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Mexico City — Praneša
ma, kad dvylika Meksikos
vyskupų yra priversti gy
venti už savo vyskupijos
rybų. Trys jų gyvena Texas, Jung. Valstybėse, o
9 — Mexico City. Meksi
kos vyskupai negali savo
vyskupijose dėl vyriausy
bės sudarytų nepakenčia
mų aplinkybių ir persekio
jimų.

Washingto4» D. C. —Pe
reitą ketvi
nio vakarą, spalių 8 Mons. Kun.
J. A. Ryan, Katalikų Uni
versiteto rektorius kalbė
jo per radio
Neighbor League vadovybėje.
Mons. Ryan
erkė kun.
Charles E.
_ lin už išėjimą ir užsi lolimą prieš
prez. Roo eit ir jojo
naująją dalybą.

VILNIAUS UŽGROBIMO
MINĖJIMAS
Norwood, Mass.—Penktadienio

Istorinė Biržų pilis. Iš jos didysis Lietuvos etmo
nas kunigaikštis Jonušas Radvila prieš kelis šimtme
čius ėjo Lietuvą nuo priešų ginti.

vakare, spalių 16 d., Šv. Jurgio
lietuviu parapijos bažnytinėje
svetainėje Įvyks Vilniaus užgro
bimo minėjimas. Bus svečių kal
bėtoji!. Taipgi dainuos parapijos
choras, varg. p. A. Šlapeliui va
dovaujant.
Civilis karas Ispanijoj, nera
mumai visoje Europoje vėl suda
ro pasaulinio karo pavojų. Lietu
va tebėra karo stovyj su Lenkija.
Vilnius tebėra jų rankose. Vil
niaus kr. lietuviai kankinami ir
persekiojami dėl lietuvybės. Tie
ir kiti svarbūs klausimai bus iš
kelti .šiose prakalbose.
Šios kolonijos ir apylinkės lie
tuviai tesueina gausiai pasiklau
syti kalbų ir dainų. Pasirodvkime sąmoningais lietuviais. Užjauskime vilniečiams lietuviams.

Ispanijos Raudonųjų Budeliai
Nužudė 3000 Žmonių

Ispanijos Sukilėliai
Visai Arti Madrido
BAISUS VIESULAS
UŽIMA NAUJAS
UŽMUŠĖ 50 PHILIPINŲ
POZICIJAS
London, Anglija — Sek
SALOSE
I
i
madienio vakare, spalių
Madridas, Ispanija —
11 d. fašistų vado mitinge
Sukilėliai
artėja MadriManilla, P. I. — Pereitą
įvyko riaušės. Gaujos plė penktadienį ir šeštadienį dan. Smarkūs mūšiai eina
šikų puolė žydus ir daužė baisus viesulas nušlavė prie Robledo de Chavela,
jų krautuvių langus. Ko Luzon salą. Užmušta 50 25 mylios nuo Madrido.
munistai puolė fašistus. Į- žmonių ir 400 žmonių žu
vyko kraujo praliejimas. vo. Spėjama, kad jie bus Vieškelis nuo Avila į To
Policija turėjo panaudoti nunešti išsiliejusio van ledo yra sukilėlių rankose.
buožes ir ginklus, kad nu dens. Tai buvęs didžiau Sukilėlių lakūnai bombo
malšinti įsikarščiavusius sias viesulas Philiphinų mis suardė * geležinkelio
■. stotį Aranjueze ir dalį ge
fašistus ir komunistus.
. istorijoj.
ležinkelio, kuris buvo vie
natinis geležinkelis susi
10,000 VAIKŲ MUSSODEŠINIEJI PUOLA
siekimui
su Viduržemio
LINI ARMIJOJ
RAUDONUOSIUS PRAN jura — rytiniais pakraš
CĖZIJOJE
čiais. Tuo geležinkeliu
Roma, Italija — Dikta
raudonieji gabendav o s i
torius Mussolini, kalbėda
Strasbourg, Prancūzija maisto, ginklų ir amunici
mas į jaunus kareivius, 18
—
Spalių 11 d. — Tarp de jos iš užsienių.
ir 21 metų amžiaus, pakalusė: “Ar jūs esate pa šiniųjų ir raudonųjų daž Sukilėlių vadai sako,
siruošę imtis ginklo ir au nai vyksta nesusipratimai kad jie paims Madridą į
koti savo kraują už tėvy ir susikirtimai. Raudonieji 10 dienų. Gen. Francisco
nę?” “Taip”, sušuko jau savo mitinguose reikalau Franco jėgos per pastarą
nuoliai. Tas parodo, kad ja, kad prem. Blumo vy-j sias dvi dienas užėmė 15
Mussolini turi sumobili riausybė laikytųsi socia miestelių. Sekmadienį užė
zavęs ne -tik suaugusius listų - komunistų nutari mė miestelį Cebreros.
vyrus, bet ir vaikus, ir ki mų. Bet socialistas Blum, Raudonieji nebegali at
rs ka- kalbėdamas Lens’e pareiš laikyti sukilėlių spaudimo
kė, kad. “valdžia. nėra vien
. Sukilėliai,
valdžiapusių.
socialistų, Vet
--------- matyt, nori raudonuosius
GRIŽO LIETUVOS MI- Liaudies Fronto visų par taip apsupti, kad jie nega
NISTERIS AMERIKAI tijų”.
lėtų nei pabėgti.
----------------------jDabartine
_______
..
_ valdžia nepaNevv York — Šiomis die- tenkinti nei dešinieji,, nei
RUSIJA PASIUNTĖ
nomis grįžo iš Lietuvos kairieji komunistai. DešiiMAISTO IR PINIGŲ
ISPANIJAI
ministeris Washingtone p. nieji puola kairiuosius. i
Dažnai
įvyksta
kruvini
su

