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KAINA 5 CENTAI

“Voelkischer Beobachter” Varšuvos korespon
dentas praneša, jog
šiomis dienomis Riaza1
nėj buvę sukilę du rau
donosios armijos pulkai.
Sukilėlių malšinti lėktu
PADARE kl,000,000
vais buvo pasiųsti 3.000
NUOSTOLIŲ
valstybės saugumo ypa
AMERIKOS LEGIJONAS ISPANUOS SUKILĖLIAI Toledo, Ispanija — Pra
tingų dalių karių. Matyda
20 Raudonųjjiį SimpatizaATIDENGĖ TAIKOS
ARTINASI PRIE
eitame “Darbininko” numi neatsilaikysią, sukilė
torių AAfeštavo
PAMINKLĄ
MADRIDO
meryj rašėme, kad raudo
liai, sako, pasidavę. Po to,
nieji planuoja susprogdin
kaip korespondentas tvir
Havana, Kliba —Sekma CIeveland — Pasaulinio Talavera — Ispanijos ti Alcazar tvirtoves, ku
tina,
dienio rytą, i gsėjo 20 d. karo veteranų organizaci-’ sukilėlių kariuomenė, gė riose yra pasislėpę nuo
300 sukilėlių karininkų
į griuvėsius ] įvertė dina- ja, Amerikos Legijonas, I nerolo Franco vadovauja- žiauraus civilio karo apie
ir kareivių buvę sušau
mitu EI Pai laikraščio savo metinį susivažiavimą ma, keliais sparnais ver- 1700 vyrų, moterų ir vai
dyti.
spaustuvę ir-namą ir tik pradėjo iškilmingu paradu žiasi Madrido "link.
kų. Raudonųjų valdža no
Tas pats korespondentas
45 minutės
’ £ pirmą- į Clevelando
' - —
įes
Taikos
Par- Šiuo laiku ji žygiuoja rėjo, kad pasislėpusieji ge
sako, jog ryšium su gen.
sugriovė ką.
sias šv. m
keturiais sparnais artyn ruoju išeitų, bet jie to ne
Putnos suėmimu galįs bū
katalikų b yčią. Toje. Ta proga iškilmingai a- Maąueda, kurs skaitomas padarė, nes žinojo, kad
ti atstatytas karo komisa
baisioje dinamito eksplio- tidarytas Taikos Parkas, svarbiu punktu pakelyje į vistiek jiems gręsia mir
ro Vorašilovo padėjėjas
zijoje užmušta 4 žmonės - - Madridą. Ten sugrupuota tis.
e
"
marš. Tuchačevskis; gen.
ir 20
! sužeisti Padaryta1 Ptiri® ,kuri.° Pamink“įšie
s
■
iti tokie žodžiai: Šie’dar- didelės Madrido vyriausy Raudonųjų valdžia įsakė
Putna savo laiku yra bu
SI,000,000 nuostolių.
padėtą dinamitą padegti
vęs Tuchačevskio adjutan
Policija areltavo^ 20 Is- želiai’
žmonių ku- bės jėgos.
Sukilėlių
orlaiviai
daž

tas.
paniios Socialistų ratelio ™ zln0. k.ar0 baisenybes, nai lanko Toledo apylinkę ir tvirtoves susprogdinti,
Suomių “Uusi Suomi
narių, padarę tyrinėjimą 1 skiriami žmogaus broliš- ir ten bombarduoja. Pra kas ir buvo padaryta. Bet
rašo, jog
ir kratą to r; lio ofisuo- kumu‘ * taikai visame ėjusios savaitės gale suki raudonųjų budeliams ir
susprogdinus tvirtoves ne
Ingrijos provin c i j o s
se. Tas rateli^, labai karš pasaulyje .
lėliams
pavyko
išsprog

(Suomijos pasieny) gy
tai rėmė Ispanijos “Liau
Taikos Parką sudaro dinti ten buvusius socija- pavyko išvaryti iš tvirtoventojai urmu gabena
dies
Fronto” valdžią.
kuriuos listų - komunistų vyriau -vių žmonių, pasislėpusių
____ Jo daugybė darželių,
_________
nuo civilio karo baisenymi j Sibirą;
Tie. kurie savo krauju ir mirtimi parašė lietuvių tautai amžiną nariai baisiai karščiavosi, įsirengė Amerikos štatai sybės gazolino
ir
maisto
kai kuriOSC vietose be ka- testamentą visomis išgalėmis saugoti ir gintii Lietuvos Laisvę.
kada susprogdintas laikra ir įvairios tautos. Vieną iš sandėlius. Ypač nukentėjo bių. Spėjama, kad nemareivių ir milicijos nieko
štiš įdėdavo prieš Ispani- gražiausių darželių baigia Torrijos, Maąueda ir San žas skaičius pasislėpusių
žuvo, o išlikę gyvi ginasi
nebelikę.
jos raudonuosius straipsnį įsirengti lietuviai; nesenai ta Olalla miestai.
nuo sužvėrėjusių raudonų“S.” praneša, jog Pary
arba jiems nepalankias ten atgabenta žemės, pa
—
i jų budelių.
žiuj turima žinių, kad
žinias.
imtos iš Birutės kalno.
VOLDEMARAS ATSI
Sovietuose sušaudy t a
Raudonieji - buvo prisi- Iš Prancūzijos atvežta SAKĄS NUO POLITIKOS Raudonieji dinamitu su
Trockio duktė ir jos vy
vm/Aori
o
ir
ruošę susprogdintii /Adar
ir 11 žemės iš tų vietų, kur vyardė kelias storas akmens
ras.
me tos Dangaus Karalys kitą konservatyvų laikraš- ko laike karo kruvini mū- “Segodnios” IX. 3, 243 sienas. Tvirtovių apylin
Prancūzų “Matin” rašo, Nei laikas, nei vieta, nei tės
kareiviai. Patekau į tį. Bet polierja sutrukdė, šiai, kuriuose dalyvavo a- nr. Kauno korespondentas kėje namai tapo apardyti.
jog Sovietuose siaučia tik pajėgos neleidžia žmogui sanktuariumą.
Vėliausios žinios prane
J. Eks. nukirsdama vielas, kurios j merikieČiai kariai. Vokie- praneša, jog Voldemaras,
ra išdavinėjimų epidemi aprašyti didžiųjų įvykių,
ša,
kad raudonieji apipylė
buvo
prijungtos
prie
100
čiai
prisiuntė
žemės
įs
kaip jie tikrai yra. vysk. S. J. Donahue su didabar atliekąs bausmę s.
ja; GPU gavusi apie 18.- taip
nė aš tinka- į dele asista pontifikuoja skrynučių su dinamitu, Tannenburgo (Žalgirio), d. kalėjime, kreipęsis į tvirtovės griuvėsius ben
000 pranešimų. Lengviau Neaprašysiu
mai didžiulio katalikų su- šv. mišias. Soste preziduo- padėtu iš lauko prie to lai kur Hindenburgo armija Respublikos Prezide n t ą zinu ir padegė.
sias būdas atsiskaityti su sivažiavimo,
1914 m. sumušė rusų ar prašydamas pasigailėti.
va- ja J. Em. Kard. Hayes su kraščio namo.savo asmeniniais priešais dovy beje Šv. įvykusio,
Katalikų
’
"
frfžftyčia
be

miją, tai maždaug fa pati Jis pareiškia nusprendęs
BE DIEVO NĖRA
(Tęsinys 2 pusi.)
Vardo Drau
yra pranešti saugumo or
veik
visiškai
sunaikinta.
vieta,
kur
1410
m.
Vytau

GEROVĖS
galutinai atsisakyti nuo
ganams. kad tas ir tas y- gijos, New Yorke, rūgs.1
Liko
tik
kelios
stovylos.
tas sutriuškino vokiečių bet kokio politinio veiki
RAGINA GAIVINTI
ra trockininkas. To paties 17 — 20, 1936. Tas susi-'
Be
to
apdraskyta
ir
kiti
kryžiuočių kariuomenę.
New York, N. Y. — Šv.
PATRIJOTIZMĄ
važiavimas, ištikrųjų, tai i
mo. Jeigu jį paleistų, jis
laikraščio žiniomis,
toje
apylinkėje
namai
ir
Vardo
draugijos nacionaišvyktų į užsienį ir atsidė
Stalino sveikata gero- buvo erdvasai milžinas
LIETUVAITĖ
stovėjusieji
automobiliai.
lės konvencijos užbaigoje,
žmonijos istorijai.
tų vien mokslo darbui.
New York, Rugsėjo 18 Trijų blokų aplinkumoje
' kai pašlijusi.
MOKYTOJA
Voldemaras prašymą paskaitą skaitė buvęs gub.
Eilė prancūzų laikraš Apart svečių ir viešnių J dieną — Šv. Vardo drau visu namų langai išbirėjo.
padavęs besiartinanči o s Alfred E. Smith. Jis pa
čių — “Matin”, “Action Bostono delegatų buvo gijos nacionalis suvažiavi Policija kol kas nenusrugsėjo 8 d. šventės pro reiškė, kad mes turime pa
Francaise” ir kt. rašo, jog 500. Vieni jų keliavo laivu mas prasidėjo iškilmingo-: tatė tikrųjų kaltininku,
laikyti Dievą tautiniame
ga.
Dono Elanske ūkininkai tiesiog — kaip tai, kun. mis pamaldomis Šv. Patri- bet spėjama, kad fanatigyvenime, nes be Dievo
I PREZ. ----------rulinčave komisarą, atvy Skalandis ir šių. eilučių ra ko Katedroje, kuriose da kai raudonieji socialistaiROOSEVELT RE- nėra galimybės spręsti
kusi rekvizuoti iavų. Rau šytojas; kiti plaukė iš lyvavo aukštieji Bažny bolševikai tai padarė, nes
mūsų gyvenimo problemų.
MIĄ KOMUNISTAI
donarmiečiai suėmė sovie Providence; treti važiavo čios vadai ir tūkstančiai iie keršijo visiems, kurie
“Be Dievo mes užsitrauk
to pirmininką ir 16 šiaip traukiniu — kaip klierikai žmonių. J. E. Kardinolas tik yra nepalankūs Ispani
sime
chaosą, revoliuciją,
Ne\v York — Snauda la
žmonių.
Į Baltrušiūnas ir Daunis, ir Hayes pasakė kalbą, kuria jos raudonu iu “Liaudies
bai plačiai rašo, kad prez. netvarką ir tuo pačiu vi
Komenke suimta pusė Brocktono delegatai — „jis nurodė, kad Amerikai Fronto” valdžiai.
Roosevelt remia ne tik sišką sunaikinimą. Pažiū
Aukštikalnis ir Savickas; reikia daugiau patrijotiz- Tokią tai raudonieji be
gyventoju.
Jung. Valstybių komunis rėkime į Rusiją. Ispaniją,
Dnienre raudonarmiečiai ketvirti dūmė privačiais mo, kuris čia yra beveik dieviai laisvę neša žmo
tai, bet ji remią ir sovietų Meksiką, kur civilizacija
paskandinę keliasdešimt automobiliais — kaip tai, paneigtas,
nėms. Ju obalsis: “Kas ne
Rusijos ir pasaulinis ko- nustumta iki žiro — dėlto,
laiveliu. kuriais ūkininkai kun. Juškaitis su trimis Mokyklose vietoj patri- su mumis, tas turi būti
mint.ernas. Prez. Roose- kad be Dievo nėra civilizabandė pabėgi nuo duos delegatais, ir kun. Gau- jotizmo, daug kalbama a- nužudytas, sunaikintas”.
velt tai užginčija. Bet Wil- ciios”. Hain kalbėio pašau
ronskis. Taip ir iš kitų pla pie komunizmą. “Taigi gal Raudonieji dar baisesnius
apsu^usūi milicionieriu.
liam Hearst laikraščiai į- lionis katalikas, darbininAnie šimtą žmonių 'ne čiosios Amerikos diecezijų mums priseis kovoti dėl darbus yra atlikę Rusijo
kuris nėr
i jrodirtėia pačių komunistų ; kų tėvų sūnus,
gėrę.
XX. delegatų suūžė New Yor- vėliavos Amerikoje, kuri je, Ispanijoje, tai šis Ku
P-lė
Elzbieta
Balkiūtė
T
'
'
,
straipsniais
ir
vargą
prasimušė
aukščiau
žiniomis,
kan įvairiais būdais, kai- plevėsuoja virš mūsų gal boje atliktas teroras yra
RADIKALAI GAVĘ GIN kurie gal net orlaiviais.
vų”, sako J. E. Kardinolas tik mažmožis.
Šiomis dienomis Brockto- kalbomis, kad komunis gyvenime Jo kaibos klau
i
KLŲ IR AMTTNTCIJOS IŠ
Šv. Pranciškaus Žaizdų Hayes.
no (Mass.) švietimo tary tams įsakyta iš Rusijos sėsi apie 110.000 žmonių.
MEKSIKOS
šventėje, 8:30 vai. ryte, “Šiandien mes esame pa-1 KUN. DR. MENDELIS ba išrinko ir pakvietė mo remti rinkimuose, prez. Alfred E. Smith irodinčmūsų laivas siekė savo saulinėje kovoje. Kova
kytoją p. Elzbietą Balkiū- Roosevelt, kad per ii pri no navvzdžiais, kad be
LAWRENCE
Barselona. Isnan’ia —
prieplauką. Aš nusiskubi- . prieš bedievvbę Rusijoje,
tę mokytojauti Brocktono artintų revoliuciją Ameri Dievo nėra ir negali būti
Pranešama, kad iš Meksi- nau pas kun. J. šeštoką, šventvagystė Ispanijoje.
gerovės.
Lawrence — Rugsėjo 21 High School. Mok. Balkiū koje.
jrrizo radikalu laivas Norė jau jį vestis seiman, kataliku šalvie, ir hino- d. pas kun. Pr. Jurą atvy tė yra baigus Brocktono Prez. Roosevelt patarė
Ma<rallaros. kuriuo atvežė bet dar silpnas, nuėjo lo kratiia Meksikoie. kitoje ko iš Baltimorės kun. Dr. High School su garbės pa jais yra radikalai, kurie SDVTFTT’ komisaras
dau^ ginklu ir amunicijos. von. Mat ką tik grįžęs iš kataliku šalvie. Tai rimta TL. X
__ XI
--- žymėjimais ir dovana. Pa simnatizu o -j a komunis- ISTERIšK AI GRŪMOJA
Mendelis
ir Čia Dradėio
PRIEŠAMS
Į
ligoninės po sunkios ope padėtis”. TaiD pareiškė J. misijas jaunimui. Rugsėjo baigus Brocktono High tams.
racijos. Po šv. mišių ir E. Kard. Haves.
25 d. vakare kun. Dr. Men School, ji įstojo į Boston Į Bet nei Hearst. nei kiti
pusryčių bėgau į seimo iš
delis pradės Noveną į šv. University, kur taip pat nesako, kad prez. Roose Kijev, Rusija — Sovietų
LIETUVON
kilmingas pamaldas puoš KTJN. BALKONUI PA Pranciškų.
baigė mokslus su pažymė velt pats būtu prašęs k^- karo komisaras, gen. VoPer
Balkiutė d'u! mTmistu ...
Paramos, o tik rošilovas, pasibaigus
katedroje. Nebesu DARYTA STTNKI OPE
jimais. Mok.
L___ __________
___
rauDARBININKO nioje
metu mokė Murdock High,
panama teikiama pre- (jonosios armijos manevlaukiau ligonio pavaduo-;
RACIJA
APVOGĖ TEISĖJO
LAIVAKORČIŲ
tojo kunigo Morkūno, M.
NAMUS
Winchendone ir vienus zidentui Rooseveltui.
Į rams. pasakė karinga kal
I. C.
Masneth, L. I., N. Y. —
metus Scituate High
Štai, kad ir mūsų kairie ba. Jis pareiškė, kad jei
Garsioje katedroje mel Rugsėjo 14 d., kun. Jonui Westerly, R. I. — Iš šeš School.
ji, neva komunistai ir so kas pradės karą prieš Ru
džiasi 3700 pasaulionių, I Balkūnui, Atsimainv m o tadienio j sekmadienj. plė Brocktono High School cialistai. šiais metais la sija. tai raudonoji armija
300 kunigu Ji graži ir er lietuviu parapijos klebo šikai įsilaužė i teisėno pradėjo darbą rugsėjo 9 d. bai nuoširdžiai remia pre pirmutinė įsibraus priešų
dvi (telpa 7000). Jos arki- nui. Kunimi Vienybės Thomas D. Thacher vasar-' Linkime
Lin!±r.o pasižymėjusiai zidentą Rooseveltą. Ko žemėn ir ten su priešu ap
tektūra, lanpai, šviesos, Centro Pirmininkui, pada- rami. Watch Hill ir pavo-{ mokytojai p. Elzbietai ge- dėl? Lengva suprasti, nes sidirbs nauiausiais kari
I
spalvos, altoriai, sanktua-,.ryta
_______
____o-__gė ivairiu
_____
__ ____ _________
sunki_ir_______
pavojinga
brangenybių
riaušių sėkmių naujoje taip įsakyta iš Maskvos. niais metodais. Nors Voriumas kelia menką žmo- Deraciia Nekalto Prasidė- ' vertės $7.000.00. Pavogtos vietoje,»
■
I Pats Browder, komunistų
rošilovas nei vieno priešo
ereli į dvasines sferas ir iimo ligoninėje, Jamaica/ hrangenvbės buvo p-nios Mok. p. Elzbieta Balkiū- kandidatas i prezidentus! neivardino. bet lengva su
TELJaBū/TOn 2680.
didina jo pajėgas. Ačiū, N. Y. Dieve duok kun. Jo-( George L. Smith iš New, tė yra gerai žinoma Šv veda kampaniją už prez. prasti. kad iis turėjo min
'T
Tau, Dieve, kad mes esa- nui Balkūnui
— - | Roko lietuvių parapijoje. Roosevelt.
išsveikti.
| Yorko nuosavybė.
tyje Vokietiją.
•
*

RAUDONIEJI SUSPROG
DINO LAIKRAŠTĮ IR
’ BAŽNYČIĄ

Susprogdino Alcazar
Tvirtovę Ispanijoj

Šv. Vardo Draugijos

• v

VAŽIUOKITE

DARBININKAS

2.

