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RAUDONIEJI ĮSAKO BE RAUDONIEJI NUŽUDĖ
TEISMO ŠAUDYTI

Visų tojo vardo brolijų
I
Patriarka ir įsteigėjas šv.
Pranciškus, gimė Italijoj,
Madridas, Ispanija —
Toledo, Ispanija — šis
"
1/
Asyžiaus mieste apie 1126
Raudonųjų
valdžia
netemiestas
pereitą
sekmadiemm
m. JĮ vadina Serafišku,
kus Toledo ir Alcazar įsa- nį teko sukilėliams. Nuo •g
•
S
nes jo širdis degė nepa
prasta Dievo meile; ypač
kė karo vadams mobili- 1036 metų Toledo buvo
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zuųti visus vyrus, moteris maurų karalystės sostinė, g
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mylėjo jis neturtą, nusiže
ir vaikus ir jeigu tik ku- Tryliktame amžiuje, po
W
B
A
X Ji
minimą ir
kentėjimus.
ris (i) atsisakys arba sau- maurų užkariavimo, karą-_____
Nuo pat savo jaunystės
vališkai bėgs iš mūšio liūs Alfonsas X pastatė
------------------labai mylėjo pavargėlius:
fronto,
kad
išgelbėtų
savo
vietoje
maurų
pilies
datttvižkt
’
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KOMUNIS- Sukilėliai išvijo raudo
dalindavo jiems, ką tik sa
TŲ
KANDIDATĄ
Į
gyvybę. tai be teismo vie- bartinę Alcazaro pilį, kuSKŲ SKAITYKLŲ
vo turėjo. Tėvas pyko ir
nuosius iš Ulescas, kuris
PREZIDENTUS
tc-je sušaudyti. Taigi rau- rioje per 72 dienas buvoji Vilnius — Per įvykusį
bardavo jį, kad turtus mė
yra tik 22 mylios nuo
donieji sušaudę sau nepa- pasislėpę 1650 vyrų, i
to; pabijojęs, kad ir dva
Madrido
šiomis
dienomis
eilinį
ViiTerre Haute, Ind.—Rug*1•__
z w
_
lankiuosius, dabar Įsako terų ir vaikų.nuo žiaurios,'
ras nepražūtų, pareikala Kun. Dr. L. Mendelis,
niaus Ryto švietimo drau- sėjo 30 d. policija arešta-Į
Baltimore, Md.
kruvinos šio civilio karo gijos valdybos posėdį dr- vo Amerikos komunistų I Toledo, Ispanija — Su
šaudyti ir savuosius.
vo nuo Pranciškaus išsiža
raudonųjų bolševikų ran jos pirmininkas pranešė, kandidatą į prezidentus kilėlių karo vadovybė pra
dėti Įpėdinystės. Šventasis Per dvi savaites Lawsu mielu noru išsižadėjo rence Šv. Pranciškaus lie Maskva, Rusija — Jau kos.
du neša, kad jiems pavyko iš
kad nuo šių metų pradžios Earl Browder ir jo d"
visų tėvo gerybių ir džiau tuvių parapijos bažnyčio buvo rašyta “Darbininke”, Taigi Toledo ir Alcazaro ikl dabar lenk adminis'_ draugus. Policija jį ir jo vyti raudonuosius iš Ulesgėsi galėsiąs vadinti vieną je Kun. Dr. L. Mendelis kad sovietų spaudos rašy pilies užėmimas yra dide- ; tracija
tracija uždarė
lietuviš. draU
guS palaikė kaipo cas, kuris yra tik 22 myuždarė 90 lietuvišdraugus
Dievą tikruoju savo tėvu. vedė rekolekcijas ir Nove- tojas, komisarų propo- hs_ Ispanijos sukilėlių lai- kų Ryto švietimo draugi- klajūnus.
■ lios nuo Madrido. Iš BurAtsisveikinęs su gimdy ną prie Šv. Pranciškaus. gandistas žuvo. Bet užsie
jos skaityklų Vilniaus1! Browder turėjo kalbėti j gos sukilėliai praneša, ka<i
tojų namais, Pranciškus Novena baigsis sekmadie nių spaudai padarius įvai Raudonųjų karinės pajė- įrovincijoje!Šių metų tą vakarą svetainėje. Tą jie taip turi apsupę Madišėjo į tyrlaukius ir ten ni, spalių 4 d.
rių spėliojimų, sovietų lai gos, kurioms.buvo įsakyta pradžioje buvo 103 lietu-i svetainę užėmė sportinin- i ridą, kad jis bile dieną ga
dieną-naktį vargino savo Kun. Dr. Mendelis yra kraštininkas atsirado, tik nužūdyti pasislėpusius Al-.viškos skaityklos, o dabar kai. Browder atsišaukė
;‘
~ .i li būti paimtas.
kūną pasninku ir aštria a- nuoširdus laikraščio “Dar jau nebe laisvas, bet areš cazaro pilyje, sunaikino jau pasiliko tik 13.
prez. Roosevelt ir Į tos
šutine; jo galvoje buvo bininko” bendradarbis, rė tuotas ir kaltinamas kaip tą milžinižką pastatą, ku
PREZ. ROOSEVELT
vien šventi mąstymai, o mėjas ir prietelis. Būda vienas iš Zinovievo ir Ka- ris yra lyg ir mažas mies
i prašydamas, kad Įsakytų IŠSIŽADĖJO RAUDONŲ
lūpose malda. Ilgainiui jis mas Lawrence per kun. P. menevo
pasislėpusių
telis,
bet
JŲ
sąmokslininkų.
i ITTI11/60
juos paleisti.
surinko keletą panašių M. Jurą, Lawrence lietu šešioliką stambių komu- žmonių nega ■jo nužudyti,
Liti U vilu
Suprantama, policija
draugų ir parašė jiems vių parapijos kleboną ir nistų nuteisti sušaudymui Išėję į lais s iš Alcazaro
--------juos gal ir paleis be teis- i Syracuse, N. Y. — Rugvienuolių gyvenimo Įsta LDS. Centro Vice - Pirmi ir jau sušaudyti.
pilies
labai .džiaugėsi
jr
-_— _____
------ o— __ir Lietuvos laikraščiai pra- mo, bet vistiek sutrukdė sc-jo 29 d. prez. Roosevelt
tus, kuriuos patvirtino Šv. ninką pridavė $5.00 “Dar Kiek iš viso “sąmoksli- dėkojo išvaduotojams, y- neša, kad Kauno radiofo- prakalbas. Komunistai da- pradėjosavo
rinkimų
Tėvas Inocentas III. Ma bininką” paremti, ir atvy _ninku
•_ i_ ” sušaudyta
_________
i _ notiriCToi
cron Fran- nas yra gavęs
iš vienos
A- bar
netaktu kampanijąir čia pasakė
sovietų
patingai •vorJ'lli
vad>i gen.
*—
---------— tuo
— policijos
ržas nuo pradžios Pranciš kęs pats į “Darbininko” komisarai neskelbia, nes nisco Franco. Jie papasa- merikos
!
...
-i stočių
. v .ben- naudojasi,
' ’
Jie žemina ne smarkią kalbą, pasmerkradio
kaus draugų skaičius, Die sostinę paliko spaudos dėl sovietų budelių žiauru- kojo savo pergyventus drovės pasiūlymą trans- tik to miestelio valdžios damas savo politinius
vui laiminant, greitai pa darbų ir linkėjo, kad laik mo komunistai iš baimės šiurpulingus Įvykius, 80 liuoti iš Lietuvos lietuvių autoritetą, bet ir visos priešus. Prez. Roosevelt
sidaugino iki penkių tūks raštis “Darbininkas” lan gali gauti proto sumišimą, užsidariusių žuvo, o 500 muzikos ir dainų koncer- valstybės. Komunistai pa- po šios kalbos manąs, kad
tančių.
kytų kiekvieno lietuvio ir Taigi sovietų komisarai buvo sužeisti. Visos mote- tą. Tokiam koncertui ra- siskelbė kankiniais. Ro- jam pavyko sutriuškinti
Tikroji Dievo meilė — lietuvaitės namus.
tokių žinių pilnai neskel- rYs
vaikai išliko sveiki. diofonas jau seniai ren- dos, perdaug nėra ko šie- j priešų puolimą ir prikaitai nepaslepiama ugnis;
j Pilyje susilaukta naujų giasi, stengiasi sudaryti lotis, nes to miestelio po- šiojimą, kad jis gaunąs iš
užtat ir šv. Pranciškus rū Šis kun. dr. L. Mendelio bia~
—
^piliečių
^-***Tiaujagimių. ypatingą žymiai geresnę-lieijcs elgesysJis papinos sukurti tą ugni arti paveikslėlis buvo tikras minė, kur tai girdėjęs, kad Raudonųjų sprogdinimas nei pirmojo iš Lietuvos prieš komunistų komisarų reiškė, kad jis nereikalau
mų širdyse: jis vaikščiojo “surprizas” kun. Mende- šiaurėje esą pasakiški, nebuvęs pavojingas, nes perduoto Amerikai kon- elgesį sovietų Rusijoje.' jąs paramos nuo komuniz
po kaimus, sakė pamoks liui. Jis buvo nufotogra turtai. Atsirado jis Kana- • tarp užsidariusių buvo in- certo programą,
~
_ TUO tar_ qpen ne
arešįuoja neko- mo ar nuo kito kokio ateifuotas,
kada
jis
išėjęs
iš
v•
lus, ragino mesti nuodė
Šv. Alfonso lietuvių baž doje, Ontario provincijoje. * žinierių, kurie visuomet pu projektuojama koncer- munistų organizacijų na- vizmo.
mes ir Dievą karštai mv- nyčios,
Baltimore, platino Oklend patyrė nemažai atspėdavo pavojingą vie- to programoje duoti sku- rius, bet,ne komunistams
lėti. Pati šv. Pranriškaus
KRUVINA KOVA
laikraš t i “Darbininką”. skurdo ir vargo. Bet be- tą ir pilies gyventojus ap- dučių, kanklių muzikos, visai uždrausta organizūoišvaizda, io nusižemini- Tai
PALESTINOJE
ne pirmas Įvykis. Kun. plaukydamas upėje rado saugodavo nuo to pavo- solistų ir chorų dainas, tis. leisti nekomunistinius
mas ir sielos skaistumas
orkestrų atliekamus mū- laikraščius, knygas, drau-:
laimę. Jis ten rado šmotą jaus.
traukte traukė ir pikčiau Dr. Mendelis ne tik bažny rudos, kuri žybėjo auksu, j Alcazaro pilyj pasislė- sų kompozitorių kūrinius, džiama organizuotis Į dar- Londonas, Anglija —Dėl
sius nusidėjėlius nrie at čioje ragina parapijiečius Toji vieta, kur Oklend ra- pušieji žmonės maitinosi Amerika Lietuvos koncer- bininkiškas unijas. Ben- arabų ir žydų riaušių Pa
prenumeruotis ir skaityti
ogailos ir Dievo meilės,
do aukso vadinasi Little arkliena ir kitokiu mais- tui transliuoti skiria visą drai sovietu Rusijoje nėra lestinoje Anglijos valdžia
Prieš mirdamas jis gy “Darbininką“, bet ir už Long Lac, arti Toronto. | tu, kurio jie buvo prisine- pusvalandį. Koncertas nu- snaudos, žodžio ir asmens Įsakė paskelbti karo- stovi.
veno dveius metus Alver- bažnvčios sienų. Dėkoja Šiandien Oklendo aukso šę ir taip pat, kurio jiems matomas rengti spalių 11. laisvės.
Arabai nenurimo. Rugsėjo
už parama lietuvuj ka
ni'ios tyrlaukiuose. Ten me
Jeigu
komunistai
taip
kasyklų
malūnai
sumala
iš
orlaiviu
numetė
sukilė30 dieną Įvyko susikirti
mastvda.vo vien anie Išga taliku darbininku laikraš 200 tonų rudos ir kasdien lių lakūnai. Pilyje maistui KUN. JURAS VYKSTA Į brangina laisvę, tai jie tu- mas tarp arabų ir Angli
nytojo kentėiimus. ir už čiui “Darbininkui”.
išskiria tūkstančių dolerių sunaudojo 97 arklius ir 27 TRETININKŲ KON- retu pareikalauti, kad so- I jos armijos. Keturi Britų
GRESĄ
ta karšta, saiausma. ku
vietų Rusijos komisarai armijos batalijonai buvo
vertės aukso.
, mulus. Atsargoje buvo beriuo deo’ė io širdis V. Die-į
Vien 1934 m. iškasta ir likę tik 1 arklys ir 5 mu- LawrenčeTMass. — šios sTažjntu sa.™ pavergtiems iššaukti malšinti arabus.
vas nndovanoio ii Kris
išskirta aukso vertės lai.
savaitės pabaigoje, kun. piliečiams laisve tikėjimo,*
taus žaizdomis — rankose
ŽUVO 4 LAKŪNAI
$1,500,000. Oklend dabar Didžiausias gyvybėms; Pranciškus M. Juras, Šv. snaudos ir žodžio. Komu
šone ir kojose. Prieš pat
nistai
teišreikalauja
iš
turi ir partnerių, bet jis pavojus buvo tai tiems,!
lietuviu para
mirdamas uis prašė savo Chicago American re- yra stambiausias partne- kurie buvo raudonųjų ran- Pranciškaus
pijos klebonas, Kunigų Rusijos komisarų tos ša Nanerville, III. — Rugsėbrolius vienuolius nunešti dakcijos narys ir “Darbi rys.
koše.
Sekretorius ir lies niliečiams nors tiek’ 'jo 30 d. — Du vyrai ir vie■>i i šv Paros Angeliškos ninko” bendradarbis p. Šiandien jis turi ir žmo- Toledo buvo katalikų Vienybės
_2_ jos_turi
_____
kiek
ko- ______
na moteris, judamųjų paCentro Vice-Pirmi- laisvės, 1.2
oažnvčia, ines noreio na- Stasys Pieža surado To ną. Be žmonos jam buvęs centras. Ten yra katalikų LDS.
munistai
Jung.
Valstybė*
veikslų
i kameros grunės
vyksta į Šv. Pran
baigti savo dienas ten, kur ronto apylinkėje, Oakville, nubodus gyvenimas. Taigi mokslo įstaigos, kur mo- ninkas
Į nariai ir lakūnas tapo už
ciškaus Trečiojo Ordeno se.
rado nirmąii įkvėpimą Kanadoj lietuvį milijonie p. Tony Oklend vieną gra- kėši šimtai kunigu ir ka- Kongresą,
mušti. kada orlaivis, ku
kuris
Įvyks
Dievui tarnauti. Paraginęs rių.
riuo jie važiavo užsidegė
Keldinėja Lietuvius
žią dieną nuvykęs į Chica- taliku studentai. Be to, į spalių 6, 7. 8 d. d. š. m.,
vienuolius Dievą mvlėti ir,■ Anglų laikraščio redak gą susirado merginą, Syl- tą centrą buvo suvažiavę Louisville,
ir susidaužė.
Kunigus
Kentucky.
laikytis savo Įstatu, ra-! torius p. Pieža rašo, kad vija Charnecki, 30 metų ir iš kitur kunigai, nes Kun. Juras
Vilniaus
arkivvskupijoj
vyksta trau
miai atidavė savo sielą V. to lietuviško milijonie amžiaus ir apsivedė Šv. dar nebuvo apsuptas rau- i kiniu.
vėl sukeisti keli kunigai. SNIEGAS NEW YORKE
Dievui.
riaus vardas ir pavardė y- Stepono katalikų bažnv- donųju. Bet kada sukilė Tretininkų veiki mas Lietuviai kunigai, daž
30
ra Ton v Oklend (greičiau čioje, 923 W. Ohio St. šliū- liai sukoncentravę savo Jung. Valstybėse yra žy- niausiai, iškeliami
.. į nelie-i New York
. „ . —_Rugsėjo
.
hlrnlAr<«l nrnmnn<n1r*»1
siai tai bus Antanas Ok- bą suteikė kun. A. Bubacz. jėgas puolė Toledo ir Al- mus Tai didelė kataliku tuviskas parapnas, o gu- dieną viršuje Empire Staknrle
«k’p|hfnM
*‘l>nrhfnlnkp”
lėnas). Gimęs apie 54 me Tuoj po vestuvių kun. A. cazara, tai raudonųjų val pajėga Kun P. M. Juras dai ir lenkai atkeliami Į te namu observatorijos
vprtl «knltvtoin Darnrrn*.
Vilni aus
nasirodė pirmas sniegas.
tai atgal ramiame Lietu- Bubacz buvo nuvykęs pas džia tain~ pat
sutraukė
sa- pasižadėjo
,-------------—
paaizaueju parašyti
pamavii anie lietuviškąsias.
,
v.
i
.
_
p
rlri
vvckiini
i
n
{ vos kaimelyj iš paprastų lietuvi milijonierių ir par vo stipriausias jėgas gin- §j taip svarbų Katalikų arkivvskunno] tokia len- Žemiaus ir ant žemės tik
tėvu. Sulaukęs 20 metų sivežė nemažos vertės ru- tis.
Kongresą
“Darbininkui”.! kinimo politika jau varo- )iio ir buvo 56 laipsniai
___
w__ _____________
šilumos.
metai,
amžiaus jis girdėjęs, kad | dos. žvbančiu auksu.
Raudonieji kerštu ir ne- Džiauriamės. kad “Darbi-,! ma kelinti metai.
LIETUVON
Amerikoje laukia vieną ir į Lietuviškas milijonie- anvkanta degdami, pir- ninko skaitytojai turės
~
Per
visus laimė. Jis leidosi į rius šiandien gyvena OaS- miausiai puolė kataliku i- ■ progos susipažinti su Tre- Darbininkų Kaulo i rogroma
DARBININKO Amerika ir pateko Į Chi- j ville, parinkčiausių gyven staigas. Visame mieste, tininkų Kongreso eiga ir
LAIVAKORČIŲ
ęs <m. Per 27 metus jis toiu apylinkėje, kurio re- visose ištaigose wko bai- nutarimais,
šeštadieni, spalių 3 d. ivvks Darbininkų Radio
Chicagpie su nikę (kantu-! zidenciia prižiūri apie 20 sus plėšimai, bažnvčių de Kun. Pranciškui M. Ju- i
mi) dirbo gatvėse. Jis dir-j darbininkų.
rinimas ir griovimas. Tik mi linkime laimingos ke- Programa, kuri skiriama sukėlimui pasiryžimo sosti
nę Vilnių atvaduoti. Dainų ir muzikos nrogramą iš
bn tain sunkiai, kad netu-. Milijonierius Oklend tu- Katedra išliko, bet ir tajionės!
'
^ta»wimax
’-ėio laiko skaitymui ir ra-, ri daugiausia bėdos su mi- labai aninlėšta.
Į--------------------------------- pildys So. Bostono Šv. Petro paraniios Radio grupė,
švmui. o ir anglu kalbos lijonieriais. kurie brukasi, Randomr»ii budeliai vien miestą ir pilį ir išgelbėjo muz. Ranolui Juškai vadovaujant. Kalbą pasakys sve
čias kalbėtojas.
negalėjo kain reikia pra- ir nori apžiūrėti jo rezi^ Tnlado
.............mieste
........ nužudė 600 visus nuo budelių.
Taigi šeštadieni, snalių 3d. 2 vai. po pietų tepa
Kardinolas Goma atlaimokti.
denciios, bet iis iu nemėg- kunigų.
suka
savo radio rodvklę ant 1120 kilocycles kiekvie
Tačiau Ton v Oklęnd ne- stas ir nenori prisileisti.! Tik vienas Kardinolas kė pontifikales šv. mišias
pamiršo iaunvstės dienu Jis savo sodyba aptvėrė Goma išliko gyvas. Matyt, kaipo padėką Dievui už iš- nas lietuvis ir tenasiklauso gražiu dainų ir jaudinan
TEL ID-Bū/TOn 2680.
svadoniu. Ir 1929 m. prasi- geležine tvora, kad niekas budeliai nebesuspėjo jo gelbėjimą žmonių nuo čios ir pasiryžimą keliančios kalbos iš radio stoties
------------------- ------------------------|WCOP, Boston.
dėjus nedarbui, jis prisi- negalėtų be leidimo įeiti. I nužudyti. Sukilėliai užėmė raudonųjų.
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šiojo Teismo teisėjas Qua
išsprendė bylą adv. Tho
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
mas O’Brien, Unijos par
tijos kandidato į viee-preTrečiadienį, rugsėjo 30
LAIKRODININKAS
dalyvaudami šiame masi- dienoje, sekmadienį, spa- niųjų partijų kandidatų zidfentus ir senatorius ir
d., ‘‘Darbininko’’ redakci
J. J. R. lių 4.
niame mitinge.
vardai nebūtų patekę bal kitų tos partijos kandida Parduodu Įvairiausios rū
jos kambary įvyko LDS.
P-nas
Laučka,
važiuoda

savimų
sąrašuose.
šies auksinius ir sidabrinius
tų naudai.
Centro valdybos narių su
SVARBUS
BLAIVININ
mas
į
Pittsburghą
žadėjo
sirinkimas ir pasitarimas
Ądv. Thomas O’Brien iš Taigi Massachusetts val daiktus. Taipgi ir pataisau.
sustoti
Brooklyne,
“
Ame

