų. Kiekvienam buvo pa
duotas butelis' toniko ir guminis
žindukas (nipple). Pirmutinis,
kuris užsimovė ant butelio žin
duką ir iščiulpė toniką, tai buvo
Jonas Žilinskas. 144 M. St., So.
Boston. Jam Įteikta vienas doleris dovanų.
Sekančių
trys moteris
vienas gavo po mėlynių pajų. Al
binas P. Nevieta, 305 W. Broadway, So. Boston pirmutinis suval
gė pajų ir gavo dėžutę saldainių
dovanų.
Bulvių lenktynių dovana buvo
kandidato į Senatorius
John
Beattv, sidabrinė taurė. Dalyva
vo tik moterys ir merginos. Pir
miausiai savo bulves surinko pa.
nelė Elzbieta Vestfieldaitė. 190
Athens St., So. Boston, ir jai bū
yo įteikta sidabrinė taurė.

R Ilgs, 13 d., miesto ligoninėje,
vidurių liga, mirė Mateušas Baįvairybių piknikas, rūgs. 6 d.
lukotiis 45 metų, gyvenęs 407 W.
visais atžvilgiais puikiausiai pa
2nd St. Paėjo iš Daugi; parapi
vyko. Saulutė iš pat ryto malo
jos. Amerikoje pragyveno 26 me
niai šypsojo ir būriai lietuvių
tus.
Paliko moterį Domicėlę
traukė
tramvajais, autobusais,
(Kairevičiūtę ) dukterį ir brolį. I
automobiliais ir net pėsti į Kęs
Laidojamas iš šv. Petro bažny
tučio draugijos Oakland daržą,
čios, rugsėjo 16 d., 9 vai. ryt.,
East Dedham.
Šv. Mykolo kapuose.
•»
valandą Dragūno orkestras
i
jau grojo lietuviškas ir ameriMIRĖ
kūniškas melodijas.
Tūkst antis
apylinkės
lietuvių
sukinėjosi
vaišinosi
su
savo paRūgs. 12 d., miesto ligo darže ir
ninėje, vidurių liga, mirė žįst amais.
Juozapas Galvanauskas, Ketvirtą valandą prasidėjo at
49 metų, gyv. 671 E. 2nd virame ore programa. Pirmiau
siai lenktynės, kurias pavyzdin
St. Paėjo iš Pasvalio pa gai
tvarkė Dr. Jonas S. Mešlis
rapijos. Amerikoje pragy su savo
pagelbininkais p. Petru
veno 28 metus. Paliko mo Rakausku, J. Romanu ir p. Jur
terį Ameliją (Keršauskiu- gelaičiu. Mūsų radio inžinierius
tę), sūnų ir dukterį. Palai Stanley Beleskas parūpino gar
dotas su iškilmingomis šv. siakalbį. kuris daug prisidėjo
mišiomis, iš šv. Petro baž- prie sėkmingo programos vykdynyčios, rūgs. 14 d., 19 vai. mo.
ry t., Naujos Kalvarijos Paskui įvyko virvės traukimas.
Už vieno virvės galo sukibo dekapuose.
■ šimts, kaip ąžuolų tvirtų neveduAtstovo Martin Schofield au
: siu vyrų, o už kito galo dešimts
LANKĖSI
kuotą
taurę, merginų lenktynėse
storu vedusių vyrų. Vedusieji vy-“
laimėjo Mary Žedvytė, 1827 DorPirmadienį. rugsėjo 14 d. kun. rai ima viršų, bet būdami teisin
chester Avė., Dorchester. Mass.
gi
vyrai
pareiškia,
kad
jie
laimė

J. švagždys. LDS Centro pirmi-i
Vyrų 300 mastų lenktynėse lai
ninkas savo greituoju automobi ję neteisėtai ir sutinka iš naujo
Ir vėl laimi, bet dar kar mėjo Juozas Uždarinis, 33 Fulliu atvežė svečią p. Kazį Vaške- įtraukti.
i
tą
nutaria
traukti ir pagaliau lai- ton St., Hyde Park ir gavo dova
vien; iš Netvark. kuris dabar lan-!
'
mi
nevedusieji,
ir gavo dovanas. ną, — William Foley aukuotą
kosi Montelloj ir žada ten apsi
Dorgan, kandidatas taurę.
gyventi ir darbuotis jaunimo tar ~ Thomas
Paskutinėse
lenktynėse 300
pe. P-nas Kazys Vaškevičius yra Suffolk apskrityje į aukštesnio
mastų
bėgimas
moterims
sujdo»
raštininkus
pasveikinęs
kun. -J. Vaškevičiaus. MIC. bro-(tcismo
mino
visus,
nes
dovana
buvo
pikniko rengėjus, 'paaukavo pen
Jis.
kis dolerius lenktynių dovanoms. skirta sidabrinė taurė, kurią da
100 mastų bėgime vyrams lai vė kandidatas į gubernatorius,
mėjo Pranas Gelžinis, 714 E. Se- Charles F. Hurley. Bėgo daug
venth St., So. Boston. Jam buvo moterų ir merginų. Taurė laimė
G įteikta dovanų. — vienas doleris. jo Marė Žak, 61 Dana St.. Hyde
i Tel. So. Boston 0823
; Sekė vaikų iki 14 metų am Park. Mass.
LIETUVIS DANTISTAS
Su įžangos tikietais pirmą do
žiaus lenktynės, kurias laimėjo
X
i
Edvardas Kovalskis, 154 Harden vaną elektrikinį faną laimėjo
Terrace, East Dedham. Mass. Nr. 389; antrą dovaną — “smoArti Municipal Building
king sėt” laimėjo Nr. 701; tre
Jam įteikta dėžė saldainių.
525 E. Broadway, S. Boston I
cią
dovaną — Dariaus Girėno
Daug juoko sukėlė lenktynės
Ofiso Valandos
knygą
(paaukojo M. Kilmoniutė)
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki _ dvylikos berniukų maišuose. Šias
laimėjo
Nr. 2868.
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-? lenktynes laimėjo Juozas Karsosas uždarytas subatos vakarais ir
Kitus daiktus laimėjo sekan
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo kas, 109 Bowen St., So. Boston.
tieji
: p. Kaučis laimėjo kaldrą;
12-tos dieną uždarytas.
Laimėtojui buvo įteikta doleris
Taipgi nuimu ir X-Ray
| ' pinigais.
tosterius laimėjo P. Griciūnas ir
M11 M««l»HIIHiatlil ««*•*!( •*••••»••«« t
Wardų 6. 7 ir 8 senatorius iš EI. Deksniutė; antį laimėjo VaSouth Bostono p. Edward Car- latkevičius; laikrodžius laimėjo:
Lietuvis Dantistas
įroll per garsiakalbį širdingais žo A. Masiulis, Aukštikalnienė.

DAKTARAI

DR. M. V. GASPER

ir Povilo
pašelpinė draugija [L. VYČIŲ B0WLING ALLEY’S
dų dolerių,
j —
ATIDARYMAS
Piknike dirbo šie darbininkai:'
---------------Prie įžangos: A. Pinelis, J. Ba-j Antradienio vakare, Lietuvos

rolis, K. Valatkevičius, P. Baro-Į Vyčių 17 kuopa oficialiai atidalis, VI. Brazauskas, K. Vestfiel- rė savo bovling sezoną. Atidary
man susirinko gražus jaunuolių
tas, J. Romanas. Jr.
Prie salės tvarkdariais: A. būrelis.
Jakštas, M. Jakavonis. p-nia Pi-1 Vyčiu kuopos naujai atremonnelienė; prie automobilių: F. Tu- tuotos bovvling allevs, prie Emerleikis ir P. Tamošiūnas.
son gatvės yra tinkamos mūši;
Prie barčekių —p. Juozas Dilis jaunimui pažaisti,
ir Simonas Kavolis.
Atidarymo programą pradėjo
A. Pel- p. J. J. Romanas, ir pakvietė apPrie išlaimėjimų
1-----Dr. Joną S.
džius, J. Nanartavičienė, N. Ven- draudos brokerį,
graitė. O. Petravičiutr, H. White, Mešlį mesti pirmą sviedinį ir tuoM. Kilmonytė. A- Varžinskaitė, mi pradėti tundrą dėl išlaimčjiAlb. Petravičiūtė, A. Majaus- mo gražios sidabrinės taurės, ku|rią Vyčiams paaukavo kandidakaitė.
Prie sporto — J. J. Romanas, tas į atstovus (Representative) iŠ
Dr. Mešlis, P. Rakauskas, A. J. šešto ivardo William Franagan.
Jurgelaitis.
Turnire dalyvavo 27 vyrai ir
Šeimininkė ir pagelbininkės: mergaitės. Sidabrinę taurę Įsime
K. Vosylienė. O. Lingevičienė, E. jo Rolandas Ketvirtis, gavęs 226
Brazauskienė, O. Jakimavičienė, punktus. Jam taurę asmeniškai įA. Jocienė, P. Kazmaiiskienė. O. teikė kandidatas William FlatiaBraunienė, M. Volungevičienė.
gan.
Prie gėrimų ■— A. Sanda. A.
Iš mergaičių daugiausiai punkŽuromskis, D. Lingevičius,
J. tų gavo Genovaitė Zovytė. Jai
Korsiukas.
...
buvo įteikta antra dovana -—salPasibaigus
dienos pramogai dainių dėžė.
dar ilgai susirinkusieji šnekučiaIš visų dalyvių mažiausia purivosi ir dalinosi įspūdžiais. Saulu- ktų gavęs D. Averka gavo dovatei nusileidus nenoriai skirstėsi uą du tuzinų bonkųį toniko.
ir traukė į namus pilnai patenVyčių Bovling AUeys yra atkinti Federacijos 3-čio skyriaus daros kas vakarą, išskyrus sek
vadovaujamame įvairybių pikni madienius. Vyčių kuopos valdy
ke.
Kas kitas. ba nuoširdžiai kviečia visus lie
tuvius. netik jaunimą, bet ir jų
3-ČIOJO FEDERACIJOS SKY tėvus atsilankyti, pažiūrėti kaip
jų vaikai žaidžia.
RIAUS SUSIRINKIMAS
Spalių mėn. pradžioje prasidės
Ketvirtadieni. Rugsėjo 17 d., turniras. kuris tęsis per visą seš. m.. 7:30 vai. vakare, bažnytinė jzoną. Norima sudaryti aštuonis
je salėje įvyks 3-eiojo Federaci (tymus, po penkis žaidikus kiek
jos skyriaus mėnesinis susirinki j viename. Kiekvienas tymas iais
mas, bažnytinėje salėje West 5th 'kartą į savaitę. Norintieji prie
St. Prieš pat Federacijos s*-v' šio turniro prisidėti turėtų tuot iaus susirinkimą įvyks Labdary- jaus užsiregistruoti pas Boivling
bei 'ir Jaunimui pikniko rengėjų Allevs vedėją p. Gaputį.
Rap.
trumpas susirinkimėlis pereito
pikniko reikalais.
Komisija.
KOLEGISTŲ STUDENTŲ

SUSIRINKIMAS

“DARBININKO” KON
CERTAS IR BALIUS

Antradienį, rugsėjo 8 dier.ą
įvyko mėnesinis Studentų Jono
Kmito kuopos susirinkimas, ku-

Šį rudenį, lepkričio (No- ™me dalyvavo apie 40 studentų,
vember) 25 d., Padėkavo- Naujoji valdyba tvarkingai yenės Dienos išvakarėse,^ susirinkimą.. Išrinktas naujas
Alf. Jakštas į vietą
Eikš Ballroom, Cambrid 1 iždininkas
VI. Brazausko, kuris išvažiavo j
ge, Mass. įvyks “Darbinin Marianapolio Kolegiją.
ko” koncertas ir balius. Pradėtas daryti sąrašas visu
Taigi prašome visų ruoš Bostono studentų. Buvęs veikiatis į šį “Darbininko” Pa_ imąsis pirmininkas išdavė finarrengimą.
Rap. sjnj raportą. kuris buvo priimtas
Nutarta kitą mėnesį turėti
VESTUVĖS
iinaujienybių
.. .. - debatuose.
, .
Po to,
Rūgs. 13 d., priėmė šliū-iknygyn-o prižil,rėtojai
‘ i studentai
bą sv. Petro bažnyčioje,'jemdevižius
Jakšį
- --------------- - ir Jakštas
pranešė
Juozapas Čaplikas, C apie atidarymą knygyno ketvirThomas Park, su Marijo- tadienį. rugsėjo 10 d.. 6:30 vai.
na Akunevičiute, 258 W. vakare.
Broadway.
Šiame
susirinkime dalyvavo

I

Šiam Labdarybei ir Jaunimui
džiais pasveikino susirinkusius ir
parengimui
aukojo ir Šv. Petro
; pasižadėjo kada ir kur tik reikės
(GALINAUSKAS)
patarnauti lietuviams, Jam taip
Tel. So. Boston 2300
patiko pikniko jauki nuotaika,
414 Broadway, So. Boston
kad prieš išvažiuojant jis rengėOfisas atdaras nuo 10 iki 12 vai jams įteikė dešimts dolerių.
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir
Lenktynės buvo pertrauktos,
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.
j nes prie daržo vartų pasirodė
į automobiliai Kongresmono iš So.
(Boston ir Dorchester John W.
LAIKRODININKAS
I
Tel. So. Boston 2660
i Mac Cormack ir valstybės iždiįninko Charles F. Hurley. Jiedu
Lietuvis Dantistas
Parduodu įvairiausios rūšies

