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EINA NUO 1915 METŲ

Beveik visose Jung. Val
5
stybės valstybėse didžiųjų Darbininkų Radio Prog
partijų, respublikonų ir rama telpa 3 puslapyj.
demokratų, vadai graibs
tosi įvairių priemonių. ( DIENOS ŠVIESOS TAU
Talavera de la Reiną, Is- tę užimti Ispanijos sostinę
kad tik nebūtų įrašyta UPYMO LAIKAS BAI
panija
— Sukilėlių karo Madridą ir Toledo. Jeigu
nion party kandidato, į
GIASI
prezidentus, William Lemvadai pasiruošę šią savai- jiems pavyktų, tai galima
sakyti, kad žiaurusis Ispa
ke ir kitų tos partijos šeštadienį, rugsėjo 26 d.
nijos civilis karas bus bai
kandidatų vardai balsavi pasibaigs Dienos Šviesos
gtas.
mo sąrašuose. Massachu- i Taupymo Laikas (DayGen. Francisco Franco,
setts valstybėje Union pa Jight Saving Time) ir sek
vadovaujama/armija pasi
rty kandidatas į vice-pre- madienį, rugsėjo 27 d. vi
ruošus užimti Madridą žy-i ŠV. TĖVAS ĮSTEIGĖ
zidentus ir senatorius tu sas judėjimas vėl bus pa
Geneva — Tautų Sąjun- džių Ethiopijos atstovus,
giuodama
nuo Talavera NAUJĄ DIECEZIJĄ
rėjo kreiptis į Aukščiau stoviu laiku
(Eastem
gos posėdyje įvyko smar- nes Ethiopija esanti dabar
vieškeliu. Ji yra tik 18
siąjį Teismą, kad sulaiky Standard Time).
JUNG.
VALST.
i
kių susikirtimų tarp Itali- Italijos teritorija. Bet
mylių nuo Madrido.
tų balsavimų tikrinimo Taigi šeštadienį, rugsė
jos ir jos šalininkų iš vie- dauguma Tautų Sąjungos
Gen. Franco karinės jėkomisijos sprendimą, kad
jo 26 d. eidami gulti pa
Castel Gandolfo, Italija, nos pUSės ir Ethiopijos ir atstovų
buvo kitokios
duotų progą kandidatui įgos puola Madridą iš pie- _ §v Tėvas šiomis Seno?i
t' - v ? J
sukite savo laikrodžius
Į nuomonės. Jie palaikė Etn nnw n p-pn Molą vaSV' levas slomis dieno .jOS salininkų iš kitos,
rodyti delko jo vardas tu-; vieną valandą atgal.
Italijos
atstovai
būtinai
thiopijos pusę ir skaitė,
dovaujama kariuomenė iš mis Pakėlė L?8 A“geles|
būt
retų būti balsavimų sąra
, kad Tautų Są- kad Ethiopijos klausimas
šiaurės. Suktelių vadai
raudonieji išdaužė
še.
pasiryžę savo planus vyk- J1S taipgl *Steife Sa^ Die- junga prašalintų iš posė- Tautų Sąjungoje tebėra
Vadinasi, didžiosios par VIENUOLYNO LANGUS
dyti nežiūrint kalbų, kad 5jont
ir Fr’s. ------------------------------ neišspręstas.
tijos jaučia pavojų.
PRANCŪZIJOJE
RAUDONIEJI SUS- ; Tautu Sąjungos preziraudonieji tariasi pasl- ,
Raudonieji taip pat skyn°
vyskuprjes
pavestos
PROGDINO
UŽTVANKĄ ! diumas' buvo pavedęs Emuoja prieš Union party Lyon, Prancūzija —Gau
^uoti. Sakoma, kad prez. £,og Ąnge|es arkivyskupi’ thiopijos atstovų kredenManuel Azana yra linkęs jai
Tėva3 paaiškino,
lškln‘į ;
Pietinėse valstybėse. Jie ja raudonųjų puolė katali
jai. šv
Šv. Tėvas
Madridas, Ispanija — I cijalus patikrinti komite
pasiduoti, o raudonųjų kad permainos padarytos
bando suskaldyti Union kų vienuolyną Venissieupremieras Francisco Lar-, ddt0 kad Kalifornijoje Raudonųjų kariuome n ė tui, kuris peržiūrėjęs re
party. Bet vargšams ne- xe ir akmenimis išdaužė
<
komendavo palikti Ethiovyksta, Darbininkai žino, langus. Spėjama, kad rau
?7^balIer0 gneztai prle’ katalikų skaičius žymiai susprogdino Alberche už pijos
atstovus posėdyje ir
tvanką prie San Martin de
kad tik Union party prog- donieji tai padarė, many Kun. Juozapas Stašaitis sinasi.
padidėjo.
Valdeiglesias, kuris yra 36 to klausimo neduoti Pa
Sukilėliai sukoncentravo
rama jiems yra remtina. dami, kad vienuolyne vyk(salezietis)
savo pajėgas ir energingai RAUDONŲJŲ VALDŽIA mylios nuo Madrido. Už sauliniam Teismui.
; sta dešiniųjų susirinki
Liepos 5 dieną, š. m., puola raudonuosius, kad, ĮSAKE NUŽUDYTI VI- tvanką susprogdinus, van Taigi Tautų Sąjungos
TRŪKSTA MAISTO
mas. Raudonuosius nuvijo
MADRIDE
atvykę automobiliais vežti Torine, Italijoj tapo įšven paimti Toledo ir išgelbėti SUS PASISLĖPUSIUS duo užliejo miestą, kur atstovai priėmė rekomen
Seseris, vienuoles į koloni tintas kunigu jaunas lietu dar išlikusius gyvus žmo ALCAZARA TVIRTOVĖJ buvo sukrautą sukilėlių dacijas 39 balsais prieš 4.
Madrid, Ispanija—Mais jas. Policija kol kas kalti vis iš Lietuvos kun. Juo nes, kurie buvo pasislėpę
daug amunicijos ir ginklų. Prieš balsavo tik Austri
Toledo,
Ispanija
—
Rau

to trūkumas visur jaučia ninkų nesurado.
zapas Stašaitis, salezietis Alcazarą tvirtovėje, nuo
Vadinasi, raudoni e j i ja, Albanija, Vengrija ir
mas. Mėsos beveik nėra, o Tas parodo, kad raudo vienuolis. Kun. Juozapas raudonųjų, kurie žiauriau-! donųjų valdžia
vaWz‘a !isakė
sake, savo
savo griebiasi įvairiausių prie Ekuadoris.
jei kur ir yra, tai labai nieji komunistai ir Pran Stašaitis pradinius ir auk 1 siu būdu išžudė tūkstan- įdėliams nužudyti iki pa- monių sutrukdyti sukilė Kredencijalų Komiteto
skutiniojo visus žmones,
mažai. Jeigu nori gauti cūzijoje pradėjo terorą.
štesnius mokslus ėjo Šėtoj čius nekaltų žmonių.
liams užimti Madridą. Bet pirmininkas, darydamas
kurie
dar
išliko
gyvi
Alšmotelį jautienos, tai turi
ir Kėdainiuose, o aukštuo Raudonųjų karinės jė
vargiai jiems pavyks, nes pasiūlymus, pareiškė, kad
išstovėti eilėje 4 arba 5 VOKIETIJOS NACIAI sius mokslus baigė Tarp gos taip pat susistiprinu- cazara tvirtovės griuvė sukilėliai smarkiai varosi tie pasiūlymai daromi tik
valandas. Kiaušinių taip
tautiniame Saleziečių Ins sios puola sukilėlius, bet siuose, kad sukilėliai paė pirmyn pietinėje Madrido, šiam Tautų Sąjungos po
GAVO
SLAPTUS
mę šį miestą ir tvirtovę
pat trūksta. Tik po du
titute, Torine, Italijoj, kur veltui, sukilėliai žygiuoja rastų
dalyje. Sukilėliai, matyt, sėdžiui.
ĮSAKYMUS
tik
griuvėsius
ir
kiaušiniu leista parduoti
ir buvo įšventintas kuni pirmyn.
juose sukilėlių simpatiza- nori apsupti Madridą VOKIETIJA GAL GAUS
vienam kostiumieriui. Cu
gu.
Taigi išrodo, kad sukilė
taip, kad nė vienas iš rau
Berlynas, Vokietija
lavonus.
kraus, sviesto ir kitų kaiPirmas iškilmingas šv.; liai greitu laiku paims To torių
donųjų vadų negalėtų pa ISPANIJOS AZORES?
Bet
raudonųjų
bude

kurių produktu visai ne Milijonai vokiečių nuo
mišias kun. Juozapas at- ledo, o no to ir Madridą.
bėgti.
galima gauti. Pieno šiek iki 45 metų amžiaus gavo i našavo Lietuvoje, o Ame- Sukilėliai užėmė Torijos liams dar nepavyko visų
Londonas, Anglija —
tiek gauna, bet labai pras slaptus Įsakymus būti pa- rikoje irmas jįkilmingas ir Maąueda. Mūšiuose la- pasislėpusių Ale a z a r a
Parliamento
darbo parti
tvirtovėje paimti, o čia su ISPANIJOS RAUDONU- jos atstovai, sugrįžę iš Is
siruosusiems karui, kada mįšfas £tnažaus §v. Rosko
tą.
pa- T> 5< Cm
KARINIAI
LAIVAI panijos, praneša, kad jie
tik bus pašaukti. Įsaky ----------------------------------i bai daug raudonųjų žuvo, kilėliai sustiprintomis
_
.< I’."
enZIT
lietuvių
parapijos
bažnyPraneša,
kad
Lerida,
KaPASIDAVĖ
SUKILĖ

jėgomis puola raudonuo
muose pažymėta, kad kaip
sužinoję nuo Ispanijos
čioje,
Montello,
Mass.
pas
talonijos
apskrityje
rauLIAMS
tik bus paskelbta mobili
sius, ir bile valanda gali .
raudonųjų laivyno departzacija, bus nurodyta vieta i kun. J. Švagždi, LDS Cen- donųjų garizonas sukilo; įžengti i Toledo ir į Alcamento ministerio, kad Is
kur vykti. Kiekvienas to tro
nį Pirmininką,d sekmadie- kad ana'rkistų - sindikalis- zara tvirtovę ir išgelbėti, Lisbon, Portugalija — panijos sukilėliai pažadė
.,---- 11 vai. {y vadovybė atšaukė savrf
; pasislėpusius vyrus, mote- šiomis dienomis penki Iš
Athol, Mass. — šiomis amžiaus vyras, gavęs įsa- 1.x
i miliciją iš Katalonijos ris ir vaikus nuo raudonų- paniios raudonųjų val- ję Vokietijai už teikiamą
kymą,
turės
vykti.
Jeigu
i
y
jiems paramą atiduoti Cadienomis sugrižo iš Lietu
Po šv. mišių Romuvos fronto, ir kad Barcelonos
; džios kariniai laivai iškėlė Į nary salas ir Italijai —
vos kun. P. Juraitis, Šv. kuris nepaklausys, tai bus parke, Montello, pp. Kerei- autonominė valdžia baigia jų kruvinos rankos.
Pranciškaus lietuvių para- baudžiamas karo teismo šiai, primicijanto
BRITU UNIJOS ATMETĖ balt^ vėliavą, kaipo ženk-’ Baleric salas. Šios žinios
dėdė griūti.
aštriausia
bausme.
piios klebonas.
ruošia pietus naują vie________
kad Jie pereina į suki-| nėra patvirtintos ir todėl
BENDRĄ FRONTĄ I
_______
lėlių pusę, kurie stovėjo gali būti tik raudonųjų
Parapijiečiai, sugrįžimo
nuolį kunigą Juozapą Sta- GUB. CURLEY AUTORAUDONIEJI
SUŠAU

Anglija^—
—Bri-*
Bri- Tangie
Tangierr uoste,
uoste.
i nropoganda
Plvmouth, Anglija
prop’a, sekmadieni, rugsė
šaitį pagerbti.
MOBILIU NELAIMĖJE
DĖ 33 KARININKUS
jo 27 dieną rengia šaunią
kunigą Juozapą Stašaitį
tų Pramonės Unijos kon
vakarienę, parapijos sve
Į pagerbti.
Dighton, Mass. — Rug grese delegatai atmetė patainėje. Vakarienė buvo Barcelona, Ispanija —
Po iškilmių Montello, sėjo 24 dieną, apie 1:30 siūlvmą suvienyti Britų
rengiama spalių 4 d., bet Raudonųjų “Li a u d i e s Mass., kun. J. Stašaitis vai. rytą, gub. James M. I darbo ir Komunistu partiklebonui ankščiau sugrį Fronto” tribunolas nutei- vyksta į Cicero, III. pas Curley, važiuodamas sąvoką ir sudaryti Liaudies
Komunistai Maskvos įsakymus pildo. Jiems buvo
žus negu buvo numatyta, sė mirtimi 33 karininkus, savo brolį p. Stašaiti automobiliu, kurį vairavo Frontą.
vakarienė atkelta i ši sek rugsėjo 18 d. Bausmė tuo- kurio sūnus buvo atvykęs vjo šoferis,
.. __ , iš Fall River, Anglijos darbininkai de- įsakyta žodžio Komunizmas nevartoti, tik jo mokslą,
•
i
*__ 1kampanijos,
_ __ *
* » «legatai
. • aiškiai
• • pamatė.
« — ! prisidengus patrijotizmo ir darbininkų užtarėjų
madieni, rugsėjo 27 d.
jau buvo įvykinta.
net į New Yorką savo gi- rinkimų
laiTaigi visi, kurie jau tu-į Liaudies teismas nuteisė minaičio kunigo pasitikti, mingai išliko nesužeistas, kad komunistai, gavę iš skraiste, visu smarkumu varyti. Tuo būdu Prancūzi
rite įsigvię vakarienės bi kitus 4 karininkus mirti- Jiedu kartu atvyko į Mon- kada jo automobilius susi- Maskvos įsakymą pakeisti joje ir Ispanijoje gimė “Liaudies Frontas”. Tokio
_• •ir Jtuojau
•
-X—
H _ •ir TTT
• ____ J
V— su «kitu.
• « Gub.
1 Curlev talftiką,
. .a...
• “fronto” įsteigimui Amerikoje komunistai nuo senai
buvo —sušau
 Atello,
lietą spalių 4 d., ateikite i mi
W. T""*Bridgewater,
mušė
meilinasi• prie
vakariene šį sekmadienį, dyti.
kur gyvena kun. Stašaičio grįžo i namus kitu auto- darbininkų, kad juos galė- aktyviai darbuojasi, dabar jau viešai pasisakė, kad
Madrid, Ispanija—‘Liau dėdė d. Kereišis.
rugsėjo 27 d.
mobiliu.
' j tų išnaudoti kruvinosios prieš kitus prezidento rinkimus, 1940 metais, jie pil
Vakarienės programoje dies Fronto’ tribunolas Tš Cicero. UI. kun. Sta Vairuotojas automobilio, Maskvos diktatūros šie- nai tikisi savo galybę parodyti. Būtų neišmintinga ra
minti save, kad Amerikoje niekados neįvvks tai, kas
dalyvaus Naujosios An- nuteisė mirtimi Ratazi Sa- šaitis vyksta i Saleziečių kuris susimušė su gub. kiams.
gliios Apskričio Vargoni lazar Alonso, buvusį vi aukštesne mokykla. Gn- Curlev automobiliu, tapo Anglijoje komunistai ne dabar dedasi Prancūzijoje ar Ispanijoje. To mes neiš
ninku choras ir vietinis daus ministerį už tai, kad shen, N. Y. mokytojauti. sužeistas ir nuvežtas ligo- turi pasisekimo darbmin- vengsime, jei nebūsime pasiruošę atremti komunistų
šios šalies darbi- antpuolms.
choras.
Atholietis. jis būk buvęs aktyvus su Jaunam Kristaus Vvnv- ninėn.
1 kuose. C__
kilime ir taipgi dalyvavęs1 ne darbininkui. kun. Juo- Massachusetts valstybės ninkai turėtų imti pavyzBELGIJOS KATALIKAI
Asturias sukilime spalių zanui Stašaičiui linkime noliciia sako, kad vienas dį iš Anglijos darbininkų ;
Toks sąjūdis prieš Katalikų Bažnvčią ir krikščiomėn. 1934. Jis taipgi su- sveikatos ir ilgiausių me- iš susimušusiu automobi- ir komunistus šluoti lauk niškaia civilizacija verčia visus katalikus i katalikišLIETUVON
šaudytas.
tu!
liu važiavo ne savo pusėie, iš organizacijų.
j ka bendra frontą. Belgijos katalikai tai siekia. Šau
Per
kiami savo vvskunu. jie šiomis dienomis susirinks į
Malinęs miestą. Belgijoje, antarti šių dienu klausimus
DARBININKO
* ir išaiškinti Bažnyčios mokslą. Šio amžiaus gyveni
-LAIVAKORČIŲ
mas bus nuoduomiai išdėstytas. Krikščioniškojo gy
venimo principai ir socialinis Bažnyčios mokslas bus
plačiai išaiškintas: komunizmo pragaištingas moks
'^JL^tarnzvimav
las ir kaip katalikai turi kovoti prieš Dievo ir žmoni
jos civi’izaorios nrieša, bus nurodyta. Taigi galima
: tikėtis, kad tas Kongresas sudarys katalikuose vie! ningą veikimą.

Sukilėliai Arti Madrido
NAUJAS KRISTAUS
DARBININKAS

EthiOpįj 3 Laimėj 0
Tautų Sąjungoje
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SUGRĮŽO iš LIETUVOS
KUN. JURAITIS
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Katalikų Kongresas
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RUGIAPICTES PABAIGTUVIŲ VAINIKAS. Tokius vainikus dabar pina Rytų Lietuvoje. Jie nupinti iš tik ką nupjautų rugių.
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KONGRESO NAUDA
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Belgija, kai žinome, yra nedidelė Šalis. Bet jos
gyventojai, katalikai yra veiklūs. Katalikai toje šaly(Tęsinys 5 pusi.)

