r

DABARTIES
BILDESIUOS

Katalikų pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.

Leonas XHI.
Pirminiai balsavimai praėjo.
Daugumoje išrinkti tie patys
kandidatai. Naujosios partijos
kandidatas į Senatorius Massachusetts valstybėje gavo 37,186
balsus, kas labai nustebino di-Į
džiųjų partijų lyderius. Dar re
viena iš mažesniųjų partijų nėra
surinkus tiek balsi]. Be to adv. ■
Thomas O’Brien tik prieš pati
linkimus sumanė kandidatuoti į
Senatorius. Jo nei vardo nebega- i
Įėjo įrašyti į balotą. Unijos par
tijos kandidatai į reprezentantus
beveik visi laimėjo.
Massaehusetts valstybėje iš De-;
mokratų partijos laimėjo šie kan- į
didatai: Gubernatorius — Charlev Hurley; Senatorius — James
M. Curley: Leit. Gubernatorius—
Francis E. Kelly. Iš Respubliko
nų partijos laimėjo šie: Guber
natorius — John W. Haigis;
Leit. Gubernatorius — Leverett
Šaltonstall; Senatorius — Henry
Cabot Lodge, Jr.
National Union for Sočiai Jus
tice remiami kandidatai kaikuriose vietose balsais pralenkė se
nus žymius politikierius. Pavyz
džiui. Agnės C. Reavy. kandida
tas į Kongresą iš 2-ro Springfield
distrikto supliekė senus politikie
rius kaip tai: Senatorių McKeoįvn, reprezentantą O’Connell
ir Granfield.
Taigi National Union for So
čiai Justice remiamiems kandida
tams yra gera proga laimėti ir.
lapkričio 3 dienos rinkimuose, j

Tada gal dar lengviau, nes abie-j
jų didžiųjų partijų balsuotojai Į
galės balsuoti už tą patį kandi-j
datą. Yra nemažai piliečių ir vie-.
noje ir kitoje partijoje, kurie no-;
ri permainos.
Maine Valstybėje respubliko
nai laimėjo visas svarbesnias vie-!
tas. Bet dar nereiškia, kad pilie-1
čiai norėtų išrinkti respubliko
nišką valdžią visoje šalyje. Maine
beveik visuomet buvo respubli-j
koniška, taigi nėra ko stebėtis, j
kad “naujos dalybos” laikais
nebeišrinko demokratų kandidato į
į Senatorius.
Šių metų prezidento rinkimai I
bus įdomūs. Naujoji Union parti
ja lošia labai svarbią rolę Jung. i
Valstybių politikoje.
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Iš Šv. Vardo Draugijos
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Nacionales Konvencijos
(Kun. P. Virmauskio Telegrama “Darbininkui”)
NEW YORK, Rugsėjo 17 d. — Laimingai atvy........
.
kau. Laivu vyko kun. Jonas Skalandis iš Peabody,
Sukilėliai Planuoja Badu Mass. su savo delegacija, desetkas kunigų, šimtas paNumarmti Raudonuosius saulionių profesijonalųJ ir darbininkų. Visi labai 1su
------------I interesuoti šv. Vardo Dr-jos nacionale konvencija.
SAINT JEAN DE LUZ, Pran Laivu iš viso važiavo 300 pasažierių. Vasaros metu
cūzija — Gen. Emilio Molą, ku tuo pačiu laivu važiuoja 800 pasažierių.
ris su savo kariuomene užėmė
Oras New Yorke šiltas, šv. mišias atsilaikiau pas
irun ir San Sebastian, pasiuntė
kun.
šeštoką, Aušros Vartų par. bažnyčioje, Broome
savo kariuomenę j Zaragoza ir
St., New York. Kun. šeštokas ką tik grižo į namus po
Madrido priekį. Gen. Molą pla-j
nuoja nepraleisti pravežti maisto sunkios operacijos ligoninėje.
Po mišių nuvykau į Šv. Patriko Katedrą, Fifth
nei amunicijos sausžemiu ir jūra,j
Avė.,
Nevv York. Katedroje buvo apie 4,000 žmonių,
kad raudonieji, negaudami mais-!
to, badu išmirtų šiaurinėje Ispa tūkstantis kunigų. Skaitė Šv. Tėvo, Popiežiaus Pijaus
nijos dalyje.
XI laišką. Po pietų Įvyko konferencija. Lietuvių daly
Gen. Molą kariuomenė, užėmus vauja daug.
San Sebastian, tuojau sulai k >"
Ryt (penktadienį, rugsėjo 18 d.) pasaulionių die
laiveliais susisiekimą su Prancū na. Vakare šv. Valanda. Randall’s Stadiume atrodo
zija. Tik kariniams laivams leis kaip Eucharistinis Kongresas, šeštadienį, rugsėjo 19
ta stovėti Ispanijos pakraščiuose.
d. jaunuomenės diena. Sekmadienį, rugsėjo 20 d. ben
Baskai pirm negu sukilėliai už
drai visų, konvencijos užbaiga Stadiume. Daug daly
ėmė miestą San Sebastian priver
vauja
katalikų ne narių, moterų ir nekatalikų. Graži
tė anarkistus atiduoti to miesto
valdžią į jų rankas. Kitaip, anar- ir įspūdinga katalikų demonstracija.
k i štai būtų San Sebastian miestą'
(Ketvirtame puslapyje telpa platesnis šv. Vardo
sudeginę.
Dr-jos nacionales konvencijos, jos įsikūrimo ir gyva
Baskai nacionalistai kaltina a- vimo aprašymas. Red.)
SUKILĖLIAI APŠAUDĖ
SANTA OLALLA

1928 metais Lietuvos nepriklausomybės dešimčiui metų paminėti visa
me krašte buvo pastatyta daug laisvės paminklų. Prie jų dabar įvairių šven
čių proga renkasi žmonės pagerbti žuvusių dėl Lietuvos laisvės. Vaizdelyje
matome Lietuvos laisvės paminklą Biržuose, prie kurio kooperacijos šventės
proga, pagerbiami tėvvnės karžygiai.
----- - -------- ------------------- ------ ,--------- ------------------------------ '■------------------------------------- —

Šv. Tėvo Balsas I Tikinčiuosius
Mobilizacija Paskelbta

narkistus už sudeginimą miesto
Irun. Kada anarkistai prisiekė,
kad pirm negu jie užleis San Se
bastian sukilėliams, tai jie tą
MADRIDAS, ISPANIJA —.... miestą pavers į pelenus, tai bas
Raudonųjų žinios praneša, kad kai sudarė savo valdžią ir miestą
jų kariuomenei pavyko atsišau paėmė savo kontrolėn.

SUKILĖLIAI BOMBAR
DUOJA MADRIDĄ IŠ
ORLAIVIŲ

NEREMIA ROOSEVEL- RAUDONŲJŲ VALDŽIA
TO DĖL JO PALINKIMO PLANUOJA IŠSPROG
DINTI ALCAZAR
PRIE KOMUNIZMO

Vyriausis mūsų Vadas mus šaukia. Jis šaukia
VVEST H AVĖ N. CONN. —
TOLEDO. ISPANIJA — Rau
mus į bendrą frontą. Jis šaukia, jis prašo mus suda
Rugsėjo 16 dieną čia kalbėjo donųjų valdžia Įsakė išsprogdinti
ryti galingą Katalikišką bendrą frontą ir, pridėję prie dyti į sukilėlių orlaivius 45 my
kun. Charles E. Cougblin. Natio- i Alcazar tvirtoves, kur dabar yra
savo gamtinių priemonių antgamtines, stoti prieš kul lių tolumo nuo Madrido. Valdžia MIRĖ BUVĘS GRAIKI nal Union for Sočiai Justice pre pasislėpę ną^žjaurąiis civilio ka
JOS PREZIDENTAS
zidentas. Jis kalbėjo apie Jung. ro apie 1700 vyrų, moterų ir vai
tūros, civilizacijos ir mūsų Viešpaties Dievo priešą — turėjus sukoncentruoti visas ka
rines jėgas prieš sukilėlius, kad
Valstybių politiką ir rinkimus.
kų. Valdžia norėjo, kad jie ge
komunizmą. Jis neprašo mūsų aukų, neprašo mus au juos išvyti iš Madrido pietinio
Kun. Cougblin pareiškė, kad ruoju išeitu, bet nepaklausė, nes
VIENNA, AUSTRIJA — Rug
koti savo gyvybę, bet prašo, kad mes katalikai būtu krašto. Smarkūs mūšiai eina Ta15 dieną mirė čia Aleksan jis negalįs remti prez. Roosev'dt bijojosi žiaurųjį] budelių, kuria
mėm vienos dvasios ir vienos minties. Jis prašo, kad lavera apylinkėje, Guadarrama sėjo
dras Zaimis, 81 m. amž. buvęs dėl jo palinkimo prie komuniz ir taip daug nekaltų žmonių iš
mes sudarę galingą vienybę, atremtume tą žiaurų sli kalnuose.
mo. Jis ragino balsuoti už AVil- skerdė.
Graikijos prezidentas.
biną, kuris Rusijoje, Meksikoje ir Ispanijoje tiek šiur
Zaimis buvo priverstas atsista liam Lemke. Unijos partijos kan
Pranešama, kad valdžios kari
didatą, nors jis ir nemanąs, kad nės
pulingų
piktadarybių
pridarė.
LAIVAS
NUSKENDO
su
tydinti
spalių
mėn.
1935
m.,
kad
jėgos jau padėjo tonus
PRANCŪZIJA VEŽA
Lemke bus išrinktas, bet jis gili sprogstamosios medžiagos, kuria
VISA
ĮGULA
nacionalistų
seimas
nutarė
grą

A UKSĄ I JUNG.
Gal mes kitų vadų neklausėme, bet šito privalo
žinti monarkiją. Buvęs preziden gauti tiek balsų, kad nei Landū išneš Į padanges ne tik tvirtoves,
VALSTYBES
REYKJAVIK,
LEDŽEMIS
—
me klausyti, nes jis yra mūsų šv. Tėvas, Popiežius.
tas Zaimis išvyko iš Graikijos, nas nei Rooseveltas neturės dau bet ir -jose pasislėpusius žmones.
NFW YORK — Praneša iš Kalbėdamas į visą pasaulį, praeitą pirmadienį, jis Laivas Capt. Jean Charcot, žino ir ragino visus Graikijos gvven- gumos. ir prezidento rinkimas
Raudonųjų valdžia sako, kad
bus pavestas Kongresui.
Paryžiaus, kad ten bankieriai jau prašė katalikų stoti į vienybę, atremti komunistų ant mas kaip “Admiral Byrd Pran- tojus būti ištikimais karaliui.
vyrams nėra jokio pasigailėjime.
cūzijos” nuskendo rugsėjo 16 d.
Balsuodami už Landon. balsuo Bet pasislėpusiųjų vadas Jose
turi supakavę naują siuntinį auk
puolius.
Komunizmas
nėra
socialinė
sistema,
kuri
rū

su
visais jame buvusiais, išskytojai balsuos už grąžinimą auksu Moscardo atsisako išleisti mote
so vertės $1.655,000 išvežimui Į
BOLŠEVIKU KRŪVI
pintųsi pagerinti žemiškąjį žmonių gyvenimą. Šian rus vieną, 59 žmonėmis.
pagrįstos valiutos ir tęsimą pini ris ir vaikus. Taigi valdžia iš
Jung. Valstybes. Taipgi ekspor
NOS RIAUŠĖS PRAN
dieną
Rusija,
Meksika
ir
Ispanija
mums
pasako
kas
Laivas
užvažiavęs
ant
uolos,
ir
gų
leidimo ir kontroliavimo pri- sprendė tvirtoves išsprogdinti su
tuojamas auksas vertės $1.245,000
CŪZIJOJ
smarkios
jūros
bangos
sudaužė
sako kun visais žmonėmis. Jeigu, kuri.-’
yra komunizmas. Tai yra žmonių laisvės, civilizacijos
vatiškos sistemos.
ir iš Anglijos.
jį
į
šmotelius.
Cougblin.
ir Dievo priešas. Prieš tokį priešą šv. Tėvas, Popie
nors likti] dar gyvas, tai karei
RAUDONŲJŲ VADAS žius šaukia mus stoti į kovos lauką.
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA —j Kalbėdamas apie darbininkus viams Įsakyta juos sušaudyti.
MIRŠTA SU KRYŽIUM
VAISTININKAS PUTNA Šiomis dienomis kilo nauji strei ir darbininku algas kun. CougLRANKOSE
Visam pasauliui yra aišku, kad dabar pasaulio SAKOSI NESĄS GEN. kai. Bolševikai streikierius pro lin pareiškė:
LIETUVOS DELEGACI
“Mes nenorime p. Landon ar
šalyse eina ne politinė kova, ne kova už valdžios viePUTNOS BROLIS
vokuoja kelti riaušes. Kai kur
JA TAUTŲ SĄJUNGOS
“The Catholic Times”
,
’CI 7
. Z
W
jiems pavyko sukurstyti darbi ba p. Roosevelt arba kito kurio,
POSĖDYJ
rašo, kad Ispanijos kairių- tas'.,ne ttlk civiliniai karai, bet karai Kristaus prieš
taisytų konstituciją. Mes,
jų vyriausybės senatorius antikristų. Lengva, bet tragiškai neišmintinga, ra- Maskvoje suėmus Sovietų karo ninkus. Riaušėse sužeista 34 as kad
žmonės, pataisysime ją’’.
attache Londone gen. Vytautą
komunistas Casas, šiomis minti save- kad tokios beisenybės neatsitiks Amen- Putną, Kaune buvo pradėta kal menys.
GENEVA — Rugsėjo 18 dieną
Nancy, Brest ir La Rochellc,
MODERNIŠKI
KELIAI
dienomis suimtas. Nacio- koJe> ar mūsil tėvynėje - Lietuvoje. Atsitikti gali leng- bėti, esą kauniškis vaistininkas fabrikii
čia atidaromas Tautu Sąjungos
darbininkai išėjo į strei-;
ETHIOPIJAI
susirinkimas, kuriame dalyvauja
nalistų karo lauko teismo vai, jei mes nesirūpinsime supažindinti žmonų ir duo- Jonas Putn-a yra tikras ano suim ką. Reikalauja 40 vai. darbo sa
jis buvo nuteistas mirti, ti jiems suprasti, kad laimė ir vaistai socialiniam blo- tojo gen. Putnos brolis. Pasitei vaitės ir pakelti algas.
WASH1NGTON. D. C. — Ko ir Lietuvos delegacija. Lietuvos
Prieš bausmės įvykdy- gurnui nesiranda klaidingoje utopijoje už kurią Mas- ravus tuo reikalu pas kauniškį Kairieji bolševikai ir socialis mercijos departmentui praneša delegaciją sudaro, kaip praneša
mą, jis prašėsi kunigo ir kva stovi, bet Dievo Mieste už kurį Vatikanas stovi, vaistininką šis atsakė, esą jie ki tai puolė socialistij partijos susi ma, kad Italija planuoja pradai ministeris Lozoraitis (delegacijcs
limo iš vienos vietos (Molėtų a- rinkimą mieste Lyon. Bolševikai naujų moderniškų kelių tiesimą pirm.), pasiimt. Klimas ir direkt.
atliko išpažintį. Mirties
Gyvename galą, šio amžiaus. Pereisime Į Naujus pylinkėje. Ten dar ir dabar gy įėję į svetainę pradėjo muštynes Etbiopijoje, kaip tik pasibaigs Urbšys.
valandoje senatorius sto Viduramžius...
Mes priešą atremsime, jei paklausime venę gen. Putnos tėvai), tačiau su nacionalistais ir jie net norėjo lietingas sezonas. Pradžioje bus
vėjo su kryžiumi rankose
jis nesąs brolis, nei giminė ir net padegti namą. Ginkluota policija nutiestas 2100 mylių kelių tink ŽIAURŪS MŪŠIAI SIAU
ir apsipylęs ašaromis, bal savo Vado, šv. Tėvo. Mes komunizmą nugalėsime, jei visiškai generolo nepažįstąs.
BIA PRIE HUESCA
išvaikė.
t las. Apie 1000 tecbnikierių. 30.siai meldėsi.
j prie savo gamtinių priemonių pridėsime antgamtines i — Tiesa — sako vaistininkas— bolševikus
priemones. Taip darė pirmieji krikščionys. Taip mums [ gen. Putna buvo Lietuvoje, rodos Lille, tekstilės centre, streikuo 000 italų darbininkų ir 70,000 BARCELONA, ISPANIJA —
apie 35 tūkstančiai darbinin vietinių darbininkų bus paimta■
įsako, liepia daryti Popiežius. Mūsų visas katalikiš 1929—30 m. aplankyti tėviškę, ja
kų. Tekstilės fabrikai apstatyti darban. Inžinieriai jau dabar Ad-I Pranešama, kad sukilėliai smar
kas frontas, mūsų visas veikimas, jei bus paremtas ir kaip man teko iš kitų patirti stipria ginkluota sargyba. Vieną dis Ababa gamina planus.
kiai pliekia raudonuosius arti
,
tik
gamtine
jėga
ir
galybe,
subįrės
prieš
komunistų
tada
jis
gražiai
ir
sklandžiai
kal

Raudonieji taip pat
Be to. Italija nori įvesti silsi- į Huesca.
fabriko viršininką policija areš
LIETUVON
bėjęs
lietuviškai.
bei fašistų antpuolius. Bet jei mūsų katalikiškas ben
tavo už tai, kad jis paleido, šūvį siekimą oru. kad į 12 valandų | tvirtai laikosi. Raudonieji sako,
Per
būtų galima iš Romos atlėkti į I kad jie iš 800 sukilėlių karehių
j pikietierius.
frontas ir visas veikimas remsis antgamtine stip
DARBININKO dras
Darbininkų reikalavimai per Addis Ababa.
užm ušč 180.
ŠIURPIOS ŽINIOS Iš
rybe, Dievo malone, malda, tikėjimu, tada mums Sta
L-LAIVAKORČIŲ
duoti
spręsti
ministerių
kabine

RUSIJOS
linas ar Hitleris nebus baisūs, kaip pirmiesiems krikš
tui. Valdžia bando kompromiso
čionims nebaisus buvo Neronas ar Diokletijonas.
leidžiamas ru keliu streikus likviduoti. Bet nei Darbininkų Radio Programa
“Tai yra pergalėjimas, kuris nugali pasaulį, mūsų Ti sųVaršuvoj
laikraštis “Voskresnoje darbininkai nei darbdaviai nenu
Į į
BMAR,SAVIFI
kėjimas”.
Čtenija” pasiremdami bol sileidžia. Pereitą birželio mėnesį
šeštadienį, rugsėjo 19 dieną iš radio stoties WCparliamentas nutarė įvesti visose
ševikų
vidaus
komisariato
Šv. Tėvo balsas mums yra Kristaus balsas. Jo
dirbtuvėse 40 vai. savaitę, bet OP, Boston vėl turėsime progos klausytis gražių lie
neišgirsti negalime. Jis liepia mums laikytis vienybės, skelbiamo mis žiniomis,*’į kol kas neįvesta. Premjeras Blum1 tuviškų dainų ir muzikos. Programa, kurią išpildys
praneša, kad Solovkose,'’Į turi pilnas rankas darbo.
Cambridge lietuvių parapijos Radio Grupė, muzikui
neduoti save suklaidinti; jis liepia mums melstis.
Narymo ir Turkestano ka-*I Išrodo, kad kova darbininkų: Mamertui Karbauskui vadovaujant, prasidės 2 vai.
366W
Sudarykime bendrą dvasinę galybę. Mes priešą Įėjimuose^ buvo nužudyti 8U darbdaviais eina ne tiek dėl po pietų. Prašome visų Gerb. Skaitytojų pasukti savo
atremsime. Galybė mūsų pusėje. Galybių Dievas, mū ir patys išmirė 42.800 dva- algų ar darbo sąlygų, bet dėl radio ant 1120 kilocycles, šeštadienį, rugsėjo 19 d., 2
sų Dievas.
T. sininkų.
dirbtuvių kontrolės.
vai. po pietų ir klausytis programos.