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
JUOZAS M. D1US

A. L. KAPOČIUS

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo bės iždininką ir kandidatą į gu1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. v. • beniatorius Charles
F. Hurley
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną,
gubotomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. kalbėti.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Ponas Hurley pareiškė savo
(pagal sutarti)

.džiaugsmą, kad jis galįs lietuvius
aplankyti; dėkojo susirinkusiems
už jų malonų pakvietimą ir tokį
draugišką ir nuoširdų jo priėmi
mą. Toliau pareiškė, kad lietu
siai yra jam artimi, nes jo sei kretorium yra lietuvis, p. Kaz
lauskas iŠ Cambridge, Mass. Jis
dėkojo lietuviams, kurie jau ne
kartą rinkimuose yra parėmę jo
kandidatūrą ir pasižadėjo lietu
vių nepamiršti tapęs Massachusetts valstybės gubernatorium.
Sekantis kalbėjo kongresma-

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.
*

366 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.
SPECIALĖ NUOLAIDA rug
sėjo mėnesį perkant siuvamas
Singer mašinas. Turime vartotų
ir pataisytų mašinų. Singer Sew
Machine Co., 391 W. Broadway,
So. Boston. Tel. ŠOU 9893.
• (11-15)

Third Suffolk District

Wards 1, 2, 3—Cambridge
Wards 4, 5—Boston
FRANK J. FRISOLI

* for
Statė Senator
DEMOCRAT

kai. Delegaciją sudarė studentai:
Ilastikas, Rusteika, šakočius ir
Venclauskas. Mok. Pilipauskas
pasakė kalbelę. Jis ragino stu
dentus dirbti saviems, o -ne sve
timiems. Kiti svečiai taipgi trum
pai kalbėjo ir grojo.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano
ir dainavimo. Speciales pamokas duoda
vaikams.
Adresas:
98 Tonauanda St.
Dorchester, Mass.
Tel. COLumbia 8053

Atsisveikindami su svečiais kolegistais, kmitieČiai dėkojo jiems
ir džiaugėsi jų atsilankymu.
Po trumpos kalbos, kurią pa
sakė Bostono univ. studentas Te-1
tūlis,
susirinkimas
užsibaigė.’
Grupė studentų nuėjo į L. Vyčių t
“boivling allies”.
A. J. J.

ATSILANKĖ P-NIA SI
MUTIENĖ* — Antradienį, rr
rugsėjo 7 d. So. Bostone
su savo dviem sūnais, du
krele Rūta lankėsi “Drau
go” redaktoriaus žmona
p. A. Šimutienė. P-nia A.
Simutienė savo automobilium atvežė į Marianapolio
kolegiją du sūnų — Leo
nardą ir Joną. Linkime p.
Simutienei maloniai pra
leisti laiką Naujoje Angli
joje.

INKSTŲ IR TULŽIES
NESMAGUMAI
Jei turi nugaroje skau
smą, akmenis, ir kito
kias chroniškas ligas,
pasitark tuojau.
MANO
TRYTMENTAI
TRYTJ
staiga pagelbės ir pra
šalins vijus nesmagumus.
Jei turi Bright's ligą,
cukrinę, inkstų, ar tulžies nesmagumus, pasitark tuojau su inanini.

Dr.Grailb327BI.Z, t^

“SURPRISE DINNER”

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

Rūgs. 3 d. Bostono ang
lų spauda pranešė, kad
daugiau kaip 1000 draugų
BAKERY
suruošė pokylį, Leno?:
Savininkai:
viešbutyje, rūgs. 2 d. p-j
J. Trasas ir P. Gelžinis
niai Šalnienei pagerbti.
Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą
ir baltą duoną. Reikalaukite
Toastmasteriu buvo adv. krautuvėse
North Brighton Bakery
K. Tamulionis. Adv. ponia’
duonos su raide “S”.
Shalnienė papasakojo po North Brighton Bakerv
kylio dalyviams savo Įspū 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
džius iš Berlyno Olimpia
Tel. Stadium 8411
dos ir Lietuvos.
Pokylyje dalyvavo sekantieji asmenys:
Adv. Kazys W. Tamulio
nis, adv. Antanas Šalna, p.
SŪNŪS
Juozas B. Laučka, Dr. PaSENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
šakarnis su žmona, Dr. LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Repšys su žmona, Stepo
. BALSAMUOTOJAS
nas Minkus su žmona, p-lė
TURI NOTARO TEISES
Grendelytė, pryčeris Kubi 254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
lius su žmona, p. Namak113 Ames St., Brockton, Mass.
sy su žmona, Dr. Kapočius
Tel. Brockton 390
su žmona, mok. Pranas I Gyven. vieta: 8I58 Dorchester Avc.
Tel. Columbia 2537
Galinis, Dr. Abizaid su
žmona, p. D. Zaletskas su
žmona ir duktere Elenora,
žg
p. A. Amšiejus su žmona,
Rose Morris, Radvilas su
(KASPERAS)
žmona, Dr. Curry su žmo Lietuvis Graborius ir
na, p. M. Rodutė, p. Marė
Balsamuotojas
Dusevičiūtė, Dr. Juozas
TURI NOTARO TEISES
Kvaraciejus, C. Stukas su
494 East Broadway
South Boston, Mass.
žmona, p. Mikelsonas su
Tel. ŠOU Boston 1437
žmona, p. J. Godis, p-lė E.
Residence: 158 W. 7th St.
Williams, p. J. Carrol su
Tel. ŠOU Boston 3960
žmona, p. J. Grigaliunaitė,
Patarnavimas Dieną ir Naktį
p. S. Nevis, p. Stasys Moc
kus, p. Irena Paltanavičiūtė ir p. L. Lapinskas. Rap.

NORTH BRIGHTON

—

GRABORIAI

I S. BARASEVIČIUS IR

f
--------JOSEPH W, CASPER

B

DR. S. A. GALVARISKI

buvo sutikti maršu. Gerb. svečius
I sutikus, pakviestas adv. Kazys
Kalinauskas, kuris trumpa, bet
251 W. Broadvay, 8o. Boston į turininga kalba perstatė valsty

svečiai, studentų delegacija iš
pirmosios kuopos, Marianapolio.
vadovaujant mok. J. P. Pilipaus-1

HENRY CABOT LODGE Jr.

l metų sykiu buvo ir Boston’s EHenry Cabot Lodge Jr. politi vening Transcript ir New York
kos dirvoje dirba galima sakyti llerald Tribūne reporteriu. Užtai
liuo pat kūdikystės, nes jis labai jis labai gerai pažysta nevien
draugavo su savo geneliu, kuris liaudį, bet ir didžiausius valdibuvo senatorius.
iniūkūs kaip šio krašto taip ir
Jis yra labai geras kalbėtojas. Europos. Jis turėjo progos padaPareitais metais Rugsėjo mėnesį ryti pasikalbėjimus su Mussolipradčjo važinėti su prakalbomis niu, Marshalu Fosh ir kitais aukir jas sako beveik kiekvieną die- štais žmonėmis,
ttą. Jis pervažiuoja 1000 mylių
Mr. Lodge yra baigęs Hardkiekvieną savaitę politikos reika- vardo universitetą 1923 m. Kada
lais.
buvo studentu, jis buvo labai gaJis gina ir pažįsta reikalus ir bus ir darbštus. Taigi jis savo
problemas ne vien šios valstijos, darbštumu ir nuoširdumu ir užbet ir viso krašti. Jis būdamas sipelnė daug nuo žmonių pagyrivalstijos representative nuo 1932 'mų ir simpatijos.
(Skl.)

PATAPK AMERIKOS
PILIEČIU!
Manant apsigyventi Amerikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų
yra griežtai reikalaujama,
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis
— kitaip neduoda darbo.
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums
tapti Amerikos piliečiu.
Jos kaina 10c., su prisiun- i
timu 15c. Rašykite:
“Darbininkas”,
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

F. WAITKUS

LIETUVIS GRABORIUS
409 VVINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROwhridge 7880
Ofiso Tel. KTRkland 9221
Namo Tel. TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsam uotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

|

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. |

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110 |
16-18 Intervale Street, •

Montello, Mass. |

Antradie&is. Rugsėjo 15. 1986

3.

Šiurpulingi Komunistų Darbai
(Pradžia 1 puslapyj)

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Conferenee we had the pleasure
to make a well prepared and;
we were very fascinated by the ‘
American advancements in all
branches of teehnieal science.
For this oppurtunity also I wish
to exprese my cordial thanks.
“ Furthermore I am pleased to
; statė that this Conferenee has a
L very great meaning for Lithuania’s National Povver Committee
taking place in the country
where a third part of Lithuania’s
population has found a second
fatherland and is now working
! for the progress of these great ‘
• United Statės”.

vagysčių nebuvo papildyta, kiek per keturius pirmus ANGLIJOS DARBININ
mėnesius Liaudies Fronto valdžios. Buvo daugiau KAI UŽ NEUTRALUMĄ
kaip 100 generalių streikų, virš 200 atskirų streikų,
daugiau kaip 1,500 žmonių užmušta ir sužeista politi LONDONAS, ANGLIJA — ....
niuose sukilimuose. Daugiau 400 bažnyčių sunaikinta. Anglijos organizuoti .darbininkai
Kad Ispanija tikrai eina į komunizmą, katalikai jau savo suvažiavime, kuris įvyko
aiškiai pamatė. Nebuvo paslaptis. Senor Largo Cabal- Plvmouthe, pasisakė už neutralu
lero, kuris didžiavosi duotu jam vardu: “Ispanijos Le mą Ispanijos klausimu.
ninas”, pakartotinai sakė, “kad niekas neturi pastoti
Iš Vašingtono kalbos bu
kelią komunizmui. Visa valdžia turi pereiti į jų ran ISPANIJOJ YRA
LŪŠIŲ
”
LIETUVOS
FIR
vo transliuotos per radio.
kas, jei kitaip negalima, tai per kraujo pralieiimą, ir
MŲ PINIGŲ
Prof. Čiurlio kalba trans
kas prieš juos priešinsis bus sunaikintas”. Taip jis
AUTOMATiCAlLY ASSURES PERFECT T
liuota nuo 9:35 iki 9:40.
minioms kalbėdavo.
Kaunas
Normaliais
Prof. Čiurlys inžinierių
Visi tie dalykai vertė tikrus Ispanus gelbėti savo
laikais,
kai
dar
nebuvo
pi

pasitarime Čikagoje kal
tėvynę. Tyliai, tūkstančiai katalikų ir tautininkų ren
lietinio
karo
Ispanijoje,
bėjo Lietuvos ir kitų dele
gėsi i karą. Kitos išeities jiems nebuvo. Arba mirti
Lietuvos
firmos
į
tą
vals

gacijų vardu dėkodamas
kovojant prieš savo tėvynės ir prieš Dievo priešą ko
tybę
eksportuodavo
apie
i
Amerikos Nacional i a m
munizmą, arba būti sušaudytais nekovojant, nes jau
Komitetui už vaišes ir pri
tūkstančiai kataliku visame krašte buvo sugrūsta i už penkius milijonus litų
celiuciozės
per
metus.
Is