KŲ
SUSIRINKIMAS
LDS. naujų narių vajaus,
kėlė bylą Aukščiausiame
366 W. Broadway
rikos” redakcijoj, kur nuo Teisme prieš Balsavimų stybėje ir Unijos partijos
rengiamo baliaus, seimo
So. Boston, Mass.
kandidatų vardai bus įra
Sekmadienį, spalių 4 d., spalių 15 d. yra kviečia Komisiją,
ir kitais svarbiais reika
kad teismas šyti balsavimų sąrašuose.
tuojau po sumos įvyks mas užimti redaktoriaus priverstų Balsavimų Ko Tai didėlis laimėjimas.
lais.
Pilnųjų Blaivininkų prieš- vietąmisiją nuo tolimesnio Gubernatorius J. M. Cur-i
Nutarta šaukti kitą su
c,
šeiminis
svarbus
susirin

trukdymo įrašyti Unijos ley, Demokratų partijos!
sirinkimą ir kviesti ne tik
IŠVYKO
Į
MAR1ANAPOpartijos
kandidatų vardus kandidatas į senatorius
kimas.
Prašome
visų
na

LDS. Centro Valdybos na
LIO
KOLEGIJĄ
rius, bet ir N. A. apskričio
rių skaitlingai dalyvauti.
labai norėjo, kad adv.
RAPOLAS JUŠKA
valdybą ir tos valdybos
Valdyba. i Darbo Dienoje kun. K.
Thomas O’Brien vardas
nurodytus veikėjus —
nebūtų balsavimų sąraše. I Moko muzikos, piano
Urbonavičius savo auto
D. S. narius.
Kada patyrė, kad adv J ir dainavimo. SpeciaŽINUTĖS
mobiliu nuvežė iš So. BosO’Brien laimės bylą, tai les pamokas duoda
Rūgs. 30 d., 7:30 vaL va-* fono du žymįu jaunuoliu,
REAL ESTATE
kreipėsi prie kun. Charles
kare, Šv. Petro bažnyčioje būtent, Bronių Rusteiką ir
vaikams.
INSURANCE
CONSTABLE
E.
Coughlino,
National
Uprasidėjo Tre t i n i n k ų yia<ją Brazauską mokytis
Vincas Uždavinys,
Adresas:
Justice oį the Peace
nion for Sočiai Justice or
Pranciškonų
irJTndienio
į
Marianapolio
Kolegijoje.
tei

Visokios
rūšies
apdrauda
ir
Vilniui Vaduoti Sąjungos
98 Tonavvandą St.
Se
ganizatoriaus ir pirminin
singas patarnavimas.
~
_7  Bronius Rusteika nuo
Sekmadienį, spalių 4 d., atstovas, buvęs ‘Mūsų Vil Šv. Teresę pamaldos.
Dorchester,
Mass.
E. Broadway, So. Boston ko, kad jis patartų adv.
2 vai. po pietų Municipal nius’ žurnalo redaktorius kantį vakarą prisidėjo, paį savo jaunų dienų gra 598 Tel.
Šou.
Boston
1761
O’Brien ištraukti kandida Tel. COLumbia 8053
svetainėje Bostono lietu- atvyksta į South Bostoną dar Ražančiaus pamaldos. žiai darbavosi Šv. Petro
Residence:
i
tūrą. Kun. Coughlin pa
lietuvių parapijoje. Jis 120 Marine Rd., So. Boston
viai minės Vilniaus tuz-x ir sekmadienį,
*
’*
• spalių 4‘ d.
’
Spalių 4 d., 2 vai. po pie per kelis metus tarnavo Namu tel.: Šou. Boston 2483. reiškęs, kad jis tik tada
grobimo jgedulo dieną, kalbės Lietuvių Kataliku tų, Municipal salėje, įvyk
patars adv. O’Brien iš
,
.
•
. maJ
šv. mišiose, priklausė prie
Programa susidės iš dai- l„
Federacijos
skyriaus
sta iškilmingas minėjimas Altoristų, Marijos Vaike
traukti kandidatūrą į se
Telęphone
nų, muzikos ir kalbų. Dai-iSiniame susirinkime Vil spalių 9 d. Programa susi
natorius, kada gub. James
SO. BOSTON
nas ir muzikos dalis išpil-: niaus vadavimo reikalais, dės iš prakalbų ir dainų. lių draugijų ir L. Vyčių
<
Curley atsisakys remti
1058
dys Šv. Petro par. bažny- P-nas Uždavinys yra pats Kalbės ir svečias iš Lietu 17 ir Blaivininkų 49 kuo
prez. Roosevelt kandida
pų. Susiorganizavus Stu
čios didysis choras, vado- patyręs lenkų žiaurumus, vos, p. V. Uždavinys.
BAY
V1EW
v.
tūrą į prezidentus. Kadan
dentų kuopai, Bronius bu
vaujant muz. art. R. Juš- Taigi jo kalbos pasikteuMOTOR SERVICE gi gub. Curley “tebestickivo vienas iš pirmųjų, į ją
kai.
syti tesusirenka tūkstan
Spalių 5 d., 7:30 vai. va
na” už prėz. Roosevelt, tai
STTOEBAKER
čiai lietuvių, kuriems rūpi kare, Šv. Petro bažnyčioje įsirašusių. Jis buvo ne tik
kun. Charles Coughlin pa
Automobilių ir Trokų
sostinės Vilniaus atvada prasidės moterų - merginų j narys, bet ir tos kuopos
siuntė
adv. Thomas O‘Agentūra.
raštininkas.
♦ vimas.
Taisome
visokių
išdirbysčių
auto

i
misijos.
Vladas Brazauskas taip mobilius. Taisymo ir demonstravi Brien prašymą, kad jis
Tel. S. B. 2805-R f
palaikytų kandidatūrą į
•
LIETUVIS
pat gražiai darbavosi Šv. mo vieta:
MIRĖ
1 Hamlin Street
senatorius, ir kad nepasi
Petrd lietuvių parapijoje
X
ir E. Eighth St.
Rūgs. 30 d., miesto ligo ir jos jaunimo draugijose
duotų Demokratų ir Res
SOUTH
BOSTON,
MASS.
ninėje, vidurių liga, mirė ir kuopose. Be to, jis buvo Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas publikonų spaudimui.
Išegzaminuojn akis:
priskiriu
akinius:
Lenkai
smurtu
pagrobė
savininkai
Bronislovas Navickas, 63 uolus laikraščio “Darbi
Gub. Curley, rugsėjo 30
kreivas akis atitie-;
d.
vakare, kalbėdamas per:
sinu ir amblijoniš-: mūsų sostinę Vilnių 1920 metų, 735 E. 7th St.
ninko” platintojas. Jis kas
Į koše
(aklose) akyse sugrąžinu: metais ir per šešiolika me
radio išėjo prieš Thomas
Amerikoje pragyveno 35 savaitę parduodavo šimš šviesą tinkamu laiku.
tų
labai
žiauriu
ir
teroris

Frccent ig the New 1937
O’Brien ir kun. Charles
metus.
Paliko
du
sūnų
ir
| J. L. PAsAKARNIS, 0. D.
įtus “Darbininko” egzem
tiniu
būdu
ten
šeiminin

BAKERY
dvi dukteri. Laidojamas pliorių.
Bet šių metų
I Couhglin.
j 447 Broadway, South Boston
Savininkai:
kauja.
Bet
Vilniaus
kraš

spalių
3
d.,
9
vai.
ryte,
ŠvJ
.... 1(..........t.•••»«».. 0
rinkimai, kad ir gudriauAbiem jauniem studen
J.
Trušas
ir P. Gelžinis
\
yA
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lietuviai nenusimena. Benedikto kapuose.
siam politikieriui, galii Kepa iŠ geriausios
tam
linkime
geriausių
sėk

rūšies miltą
—
Jie (ištvermingai veda kobaigtis pralaimėjimu.
juodų ir baltą duoną. Reikalaukite
mių Lietuvių Bernaičių
yą su grobikais, nors už VYKSTA Į PITTSBUR- Kolegijoje, Marianapolyj!
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.
tai
yra
skaudžiai
kankina

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
(SEYMOŪR)
į
Rap.
GHĄ
mi ir baudžiami pinigais
Lietuvis Gydytojas
Ar jau visi pasiruošę į| North Brighton Bakerv
į
.
ir
kalėjimu.
' Taipgi priskiria akinius
pirmą šio sezono kostiumų! 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
P-lė B. Kavoliutė, gyve-1
Tel. Stadium 8411
Juozas
Laučka,
Lietuvių
I
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
balių, kurį rengia L. Vy-jL
I
Vilniečiai lietuviai yra į- Katalikų Studentų ir Pro- -----i pas pp. Valatkus,
nuo 2 iki 4 popietę, nuo 7 iki 9 vak.
čių
17
Algirdo
kuopa
šį
Į
sitikinę, kad Vilnius kada fesijonalų organizacij o s 1518 Columbia Rd., So.
Tel. South Boston 2712
šeštadienį parapijos salė-!
nors grįš Lietuvai, nes tai pirmininkas, kuris Dr. J. Bostone spalių 4 d. išvyk-’
534 East Broadway,
je? Jei dar ne, tai ko lau-j
I yra jos sostinė. Lietuvos Leimonui išvykus Lietu- į s ta į Baltimore, Md. kal
SOUTH BOSTON, MASS.
kiate, juk ten bus visokiij
lietuviai laukia tos valan von laikinai buvo apsisto- P° instruktorė Cambridge
įvairybių.
Gros puikus, i
dos 'kada jie laisvai galės jęs pas ~kb.
M.:
Rubber
,
ko
W
ani
j
os
nau
-!
kleb.
kun.
P.
M.
pagarsėjęs orkestras. To
SŪNŪS
j Tel. So. Boston 0823
sueiti su vilniečiais lietu Jurą, penktadienį, spalių
dirbtuvėje. Ji ten bus
FADA RADIO
(
seniausias
šios vai^tybrs
LIETUVIS
DANTISTAS
i
bus linksma praleisti
I
viais.
2 d. išvyksta į Pittsbur- savaites. P-lė Kavoliutė 6 Tiibe *Vniversal Superhetero- dėl
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
Vilniaus krašto lietuviai ghą. Jį ten kviečia Fede- bSšio1 . dirbo Anomis dyne with 8 tube performance. šeštadienio vakarą.
BALSAMUOTOJAS
labai daug laukia iš mūs racijos apskritis pasakyti Canibridge Rubber kom- Tunes American and I’oiiee broadTURI NOTARO TEISES
Arti Municipal Building
casts. Built-in Anfennti; Uluminaamerikiečių
lietuvių.
Jie
j
254
W. Broadway, So. Boston
ted
Aeroplane
Dial
;
5
in.
Acoustikalbą
Vilniaus
vadavimo
P
an
ijos
dirbtuvėse,
o
va

i 525 E. Broadway, S. Boston Į yra įsitikinę, kad mes taip
Tel. Šou. Boston 2590
caDy fitted. Dynamie Speaker. Bute
karais
p.
J.
Dilio,
laikrodi

Ofiso Valandos
113 Ame3 St., Brockton, Mass.
daug prisidėję kovose dėl
ii Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
ninko
ir brangenybių AValnut Čabinet.
Tel. Brockton 390
Tretininkams
rekolekci

s 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi Lietuvos
KAINA $24.95
nepriklausomy

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
krautuvės
savininko
ofise.
I
sas
uždarytas
sukatos
vakarais
ir
ii
jos prasidėjo ketvirtadieTel. Columbia 2537
nepamiršime, kad
| nedSMienlais, taipgi seredomis nuo i bės,
Linkime p. Kavoliutei
s
|
nį,
baigsis
sekmadienį
po
_____________________
12-tos dieną uždarytas.
kova dar nebaigta, kad
1 laimingos kelionės ir ma
Taipgi nuimu ir X-Ray
Prisiekęs Advokatas
|
i pietų. Rekolekcijas veda■a trečdalis Lietuvos žemės
lonaus gyvenimo naujoje
Į
1 pats klebonas.
su sostine tebėra priešo
kolonijoje.
Rap.
Šv. Teresėlės Triduum
Lietuvis Dantistas
naguose, kuriais tas prie- j Veda visokias provas. Daro vi
(KASPERAS)
prasidėjo spalių 1, baigsis
i UNION PARTIJOS KAN
šas drasko Lietuvos širdį
sus legalius dokumentus
Lietuvis Graborius ir
spalių
3,
jos
šventėje.
i DIDATAI LAIMĖJO
— Vilnių.
Balsamuotojas
iI
817 E St. (kampas Broadvay)
(GALINAUSKAS)
Spalių 4 d. 2 vai. po pie
BYLĄ
TURI
NOTARO TEISES
South Boston, Mass.
i
i Choro Naujas Sumanymas
Tel. So. Boston 2300
tų, So. Bostono Municipal
494 East Broadway
n
Nekalto Prasidėj i m o
MODEL 26OV
414 Broadway, So. Boston
South Boston, Mass.
svetainėje, East Broad-i Telefonas: Šou Boston 2732
Boston, Mass. — Demo 6 TobeKADA
bažnyčios choras praeita
•Untversai SnperhetėroNamŲ: Talbot 2474
Tel. ŠOU Boston 1437
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. way (tarp G ir H gatvių)
kratų partija buvo pada dyne fn Ivory Piastie caMnet. me savo susirinkime nuta
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
Residence: 158 W. 7th St
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną įvyks lietuvių masinis mi
vus Massachusetts Balsa Tunes American and Ęoiice Bronei: rė įtaisyti bažnyčiai nau
Tel. ŠOU Boston 3960
casts. 8 tul>ė. perfdrmance; huiit-tn
pagal susitarimą.
tingas, kad sustiprintume
Patarnavimas
Dieną ir Naktį
vimų komisijai protestą antennn
; illuminatėd
aeroplane jausios mados vargonus
mūsų akciją Vilniaus va
prieš Union partijos kan <Mal; 5 in. acousrticaily fitted dy- Kels fondą įvairiais bū
davime.
didatus, ypač prieš adv. namie spėti ke r. Size: 7% in.
Tei. So. Boston 2660
dais, rengs koncertus, ba
(GRIGALIŪNAS)
Tą dieną mums pasakys
Thomas O’Brien, Union
KAINA $24.95
Tel. South Boston 0815
Lietuvis Dantistas
lius ir tt. Good luck.
ADVOKATAS
kalbą Vilniui Vaduoti Są
partijos .kandidatą į vice
jungos atstovas p. Užda
prezidentus ir senatorius.
598 East Broadway,
T ANLEY’
PARAPIJOS BALIUS
vinys, kuris neseniai yra SO. BOSTON, MASS. Balsavimų komisija dau
Spalių 12, įvyks metinis
RADiO SSot’
Graborius - Balsamuotojas
251 W; Broadway, So. Boston atvažiavęs
iš Lietuvos.
yra demokratai.
N. P. P. M. P. balius, Eikš į
Tel. 1761
Room 3 guma
Ofiso valaudos nuo 9 iki 12, nuo Taipgi kalbės ir vietiniai
Jeigu tik ji būtų turėjusi
Residence;
343 W. BroadUaV
Bali Room salėje. Ten bus Patarnavimas dienų ir nakti
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. kalbėtojai.
I
absoliučią
galę,
tai
adv.
16 Thomas Plc, Tel. S. B. 1040
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.
Sb. Boston 0558
ldbai daug malonumo lin
Fanerai Home ir Rea.
Subatomis nuo 9 iki 6 vdl. vakarų.
Taigi So. Bostono ir a- i
T.
O
’
Brien
ir
kitų
mažėst tfirrrvžaaasasžastffe
ksmumo, skanių valgių ir
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.
564 East Broadway,
pylinkės lietuviai parody
(pagal sutarti)
gėriinų. Visi kviečiami.
So. Boston, Mass.
kime mūsų prispaustiems
X. Y. Z.
viengenčiams Viln i a u s I
Tel. Trowbridge 6330.
krašte,
kad mes juos už
v•
jaučiame, didžiuojamės jų
!
K J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
ištvermingumu, ir kad
PUikišŪSid Užeiga
GRABORIUS - UNDERTAKER
mes juos moraliai ir ma
(REPŠYS)
.
--- .--------- _--------------------- -----u.— .
terialiai remiame kovose
Kurie norite išsigerti skanaus alaus ąr kįtoLIETUVIS GYDYTOJAS
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
su grobikais iki tos valan PARSIDUODA geram stovy,
kių skanių gėrimų, užeikite į COLONIAL TA
J 258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Ofiso Valaudos: 2—4 ir 6—8 dos, kada vėl ant GedemiVE RN ten maloniai pavaišins nauji patarnauto
Starkaus išdibystės pianas. Su
Telefonas SOUth Boston 4486.
no kalno plevėsuos tris pianu parsiduoda apie 60 rolių jai, A. Samalis ir kiti, .
,
278 Harvard Street,
y*
COLONIAL TAVERN
.j
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
kamp. Inman arti Centrai Sq., palvė Lietuvos vėliava. Tą muzikos. Dėl informacijų prašo
savo pasiryžimą tinka-: ma kreiptis Į "Darbininko” ad
Montello, Mass.
16-18 Intervale Street,
359 W. Btoadway, So. Boston, Mass S ; Ji
Cambridge, Mass.
miausiai galime parodyti1 ministracijų.
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RADIO
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DR, M. V. CASPER j
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ADVOKATAI
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DARBININKAS