VAŽIUOKITE

I

Penktadienis, Rugsėjo 18, 1936

DIRBINIUOS
TAISOMI IR PARDUODAME

VIETINES ŽINIOS

2.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

RAdIOS~~
TEL. SO. BOSTON 0558

JUOZAS M. DILIS

Inz. Stasys Beleskas, Sav.
•vtu

KLEBONAS Į NEW YORKĄ j jos delegacija į New Yorką daly
vauti konvencijoje.
----------- —.
Trečiadienį, rugsėjo 16 d. kleb. j

kun. Pranciškus Južkaitis savo i
automobiliu išvyko į New Yorką!

dalyvauti šv. Vardo draugijos
konvencijoje. Jis kartu su savim
vežė tris jaunuolius: Joną Moc-į
kevičių, Petrą Šakalį ir Stasį j

Gal ir daugiau lietuvių atstovą
išvyko į Nevy Yorką, bet neturi
me žinią.
Linkime visiems laimingos ke
lionės ir sėkmingo ir malonaus
dalyvavimo didingoje kataliku
vyrą konvencijoje.

Staniulevičią, kurie taip pat kle
APSIVEDĖ
bono įgalioti išvyko dalyvauti;
Rugsėjo 14 d., Šv. Brigytos
minimos draugijos konvencijoje,i
konvencijoje,
v
į
kuri prasidės ketvirtadienį, rug-i
c’°Įe■ apsivedė Bernardas
Į L. Planskis su Katre M. O’Sullisėjo 17 ir baigsis sekmadienį,!
van. Bernardas yra sūnus seną
rugsėjo 20 d.
southbostoniečią Petro ir Magda
Konvencija prasidėjo pontifi-i
kalėmis šv. mišiomiš šv. Patri ! lenos (Kalinauskaitės) Planskų.
* X
ko katedroje.

CAMBRIDGE, MASS

AUTOMS

ASSURES

3A5.3
i

PERFECT 70

TUMI >1 G

STEBĖTINAS IŠRADIMAS
G-E MODEL E-6’8

PARAPIJOS PARENGIMAS
Šv. Petro bažnyčioje kunigii
skelbė parapijos naudai viešą
parengimą ir visus kvietė į jį.
Tas
parengimas didžiumoje
bus pupą dėstymas. Visiems pri
einamas. Jis įvyks parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St. So. Bostone,
rūgs. 23 d.. 8 vai. vak., 1936. vadorybėje kun. K- Jenkaus.

Tą pačią dieną laivu išvyko }
Šv. Vardo draugijos konvenciją j
kleb. kun. Pranciškus Virmauskis. šv. Petro lietuviu par. kle !
bonas ir tos parapijos du semi
naristai. klierikai Baltrašiūnas ir
Daunis. Klebonas kun. Virmauskis grįš Į namus šeštadienį, rug- i
j
sėjo 19 d.

<;—E MODEI. E—6S

Kvuigai taip pat paskelbė vai
Kun. -Jonas Skalandis, Lynnoi
kams katekizacijos kursus 9 vai.
airių parapijos vikaras ir tos pa-' ryte, šeštadieniais, parapijos sa
rapijos šv. Vardo draugijos dva-!
lėje 492 K. 7th St. ir sekmadie
sios vadas išvyko su tos draugi-'
niais 1:30 vai. po pietą bažny
čioje.
Į

DAKTARAI

S ’
j
I

I

I

SVARBUS SUSIRINKIMAS
j

Tel. S. B. 2805-R

Sekamdienį. rugsėjo 20 d., tuo
jau po sumos, Šv. Petro par. baž
nytinėje svetainėje. W. Fifth St.
Įvyks Šv. Kazimiero Vienuolyno
Rėmėju skyriaus svarbus susirin
kimas. Valdyba kviečia visus da
lyvauti.

LIETUVIS

.0PT0METRISTA8Į

c
.
Išegzaminuoju akis: I
priskiriu
akinius Į
I
kreivas akis afitlė-1
sinu ir amblijoniš-i j
i
i koše (aklose) akyse sugrąžinu | 1
h
| šviesų tinkamu laiku.
ž I

|

I

i

į

J. L. PAŠAKARNIS, O. p. |
Šią savaitę kunigą metinėse re
| 447 Broadvvay, South Boston i kolekcijose yra kun. Juozapas
Petrauskas. Šv. Roko parapijos
(Montello. Mass.) vikaras. Grįž
ta į parapijos darbą šeštadienio
ryte.

nu t imu «•»•••!» i ••»>••••••»»«»•

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas

.

SUSILAUKĖ DUKTERS
.

3» \Į .

♦

T

»- )•’
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Taipgi priskiria akinius,
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
nuo 2 iki 4 popietų, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. South Boston 2712
534 East Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

l

Į
Į

DR. M. V. GASPER |
Į
525 E. Broadway, S. Boston Į
Arti Municipal Building

Ofiso Valandos
Nuo 0 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) i
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
sas uždarytas subatos vakarais ir|
nedėldieninis, taipgi seredomis nuo|
12-tos dienų uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray

f I ttimit•••••»••<• tiiMmiimn

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2680

Lietuvis Dantistas

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

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. P,
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard
. . . . v. ■ Street,
• kamp. Inman arti Centrai $q.,

Šiomis dienomis pp. Vincas ir
Marijona
Trupenskiai.
gyv.
SS?
Spring Garden St.. Dorchester
susilaukė pirmutinės dukters.

i

Į

KUMŠČIU SUMUŠĖ
STIKLU
Šiomis dienomis tūlas Joseph
Roche, 29. gyv. 37 B St. sumušė
kumščiu Diamond
Cafe, 305
Broaduay durą stiklą. Bemušdamas taip susižeidė, kad dėlto ga
li mirti. Jis dabar yra miesto li
goninėje. Roche. matyt, skanda
linosi ir jis atsirado už durą.
Diamond Cafe savininkas uždarė
duris ir jas laikė, kad Roche ne
įeitą. Tada Roche trenkė kumš
čiu į durą stiklą. Policija, kuri
stovėjo skersai gatvės, matė kas
atsitiko ir atbėgę Roche nugabe
no į ligoninę.

DAR TAIP TURI BŪTI
NEĘtVO
Rugsėjo 6 dieną farmeriai ren
gė vakarienę, Romuvos parke.
Montello, M*8?- §v- Roko lietuvių
parapijos naujos svetainės staty
bą paremti. Sužinoję socialistaibolševikai
griebėsi
nešvaraus
darbo — agitacijos prieš tą pa
rengimą. Jiems į talką pasisiūlė
•So. Bostono Maikis su savo gize
li iais. Paskelbė boikotą. Dviejuose
'savo numeriuose rašė, kad farmeJtiai jokio pikniko nei vakarienės

Rugsėjo 13, E. Dedham, Kęs
tučio Parke. Seserų ir Mokyklos
labui įvyko išvažiavimas. Diena
buvo graži. Žmonių buvo daug.
Cambridge gaspadinės ir patar
nautojai buvo prisirengę visiems
gražiai patarnauti. Rodos, visi
buvo patenkinti. Jaunimas links
minosi iki po aštuntos valandos
vakaro. Piknikas buvo pavyzdin
gas, gražus ir linksmas. Svečią
buvo iš Montello kun. J. Petrau
skas su keliais parapijiečiais. So.
Bostoniečių labai mažai dalyva
vo.
Kiek gryno pelno liks neteko
sužinoti, bet manoma kad Sese
lės ir Mokykla bus pilnai paten
kinti šio pikniko pasekmėmis.

*

Puikus, gražus ir dido
lės vertės radio. kuris
pagauna žinias ir pr<>
gramus iš visur. Jo
kaina
................ ^44.!g>

s

Sliding-rule Tuning Sale (Visos ma
tomos) 12 — colią Stabilizuotas Dynamie Speaker. 1. F. Wave Trap. Iš
misingio ir treple padarytas. Turi to
no kontrolių. 6—Metalinės tūbos. 2—
Band. Sukamų Range. Pagauna visus
standard
broadkestinimus.
Galima
gauti policijos šaukimus. Aviacijos,
Amateurs, Internacionališkus progranius su trumpomis bangomis ant 49
meter band. 5 Wattų įtaisai.
Šio Radio frontas padarytas labai
gražiai iš puikiausio Amerikoniško
riešuto medžio.

Buvęs.

Kaina

Kun. Pr. Južkaitis,
Klebonas.

PARAPIJOS BALIUS

Samuel Kaufman, Prez. ir Įžd.

TT

96 HIGH STR., BOSTON, MASS.
Tel. Liberty 2337

&

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BRONIS KONTRIM

STOJA Į MOTERYSTĖS

REAL ESTATE
INSURANCE
CONSTABLE

LŪOM4
- '■ *

*

•

*ę

Justice of the Peace
Visokios rūšies apdrauda ir tei
singas patarnavimas.

598 E. Broadvvay, So. Boston
Tel. Šou. Boston 1761 ‘
Residence:
120 Marine Rd., So. Boston
Namų tel.: Šou. Boston 2483.

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., 12
vai. šv. Petro bažnyčioje priims
moterystės sakramentą Mykolas
Grilęvičius su p-le F. Končiute.
Abu jaunavedžiai pereitais me
tais
darbavosi
‘f Darbininko”
kpntestę. Linkime jaunai porelei
laipiingiausio sugyvenimo. Rap.
• v -

tt .

■'v

Telephone
SO. BOSTON
1058' '

BAY VIEW
NOTOR SERVĮCE

“KOSTUMŲ

BALIUS !”

•į *

i

*

V

♦ I

• ■ •

Spaliu 12, Eikš Ballroom sve
tainėje įvyks metinis parapijos
balius. Visi Cambridge parapijie
čiai rengiasi prie šio baliaus stro
piai. Teko sužinoti, kad norima
su šiuomi balium užduoti mirtiną
parapijos skoloms smūgį. Parapi
jos skolos, rodos, jau nedaug bė
ra — tik apie trys tūkstančiai
dolerių.
Skolas išnaikinęs, klebonas no
ri jaunimui Club kambarius įtai
syti. Taigi kas gyvas privalo da
lyvauti šiame metiniame baliuje,
kad greičiau skolas išnaikinę, įsikvtume paskutinę reikalingą įstaigą. Mes turime: mokyklą,
bažnyčią, kleboniją ir vienuoly
ną, bereikia tik geros svetainės
ir jaunimo klubui kambarių.
Taigi visi dalyvaukime meti
niame parapijos baliuje spaliu 12
(Columbųs dienos vakare), Eikš
Ballroom salėje. Centrai Sąuarc.
Cambridge.
Jis.

ELECPICAL^!

vo mokėti mums neteko sužinoti. ( dalyką du vien# kitam priešingu
Bet mes sužinojome, kad p. Ste- i skelbimu per tą patį pusvalandį,
ponas Minkus tikrai žinojo, kad i Jeigu p. Minkus būtą nežinovakarienė įvyks ir priėmė, skel-i jęs, kad farmerią vakarienė įhimą. kad neįvyks.
į vyks Romuvos parke, arba būtu
nežinojęs, kad tūli asmenys agiP-nas Lsevičius iš Bridgevva-1 tuoja prįe£ tikslu pakenkti tai
ter, nuvyko pas Steponą Minką i vakarienei, o tūo pačiu lietuviu
ir pasiūlė vakarienės skelbimą.
parapijai, tai būtu gal
Steponas Minkus užsiprašęs už ’ ir pateisinama, bet dabar? ‘
paskelbimą, kad"
vakarienė Ro-J
kad'vakarienė
Steponas Minkus tikrai žinojo,
muvos parke įvyks $6.00. bet papa- .- kad vakarienė rengiama, ir paė
skui sutiko skelbti už $4.50, kuo męs pinigus nuo rengėją skelbė,
met visus kitus skelbimus priima pirmiausia, kad vakarienė neįuž $3.00. taip pasakojo vienas iš vyks, o paskui, kad įvyks.
tos vakarienės rengėją. Čia ne
Girdėt, kad faremriai žada
tiek svarbu kiek p. Minkus paė traukti į teismą p. Minką ir
mė už skelbimus, kiek tas faktas, “Keleivį”.
Farmerys.
kad p. Minkus priėmė skelbimą
ir skelbė, kad vakarienė neį
BEANO
vyks, žinodamas tikrai, kad įvyks, ir po to vėl skelbė, kad va
Trečiadienį, rugsėjo 23 d., Šv.
karienė įvyks.
Petro
parapijos svetainėje, 492
Vadinasi, skelbė apie tą patį
E. 7th St. įvyks L. Vyčių, Cho
Į ro ir Sodalicijos vakaras —“beano” ir šokiai. Rengėjai kviečia
visus dalyvauti, nes tas parengi
mas daromas parapijos naudai.

Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

žinoma

AMERIKOS

366 yv. Broadvvay

LINIJA

SO. BOSTON, MASS.

(Per Gothenburgu, švedijų)

Patogi Įr greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos'

MUZIKAS

Laivų išplaukimai iš N. Y.
DROTTNINGHOLM, — RUGSĖJO 26 '
GRIPSIIOLM,-------------SPALIŲ 1
KUNGSHOLil —------- SPALIŲ 21
GRIPSHOLM ------------ SPALIŲ 29

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

Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi Švedų Amerikos Linijos Skyriai.
SNVEDISII AMERICAN LINE ■
154 Boylston St., Boston, Mass. j
■V.

JUOKELIAI

PADĖKA
Visiems darbininkams, darbi
ninkėms, aukotojams bei daly
viams piknike rugsėjo 13, Kęstu
čio Parke, Jėzau Nukryžiuoto
Seserų ir Mokyklos labui, širdin
gai visiems dėkuoju. Lai Gerasis
Dievas visiems gausiai už Jūsų
triūsą, rūpestį ir aukas atlygina.

UNION ELECTRIC SUPPLY CO., INE,
UNICH

KLAIPĖDĄ
Lietuviams gerai

PIKNIKAS

REVOLI T CNIZE5

LAIKRODININKAS

PER

“DARBININKO” KON
CERTAS IR BALIUS
ra, .

i

<.

Lapkričio (Nov.) 25 d.,
Padėkavonės Dienos išva
karėse, Ęlks Ballroom,
Cambridge, Mass, įvyks
“Darbininko” koncertas ir
balius. Taigi prašome visų
ruoštis į šį “Darbininko”
parengimą.
Rap.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi
sus legalius dokumentas

817 E St. (kampas Broadvvay)
South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732
Namų: Talbot 2474

L. Vyčių 17 Algirdo kp.
savo
suvirinkime nutarė
STUDEBAKBB
surengti didžiulį kostiumų
Automobilių ir Trokų
(GRIGAliUNAŠ)
Agentūra.
balių, spalių 3 d., parapi-(
Taisome visokių išdirbysčių auto
jos salėje, prie Septintos
i Rorfiuvos parke nerengia, ir kad mobilius. Taisymo ir demonstravę.
gatvės.
mo vieta:
tik “farmerią vardą pasisavino
598 East Brpadvv^y,
1 Hamlin Street
Kad šį balių padaryti
(lietuviški klerikalai”. Tai buvo
ir E. Eighth St.
Į sėkmingu vyčiai išrinko
SO. BOSTON, MASS.
!
' keleiviškas melas ir kerštas, kad
SOUTH BOSTON, MASS.
komisiją
iš
darbščiausių
Tel. 1761
Boom 8
i pakenktą farmeriams. kurie re- Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
Residence
:
savininkai
asmenų,
kurie
smarkiai
n»ia kilną lįetuvišką darbą.
darbuojasi. Bus lietuviš 16 Thomas Pk., Tel S. B. 1043
Ne vienas Maikis buvo užsimo
REIKALINGA 6 patyrę prie kas orchestras, dovanos
jęs “klerikalams” pakenkti, bet sūdymo mėsos vyrai (cellar eurir tūlas “farmerys” per p. Min- ing men). Darbas pastovus. Atsi už gražiausi kostiumą ir*
šaukite: (Poloniai Provision Co.,
Taipgi į
kaus radio. Jis ar ji nuėjo pas 128 Cross St., Boston, Mass (18) UŽ juokingiausį.
sunkiausia ’ mergelė irgi!
p. Minkų ir paprašė, kad jis papatyrusi tarnaL
trubvtų per savo radijusą. kad tė REIKALINGA
prie namų darbo. šeimyna ma gaus dovaną.
“Romuvos parke jokios farmerni ža, atlygifumas geras. Valgyt
žodžiu, šis balius bus’
vakarienės, rugsėjo 6 d. nebus”. virt nereikia. Atsišaukite: 220 vienas iš juokingiausių įr.
Clark Rd. Brookline. Tel. LongAr p. Minkus už tą skelbimą ga-'
' Rap.I
wood 3487. ’
(18) t įspūdingiausių. ’
T

»**■*
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JOHN J. GRIGALUS
AiivdiiĄTĄS

Ponia klausia samdomos
tarnaitės —: Bet ar tams
ta moki gražiai auklėti
vaikus, ar moki tinkamai
juos prižiūrėti?
Tarnaitė —: O taip, po
niutę. Aš tarnavau pas to
kius ponus, kurie turėjo
keturis vaikučius. Jei vai
kučiai būtų gyvi, aš ir to
liau būčiau pas juos tar
navusi.
— O ar jie visi mirė?
— Taip. Vienas per lan
gą iškrito, antras vaisių
persivalgęs numirė, trečią
automobilis suvažinėjo, o
ketvirtas man bemaudant
vonioje prigėrė...
NE VIENODO SENUMO
KOJOS

r,

INKSTĮJ K TULŽIES
NESMAGUMAI
Jei turi nugaroje skau
smų, akmenis, ir kito
kias chroniškas ligas,
pasitark tuojau.
MANO TRYTMENTAI
staiga pagelbės ir prašalins visus nesmagumus.
Jei turi Bright’s ligą,
cukrinę, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau -su manim.

Dr.Grady,327Ms.

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

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų

ir baltų duonų. Reikalaukite
— Nuo rudens, pone dak juodų
krautuvėse North Brighton Bakery
tare, man vėl pradėjo bai
duonos su raide “S”.
siai diegti kairiąją koją.
North Brighton Bakerv
Nuo ko tai galėtų būti?
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
— Nuo senatvės.
Tel. Stadium 8411
— Negali būti, pone dak
J
tare, juk mano abi kojos
tokio pat senumo.

GRABORIAI

Ar nepametei savo
piniginės?
Elgeta, priėjęs prie po
SŪNŪS
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
no, atsargiai klausia:
— Ponuli, ar kartais LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
tamsta nepametei savo
TURI
NOTARO TEISES
piniginės?
254 W. Broadvvay, So. Boston
Ponas greitai tvėrėsi už
Tel. Šou. Boston 2590
kišenės ir nudžiugęs sako: 1113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
— Ne, nepamečiau.
į Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tai prašau mane sušelp
Tel. Columbia 2537
ti, — sako elgeta.

į S. BARASEVIčiUS ir

I JOSEPH W,CASPER '

Kaip svečius išprašyti
(KASPERAS)
Pas redaktorių ateina |
daug svečių. Jie užsiplepa £ Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas
ir nesusipranta laiką gai
TURI
NOTARO
šiną. Redaktorius įsigijo
•’
t» s v.-' TEISES
494
East
Broadvvay
senovišką laikrodį ir pas
South Boston, Mass.
tatė ant stalo. Bet laikro
Tel. ŠOU Boston 1437
dis nėjo. Atsilankantiems
Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 31)60
pas redaktorių svečiams
Patarnavimas Dieną ir Naktį
laikrodis krisdavo į akį.
ir susidomėjusiems redak
** r
'torius papasakodavo apie
Tel. South Boston 0815
tą retehybę. Dar labiau
susidomėd a v o redakto
riaus svečiai išgirdę, kad
laikrodis
vadinasi “sveGraborius - Ealsamuotoja*
v•
••
cias .
I
— Kodėl gi jo toks var Patarnavimas dieną ir naktį
das?
Fanerai Home ir Rea.
Nes jis neina, — manda
564 Kast Broadway,
giai paaiškindavo redak
So. Boston, Mass.
torius.