ruoštą labai malonę bei
kalėjimus Liaudies Fronto valdžios be jokių nusikal
panų
firmos,
pirkusios
>
naudingą kelionę. LGK.
timų.
Sliding-rule Tuning scale (Vi
Lietuvos celiuliozę, ne iš
sos Scales Matomos) 6—Metalinės
KARAS MOROKOJE
karto atsiskaitydavo su
KAIP ADRESUOTI
Tūbos. 2—Band. Tuning Range
mūsų
celiuliozos
eksportiPenktadienį, liepos 17 d., Ispanijos gynėjai suki
KONGRESO NARIAMS
duoda visus Broadkestinimus, kaip
lo. Greitai visa Ispanija stojo į kara. Liaudies Fron ninkais, bet tik tam tik
tai, Policijos Šaukimus, Aviacijos,
to valdžia sukilimą nugalėjo Madride, Valencijoje, ram terminui praėjus.
Amateurs, Tarptautiniai trumpų
Klausimas — Kokia yra
jų bangų ant 49 meter band. 8-coBarcelonoje ir kitur. Bet sukilėliai ifžėmė labai svar Prasidėjus pilietiniam ka
tinkama forma adresuoti
lių Stabilizuotas Dynamic Speabias vietas, kaip tai: Seville, Saragossa, Burgos, Cor- rui Ispanijoje, vienos lik
narį Jung. Valstybių Kon
ker. I. F. Wave Trap. Tono kondoba, Granada, Cadiz etc. Aš manau, kad komunistai vidavosi, kitos nežinia kur
greso?
trolius, Automatiškas Balso Konbus nugalėti, nes prieš juos stoja didžiuma išlavintos dingdavo, su Lietuvos fir
Atsakymas
Narys
trolius. 5 Wattų Jėga.
momis neatsiskaičiusios.
kariuomenės.
Jung. Valstybių Senato
Madride, Valenciioje, Barcelonoje ir kitose vieto Apskaičiuojama, kad Is
Gražus su apskritu viršumi, pa
adresuojamas “My dear
panijos
firmos
Lietuvos
darytas
iš geriausio Amerikoniško
se, per kurias man teko pervažiuoti, visa kontrolė vSenator”, arba “Dear Seriešuto medžio. Jis yra labai pa
ra komunistų rankose. Jie valdo valdžią. Ką komunis eksportieriams liko sko
nator”, ir narys Atstovų
Į
trankantis Radio,
tai sako, valdžia pildo. Tai nėra mano išmįslas, bet lingos apie 500.000 litų.
Būto “My dear CongressKadangi
už
Ispanijos
tikrenybė. Jei Madrido valdžia laimėtų kara, nėra ma
man” arba “Dear Mr. ReG-E MODEL E-61, Kuris yra vie
žiausios abejonės, Ispanija bus antra Rusija. Maskva privatiškų firmų skolas ypresentative”.
Kaina
nas iš gražiausių ir puikiausių. Jo
ra garantavusi Ispanijos
atydžiai tai seka.
kaina $29.95.
vyriausybė, kuri valsty
KATALIKŲ ŽUDYMAS
bės iždą atgabeno į Pary
Vietose, kurias tebelaiko Madrido valdžia, kata žių, tai Lietuvos celiulio
GRABORIUS
likai yra žiauriausia žudomi. Bažnyčios, vienuolynai, zos eksportininkai pradė
katalikiškos mokyklos padegamos komunistų, ir jų jo rūpintis kaip nors savo
ASMENIŠKAS PA TA RNA VIMAfT
SAMUEL
KAUFMAN,
Prezidentas
ir
Kasininkas.
valdžia negesina.
skolas atgauti Paryžiui
331 Smith St.,
96 HIGH STREET,
BOSTON, MASS.
Liepos 20 d., tik Madride aš mačiau nemažiau tarpininkaujant.
PROVIDENCE, R. I.
kaip 15 katalikų bažnyčių ir vienuolynu degant. Ko
Telefonas Liberty 2337
Telephone:
munistu gaujos kaip pasiutę žvėrys, viską drasko,
Ofiso; Dexter 1952
žudo. Valdžia visus apginklavo. Vaikai ir mergaitės
Namų: PI. 6286
15 — 16 metų amžiaus, vyrai ir motervs. visi vagys
nius po 10 auks., Stasį jo religinę dalį, po kurios, Kanados, Danijos, Italijos,
ANTRĄ KARTĄ
ir žūlikai, gavo iš valdžios šautuvus. Kaikurie iš iu
Laurą — 10 auks., Joną kaip sako, gražiausioje Lenkijos, Lietuvos, Meksi L St. LIQUOR STORE
NUBAUDĖ
niekad iki šiol rankose nėra turėję šautuvo. Jie įsi
pašešupių vietoje, Šešupės kos ir Vokietijos.
Lazdinį
20 auksinų.
veržia į bažnyčias, į vienuo^nus. i žmonių namus ir
Parduodam geriausius įvai
žemiau Liudvinavo,
šaudo visus, kuriuos jie įtaria ne jų partijos, kurie y- Kasčiukų kaimo, Šven- Nubaustieji prašo sto- saloje
Lietuvos
Delegacij
o
s
riu rūsių TONIKĄ, DEG
buvo
iškilmingas
susirin

ra katalikai.
čionių valse., gyventojai rastiją baudos bylas per kimas, kuriame kalbėjo J. pirmininko Prof. Jurgio
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
duoti teismui. Tačiau tuo
savo
vaikus
pereitais
mo

Visokiose Įtalpose: Bonkoms,
E. vysk. Reinys, dr. Lei Čiurlio kalbos tekstas se
MADRIDO ŠIURPULINGI ĮVYKIAI
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
kslo metais mokė naminiu tarpu nežinoma, ar storas- monas, tėvas Šauklys, M. ka:
S. firmų ir užsienio, pasirinki
Aš mačiau kaip komunistu sukurstyta minia pa mokymu, įstatvmo numa tija tatai padarys. Ins J. C., kun. stud. Tulaba iš
mas didžiausias ir įvairinusias.
“
Mr.
Chairman,
Mr.
Seeretary
pektorius
gi
dabar
įsako
degė vieną bažnyčią po kitai, kunigus sušaudė arba tyta tvarka. Gi netoli eRomos ir daug kitų, pas- of Statė and Gentlemen: As POKILIAMS, x VESTUV fi M S,
NAMUOSE VAISEMS ir BA
apipylę benzinu sudegino, vienuoles išniekino ir vel santi Peršaukštyje lenkiš leisti vaikus į Peršaukščio ^uį gražus sportas, vaidiChairman
of
the
Lithuanian
Na

LIAMS. Specialiai kainos su
niškai kaukdami sušaudė. Aš mačiau kaip jie nešė iš ka valdiška mokykla dėl lenkišką mokyklą.
n imas ir 1.1. Šventę suruo tional Power Committee, I have mažinamos.
Pristatom greitai ir
bažnyčių šventus daiktus, kunigų bažnytinius rūbus to labai mažai turėjo mo
šti daug padėjo vietos ku- the honor and pleasufe to thank veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
11 vak.
ir sumetę į gatvę uždegė. Mačiau kaip prie Atocha kiniu. Švenčionių Storasta VYSK.*REINYS IR*DR. niSai
you Mr. Chairman for your kinti
PaSaukit SOU-th Boston 4147
bazilikos kunigams jie nukirto galvas ir jas sukabino Kasčiukų kaimo gyvento LEIMONAS LIUDVI
ivords of velcome and extendea
Pas J. STRIGUNĄ
ant tvoros.
KAR. TEISMAS PASKY- >Ood tvishes.
NAVE
jus šį pavasarį už neleidi
195
L ST.. SO. BOSTON, MASS.
Kitos bažnvčios yra naudojamos kaip svetainės. mą vaikų mokytis į len
RE NAUJAS BYLAS
“Before the begining of this
Ant jų bokštu iškeltos komunistų raudonos vėliavos. kišką mokyklą, nubaudė j
------i
Kaunas — Rugsėjo 23,
Klebonijos, katalikų svetainės, žmonių privatiniai įvairiomis pinigin ė m i s Liudvinave
Kaunas
—
Kar.
Teisme
(Marijampo
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
namai, ir viskas yra raudonųjų rankose. Visas Mad baudomis.
lės apskr.) įvyko didelės iškabinti nauji bylų pas
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
ridas yra komunistu rankose ir valdžioje. Jiems nie Dabar vėl, rugpiūčio 2 jaunimo iškilmės, į kurias kyrimai. Rugsėjo 10 d. bu
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
kas nėra šventa. Aš mačiau kaip būrys ginkluotų vy d., dar mokslo metams ne atsilankė J. E. vysk. M. vo buv. gailestingos se žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
ru šaudė į Švenčiausiojo Jėzaus statulą, kuri 1919 prasidėjus, tur būt, iš an Reinys iš Vilkaviškio ir sers Širmulytės kaltina pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
metais buvo pastatyta ant aukšto kalno netoli Madri ksto norėdami gyventojus tik iš Amerikos grįžęs vy mos šnipinėjusios ir jos
Aleknavičia u s
do miesto.
įbauginti, lenkai vėl nu riausias pavasarininkų va padėjėjo
PERKINS SQ.
byla.
Rūgs.
20 d. paskirta POVILAS BUSHMANAS
Aprašyti visas baisenybes ir piktadarybes, ku baudė už tą patį dalyką das, dr. J. Leimonas.
CASH MARKET
rias aš mačiau per šešias savaites Ispanijoje susida kelius to kaimo gyvento Šventėje dalyvavo arti nagrinėti didelė komunis- j
48 Crescent Avenue,
Povilas
Baltrušiūnas, sav
byla, kurioj patraukti
rytu didi knyga. Kokia neapykanta prieš katalikus jus: tris brolius Meškaus- 1000 jaunimo. Buvo sve tų
Telephone Colnmbia 6702
490 Broadvvay,
Tel. ŠOU 312
iš Kauno, Garliavos, kaltinamaisiais keliolika
ir Dievą komunistai dega, tai parodo ju piktadarybės. kus po 10 auksinų Praną čių
Veiverių,“Sasnavos'Mari-' Jonavos žydų ir kitų as
29 Savin Hill Avenue,
Aš mačiau prie vienos bažrvčios, Alcala gatvėje, Kū Meškauską
K. ŠIDLAUSKAS
Meskauską.
5 auks.,Jo- jampolės, Kalvarijos, Kro- menų, prisidėjusių prie
DORCHESTER. MASS.
dikėlio Jėzaus statula. Atėjo ten būrys komunistų. ną, Vladą ir Praną Grigo- snos, ir kitur, šventė ture- komunistinio veikimo.
918 E. Broadway
45
Hampden
St.,
Tel.
SOUth Boston 9367
Statulą perjuosė raudonu audeklu, i rankas irišo re
Pristatau
Ice Creamą ir uzkan
AUKOS LIETUVOS TIKSLAMS
Tel. HIGhlands 4855
volverį ir pradėjo parašą: “Dabar aš komunistas”. Ir
džius piknikams ir visokiems
ROXBURY. MASS.
juokėsi paskui, rodos, pasigirdami kokiu tai išmintin
Lietuvos Generalis Konsulatas New Yorke yra
parengimams.
gu darbu.
gavęs ir jau Lietuvon persiuntęs aukas iš sekamų as
menų:
PANAIKINTI RELIGIJĄ
GINKLŲ FONDUI:
Ispanijos komunistai yra nusistatę panaikinti ša
lyje religiją. Dabar prieš kaikurias bažnyčias ant ša- V. V. S-gos skyrius, Ansonia, Conn................. $51.00
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS iv. JONO EV. BL. PA4ALPIN
lygatvių yra išmaliavota: “Mes reikalaujame Raudo Giršas Kaplanas, Montreal, Canada.................. 2.56
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBĄ MOTINOS 6VČ.
nosios Ispanijos”. Raudonoii Ispanija reiškia komu Motiejus Vilkišius, Lawrence, Mass. .................. 10.00
Pirmininkas Juozas švagždys,
RlrmlnlnkS — Eva Markslenė,
nizmą, ateizmą, anarkiją. Kada bus surašytos visos Jonas Grinkevičius, Amherst, Mass...............
601 6th St.. So. Boston, Mass.
3.00 Trečioji Pasaulio Ener 625 E. 8th SU So. Boston, Mass. Vlce-Pirm.
Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1288
baisenybės, komunistu papildytos Ispanijoje, civili Petras ir Joana Krakauskai, Waterbury, Conn..... 1.00 gijos Konferencija prasi
78 Marine Rd., So. Boston, Mass
Vice-pirm.
—
Ona
JanklenS,
zuotas pasaulis sudrebės.
dėjo Vašingtone rūgs. 7 1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
NUO POTVYNIO NUKENTfiJUSIEMS:
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
Dabar eina kova krikščionybės prieš komunizmą.
d. Konferenciją atidarė Prot. Rašt. — Ellsabeth Oralln,
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
St. So. Boston. Mana.
Kas sako, kad Ispanijos valdžia ne komunistinė, ir Kazys Murka, Fort William, Ont., Canada ....... 1.50 jos Pirmininkas Dr. Julius 111Tel.H.SOŪ
1514 Colnmbia R<1.. S. Boston. Mas
Boston 9282
Iždininkas Pranas Tulelkls.
Pln.
Rašt.
—
Marijona
Markonintė,
kad Rusija ir Meksika jai nepadeda, tas apsilenkia su Moterų Vienybė, Brockiyn, N.'y ....................... 135.00. Dorpmueller 8:27 vai. va
109 Bowen St., Po. Boston. Mass.
29 Whipple Avė., Roslindale, Maaa. Maršalka Jonas Zalkis,
istorine tiesa
kare.
Sveikinimo
kalbą
į
tiesa”..________________________________ į j Ruzgaičiai, Waterbury, Conn.............
1.001
Tel. Parkway 0558-W
7 IVInfleld SU So. Boston. Mass
5.00 pasakė Valstybės Sekre iždininkė — Ona Staniullntė,
Paulira Pranskūnaitė, Shenandoah, Pa.
Draugija laiko suMrlnkimns kas tr
kiekvieno mėnesi
torius p. Cordell Hull. Jo 105 West 6tb St„ So. Boston, Mass. 2čiąvai.nedėldienl
Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu- VAIKELIO JĖZAUS DRAUGIJAI:
po pietų. Parapijos salėj, 4i
rvarkdar® — Ona MizglrdlenS,
kalba buvo 12 minučių. Po 1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass. E. 7th SU So. Boston, Mass.
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa- --------------------------------3.00 p. Hull kalbėjo po min. at Kasos Globėja — E. Jsnušonienė.
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; Kun. Juras, Lawrence, Mass. ...........
7-J6 va] vakare, pohstuydnėj n
stovai nuo sekamų valsty 1428 Columbia Rd., So. Boston. Mass. hilnėl
Visiems aukavusiems dėkuojama.
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
n gija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais krelpktt
bių: Argentinos, Belgijos, Orąantru
. Lietuvos Generalinis Konsulatas.
utarnlnk* mėnesio.
pas yrotokolų raštininkę.
vo nuveiktieji darbai.
Napoleonas.
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LIETUVOS DELEGACIJA
TREČIOJE PASAULIO
DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ENERGIJOS KONFEREN
ADRESAI
CIJOS ATIDARYME '