-

nė. Nenuostabu tatai, kad
mes ryžtamės padėti Lie
tuvai atvaduoti sostinę
Vilnių.
Mes, Amerikos lietuviai,!
jeigu nevisi, tai didelė Kiekvienam sąmonin
lietuviui
Vilnius
dauguma, mylime savo gam
gimtinį kraštą — Lietuvą. svarbus ir tuom atžvilgiu,
Mylime dėlto, kad mes gi-: kad tenai Vilniui lietuviai
mėme ir augome Lietuvoj, per šimtus metų sukrovė
mitome lietuviškos žemės savo turtus, kad gindami
duona, kad mūsų gyslose Vilnių ir Lietuvą, lietuviai
tebeteka lietuviškas krau-! kariai ir Lietuvos valdo
jas. Šitos lietuviškos savy-' vai žuvo ir tapo Vilniui
bės, šie psychininiai fak palaidoti; tenai glūdi mū
tai yra pagrindu mūsų sų tautos atgimimo, 'jos
meilės senai tėvynei Lie-J kultūros kilimo tradicijos.
Vilniui užsimezgė Lietu
tuvai.
vos valstybės mazgas se
Mylėdami savo tėvų že novėje, Vilniui per daugelį
me, mylime viską, kas lie metų mūsų vadai rinkosi
tuvišką, prijaučiame savo ir svarstė Lietuvos atsta
viengenč i a m s, siekian tymo reikalus, Vilniui ta
tiems atvaduoti pavergtą po nutarta ir paskelbta
rytinę Lietuvos dalį su Lietuvos nepriklausomy
sostine Vilnium. Kaip yra bės aktas vas. 16 d., 1918
mums mieli mūsų tėvai ir m.; žodžiu, Vilnius kaip
motinos, broliai ir seserys tautinės kultūros mėnuo,
palikę Lietuvoj, taip yra taip istorijos atžvilgiu lo
mums mielas Vilnius, šė Jabai svarbią rolę mūsų
šimtmetinė Lietuvos sosti- tautos praeity ir vėles
niais laikais. Vilnius su
8tatement of The Ownership,
vaidino rolę didžioio karo
M&nagement, Circulation, etc.
Reąuired by The Act if
metais ir karui baigiantis.
Congress of August 24,
Todėl Vilnius mums bran
1912,
of Darbininkas published Semi-weekly gus, mes Vilniaus neišsiat Boston, Mass. for October 1, 1936 žadam, nes Vilnius amžių
Statė of Mass., County of Suffolk.
Before me, a Notary Public in and teisėmis mums, lietuviams
for the Statė and county aforesaid, priklauso.
personally appeared Anthony Peldžius, who, having been dūly swom
Mes Be Vilniaus
according to law, deposes and says
Nenurimsim!
that he is the Business Manager of
the Darbininkas and that the following is, to the best of his knowledge nes sostinėj Vilniuj, treč
and belief, a true statement of the I dalyj Lietuvos žemių, tūkownership, management etc., of the dalis Lietuvos žemių, tūk
aforesaid publication for the date
shown in the above caption, reąuired stančiai lietuvių vargsta
by tbe Act of August 24, 1912, embo- lenkų okupacijoj.
Tenai
died in section 537, Postai latves and
broliai ir seserys
Itegulations, printed on tbe reverse of mūsų
this foėm, to wit:
politiškai
persekiojami, e1. That the narnės and addresses of
prispau s t i,
the publisher, editor, and business < konomiškai
rtianagers are: Publisher St. Jos. tautiškai
ir kultūriškai
Lith. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broadway, So. Boston. Mass.; Editor A. marinami. Kaip seniau ru
F. Kneižys, 291 Pleasant St., Canton, |
sai žandarai persekiojo
Mass.; Business Manager, Anthony
Peldžius, 386 W. Broadvay, So. Bos lietuvius, darė kratas jų
ton, Mass.
2. That the owners are: Saint .Tos- namuose ieškodami lietu
eph’s Lith. R. C. Ass’n of Labor,
viškų laikraščių, knygynų
386 Broadva.v, So. Boston, Mass.
Rev. J, švagžtlys, President, 20 ir knygų, taip dabar len
ĮVebster St., Montello, Mass.
kai elgiasi darydami kra
A. F. Kneižys, Secretary, 291 Pleas-!
ant St., Canton. Mass.
tas, konfiskuoja lietuviš
Frank Razvadauskas, Treasurer, 16
kus raštus, įtaria prieš
M’infield St., So. Boston, Mass.
3. That the known bondholders,
valstybiniam veikime lie
niortgagees, and other security holtuvius,
areštuoja ir įkali
ders owning or holding 1 per cent or
more of totai amount of bonds, mort- na;
konfiskuoja ne tik
griges or ther securities are: Tautos
Fondas. 2334 So. Oakley Avė., Chica raštus, bet knygynus už
go. UI.
darinėja, išveža knygas ir
Anthony Peldžius, Business Manager,
svrorn to and suhscribed before me. dar nubaudžia
knygynų
this 29th day of September, 1936.
Charles J. Kalinauskas, Notary savininkus ir vedėjus.
Pnblic.
Šie liūdni faktai iš pa
■My commisslon espires December
vergtų
lietuvių gyvenimo,
26, 1941.)

3.
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i po šešių mėnesių vieningo

Tėvynės Meilė
Kodėl mes mylime Lietuvą?
Kodėl geidžiam atvaduoti sos
tinę Vilnių?

•

Pirkite Kailinius DabarSUTAUPYSITE PINIGŲ
r

j

y
1
Z- J

Iš pereito mėnesio yra likę didelio saizo visokių kailinių, kaip
tai: Raccoon, Hudson Seal, Muskrat ir kitokių, kuriuos dar galite
gauti rugpiūčio mėnesio išpardavimo kainą. 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!

411 WASH1NGTON

- — — — —
DYKAI ST0RAGE
Kas pirks dabar per
B. Koraitį kailinius,
galės juos pasidėti ap
saugos vaulte iki kitai
žiemai dykai. Naudoki
tės proga!

street

į

k:

“BUNCO” IK KORTŲ
PAKE

K. P. J.

Sv. Vardo Draugijos Konvencija

:
;
•
j
:
i

veikimo ne tik visos ne
mokėtos bylos apmokėta,
svetainė atnaujinta ir kle
bonijai rakandų nupirkta,
bet dar ir skolos $2.000 at
mokėta. Dabar visi parapijonys labai džiaugiasi
turėdami tokį darbštų ir
gerą kleboną.
Jie pasitiki, kad Dievui
padedant ir iš vieno su
klebonu darbuo j a n t i s
trumpu laiku netik skolos
bus užbaigtos mokėti, bet
greitu laiku bus pastatyta
sava mokykla, kurios visi
labai pageidauja. Aš pasitikiu, kad tą jie galės įvykdyti turėdami savo
priešaky tokį darbštų ir energingą kleb. kun. L.
Praspalių, kurį visi labai
myli ir gerbia.
Svečias.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Chicago, III. — šeštadie
nio vakare, spalių 3 d.,
girdėt, kad rengiasi didelė
grupė dalyvauti LRKSA.
Chicagos Apskričio Bunco ir Kortų žaidime, kuris
įvyks p-lės Ievos Lukošiū
tės tėvelių namuose, 7011
South Artesian Avė. Gir
dėt, kad p-lė Lukošiūtė
prirengė gražių dovanu
dėl laimėjimų. Sako, kad
bus “door prizų” ir skanių
užkandžių, o pasibaigus
žaidimui, West Sides mu
zikantai sugros keletą pol
kučių.
Tai bus smagi parė! Rap.

Pirmininkavo J. M. Preb
D. Kane iš Union City. IšTrečioji konvencijos die- klausyta penki referatai
,nuo Naujų Metų, atvykus
na rugsėjo 19. — Jaunuo- liečianti Jaunuolių Šv.
į Daytoną kun. L. Praspalių diena, prasidėjo Ponti- Vardo draugijos (Junior
(liui,
pagyvėjo veikimas.
fikalėmis Šv. Mišiomis, Holy Name). Kaip Šv. fČia yra nors nedidelis prįeš faį vietos Vyskupas,
kurias laikė J. E. B. Sheil, Vardo
Z- Draugija
i X- ‘I-" i tarp
• ‘ jau- lietuvių būrelis bet gra- neturėdamas lietuvio kuD. D. Chicagos vyskupas, nuohų platinti; kaip veng- žiai gyvena ir veikia, ypač nig0; buv0 paskyręs ven------- L----------pagelbininkas. Jam asista ti prasikaltimų, atletiškos
i,,/
kunigą, kuris atėjęs į
vo arkikun. J. M. Prel. H. S™;,“- Ir
viė."’*Š.p±,5.a’ Metukų pZkpyruSV
Quinn iš Baltimore. Dea- nuolių apsileidimai. ViSos į iutino suirimo. “Pažvelki- į jo lietuvius sujungti su
konu buvo J. M. Prel. D. paskaitos buvo interesin- me į Rusiją, Ispaniją ir vengrų vietine parapija.
Kane ir subdeakonu — gos ir labai naudingos. Meksiką, ten eina prie su- rTaip elgdamasis daugelį
kun. J. Dunphy. Pamoks Gaila, kad nebuvo daug naikinimo civilizacijos. lietuvių išvaikė iš parapicivi- jos ir parapiją privedė
lą sakė J. E. vysk. J. Duf- daugiau jaunuolių jų pasi- Be Dievo negali būt
,
fy iš Syracuse. Pamokslas klausyti,
hzacijos. Ką mes be Dievo prįe bankruto. Geresni liebuvo taikomas jaunimui,1 Rezoliucijų komisija pa- turime? Tkirime laukinių ĮUvjai,, nenorėdami, kad Ką tik iš spaudos išėjo
kad jis pamylėtų Šv. Var- ^eike eilę įvairių sveikini- žmonių įstatymus,
v . įstaty, . ’ parapija žūtų pradėjo va- išleistos sekančios gies
do draugiją, prie jos pri- mų jr rezoliucijų. Rezoliu- mus girieztus, astnus, kaip
pas vyskupą ir įro- mės:
klausytų ir jos būtų akty- cijos lietė tolesnį platini- dantis, įstatymus pilnus dinėti
----- i vyskupui kokią Viename sąsiuvinyje:
viais nariais.
mą Šv. Vardo draugijos, j neapykantos, pavydo...
skriaudą daro lietuviams ‘JUSTUS UT PALMA”, ir
“
Mes
šiandien
čion
susi

Po pietų, apie antrą va Vakare aštuntą valandą
ne jų tautos kunigas. Ta “KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
landą, prasidėjo Waldorf- Šv. Vincento Ferraro baž rinkę atstovaujame du mi da vyskupas gavęs iš ki na 25c.
Astoria salėje posėdžiai. nyčioje, kampas 65 gatvė lijonus ir pusę Šv. Vardo tos diecezijos kun. L. Pradraugijos narių, kuriems spalių paskyrė jį į Dayto- L St. LIQUOR STORE
ir
Lexington
Avė,
New
jųjų kančios jaudina mus.
yra brangus Dievo Var ną klebonu prieš pat Nau
Parduodam geriausius įvai
Amerikoj gyvenančius lie’iYork, įvyko Šv. Vardo das. Savo ir jų vardu pa jus 1936 metus.
i draugi jos padėkos pamal- reiškiame, kad mes gerb
riu rūsiu TONIKA. DEG
tuvius, verste verčia
mus
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
.
. . i dos. Taipgi buvo minima
protestuoti prieš lenkų gešįos<iešįmts penkti mė sime Dievą. Gyvensime Kun. L. Praspalius, už
Visokiose {talpose! Bonkoms,
klebono vietą Dayto- Gorčiais
ir Bačkomis. Visų U.
nežmonišką žiau rūmą; įaį nuo kanoniško Šv. taip, kaip tikintieji priva ėmęs
ne,
tuojaus
ėmėsi
tvarkyti
S.
firmų
ir užsienio, pasirinki
verste verčia mus susirū- Vardo draugijos įkūrimo lo. Ir darysime taip, kad iširusią parapiją ir pakri mas didžiausias ir {vairiausias.
Dievas būt gerbiamas ir
VESTUV fi M S,
pinti likimu pavergtų lie- Amerikoje,
kusias draugijas. Jis savo POKILIAMS.
NAMUOSE VATšfiMS ir BA
,
šioje
mus
tautoje
”
.
tuvių, rytinėj Lietuvos
Jspudingiausia konven-| RaĮbėjo taj .
T švelnumu ir gražiais pa LTAMS. Specialiai kainos su
Pristatom greitai ir
diena buvo
tai sek- CoulQn Q p gv Vardo mokslais, vėl visus su mažinamos.
daly gyvenančių. Mes ne- cijos
_ _____
___ ______
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
galime neatjausti paverg- madienis. Ryte įvairiose draugijos direktorius. Po traukė atgal prie parapi 11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
tiems, lenkų jungą velkan- bažnyčiose, ypač Šv. Pat- savo kalbos jis suteikė na
jos
ir
su
visais
pradėjo
iš
tiems lietuviams, priešin- ri^o Katedroje, gražiau- riams prisaiką sekančiais
Pas J. STRIGUNĄ
vieno veikti. Pasekmės 195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
gai, atjaučiam ir atjaus- šiai pasirodė^ vyrai daly žodžiais:
buvo tokios gražios, kad
dami. privalom rūpintis vaudami bendroje šv. Ko “Garbinkime Dievą.
i
teikimu jiems moralinės ir munijoje. Pamokslai, taip Garbinkime Šv. Jo Vardą.
gi, apie Šv. Vardo draugi Garbinkime Jėzų Kristų, tikrąjį VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
materialinės pagalbos.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
ją buvo sakomi.
Dievą ir tikrąjį Žmogii.
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda svieArtinasi Vilniaus gedu- Gražiausias išpažinimas Garbinkime Jėzaus Vardą.
!os diena — spalių 9-ta. Viešai katalikų tikėjimo Tikiu, o Jėzau, jog Tu esi Kris- žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
i pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Amerikos lietuviai minė buvo tai Randalls Island tus, Dievo Gyvojo Sūnus.
i ________________________________ _
Stadiume 2 vai. po pietų. Tikiu į visas šv. Tiesas, kurias t
dami Vilniaus gedulos die MM
v • ■ “Katalikų Bažnyčia tiki ir mo- POVILAS BUSHMANAS
PERKINS SQ.
ną, privalo nepamiršti pa Ten dalvvavo apie du šim I kiną.
I
CASH MARKET
48 Crescent Avenue,
vergtų lietuvių. Toje die tu tūkstančių, senu ir jau Reiškiu savo meilę Kristaus Vie I1
Povilas
Baltrušiūnas, sav.
Telephone Columbia 6702
noje, mes, Amerikos lietu nų kataliku vyru. Visi bu tiniui čia ant žemės.
490
Broadway,
Tel. ŠOU 3120
viai, privalome pakelti vo pasinuošę delegatų ir Prižadu duoti gerą pavyzdį geru
29 Savin Hill Avenue,
kitokiais ženklais.
pildymu savo tikybos prieder I
K. ŠIDLAUSKAS
protesto balsą ir pasmerk
DORCHESTER, MASS.
mių.
Šiam
susirinkimui
pir

918 E. Broadway
ti lenkų žiaurumą. Mes
45
Hampden
St..
Prisiekiu,
jog
aš
neteisingai
ne

Tel.
SOUth Boston 9367
privalome teikti visokerio mininkavo J. E. Kardino imsiu priesaikos, nepiktžoPristatau
Ice Creamą ir užkan
Tel: HIGhlands 4855
Hayes, New Yorko Arpą paramą pavergtiems j las
džius
piknikams
ir visokiems
R0XBURY. MASS.
kivyskupas. Jis gražiai į džiausiu ir negražiai nekalbė
parengimams.
lietuviams, tuo lamau,
labiau, : m.. Raibėjo, reikšdamas siu.
s,umūsų pareiga remti Vilnių' savo džiaUgSmąt kad kon- Prisiekiu ištikimybę savo krašto Ij
Vaduoti S-gą ir per ją vei- vencija taip puikiai pavy-' vėHavai ir, Diev0 duoitiemsi
kti ir siekti atvadavimo ko. Įspūdingai kalbėjo ir | prineipam9: la,sve1’ teisybei ir
pavergto krašto ir sosti- J. E. Vyskupas
A. G. Ci- .JS™
D,„o v„d„ n,,.ikvti
Prisiekiu Dievo Vardu palaikyti UETUVOS DUKTERŲ DR-JOS IV. JONO EV. BL. PAiALPINE
nės Vilniaus. Todėl, aš at- COgnani, Apaštališkas De- kiekvieną teisėtą valdžią: civi- PO GLOBA MOTINOS IVČ.
DRAUGUOS VALDYBA
iausdamas Lietuvos šie- legatas iš Washingtono.1 ję ,r dvasinę.
Pirmininkas Juozas Svagždys,
Pirmininkė — Eva Markslenė,
601 6th St, So. Boston, Mass.
kius, atjausdamas pavergę Tėvų Domininkonų Pro- Aukoju savo vyriškumą Švč. Jė 625 E. 8th St, So. Boston, Man.
Vice-Plnn. Jonas Galinis,
Tel.
So.
Boston
1298
tųjų lietuvių skandalingą vincijolas kun. T. S. Mc- zaus Vardui ir maldauju, kad
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
— Ona Janklenė,
buitį, atsišaukiu į visus Dermott, O. P. gražioje užlaikytų mane ištikimu tiems VIce-pirm.
1428 Colnmbia R<1., S. Boston, Man. Prot. RaSt Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk_ So. Boston, Masu.
Prot RaSt — Elizabeth Ozalls,
Amerikos lietuvius, sa kalboje nurodė šv. Vardo pasiryžimams iki mirties”.
Fin. Raflt. Aleksandras I va Aka,
111 H. St So. Boston, Man.
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mase.
_ wŠOU
_________
Tel
Boston 9282
kau, broliai ir seserys, a- draugijos pajėgą katali- Galiausiai šv. Tėvo atsIždininkas Pranas Tuleikis,
n. Rast į Marijona Markoni^, .109 Bowen St, ?o. Boston, Mass.
merikiečiai, lietuviai, visi kybėje. Iš pasaulionių kar-' tovas A. G. Cicognani su-'n
j 29 VVhipple Avė., Rosllndale, Mass. MarSalka Jonas Zaikia,
kaip vienas stokim į pa štai ir begalo įspūdingai teikė palaiminimą su Švč. ~ TeL Parktray 0558-W
7 W1nfleld 8t, So. Boston. Maaa.
kalbėjo Alfred E. Smith. Sakramentu. Tuomi ir už-1
— Ona Stantalint*,
Draugija laiko suslrinkimna kas trevergto krašto atvadavimo Jis pareiškė, jog dabarti- sibaigė Šv. Vardo Draugi Iždininke
105 West 6th St.. So. Boston, Man. | čią nedčldienl kiekvieno mėnesio.
Į_ 2 vai. -po -pietųr Parapijos
salėj, 492
darbą, suvienykime Lietu nės pasaulio problemos jų Konvencija.
i rvarkdsrt — Ona Mizglrdlenė.
__
j
__________
____
___
' 1512
Columbia Rd.,_So.
Boston.
Man.
‘th St-, So. Boston, Mass.
vos visus kraštus ir visus negali būti išrištos be Die- Lietuviai priklausantieji
aioieja’— K.^janu*o^ie^
7^0 ni vakare, pobaSnytinėJ
lietuvius į tautinę vienatą. vo pagalbos. Be Dievo prie tos draugijos skait-j 1426 Colnmbia Rd, so.Boatoa.Mu
hrfnėj Visais draugijos reikalais kreipkite*
|
Wko
Antanas Strazdas. mes einame prie chaoso —] liūgai pasirodė.
pas protokolų ražtlnlnkę.
(Tąsa)

DAYTON, OHIO.

i

.. 4 z. L 1 w ««

Lz .X

w

«a

4.1* «

«w

zx

I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Penktadienis, Spalių 2 d., 1936