, peržiūrėjau tėvelio Paulionio didelį lietuvišką kny
gyną. Užsirašiau vardus
Atvykau Amerikon pa
apie 100 naujų krygų, tik
dėtį gerb. Tėveliams dirb
slu parsitraukti iš Lietu
ti
dvasinį ir tautinį darbą,
vos mūsų parąpijos nąųLAIKRODININKAS
(Pradžia 1 pusi.)
, tesi apie tuzinas negrų. Įjam knygynui. Dėkų.
taigi šiuo pranešu, kad eI
su pasiryžęs patarnauti
garbės kapelionais prela Buvo ir lietuvių. Didžiuma
Parduodu įvairiausios rūšies
Jąįkėsi
i
antros
seimo
dienos
, ,
. , ,
gerb. kunigams klebonams I auksinius ir sidabrinius daik
tais — J. J. Murphy ir M.l vietinių lietuvių
su novenomis, rekolekci tus. Taipgi ir pataisau.
J. Splaine (Bostonietis),I dalyvauti Šventoje Valąr.- - įj maldos, paskaitos, diskudoje
ir
iškilmingoje
užbai-j"
jomis, misijomis ir kito-’
sosto asistentu prelatų M.!
l sijos. Tik šv. Valandą, ka
goję.
mis paskaitomis.
366 W. Broadway ,
J. Lovelle ir su pasaulio-!
tedroje, buvo ekstra. Ji
Vakare
nuvykau
su
ma

Norintieji
mane
pakvies

SO. BOSTON, MASS.
niais, garbės ricieriais
turėjo būti laikoma vieša
|
loniu
kun.
Paulioniu
į
jo
ti
malonėkite,
gerb.
klebo

(vyčiais). Čia daug ir vy-i
me
Randalls
Island
sta

nai, kreiptis šiuo adresu:
skupų, monsigniorų, vie-' tvarkią kleboniją. Po dar diume, bet baisi audra ne175 High Str., Brooklyn,nuolių, profesorių, kanau bų ir vakarienės atlankė 1 leido.
me
ligoninėje
kun.
J.
BalN. Y. Su pagarba,
ninkų ir šiaip kunigų,
MUZIKAS
kūną.
Užginta.
Tik
iš
tolo
šeštadienis
buvo
jauniKun. M. Brundza.
Prieš mišių baigą, iš gra
i--------------------------------------------------------------RAPOLAS JUŠKA
žios sakyklos skaito Po- leidžia man pamatyti silp- mo ir rezoliucijų diena.
laičių prieglaudą Vilniuje.
Sekmadienis, tai ypapiežiaus specialų — seimą j
po^pavojingos operaci-,
jos
ligonį.
Matosi
viltis
į
.
tingai
iškilmingas
užbai1923 m. spalių 24 d. to Moko muzikos, piano
sveikinantį, ilgą ir svarbų
......... "
kiu pat būdu išvaikyta ir dainavimo. Specialaišką. Kalba J. Em. Kard. , sveikatą. Pasižadėj ome girnas. 2 vai. p.p. Randai!s
Švenčionių lietuvių naš les pamokas duoda
Hayes ir užbaigia mišias i pasimelsti. Ir Sudiev. Grį stadiume kalbos ir palai
vaikams.
laičių prieglauda, vaikai I
Popiežiaus palaiminimu. žę dar dalyvavome jauni minimas su Švenč. Sakra
norėta suvaryti lenku
Kadangi jau dvylikta, mo gražiame susirinkime. mentu. Tuo ir baigėsi gry
Adresas:
nai
tikybinis
katalikų
su

Ryto
metą
turėjau
lai

prieglaudon, turtas konfi
vienuoliktos valandos se
98 Tonavvanda St.
mės pasitikti kun. Brun- sivažiavimas ir milijoninė
sija neįvyksta.
skuotas.
Dorchester, Mass.
dzą, svetį iš Lietuvos.
demonstracija.
Pietūs. Sutinku kun. K.’ Po šv. mišių ir pusryčių,’
Tel. COLumbia 8053
1924 m. spalių 1 d. ofi-j
K. F. V.
Paulionį. Pavalgėme pie- cialiai įstatymu susiau
tus.
rintos lietuvių ir kitų neiI
2:30 vai. po pietų, vieš
lenkų kalbos teisės visam t
bučio Waldorf-Astoria er
Vilnauš krašte.
dvioje salėje, J. E. vysk. 1
NESMAGUMAI
3
1927 m. spalių 4 d. už
Jei turi nugaroje skau
įt
McNichols, mums suklau įį-------- —-------------------------- -- --------------------- „■■■■m......
daryta
iš
karto
apie
50
lie

smų, akmenis, ir kitopus, speciale malda, atida
kias chroniškas ligas,
JAUNI VINCENTIEČIAI
SUGRĮŽO
tuviškų mokyklų, tą patį
pasitark tuojau.
ro seimą. Delegatų 2000.
GRĮŽTA PRIE KNYGŲ
MANO
TRYTMENTAI
mėnesį uždaryta vieninte
Moterys ir svečiai galeri
staiga pagelbės ir praPereitą šeštadienį sugrį-į
----------šalins visus nesmagulė lietuvių mokytojų semi
jose. Po trumpo prezidiu žo iš Šv. Vardo draugijos Penktadienį, rugsėjo 18,
mus.
narija, išvaikyta 250 mo
Jei turi Bright's ligų,
mo ir rezoliucijų komisi nacionalės konvenci jos, 8 vai. vak., įvyko Šv. Vin
cukrinę, inkstų, ar tul
kinių. Spalių 5 d. suimta
jos patvarkymo, gabūs ra kuri įvyko New Yorke, cento Pauliečio Labdarių
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau -su manim.
daug lietuvių. Dvylika iš
šytojai - kalbėtojai viens kun. Pranciškus Virmaus konferencij o s susirinki
I tremta į Nepriklausomą
po kitam skaito 8 refera kis, Šv. Petro lietuvių pa mas. Šiame susirinkime
PAVEIKSLAI Iš
;
delphia
prižiūrėti
“
beano
”
tus: Šv. Vardo Draugija—J rapijos klebonas ir kun. dvasios vadą pavadavo
LIETUVOS
I stalus vienos didelės Ame- Lietuvą.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
Tikslas — Šv. Komunija--! Pranciškus Juškaitis, N. i kun. K. Jenkus.
1932 m. spalių ,4 d. žiau dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
|
rikos
firmos
iš
Easton,
2—5, 7—8 vakare; sekmadie
Susirinkimai — Spauda— P. P. Marijos lietuvių par.
riai nužudytas nekaltas te,
niais 10—12 tiktai.
va
_
!
Pa.,
kuri
ruošia
karnivaKun.
Virmauskis
nega

Rūgs.
29
d.,
7
:30
vai.
,«
‘J
Radio — Komunizmas — (Cambridge, Mass.) kle
lietuvis Juozas Bakanaus- v
lėjo
dalyvauti
konferenci

kare,
bažnytinėje
salėje,
•
^
us
V1SO
J
Amerikoj.
Padorumo Legionas. Visi bonas. Pastarasis buvo
kas...
susirinkime, nes buvo W. 5th St., So, Bostone
referatai buvo pamatuoti nuvykęs automobiliu ir i jos
_išvažiavęs į New Yorką, į bus rodomi Lietuvos gar »I PASKUTINIS ŠIO SEZO
Galima surinkti labai
tikybiniu tikslu, kad įro kartu su savim nuvežė įjdžiūlį " šventojo
NO
PIKNIKAS
daug skaudžių, liūdnų Vil
> Vardo siniai judomi paveikslai.
BAKERY
dyti asmenims ir draugi tris savo parapijos atsto- Seimą,
niaus
krašto
gyvenimo
Savininkai:
Jų
savininkas
J.
Janush
joms Kristaus mokslo ke vus.
įvyks
sekmadienį,
rugsė

J.
Trasas
ir P. Gelžinis
faktų.
Savu
laiku
apie
lią dabartinėse aplinkybė
Šiame susirinkime jau važinėjo gražiausiose vie jo 27 dieną, Munchback’3
Kepa iš geriausios rūšies miltų
kun. P. Juškaitis išvyko nasai konferencijos rašti tose Lietuvoje ir spalvotai
juos pakalbėsime atskirai. juodų ir baltų duonų. Reikalaukite
se.
parke,
Roslindale,
Mass.
iš New Yorko penktadienį,!
nufilmavo jas ir pereitos
North Brighton Bakery
Po kiekvienos paskaitos! apie 4 vai. po pietų. Kely-Į ninkas Jonas Žeromskis, vasaros žmonių ten gyve Rengia Lietuvos Dukterų Čia tik primenama, kad krautuvėse
duonos
su raide “S”.
buvo trumpos diskusijos. je užklupo baisi audra su Bostono Kolegijos Gradu- nimą bei veikimą.
draugija ir Moterų Sąjun spalių mėnesis yra tikrai North Brighton Bakerv
Susidarė rimta — džiaug? lietumi, ir grįžo tik apie 4 antas, atsisakė nuo parei Vakaro pelnas eis Sv. gos 13 kp. Šio pikniko Vilniaus mėnesis.
64 Lincoln St., Brig-hton, Mass.
smo nuotaika. Delegatų iš vai. šeštadienio rytą. Ma gų. Ketvirtadienį, rugsėje Petro parapijai.
programa bus labai įvairi Nuo 1925 metų, kai bu
Tel. Stadium 8411
visos šiaurės Amerikos, j. tė daug nelaimių. Kai kur 24, jisai stoja į Šv. Jono
ir turininga. Gros geri vo įsteigta Vilniui Vaduo
.kolonijų ir Kanados. Ma- kelias buvo užverstas me Seminariją, Brighton, Mamuzikantai lietuviškus ir ti Sąjunga, Nepriklauso
ATOSTOGAUJA
ssachusetts. Į jo vietą pa
amerikoniškus šokius. Bus moje Lietuvoje spalių mė
džiais.
skirtas naujas narys, M.
skanių valgių ir gėrimų. nesis ypatingąi gražiai mi
Kun. P. Virmauskis grį Vervecka. Laikinai pasi Panelė Bronislava Ivaš- Rengėjos smarkiai dar nimas. Ten spalių mėnesis
3........................................... ................
žo į namus traukiniu. Bu traukė iš draugijos iš bu- kaitė, gyvenanti Bostono buojasi, kad atvykusius yra Vilniaus kovos mėne
i Tel. So. Boston 0823
vo pasiryžęs važiuoti lai vusis raštininkas, stud. A. apylinkėje, pusmė n e s į, svečius ir viešnias paten sis rengiamos prakalbos, j SENIAUSIASSŪNŪS
i
LIETUVIS DANTISTAS
ŠIOS VALSTYBES
vu, bet nuvykęs į laivą ir Jurgelaitis, kuris pranešė, vieši Detroite, Mich., pas kinus. Kviečia visus ir vi i kviečiami Vilniaus reika
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
sulaukęs penktos valan kad sekmadienį jisai iš gimines. Rašo, kad ji lan sas dalyvauti.
Rengėjos lais suvažiavimai, daror
BALSAMUOTOJAS
dos, gavo žinių, kad laivas važiuoja į Providence Ko ko ten lietuvius ir temina
|
Arti Munieipal Building
TURI
NOTARO TEISES
mos viešos rinkliavos, pla
Į 525 E. Broadway, S. Boston | į Bostoną dėl audros ne legiją tęsti pradėtuosius jų religinį ir tautinį gyve BLANKETŲ VAKARAS
254 W. Broadway, So. Boston
tinami Vilniaus pasai ir
mokslus Tėvų Dominiko nimą. Panelė viešnia yra
Tel. Šou. Boston 2590
Ofiso Valandos
i plauks.
|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki |
113
Ames
St., Brockton, Mass.
nų priežiūroje. Jisai pra gabi katalikų moterų ju Parapijos parengimo ko Vilniaus Geležinio Fondo
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j
Tel.
390
Gerb.
Dvasios
Vadai
grį

deda antrus kolegijos me dėjime rašėja ir veikėja. misija šiandien apturėjo ženklai, plačiai kalbama j Gyven. vietaBrockton
: sas uždarytas subatos vakarais ir Į
: 838 Dorchester Avė.
| nedėidieniais, taipgi seredomis nuo j žo iš Šv. Vardo draugijos tus.
Tel. Columbia 2537
Beabėjo ji aprašys savo iš dirbtuvės tris skrynias Vilniaus reikalais per ra
12-tos dienų uždarytas.
seimo
pilni
gražių
įspū

Pabaigoje
susirinkimo
vizitą Fordo mieste.
Taipgi nuimu ir X-Ray
Esmond blankėtų. Jie visi dio, spalių 9 d. lygiai dvy
i džių. Kun. P. Virmauskio
i konf. pirm. K. Šidlauskas
bus išleidžiami rūgs. 23 d., liktą valandą sulaikomas
įspūdžiai telpa šiame nu- ir kun. K. Jenkus pasakė
APSIVEDĖ
8 vai. vak., parapijos sa- visas judėjimas, visi sus
meryj. Kun. P. Juškaitis i trumpas kalbeles.
Lietnvis Dantistas
!
Įėję. 492 E. 7th St.
toja vienai minutei prisi
pasižadėjo parašyti į pen I
(KASPERAS)
A. M. A. Rūgs. 20 d., apsivedė’
_________
padarytą Vilniaus
t
ktadienio numerį.
Lietuvis
Graborius ir ✓
i minti
I
Mykolas Grilevičius su pnii ||| ufuręię yu
(GALINAUSKAS)
Balsamuotojas
$
skriaudą,
susikadpti
Vil

PARAGINO
Pranciška
Končiūte,
215
OlALiy
lYltNtOlO
“
Iii"
TURI NOTARO TEISES /
MIRĖ
Tel. So. Boston 2300
niaus atvadavimui...
i
Mass. i
D
St.,
So.
Boston,
Mass.Į
NIAIK
494 East Broadway
z
414 Broadway, So. Boston
Lietuvių tautos didelė
Rugs. 19 d., Pondville li Rūgs. 20 d., Šv. Petro Liudijo Mykolas Vasiliau-i’
lilnŲu Iri C R LO10
South Boston, Mass.
£
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
i
turėtų
dalis
Amerikoje
goninėje,
vidurių
liga,
mibažnyičoje
kunigai
ragino
Tel.
ŠOU
Boston
1437
į
Valeikaitė.
skas ir Birutė ..............
"
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietų ir
Residence: 158 W. 7th St.
*
rė Juozapas Masionis, 60 parapijiečius jaunus ir senuo 6 iki 9 I. vakare, šventų dienų
Spalių mėnesį 1920 me taip pat spalių mėnesį
Tel. ŠOU Boston 3960
5
pagal susitarimų.
metų, gyvenęs 17 O St., nūs atsilankyti į parapijos
PADĖKA
tais Vilniaus miestas kla skirti Vilniui, daugiau su
Patarnavimas Dieną ir Naktį fi
So. Bostone. Jis paėjo iš parengimą, kurs įvyksta
stingai nuo Lietuvos at sidomėti Vilniaus gyveni
Leipalengio parapijos. A- rūgs. 23 d., 8 vai. vak., sa- Labdarybei ir Jaunimui plėštas. Tai kiekvienas ži mu, įsigyti Vilniaus pasą,
Tel. So. Boston 2660
merikoje pragyveno 40 voje salėje 492 E. 7th St.”, pikniko rengėjai, nuošir
įklijuoti naują štampą,
Lietuvis Dantistas
Tel. South Boston 0815
metų. Paliko moterį Oną So. Bostone. Šis parengi- džiai dėkoja Ponioms ir nome. Taip pat žinome, užsisakyti “Mūsų Vilnių”,
kad
porą
dienų
prieš
tai
(Petrauskaitę), 4 dukteris mas nėra labai iš anksto ponams pasidarbavusiems
steigti VVS skyrių, rengti
ir sūnų. Laidojamas iš šv. rengiamas nei garsina- rengiant pikniką, kuris į- Suvalkuose buvo pasira paskaitas ir kita.
šyta Suvalkų sutartis, tai
251 W. Bro&dway, So. Boston Petro bažnyčios, rugsėjo, mas. Todėl kunigai malGraborius - Balsamuotojas
vyko rūgs. 6, s. m. Kęstu ka.. .
Tebus spalių m. Vilniaus
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
22 d., 9 vai. ryte, Naujos davo parapijiečių savano- čio draugijos darže, E.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
VVS D.A. Patarnavimas dieną ir nakti
Kalvarijos kapuose.
riai paremti šį, skubotai Dedham, Mass. Šia pro Tačiau spalių mėnesis mėnesis.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.
Suba tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Fanerai Home ir Res.
-------------suruoštą, parapijos vaka- ga reiškiame ir p-niom — Vilniaus kovos fronte ir
Nedėliotais nuo 9 Iki 12 vai. dienų.
Veiklioje
ir
stiprioje
jau

IŠVYKO Į NEW YORK4 rą. Jį vadovaus parapijos Vestfieldienei, Lingevičie- -kiuis faktais yra žymus,
564 East Broadway,
^pagal sutarti)
nystėje
yra
įrašyta
ilga
ir
----------jaunimas su kun. K. Jen- nei, Pocienei ir k., kurios Suminėsime čia keletą:
So. Boston, Mau
Į
laiminga senatvė.
“Darbininko” adminis- kum priekyje.
prisidėjo ir auka. Pikniko 1921 m. spalių 1 d. lenkai
Tel. Trowbridge 6330.
tratorius p. A. Peldžius
__ _______
yra laikomas Vilniuje žiauriai sumušė
pirmadienio rytą išvyko į i SMARKIAI RENGIASI pasisekimas
nuoširdaus visų pasi- Vilniaus lietuvių gimnaziP. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
New Yorką kartu su ki-j gv. Kazimiero R. K. Dr- nuo
(REPŠYS)
tais laivakorčių agentais ja smarkiai rengiasi prie darbavimo ir parėmimo, j jos mokinius, atimdami iš
GRABORIUS - UNDERTAKER
Rengimo Komisija, lietuvių gimnazijos rūmus,
apžiūrėti laivą “Queen šurum-Burum,
kuris įLIETUVIS GYDYTOJAS
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Mary” ir dalyvauti kom-įvyks rugsėjo 26 d., 7 vai. IŠVYKO Į PHILADEL- norėdami tuo būdu likvi
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 panijos suruoštuose pie
duoti
lietuvių
mokslo
į258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. į
vakare, Lietuvių salėje, E.
PHIA
staigą.
tuose. Kompanija ne tik ir Silver gatvių, šurum278 Harvard Street,
Telefonas SOUth Boston 4486.
5
j
suruošė
pietus laivakorčių Burum bus linksmas, nes South bostonietis Pra- Tais pačiąįs metais spa
kamp. Inman arti Centrai Sq.,
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110 i
j agentams, bet kelionę ir rengėjai žada duoti ką tai
— nas Genevičius sekmadie- lių 5 d. dar žiauriau sumu
Cambridge, Mass.
Montello, Mass. I
I visas išlaidas apmoka.
nepaprasto.
Rap.l nio vakare išvyko į Phila- šė ir išvaikė lietuvių naŠ-j 16-18 Intervale Street,
36S«SSXSSJ£M3SS»!