DARBININKAS

Antradienis, Rugsėjo 15, 1936

tais likviduotos galutinai
Ar reikia gudresnio liū- Žmogus praleidęs pirmus
visos lietuviškos pradžios
cifieriąus tas visas taisyk svarbiausius metus savo
(THE W0RKER)
mokyklos, išdraskyta visi
is išgalvoti ? Vienok mes šalyje, taip lengvai negali
Published everv Tuesday and Friday except Holidays such as
lietuviškieji kultūros židi
žinome, kad nė bolševikai nuo to visko atsikratyti.
New Year, Good Friday, Mem oriai Day, Independence Day, *
niai, uždarytos organiza
su visais piktais darbais
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
Dienraštis “Draugas” planus, sakėsi atvyksiąs katalikų Bažnyčios neper Ateivis, kuris taip greitai
cijos,
šimtais
ištremta
lie
...... -... . --------- — by -----------rašo:
i pasitarti kai kuriais daly- galės. Kristus pasakė, kad atineta senas tradicijas,
SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR tuvių inteligentų ir papra- •
“Mirtis buvo staigi ir kais į Aušros Vartus, Jo Bažnyčios pragaro var papročius ir lojališkumą,
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, stų ūkininkų bei darbinin
į Bet... Rugsėjo 9 d. 4 vai. tai nepergalės.
Mass. under the Act of March 3, 1870
K. P. J. negali būti svarbiu prisi
kų iš jų gyvenamų vietų, netikėta.
:
dėjimu prie Amerikos pi
“Tiesa, velionis sirgulia-; rytą sesutė Patricija ūžėAcceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 ne vienas šimtas sėdi kalė
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
jimuose, ne vienas nužu vo, kelias dienas praleido jusi į kambarį rado sun- BROOfeLYNO BbLSfc- lietystės.
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
VtKAi IŠDtODA
dytas be teismo ir be kal ligoninėj savo gydytojo' kiai kvėpuojantį. Paprašė
Kuomet ateivis tampa
Domestic yearly ......................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
priežiūroj,
tiesa,
kad
buvovandenš.;
Skundėsi,
kad
SAVUOSIUS
tės,
tiesiog
iš
pasalų
nuj
Foreign yearly
....................... $5.00 Užsieny metams .............
$5.00
Amerikos piliečiu, nuo jo
tiek sumenkęs, nuolatinių sunku, tačiau veliohiės aDomestic once per week yearly $2.00 Vienį kart savaitėje metams $2.00 šautas...
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
darbų nukamuotas, bet i- Ikyse matėsi viltis, lūpos Bii-žėlip lt. 18, 19 ir 20 reikalauja, kad jis pirmoVisa ta lenkiškoji “ak kipat mirčiai veržėsi prie kalbėjo apie pareigas ir
je vietoje laikytų Jung.
DARBININKAS
dd, Kauiiė
įvyko
deirioris366 West Broadway
South Boston, Mass. cija” mums aiškiai rodo,
i'
Valstybes, pilnai ir visiš
darbo, nes jo didžiausias darbą. Tik staiga skauTelephone SOUth Boston 2680
kuo lenkai laikosi paverg troškimas buvo užbaigti džiai sudejavo, griebėsi trącįjos ir streikai. Lietu kai perkeltų politišką išti
tose žemėse. Ginklas pa Seminarijos koplyčią. Į Ii-širdies ir tai buvo paškuti- vos valdžią ir jos organai kimumą nuo jo buvusios
vergė ir tik ginklas laiko. goninę buvo atvežtas ke-!nis a. a. Vincento judėji- skelbę, kad tam visam ju valdžios. Jis turi žengti
Tačiau ginklas niekuomet 'liais atvejais, tačiau vis mas. Sustojo plakusi šir dėjimui vadovavo svetima pirmyn, o ne atgal žiūrėti,
ranka. Brooklyno lietuvių
Be galo graudu darosi išgirdus apie mirtį visų nepavergs dvasios. Lietu išvažiuodavo. Ir šį kartą dis, kuri taip .karštai my bolševikų organas “Lais jis turi interesuotis į jo
numylėto misijonieriaus, Tėvo Vincento Kulikausko. vių tautos dvasia vis vien norėjo dar grįžti prie savo lėjo Dievą, artimą ir Tė- vę” Ę. K. straipsniu pa naujai priimtos šalies rei
Rodos dar tebeskamba mūsų ausyse jo malonūs pa išsiverš iš vergijos varžtų darbų, tačiau iš ligoninės vyn£...
...... tvirtina valdžios žinias.
kalus. Jeigu jis taip negali
mokslai, o čia ant jo burnos jau uždėta amžina ant- ir kaip pavasario srauni neišleido.
“Prie mirties patalo bu Rašo:
spauda. Bet mūsų širdyse jo žodžiai paliks neišdildo upės vaga, nušluos visą, “Iš vakaro velionis dar vo tik sesuo Patricija. Pa “Protesto streikui vado daryti, tai jis sąžiningai
negali imti ištikimumo
mą įspūdį. Jis buvo meilės, taikos ir ramybės apašta kas ją varžą.
sėdėjo ir linksmai šneku šaukė. kapelioną ir gydy vauti pačioj streiko eigoj priesaikos. Bet tas nereiš
las, ir kas svarbiausia, stengėsi savo darbais ir pa Tik būtu labai neteisin- čiavo su savo broliu Jonu toją, tačiau jau buvo vė buvo
sudaryti bendro kia, kad jis turi atmesti
vyzdžiu pildyti tai, ką skelbė savo malonia iškalba. ga, jei mes paliktume vie apie darbus, darė ateičiai lu.”
fronto pagrindais streiko visas senas
tradicijas,
Pastaraisiais metais Tėvas Kulikauskas misijų jau nus pavergtuosius kovoti, '
komitetai.
Vienas
toks
jei
mes
neparemtume
jų
meilę ir pareigas.
nebeskelbė, nes visą savo laiką, išmintį, uolumą ir ekomitetas,
delegacija
va

didžiųjų
pastangų.
Kaip
nergiją įdėjo į Tėvų Marijonų Seminariją, kurioje
dinamas, buvo bendras Kuomet vyras apsiveda,
kaipo Rektorius jis išauklėjo visą eilę jaunų, uolių ir dėl Lietuvos nepriklauso
nuo žymesnių įmonių. Jis į ar jis užmiršta savo moti
mybės kovojo visa lietu
lietuviškai susipratusių vienuolių-kunigų.
BOLŠEVIKAI NORI VI-griautos arba kitokiam ėjo lig vyriausio • komiteto ną, meilę dėl jos, ir jai pri
Tėvas Kulikauskas šalinosi nuo viešumos. Jis ty vių tauta, ir gimtose žemė
vartojimui paverstos. Jie pareigas. Visoj demons gulinčias pareigas? Visai
SAS BAŽNYČIAS
liai dirbo vienuoliškojo savo pašaukimo darbą, bet jo se ir išeivijoje būdama, ir
UŽDARYTI
! savo velnišką propagandą tracijų ir protesto streiko ne! Teisybė, kad su apsivaisiai pradėjo reikštis savaime ir atskleidė jo asme tik visos tautos suburtos
i varo užkraudami didelius
buvo kompartijos ar vedimu jis tik užsiima
nį pačioj didžiausioj pasišventėlio aukštumoj. Jis ir pastangos ir kovos davė Rusijoje bolševikai iš mokesriius bažnyči o m s. eigoj
komunistų vado naujų pareigų, pareigas,
laikraštininkas, ir spaustuvininkas, ir redaktorius, ir jai nepriklausomybę. Ir lengvo, bet tikrai pasiren- Jei tie mokesniai nėra iki atskirų
vaujama
”
.
kurias pirm visko skaito,
administratorius, ir auklėtojas, ir ūkvedys, ir misijo- dabar, sostinės ir paverg gę visas bažnyčias šiais paskirto laiko sumokėti,
Vadinasi, laisviečiai iš bet jos nereiškia atsižadė
nierius. Jo vardas kaipo redaktoriaus, administrato tų žemių atvadavimas pri
tai
apkraunama
dar
dides

metais
uždaryti.
Bedieviai
duoda
savuosius Lietuvo jimą senos meilės ir visko.
riaus ir bendradarbio yra surištas su “Draugu”, “Ti klauso visai lietuvių tau
niais
mokesriiais.
Bažny

deda
pastangas,
kad
baž

je ir tuo pačiu patvirtina Tai taip su pilietyste.
kyba ir Dora”, “Laivu”. Katalikų spaudos rėmime, tai, niekas negali sakyti,
čių
budinkai
yra
valdžios
nyčias
iki
1937,
būtų
sužinias, kad Lietuvoje išugdyme ir platinime savo darbštumu ir uolumu jis kad apsieis ir be jo. Mes,
paimami
už
mokesnių
netikrųjų veikė svetima ran Paprastai, naturalizuoto
rodė kelią kitiems ir net sunkiausiuose momentuose lietuviai, visų srovių ir pa sime taip greitai to veika sumokėjimą.
ka. Tik gaila, kad dėl tos j piliečio pareigos jo naujai
nenuleido rankų, nes tai buvo prityręs ir gerai už žiūrų, sudarome vieną lo, nes naujai išleidžia
salei ir senąjai nesikerta,
grūdintas spaudos veteranas. Dar Lietuvoj gyvenda- tautą, vistiek kur mes be mas, bet ir čia susirasime Religiškos draugijos Ru svetimos rankos nukentė bet jis visada turi būti gainas ir jaunutis tebebūdamas, kun. Kulikauskas jau gyventume. Lietuvybė vi tinkamų veikalų, jei pano I sijoje neturi juridiškos jo daugumoje ištikimi Į tavas padėti pirmoje vie
teisės egzistuoti. Bažnyčių Lietuvos piliečiai.
buvo gerai žinomas kaipo katalikų spaudos rėmėjas, sur ir visuomet mus rišo rėsime.
toje tas pareigas, kurias
valdymas turįs būti 20
ne vien tik raštais, bet ir aktualiu susipažinimu su ir riš. Ir kas visai lietuvių
spaudos ir spaustuvės dalykais. Jis net yra dirbęs ir tautai bendra, mes tai ge Amerikos lietuviai 1 pa- žmonių rankose. Tie val NEGALIMAS KATALI jis liuosnoriai prisiėmė.
zecerio ir linotipisto darbus. Žinojo tas geras ir pasi rai jaučiame ir padarytas sirodykime tą dieną visi: dytojai visaip įtariami, KŲ IR KOMUNSTŲ BEN Tik retai, sakykime karui
užpuolus, turi būti skirtu
šventęs Tėvas, kad spauda tai galingiausias įrankis tautai skriaudas griežtai vieningai prieš skriaudė-į gąsdinami deportavimu už DRADARBIAVIMAS
jus,
tebus
tai
mūsų
griež-;
mažiausį
bolševikams
ne

turime
taisyti.
mas tarp seno ir naujo loDievo meilei ir dorovei žmonėse palaikyti.
tas
atsakymas
į
šiais
me-j
patikimą.
Veda
prie
to,
Šv.
Sostas
uždraudė
Spalių
9
dieną,
skriau

jališkumo, bet šita dvejo
Kaip Seminarijos Rektorius ir auklėtojas, Tėvas
: Prancūzijoj veikimą taip pa meilė turėtų vesti prie
Kulikauskas pilnai atskleidė savo gražią ir kilnią sie dos ir smurto dieną, turi tais padarytas skriaudas į kad nevienas į tuos komi vadinamą
“Krikščioniškų
lą. Jo įžymiausia ypatybė tai ta, kad nieko iš kleriko me visi vieningai pasaky mūsų broliams, tebus tai j tetus neapsiimtų. O ne revoliucionierių
”,
kurie geresnio tarptautiško su
nereikalavo, ko pats savo pavyzdžiu nebūtų jiems pa ti, kad per 16 metų neuž moralė ir materiale para-' esant komitetų bažnyčia norėjo rasti bendrą kelią pratimo ir taikos.
rodęs. Tuo jis paveldėdavo auklėtinių širdis ir lengvai gijo lietuvių tautai pada ma mūsų pagalbos lau konfiskuojama.
Kai kuriose vietose baž su komunistais. Savo žen Tradicijas, papročius,
patraukdavo prie aukštų krikščioniškų dorybių. Se ryta žaizda, kad lietuvių kiantiems pavergtiesiems
klu jie turėjo kryžių su
minarijos sienose jo atmintis niekada neišdils. Gi ką tauta yra gyvas ir jautrus broliams, visam milijonui nyčios uždaromos taip va kūju ir pjautuvu. Jie leido dailę ir žmonių pasakas,
besakyti apie uolias jo misijas, su kuriomis buvo ap organizmas ir nepakęs jo atskirtų nu*6 tautos, ka dinamu populiariu balsa- savaitraštį “Terre nouvel- ką viską imigrantas gavo
lankęs beveik visas Amerikos lietuvių kolonijas. Ne kių svetimųjų vočių ant mieno lietuvių. Užmirški I vimu. Tas atsiekiama vi- le”, kuris taip pat yra už jo senoje tėvynėje, yra
viena kataliko siela, atversta bei sustiprinta jo nuo savo kūno. Tą. dieną susi me, tai dienai savo srovi j šokiais gąsdinimais, gra draustas (indeksuotas).
brangiausios dovanos, ku
širdžiai skelbiamais pamokslais, atsidūsės ir maldaus rinkime visi į svetaines nius, savo šeimyniškus, sinimais. Kiekvienas ko
rias atsiveža su savim į
Viešpaties suteikti jam amžiną užmokesnį. Pasiges savo parapijose, savo klu savo vidaus reikalus, mes miteto narys įspėjamas
naują kraštą. Jung. Vals
tauta to kuklaus didvyrio, bet niekad jo neužmirš. K. buose, skyriuose, kuopose, juos rasime kitomis dieno- slaptos policijos, kad jei
tybių civilizaciją pastatė
rateliuose... ’teriepaliks nei misą mes be spalių 9 die balsuos prieš socialistinę
imigrantai, kurie atvyko
jos palaikymą,
vienas lietuvis tą dieną nos turime dar 365 kitas tvarką,
čionais iš visų pasaulio
neprisiminęs šiokiu ar to dienas, kurias galime skir- bus skaudžiai baudžiariias.
dalių. Iš Anglijos atvyko
kiu būdu padarytos mums ti kam norime, tačiau spa-' O balsuoti už bažnyčios
Spalių 9 d. sueina lygiai ’ jai priklausančių žemių, skriaudos, tenebus nei vie lių 9 dieną skirkime tik palaikymą, reiškia balsuo
pionieriai, ir jie buvo tar
16 metų, kai tuojau po dėl _jos sostinės, dėl viso nos organizacijos, kuri ty Vilniaus ir vilnie č i ų ti prieš bolševikų socialis
Prieš priėmimą pilnos pe pirmųjų šios šalies gy
Suvalkų sutarties pasira- ■ milijono lietuvių tautos lomis praleistų tą dieną. skriaudai, jiems prisimin tų tvarką.
ventojų, atvykdami čia jie
ti, ir juos paremti. Sujun Jei dėl virš minėtų kliū pilietystės, įstatymas rei atsivežė jų kalbą ir daug
šymo, J. Pilsudskio
pasiųžmonių.
Kaip
seniau
sunki
Ruoškimės
spalių
9
d.
------------ 1 '
- * stas gen. L. Želigovskis
į-jrusų ir vokiečių okupaci- paminėjimus, ren k i m e kime tą dieną savo mintis čių bažnyčios dar riebus kalauja, kad ateivis po kitų institucijų. Bet juos
siveržė į Lietuvos sostinę ja bure visą lietuvių tautą prakalbas, paskaitas, va ir darbus vienam dideliam uždarytos, tai inspektoriai priesaika viešame teisme sekė teutonai, lotynai, žy
Vilnių. Tai buvo nelauk į vieningą kovą, taip šian karus,
rimtos muzikos tikslui, vienam dideliam paskelbs, kad bažnyčių pareikštų, kad “jis rems dai, slavai ir kiti. Jie visi
tas lenkų smurto aktas. dien nei kiek nelengvesne, koncertus, skleiskime Vil pasiryžimui: kas mūsų budinkai yra nesaugūs. Jung. Valstybių Konstitu
Niekas netikėjo, kad PilI o dar gi modernizuotai pa- niaus klausimu literatūrą, buvo, kas mūšų pastatyta/ —(A public meriace to the ciją, ir khd jis absoliutiš atsivežė ypatingas tradi
sudskis viena ranka rašy- ! sunkinta Vilniaus - Seinų klijuokime Vilniaus Gele turi būti mums atgal su- safety of the toilers). Viso kai ir pilnai atsižada pri cijas ir kultūras, ką viską
tųsi taikos aktą, kuriuo
kie nebūti, nereikalingi klausomybes savo pirmes davė Amerikos civivilizažinio Fondo ženklelius grąžirita.
Suvalkų
krašto
lietuvių
pripažįsta Vilnių Lietuvos
(stampūš) ■ į .mūsų Vil O dabar turėdami kiek pataisymai bus reikalau nei valdžiai, ir, kad jis cijai. Jung. Valstybės vis
vergija,
mus
visus
būrė
ir
miestu, o antra ranka kel
niaus pasus, kur galima, laiko, ruoškimės, kad visi jami, kūrie riebūs galima rems ir užlaikys Konstitu jauna tauta — kaipo ne
tebeburia
į
bendrą
vienin