DARBININKAS

kas žmogus, pabėgęs iš Is
dą. Komunizmas baisioje! KOMUNISTŲ VILTIS
panijos.
Jo buvo užklaus
vergijoje laiko Rusijos mi Toliau, tas komunistas
(THE W0RKER)
ta, dėl ko taip atsitiko Is
lijonus žmonių, ir ruošiasi rašytojas pažymi, kad AnPublished every Tuesday and Friday except Holidays such as
panijoj,
juk tokia katali
naujai ofensyvai vteose
---- giįjoje ir Amerikoje sąlyNew Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day,
Klausėjas,
—
Malonėk
taip
greitai
pagesti,
bet
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
pasaulio šalyse. Kad tai į- gos yra visai kitokios ir, man paaiškinti, Gerbia- jeigu truputį pagalvosime, kiška šalis? Taip, sako,
-------------- by -------------rodžius, užteks priminti kad jose dar tik rengia mas Kunige, dėl ko dabar suprasime. Mat pas žmogų katalikiška, bet daug ka
talikų tik sykį į metus nu
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASS0CIATI0N OF LABOR keletą pasaulinių įvykių.
masi
prie
Liaudies
Fron

tokie
žiaurūs
laikai
pasiyra
dvi
pusi
arba
dvi
pri

eidavo bažnyčion, kiti
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870
KOMUNISTŲ DARBAI to. Mums gyvenantiems darė Ispanijoj ? Mes gerai' gimti viena dvasiška, o ki- vos-ne-vos metinę atsilik
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Seetion 1103
komunistai Amerikoje, labiausia ir rū- žinome, kad Ispanija yra'ta kūniška, gyvuliška, ar- davo išpažintį, ir tai daž
Graikijoje _________
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
buvo sudarę planą paimti P* žinoti ar čia susidarys katalikiškas kraštas ir ba net tiesiog sakysiu, — niausiai moterų ar vaikų
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION KATES:
štai staiga pavirto praga-Į žvėriška. Tai kolei tikėji- išprašyti; laikraščius dau
Domestic yearly .......................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00 valdžią. Vengrijoje ir Ru- toks frontas ar ne. ^AmeForelgn yearly .......................... $5.00 Užsieny metams
................... $5.00
rikoje”, jis rašo, “darbi ru. Degina bažnyčias, žu-' mas pas žmogų gyvas, gumoj skaitė bedieviškus,
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 mūnijoje susektos naujos
do nekaltus žmones, o y- pas jį viešpatauja dvasinė neklausė Bažnyčios pers
Forelgn once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 komunistų
organizacijos. ninkų masės dar tebesilai- pač skaudžiausia girdėti, prigimtis; protas, sąžinė, pėjimų, spietėsi į bedieviš
DARBININKAS
Belgijoje komunistai sua^"viejų kapitalistinių kad daugiausiai jaunimas Dievo įsakymai suvaldo kas organizacijas ir štai
866 West Broadway
South Boston, Mass.
gitavo
masinius
streikus.
Partijų,
ypač demokratų biauriausius ir žvėriškiau- žvėrišką pusę ir kartais galutinai prie ko priėjo.
Telephone SOUth Boston 2680
Azijoje ir Afrikoj susekta Partijos, nors labai nepa- sius dalykus atlieka, net net visai nuslopina. Tada! Prieis ir kitos šalys, jeigu
gerai suorganizuota komu sitenkinę abiem ir, yra jau numirėlių lavonus iškasa žmogus pasidaro geras, laiku neapsižiūrės, dėl to
nistinė partija. Brazilijoj didis kripimas sudaryti iš žemės, prikala prie šie- doras, pilnas Dievo ir ar- Ispanija yra skaudi pamo
1935 m. komunistai iš- trečiąją. Socialistų partija nų ir visokiais būdais ty- timo meilės, jis bijo ir pa- ka visam pasauliui. Tą da
šaukė didelį sukilimą. Su silpna, taip pat menka ir čiojasi. Kaip tai visa su- manyti apie žmogaus nu lyką ir šv. Tėvas aną pir
kilimo vadas Arthur E- komunistų. Komunistų a- prasti? Juk, pavyzdžiui, žudymą, arba Dievo ir madienį priminė per radio
gitatoriai imasi organi aš ar kitas jokiu būdu to- Bažnyčios niekinimą. Bet ir ragino, kad visi katali
“L. Aide” pasirodė keletas informacijų apie Ame werth buvo oficialiai kokių dalykų neišdrįstume atimk iš jo tikėjimą... Ge- kai uoliai pildytų savo ti
rikos lietuvius. Jas suteikęs dabar besilankąs Lietu minterno deleguotas tam zuoti Ūkininkų - Darbinin padaryti.
rai, kad dar aplinkuma kėjimą.
B.
kų partiją i kurią Įeitų ūvoje Chicagos advokatas, p. Bordenas. Jis ypatingu darbui. Uragvajuje, Čilė
Kunigas,
—
Tai
tiesa,'katalikiška,
mokyklos
kakės ir pramonės darbinin drauguži,
nepalankumu išsireiškęs apie mūsų spaudą, pabrėž je ir Argentinoje įvyko su
mums atrodo talikiškos, visa šalis turi
kai”.
kilimai.
Kinijoje
ištisos
nesuprantama,
kaip tai griežtus įstatymus,
damas jos nuolatinius “nuo saulės užtekėjimo iki nu
provincijos
jau
yra
susogalėtų
katalikiška
šalis dar sulaikys jo žvėriškuROOSEVELTAS
IR
sileidimo” ginčus. “Tai ne laikraščiai, bet pamazgų
vietintos.
Ką
bekalbėti
a----- mą kuriam laikui, — bet
KOMUNISTAI
duobės” — būk tai pasakęs p. Bordenas apie visą Acijai; sukila jame neapy- tegul tik žemesnioji pri.
pie
Meksiką,
Prancūziją.
merikos lietuvių spaudą.
Komunistų smarkus vei kanta prieš autoritetą ir gįmtis gautų viršų, tai ir
Tokia antrašte Vilniaus
Bėdžiausia su mūsų reporteriais, kad nežinia, ka Ispaniją ir mūsų šiaurę kimas sudaryti Ameriko tada
jis
prisideda
prie
tų,
_>!ir
š
manęs
ir
iš
tavęs
pasiRytojus
įdėjo vedamąjį
da jie tiksliai cituoja kalbamojo asmens žodžius, o ka Ameriką. Nestebė tina, je Liaudies Frontą įvai kurie jį užjaučia, kurie darytų žvėris.
da duoda valią savo vaizduotei, atpasakodami laik kad Šventasis Tėvas Po riose valstybėse jau tvir pažada jam geresnį būvį Klausėjas, — Negalimas straipsnį, kuriame iškelia
raščiuose visai ne tai, kas buvo norėta pasakyti. Taip piežius taip dažnai šaukia tai pasireiškė. Prezidento ateityje, nežiūrint kaip daiktas, kunige, mane net tvarkingumą Vilniuje lie
1
~----- Mes tuvio vyskupo.
galėjo būti ir šiame atsitikime, nes vargu begalima pasaulio krikščionis stoti Roosevelto Rusijos pripa klaidingi būtų tie pažadai, šiurpuliai nukratė,
tikėti, kad apsišvietęs advokatas rizikuotų išeiti vie į Katalikišką bendrą fron žinimas ir sudarymas di jis juos priima. Komuniz lietuviai prie tokių baise Kai prieš porą metų Ei
šumon su tokia nuomone, kuri meta šešėlį ne tik ant tą ir atremti komunizmo plomatinių ir prekybinių mas auga žmonių nepasi nybių gal negalėtume pri šiškės klebonas norėjo pa
tikrinti savo parapijos
jo politinės orientuotės, bet ir ant reikiamo eiliniam bangas.
santykių, komunistų pro tenkinimu ir jų nusimini eiti, ispanai karštesnio vaikų, einančių pirmos iš
inteligentui protinio lygmens. Ir ištiesų, kas be ato
KITAS RŪBAS
pagandai atidarė vartus. mu; komunizmas yra de kraujo, tai gal dėl to?
Kunigas, — Gal ir karš pažinties, poterių mokėjidairos pareiškia, kad Amerikos lietuvių spauda tai
Laikraščių karikatūrose Ne paslaptis, kad Roose speracijos filosofija, o A- l tumas
kraujo kiek prisita* to negalėjęs pada“pamazgų duobė”, tas aiškiai parodo, kad jis skaito mes esame pratę matyti velto administracijoje yra merikoje bedarbių miniose
bet
žiūrėk
Rusijoj,
ryti,
nes lietuviškoje pa
deda,
tik nešvariuosius laikraščius, gi apie rimtesniąją komunistą su ilgais, pasi žmonių, kurie veda šalį nemaža yra nusiminimų; i
j Meksikoj ir toj pačioj Vo rapijoje beklebonaudamas
spaudą neturi jokio supratimo. Nepavydėtina išvada, šiaušusiais plaukais, juo prie revoliucijos. Taigi ko komunizmo įrankis yra |
bet ji savaime susidaro. Adv. Bordenas vargu benorė da, sutrinta, apseilėta bar munistai ir šių metų rin neapykanta, o kiek tos kietijoj prie kokių baise pats nemokėjęs lietuviš
jau prieita. Sakai, kai. • Tokie faktai labai
tų sudaryti tokią apie save nuomonę, ir jei jis aps zda, vienoje rankoje turįs kimuose sutarė balsuoti pragariškos neapykantos nybių
kaip gali, ypač jaunimas
kritai būtų pareiškęs nepasitenkinimą dėl kilstančių durtuvą, kitoje sprogstan už Rooseveltą, nes jie pil yra dabar visuomenėje. i tokius žiaurumus atlikti? dažnai Vilniaus krašte ir
dabar tebėra gyvi. Jie ta
Amerikos spaudoje ginčų, tai būtų tai padaręs kito čią bombą. Bet tokios bai nai tikisi, kad jam esant
Čia
ir
yra
psichologinė
I
čiau kenkia ir pačiai reli
MUSŲ PAREIGA
kiu būdu ir kitokiais žodžiais. Mūsų spaudoje, tiesa, senybės niekas nenorėjo į- prezidentui, jų veikimas
paslaptis, kad senesni gijai, nes žmonės, verčia
ginčų nemaža, ir mes patys kartais save sarmatyjam sileisti. Ir reikėjo koinu- nebus trukdomas ir dėl di Mūsų tat pareiga at žmonės daugiau protu va
dėl pasireiškiančių mūsų spaudoje šiurkštumų, bet gi nistams savo rūbą keisti. delio ūkininkų nepasiten remti komunistų drąsą ir dovaujasi,
o ’jaunimas- mi melstis jiems nesu
negalima sakyti, kad tie šiurkštumai būtų visur ir vi Štai kominternas duoda į- kinimo ir nedarbo, šalyje mokslą krikščioniška drą jausmais. Kai jausmai už prantama kalba, atšąla
sados, ir kad jie iškiltų vien tik dėl noro pasikolioti. sakymą nebesivadinti ko įvyks revoliucija, ir tuo sa ir mokslu. Mūsų užduo viešpatavo, sakysim, kerš nuo bažnyčios ir pasiduo
neapykantos, pykčio, da priešingajai įtakai.
Tą laikotarpį jau mes pergyvenome. Dabar ginčai ky
metu Liaudies Frontas, tis yra aiškinti minioms to,
munistais,
nebest
e
i
g
t
i
la jau ne dėl asmenų, tik dėl principų, ir jei kartais
krikščionišką teisingumą, paleistuvystės ar kitoniš Laikraštis tad ir kelia
kokį asmenį užkliudoma, tai vien dėlto, kad jis su daugiaus komunistų par- kaip įvyko Ispanijoje, pa- kuris tikrai pagerintų ki, tada jaunimo protas reikalą turėti Vilniuje lie
tapęs su principais. Gi laisvoj šaly principai skelbia trjų, bet Liaudies Fron-i ims valdžią Į savo rankas. žmonių būvį. Mūsų parei eina šalin, bet viešpatau tuvį vyskupą, kuris pri
mi atvirai, todėl ir kova dėl jų yra griežtesnė, negu tus, kad prisidengę tuo ne Jei jie nematytų iš Roose ga reikalauti, kad valsty ja žiaurumas, ištvirkavi žiūrėtų lietuvių tarpe ga
mas ir kitos ydos. Jauni
tose šalyse (deja, ir Lietuvoj), kur savo principų kaltu vardu geriau galėtij velto sau naudos, rinki
bė
išleistų
įstatymus,
ku

muose
jo
neremtų.
O
kad
mas
mėgsta kraštutinu nytojišką darbą.
prieiti
prie
žmonių
ir
įkal

skelbti nevalia.
jeigu Į Viln. Ryt, savo straipsnį
Iš visa ko matosi, kad kalbamųjų informacijų bėti jiems komunizmo’ ji remia, tai faktas neuž- riais priverstų kapitalis mais gyventi,
tus
duoti
darbininkams
gerą pusę, tai jis eis iki taip baigia: “Buvo vėl pa
ginčijamas. Keletą dienų
dugne yra “pakastas šunelis”. Adv. Bordenas būk tai mokslą.
tinkamą
gyvenimo
atlygi

užsidegimo • net šventuoju sklidę gandų, kad Vatika
išsireiškęs, kad Amerikos lietuvių gyvenime partijos KOMUNISTŲ RAŠYTO atgal komunistų laikraš
čio “Daily Worker” redak nimą ir, kad turtas nebū tapti, o jei į blogą, tada nas, pasirašydamas kon
atnešančios daug žalos, kad jaunimas politikoje nesu
JAS
torius rezignavo, nes jis tų keletos kapitalistų ran jau “good bye”! Pavyz kordatą, esą padaręs savo
pranta ir į ją nesikiša, ir kad susiskirstymas į tikin
čiuosius ir netikinčiuosius tai esanti tikra mūsų išei Patys komunistai pama sako, “komunistai Dasida- kose, bet teisingai išdalin džiui, ir Lietuvoj, rodos, pastabą, kad Vilniuje bū
vijos nelaimė. P. Bordenas galėjo nusiskusti, kad kur tė, kokį didį pasisekimą: rė Roosevelto pakalikais”. tas. Mūsų tat pareiga nu pernai skaitėme laikraš tų bent vienas lietuvis
rodyti darbininkams ir ū- čiuose, jog viena jaunimo vyskupas. Kiek šie gandai
žmonės skirstosi į tikinčiuosius ir netikinčiuosius, ten jie turi steigdami Liaudies
AR KOMUNISTAI
kininkams, tarp kurių ko organizacija savo suvažia yra tikri — sunku pasa
advokatui kiek sunkoka verstis su savo profesija; ga Frontus. Vienas jų rašy
LAIMĖS
munistai taip veikia Liau vime padarė nutarimus, kyti. Tačiau gyvieji mūsų
lėjo taip pat pridurti, kad Amerikos lietuvių jaunimas tojas, “Labor Monthly”
nesugeba orientuotis lietuvių partijose — taip ištik- žurnale rašo: “Į vienus Ar komunistams pasi- dies Fronto įsteigimui, kad būtų grieščiausiai ko tautiniai reikalai iš vienos
vojama prieš katalikiškas
YviAtna 4ir pusę Tiniidinc
rųjų yra, — bet kad ant tų visų informacijų tautinin metus
Liaudies seks sudaryti tvirtą Liau- kad jie gali tikėtis susi organizacijas, kuni gus, pusės, nemažiau svarbūs
kų reporteris užpylė ir savo sriubos, tai netenka abe Frontas Europoje, Ameri- dies Frontą Amerikoje? laukti geresnės ateities, katalikišką jaunimą ir tikėjimo dalykai iš kitos
joti; Taip ir apčiuopi jo receptą: bendras tautininkiš- koje, Azijoje — visuose Tai labai daug priklauso jei dėsis į krikščioniškas taip toliau, ir patys siūlė pusės aiškiai rodo, kad
kas frontas, nesikišimas į Lietuvos vyriausybės poli kontinentuose politiniuose nuo mūsų katalikų. Dievo darbininkų organizacijas, si į pagelbą, o valdžios Vilniuje reikalingas yra
tiką ir lankstus kompromisas tikėjimo dalykuose — reikaluose
lošia labai i Apvaizda mums davė Po- steigs kreditų unijas, koo reikalavo, kad ji kuoskau- lietuvis vyskupas. Kol Vii-tai, anot jo, geriausi vaistai mūsų spaudai supado- svarbią ir įtekmingą rolę. : piežių, kuris permato ko- peratyvus, amatininkų są džiausiai visomis priemo niaus arkidiecezijoje ne
rinti.
K.
katalikų bus lietuvio vyskupo, tol
Tai ženklas marksistų ga-! munizmo pavojų ir šaukia jungas. Mūsų pareiga yra nėmis baustų
lybės ir jų sugebėjimo visus katalikus vieningai aiškinti Popiežių encikli veikėjus. Na, žiūrėk, tam mes, šio krašto lietuviai
permatyti šalių padėtį, ir stoti prieš jį. Kad komu- kas ir jas įgyvendinti, ta sta, ar nebūtų ir Lietuvoj katalikai, visada jausimės
savo veikimą sulig tai nu- nizmo bangą atremti, da mes apsaugosime žmo Ispanija, jeigu valdžia ar esą be savo tikrojo gany
statyti. Liaudies Frontas mums reikia stengtis įgy nes nuo tos baisios komu kitos instancijos paskelb tojo”.
Kandidatas į Komunis Kandidatas tyli.
vendinti pagal Kristaus nizmo vergijos. Komuniz tų Bažnyčiai kovą? Tas
turi
didelį
pasisekimą
“
Kodėl
neatsakai?
”
tų partiją turėjo išlaikyti
mokslo politinį, socialinį mo agitatoriai nesugebės pats dalykas darytųsi ir
Prancūzijoje,
Ispanijoje,
NAUJAS RADIO
čia Amerikoj. Ar negirdė
kvotimus. Komunistų va-į “Aš turiu dvejas kelteisingumą.
ir
ekonominį
įsteigti Amerikoje Liau jai, kaip raudonieji ir net
Kinijoje ir lotyniškoje ALAIKRAŠTIS
das jį klausia:
<• Į nes”.
Kapitalistų
išnaudojami
dies Fronto, jei minios iš lietuvių tarpo visa ger
merikoje. Liaudies Fronto
“Drauge, ką tu darytu Patys komunistai savo ____
____ _____________
Ji valdžios ne- darbininkų bus supažin kle pritaria ir pagelbą SU Spalių-October 5 die
laimėjimai
Prancūzijoje ir darbininkai,
mei, jei kas mirdamas pa mokslo nepraktikuoja, tik Ispanijoje turėtų būti pa- sirūpinimas daboti, kad dintos su krikščionišku
na, Margutis pradeda leis
liktu tau du milijonu dole su neapsakoma drąsa ir moka kitoms šalims. Jo darbininkas gautų pragy- mokslu, jei neturtas bus siunčia Ispanijos komu ti radio laikraštį iš didžiu
nistams, kad tie dar la
rių?”
pasiryžimu nori kitiems jį laimėjimai pareina nuo to, j venimo atlyginimą, duoda prašalintas, jei darbinin biau galėtų deginti bažny lės WIND (560 kyloc.) ra
“Vieną milijoną atiduo- įkalbŽti.
K_____ . Visose pasaulio kad jo steigėjai gerai su progą komunistams sėk kai nebus išnaudojami, -jei čias, žudyti seseles vie-Į dio stoties, Gary, Indiana.
ciau partijai, kitą sau pa- šalyse komunizmas ruošia
mingai veikti. Kam neži politinis neteisingu mas nuoles, kunigus vyskupus, Laikas — 7 vai. vakaro
pratę
šalies
padėtį,
suran

katalikus ir maišyti su (Chicagos laiku). Indiana,
noma, kad žmonės dedasi bus prašalintas.
silikciau .
riaušes, streikus, revoliupurvais
visa, kas žmogaus Illinois ir Wisconsin valst.
Labai gerai. O jei ture- cjjas, kursto darbininkus da sau nemažai pritarėjų, prie komunistų ar sociali
Komunizmo mokslas ytume\
gyvenimui na’įprieš darbdavius, piliečius kurie dažniausiai yra be stų, nes tikisi rasti savo ra paskleistas, žmonės a- širdžiai buvo šventa ir — 6 vai. vakare.
Sekmadienį, 4 spalių, ra
mus;
.«.
prieš valdžią, bedarbius darbiai ar nuskriaustieji skurdaus gyvenimo page pie jį galvoja. Geriausias brangu ?
Klausėjas,
—
Tai
tur
būt
V ieną atiduočiau parti- prįeš turtinguosius. Šiais darbininkai. Prancūzijoje rinimą. Kada žmogus ne būda,s prašalinti blogą
dio programas bus 5:15 po
jąi, kitame pats gyvėn- laikais, kada daugely kra- ir Ispanijoje minios norai turi pinigų, neturi darbo, mintį, tai priimti gerą Ispanijoj tikėjimas jau: piet. (Ch. laiku).
pas žmones labai at
čiau”.
štų randasi apgailėtinas
kada jis mato savo vaiku mintį. Sėkmingiausias bū buvo
šalęs,
kad taip staiga prie Pasiklausykite vidurva“Gerai. Dar vienas klau- neteisingumas valdžios, pasisekė atspėti ir užtat čius ir savo žmoną alka das atremti Liaudies
karinių valstybių lietuviai
tokių dalykų prieita?
simas: jei tu turėtumei darbo srityse ir politikoje, Liaudies Frontas pasirodė nus, kada jis neturi pato Frontą, tai atstatyti so Kunigas, — O taip! Aš šių programų. Jos bus Jdvejas kelnes, ką darytu- komunistai randa sau ge- toks galingas politiniame gios gyvenimo vietos, ta cialinę tvarką pagal krik skaičiau pranešimą, kurį domios ir suteiks greitas
mei?
I rą progą varyti propagan- veikime”.
da jis pasiduoda despera- ščioniškus principus., T. padarė vienas inteligentlš- ir įdomias žinias iš visur.