Penktadienis, Rugsėjo 25, 1936
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GERB. KLEBONŲ ŽINIAI V ĮVAIRŪS SKELBIMAI

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

VIETINĖS ŽINIOS

GARSIAKALBIAI

STANLEY’S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

LANKĖSI

TEL. SO. BOSTON 0558

Atvykau Amerikon pa
dėti gerb. Tėveliams dirb
ti dvasinį ir tautinį darbą,
taigi šiuo pranešu, kad e-j
su pasiryžęs patarnauji
gerb. kunigams klebonams
su novenomis, rekolekci
jomis, misijomis ir kito
mis paskaitomis.
Norintieji mane pakvies
ti malonėkite, gerb. klebo
nai, kreiptis šiuo adresu:
175 High Str., Brooklyn,
N. Y. Su pagarba,
Kun. M. Brundza. Į

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
»

JUOZAS M. DILIS

| Munchbacks atnaujintame
LAIKRODININKAS
je 492 E. 7th St., So. Bos
MIKE
parke, Beech St.,•> Roslin- liavo klebonas kun. Pran
ton, Mass.
ciškus Virmauskis.
Už
Parduodu įvairiausios .rū
“Darbininko” Redakci- dale, Mass.
Rugsėjo
23
d.
š.
m.
mirė
Šis
parengimas
tai
bus
šies auksinius ir sidabrinius
grąžų pasidarbavimą, o yjoj lankėsi šiomis dieno
Juozapas Vincas Lukša, tikra įspūdinga naujienydaiktus. Taipgi ir pataisau.
pač
už
nuoširdų
visų
atsi

mis iš Lietuvos atvykęs
Rugsėjo 28 d., 7:30 vai. lankymą šio vakaro pa! gyv. 15 Brewster St., sa-. bė, nes programa bus la
366 W. Broadtvay
kun. Juozapas Stašaitis,; vakare, 492 E. Seventh St.
vo namuose. Laidojamas bai įvairi. Bus duodamos
rengimo
vadas
kun.
K.
So. Boston, Mass.
lydimas jo dėdės p. Kerei- parapijos salėje, įvyks
šeštadienį, rugsėjo 26 d. dovanos už gražiausi ir
Jenkus
reiškia
nuošir

šio iš W. Bridgewater ir LDS. 1-mos kp. susirinki
iš Šv. Petro lietuvių par. keisčiausį kostiumą.
sūnėno p. Stanislo v o mas. Visi nariai kviečiami džiausią ačiū. Kleb. kun. bažnyčios, šv. Juozapo ka- Šiame baliuje gros gar
Stašaičio iš Cicero, III.
dalyvauti.
Kp. Pirm. Pr. Virmauskis irgi nuo! puošė.
sus Don Russel’s orkes
širdžiai dėkoja visiems už
Trečiadienį, rugsėjo 23
Paliko nubudime žmoną tras lietuviškus ir anglišMUZIKAS
d. lankėsi J. M. pralotas Rūgs. 29 d., 730 vai. va parėmimą bendrų parapi Oną (Sadauskaitę), ketu-1 kus šokius.
jos
reikalų.
Rap.
J. Miliauskas iš Duryea, kare, bažnytinėje salėje,
RAPOLAS JUŠKA
i
rias dukteris ir du sūnus.1 gėrimų. Todėl visus kviePa., lydimas kun. P. Juš- I W. 5th St. So. Bostone,
ŠURUM BURUM
čiame, senus ir jaunus, į Tik pagalvokite į balių
------------Moko muzikos, piano |
kaičio, Cambridge lietuvių bus rodomi iš Lietuvos Šv. Kazimiero R. K. dr- TŪKSTANTIS NEGAU šį balių atsilankyti. Būki i ir į koncertą, į tą metinę
parapijos klebono.
Garsiniai Judami Spal- ja rengia “Šurum Burum”
me su jaunimu, jaunimas visų parapijiečių sueigą į- ir dainavimo. Specia- |
NA PENSIJŲ
' vuoti paveikslai. Pelnas rugsėjo 26 d., Lietuvių Sa
bus su mumis.
Rap. žanga tik 50 centų. Tad iš les pamokas duoda ✓
lėje, E. St., kampas Silver Bostone apie tūkstantis
vaikams.
anksto įsigykite tikietus.
Sekmadienį, rūgs. 27 d., j parapijai.
Street. Viršutinėje salėje žmonių, sulaukusių virš
Nuoširdžiai visus ir visas
1:30 vai. po pietų, Šv. Pet
Adresas:
$
Rūgs.
30
d.,
7:30
vai.
v.,
i
gros
Al
Stevens
orches

iš visur — Cambridge aro bažnyčioje, įvyksta ber
65
metų
amžiaus,
negali;
98 Tonavvanda St.
Šv. Petro bažnyčioje, pra tras, o apatinėje salėj bus
pylinkės kviečia į Cam-j
naičių - mergaičių sekma sidės
gauti
pensijų,
nes
iš
jų'
Dorchester, Mass.
Pranciškonų metinės lietuviški muzikantai. ‘ŠuBALIUS
~
”
bridge Balių, spalių 12 d.
dieninė mokykla. Mokys rekolekcijos
vieni
negali
gauti
gimimo
ir Šv. Teresės rum Burum’ metu bus pri-' reko'rįųfkfti’negll?įrody" Nekalto Prasidėjimo lie 8 — 12 P. M.
Tel. COLumbia 8053 |
Kvieslys.
Seserys Jėzaus Nukry
Tridienis.
įmami .nauji nariai nupi-; o kad jie gyvena šioje tuvių parapijos metinis
žiuoto, iš Cambridge, Magintu mokesniu. Nuo 18 i- valstybėje, o dar kiti ne-į balius šįmet įvyks spalių
r
MIKE
sschusetts.
vai.
vaSpalių 1 d., 7:30
ki 25 m. be įstojimo; nuo gali įrodyti, kad jie yra j 12, Kolumbus dienos va
kare, Šv. Petro bažnyčio 25 iki 45 pusę įstojimo.
Po sumai ir palaimini-; je, prasidės Šv. Rožan Nepriklausantiems prie šios šalies piliečiai. Taigi kare Eikš Ballroom salėje, Steponas Pociūnas, gyv.
NESMAGUMAI
kol jie to neįrodys, jie ne Centrai Square, Cambrid 1025 Cambridge St. rugsė
mo su Švenčiausiu įvyks; čiaus pamaldos.
Jei turi nugaroje skau
šios
draugijos
yra
gera
ge. Orchestras paimta vie jo 20, po ilgos ligos mirė<
smų, akmenis, iir kitopaskutinis sezono išvažia Galima prisiminti, kad proga prisirašyti. Įžanga gali gauti pensijų.
kias chroniškas ligas,
nas iš geriausių Naujoje Palaidotas su bažnytinė
vimas vadovybėje Lietu Popiežius Pijus XI, rūgs. į ‘Šurum Burum’ vakarą:
pasitark tuojau.
MANO TRYTMENTAI
BROCKTONO FERUOSE Anglijoje. Jie patenkins mis apeigomis rugsėjo 23.
vos Dukterų draugijos ir 4 d.r 1927 m., yra suteikęs
staiga pagelbės ir pravyrams
35c.,
moterims
25
—
—
—
—
—
—
—
DALYVAVO IR LIETU- jaunus ir senus, mažus ir
I
Moterų Są-gos kuopos, visuotinius atlaidus, pa
šalins visus nesmagucentai.
Širdingai visus
mus.
SVEČIAI
VIAI
didelius — visi šią orkes
Jei turi Bright's ligų,
prastomis sąlygomis, vi kviečia komitetas.
Praeitą savaitę pas kun.
trą išgirdę bus linksmi.
cukrinę, inkstų, ar tul
siems kurie viešai prie įžies nesmagumus, pasi
I ••«••*()••«(••<>•••(>•••)•••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••«•••••[•)
Brockton, Mass. — Pe Gaspadinės jau seniai Juškaitį lankėsi lietuvis
tark tuojau -su manim.
statyto
švenč.
Sakramen

Benediktinas
kun.
Baraus

ruošiasi
:
kepa
pyragus,
Tel. S. B. 2805-R =
t
reitą savaitę nuo rugsėjo
to atkalbės dalį Šv. Ro
r
kas ir lietuvis AugustijoLIETUVIS
14 iki 19 dienos įvyko kemxsa d^as.’
žančiaus.
I
I
nas
kun. Juozaitis. Šią sa Valandos-. Antradieniais, ketvirta
pūstus.
Vienu
žodžiu,
jos
Brocktono fėrai. Fėruose
Prisiekęs Advokatas
Tą pačią dieną, po pįptų
ir šeštadieniais 10—12 ry
ruošiasi kuostropiausiai, vaitę J. M. Prel. kun. J. dieniais
dalyvavo
ir
lietuvių
gru

te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
ir
vakare
bus
klausomos
Išegzaminuoju akis j
pė su savo tautiniais iš kad visus į balių atėjusius Miliauskas iš Durea, Pa. V- niais 10—12 tiktai. ----- ■ ----- y
priskiriu
akinius j išpažintys prieš pirmą mė
kreivas akis sititie- : ;
ir programa. gražiai priimti, pavaišinti
Veda visokias provas. Daro vi dirbiniais
sinu ir amblijoniŠ- Į \ nesio penktadienį.
NEĮVESTUOK PINIGŲ
a koše
(aklose) akyse sugrąžinu | /
Lietuviai laimėjo pirmą ir sočius namon išleisti.
sus legalius dokumentus
NEIŠTYRUS
šviesų
tinkamu
laiku.
dovaną; italai antrą, o Vyrai irgi neatsilieka.'
1i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į !
817
E
St.
(kampas
Broadway)
Spalių 4 d., 2 vai. po pie
lenkai trečią. Lietuviai tu 1 Jų užduotis, kad nė vienas
BAKERY
South Boston, Mass.
447 Broadway, South Boston Į tų, Municipal Building sa
Savininkai:
Jeigu
kas
reikalautų
pa

rėjo
du
kambariu.
Vienas
į
balių
atėjęs
neužtrokštų.
E
lėje, Broadway, So. Bos Telefonas: Šou Boston 2732 kambarys vaizdavo seno ! Jie galvoja iš kur par sirašyti arba ištraukti
J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa Iš geriausios rūšies miltų
Namų: Talbot 2474
ton, Mass., įvyksta Vil
vės Lietuvos bakūžę, o ki-. traukti geriausių gėrimų. kortą “laimėjimui sklypo juodų
ir baltų duonų. Reikalaukite
niaus Gėdulos Dienos,
tame buvo išdėta įvairūs Ar ne priseis iš Prienų žemės”, tai žinok, kad krautuvėse North Brightoij.Bąkery
(spalių devintos dienos)
duonos su raide “S”.
išdirbiniai. Lietuvių gru “rogučio” parsitrau k t i. pirm negu pasirašysi arba
(SEYMOUR)
I ap vaikščiojimas —prakal
pei vadovavo p. O. Kašė Cambridge Bottling Co. ištrauksi jau būsi “laimė North Brighton Bakerv
Lietuvis Gydytojas
bos ir koncertas.
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
taitė ir Dr. Vaitkus. Rap. daro specialų toniką.
jęs”. Bet ar laimėjai?
Taipgi priskiria akinius
(GRIGALIŪNAS)
Tel. Stadium 8411
Apart skanių valgių ir Kiekvienas žmogus, ku
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
I
Spalių 5 d., 7:30 vai. va
I
ADVOKATAS
PASKOLINK
KOSTIUMĄ
gėrimų,
linksmų
šokių
bus
nuo 2 iki 4 popietų, nuo 7 iki 9 vak.
ris ištraukia arba pasira
kare, šv. Petro bažnyčioje
dar ir trumpas, bet nepa- šo “laimėjimo” korčiukę
Tel. South Boston 2712
598 East Broadway,
prasideda moterų - mergi
Kitą šeštadienį, spalių 3 prastai gražus koncertas, “laimi”. Tai tik būdas pri
534 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
nų misijų savaitės pamal
SOUTH BOSTON, MASS.
d.,
įvyksta didžiulis L. Vy- Parapijos choras, muzikui sivilioti žmogų. Prisivilio
Tel. 1761
Room 3
dos.
čių 17 Algirdo kp. Kostiu- M. Karbauskui vadovau- ję stengiasi įtraukti žmo
Residence:
S1
mų
balius, parapijos
salė- jant, išpildys programą.
SŪNŪS
So. Boston 0823
Šią savaitę pp. V. J. Jak 16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048
Žmogus, kuris
- --------- —----------------------------------------------------------------------- - --- ---- ----------- gų giliau.
i Tel.
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
' LIETUVIS DANTISTAS
štai atostogauja Nev/
“laimi sklypą žemės dy LIETUVIŲ GRABORIUS
IR
i Hampshire Valstyb ėję,
kai”, gauna pranešimą,
BALSAMUOTOJAS
Tel. So. Boston 3520
kalnuose. Kiek laiko atgal
kad jis “laimėjo”, ir kad
TURI NOTARO TEISES
Arti Municipal Building
p. Vladas Jakštas buvo
tik
reikia
sumokėti
$70
ar
254
W. Broadway, So. Boston
525 E. Broadway, S. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
pavojingai sužeistas, bet
$80
už
peržiūrėjimą
popie

DARBININKO
NAME)
Ofiso Valandos
St., Brockton, Mass.
Dievui dėkui jis išsveiko
866 Broadway,
rų advokatui. Kada žmo 113 Ames
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
Tel.
Brockton 390
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
ir dabar išvyko sustiprinti
gus nuvažiuoja pasižiūrėti Gyven. vieta-. 838 Dorchester Avė.
South Boston, Mass
sas uždarytas sukatos vakarais ir
Tel. Columbia 2537
savo sveikatą. P-nas Vla
nedSldieniais, taipgi seredomis nuo
“laimėtos žemės”, pamato,
12-tos dienų uždarytas.
das
Jakštas
yra
biznie

kad netinkama, neprieina
Taipgi nuimu ir X-Ray
I «••• tt ttt ttt•• >mmf ••«•••••••«•••••• m<mH«wimi«HttiMM»ttitQ rius. Turi bučernę ir groma. Tai jau taip sutaisyta.
sernę 308 W. Fourth St.,
Žmogus atsisako “laimė
kampas D St.
Lietuvis Dantistas
tą žemę” imti, kad ir “dy
(KASPERAS)
kai
”
.
Tada
skymeriai
pra

Lietuvis Graborius ir
P-nas Antanas Peldžius,
REAL ESTATE
deda
siūlyti
kitą
sklypą,
Balsamuotojas
(GALINAUSKAS)
Darbininko administrato
INSURANCE
TURI
NOTARO TEISES
už kurį reikalauja daug
CONSTABLE
Tel. So. Boston 2300
rius, grįžo iš New Yorko
494 East Broadway
Justice of the Peace
daugiau pinigų, bet sutin
pilnas gražių įspūdžių.
414 Broadway, So. Boston
Visokios rūšies apdrauda ir tei
South
Boston, Mass.
ka atrokuoti tą sumą kiek
singas patarnavlmna.
«
Ten sutiko nemažai pažįs
Tel. ŠOU Boston 1437
Ofisas atdaras nuo 10 Ik! 12 vaL
yra “vertas laimėtas”
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
Residence: 158 W. 7th St.
E. Broadwa.y, So. Boston
tamų ir iš tolimųjų koloni 598 Tel.
nuo 6 iki 9 t. vakare; šventų dienų
Šou. Boston 1761
Tel. ŠOU Boston 3960
sklypas.
pagal susitarimų.
jų, kaip tai: p. L. Šimutį,
Patarnavimas
Dieną ir Naktį
Residence:
Taigi jei pavyksta žmo
dienraščio “Draugo” re 120 Marine Rd., So. Boston
gui įkalbėti, tai skymeriai
Namu tel.: Šou. Boston 2483.
daktorių
iš
Chicagos
ir
ki

Tei. So. Boston 2660
tik delnus trina, kad pavy
tus.
Tel. South Boston 0815
ko mesta meškere pagauti
Lietuvis Dantistas
SALTONSTALL STOJA UŽ TAUPUMU
Tetaptame
PUPŲ PRAMOGA GRA
SO. BOSTON
Du metai atgal, kada ėjo rinkimai du buvusieji žuvelę.
Pirm, negu įvestuosi pi
1058
ŽIAI PAVYKO
respublikonų lyderiai—kalbėtojas Leverett Saltonstall
Graborius - Balsamuotojas
ir Valstijos sekretorius FrederiS W. Cook. kurie pasi nigus į žemę ar ką kitą
251 W. Broadway, So. Boston
BAY
VIEW
gerai
ištyrk.
Trečiadienį, rugsėjo 23,
likę valdžioje kovojo ir tebekovoja prieš tuos, kurie
Ofiso valandos nuo 9 Ikt 12. nno
Pasiteirauk savo įštai- Patarnavimas dienų ir naktį
MOTOR
SERVICE
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
8:00
vai.
vakare,
492
E.
bereikalingai
švaisto
valstijos
pinigus.
Mr.
Leverett
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.
Fanerai Home ir Res.
8TUDEBAKER
7th St., parapijos salėje įSaltonstall buvo priešingas sumanymui išleisti bonus, | gose arba ir svetimtaučių,
Sobatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
ypač
Boston
Bėtter
BusiNedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.
564 East Broadvray,
Automobilių ir Trokų
vyko Pupų ir pasilinksmi
kurie būtų kainavę valstijai $9,000,000.
(pagal sutart])
ness
biure,
80
Summer
St.
Agentūra.
So. Boston, Mass.
nimo pramoga, kuriai va Taisome visokią Išdlrbyačiij auto
Mr. Leverett Saltonstall yra respublikonų kandi
Boston.
dovavo kun. K. Jenkus. mobilius. Taisymo Ir demonstravi datas į gubernatoriaus padėjėjo vietą. Respublikonai
Tel. Trowbridge 6330.
Pramoga buvo puikiai pa mo vieta:
statydami jį į šią atsakingą vietą neapsirinka, nes jis
1
Hamlin
Street
ruošta. Dovanų pupų gitikrai yra tinkamas užimti tą vietą. Jis būdamas leir E. Eighth St.
P. J. AKUHEVICH IR SŪNŪS
Iiukingiems žaidėjams bu
gislatūroje visuomet kovojo už pagerinimą žmonių
(SOUTH BOSTON, MASS
vo puikių pasirinkimui. Joe. Kayočiuruu ir Peter Trečiokas darbininkų būvio.
GRABORTTTS .- TTNDFRTAKFP
(REPŠYS)
GRABORIUS
UNDERTAKER
•aviniokai
Parengime
darbavosi
vy

Mr.
Leverett
Saltonstall
mėgsta
liuoslaikį
pralei

LIETUVIS GYDYTOJAS
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
čiai, choras ir sodaiietės. PARSIDUODA geram stoty. stą savo kaimynų ir šeimos tarpe. Jis turi žmoną ir
i Oiiao Valandos: 2—4 ir 6—8
SO. BOSTON, MASS.
P-nia Gailienė padovanojo Starkaus išdibystės pianas. Su penkis vaikus. Jis yra labai malonaus būdo ir mėgstąs 258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth Boston 4486.
puikų pyragą dėl to vaka pianu parsiduoda apie 60 rolių padaryti žmonėms ką nors gero. Taigi, atėjus balsavi
278 Harrard Street,
Buvo muzikos. Dėl informacijų praJo- mams atiduokite savo balsą už Mr. Leverett Saltons- BROCKTONO OFISAS:
kamp. Inman arti Centrai Sq., ro “sweepstake”.
Tel. Brockton 4110
giliukingas išpardavimas ma kreiptis j “Darbininko”'ad tall, respublikonų kandidatą į gubernatoriaus padėjė 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
Cambridge, Mass.
blankietų, kuriuos kontro- ministracijų.
jus.
____ <
’Skl.
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CAMBRIDGE, MASS.
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INKSTŲ IR TULŽIES

DAKTARAI

ADVOKATAI

optometristasĮ

Dr. Grady, 3278^“"^.

t
I

JUOZAS B. GAILIUS

t

NORTH BRIGHTON

X
gjrtl

—
-i

1
1

DR. J. LANDŽIUS

JOHN J. GRIGALDS

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS ir
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DR. M. V. CASPER

ADVOKATAI ŠALNAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JOSEPH W. CASPER

BRONIS KONTRIM

DR. S. A. GALVARISKI

t

A. L KAPOČIUS

0. A. ZALETSKAS

l

JOHN REPSHIS, M. D.

i

>

Jd^k-adieiiis. Rugsėjo 25, 1936
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DARBININKAS

ĮVAIRIOS žinios
Darbininkų Radio Programa

Augusto Išpardavimo Likusių KAILINI

DIDELIS NUPIGINIMAS

šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 2 vai. po pietų iš
WC0P, Bostono radio stoties Naujosios Anglijos lie
tuviai vėl turės progos klausytis gražių lietuviškų
dainų, muzikos ir kalbų. Programą išpildys p. Margareta Grybaitė, dainininkė; p. Marijona Treinavičiutė,
muzikos mokytoja — pianystė ir pp. Usevičių orkes
tras iš Bridgewater, Mass.
Taigi šeštadienį, 2 vai. po pietų prašome pasukti
savo radio rodyklę ant 1120 kilocyckles ir klausytis
lietuviškos programos.