tų ginklą grobti ne tik 5
parinkime aukų paremti ir visur spalių 9 dieną tin įvykinti — o jų rieįvykdi- ciją ir įstatymus Jung. priklausoma tauta turi tik
gą
Vilniaus
kovos
frontą.
Vilnių, bet ir visą Lietuvą.
160 metų senumo — kuo
nant bažnyčios bus užda
Vilniaus kovos frontą, pri kamai Daminėtunje..
V. V. S. b. A rytos ir valdžios atihitos. Valstybių prieš visus prie met daugumas imigrantų,
Besiveržusieji tais laikais
niekas, turbūt, nemano, imkime rezoliucijas prieš
šus, „ svetimus ir nami
lenkų raitelių pulkai pro kad kada nors lietuvių nežmoniškas priemon e s
kurie atvyksta iŠ kitų ša
nius”.
Kėdainius į Kauną, aiš- tauta galėtų atsižadėti sa sugriauti lietuvių kultūrą
Arūnas
lių turi istoriją ir civiliza
kiai rodo, kad lenkai norė vo brolių, savo teritorijos Vilniaus krašte, pasižadė
Daug sąžiningų žmonių, ciją, kurios eina atgal net
jo okupuoti visą Lietuvą. trečdalio, savo širdies — kime patys uoliau ir gy
vyrų ir moterų, neprašo tūkstančius metų ir dauTik smarkus lietuvių ka sostines.
pilietystės vien dėlto, kad giaus.
viau dirbti siekiant Vil
rių ir partizanų pasiprie į. Vilniaus—Suvalkų kraš niaus išvadavimo.
Kasdien vis naujos kraujo Upės tvinsta,
jie jaučia, kad negali išsi Ateivis tapęs Amerikos
šinimas ir garsios kovos to gyventojai per 16 metų
Pasauly
siaučia
besotė
mirtis
—
žadėti jų tėviškės ir pavel piliečiu, neturi atsižadėti
ties Širvintais ir Giedrai pakankamai patyrė lenkų Kur galima, kas turi ar
Kovų
arenoj
iš
karto
po
šimtą
dėjimų, kuriuos tenais į- kultūriška paveldeji m ą.
čiais, sulaikė besiveržian daromų skriaudų. Oku tistinių jėgų, tegul stato
Aukų
praryja
ir
griiežia
dantis
gyjo. Ar ištikimumo prie Jis paveldėjo tradicijų,
čius lenkus. Ne tik sulai pantai savo elgesiu, savo pritaikintus veikalus, vai
saika to reikalauja? Ar mužikų, dairių, dailę iri ga
Kažkur pražuvo nugalėta meilė,
kė, bet ir iš Vilniaus buvo spaudimu pasiekė to, kad dinimus tą dieną. Iš Kau
no gauriairie žinių, kad ten
tai reiškia, kad ateivis tu bumų, papročių, ir jis tą
Kerštingos širdys ilgisi audros.
pasirengę pabėgti, tik įsi
visos
to
krašto
srovės,
vi

Vilniui Vaduoti Sąjunga
Dėl egoizmo žudo brolis brolį...
ri išsižadėti savo tradici viską netik turi neužmirš
kišę santarvininkai sulai
sos
grtipės
hebepakeričia
šiais
metais
visoje
Nepri

Ar
taip
kankinsis
iki
nusibos?
—
jų, užmiršti savo kalbą, ir ti, bet yra jo užduotis per
kė lietuvių ginklus, paža
to
jungo
ir
laukia
progos
klausomoje
Lietuvoje
ren

nepripažinti meilės ir kitų duoti savo vaikams ir per
dėdami be kovos Lietuvai
Ilgai švytruos dar kėkšto kalavijas,
jį
numesti.
gia
vaidinimus
“
Spalių
9ryšių, kurie jį taip drūčiai juos priimtai valdžiai.
grąžinti tai, kas jai pri
Ilgai kvatosiš demonas ughies,
klauso. Deja, lietuvių tau Okuparitai tai gerai jau toji”. Tą dieną tą veikalą
pririša prie senojo kraš
Alpins pasaulį kario šmėklos vėjas,
FLIS.
čia ir dar labiau ima siau matys visa Lietuva, vai
ta buvo apvilta.
Jei
žmonės
rahkų
Meilei
neišties...
to?
Jung.
Valstybės
nerei

sti, dar labiau ima spaus dins jį apie 700 Vilniui
kalauji to. Daugumoje at Didžiausia apgavystė yIr jau šešiolika metų ti pavergtuosius.
___
__ Ypač pa- Vaduoti Sąjungos skyrių,
Kol išdidumas maldos galią šaldys,
sitikimų toki atsižadėji ra pretenduoti į valdovus
prasliriko, bet lietuvių tau- sižymėjo dideliu žiaurumu vaidins šaulių būriai ir ki .. O maldos žodžiai neįgys prasmės,
mai netik butų negalimu ir neturėti tam sugebėji
ta neatsižadėjo savo tei- šešioliktieji Vilniatis pa- tos organizacijos. Gaila,
Tol dinamitas žemės laimę skaldys
daiktu, bet ir riegeištiiia. mo.
Ksenofontas.
sių, neatsisakė kovoti dėl grobimo metai. Šiais
____
Ir karaliauti Dievo neiŠkvieS.
me- mes čia Amerikoje negau-l

Dar Dėl A. a. Kun Vinco
Kulikausko Mirties
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AR PILIETIS TURI ATSI
ŽADĖTI SAVO KULTŪRIŠ
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Minėkime Spalių 9 d.
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dSs. Mčkykloš biiš iiūč 1- mams. Į tas mokyklas bus
Į tos.
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
Vaivadijos atstovai ap hbš iki 6:šitį klasiiį. Tiireš specialiai parengti mokyA -|- A
važinėjo visus Vilniaus būti . atitinkami priestatai; tojąi. Jie. kaikųrie mokės
VALDYBA
diokytojiniš butki;
butai; aikš- lt* lietiiviškai kalbėti, ta
vaivadijos valsčius ir pa > diokytojaniš
SESUO MARIA ANTOINETTA
matė, kur reikalingos yra tės, daržai ir kita. jKiek-j čiau mokyklos bus tik len
tos lenkiškos tvirtovės vienai mokyklai valsčius kiškos ii* viskas dėstoma
(Malvina Kalėda)
(jos visos vadinsis Juozo turės duoti vieno — dvie lenkiškai. Tenka pažymė
!?
ii
A. a. Seselė gimė 1906 m., kovo 11 d., Vander- Pilsudskio vardo mokyk jų, hektarų žemės sklypą, ti, kad mokyklos bus sta
grift, Pa. Velionė išgyveno vienuolyne 6 metus.
lomis). Miestelyje tik vie patogioje vietoje, arti ke tomos daug kur tose vie
toje, kur buvo uždarytos
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
Paliko nuliūdusias Šv. Pranciškaus Seseles, name kitame bus stato lio: ’
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
savo mylimą motinėlę, Amelią Kalėdienę, septy mos iš šių lėšų mokyklos. Daigiausia moky k 1 ų j liėtiiviškoš pradžios mo— vice-pirm.
;
y.
J.
Blavackas
—
rašt.,
7
Mott
St,
Worcester,
Gėrimas Su Šaikti
nias sesutės, Oną, Amelią, Marijoną, Angelą, Ro 90 procentų jų bus kai ; b.ūs statoma Vilniaus — kyklos.
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester,
zaliją, Reginą ir Anielę, brolį, Danielių, tetą, Eli- muose.
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas -~r iždo globėjai; kun. P.
T^*akų _ apskrityje , — 19 Manoma, kad per šiuoJuškaitis — Redaktorius, 423 IVindsor St., Cambridge, Mass.
zabetji,
N.
J.,
ii*
gimines
Pennsylvanijoj.
Kaip tos mokyklos bus ! (Lauriškėjg( Biekš ė s e, sius mokslo metus bus
Daugelis samprotauja, ria, didina savyje alkbhbkad nuolatinis ir po daug lio veikimą įr ugdo .pąpro., , Laidotuvės įvyko penktadienį, rugsėjo 11 d., statomos? Jų statyba rū Varėnoje, Rūdziškėse, La- jau suspėta pastatyti vi
girtavimas yra smerkti- tį gerti. Jeigu po truputį— 10:00 vai. ryte iš Šv. Pranciškaus Seserų koply pintis yra pavesta pa- zdėriUošė, Kięriiėlišk ėj e, sos mokyklos. 20-ties mo
nas. Po biskį išsigerti, kad su saiku — stiprūs žmočios, Mount Providence, Pittsburgh; Pa.
■čiomš nurodytų vietų val Turgeliuose, Varnėnuose, kyklų statyba jau pradė
ir dažnai, nėr jokio pavo- nės geria, jiems mažiau
Prašo pasimelsti už jos vėlę: Seserys, mamy kčių savivaldybėms. Savi- Pakiškėję, Babraunykuo- ta ir norima ją baigti dar
jaus. Pamiršta, kad tokiu kenkia
nekaip šilpneš-; tė ir gimines.
j valdybės turės pirkti iš jšė Ji* t kituj*). $vęnčionių šiemet.
būdu irgi išsivysto į gir- niems, kurie už gėrimą:
Kiid dtat
’nvvSo 14
*1 d.
vyriausybės (30 proc. pi-,apskrityje būjs
statoma
;------------Laidotuvių direktorius, A. Marčiulaitis.
tybės paprotį. Vienas ra- dažnai gauna atsimokėti (
giau) statybos medžiagą, - naujų mokyklų (Strūnai- SULAIKYTA — UŽDAsėjas apie alkoholikus sa- ligomis. Naujausi fizioloturės samdyti iš savo lėšųĮty, Pažeiškėje, Jankiškėse,
RYTA
ko: “išrodo kad, vidutinis- gijos bandymai kas žirigšf
darbininkus
ir
tik
tos
su-Grikapėlejė,
Mielagėnuose,
kai imant 80% alkohilikų niš griauna nuomones, kut
/ t
mos, kurių savivaldybės Ęurviniškėje, Tverečiuje,
vyrų už savo alkoholizmo rids mėgina ginti alkohoApsidirbę su Šv. Kazi
nepajėgs sumokėti — bus Pivavaruose
įr kitur).; miero draugija, lenkai iligas tur i dėkoti gėrimo lio gėrimą šū saiku,
papročiams”. Kitas laiko
...
! kėjo. Ir sulenkėjo dau sumokama iš tų skirtųjų Braslaūjos. apskrity bus maši naikinti kitas lietu
VILNIUS
alkoholizmą ne tik dėl ap-; Įš patyrimo žinoma, kad
giausia tik tose vietose, pinigų. Tuo būdu norima statoma 15 mokyklų (Žy- vių organizacijas. Antai,
sinuodijimo kilštančia, bet prie daugelio ir mums nė- 100 Lenkiškų Mokyklų kur gyvena gudai, tačiau išspausti iš savivaldybių gūčiuose; Drujoje; Smai šiomis dienomis Švenčio
ir užkrečiama liga. Nuo- malonių dalykų galima Vilniaus vaivadijoje iki i lietuviškose vietose tauti loms statyboms galimai ■ voje ii* kt:) Dišnos apskri- nių apskrities vice-storasmonė, kad mažas alkoho- priprasti. Gėrimas švaigaf Girs-1 ta pranešė lietuvių ūkio
šių mokslo metų buvo nis susipratimas per tą daugiau lėšų. Jei iš skir- tyje — 13 mokyklų (Girslio dozos esą sveika ir tai- lų tik pradedančiam yra 2163 lenkiškos pradžios laiką dar sustiprėjo. Čia tojo milijono auksinu pa- tunuose,. Škuncikuose ir draugijos valdybai, kad
platinasi tarp labai nemalonus daiktas,
są ūpą,
stačius 100-tą Pilsudskio kt.){. Ašmenos apskrityje! jis šios dr-jos skyrius Dasu neapsakomu Ir po biskį nųolatai gerda- mokyklos. Prieš keletą ir buvo didžiausias aksti vardo
žmonių
mokyklų, dar liktų — 9.mokyklos. (Gudago- tinėnuose ir Kiškiuose su<greitumu — ji kaip limpa- masv taip pripranta,
kad metų buvusios gudų mo nas, dėl ko ministerių ka
Grąužišma liga eina nuo vieno į jau vėliau^ tik ieško pro- kyklos jau galutinai likvi binetas specialiai Vilniaus lėšų — mokyklų skaičius juj, Sniegiuose,, Grąūžiš- laikęs, o anksčiau' sulaikyrrUŽkitą.
gos įsigerti. Todėl ir sų duotos, gi lietuviškųjų ir krašto (ne miesto) sričiai dar galima būtų padidinti, kiuose ir kit.). Molodečno tų skyrių Pašaminej užLangė savo raštuose sa- saikų gėrimas yrą taip pat gi bepaliko vos viena-dvi. paskyrė vieną milijoną Apskaičiuojama, kad tų apskrityje bus statomos 8 darąs. Be to, Vilniaus Tra5^Sv.n ie^. s aros & u.z"
ko, kad kiekvienas, kuris'pavojingas, kaip įr be sai- Betgi uždarius privatiš- auksinų, įsteigti ten šimtą mokyklų statybai iš savi- mokyklos, Vileikos aps
ir po biskį bei su saiku ge- ko.
K. P. J.
kas lietuviškas pradžios lenkiškų tvirtovių — 100- valdybių kasų įplauks, knty - 11 mok Pastovų Daučiūnuose
šaitininku
I
vai^ Vilniaus Trakų stamokyklas, tenka jų vieto tą pradžios mokyklų. Vil mažiausiai, irgi apie mili- apskr. — 11 mokyklų.
Kun. A. T. (Samata) je atidaryti naujos — len niaus vaivadija, ne moky jonas zlotų.
—
....
Mokyklose bus pareng- : ros
tiįoš nutarimu uždaryVisos
mokyklos
bus
štatos
salės
vietos
jaunimui
įį
kiškos pradžios mokyklos, klų kūratorija, turėjo nui “Kultūros” draugijos
Du Vainikai
.
rodyti
vietas,
kur
tos
mo