Šv. Vardo Draugijos
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DARBININKAS

Katalikiška Mokykla, Netolerancijos
Ir Nežinystes Naikintoja

3.

—

PI(WKK
ALE

“idėjiniam vadui” Bimbai i
ir sovietų budeliams. Pasi- i
citavę “Laisvę”, kur sako
(Kam reikia adreso,
ma, kad kaltė buvo įrody
prašau išsikirpti
ta, kad teismas buvęs vie
J. Bružikas, S. J.).
šas, rašo:
Nuo rūgs. 14 iki 20 d.
“Taigi, viskas buvo įrodyta,
Elizabeth Church,
pačių troekininkų lūpomis. Ge- |
E. Blancke St.,
rai. ir mes žinome, kad troeki- Į
Linden, N. J.
įlinkai prisipažino. Bet mes ži
Nuo
rūgs.
20 iki spalių 4,
nom ir kitą dalyką — pats sovie
St.
Michael
’s Church,
tinis teismas savo parodymų dar
15 E. 23rd Str.,
nedavė. 0 buvo sakyta, kad tuos
Bayonne, N. J.
parodymus jisai turi. Kur jie"
Nuo
spalių
5 iki 18 d.,
Juk keliama rimtų įtarimų, kad
St. Peter’s Church,
toji byla buvus taip užfiksuota,
50 W. Sixth Str.,
kad Zinovjevas, Kamenevas ir
So. Boston, Mass.
kiti prisipažintų. Kuo atremti šiNuo
spalių
19 iki lapkr. 1,
tą įtarimą?
St. Andrews Church,
“Tą įtarimą dar padidino stai
396 Church Str.,
gus sušaudymas pasmerktųjų ir
New Britain, Conn.
nieku
neparemtas
kaltinimas
Nuolatinis laiškams adre
Troekiui, būk jisai dirbąs kartu
sas: Rev. J. Bružikas S. J.,
su Vokietijos fašistų slaptąja po
259 N. 5th Str., *
licija. Kuo tas įtarimas yra ge
Brooklyn, N. Y.
resnis už tokį pat Trockio įtari

Kiekvieno kūdikio bran- steigdamas savo Bažnygiausias turtas yra pavel čią, kurios ir pragaro var
dėtas nuo tėvų šventas ti tai nenugalės, kuri turėjo
kėjimas, kuris turi būti a- skleisti, mokinti, apsaki
teityje supažindinamas, nėti tikrąjį tikėjimą vi
sutvirtinamas, apsaugoja- soms tautoms, visam sumas. Sėkla be trąšų, tai tvėrimui po Šv. Dvasios
laukai be vaisių. Pirmiau-į globa ir vadovyste. Davė
šia, žinoma, tą tikėjimo, Jis Sakramentus, autorirealizacijos uždavinį atlie- tetą, pasiliko tabernakule,
ka tėvai. Tas tikėjimo au-, kad, ten gyvendamas, gaklėjimo uždavinys yra lėtų tuos vargstančius,
daug daugiau komplikuo- j Jam taip mylimus žmones
tas, negu kad mes galime paguosti, palaiminti, susuvokti. Tame tikėjimo teikti laikinų- -•ir------—
—amžinų
auklėjime netiktai tur rei malonių iš Jo amžinos
kštis noras įskiepyti reli Švč. Širdies malonių šalti
gijos daigus, bet, stačiai, nio. Visomis tomis dova
kiekvienas katalikas tėvas j nomis Dievas žmogų api
tur sau laikyti už pareigą,! pylė. Tadgi, ar yra ko amą. kad du tariamieji trockininsąžinės varžomą, Dievui bejoti apie tikėjimo svarPATAPK AMERIKOS
kai. Holzmanas ir Olbergas, buvo I
atsakomingą, tuos daigus j bumą?
PILIEČIU!
sovietinės slaptosios policijos a- i
išugdyti, juos sustiprinti j Šeimos tėvai privalo ši
Į gontai.
kuriem buvę įsakyta !
Manant apsigyventi Air, pagaliau, atatinkamai faktą gerai suprasti ir sa
veikt kaip trockininkam ir tuo merikoje, reikėtų kiekvie
apsaugoti.
vo širdyse pajusti. ’
būdu diskrodituot Trockį?
nam patapti Amerikos pi
Prisiminkime vieną uni Neužtenka duoti savo
“Tuos įtarimus bus galima iš, liečiu. Daugelyje įstaigų
griežtai reikalaujama,
versalinį faktą: Dievą s vaikeliams tik namuose
sklaidyti tik bešaliu ištyrimu |yra
;
kad
kiekvienas darbinin
sutvėrė žmogų kūnu ir tikėjimo instrukcijas, pa
, Trockio veiklos ir taip pat i.šty- ;
kas
būtų
Amerikos pilietis
i rimu padėties sovietinėj komu- i
siela. Dievo begalinė iš mokymus, arba leisti vai—
kitaip
neduoda darbo
nistų partijoj. Kol kas ir Stali- :
mintis, toliaus, aprūpino kučiams sekmadieniais paNorintieji išsiimti pilietiš
nas ir kiti tokį ištyrimą atmeta
visus to žmogaus kūno rapijinėn mokyklon katekas popieras, nusipirkite
— kaip šmeižtą ir kišimąjį į so
reikalus. Tas kūnas nau- kizmo mokytis. Tas dar
”
j
knygutę
“Pilietybės katevietinio teisėtumo reikalus.
dojasi oru, šviesa, šilima, nesudaro vaikui pilnutį
1 kizmas”. kuri padės Jums
vandenimi valgiumi, žo- auklėjimą, Toks auklėji“Akivaizdoje to yra stačiai tapti Amerikos piliečiu,
RANKUTE
RODO
KRANĄ
juokinga kalbėt apie įrodymus. Jos kaina 10c., SU prisiundžiu sakant, naudojasi vi- mas nesugebės šiais moJų dar nėra.“
timu 15c. Rašykite:
sais gamtos elementais, derniniais laikais išdirbti
“Darbininkas”,
Taigi matome, kad ir lie
Bet šalia viso to, gerasis tvirtą kūdikyje valią, jau366 W. Broadway,
tuviai bolševikai, opoziciDievulis teikėsi žmogų ap- trią sąžinę ir reikalaujaNamuose vartoti pabandykite Naują Pilną Kvortą
jonieriai,
nors
jie
lygiai
So. Boston, Mass.
dovanti siela, panašia į mą patvarų teisingumą,
Buteliuose
(32
oncai)
kaip ir laisviečiai - bimbi- <
Save. Tadgi, jei Dievas kuris verčia pradėti savo
niai remia Stalino valdžią,
teikėsi apdovanoti šį mū- darbus, veiksmus Dievuje,
Nominuokite
skiriasi nuomonėmis dėl
sų mirštantį kūną tokio- atiduoti Jam visą savo
Brev/ed oy HAFFENREFFER & CO., INC., Boston. Mass , BREWERS SINCE 1870.
DEMOKRATŲ
sušaudytų 16 bolševikų
mis malonėmis, tai, ištik- širdį, valią, pavesti savo
C . . .• i .
’>
- i
‘
•I
Kandidatą j Majorus
vadų.
rųjų, to žmogaus siela tu- tarnybą, visą savo gyveni“Darbininko” Nr. 69 K.,
rėjo būti daug branges- mą.
mums
žinoti,
kaip
tas
gy

viešose
mokyklose
net
Jo
ves
minėjo
birželio
mėnerašydamas
apie sušaudyniais turtais apdovanota,1 Kad tas tikėjimo auklėvenimas
paveiks,
sufor

vardas nėra minimas, iš- sy, Kopernikas, Marconni mą minimų 16 bolševikų
kadangi ta siela žmoguje jimas yra reikalingas, orimuos,
ir,
pagaliau,
išleis
skyrus maldos formą, ku-1— katalikai mokslininkai, vadų, savo straipsnį šiaip
yra tikra Dievo reflekcija. pažista ir nekatalikiški
VVorcester, Mass.
tą
arba
kitą
individą
gy

ri atkalbama paviršutiniu šių dienų kontraversalis-, užbaigė:
Kokiu būdu Dievas tei- pedagogai; negalimas dabūdu. Kaip gali, tokiu bū- tai, a. a. G. K. Chesterto- “Kas per priežastys to
kėsi aprūpinti brangią Ivkas suformuoti charak- venimo mokyklon.
Mokyklos, kaip žinome, du, katalikas kūdikis ap- nas, H. Belloc, Arnoldas kio “broliško” žudymo?
Jam žmogaus sielą? Die- terį be tikėjimo,
vas taip numylėjo žmoni Kūdikio charakterio ar skirstomos į dvi kategori- turėti tokioje mokykloje Lunn, Al. Noyes ir kt. žy- Kad tiksliai į tai galėtu L St. LIQUOR STORE
ją, kad Jis prisiuntė savo timas auklėjimas baigiasi, ' jas: į viešas (valstybines religinį auklėjimą? Ar ne- mūs rašytojai katalikai, me atsakyti, tai turėtume
mylimąjį, vienatini Sūnų, maždaug, jo septintuose mokyklas) ir parapijines. nukrečia jus, katalikai tė Kiekvienas katalikas tu įsibriauti į Kremlio tvirto Parduodam geriausius jvaiantrąjį Švč. Trejvbės as metuose. Pavadinu ši jo Kiekviena valstybė šioje vai šiurpas, kurie leidžia ri būti tiesos ir mokslo šu vę, kur bolševikų tūzai da rią rūšių TONIKĄ, DEG
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
menį į šį pasaulį, tuos mažų dienų auklėjimą ar šalyje, sulyg įstatymais te savo vaikus į viešas las. Jis tvr realizuoti, kad bar sėdi. Trockis sako,
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
ignorancijoje, nežinystėge kad tai paprasčiausias
žmones mokinti tiesos, su timuoju, glaudžiuoju, nes šalies konstitucija, neturi mokyklas.
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
pažindinti iuos su tikro jis arčiau yra susijęs su i teisės skirti religinio mo Katalikiška mokykla bū sėjama yra netolerancijos, kerštas iš Stalino pusės, S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairinusias.
mis reliacijomis tarp Su jo tėvų gyvenimu, negu kymo mokyklose. Kitais tinai yra reikalinga kiek pavvdo ir nemoralvbės mat, gruzinas negali žydų POKTLIAMS,
VESTUV E M S,
sėkla. Katalikas privalo tą pakęsti. Ar čia kerštas, ar NAMUOSE VAIŠĖMS
tvertojo ir tvarinio. Būt paskesnis jo auklėjimas. : žodžiais tariant, valstybė vienam katalikui.
ir BA
Pažvelgtoms
i
oozytivivalymas
partijos,
ar
grie

mokvklos
diskriminacijos
LTAMS.
Specialiai
kainos
su
draudžia
bet
kokį
religijos
ar to vieno dalvko užteko? Prasideda visai naujas
mažinamos. Pristatėm greitai ir
nius,
intelektualinius
bei
žtas
pasukimas
iš
bolše

darba
svarbiuoju
gyveni

Šalia viso to, Jis tą žmo tam kūdikiui enizodas — mokymą savose mokyklo
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
niją atpirko savo bran mokyklos gyvenimas. Nė se. Valstybė nedaro dis- praktiškus turtus, kuriuos mo punktu. Gi tas pasirin vizmo į nacionalizmą, ar 11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
gruzinų su žydais —
giausiu krauju ir atpirkęs ra reikalo gvildenti mokv i kriminacijos; ar tai bus kataliko vaikas praranda kimas katalikui tėra vie Vo-'a
Jankvdamas vieša mokyk nas: katalikas i katalikiš kas ten bebūtų, bet soviePas J. STRIGUNĄ
jų nepaliko našlaičiais i- klos gyvenimo. Svarbu žvdas, ar pagonis, ar ka la. Ir iš to spręskime ka ką mokyklą. Tik tokiu bū-ii tijoj kažkas bręsta. Gi kol
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
ar protestonas,
i talikas,
kas
—
vilkas
vilką
ėdą
”
.
talikiškos
mokvklos
kritedu
jis
galės
prašalinti
tą
jos įstatymai visus lygiai
WORCESTERIEČIAI
✓
"o vaikuose tikybinės igpaliečia. Kaip matome, rijumą, jos vertę.
valstybinės mokvklos reli- Po gerų vienuolių sesu noranciios, nežinystės šv- VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tongumo neugdo. Kurgi čių globa mažasis kūdikis da. kuris sukelia žmonėse
BALSUOKITE už
tus,
kurie skelbiasi “Darbininke“ apsimoka, nes jie parduoda švie
nykti,
pavvdą,
kerštą:
paį
<nomet katalikiškas kūdi apturi netiktai paprastąjį
žius
produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvu
kis galės gauti savo, kata pasaulinį mokslą, bet dar naikina. Dievo ir artimo,
likišką auklėjimą, moks įgija platesnį savo tikėji meilę, kuri privalėtų būti j pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
DEMOKRATŲ KANDIDATĄ
lą. charakterio formaciją? mo pažinimą, susipažįsta kiekvieno kataliko gvveniPERKINS SQ.
Aišku, kad ne kur kitur, su paprastu moraliniu eti mo pagrindinis kriterijų-: POVILAS BUSHMANAS
CASH MARKET
’rain tik katalikiškoje mo kos kodu ir pasideda rei mas.
48 Crescent Avenue,
Povilas
Baltrušiūnas, sav
A.
P.
Sandys
kykloje. Ten kiekvieno ka kiamą gyvenimui moralinį
Telephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3121
taliko tėvo, po moraline pagrindą. Toliaus, jei jis
(Romas Insa)
29 Savin Hill Avenue.
priederme, vaikai priklau siekia aukštesnį mokslą
K. ŠIDLAUSKAS
8
D0RCHESTER, MASS.
so. Jei katalikas brangina aukštesnėse mokyklo s e, i
918 E. Broadv/ay
45 Hampden St.,
savo tikėjimą, jis jį ap- tas jau primesniųjų dienų
Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau Ice Creamą ir užkan
saugoja ir savo vaikams, moralinis pagrindas susTel. HIGhlands 4855
džius piknikams ir visokiems
Geri katalikai tėvai bran- tiprinamas, mąstymo bu
R0XBURY. MASS.
parengimams.
toną savo tikėjimą, kaip dams įgyja tikrą mąstymo
didžiausią jiems nuo Die- sistemą, susipažįsta su gi- Tokią antraštę “N. G.”,
vo suteiktą malonę. Jie ži- fesnėmis tikėjimo tieso- opozicionierių bolševikų
no, kad tikėjimas negal mįs> kurios jame sukelia organas uždėjo atsakymui
būt atskirtas nuo vaikų didžiausią tam tikėjimui į Bimbos, kaip “liguisto GIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAiALPINe
gyvenimo. Mokslas be ti- pagarbą,
žmogaus argumentus”.
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Įsigykite
kėjimo yra tuščias. Moks- ~Pagaliau,
‘
Sušaudytų bolševikų va
HI , ir pasaulinis
Pirmininkas Juozas švagždys,
— Eva Markslenė,
’o pirmasis uždavinys yra mokslas jokiu būdu nėra dų klausimu ir bolševikai ^irmlnlnkė
601 6th St, So. Boston, Xfass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
PILIETYBES KATEKIZMĄ
Vice-Pirm.
Jonas Galinis,
TeL
So.
Boston
1298
charakterio
formacija.
O
skriaudžiamas.
skiriasi.
Centristų,
Bim

------------------------- O skriaudžiamas. Jei kas
78 Marine Rd„ So. Boston, Mass.
Vice-pirm.
—
Ona
Janklenė,
charakterio formacija ne- tuo atveju pamatys, kad bos šalininkų organas 1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot RaSt Jonas Glineckis,
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
galima, jei religija neturi katalikai buvo abejoja, te-į “Laisvė” 100 nuošimčių Prot RaSt — Elizabeth Oialis,
Fin.
Raftt. Aleksandras Ivaška,
Priedermes
St So. Boston, Mass.
dalies tame formavime. pasiskaito istoriją. Pir-.užgiria kruvinojo Stalino 111Tel.H.800
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass
Boston 9282
Pranas Tulefkls,
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
Tadgi, aišku, kad re1 i giri mieji universitetų steigė- Į darbus ir pateisina jo bu- Un. Rast — Marijona Markonlnte, Iždininkas
109 Bowen St., Fo. Boston. Mass.
jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą
29
Whlpple
Avė.,
Roslindale,
Mass.
nis auklėjimas, vnač for- jai: Oksfordo, Cologne, delius už sušaudymą 16
Maršalka Jonas Zalkis,
anglą ir lietuvių kalboje.
TeL Parkway 0558-W
7 VVinfield St, So. Boston, Mass.
matvvinėse kūdikio dieno Paryžiaus. Bolognijos, Sa- bolševikų vadų.
’Sdlnfnkė — Ona StaninllutS,
___________________________
Draugija laiko snsirinklmus____
kas____
tre
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
nedėldienj
se, yra svarbiausias gvve- , lamancos, Pragos, Varžų.___
____ . kiekvieno
/ _ _ mėnesio
CJ
Opozicionierių, Strazdo 105 West «th St, So. Boston, Mass. .• 2čia"
vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
— Ona Mizgirdlenė,
Siųskite užsakymus:
nimo punktas ir negali bū- vos universitetai yra ka- šalininkų organas “Naujo- (Varkdarė
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mase. E. 7th S t, So. Boston, Mass.
ti ignoruojamas. Dievas talikų padariniai. Voltą, ji Gadynė” 16 bolševikų <asoe Globėja — E. Jsnnėonlenė.
“DARBININKAS”
7:80 vai vakare. poheSnyrlnėj avė
So. Boston, Mass. ; turi užimti pirmą vietą Pasteuras, Amperas, ku- sušaudymo klausimu sta- 1426 Columbia R<1., So. Boston. Mass rwln»1
366 W. Broadway,
savo susirinkimas laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkite
mokyklos kambaryje. Bet rio šimtą metų sukaktu- to klausimus centristų >ranglja
antrg utarninkg mėnesio.
pas protokolų raitininke.
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Antradienis, Rug-sėjo 22 d., 1936