D. A. ZALETSKAS

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

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

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

I

DARBININKAS

Penktadienis, Rugsėjo 18, 1936

ĮVAIRIOS žinios
UŽ PASIKĖSINIMĄ ANT
KARALIAUS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN
LONDONAS — Šiomis dieno
mis teismas išklausė liudininkų
ir kaltinamojo George Andrew
McMahon, kuris buvo teisiamas
už tai, kad kėsinosi nužudyti ka
lulių Edvardą VIII ir numetė
revolverį po karaliaus kojų tiks
lu jį išgąsdinti, ir kaltinamąjį
nuteisė metams j sunkiųjų darbu
kalėjimą.
Jeigu tai būtų įvykę sovietų
Rusijoje, tai kaltininkas be jo
kio teismo ir pasiteisinimo būtu
buvęs sušaudytas.

liij. Jis pareiškė,

kad skrybėlėj

teks apmuitinti, nes jos tikriau
siai yra skirtos pardavimui. Dai
nininkė latviškai nekalba, todėl
jai labai sunku buvo įrodyti, kad |
visos skrybėlės yra skiriamos jos
pačios reikalams, o apie pardavi
mą tai negali būti ir kalbos. Lai
mei, kartu važiavo dirigentas B
Dvarionas. Jis muitininkui paaiš
kino, kad skrybėlių savininkė vra dainininkė ir vyksta į Rygą
gastrolėms. Muitininkas vistiek
I dar netikėjo. B. Drangeliene. ma' tvdama, kad nieko gero iš tu
ginčų nebus... uždainavo. Daina
I vimas buvo toks puikus ir neti
kėtas, kad muitininkui nieko
daugiau nebeliko, o tik daininin
kės atsiprašyti ir palinkėti jai
geros sėkmės Rygos gastrolėse.

SOCIALISTŲ REDAK
TORIUS PIJUS GRIGAI
TIS PATRAUKTAS Į
LIAUDIES FRONTAI IR
TEISMĄ
KOMUNISTAI
Z

3.

PARAŠYK LAIŠKĄ - SUTAUPYSI PINIGŲ!
Pasinaudokite Siūloma Proga!
Kad patenkinus lietuvius klijentus, I. J. F0X didžiausia Amerikoje kailinių firma siūlo lietuvėms moterims pasi
naudoti dideliu praeito mėnesio kailinių nupiginimu. P-nas Bernardas Koratis. I. J. F0X firmos lietuvis atstovas lan
kys lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėje su dideliu kailinių pasirinkimu. Taigi, moterys ir merginos pa
rašykite p. Koraičiui laišką ar atvirutę, pasikviesdamos jį pas save su d deliu kailinių pasirinkimu, o jis atvyks į
Tamstų namus be jokių Jums išlaidų bei obligacijų, nežiūrint ar Tamstos pirksite kailinius iš jo ar ne. Kas pirks
šiame mėnesyje kailinius per p. Koraitį, tas sutaupys daug pinigų. Taigi pasinaudokite šia siūloma proga.
Perkant kailinius nereikia visų pinigų Įmokėti —. duokite mažą depozitą, o paskui mažomis dalimis juos išsimokėsn.
Jei turite senus kailinius, juos galite išmainyti į naujus, gaudamos nemažą už juos nuolaidą.
i
Neatidėliokite, parašykite laišką ar atvirutę tuojau!

n
NEATIDĖLIOKITE!
Parašykite laišką I.
J. Fox lietuviui atsto
vui p. B. Koraičiui,
kuris
tuoj aus
pas
Jus atvyks su dideliu
kailinių pasirinkimu.

411 WASH1NGTON

7

street

— - >
DYKAI STORAGE
Kas pirks dabar per
J. Koraitį kailinius,
galės juos pasidėti ap
saugos vaulte iki kitai
žiemai dykai. Naudoki
tės proga!
y

LIETUVOS ŽEMĖS
PĖDA CLEVELANDE

Lietuvos žemės pėda pa
imta iš Birutės Kalno
1 New Yorkan p, Petro PėsI tininko atvežta ir Lietui vos Generalinio Konsulato
persiųsta Amerikos Legio
no Taikos Darželių Direk
toriui, Jennie K. Zwick.
Sakyta žemės pėda su
dėta į gražią simbolinę
dėžę. Dėžė suprojektuotą
dailininko Varno. Jos dan
gtyje inkrustuota Birutės
Kalnas, Lietuva ir 23 gin
taro žvaigždutės, reiškian
čios 23 nepriklausomas
Lietuvos apskritis.

—

L. G. K.

KIEK LIETUVOJ ELEK
TROS STOČIŲ

i

CHICAGO, ILL. — Dienraštis
“Draugas” praneša, kad Muniei-!
pal teisme iškelta byla antrojo
skridimo promotoriams — soeialistij laikraščio redaktoriui Pijui
Grigaičiui, Kartanui ir Vaivadai
už nesumokėjimą už gazoliną,
paimtą 1935 m. rugsėjo mėn.
Vaitkaus skridimui. Bylą iškėl c
Shell Petroleum gazolino bendro
vė.
Kai žinome antrajam skridimui
surinkta
iš visuomenės
apie
$40,000.00. Be to, lakūnas Vai*- j
kus gavo iš Lietuvos valdžios už
apdaužytą orlaivį, rodos. $15.000.
00.

rašoma A. Rachmanovos
dienoraščiuose “Studen. tai, meilė ir čeką”.

Rusijos bezbožnikų (be
dievių ) centralinė taryba
sukvietė savo teisininkus
ir jiems pavedė išdirbti
taisykles bažnyčios ir valstybės santykiams tuose
kraštuose, kur įsigalėjo
liaudies frontai. Tų taisy
klių pavyzdžiu eina 1917
m. bolševikų Rusijoj išlei
sti įstatymai.

lėktuvo remontas užtruks miestelyje vietos policija visus iškrėtė ir pralaikė atsišaukimų, instrukcijų,
----------gana ilgai, nes apdaužytas suėmė motociklu iš Vii- visą parą. Tuo metu buvo brošiūrų, revoliucinių dai-i Elektros stočių Lietuvodalis — važiuoklę ir k. te niaus važiavusius lietu- padaryta krata Mačionio nų bei laikraštukų; pažy- je yra: Alytaus apskr. —
ko iš pagrindų taisyti, be vius
dr. Basanavičiaus bute. Kitą dieną Br. Lau- mėtina, kad tarp rastosios 8, Biržų — 4, Kauno —15,
to, kai kurias dalis reikėjo i bendrabučio vedėją Leske- rinavičius buvo paleistas, literatūros rasta ir įvai- Kėdainių — 6, Kretingos
išsirašyti iš užsienio. Te vičių ir šaltkalvių dirbtu- gi kitus tris policija nuve- rios korespondencijos VO- —6, Marijampolės — 8,
ko kiek taisyti ir propele vės vedėją Č. Karalių, žė į Švenčionis tardymui, kiečių, rusų ir lietuvių Mažeikių — 12, Panevėžio
rį. Dabar lėktuvo remon Kartu policija suėmusi ir Rugpiūčio 11 d. po tardy- kalbomis ir įvairių foto — 5, Raseinių — 9, Rokiš
tas jau baigiamas.
Antalgės kaimo lietuviš- mo buvo paleisti ir jie.
plokštelių; 2) rašomoji kio — 5, Seinų — 5, Šakių
kos skaityklos vedėją V.; Be to, pranešama, kad mašinėlė ir du foto apara- — 4, Šiaulių — 13, Taura
SUĖMIMAI IR TARDY Mačionį ir dabar jau už- rugpiūčio 9 d. Dūkšte bu- tai; 3) septyni kilogramai gės — 8, Telšių — 7, Ute
MAI
darytos Vieniūnų skaityk- vo suimtas vietos vargo- raidžių spaustuvei su įvai- nos — 5, Vilkaviškio —4,
RADO LABAI SENĄ
vedėją Br Laurinavi- rdninkas P. Jankauskas, riais įrankiais ir įvairių Zarasų — 3.
Vilniaus Rytojus rašo, los
SVIRNĄ
v.
xr. ,
’r .. juos
.
vargoninkų7. kursų
.v .
. moki
—
, chemikalij bei dažų, reika Čia dar neturima duo
kad rugpiūčio 9 d. Rimšės em. Vietos policija
r
j
j
nyS Karmilavicius
ir
Kallingų spausdinimo dar menų autonominio Klaipė
Arch. komisijos pirmi
viškių kaimo lietuvis gy bams, ir 4) septyni lapai dos krašto. Be to, šiemet
B. DRANGELIENĖ-DAK  ninko p. Pryšmanto ekspe
ventojas V. Jakutis. Šie matricų su komunistinio elektros stotį dar įsigijo
LYS TURĖJO UŽDAI dicija Užvenčio vi., žebej visi Dūkšto policijoje bu turinio tekstu.
KAS
GIRDĖTI
.LIETUVIŲ
Biržų apskr. s-bė.
NUOTI... TRAUKINYJE rių kaime, rado 200 metų
vo ištardyti.
Sekančią
dieIš
rastų
pas
Rozauską
.
...
- —
senumo tipišką žemaičių
KOLONIJOSE
ną ir jie buvo paleisti. Po- dokumentų matyti, kad jis NELEIDO Į LENKIJĄ '
KAUNAS — šiomis dienomis svirną ir daug
būdingų
i licija kažinkokių ieško priklauso tam komunistų
su dabar viešinčia Lietuvoje Asenų kryžių.
j priekabių, bet tik sunku partij o s vadovaujamam Kaunas — Kompozito
merikos lietuvaite dainininke B.
čia buvo gražiai išpuošta. : prikibti prie nekaltų žmo organui, iš kurio išplaukia riaus Bacevičiaus brolis
Drangeliene — Darlvs, jai beva-Į
LITUANICA
II-JI
BAI

Jaunieji
ir abiejų šeimynų nių.
direktyvos visam partijos šeimos reikalais vyko į
žiuojant traukiniu į Latviją, atsi-1
GIAMA
REMONTUOTI
nariai
priėmė
Šv.
Komuni

veikimui. Rozauskas suim Lenkiją, bet lenkų val
tiko toks įvykis.
ją.
Tai
pavyzdys
kitiems.
I
LAISVAMANIŲ DOVA tas ir daroma kvota.
Sekmadienj, rugsėjo 20 d. įdžios organai jo neįsilei
Lietuvos — Latvijos pasienyje,'
vyks
Šv.
.Jurgio
par.
basebalininNA
BOLŠEVIKAMS
Kaunas — Kai kuriuose
do.
jau įvažiavus į Latvijos teritoriVainikų Balius
kų klubo piknikas, Grape Arbor
SUŠAUDYTAS KOLČIA
laikraščiuose
jau
prieš
ke

ją. latvių muitininkas pradėjo
parke prie New Pond. Rengėjai
Rugsėjo 19 dieną įvyks Ispanijos laisvamanių KO SUŠAUDYTOJAS
L St. LIQUOR STORE 2
tikrinti jos lagaminą. Muitinin letą mėnesių buvo rašyta,
visus kviečia dalyvauti, nes to Šv. Onos draugijos balius,
kui kažkodėl atrodė įtartina, ko kad Lituanica II-ji būsian
pikniko pelnas skiriamas base- 354 Park St. svetainėje, sąjunga, drauge su jau-i
dėl B. Drangeliene vežasi tiek ti atremontuota vasaros
naisiais Ispanijos komu- Tarp kitų Sov. Rusijoj Parduodam geriausius įvai- Ų
ball ratelio išlaidoms padengti,
]
ug
gražiausi
bei
keisčiaurūšių TONIKĄ, DEG- t
daug (jų buvo iš viso 6) skrybė- pradžioje. Kaip paaiškėjo,
nrstaiŠ”nutarė“dalį iFbaž- sušaudytų bolševikų opoz. riųTINĘ,
Paremkime sportą ir mūsų• jau
ALŲ ir VYNĄ.
0
-  si vainiką bus skiriamos nyčių išplėštų turtų nu. vadų yra ir Jonas Smirnonus sportininkus.
Į dovanos. Patartina vi- siųsti į Rusiją, kur jie bus vaf~ Spauda ra.so,
Visokiose {talpose: Bonkoms, ą
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. II
Laiškas “Darbininko” Redakcijai
padėti centranmam
centraliniam bedie.
^uv0 -----ištrem- S. firmų ir užsienio, pasirinki- A
Deaie-caro
----- ---------------SS
U? paaeu
mas didžiausias Ir {vairiausias. A
muziejuj Maskvoje. Ta ^as
Aukštai gerbiamas p. Redaktoriau!
POKII.IAMS,
VESTUVĖMS, V
_______
turi daug ligonių, kuriems vių
dovana daroma dėkingu I su Stalinu. Vėliau, po bol NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- y
Su malonumu perskaičiau Tamstos redaguojama Iš Darbininkų Gyvenimo teikia pašalpą.
ševikų perversmo, pirmi LTAMS. Specialiai kainos su- Įl
mo
ženklan
už
Rusijos
pa

me laikraštyje “Darbininke” pranešimą apie mano
Pristatom greitai ir į
Darbininkų gyvenimas Gaila tik, kad iš šios galbą ispanų raudonajam ninkavo Irkucko revol. ko mažinamos.
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki Ą
atvykimą į Ameriką ir sveikinimą. Už tokį gražų pa
mitetui, kuris nuteisė su 11 vak.
Ų
nuo draugijos narių atsirado proletariatui.
gerbimą ir, už taip malonius sveikinimus šiuo turiu šioje kolonijoje mažu
KaikuPatino
gyvenimo
vedyšaudyti
buv.
baltųjų
armi

Pašaukit
SOU-th
Boston
4147
x
Taigi, daug kur laisva
garbės pareikšti ponui Redaktoriui giliausią mano pa šimčiu pagerėjęs. '-------,
bose.
Bet
gal
susipras
ir
Pas J. STRIGUNĄ V
dirbtuvėse pailgintos
maniai eina išvien su ko jos vadą, admirolą Kolčadėką. Taip, atvykau Amerikon, kad čia vietoje susi riose
da^7atodo7 ir^nktu : pasitaisys.
ką.
Apie
paskutines
Kol195
L ST., SO. BOSTON, MASS. A
munistais.
pažinčiau su mūsų tautiečių religiniu, kultūriniu, so
čako
gyvenimo
valandas
cialiu ir tautiniu gyvenimu. Norėčiau ir aš prisidėti nuošimčiu pakeltas atlygi
PRAKALBOS
BUS NAUJAS KLAIPĖčia prie gerbiamųjų dvasios vadi j-kunigų darbo ir prie nimas. Bet maisto kainos
pakilo
trigubai.
7"
Namų
Rugsėjo
27
d.
atvyksta
į
DOS
GUBERNATORIUS VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
visuomeninio darbo, taigi ir mielai sutikčiau atvykti,
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
kas kviestų, ar tai rekolekcijas, ar misijas vesti, ar su nuomos irgi žymiai pakilo. šią koloniją p. V. Uždavi
tus,
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
Namų išnuomavimui labai nys, V.V.S. atstovas iš Gubernatorius p. Kurkokia nors paskaita.
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
Čia atvykęs sveikinu visus brangius Amerikos mažai matosi, nes naujų Lietuvos ir ta proga pasa kauskas atsistaty d i n o. pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
namų statyba buvo sulai kys prakalbą 2 vai. po pie Nauju gubernatorium bus
tautiečius - lietuvius.
kyta per nekurį laiką, o tų, Lietuvių svetainėje, p. Kubilius, ligšiol buvęs
Reiškiu gilią pagarbą,
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
jaunų šeimynų skaičius 354 Park St. Kviečia visus Vyriausiuoju notaru,
Kun. M. Brundza.
CASH MARKET
auga. Dažnai matyt anglų ateiti V.V.S. skyrius.
P. Kubilius yra teisinin
48 Crescent Avenue,
207 York Str.
Povilas
Baltrušiūnas, sav.
laikraščiuose, kad kaikukas, atsargos pulkininkas.
Telephone Columbia 6702
Brooklyn, N. Y.
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
MIRĖ
Ankščiau, jis buvo paskir
P. S. Norėčiau pasidarbuoti ir spaudoje. Malonė rie žmonės praradę savo
29 Savin Hill Avenue,
K. ŠIDLAUSKAS
kite pranešti, G. Pone Redaktoriau, kokios korespon namus nedarbo metu, vėl Rugsėjo 3 d. mirė M. tas Šiaulių apskrities vir
DORCHESTER, MASS.
atsiima
juos
išsimokėjiamSausanavičienė,
34
m.
918 E. Broadway
šininku.
Iš
Šiaulių
jis
bu

dencijos Jums pageidaujamos, ar straipsniai.
45
Hampden
St.,
mui
su
užvilktomis
skolo

Tel.
SOUth Boston 9367
REDAKCIJOS ŽODIS: Dėkojame kun. M. Brundzai už malonu
žiaus. Paliko nuliudime vo perkeltas Kaunan, o
Pristatau
Ice Creamą ir užkan
atvirą laiškelį ir pasižadėjimą bendradarbiauti. “Darbininko” skai mis ir sumažintu pirmu vyrą Antaną ir gimines.
Tel. HIGhlands 4855
dabar skiriamas Klaipė
džius piknikams ir visokiems
tytojai pageidauja straipsnių socialiu klausimu. Bet iš Gerb. Svečio morgičiu. Bet ir dabar yR0XBURY. MASS.
Rugsėjo 10 d. mirė A. dos gubernatorium.
parengimams.
norėtume sužinoti ir apie Lietuvą, Lietuvos darbininkų ir ūkininkii
ra,
kad
atima
namus
iš
Miezlaiškis, 46 m. am P. Kubilius į Klaipėdai
gyvenimą.
Džiaugiamės, kad kun. M. Brundza, atvykęs pas mus j svečius, darbininkų už skolas. Nė- žiaus.
Paliko nuliudime! išvažiavo jau prieš kelias!
stoja mums pagelhon.
nieko pastovaus. Tiki žmoną Magdaleną, sūnų dienas.
Dėkojame ir linkime kun. Brundzai sveikatos ir kitų Aukščiau
nrofinn
ori
tiek
greriau, 1.xkad
darbai ei Robertą ir dukrelę Aleną.
siojo malonių.
na tik nežinia kaip ilgai. A. a. Antanas buvo apsi SUIMTI KELI KOMU LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PAiALPINS
leidęs tikėjime, bet pris
DRAUGUOS VALDYBA
NISTAI
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.
< I
Įsigykite
Šiais laikais mūsų sun paustas ligos pajuto Die
Pirmininkas Juozas Avagždya,
— Eva Marksienč,
kaus darbo žmonelių tar vo balsą ir susitaikė su Rugp. 26 d. Kaune pas PlrmlnlnkS
601 6th St, So. Boston, Maaa.
625 E. 8th St, So. Boaton, Mus.
Vlce-Pirm. Jonaa Galinta,
Tel.
So.
Boston
1298
PILIETYBES KATEKIZMĄ
pe įėjo madon rengti įvai Dievu.
| kai kuriuos komunistus
78 Marine Rd., So. Boston, Mase.
— Ona JanklenS,
rias “pares”, kurių būna Rugsėjo 13 d. mirė Povi-ibuvo padaryta kratų, per ice-pirm.
Prot
RaSt Jonas Gllneckia,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Maaa.
5 Thomaa Pk., So. Boston, Maaa.
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir !I kas savaitę po dvi ir dau las Baukus, 51 m. amžiau. | kurias keletas žmonių bu- Prot. RaSt —' Ellsabeth Ovalia,
Fin. RaSt Aleksandras IvaSka,
St So. Boston, Mass.
Priedermes
giau. Kilniems tikslams Paliko nuliudime žmoną vo suimta. Kratos metu 111TeLH.ŠOU
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mai
Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikia,
! Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ! I nebėra kada rengti. Peik Bronislavą ir du sūnų Ka- pas kontoristą
Evsiejų Hn. RaSt — Marijona MarkonlntS,
109 Bowen St.. Po. Boston, Mass.
29 NVhlpple Are., Roallndale, Maaa. MarSAlka Jonas Talkia,
I ! jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų | [ tinas dalykas.
Rozauską,
dirbusį
Lano
zimierą ir Juozą.
Tel. Parkway 0558-W
7 Wtnfleid 8t, So. Boston, Maaa,
jj
anglų ir lietuvių kalboje.
Visi palaidoti iš šv. An- spaustuvėje, gyv. Ugnia- iždininke — Ona Staniuliute.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
kiekvieno mėnesio,
Darbo Dienoje apsivedė driejaus lietuvių parapi gesių g. nr. 1, b. 8, rasta 105 West 6th St. So. Boston, Maaa. 2čiuvainedėldienl
po pietų. Parapijos salėj. 492.'
Cvarkdarč — Ona Mltglrdienfi.
Siųskite užsakymus:
] i p. Ona Matulevičiūtė su S. jos bažnyčios su šv. mišio- inkriminuojamos medžia- 1512 Columbia Rd., So. Boston, Maaa. E. 7th St, So. Boston, Mass.
Samuel, lenku. Jungtuvės mis šv. Marijos kapuose, gos, būtent:
Kaso* Globėja — E. Januftonlenė,
II
“DARBININKAS”
7:80 vai vakare, pobntnyfinėj sve
1426 Columbia Rd., So. Boaton. Maaa.
tainei
bažnyčioje
buvo
su
šv.
miLai būna jiems amžina ra-! 1) įvairaus turinio ko- Draugija
! I 866 W. Broadway,
So. Boston, Mass. ;
savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
T. M. | munistinės literatūros — antra utarnlnk* aafoMlo.
šiomis, 9 vai. ryte. Bažny- mybė.
pas protokolų raitlnlnkę.
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Penktadienis, Rugsėjo 18, 1936