Rugpiūčio mėnesį I. J. Fox, didžiausia kailinių firma Ameri
koje turėjo didelį kailinių išpardavimą nupiginta kaina. Daugelis
lietuvių moterų ir merginų tuo nu piginimu pasinaudojo, bet dar bu
vo ir tokių, kurios neturėjo progos nupiginta kaina jų nusipirkti.
Iš pereito mėnesio yra likę didelio saizo visokių kailinių, kaip
tai: Raceoon, Hudson Seal, Muskrat ir kitokių, kuriuos dar galite
gauti rugpiūčio mėnesio išoardavimo kaina. Taigi, nevėluokite, atei
kite į krautuvę tuojau. Atėjusios į krautuvę klauskite p. Bernardo
Koraičio, lietuvio I. J. Fox atstovo, kuris lietuviams kuoširdingiausiai patarnaus. Tokių bargenų retai esti. Neatidėliokite!

tą šimteriopą atlyginimą.
Tikimės, kad mūsų men, kos maldos bus išklausy
tos, ir visi jūsų darbai ir
žinksniai palaiminti. Tad
širdingiausią dėkui taria
me visiems, ypatingai
I Gerb. Kunigui Juškaičiui
■ per kurio pastangas šis
piknikas įvyko, ir Kunigui
Plevokui, kuris uoliai dar
bavosi io pasisekimui.
į Taino-i dėkuoiame Brock
ton iečiams ir Boston iei čiams, kurie darbu, auko
mis, atsilankymu, ar savo
geru žodžiu prisidėjo prie
šio parengimo.
Visuomet jums dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus
Seselės.

n
dies Garment Workers uDYKAI STORAGE
nion, kuri nesenai pasiun
Kas pirks dabar per
tė $5,000.00 Ispanijos kru
B. Koraitį kailinius,
Anglų spaudoje tilpo ži viniems komunistams, ku
galės juos pasidėti ap
nių, kad Kongresas nubal rie tūkstančius nekaltų
saugos vaulte iki kitai
savęs pašalinti nuo viešų žmonių barbariškiaus i u
žiemai dykai. Naudoki
jų darbų visus ateivius, būdu nužudė ir nukankino
tės proga!
411 WASHINGTOiN STREET
kurie neturi nei pirmųjįi ir paskelbė kampaniją
=y
VVORCESTER, MASS.
pilietybės popierų. Bet tos tam pačiam kruvinam,
žinios nėra teisingos. Tie barbariškam tikslui surin
I
Browderis, Kominterno URAGUAJUS NUTRAU lietuviams, jų tarpe A. čiose, mokant lietuvių vai Sekmadienį, rugsėjo 27
sa, Kongresas kada svar kti $100,000.
stė skirti $1,425,000,000 Tiesa, Dubinsky užgin agentas Amerikai, savo KĖ RYŠIUS SU ISPA- 1 Starkui (dabar gydyt.) ir kus religijos ir uždarinė- d. įvyksta N. A. Lietuvos
NUA
k. lietuviams. Tada jis bu jant šv. Kazimiero D-jos Vyčių apskričio suvažiavi
viešiems darbams, priėmė čija, kad jis yra raudonų raporte Maskvai tarp kit
mas, Šv. Kazimiero par.
divizijos komisaras. skyrius.
pataisą prie to biliaus, jų simpatizatorius; jis sa- ko yra pasakęs: “Mes, ko
I vo
munistai,
galime
stoti
į
Montevideo, Uraguajus, Bolševikai tada atrodė la
svetainėje, Providence St.,
kad ateiviai, kurie nelega- ko, kad jis esąs griežtas
tokį
bendrą
frontą
su
dar

Worcester, Mass.
bai
suvargę,
už
pusbutelį
liai yra įvažiavę į Jung.
Į
—
Šiomis
dienomis
Madri

T
komunistų priešas, bet
Valstybes, būtų pašalinti i kaip jis gali pateisinti sa bininkais, remian č i a i s do raudonieji budeliai nu duodavo auksinį žiedą.
Kviečiame visų kuopų
žudė tris Seseris, vienuo Užkalbintas Putna buvo
nuo viešųjų darbų. Kada vo veikimą Jungt. Valst. Rooseveltą...”
narius ir nares atvykti ir
bilius pasiekė Senatą, tai į organizuojant ir stipri New Yorke susidarė les Uraguajaus konsulato paklaustas, kodėl, kaip
savo naudingus organiza
jis buvo pakeistas taip,! nant “liaudies frontą” ir kairiųjų darbininkų fron teritorijoje. Taigi dėl tos lietuvis, negrįžta į tėvynę New York (L.G.K.) — cijai sumanymus pareikš
kad visi nepiliečiai, t. y. Farmer Labor party ir pa tas, kurio tikslas veikti priežasties Uraguaja u s ir čia nedirba. Paaiškino, Talentingasis Liet u v o s ti suvažiavime.
neturinti nei pirmųjų po- Į siuntimą ir organizavimą politikoje ir tas “frontas” valdžia nutraukė visus ry kad “grįšiąs vėliau, kai skulptorius p. Petras Rim Taipgi nuoširdžiai kvie
pierų būtų pašalinti nuo i fondo Ispanijos kruvi pasiuntė prez. Rooseveltui šius su Madrido, Ispanijos ten apsidirbsią”. Tuo po ša atvyksta New Yorkan čiame į šį suvažiavimą
viešųjų darbų. Kaip tik. niems komunistu bude laišką užgiriantį jo kandi raudonųjų budelių valdžia kalbis ir nutrūko, primi spalių mėnesy. Jo kūrinių I Dvasios Vadus ir pašauSenatas priėmė tą patai-! liams. Pasmerkti Hearstą datūrą į prezidentus. Pre- ir savo atstovus atšaukė nus, kad lietuviams drą paroda bus garsiąjam Ro- lionis veikėjus ir profesisą prieš visus ateivius, žodžiais neužtenka.
sos ir švino taip pat ne erich muziejuje. — Mas- ionalus.
zidentas Roosevelt, gavęs iš Ispanijos,
Valdyba.
F.L.I.S. ir kitos organiza-; Be to, kad raudonieji tą laišką, parašė padėką
truksią.
Institute of United
I ter
ei jos pareiškė savo protes-; komunistai remia prez. už jo rėmimą rinkimuose, i
PAIEŠKAU Juozo ir
SUŠAUDYTUJU TUR Arts, 103 St. ir Riverside Antano Krikščiūnų. Pir
tą, kad tai yra neteisinga Roosevltą įrodinėją ne Tai toki vėliausi įvykiai
TAS KONFISKUOTAS Drive, lapkričio mėnesio miau Juozas gyveno 319
ir ateivius diskriminuo vienas Hearstas. Kun. politikos lauke.
pradžioje.
janti pataisa. Reikalavo , Charles Coughlin, NatioNew Yorke ruošiamoji į Windsor St., o Antanas,
Maskva, — Žiniomis iš
atšaukti. Atstovų Butas, l nas Union for Sočiai Jus- TRYS KARO LAKŪNAI
Maskvos, visas sušaudytų p. Rimšos paroda turės 282 Windsor St. Hartford,
gavęs Senato pataisą, ją tice prezidentas taip pat UŽMUŠTA ORLAIVIUI
jų 16-kos sąmokslininkų netik Lietuvoje, bet ir A-j Conn. Jų pačių ar kieno
atmetė, ir pasitarimuose savo kalbose ir laikrašty
SUSIMUŠUS
GEN. PUTNA ŽADĖJĘS turtas konfiskuotas. “Pra- merikoje jo sukurtus kū kito prašome apie juos
su Senatoriais sutiko pri įrodinėja, kad J. V. komu
mums pranešti. A. Jan“IŠVADUOTI LIETUVĄ” vda” sveikina sąmoksli rinius.
imti įstatymą, kad tik ne nistai gavo įsakymą iš
Į
kauskienė, 1911 Canalport
sušaudymą ir skel- 1
legaliai įvažiavę ateiviai Maskvos veikti ir balsuo Warwick, R. I. — Rug XX amžius paduoda ninkų
j Avė. Chicago, III.
(26)
rezoliucijas, kurias
I
būtų pašalinti nuo viešųjų j ti, kad būtų išrinktas pre sėjo 22 d. naktį trys armi daugiau žinių iš sovietų bia
siunčią tūkstančiai darbi
jos lakūnai užmušta, kada
darbų.
zidentas Roosevelt ir šiais bombinis orlaivis ore užsi-,1 Rusijos apie lietuvius, už- ninkų, entuziastiškai pri
Taigi nors ir pavyko a- metais. Vienam Hearstui
Nukryžiuoto Jėzaus Se L St. LIQUOR STORE
tardami
žygiui.
i
imančius
ten
svarbias
vieselės naudojasi šia proga Parduodam geriausius įvai
teivius diskriminuojantis gal ir nebūtų galima pati degė ir bekrisdamas susi-įi
mušė
Rhode
Island
valsty-,
tas.
Kongreso patvarkymas ši kėti, nes jis remia respu
NENORI SKIRSTYTIS I išreikšti širdingą padėką rių rūšių TONIKĄ, DEG
!
Dabartinis
sovietų
s-gos
bės
airporte.
Apie
10,000
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
karta prašalinti, bet tai v- blikonų kandidatą į prezi
savo geradariams, kurie
VIENSĖDIJAS
i aukščiausio teismo kolegi
žmonių
matė
tą
baisią
ka

Visokiose įtalpose: Bonkoms,
ra kaip perspėjimas, kad, dentus. Bet kun. Coughlin,
taip uoliai darbavosi rūgs.
jos
prokuroras
Višinskis,
Gorčiais ir Bačkomis. Visą U.
Šiomis
dienomis
lenkų
tastrofą.
ateiviai, kurie dar nėra iš kuris 1932 m. rinkimuose
13 dieną. Seserų ir mokyk S. firmą ir užsienio, pasirinki
reikalavęs 16 sušaudytų matininkai atvyko į Klei- los
siėmę nei pirmųjų ponie- rėmė prez. Roosevltą, žino
labui piknike. Džiau mas didžiausias ir įvnirinusins.
jų
trockininkų
mirties,
VESTUV fi M S,
šių
kaimą,
Rodunės
valse.,
LENKŲ
KUMŠTIS
VIL

ru ir kurie yra nusiteikę ką jis kalba.
giamės turėdamos tokius POKILIAMS,
NAMUOSE VAISRMS ir BA
mokėsi
drauge
su
lietunorėdami
tą
kaimą
skirs

gyventi Jun?. Valstybėse, Hearsto spauda įrodinė NIAUS LIET. SPAUDAI ; viais Palangoj ir Mintau
nuoširdžius draugus, ku LTAMS. Specialiai kainos su
tyti į viensėdijas. Kai ma rie nesigaili nei vargo, nei mažinamos. Pristatėm greitai ir
kad taptų piliečiais.
ja pačių komunistų kandi
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
joj. Palangoj jis
tininkai pradėjo projek
dato į prezidentus Brow- Lenkai vėl parodė kumš vienas iš pirmųjų pradė tuoti žemės sklypus nau jo laiko at jausti ir paleng 11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
derio raportu Maskvai ir tį Vilniaus krašto lietuvių jo lietuviškai kalbėti sioms sodyboms, susirin vinti mūsų darba. Naudo
damosi jūsų mielaširdinJ. STRIGUNĄ
i Maskvos instrukcijomis. spaudai, jie konfiskavo
ko apie 80-ties moterų bū gumu. melšime Dievo, kad 195Pas
maldą,
gerai
tenoru
gie

L
ST.,
SO. BOSTON, MASS.
Union party kandidatas l “Vilniaus Rytojaus” 69,
rys, reikalaudamas tuojau suteiktų jums Jo pažadedodavo
“
Šv.
Dieve
”
ir
k.
i prezidentus, William nr. Po to laikraščio konreligines lietuviškas gie nutraukti tą darbą, nes
JLemke savo kalboje Peo- ! fiskavimo buvo išleista
jos nenorinčios iš kaimo VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
smes.
ria, III. pareiškė: “Balsuo i antroji 69a nr., kurio pir
skirstytis kas sau. Pra
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
New York — Hearst jant už Rooseveltą yra ak mo puslapio didelė dalis i Dėl to su rusų gimnazi jos džioje buvo norima su jo
vadovybe
suėjo
į
konflik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
spauda, kuri sistematin- tualus balsavimas už ko
tą ir buvo iš gimnazijos mis susitarti gražiuoju, žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
gai puola komunistus kai munizmą”. Toliau jis savo yra tuščia.
bet moterėlės tuoj ėmėsi pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
pašalintas.
po civilizacijos priešus, iš kalboje įrodinėjo, kad 115
Gana įdomus susitiki žygio ir darbas buvo pri
GEN. PUTNA
kėlė viešai, kad prez. Roo progresyvių ir nepriklau
PERKINS SQ.
mas buvęs ir su gen. Put verstas nutraukti. Paga- ; POVILAS BUSHMANAS
NUSIŽUDĘS?
sevelt yra raudonųjų ko-i somų vadų indorsavimas
liau
tik
policijai
įsikišus
CASH MARKET
na, dabar suimtu ryšium
munistų remiamas, ir kad nrez. Roosevelt yra aiškus
48 Crescent Avenue,
darbas
toliau
galima
buvo
Povilas Baltrušiūnas, sav.
jis du elektoriu pasiskyrė Įrodymas, kad raudonieji Užsienio laikraštis “Ma-. su trockininkų byla. Ne- tęsti.
Telephone Columbia 6702
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120
tin
”
skelbia,
jog
suimtasis
daug
kas
žino,
kad
jis
—
iš raudonųjų, būtent: Da- komunistai remia prez.
29 Savin Hill Avenue,
gen. Putna, buvęs sovietų lietuvis. Net savo sūnui
OKUP. LIETUVA
vid Dubinsky ir Sidney “
Roosevelt.
K. ŠIDLAUSKAS
DORCHESTER, MASS.
Hillman. Jiedu yra organi Socialistu partiios kan Rusijos attache Londone, lietuvišką vardą davė, tik į
918 E. Broadvvay
45 Hampden St.,
Stato Naują Bažnyčią
Tel. SOUth Boston 9367
zatoriai ir rėmėjai “liau didatas i prezidentus, nusižudęs. Tačiau toji ži ; jį surusino.
Pristatau Ice Creamą ir užkan
I Kaune yra visa eilė ry- Lenkų vienuoliai redemdies fronto”, Farmer La Norman Thomas tain pat nia nėra patikrinta.
Tel. HIGhlands 4855
džius piknikams ir visokiems
giecių,
kurie
Putną
pažįs