DARBININKAS

pasaulio dalyje jie gyven nei vieno seimo matyti ne tėvais buvo apkrikštyti
tų. Pakėlę rusiškąjį netik teko. Gi mažiausieji, neką katalikų bažnyčioje ir ta
(THE WORKER) ,
! mokyklų ir organizacijų, jais džiūgauja. Ypač se po katalikais.
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
bet ir spaudos draudimą, nesni šeimininkai pusėti Po krikšto priėmimui,
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
lietuviai pakels ir lenkiš nai nusiminę. Ir kam da, tas vaikelis tuojau prisi
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
Prieš
kelis
mėnesius
lendėl
sumindžiotų
teisių,
kąją priespaudą, nėnusto- girdi, tokius seimus šauk artino prie mylimos savo
-------------- by -------------kų
pradėtasis
visuotinis
šešiolika
metų
ėjo
lietudarni vilties išsikovoti ti, arba, kam į juos važi motinos ir meiliai prabilo:
SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Didžiulės mūsų — Meilinga motule, da- •
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, lietuvių įstaigų ir kultūri ' viai nepalaužiamu tiesiu gražesnę ateitį, glaudžiau nėti?
___ -_______ •
__
- •-____
Mass. under the Act of March 3, 1870
nių organizacijų griovimo kovos keliu dėl Vilniaus sujungdami
savo
pajėgas
draugijos jau ne yra dau
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 darbas nesiliauja ir, maty- Tad ir naujieji smurto fa- ir savo pastangas.
giau savastimi visuome 'bar aš jau esu katalikas.
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
ti, baigsis tik tada, kai ne- ktai neįvarys jų į nusimini Matydami laisvam gyve- nės, o tik kelių mažyčių Aš trokštu ir noriu būti
SUBSCRIPTION RATES:
• PRENUMERATOS KAINA:
beliks kas beuždarinėti.; mą, kaip neįvarė Suvalkų nimui atsikėlusios savo asmenėlių. Ir jie juosna kunigas.
Domestic yearly ......................... $4.00 Amerikoje metams ...........
$4.00
vai- sutarties sulaužymas. Lie- tautos greitą tautinę kul- taip giliai įsikandę, kad Ir tas vaikelis, ėjo mok
Foreign yearly ......................... $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00 Kaip žinome, lenkų
Dęmestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.00 džios atstovai su Vilniaus tuviai Vilniaus krašte nė- tūrinę ir ūkišką pažangą, atlupti juos, reikėtų gal, slus ir ilgainiui tapo kuni
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
vaivada pulk. Bocianskiu jo prieš lenkų valdžią, ir,i Vilniaus
v muaud krašto lietuviai sako, ir visą vienybę, kai gas, ir tas kunigas dabar
DARBININKAS
priešakyje
savo
žygius
ai

ne
Vilniui
vaduoti
sąjun-,
niekuomet
negali sutikti, patalą plūksnų, į laukus kalba į jus, čia, susirinku
366 West Broadway
South Boston, Mass.
škina nežinojimu jokio gos skyrius kūrė įvairių kad sostinės ir didelio išpustyti. Kitaip, nieko ne sius.—
Telephone SOUth Boston 2680
Vilniaus klausimo ir rei organizacijų pavidale, o krašto lietuviai būtų ats- laimėsi. Reiškia, kitados Tokį įvadą davęs savo
kalu pakirsti neištikimų tik darbavosi dėl Vilniaus kirti
’ * * ’ nuo to naujo kūrybi iš seimo čielą glėbį geriau i prakalbai, nušviesdamas
lenkų valstybei lietuvių krašto lietuviškos sąmo nio gyvenimo. Vilniaus sio ūpo parsiveždavai, gi klausytojams save, tas
veikimą, tariamai palaiko nės, dėl jų gimtosios kal krašto lietuviai niekuo dabar pasak jų, grįžti it kunigas paskui kalbėjo amą iš Lietuvos ir ypač iš iI bos ir kultūros. Aišku met nesutiko ir nesutiks, musę perkandęs. PasikeVilniui vaduoti sąjungos. I1 kad lenkų valdžios griau kad jie būtų paskandinti tindamas, aiškus dalykas, pie katalikybės plitimą ir
karštai ragino, kad kiek
Šitas lenkų valdžios dar namieji aktai siekia ne į- lenkinimo bangose. Jie rei- daugiau nedalyvauti. Išti- vieno kataliko pareiga ylenkiškąjį ištikimu- kalavo ir reikalaus, jiems krųjų gal taip blogai ir
. Šv. Tėvo Pijaus XI sveikata silpnėja. Senelis, jau bas
_ yra
VL.
_
retas pavyzdys’ diegti
...............................................
Vilniaus krašto lietu- pripažintų tautinių teisių nėra. Bet, kad taip nors ra kilniais savo gyvenimo
baigiąs 79 metus, jis šiaip dar būtų stiprus ir pilnas nesiskaitymu su Vilniaus I
gyvastingos energijos, bet paskutiniai įvykiai Ispani krašto teisine padėtimi. viams, bet išnaikinti lie gerbimo ir kultūrinio vei bent atrodo, tai irgi ne pavyzdžiais kitiems, bū
joje palaužė jo sveikatą. Jis baisiai nuliūdęs dėl degi Tarp Lietuvos ir Lenkijos tuvišką dvasią. Todėl ši- į kimo laisvės. Tegul nema naujiena. Ir tai ne kaltė tent, savo artimui, rodyti
nimo bažnyčių, vienuolynų, katalikiškųjų mokslo į- tebeveikia du tarptauti toms lenkų pastangoms no lenkai, kad Vilniaus vieno ar kito, o tik neiš- ir įdiegti katalikybės
staigų, dėl žudymo kunigų ir vienuolių. Sulig informa niai susitarimai, kurie pri negali nepasipriešinti visi lietuviai pabūgs jų teroro. vengiąmų aplinkybių, ku principus... O klausytojai
Tsb. riose mums gyventi tenka. jo išganingą kalbą lydėjo
cijų, gaunamų Vatikane, kruvinas dvasiškijos perse valomi žinoti netik Lenki lietuviai, vistiek, kurioje ?<iekados.
Vadinasi, pas mažas tau gausiais aplodismentais ir
kiojimas Ispanijos šitaip atrodo:
jos vyriausybei, bet ir jos'
Morkus
tas visur negeriau esama. cntuizastiškai priėmė į sa
Septyni vyskupai buvo kankinami ir paskui nu žymesniems valdininkams.'
Kalbėkim už save. Tai vie vo širdį jo kiekvieną išga
žudyti. Visoj Ispanijoj daugiau kaip tūkstantis kuni Tai Suvalkų ir Karaliau-'
nur, tai kitur pažangesnis ningą žodį ir sakinį.
gų buvo žiauriai nukankinta vien dėl to, kad jie ka čiaus sutartį. Suvalkų su
asmuo galvukę iškelia...
talikų kunigai. Sušaudyta 150 klierikų. Perimti nea tartis išveda laikinę de
Kun. A. T. (Samata)
Bet ką gi jis nabagutis
pykanta tikėjimo net iki beprotystės, vyrai ir mote markacijos liniją, palie I
rys bedieviai - anarchistai Įsiveržė į Karmeličių vie kančią Lietuvos pusėje — Julius Cesaris, patsai do, reikia, sako plieno, bepradės? Parašys straip
nuolyną ir nukryžiavo penkias seseris vienuoles, joms Vilnių ir didesnę dalį jo įžvmiausis senovės Romos Kad atrodytų į paprastų snį laikraštin. O kas jam
ant kryžiaus bemirštant, bedievių minia šaipėsi ir ty krašto, o Karaliaučiaus Į karvedis ir imperatorius, tiltą. Tik paskui paviršių iš to? Jei tai būtų didžiu
čiojosi. Kitoj vietoj 38 katalikai buvo nukryžiuoti ir sutartis aiškiai pabrėžia labai nelaimingu jautėsi pridengti
kad ir papras- lių tautų kalba, tai gal už
o
pasitikime, kad
paskui dar gyvi sudeginti. Dar kitoj vietoj 73 žmo Vilniaus krašto padėties vien dėl to, kad buvo pli-' čiausio cemento pluta. Ti kokio laiko kas gero iš te jauPilnai
kiekviena- draugystė
nės buvo sušaudyti ar nukryžiuoti. Pasijonistų per- ypatingumą ir net laikinu kas. Ir ką jis nedarė, kad kis kelias, girdi, ne tik, il- išeitų. O kągi lauksi čia?
yra
pasirūpinusi siųsti
dėtinis ir 31 vienuolis buvo nužudyti. Taip pat ir du mą, nustatydama ne tarp i tik plaukai ataugtų! Pra- giau tesėtų, bet ir da kam Neapsimoka. Nieko keisto
savo dedegatus į Šv. Pran
Pranciškonų vienuolynu susilaukė tokio pat likimo. valstybinę
Lietuvos ir dedant su paprasčiausiau- naudingas butų... Tokio už tat, kai toki asmenys ciškaus Vien. Rėmėjų Sei
Paskiausios žinios praneša apie nužudymą 14 narių Lenkijos sieną, bet tik ad sios bobelės patarimais, o kelio griobais būtų galima nors po šiokia tokia tauti
Šv. Marijos Kongregacijos. Penki kunigai profesoriai ministracijos liniją. Kitų baigiant pačiais gudriau-Į pernerti elektros vielas ir ne pastoge įlindę, paskui mą, kuris įvyks Rugsėjo
aukštesnėsės katalikiškos mokyklos Alcazare, tarp jų bet kokių susitarimų tarp siais anų laikų šioje srity-! šyldyti jį šalčių metu. Rei jau nei su perkūnais išsi (September) 27 d., šiais
ir garsus Bažnyčios istorikas, kun. Zamalloa, liko su Lietuvos ir Lenkijos nėra. je žinovais ne tik, kadį škia, tokio kelio sniegas krapštyti nesiduoda. Pa metais, Šv. Pranciškaus
šaudytas. Bažnyčios, vienuolynai ir katalikų mokyk Lenkų rėžimas Vilniaus plaukų neataugino, bet ir ! neužpustytų, o ledas ne sak jų, visvien galas! Tai Vienuoly n e, Pittsburgh,
Pa.
los šimtais deginamos ir naikinamos. Ir kas aršiau krašte
yra
atsiradęs tuos, ką da turėjo paterio- liptų. Vienokis būtų žie gi žinoma, kad taip. Kitas Linksma yra pranešti
sia, kad tiems žudymams dar nėra galo, nes vis nau smurto keliu, ką pripažino jo. Kad kaip nors plikę! mą ir vasarą... Berods, at jų vieton patekęs irgi ne
jos aukos prisideda prie daugelio tūkstančių jau nu ir Tautų sąjunga. Vilniaus pridengus, reikėjo ar ne,! rodo net veik juokinga. geriau elgsis. O tuo tarpu Gerb. Delegatams, kad
bus labai patogus atvažia
žudytųjų.
kraštas ir ankščiau nie valkiodavo užsimovęs lau-j Vienok prie to einama. Jei vieši reikalai sau plaukus vimas, nes iš Chicagos ir
Suprantama, kad Šv. Tėvas be galo skaudžiai su kuomet nepriklausė Len rų vainiką. ^Na ir daug ne visur, tai gal nors tar peša! Žodžiu, karas jau
sijaudinęs tokiu kankinimu ir žudymu katalikų, ko ki«ziai. Tad Vilniaus klausi- smagiau jausdavosi, nors! pais tokis kelias būtų la čia. O karas pasigailėjimo Detroito yra ekskursijos.
kio nuo Nerono laikų pasaulis dar nėra matęs, išsky mas nėra išnykęs ir neiš-! kad ir dalinai gryną sme bai naudingas. Kiekvienas nepripažįsta. Nieks nege- Chicagojc išeina trauki
nys iš La Salio Stoties
rus bolševikų terorą Rusijoje. Savo graudžioj kalboj nyks, kol jis bus išspręs geninę pridergus. Ilgai kelias turi ypatingų užsi resnis už mane...
Rugsėjo (Sept.) 26-tą die
į Ispanijos meldžionis Pijus XI pareiškė giliausią ir tas abiejų šalių susitari niui, be jos pasirodyt vi sukimų, kuprų, plikių. Žie
ną
apie 8 vai. vakare.
skaudžiausią užuojautą Ispanijos kankiniams. Jis mu.
mos metu pasidaro neper
siškai nemėgo.
Taipgi iš Detroito išeina
taip pat apgailestavo, kad pasaulis mažai tą atjaučia
važiuojamas. Iš apačios eTodėl
lenkų
valdomame
apie ?1:45 vai. vakare iš
ir neįžiūri pavojaus iš plintančios bedievybės. Vie
Jektros srove pašildomas,
—
Iš
pat
pradžių,
aiškus
Vilniaus
krašte
lietuviai
Union
Station. Abudu
nintelis šv. Tėvui suraminimas, tai tas, kad iš kanki
kai
matai
savo
žiaurumo
Kunigas
H.
Morris,
O.
S.
dalykas,
visi
ilgus
plaukus
turi pagrindo tikėtis ir
traukiniai pribus Pittsnių kraujo dygsta gyva tikėjimo atžala.
nustotų. O gal sulauksim. M., iš Brusselio, viename burghan sekmadienio ry
dėvėdavo.
Ne
vien
mote

net
reikalauti,
savo
teisių
Gi mes katalikai, kada įsižiūrime Į tą moderniš
_______
kąją bedievių inkvizicija, tai negalime atsistebėti ir gerbimo. Jie iš savo seno rys, bet ir vyrai. Laikui — Tėvai Pranciškonai viešame susirinkime, pri tą. Pittsburghiečiai sutiks
susilaikyti nepaklausę: ar tai tokia XX-tojo amžiaus vės yra to krašto gyvento bėgant pradėta plaukus Šventą Žemę prižiūrinėja. simindamas savo asmenį, Gerb. Delegatus stotyse ir
bedievių kultūra ?
K. jai, smurto keliu pavergti karpyti kaliniams arba Jie priima keliauninkus kaip jis iš protestantų pe parveš į Vienuolyną, šv.
lenkų valdžios. Tuo tarpu šiaip jau prasikaltėliams.
rėjo i katalikų tikėjimą ir mišios bus 10:30 vai. ryte,
lietuviai savo tolerantiška Gi šiandien į žmogų su ne- ten atsilankančius. Aprū paskui patapo kunigas, vi tai kiekvienas turės pro
politika lenkų atžvilgiu kirptais plaukais žiūroma pina juos pastoge ir mais są istoriją išreiškė sekan gos išklausyti šv. mišias.
istorinės Lietuvos laikais į kaipo kokį laukinį. Taip,! tu. Pirmiau, saugodavo čiais trumpais ir turinin
Dėl tų delegatų, kurie
šventas
vietas
nuo
turkų.
rodos,
visai
j
nėra pelnę jokio keršto, kaip da tik,
atvažiuos su automobi
gais sakiniais:
jokio smurto, Atidarę vi- neseniai bulvė su lupyna! Dabar, daugiau laiko tu — Vieną dieną, Belgijos liais, prašom pasekti tą
Tur būt nepasisekimai Ispanijoj mūsų bolševikė- sus Lietuvos vartus lenkų! ir rūkštus pienas buvo pri rėdami, kasinėja ir daug viename miestelyje, du nurodymą: Iš Pittsburgho
važiuoti per Liberty Tū
lius padarė tiek nervingus, kad nė paglostyti nesiduo kalbai ir kultūrai, daug mestas tik paskutiniau- naudingų senovės liekanų
da. Tuojau piktai reaguoja. Tiesa, aš gal kiek šiurkš amžių drauge kovoja su šiam Lietuvos darbininkė- iškasa. Ot tik neseniai at protestantų vaikeliai su bos, ir paimti route 88, va
tokai pagloščiau ex-seminaristą ir busimąjį ex-komu- bendrais priešais, kentę tų j liui. O dabar kai kas nu- kasė labai seną bažnyčią. savo motina prisižiūrėjo žiuoti link Castle Shannon
nistą Josifą Vassarionovičių Dugašvili - Staliną, kad pačių valstybių priespau- pasakoja nelupta bulvė ir Apie penikolikos šimtų ir dėmėjosi į viešai praei iki Saxonwald Greenhouse
taip aklai paseka Hitlerį ir taip puikiai nacionalizuo dą, jie yra nusipelnę kito- jos giminaitis rūkštus pie- metų senumo ant pat krei nančią Švenčiausiojo Sa (labai didelis gėlių naja “komunistinę” Rusiją, bet užtai nepasigailėjau nė kio jų teisių vertinimo.! nukas ne paskutinių dar- vo kalno Nebo. Dėl to ten kramento garbingąją pro mas. Prie to namo pasisukti po kairės rankos į
jo oponentų, Zinovjevo, Kamenevo ir Ko. žodžiu, Lenkų valdžia netik nesi- bininkų, o tik įžymiausių bažnyčia buvo, kad ji mi cesiją.
nėjo
tą
vietą,
iš
kur
Mozė
Lietuvos
pilieęių
skaniau

tos
artimos
iri
stengiausi patiekti faktus taip bešališkai ir objekty skaito su
Vienas iš tų vaikelių pa kalną, o Vienuolynas yra
viai. kaip juos paduoda rusų rašytojai, neišskiriant tolimesnės praeities fak-; siu priesmoku paliko. Lai pirmu kart užmatė dabar tiekė motinai vieną ir ki ant pat kalno.
tinę Palestiną. Tai viena. tą klausimą.
nė pačių bolševikų. O jei prie tos progos įsibriovė tais, bet pavergė lietu-' kas galingas!
Su didžiu malonumu lau
Antra, greičiausiai, kad Motina atsakė, kad gar ksime visų delegatų.
kiek satyriškos druskos, tai tik dėlto, kad žiaurią, viams net apsisprendimo'
Rengėjų Valdyba.
siaurą ir nuobodžią bolševikiadą lengviau būtų skai teisę, kurios pagrindais — Kai pažiūri į akmeniu ten Mozė yra palaidotas. bingoje procesijoj yra ne
Matyt,
pirmieji
krikščio