DARBININKAS

Kunigas Atsakinėja

Ar Tik Neiškraipytos
Informacijos?

tai REIKALINGAS LIETUVIŲ
VYSKUPAS
i

i

Liaudies Frontas

Penktadienis, Spalių

2

čL, 1936
R

Kelias Į Amerikos Pilietystę

DattgiNiNgis
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Jūsų SENAS Pečius ir Tik

PASIRINKITE

Ateivis, kuris po ilgo ap įstatymus nuo visų priešų, i QUEEN MARY
svarstymo jau nutarė pa naminių ir svetimų”.
/
Pasaulio greieiausiąjį
keisti pilietybę ir tapti A- Trumpai, tai ir visi svar
laivą savo kelionei
merikos piliečiu, kartais biausi fatkai apie natūra
Į LIETUVĄ
nežino ką toliaus daryti. lizacijos įstatymą ir pro
K
Asmeniškai lydimos
Bet natūralizacijos proce cedūrą. Dėl pilnesnių in
EKSKURSIJOS
dūra nėra sunki. Kiekvie formacijų pilietybės kan
k
didatas
gali
kreiptis
prie
nas ateivis gali ją sekti be
Glenwood
išvyksta iš New Yorko
t
per Cherbourgą
•jokios kitų pagelbos. Ku mokytojos, socialės gero
t
rie ko nors nesupranta, vės įstaigos arba gali nusi GRUODŽIO 2 d.
Cas Range A■
gali gauti informacijų va pirkti ir paskaityti gerą
REGULARLY
karinėje mokykloje arba pilietybės knygutę. Proce GRUODŽIO 16 d.
socialės gerovės įstaigoj dūra yra vienoda vyrams
. 4106°°
Tik 4 dien. per Atlantą
savo apylinkėje. Už tokią ir moterims. Amerikos pi
Kita Kalėdų ekskursija
SU ŠIAIS VĖLIAU
pagelbą nereikia mokėti liečių vyrai ir moterys tu
SIAIS ĮRENGIMAIS
ri kaikurias privilegijas (
jokių pinigų.
BERENGARIA
kaip ir kelios kitos kliaVisų pirmiausia ateivis sos.
° -1
Natūralizacijos mo
Gruodžio 9 d.
•» —J
turi pareikšti intenciją kestis jau numušta. Dabar
J
1
tapti piliečiu, tai yra išsi paprastam žmogui kaš-' Užsisakykite geriausias vietas
i
Informacijų klaus
imti “pirmas popieras”. tuoja $10. tapti piliečiu, ir iš anksto.
kite vietos agentų, ar
Tam tikslui reikia išpildy kaikuriems aplikantams
Saujas Toasting Oven
ti blanką Form A2213, ir dar mažiau.
j
Lengvai iškepsi 12 rie
jeigu jis nežino, kur ją
kelių vienu sykiu!
33 Statė St., Boston, Mass.
gauti savo apylinkėje, tai Kad nors ir būtų sunku
jis gali pasiųsti laišką i keliauti pilietybės kelią, Į
Commissioner of Immi- bet niekas nesulaikys tą!
< « « »
gration and Naturaliza- žmogų, kuris pilnai tiki,5 Telefonas: Plaza 1350.
tion, Washington, D. C. kad pilietybė yra reikalin-;
prašydamas, kad jam at ga jo ir jo vaikų gerovei.'
arba kuris dvasioje yra a-Į Graborius ir Balsamuotojas
siųstų.
Didesnis lloasting Oven
423 S. Paca Street
merikietis ir nori tapti pi
Patėiaykite kaip užsiKiekvienas ateivis, su liečiu.
BALTIMORE, MD.
<laro durelės
F.L.I.S.1
laukęs 18 metų, arba dau
giau, ir kuris priklauso
“baltai” arba “juodai” ra
Įsivaizduok, šis naujas Fall Glenwood jūsų virtuvėje! Tik
sei, gali prašyti “pirmų
pamąstyk
kokis jis parankumug turi! Specialūs įrengimai kaip
popierų” jeigu tik legaliai
tai 4 oven kompartmentai, parodyti dešinėje... ir daug kitų...
gyvena Jung. Valstybėse.
įėnrus Automatišką Top-and-Oven Lighting-. Automatiškas Ši
Naujoj šildytuvas
Jeigu jis čionais nelegaliai
lumos Kontrolius... naujas super-Speedlux Burners... parankus
Užlaiko šiltą maistą.
atvyko, tai jis negali pra
Parankus džiovinimui.
Condiment Sėt... Minute-Minder Laikrodys.. ir Chromium Ap
dailintos
Rankelės
Taipgi
—
šis
naujas
Glenwood
ištisai
insušyti natūralizacijos ir ne
liuotas.
reikia jos prašyti. ApJikantui ‘pirmų popierų’ net
Nepraleis? progos įsigyti šį naują Gesini Pečių su DIDE
nereikia mokėti anglų kal
LIU SUTAUPYMU. Dabar perkant sutaupysi $26.50! Mes pri
ba. Kad ir nemokytas visimsime jūsų seną pečių kaipo dalį jmokėjimo. Duosime lengvo
tiek gali prašyti “pirmų
mis sąlygomis išsimokėti. Taigi, pasiskubinkite! Ateik šiandien
.V« m jas 1) v igu bo s-SeaĮ A.A. ANTANINA BEINORIENĖ nas Dubinskas. Jis ir šv. mišias
ar telefonuok apie smulkmenas apie šį Specialų Pasiųlijimą
popierų”.
I(atnašavo natrjavedžių intencijai.,
ring Broiler
Lygiai džiovinu.
Po dviejų metų ir neil Nors ir ilgai jau sirguliavo, ta- ’į Viskas buvo gražiai, kukliai iš
visai netikėtai mirtis užpuo-1
giau septynių gavus “pir čiau
pildyta. Gal nebuvo tokios didelė a. a. Antaniną Beinorienę. Tik
mas popieras” — (“pir savaitė prieš savo paskutinę ligą 1 lios parodos, kaip kad kartais į- j
mos popieros” geros sep ji dalyvavo savo dukters Rožės i vyksta kuomet 10 arba 15 poru
100 Arlington St., Boston
4252 Washington St.. Iloslin.hile
.309 Broadtvsiy, Chelsea
tyniems metams), piliety - i vestuvėse, juokavo, linksminosi, 'i pripildo vidurinį bažnyčios taką,
190 Hanover St., Boston
11 Roxbnry St., Rosbury
1370 Hanėock St., Quincy
554 Columbia Rd., Uphams Conie 7-9 tVaklen St., Concord ,
stės kandidatas gali pa i nei vienam nei į galvą neatėjo, lj tačiau toksai kaip šeštadienio
29 Main St.. Charle»town
šliūbas turi daug daugiaus svar- i
399 Broadvvay. So. Boston
308 IVashington St.. Newton
582 IVashington St.. C«xlinari S<(
duoti aplikaciją ‘antroms’ ■ kad taip greitai ji bus pašaukta !
075 Centro St.. .Tamaica Plain
210 Moodv St., VValtham
31 Main St., Ayer
ir vertės Dievo ir Bažnyčios i
arba “paskutinioms popie- amžinybėn. Penktadienio vakarą. Į bos
■V> Centrai Sq., E. Boston
Tinkamiausis ir katalikišroms”, jeigu tik yra išgy-’rugsėjo 18 d. pavalgė vakarienę akyse.
TELEPHONE HUBard 7600 CONNECTS ALI. OFFICES
būdas priimti tą svarbu Į
Or at any rrcogniscd dcalcr or plumber.
venęs Jung. Valstybėse 5 ’r laukė garsintos lietuviškos kiausis
sakramentą, tai yra su šv. mišią;
metus ir apskrityje, kur Pro"ramos- įėjo savo kambaryn gauka. Nėra nieko gražesnio, nie-1
paduoda prašymą, šešis
valandėlei, bet kuomet prasiko didesnio, kaip kad jaunuolis
taitė, Izabelė Kundrotaitė,
mėnesius. Jau jis dabar^<Pro^ama Ji nebegrįžo. Jos ir mergaitė sudėję vienas kitam
Marijona Barausk i e n ė,
Rožiutė rado ją apalpusią.
turi mokėti pasirašyti- duktė
gyvenimo ištikimybės įžadus, ant
Laurinas ir Ona Maliausgydytojas pranešė liū
tų savo įžadų prideda kaip ir
vardą ir kalbėti angliškai. Pašauktas
j kas.
dną žinią, kad ligonė vargiai be
Kaikuriuose teismuose jis. afSjgaUs. Buvo pašautkas kuni- antspaudą, priimdami Jėzų šv.
dSS Po $5.00: Jonas Puoturi netik kalbėti anglis- gas jr jam sutejktas paskutinis Komunijoj. Ilgiausių metų ir
Skerniškis, Stasys ir Mar- džidnas; OnTa
I ramentus, ligonės siela nuėjo daug Dievo malonių mūsų naujai
kai, bet ir skaityti.
pomj Šilanskų porelei!
I
Aušros
Vartų
bažnyčios;
celė Rukštelis, Aleksan- te.’ T!°dora Į^te, EnuSu dviem ištikimais liū- pas Dievą išduoti atskaitą. Palaiišbaigimo darbas eina pir dras ir Elena Overka, Via- "Ja Dwsiene, Vincas Dir1 Jota iš šv. Alfonso bažnyčios
dininkais, jis turi nuvykti
TRINTINIŲ VAKARIENĖ
myn.* Visas
sunkumas,- tai
ketvirtadienį, rugsėjo 24 d. Už
das ir Sofija Levancevi-; sa, Antanas Dirsa, Jonas
■
------ |
į natūralizacijos ofisą ir mirusios
Dar
savaitė
laiko
ir
vėl
visas
• Lenartavičius, Valeri j a
sielą tariame amžiną apatvirtinti, kad jis prisi tilsj, o jos mylimai dukrelei, po parapijos veikimas, tai yra visų su pinigais. Mat tokią baž- čįus> Jokūbas ir Rozalija
£ Graževičiutė, Juozas Amlaiko įstatymo reikalavi niai Galinienei, ir kitiems velio Baltimorės lietuvių visuomeninis nyčią išbaigti kainuos Kundrotas, Feliksas ir • brozevičius, Ma r i j o n a
mų rezidencijos, ir kad jis nės giminėms reiškiame užuojau- draugiškas pasireiškimas, grįžta tiek, kiek kitur ^paprastai, Marijona čečeta, Juozas ir Daugininkaitė, Marijona
Į šv. Alfonso salę. Sekmadienj, visai naują, mažesnę baž- J Paulina Leikus, Juozas ir
yra gero būdo žmogus ir tą
skausmo valandoje,
Stošytė, Adelė Bulaukaitė,
spalių 11 d. parapijos svetainėje nyčią pastatyti; o čia rei- Marijona Aleksiūnas, jo
kad netik tiki į Jung. Val
Irena
.. Svikliutė, Juozas
įvyks pirma sezono TRINTINIŲ kia viską grynais pinigais nas jr Jadvyga Zalanskas,
SPALIŲ MĖNUO
stybių konstitucijos prin
jokių paskolų,; Pranas ir Ona Mačionis,!Montvlla* Vincas Montvi.
cipus, bet ir į jos gerą Spalių mėnuo, pašvęstas Mari- vakarienė. Bilietas vakarienei y- mokėti,
žmonės
gi
tik
ką
biskį
iš
Ona
Bulaukienė,
Juozas
ir'
la
'
•
Tuozas
0
ra begalo pigus, tik 50 centų. Už
tvarką ir laimę. Jeigu lai- jos garbei, ypatingu būdu bus tuos
Vn£a3 K"s‘olaltls
pinigus susirinkusie po depresijos išlindę. Vie- Ona KariOnas( Jurgis ir'
ke penkių metų prieš pat minimas mūsų bažnyčioj. Mari- ji po pačius
vakarienės galės ir pašokti. nok prie gerų norų, gerų Liudvika Totila, Stasys ir!2°‘ Elena Volungeviciute
padavimą jo aplikacijos JOS rožančius bus kalbamas kas- Kadangi ta pirmutinė rudenine
pastangų ir gelbstint dar Qna Česnulevičius, Pranas * ’
44o dien
du kartu; vieną kartą mo
antroms popieroms” jis
•
pramoga yra pavesta rūpestingai pašaliečiams
našaliečiams tikslu bus
hiic jr Genovaitė Morkūnas,
.
buvo išvykęs iš Jung. Val kyklos vaikučiams 3:15 vai. po parapijos Tretininkių globai, tai Į atsiektas. Jautikslas
Sekmadienį,
spalių 4 d.,
mažai
kas
Adomas
ir
Kotryna
Trun-'
Sekmadienj,
stybių metams arba il pietų, o antrą kartą suaugusiems gan įdomu kiek jos svečių galės ; liko bažnyčiai neaukavękas,
iri ca jokubas ir Liudvika visas Aušros Vartll. Para’
sukviesti. Manoma, kad svetainė I
giau, tai skaitoma, kad jis 7 :30 vai. vak.
vis dar aukoja. Praėjusią! Karsokas,^Petras 7r~A^ta Pijos Jaunimas rengia benbus pilna.
pertraukė nuolatinę rezi
savaitę bažnyčios išbaigi- Valentukevičius, Antanas ’^rą pikniką. Bus tai pas
KALĖDOJIMAS
denciją Jung. Valstybėse Metinis kunigų lankymas ŠV.
kui aukojo sekantieji:
'ir Agota Bobinas, Anta- kutmis šio sezono pikmMOKYKLOS VAIKUČIAI
naturaliazcijds tikslams Alfonso parapijiečių prasidės kiAnielė Rupkelienė $25.- nas ir Ona Kazakevičius, *as;
J?1 as
,3 ?rie
DARBUOJASI
ir turi laukti kitus penkis tą savaitę. Kadangi spalių mėn.
nn ftimonoc
’ZoJ T.indvika® ir Marilė Svi. Ausr0S Vartll baznyCIOS
ir Marcelė Svimetus, kad vėl paduoti oras yra gražus ir dar ne taip Kasmet prieš Padėkos Dieną 00, Simanas ir Sofija Za- Liudvikas
klas, Bronius ir Elena Sedarže,Cla įu‘
mūsų parapijinės mokyklos vai vistauakai $20.00.
prašymą “antroms popie šalta, tai kunigai visu pirma sten kučiai leidžia dovanai didelį ka
n
imas
paprastai
'sutarti*
roms”. Jeigu per tą laiką gsis atlankyti lietuvius gyvenan lakutą. Šįmet net tris kalakutai Po $15.00: Petras ir A- reičikas, Juozas ir Anielė
j^’tiai ir smarkiai darbuojaperžengė įstatymą, tai ne čius šiek tiek už miesto, kaip tai skiriami dovanoms. Kiek man te nielė Snarskis, Adomas ir Anusevičius, Juozas i si. Jiems taipgi rūpi mūsų
galima jį skaityti kaipo Belair Road, Curtis Bay ir Mid- ko. nugirsti, berniukas ir merge Marijona Jonys, Kristopas Jieva Savickas, Rapolas bažnyčios išbaigimas, tą
gero būdo žmogum, ir jam dle River parapijos dalyse. Žmo lė. kuriai pasiseks parduoti dau Paulauskas, Jonas ir Kot ir Karolina Tamulevičius, įgalima matyti iš aukų,
Endrius ir Mikalina Jur
nes. gyvenančius pačiame mieste,
pilietybė bus atsakyta.
giausiai knygelių, gaus kalakutą ryna Puodžiūnas, Dionivargiai galės atlankyti iki lapkri
gelionis, Jonas ir Monika (tetas tik kuris dar neau
dovanai
u
žsavo
stropų
pasidar

kojo kiek nors bažnyčios
Komunistai ir anarkistai čio mėn.
dytan. Komisija iš vikriausių pa-! Katinas, Motiejus ir Jieva išbaigimui. Neaukoja tik
bavimą.
Lenktynės
jau
prasidėjo.
negali tapti Amerikos pi
Knygutės išdalintos ir vajus ver rapijos jaunuolių ir mergaičių Kazlauskas.
atsilikę, paprastai išauk
liečiais. Dabartiniu laiku ■PAVYZDINGOS VESTUVĖS da,
kunkuliuoja. Svarbu visiems daro planus kaip sėkmingiausiai
Po
$10.00:
Marijona
Lu-,
lėtas jaunimas. Jaunimui,
tas liečia ir tuos asmenis,) šeštadienį, rugsėjo 26 d. 9 vai. kieno šeima Valgys tą dovanotą pravesti tą vakarą. Bilietai, jei
činskaitė,
Pius
ir
Marijo-'tad
rūpi ir pikniko pasisekurie negali dėl asmeniško; ryte tikrai pavyzdingai priėmė kalakutą.
ne klystu, bus visiems prieinami,
nusistatymo, įsitikinimo moterystės sakramentą Alfonsas
Įtik 30 ir:40 centų. Tai Baltimo- na Matijošaitis,,Pranciška; kimas, kad kiek galint
būtų bažnyčiai
arba kitų ptiežaščių, pri Šilanskas ir Elena Zakarkiūtė.
rės Jaunime, ypatingas vakaras Smkienė, Kazimieras t>el- daugiau
JAUNIME RBNGKIS!
siekti, kad jie neš ginklus, Abu jaunieji yra šv. Alfonso mo Nora dar trjs mėnesiai iki Nau TAU yra rengiamas šv. Alfonso tuva, Liudvikas ir Elzbie-| pelno, užtai jie Stropiai
jeigu nuo jų bus reikalau kyklos auklėtiniai ir gerų šv. Al jų Metų baliaus, tačiau girdėjau, salėje Naujij Metų vakare. To ta Visockis, Kasperas ir rengiasi ir bus nepaprasjama, “ginti ir remti Jung. į fonso parapijiečių vaikai. Mote kad. didžiulis BOB CRAIGS or- vakaro patsai neužmiršk ir ki Teklė . Mažeika, Anielė tai prašmatnus piknikas.
R.
Valstybių Konstituciją ir I rystės įžadus suteikė kun. Anta- ehestras tam vakarui jau pasam- tiems apie jį primink. B. K. Šnatskiūtė, Ona Kundro-
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GUNARO WHITE STAR

JONAS GREBLIAUGKAS
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Worcester, Mass

—

AUŠROS VARTŲ PARAP.'XŠ,"lr

1

t

a*

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
______________

I

SVARBUS SUSI
RINKIMAS

LDS. 7 kuopos svarbus
susirinkimas įvyks spalių
4 diedą, tuojaus po mišpa
rų, Šv. Kazimiero par. sa
lėje. Minėtame suvirinki
me nuoširdžiai kviečiame
visus narius dalyvauti.
Prie to, kurie esate sko
lingi už organą “Darbi
ninką.” malonėsite ateiti ir.
užsimokėti, nes kitaip bus
sulaikytas organas.
Todėl neužmirškite 4 d.,
spalių mėn.
Valdyba.
LAIDOTUVES

Marijona Tamošiūnienė
Marijona (Satnsonaitė)
Tamošiūnienėj 45 m. am
žiaus, gyv. 55 Elssworth
g-vė staigiai mirė rugsėjo
26 d., savo namuose. Nu
liūdime palikb savo vyrą.
Benediktą, dukterį Mari
joną ir du sūnus — Anta
ną ir Praną; seserį p. Ur
šulę Laugaitienę ir brolį
Michael Samsoną. Ji buvo
narė Šv. Vardo Marijosdrjos, Birutės ir Šv. Petro
nėlės.
Gedulingos mišios buvo
laikomos Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Palaidota Not
re Dame kapinėse rugsėjo
30 d.