ptoristai pradėjo statyti;
ROKBURY. MASS.
bor party, aktyvūs komu pareiškė, kad komunistai
parengimams.
nistų ir viso raudonojo aktyviai remia prez. Roo Socijalistų - komunistų ta dar iš prieškarinių lai naują . bažnyčią. Iš viso
fronto veikėjai.
seveltą, ir kad tai daryti kariuomenę baisiai erzina kų. Rygoje jis veikęs
David Dubinskv yra pre ■>ie gavę įsakymą iš Mas- užsibarikadavę Alca z a r drauge su k. lietuviais ir
tvirtovėje 1700 sukilėlių, yra pasižymėjęs, kaip tea pradėtąją, jos visos yra
zidentas Intemational La- kvos.
kurie joje laikosi nuo pat tralas; daly vavo J. Linar- statytos prieš lenkų oku LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS iV. JONO EV. BL. PAiALPINS
sukilimo pradžios. Tvirto to vadovauto] “Kanklių” paciją.
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.
Įsigykite
vės aplinkuma išsprogdin trupėj, kurioj taip pat dir
Pirmininkus Juozas Svflgždya,
KREIPĖSI Pirmininkė — Eva Marksienė,
ta, gražiausioji tvirtovė bo daugelis dabar aukštas LIETUVIAI
601 6th St, So. Boston, Mass.
625
E.
8th
St,
So.
Boston,
Man.
Į KARD. MARMAGGI
PILIETYBES KATEKIZMĄ
Vlce-Pirm. Jonas Galinis.
Tel. So. Boston 1298
paleista į griuvėsius, bet vietas užimančiu asmenų.
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
— Ona Janklenė,
Madrido kareiviai negali Putna buvo ypač geras de Po lenkų vyskupu sino Vlce-pirm.
Prot.
RaSt Jonas Gllneckls,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase.
5 Thomns Pk., So. Boston, Mass.
; * Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir | iškrapštyti heroiškai gi koratorius.
do Čenstakave, kuriam va Prot. RaSt — Ellzabeth Ozalla,
Fin. RaSt. Aleksandras Ivnftka,
Priedermes
St S8. Boston, Mase.
Karo metu jis buvo ka dovavo Šv. Tėvo atstovas 111Tel.H. SOŪ
nančių sukilėlių. Paskuti
| 1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Boston 9282
Pranas Tulelkls,
' Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug I ! niuoju laiku į sukilėlius rininkas
mūsų armijoj, kardinolas Mar m a g g i, Mn. RaSt — Marijona Markonlntė, • ISdlnlnkas
109 Bowen St., Fo. Boston, Mass.
I
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
Į [ paleista daug gasolino —
VVhipple Are., Roslindale, Maaa. Maršalka Jonas Zalkta,
kur padarė didelę karjerą. Tautinis Vilniaus Lietuvių. 29 Te]
Parkway (X558.W
anglų ir lietuvių kalboje.
7 Wtnf1eld 8t, So. Boston, Mass.
norėta upmimi ir dūmais Ypačiai pasižymėjo Sovie- Komitetas paruošė memo- fMinink« - Ona stanmimte.
Draugija laiko susi rinkimas kas treKAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
užtroškinti. Bet ir tai ne tų — Lenkų kare, kur va rijalą ir pasiuntė ji kard. 105 West 6th St, So. Boston, Mass. čig nedėldienĮ kiekvieno mėnesio,
• 2 J*1- P°
Parapijos salėj, 492
Siųskite užsakymus:
] [ pavyko. Kaip tik Madrido dovavo sovietų divizijai. Marmaggi. Memorijale su rvarkdart — Ona Mlsgirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. ESt, So. Boston, Mass._______
kareiviai artinasi, tuojau Prie Lentvaravo, kai bol žymėjo, kas ligi šiol Oku Kasos Globėja — E. JanuSonlenė,
“DARBININKAS”
7:90 vai. vakare, pobotnyTtnėj avė1 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. ; sukilėlių kulkosvydžiai iš- ševikai puolė Varšuvą, su puotoje Lietuvoje lietuvių 1426 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
savo sualrinklmns laiko kas Vinie draugijos reikalais kreipkitės
skina jų būrius.
| juo teko šnekėtis kariams nenaudai padaryta bažny- I Oranglja
antrg utarnlnkg mėnesio.
pas protokolo raitininke.
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Šis faktas neabejotinai Šitie išviršiniai ir išvidi
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly .......................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
yra reikšmingas ne tik niai sunkumai vertė ko
Forelgn yearly .......................... $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
tiems Sovietų Rusijos munizmą ieškoti išeities.
Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.06
Forelgn once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
vadams, bet ir visam 1935 m. rudenį įvykęs VIIsis Kominterno kongresas
DARBININKAS
pasauliui.
366 West Broadway
South Boston, Mass.
Ar šis laiko tarpas bus šitą išeitį, bent iš dalies,
Telephone SOUth Boston 2680
tik laimingas prologas to-! tarėsi suradęs,
limesniems komuni z m o pakeisdamas tarptau
laimėjimams, ar su juo tinio savo veikimo kryp
tį, plataus visų kairiųjų
prasidės skausmingos ko
munizmo dramos epilo grupių bendradarbiavi
gas? Ir nuostabu: niekad, mo linkme, kovoje su
tur būt, šis klausimas ne nacionalizmu ir pakvie
Dėl paaukuotų 400 dol. iš SLA tautiškųjų centų buvo taip realus, kaip da sdamas visus ištikimus
dr. Šliupo Etinės Kultūros Draugijai iškilo tikra aud bar, tiek komunizmui, tiek! komunistus į kovą su
ra. SLA organas ir vedamajam straipsny, ir Iždo
nukrypimais
Globėjo atsišaukime smarkiai reaguoja prieš “Darbi ir visam pasauliui. Iš vie
ninką”, kad jis pasmerkė aikvojimą tautiškų centų nos pusės, Sovietų Rusija, — ultrakairiuoju (trockisbedieviškai draugijai. Rodos, “Darbininko” pozicija iki pastarojo laiko buvusi tais) ir dešiniuoju (Ame
yra loginga: jei SLA skaitosi nepartyvine organizaci nepakenčiamoj izoliacijoj, rikos darbininkų Partija
ja, tai ji neprivalo remti bedieviškos draugijos. Tokią dabar išėjo į tarptautinę ir kt.). “Šalin fašizmas ir
karas! ’ ’
protavimo liniją nėra kaip sugriauti. Taigi SLA vadai areną, kaip svarbus politi i mperialistinis
užeina iš kito krašto ir mėgina įrodyti, kad Etinės nis veikėjas. Nelengva jai Štai šūkis, kuris charak
Kultūros Draugija nėra bedieviška organizacija. Sun buvo nugalėti susidariu terizuoja naująją komu
kus tai uždavinys, bet tautininkų vadai mėgina jį pa sią pasaulio opiniją, atei nizmo kryptį išviršinių
siimti. Tačiau, kiek heroiškos jų pastangos, tiek tušti nant į Tautų Sąjungą, pa priešų atžvilgiu ir “kova
rezultatai, nes kaip galima gi įrodyti, kad kerosino sirašant sutartį su Pran sektantizmui!” (būtent,
lemputė, tai saulės šviesa, arba tai, kad Šliupo sukur cūzija ir tt. Šiandien ji y- trockizmui ir kitiems nu
toji organizacija nėra bedieviška? Ar gi Šliupas kada
nors pajėgė ką nebedieviško sukurti? Bet pažiūrėki ra lygiateisis partneris be krypimams) — išvidinių
veik visuose svarbesniuo- į priešų. Bijodami imperia
me, kokie tautininkų išvadžiojimai.
se tarptautinės politikos listinio karo, kuris sus
SLA organo redaktorius daro štai kokį palygini aktuose.
kaldytų pačią Sovietų Ru
mą:
Tas pats yra buvę su So siją, komunistai visą savo
kūriniu —\ ataką nukreipė į tris, pa
“Bet gi Etinės Kultūros Draugijos pagrindiniai principai yra vietų Rusijos
tokie patys, kokiais Amerikos valstybinis ir tikybinis gyvenimas Komintemu. Tarptautinė sak jų, imperialistinių tik
sutvarkytas. Jei broliams kataliku veikėjams taip baisiai “bedie
jo veikla, nors horizonta slų siekiančias ir kartu
viška” yra Etinės Kultūros Draugija, tai kodėl jie nebėga iš lygiai
“bedieviškos” Amerikos? Juk ir čia turime bažnyčią Titskirtą nuo liai buvo pakankamai pla fašistines valstybes: Itali
valstybės, turime plačiausią sąžinės ir tikybą laisvę ir neviena ti čiai
išvystyta, vis dėlto i ją, Vokietiją ir Japoniją.
kyba Amerikoje nėra privilegijuota — visos tikybos yra lygios
Apsidirbti su šiomis vals
krašto įstatymams. Tik to paties siekia ir Lietuvoje Etinės Kultū vertikaliai jai daug ko
ros Draugija. Tai kur čia ta baisioji “bedievybė”?
trūko. Pasaulio proletaria tybėmis jie bando, jas izo
tas krizės nepažįstančio liuodami. Įsigalėdami Bal
Taigi toks ir dalykas, kad Etinės Kultūros Drau ekonominio gyvenimo dė kanuose ir Pirinėjuose jie
gija nesiekia tokios pat tvarkos, kokia yra Ameriko ka mažai tesidomėjo ko mano izoliuoti Italiją; įsi
je. Amerikos konstitucija atskiria Bažnyčią nuo vals
galėdami Mongolijoje ir
tybės ir duoda pilniausią laisvę Bažnyčiai gyvuoti ir munizmo siūlomais recep Kinijoje — Japoniją, o
veikti kaip tinkama. Gi Šliupas siekia visai ko kito. tais. Nežiūrint Kominter- stiprindami savo pozicijas
Jis nori ne tik atskirti Bažnyčią nuo valstybės, bet no pastangų dirbtiniu bū
reikalauja ir nustatyti skaičių bažnyčių, vienuolynų du (su dumpingų pagal Prancūzijoj, Belgijoj (iš
ir kunigų, kištis į vidujinį Bažnyčios susitvarkymą, ba) pasunkinti ekonominį vakarų), Olandijoj, Dani
uždrausti bažnytines procesijas, uždrausti Bažnyčiai pasaulio gyvenimą, tarp joj (iš šiaurės), Pabaltijy
steigtis savo mokyklas, taip pat išmesti dėstymą ti tautinis komunistų veiki (iš rytų) ir Lenkijoj su
kybos iš visų mokyklų — žodžiu, šliupas griežtai pa mas nerodė pagyvėjimo. Čekoslovakija (iš pietų)—
neigia tikėjimo laisvę. Taigi matome, kad Amerikos Tiktai nuo 1929 — 1930 Vokietiją. Šitos savo poli
tvarka ir Šliupo ideologija yra ne tik tarp savęs skir metų, kai pasaulyje prasi tikos krypties dėka, sovie
tingos, bet ir diametraliai priešingos — viena teikia dėjo natūrali ekonominė tai jau buvo pasiekę ir kai
laisvę, kita ją varžo. O jei atsiminsime, kad Etinės krizė, komunistinio veiki kurių laimėjimų. Prancū
Kultūros Draugija siekia įsteigti krematoriją bei na- mo sąlygos žymiai pagerė zijoj, Ispanijoj ir Graiki
bašninkų deginimo įstaigą ir palaiko “Laisvąją Min
joj jiems pavyko sudaryti
tį”, kurios vienintelis tikslas engti tikėjimą, — tai ar joliaudies frontą, t. y.,
norim ar nenorim, turime prieiti išvadą, kad Et. Kul Ypatingo pasisekimo ko- suburti į bendrą komu
tūros Draugija yra grynai bedieviška. Taigi jei SLA komunizmas susil a u k ė nistų vadovaujamą blo
ją remia, tai ji (SLA) pritaria bedievių darbams. O bedarbių masėse, ypač
jei taip, tai išvadą padarykite patys. Tuo būdu mes tuose kraštuose, kur vai-' ką visas kairiąsias gru
pes,
esame priversti pakartoti, kad SLA ideologija kata stybė nepadėjo jų vargi:
likams nepriimtina. Kai dėl tautininkų užsispyrimo
šalinti.
kaip socialdemokra t u s,
ginti savo organizacijos “nepartyvumą”, tai jau jų Nors šiandien komuniz- I sionistus (žydus) socia
dalykas. Jų valdyba, žinoma, jaučiasi įpareigota da mo dvidešimtmečio išva listus, radikalus - liaudi
ryti heroiškas apsigynimo pastangas, bet gaila tam karėse tiek Sovietų Val ninkus ir kt. Šito bendro
žodžių. Jų argumentai nė mažo vaiko neįtikins.
džia Rusijoj, tiek ir Ko priešfašistinio fronto dė
Tautininkų vadai prikiša mums fanatizmą ir pa munistų Internacionalas ka Prancūzijoj ir Ispani
taria vadovautis meile artimo. Taip pat prašo pa (Kominternas) dėl aukš joj komunistams pavyko
miršti, kad dr. šliupas yra laisvamanis, o tik atsimin čiau minėtų pasisekimų laimėti parlamento rinki
ti, kad jis lietuvis. Ne, mes fanatizmo pas save neį galėtų triumfuoti, vis dėl mus, o Graikijoj, dėl dvie
žiūrime. Fanatizmas aklas ir siauras. Gi mes kaip tik to yra dalykų, kurie šitą jų didžiųjų parlamento
tai aklumą norime pašalinti ir atidaryti katalikams sukaktuvinį džiaug s m ą grupių beveik lygaus pajė
akis, kad jie matytų, kur veda Šliupo ir jo draugų komunizmui drumsčia. Iš gumo, savo prisidėjimu
pastangos. Priešingai, fanatikais yra tie, kurie varžo vienos pusės,
prie vienų ar kitų turėti
tikėjimo laisvę, vadinasi, dr. Šliupas ir Ko. Taigi ir
prieš jį pastaruoju laiku faktiškai lemiančios įta
mes būtume fanatizmo dalyviai, jei pritartume fana iškilo stiprus naciona kos. Tačiau nelaukti įvy
tikų darbams. Ir ne kas kits, tik meilė artimo priver
čia mus atidengti klastingas katalikybės priešų pas listinis judėjimas, kuris kiai Ispanijoj ir Graikijoj
jau ne viename krašte ir besireiškiąs nepasiten
tangas.
komunizmui yra suda kinimas Prancūzijoj ko
Užmiršti, kad dr. šliupas yra bedievis - laisvama vęs mirtinį smūgį.
munizmą vėl pastato prieš
nis ir tik atsiminti, kad jis lietuvis, mes negalime, Iš antros pusės, jau nuo skaudžią alter n a t y v ą.
nes tai būtų išdavikiškas prieš tikėjimą ir tautą nusi seniau pasireiškią pačių Kaip ji išsispręs, parodys
teikimas. Kas ardo tikėjimą, tas ne tik katalikybės, komunizmo vadų tarpe ne artima ateitis.
bet ir lietuvybės priešas, nes jis bando sugriauti es sutarimai pastaruoju lai Nemažiau rūpesčio ir
minį tautos pagrindą. Anuo metu ir rusai buvo pa ku yra išaugę į rimtą tar baimės teikia komunizmui
miršę, kad Kerenskis yra eseras ir bedievis. Jie manė,
ir išvidiniai priešai. Trockad jis rusas patriotas,1 ir to užtenka. Jie manė Ke pusavio kovą ir net skili
renskis išgelbėsiąs Rusiją. Tuo tarpu, rusams taip mą, kuris tiek pačioj Ru kizmas, kuris Prancūzijos
naiviai bemanant. Kerenskis pratiesė tiltą bolševiz sijoj, tiek ir visuose pa liaudies fronto vyriausy
mui. Nuo tokios “kerenščiznos” ir mes norime Lietu saulio kraštuose komunis bės pirmosiomis dienomis,
vą išgelbėti ir pasitarnauti ne tik katalikams, bet ir tus suskaldė į stalinistus kaip rašė ‘Matin’, norėjo
padoresniems tautininkams.
K. ir trockininkus, tuo būdu Į šią vyriausybę darbininkų

Tuščios Pastangos Apginti
Neapginamą Poziciją

XX Amžius rašo:
Greitai sukaks 20 metų,
kaip komunizmas trium
fuoja Sovietų Rusijoj.
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streikais visai sukompro
mituoti, dabar vis nesi
liauja užsieniuose kom
promitavęs pačios rusų
Sovietų vyriausybės.
Pasirodžiusi žinia apie
stalinistų ir trockistų de
rybas ir net tariamą susi
tarimą turėjo pradžiuginti
komunistines sferas.

Komunistų Veikla Ispanijoj

Ispanijoje kovoja daug partijų, bet yra dvi da
lys ir vienas tikslas. Tenai kovoja komunistai prieš
nekomunistus. Karo tikslas yra išlaisvinti žmones iš
barbariškos komunistų valdžios. Nekomunistų pusė
je yra monarkistai, karlistai, konservatyviai, fašistai
ir katalikai. Be abejo kiekviena partija politikos sri
tyje turi savotiškas kryptis, religiškai taipgi yra pa
siskirstę, bet jie turi vieną bendrą tikslą, būtent, iš
III-jo ir IV-ojo Interna gelbėti šalį nuo komunizmo jungo. Jie ne tiktai yra
cionalų susijungi mas prisiklausę komunizmo teorijų, bet praktiškai, nuo
neabejotinai būtų susti vasario mėnesio šių metų, patyrę, paragavę komuniz
prinęs tarptautinę ko mo rėžimo. Jie yra patyrę, kad komunizmas atima
munizmo galybę.
žmogaus laisvę, atima įgimtas žmogaus teisęs, atima
Tačiau, matyti, taikiu ke ir paniekina tikybos laisvę. Taip žiaurus, taip neapy
liu stalinistams nepavyko kantos ir keršto pilnas pasirodė komunizmas, kad
žmonės buvo priversti imtis ginklo ir ginti savo tė
palenkti trockistų savo vynę
ir Dievą. Kitos išeities nekomunistamš nebuvo.
pusėn. Po nepavykusių de Arba kovoti ginant savo teises arba žūti nuo komu
rybų įtakingieji trockistai nistę
ir jiems artimi zinovjevisJie nekovoja prieš teisėtą valdžią, bet prieš žiau
tai šiandien jau sušaudyti. rų komunizmą, kuris nelegaliai užgrobė valdžią, su
Su jais “apsidirbta” taip, varžė ir mokesniais apkrovė piliečius, atėmė jiems
kaip reikalavo darbininkai visą laisvę, pradėjo deginti bažnyčias ir šaudyti tuos,
savo mitinguose. Bet ar kurie'jiems pasipriešino, siekdami pavergti žmones,
tuo būdu pavyks konsoli kaip pąvergė Rusijos milijonus žmonių. Nevisas to
duotis ir atgauti anksty karo baisenybes mes girdime. Tačiau kiek girdime,
vesnę galybę, dar neaišku. užtenka suprasti kas tai yra komunizmas.
Vienas UP korespondentas rašo: “Šį rytą aš ma
Vis dėlto liaudies frontų
čiau
du kunigu prikaltu prie kryžių. Vienas buvo priorganizavimas vis u o s e
kryžiuotas galva žemyn, kitas galva aukštyn... Maža
kraštuose rodo dideles ko me
miestely aš mačiau vyrus, moteris ir vaikus su
munizmo pastangas su šaudytus prie bažnyčios sienos...” Komunistai, kad
jungti visus, kurie tik yra sustiprintų savo pozicijas, paleido iš kalėjimų visus
šitos idėjos šalininkai.
vagis, žmogžudžius ir visus žūlikus, juos apginklavo,
Reikia tad prieš komu o jie įsiveržę į vienuolynus ir klebonijas, kunigus ir
nistinės idėjos frontą vienuolius sušaudė, visa išvogė ir sudegino namus.
pastatyti antikomunisti
Ispanų nekomunistai kovoja dėl žmonių laisvės ir
demokratijos.
Išrodo, kad ten komunizmas bus su
nį frontą, kuriame tilp
tų visi, kuriems yra traškintas. Tik nereikia mąstyti, kad tai bus galas.
brangi sava tauta, sava Ne. Komunistai nesustos veikią. Jie dabar vienijasi
su socijalistais, kad sudarius galingą frontą. Pirmiau
kultūra ir religija.
Tai yra artimiausias mū jie tai nedarė. Jų tikslas yra kiekvienoje šalyje įvesti
komunizmą, panašų į Rusijos. Amerikoje, nesutiki
sų dienų uždavinys.
mai darbininkų organizacijose, kaip tai, Amerikos
Darbo Federacijoje, nedarbas, kaikurių valdininkų
komunistams palankumas, kas duoda jiems progą sa
vo “Liaudies Frontą” tvirtinti.
Katalikų pareiga šiais laikais yra aiški, šventa
sis Tėvas Popiežius, kalbėdamas per radio, rugsėjo 14
įspėjo ktalikus, kad jie kovotų prieš plintančias
Pereitos savaitės Šv. d.
komunizmo bangas. “Mūsų yra pareiga”, jis sakė,
Vardo Draugijos demons “įspėti visus prieš tų gaivalų pavojų, kad bendrai su
tracijos ir vieši Šv. Vardo Katalikų Bažnyčia prieš jį kovojus. Mes turime mels
garbinimai gavo pradžią tis už savo priešus, kad jie susiprastų, pažintu savo
1870 metais Ney Yorko paklydimus ir grįžtų į Bažnyčios vienybę, kurią jie
mieste. Jos uždėtoju buvo šiandieną, tą Kristaus Eažnyčia, stengiasi išgriauti”.
T.
Tėvas McKenna, Dominikonas.
Tėvas Charles Hyacinth Jo šventenybė leistų kiek-!
McKenna gimė Airijoj vienai parapijai turėti tą!
1835 m. ir 16 metų turėda Draugiją su kononiškomis j
mas atvyko Amerikon į teisėmis, šventasis Tėvas’
Lancaster, Pa. Jaunystėje jo prašymą patenkino. Tė
jis mažai turėjo pragos vas McKenna matė geros
mokslui siekti, nes jis tu progos tęsti savo numylė-: Pranešu, kad Moterų Są
rėjo gelbėti maitinti jo tė tą darbą toliau, bet jo vi jungos Conn. apskričio
vų didelę šeimą. Sulaukęs ršininkai vertė jį važinėti metinis suvažiavimas į24 m. amžiaus jis įstojo į su misijomis. Bet po 4 me vyks spalių 25 d., Šv. Ka
parapijos svetai
Dominikonų Kolegiją, Sin- tų tokio darbo, turėdamas zimiero
nėje,
339
Greene St. New
sinawa, Wis. Po trijų me 65 m. amžiaus, jis pašven Haven, Conn.
tų jis buvo priimtas Do čia save visą nuolatiniam Į Pradžia 1-mą valandą pc
minikonų ordinan. Nuo to Šv. Vardo Draugijos augi pietų. Šis suvažiavimas y|
jis be sustojimo mokėsi i- nimui.
ra labai svarbus, nes bus
ki spalių 11,1862 m. ir tu Gelbstint Amerikos vys išduota kuopų raportai iš
rėdamas 32 metų amž. į- kupams, Šv. Vardo Drau naujų narių vajaus. Taip
gija augo didyn, tuomi gi bus įteiktos dovanos
šventintas į kunigus.
1870 metais atvyksta į tarpu kai Tėvas McKenna narėms, kurios daugiau
New Yorką Šv. Vincento augo senyn, kas reikalavo, siai narių prirašė vajaus
Ferero parapijom ir jo pir kad kas jam padėtų tame metu.
Yra eilė ir kitų svarbių
mu darbu buvo suorgani darbe arba jį pamainytų.
reikalų
aptarti.
Taigi
zuoti šv. Vardo Draugiją Ir, nors, Tėvas McKenna
ir praplėsti ją po visą šalį. jau negalėjo vaikšičoti, jį kviečiu visas kuopas skai
atstovių prisiųsti.
Tam darbui jis paaukojo išveždavo tam tikram ve- tlingai
Kviečiu visas kuopų rašti
visą savo gyvenimą.
žimėlyj iš kur jis sakyda ninkes pagaminti raportus
Tėvas McKenna, 1878 m. vo pamokslą žmonėms, y- ’ iš pereitų metų kuopų vei
buvo išrinktas perdėtiniu patingai kareiviams vete kimo.
Domininkonų vienuolyno ranams Washingtone.
Taipgi turiu priminti,
Louisville, Ky. Pasinaudo Tėvas McKenna mirė kad metinės Šv. mišias už
jęs tub, jis suorganizavo 1917 m. turėdamas 82 me Conn. Apskričio nares bus
Šv. Vardo Draugiją Piet- tų amžiaus, išdirbęs, 50 atnašaujamos tą pačią
vakaraose ir jo tarybai metų šv. Vardo Draugijos dieną, spalių 25 a., 10:15
pasibaigus, jis vėl sugrįžo naudai, šiandien visose vai. ryte.
į New Yorką tęsti darbą, Jungtinėse Amerikos Val Taigi atstovės, kurioms
bet čia pat jis vėl paskir stybėse kiekviena parapi galima, teatvyksta išklau
tas viršininku į Šv. Juoza ja turi tos Šventos Drau-1 syti Šv. mišių, o kurios ne
po vienuolyną, Ohio vals gijos skyrius, kurių narių’ galės atvykti tepasi me
džią savo parapijoj.
tijoje bot po dviejų metų skaičius skaitomas nulijo-’
M. Jokubaitė,
jis nuo to darbo atsisakė. nąįs. Šios draugijos dva
Conn. Apskr. rast.
1895 m. Tėvas McKenna sia ir idėja yra kilniausia
vyksta Europon Romoje visų kitų pasaulinių drau Veiklioje ir stiprioje jau
(B. Tablet).| nystėje yra įrašyta ilga ir
pas Šv. Tėvą Leoną XIII gijų tarpe.
audiencijoje jis prašė, kad
J. T. laiminga senatvė.