DARBININKAS

1/

amžiais kiekvieną katalikišką veikimą bei judėjimą
į Darbininkai, atidirbę su• tartą laiką, veržiasi atgal,
Bažnyčios priešai puolasi sulaikyti. Prieš Šv. Vardo
(THE W0RKER) *
i bet nevisuomet pasiseka,
Draugiją ir prieš Jos Vadą, Kristų, pasaulio galybės
Keletą
metų
dirbęs
SSSpasirašyta
Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as
dviems
meSutartis automatiškai pakaukdamos siaučia. Bet toji draugija vietoje silpnėti
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day,
R
prie
statybų
Sibire
ir
tams.
Aš
buvau,
kai
juos
'
___ t
dar dvejiems
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
ir išįrti, stiprėja, auga narių skaičiumi ir dvasine ga Vidurinėje Azijoje ir tik atgabeno. Karagando 7.j e, ,’ ilginama
metams
W1
.
Karagando
j
e
č
metams.
Tai
laisvai pa--------------- by ------------- lybe.
dabar
iš
ten
sugrįžęs
uz-( kur pasibaigia geležinke- j samdyta darbo jėga. ToSAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOR
sienietis
komunistas
DRAUGIJOS
TIKSLAS
pa^lis,
juos išlaikė 10 dienų, *kių “laisvų” vergų dešimEntered as seeond-elass matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
pasakojo
apie
darbininkų
Gyventi
Mass. under the Act of March 3, 1870
Tryliktame amžiuje, kada Šv. Vardo draugija bu
(Gyventi su šeimomis, isu į____
timis_______
tūkstančių laikoma
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 vo suorganizuota, pasaulis buvo maždaug panašus į būklę SSSR. Jo pasakoji-mažais vaikais teko rū- j didžiuliame plote nuo KaAct of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
~
**
*'
mas ičcrmTicrUnl-oo
išspausdintas sočiai- siuose (zemliankose) <*"*'
ar;ragardos
į"kį* Alma-Atos,
šiuos laikus. Kristaus Dievybė buvo neigiama, Jo moc
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
revoliucionierių
organe
plote
sūrus^
_
—- mediniuose
_--- -—„ barak u o s e. pj
Oįe> kur vanduo
vauuuu »urut>,
Domestic yearly .............
$4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00 mokslas iškraipomas ir niekinamas, pagarbos civili
Foreign yearly ..............
$5.00 Užsieny metams .......................... $5.00 niam ar dvasiniam autoritetui nebuvo, be ko, žinoma Socialisticeskij Viestnik. j Miegojo jie ant grindų ar- kur negalima gauti kasDomestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.00
Čia duodama santrauka, ba geležinėse ilovose be dieninių
dalykų ((cuk_ ,L
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 civilizacija neįmanoma; piktažedžiavimai prieš DieBuvo statomas fabrikas matracų
ir antklodžių. raus)> kur veisiasi taranvą, neteisingos priesaikos, nepildymas bemesilaikymas: Pribalchašstroj. Iš Lenin- , Maistas blogas
DARBININKAS
_ ir to nepa- tūlai ir skorpionai (nuo366 West Broadway
South Boston, Mass. šventų sutarčių, tiesiog ardė visuomeninę tvarką ir gradO; Charkovo i
’kitų
" ’kankamai.
*
* ”
įr
Vyresnybė,
de- dingi vorai).
Telephone SOUth Boston 2680
vedė prie anarkijos. Tikintieji buvo Kristaus priešų miestų atgabeno pasam- spoto ir nedorėlio “drauFabriko sandėlis užverssuvedžioti. Kad atremti Kristaus priešų antpuolius ir dytų darbininkų.
Kai juos go ” Kuunovo
Kutinovo asmeny, vi- tas mašinomis. Daugelis
uinmKų. jAai
sulaikyti žmones nuo pražūties, reikalinga buvo at samdė, ftai buvo žadama saip tyčiojosi iš nelaimin- jų dėl nerūpestingumo buaukštas at- gųjų,
J
naujinti visą Kristuje. Reikalinga buvo, kad žmonės aukso kalnai,
.
. . kurie
pasijuto esą'vo suiaužyta dar pakeliui.
netik išpažintų savo tikėjimą ir išoriniai atlikinėtų lyginimas, sveikas oras, apgauti.“
aimana- Kitos surūdijo ir sugadin
“Garsas” paskelbia, kad dėl stokos lėšų išeis su savo religines pareigas, bet kad jų visas gyvenimas geras maistas su daug.'vimų, verksmųai *F scenų, įos sandėly. čia, tikra žomažintas. Dėlto jis kreipiasi į Pennsylvanijos lietu būtų perimtas gyvu tikėjimu ir Jėzaus Kristaus mei vaisių ir tt. Sutartis buvo: pagaliau, jie nedidelėmis džio prasme, palaidota mivius katalikus uoliau paremti SLRKA organą. Ta ži le. Tikslas buvo atsiektas. Priešai negalėjo atsilaiky
* O
nia tiek karti, kiek netikėta. Platesnei visuomenei at ti prieš katalikų antgamtines pajėgas. Šv. Vardo kančias tu iškentę, bet
.
nuo
darbininkų
ir jų
Bertis stoties. Kelio bu- : vaikų nutraukiami skatirodė, kad jei kas, tai mūsų Susivienymo organas tu draugija nugalėjo klaidatikius, savo Vado reikalus ir ?baisesnes kančias turėsi
dar kęsti su nepalaužiamu vo 450 km., bet važiuoti , kai. Darbo normos labai
rėtų būti geriausiai aprūpintas. Bet čia, mat, paaiš garbę apginė.
vyriškumu ir karžygišku- teko net 12 d. Pakeliui ne aukštos. Prasidėjus “stakėjo, kačT “Garsas” leidžiamas lėšų Fondo pinigais, o
DRAUGIJA DIDĖJA
mu. Tačiau, nepalygina- buvo galima gauti nei chanovcų” sąjūdžiui, jos
tasai fondas dabar neša nuostolius. Gi Seimas neap
Mūsų laikais ta draugija randasi kiekvienoje pa- mai didesnė bus tavo už- maisto nei vandens.
dar padidintos, o atlygini
sižiūrėjo ar tiesiog nenorėjo parūpinti priemonių Lė
rapijoje.
Kasmet
jos
skaičius
didėja.
Bedieviai
šaumokesnis
Danguje
ir
diBertise
vėl
teko
laukti,
mas paliktas tas pats ar
šų Fondui išugdyti. Ir taip, dėl kaimietiškai supras
tos ekonomijos, svarbiausias organizacijos veiksnys— kia, kad katalikai baigia savo dienas, kad tik bemok- desnė tavo šventumo gar- nes laiku nebuvo atsiųsti Inet sumažintas.
sliai tebesilaiko tikėjimo, bet keturi milijonai katali- bė čia, žemėje. Mano kara- sunkvežimiai.
Dar sunkesnė būklė iš
jos organas — paliekamas gailestingam likimui.
tremtųjų
darbininkų. Jie
kų
vyrų
kalba
prieš
jų
šauksmą.
Keturi
milijonai
kalystėje
bus
palaiminti
viStatybos
vietoje
darbi

Ar likimas ištiesų bus jam gailestingas ? Taip tu
ninkai buvo apgyvendinti atlieka sunkiausius dar
rėtų būti, atsižvelgiant į svarbią rolę, kurią “Garsas” talikų vyrų, vyrų įvairių amžių ir profesijų, širdingai si, kurie seks tavo gyveni- I vėl
rūsiuose ir barakuose, bus. Maistas menkas: 800
mą. Tavo meilė dėl Manęs
vaidina ne tik Pennsylvanijos lietuvių, bet ir visos iš gieda: “Garbinkime Švenčiaus! Jėzaus Vardą”.
Šitas Šv. Vardo Draugijos suvažiavimas šiose įgyjo tos vertybės, jei ko pertvertuose plaušiniais, gr. duonos ir truputis
eivijos gyvenime. Juk tai stambiausios katalikų orga
Vadinas,
atskiri butai, sriubos. Gauna jie ir “atnizacijos organas. SLRKA tai seniausia mūsų įstai dienose yra subendrinimas katalikiškų pajėgų, pajė- Į prašysi, bus tau suteikta, Virtuvė bendra. Maistas, lyginimąn” — keletą kapeiga, tarsi visų kitų centralinių organizacijų motina. gų, kurios duos žmonėms suprasti, kad didžiausias Tavo malda bus visada iš- palyginus su uždarbiu, la- kų per dieną, kuris tačiau
Ji rimta ir pasiturinti, tik gal kiek sentelėjusi ir ne šių dienų reikalas, tai sugrąžinimas Dievo į jų gyvo- klausyta dėl tų visų, ku- bai brangus ir to nepakan- jiems neišmokamas, o tik
T. riems melši Mano užtary- ka. Maitintis teko tik juo- įrašomas
jų sąskaiton.
visuomet sugebanti žingsniuoti greta šių dienų pažan nimą. *
'
'
’
mo
ar
pagalbos
”
.
su jais žiauda• duona
ir džiovinta
žu-L
Apsiėjimas
gos. Bet vis dėlto ir kaip tik dėlto ji reikalinga aky•
— —•
,.
. ’
...
Kun. A. T. (Samata)
po
žodžių mūsų Išga vimi.
Rūbams
ir
avalinei
rus,
tiesiog
nežmoniškas
”.
r
liausios mūsų paramos ir net direktyvos, ypač ten,
nytojas
palaiminto
mis
pinigų nepakanka’ Blogi; Čia mes paduodame dar
kur ji permažai rūpinasi apie savo gyvenimo pulsą
I
Savo
rankomis
suteikė
Šv.
pusbačiai
kaštuoja 100, bininko komunisto pasa
savo laikraštį.
Komuniją ištikimam išpa- rublių. Todėl suaugę iri kojimus apie darbo žmo
Neperdaugiausiai, palyginti, mes katalikai turi
kunigą Rustiką ir diakoną žintojui ir kentėtojui kan- vaikai avi kaliošus. Men nių būklę jo vienminčių
Šventojo Paskutinė
me savo laikraščių. Svarbiausieji jų taip susiskirstę,
kiniui. Tada Jis išnyko iš kutis atlyginimas išmoka valdomame krašte žymiai
Eleuterijų.
Komunija
kad būtų aprūpinti stambiausių katalikiškųjų grupių
mas pavėluotai. Skundai sušvelninę, praleisd a m i
reikalai... “Draugas” Chicagoje ir apylinkėse aprūpi Antrojo šimtmečio pra Tuo metu Šv. Dionyzas akių, palikdamas Šv. Dio- nieko negelbsti. Su žmonė- griežtesnius posakius,
na vakarų grupę, “Garsas” patį išeivijos vidurį — džioje, mūsų Išganytojas buvo pasiekęs gilios se_ nyzą sužavėtą ir apimtą mis visiškai nesiskaitoma.
“D.”
Pennsylvaniją, “Darbininkas” N. Angliją ir “Ameri parėdė taip, kad nuosta natvės ir ėjo 110 metus, dangišku džiaugsmu. Ir
ka” New Yorko kraštą. Kiti mėnesiniai, kaip “Vytis”, biais įvykiais parodyti ti Šventieji išpažintojai ir kai jis pabaigė Šv. Mišias
“Moterų Dirva”, “Studentų Žodis”, “Tikybinė Pažan krąjį Savo esimą Šven- kentėtojai kaliniai, nors laikyti ir padarė padėko
ga”, “Laivas” tarnauja savo specialiems reikalams ir čiausiame Sakramente ir smarkiai ir žiauriai buvo ti ę, ištikimi tikintieji, ku
J. P. P.
neturi nuskirtos veikimo srities. Prie to, jų tiražas, tuo pačiu išreikšti Savo persekioti teismo tribūno-1 rie buvo aplankę gerbtiną
savo
ganytoją,
tapo
pa

palyginti, neskaitlingas.
“Aišku tik tiek: sovieti jom, kad komunistai tvir
meilę ištikimiems Savo je, vienok jie drąsiai gynė guosti jų nuliūdime, nors
I Šv. Tikėjimą.
nėje komunistų partijoje tai laikosi šautuvo ir dur
Šv. Diony
Tas dirvos pasidalinimas nereiškia, kad laikraš tarnams. Tai yra užrašyta
netekdami
brangaus
tėvo
prasidėjo nauja “čistka”... tuvų pasirėmę. Kai apie
čiai būtų užsidarę tik savo apylinkėse. Priešingai, la Šv. Dionyzo gyvenimo is zo uolumas, drąsa ir iš
ir
jo
gerų
tarnų,
būtent,
Sovietų Sąjungoje jau ne ■ tai, kas nors išsitardavo—
bai pageidaujamą, kad jie plistų visur. Bet jau taip torijoje. Jis buvo Pary tvermė buvo nepalaužia
kunigo
Rustiko
ir
diakono
pirmą kartą šitaip “valo- jūs vadindavot ji darbi
paprastai esama, kad kiekviena išeivijos grupė savo žiaus pirmasis vyskupas. ma. Jis buvo plaktas, iš-j
mąsi”. Daug kartų teko ninkų ir visos darbo kla
apylinkės laikraštį daugiausiai remia. Taigi pareiga Šv. Dionyzas iš Atėnų a- tiestas ant gridirono, me-i Eleuterijaus.
priešu, Hearst’o paka
“Garsą” paremti kaip tik krinta ant Pennsylvanijos tėjo į Romą, kad atlankyti istas plėšriems žvėrims, į- Tą pačią dieną šventieji girdėt pareiškimus, kad sės
liku
ir kitais dar “gražes
sovietinė
partija
“
ir
vie

katalikų pečių. Tačiau kokiam kriziui laikraštį išti Šv. Povilą, esantį kalėji dėtas į pečių, kryžiuotas. kentėtojai kankiniai buvo ninga ir galinga”. Bet ir niais” vardais. Vae vietis!
kus, visos išeivijos lietuviai katalikai privalo pasku me. Po to Šv. Klementas | Tačiau, nežiūrint tų visų vėl šaukti stoti prieš tei vėl reikia valytis — kame Šiandie patys jau tuo nebėti jam pagelbon. Kokiu būdu? Labai paprastu: skai jį pasiuntė į Galiją drau baisių kankinimų ir ne sėją, kurs veltui ryžosi dalykas?”
betikit. Reikia vėl “valy
tyti jį. Tada išeis triguba nauda: ir laikraščiui, ir ge su kunigą Rustiku, dia pakeliamų kančių, šv. Di palaužti jų nepaprastą ir
tis
”.
šventąjį
karžygiškumą
Šv.
Taip
rašė
“
N.
Gadynė
”
skaitytojui, ir visuomenei. Tada išsidirbs lietuvių ka konu Eleuterijum ir ki onyzas neliovė skelbti Jė
talikų solidarumas bei vienybė. Išmoksime kits kitą tais, kad to krašto gyven zaus Kristaus mokymų ir Tikėjimo tvirtybėje. Nie sąryšyj su Zinovjevo ir ki Ir tik dėlto, brangieji,
kad “žmogus tačiau nėra
gelbėti, nes jau artėja toks momentas, kada visi pla tojams skelbti Evangeliją. ginti Šv. Tikėjimo tiesų. I ko nelaimėdamas, žiaurus tų teismu.
automatas”, — kaip ir ‘N.
čiosios Amerikos katalikai turi sudaryti stiprią vie Savo kelionėje jis susitu-Per stebuklą, jis ištvėrė teisėjas juos pasmerkė Taigi, taigi, “draugai”,! Gadynė’ teisingai pripaži
ningą pajėgą, tarsi vieną kūną, kurio visi, nariai tam rėjo Arlėse, kad tikėjime i visus kankinimus ir bai- galvą guldyti nukirtimui. Sovietų Sąjungoj ir vėl no. Ten, kur “nėra laisvo
priai susiję: kai vienas serga, tai ir kiti jo sunegalė- sutvirtinti krikšči o n i s, sias kančias, ir vėl buvo Kai atėjo ties žudymo vie “čistka”. Gaila, labai gai ir draugiško apsikeitimo
ta, trys šventieji kentėto la, jog ta “čistka” nepa
jimą atjaučia.
K. kuriuos pirmiau atvertė įkalintas.
nuomonėmis”, kur eiliniai
siekia
Amerikos,
tada
gal
jai
priklaupė.
O
Šv.
Dio

Šv. Povilas ir Trofinius. Šv. Dionyzas jautė, kad
piliečiai gali kalbėti ir
ir
jūs
apsidairytumėt
ir
nyzas
pakėlė
savo
rankas
“kalba už tą, ką jiems pa
Iš čia jis vyko į Paryžių, artinosi jo gyvenimo pa
pamatytumėt, kad, visi kiša
ir
akis
į
Dangų,
nuošir

”, negali bū
baiga,
ir
paskutinį
kartą
kad to miesto gyventojus
dėlto, tas jūsų skelbiama ti nė vadovybė
džiai
melsdamasis:
šešėlio laisvės, o apie
atversti į tikrąjį tikėjmą. jis ruošėsi atnašauti šv.
sis žemiškas rojus nėra
Keturi milijonai vyrų kalba. Į jų kalbą pasaulio Garbingos pasekmės ap Mišių auką, iš kur visada “Viešpatie Dieve, Galin jau toks gražus, kaip pa žemišką rojų nė kalbėti
galiūnai atkreipė dėmesį. Ir kaip neatkreips, 4,000,000 vainikavo uolią ir išganin gaudavo ypatingą drąsą ir j gasis Tėve, Gyvuojančio sakojama. Juk tada ir jūs, nėra ko. Geriausiai pada
Dievo Sūnau, ir Tu, Šven
jei vieton piršdami
organizuotų katalikų vyrų, tai nemaža galybė. Tiek gą jo darbuotę. Ir netru tvirtybę.
ponai, su visa “N. Gady rysit,
katalikų vyrų organizacija turi narių Amerikoje; bet kus Dievo įsakymai buvo Šv. vyskupas kentėtojas toji Dvasia, Pastiprintoją, ne” būtumėt papuolę į tą mums kada nors Rusijos
ji randasi kiekvienoje pasaulio šalyje, tai kiek iš viso sąžiningai pildomi ir do- ištarė konsekracijos ga kurie esate tik vienas Die “čistką”. Tai tau ir būtųu rojų, patys nuvažiuosit į
tą rojų ir pagyvensit, o
jų gali būti! Koki tai galinga kariuomenė. Ir jų Va rybės pradėjo klestėti linguosius žodžius. Šv. vas, viena ir ta pati subs brolyčiai, pyragai!
das. Joki pasaulyje kariuomenė neturi ir neturės to naujų krikščionių gyveni- kankinys netrukus turėjo tancija ir nepadalinama Ir mes girdėjom (iš jūsų mes geriau kaip nors jau
pavargsim čia, kur nerei
kio Vado, kaip Katalikų vyrų organizacija. Tas jų me.
priimti Šv. Komuniją. Ka Trejybė, priimk sielas Ta pačių), jog sovietinė par kia nuolatinių “čistkų”,
Vadas yra Jėzus Kristus. Už Jį jie stoja, Jo reikalus
lėjimas, kuriame Šv. Dio vo tarnų, kurie savo gy tija “ir vieninga ir galin nes bijom kartais patekti
Šv.
Dionyzas,
patapęs
gina, apie Jo dalykus jie šiomis dienomis atsidėję kal
nyzas atnašavo Šv. Mišių vybes šiandien aukoja Ta ga”, bet mes tuo vieningu į tą valymo mašiną, kuri
Paryžiaus
pirmuoju
vys

ba. Ta organizacija, kuri Amerikoje turi keturius mi
mu netikėjome, nors žino- “čeką” vadinama.
auką, staiga nušvito dan vo meilei!”
kupu,
iš
gražių
pasekmių
Ir garsiu balsu, kunigas
lijonus katalikų vyrų narių, yra Šv. Jėzaus Vardo
be galo džiaugėsi drauge giškąja šviesa. Mūsų Išga Rustikas ir diakonas EleDraugija.
su naujai tapusiais krikš nytojas, apgaubtas dan uterijus atsakė: “Amen!”
NEW YORKE SUVAŽIAVIMAS
čionimis. Tačiau, druidai, giškųjų dvasių galybėmis, Po tos trumpos maldos,
Šią savaitę iš visų Amerikos valstybių suvažiavo matydami, kad jų dievai apsireiškė regimas; ir,
“Darbininko” No. 70, rugsėjo 11 d., š. m. K.
ant kaladės jie guldė savo
į New York’ą du šimtai tūkstančių katalikų vyrų, ku čių aukurai iš palengvo imdamas konsekruotą os galvas, kurios buvo nu straipsny antrašte: “Zuikis Galvoj, Viesulas Širdy”
rie kalba už 4,000,000, jų mintis išreiškia, jų pageida eina į užuomaršą, be galo I tiją į palaimintas Savo kirstos. Ta vieta kalne ne korektorius praleido stambią zecerišką klaidą pirma
vimus perstato. Tas suvažiavimas, tai bus sustiprini įtūžo ir ėmėsi pragaištin rankas, tarė:
toli miesto. Dėl to tas kal me to straipsnio sakinyje. Tilpo šiaip: “Vargas, kad
mas katalikiškų pajėgų, pajėgų, kurios yra stipresnės gų žygių. Dėl to jie dėjo “Priimk, Mano Širdies nas gavo vardą ir vadina mūsų laikraštis taip skursta ne tik dėl sunkių medžia
už visas žemiškas pajėgas, kurios nugali pasaulį ant pastangų, kad iš prefekto meilingasis sūnau, priimk si Montmarte — Kankinių ginių sąlygų, bet ir dėl stokos gerai išmokslintų re
gamtiniu būdu.
Fešenijaus gauti įtakos ir šitą brangintiną Dovaną, Kalnas, kur šiandien stovi daktorių”. Turėjo būti: “Vargas, kad mūsų laikraš
DRAUGIJOS POŽYMIS
paspirties. Tas jiems pa kurią šventesnių būdu be galo graži ir brangi Jė čiai taip skursta ne tik dėl sunkių medžiaginių sąly
Jau beveik septyni šimtai metų kaip Šv. Vardo vyko. Ir prefektas Fešeni- priimsi Dangiškojo Mano zaus Švenčiausios širdies gų. bet ir dėl stokos gerai išmokslintų redaktorių”.
Tas straipsnis tilpo 4 puslapyje.
Draugija gyvuoja. Kaip mūsų laikais, taip ir visais jus įkalino Šv. Dionyzą, Tėvo karalystėje. Baisias bažnyčia.