Spalių 1 d. prasidėjo novena j Šv. Teresėlę ir baig
sis spalių 10 d. Tuo pačiu
laiku bus laikomos pamal
dos i P-lę Švenčiausią per
visą spalių mėnesį. Vaka
rinės pamaldos laikomos
7:30 vai. vakare.
LIETUVIAI

DEMOKRA

TAI

Šen. John S. Sullivan,
žymus lietuvių prietelis yra kandidatu i mayorus.
Spalių (Oct.) 6 d. visi lie
tuviai jo nepamirš.

Veiklioje ir stiprioje jau-'
nystėje yra Įrašyta ilga ir
laiminga senatvė.
Tel. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir smetona
užganėdina visus.
WORCESTER,
MASS.
POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker
Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas
akis.

397 Main St. ’
Tel. 6-1944
Worcester, Mass.
275 Main St.
Webster, Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.
Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

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

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

||

darbininkas
?į

t

KAS GIRDETLLIETUVIŲi
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
SODALICIJA

-

mą. šios Sodalietės sudaro
komisiją: P. Remeikytė —
pirmininkė, N. Volungevičiutė, I. Zolubaitė, O. Sidaravičiutė, G. Miliauskai
tė, A. Karsokaitė ir S. Rimaitė.

EUCHARISTINE
KOMISIJA

į

PANELES ŠVENČIAU
SIOS KOMISIJA
Šios komisijos tikslas y-

Sodalietės atbudo ir už ra platinti Jėzaus Kris
simojo dirbti nepaprastąi taus meilę ir panašumą
didelį darbą. Visą tai vyk pažinti Kristų ir bandyti
do įvairios komisijos. So vesti gyvenimą panašiai į
daliečių yra apie 80, ir Jo, ir kad Kristus būtų
ir mylikiekviena pasirinko darbą geriau žinomas
.. .
sau artimiausioje komisi- mas ParaPTJ°Jejoje. Iš viso yra šešios ko-' Ši komisija studijuos
misijos.
Jėzaus Kristaus gyveni-

Šios komisijos tikslas yra susipažinti su Švč. Pa
nelės gyvenimu, kad galė
tų daugiaus Ją mylėti, tu
rėtų didesnį dievotumą
prie Jos, ir bandyti pasek
ti Jos pavyzdžius.
Šis pulkelis studijuos
Švč. Motinos gyvenimą.
Sekančios sudaro komisi
ją: F. Taškūnaitė — pir
mininkė, J. Kvaraciejūtė,
E. Božiūtė, D. Jakubaus
kaitė, A. Jakubauskaitė,
W. Baušaitė, A. Arlaus
kaitė, O. Jeskelevičiūtė, A.
Jerackaitė, M. Rudžiūtė,
O. Songailaitė, M. Songailaite, E. Zenavičiūtė, O.
Grendaitė, E. Klimašauskaitė, L. Kareckaitė, A.
Belevičiutė.

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
(Per Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš N. Y.
KUNGSHOI.M------------ SPALIŲ 21
GRIPSHOLM — — — SPALIŲ 29
I >ROTTNINGH< >I.M—LAPKRIČIO 19
GRIPSHOLM — — GRUODŽIO 8

Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi Švedų Amerikos Linijos Skyriai.

v •

Clevelando Lietuvių Kultūrinio Darželio Bendras Vaizdas. Viduryje ant pedestalo matosi Dr. Jorio Basanavičiaus biustas. Už Jo, Gedimino stulpų pavidalas.
Viršutinėje dalyje, centre matosi Birutės fontanas,, o šonuose tolėliau bus pa
statyti Dr. Vinco Kudirkos ir poeto Maironio biustai, šiame darželyje pasodi
nama SLA ir LRKSA atminčiai medžiai jų 50 m. gyvavimo sukaktuvių proga.

SAVEDISH AMERICAN LINE

154 Boylston St., Boston, Mass.

su paminklais mūsų Tau
tos Didvyrių, Dr. Jono Ba
Kings — Karalius - Kara Antanas Giedraitis suren Clevelando Lietuvių Kul sanavičiaus ir kitų, ir tu
lių. Šie paveikslai yra be gia, tai verta pažiūrėti.
rėsit kuo pasigerėti ir pa
galo gražūs ir įdomūs. Taigi ir dabar bus proga tūrinio Darželio Sąjungos sigirti
kaipo lietuviai.
APAŠTALIŠKA KOMISI Taigi, reikėtų kiekvienam pamatyti vieną iš jo rūTaigi būkite geri lietuviai
Rap. pestingai surengtų prog
ateiti ir pamatyti.
JA
patriotai, priimkit šį mū
ramų,
kurios
surengimui
Šios komisijos tikslas yMes Clevelando Lietuvių sų prašymą ir pagelbėkit
jis
yra
pašventęs
savo
jė

ra būti “dešinė klebono
gas. Be to, teks išgirsti Kultūrinio Darželio Są i mums užbaigti šį mūsų
ranka”, pagelbėti jam vi
pertraukoje Kun. Dr. Jo jungos valdyba kreipia Į didelį užsibrėžtą Kultūros
sais galimais būdais išpla
PADEKA
mės prie Jūsų prašydami, Darbą!
ną Starkų.
tinti tikėjimą tarpe tų, ku
piniginės paramos Lietu
rie nežino arba nesupran Parapijos ir klebono ku Taiki ne tik Providencie- vių Kultūrinio Darželio1 Darželio formalis iškil
mingas atidarymas įvyks
ta, ir dirbti visuose para nigo J. A. Vaitekūno var čiai yra kviečiami daly
baigimui.
vauti
šiose
iškilmėse,
bet
du
tariu
ačiū
pirmiausia
sekmadienį, Spalių-Octopijos veikimuose.
ir
Worcesteriečiai,
Bosto

svečiams,
atvažiavusiems
Be
abejonės
Jūs
kaikuŠią komisiją sudaro: A.
ber 11 dieną, po pietų. Au
Zenavičiūtė — pirmininkė, iš Bostono, Worcester, De niečiai, New Yorkiečiai ir rie esat matę arba girdėję kas prašome siųsti tuojau,
J. Zinkevičiūtė, V. Bar- dham ir kitų miestų, kurie visi kiti, nes reta proga apie šį mūsų Lietuvišką ir taipgi prašome dalyvau
kauskaitė ir E. Šimoniutė. netingėjo ir nesigailėjo išgirsti ir matyti visas Darželį, esantį viename iš ti atidarymo iškilmėse,
pinigų paremti mūsų pas šias įvairenybes.
Clevelando miesto parkų, jeigu tik laikas pavelija.
Vyčių
Naujokas.
kutinį
šių
metų
pikniką.
Rockefeller Parke. Lietu Norintiems pernakv o t i
KATALIKIŠKOS TIE
Taipgi tariame ačių ir sa
SOS KOMISIJA
vių Darželį įsteigė ir pa Clevelande bus parūpinta
viškiams,
kurie
nepatingė

laiko bendromis spėkomis vietos Lietuvių namuose.
Šios komisijos tikslas y- jo atvažiuoti, muzikan
ra ginti Kristaus Bažny tams už grojimą, darbi
Clevelando Lietuviai Ka Kreipkitės į Darželio Sąčią ; užinteresuoti visus ninkams už jų puikų dar
talikai ir Tautininkai. Šis
gyvu katalikų tikėjimu. bą ir rengėjams už jų pui Šioje kolonijoje darbai Lietuvių Darželis mums iuncfos sekretorių arba iž
Š i komisija studijuos kiai surengtą pikniką. eina labai gerai. Audeny- Clevelando Lietuv i a m s dininką.
Šventąjį Raštą ir kas sek Nors iš ryto rodėsi į lietų čios dirba pilną laiką ir. daug pinigų kainavo ir Clevelando Lietuvių Kul
m a i s.
madienis prie bažnyčios ir buvo šaltoka, Providen- dviem pasimainy
tūrinio Darželio Sąjunga.
nemažai
naujų jau visai biagiamas įreng- Adv.
P. V. Cesnulis — Pirmininkas,
durų pardavinės knygeles. ciečiai iš anksto pradėjo Priėmė i
Mokantieji
ti,
tiktai
reikalinga
įdėti
į Ona Mihelichienė — Virė Pirmininkė,
darbininkų.
Sekančios mergaitės pri rinktis į pikniką. Tai nėra
i Jonas Brazauskas—Virė Pirmininkas,
S. Karpius — Sekretorius,
klauso: O. Astrakaitė — stebėtina, kad tokia maža darbą gavo pirmenybę. Ki- paskutinius pagražinimus K.fiS2O
Sunerior Avė., Cleveland, Ohio.
tose
dirbtuvėse
taip
pat
arba
papuošimus,
kuriems
pirm., A. Bagdonaitė, E. parapija pasistatė gražią
' Atarė Mišeikienė — Fin. Sekretorėj
pirierų dar trūksta: tai y- I . P. Muliolis — Iždininkas.
Davidonytė, S. Kazeliunai- naują bažnyčią ir dabar gerai dirba.
fiOOG Superior Avė.. Cleveland, Ohio
ra Birutos Fontanas ir su Julė
Salasevičienė, Ona Baltrukonietė ir O. Zareckaitė.
stato naują mokykla su
IŠVAŽIAVIMAI
sodinimas medžiu ir gėly- nė — Iždo Globėjos.
visais patogumais. Be to Šv. Kazimiero parapijos nu. Visi kiti kaštai jau
SOCIALIO VEIKIMO
Didžiausia apgavystė ytikisi pirm baigus statyti jaunų vyrų sporto diena kaip ir padengti,
KOMISIJA
ra pretenduoti į valdovus
Šios komisijos tikslas y- — baigti skolą mokėt.
gerai pavyko. Parapijai li Taigi pasitikime Jūsų ir neturėti tam sugebėji
ra sudaryti bendrą socialę
ko nemažai pelno. Dabar
Ksenofontas.
kad Jūs mo.
Klubiečiai, kurių darže prasidėjo kortavimų va prielankumui,
dvasią tarp Sodaliečių.
Šia komisiją sudaro: E. laikome visus savo pikni karėliai parapijos naudai, nors ir su maža auka priAurilaįtė — pirm., J. Są- kus, turės savo paskutinį ketvirtadienių vakarais, gelbėsit mums užbaigti SVEIKATA—-TURTAS
pradėtą darbą. Darželio į- Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vičiūtė ir E. Griškevičiūtė. pikniką sekmadienį spalių bažnytinėje svetainėje.
Turtuolis atsižada ir turtų. kad
4-tą. Visi kas gyvas kvie
rengimo darbai turi būti vent.
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
■ PROGRAMŲ IR SKELBI čiami atvykti, nes savo
baigiami šį rudenį. Kuo prižiūrėk
KRIKŠTAS
ją. Jausdamas skausmus,
pribuvimu parodysime sa Rugsėjo 20 dieną, šv. met Lietuvių Darželis bus j kaip tai: reumatizmą,
MŲ KOMISIJA
ranką koją gė
Šios komisijos tikslas y- vo dėkingumą už jų geru Kazimiero lietuvių parapi pilnai įrengtas, jis bus limą, nikstelėjimą, nuovargį, šalti,
tirpimą, dieglius, tuojaus
ra painformuoti visas na mą. Ateinančiais metais jos bažnyčioje apkrikšty- irarbė ir pasididžiavimas |' rankų-kojų
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
res apie Sodaliečių veiki ketina šviesas įvesti ir na jo pp. Juozapo ir Onos visų Amerikos Lietuvių ir MOSTIES, sudarytos iš daug skirtingą gamtos elementų iš tolimų svieto
mą, kooperuoti su kitomis mą pastatyti šokiams. Ot Skirkevičių dukrelę vardu mūsų Tautos.
kraštą, girią, visokią medžią alieją,
komisijomis ir planuoti į- tai tada, kad duosim, tai Ona. Krikšto tėvais buvo Su Jūsų širdinga para šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės
i p. Juozas Staniulis ir p. T.
vairias programas. Kas duosim.
spinduliais, sunaikina
romatiškus
ma
mes
tikimės
Darželį
Mikučionienė. Motina ir
mėnesį išleidžia laikraštu
skausmus Ir palengvina žmogui. Dekką “Sodality Echoes” ir Spalių 10 d., mūsų vieti- dukrelė, būdamos geroje užbaigti, ir kada nors at snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARANtaipgi prižiūri, kad kas nė Vyčių kuopa rengia Dr. Umpos priežiūroje, y- važiavę į Clevelandą pa- TUO.TAM,
kad, pavartojus kelis sy
i matysit stebėtinai puikų kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
savaitė būtų permainytas Harvest Dance, Roger ra geroje sveikatoje.
grąžinam.
didingą Lietuvių Darželį— gusAplaikom
Williams Casino, toje pat j .
----------bulletin board.
šimtus laiškų su padėka____________
SUŽEIDĖ
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
Į ši$ komisiją įeina: C. vietoje kur Vyčiai turėjo
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
Arminaitė
pirmininkė, savo šeiminius šakius. Bus šiomis dienomis dirbtutaip DEKEN’S OINTMENT.
O. Jerackaitė, R. Miliaus gera muzika.. Komitetas vėie sužeidė p. Agnietę LDS 65 kp. reiškia gilią PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
Deksnio Galingą Mostį ir pa
kaitė, O. Veličkaitė, F. rengia tą [patį vakarą Gaidiene. LDS 65 kp. na- užuojautą pp. Jenuškevi- krąją
sekmes, tai visada klausk taip: DE
čiam
dėl
jų
mylimo
sū

Stundžiūtė, V. Boliūtė, J. “surprizą”. Tai visi Vy- rę. Mašina pagavo ranką
KEN’S OINTMENT Ir neklausykite
Tamašauskaitė, A. Tama čiai ir jų prieteliai prašo- ir perlaužė kaulą, Linki- naus mirties. Gaila vi nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
siems jauno vaikino, bet į siūlytų.
mi dalyvauti, nes tokiuose ine greitai išsveikti.
šauskaitė.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
tokia Dievo valia. Lai Die DEKEN
parengimuose retai kada
’S OINTMENT, tai tik tada
įsigykite
aplaikysite
tikrąją Deksnio Galingą
vas
teikia
jo
vėlei
amžiną
MIRĖ
Spalių 12 d. Palangoje į- tenka dalyvauti.
Mostį. Parsiduoda visur.
Genelis.
Kiek laiko atp-al mirė atilsį.
DEKEN’S OINTMENT CO.
vyks
“
Weenie
Roast
”
,
ku

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Hartford, Conn.
rį rengia Sodalietės. Pra Spalių 11-tą, mūsų baž- Vvtautas Januškevičius,
sidės ketvirtą vai. po pie nyčia, geriau sakant visa 16 metu amžiaus, sūnus
; Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir tų. Jei lytų, tai įvyks baž parapija švęs vienų metų Juozapo ir Julijos Januš(WRUBLIASKAS)
Priedermes
nytinėje svetainėje, penk bažnyčios šventinimo su- kevičiu. LDS 65 kn. nariu, LIETUVIS GRABORIUS IR
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
- Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
tą vai.
Mirga. kaktuves. Ryte svečias Palaidotas iškilmingai iš
BALSAMUOTOJAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymų
Kun. Dr. Jonas Starkus šv. Kazimiero lietuvių pa'
anglų ir lietuvių kalboje.
1000 Washington 8t.
Ofisas: 8ANBORN BLOCK
Šv.
atnašaus šv. mišias ir pa veninng bažnyčios, parapiŠio mėnesio 25 d.
Waahinęton Bt
NORWOOD,
MASS.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Pranciškaus parapija iš sakys pamokslą. O vaka ios kapuose.
Norsrood,
Mass.
TEL. Norwood 1503
Siųskite užsakymus:
kilmingai paminės Kris re įvyks “Minstrels of Karstnft§ifli<< buvo AltoTel. Norvood 0330
Montello Office:
Gyvenimo Vieta:
1936
”
su
įvairiais
juokais,
tamsnt.oiai.
nes
a.a.
taus
Karaliaus
dieną.
Va

“DARBININKAS”
10 Intervale St.
82 WALNUT AVB.
Vvf«»ntas iki pat savo su
kare - gi bus rodomi juda šposais ir muzika.
! 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. Nonvood 1000
TEL. Brockton 2006
mi paveikslai King of sakoma, kad ką dain. sirgimo buvo jų bendra-

ATSIŠAUKIMAS

PROVIDENCE, R. I.

w •

NASHUA, N. H.