grįsta
Amerikos
vieškelį,!
patys
lenkai
yra
atstatę
tyti. Ne mano kaltė, kad Stalinas yra toks, koks yra,
šamas mūsų ir pasaulio
ir Zinovjevas, Kamenevas ir Ko. buvo kokie buvo, o savo nepriklausomą vals tai ’šsižiūri, jog nieko; nys apie tai gerai žinoda Išgelbėtojas viešam pa LAISVAJAI VALANDĖ
LEI
tvirtesnio būti jau negali. mi, pagerbia tą vietą, baž
ne tokie, kokiais juos bolševikai norėtų padaryti. Ro tybę.
garbinimui
ir
šlovinimui,
nyčią
išstatydami.
Bet,
Varydami toliau savo O betgi ir jis priešais perdos, pykti nėra už ką, bet bolševikai pyksta ir tai ne
smurto politiką, pradėtą sunkų nūdienos važiavi laikui bėgant ir aplinky o asmuo, kurs Jį neša, yra Svečiuose pas Tolstojų
be priežasčių.
Bolševikams nesiseka ne tik Ispanijoj, bet ir Ru prieš 16 metų, lenkai sie mo svori gūra ir linksta.; bėms besikeičiant ir toji katalikų kunigas.
Tolstojus, kaip žinome,
sijoj. Jie nieku gyvu negali suderinti bolševizmą su kė netik galutinai įsitvir Pradedama ieškoti kelių bažnyčia po griuvėsių šiu- Tada vaikelis atsiliepė:
komunizmu, nes reikia žinoti, kad tai du visai skirtin tinti pagrobtuose okupuo da kietesnių. Kaikurie sa-! kšliais patenka. Net per — Jei nešamasis garbin buvo griežtas vegetaras
gu dalyku. Komunizmas tai tokia ekonominė teorija, tosios Lietuvos kraštuose,' ko plieno medžiaga kelius i penkioliką šimtų metų nie goje procesijoje tikrai y- (nevalgė mėsos). Kartą jį
kuri# galima išrišti tik ant popierio (popierius kant bet ir palaužti laisvosios' taisyti jau reikia. Ve jų kas apie ją nei pusės žo ra mūsų pasaulio Išgelbė aplankė giminaitė, kuri
rus), bet niekam netikusi gyvenime. Gi bolševizmas Lietuvos nusistatymą ne- j sumanymas. Vietoje aklo ' džio nesako. Tik ot geri tojas, kaip labai aš trokš labai mėgo mėsą. Sėsdama
tai grynas rusų padaras. Tai, anot vieno rusų auto pripažinti faktų ir kovoti žemės ir akmenų pagrin- tėvai Pranciškonai už tu ir norėčiau būti tuo as prie stalo ji pastebėjo, kad
prie jai skirtos
kėdės, pri
mirštą vietelę apeina. Net meniu — kunigu.
riaus, ne kas kita, kaip tik “russkoje buntarstvo”
•v
rišta
gyva.
višta.
šešių
mylių
kelią
nusi(rusiškoji maištininkystė). Taigi tikrasai bolševiz zinas, yra labai gudrus ir neva veda rusų tautą, bet
Motina atsakydama ta — Ta višta priklauso tau,
mas tik Rusijoj tegali prigyti. Tiesa, netvarka, suiru ištiesų jai seka paskui ją nacionalizmo keliu. Tuo bū grendžia, prieina, atkasa rė:
tė, žulikystė, ar šiaip jau, lietuviškai tariant, palaidi du ir lietuviški bolševikėliai, susiję su rusišku bolše ir da kartą ją žingeidžiau — Tačiau, branguti, tu sakė Tolstojus, — bet tūri
pati ją papiauti, nes nie
barščiai gali išsivystyti bet kokioj tautoj ir sudaryti vizmu, aklai žygiuoja į rusų nacionalizmą. Nepavydė pasauliui parodo.
negali
juomi
būti,
nes
tu
kas iš mūsų negali tokio
savotišką bolševizmą, bet tai nebus jau rusiškas bol tinas pasirinkimas. Ar jie tai permato, sunku numa
ne
katalikas.
baisaus
darbo įvykdyti.
ševizmas. Rusų bolševizmas, pasilaikęs maištininkys- nyti. Bet jie juste junta, kad tarp bolševizmo ir komu Pasibaigė vasara su sa
Ir
po
to,
praėjus
ke

Tačiau malonioji viešnia
tę ir militarizmą, bet atmetęs komunizmą, dabar smar nizmo vis daugiau ir daugiau pasireiškia nesuderina vo karščiais, pasibaigė ir
liems
mėnesiams,
tas
vai

taip
pat atsisakė žudyti ir
kiai nacionalizuojasi. Dabartinis rusų vadas Stalinas, mo skirtingumo. Suprantama, jiems pikta, jei kas į mūsų užsimojimai seimų
K. belaukiant. It užkerėta, kelis su savo broliuku ir pasitenkino daržovėmis.
nors gruzinas ir tur būt kaip tik dėlto, kad jis gru- tai pirštu jiems parodo.
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n J*
x
I J*
jant už kokių dešimties! karidorių ir kilti aukštyn.! . . .
už visą gailimės ir prašo
minučių pasiekė doką ir Trečiam aukšte gyveną AtSlSVClKlUlmO LOdlS IŠtflrtclS Lydlllt me atleidimo.
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
I
visu smarkumu automobi žmonės, suuodę dūmus, at-Į
Iš kitos pusės, mes šir
VALDYBA
lius šoko upėn. Pasigirdo bėgo žemyn, prisikėlė na- i A. a. Kan. V. Kulikauską MIC.
dingiausia dėkojame Jums
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
riksmas ir vandens pliau- mų šeimininką, surado iš',
už visus Jūsų darbus, var
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Slankus
kšterėjimas, bet tuoj vis- kur dūmai veržias ir ugnį Iš Marijonų Seminarijos, niam darbui, kuriame iki gą, triūsą bei prakaitą,
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., Worcester,
šiol taip sėkmingai ir pa
Hinsdale, III.
kas nutilo, vilnys į šalis lovoj užgesino,
Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester,
Į kuris buvo išlietas tuo ti
Mass.; M. Urmonienč ir
Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
nubangavo ir jokio ženklo Kalėdose vienas žmogus (kalba pasakyta klieriko sišventusiai darbavotės.
i! Juškaitis — Redaktorius, 423 IVindsor St., Cambridge, Mass.
Valandai išmušus, mir kslu, kad mums gyveni
nebeliko. Už pusvalandžio, panašiu būdu, uždegė lo- J. Dambrausko MIC.)
būtų patogesnis, piltis be jokio pasigailėjimo į mas
atbėga policija ir narai, vą, labai nudegė ir už dieneshis. • Jūsų tėviški ir
staiga atliko savo užduotį,’ nuoširdūs mums patarnaPrasideda ieškojimas. Ieš- nos ligoninėj mirė.
I Didžiai Gerbiamas ir
o mes kaipo našlaičiai, li ; vimai niekad nebus už
Mylimas Rektoriau:—
ko per visą dieną, per nak- Tad matote, brangieji,
1
I
Alkoholis - Žmonijos Priešas
Štai
už
keletą
minučių
kome be Jūsų, be tikro tė miršti; už kiekvieną Jūsų
tį ir tik sekančios dienos koks yra baisus tas vi-'
Jūsų
kūnas
bus
išlydėtas
vo.
Tačiau nors asmeniš j mums parodytą malonę eiri
Kiekviena pasaulyje val Tik pažiūrėkime gyveni- pavakaryje, atvykus vie- daus priešas alkoholis
kitos iš šių namų Tamstos pa- kai nuo šio laiko nedaly
į šame giliai dėkingi. Taip,
stybe, apsigynimui nuo man ir pamatysime iš kur nam senukui, jūrininkų kaip jis vieną po 1
vausite mūsų tarpe, tačiau Tėveli, tikroj žodžio pras
narui,
pasiseka
surasti
renka
sau
aukas.
Senai
P
ra
kaito
Į
r
triūso
papriešų ir palaikymui vidu tiek daug yra šiandieną nuskendusį automobilį su jau laikas būtų visiems statytų. Mes čia susirinko- gerai žinome, jog Jūsiį
mėje mums buvote tikras
je tvarkos, turi kariuome visokių žmogvagy š č i ų,
kilni ir neperlaužiama
žmogum
60
pėdų
gilumoje
žmonėms
susiprasti,
sume
paskutinį
kartą
suJutėvas ir dar labai mylimas
nę ir ginklus. Kuo valsty saužudyščių, žmogžudys
dvasia visad čionai viešpa ir malonus tėvelis. Visuo
apie
80
pėdų
nuo
krašto
kilti
prieš
jį
ir
vyti
jį
lauk
mis
atsisveikinti.
Liūsta
------ nes zlnome?
bės kariuomenė ištikimes čių, paleistuvysčių, vagys
taus.
ir
ištraukti
ant
kranto,
iš
savo
namų
ir
pastogės.
se reikaluose, net ir men
nė ir gerai apginkluota,' čių, bedievių, katalikų ti
kad
nuo
šios
valandos
ne

Per paskutiniu du metu , kiausiuose, Jūsų tėviška
Šimtai
žmonių
per
dvi
dieVisi
kaip
vienas
privalėtutuo jos nepriklausomybei kėjimo niekintojų, katali
turėsime Jūsų mūsų tar- teko mums ypatingu būdu
širdis mums patarė daryti
yra saugesnė ir jai priešai kų persekiotojų ir kitų vi ni sekė ieškojimą. Paliko me stoti su juo kovon.!
patirti Jūsų kilnios vie tai ką Jūsų ilgas prityri
Pergalė.
bus
mūsų
!
Tuo
yP
e
’
^
au
-daugiau
neteks
moterį
ir
du
vaiku.
Keno
sokių nelaimių, iš kur tiek
nebaisūs.
patingai privalėtų mūsų Jums vadovauti tam kl“ nuoliškos dvasios, džiau- mas rodė esant geriausia.
Nežiūrint, kaip apsigin daug našlių ir našlaičių a- kaltė? Ar ne alkoholio,
■ gėmės Jūsų tėviškos šir
klavus nebūtų valstybe,: šarų, iš kur tiek daug vi kuris žmogų pačiam jo jaunimas susirūpinti, nes buvęs prancūzų užsienių dies gailestingumu, įverti-' Amžinai esame Jums, Tė
už visus jai priešus yra sokio skurdo ir vargų, iš stiprume apsvaiginęs tik nuo jų priklauso žmonijos reikalų ' min'išteris’i Bar- i nome Jūsų kaipo gero mo ve dėkingi.
baisesnis ir galingesnis' kur tiek daug ligonių ir per kokias dešimts minu ateitis ir tėvynės laimė, thou, kuris tragingai žuvo kytojo patarimus ir pers Sudie — sudie — mes
vidaus priešas, kuris ne bepročių. Visa tai dau čių nuo linksmų draugų Šalin alkoholis ir svaiga kartu su Jugoslavijos ka pėjimus.
Visuose Jūsų Jūsų buvusieji auklėtiniai
lai!
Lai
gyvuoja
blaivybe
nunešė
tiesiai
į
giltinės
ralium
Aleksandru.
Pagal
tik, kad pavergia žmogų, giausia yra to prakeikto
darbuose, net ir menkiau- liūdnai tariame kada ten
ir
dora!
Valio!
L.
S.
šį
projektą
turėtų
būti
su

glėbį,
kuri
jį
apkabinusi
bet ir jo sveikatą, turtą alkoholio aukos, jo dar
; siuose, visad ir visur spin ka su Jumis ant visados
daryti
sritiniai
paktai.
pamylavo
ir
nuvedė
amžisunaikina, jo protą susilp bas. Jis padaro žmones išdėjo ypač Jūsų vienuoliš- atsisveikinti. Tačiau Jūsų
Barthou
iniciatyva
buvo
nastin.
nina — aptemdo ir uždeda j tyžėliais ir net ištisas tau
kumas, kuris tyras taip atmintis iš mūsų tarpo ne
;
suprojektuota
vad.
rytų
ant jo savo žymę, kad visi; tas sunaikina.
Kitas atsitikimas. Va
i paktas, kuris turėtų būti šviesiai spindėjo per 23 išnyks, bet tikimės, gra
žiai klestės ir bujos. Pri
jį pažintų, esant jo paval-j Jeigu šiandieną būtų ga žiuoja keliu automobiliu
| sujungtas su vakarų pak metus.
I
___________
minsime Jus mūsų maldo
diniu — vergu, ir jis jo lima kiekvieną įvykį, kurs keli žmonės. Priešais neto I
tu ir tuo būdu praktiškai
Bet
kiek
skausmo,
triu

se, ir atlikinėdami mūsų
kių jėgų bei ginklų nebi dėl alkoholio kaltės įvyks li netikėtai iš priešingos Sąryšy su Tautų Sąjun įkūnyti taikos nedalomumą^
ly^v^E^-l
50
vargo
Jūs
įdėjote
darbus stengsimės prisi
jo. Visoki karo pabūklai ta, užrašyti, tai trumpu pusės išlekia iš kelio gir gos nepasisekimu spręsti
pos
valstybių
saugumo
gamus
tinkamai
išauklėti,
is
minti kaip Jūs panašiame
jam yra menkniekis.
i laiku būtų galima tų įvy to žmogaus vairuojamas tarptautinius ginčus tarą)
knygos automobilius ir kerta valstybių, kaip parodė ja rantiją. Deja, lig šiol ne- mūs4 Praryti. tinkamus atvėjuje pasielgtumėte ir
Tas baisusis žmonijos kių didžiausios
smarkiai važiuojantiems ponų - kiniečių, italų-etio- pavyko šį projektą įgy- vienuolius, kurie savo pa- mėginsime panašiu, būdu
priešas yra alkoholis-nuo- prirašyti.
pų karai ir kiti pavyz vendinti, nes jis sutiko re- sišventimu atneštų Dievui
dai, kurį žmonės bevarto Aną metą vienas asmuo, priekin. Automobiliai su džiai, politiniuose sluoks-' ■vizionistų valstybių pasi- garbės ir žmonėms nau- pasielgti. Šie Jūsų rūpes
niu pastatyti rūmai nuolat
dami nuodija savo_ kūno gyvenusis Stream Valley, simuša ir sudūžta. Du už- i niuose kilo įvairūs projek- priešinimą,
dos.
Jūsų
patirtų
skaudžių
organizmą ir tuom naiki L. I., gas union darbinin mušti, kiti sunkiai sužeis tai, kaip pertvarkyti Tau- Trečiasis projektas yra valandų, vargo smūgių nė mums primins Jūsų gra
na savo sveikatą. Alkoho kas, vieną vakarą atvyko ti. Vėliau įvykio vieton at I tų Sąjungą, kad ji galėtų taip vad. neutraliųjų vals- j vienas mūsų nesuskaitys, žią asmenybę ir nuveiktus
lio žmogaus kūno organiz-l Brooklynan, pas draugus, važiuoja policija ir ligoni tinkamai spręsti ginčus ir tybių projektas. Pagal šį nesužinos, nes kentėdamas darbus. Jūsų čia pasėti
me veikimas yra toks gyvenančius Metropolitan nės vežimas. Prasideda apsaugoti pasaulio taiką. projektą Tautų Sąjungos liekam nenusiskundei. ne- vienuoliškumo grūdai ti
pats, kaip ir kitų stiprių Avė. į svečius. Draugai sa tardyms ir įvykio tyri Projektų yra daug — iš- darbas turėtų apsiriboti sisakei bet visą kant- kimės nesudžius, bet gra
Europa....Be to, jis, siu• ■ pnemete
•- -x visokį
• > • pne- žiai bujos mūsų ir kitų
nuodų. Skirtumas tik ta vo svetį gerai pavaišino ir mas. Kas kaltininkas? Ar nagrinėsime svarbiausius. į tik
.
.
nai
,5
,
v širdyse ir atneš gausiai
me, kad nuodai veikia la svaigalais pamylėjo. Va ne alkoholis? Blaivus bū • Pagal pirmąjį projektą, lo perziureti nuostatus,!
bai ūmai ir greitai, o alko karas linksmoj draugijoj damas po kelią būtų neža- kuris vadinasi Tautų Są liečiančius ginčų likvida-Į Puo11^ ar krYzel4’ kokl uz’ vaisių.
holis palengva.
greit prabėgo. Trečią va balojęs ir kitiems automo jungos likvidavimo pro-; vimą ir ypač karinių sank-| det°s Pareigos galėjo at-j Mylimas ir Gerbiamas
Tėve, meldžiame už visus
jektas, norima atimti T. S. cijų taikymą, prie kurio nestiAlkoholis randasi visuo landą naktį apleido drau bilio nesudaužęs.
kaip arbit turėtų prisidėti visos be1 Tačiau, Gerbiamasai Tė- mus užtarti pas Dangišką
se svaiginančiuose gėri gų namus, sėdo automobi- Trečias atsitikimas. Vie kompetencijas
ro ir taikos išlaikymo sau išimties valstybės T.S. na-j ve, negalime mes Jus išly- jį Tėvą. Sėkmingai atliko
muose, k. a.: degtinėj, vy iiun ir išvažiavo namo. nas mano geras pažįsta gotojo, tai motyvuojant riai. Dar yra anglų vy- dėti iš šių Jums mylimų ir
ne, aluje ir visuose kituo Lietus smarkiai lijo. Atsi mas per Velykas, viešint tuo, kad Tautų Sąjunga' riausybės projektas. Ang-Į brangių namų vien tik pa te gyvenimo kelionę, kanse svaigaluose. Vieni svai tiko
nelaimė. Vargšas, pas gerus draugus, buvo ginčus likviduoti pasirodė lų vyriausybė siūlo per sakę Sudie. Tenka pir triai, ištvermingai panešėte gyvenimo kryžių, taip,
galai turi daugiau alkoho vietoj važiuoti Metropoli svaigalais pavaišintas. Po bejėgė. Pagal šį projektą tvarkyti Tautų Sąjungą,
miausia Jūsų atsiprašyti
lio, kiti mažiau.
tan Avė. namų link, nu pietų pasiėmęs savo tris, Tautų Sąjunga virstų or-Į sritinėmis teritorijomis. visiems Jūsų auklėti kad galite Jūs drąsiai su
Šv. Povilu pasakyti, “gerą
Visai neišmintingai da važiavo priešingon pusėn, draugus išvažiavo pasiva ganizacija antraeilia m s Be to, Versalės sutartis
niams,
už
visus
nemalonu