ŠV. VARDO D-JOS
AMERIKOJE APAŠTALAS

MOTERŲ SĄJUNGOS
CONN, APSKRIČIO KUO
PŲ DĖMESIUI!
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Katalikų Kongresas

įvyks lenkų bažnyčioje, kurias
atnašaus kleb. kun. Juozapas Į

(Pradžia 1 puslapyj)
je vyrauja. O gi nekatalikų ir prieš-katalikus partijų
Herdegen, O.S.B. Asistuos lenkų
kun. Basil Balko, O.S.B. ir kuni- Į
ir ten netrūksta. Bet Belgijos katalikai yra pasižymė
šis miestelis stovi ant Kiški- j
gas iš St. Vincent’s.
ję savo tikru katalikišku veikimu. Jau senai, 1863 me
minėtas upės kranto, 40 mylių
* jį Kun. Jonas Misius iš N. eS. ■
tais, Belgijos katalikai buvo sušaukę viso krašto ka
nuo Pittsburgho. Lietuvių šeimy- 1
Pittsburgh pasakys pamokslą lie
talikus, kad sudaryti vieningą veikimą. Tokių kon
nų yra 110, o su pavieniais 700 tuviškai. Šventinimo
iškilmėse !
gresų jie yra turėję penkis, šis yra šeštas. Ir tie kon
sielų.
pasakys pamokslą angliškai Rt.Į
gresai sukristalizavo katalikiškas mintis; patiekė pla
Per 28 metus lietuviai priklau
j Rev. Koch.
I
nus
katalikiškam veikimui; išaiškino spaudos, auklė
sė prie airių St. Gertrude’s para
4 Giedos Šv. Kazimiero lietuviu“ 1I
jimo, politikos ir socialinio veikimo klausimus, kurių
pijos.
Kilus nesusipratimams,1
parapijos choras, vadovaujant
1921 m. gruodžio mėnesy, lietu-1
vaisiai yra žymūs.
Margaret Kalb.
viai atsiskyrė nuo airių ir sausio j
Rad bažnv.
- LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS
8 d., 1922 m. suorganizavo savo
j čia bus užbaigta lapkričio mėneparapiją vardu Šv. Kazimiero.
Mūsų, lietuvių katalikų Amerikoje pozicija nela
I sy. Visi laukia tos dienos kada
Pirmas tos parapijos kunigas
bai tvirta. Mūsų laikraščiai finansiniai sunkiai ver
1
galės išklausyti šv. mišių savoje
■ e
buvo lenkas, kun. Zigmundas
čiasi, nes katalikai dar nesupranta spaudos reikšmės
naujoje bažnyčioje. Dabar laiko
Szydloivskis. Jo rūpesniu nupirk
ir naudos; didelė dalis katalikų skaito bedieviškus
pamaldas lenkų bažnyčioje.
PITTSBURGII. PA. — Šv. Pranciškaus Vienuolyno Akademijos Muzikos
tas žemės plotas, 117 pėdų pločio
laikraščius, remia mūsų idėjos priešų parengimus.
Šventinimo iškilmių procesijo
pamokų kambarys.
ir 105 pėdų ilgio, dėl bažnyčios.
je dalyvaus šios draugijos: Šv.
Politikoje, socialiniame veikime, tautiniame klausiLiepos 19 d., 1922 m. klebonas
do.
Daug
veikė
ir
Andrukaitis.
j
Kazimiero, Šv. Juozapo, Šv. Ger
me, mes patys katalikai nesutariame. O iš mūsų to
staiga mirė.
trūdos Moterų, Šv. Vardo Jėzaus, Jų veikimas suskaldė lietuvių Į
kio nesutarimo bedieviai džiaugiasi ir naudojasi
Liepos 30 d. lietuvių parapijos ir vaikų draugijos; Altoriaus ir
vienybę, kuri dar ir šiandien, j
skleisdami savo mokslą, traukdami žmones prie ko
klebonu paskirtas vokietis kur. Ražaneiaus moterų, Merginų Soskaudžiai atsiliepia. Jie paliko ;
munizmo. Koki būtų mūsų galybė, jei mes lietuviai
Juozapas Herdegen. Jis moka lie- Jelicija, Tretininkų ir Marijos čia savo pasekėjų, kurie tautinin-'
ŠV. PETRO PARAPIJA
’ žmogus
niekados neprisideda katalikai būtume “vienos dvasios ir vienos minties”;
tuviškai kalbėti ir skaityti. Jis ir i Vaikų,
Pereitą sekmadienį klebonas prie nedorų darbų. Tik žmonės, Visi mes tai trokštame, bet tam atsiekti mažai ką da
kais ir neva lietuviais vadinasi ■
dabar tebesidarbuoja šioje para
para- j yįsį jlietuviai rengiasi dalyvauti. ant kiek jie lietuvybę gali išnau-' Šv. Petro parapijos įrodinėjo rei- . kurie patys atlieka blogus darbus
rome. Aš neabejoju, kad mes katalikai kada nors tu
pijoje. Pirmos mišios buvo atlai-1
Jonas A. Urbonas.
kitų
doti savo asmeniai naudai ir tik-! kalingumą užlaikyti trečiąjį Die- arba prisideda prie
1
\ nenori
rėsime kongresą panašų į Belgijos katalikų, tik...
kytos slavokų bažnyčioje. Šis
si am s. Jie taip “karšti lietuviai’’, vo įsakymą: “Atmink šventą die- klausyti Bažnyčios ir klausytis
Mes
katalikai esame, rodos, kokio prakeikimo apim
klebonas iki 1928 m. buvo ir len
kad jų vaikai jau nė žodelio lie- na švęsti“. Jis įrodė, kad žmo- Jos pamokinimų apie dorybę ir
kų parapijos klebonu.
tuviškai nemoka; jie patys prie gus, kuris laikosi to įsakymo nie-J* dorus darbus. Jie niktai
piktai ir
ir kerškerš- ti, kad visur ir visada imamės darbo per vėlai. Kada
Gruodžio 16 d., 1923 m. tapo
lietuviškų organizacijų ir parapi- kados neįpuola į didelį blogumą. Į tingai puola Bažnyčią,. kunigus priešas, įlindęs į mūsų pusę, pridaro neatitaisomų
pašventintas
kampinis akmuo.
nuostolių, kada mes pradedame netekti savo pozici
Shenandoah, Pa. — Anglių ka jos nepriklauso, prie jokio tauti Žmogus, kuris laužo tą įsakymą .ir bendrai visus katalikus, kurie
Į
labai
dažnai
lieka
bedieviu.
Svar-f
laikosi
Dievo
Ir
Bažnyčios
įsakyTuo laiku turėjo pinigų $11,000.jų, tada griebiamės veikimo. Tačiau to veikimo vai
syklos šioje apylinkėje šiais me nio veikimo neprisideda, bet ka
(H). o skolos liko $7.000.00.
tais dirba daug geriau, negu per dangi kai kurie yra biznieriai, ' bus klausimas. Kodėl pirmiausiai mų.z Taigi žmonės privalo saugo- siai nežymūs, nes per vėlai, labai per vėlai pradėjome.
Per du metu parapija labai
nai. Apart to, valdžios viešieji tai nori, kad lietuviai su jais | priešai dorybes nori išnaikinti tis nedorybių ir blogų darbų pla- Savo pasitenkinime mes nepermatome mums gręsian
sparčiai augo. Didžiausias aukas
darbai daugeliui darbininkų, y- biznį darytų. Bet susipratę lietu bažnyčias? Pagalvokime. Ar ku-; tintojų, saugotis tų, kurie puola čių pavojų, ir priešų suktybių bei veidmainysčių ne
davė draugijos: Šv. Kazimiero
pač senesniems, kurie į kasyklas viai remia susipratusius lietuvius ris kada nors, girdėjo, kad Baž- Bažnyčią ir žemina jos autorite- suprantame. Kam šiandieną nėra aišku, kad mes ne
dr-ja $1,500.00; Šv. Juozapo drnyčia mokintų blogo. Bažnyčia ' tą. ir visuomet prisiminti Įsaky tenkame daug darbininkų žmonių, žmonių, kurie gi
jau nepriimami, duoda progą biznierius.
ja $500.00; ir Šv. Gertrūdos mo
’ visuomet moko dorvbės. Taigi vi- mą šventą dieną švęsti.
bent nuo bado gintis. Prie viešų
mė ir augo Bažnyčios globoje? Jų tikėjimas nebuvo
terų dr-ja $500.00. Parapijiečiai
Įsi tie, kurie linkę prie nedorų
jų darbų reikia priskaityti van
gyvas;
gudrūs agitatoriai prisikalbino juos prie savęs.
siiaukavo daugiausiai.
j darbų, gavę progą, pirmiausiai
PROFESIJONALAI
dens resorvaras, kuriam federalč
Vienas lietuviukas, kurio pa Ir jei mes katalikai nepabusime, ateis laikas, kada
1928 m. lietuviai katalikai pas
' puolasi naikinti bažnyčias Bet.
valdžia skyrė suvirs $100.000,
kuri
Dr.
Marijona
Remęikaitė,
vardės
neminiu dėl jo tėvų, per mes turėsime, panašiai į pirmųjų amžių krikščionis,
I žmogus, kuris laikosi trečiojo
tate naują kleboniją. Tuo laiku I
pašto namas $90.000 viešoji mo praktikavo Fitzgerald Memoriai
nai buvo suimtas ir padėtas į ka slėptis požemiuose nuo žiaurių Bažnyčios priešų.
bažnyčia buvo jau išmokėta. Kle- j
kykla ir kelių taisymas. Apart to ligonbutyje, praleidžia atostogas i Dievo įsakymo, kuris lankosi Į
lėjimą kartu sū kitais už vagys
Čia gal kas pasakys, kad mes turime Federaciją,
honiją pastatyti reikėjo $12,000.-!
taip vadinamas, “ bootlegeriavi- pas tėvus. Ji yra išlaikius vals ! bažnyčią ir išklauso šv mišių, tas
tę. Po dviejų metų to vaikinuko kuri kas met laiko kongresus ir kitų nereikia. Fede
00. Turėjo apie $2,000.00; para-1
mas” anglimis yra žymiai čia iš tybės egzaminus ir gali praktitėvai atėjo pas kleboną prašytų,
pija paskolino $10.000.00.
raciją ir jos Kongresus aš didžiai Įvertinu. Bet Fede
siplatinęs. Žmonės kaip kurmiai į kuoti, bet žada grįžti universite
kad jų vaiką pagelbėtų išimti iš
1929 m. užėjo nedarbas, kuris 1 j žemę kasasi anglis, suskaldę
racija dėl daugelio priežasčių neatsiekė ir neatsieks
tan specializuotis kūdikių ligose.
ir dabar nėra visai nugalėtas. !
kalėjimo. Klebonas su vyskupo
tos
reikalingos mums vienybės, kokią atsiektų Lietu
jas, maišais neša ir pardavinėja. ________
Link6tina
_
Dr.
Mari
j
Jn^
’
i
\uog<
______ ______ 'Cpagelba vaiką išėmė iš kalėjimo
Nedarbo metu parapija pasidarė A
Vari
tAlrin
Kiirlu
.
.
•
•
.
—
_
Apskaitliuojama,' 9kad tokiu
būdu
riausio pasisekimo.
RemeikaiMūsų klebonas kun. Ma ir grąžino tėvams. Bet antroje vių Katalikų Kongresas. Reiktų tik iš anksto prie to
#
e
iLrausiu
pa-siseKimo. Dr.
iyr. jvemeiKaidaugiau skolų. Bet šiandien betų- Į
tik iš šios apylinkės į savaitę
padna
paeina g
iš ]abai
labai kUni<fe
kilnios katali
katali-. tulaitis pereitą sekmadie dienoje po išėjimo iš kalėjimo prisirengti.
ri $5.000 skolos ant klebonijos.
žmonės iškasa ir parduoda apie kįgkos šeimynos. Dr. Remeikaitė nį (20) pranešė, kad penk tas vaikinukas vėl buvo sugautas
Aš nesakau, kad toks lietuvių katalikų kongre
Lietuvių Parapija Pergyveno
100 tūkstančių tomi.
tonų. ISustabdyti laike atostogtJ eina prie šv K( >sas
išrištų
visas mūsų problemas ir išgydytų visas
I tadienį rugsėjo 25 d. pra su kitais ir kaltinamas vagystėje.
Sunkius Laikus
tą biznį kompanijos nepajėgia.
sidės Novena prie Šv. Te Pasodintas kalėjiman. Tėvai atė žaizdas, ne bet sukristalizuotų mūsų mintis ir sutvir
Sausio 7 d., 1936 m., anksti ry kad “bootlegeriavimas” angli- munijos kas sekmadienis.
Dr.
Čaikauskas.
sūnus
žinomos
1
tą. 4:45 vai. ryte lietuvių kata-Įj mis čia labai prasiplatino diresės. Šventoji Teresė Kū ję pas kleboną vėl prašo vaiką tintų mūsų pozicijas. Neišleiskime iš akių faktų, ku
I išgelbėti, bet klebonas pareiškė, rie neklystančiai rodo, jog pasaulyje eina perversmas.
• • ’
—
*•
I graborienės, irgi baigė gydytojo :
likų bažnyčioje
kilo
gaisras, i■džiausiu kaltininku
yra Reading ' moks7us”irVla?kė "sekmin^Y vai1 1 dikėlio Jėzaus yra ypatin
kad dabar negali jiems pagelbėti. Mes esame dalis to pasaulio. Mes galime prisidėti prie
Priežastis nežinoma. Išdegė vi kompanija. Mat
kompanija1 SĮyb^j. egzaminus, bet ir jis ren gai gerbiama šioje parapi
ši kompanija
Tas parodo kaip bloga kada naujojo amžiaus įgyvendindami katalikišką tvarką.
dus, suįdegė altoriai, stovylos, Pa"' darbjninkų teisingų reikalavimų,!
joje. Jos vardu įsikūrusi, vaikai
giasi
grįžti
universitetan
speciali

patenka Į blogas draugi
veikslai. Kas dar išliko nuo ug kad darbas būtų padalintas ly-1
’
T.
sodalicija mergaičių pris jas. Bet
zuotis
chirurgijoje.
Jo
brolis
irgi
kada pakalbini tėvus,
nies, tai pavasarį, kovo 17—18 d. iĮ giai
(
visose tos kompanijos kasy- ’
išlaikė valstybės egzaminus ir kaito jau į 60 narių. Per kad jie įrašytų savo vaikus ir pa bažnvčioje, ir kad šios parapijos
Tarp sportininkų atsiranda,
š m. sunaikino potvyniai. Klebo- i
klose, nepaisė. Kasyklos, kurios ' gavo graborystės laisnius. Linkė nai papuošė savo kaštais
tys įsirašytų į bažnytines drau klebonas reikalauja, kad kiek kad dėl žaidimų negali atlikti ti
n i ja buvo 16 pėdų vandens gilu- iĮ pelningos dirbo kasdien, o matina
naujiems
profesionalams bažnyčią iš lauko, ji keti- gijas. tai labai dažnai tėvai trau vienas nekatalikas turi imti pa kėjimo pareigų. Taip jie bent sa
moję. Padarė $5.000 nuostolių.
I žiau pelningas uždarė. Todėl darko. Yra vienas iš šios parapijos
Dėl potvynių nukentėjo labai ĮI bininkai uždarytų kasyklų, kad garbingo pasisekimo jųjų pro na Vėl prisidėti savo auko-'kia savo vaikus į kokias nežino- mokas tikėjimo.
c. mis prie kitų reikalų para- mas draugijas arba palieka juos
sportininkų gabus žaidikas, bet
daug ir parapijiečių. Taigi baž-1j gintis nuo bado, ėmė patys ang- fesijose.
pijos ir šiam tikslui ren visai be draugijų laisvai gatvėse. Pereitą savaitę tūli tėvai atėjo jis rateliui, kad ir toliausiai va
nyčią statyti buvo neįmanoma. 1_pį_s Kasti
i pardavinėti.
' ' * "
___ i ir
Mūsų
gia neužilgo parapijos Kiekviena parapija turi tinka pas kleboną pasikalbėti apie žiuojant suranda laiko atlikti ti
Bet po kiek laiko prasidėjo dar-1 mjeste|js dirbtuvių„ labaii mažai
Imi
4 c? 1
io it- '
—_
.
.
.
mas draugijas jaunimui, bet la krikštą. Pridavė du pagoniškus kėjimo pareigas. Nenorime jo Čia
naudai balių.
bai.
Žmonės •>atsigavo.
Parapija
iš *eĮUrj.
Merginos
ir
priauganti
apdraudos
kompanijos
gavo |I berniukai darbų ma2ai gaii gau.
Mūsų klebonas jau sus bai sunku prie tų draugijų palai vardus. Klebonas stengėsi per išvardyti, bet jį pavadinsime
$16,000 už bažnyčią. Parapijic1 arapijie- į1
todėl išvažinėja į didesnius
tiprėjo tiek, kad pereitą kyti jaunimą, nes labai mažai y- kalbėti, kad jie duotų nors vieną Vincu S. Tas jaunikaitis nors ir
Rugpiūčio 27 dieną ang sekmadienį, giedojo sumą ra noro iš» tėvu savo vaikus įra- krikščionišką — šventojo vardą. visą naktį bus kelyje, bet jis nie
ciai tuojau sudėjo $2,000. Xysku- miestus. Tiesa, čia buvo, nors mapas leido statyti bažnyčią, bei Į 2a cjganj dirbtuvėlė ir dvi marš- lių kasyklose tapo užmuš ir mišparus. Tikimės neuž švti Į katalikiškas draugijas. Vy Bet tėvai supyko ir šoko į kle kados neapleido šv. mišių. Taigi
• v•
Tada klebonas parode tas vyrukas yra tikras sportinin
11 ei e i do didinti skolos.
Į kinių, bet jau apie trys metai tas M. Bagdanavičius. Pa ilgo visai bus sveikas ir čiai stengiasi įtraukti jaunimą, boną.
ir
kitos
-draugijos,
bet
kiek
to
jiems duris, nes jie nebuvo šios
Geras sportininkas visuomet
I ritrūko pinigų pastatyti tokią kajp u2darė. Turime skerdyklą, liko dideliame nuliūdime
grįš prie sunkių darbų vi jaunimo priklauso. Dėl jaunimo parapijos žmonės. Krikštvjant kas.
visas
pareigas atlieka. Ateis lai
bažnyčią, koki buvo čia reikalin- kur apįe iqo darbininkų dirba, žmoną
ir sūnų klieriką, sos parapijos naudai.
gerovės
tėvai
turi
dirbti
kartu
su
kūdikį,
jam
reikia
duoti
nors
vie

kas ir jis atsiims užmokesnį.
ga. Parapijiečiai vieningai prade- bet pereitą
jr tą uždarė, kuris už dviejų metų bus
Tūlas niekšas, kurio dar. klebonais, kad jaunimą išgelbėti ną vardą šventojo.
jo darbuotis: rengė vakarus, au- Savininkai pareiškė , kad dėl įšventintas kunigu,
jeigu nesugavo, išdraskė naujai nuo blogumų. Jaunikaičiai ar
kavo ir rinko pinigus bažnyčiai., į nuo- ]atinių. keliamų«. -streikų
gkerKaip netikėtai galima sueiti
.
. — - I tik Dievas jį sveiką lai- sudėtus vandens
Juozas Stankus, gerai žinomas
mergaitės, kurie yra gerose drau
vamz