tomos
pagal
vieną
planą,
1
susirinkus
lenkiškai
paskyriai
Gėliūnuose ir°Užnes mokslinio amžiaus
jų susirinki- upy.
vaikų kasmet po 10,000! kyklos turės būti pastaty- tik jų dydis nebus vieno-J dainuoti;
Kai viskas gerai einasi' “ Brangus ir šventasis didėja. Maža to. Jau da
’rą... Jie nepažindami savo turtingu namų, eina kaip
ir gyvenama pagarboje, '■ vainike, mano išganymo bar Vilniaus krašte 50.000
elgetos - ubagai ieškoti bedieviškų minčių nuotrupų.
tai daugelis krikščionių karūna
karūna ! Kaip saldi ir papa vaikų neberanda sau vie
Tai yra didžiausias nesusipratimas, tai yra nedovanožiūri Į pasaulio dalykus laiminta yra ramybė, ku tos pradžios mokyklose ir il
jama kaltė, tai stabų garbinimas. Izraelitų tauta,
visai iš žmogiškosios ap- rią duodi per misteriją, e- yra palikti analfabetizmo
Viešpaties išvesta iš Egypto nelaisvės, tyruose pasi
linkumos ir neatsižvelgia sančią tavyje dėl mūsų iš-. ' aukai. Be to, kasmet vai- i
(TĘSINYS)
statė aukso stabą ir pradėjo jį viešai garbinti. Tik:
į aukštesnį ir tobulesnį ganymo! Jis, per Kurio i kų padaugėja 10.000. Ea 7.000 ištikimųjų neklaupė prieš stabą. Ir mes, kurie
4. “zio
Aš turiu
žinoti, n-ą
ką priešai laau.
rašo.” Tiesą, J'
yra
-X.
uuiu <uuvu,
1“ , J ..'.t II
I
K.i V >3,..
t >.
paskyrimą. Tačiau, kai Kraują buvai nuraudonin-. šamose mokyklose yra 1tam tikras skaičius žmonių, kurių pats gyvenimo pa- laikome savę gerais katalikais, bukime tie Viešpaties
’ i f -skaityti
........................
ištikimieji, išdrįskime nehušilenkti bedieviškos spau
artinasi mirtis, stebėtinai, tas, kad man būtų gailes-. toks susigrūdimas, kad šaukimas
reikalauja
ir priešų spaudą,
ku
greitu laiku permaino sa- tingas tokiu pat saiku, dažnai prasilenkiama su i daktoriai, žurnalistai, visuomenės veikėjai gali savo dos stabui, sutraukykime tuos vergijos retežius, kuvo pasaulėžiūrą. Be to, kuriuo mano širdis persį- pagrindinėmis _ higie
šiuo ______
pasakymu_pateisinti.
Tačiau ir jie. pir-, priais
, n .o H skaitymą
.
______________
. , laiko daugelį surišusi nekatalikiška spauda.
, .. ...
daugelis skrupulingų žmo- pildo džiaugsmu, matant taisyklėmis. CSunkus juk moj eilėj turi žinoti, ką rašo katalikų laikraščiai. O KATALIKIŠKO LAIKRAŠČIO REIKALINGUMAS
ir mokytojo darbas, jei visiems kitiems žmonėms nėra reikalo žinoti, ką benių, nors ir visai neatsi tave!”
•
•
•
’
M
•
’
z
V
Prityręs mokslininkas ir žinomas literatas kuniduoda nuodėmingam gy Po to, atsikreipęs į ka kiekvienam tenka po 70 ir dieviai prieš Bažnyčią prasimano. Juk vaistininkas
gas
Dr: Schlich’aš taip atsako į klausimą, kodėl reiar mėgina nuodus, jam užtenka, jog žino, kad tai nuovenimui, bet trokšta ge rališkąjį vainiką, karalius daugiau vaikų klasėje.
Anfra, gal būt, švar-'.dai, ir dėlto elgiasi su jais kaip su nuodais. Ir mes kaliriga turėti katalikiškas laikraštis nemuose:
rai ir laimingai mirti. To Karolis V tęsė:
„
Neš. tik katalikiškoji spauda užstoja ir gina vie
biaušia priežastis, dėl ko taip turime elgtis su nekatalikiška spauda. —
kią skubią permainą savo
“Prancūzijos garbinga lenkų ministerių kabinę5. “Kiti laikraščiai yra geriau redaguojami”. Jęi- šumoje katalikų ir Bažnyčios religijos teises bei lais
širdyje turėjo Prancūzijos sis vainike, kaip dideliai
kartais ir ištikrųjų taip būtų, tai ar rastųsi užten- vi ••
•
. ,
.
i . . v..
valdovas, karalius Karolis esi pageidaujamas! Ta taš nutarė Vilhiaus kraš.
Nes
be
katalikiškos
spaudos
negalima
žmonėse
pamato katalikiškus laikraščius niekinti? Nie-,
V (1337 — 1380), kai jis čiau, kaip baisiai esi ne te įsteigti ir pastatyti 100 kamo
kados! Bet ištikrųjų taip nėra. Nors sunkios gyveni- palaikyti gyvą tikybinį gyvenimą ir apsaugoti juos
gulėjo ant mirtino patalo. apkenčiamas! Neapken naujų lenkiškų pradžios mo aplinkybės ir neleidžia katalikiškų laikraščių pa- nuo moralinio žlugimo pavojaus!
Karalius Karolis V, ma čiamas, taip! Taip labai ir mokyklų, tai lenkiškumo daryti visiškai tobulų, bet vis dėlto, dėkui Dievui, jau
*katalikų
1■
*---Neš ji viena tegina viešumoje
principus
tydamas, kad baigiasi jo visai neapkenčiamas esi, stiprinimas Vilniaus kraš turime pakankamai katal. laikraščių, J-—'- redaga- mokyklos, labdarybės, jungtuvių; šeimos, darbo ir
kurie
gyvenimo paskutinė va nes tavęs nešiotojo sielai te. Praėjus beveik 17-kai vimo žvilgsniu gali mus patenkinti. D•ažniaūsiai
l
apie prideramo atiyginimo klausimuose!
landa, maldavo, kad jam ) r kunui užkrauni sunkė- metų nuo to laiko kai Vil katalikiškų laikraščių redagavimo netinkamumą..kal
Nes be tokios spaudos negalį išsilaikyti ir sėk
būtų pristatytas erškėčių nybių ir rūpesčių, o sąži niaus kraštas pateko į len ba tię, kurie net į rankas tų laikraščių nėra paėmę. mingai
............. kovoti draugijos,, organizacijos
_____
ir politinės
«_ L-------- ---------------------šventasis vainikas, kuriuo nei baimių ir kankinimų, kų rankas, jis vis dėlto tik
6. “Man nereikią dienraščio, man gana sąvaitrąš- partijos, kurios remiasi krikščioniška pasaulėžiūra!
ne vi. . informuoja
. ~
.....
Išganytojas buvo vaini net ir pavojų prarasti am labai maža dalimi tėSulen- čio”. Žįhoma, n£r visi gali
_ dienraštį užsisakyti,
.
Nes tik ji viena teisingai
tautą apie
kuotas, ir kurs tada buvo žinąjį išganymą. Kiekvie binei žvakei, ir mes įsiti- siems jo skaitymas yra prieinamas. Tačiau, kalba yra katalikų reikalus bei klausimus, pav., apie misijas
laikomas Paryžiaus kate i nas, kurs gerai apmąsty krinsinie, kad kentėjimų apie tuos, kurie savą laiko inteligentais. Kiekvienam šahtykiuš valstybėš su Bažnyčia, Bažnyčios persekiodroje; taip pat pageidavo, tų visa tai, paliktų tave ir skausmų vainikas yra bent kiek daugiau, apšviestam katalikui katalikiško jįmUs( §v: Tėvo veiksmus ir t. t.!
”sų tOUuS “gertmnSa: I
Nes be
* ginimosi ir
kad jam būtų atneštas ir dulkėse ir niekada nepa ramybės vainikas kiekvie
Nes
ir puolimo ^klo
ginklo savo
savo spaudo.
spaudos
Žiu
”
tiS
’
’
g
agnyje
priiygtuine
nuginkluotai
kariuomenei
ir pa
karališkasis vainikas, ku keltų, kad uždėti ant savo nam žemiškam keleiviui,
tektume mūsų priešų rankosna!
ris buvo laikomas Šv. De galvos!”
kuomet auksinis žemiškoLabai
rimtai
reikia,
abejoti
tų.
žmonių,
katąlikišnio vienuolyne.
Taip kalbėjo mirštantis sioš linksmybes ir laimės, raštus. į^ėtik^ta^s^į^
Prisitaikant mirštariciu karalius Karolis V, Pran turtų ir garbės — troškiI
karaliaus
troškimui įr I cūzijos valdovas.
taps pavojusse nerandą,
jiems nekenkią.• Atsakau:
Kas myli pay
Jmų vainikas
---------- ——
~
’
' V
.
■
^.2 ii.
’-.Lt Ji; vfjLLd karu- vojų.jame pražus”. C!Sakosi,
nl,Aa4 iki
kad paskutinį kartą jį pa Ir, iš tikrųjų, ties mirti ga
ir LĮL
neapkenčiama
tai nėkenkią... MelUOji! ,b VenlOVe ‘ .
galinu
Kenkia,ir tau pačiam ir tieriiš kurie niato Uve ii* gir-1.... Neš tik katalikiškos spaudos pagalba galimi
tenkinti, Paryžiaus arki nu patalu, žybčiojant gra- na
di skaitantį. Ar jau tavo, bi-olku, siela yra tokia pigi,
ir kovoti su vyriausiąja prieš Dievo kąra
vyskupas karaliui atnešė
icad ŪŽ
už kelius centus ją velniui
velniūi parduodi?!
patdubdi’! r
‘ ;'7^.
antikatalikišk:
kad
|lųą, nukreipta galybe su neutralia ir antikatalikiski
erškėčių šventąjį vainiką,
Kad katalikų tarpe gali tarpti ir plėtotis bloga,
blbįa, .sPaui5t £,';arb*žc.
u’;-vt ar. -1 ua j
i
v•• j -- ■■• -•
t.
o v. Denio vienuolyno aba
krikščioniškus papročius bei dorovę naikinanti
nokinanti ir ti-Į
tį-Į .,_^s ^talikiskpp
katahkiąkon .spauda
^pauda gali
gali dažniau,
dažniau, negu,
negu ku
ku
tas atnešė auksinį karališ
U £11
E
keiima
griauianti
sDauda,
mes
patys
katalikai
esame
šhkyklos,
skelbti
Dievo
tiesas
valgyklose
kejinią griaujanti spauda, mes patys katalikai esame.J~
. ..
kąjį vainiką.
A. L. R. lt. RtL.fi
„
,___ , ______
kalti.
Nemaža
yra
katalikų,.panašių
į
Pilotą,
kląūsiąri^ellk^huose,
tramvajuose,
ofisuose,, fabrikuose, sei
Ašaromis akyse ir gi
čių: kas yra tiesa? ir tos tiesos ieškančių nekatalikiš- riidsė!
mosešiuomi skėlbšiįhė įogei 1.1
liausia pagarba, karalius
Nes, pagaliau; Bažnyčia savo kovoje prieš neti
‘nijim'o 25 mėtų
Karolis V priėmė Išgany- sivienijiirio
irifetų Jubitiėjiiiiš
Jųbijiėjįiiiš SėinjiuB. Jvykš Sv. koj spAūdoj ir pačią tiesą pasmerkiančių nukryžiuoti.
tojo Kančios erškėčių vai- Kazimiero Parapijos šaleje ttorcester, Mass., sekiria- Nemaža, ^ra ir tokių katalikų, kurie į visą žiuri Ėro- kėjimą yrą reįkalingą spaudos, kaipo ginklo ir iš jos
’ pašaipa ir išdidumu. Jie patys mano esą išmintin kaip iŠ savo dešinės rankos, laukia paramos!
mką.Jr jį pasidėjo auksvisos pigiųjų
kuopos ragiį^oš pH- giausi ir žiną, ką skaityti, kas gali būti jiems riaųdin- . , Visiems išvardintiems ii* Įianasiėmš uždaviniam
ciau salia savo galvos, o siųsti į Šeimą kodaųgiaūšiai atstovi!. Payieniąi, pro? ga ir žalinga. Yra
-Vi
takte», atlikti tinkamiausia yra kasdieninė spauda — dien
katalikų ir į ^panaSių.
Judą paųąšių, kur:
karališkąjį vainiką jis į- fesionalai, kuriems Blaiyybeš įdeji brangi; širdingai 30 ____jnnių
sidabrinių pasiryžę parduoti visus savo įsitikini
jsiti
 raščiai. Sąvąitraščiai, sekmadieniams taikomi, negą!
sakė, kad padėtų jo kojų kviečiami Seime dalyvauti.
nes _greitas reagavimas į pasirodančiu
muš
jr
Švenėiaiišius
dalykuš,^
.
:
.jos- pavaduoti,
mus ir Švenčiausius dalykus.
- --"_w - . ■ •
. J ••
■ •' ' r
Ruoškimės prie iio Jubiliejinio Seimo visi. Lai
gale.
Daugelis katalikų skaitydami bedievišką spaudą, priešų spaudoje, (dienraščiuose) puolimus yra gali
Ir tada pamaldus mo- jis atbudinš visaą užsnūdilsias Blaivininkų kuopas ir nustoja savo kaipo kataliko savvgarbos. .Jie skaito, — ■ tik tokioje
pat spaudoje,
diehraščiiipse...^^sta
. .-.r.
.
.veikląjįoplačiausiai.
kkip
matėme,
Koks
yra
gyvas
reikalas
turėti katali
narka meldėsi prieš erš paskleis Blaivybes
mano
daug
žiną
apie
religiją,
o
isfikrųjų
nieko
nežino
’
"
Kun. Step. Kneižis, Dvasios Vadas
kišką
laikraštį
namuose.
—
kėčių vainiką perimančiu
iš Bažnyčios istorijos, nežino apie jų gilų, mokinimą,
Kun. A. švedas, Pirmininkas
(Bus daugiau)
balsu:
nieko nežino apie katalikišką meną, mokslą, literatuV. J. "Blavėckas, Raštininkas.
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kelionės išlaidų, nes už
juos sumokėjo tam tikra
KAS GIRD
I LIETUVIŲ
bendrovė, kuri rinkdavo
kandidatus į svetimšalių
KOLONIJOSE
legioną. Būsimiems ispanų
svetimšalių legiono karei
3nFnngpaSr=^OTair:mauan>MB
viams teko pergyventi
daug sunkumų Afrikos
pakraščiuose. Jie išlipę
Ceutos uoste. Turėjo pėsti
T
, lankytų j jų sokius rugsežygiuoti net apie 150 kilo
„ ,
7 ‘
_. „„jo 19 d., Methuen, Mass.
metrų į pulko štaba. Tada
Sekmadienj, rugsėjo 27( Susirinkimo posėdį tvarkarštis siekęs iki 50 laips
A„n?lij°S k« pirm. Vincas Kereišis.
nių ir juos labai vargino.
L. Vyčių pusmetinis suva
Koresp. M. Y.
Pagaliau, po kelių dienų
žiavimas Worcestery. Po
LITUANICOS ŽUVIMO VIETA, čia 1933 m. liepos mė? 17 d. ties tėvynės Lietuvos rubežiais, Vokietijos žemėje,’Solkelionės, keturi Europie
sėdis prasidės 1:30 vai. po
dino miestely, žuvo Darius ir Girėnas, didvyriškai pasiruošę ir perskridę Atlanto vandenyną. Dabar toje vietoje Lietuvos
čiai
užsiregistravo pulko
Aero Klubas gražiai sutvarkė ir pastatė kuklu paminklą.
pietų, Šv. Kazimiero par.
štabe.
svetainėje, Visos kuopos
kuri
traukime,
pusė lai- vietą ir persikraustė gy- Į IfTI I \/l Al I2PANH
’ Lietuvos į Prancūziją lau Neseniai mūsų tautietis
teprisiučia kuodaugiausiai 12 LIETUVIŲ ORGANIduodamosiventi
čia
jau
prie
pat
lieIIMI
I
Ji
Hlt
J
O
il.
i
mės
tiems
bus
kų darbams vyko nemažas Brazdžiūnas parašė gimi
Valdyba. • ZACIJŲ LIETUVIŲ
atstovų.
ir
moterų
Bus
dovanos,
tuviškos
mokyklos,
tarp
skaičius darbininkų. Vieni nėms laišką. Jis rašo, kad
DIENA
Tarpais bus andriejiečių. Bet čia jis la
lenktynės.
jų ten įsigyveno ir per me po vienerių metų jau bu
prakalbos,
žaislai
ir
dai
bai nusivylęs — jam neno
tus uždirbdavo po 1000 —
Sekmadienį, rugsėjo 20,
Iš vynuogių laukų į Ispa 1500 frankų. Gavęs iš sa vęs tikruoju ispanų sve
nos.
Pažymėtina,
kad
šei