kovą kovojau, pabaigiau
ro tie, kurie vartoja alko upės link, kur gale gatvės žinėti. Jis, smarkiai va klausimams bei ginčams turi būti atskirta nuo Tau
holį, beieškodami taurėje buvo atviras dokas, prie žiuodamas automobilium, išspręsti patarimų suteiki tų Sąjungos pakto. Jei mus ir širdgėlas, kurie bu bėgti, išlaikiau tikėjimą.
svaigalų linksmumo, kur kurio yra raudona lempa viduj kelio, nedavęs pas mu bei moraliniu spaudi taip T. S. būtų pertvarky vome kada nors mes kalti Gale man atidėtas teisyta, tai Vokietija grįžtų į ninkai. Visoki mūsų trū- bės vainikas, kurį duos
vietoj linksmumo nuodus su parašu “Dead End”. kui jį važiuojantiems jo mu.
tik teranda ir save tik ap Kadangi, matyt, buvo ge kio sustojimui ženklo, ū- Antras projektas yra Tautų Sąjungą, nes ji rei kūmai dažnai rasit su- man aną dieną Viešpats,
svaigina. Apsvaigęs as rokai išsigėręs, nepaisė mai sustojo. Paskui jį va taip vad. Barthou arba T. kalauja, kad Versalės su drumstė Jūsų gyvenimo teisusis Teisėjas; ne tik
muo kartais nė pats neži kur važiuoja ir lėkė apie žiuojantis asmuo, kadangi S. sustiprinimo projektas. tartis būtų atskirta nuo, ramybę. Tačiau, Brangu- man, bet ir tiems, kurie
“K.” sis Tėve, iš visos širdies myli jo atėjimą”.
no, ką daro: pakelia triuk kokią 50 ar daugiau mylių labai arti važiavo, taip ū- Šio projekto autorius yra T. S. pakto.
šmą, padaro peštynes ir valandai greitumu, kaip mai negalėjo sustoti ir vi
Kun. S. Vembrė
vienam norinčiam nusiusti už laikraštį pinigus ir už
kartais net tokius daly pasakoja pieno išvežioto- su smarkumu kirto mano
sakyti tiksliu adresu laikraštį.
kus atlieka, kurių, būda Į jas, matęs nelaimingą įvy pažįstamui į užpakalį au
4. Išimtinai laikraščių platinimo reikalams turi
Spauda
mas blaivus, būtų už jokį kį ir policijai apie tai pra- tomobilio. Užmuštų ir su
būti tuojau sušauktas visų parapijoje esančių katali
gal užmokesnį nedaręs. I nešęs. Taip greit važiuo- žeistų* nebuvo, bet abiejų
kiškų draugijų ir brolijų pasitarimas, per kurį turi
(TĘSINYS)
būti sutarta, kokiais būdais sėkmingiau bus išjudinta
automobiliai labai nuken
žmonės užsisakyti katalikiškus laikraščius. Tuo pa
KO REIKIA MUSŲ SPAUDOS PAŽANGAI?
tėjo ir jų pataisymui kai
čiu
tikslu reikalinga daryti visų katalikiškų draugijų
nuos keli desėtkai dolerių.
1. Pirmiausia reikalinga, kad visi mūsų apylin ir brolijų susirinkimai, kad jųjų nariai būtų planin
O kas čia kaltas? Alkoho kių vadai, veikėjai suprastų gerai, kokią didelę reikš gai įtraukti į smarkų katalikiškos spaudos, laikraš
A. L. K. K. PIL. BLAIV. SUSIV. SIDABRINIO
lis/ Jei mano pažįstamo mę turi gerų katal. laikraščių ir knygų platinimas, čių platinimo darbą.
JUBILIEJAUS SEIMAS
5. Tenka susirūpinti, kad ir kiekvienos parapijos
šiuomi skelbsime jogei A. L. R. K. Pil. Blaiv. Su nebūtų galva apsvaiginta, i Užtenka juk atsiminti, kad jeigu žmonėse nebus sklei
jis
būtų
palengva,
kaip
ir
džiama
geroji
spauda,
tai
priešingi
katalikybei
žmo

moksleiviai uoliai skaitytų “Studentų Žodį”, “Ateitį”,
sivienijimo 25 metų Jubiliejinis Seimas įvyks Šv.
Kazimiero Parapijos salėje Worcester, Mass., sekma visuomet, sustojęs ir ne nės išplatins savąją. Svarbu, kad žmonės sugebėtų iš I “Ateities Spindulius”. —
dienyje spalių 25.
viduryj kelio, bet krašte. tinkamų punktų žiūrėti į gyvenimą ir reikiamai pa
6. Žinoma, katalikiškų laikraščių parapijoje pla
Visos Pilnųjų Blaivininkų kuopos raginamos pri Dar vienas nesenas atsi jėgtų gyvenimo įvykius vertinti. Reikalinga, kad žmotinimas,
tai pirmoje eilėje yra kunigų uždavinys. Ką
siųsti į Seimą kodaugiausiai atstovų. Pavieniai, pro tikimas.
______ Vienas
, ___ _ lietuvis n®s laikraščiuoėfe rastų žinių ir iŠ katalikiško pasaufesionalai, kuriems Blaivybės idėja brangi, širdingai vyras gyveno pas kitus ko ir lvairiU nurodymų, kaip katalikams pridera elg- gi padarys be uolaus ir rūpestingo kunigo šioje srytyje; juk kunigams jau dėl pačių jų pašaukimo pareigų,
kviečiami Seime dalyvauti.
tis visuomenės gyvenime.
žmones
taip
pat
lietuvius.
turi ytin labiausiai rūpėti religinės dvasios parapijo
Ruoškimės prie šio Jubiliejinio Seimo visi. Lai
2.
šitokiarfi
gyvam
supratimui
esant,
reikalinga
Jis
labai
mylėjo
svaigalus.*
jis atbudins visas užsnūdusias Blaivininkų kuopas ir
je įsigalėjimas, katalikybės reikalų pažanga! Dėl to
paskleis Blaivybės veiklą koplačiausiai.
Viena naktį jis parėjo na apylinkės vadų, veikėjų galingo užsimojimo - pasiry tai dvasiškija turi stengtis pamoksluose, susirinki
Kun. Step. Kneižis, Dvasios Vadas
mo labai girtas, atsisėdo žimo visą padaryti, kad kiekvienuose namuose būtų, muose, lankydamiesi namuose pastoracijos tikslais,
Kun. A. švedas, Pirmininkas
ant lovos ir užsidegė ciga- sakysime, “Darbininkas”, jaunimui “Vytis”, skaito .kalėdodami, kelti visuose, ypač tėvuose, spaudos rei
mas; parapijoje esąs inteligentas užsiprenumeruotų
V. J. Blaveckas, Raštininkas.
retą. Berūkydamas pradė “Židinį” ir katalikišką dienraštį “Draugas”; kalingumo jausmą; ji tekreipia jų dėmesį į prieštikyjo snausti ir nuvirto aukš- “Garsas”, “Moterų Dirva”. Kai bus šitoks energingas binius bei neutraliosios spaudos pavojus, rekomen
BALSUOKITE UŽ DEMOKRATŲ
telnikas ant lovos, o ciga- užsimojimas, pasiryžimas, tai savaimi bus ieškoma duodama katalikiškąją. Teikdama pranešimų ir strai
KANDIDATĄ I MAYORUS
retas iškrito iš lūpų už sėkmingų būdų, kaip tą spaudos platinimą geriausiai psnių, dvasiškija pati teremia kiek galėdama šią
spaudą moraliai ir materialiai.
t
kalnieriaus
ir,
išdeginęs
t
realizuoti,
atsižvelgiant
į
vietoje
turimas
pajėgas
ir
f
7. Katalikai pasaulionys turi būti kas kart dau
f
žipono petvj skylę, nukri aplinkybes.—
f
giau raginami į šį darbą. Čia/yra plati dirva pasauto lovon, pradegino ant
f
3. Jau yra pribrendęs laikas tuojau neatidėlio lionių apaštalavimui. Čia yra labai stiprus Katalikiš
f
klodę ir uždegė matrasą. jant sužinoti, kaip, kada paraginti tų ir kitų kolonijų
't
Degant lovai, prisirinko gyventojus, ne vieno neapleidžiant, užsisakyti atei kos Akcijos akstinas ir neatidėliotinas, gyvas reika
f
f
pilnas kambarys dūmų ir į nantiems metams katalikišką laikraštį. Tenka pra las ir tikro apaštalavimo darbas.
/
WORCESTER. MASS.
f
(Bus daugiau)
f
per duris pradėjo veržtis įl nešti visų žiniai, kad visi gerb. kunigai pagelbės kiekV'
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KAIP NORIMA PERTVAR
KYTI TAUTŲ SĄJUNGĄ
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JOHN C.
SULLIVAN

Antradieniu Rugsėjo 22 d., 1936

DARBININKAS

6.

SALEZIEČIŲ MISIJŲ
MARŠRUTAS *

Pennsylvanijos Žinios
ATSKAITA
22 Lietuvių Dienos įvykusios Rugpiūčio 15 dieną, 1936
metais, Lakeuood Park, Pa.
PAJAMOS
Šv. Juozapo par Mahanoy City, už Auto tags $110.24
Šv. Juozapo par.. Mahanoy City už Buttons
78.40
Šv. Jurgio par., Shenandoah už Buttons
69.00
Šv. Pranciškaus par., Minersville už Buttons
4250
Šv. Kryžiaus parapija. Mt. Carmel už Buttons 22.50
Šv. Vincento parapija, Girardville už Buttons 1920
Šv. Kazimiero parapija, McAdoo už Buttons
5.70
Šv. Kazimiero paraoiia, St. Clair už Buttons
3.00
Kolekta laike šv. Mišių
25.27
Lakewood Park Management auka Liet. Dienai 550.00

Viso pajamų
$925.51
IŠLAIDOS
Mahanoy City už auto tags pardavinėjimą % $22.00
Mahanoy City už Buttons pardavinėjimą %
15.70
Mahanoy City dviem policijantams už dabojimą 10 00
Shenandoah už Buttons Nuošimtis
13.80
Minersville už Buttons nuošimtis
8.50
Mt. Carmel už Buttons nuošimtis
4.40
Girardville už Buttons nuošimtis
3.84
McAdoo už Buttons nuošimtis
1.14
St. Clair už Buttons nuošimtis
0.60
Mahanoy Citv. Šv. Juozapo par. chorui už prog
ramos išpildvmą
15.00
Saule Printing Co. Mahanoy City už auto tags 10.35
Siūlai ir darbas prie auto tags
5.65
Raštininkei Lietuviu Dienos
10.00
Iždininkui Lietuvių iDenos
10.00
Skelbimas Lietuvių Dienos
6.00
Kun. Dr. J. Končiui už šv. Mišias
10.00
Presos Komisijos išlaidos
6.00
Viso išlaidu
$153.34
Gryno pelno liko $772.17.
Pasiųsta Šv. Kazimiero Seserims. Chicago, III. $386.08
Pasiusta Šv. Pranciškaus Seserims, Pittsburgh, Pa.
$386.09
M. Lapinskas,
Iždininkas 22 Lietuviu Dienos. Mahanov Citv. Pa.

The RCA ViCTOR

Rugsėjo 27 d. — Spalių 4,
923 Sheby St.
Youngstown, Ohio.
Spalių 18 d. — 20 d.
Racine, Wiss.
Spaliu 20 d. — 25 d.
1575 A. lOth St.
Mihvauke, Wiss.
Spaliu 26 d.—Lapkričio 2.,
220 W. 8th St.
Kewanee, III.
Lapkričio 22 d. — 25 d.
116 Theodore St.,
Scranton, Pa.
Lapkričio 29,—Gruodžio 6,
312 So. Poplar,
Mt. Carmel, Pa.
Vasario 10 d. — 21 d.
(Pelenų d., II sekm. gav '
3230 Lituanica Avė.
Chicago, III.
Vasario 28 d. — Kovo 9 d.
(III sekm. gavėn. — IV.)
6812 So. Washtenaw avė.
Chicago, III.
Kovo 14 d. — 21 d.
(V sekm. gavėn. — VI.)
1313 Westminster avė.
Detroit, Mich.
Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, III.
Visose vietose misijas
ves kun. Albinas Drazdys.
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečių
ištaigai Vytėnuose, kur
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi
jom.

Model 6 K

, nai pamokslą pasakė Jo
į Eminencija Kardino 1 a s
i Haves.
j Iš Šv. Kazimiero par.
Pereitą savaitę New šv. Vardo draugiją atstoYorke įvyko Šv. Vardo vavo p. Pranciškus KonDr-jos trečioji metinė na- j drotas. Būtu gera, kad
tionalė konvencija, kurio- mūsų parapijos vyrai raje dalyvavo keletas tūks- | šytusi į šią prakilnią vvru
tančių pasaulionių ir dau- organizacija, kurios tiksgybė kunigų. Šv. Patriko Jas vra rūpintis prašalinti
katedroje įvyko pamaldos, iš žmonių keiksmus, niktGražų pritaikintą tai die- žodžiavimus ir tt.
P. K.

miltus tikrąjai lietuviškai
duonai.
Raugintų agurkų pavyz
džiai rinką užimponavo —
pirmas didesnis agurkų
transportas iš Lietuvos ti
kimasi sulaukti New Yor
ke spalių mėnesy.
Lietuvos gėralų galima
tikėtis Kalėdoms. Tuo rei
kalu Konsulatas veda de
rybas su Eąuitable Trading Co., 99 Hudson St.,
New York, N. Y.
Apie importerius bei
importuojamas prekes pil
nas žinias galim gauti iš
Lietuvos Generalinio
Konsulato,
46 Fifth Avenue,
Nevv York City.
L. G. K.

PHILADELPHIA, PA.

You don t need cash to own ihis
amazing model. It's a famous
superheierodyne wiih genuine
RCA metai tubes and it's offered
at a daringly low price.

v

i
1

ĮVAIRIOS ŽINIOS
tro dirbtuves. Nuo rugsė
jo mėn. 1 iki 3 dienos susipažino su Čikagos geležin
kelių stotimi, greitaisiais
traukiniais ir kitomis mo
derniškojo susisiek i m o
Vyriausias Lietuvos Gele priemonėmis. Rugsėjo mė
žinkelių Direktorius ir E- nesio 4 d. Pittsburghe ap
nergijos Komiteto Pirmi žiūrėjo Westinghouse dir
ninkas Prof. čiurlys išvy btuves ir rugsėjo mėn. 6
ko Lietuvon, o Prof. Kolu d. lankė Conowing ir Safe
paila tęsia toliau savo Harbor elektros stotis ir
Studijų Kelionę Amerikoj. kartu dalyvavo Konferen
cijoj Washingtone (nuo 7
Rugsėjo mėn. 16 d. inž. ~12 dienos rugsėjo).
Čiurlys su ponia laivu Tuo pat laiku prof. Ko“Normandie” išplaukė į lupaila lankė hidroelekLietuvą, kartu išsivežda- tros stotis (Niagara Falls,
mi ir geriausius prisimini- Tennessee Valley ir kitas)
mus apie Amerikos lietu- ir taip pat dalyvavo Konvius ir šios šalies techni- ferencijoj. Po Konferencijos Washingtone ir Edison
kos stebuklus.
Prof. Čiurlys ir prof. Ko Co. vaišių New Yorke iš
lupaila buvo deleguoti ats vyko su kitais inžinieriais
tovauti Lietuvą Trečioje 20 dienų mokslinei- eks
Pasaulio Eenergijos Kon kursijai per Kanadą ir J.
ferencijoje Washingtone. A. Valstybes iki San FranAtvykę rugpiūčio mėn. 27 cisco ir atgal. Apžiūrinė
d. prieš prasidedant Kon damas hidroelektrinius įferencijai pagal iš anksto rengimus prie progos lan
svetimų valstybių delega kys lietuvių kolonijas ir
tams išdirbtą planą, lankė lietuvių skautų organiza
įvairias vietas susipažin cijas.
dami su Amerikos techni Lietuvos delegatams te
ko dalyvauti įvairiuose
kos laimėjimais.
Tarpe kitų, prof. Čiurlys, posėdžiuose bei susirinkirugpiūčio mėn. 28 ir 30 muose, drauge su kitais
dienas lankė New York’o delegatais iš apie 50 vals
elektros ir geležinkeliu di tybių.
džiąsias stotis, rugpiūčio Delegatai buvo priimti
mėn. 31 d. Schenectady lo J. A. V. Prezidento, daly
komotyvų ir General elek- vavo Brazilijos Pasiunti-

LIETUVOS DELEGATAI
ENERGIJOS KONFERENGIJ9N IŠSISKYRĖ

Ii
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SVEIKATA—TURTAS

The RCA VICTOR
Model 6T

Powerful superheierodyne—
RCA metai tubes—geis domestic
and shori-wave broadeasts.
PHONE FOR INFORMATION
OR DEMONSTRATION

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co , Ine.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
92 High Street,
Boston, Mass.
Telephone Liberty 2337

Padaryti Didžiausios Pasauly Radio Organiz.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
Įtik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
(Įvertini sveikatų ir jų brangini, tai
prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus,
ksiip tai: reumatizmų, rankų kojų gėĮ limą, nikstelėjimą, nuovargį, šalt.;,
r.inkų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga
lingų šilumą, šildydama kaipo saulės
spinduliais. ‘ sunaikina
romatiškus
skausmus ir palengvina žmogui. Deksnio Galinga Mestis tūkstančiams pa
geliojo, pagelbės ir tamstai. GARANTPO.TAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grąžinant.
Aplaikoni šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKENS OTNTMENT.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingų Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DEKEN’S OTNTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
siūlytų.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
OEKENS OINTMENT, tai tik tada
aplaikysite tikrųjų Deksnio Galingų
Mesti. Parsiduoda visur.