Vieni davė pinigus taip, o kiti
neša jnuostolius
------ x_j-i I ir todėl. kyS>
lietuvių,
jei mes nesisarmatysimę
a. Bagdanavičiaus džius Šv. Kazimiero kapi gijose. ir kurie nedraugauja su šioje kolonijoje biznierius, kuris
išpirko Jangus.
........... į uždaroma. Yra vedamos derybos.
pasisakyti esą lietuviais. Pereitą
didžiausias troškimas bu nėse.
ištvirkusiais draugais niekados su savo broliu Springvvells turi
Sodalicija Į darbininkų su skerdyklos ved?- !
Pa rapi jos Merginų
’'
savaitę klebonas nuvažiavo pa
vo pamatyti savo sūnų
Pereitą mėnesį nemiela- nepapuls į kalėjimą ir nepadarys užeigą, sunkiai susirgo užkrečia žiūrėti baseball žaidimo. Žaidė
rengė įvairius vakarus ir gauta jajg, kad v^į į^tų atidaryta, nes
pelną skyrė bažnyčios statybos sk(»rdyklą praradus miestui būtų kunigu. Bet Dievulio buvo širdinga mirtis išrovė iš gėdos sau. savo tėvams ir va mąja liga. Herman Kiefer ligoni U. of D. vietoj Jėzuitų. Klebonas
nėje. Draudžiama jį lankyti, kad ten susitiko du skolastiku, kurie
fondan. Joms pagelbėjo Moteni didelig nuostoijs. Mat skerdykla kitaip patvarkyta. Taipgi ‘tarpo mūsų kelis jaunus dams.
neužsikrėstų. Neužmirškime jo
Altoriaus ir Ražančiaus draugi- j mėnesį išmokėdavo darbiniti- paliko nuliudime dukrelę žmones
baigę mokslus. Po trumpos kal
šios parapijos.
maldose.
vienuolę,
kuri
tą
pačią:
Pereitą
savaitę,'mergina
iš
ki

bos, kada 'klebonas pasisakė esąs
Joskams 75 tūkstančius dolerių.
Nelaimingas susimušimas
Mūsų darbštus klebonas gavo Į
,
dieną išvyko mokytojauti I automobilių buvo priežas tos parapijos atvyko pas vietinį
lietuvis, tai vienas iš tų Jėzuitų
nemažai pinigų iš profesijonalų ■
JAUTININKAI
ir dar du kitus našlaičius. timi mirties Jono Seiliūno, kleboną ir pareiškė, kad ji nori Jurgio Dreskino tėvai prane pasisakė irgi esąs lietuvis. Taigi
ir biznierių. Taipgi aukavo ir
Laidotuvės įvyko rugsė jauno dar tik 40 metų, la apsivesti su nekatalikų. Klebonas ša. kad jis susitarė apsivesti su mes daug lietuvių galime sutikti
miesto išdirbvstės. Bažnvčios staShenandoah yra gana sena ir
jo 1 d. Penki kunigai daly-, bai sėkmingo vertelgos, pareiškė, kad ji turi gauti savo Margareta Gudaityte Šv. Petro aukštose vietose. Stengkimės būti
tvbos fondo vajus baigsis bazaru, į 2-vmi lietuvh* k<>IoniJa- Savu laibažnyčioje, gerais lietuviais.
klebono leidimą, ir taipgi tas vy lietuvių parapijos
kuris įvyks spalių 23. 24 ir 26 I ku/ia gJ’veno ir daug veikė taip vavo laidotuvių pamaldo kuris
vienutėlis užlaikė ras pagal šios diecezijos įstaty rugsėjo 26 d. Jaunikaitis Dreskivadinami tautininkų ir socialistų se. Patarnavo grab. Vin čion mėsinyčią. Numirėlis mų turi gauti dešimtį tikėjimo nis šioje parapijoje mažai žino
d. d. š. m.
cas Tucinas. Ilsėkis ramy buvo apsidraudęs apie pamokų. Merginai tokis patvar mas, bet mergina mokėsi tikybos Pirmas parapijos svetainėje
Kampinio Akmens šventinimas vadai su Dr. Jonu Šliupu prieša
kuri rėngia jaunimo
bėje.
Kauniečius. $15.000, bet testamento kymas nepatiko. Ji reikalavo, pas šios parapijos kleboną. Veli vakarėlis,
Sekmadienį, rugsėjo 27 d. i- kyje. Jis čia ir savo laikraštį leidraugija. įvyks spalių 13 d. Visi
vyks naujos bažnyčios kampinio
nepaliko, nes mirė staiga!; kad visas pamokas duotų iš kar ja m gero pasisekimo.
ateikime į tą vakarėlį. Gausiu at
akmens šventinimas. Pamaldos
silankymu mes užjausime jauni
Taigi dabar giminės turės to. Vadinasi, reikalavo negalimo
prasidės iškilmingomis šv. mišio
bylinėtis dėl jo turto. An dalyko. Delko mūsų merginos pa kią savaitę lietuviai baseballi mui ir duosime jam gerą pradžią*
mis 10:30 vai. rytą. Pats vysku
tras po juom palaidotas, siduoda svetimtaučio nekataliko ninkai nugalėjo Femdalc Mer- Jaunimas visus kviečia.
pas, negalėdamas pribūti, pasky
tai Kazimieras Pociūnas,; norams ir pageidavimams? Pasi chants. Rezultatai: 4 prieš 0. A.
rė Rt. Rev. Alfred Koch, Archapereitą savaitę išsisuko
Nauji Mišparai — VESjaunuolis tik 1, metų am taiko. nors yra didelė retenybė, Litvaitis
bbot of St. Vincent’s Archabbey
kad ir svetimtautis geras vyras, koją ir šį kartą negalėjo žaisti. ’ PERAE DE SS. SACRAžiaus — mirė Pollsvilles bet jis turi būti ištikimas tikėji Bet lietuviai vistiek laimėjo. Va-MENTO
iš Latrobe, Pa. atlikti šventinimo
>, dviem, trims ir
ligonbutyjj nuo apendici- mo dalykuose.
apeigas.
įio!
keturiems balsams 35c.
tis. Taipgi palaidota jau Tėvai tegul nepyksta, jei kle
Šventinimo iškilmės prasidės
Užsakymus su pinigais siųski
nutė,
tik
21
metų
amž.
Aprocesija nuo Šv. Kazimiero drBaseballininkai buvo susitarę te “ Darbininkas“, 366 Vest
bonas atsako tokias jungtuves.
lena Vasiliauskaitė iš Po Tegul visi žino, kad mergina i.^ žaisti Jackson kalėjime sekma - Broadway, So. Boston, Mass.
jos svetainės, Prisidėjo lenkų,
lo Alio po vyru Mrs. Hel- kitos parapijos turi turėti savo dieni, rugsėjo 27, bet tą dieną islavokų ir italų draugijos. Gros
“DARBININKAS”
benas. Dalyvaus daug svečių ku
ler,
kuri
mirė
nuo
džiovos.
vyksta
parapijos
piknikas,
tai
klebono
leidimą
priimti
Moterys

366 W. Broadvay, * ’
PITTSBURGH. PA. — Vaizdelis žiemos • metu - prie Šv.
nigų. Iškilmingos šv. mišios įVirtimi tės Sakramentą kitos parapijos žaidimas nukeltas į spalių 4 d. , So. Boston, Mass.
Pranciškaus Vienuolyno.
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1 KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS.

LAWRENGE, MASS.
PAKAPIJOS
VAKARIENE,
įvykusi rugsėjo 20 d.,
praėjo lauktų pasisekimu.
Dalyvavo beveik 400 žmo
nių. Programą įvairino
duetas (B. Baubaitė ir O.
Jereckaitė), sekstetas ( J.
Blaževičius, J. Kašėta. J.
Černiauskas, A. Juodka.
V. Mizeras ir V. Butkevi
čius — varg. A. Vismino
vadovybėje), benas (J.
Umpos vedamas) ir kal
bos (kalbėjo rengimo ko
misijos pirm. I. Umpa, šei
mininkių pirm. T. Aurilienė, programos vedėjas J
B. Laučka ir kleb. kun. Pr.
Juras).
Vakarienės pasisekimą
padidino stambios biznie
rių ir ūkininkų aukos ir
nepaprastai nuoši r d u s
rengėjų darbas.

BAZARAS

Kleb. kun. V. Puidokas
praneša, kad parapijos
metinis bazaras įvyks spa
lių 9, 10 ir 17-tą, Šv. Ka
zimiero salėje. Bus muzi
ka šokiams. Kviečia vieti
nius ir apylinkės lietuvius
paremti bazarą gausiu at
silankymu.

Pirkite Pagarsėjusius
RADIOS DABAR!

I

Į 397 Main St.
Tel. 6-1944
WoTcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

CHIGAGO, ILL.

M. A. CIVINSKAS & CO

GRAŽUS CHORO ŠOKIŲ
VAKARAS

LIETUVIS
Graborius ir Balsam uotojas

340-342 Hardinę St.
VVORCESTER, MASS
Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-589#

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ
Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS
METALINES TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

-

Gim. Pan. Švenč. parapi
jos choras su savo vadu
varg. B. Janušausku, jau
pilnai prisirengę kuogražiausiai palinksminti visus
atsilankusius i jų gražų
rengiama šokių vakarą
rugsėjo 27 d.. Gim. Pan.
Švenč. parapijos svetainėj.
Girdėt kad kiekvienas
Chicagos lietuvių parapi
jos choras skaitlingai ren
giasi “in corpore” atvai žiuoti su savo vadu. Bus
svečių - dainininku iš
| Grand Rapids, Mich.,
I Waukeegan, UI., ir kitų
miestų.
Taigi kviečiame visus
atsilankyti. Jūsų atsilan-

ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS

JUST

IN TIME

FOR

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos

THE

Laivų išplaukimai iš N. Y.
KUNGSHOLM----------- SPALIŲ 21
GRIPSHOLM — ■------- SPALIŲ 29
DROTTN I N< 1H< >I.M—IAPK RICIO 1
GRIPSHOLM — — GRUODŽIO 8

POLITICAL FIREWORKS

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

■

WITH THE BRAND NEW 1937

išleistas tos pačios VVSgos. Visi VVS Amerikos
skyriai veikalą, po vieną
egzempliorių, gaus nemo
kamai. Kiti bus pardavi
nėjami po 30 centų egzem
pliorius. VVS skyriai, pa
sų platinimo punktai ir
kiti, norintieji gauti mini
mą veikalą, prašoma atsi
kreipti į Liet. Gen. Konsu
lą, New Yorke (46 Fifth
Avė.). Veikalą gaus nemo
kamai tik tie skyriai ir
punktai, kurie pareikš no
rą jį gauti žodžiu ar raštu.
Ten pat galima gauti (tik
už pinigus, 30 et.) veika
las vaidinimams tinkamas
Vilniaus Sūnūs”.

N9RW00D, MASS.

GREENWGOD D AIRY

Lietuviams gebai

LINIJA

SERGA
Nesveikuoja Julius Juk
nevičius ir jo žmona Eleo
nora. Marijona Jarušienė
gulis Noble ligoninėje, kur
pereitą šeštadienį, padary
ta operacija. Veronika Gecevičienė taip pat serga
Noble ligoninėje. Linkime
MISIJOS IK NOVENA greitos sveikatos.
Jurgis Jonas.
Rugsėjo 21 d. vakare i
kun. Dr. L. Mendelis pra
dėjo misijas jaunimui, o
rugsėjo 27 d. pradės noveną j parapijos Globėją, Šv. Sekmadienį, rugsėjo 20 <1. Įvy
Pranciškų. Pamokslai sa ko Šv. Jurgio Katalikii klubo
komi rytais ir vakarais.
piknikas. Grape Arbor. Dalyvavo
gausiai ne tik vietiniai, bet ir iš
(apylinkių
kolonijų, net iš JlartJAUNIMO VEIKLA
j-ford ir Wethersfield, Conn.
Organizuotasis jauni-! Programa buvo Įvairi ir turimas su rudens sezonu pra- ninga.. Vedusieji vyrai su “sir.t cho- geliais” traukė virvę. Vieni ir ki
dėjo gyvesnę veiklą:
ras dažniau renkasi prak-jti buvo lygaus stiprumo, nes tris
tikoms, rengia operetę ir tartus traukė ir išėjo lygiomis.
šokius; sodalietės sudarė ' 'SJ! laiką grojo Antano Bielano
•
kelias komisi jas ir 'jau iš
 orkestras gražius muzikos kūri
leido savo laikraštuką (ti nėlius.
B. Jankauskas, norvvoodietis
kėkime, jog kiti numeriai Į ,laimėjo
radio.
bus lietuvių kalboje); vv- I Rengiant ši pikniką ir pačiame
čiai rugsėjo 19 d. turėjo;(piknike daugiausiai pasidarbavo
pavyzdingai praėjusi u s1’ie7
: pp
PP-. A. Smelstorytė G. MinŠoklUS (buvo jaunimo ir iŠ: kevičiutė,
G. Kakanauskas. p.
kevieiutė
Norwood, LovveH, Hart-iRnkšt« •lis. Jonas. Feliksas ir Juoford ir Dorchester). D. P.ižas Dirsai. M. Minkevičius, Juoižas Rakštelis, F. Minkevičius, J.
i į šastaviekas. J. Smelstorius, K.
Tel. 3-5710 Mickūnas, J. Rakštelis, F. Šestavieius. A. Bielanis, P. Valentas.
I K. šeštavičius, Viktoras Babelas.
j Dirsanienė. šeštavičienė. Pupa
Mūsų pienas ir Smetona ’ laigienė ir kiti.
i Šv. Jurgio parapijos lietuvių
užganėdina visus.
(katalikų klubo valdyba ir komii sija dėkoja visiems prie šio pik
WORCESTER,
niko pasisekimo prisėdėjusiems,
MASS.
o
ypač dalyviams.
■ ----------- ------------........ ..
.—
Lietuvių Katalikų klubas yra
atletinis, daugumoje
jaunuoliai
POPE OPTICAL CO. Į.sportininkai yra jo nariais. Bet
yra narių ir iš senesniųjų, kurie,
Albert R. Barker
remia sportą. Klubo baseball ra
Kada Jums reikalingi aki- į telis priklausė prie L. Vyčių Ly
; niai, leiskite mums išegzami- , gos praėjusiame sezone šių metų.
, nuoti akis ir pritaikinti aki- ;
Planuojama sudaryti basketball
jnius. Mes padarome dirbtinas į
ratelį. Geriausio pasisekimo. Rap.
ftk is.

KLAIPĖDĄ

(Per Gothenburgą, Švediją)

KRIKŠTAS

Jurgis ir Rūta Vaivadai
susilaukė sūnaus, kurį pa
krikštijo Edvardu. Krikš
to tėvais buvo Vincas Vai
vada ir Anne Burke.