Komunistas Pasakoja
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I
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Gyveniman Pažvelgus-

Galinga Armija

Klaidų Atitaisymas

Fenkiadienls, Rugsėjo 18, 1936
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Dar niekad mūsų para rių valgių.
piją nebuvo taip užpuolę Daugiau kaip 100 pasiaukoju
vedybose
svetimtaučiai, sių asmenų eis per miestą rink
kaip šį kartą. Tur būt pa dami aukas. Penktadienio vaka
tuojau po pamaldų, išdalina
saulio pabaiga artinasi. re,
mos pintinėlės ir gėlės. Taigi, vi
Gražiausią lietuvių žiedą sus prašome prisidėti prie šio
darko svetimtaučiai.
labdaringo darbo.

40 Milijonų Stiklų
Parduota 1935 m

Juozas ir Julė Geruliai
VYČIŲ “FD0D SALE”
susilaukė dukrelės. Rugsė Šeštadienį, rugp. 19 d. įvyks
jo 4 dieną pakrikštyta L. Vyčių 26 kp. “Food Sale”,
vardu Marilyn - Joanna. Varnard, Suminei- & Putliam Co.
Kūmais buvo Vincas Lu ant Main g-vės. Visas pelnas ski* #
košiūnas ir Marijona Lu- namas Šv. Kazimiero par. nau
dai. Taigi visi yra kviečiami pa
košiunaitė.
Jonas ir Ona Akstinai remti mūsų parapiją.
susilaukė sūnų. Rugsėjo 6
SUSIRINKIMAS
dieną pakrikštytas vardu
Penktadienio vakare, 8 vai. ĮJonas. Kūmais buvo Kons vyks
par. vakarienės komiteto
tantinas Akstinas ir Milda susirinkimas
Šv. Kazimiero par.
Nedzveckaitė.
salėje. Visos narės yra kviečia
Juozas ir Rožė Carsus mos dalyvauti, nes bus svarsto
susilaukė dukterį. Rugsė ma daug nauju dalykų.
jo 13 dieną pakrikštyta
vardu Barbora - Joanna.
LAIDOTUVĖS
Kūmais buvo Benjaminas Rugp. lt d. Šv. Vincento ligo
Russek ir Florencija Du- ninėje mirė Susana Pašukinienė,
sak.
57 metų amžiaus. Velionė paėjo

B
■

1
Pamaldos už a.a. kun. , Jasaitis, Vincas Čeplins1
Vincentą Kulikauską MIC. kas, Robertas Stallings,
V
B''1
Pirmadienį, rugsėjo 14,! Jonas Ka/alius, Juozas
■
¥F
kuomet a. a. kun. Vincen Juknelis, Feliksas Petkus,
B’.v?
.-S
tas Kulikauskas buvo iški! Jonas Kairys, ir Strazdaumingai laidojamas Chica- skų abu broliai. Prie to
goje, čia Baltimorėje, jo vyrų būrio gal atsiras ir
dėdė klebonas kun. Juozas daugiau. Iš visos BaltimoLietuvnikas, kurs dėl ne rės manoma važiuos arti
sveikatos negalėjo daly 5000 ŠŠ. Vardo Dr-jos vy
vauti laidotuvėse, atgiedo rų. Keliauninkams šv. mi
jo. egzekvijas ir atnašavo šios bus atnašaujamos ant
šv. mišias su asista. Kaip; Mount Royal, B & O sto
su egzekvijomis, taip prie ties sekmadienį rytą 6:45
šv. mišių jam pagelbėjo! vai. o special traukinys
iš Lietuvos. Amerikoje išgyveno
mūsų vietiniai kunigai,) apleis Baltimore 7:30 vai.
:>0 metų. Dideliame nuliūdime
Šv.
Alfonso
delegacija
ve

Rugsėjo
14
dieną
po
dr-as Mendelis ir Antanas^
sunkios ligos pasimirė paliko vyrą Joną ir- 4 dukteris:
Dubinskas. Pamaldos bu šis į New Yorką savo gra
Kristina Karlonienė, Mar Marijoną Xhea; Oną Mason;
vo įspūdingos: mišių metu žią dr-jos vėliavą ir tikisi
tino Karione žmona. Liko •Julę Hamilton ir Kotriną Ruseli
‘ JIS KALBA PATS UZ SAVE”
giedojimas buvo ypač ge sueiti su ŠŠ. Vardo dr-jos
ir sūnų Bernardą. Visi gyvena
b du sūnūs ir dvi dukteris,7 šiame mieste. Taipgi 3 seseris ir
REIKALAUK JO SAVO
dulingas ir graudinantis. lietuvių kuopomis iš Phivisi suaugę. A. a. Kristina vieną brolį, Bridgeport. Conn.
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.
Art. Jonas Čižauskas, tur ladelphijos, Brooklyno ir
rugsėjo 16 dieną, su baž Laidotuvėse dalyvavo atsto
būt pirmą kartą Ameri Naujosios Anglijos. Lai
mingos
kelionės
ir
daug
nytinėmis
apeigomis Auš vės iš Šv. Vardo Marijos dr-jos
koj, pamaldų užbaigoj at
STAR
BREWING
CO.
★
BOSTON,
MASS.
ros Vartų bažnyčioje, pa- ir Šv. Petronėlės. Grabnešiai bu
giedojo dar rankrašty te atmintinų gražių įspū
džių!
lai<žota prancūzų Notre vo: J. Valinskas.
A------------------ -Butkus, J.
besantį Česlovo Sasnaus
©ame
kapinėse.
R.
Šimkus. J. Brazauskas. A. Gri
Į
Jaskevičius,
Antanina
Jako “Salve Regina”.
Adoracijos Diena už
gaitis ir -J. Trupes. Už velionės
skevičienė, Juozas Jaske
Ispanijos Katalikus
sielą šv. Mišios buvo laikomos
vičius, Jieva Jaskevičiutė,
Net Trejos Vestuvės
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po ge
Šv. Alfonso lietuvių pa
Petras Aikšnoras.
Pereitą savaitę net trįs
dulingų pamaldų buvo nulydėta
■
w
rapija turėjo garbę būti ||ixnno VADUI PARAP I nusisekė lakai puikiai. O-:
porelės priėmė moterystės pirmutine
Rugsėjo 20 d. Maironio Parke, i Šv. .Jono kapines, kur paskutini
Baltimorės ar- AUonUu TAtily initAl 1 ras gražus. Žmonių prisi-į
________
,
. O
.
w
Pirmadienį,
rugsėjo
14
sakramentą. Penktadienio kivyskupijoj pašvęsti die
Shrevvsbury,
Seserų Rėmėjų sky patarnavimą suteikė kun. .J. Vaš
2,000. YTioa
Visų naci
užsi- • dieną, buvo sušauktas vi- rius rengia metinę gegužinę. Ren kevičius ir kun. .J. A. .Jogminas.
vakarą kun. Dubinskas ną atlyginimui Jėzaus Šir Didžiausias Aušros Var- r^nko
priėmė ištikimybės įžadus džiai už papildytas baise tų parapijos piknikas, ku-4aikymas, gražiausias.'■ sų jaunimo organizacijų gėjos deda daug pastangų, kad
GAMINIMAS
nuo p-lės Magdalenos Ka- nybes Ispanijos naminiam tris įvyko rugsėjo 6 dieną,!cia nereik^j° nei Polici_ susirinkimas jaunimo pik- šią gegužinę padaryti vieną iš VALGIŲ
Ką
tik
išėjo
iš spaudos Valgiu
______________________ jantų ir nesimatė jokio ne-. nįko reikalu pasitarti. Kas puikiausių. Pelnas yra skiriamas
šinskaitės ir Prano Luko kare.
Gaminimo Knyga, kurioje yra
jie negalėjo atsi- garbingo pasielgimo. Tas meį mūsų jaunimas> ren~
— Seserims Kazimierietėms. kurio:; daugybė receptų — nurodymu
ševičiaus. Jų įžadų sudėji Sekmadienį, rugsėjo 13 gražumu
gerėti
__________________
vi«lraa
ncrnrln
vianinera
iv*
. a paskutinį
» .• . • sezono para- mokytojauja Šv.
Kazimiero ir
viskas
parodo
vieningą
ir
gj
mo liudytojais buvo Vla d. ŠŠ. Sakramentas buvo
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
Aušros
Vartų
par.
mokyklose.
das Žeikus ir jaunosios se išstatytas prieš mišias 7 Moterų ligoninėje dabar prakilnią žmonių dvasią, pijos naudai pikniką, taip Tikimės, kad šį pikniką
gaminti valgius. Taipgi šioje
parems'
Praėjusį sekmadienį kle-' pa^ jr šiais metais pasirį1
1 •
•v - •
sutė Ona Kašinskaitė.
knygoje nurodo kaip galima pa
Woreesteriečiai, bet at
vai. ryte ir pasiliko išsta- randasi įonios Ona Biku- bonas bažnyčioje paskel-' to^nu^tei^T“ŠLsWnko
Susirinko nevien
sigaminti iš Įvairių vaisių vyną.
Šeštadienio rytą tas tytas
vyks
svečių
ir iš kitų kolonijų.
:
žmonių adoracijai levicienč ir Ona Taraus- be pikniko pasekmes. At- darbš6iausias ir prak,;!.
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
pats kun. Dubinskas suri -v-s
Piknike gros Navicko orkestrą,
per
visą
dieną. Per
ŠŠ.■ klene
kienė,
ir
p-lė
Elena
Kušmokėjus
=="
■
p-le
Kusvisas
išlaidas,
niausias
mūsų
parap
ijos
223 puslapius.
šo moterystės ryšiu Juozą Vardo Jėzaus vyrų dr-jos levičiutė.
bus gėrimų ir užkandžių. Bu-,
Vlsoms lmklme piknikas gryno pelno davė'jaummas, atstovaujantis taipgi daug Įvairumų, kurių čia
Užsakymus siųskite:
Simonaitį ir svetimtautę
misiąs
8:30
vai
visi
vyrai
veikiai
pasveikti
ir
į savo $1621.37. Pinigines dova-. sekančias org
anizacijas:
“DARBININKAS”
organizacijas: neminėsiu. Visus nuoširdžiai
Mildred A. Shawker. Tos atsistoję
prieš
Jėzų
’ namus
sugrįžti,
atsistnnp
nrips
J
pt.h monsmnnsnomna
nas
jaimėjo
Marijona
šešVyčių
kuopą
1
,
Bažnytinį
kviečia
rengėjai.
366 W. Broadway
sutarties liudytojais buvo trancijoj atkartojo ŠŠ.,
kevičienė,
Juozas
BučinsChorą,
Studentų
kuopą
So. Boston, Mass.
Lucile Lapinskaitė ir Nor- Vardo dr-jos priesaiką,
Parapijos
Choro
vicekas,
Juozas
Stankauskas,
•
PUIKIAI
PAVYKO
Sodalicijos
du
skyrių.
ris Shawker.
viešai pareikšdami savoj
Jonas Mažu- Vladas Klimarskis ir He- Kiekviena
________ organizac i j a Rugsėjo 6 d. Maironio parke
šeštadienį, 5 vai. po pie ištikimybę Jėzui Kristui pirmininkas
revičius vis dar tebesirgu- ’len -McGrath.
- - - -Daugiausiai pasižadėjo pradžiai sudėti įvyko Kolegijos rėmėjų piknikas.
tų populiarė parapijos Karaliui ir savo neapy liuoja. Operacija padaryta
$5 oo iš savo
saVo iždo prisi- Diena buvo graži ir žmonių aichoro giesmininkė p-lė Ro kantą ir priešingumą kaip keletą savaičių atgal buve tikietų pardavė ir dovanas po $5.00
iš visų apylinkių. J šį Ma
že Beinoriutė paėmė Vin komunizmui, taip visiems daug sunkesnė ir skaudes gavo Vincas Vieraitis, O- rengimo lėšų padengimui, vyko
rijonų
Rėmėjų pikni
cą. Galinį sau už vyrą. Ku klaidingi e m s “izmams”. nė negu buvo manyta iš na Šuklienė,- Marijona pasiryžo pilna energija ką buvoKolegijos
atvykę
daug
dvasiškijos.
VISŲ BANGŲ
nigas dr-as Mendelis priė Per visą po pietį iki Šv. anksto. Bet ligonis šiek Gvazdauskienė, Elena Ko-, birbti ir kas ką gali pikni- Šiame piknike smarkiai dirbo
sulienė,
Antanina
Jakštie|r
U
į
aukoti.
Į
vyriausiąjį
i
Naujos Rūšies Radio
mė jų įžadus, o Kazimie Valandos 5 vai. buvo gali tiek jau vaikščioja ir gal
rėmėjai pirm. V. Rimša, jo pane,
Antanas
Pūras,
_
Ona
komitetą
išrinko
p-les
JuMAGIŠKA AKIS
ras Mašinskas ir Pranė ma matyti ne tik mūsų už vienos arba kitos savai-1
gelbininkas J. Grigas, Centro
METALINĖS TŪBOS
Tamošiunienė,
Bronė
Milję
Mitrikaitę
ir
Jievą
NedVazdauskaitė patarnavo lietuvius, bet ir svetim tės galės grįžti į darbą.
rašt. Magdalena Delionienė, sky
MAGIŠKI SMEGENIS
lerienė, Agota Kasparienė, zvetskaitę, pp. Bronių Bo- riaus rast. Urmonienė, kas. F.
už liudytojus. Šliubo metu taučius meldžiantis prie
CHARRON’S
ponia Marijona Čižauskie- ŠŠ. Sakramento. Šv. va- į šeštadienį buvo palaido I Momka Katinienė ir Juo- risą, Juozą Leikų ir Joną Kandratavičienė, V. Parulis, J.
20 Trumbull St.
nė gražiai giedojo. Vi landai vadovavo kun. tas a. a. Juozas Zigmun- zas Overka. Klebonas dė-.Marcinkų; visi kiti pasi- Mažukna. J. Kazlauskas, J. Jur
Worcester, Mass.
siems naujavedžiams lie Mendelis. Visą valandą tas. Velionis jaunas dar Kojo visiems už gražų pa- dalino įvairius darbus, kevičius, P. Milius, J. Lukoševi
sidarbavimą, už dovanas piknikas įvyks spalių 4 d. čius, V. Lukoševičius, J. Aksti
ka tik palinkėti ilgiausių Kunigas
kunigas ir
ir zinuiies
žmonės siuntė
siumt: žmogus,
------ o—’ v.sulaukęs tik '31 ir už šio pikniko paremi- prie Aušros Vartų bažny- nas, O. Landžiuvienė, J. Mažukmetų ir gausių Dievo ma karštas maldas į Jėzų ŠŠ.! me^° amžiaus,, per. kelis
----- (
nienė, A. Lukoševičienė, A. Čiukuris tokias gražias čios nuosavame parke,
M. A. CIVINSKAS & CO.
lonių; ypač kad visur ir Sakramente, kad
kad" kuovei-:
kuovei- metus
metus buvo kankinamas mą,
batienė, Ona Žurinskienė, Pran
pasekmes
davė.
visuomet būtų ištikimi ka kiaušiai užsibaigtų tas na- baisios plaučių džiovos hLIETUVIS
ciška Mažnknaitė, Marcelė JurgeBažnyčios išbaigimui šį
talikai ir tikri lietuviai.
minis karas Ispanijoj, kad £os nlį° kun^ issjgelbeji- kartą aukojo dar sekan Rugsėjo 5 dieną į mote lionienė, E. Nevulienė, N. Pili- Graborius ir Balsamuotojas
rystės luomą įstojo John poniutė, O. Sidabrienė, K. KunIronnnloc tori HiifiT H1O RCbllVO. PallKO dldC" .
šv. Alfonse ŠŠ. Vardo Dr- nutiltų kanuolės, kad būtų liam nuliūdime savo žmo tieji: Kazimieras ir Ona Sullivan ir Marijona Buro- sevičienė,
340-342 Harding St.
S. Zavėstauskienė, M.
pergalėti šv. Katalikų
Sinkevičius
$50.00.
jos Vyrai New Yorke
•
kaitė
(choristė).
Pabroliu
ną.
Amžiną
atilsį
duok
Vaitekunienė, J. Thompsonienė,
WORCESTER, MASS.
Bažnyčios priešai, kad vė
Po $15.00: Jurgis ir A- buvo Pranas Burokas ir A. Barauskienė. O. Kardokiene,
Nors New Yorkas yra liai katalikiškoj Ispanijoj jam Viešpatie!
Atdara
Tel.
pora šimtų mylių nuo Bal- viešpatautų taika ir ra Autoriaus Vinco Nagar- nėlė Sviklas, Juozas ir A- pamerge Margarita Sulli- A. Milienė, V. Lozoraitienė, N. Dieną ir Naktį Dial-5-5898
timorės, tačiau tas nesu mybė. Visus į šv. valandos nauskio knyga, “Vytys gota Skliutas. Petras Tru- van. Taipgi tą pačią dieną Parulienė, J. Daučiūnas,
laikys nei kun. Antano susirinkusius, ypač grau Kankinys” jau atspauz- skauskas, Adolfas ir Ona moterystės ryšiu buvo su- Prisidėjo aukomis: V. LozoraiDubinsko, nei dvidešimts dino giedojimas, jau nuo dinta. Tos knygos rėmė-' Tamulevičius, Karolis ir rišti John Quin ir Marijo- tienė, M. Jurgelionienė, O. LanPOPE OPTICAL CO.
R. Plitniek.
ar daugiau ŠŠv. Vardo dr- daugel metų negirdėtos jai, manoma, gaus savo Rakelė Lukošiūnas, Simą- na Nedzinskaitė. Pabroliu džiuvienė,
Labai širdingai ačiū visiems,
Albert R. Barker
jos vyrų nuo dalyvavimo mūsų parapijoj Suplikaci- egzempliorius ne vėliau nas ir Emilija Laučys, Si- buvo Edvardas Quinn ir kurie
atsilankė — ir darbinin
M manas ir Agota Kašėta, pamerge Rožė Nedzinskai- kams, kurie dirbo iš širdies, ta
milžiniškoj ŠŠ. Vardo pa jos? v£i'>ūtėsi~k^p~Lie-'
Kada Jums reikalingi aki
-------- 1 veikalo autorių, Juozas ir Juzė Bartkevi- tė. Abiem porom vedybų me parengime pasisekimo.
rodoj, kuri apvainikuos įuvoj'i;’(jar'kartą~klaUšė- 1 ’kinaiue
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
į NagamauskąJ čius, Vincas ir Pranciška apeigas atliko klebonas
Pikniko Rengimo Komitetas
si tos širdį-jaudinančios
nius. Mes padarome dirbtinas
ir kun. K. A. Vasys.
seimą New
Yorke.
ir Rengėjai.
N
v
1.. Pereiį. maĮJavįmo ~įesmėS. ryfZ kad jis nors
. v. ir silpnoj
... Tamulevičius,
- .. ., ...Edvardas
n
Rugsėjo 7 dieną į mote- P. S. Gerb. P-no Kavecko or akis.
tą sekmadienį, dėka Vale- .._j
nog adoracija užsibaigė statoj, tačiau nenuils- Leose Knlavicius »
Bernar397 Main St.
-Tel. 6-1944
kad
paga-'
das
ir
Jieva
Varaška,
Karystės
luomą
įstojo
Tadas
kestrą
vėliau
grojo
už
tad
mes
rijono ir Antano, StrazWorcester, Mass.
, .
. .., , sveikinimu šv. Kryžiaus‘ančia! dirbo, -------------- v.™*. «■»Antanas T
įdomų Šv. Jurgio zimieras ir Jadvyga Lobi- Ramian ir Ona Svikliutė. labai širdingai dėkojame vardu 275 Main St. Webster, Mass.
dauskų, dr-jos pirmininko relikvijos
__ '
’ gyvenimo, visų lietuvių kis, Aleksandras ir Jad- Pabroliu buvo Adomas kolegijos.
ir raštininko, pastangoms,
KĄ GIRDĖJAU
mylimojo šventojo, veika-1 vyga Kaliunas.
Ramian ir pamergė Bronė
sekantieji vyrai užsiregis
DRAUGIJOS
Svikliutė. Vedybų apeigas LABDARINGOS
Profesorius
Kolupaila
ir
lą.
Knygos
rėmėjams,
bet
Po
$10.00:
Marė
Barttravo sekmadienį vykti į
Tel. 3-5710
“TAG DAY”
New Yorką: Juozas Ma- p. Čiurlys visai netikėtai ypač p. Valentinui Mate- kienė, Adolfas ir Marcelė atliko kun. K. A. Vasys.
Antradienį, rugp. 15 d. Labda
—
is, Jonas Jonča, atlankė mūsų koloniją pe-i
liui, priklauso padėka ir Karsokas, Jurgis KaminsRamins- Rugsėjo
12 dieną į mote- ringoji dr-ja laikė susirinkimų,
karauskas,
pe-į liui
tė- reitą šeštadienio vakarą, garbė, kad jie rūpinosi to kas, Juzė TaparauskienėJ rystės luomą įstojo Jonas kuriame nutarė neturtingų šeimų
Jonas Grebliauskas,
i
Pacevičius ir Pranė Anų naudai surengti “tag day” še*- Mūsų pienas ir smetona
vas, Feliksas ir Simas Re- Paskaitė trumpą paskaitą veikalo atspauzdin i m u. Emilija Duseyičienė.
kai, Vladas Stuikis, Matas ir pasisvečiavę su 'mūsų Tokiu' būdu mūsų kolonija fPo* $5.00: - Marijona Lu-tžytė.1* Pabroliu buvo Ed tadienį, rugpiūčio 19'd.
užganėdina visos.
Pranka, Petras Jančys, kolonijos inteligentais še- bent kiek prisidėjo prie košiunaitė, * Vincas Luko- vardas Onysko ir pamerge Ši Labdaringoji draugija rūpi
WORCESTER,
vakarą, sekma- lietuviškos dailios litera-1 šiūnas, Pranas Kašėta, O-1 Elena Anužytė. Vedybų a- nasi pagelbėti neturtingoms šei
Stasys Gabrileviėius, An- štadienio
i
MASS.
| na Karsokaitė, Vladė Ar-! peigas atliko kun. K. A. moms. Ji prieš Kalėdas ir Padė- I
tanas Lukoševičius, Miko- dienį ryte jie atlankė šv. tūros padidinimo.
kavonės
Dieną
dalina
joms
įvaiAusys, davičiutė, Baltramie jus Vasys.
las Ramanauskas, Jonas Alfonso bažnyčią, kurios
I