• v

v•

<>

EDW. V. WARABOW

SYKES & SYKES

Penktadienis, Spalių 2 d., 1936
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mios Iš Lietuvos

(šio), slapto- -naminio mo-

(Politiškas Skelbimas)

įm°p;acxuTiur8 Sternlof Stovi Už —
m. atgautos tautos nepri-!
1. įvedimą centralinės sistemos, perkąnt miestui
nyčia. Visi džiaugėsi at-.
reikalingus daiktus — sutaupyti City Departnaujinta bažnyčia, naujo- i
Tėvo Organas Apie Vatikano organas “Os- ve^^šv^Klzi^ero
mentui pinigų.
mis stacijomis ir dėkojo' Šv.
7
.
NAUJOS MOKYTOJOS
Dievui to sulaukę, ir pra- ; Lietuvių Skyrių Pasauli- servai Romano 200 Nr.
eikslas. kurio dešinėj
Šv. Kryžiaus parapijos trįs lie šė Dievo savo klebonui
nėję Spaudos Parodoje taip atsiliepia apie lietu- 1
dįdel- di
ma iIius.
2. Stovi už suorganizavimą Public Works Depąrttuvaitės: Ramonu Lanauskaitė,
sveikatos, kad jis ilgus
yių skyrių
pasaulinėje įruojanti didžiausius kat.
ment, kad visi atliekami municipaliai darbai bū
Jiarlta Sviderskaitė ir Genovaitė
metus
galėtų
darbuotis
kat.
spaudos
parodoje
Va-.
Retl
<
ų
spaudos
tįražus
Ambroziejutė šį pavasarį baigė
tų prižiūrimi vieno užvaizdos. Padidinti darbin
šioje parapijoje.
kolegijas ir šiems mokslo metams
gumą ir sumažinti išlaidas.
j 1 ane *
i vairiais laikotarpiais nuo
BINGHAMTONIEČIŲ
Klebonas savo lėšomis
tapo paskirtos mokytojauti aukš
“Lietuvai yra pavesta 1887 ligi 1935 m Kairėje
DĖMESIUI!
tesnėje
Mt. Carmelio (High įtaisė naujas šviesas baž
32-ji salė, kurią artistiš- kajj0 fcįta diagrama,, vaiz3. Stovi už teisingą Worcesterio miesto valdymą vi
Garbūs Viengenčiai! Aš philaSchool) mokykloje. Šiame mieste nyčioje, kurios visos šven
kai
sutvarkė
dail.
A.
Vaducjanti
teritorijos
didulyje lietuviai nėra atsilikę, bet tinimo metu degė.
delphijietė, sužinojau, kad vienas
suose biznio reikaluose. Kooperuoti su City
' '• *
•1
ai
1i iš mūsų — Philadelphijos veikėir Parodanti gyventojų
priešingai, jie pralenkė kitas tau
Council nariais visuose pagerinimo būvio klau
Šventinimo iškilmių pro-:! jų paskiausiu laiku iš jūsų mies- Įeidami į šią salę iš Bal skaičių pagal religijas ir
tas mokslo žvilksniu.
simuose.
M sjt -«
ga gražų pamokslą pasakė . nuo> gerbiamo kunigo K. tijos ir Skandinavų vals-i
jų
tankumą.
Vieta
žemiau
STUDENTAI
kun. J. Karalius, Shenan- ’i gkrypk
Skrypkos_ apturėjo laišką sekan- Lybių salės, tuoj pamato
medžio juostos padalinta 4. Stovi už pertvarkymą miesto departmentų. Pa
Ši mėnesį išvyko iš Mt. Carme doah lietuvių
parapijos j V1V
įio turinio/
me
ant
sienos,
šalia
durų,
į sekcijas: dešinėj (žiūrė
lio lietuviai studentai-tės į aukš- | klebonas ir buvęs šios pa ■ “Gerbiamas Tamsta:
laikyti aukštame standarde Civil Service prisi
Resp.
Prez.
A.
Smetonos
tesnes mokyklas sekantieji: Sta rapijos klebonas. Jis taip
tojo)
diagrama
vaizduoja
Spalių 9-tą rengiame Gedulo
laikant nustatytų taisyklių.
sys Laurinaitis į Kunigj dvasine gi vieną staciją aukavo. Vakarą. Vaidinsime aperėtę: ‘ Už i paveikslą, paskui mažuose i bendrąjį skaičių
laikrašseminariją į Philadelphią; Juozas
folkloristinė
Kiti aukotojai yra šie: Vilnių’ su prakalbomis. Tad gra- kvadratuose
čių J1
ir z-uničiių,
žurnalų, taip p<xt,
pat,
.
T . ,
.v
...
Paškevičius į Pordham Universi
kiek
Axel U. Sternlof yra atsidavęs, visuomenei. Jis ži
kun.
V.
Martusevičius,
žiai
prašome, ar Tamsta nemalo- tr Lietuvos peizažų foto?"i
kiek
tenka
kiekvienai
jų
tetą New York. Emilija Arcikaukun. A. Degutis, Sutkevi- dėtume pas mus atvykti ir savo grafijas. Aukšta medžio. kat geimai ir kiekvienam: no pinigų vertę ir supranta kaip reikia taupyti visuo
s kaitė į
mokytojų
kolegiją
menės sudėti pinigai. Jis nekreipia domės į partijas,
Bloomsburg; Leoną Šerantaitė į į čių šeima ( 2 stacijas), j. ?ražia Prakalba sujaudinti Bin- , juosta per visas sienas pa- katalikui atskirai. Centre
9 ei*
-t
* i Jis turi gabumų ir visuomet pasirįžęs eiti pirmyn. Jis
rodo Dievo Motinos iir“
; Jonas Į Kirtiklis,
Karmalevi č i u sh’”,™wius' .
M erywood Kol., Scranton
!
o
i
.
!
0S
,.
.
ie
»
ramos
r
y
s
'iyra žmonių pageidaujamas užimti Majoro vietą,
Burke? '
rengimas u v.™ vi- šventųjų statulėles. Po to, i kina Iietuvių period. spau-'
Jureikonis Tėvij Marijonų Kol., šeima. Dr. v Vincas
.
- .
sų organizacijų ir pavieniu. Dar
Thompson; J. Karosas j Philadel Jeneliunų seimą
Zukaus-jsykį 1ad mel<Jžiu neatsisakvti p;1. ■ juosta šioj IJaly
I daly yra dia- dos išaugimą kas 25 metai'
. REPUBLICAN CITY COMMITTEE,
phią ir kiti Į įvairias aukštesnes KU seimą, Žilinskų Šeima, tarnauti mums ir tautai.
grama, vaizduojanti ne- nuo 1832 iki 1932 m „.jV
A. Wayland Wood, Chairman,
mokyklas.
įvairins vaį. zc,Įuoja,
. ,kaip
. atrodo
, ta
. t
Jurgis Klimas ir Šeima,I “Laukdamas prielankaus a t s«t katal. spaudą, ir
ir įvairios
31 Clearview Avė., Worcester.
Pačkauskų šeima, Turo- kym<>, pasilieku
fotografijos. Perein
ant
MOKYKLA
----_
..
„
p
a
Į
;
period.
spauda
įvaij
nių šeima. Garbė visiems.
Su pagarba,
paskui į ilgąją ir centrinę
šv. Kryžiaus parapijinė lietu
jnuo Metropolito, Paltar o k o,! sudaro trispalvė taut. var. „ . * riais laikotarpiais
Kun. K. Skrypka.”
sieną,
kuri
yra
prieš
du

vių mokykla, kuri yra pirmutinė,
-------- ------------------,—_
įr sa nudažyti laikraščiai ir
1832 iki 1935 m. Visą
Panevėžio
vyskupo,
VAKARIENE
Tikrai nežinau, ar minimas
lietuvaičių Seserų Kazimieriečių
ris,
vedančias
į
airių
salę,
Spalių 5 d. parapijiečiai veikėjas važiuos pas jus!, ar ne. randame aukštai vidu šią statistinę medžiagą Staugaičio, Telšių vysku- miestų fotografijos. Pas
vedama Amerikoj, su iškilmingo
Bet tas ir nelabai
kutinė siena, kurioj yra
- svarbu,
— - svarbu i ryje didelį paveikslą,
mis pamaldomis prasidėjo rugp. rengia šaunią vakarienę r._ - — y ;
puošia daugybe fotogra po.
.
tik
tas.
kad
jūsų
rengėjai
to
va31 <1. .Mišias atnašavo mokytojų- savo mylimą kleboną pa
f»jy:
Toji siena, kuri yra durys, vedančios į airių
kuris vaizduoja 4 polit. ‘
Sesučių ir vaikučių intenc. klebo gerbti, jo 3 metų kleboną- : karo rūpinasi jį suruošti kuotin“ ; Ramiausiai. Tad ir jūs į tą Geduprieš Baltijos valstybių salę, turi didelį viso pa
—
religines
fazes
šios
kairėj
yra
didžiulė
fotonas kun. dr. J. Končius ir pasa vimo sukaktuvių
proga. Vak
susllrm:ki,; ;.isi ik,
saulio žemėlapį, kuris vai
tokios kilnios ir tokios grafija 5 Lietuvos vysku- salę, skirta pavaizduoti zduoja,
kė atatinkamą pamokslą; tų Mi Tikimės, kad visi parapi- , ;
vieno ir garsiai kelkite protesto ;
šių išklausyti susirinko vaikučių
garbingos tautos,
pų, btūent: Karoso, Vilka- liet. kat. spaudos cent-'
jiečiai
dalyvaus.
Girdėt,
‘
ha
Y
s
”
į
ri
<7
;
nevidonus
lenkus..
Į
tėvai ir globėjai. Prieš praside
kad vakarienėje bus ir drįsusius klasta išplėšti iši; mūs- būtent: caro persekiojimo, viskio vyskupo Kuktos, rams. Tie centrai vaizduo ii kaip ir kur yra paplitu
dant mokyklai, klebonas iš sa
žymių svečių iš kitų kolo-i Vilnių — sostinę mūsų tėvynės rusų draustosios lietuvių Kaišiadorių vyskupo, jami dideliu Lietuvos že- I si liet. kat. spauda už
kyklos per kelis sekmadienius
sienyje.
nijų.
Kaunierius. Lietuvos.
Philadelphijietė. spaudos nešėjo
(knygno- Skvirecko, Kauno Arkiv. Į mėlapiu, kurio pagrindą i
aiškino apie Kat. mokyklos svar

ruvos MISIJA - BUDĖTI PRIEŠ BOLŠEVIZMU

MT. CARMEL, PA.

BINGHAMTON, H.T.

1

«

bą religinio auklėjimo žvilksniu
ir apie lietuvybės palaikymą Amerikoj. Susipratę ir išmintingi
žmones visi atsiuntė savo vaiku
čius Į katal- lietuvišką mokyklą;
tik keletas nesusipratusių vis dar
leidžia Į riešą mokyklą.. < Šiemet
vaikučių susirinko daugiau ir to
dėl reikėjo gauti dar dvi moky
tojas sesnites; dabar yra 8 moky
tojos ir devinta sesutė mokina
muzikos. Vaikučių mokykloj vra virš 250.
Koresp.
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Tai Lengvas Užsirūkymas I

PHILADELPHIA, PA.
NEPAPRASTAS DAILĖS
VAKARAS
Sekmadienį. 11-tą spalių. §v.
Kazimiero par. svetainėj®. 7 va
landą vakare įvyks vaidinimas
veikalo “Akloji Mergelė” arba
“Liurdo Stebuklas”, vaidins šv.
Kazimiero parapijos Sodalietės.
Prie to gi bus šokiai ir koncer
tėlis. nes ką tik iš Lietuvos atvy
kusios panelės Emilė Poželaitė ir
Alena Geležinaitė skambins kan
klėmis, bei gitara ir kartu dai
nuos.
Manau, tame dailės vakare
kiekvienas viengentis ir viengen
te Philadelphijos ir apylinkės
privalėtii dalyvauti. Todėl, kad
to vakaro pelnas yra paskirtas
naudai šv. Kazimiero parapijos,
tai pirmą, o antrą: todėl, kad so
dalietės — vaidintojos to teatra
linio veikalo, kada jos tik vaidi
no ką nors aukščiau, tai visuo
met suvaidino kuopuikiausiai į
tai ir dabar jos. tikiu, pasirodys
ką jos gali nuveikti... 0 trečia, ir
lai knosvarbiausia, tai yra tas:
kad susirinkusieji išgirs malonų
skambesį kanklių ir kartu, taip
sakant, nors neofieijaliai pagerbs
gražias ir malonias “grinorkyles” — p-lę Aleną Geležinaitę ir
p lę Emilę PožeTaitę; žodžiu sa
kant. joms surengs savo skailingu atsilankymu priimtuves. K. V.

MINERSVILLE, PA.
Rugsėjo 27 d., Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos
bažnyčioje, 7:30 vai. vaka
re Įvyko naujų stacijų ir
naujai numaliavotų pavei
kslų pašventinimas, šven
tinimo
apeigas atliko
Prel. Heir iš Postvilės.
Žmonių buvo-pilna baŽ-

Prityrė rūkytojai žino kode!
Tie. kurie per metų metus yra rūkę — prityrę
rūkytojai — jie yra tais, kurie visų geriausia žirio,
kodėl tai yra tokia puikia idėja prisilaikyti lengvo
užsirūkymo . . . visuomet! Tikras rūkymas yra
parodęs tų ypatingą džiaugsmą Lucky Strike ciga
rete .. . pagamintame iš rinktinių puikiausio tabako
viduriniu lapų, kokius tik pinigai gali pirkti. Ir
tikras rūkymas yra jiems įrodęs, ką Luckics išskirti
nas procesas. “It’s Toasted.” reiškia gerklės apsau
goje nuo knitėjimų ir kosulio. Jei jūs dar nerūko*
Luckies. nusipirkit pakelį ir pabandykit juos. Jūs
patirsit. kodėl prityrę rūkytojai pataria lengvu
tižsirūkymą — Lucky.

j

i

Virš 6,500:000 "Šweeps*cikes"

dalyvių vienoje savaitėje!
Daugiau, kaip 6,500,000 įstojimo
blanku į Justi Lncky Strike “Swcep-

APSAUGA IR MALONU
MAS...G«r«kit*i abiajaii
ItRįvams riti rūkyme

Gerai sprendimas - ly
giai, kaip ir geras skonis
- primena lengvą užsirūkymą. Nes atsiminkit
. . . jog Lucky Strike
garsus ”lt's Toasted"
procesas suteikia jums
gerklės apsaugą prieš
knrtejimus, prieš kosulį.

Statės" buvo gauta vienoje savaitėje.
Iš šio(didžio tautinio cigaretn lošimo
žmonės visoje šalyje gauna tikrr malo
numu. Gi kaipo tiesioginė to pasėka
tūkstančiams kitu buvo duota da-bas.
Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot.-aro
skoningus Lucky Strikcs? Ant radio
yra perduodama muzika. Atsisukite
ant radio “Yoųr Uit Parade" - trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Kiaušy,

kitę, spręskite ir palyginki** -nelodfižs
— tada pabandykite. Jūsų Lucky Strike
“Sweep«take«."
Ir jeign dar nerūkote I.nekies. pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo. ką
nors netenkate? Jūs įvertinsite T.nekirs
pirmenybę — lengvą l’JstrŠkymg iš

turtingo, brandans-kūno tabako.

vas
užsirūky mds
...................
■ •

iš TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO T AB AKO-’TT'Š TOASTED"
*

*** •

t

KEtiAtltOJAS PASKEVičiuš PŪSMfcTį SEDfc.to tlRKV KAtfcJIME

★ ★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
r

• Ten pat 2 diagromos: pir
moji, vaizduojanti liet,
kat. spaudą 1935 m., o ki; ta — nekat. spaudą tais
pačiais metais. Pagaliau
kitos 2 diagramos šalia
durų rodo liet. kat. žurna
lų skaičių 1935 m. ir di
džiausią nekat. spaudos
tiražą įvairiais metais
1832 ligi 1935 m. laikotar
py. Iš tiesų nuostabus rū
i pestingumas, kurį parodė
ši* nedidelė tokia tolima
į tauta, prisidėdama ir da
lyvaudama šioje pasauli
nėje spaudos parodoje. Vi
sa tai verčia tikėti misiją
šios kilnios tautos, kuri yra tartum pirmutinė Kat.
Bažnyčios sargyba prieš
bolševizmo pavojų, einantį
iš Maskvos” — baigia Va
tikano organas.

/

»
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Keliautojas Antanas Pa
škevičius prieš kelerius
metus išvykęs į pasaulį
kartu su M. šalčium buvo
ilgesniam laikui sustojęs
Indijoje ir studijavo Bom
bėjaus ūniversitėtė. Šių
metų pradžioje buvo be
grįžtąs į Lietuvą, bėt Tur
kijoje įtartas vienos vals
tybės šnipu, sulaikytas ir
pusę metų kalintas; ligi iš
aiškinta, kad jis lietuvis
keliautojas. Iš Turkijos
nuvyko į Bulgariją, iš kur
vienam kitam pažįstamam
Lietuvoje parašė laiškus.
į Sofijoje rehkąs žinias apie
dr. J. Basanavičiaus gyve
nimą, kur dr. BsLsanavičius yra gyvenęs aįjie 10
metų ir ten redagavęs ke
lis Aušros numerius. Paš
kevičius laiškuose skun
džiasi, kad dar neturįŠ lešų grįžti naiho.

Penkiadienis, Spalių 2 d., 1938
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DARBININKAS
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J. Žilevičius, L.

Rytinių Valstybių Žinios

Aleksandras Aleksis

WATERBURY, CONN.

8.