rėjo
leisti
atidaryti
krau

š. m. Romuvos parke,
timšalių legiono kareiviu.
Antradienio vak are, Montello, Mass. įvyks 12 mininkės smarkiai ruošia tuvę tame name, kurį jis niją. Vilniečiai Guobiai ir vo draugo laišką, susigun Jiems ne kartą tekdavo
rugsėjo 1 d., Šv. Kazimie lietuvių organizacijų Broc- si ir gamina įvairių val naujoje vietoje pirko, to kaunietis Brazdžiūnas — dė važiuoti į Prancūziją ir žygiuoti į Maroko gilumą
ro parapijos salėje Vyčių ktono ir apylinkės lietuvių gių, o vyrai sunkia vynuo dėl, kad toji vieta neva y- ispanų svetimšalių legiono Kauno darbininkas Motie raminti vietos mahametogių sunką.
ra taip vadinama: Resi- kareiviai. Žygis 50 laips jus Brazdžiūnas. Po kelių nų, kurie dažnai sukildavo
103 kp. turėjo mėnesinį diena.
susirinkimą. Kuopos pir Ši diena yra rengiama Todėl gerbiamieji biznie dential Section. Kitas as nių karštyje. Stiklinė van mėnesių jis jau buvo Pie- prieš ispanų vyriausybę.
mininkui Jonui Kuprevi su turininga programa, riai ir profesijonalai ir vi muo būdamas vietoje po dens — 10 pezetų. Smėly tų Prancūzijoje ir dirbo Svetimšalių legiono da
je kepa kiaušinius.
čiui sergant, užėmė jo vie Šios programos pradžia si lietuviai yra nuošir no Pūko, beabejonės, būtų
vynuogių laukuose.
lims i tokius sukilėlių kai
tą vice - pirm. Juozapas yra lyg kariška šventė. džiai kviečiami atsilanky nuleidęs rankas... būtų pa 1926 — 1929 metais iš Pirmaisiais metais Braz mus tekdavo eiti pirmie
džiūnui visai neblogai se- siems. Vandens ar vyno
Vaitonis, kuris pradėjo 1 vai. po pietų bus Ame ti į šį parengimą, nes bus sidavęs nelemtam nusivy
dovanos už limui, bet jis ne; jis šoko Vaikų Darželio mokyklos kėši. Jis per mėnesi uždir- kiekvienas kareivis gau
susirinkimą malda.
rikos ir Lietuvos vėliavų duodamos
atėjimą į parką — $15, atkakliai kovoti ir galų užbaigimas buvo rugp. 14 bdavo po 200 — 300 fran- davęs tam tikrą buteliu
Protokolą perskaičius, iškilmingas pakėlimas.
sekė raportas iš Vyčių 2 vai. p.p. orkestrą pra $7, ir $2.50. Į parka įžan gale tapo pergalėtoju — d.; buvo suruoštas bankie- kų, o be to. dar gaudavęs ką. Tačiau to nepakakda
seimo, kuris įvyko Provi dės groti lietuviškus ir an gos nebus, automobiliams Šeštadienį, 12-tą rugsėjo tas su programa ir vaiku- butą ir maistą. Tačiau ne- vo. Kalnuose, kur vandens
, vieta bus dykai. Ar snigs formaliai atidarė puikia čiams klebonas kun. J. B. ilgai buvę toki geri laikai. nėra, vietos gyventojai už
dence. Raportą išdavė da gliškus šokius.
linai Antanas Giedraitis 4 vai. p.p. prasidės BE- ar lis, o piknikas bus. Vi krautuvę adresu: 609 N. Končius išdalino dovanė- Prancūzijoje tain pat atši vieną stikliuką kaž kokio
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, jos studentė n-lė L. Šie- metais išvvko i Ispaniją. Markūnas.
jomis
pradės
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TEL. Norwood 1503
komitetą įeina p-lė Ona turime tiek daug palankių prie- siųsti savo vaikučiu į lieMontello Office:
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Dr. A. Juška
matomos. Per žiūroną ga šiai į Jono vabalėlius va
mažiau gilias, atsiradu
saros naktį.
lima buvo įsitikinti,
sias per apleidimą iš ma
no prietelių pusės.
Ar Kariasi Nauji Pasauliai Visatoje? kad naujosios žaigždės Naujosios žvaigž dės
, Per neišaiškinamą nuoyra paprastos žvaigždės šviesumas, arba ryšku
(Iš angliško vertė
nekantrumo, susierzinimo, bodumą, kurs apima vidutrumpam laikui dėl ne mas, maksimume padidėja
Kun. Ant. M. Karužiškis). piktumo jausmai, . kurie jiniausias mano sielos gel- Žinome, kad nauji kos- Kristų vienoje dangaus žinomų priežasčių sušvi- 10—20 tūkstančių kartų.
miniai kūnai pasirodo ne vietoje jis pastebėjo žvaipasprunka iš manęs prieš mes.
Pažymėtina, kad šituo at
tusios.
tik
saulės
sistemoje,
bet
irgždę,
kurią
žinojo
ankštuos, kurie laikė mane be- Per nuovargį, kurs daro tolimose žvaigždžių erdvė- čiau tikrai nebuvus. Kad Įsivaizduokime žvaigždę veju daugumas naujųjų
XLV.
veik šventuoju. Taip, atei- mano darbą nuobodų, sun se. Saulės sistemoje to- lengviau pastebėtų ateity mūsų saulės didumo. Bū viena į antrą labai pana
Tačiau retkarčiais
kite; jūsų pasiuntinystė kų, ir skaudų.
Maži Kasdieniniai
kiais, tik retais atvejais naujų žvaigždžių pasiro- dama neperdideliame 30 šios.
pasitaiko
tokių naujųjų,
yra
padaryti
mano
sielą
Per
paže
minim
us
pakyIštyrimai
tematomais kūnais yra dymą, jis visas esamas šviesmečių atstume, ji bū1- kurios imair milijonus
kar
gražesne, malonesne, Die- Jančius iš įgimtos ydos, iš kometos. Jos keliauja la- Į žymesnes žvaigždes susi- tų tik tik matoma be žiū
Šiandien mes apsirube- vui; skubinkitės, skubin- nelaimingo
tų
labiau
šviesti,
negu
bu
atsit i k i m o, bai ištįsusiais keliais ir žymėjo tam tikrame rono žvaigždelė. Dėl neži
žiuosime prie šių: prie tų! kitės tą atlikti.
kurs sukelia pajuoką, ir iš gali būti matomos net ir sąraše. Tačiau neturi- nomų priežaščių štai neti vo švietusios prieš tai.
mažų ištyrimų, kurie kas
kaltės, ypatingai, kuri y- pro žiūroną tiktai tada, me žinių, ar Hipparchui kėtai pakyla tokios žvaig Tokias nepaprastas žvaig
II.
dien, kas valandą, kartais,
ra daugiau medeginė, ne kai prisiartina už kelių de- teko matyti dar bent vie ždės šviesumas, sakysim, ždes astronomai ėmė su
puola ant širdies, proto, Jie tarnauja
padaryti
ma•
U
U U •
V '
dorovinė yda. Štai šbučių ar kelių šimtų mi- na nauja žvaigždė.
10.000 kartų: ji sužiba, pernovomis vadinti. Su
pačios sielos, kaip tas van ne geriau ir labiau panašų kaip duosniai
pernovų spindėjimo galia
Iijonų kilometrų prie sau-'į Po
po Hipparcho dar daug kaip 10,000 saulių! Tokia pasidaro tokia milžiniška,
dens lašas, kurs atima pe
1 Jėzų Kristę.
darys mang panašų j
lės ir žemės. Visiškai kito- »kitų dangaus
*
..... y-iI žvaigždė tada imtų spin kad saulės šviesa greta
teliškės sparno skaistumą, Štai mano pavyzdys, Jė- zų!
stebėtojų
niški yra žvaigždžių siste, ra matę keistą naujos dėti šviesiau kaip Vakari jos būtų visiškai nežymi.
kaip tas dulkės trupinėlis, žus Kristus!
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jūkurs suteršia kvietko gro Jei aš nebūsiu panašus į Sų našta ant mano sielos, mų naujieji kūnai, vadina žvaigždės užgimimą. Vie nė (arba Aušrinė — ta pa Yra užregistruota super
i
mi naujosiomis žvaigždė ną iš ryškiausių pavyz ti Veneros planeta). Pras novų, kurios buvo kelis
žę.
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_
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škinys, galėjęs sukelti ne ^“g^. sušvitimas ir I Pavyzdžiui,
pereina visa kas yra jaut-^PŪti Panašūs i Jėzų Kris'j Ateikite, maži erškėčiai,!graikų’ astronomas Hipnaujosios žvaigž
vienų tik astronomų susi sudaro
dės
reiškinį.
1885 metais labai tolu
riansia
širdvie ir
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riausia sieloie
sieloje, širdyje
ir !j Aš» ži
ištikro, kad, į įsmeigti į mano sielą kar- parchas. 134 metais prieš i domėjimą. Ji buvo pasida-;
moje
Andromedos siste
čių
ir
kartais
žiaurių
žo1
jausmuose, ten pasilikti ir negaliu padaryti ką Jėzus
riusi ryškesnė už visas ki-l Tad naujoji yra visai
moje, kuri pro žiūroną
atlikti savo naikinimo, ap- padarg> betj kaip Jis aš džių tosios su kuria gyve- myse ir tą piktą nuo
. . kurio
.
tas
žvaigždes
ir planetas.
kas kita, kaip kometa.
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nu;
nedoro,
neapsigalvojuJis
užlaiko
mus,
atrodo kaip spiralėn su
valymo, sudarymo darbą; galiu būti meilus ir kan
Ją
buvo
galima
matyti
net;Naujosios
atstumas
nuo
to skausmo, kurs daro iš trus su asmenimis arba šio, neatsargaus liežuvio triai priimtas, mes atver- ir dienos metu. Spindėjusi žemės pasilieka tas pats suktas ūkas, ir iš kurios