Worcester, Mass.
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Penktadienis Bngsėjo 18, 1936

darbininkas

1

Įkas

girdėti lietuvių

i

KOLONIJOSE

Rodomi NAUJO STILIAUS MODELIAI 1937

GARY, INDIANA.
I

NAUJOS ŠEIMOS
L. Vyčių 10 kp. pastan
Šią
vasarą
Gary buvo visa eilė
gomis, rūgs. 13 d. Athol,
Mass. suruošta pramoga vestuvių ko> nebūta per keletą
Mount Grace kalnuose. , metij. Paskutinės vestuvės įvyko
Į ši parengimą suvažia rugp. 29 d. Kleb. kun. S. Drau
geliui išvykus vakaeijoms. mote
vo didelis būrys jaunimo rystės
ryšiu svečias kun. Sitaviiš kitų kuopų. Matėsi sve- čius
tį surišo P. Pranaitį su S. Pau
čių iš Boston, Worcester, lauskaite. Šliubas buvo su iškil
Norvrood, Cambridge ir mingomis šv. Mišiomis. Vestuvių
kitur.
I pokilis įvyko par. salėje. PokilvJaunimas gražiai ir je kalbėjo p. Rudis, geras jaunodraugiškai praleido sek- jo draugas. Jis linkėjo jaunavei džiams laimingiausio sugyveni
madienį (softball).
Pačioje kalno viršūnėje mo. Po tam kalbėjo p. A. Neme
matėsi žavėtini vaizdai. ilėj Šv. R. M. Dr-jos pirm. SveSusirinkusių būry matėsi čių vardu dėkojo ir dėkojo už
apskr. pirm. V. Kereišis.
palinkėdama >■'<»vedžiams laimingiausių ir ilgiau
Sveikiname Athol’io Vv- i sių metų. Ant galo kalbėjo jau
čius už toki gražų suruoš nasis Pr. Pranaitis. Jis dėkojo
tą išvažiavimą.
Buvęs. svečiams už atsilankymą ir su

Ten buvus.

VIEŠA PADĖKA

ATIDARĖ STUDIJĄ

Išleistuvių šokiai Jono
JutkeviČiaUS naudai rugS.

12, labai pavyko. Jonas iš
reiškė širdingą padėką vi
siems, kurie darbu arba
atsilankymu prisidėjo prie
pasekmingo šokių vakaro.
Jisai išvažiavo pirmadie
nio vakarą į Grand Semi- i
nariją, Montreale, Kana
doje, kur praleis savo pa
skutinius keturius moks
lo metus. Turėkime už
garbę, kad iš mūsų mažos
parapijos pareina vienin
telis lietuvis seminaristas
visoje Springfieldo vysku
pijoje. Iš savo pusės kaipo
korespondentas, ragi n u
parapijiečius kartas nuo
karto nusiųsti Jonui dova
nėlę. Tuomi pagelbėsitc
jam nusipirkti reikalingi}
mokslui knygų ir kitų dai
ktų. Jo adresas John Jutkievičius, Grand Seminary, Montreal, Canada.
PAGYRIMO LAPAS

i

Muz. Juozui Januškevičiui ir chorui priklauso
pagyrimas už gregorianišką giedojimą pereitą sek
madienį.

Šiomis dienomis Gary susilaukėme moderniškos studijos. .A atidarė pagarsėjęs fotografas p.
Pranaitis ir sūnus. Studija įren
gta pagal šių dienų vėliausių rei
kalavimų. Ši Įstaiga pavadinta
V 1('TORI A PHOTO STUDIO.
West 15th Avė. Pintame geriau- I
šio pasisekimo.
Mačiusi.

Ateinantį
šeštadie n į,
rūgs. 19 d., L. Vyčių 78
kp. rengia šokius Bay Lodge salėje, Methuen, Mass.
Šį parengimą vyčiai nori
padaryti privatiškesnį su
įvairia programa.
Kadangi lavvrenciečiai
vyčiai neseniai vėl pradė
jo gražų vytišką darbą,
todėl visos vyčių kuopos
turėtų jų darbą nuošir
džiai paremti. Salė randa-j
si šalia Methuen knygyno.
Visi į Lawrencą vyčių pa
rengimą 1
R.

MIRĖ

Jurgis Matulevičius, 58
metų buvo palaidotas, rug
sėjo 10 d. iš Šv. Katerinos
bažnyčios. Klebonas kun.
Finton Tehan atgiedojo
mišias. P-nia C. Dowd gie
dojo dvi giesmes. Karstnešiais buvo Julius Miller,
Arthur Carney, George
Rose, Arthur Starks, Fr.
Burton, ir Al. Chicy, visi
nariai American Legion.
Velionis buvo nevedęs ir
ištarnavo 30 metų Jung.
Valstybių kariuomenėje
pasiekdamas stovį antro
leitenanto. Paliko savo
tarnybą keturi metai at
gal su pensija iki gyvos
galvos.
Jurgis Jonas.

vz •

Padaryti Didžiausios Pasauly Radio Organiz.

Lietuvos

LAWRENCE, MASS.

v •

Rug. 30 d. Šv. Cieilijos choras:
turėjo
išvažiavimą
Salsbury
Beach. 8 vai. išklausę mišių cho
ro nariai gražioje nuotaikoje sė
do j busą ir dainuodami atvyko
Į pajūrį praleisti dieną. Apie 2
vai. p.p. atvyko ir gerb. kleb. ku
nigas Pr. M. Juras su p. Vismi
nu, kuris yra mūsų choro vedė
jas. Išvažiavimo dalyviai pakvė
pavę tyru oru. vakare pilni ener
gijos grįžo namo.
,
Praėjus atostogoms mūsų cho
ras vėl stoja į darbą. Jis jau
pradėjo mokytis gražų istorišką
veikalą — “Graži Mageliona”,
kuris bus statomas šį rudenį. Negaliu praleisti tą faktą, kad mes
Turime darbštų
vargonininką,
kuris išmokina daug gražių vai
dinnnų ir koncertų.
A. J

CHICAGO, ILL.
LRKSA KORTU IR “BUNCO”
ŽAIDIMAS PAS P-LĘ
LUKOŠIŪTĘ

Griškabūdiečiai nusis
kundžia, kad nors šiemet
jų apylinkėse rugiai ir
kviečiai užderėjo vidutiniškai, bet jų, ypač kviečių, branda esanti gana
menka, nes grūdai nėra
pilnai išsivystę.
Jų apylinkėse vasarojai
daugumoje atrodo gana
gerai ir dabar jau eina jų
piūtis. Tikimasi, kad jų
branda būsianti geresnė.
Lietuvių bolševikų spau
da šaukia
darbininkus
protestuoti prieš Lietuvos
valdžią, jos teismus, kai
ten sušaudo vieną kitą
kaltą ir nekaltą žmogų,
bet toji pati spauda labai
džiaugiasi kai ne po vieną,
bet masiniai šaudimai vy
ksta Rusijoj, Ispanijoj,
kai nekaltus žmones šau-

yra rengiama didelė LRKSA Chi— —————————————————— I cagos Apskričio kortų ir “Bun<o” žaidimas pas p-lę Ievą Lu
košiūtę, 7011 So. Artesian Avė.,
Marąnette Parke.
Numatoma, kad šis vakaras
bus labai skaitlingas, nes kartu
su p-le Lukošiūte daug darbuoja
si p. Mickeliunienė, p-lė F. StoĮsigykite labai įdomią ir naudingą knygą DAN giūtč ir p. šrupša. Visos labai su
GAUS KARALIENĘ arba Padavimai apie Švč. Paną tartinai veikia, kad padarius įdo
Mariją. Knyga turi 158 puslapius, stipriais audeklo mų vakarą. Beabejo jos visus su
gerokai patenkins,
apdarais. Jos kaina buvo $1.00 dabar-gi parduodame sirinkusius
nes ką tik jos surengia visuomet
už 25c., su prisiuntimu — 30c. Užsakymus ir money yra joms didelis pasisekimas.
orderį siųskite
Taigi, kurie mėgsta kortuoti
arba “Buneo”, prašoma rengtis
“DARBININKAS”
RAP.
366 West Broadway,
South Boston, Mass. prie šio vakaro.
šeštadienio vakare, spalių 3 d.

Negirdėtas Nupiginimas!
Vietoje $ 1. 00 Tik 25c

Praūžė Lietuvos Vyčių
seimas. Prabėgo šiltoji,
maloni vasarėlė, ir štai
vėl jaučiama šaltos žiemos
kvapą ir palangėmis stau
giantį rudens vėją. Vasa
ros metu mes ruošėmės
prie sunkaus darbo, daug
ką žadėjome Vyčių org.,
žodžiu, prakilnių teorijų
sukūry švaistėmės.
and
Prabėgo tie visi malonu
mai ir atėjo diena, kad
tuos visus gražius pasiža
llhisiraied ai right. New Magic Voice; five-band Superdėjimus turime įvykinti
heierodyne. A world iraveler—police. aviaiion and ama
gyveniman.
ieur calls; U. S. Aviaiion Weaiher Reporis; foreign and
U. S. broadcasis. Magic Brain, Magic Eye, Metai Tubes;
Čia trumpai prisiminki
Phonograph Conneciion. A
«AA95
me
Vyčių seimą. Suvažia
glorious '
9
vę atstovai prakaitavo
per tris dienas ieškodami
priemonių kaip pagerinti
organizacijos gyvavimą.
Surado kelis būdus, bū
tent: 1) kelti namo fondą;
2) organizouti naujas vy
čių kuopas; 3) paskelbti
naujų narių vajų ir jį pa
daryti sėkmingu; 4) suor
ganizuoti “Vyčio” platin
tojų ratelius ir daugybę
kitų naudingų nutarimų.
Mode 9K-2
Šie virš minėti klausi
mai mums svarbiausi, ir
kada juos įgyvendinsime,
jei nepradėsime darbo lai
ku? Dabar laikas ir vieny
Modtl 8K
bėje, suradę gerus būdus,
A
luxurious
Console
wiih
6
visi
į darbą...!
Magic Eye—helps tune in on
new RCA Metai Tubes, ai ultrapolice, aviaiion, and amaieur
Rugsėjo 27 d., įvyks L.
low cost. Range: U. S., foreign
calls in addiiion to U. S.
Vyčių
N. A. Apskr. suva
(49m), police. aviaiion and
and foreign programs; Metai
žiavimas. Būtų labai gra
Tubes; phono<OAQS
....... *49’5
graph conneciion *o9
žu, kad kuonų atstovai
nusivežtų gražių sumany
mų, o apskr. bandytų įgy
vendinti.
UNION ELECTRIC SUPPLY CO., INC
Vyčių org. randasi daug
gabių jaunuolių, bet dėl
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
apsileidimo nesimato va
dovystės. Malonūs drau
98 High Street,
Boston, Mass
gai! Visi pirmyn, padary
kime šiuos metus pavyz
dingais! Vyti-e! Atlik sa
vo pareigą — pakviesk sa
vo draugus prie vyčių or
ganizacijos, paragink užsisakvti “Vyti”, kurie dar
kių v. s-bės. Padarius kvo- ’ trijų Pabaltijo valstybių neskaito. Atliksi dideli
tą, išaiškinta, kad sulai vyriausybių nuomonių vie darbą “Vyčiui” ir visai
kytasis, tariamas Petras ningumas šiais klausi Vyčių organizacijai.
P. R.
do bolševikų budeliai. Kontvainis, 1931 m. buvo mais. Šis užsienių reikalų
ministerių
pasitar
imas
sulaikytas
Šiauliuose
kaip
Taip ir matosi, kad bolše
vikai savo obalsį: “Kas komunistų organizatorius. Europos politiniuose sluo SVEIKATA—TURTAS
mano, tai ne tavo, o kas Tuomet jis buvo pasivadi ksniuose sukėlė gyvo susi Netekus sveikatos, nemiela nei gy
Turtuolis atsižada ir turtŲ. kad
tavo, tai mano” lygina ir nęs Martynu Kučinsku ir domėjimo ir rado plataus vent.
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
prie valstybių ir jų vieno parodė esąs gimęs 1889 atgarsio užsienių spaudo- įvertini sveikuti) ir ją brangini, tai
ją. Jausdamas skausmus,
Tsb. prižiūrėk
m. Juodelių k., Biržų val je._______
kio ar kitokio režimo.
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
sčiuje. Kokia jo tikra pa
nikstelėjimą, nuovargį, šalti,
LIETUVOJE JAU RUO- limą,
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
vardė,
tuomet
išaiškinti
ŽYMUS AMERIKIETIS
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
nepavyko ir Kučinsko pa ŠIAMASI SPALIŲ 9 D. MOSTIES,
SPORTININKAS
sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
varde jis buvo teisiamas
LIETUVOJ
Šiemet
spalių
9
d.
sueina
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
ir nubaustas. 1933 m. pa
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lygiai
16
metų,
kai
lenkai
kailiniais su
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės
Rugp. 22 d. į Kauną at- sikeičiant
pagrobė Lietuvos sostinę spinduliais. sunaikina romatiškus
SSSR,
Kučinskas
buvo
iš

vyko pasižymėjęs Ameri
Vilnių. Šias sukaktuves skausmus ir palengvina žmogui. Dekkos sportininkas, lietuvis keistas į lietuvių kunigus, Lietuvos organizac i j o s snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
pagelbės ir tamstai. GARANP. K. Lubinas. Jis buvo ir priėmęs SSSR pilietybę, ruošiasi labai plačiai ir tu gelbėjo,
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
Am. J. Valstybių krepši išvyko į Sovietų Rusiją be riningai paminėti. Jos bus kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
grąžinant.
nio komandos pasaulinėje teisės sugrįžti į Lietuvą. minimos visame krašte. gusAplaikom
šimtus laiškų su padėkaBerlyno olimpiadoje vado Tai jau antras atsitiki Vilniui vaduoti sąjungos vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
pagelbėjo. Klauskite visada
vas ir tos komandos vidu mas, kad iškeisti į SSSR centro komitetas paskuti kuriems
taip DEKENS OINTMENT.
komunistai
kita
pavarde
rio puolikas. Amerikoje yniuoju metu Vilniaus pa PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
ra pasižymėjęs visoje eilė padirbtais pasais grįžta į grobimo 16 metų pagrobi krąją Deksnio Galingą Mostj ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DELietuvą.
je rungtynių.
mo programą taip pat ga KEN’S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasifilijimų, kad kas ir
Lietuvoje yra pirmą
na gyvai svarsto. Minėji siūlytų.
TARIASI BALTIJOS
UŽSIENIŲ REIKALŲ mui ruošti visame krašte Visada žiūrėkite, kad būt užrašytu
kartą. Čia išbus apie porą
DEKENS OINTMENT, tai tik tada
savaičių. Lubinas yra mū
MINISTERIAI
sudaromi komitetai, į ku nulaikysite
tikrąją Deksnio Galingą
riuos įeina visų vietinių Mostį. Parsiduoda visur.
sų sporto organizacijt)
svečias. Į Lietuvą taip pat Šiomis dienomis Latvi- organizacijų atstovai. Y- DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.
žada.. užsukti
kiti
.
A .— du A- i joje, kaipo latvių užsienių pač platus ir turiningas
merikieciai lietuvių spor- rejka]ų ministerio Munte- spalių 9 d. minėjimas ren
tinmkai, dalyvavę Ameri rio svečiai, viešėjo Lietu giamas laikinojoje Lietu Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir
kos komandoje.
vos užsienių reikalų mi- vos sostinėje Kaune. Tsb. laiminga senatvė.
nisteris Lozoraitis ir Es
SULAIKYTAS IŠ SSSR tijos užsien. reikalų minisGRĮŽĘS KOMUNISTAS teris Akelis. Pasinaudoda
(WRUBLIASKAS)
mi tuo susitikimu, minisGRABORIUS IR
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
Rugp. 16 d. Telšių aps- teriai aptarė klausimus, LIETUVIS
BALSAMUOTOJAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
krityj, Nevarėnų mieste kurie yra įtraukti į šio ru
1000 Washington St.
Ofisas: SANBORN BLOCK
lyje buvo sulaikytas as-dens
___ _J|
,
„ pilTautų
Sąjungos
Washington St
NORWOOD, MASS.
muo, turįs vidaus pasą naties dienotvarkę. Taip
Nprwood,
Mass.
TEL. Norvrood 1503
Petro Kontvainio, gim. pat buvo nuodugniai pasiTel. Norwood 0330
Montello Office:
Gyvenimo Vieta:
1890 m. Mažeikių apskr., j keista mintimis dėl Tautų
10 Intervale St
82
WALNUT AVK.
Ylakių v., Trumplaukės k.,1 sąjungos pertvarkymo. Ta
TEL. Brockton 2005
Tel Nomrood 1020
vardu, duotą 1920 m. Yla- proga, paaiškėjo visiškas t

MAGIC EYE
WITH MAGIC BRAIN
METAL TUBES
MAGIC VOICE

teiktas dovanas. Jaunoji yra par.
ir Sv. Rož. Mot. dr-jos narė ir
nutarimų raštininkė.