ži ir rūkyti bekonai ir ^erJlls yra stipriai pagertI konservuoti kumpiai, švieir £eretl za^a- Maisto
ži ir rūkyti bekonai ir produktams rinka jau iškonservuotos dešrelės, ma- dirbta ir ateityje ji Lietužesniais kiekiais konser- vos kumpiams, bekonams
Iš Lietuvos į J. A. Vals- vuotos (skardinėse) vištų, beį sviestui bus.
Gautais įspūdžiais ir pa *tybes didesniais
_
• 4. I
didesniais kiekiais
kiekiais kiaulių
kiaulių kojelės
kojelės ir
ir kiti
kiti mė-j
mėrodytu vaisingumu bei ru- importuojama
/ portuoja[na ce
ii
u
i
O
zas
sos
produktai,
sviestas
ir!
Prle
meso3
°
lr
svlest0
celiulozas sos produktai, sviestas ir
pestmgumu tiek lietuvių (medžio masė1 —
_ woodwood. šiek
šiek tiek
tiek sūrio.
Į dedama pastangų pridėti
sūrio.
tiek amerikiečių delegatai pU]p) švieži, rūkyti ir,
ir Lietuvos prekybini a ii, lietuviškąją
lietuviškųjų degtinę, kruplabai patenkinti.
Ikonservuoti kumpiai, švie- santykiai su J. A. Valsty- niką bei alų ir ruginius'

nybės suruoštam raute ir
lankėsi Baltimorės lietu
vių kolonijoje. Grįžę New
Yorkan buvo svečiai Edi-:
son Co.
i

KAS Iš LIETUVOS
IMPORTUOJAMA

DEKEN S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 W&shington 8t.
NORWOOD, MASS.
TEL. Norwood 1503

Montello Office:
10 Intervale St.
TEL. Brockton 2006
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skirsto į 1) futbolo, 2) te
tąjį kelią, atnaujinti gy tobuliausia kariška orga
Namai ir Moteris
niso, 3) sporto žaidimų,
nizacija, organizuoja m a
venimą.
4) bokso, 5) ping-pongo,
Namuose turi viešpatau civilių ir kariuomenės tar
Moteris iš prigimties y- nelaimės spaudžiami dar ti pavyzdinga tvarka ir pe, gerai užkonspiruota, i
6) lengvosios atletikos, 7)
ra skirta kurti naują gy labiau vienas kitą pamil švarumas. Kur nėra tvar turinti propagandos, kari- į
vandens sporto ir 8) gim
M
vybę, ją saugoti, maitinti tų. Juk yra sakoma, kad kos ir švaros, ten žmonės nio paruošimo, špionažo
nastikos sekcijas.
ir prižiūrėti. Vaiko gyve tik nelaimėje žmonės vie blogam ūpe, nepatenkinti, ir k. skyrius. Į P. O. W. į
“Sparta” turi visas rei
nimas formuojasi ankšta nas kitą pažįsta ir mylėti nuolat susierzinę, vienas buvo pritraukiamos mote
kalingas sportui priemo
me sąryšyje su motina. išmoksta. Jei moteris nuo kitą kolioja nerasdami ko rys ir vaikai. P. O. W. anes: aikštes, sales, sto
<
Taip susikuria ir savotiš latos budriai saugoja šei ir pan. Gaišinamas laikas, gentai stengėsi įsiterpti
vyklas ir tt.
kas dvasinis santykis tarp myninės vienybės, sutari gadinami daiktai, nuodija visų visuomenės sluoks
“Sparta” turi didelę rei
motinos ir vaiko. Moteris mo ir meilės ugnelę, tai mas gyvenimas.
kšmę lenkiškumo ugdyme,
nių, grupių, organizacijų
savo dvasia suvokia naują patirti likimo smūgiai, ne Jaukus butas padės kle ir įstaigų tarpan, vesti ten
nes nariai bendraudami
bręstančią gyvybę, kuri laimės bei nepasisekimai stėti šeimos narių tarpe šnipinėjimo ir destrukci
vartoja lenkų kalbą, apta
jos sielos ir dvasios for neardo šeimos gyvenimo, tikrajam širdingumui, pa jos darbą, griauti iš vi
ria bendrus lenkų reikalus
mavimuisi turi lemiančios bet priešingai — stiprina dės keroti visoms tam daus. Lenkai suprato, kad
ir tt.
reikšmės. Tai pažadina jos jį. Moteris, norėdama su praus šeimos ratelio dory jie per mažai skaitlingi,
’ ! Lenkiškųjų Mokyk 1 lį
įgimtas ypatybes — moti stiprinti šeimos pajėgas, bėms, visoms dvasinėms, kad galėtų lojalumu, sa
Mokytojų Sąjunga turi 3
PITTSBL’RGH. PA — Šv. Pranciškaus Vienuolyno Akademijos gkyrius. Kauno, Panevėniškumą: rūpestingą mei norėdama atlaikyti smar dorinėms ir auklėjamoms vos kultūros ugdymu ko .\amij
Ruošos pamokų kambarvs.
;
J
’
lę, budrią ištikimybę ir kiąsias gyvenimo audras, teigiamoms įtakoms.
nors pasiekti. Jiems buvo ---- ----------------------------------------------------------------- 'žio ir Ukmergės ir 63 na
saugantį atsidavimą. Mo turi tas pajėgas ugdyti ir Moterys pirmosios pri vienas kelias: intrigų,
A. Raudonas rius.
teris naujos gyvybės augi giedriomis dienomis. Blai valo atverti savo jautrią konspiracijos, špiona ž o.
Taip atrodo lenkiškųjų
DAKTARAS IR APARATAI
me patiria savyje visišką vus ir linksmas ūpas, ma širdį darbininkams sam Tiesa, jie turėjo (ir turi)
organizacijų tinklas Lie
Kažin koks daktaras į kabinetą savo
savo subrendimą. Atrodo, loni ir jauki, džiaugsmo diniams. Parodyti krikš didelius finansinius resur-į
tuvoje. Tai, be abejo, tik
Daug kapitalo investavo
kad šis įvykis padaro mo pilna aplinkuma ypatin čioniškos meilės Šeimynos sus, nes Lenkija duosniai
tie faktai, kurie galima
Ligonių ateitis graži bus:
i skelbti.
terį lyg kitokią; bet čia y- gai reikalinga augantiems — samdinių — auklėjimas remia “brolius užsieny”,
Tikrenybėj lenkų
Kur tik pažvelgsi aparatai žiba. •
ra tik savo gabumų išvys I vaikams ir bręstančiam tokia pat moteriai parei be to, pas mus stambesorganizacijos ir vienetai
Anas pagelbėja, kai kraujo maža būna,
tymas. Tuos gabumus turi jaunimui. Be linksmumo ga, kaip ir savo vaikų au nieji žemės ūkio vienetai
naudojasi didžiausia lais
Tiktai žiūrėkite, kiek jų čia!
tiek tekėjusios, tiek nete ir džiaugsmo jaunos sie klėjimas.
ve ir plečia veikimą net ir
randasi jų rankoj.
Šis gydo galvą, tas apšviečia kūną,
I
kėjusios moterys. Kaip los vysta ir nyksta. Vel Dar svarbi misija šei Po P. O. W. likvidacijos
O tą plaučių ligonys pučia,
ta kryptim, kuri ne visa
vienose, taip ir kitose jie tui tikimės darbštumo ir moje — tai krašto blaivi jos likučiai suprato takti
Su šiuo, kai širdis sopa, kiek pabrauko,
da sutinka su lojalumo
pilnai išsivysto ir turi į- veiklumo iš tokio jaunuo
Tas
viduriams
suteikia
daug
ko!
principais.
nimas. Su blaivinimu kos keitimo reikalingumą
Vieni — nykštukai, kiti kaip tvirtovės.
takos aplinkai. Pav., jau lio, kuris nuolat paniuręs.
Liūdna darosi konsta
žengs kartu dorovingumas ir persigrupavo į legalias
Vienais
dažnai
naudojas,
o
kiti
metus
be
dar
ir pas mažą mergaitę, ku Moterys turi nestabdyti ir religingumas. Pasibiau- švietimo bei sporto orgatuojant šiuos reiškinius tų
bo stovi!
li žaidžia savo lėle, pasi jgimto vaikams noro žais
j drakoniškų persekiojimų
nizacij a s. “Pochodnia”,
Aš vakar sutikau tų priemonių mėgėją.
reiškia motiniškumo jaus ti ir linksmintis. Iš namų, rėjimą girtuokliavimu, jo “Sparta”, “Oswiata” ir k.
fone, kurie vyksta mūsij
žalingumo supratimą jau
— Sakyk, bičiuli, ar ne palengvėjo,
mas. Vėliau toji motiniš kuriuose viešpatauja blai
užgrobtose žemėse.
— Liga? Dar ne. Kišenės... taip!
lenkų organizacijas Lietu
ka meilė
apima visus vi, linksma nuotaika, kur nuolis tegali įsigyt šeimo voje — tai natūralus P.
Matai,
Nenorim čia daryti jo
žmones, o ne vien tik arti skamba linksmos dainos je ir tvirtu pasiryžimu ap O. W. tęsinys.
To
ekskulapo
aparatai
kių
išvadų. Tegu gerb.
muosius. Moters rūpestin ir juokas — iš tokių na sišarvavęs jau jis nesi Be abejo, tų organizaci
Geriau dolerius, o ne ligas, iškrato!
skaitytojai patys pasisa
gumas ir meilė gaubia mų nelengva jaunuolį iš duos blogų draugų ir ap jų veikla didžiojoj savo I
“
Ž.
P.
”
ko, ar dabartinė padėtis
1----------------------------------------------žmogų visuomet, visą jo traukti. Mylinti motinos linkybių suviliojamas.
I
yra normali?
Kartais ir menkomis daly ir dabar yra nelegali
gyvenimą.
ir sesutės širdis visuomet priemonėmis moteris daug bet šiek tiek medžiagos!’ klose buvo 523 mokiniai. cijos veikimą. Gimnazijoj
Daug kartų lenkų orga“Pochodnia” davė 22 stu skaitomi referatai, rengia inizacijos vedė priešvalsty
Moters meilę įprasmina rūpinsis, kad kiekviena
į gali padaryti; ji įneša tiek duoda “Pochodnios” ir jai dentam stipendijas, 16 mi koncertai ir vaidini
lik pasiaukojimas. Pasiau praleista namuose liuosartimų organizacijų suva
binį darbą, daug kartų ėkojimo jausmas ir atsida laikio valanda būtų links į šilimos ir šviesos į namus, žiavimo, įvykusio 1934 m. Lietuvoj ir 6 užsieny. ‘Po I mai. Sekcija veda mokyto jo ranka rankon su mūsų
chodnia’ organizuoja ko- jų ir mokinių bibliotekas. (tautos ir valstybės prie
vimo džiaugsmas visuo- ma ir maloni ir tuomi ap kad kiekviena praleista i VI. 26 d. protokolas.
juose
valanda
yra
mums
respondencinius lenkų
Biržų “Oswiatos” sky šais, daug kartų darė akimet yra būtinai surišti su saugos jį nuo nedorų pra
•
neapsakomai
brangi
ir
“
Pochodnios
”
veiklą
apradžios mokyklų moky rius įsikūrė prieš 12 metų . plėšiškai drąsias demons
kokiu nors asmenišku 1S- mogų ieškojimo.
maloni.
Toji
plaukianti
iš
pibudino
p.
V.
Budzynski
tojams kursus.
sižadėjimu.
ir turi mokyklą, bibliote tracijas prieš L. Lietuvą.
Labiau suartinti šeimos moters širdies šiluma ir (pirmininkas). Tais me
Moteris iš prigimties y- nariams, gera ruošti šei padaro dažnai, kad laimė
Daug “Poch.” skyrių or ką ir įsteigė suaugusiems (Mes tylėjome ir leidom
tais
“
Pochodnios
”
vaikų
ra religinga. Ji sukurta mynines šventes, — pav., vieši skurdžioj lūšnelėj.
ganizuoja suaugusi e m s kursus.
kvėpuoti mūsų laisvu oru
darželiuose
buvo
apie
150
būti žmogaus draugė; sa vardines,
Lenkų
Prieglaudos
DrĮ
paprastas, Stud. O. Zabielavičiūtė. vaikų, kurių Ifevai didelėj i kursus ir skaičius sekcijų
j ir naudotis mūsų žemės
vo paskyrimo problemas mo, linksmumo, širdingu
ja
Panevėžy
laiko
našlai

ir
klausytojų
santyky
į
i vaisiais.
Tik žiūrint į
“M.”
daly rašosi pasuose lieturiša paklausdama Kūrėjo mo įnešančias. Labai šeipraėjusius met. pakilo du čių prieglaudą, turi mieste!. kraujuje ir ašaromis paviais ir todel Pochodmos į kart. Jų veikimą veda du sklypus, keletą namų plūdusį Vilniaus kraštą,"
valiai. Todėl iš prigimties mažas, bet tiek džiaugs I rkllfll 0DPAMI7
LtNAU
JnbArl
’
LAulJuu
skyriai vedę kovą su mo- samdomi instruktoriai. In
moteris yra tinkamiausia imos narius sujungia drau
ir dvarą Panevėžio apskr. kyla klausimas ar nereiI HFTIlVniF
Ikyklų inspektoriais dėl struktoriai turi atskiras Ukmergės “Oswiata” tu- ketų atitinkamoms įstaimokytoja
ir auklėtoja. ge atliktos religinės prak
Li JlIUvUJl
vaikų sielų” (Budzynskio
Bet šito darbo pasisekimą tikos, pav., malda prieš I
sritis: švietimo, muzikos, ri 210 narių. Draugija gOms susirūpinti P.0.W.
žodžiai).
nulemia jos dorinė asme valgį, prieš gulsiant ir tt.
dainų,' teatro ir .tt.
skirstosi į kultūros, bib- liekanų likvidacija laisvoP. O. W. (Polska Orga 190 priešmokyklinio am
nybė.
liotekų, pramogų, mokyk- ’ je Lietuvoje.
“M. V.”
f
Moteris didžiausios reik Žmonos bendradarbiavi nizacija Wojskowa) pra žiaus vaikų lankė “Po “Pochodnia” laiko 86 bi lų ir kursų sekcijas.
šmės turi šeimoje — na mas su vyru gali "pasireik dėta organizuoti iš likučių chodnios” laikomas spor bliotekas. “Poch.” laiko
Zjednoczenie Studentow
muose. Namuose atsispin šti tisioginiu būdu — ji socialistin i ų “bojowkų” to aikštes. 90 neturtingų religinę sekciją, kuri tei Polakovv (Lenkų Studentų:
di jų gyventojų siela, ben padeda jam darbą dirbti— (kovos būrių) visose buv. miesto vaikų buvo išsiųs kia lenkams jų kalba reli Susivienijimas) turi narių (Liaudies motyvais)
182.
eina
Vėjas Ūžia, lapai krinta,
dra šeimos dvasia, joje ir netiesioginiu — sudaro Lenkijos ir Didž. Lietuvos ta 6 savaitėms į kolonijas. ginę pagalbą.
182. Veikimas
Veikimas
eina .savisaviTokia
maždaug
veikla
......
.
Kvapi žole vysta.
palankias
darbui
sąlygas,
Kunigaikštijos
žem
ė
s
e.
“
Pochodnios
”
laikomas
viešpataujanti nuotaika; o
šalpos
ir
kultūrinio
darbo
N^laitėte va^'
“
Pochodnios
”
buvo
1934
________
__ o__minta
_
tos nuotaikos sudarymui įvertina vyro darbą, stip Organizacijos tikslas — pradžios mokyklas lankė
kryptim.
Pranešėjas
A.
j
r
dejuot
nedrįsta.
m.,
bet
ji
mažai
pasikeitė
daugiausia reikšmės turi rina pasitikėjimą savim, nepriklausoma Lenki j a. 452 vaikai. Steigiamos 3
Dowgird palieka nenušvie- Jo tėvelis, motinėlė
r
moteris. Vyrai dažnai pri daro įtakos nuolatine glo Bet šis gyvenimo reiški- naujos pradžios mokyklos ir šiandien. Lenkų organi tęs pirmąją darbo dalį Aukštame kalnelyj,
versti ištisas dienas pra ba, pasirūpina poilsio va nys, kaip ir daugelis kitų, “Pochodnia” leidžia ir zacijos Lietuvoje pergy (suprantama kodėl) ir pe- 0 jis dieną ir naktelę
leisti už namų sienų ir tuo landomis ir tt. Šis bendra- pergyveno pats save. At platina sąsiuvinius, virše vena statiškąjį momentą. i reina i antrąją (kultūri- Sunkiame varge y.
, , v Ž ■ ■ ■ ■■
'Visi vargsa stumdo, kumbūdu visas namų ūkis, vi darbiavnmas turi lemian- gavus Lenkijai nepriklau liuose vaizduojančius len Kaip vienas “Pochodnios” mo darbo):
Susivienijimo ;Visi pirš6tais bado,
/šo,
skyriaus
pranešėjas
minė