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neįsileisti.
Moti
gerti degtinę. Jie net
tuvos vietą, pravažiuojant
tantį mūsų tautos darbuo- Jįų, įvairių poezijų, apolovieškeliais, plentais, ]prie terims buvo užginta į kar-' degtinę pristatinėdavę į
to.ją, senelį kun. J. Židana- getikos, pamokslų vadovėsenu kaimų, dvarų, mies- čiamas vaikščioti. Pasigė- namus ir duodavo į kredivičių, kuris Amsterdame jį. kaikurios dar tebeguli
užtinkam baigiančių I rusio vyro, sūnaus turėjo tą. Užtat, vos sulaukę jagyvena jau 33 m. ir jo rankraščiuose. Tikimasi,
Nes Dabar Dar Galite Gauti telių
griūti pastatų. Retas kas laukti lauke, kada šinko vų kūlimo meto, jie va
nuopelnai yra neįkainuo- kad neužilgo ir jos pasirojami, nes jis atvykęs į čia dys spaudoje. Nors kun. Pigiau Einant Apdraudos Planu pagalvoja apie tų pastatų rius jį išmesdavo už apy žiuodavo pas ūkininkus
atsiradimą, bei jų liūdną kaklės. Vėliau, dvasinin atsiimti užmokesnį ru
prieš 33 m. daugiaus nie-j J. žydanavičius jau turi
galą. Vietos žmonės to kai buvo davę parėdymą, giais. Už kreditavimą deg
ko nerado, kaip tik iškri- į su virš 70 m., bet dar savo
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mis. Apie jas turi ir pasa- duoti suolą nusigėrusiam neaplenkdavo net bernų
Atvykęs suorganizavo vo tautai pasidarbuoti.
samdinių. Šitie vogdavo iš
kų sukūrę. Pasakoja, kad .išsimiegoti,
Šv. Kazimiero parapiją,] Kun. J. Žydanavičius ySouth Boston, Mass.
ir dabar prie senų karčia-' Kad karčiamose būtų gaspadorių viską ir nešdanupirko nemažą sklypą že ra netik didelis tėvynės
Telephone SOUth Boston 4500
mų velniai „_i_x
naktimis kad linksma, šinkoriai pasi- vo šinkoriui, kad tik galėmės prie didžiosios miesto mylėtojas, bet ir karštas
gauti degtinės.
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šoką,
panaites ve kviesdavo štukorių. Mešgatvės Main St. su dvieili patrijotas, nes Amsterda
džioja, viens kitą jodinėja, kininkai atvesdavo šok-’ Buvo karčiamų, kurios
aukštų mūro namu dėl mo bažnyčioje vartojama
klebonijos, pastatė puikia vien tik lietuvių kalba. Jis mą. Džiaugiamės ir kons- nekantriai. Visi lietuviai griežia armonikėlėmis ir dinti meškas, stipresniems stovėjo parubežiuose. Jos
didelę mūro bažnyčią ir sako: “Ar mes ne lietu tatuojame faktą, kad lie- turėtų ateiti ir jos pasi- sutikę vėlai grįžtant pake leisdavo su jomis eiti im- taip pat buvo žydų rankoleivį kviečia į karčiamą iš tynių. Ir jei kuris nugalė- se ir skaitėsi pelningesnės,
mokyklą (bažnyčioje sė viai, kad vartotume sveti tuviai netingi ir dirba, bet klausyti.
gerti. O kada toks užeinąs davo mešką, gaudavo pus- Į jas vaikščiodavo kontradynių yra dėl 1000 žmo mą kalbą bažnyčioje”.
man toliau gyvenančiam
i karčiamą — išeinąs la
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yra
bažnyčiai
už

torius ir didelius vargo
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nai. Grįždavo žmoneliai nalistai, čigonai. Papirkitų geriau sujungti visas UŽKVIESTAS Į PAŠAU
Seserų dviejų aukštų mū- dos stogas ir jau keliamas lietuvių jėgas ir vesti LIO EKONOMINĘ KON tas arklio mėšlo, ragų, sulaužytais šonkauliais, nėdavo sargybas ir čia pat
iaučių uodegų ir kitokių Būdavo karčiamose viso- išgerdavo magary č i a s.
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vo kapines ir parką. Tam kas parapijos parke per tai manau su mano nuo Pasaulio Ekonominė bei liūdnos atminties pamink kitais gyviais, Kada toki tu puikiai ėjo ir žvalgybitikslui netoli už miesto
dienas
sekmadienį mone sutiksite. Nes kur Finansų Taryba (World las. Lietuvis, vilkdamas štukoriai aplankyd a v o, ninku pareigas. Jau nuo
(tik už pusantros mailės) i^ugs. 6 d. ir pirmadienį vienybė, ten galybė. Lie Economic and Monetary sunkią baudžiavą, karčia- žmonės iš dvarų, kaimų seniai buvo garsios Žaganupirko 50 akerių gražią (Labor Day) rūgs. 7. Per tuvos istorija gal geriau- • Council) užkvietė P. Dauž- mose skandino sielvartą bėgdavo lyg į atlaidus, rėš, Joniškio, Viekšnių ir
ir tarpusavyje Skuodo karčiamos.
farmą, aukštesnėje vieto-]abi dieni žmonių gan daug šiai įrodo kaip mums vie vardį, Lietuvos Gen. Kon ir naikino turimą turtą. Publika
sulą
a.
i.
dalyvauti
Pasau

je įtaisė kapines, vidury atsilankė.^ Taigi galima nybė reikalinga.
Įdomu, kaip atrodė seno- lenktyniaudavo, kas rdau- j Tik Vyskupas Motiejus
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nemažai.
statomos mūrinės ir dide- degtinės,
mūro koplyčią,
kurioje
prasidedančioj New Yor- lės. Turėjo didelius užva- Turtingieji dvarininkai, kad lietuviai tiesiog ėmė
kaip kada yra laikomos Sesutės Pranciškietės
masiniai gerti degtinę,
ke š. m. spalių mėn. 14 d. žiuojamuosius kiemus. Vi- norėdami
pasijuokti iš buvo paskelbęs karčiamišios. Kitame šone įreng jau parvyko ir pradės vai
ta gražus parkas, pasta kučius mokyti. Laimingi ATVYKSTA OPEROS ir po to susirenkančioje sas gyvenimas maišėsi baudžiauninkų prasimany- moms griežtą kovą. Imda
tyta didelė, graži šokių sa vietos lietuviai ir parapi ARTISTE ONA KAT- kiekvieną trečiadienį ir Į viename arba dviejuose davo šposų. Pasakoja, kad vo iš žmonių bažnyčiose
ketvirtadienį kol bus iš-] kambariuose. Karčiamų a- vienas dvarininkas, rodos,
lė ir kitos reikalingos pa ja turėdama savo parapi
KAUSKAITE
diskusuoti ir atitinkamai tidarymo ir uždarymo lai- nuo Eržvilko, mėgdavęs priesaiką, girtuokli a m s
talpos dėl piknikų, ir mo jinę mokyklą.
Šiomis
dienomis
Hart

skirdavo bausmes, rašė
suformaluoti įvairūs pa
Svečias.
toras elektrikai gaminti,
fordo anglų laikraščiuose saulio ekonominiai klausi kas nebuvo nustatytas, nuo ryto ligi vakaro sėdė- knygas ir platino blaivy
Čia dieną naktį virė gyvas ti karčiamoje. Atsinešęs bę. Dvarininkai ir* šinko
kuris vakare apšviečia
tilpo lietuviams labai ma mai.
parką ir farmos triobeloni žinutė, būtent, kad i Konferenc i j o s dieno gyvenimas. Maišėsi žmo- daug pinigų siūlydavo: riai, matydami, kad iš jų
sius. Farmoje kaip gyveNew York Metropolitan tvarkėje numatoma šim nės, šinkorius mikliai pa- įkas pabučiuos į kojų pirš- rankų gali išslysti biznis
davinėjo degtinę. Degtinę tus, gaus tiek ir tiek pininarna sai namas, taip ir vi
Operos žvaigždė lietuvaitė +tas įvairių
- - .
LIETUVIŲ RADIO
klausimų bei pardavinėdavo kvortomis, gų. Vargšai baudžiaunin- irgi kovojo su Vyskupu
si triobesiai nauji ir tvar
Ona Katkauskaitė kitą probiemų
Valančium. Ta kova buvo
KONFLIKTAS
koje. Taipgi yra užsodin Waterburvj lietuviai šio mėnesį (Spalių - October) kasi apiei. Klausimai su- puskvortėmis ir gorčiais. kai bučiuodavo. Sako, kad didelė ir smarki.
Tsb.
Karčiamos visada būda- kartą dvarininkas pinigų
tas didelis gražus sodas iš mis dienomis ypatingai atvyksta su Tito Scipa
500 medelių, iš kurio bus subruzdo veikti, ypač oro koncertuoti, kuri rengia rių ekonomistų ir finan- vo pilnos žmonių. Į jas už- pagundon įtraukęs net pa
nemažas pelnas parapijai. bangomis. Prof. Aleksis Bushnell Memorial, Cani- sistų teoriją ir apie įvai sukdavo iš tolimų vietų t į žandarų viršininką. Šis NAUJI BOLŠEVIKŲ
ŽYGIAI
Tomis visomis brangiomis senai veda lietuvišką pro tol Avenue, Hartford. Ct. rių politikų bei valstybių svečiai; duodavo pailsėti išbučiavęs kojų pirštus, ir
vadų
pasiūlymus
ekonomi

kelionėje išvargusiems ar- iš čiabato išgėręs puskvornuosavybėmis džiaugiasi grama. Dabar per apie 10 Tai bus pirmutinis Onos
Pastaraisiais mėnesiais
ir gėrisi netik vietos lietu savaičių Mikas Verbickas formalis recital - pasiro nes problemas išrišti ir kliams ir patys sušildavo, tę degtinės.
pasaulio
karus
eliminuoti.
viai, bet ir svetimtaučiai. gabiai vedė 15 minučių dymas Hartforde . Lietu
Čia nuolat alkūnėmis tri- Yra įdomu žinoti, kas Rusijos bolševikai su ne
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