VVESTFIELD, MASS.

JAUNIMAS
Vyčiai, jau laikas į darbą!

E

ATHOL, MASS.

6.
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I

EDW. V. WARABOW

SYKES & SYKES

----------------------------------- -------- f

DKRBININRSS

Penktadienis, Rugsėjo 18, 1938

mišparus laikė
laike
mišparus
PaUH0171170nu AC
ZmiAC
J. Petrovitz; dias^'Eu*£^.!K>elE»
• ________
‘
UIHITId
...... 'pelnas buvo skinamas komunistų jr subdiakonu kun. A. A- t
1 ..._
I laikraščiui, kuris kovoja įpnes Juškas. Gražų pamokslą *
--------- —
ŠV. PETRO PARAPIJA
jimo draugija rengia vakarėlį,'
J Dievą, dvasiški ją, mus katalikus _
pasakė
kun.
M.
DaumanBrangūs prieteliai!
Šy.
Petro parapijos svetainėje.
Kiekvienas
darbininkas,
atvy

ir lietuvybę* • ,, Gavome Jūsų gausią auką mūtas
iš
GirardvilĮe.
Apart
Rengėjai
kviečia visuomenę gau
kęs į kitą miestą, klausia: “Kaip
Katalikai, susipraskime! Ne-' »sų Vilos reikalams, .už tat mūsų remkime
..,____ _ Dievo ir tautos priešų, ^i^etų kunigų
.
r.- išpažinčių
^darbai?
,
” Detroite su darbais siai ateiti ir suteikti paramą neReiškiame giliausią padėką vi- ■ širdys yra pilnos gilaus dėkinguYra gražių ir naudingų paren- klausė.
kun.
V.
Matulaitaip yra: dauguma darbininkų, Į laimingom mergaitėm. Bus kor-‘
Easton, Pa.
siems dalyviams Lietuvių Dienos mo.
Į girnų katalikiškų draugijų bei tis, kun. p. Čęsna, kun. K. kurie dirba didžiose dirbtuvėse tavimas ir kaulukų ritimas įr lai
Rugsėjo 15, 1936 Lakevvood Parke, rugpiūčio 15, Ypatingai dėkui Jums, Gerb.!
I parapijų, kur galima linksmai ir Klevinskas, kun. S. MoZU- dabartiniu laiku nedirba, nes' mėjusieji gaus dovanas,
ir gerbiamiems komisijos nariams Kun. J. Karaliau, už palankumą,
Gerb. Tėvai Marijonai,
■’ maloniai praleisti laiką ir tuomi ras, kun. S. Norbutas, vie- kompanijos maino modelius. KaiAteinantį sekmadienį, rugsėjo
už gausią auką $386.06 Juozapo paraginimus ir didelę auką. Šir
2334 So. Oakley Avenue, Marijos Vilos naudai. Nudžiugo dingiausiai dėkui brangioms ma i pačiu paremti katalikiškas Įstai-' tos klebonas kun. dr. J. i kurios dirbtuvės jau pradeda 20 d. Įvyks Šv. Komunija mergi
i gas.
Philadelphietis. Končius ir vietos vikaras STO®11** darbininkus, bet naujų nų Sodalicijos. Ligšiol merginos
Chicago, III.
me Jūsų parama.
mytėms ir tėveliams už paramą
Gerb. Tėvai Marijonai:
kun. J. Klimas. Atlaidų !neprii!aapako,1 Mažins vis, savo pareigą labai gerai atliko.
Tiesa, turime daug trūkumų, Į ir užuojautą. Dėkui jaunimui ir
dienoj bažnyčioje buvo šv.^. darb,nlnk^ .kur,e d,rbo?»■ Retai kada apleido Šv. JComunįIš priežasties nesitikėtos'
vaikučiams už pareikštą mums
mirties a. a. Tėvo Vincen-:kuriais
nenuilstančiu rūpės- I meilę.
mišios - 5, 6/7, 8 ir 9:30 £
T..gi naujam dar- ją. Jeigu kurios merginos dirba
t ’ ’.
. _. ibininkui yra sunku darbas gauti,
to Kulikausko didelis! "7umu’ Ir
Jf *>.'<■ Būsime visados dėkingos, bran
vai. pilna žmonių ir ėjo i £)arį,aį jįį pereito, mėnesio labai i ir negali dalyvauti praktikose,
Šis
miestelis
nėra
didelis,
bet
smūgis ištiko
vieSpa. gūs Shenandorięeiai ir siusime
prie šv. Komunijos apie geraį ėjo, įet dabar žymiai su-I tai tegul kas mėnesis priima Šv.
lietuvių nemažai. Čia yra Šv.
vams Marijonams. Gyvepalaimintais darbais. Nors karštas maldas prie Jėzaus, Ma
1500 asmenų. Atlaidai bu- mažėjo. Taigi išrodo, kad darbi- j1 Komuniją.
Pranciškaus parapija,
kurioje
tume, Tėvas Vincentas Jums prisieina daug sunkumų ir rijos ir Juozapo, kad Jie saugo klebonauja gerb. kun. K. Klevin-! VO tikrai įspūdingi. Gerb. ninkai turės sunkią žiemą. Yra I Trečiadienį, rugsėjo
_____________
16 dieną_
Kulikauskas, MIC., STL., savęs išsižadėjimą datirti muš ti], Jumis ir visą tai ką Jūs myli kas jau 3 metai. Paskutiniais lai Sesutės Kazimierietės la- tokių atsitikimų, kad darbininkai pridėjo lietuviųboivlerių sezobuvo Tėvų Marijonų Vie Į remiant, visvien, brangūs gera te ir branginate; ir, kad laimin kais klebono rūpesčiu ir žmonių bai gražiai išpuošė alto- Stovi ir vargsta prie dirbtuvių nas
,
ir tęsis iki vėlyvo pavasario.
nuolyno, Lietuvių Bernai dariai Jūs nepasiduodate jokiems tų kiekvieną, Jūsų didžioj, gra pritarimu ir duosnumu bažnyčios rius. Atlaidų užbaigimo iŠ-j vartų P<‘r vis4 naktį. Tas parodo, šįmet yra 16 ratelių,, ir kaip išJurgio šeimynoj.
'
■
čių Kolegijos ir Dvasinės nemalonumams, bet linksmai, j žioj Šv.
metai tame
vidus gražiai išmaliavotas ir nu kilmėse žmonių prisirinko kad dabartiniu laiku darbas sun- r0fj0 bus < sekmingi
Jums
tikrai
dėkingos,
irgi
pilna
bažn
yčia
Miš8
au
*k
Amatninkai
daug
grei
sporte.
Iš
Šv.
Petro
parapijos
Seminarijos pirmasis kū kantriai ir vieningai dirbate, kad
pirktos gražios stacijos,
kurios
šv. Kazimiero Seserys
Šv.
rėjas Amerikos Jungtinė dasiekus savo nusistatytų aukštų
rugsėjo 27 d. bus šventinamos, i paras laikė kun. V. Matu-^““ darb« »aun0’ *** i>»pras‘a“' ra du
' rateliai,
.........būtent;
’ Petro
(Juozapo Marijos Viloje)
tikslų.
Komisijai
reikėjo
daug
ir
Šv.
Petro
draugiškas
klubas.
laitis asistuojant
kun
P
l
darblmnkul
neįmanomu.
Taipgi tą dieną pašventins ir JLCllLlO}
se Valstybėse, buvo praš
LJd-ll U
AU11. J • ,
„
.. ,
.
Klebonas savo jaunimą perspėnaujai ištapytus paveikslus. Pa Česnai ir kun. Daumantui.) Pereitą
matniausias misijonierius rūpintis dienos pasisekimu, dau
savaitę buvo netikėtai .
. v .
'
.
.t .
geliui teko nuvargti ilga kelione
šventinimo ceremonijas
atliks Kun. S. Norbutas pasakė iššauktas p. J. Brooks iš Port 'a aPle zai”imus- ”1S jaunimu;
ir katalikų spaudos dide i į Lakevvood Park, pasišventę darnepavydi ir visados pasiruošęs
Mansignoras Heir.
lis apaštalas, katalikų vi i bininkai didžiai išvargo, ir nei
labai turiningą ir -gražų Carbon, Pa. pas vietinį kleboną,‘ i jaunimui
paduoti ranką visuose
Parapijiečiai ir klebonas labai
suomenės kilnusis vado-' vienas nesigailėjote pasidalinti,
pamokslą
apie
maldos
gaJani buvo pranešta, kad jo sesuo
,
.
J
pasilinksminimų
dalykuose, ir
gražiai išpuoštu Dievo
, x
,
....
,
..
vas ir lietuvių žymėtiniau- su mumis savo sunkiai uždirbtos i Daugelis praktikuojančių kata-•1 džiaugiasi
‘
1j vienuolė Kazimierietė sunkiai : kartais
namu, kuriame, kiekvienas atėjęs į !ę.
pats prisideda, bet jis
susirgo.
Jis
nebesuspėjo
ten
nusias šviesuolis, gabiausias duonos!i
1
...
likų arba ir šiaip tautiniai nusi- ‘ randa susiraminimą. Ypač baž-i
„
x i jaunimui pasakė, kad neverta
.
Įvykti. Ji mirė. Ji buvo 2i metu .
rašytojas ir pagarsėjęs Begaliniai įvertinam Jūsų ge- teikusių žmonių atvirai kalba ' nyčitįs išpuošimas ir naujos sta_
.
j visus vakarus skirti žaidimams.
'amžiaus, vardu Maria
DARBAI
publicistas. Nors jis mirė ■ raširdįngumą, ir visados melsi prieš visai žmonijai žalingus ko- vijos džiugina tuos, kurie prisi-Į
_ . Kaikuriuos vakarus reikėtų skir.......
. : Laidotuvėse dalyvavo visa sei- ■
ir nebegyvena, tačiau jo mės už Jus, mūsų brangūs gera- munistus, bet pasitaikius progai dėjo savo centais.
ti parapijai ir taipgi jaunimo la
Mūsų apylinkėje ang 4Įmyna ją port Carbon.
I
vinimui.
prakilnioji dvasia imums
------ dariai. Jaučiamės, to dar neuž- jie komunistus remia savo suuKaunierius. i kasyklos dirba labai men- . .........
'
kiai
uždirbtais
centais.
Štai,
rugkai; per paskutines kelias Pereitą savaitę pp. K. ir V. E- Jaunimas turi saugotis, kad
ir dieviškos tobulybės se-i tenka, tai-gi karštai maldausime
'sėjo
16
d.
komunistai
savo
laik*
‘ '
pirmutinio su neįpratus visus vakarus žaidimais
kėjams ir :apaštališkojo Malonaus Viešpaties dapildyti
savaites dirba vos dvi
ir ' iusko
susilaukė1
1 raščiui surengė pikniką. Į šį pik
ganytoj avimo būsiant visus
vi
tik vieną dieną į savaitę;!ne!io- T?va> džiaugiasi, kad ga- praleisti. Gyvenime yra svarbes
gilios padėkos trūkumus i
niką suplaukė nemažai katalikų
Žmonių ūpas nupuolęs iri'cs išauklėti pirmos rūsies base- nių dalykų. Žaidimams užtenka
tiems apaštalams bus' savo palaiminimu visuose Jūsų
poros vakarų Į savaitę. Žinoma,
ir tautininkų, kurie žodžiu prieš
Šv. Kryžiaus Atlaidai j nežinia kada anglių indus- . ... .
na „■ vaikelis y.
šventasis įkvėpimas tęsti į reikaluose ir užsiėmimuose.
yra tokių, kurie neužsiima svar
i komunistus kovoja. Kamgi veidtą išganingą darbą, kurį
*.
.
.....
Lietuvių parapijos titu-į tnia susilauks geresnių
Jums didžiai dėkingos,
besniais dalykais ir kurie nėra
įmainiauti? Jei jiems nepritari
laiku? Gal šalčiai
"a,1,ą paraplJ'et1'
jo Tobuliausias Pavyzdys
Šv. Kazimiero Seserys
parėmę parapijos. Reikia saugo
įžodžiu, tai nepritark ir darbu — lo atlaidai buvo labai iš
pradėjo, tačiau nepabaigė.
angliakasiams ir jų darbai, Antradienio vakare, rugsėjo tis tokio Įpročio. Traukdami prie
(Juozapo Marijos Viloje — neremk jų nei savo centu. Juk kilmingai apvaikščioti.
Gerb. Tėvams Marijo
Koresp. 22 <1. paklydusių merginų globo tokių dalykų labai dažnai taip
1 patys gerai žinote, kad remdami
Rūgs. 13 d. vakare iškil-- pagerės.
Newtown, Pa.)
nams reiškiu gilios užuo-j
kalba: “Ką, ar tu ne vyras, ir at
jautos nuoširdžiausius žo
negali elgtis ir praleisti vakarus
kaip tau patinka”. Taip kalbėda
džius. A. A. Tėvo Kuli
mi klaidina jaunimą. Jaunimui
kausko šventos tobulybės
pasilinksminimai reikalingi, bet
gyvenimas ir milžiniški i
turi
būti rubežius.
nuveikimai visus tepaskatina prie prakilnesnių dar
bų ir didingesnių nuveikimų Tėvynės gerovei, Die
vo garbei ir sielų išgany
mui H’
Jus gerbiantis,
Ji santi netoli Šiaulių
Kun. A. T. (Samata)
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MARIJONAMS
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komunistus savo
savo centais
centais —
— duoduo-1 1 mingus
mingus
komunistus
date savo priešui kardą kuriuo) kun. dr.

* *

.

MINERSVILLE, PA.

i

i (>T*PS1T$

MT. GARMEL, PA.
> ,

»

•

' *

I

v •

f

ATRASTA SAULĖS MŪŠIO
VIETA?
• t

Užsirūkymas!

SEIMAS
Kad ir sveikai veikian-i
tis kūnas, bet jei nori, kadgeriausius vaisius atneštų i
reikalauja paakstinimo.
paraginimo bei naujų jė
gų. Naujas jėgas įgyti rei
kia atnaujinti aplinkybes.
Nėra žiūrėti koki mašina
būtu, bet jei neatmainysi
aliejaus, nepatepsi, tai ir
neriedės švelniai. Tas pats
yra ir socialiame veikime,
kad ir geriausiu noru bū
tų veikėjai, bet pailsta ir
atbunka. Atnaujinimui jė
gų, atgaivinimui dvasios
būtinai reikalingos tam ti
kros aplinkybės. O tas ap
linkybes sudaro susivažia
vimas daugiau veikiančių
kokioje nors dirvoje žmo
nių vienon krūvon, pasida
linti savo mintimis, paakstinti viens kitą, pasistip
rinti dvasioj ir atgaivinti
veiksmo jėgas. O tą atgai
vinimą gali teikti Seimai.
Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjai yra uolūs
darbininkai Dievui, Bažnyčiai ir Tautai. Taigi jie
(Rėmėjai) norėdami at
gaivinti veiksmo dvasią,
kaip mašinoj permainyti
aliejų, kad ateinančiais
metais vėl galėtų su nauja
energija pradėti tą šventą
ir kilnų darbą. Tas susiva
žiavimas — Seimas — įvyks rugsėjo (Septemberio) 27 dieną šių metų.
Kaip visi Rėmėjų sky
riai vra kviečiami į Seimą,
taip ir visos kitos draugi
jos, nes jų atstovai bus
maloniai priimti. Valdyba.

o

Saugokite savo vertinga baisa
Lengvas Užsirūkymas su visa gerklės, apsauga,
kuria "Toasting" suteikia, yra netik dėl radio, kal
bami: filmu ir scenos dainavimo žvaigždžių. Jūsų
gerklė yra lygiai taip pat jautri . . . jūsų balsas
taipogi brangus. Tikrai verta saugotis nuo knitėjimo ir kosulio.' Štai vra lengvas užsirūkymas iš
turtingo, brandaus-kūno vidurinių lapų tabako, su
jumis lygiai taip švelnaus, kaip ir priimnaus. Ištikro,
Lucky Strike yra vienintelis cigaretas, kuris suteikia
jūsų gerklei lauktiną suraminimą ir apsaugą to
garsaus proceso “It’s Toasted.” Tad dėl gerklės
apsaugos, lygiai kaip ir dėl užsigančdijimo pasisiekit už lengvo užsirūkymo . . . pasisiekite už Lucky!

** VĖLIAUSIOS NAUJIENOS!
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Gauna ”Sweepsta|ces" Dovaną
Ant 15 m. Sulcatuvią
T •>

cigarclai.“

D t L JŪSŲ
GERKLES LABO —
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jūsų

*

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot Mn»
Luekies — plokščią 50 skoningą Lucky
Strikes blėkinę?
Atsisukite ant radio “Your Uit Parade”
- trečiadienio ir šeštadienio vakarais.
Palyginkite melodijas — tada pabandy
kite jūsų Lneky Strike “Sweepatakea.*'
Ir jeigu dar nerūkotd Luekies, ne
pirkite pakelį šiandien ir taipgi pa
bandykite juos. Gal būt tuo ką nors
netenkate?
Jūs, įvertinsite Ląekiea
pirmenybę - Lengvą Užsirūkyvag •
turtingo, brandaus-kūno taboką.

•

Lengvos Užsirūkymas!

Ne»

P. ir p-nia \rthur Bomm iš MilwaukeO,
Ui«c. buvo nudžiuginti, kuomet ją
įstojimas laimėjo jiems Jūsų Lucky
Strike “Swccpstakes.” Bet kaip p.
Bomm rašo: “įsivaizduokite koks buvo
mūsų džiaugsmas, kada mūsų penkio
likos metu vedybų sukaktuvėse atėjo

balsas

brangus ... ar jus
nuoja+e, ar no '.
užsimoka saugoti jūsų
gerklę prieš knitijimus
... prieš kosulį. Pasisiokit už lengvo užsirū
kymo .. . pasisiekite už

IŠ TORTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED"
»w v »

Prieš 700 metų, kada
Lietuvą valdė karalius
Mindaugas, tarp sujung
tos lietuvių-latvių kariuo
menės iš vienos pusės ir
kalavijuočių ordeno iš ki
tos pusės, įvyko labai
smarkus mūšis po kurio
buvo sulaikytas kryžiuo
čių ir kalavijuočių ordinų
slinkimas į Lietuvą, šis
mūšis yra labai plačiai
aprašytas senovės rastuo
se, tik juose aiškiai nenu
rodyta, kurioje vietoje jis
buvo. Jis paprastai yrą
žinomas Saulės mūšio var
du.
Dabar, artinantis Saulės
mūšio 700 metų sukaktu
vėms, Lietuvos archeolo
gai ir istorikai suka gal
vas, ieškodami tos vietos,
kurioje šis garsusis mūšis
galėjo įvykti. Spėjama,
kad jis galėjo būti, kur
nors arti dabartinio Šiau
lių miesto. Rugpiūčio mėn.
pirmomis dienomis toks
spėliojimas, kaip ir pasi
tvirtino. Mat, apie 7 kilo
metrus nuo Šiaulių mies
to, Degimų durpyne, darbininkąi kasdami durpes
užtiko grindinį 36 metru
il^io ir 4—$ mtr. pločių.
Prie grindiniu j-asta daug
gyvulių įaulų ip žmogaus
tanelį, apdirbtų medinių
daiktų. Be to,‘aplinkui yra keliolika ugniakurų.
Šia vieta jau gyvai susidomėjo Lietuvos praeities
tyrinėtojai ir artimiausių
laiku jie žada Degimų
durpyne padaryti daugiau
mokslinių kasinėjimų.