PER

Ką tik iš spaudos išėjo
išleistos sekančios gies
mės:
Viename sąsiuvinyje:
‘JUSTUS UT PALMA”, ir
“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

SVEIKATA—TURTAS

Union Electrical Supply Co., Ine
Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
92 High Street,
Boston, Mass
Telephone LIBerty 2337

Padaryti Didžiausios Pasauly Radio Organiz
VVO nei CRATH AM£RIKOJE RUDENS MARŠRUTAS

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargi, šalti,
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtingų gamtos elementą iš tolimų svieto
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės
spinduliais. sunaikina
romatiškns
skausmus ir palengvina žmogui. Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAKANTUO.TAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKEN’S OINTMENT.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostj ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
siūlytų.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
j DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą
ParsMuoda visur,

kymas netik parems paravalstybės, kurioje jis pra- šiaurės rytinę PennsylvaP”™3 Mm™
poaVatins • Oi ULLLUHIU HiuLnl i iejs visą rugsėjo mėnesj. nia, (Scranton ir kit.), Opijos
chorą, bet paskatins
choristus daugiau veikti
Aplankys: Norwaik, Brid- hio ir Michigan.
_____
lietuviškoj dirvoj. Visi
geport, Ansonia, New Ha- Visas gruodžio mėnesis
džiaugiasi gražiu bažnyti-;
ven, Naugatuck, Waterbu- skiriamas Chicagai ir Illiniu giedojimu, tat beabejo
jry (numatyta diena, rug- nois valstybei.
choro veikimas irgi yra Vilniui Vaduoti Sąjun~
sėjo
„ B
25 d.),
,, Hartford,, New . Visi, norintieji V. Uždanepaprastas. Lauksime vi
sų.
Ieva Lukošiūtė. gos Delegatas V. Uždavi- Britain (rugsėjo 27 d.) ir vinį pasikviesti pas save,
nys savo rudens maršrutą kitas vietas. Taip pat rug- lederina kvietimo laiką
pradėjo nuo Connecticut sėjo mėnesį aplankys ir prie čia paskelbto jo maršruto. Visais Vilniui VaProvidence, R. I.
rūmų bus lig valiai, ir jei
Spalių mėnesis skirtas duoti Sąjungos reikalais^
kas
apleis
šią
pasilinksmi

VISI I PIKNIKU
nimo progą, graudinsis vi Massachusetts, New Ham- ir, ypač delegato maršruto,
Taip, visi maži ir dideli, są__gyvenimą. Tai visi pro- pshire ir Maine. Numaty- reikalais tesikreipia šiuo
šleivi ir kreivi, bagoti ir videnciečiai, Bostoniečiai, ta aplankyti: Broekton, adresu:
biedni (jei biednas, užsta- Worcesteriečiai ir iš kitur Norvvood, Boston (spalių V. Uždavinys, 46 Fifth Atyk savo švarką, kad ga- kviečiami dalyvauti šiame 4 d.), Springfield, West- ve, New York, N. Y.
I
---------I
vus pinigų) ir visi “dui” į milžiniškame parengime, field, Pittsfield, Greenpaskutinį šių metų parapi-1 Norima padėkoti visiebs field, Athol, Gardner, VEIKALAS PRITAIKINjos pikniką. Rengėjai keti- tiems, kurie dalyvavo Pro- Fitchburg, Wor ces-ter TAS VILNIAUS PAREN
na parodyti daug ko nau-j vidence Vyčių piknike.' (spa]įu 18 d )
Lowell
GIMAMS
Lowell,
jo tame piknike O muzika Piknikas labai pasisekę. Lawrencei Haverhill ir kibus kuogenausia, ir pir- Daug buvo atvykusių net tos Mass. lietuvių koloni
Iš Vilniui Vaduoti Są
mutinė pčra, kuri nuplėš ir iš kitų miestų bei vals- jos.
jungos Centro Kaune gaubešokant savo čeverykus tybių. Valdyba visų Vyčių
Lapkričio
mėnesį
VVS
, tas pranešimas, kad iŠ ten
— tai gaus naują porą če- vardu visiems taria šir-'
’ išsiųsta
• V • a į• Ameriką
A
•« naujas
•
Delegates
lankys
šiaurinę
verykų dykai.
dingą ačiū.
---- .----------------------Vyčių Naujokas. New York valstybės dalį, Į veikalas “Spalių 9-ji”, tik i
Taigi smagumų ir įvai-

PROVIDENCE, R. I.

■

, .—

DEKEN’S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK
Washington St
Norvrood, Mass.
Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMU0T0JAS
1000 Washingtoi> St
NORWOOD, MASS.
TEL. Noruood 1503

Montello Office:
10 Intervale St
TEL. Broekton 2006

DKRBININttSS

Lietuvos
Bažnyčia buvo pilnutėlė
Baisogala, Kėdainių aps
kričio. Rugpiūčio 16 d.,
per šv. Lauryno atlaidus,
Baisogaloje iškilming a i
buvo paminėtas kun. Bittės 50 metų kunigavimo
sukaktuvių paminėjimas.

'TRIDUUM į Marijos užtarimo, prašyti jos.p?.• nrnlhne
’ain tolrn
gelbos. K
Kaip
teko nritrirsti
nugirsti, mano našlaičių įstaigai. Kiti dalykai i
ma greitu laiku dadėti dar vie buvo pačių darbininkų nupirkti, I
nas novėnos pamaldas, būtent, ir parapijai, jei nebuvo pelno r
per mišias 8 vai. pirmadienio ry nuo pikniko, tai nebuvo nei dide iI
tą. Jau dabar kiekvieną pirma lių nuostolių. Kun. Mendelis dė
dienį yra atnašaujamos šv. mi- koja šeimininkėms ir visiems tos
vakarą po rožančiaus atkalbėjimo šios intencijai visų laikančių no- dienos darbininkams už jų pasiįvyko įspūdingas šventinimas ką vėną. Intencijų rašteliai yra su-1 šventimą. Visus gi lietuvius, bu
tik naujai įsigytos šv. Prnciškaus dėti ant altoriaus šv. mišių metu ‘ rje n0rėjo, bet dėl blogo oro neAsižiečio statulos. Statula ‘atvai ir turi būtinai būti atminti atna- galėjo, paremti šios paskutinės
zduoja Jėzų ant kryžiaus ir vie šaujančio kunigo. Marija tikrai į vasaros pramogos kviečia į pirTRINTIN1Ų
na ranka apkabinant savo ištiki laimina šitą novėną laikomą jos mutinę parapijos
mą tarną Pranciškų. Veido išrai garbei, nes kas savaite galima ' vakarienę. Įžanga į vakarienę ir
škos kaip Pranciškaus, taip Iš- pastebėti vis didesnį būrį jos šokius tik 50-centų. Vakarienė įganvtojaus yra ypatingai patrau garbintojų atsilankant į novėnos ' vyks sekmadienį spalių 11 d.
kiančios. Šv. Pranciškus žiūri į i pamaldas.
ŠV. VALANDA IR MIŠPARAI
Jėzų su tokiu, malonumu, tokia
TRETININKAMS

__ ...........
Pereitą ketvirtadienio vakarą
iškilmingai buvo užbaigtos trijų
dienų pamaldos parapijos treti
ninkams ir tretininkėms. Kas va
karą buvo kalbamas rožančius ir
sakomi pamokslai. Ketvirtadienio

I

i

meile, kad tarytum gali girdėti i
iš jo lūpų tuos dažniausiai Pransiškaus
kartojamus
žodžius:
“Mano Dievas ir mano viskas”. i
Kad padengus šiek tiek naujos
statulos
iškaščius kun. dr-as 1
Mendelis kvietė visus susirinku- |
sius būti globėjais naujos stovy- !
los. Gan gražus būrys vyrų ir
moterų laike už kaspino pririšto j
prie šv. Pranciškaus rankos per
pašventinimo apeigas. Vėliau sa i
vo pamoksle kun. Mendelis pa '
žymėjo, kad tas kaspinas buvo
pririštas prie šv. Pranciškaus
lankos su tikslu, kad visi, kurie
ji laikė pririštų savo širdis prie
to viduramžių šventojo, pamyl
iu .1° gyvenimas būtų pažymė
tas ta pačia meile Dievo ir arti
mo, kaip kad šv. Pranciškaus gy
venimas švietė kaip jo amžiaus
žmonėms, taip ir dabartiniam pa
sauliui dar tebešviečia.
Po palaiminimui su ŠŠ. Sakra
mentu, buvo priėmimas naujų
kandidačių i 3-čiąjį atgailos ordeną. Jų buvo net 10. Matant jas
klūpančias prie altoriaus, pra
šančias priėmimo į atgailos ordeną. ne vienam byrėjo džiaugsmo
ašaros, kad šiais supasaulėjimo
ir ištvirkimo laikais, randasi dar
šie Iii. kurios trokšta tobulybės,
ieško šventybės, nori gyventi arti
Dievo. Po pašventimui, šv. Pran
ciškaus stovyla buvo nugabenta
i ankščiau jau prirengtą vietą,
kur seniau šv. Rita stovėdavo, o
<v. Ritai buvo įrengta nauja gra
ži vietelė šv. Antano koplyčioj.
Manoma, kad ši nauja serafiškojo Šventojo stovyla
patrauks
daugelio širdis prie didesnės Die
vo ir artimo meilės, kurios šian
dien taip žymiai trūksta mūsų
pasauliui.

Po visų vasarinių pramogų Į
grįžtą prie paprastų rudeninių ir
žieminių pamaldų. Ketvirtadienio '
į vakarą įvyko šv. valanda, o sek:
Į madieni 4 vai. po pietų bus miš- ■
parai ir novena prie Šv. Teresės
Kūdikėlio Jėzaus.

PASKUTINIS PARAPIJOS
VASAROS PIKNIKAS

Pirmą kartą i daugel metų pasitaikė toks blogas oras parapijos piknikui, kaip kad įvyko peįeita
’
sekmadieni. Smulkus lietus
; ,
...
,
i
•
pradėjo lyti apie pirmą vai. po
40 VALANDŲ ATLAIDAI
pietų ir lyjo iki pat vakarui, taip
Už trijų savaičių mūsų parapi
kad nieko negalima buvo kaltin
ti už neatvažiavimą į parką. Ta- joj Įvyks metinė Eucharistinė
čiau atsirado atjaučiančių žmo- ‘ šventė, būtent, 40 valandų adoranių, kurie gailėjosi šeimininkių cijos atlaidai. Kaip girdėjau jau
darbo ir nežiūrint lietaus atvyko. pamokslininkai pakviesti, o p.
Kadangi buvo rengtasi dėl 500 ' Čižauskas su parapijos choru
ar daugiaus svečių, todėl liko ■ rengiasi prie iškilmingų tų atlaidaug sriubos ir žuvų. Bet valgiai du mišparų. Visi privalome atsinenuėjo niekais. Sriuba ir žuvys minti atlaidų dienas, spalių 18.
buvo padovanotos šv. Marijos 19 ir 20 dd.
Žvalgas.

žmonių. Pamaldose daly
vavo daug dvasininkų iš
aplinkinių parapijų.
Jubiliatas atlaikė iškil
mingas šv. Mišias, kurių
metu buvo pasakytas la
bai gražus pamokslas. Po
pamokslo paskaityti svei
kinimai. Garbingąjį jubi
liatą sveikino J. E. Kauno
Metropoli jos Arkivysk.
Skvireckas ir daugelis au
kštų dvasiškių. Buvo pri
siųstas sveikinimas iš Va
tikano. Jubiliejaus proga
kun. Bittė buvo pakeltas į
garbės kanauninkus.
PAMINĖTA KAIsIADO
RIĮ VYSKUPIJOS 10 M.
SUKAKTIS

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

CROFT
CREAM
ALE
Buteliai

(tik alus)

ninkas į laikinąją seimo
prezidiumą pakvietė inž.
Konstantiną Šakenį (pir
mininku), Praną Barkaus
ką ir dr. Simaną Janavi
čių. Laikinajam seimo
prezidiumui užėmus prie
1
stalo vietas, jo pirminin
Rugp. 30 d. Kaišiadory
kas inž. K. Šakenis pasakė
se įvyko didelės iškilmės Kaunas — Rugsėjo 1 d. kalbą, kurioje pabrėžė,
vyskupijos įsteigimo 10 naujasis seimas pradėjo
metų sukakčiai paminėti. darbą. 10 vai., dalyvau kad visų susirinkusių ‘tau
J. E. vysk. Kukta celebra- jant vyriausybei, kariuo tos’ atstovų yra vienas pa
vo iškilmingą sumą, pa- menės vadovybei, užsienio geidavimas ir troškimas
šventino Vyrų S-gos vėlia- valstybių atstovams ir di- dirbti taip, kad tas dar
bas būtų, kiek galima, na
v4 ir pasakė pamokslą, deiej daugybei rinktinės
Pavasarininkai į^vyskupo pUbiįR0Sj ‘tautos’ atstovai šesnis.
rūmus surengė labai iškil davė priesaiką. Po to, buUždarydamas posėdį inmingas eitynes.
vo padaryta trumpa per-1 žinierius Šakenis pakvietė
• • 11
- - vai.’ į• sei•  ‘tautos’ atstovus susirinkPRADĖJO DARBĄ LIE trauka. Apie
mo salę atvyko Valstybės ! ti 17 vai. 30 min. eiti Neži
TUVOS MOKYKLOS
Prezidentas, užėmęs seimo nomo Kareivio pagerbti ir
Rugsėjo 1 d. visose Lie pirmininko vietą, pasakė po to susirinkti darbo po
tuvos aukštesnėse ir pra kalbą. Po Prezidento kal sėdžio, kuriame bus ren
džios mokykloje prasidėjo bos atstovai sugiedojo kama komisija seimo sta
tutui paruošti.
nauji mokslo metai. Vėl į tautos himną.
posėdis
miestus ir miestelius iš į Išvykus Valstybės Pre Iškilmingasis
kaimų suvažiavo tūkstan- zidentui, Ministeris Pirmi- buvo transliuojamas. Jis

LIETUVOS SEIMAS
PRADĖJO DARBĄ

w•

Kuomet dideli reikalavimai
veda prie nuolatinio rūkymo
Kada jū« degate vieną cigaretą nuo kito, dirbant

spaudime — Įtempime . . . kaip jūs Įvertinsite
visą tą apsaugą, kurią šis didžiai skoningas lengvai
užsirūkymas suteikia! Nes kiekviename gaivinan

čiame užsitraukime jūs gerėsite# tikru tabako iš
minkštų vidurinių lapų švelnumu . . . maloniu,

Ii

fe- -

švelniu rūkymu . . . tikrai lengvu užsirūkymu, kuris

yra be tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų

MARIJOS STEBUKLINGO
MEDALIKĖLIO NAUJAS
ALTORĖLIS

Telefonas: Plaza 1350.

čiai žvalaus jaunimo, ku-'!
ris ieško mokslo šviesos. t
Kaip žinoma, šiemet Lie
tuvos pradžios ir aukštes
niosios mokyklos jau yra
pertvarkytos. Todėl moks
leivija ypatingai domisi
naujomis pertvarkytomis
mokslo programomis. Au
kštosiose Lietuvos moky
klose, kaip Vytauto Di
džiojo universitete, žemės
ūkio akademijoje, preky
bos institute, mokytojų
institute ir veterinarijos
akademijoje mokslas pra
sidės rugsėjo mėn. 15 d.
Dabar aukštąsias Lietu
vos mokyklas lanko keli
tūkstančiai studentų. Tsb.

Tai Lengvas Užsirūkymas!

Antanas Tretininkas.

Šeštadienio rytą ne viena mo
terėlė manė, kad sapnuoja atėju
si j .šv. Alfonso bažnyčią, kuo
met prie altoriaus grotelių P-lės
ŠŠ. pusėje jos pamatė naują Ma
rijos Stebuklingo Medalikėlio al
torėli ir liktorių. Paveikslas gra
žiose spalvose atvaizduoja palai
mintos Kotrynos Labourė regėji
mą savo vienuolyno koplytėlėje,
Paryžiuje, lapkričio 27 d. 1930
m. Iš apačios paveikslas yra gra
žiai apšviestas elektros šviesa.
Iš šonų žiba didelės mėlynos
spalvos stikluose 7 dienų lem i
pos. Žemiau paveikslo žiba 10 to
kiu pat lempų. Visi, kurie tik
matė šį naują mūsų bažnyčios
papuošalą negali juo atsigerėti.
Tas altorėlis buvo nupirktas sąrišyje su Stebuklingos Medalikėlio P-lės ŠŠ. laikomomis novėnos
pamaldomis. Kas pirmadienį per
pietus ir pusę po penkių vakare
susirenka apie 700 žmonių, di
džiumoj svetimtaučiai, maldanti

si

išskirtino Lucky.Strikc “Toasting” proceso. Kuomet
jūs smarkiai dirbate ir smarkiai rūkote, atsimin

kite pasisiekti už lengvo užsirūkymo . . . pasisiekti

už Luckv!

★★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★

-•

■Įgįff

.’

-•

Laimėjo "Sweepstakes’*
5 kartus ii eilės!

.,<1

uo į
M. t
DtL "NUOLATINIO

RŪKYMO
L*agvtr* Ūžti rakyma«l
Save darbe dienoj to įtam
pėme laika, kada jus griebi*,
fe viang cigarefg po kitam
... pagalvokit* *pi« mv*
garMg . . . ir pasnitkita už
toeky. Lengvai užtirūkymoa yra daugiau naga
skoningas. Lengvas vžsiru.
kym*« suteiki* jūsg gerklei

v*

J

p.Clsy Morri*. 19 metų amžiau#, iš Daw»on Spring*, Kentucky, yra tikra* gpėjika*. Ji* yra laimėjęs 5 savaite* iš
eilės Jūsų Lacky Strike “Sweepstakes”
— viso 8 kartus. p.Morris rašo, jog visi
jo draugai bando jį Įkalbėti išpildyti
jg blankas.
Ar jus jau Įstojo t? Ar laimėjot suro
Lnekies — plokščiu SO skoningu Loeky
Strike* blokinę?
Atsisukite ant radio “Youf Hit P*,
radę” - trečiadienio ir šeštadienio vakarai* - Pastudijuokite melodija* —
tada pabandykite jūsg Lneky Striko
” - ir jeigu dar nerūkote
“‘S-veepatakea
Sweep»Ukes"
Lnekie*. nusipirkite pakelį šiandien ir
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo kg
nors netenkate? Jūs įvertinsite Lnekies
pirmenybe - Lengva l ž*ii ūkymg fš
turtingoj brandaus-kūno tabako.

r

"

.*

:

-Lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO. BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’IT’STOASTED"

baigėsi 12 vai. 30 min.
Prieš pradedami antrąjį
seimo posėdį, apie 18 vai.
‘tautos’ atstovai su Ministeriu Pirmininku p. J. Tū
belių ir ministerių kabine
to nariais atvyko į Vytau
to Didžiojo muziejaus so
delį susikaupti prie Neži
nomo Kareivio kapo.
Prie Nežinomo Kareivio
kapo iškilmių metu laiki
nasis seimo pirmininkas
inž. K. Šakenis į susirin
kusius ‘tautos’ atstovus,
dalyvaujant vyriausybes
nariams ir dideliai miniai
Kauno visuomenės pasakė
kalbą.
Baigęs kalbą, laikinasis
seimo pirmininkas inž. K.
Šakenis, padedamas seime
prezidiumo narių dr. S.
Janavičiaus ir Pr. Bar
kausko, padėjo prie Neži
nomo Kareivio kapo didelį
ir gražų, rožėmis išpuoštą,
vainiką.
Posėdis, kurio darbi,
tvarkoj buvo vienas klau
simas: komisijos rinkimas
seimo statuto projektu
parengti, buvo pradėtas
18 vai. 55 min. Laikinasis
seimo pirmininkas, prade
jęs posėdį, davė žodį ats
tovui Pr. Barkauskui, ku
ris nušvietė ‘tautos’ atsto
vams rinksimos komisijos
pareigas bei jos paskirtį.
Po* atstovo Pr. Barkaus
ko kalbos, laikin. seime
pirmininkas inž. Šakenis
paskelbė 15 min. pertrau
ką, kurios metu seimo ats
tovai išstatytų minėta
komisijai rinkti kandida
tus.
Išėjus laikui kandida
tams siūlyti, seimo pirmi
ninkas konstatavo, kad ;
minėtą komisiją yra pa
siūlyta 5 kandidatei: J
Indrišiūnas, A. Merkys
St. Jakubauskas, J. Vilu*
šis ir A. Gilvydis. Kadang
kandidatų buvo pasiūlyta
tik 5, tai, pasiremdamas
seimo
statutui priimt
tvarkos įstatymo (Vyr. Ž
547/3809 nr.) penktuoju
paragrafu, seimo pirmi
ninkas pareiškė, kad visi
pasiūlytieji 5 kandidata
laikomi išrinktais be bal
savimo.
Po to seimo pirmininkai
paskelbė posėdį baigtą.
AMERIKOS LIETUVIA
STOJA f LIETUVOS
KUNIGI SEMINARIJĄ

Neseniai į Lietuvą atvy
ko trys Amerikos lietuvis
klierikai, kurie rengiasi j
stoti į Vilkaviškio kunigi
seminariją ir čia baigt
dvasininkų mokslus. Ta
yra bene pirmas atsitiki
mas, kad Lietuvos kunigi
seminarijon stotų ir keli
metus mokytųsi iš Ameri
kos atvykę lietuviai klieri
kai.
Tsb

?snk;>ilenis, Rugsėjo 25, 1936

DARBININKAS
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NEW HAVEN, CONN.