'
čios
reikšmės.
Moterys
tu

somybę,
P.
O.
W.
užuot
kų
įžymybes.
sa namų tvarka, namų!
biblioteka turi 1912 kny - visi skriaudžia ir pojuoki,
darbai bei rūpesčiai tenka ri sudaryti palankią aplin likvidavusis pradėjo dirb Ypatingą dėmesį “Po tam suvažiavime pareiš gų.
Studentai atostogų Alpstanti iš bado.
moteriai. Ji nuo amžių va kumą. Kai nusibosta vy ti slaptą griaunamąjį dar chodnia” kreipė į privatinį kė: “my mamy wszystko i metu lanko “Pochodnios” i Eik našlaiti, vargdienėli,
dinama namų židinio sau rui vyriškos pramogos — bą prieš kitų tautų nepri namų mokymą, ruošė ir pieniądze i možliwosc ir k. lenkiškų organizaci- Eikš pas mane mielas
Atiduosiu aš tau viską,
gotoja, namų ugnelės kū- girtavimas, kortos, jis ieš klausomybę, o ypatingai orgąnizavo iš studentų ir dzialania tylko brak nam Jiii* skvrins
y
*
ji
ir*
VO SlPlft
moterjalu
ludzkiego
”
(Mes
prieš
Lietuvą.
ko
to,
ko
savyje
tą
valam
bedarbės
inteligen
ti
j
o
s
rentoja.
Lenkų Akademinio Jaugiltai tave priglausiu
Pasitaiko namuose ne dą neturi — švelnios sie Žinoma, pepesų “bojow- tarpo keliaujančius moky turime viską ir pinigų ir mmo Sąjunga turi 355 na- prįe krūtinės savo,
veikimo galimybes tiktai
santaika. Tuo atveju, mo los, motiniškos sielos. Ji kų” negalim palyginti su tojus.
rius. Sąjunga palaiko ry- Tu atminsi kaip tėveliai
teris, — toji namų ugne tada turi parodyt pames- P. O. W. P. O. W. — tai Lenkų vidurinėse moky- trūksta mums žmonių).
dainas dainavo.
Po “Pochodnios” skyrių sius su Lenkijos ir viso i Tau
lė — turi žėrėti lygia ir
Ašarėles
tau nubrauksiu,
i
pasaulio lenkais. Aprūpi
Ir
pavalgydinsiu,
pranešimų
kalbėjo
Paneskaisčia, visus raminan
na narius darbu, teikia Ir į šviesųjį rytojų
! vėžio “Oswiatos” vardu H. pašalpas ir paskolas.
čia, visus sutaikančia
Duris atrakinsiu. F. V.
Jatovvtt. “Osvviatos” sky
šviesa, kad nuo jos lūpų
Sporto Klubas “Sparta” į--------------------------------------------riai turėjo narių: Panevė turi 419 narių. Skyriai Didžiausia apgavystė yneišnyktų gerumu ir šir
žio sk. 93, Viešintų sk. 38. veikia Kaune, Ukmergėj, 'ra pretenduoti į valdovus
dingumu žavinti šypsena,
Skauradų sk. 37 ir Biržų Panevėžy, Biržuos ir Jo ir neturėti tam sugebėjikad ji visuomet ramiu sa
sk. narių skaičius nenus navoj. “Sparta” veikimą mo.
vo akių žvilgsniu, švel
Ksenofontas.
tatytas.
niais žodžiais skubėtų til
“Oswiata” turi gimnazi
dyti kilusias namuose au
jos, dramos, bibliotekų,
dras. Sunku ten, kur pati
mokyklų jr k. sekcijas.
moteris yra tų audrų prie
žastimi. Ištikus namuose
Atstovai lanko dažnai
Jei nori būti gera šeiminin.kė-virėja, tai tuojau
kokiai nelaimei, moteris
provinciją su paskaitomis įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
turi neaimanuoti, bet mo
ir pranešimais.
!
kėti palaikyti namuose I
“Oswiatos” v Panevėžio goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių'
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik
nupuolusią dvasią, sura
sk. turi biblioteką su 500 $1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:
minti visus šeimos narius
knygų: H. Pereszczakovv
“DARBININKAS”
PITTSBl'RGH. PA. — Šv. Pranciškaus Vienuolyno Akademijos Komer
ir vesti juos prie to, kad
nušviečia
gimnazijos
sek366 VVest Broadu ay,
South Boston, Mass.
cijos pamoku kambarys.
__ ___
..
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do rezoliucija, kad Varg. pasimaudyti. Priėjusi o s
Sąjungos provincijos ture- pokšt, pokšt, panėrė pa
tų savo dvasios vadus, ku- dugniu; paplaukusios, parie palaikytų artimus ry- lindo patiltėn. Pakilus
sius su centro dvasios va permesti pagaliais pris
du
visais dvasiniais šios paudė pyles prilaikydami
terų skyrius. Šiame susi
organizacijos reikalais.
rinkime dalyvavo ir vieti
pavandeny. Pylės paliko
15. 25-kių metų jubilie
Šiomis dienomis grįžo nių moterų, iš kurių buvo
jinis seimas į garbės na i pelėti patiltėj.
p-nia Dr. M. J. Colney iš sudaryta komisija pakvie
rius pakėlė komp. Alek. A-Į' Po penkių parų, potvy
Nevv Yorko, kur praleido sti moteris dalyvauti seniui paplovus, pylės pasiJeksį.
visą savaitę Scientific cli- kančiame susirinkime, ku16. Pr. Dulkė išdavė ra- rodė paviršiui pasišiaušiunical session of The Ame- r‘is įvyks rugsėjo 25 d.
priešseiminio šiomis plunksnomis. Paportą
iš
ricar. Congress of Physi^7:30 vai. vakare.
koncerto “Muzikos Žinių” pūstelėjus plunksnos pacal Therapy. P-nia Colneyt Rugsėjo 15 d. mirė N.
naudai. Koncerto pelnas kildavo pribarstydamos
turi daug praktikos šioje, Valangevičius, Šv. Jono
$26.25. “Muzikos Žinių” Pokšnės pakraščius.
mokslo šakoje, bet ji stu- Ev. draugijos narys. Ve/
pardavė už $11.50. Viso Pirmadienio pavakary,
dijuoja ir toliau.
lionis sirgo per ilgą laiką.
IR
pridavė $37.75.
Dr. Colney pataria bai^ Paliko dideliame nuliūdiprūsai panorėjo pereiti
gusiems aukštesnę moky- Į me moterį,
Pokšnę, pažiūrėti pasislė
Valdybos rinkimas
kia stoti mokytis naturaA.A.A.
17. Dvasios vadas prašo pusių pušynuose partiza
liško gydymo sistemos —j Šv. Jono Ev. Dr-ja rug
mas apsiėmė kun. J. Simo nų. Pulkininkas pasiuntė
natureopathy. Ši sistema sėjo 27 d.. Lietuvių darže,
naitis būti dar ir ant to patikimą paskiltini n k ą
yra labai sėkminga gydy Station 24, Glastonbury,
nn
•
i •
•
liau. Pirmininku išrinktas pažiūrėti perėjimą. Prū
me. Dėl platesniu infor Conn. rengia dideli pikni
TreciadienĮ
tas pats J. Kudirka, Pitts- sas paėjęs pakalnėn paste
macijų kreipkitės nas Dr. ką. Visus kviečia dalyvau
ton, Pa., vice pirm. — A. bėjo pasibarsčiusias plun
M. J. Colney, 1615 E. Main ti.
Visminas, Lawrence, Mas ksnas palei pat patilčių.
St. Waterbury, Conn.
sachusetts, rašt. — Nikod. Pamanęs priešus pešant
f.3
Kulvs, Chicago, III., ižd.— pavakarėj paukščius, pa
/
NAUDOKITĖS LIETU
A. Mondeika, Cicero, III., siskubino pranešti pulki
VIŠKOMIS KNYGOMIS
knygium — J. Brundza, ninkui. Paskui pasiųstas
Šiomis dienomis vysku
Lietuviu Vaizbos Būtas
i
Brooklyn, N. Y., redakto puskarininkis
rasrina Waterburio ir apy pas Duffy pakvietė kun.
pasakojo
riais:
prof.
A.
Pocius
ir
dr.
Šimkų
į
šios
kolonijos
linkės lietuvius pasinaudo
pastebėjęs priešus prisiN. Kulys, Chicago, III.
ti lietuviškomis knygomis lietuviu parapiją klebonu.
Magazine St
Cambridge, Mass
18. Seimas suprasdamas skleidus pakulų patran
ir laikraščiais miesto knv- Kun. Dr. Šimkus vra ne
kompoz. A. Pociaus pasi koms. Persigandę prūsai
p-vne. Ten rasite ^oriausiu seniai atvvkęs iš Lietuvos.
Yra nusamdyta viena iš geriausių orkestrų. Dainuos geriausi daininin
šventimą darbuotę “Muzi pabėgo, palikdami plunklietuvišku laikraščių, kaip Per anie 6 mėnesius dar
kai ir dainininkės. Visus kviečiame ruoštis j ši parengima.
kos Žinių” naudai, nutarė snėtas Pokšnės pakrantes,
tai: “Darbininką”, “Gar- bavosi pas kun. N. Pakal
RENGĖJAI.
suteikti dovaną $25.00. N. pamanę pakankamai pri
sa”. “Dranga”, “ Ameri- ni, Anreiškimo lietuviu
Kuliui, už administracijos gąsdinę partizanus pulko
ka”. “Studentų Žodį ir nar. (Brooklyn, N. Y.) p
I
pakelta alga $10.- paliktomis purvyne pėdo
kitus, Tain^i vra daug kleboną.
minimo atgiedota “Te cagos, III., J. Brazaitis, V žurnalą “Muzikos Žinias” vedimą
00
mėnesiui.
mis.
Daukša — vardu Chica taip pat $1.00. Ne ma
naudingu lietuvišku knvDeum Laudamus”.
Baigiant
seimą
išreikšta
Peršilęs prie pečiaus
Užsibaigus pamaldoms, gos Varg. Provincijos, Šv riams “Muzikos Žinių”
gu iš turiu galite pasipadėka
atsistojimu
ir
ran

semti daug žinių.
tos pačios parapijos salė Grigaliaus choras, Cicero. prenumerata po senovei kų plojimu seimo vedėjui partizanas, pasitraukė pa
sienin pertraukdamas pa
Kviečia — P-nas J. Ja- L.R.K. Vargonininkų Są je pradėtas seimas. Centro III., Ieva Lukošiūtė, Kas $1.50.
ir
vietos
klebonui
kuri.
J.
K. B.
nušaitis, L. I. P. Bovvling jungos 25-tujų Metų Jubi dvasios vadas kun. J. Si tas Sabonis, M. Kazakevi 6. Nutarta, kad kai ku Paulioniui už prielankumą saką.
čiūtė
—
Šv.
Juozapo
par.
rie Varg. Sąjungos nariai ir seimui patalpas.
AUTORIAUS ŽODIS.
Leage pirm, kviečia visus liejinio Seimo, Įvykusio monaitis atkalbėjo maldą.
choro
vardu,
Chicago,
III.,
Centro
pirm.
J.
Kudirka,
dar
neišpildė
kvotos
$10.Lietuvių
kalba yra labai
bowlerius prisirengti rug Rugp. 19 d., 1936 m., Šv.
Dvasios
vadui
kun.
J.
Si

S.
Simonavičius,
iš
Provi

00, palaikymui “Muzikos
sėjo 24 d., nes tą dieną St. Jurgio Parapijos Patalpo pasveikinęs seimo daly
monaičiui atkalbėjus mal-ji turtinga įvairiomis priedence,
R.
I.,
J.
Šaliūnas,
iš
vius,
pasiūlė
išrinkti:
pir

Žinių
”
,
būtinai
privalo
at

Joseph’s
Alleys įvyks se, Brooklyn, N. Y.
dą, 25 jubiliejinis seimas I sagomis, priedėliais, kurie
Wilkes
Barre,
Pa.,
A.
Va

silyginti.
mininku
—
komp.
A.
Po

bowlinimas. Ruoškitės vi
baigės 8:15 vai. vakare. i duoda kalbai įvairumo, ir
si.
M. J. C. Seimas pradėtas 10 vai. cius, vice pirm. — J. Stul- nagaitis, Chicago, III., Jo- Pastaba. Prisirašius Var Seimo pirm.,-A._
S.-------Pocius be kurių mes, rodos, nega
gaitis, raštininkais — A. varauskas ir Bertulis, gonininkų Sąjungon po 24
Seimo rašt. A. Visminas. lėtume apsieiti, šitoje pa
iškilmingomis šv. Mišio- Visminas ir brolis J. Ba- Roosevelt Furniture Co.,
seimo
(1935
metais)
šis
sakaitėje aiškiai matomas
mis, kurias laikė vietos nys.
. Chicago, III.
klebonas kun. K. Paulio- Suregistruota 30 vargo- Laiškais sveikino: kun. nutarimas neliečia, bet
priedėlio “pa” vartojimas
. nis, asistuojant kun. Dr. nininkų iš įvairių koloni- A. Adomaitis, kartu pa I prašomi, kuris išgali, iš
įvairiose žodžių lytvse.
pildyti
minėtą
kvotą.
LDS 6 kp. rugsėjo 26 d. M. Ražaičiui, diakonu ir jų.
K. B.
reikšdamas
....
------ .-------ligos
o.__ rpriežastį
-------- .
Pasenęs po pilkų pergy
7:30 vai. vak., 339 Capitol subdiakonu kun. A. Bakū- Naujų narių priėmimo, dėl kurios negalėjęs daly7. Nutarta išreikšti pa ventų perversmų padan
Avė., rengia judamus pa nui, ceremoniorium buvo knygu
i
ŠVEDAI STATYS
patikrinimo ir vauti seime, kun. Pr. J. geidavimą, ir prašymą,
veikslus, kuriuos rodys kun. A. Petrauskas. Pa skundu komisiion išrink- Vaitukaitis, iš Chicagos, kad Varg. Sąjungos pro gėj, partizanas pavakarie
NAUJĄ LAIVĄ
Al. Žigas, nesenai grižęs mokslą sakė Varg. S-gos ti: Centro dvasios vadas III., Mikas L. Lazutka, pri- vincijos ir atskiri chorai niavo, paskui, atsisėdęs • Mr. G. Hilmer Lundbeck
iš Lietuvos. Paveiksluose dvasios vadas kun. J. Si- kun. J. Simonaitis. A. A- siųsdamas auką $5.00 iš rengtų pramogas palaiky prie pečiaus, papasakojo
posūniams paprasčiausią Švedų ^Amerikos linijos
galima bus matvti Lietu monaitis. Mišių metų gie leisis ir J. Čižauskas.
Chicagos, III., Kazys Ba- mui “Muzikos Žinių”.
, generalis manageris ką
vos vaizdai ir Darius ir dojo vietiniai ir svečiai Rezoliuciių komisijon zys, iš Rochester, N. Y., 8. Konstitucijos projek pasaką.
į tik grįžęs iš Europos pra
Girėnas. Visi yra kviečia- vargonininkai, vadovavo i išrinkti: komo. J. Žilevi- prisiųsdamas laiške savo to svarstymas, pataisy Palaukiu teka Pokšnelė. neša, kad ši laivų linija
Partizanams pradėjus pul nusprendė pastatyti naują
mi dalyvauti.
ir vargonais pritarė komp. čius, A. Stanšauskas ir J. kvotą nuo Šv. Jurgio par. mas ir jos priėmimas.
Rūgs. 28 d. 8 vai. vak. J. Žilevičius, “Missa in ho- Tamošaitis.
choro $10 palaikymui ‘Mu 9. Darinktas prie esan ti likusius plėšikaujančius motorinį laivą 25,000 tonų.
Lietuvių Veteranu susi norum S. S. Cordis Jesu”
zikos Žinių’, Gimimo Pan. čios komisijos, suredaga- prūsus, Pokšnelės pakraš Šis naujas laivas plau
Sveikinimai
rinkimas i kuri atsilankė — J. Singenberger. OfferŠv. parapijos choras, iš vmo ir atspausdinimo J. čių pušynai pasidarė par kios tarp New Yorko ir
nemažas būrvs. Čia buvo torium: “O Doctor” — Mi- Sveikino žodžiu: Centro Chicagos, UI.. V. Rėkutis Šaučiūnas; konstitucijos tizanų pastogė. Patvinusi Švedijos. Taip pat jis va
išdalyta aplikaciios ir na terero. Offertorium diri- dvasios vadas kun. J. Si iš Chicagos, III., VI. Šorys, spausdinti nedaugiau 200 Pokšnė padėdavo partiza žinės po Baltijos jūras.
rystės kortelės. Buvo vie gavi komp. A. Pocius. Po monaitis, Kunigų Vieny iš Girardville, Pa., Juozas egzempliorių. Varg. Są nams pulti prūsus.
Naujo laivo vardas bus
šnių iš New Britain. Ct.., Mišių buvo palaiminimas bės Centro pirmininkas B. Laučka, iš Lawrence, jungos nariams konstitu Pievoms patvinus pelkių Stockholm.
tilps 400
kurios pageidavo, kad bū- Šv. Sakramentu. Po palai- kun. J. Balkūnas, kun. Dr. Mass.. vardu L. K. Studen cija bus parduodama be paviršius patiltėj pasie- pasažierių Jame
cabin, 600 —
M. Ražaitis, kun. K. Pa tų ir Profesijonalų Sąjun uždarbio, tik padengiant kia patį pabalki. Pavasari,! turistinėje ir 400 trečioje
kalnis, kun. J. Valantie- gos.
spaudos lėšas.
no pokarinių paliaubų, pa- basėje. Jis bus gatavas
jus, komp. J. Žilevičius. J. Pertrauka 10 minučių.
10. Seimas įgaliavo Cen upio pakrantėse padarėme 1^38 m.
Skl.
Uždavinys — Vilniui Va
Raportai
tro valdybą, reikalui eduoti Sąjungos vardu, A. Dvasios vado kun. J. Si sant, skelbti “Muzikos ži pūdymą. Pakol pastaunin- Telefonas: Plaza 1350.
Mažeika — L. Vyčių var monaičio, pirm. J. Kudir- niose” pagarbos nariais kai padžius, pūdyman pa
du, brolis J. Banys Ma- kos, vice pirm. J. Brazai- asmenis, suteikusius para leidome paukščius, plun
rianapolio Kolegijos var- čio, sekr. N. Kulio, ižd. B mą, nustatytą konstituci giškių pylimis pavadintus. Graborius ir Balsamuotojas
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Pabėgiojusios pylės, pa423 S. Paea Street
du, A. Visminas — N. A. Janušausko ir knygiaus J jos $25.
BALT1MORE, MT).
Vargonininkų provincijos Brundzos. Visi raportai su 11. Pareikštas pageida mačiusios pelkę, panorėjo
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
vardu, A. Aleksis, J. Ci- pagyrimu priimti.
vimas, kad Varg. Sąjun
atėję j tavernus ar restoranus prašykite
žauskas, M. Čižauskienė, Svarstymai bei nutarimai gos provincijos ir Chorų
BROCKERT’S. Dabar galima gauti BrocJ. Tamošaitis — “Nauios
nebaigtų reikalų
Sąjunga turėtų omenyje
Muzikos
”
vardu.
A.
Ra______
________
1.
Albumo
klausimas.
rengtis prie ateinančios
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
dzevičius — vargonų dir- Raportuoja J. Žilevičius ir 1938 m. New Yorke Pa
Ekskursija
;bimo kompanijos vardu, J. šaučiūnas. Paaiškinta,' saulinės Parodos ir kartu
♦
priduodamas čekį $25.00 jog dar darbas neįvykdy- visuotinos ‘Dainų Dienos’.
I LIETUVĄ
!užsilikusios skolos; kitus tas. Palikta tai naciai ko- Tam komisija išrinkta: J.
žadėjo atsilyginti kada iš- misijai tęsti darbą iki už- ilevičius, J. Čižauskas ir
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
galės, J. Šaučiūnas ir X. baigos.
A. Visminas.
EUROPA ................. Gruodžio 5
Strumskis.
2. Chorų Sąjungos Sta12. Iškilus nesusiprati
NEW YORK ............ Gruodžio 10
Telegramomis sveikino: tūtas nutarta vykdyti ir J mams tarpe seimo rengėjų
HAMBURG .............. Gruodžio 15
kompoz. ikun. J. Čižaus- mėginti, kur tik galima, i Brooklyne, N. Y., ir tų
I «______
kas, iš Detroit, Mich., Dr. 3. Centro iždininko kau- ginču neišrišimo vietoje,
BREMEN................. Gruodžio 16
Telefonas
81 Lafayette St.,
Stulga,
iš
Chicagos,
III.,
cija palikta po senovei bet iškėlimą viešai spau
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
ir EUROPA Bremerh-avene užtikrina pato
Dr. J. Mikutavičius ir J. kaip buvo.
doje. šiuomi seimas išreiš
gią kelionę j Kauną. Patogus sreležinkelio
Mikutavičius, iš Minersvi
Nauji nutarimai
kė mandagų papeikimą.
susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų
klauskite pas vietini agentų arba
lle,
Pa.,
J.
Hodelis,
iš
Li4.
Nutarta
įvesti
į
“
Mu13.
Ateinančiais
metais
i
merick, Pa.,., kun.
Dr.
J.. zikos Žinias” skvriu Cho- seimas nutarta laikyti
auh.
r,*. o
252 B0YLST0N ST., BOSTON, MASS.
BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
Navickas,
Leonardas
širų
Sąjungos
”
reikalams.
Massachusetts
valst.,
kur
jas ir Plstribntorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
r" HAMBURG-AMERICAN LINE
mutis. “Draugo” redakto- i 5. Nutarta, kad Varg. Naujosios Anglijos Varg.
restoranhnis ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
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Gj
> £>
[✓į rius, S. Subatienė, šv. M v- Sąjungos
nariai metinę provincija paskirs vietą,
NORTH GERMAN LLOYD
• '1 kolo parap. choras iš Chi-, mokestį mokės $1.00 ir už
14. Užgirta dvasios va-
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