'

Penktadienis, Ru^sė.o 13, 1936

DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
Brundza ir kun. P. Leke[šius. Parapijiečiai džiaugTėvams Marijonams, nete- damiesi savo Dvasios vakusiems A.A. Kun. Vinco . dais, apsupę juos linksmi
Kulikausko asmenyje to nosi, vaišinosi ir dainavo,
kio švento, darbštaus, ne jaunimas šoko. Visiems
paprastos energijos ir pa padarė gražaus įspūdžio,
siaukojimo milžino, reiš kaip dalyvaudamas pikni
kiu Lietuvos jėzuitų var ke p. Jonas Brundza, Šv.
du giliausią užuojautą ir Jurgio bažn. vargoninin
prižadu maldą.
kas, Brooklyn’e suorgani
Kun. J. Bružikas S. J. zavo vaikučių žaidimus,
sportą ir chorą. Kiek žaiI dimų jie čia atliko, kiek
I prisportavo, kiek pridai:navo! Kaip gėrėjosi tėve
ŠVČ. JĖZAUS VARDO liai, besiklausydami savo
DR-JOS ŠVENTĖ
mažų vaikelių lietuviškų
Rugsėjo 13 d. Maspeth’c dainų. Piknikas praėjo lin
Jėzaus Vardo draugija ksmai ir jaukiai ir davė
šventė savo metinę šventę. daug pelno. Valio Jėzaus
Visi nariai iš vakaro atli Vardo draugija!
Titnagas.
ko išpažintį. 8:30 vai. rytą
visi nariai po savo nauja
vėliava išsirikiavo prie Serga kleb. kun. J. Balkūbažnyčios durų. Į šią
nas
šventę buvo pakviestas
svečias iš Lietuvos kunJ T Jau kelinta savaitė sun
M. Brundza, kuris pašven- *kiai serga mūsų klebonas
kun. J. Balkūnas, kuris
tino vėliavą atlaikė pa guli
Nekalto Prasidėjimo
maldas. Svečias apsiren
gęs bažnytiniais rūbais ei ligoninėje, Jamaica, N. Y.
na pasitikti vėliavą ir i-J Rūgs. - Sept. 14 padaryta
jam sunki operacija. Opevesti ją į bažnyčią, paskui
išsirikiavę
Kurią eina
iocinn.ia.«į raclJa. Pav-vko "E,.
m-i1.1?• 0".-10
YJauta gera.
SerSL- Tikimės,
skaitlingi nariai. Prie ai- sav
^vyjauta
toriaus kun. M. Brundza kad Hgoms uz savaitesatlieka naujos vėliavos Intos sugrjs sveikas. Mes
pašventinimo apeigas ir meldzmmes uz savo mylilaiko iškilmingas šv. Mi- mą kleboną ir linkime jam
šias draugijos nariu inter.-' »r“to
eijai. Po evangelijos sve-l
M. Brundza pavačias pasakė atatinkamą! duodamas ligom kleboną,
pamokslą draugijos na pereitą sekmadieni, atlai
riams, nurodydamas šios kė dvejas mišias ir pa
kilnios draugijos tikslą, sakė du pamokslu.
Parapijietis
ragindamas prie maldos,
prie šv. Sakramentų, prie
gražaus katalikiško gyve
nimo ir prie ištvermės kil
niuose pasiryžimuose, ir
kad po šia nauja vėliava ĮVYKO SĖKMINGA CLC
OLIMPIADA
susispiestų prie šios kil
nios draugijos visos para Pereitą sekmadienį, rug
pijos vyrai. Jausmingi, sėjo 13, Lake Compounce,
reikšmingi ir iškalbingi įvyko labai sėkminga Ct.
kun. M. Brundzos žodžiai Valstybės viso lietuviškai
sujaudino klausyt o j u s, I katalikiško jaunimo meti
daugelis vyrų šluostė aša-j nė Olimpiada. Sakyti, kad
ras. Per šv. Mišias visi šįmet nepasisekė, tai būtų
draugijos nariai iš svečio didžiausias melas. Diena
rankų priėmė šv. Komuni puikiausia, nes buvo vėsu
jąir tai gerai ne tik bėgi
Vakare 6 vai. klebonijos kams atletams, bet ir žiū
darže įvyko piknikas ir> rovams. Ir suvažiavo iš
parapijos salėje šokiai, Į visur gražiausias būrys
naujos vėliavos įtaisymo tūkstantinė minia lietu
naudai, kuriame skaitlin vių.
gai dalyvavo parapijie Ne tiek svarbu man kas
čiai. Piknike taip pat da- laimėjo, bet tas, kad daug
lyvavo ir svečias kun. M.: lietuvių suvažiavo, ir gra-

UŽUOJAUTA
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8.
mokyklą, Seserims namą ir vė
liaus puikiausią mūro dviejų, au
kštų kleboniją už 30,000 dol. ko
kios nei viena lietuvių parapija
Amerikoje neturi. A. a. kun. J.
Kasakaitis su virš 20 meti) tiek
daug pasidarbavęs ir nuveikęs,
visas jėgas ir sveikatą padėjęs
1930 m. mirė Rochestery.

Didžiausios Vertybės Gesinis Pečius
Kada Buvo Pasiūlytas!

SUTAUPYSITE
ANT ŠIO $106 GLENW00D GESINTO PEČIAUS

• v

MASPETH, LI., N. Y.

v •

BRISTOL, CONN.
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Naujas Toasting Oven
Lengvai iškepsi 12 rie
kelių vienu sykiu I Ga
lima vartoti ir kaipo
Broiling Oven.

I

Didesnis Roasting Oven

Dabar Rochestery klebonauja
7 metai jaunas ir energingas
klebonas kunigas Jonas Bakšys,
kuris su geni žmonių pagelba
per 5 metus sukėlė kapitalą ir
1935 m. pastatė gražią mūro go
tiško styliaus bažnyčią be skoloseash ir dar tokiais sunkiais de
presijos laikais. Tai tik dėka ir
sumanumu klebono viskas buvo
padaryta, tai gal vienintelė lietu
vių parapija bus Amerikoje, ku
ri pasistatė bažnyčią be skolos.
Pastatė, netik bažnyčią, bet ir
kas bažnyčios viduje reikalinga,
viską Įrengė ir išpuošė irgi be
skolos. Iš buvusios bažnyčios pa
daryta puiki salė. Taigi dabar
Rochesterio lietuvių parapija tu
ri brangias ir gražias mūro nuo
savybes: bažnyčią, mokyklą, dvi
sales, kleboniją. Seserims narnės
ir garadžių. Nuosavybės aplink
aptverta gražia geležine tvora ir
apsodinta medeliais. Apie klebo
niją ir bažnyčią taipgi prisodin
ta gražių medelių ir gėlių, taip
atrodo, kad visi parapijos triobėsiai stovi kaip gražiame parko.
Tai triūsas ir darbas klebono kunigo J. Bakšio, kuris viską taip
gražiai sutvarkė, už tai jis yra
visi; mylimas ir gerbiamas.

MISIjy KELIONĖ
(Kam reikia adreso,
prašau išsikirpti
J. Bružikas, S. J.).

Nuo rūgs. 14 iki 20 d.
Elizabeth Church,
E. Blancke St.,
Linden, N. J.
Nuo rūgs. 20 iki spalių 4,
St. Michael’s Church,
15 E. 23rd Str.,
Bayonne, N. J.
Nuo spalių 5 iki 18 d.,
St. Peter’s Church,
50 W. Sixth Str.,
So. Boston, Mass.
Nuo spalių 19 iki lapkr. 1,
St. Andrews Church,
396 Church Str.,
New Britain, Conn.
Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. J. Bružikas S. J.,
259 N. 5th Str.,
Brooklyn, N. Y.

ŠVENTŲJŲ AMŽIUS

Nė vienas amžius gal ne
susilaukė tiek šventųjų,
NEREIKIA ĮMOKĖTI
kiek dabartinis XX. Būtų
piūsų didelis apsileidimas,
jeigu mes taip, biedni
Pažiūrėk kg, dabar galite gauti tik už $79.50 ir savo senę,
'
šventaisiais, pasiliktume
pečių: Gi Naują Fall Glenwood — modernišką Automatišką
!
ir dabar užmiršime. Tat
Gesini Pečiu, kuris yra padarytas garsios Glenwood Co. Pečius
:
pirmyn
į darbą, į maldą,
pilniausiai įrengtas su naujais pagerinimais — (1) naujas Toas
Svečias.
tai ir Dievas padės! Jis
ting Oven; (2) didelis Roasting Oven; (3) Naujas Warming
pats pasakė: “Prašykite,
Closet; (4) Dauble-Searing Broiler,
Naujas šildytuvas
o gausite!” Kandidatų į
Užlaiko šiltą maistą.
Bet dar neviskas, šis puikus naujas Glenwood ištisai auto Parankus džiovinimui.
šventuosius jau turime ne
matiškas — turi automatišką lempą, ir
Ruep. 2 d. buvo surengta iš mažai. Štai vyskupas J.
šilumos kontroli. Turi naują SuperSpeedlux Burners... paranką Condikilminga vakarienė pagerbti mū Matulevičius jau nebetoli
ment Sėt... Minute-Minder Laikrodi...
sų gerb. kleb. kun. Ig. Kelmeliui paskelbimo, Tėvas A. Ru
apdailintas chromium geriau kaip kitą.
jo 20-ties metų kunigavimo, la damina S. J. jau prieš Di
Kada jj pamatysi — norėsi įsigyti!
OUR BUDGET TERMS
kos metų klebonavimo ir jo var
Glenwo«l
modelis
patraukia
akį.
Dabar
th« loweit w< luvt «v«r
dįjį Karą buvo bebaigia
i lengva jj nusipirkti, nes tik $70.50 ir pridė
srranged . . . « little as
dadienio proga. Dalyvavo nema
mas skelbti, toliau: vysk.
site savo sena į iečių. Senas pečius bus kai
žas būrelis dvasiškių ir daug papo įmokėjimo dalis. Sutaupysi $26.50!
Merkelis
Giedraitis, kuni
saulionių. Programą išpildė cho
Atsimink, mes dabar duodame labai ge
V o u jas I) vigu bas-Rea(Pranciško
ras sąlygas išsimokėjimui... Neatidėliok, nes
AMONTH
ras, vadovaujant varg. muz. Sta gas Pabrėža
ring Broiler
laikas yra apribotas.
nų Kretingoj), o dabar
Lygiai džiovina. Leng
nišauskiu.
va nuvalyti.
miręs
kun. Vincas Kuli
Vakirienės surengimu rūpinosi
I’. S. Kodėl neateiti ir
Moterų S-gos 68 kp. Vakarienė kauskas, MIC. irgi negali
pamatyti kaip demon
BOSTON CONSOLIDATED GkS COMPANY
struojama. Nėra obHpavyko visais žvilgsniais. Para būti užmirštas. Šia.-.proga
gaciją.
pijai iš to bus nemažai pelno.
priminsiu, kad Garbinga
i
—
sis Tėvas Andrius Ruda
10O Arlington St., Boston
4252 \Vashington St., Roslindale
309 Broadvvay, Chelsea
SĄJUNGIEČIŲ
IŠVAŽIAVIMAS
190 Hanover St., Boston
mina, jėzuitas, kandidatas
11 Koshury St., Rosbury
1370 Hancock St., Quincy
•554 Columbia Rd„ Uphams Corner 7-9 \Valden St.. Concord
Rugp. 16 d. Mot. S-gos 68 kp. į šventuosius, kuris jau
29 Main St.. Charlestovvn
399 Broadway. So. Boston
;i0S \Vasbington St., Newton
582 Waxhingtpn St.. Codman Sų.
turėjo pajūryje išvažiavimą, ku 300 metų kaip miręs Kini
675 Centre St.. Jamaica Plain
210 Miaaly St., IValtham
31 Main St.. Ayer
riame dalyvavo daug svečių ir
36 Centrai Sq., E. Boston
joj, paskutiniais laikais
viešnių. Išvažiavimo dalyviai lin
TKLEPHONE HUBard 7600 CONNECTS AI,L OFFICES
pradėjo garsėti nepapras
ksmai praleidę dieną geroje nuo
Or at any rceognized dealer or plumber.
tais maldų išklausymais.
taikoje dainuodami grįžo namo.
Kas su juo nori labiau su
žesnių žmonių niekur sa
sipažinti ir srauti jo gyve
Sūnaus Lietuvos
PAGERBĖ
nimo
knygelę ir lapelių su
vo gyvenime nemačiau.1
Šiandieną tai kreipias.
Rugp.
29
d.
20-ties
metų
vedy

Sveiki, drūti kaip ąžuolai
maldomis, tegul rašo, įdė
Kur Vytautas Didysis
bų proga Pranui ir Alenai Pavei
VILNIŲ
VADUOTI
jęs į laišką už 25c pašto
lietuviai ir kaip rožės lie
Palaidotas... tenai
kiam buvo surengta puotelė, ku
VAKARAS
tuvaitės... kaip nesigerėsi?
ženklu
šiuo adresu: Rev.
Mūs mintys matysis — rioje dalyvavo nemažas būrelis
Hartfordas laimėjo di- Šįmet hartfordiečiai tu- Kovoti, mirti prireikus! jų draugi} bei pažįstamu. Svečių J. Bružikas S. J., 259 N.
džiąją taurę. Sveikiname, rėš nepaprastą Vilniaus Mūs grabas ir tai.
buvo iš Philadelphijos, Elizabe- 5th St., Brooklyn, N. Y.
Plytaitis. tho, Kearney ir Newarko. Svete Maldų išklausymus irgi
Kiti miestai irgi puikiai Užgrobimo minėjimo pro- ,
liai jubiliejatams suteikė gražių tuo pačiu adresu tepranepasirodė. Sveikiname vi- gramą. Tai įvyks sekmaDainuokime lietuviai, dovanų. Pp. Paveikiai yra labai ša. Šv. Raštas prie “žvaig
sas, nes ir mergaitės lietu- dienį spalių 11, mokyklos
gyvenkime
kas valandžiu- dėkingi šio parengimo dalyviams. ždės”.
vaitės nemenkai pasirodė, salėje. Bus įvairūs kalbėkė Vilniaus likimu savo Rugp. 23 d. p. Paveikius ap Netrukus jau pasirodys
Man tenka garbė svei- tojai... svečias kalbėtojas šaltu
nusistatymu. Būki lankė Mrs. T. Ambrose iš Erling- naujas Šv. Rašto leidimas
kinti per šio laikraščio Vincas Uždavinys iš Lie- me vokiškai
nusistatę! ton, Pa. Ji praleidusi porą dienų Lietuvoje. Jau 5000 “žvai
skiltis visą tos dienos pu- tuvos. Bus muzikos ir dai- Tai reiškia, kad reikia
RAP.
 grįžo namo.
gždės” skaitytojų pasisa
bliką už gražų užsilaiky- ^ų. Dainuos Svc. Trejybės kamai karščiuotis, bet tin
vi

kė, kad jie nori Šv. Rašto
mą. Sveikiname taipgi vi- Dėtuvių parapijos choras, suomet šaltai žiūrėti į Vil
Naująjį Testamentą. Jei
sus darbuotojus - tojas, vadovystėje Vinco Burdu- niaus klausimą. Jeigu mes
gu ir Tamsta nori ir imi
atletus ir visus, kurių dė- i Do. Taipgi Vilnių Vaduoti tiktai kalbėsime, karščiuo“žvaigždę”, tik atsiųsk
ka Olimpiada įvyko ir tai vietinio skyriaus nariai, simės, o nieko daugiau, tai
Moterų
Są-gos
35
kp.
laikė
su

50c, (galima ir pašto žen
kuopasekmingiausiai. Tai į vadovystė je Vinco Burdu-• I mes galime ūmai apie Vil
sirinkimą į kurį atvyko nemažai klais), o jei dar neimi
lio
suvaidins
veikalą.
Tai

kaip pirštu įrodoma ką
nių net visiškai užmiršti. narių. Šiame susirinkime dalyva
vienybė gali nuveikti. Rei gi Hartfordo lietuviai ir Taigi labiau žiūrėkime vo mūsų kp. narė p. Limantienė, “Žvaigždės”, tai iš viso
kia neužmiršti padėkoti lietuvaitės turėtų ateiti ir šaltai, bet pastoviai į Vil kuri išsirgo 14 savaičių. Ji dėko atsiųsk $1.50 šiuo adresu:
Rėv. J. Bružikas S. J., 259
Waterbury’io Šv. Juozapo gražiai prisiminti mūsų niaus klausimą.
jo narėms už ligoje lankymą ir
senąją
istoriškąją
Lietu

N. 5th St., Brooklyn, N.
gausiam ir skaitlingam
teisingai išmokėtą pašalpą.
vos
sostinę
Vilnių.
Vilnių|
bei gabiam lietuviškam
Susirinkimas nutarė surengti Y. arba tiesiai į Kauną,
je
yra
palaidotas
Vytau

spalio 11 d. didelį balių. Sąjun- Jėzuitų Namai, Kaunas,
švilpukų ir dūdorių vaiku
tas
Didysis,
Šv.
Kazimiei
gietėskas metai apie tą laiką ren Lithuania. Pasinaudokite
čių benui, vadovystėje
ras
ir
kiti
Lietuvos
didvy

gdavo
kokį tai parengimą, balių ta proga, nes be šv. Rašto
graboriaus ir mėsininko
Rochesterio miestą reikia pava
riai.
Jono Stokes’o.
dinti gėlių miestu, nes visas mie ar teatrą. Šiemet šį balių mano išbūti visą gyvenimą, tai
Nuoširdžiai kviečiame stas yra apsuptas dideliais gro surengti dar didesnį ir įvairesnį i taip kaip kambary išsėdė
Vienu žodžiu, tie orlai jUS visus, jaunus ir senus, ;„įais
negu kitais metais. Taigi, j jj i ti be šviesos. “Aš esu ke
parkais, ežerais, gatvės apviai, kurie skrydo viršuje atsilankyti į tą vakarą ir augę medžiais, o apie namus gra- ruoškitės visi.
lias, gyvenimas ir tiesa”,
Olimpiados turėjo dūmais pasidalinti Vilniaus dva- žūs lietuviški darželiai ir gėlės, Šis susirinkimas pareiškė pade-! sako Kristus. Pasaulis nu
didžiausiomis raidėmis pa šia ir mintimis ir labiaus tai gražiausias miestas New Yor- kos gerb. kleb. kun. K. Paulin- tolo nuo Kristaus, reikia
niui ir kun. A. Petrauskui už di
rašyti padangėse šiuos žo ryžtis ateityje darbuotis ko valstybėje.
jį vėl grąžinti per šv. Raš
delį
Sąjungietėms palankumą ir,
džius:
Šiame
gražiame
mieste
yra
ne

ir aukotis dėl mūsų senojo
skelbimus bažnyčioje apie jų su- • tą.
mažas
būrelis
ir
lietuvią.
Roches“Milžiniška Olimpiada— Vilniaus.
Telefonaa: Plast 1350.
tery pirmas klebonas buvo a. a. sirinkimus.
Milžiniškas pasisekimas”.
M.
B.
Korespondentė.
kun. J. Kasakaitis, kuris suorga
Tiek to. Lauksime ir ki Poetas Savo Vilniui.
nizavo Šv. Jurgio parapiją, nu
tais metais panašaus Ct. Kur kraujas sriuveno
Graborius ir Balsamuotojas
pirko visą bloką žemės gražioje Profeaionalai. biznieriai, pramoninkai,
kurie skelbiasi "Darbininke” tikrai
Lithuanian Catholics pasi Didvyrių Tautos
423 S. Paca Street
viętoje prie Hudson Avė., 1916
rertl skaitytojų paramoa.
BALTIMORE, MD.
rodymo.
m., pastatė laikiną bažnyčią ir VU1 ąarainkitea “Darbininke”.
Ten širdis kiekvieno
t

Tiktai $7950 i

IR SENAS PEČIUS

I'atėmykite kaip užsi
daro durelės ir yra pa
ranki lentyna.

NEWARK, N. J.
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BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brockert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

C. BROOKLYN, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worce«ter, Mass.

BOSTONO APTET.TNKftS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas Ir Distribntorlns CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
restoranams Ir alndfms. Aankite; Ded. 1731.
«K*sratan0«Kxa0^BatxK9ss»G

JONAS GREBUAUCKAS