BMMECT

1 . 1 M. ---- L-------------- -!----------- ■_

t rados su posto vėliavo
mis, kas sudarė gražų įspūdį.
Šv. Cecilijos choras, vad.
gerb. K. Žalnieraičiui, var
gonininkui sugiedojo him
ną ir maldą už žuvusius
dėl Vilniaus. Gražias kal
bas pasakė V. Vidukimas,
Legionierių komandierius;
V. Čekanauskas iš Hart
ford; J. Bakanauskas,
pusbrolis a. a. Juozo Bakanausko, kuris tapo len
kų sušaudytas 1932 m.
Principaliu kalbėtoju buvo
Vincas Uždavinys. V.V.S.
atstovas. Jis vaizdžiai api
budino Vilniečių lietuvių
vargus ir jų pasiryžimus.
Ragino visus, dėtis į Vil
niaus vadavimo darbą. Po
jo kalbos padaryta rink
liava. Surinkta 32 dol. dėl
VVS. Po to Šv. Cecilijos
choras sudainavo dar ke
letą gražių liaudies dainų.

naitė. Komitetas yra nusistatęs
lykais
(teoretiniais
padaryti keletą didesniu parengi
praktiniais).
mų ir tokiu būdu paremti paraNors mūsų išeiviją šia Čia jis irgi nesnaudžia:
' piją. Dieve padėk sėkmingai darVILNIŲ VADUOTI
me krašte sudaro nemaža prisideda prie lietuvių1
' buotis.
PRAKALBOS!
I
skaitlinė, bet inteligentiš choro, kuriam tuosyk va
Nežiūrint kliūčių, senai garsiuSERGA
tas
prakalbų bei šokių vakaras Į- ‘
kų pajėgų, ypatingai atei dovavo žymus mūsų me
Žymiam
parapijos
darbuotojui
vyko rugsėjo 25 d. Šv. Juozapo i
vių tarpe, turime labai nininkas M. K. Čiurlionis.
Susirinko
parap. Auditoriume.
!________ -Juozui Andriuškevičiui ligoninėje
mažai. Negailestinga mir Jam iš Varšuvos išsikėlus,
Waterburio tikrieji lietuviai iš- I padaryta operacija. Ligonis jau
tis skerdžia ateivių senes .vadovybę paėmė jaunas
girsti iš tėvynės Lietuvos atvy čiasi gerai. Linkime kuo grei
niąja kartą, kadangi inte ! studentas Aleksandr a s.'
kusį V.V.S. atstovą ir buv. “Mū čiausiai pasveikti.
ligentiškųjų pajėgų atei i Choras buvo veiklus. Jasų Vilniaus” redaktoriij p. Vincą
Uždavinį.
vių tarpe buvo labai ma i me priklausė daug moks
Įžanginę kalbą pasakė kun. E.
žai, tat jie jau randasi re leivijos, tame skaičiuje ir i
Gradeckis ir pavedė programos
tenybe. Jų vietą užimą čia konservatorijos studentai:
vedimą komp. A. Aleksiui. SkaitAną dieną man teko gir
gimusi inteligentija, jos Julius Štarka (Valstybės
l lingas parapijos choras sudaina dėti, kad lietuviai , hartlabai daug, bet lietuviško operos choro vedėjas), Jo
vo gražiai keletą dainelių. Tapo l fordiečiai
turės progos
je dirvoje jų veikimas nė nas Bendorius (Valstybės
perstatytas svečias kalbėtojas, p.
klausytis lietuviškos radio
V. Uždavinis, kurio kalba buvo
ra toks intensyvus, kaip Konservatorijos Lietuvoje
programos.
Taigi kurie iš
įdomi, kilni, turininga, patrijoateiviuose buvo. Keičiasi j vice - direktorius), Vikto
lietuvių norės pasiklausy
I tiška ir tikrai jaudinanti.
gyvenimo aplinkybės, kei ras Žadeika (Valstybės
ti,
prašome užsukti savo
Padaryta kolekta.
Surinkta
čiasi darbo sąlygos, kei Teatro direktorius), J.
i virš $40. Po dolerį aukavo se radio ant 1200 kilocycles
čiasi drauge ir žmonės — j Kamaitis (Mokytojų Se
kantieji: —- kun. J. J. Valantie- ir klausytis programos iš
Hartford IŠVAŽIAVO MOKYTIS
mirė, paseno, išvažiavo ir minarijos mokytojas) ir
jus, kun. B. Gauronskas, D-ras stoties WTHT,
P-lė Aldona Janušonytė,
J. Stanislovaitis. P. Jokubauskas, Times Station.
kt. Apart surengtu kon
taip panašiai.
buvusi
vyresnioji slaugė
M. Karinauskienė, M. Zailckienė,
Apie vieną tokių ateivių, certu, įdainavo i rekordus
Girdėsite bažnytinį cho Hartfordo ligoninėje, šio
A. Padaigienė, V. Kybartienė, P.
rą ir Prano Pakeno lietu mis dienomis išvyko tęsti
inteligentišką darbininką, keletą dainų (Bene bus
Abromaitienė, S. .Jucius, B. Mar
višką orkestrą ir vieną ki aukštus mokslus j New
KOMP. ALEKSANDRAS ALEKSIS,
pasitaikius progai, norisi pirmieji lietuviški rekor
kevičienė, J. Mareelynas, A. Aplačiąją visuomenę kiek dai? Ž.) jo vadovaujamas I Waterburio Šv. Juozapo lietuvių parapijos vargoni- i leksis, A. Staseliunaitė. O. Valai tą kalbelę bei solo. Tai Yorką. Laimingu sėkmių!
Į ninkas, kelių organizacijų Garbės Narys ir žymus tienė, M. Stoknienė, M. Andri- bus šį sekmadienį spalių Tai viena iš rimčiausių
arčiau supažindinti. Juom choras.
1913 m. baigęs konser ĮLDS. organizacijos narys ir laikraščio “Darbininko” kiutė, M. Stankevičienė ir Juozas 4. Laikas nuo 4:30 iki 5 bei lietuviškiausių mer
vra muzikas, veikėjas Avatoriją atvvko Ameri bendradarbis ir rėmėjas mini savo 50 metų amžiaus Zujus (du doleriu). Vakaras valandos. Bet kas svar gaičių mūsų koloniioje.
leksandras Aleksis.
susipratus i e m s
linksmai baigėsi šokiais, grojant biausia
T. M.
Spalių 10 d. sueina ly kon, kur iki šiol tebesidar ir 30 metų darbuotės muzikos srityje sukaktuves. ; lietuvių Melodians orkestrai. Va lietuviams padaryti. Para
Sveikiname
Gerb.
Jubiliejatą,
Komp.
A.
Aleksį
ir
lin

giai 50 metų, kai Aleksan buoja.
lio Lietuvos Sūnūs. Vilnius Mū šykite radio stočiai WTkime ilgiausių metų!
driukas išvydo pasaulį, Pirmiausia pateko Chisų buvo ir bus!
HT, kad jums labai patin
cagon.
Čia
su
A.
Pocium
pasiturinčių ūkininkų šei
ka lietuvių pusvalandis ir
Apart minėtų darbų taip čiams ir Moterų Sąjungai
RADIO BANGOMIS
moje, Pėdiškių k., Krosnos ' ir kitais muzikais, A. Po- pat rašo ir lietuviškos mu- po himną,
kad norėtumėte daugiau Parapijos metinis BA
v., Marijampolės apskr.Į ciui vadovaujant, organi- zikos veikalų. Būdamas Nors penkias dešimtis Sekmadienį, rūgs. 27-tą 3:30 išgirsti. Jeigu taip pada ZARAS įvyko spaliu 16, ir
Jis yra jauniausias iš aš-izuoja Beethoveno konser- kuklaus būdo, pradžioje metų daugelis sulaukia, iki 4:00 vai. po piet iškilmingai rysite, tai gal turėsime baigsis lapkričio 2 d. Lai
prasidėjo Lietuvių Radio progra
tuonių: šešių brolių irįvatoriją, kuri iki šiol sek- savo veikimo, nei nemanė, tame nedidelė naujiena, mų aštuntas sezonas iš VVaterbu- kaip bostoniečiai, brookly- ke bazaro bus visokių padviejų seserų jų tarpe, vy- mingai veikia. Jis ten mo- kad jis kada nors bus mu bet sulaukti 30 metų vi rio W1XBS radio stoties. Prog niečiai, waterburieč i a i, marginimų vaidinimų:
riausis brolis Vincas, yra kytojavo,, vedė chorus. I zikos kūrėjas, todėl tur suomeninio veikimo jubi- ramą išpildė Šv. Juozapo par. čicagiečiai ir kiti savo lie spaliu 18, bus suvaidinta
kunigu, šv. Teologijos Ma Negalėdamas vien tik iš būt konservatorijoje ne- liejaus, yra visiškai kas choras ir orkestras, vad. A. A- tuvišką valandą. Lietuviš “NEPAVYKO”; SDalių 25,
gistras. Tėveliams mirus, chorų vedimo išsilaikyti, siėmė toje srityje specija- kita. Arčiau prisižiūrėjus leksiui ir įžymūs kalbėtojai svei kas jaunimas yra prisi laižybosų lapkričio 1 d.,
klausančiąją visuomenę, tai rengęs radio programose bus lietuviškų daktarų pa
šis tai brolis pasiėmė jau ėmėsi vargoninkauti. Var- lizuotis giliau. Nors kuk- jubilianto veikimui muzi- kino
mūsų kun. klebonas J. Valantie- pasirodyti, taipgi ir lietu tarimai, ir jei bus daug
nutį Aleksandriuką savo goninkavo ir chorus vedė lus, bet aplinkybės priver- kos dirvoje, ar tai pavida- jus, svečias iš Lietuvos kun. D- vių orkestras ir tt. Jie sa žmonių
bus suvaidinta
šiose kolonijose: Chicago, tė jį šio darbo imtis, nes le muziko^ pamokų teiki- ras M. Ražaitis ir D-ras M. Col- vo atliks, tiktai jūs savo graži komedija— “Kupro
globon.
Kunigas būdamas geras III.; Brooklyn, N. Y.; Det- konservatorijoje visgi bu- mo, chorų vedimo, koncer- ney (Aukštakalnis), Lietuvių atlikite, rašydami į Stotį, tas Oželis”. Bus ir kitokių
smuikininkas ir mėgėjas roit, Mich.; Springfield, vo pusėtinai su teorija ap- tų rengimo, radio valandų Vaizbos Buto pirbininkas. Visi kad norite vėl išgirsti. pamarginimų. Būtų gerai,
muzikos kūrybos, jaunami IH.; dabar — Waterbury, sipažinęs. ką liudija jo vedimo, nežiūrint bažny linkėjo geriausių sėkmių šiai ra Lenkai jau senai turi savo kad kuo daugiausiai para
dio programai.
valandą, o mes lietuviai pijiečių ir šiaip apylinkės
Aleksandrėlyje pastebėjęs Conn.
darbai. Kuomet pradėjo tinių pareigų ir visuomeirgi galėsime turėti, jeigu lietuviai dalyvautu šiuose
Apart minėtų užsiėmi j veikti su chorais, šalę to nio veikimo organizacijo
muzikos gabumus, daVė
SVARBI NAUJIENA
visi prisidėsime. Taigi, lie visuose bazaro vakaruose.
galimvbės mokintis muzi mų taipgi yra gabus orga ir su solistais - mėgėjais, se, be sunkumo galima pa
Ateinantį sekmadienį, spalių tuviai,
būkime susipratę Spalių devintos paminė
kos, piano pamokas teikė nizatorius. Organizavo L. atsirado didelis trūkumas stebėti nemažą nuveikta 4-tą.
radio programą, išpildys ir vieningi.
I
jimas įvvks spalių 11 d.
lenkė, dvarponė, o smuiko Vyčiu, Lietuvos Darbinin- i lietuvišku gaidų. Noroms išeivijos tarpe. Tiesa, 'jis svečiai iš Bridgeport’o: solistė pvakare. Šv. Jurgio draugi
— jis pats. Nei nepasijuto, kų, Moterų Sąjungos kuo-' nenoroms teko griebtis nieko nepadarė tokio, kad lė A. Petruškcvičiutė, vyrų ir
jos salėj. Bus kalbėtojų iš
kad šiek tiek paaugo besi-, pas ir Federacijos skv- kūrybos. Kadangi chorai tas liktų amžių-amžiams. mišras choras, vad. muzikui J.
Lietuvos: svečias kun. M.
I
mokindamas, drauge stu- rius. Daugelyje Seimų mi- mėgo tuos naujai paga jei nepriskaityti jo išleis Steponavičiui. Taipgi kalbės nau
Brundza. generalio konsu
dijavo ir bendrojo lavini- nėtu organizacijų yra pir- mintus veikalus, tat jojo tų gaidų, bet jis įskiepijo jas Bridgeport’o klebonas ir Wa- SESELĖS PRANCIŠKIE- lo raštininkas J. Simutis,
terburiečių geras prietelius kun.
TĖS MOKYTOJOS
mosis. Tas ivvksta Lom- mininkavęs ir buvęs ren- nrieteliai ir artimieji pa- per 30 metų savo veikimo J.
Tišbava, kun. Ig. Kelmelis
V. Kazlauskas. Tat prašome
žoje. Tuo svk ten mokvto- karnas kart kartėmis vie- žistami ragina ii iuos ati tūkstančiams jaunuolių iš atsukti Waterhurio W1XBS ra Šv. Andriejaus lietuvių ir VVS atstovas V. Užda
javo visų šiandien gerbia- nos bei kitos organizaci-Į duoti snaudon. Dėka to i- eivijos tarpe lietuviškos dio stoti (1530 kle.) ir Bridge- parapijos kleb. kun. A. vinys.
Vaškelio rūpesniu, du
mas ir tuosvk jau buvęs ios nirmininkais. Lietuvos j vvkio šiandien iojo vra dainos, lietuviškos kalbos, portiečių gabumais pasigerėti.
Taipgi bus suvaidinta
didelis lietuvis patriotas, Vvčiu organizacijos yra] pagaminta ir atsnaudinta. lietuviškos melodijos mei Turėsime geni “surprizų”, kas kart į savaitę atvyksta Se-1 ištrauka iš “Mirgos”, ant
selės Pranciškietės iš
rašytojas, poetas, plačiai Garbės Nariu. Lietuvos io paties lėšomis, arti lę iki mirties; drąsiai ga savaitė. Radio vedėjas, komp. A- Hartford
pamokyti mūsų ras aktas "Vytautas Kalė
leksis, širdingai kviečia gerb. lie“
Pavasarininkai
”
ireri
išsi

pasklidusios išeivijos tar
šimtas įvairiu dainų-dai- lima pasakyti, kad beveik l tuvių visuomenę skaitlingai atsi vaikučius tikėjimo dalvkų jime”. Suvaidins šv. Ceci
ne dainos “Kur banguoja rinko ii Garbės Nariu. Už I nelių ir giesmių chorams, visi jie perduos tą meilę lankyti į W1XBS studiją laike bei užsilaikymo bažnvčio- lijos choro vaidvlos. Cho
Nemunėlis” autorius Ksa nuopelnus muzikos dar mokykloms ir solo. Ju tar ateinančioms kartoms. Šis . šių lietuvių radio programų, nes 1 ie. Vaikelių randasi skait ras sudainavo kelias paveras Sakalauskas - Vana buotėje išeivijos tarpe, šių pa yra kai kurios labai gyvas paminklas kai kada j yra labai patogi vieta ateiti pail- lingas būrys, kuriems yra trijotiškas dainas, vad. A.
metu Vargonininku Są populiarios ir plačiai dai yra svarbesnis už nejudo- i sėti ir pamatyti kaip šie radio reikalingos pamokos. Pa Stanišauskui.
gėlis.
Lapkričio 14, šv. Cecili
programai vykdomi.
LYRA. tartina visiems tėveliams
Brolis kunigas, Vanagė jungos Jubiliejinis Seimas nuojamos. Reikia nasakv- mus paminklus.
jos
choro metiniai šokiai.
siusti vaikelius paskirtu
lio padedamas, pradžioje irgi išrinko savo organi- ti, kad n. Aleksis iš netv- į Šia tat proga turime julaiku, būtent, ketvirtadie Mergaičių Sodalicijos
1906 m. Lomžoje organi- zacijos Garbės Nariu, čia užsitamauia išeivijo- ’0įiįatui palinkėtii laiminniais 3 vai. po pietų ir sek metiniai šokiai įvyks lap
zavo lietuvių draugovę, o Varnon. Sąjungos yra bu- ie “lietuvi škoio romano9 gos ir sėkmingos darbuo
kričio 28.
iaunas Aleksandriukas — ves daug metų pirminin- tėvo” titulą (Solo su pia tės ir toliau mūsų išeivi CHORAS PRADEDA VEIKTI madieniais 8 vai. ryte į Priaugančiųjų chorai
lietuvių chorą. Nuo čia ku ir daugeli metu pirmi- no nritarimn originalia jos tarpe! Kad toliau sek Šv. Onos parapijos choras savo Šv. Andriejaus par. bažny rengiasi KALĖDOMS. Su
prasideda jubiliato vieša- ninkavęs metiniuose Sei- veikalas, skiriamas kon tųsi arti dar gilesnę vagą mitinge rugsėjo 28 d. persiorga tinę salę. Turime naudotis vaidins ‘Venite Adoremus’
šia garbinga proga, ir būti
sis veikimas, reiškia, su- muose. Reikia pasakyti, certuose pildyti). Tai jam muzįkos srityje lietuvių nizavo ir nustatė gaires tolimes už
tai dėkingi Dievui, kle (Kristaus Užgimi m a s)
niam savo veikimui. Tame mitin
kanka 30 metų. Čia jis irs d n. Aleksis vra beveik garbe.
tarpe negu iki šiol buvo ge choristai išrinko sau Valdybą, bonui bei Seselėms Pran- Kalėdų vakarą. Taipgi jie
pradeda veikti išsijuosda- likęs “profesionaliu” pir Taip nat daug turi dar per 30 metų išarta! II- kurios pirmininku tapo Lapins ciškietėms.
turės ir KALĖDŲ DĖDU
KĄ”, kuris visus parapi
mas. Su tuo choru yra su- mininku įvairiu organiza- rankraščiunse. Ju tarpe ir giausių metų!
kas, sekretorių — M. Žvirbelienė, ir iždininku — M. Andrius- ĮSPŪDINGOS PRAKAL jos vaikučius apdalys gra
rengęs daug koncertų ir riju metiniuose seimuose, operetę “J Tėvynę”.
kevičiūtė, priėmė konstituciją ir
žiomis dovanomis.
teatralinių vaidinimų, kt.: Savo o-rg^-n jumoru, greiBOS
PAIEŠKAU savo trijų pusbro
Taip
gi
veda
“
benus
”
ir
nutarė
padaryti
šokius
halių
nulių, Juozą, Antaną ir Stasį Rim
“Audra giedroje”, “Vienas
m lanksčia. orientacija,
Pereita sekmadienį, rug Šv. Cecilijos choras jau
kūnų, kurie paeina iš Lietuvos, ■ pirkimui gaidų ir kitiems savo
rengia
koncertus
su
-jais.
sėjo 27 d. Lietuvių salėje pradėjo mokintis gražias
iš mūsų tur ansivesti”,
vabiai veda seimus
Marvenkos miesto. Kas ką apie būtiniems
reikalams.
Choristų
žinote, malonėkite pranešti.
ivyko įspūdingos prakal mišias Kalėdomis, kurios
“Dėdė atvažiavo” ir kt. ?»• nalnlaushm^e dalvkim- Paskutiniais laikais Yeda juos
dvasia pakilusi ir daug nauju na
NATALIJA
BABIJONIENfi
|
bos. kurias surengė VVS. dar pirmą kartą bus girNors jis dar buvo vos 20 <?e vJ««>da randa išeiti. Čia sėkmingai radio valandą
rių prisidėjo. Gero pasisekimo.
(Rakauskaitė)
vietinis skyrius, tikslu pa džiamos mūsų bažnyčioj.
Nicholas St., St. Clair, Pa.
metų,
bet darbas ėjo vra doin n«»«dnčitinas ga- Waterbury, dalyvaujant 237■■■S..........
Nugirdęs.
minėti 9-t. spaliu. PatrijoIŠRINKTAS PARENGIMŲ
sklandžiai. Virš metų pa- ( bnmaa. Dėl tu pačiu pra geresniosioms pajėgoms ir
“benui”. Jau yra Najfi
t.iškos publikos buvo skai
KOMITETAS
sidarbavus, 1907 m. rude- žaSčiu vra mvlimas iaunl- gelbstint
iki šiol
UERAE DE
SS. SACRA? surengęs
surengęs arti
arti šimsim MENTO)
dviem,
trims ir Šv. Onos parapijos parapijonai tlingas būrelis, bet galėio
nį kunigo rūpesniu pa-' mn «mnna «rreit.a iuom na- I
yra nutarę klebonijoje įdėti mo būti daugiau. VVS. vieti
Viename sąsiuvinyje 5keturiems balsams 35c.
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PRISIKELI“Darbininkas”, 366 West
jon specializuoja vargo Onnlrn -ii rnptvH nn1fndu««i nų organizacijų veikime,
gimų Komitetą, kurin įėjo: A. mos vedėju. Pirmiausiai MA”,
“LINKSMA DIEnus ir karo kapelmeisterio n r cmairanlrnrf. to THIolpH- nepamiršo ir jų gilesnes
Žvirblis,
Lapinskas,
Kelsienė,
iššaukė
lietuviu
le<njonieNA
”
,
“
REGINA
COELI”,
“DARBININKAS”
viociio pagelbiĮ7agciui- r>s sampano jaunimą li°r prasmės. Už tai pasisten
kursą ou
su visais
Žvirblienė,
Minkuvienė,
Staniorų
Stasio
Rodzevičiaus
4i
“
AVE
REGINA
”
ir “AN366 W. Broadway,
nienė, Andriuškevičius ir Stulpi- | postą, atžygiuoti prie es-,GELŲ GIESME” 35c.
niais muzikos mokslų da-| žavėti žavi.
gė parašyti Lietuvos VySo. Boston, Mass.
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