Rytinių Valstybių Žinios
dainavo su atsivežtu iš
Waterbury kvartetu ir du
etu, vienų vyrų, kurie ke
GRAŽIAI PAGERBĖ
lis kartus buvo priversti
NAUJUS KUNIGUS
kartoti dainas, taip patiko
Rugsėjo 20 d., sekmadie vakaro dalyviams.
nį šv. Jurgio lietuvių para
Paskutinis iš svečių bu
pija turėjo nepaprastas iš vo pakviestas kalbėti WS
kilmes. Parapiečiai gražiai atstovas V. Uždavinys,
sutiko ir priimtuvių vaka kuris ilgesnėje kalboje
rienę iškėlė savo naujiems
priminė Lietuvos parapijų
dvasios vadams kun. kle reikšmę rusų okupacijos
IR
bonui J. Kazlauskui ir vi laikais, perėjo prie Ameri
karui kun. V. Ražaičiui.
Parapijos svetainė užsi kos lietuvių parapijinio
kimšo svečiais, vietiniais gyvenimo ir baigė Vil
•
JĮ •
__ •
ir iš toliau atvykusiais. niaus krašto lietuvių sun
kiu
dabarties
gyvenimu.
Parduota buvo per 500 tikietų į vakarienę ir dėl Antra V. Uždavinio kalba
vietos stokos daugiau ne- specialiai Vilniaus reika
bepardavinėta ir salėn ne lais Bridgeporte bus sako
įleista. Vakarienės organi ma toje pačioje parapijos
zavimo pirmininkas, jau salėje spalių 11 d.
nas graborius J. Romas' Baigiantis vakaro prog
vakaro programos vedėju Į ramai pirm. J. Romas įpristatė žinomą veikėją A. teikė abiem kunigam paVeličkį, kuris labai gra rapiečių sudėtas pinigines
Cambridge, Mass
Magazine St.
žiai vakarienę pravedė.: dovanas, o vakaro vedėja
A.
Veličkis
gražiai
padė

Po trumpos, bet vykusios
p. J. Romo kalbos sukai-! kojo visiems vakaro daly
Yra nusamdyta viena iš geriausių orkestrų. Dainuos geriausi daininin
beta malda ir muziko J. viams už gražų pasirody
kai
ir dainininkės. Visus kviečiame ruoštis į šį parengima.
Steponavičiaus vedamas mą naujuosius kunigus
RENGĖJAI.
parapijos choras gražiai sutinkant.
s
padainavo keletą tautiškų Gražiai ir nuoširdžiai
dainelių. Solo gražiai, jau- ■ dėkojo už priimtuves ir metų žvaigždė; J. Petru Kunigas Gauronskas bu- šimtai asmenų, Reiškia
triai padainavo p-lė A. Pe-I dovanas, žadėjo dirbti pa lis — irgi pereitų metų vo išvykęs į New Yorką ir Federacijos pirmoji dar
rapijos ir parapiečių nau žvaigždė; A. Dranginis — dalyvavo nacionaliame šv. buotė puikiai pavyko. Va
truškevičiutė.
lio!
Be vietos ir Waterbury dai abu priimtieji kunigai: kapitonas ir pernai pasi Vardo draugijos seime,
kun.
V.
Ražaitis
ir
kun.
J.
Waterbury’o Bowling
žymėjęs žaidikas.
svečių, dalyvavo dar ir
Kazlauskas.
Po
vakarie

Šįmet
Marianapolio
Ko

Alleys
jau atsidarė. Šįmet PRAKALBOS, DAINOS,
Bridgeporto miesto majo- i
nės
jaunimas
ir
suaugu

ŠOKIAI
legijos futbolo ratelis su- atrodo, kad labai daug raro atstovas p. Albert E. j
sieji
gražiai
pasilinksmi

sitiks
su
stipriausiais
telių
leagues
ir
pavienių
Penktadienį, rūgs. 25 d.,
Eccles ir svečias iš Lietu- j
no.
Klepočių
Klepka.
Naujosios
Anglijos
augšj
bowlys.
Jau,
rodos,
rengia-,
8:00
vai. vakare, Mokykvos, Vilniui Vaduoti Są->
tesnių ir kolegijų rate- si Vaizbos Būtas, L. I. P., los Auditoriume, rūpesniu
jungos atstovas V. Uždą- '
liais. Tik žvilgsnis į marš- Studentai, . °ly Name, yyg. bei Federacijos skyvinys. Antroje programos
rūtą tai įtikins:
i Vyčiai ir kiti turėti savo rjaus įvyksta įdomios pradalyje pirmiausia pakvies
Rugsėjo 26, Dean Aka-! leagues ir bovvling vaka- • kalbos bei pasilinksminitas kalbėti p. A. E. Eccles, Kartu su mokvklos ati demija, Franklin, Mass. rus. Waterburiečiai lietu- ’mQ vakaras
__ . ______ Kalbės Vil
kuris trumpoje, gražioje darymu ir mokslo prasi Spalių 3, Northeastern viai mėgsta bowlyti. Gai- | niaus
Vad. Sąjungos
atskalboje linkėjo parapijai dėjimu, prasidėjo ir stu kolegijos pirmame č i a i, la, kad aš negalėsiu kartu
ir naujiems kunigams gra dentų veikla.
Boston, Mass.
, bowlyti. Linkiu visiems dainuos choras, gros Me-’
Spalių
10,
atdara
diena.
Waterbury’io
žaus sugyvenimo,, pasise Pirmą dieną futbolo se
: lodians orkestras ir bus
ir
lietuvėms
turėti
šią
žiekokiai
kimo. Jo kalba palydėta zono 30 jaunuolių pasiro Spalių 17, Rhode Island
.
. .
."v,
. .......
— Gerb. lietuvių vigražiomis katutėmis. Ne dė aikštėje išbandvti savo valstybes kolegijos pirma- mą sėkmingą ir linksmą suomenė kviečiama skaitsezoną. Tuomi stiprinsite Įįngaį atsilankyti
mažesniu entuziazmu suti jėgas. Po vienos kitos die mečiai, Kingston, R. I.
Spalių
24,
Nichols
Jr.,
savo sveikatą ir remsite
ko kun. VaJantieiaus, Wa- nos buvo matyti, kad šis
— Dudley, Mass. savo parapiją. Lai gyvuo- RADIO PUSVALANDIS
terburv klebono kalba, ku-į, ir tas stovi pirmose eilėse, Kolegija
Spalių 31, atdara diena, -ja švarus, doras sportas!
rioie jis pareiškė, kad abu kas suteikia džiaugsmo Lapkričio 6, Providence
Sekmadienį, rugsėjo 27-------------kunigai yra waterburiš-Į vedėjui. Tarp šių jau gali Kolegijos pirmamečiai
3:30 vai. po pietų iš
L. I. P. Bowling League tą,
W1XBS
Radio stoties pra
kiai ir juos abu atleidę../ ma paminėti: Jurgis Juo Providence, R. I.
turėjo pirmą susirinkimą sidės Lietuvių
delis,
Newark,
N.
J.
—
Radio Va
žentuosna į Bridgenorta...! greitas ir geras spardytoLapkričio 13, St. John’s 17 d šio mėnesio, vadovylandos,
vad.
komp.
Alek
Kalbėjo dar waterburiškis jas, Benediktas Šemys, Preparatory — Danvers, stėje šerifo J. Jenušaičio,
siui, aštuntas sezonas.
kunigas Ed. Gradeckas, Newark, N. J. — buvęs N. Mass. .v.
' Šv. Juozapo par. svetainė- Šias radio programas iš
kaip nauju bridgeport’š- J. “all-state” žaidikas; J. Lapkričio 21, La Šalie je> §i bowlerių lyga susikiu kunigu draugas, o mu Želionis, Pittston, Pa. — Akademija — Providence, deda iš profesionalų, biz- pildys pakviestieji dainiiš Bridgeoort,
zikas Aleksis ne tik gra vietinės mokyklos žvaigž K Inieriu, ir šiaip inteligentų ninkai-kės
New
Britain,
Hartford,
žiai pakalbėjo, bet ir pa dė; Petraitis — pereitų Laukiame tik pirmo žai- jaunų lietuvių, kurie re Marianapolio Lietuvių
Ko
dimo ir tada tikrai žinosi- fmia
- parapijos
'
" - ir
reikalus
legijos
ir
Waterburio
cho

me kaip stiprų mes turime kartu linksmai praleidžia
orkestras bei solistairatelį. Pamatysime!
laiką ketvirtadienio vaka- ras,
Stasys J. Grafas (L.K.) rais parapijos Bowling A- tės.
Malonu yra darbuotis,
lleys.
mūsų patri jotai lietu
Ateinantiems metams į nes
viai
(J. Bendlevaldybą išrinkta: pirmi ris, J.biznieriai
/
Jenušaitis, B. Karninkas adv. K. Balanda; navičia, P. Drevinskas, I.
40 VAL. ATLAIDAI
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
raštininkas adv. J. Ališau Rakauskas, A. Staškevi
Rugsėjo 27, 28 ir 29 die skas; iždininkas Dr. M. J. čius, V. Visockis, Savings
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
nomis Waterbury’o lietu Colney; iždo globėjai — Bankas, Bier’s Therapv,
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
vių Šv. Juozapo par. baž šerifas A. Frances ir J J P. Karvelis ir daugelis kinyčioje įvyksta metiniai Bružas.
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc...Per dešimti
v f metų
T i tų
labai. pnI
pirmminkavo
serefas
J.
. šiam
v. ir
. tikslui
. . remia
40 valandų atlaidai. Kleb. H
jaučia
nuolat
sakert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
kunigas Valantiejus kvie Janušaitis, bet šį kartą at vo skelbimais). Visur tik
čia nuoširdžiai visus Wa- sisakė. Ši organizacija dė girdėt, kad jau visi tik iš
♦
terbury’io ir apylinkės lie koja nuoširdžiai šerefui J. siilgę laukia šių įdomių,
tuvius ir lietuvaites atsi Janušaičiui už tokį sėk linksmų radio programų.
lankyti į atlaidus, viešai mingą ir uolų darbavima- Malonu žinoti, kad yra
pagarbinti Dievą ir pasi si praeityje, o nauja val dar daug lietuviu, kurie
naudoti Jo gausiomis ma dyba tepaseka J. Janušai- dar mano, kad sava kalba
lonėmis. Visus pamokslus čio gerus pavyzdžius.
vra meilesnė ir gražesnė
sakys svečias iš Lietuvos
FEDERACIJOS ŠAU už kitas. Gaila tų, kurie
prof.
Dr.
Ražaitis.
Bus
nori ją pamiršti.
Lyra
Telefonas
81 Lafayette St.,
NUS PARENGIMAS
daug
svečių
lietuvių
kuni

Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
gų.
! Rugsėjo 18 d., 8:00 vai.
----------Į vakare mokyklos audito-,
Gerb. Juozai Dubauskai, riume įvyko Federacijos
waterburiečiai, nori pade- skyriaus parap. naudai
ŽINUTĖS
BOSTONO APIET.INKRS BROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavė
koti visiems ir visoms gi- surengtas pirmas kortų šiomis dienomis lietuviu
Jas ir Distributorlns CHARI.ES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
minėms ir prieteliams ir
r vakarėlis.
“**
* ir au- švč. Trejybės parapijoje
Nors ”
lijo
restoranams ir almlėms. Saukite: De<l. 1731.
tt. už surengtą jiems ‘par- dra siautė---- bet dalyvių yra daromas visų lietuvišty’ jų namuose.
I prisirinko suvirš penki į kų šeimynų surašymas ar-

Nepaprastas “Darbininko

BRIDGEPORT, CONN.

KONCERTAS
BALIUS
Trečiadieni

Lapkričio-Nov. 25,1936

Eikš Ballroom

MARIANAPOLIO ŽINIOS
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i BROCKERT’S ALE
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WATERBURY. CONN.

I

HARTFORD, CONN.

I

ba senzas. Jau pas daugel
lį šeimynų atsilankė kuni
gas ir tikimasi, kad iš to
dienomis gavo
bus nemažai naudos. Teko meŠiomis
nuo
new
- haveniečių
sužinoti, kad kaikurios lietuvių klebono
šeimynos negauna lietu Pankaus kvietimus kunigo
atvyk
viškų katalikiškų laikraš ti į parapijos vakarienę,
čių. Kiti gal nemoka skai parapijos naudai, kuri įtyti arba neišgali užsisa vyks sekmadienį, rugsėjo
kyti. Bet kurie gali ir mo 27 d., vakare. Džiaugia
ka skaityti, tai turėtų už mės, kad new - haveniesisakyti bent vieną lietu
veikia savo parapijos
višką katalikišką laikraš čiai
naudai išvien su savo nau
tį.
klebonu. Jeigu lietuviai
Amerikos lietuviai gali ju
tai
visur, tai parapi
džiaugtis, kad yra iš ko jos darys
gyvuos ir dau
pasirinkti. Turime savai giaugeriau
naudos
tinius, dvi - savaitinius, ir Tėvynei. atneš Dievui
mėnesinius ir net dieni- į
nius lietuviškus katalikiš
kus laikraščius.
Džiaugiamės, kad turi
me tiek laikraščių, bet liū- Karalienės Angelų par.
prasidės rūgs.
stame, kad ne visos lietu- Karnivalas
26
ir
baigsis
spalių 4 d.
vių šeimynos skaito arba Parapijos draugijos
ren
užsisako. Raginame, kaip
gia
vakarus.
Lietuvos senovėje Vysku LRKSA. 134 kp. rengia
pas Valančius ir kiti ragi “Karštų Šuniukų” (Hot
no, kad lietuviai pamiltų1 Dogs) vakarą. Bus dar ir
raštą ir jį nuodugniai
Vakaro
stengtųsi pažinti ir remti. pamarginimai.
pradžia
7:30
vai.
Tuomi save švies ir bus Visi Susivienymo vakare.
nariai
naudingesniais Amerikos prašomi btūinai dalyvauti
piliečiais, Lietuvos mylė
tojais ir Katalikų Bažny Karnivale ir paremti pa
rapijos reikalus. Įžanga
čios vaikais.
Ar taip neturėtų būti? bus 25c. Bus dar ir dovadurų.
Lietuviški, katalikiški lai nos prie 134
kp. Komisija.
kraščiai tikrai geriau gy
vuotų jeigu visi ir visos
juos remtų ir skaitytų. A- BROOKLYNO DEMO
KRATAI VEIKIA
teina šaltoji žiema... ilgi
vakarai, o gerą laikraštį
paimti į rankas, tai nau Brooklyno Demokratų
dingiausias būdas ilgas (lietuvių) komisija, ren
žiemos naktis praleisti. gia visą eilę Didžiojo New
Linkiu visiems lietuviams Yorko apylinkėje prakalpaklausyti mano patarimo ' bų. šaukia visų didesnių
ir užsisakyti bent vieną organizacijų ir veikėjų su
lietuvišką katalikišką lai važiavimą, kad pasirodyti
kraštį ir jį skaityti. Mes Prezidento,. Roosevelto rin
iš savo pusės suteiksime kimuose.
informacijų, jeigu pagei Pirmutinis suvažiavimas
klubu valdybų ir vietos
dausite.
1 veikėjų įvyks rugsėjo 25
LANKĖSI
dieną, Am. Liet. Pitklubo
Šiomis dienomis Hart salėje, 280 Union Avė.,
forde lankėsi kunigai: Sa Brooklyn, N. Y., kur bus
dauskas iš Pittsburgo, I išdirbti planai šios apylin
Juškevičius iš Chicago ir kės organizavimui balsuo
Savulis iš Wilkes - Barre. tojų iš vien veikti. Prakal
Abudu pastarieji lankėsi bų maršrutas prasidės
ir pas Tėvus Marijonus. spalių 23 d. irgi Piliečių
Marianapoly.
klubo salėie, 280 Union ABrooklyne ir per pas
Bažnytinis choras turi ve.,
kutines
pora savaičių pra
savo praktikas penktadie kalbos įvyks
visose vietos
nio vakarą. Malonu maty lietuviu kolonijose būtent:
ti, kad nemažai lankosi ir Brooklvne, C. Brooklyne,
teko girdėti, kad rašosi Maspethe. Bl i s,s v i 11 e
naujų narių.
Great Neck , Bronx ir ki
Mirė Matas Volungevi tur.
čius. Palaidotas iš lietuvių Vienas Komisijos narių.
Švč. Trejybės bažnyčios,
rugsėjo 18, su trejomis
šv. mišiomis, kurias atlai
kė kun. kleb. Ambotas ir ĮSIKŪRĖ SODALIETĖS
kunigai Karlonas ir Kripas. Laidotuvėms patar Rugsėjo 20 d. įvyko Sonavo lietuvis graborius daliečfų draugovės organi
Venskūnas. Lai jo siela il zacinis susirinkimas. Kle
bonas kun. S. Stonis paai
sisi Viešpatyje!
škino organizacijos tikslą
Šiomis dienomis Rucevi- bei pareigas. Visos daly
čiai susilaukė kūdikio - vavusios mergaitės pareiš
mergaitės. Sveikin ame. kė noro tapti narėmis.
Pasižadėjo atvykti apkri-j Valdybon iki Naujų Metų
kštyti Rucevičienės brolis išrinktos: Eleonora Kepakunigas Plikūnas iš South laitė — pirmininkė; MildCarolina. Buvo parvažia ra Andriuškevičiutė se
vusi jos sesutė Agnė, ku kretorė; Nora Stulpinaitė
ri pereitą vasarą mokinosi — kasininkė. Mėnesinės
New Yorke. Ji yra slaugių Komunijos diena nustaty
viršininkė Fordham Hos- ta tretysis mėnesio sek
madienis. Nutarta daryti
pital, New York City.
Mt. St. Joseph’s Akade tuojau vajų, kad patrau
mijoje waterburietė lietu kus daugiau narių. Ge
vaitė Teresė Jakščiūtė riausio pasisekimo naujai
Įsikūrusiai draugovei.
pradėjo savo mokslus.
Ona Karlonaitė, kunigo
KRIKŠTAS
Karlono sesuo iš New Bri
tain pradėjo slaugės mok Rugsėjo 20 d. šv. Onos
slus Šv. Pranciško Ligoni bažnyčioje tapo apkrikš
nėje.
tytas Jonas Dapkūnas, sū
Linkime lietuvaitė m s nus Simono Dapkūno ir
studentėms pasisek i m o Elenos Bubaitės. Krikšto
moksle pas mus Hartfor- tėvai buvo Andrius Dapde.
kūnas ir Stasė Vaičiulis.

BROOKLYN. N. Y.

JERSEY CITY. N. J.
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