P. Žadeikis. Kartu su juo
Maskva, Rusija — Pra
atvyko ir naujas Lietuvos sikirtimai.
neša
iš Rusijos, kad sovie
Konsulas Nevv Yorke p. KAIRIŲJŲ VADAS STO
tų komisarai pasiuntė pil
Budrys.
JO SUKILĖLIŲ PUSĖN nus laivus maisto Ispani
Dr. M. Bagdonas, Lietu
jos komunistams. Taipgi
vos Pasiuntinybės Sekre-;
pasiuntė 26 milijonus rub
torius Washingtone pas Madridas, Ispanija — lių, kuriuos surinko iš
kirtas laikinu konsulu Žymus kairiųjų vadas, ve skurdo ir vargo prispaus
Chicagoje į vietą p. Kal teranas, rėmėjas Jaca re tų Rusijos darbininkų. So
voliucijos 1930 m., Pio
vaičio, kuris atšaukiamas Diaz
metė kairiuosius ir vietų komisarai tai pada
rę kaipo protestui prieš
į Lietuvą ir išvyksta lap nuėjo pas sukilėlius.
Vokietiją, Italiją ir Por
kričio mėnesį.
Kas bus paskirtas nau OŽNUGARIAI PAKRIKS tugaliją, kurios remia su
kilėlius.
ju Lietuvos konsulu Chi
TYTI GRENZBERGU
cagoje dar nėra žinių.
Bet tai tik priežastis.
Spėjama, kad adv. P.
Sovietų komisarai siuntė
Daužvardis, Lietuvos Vi- Tilžės — Pakalnės kraš pagelbą Ispanijos komu
ce-Konsulas New Yorke to lietuviško kaimo var nistams visą laiką, tik ne
das Didieji Ožnugariai i viešai
bus paskirtas konsulu.
viekai ir
u ne tiesioginiai
Licoiugiiiiai,
Vokietijos valdžios įstai- 5^ per gavo agentus užKOMUNISTŲ AG. 8 Met. gų šiomis dienomis pakei- sienyj. Taigi šis manevras
stas į Grenzbergo vardą. nėra naujas.
S. D. KALĖJIMO
RIAUŠĖS LONDONE

N IŠKĖ
Hcndaye, Prancūzija — 115 VIENUOLIŲ PABĖ KUN. COUG
LĖ VIEŠUM
SLAPTA
GO IŠ ISPANIJOS
Ispanijoj siaučia gaujos
“NEW DEALERIŲ”
raudonųjų budelių, kurie
PLANĄ
Perpignan,
Prancūzija
—
be jokio teismo, kaip sako,
net ir valdžiai nežinant, Šiomis dienomis čia atvy
žudo nekaltus žmones. Sa ko 115 Maristų Vienuolių, Baltimore, Md. — Perei
koma, kad vien Madride, kurie per pustrečio mėne tą šeštadienį, spalių 10 d.,
Ispanijos sostinėje, kur sio slapstėsi Catalonijos 8 vai. vakare^ kun. Char. dabar raudonieji yra įsi kalnuose. Prasidėjus civi ! les E. Coughlin kalbėda
stiprinę, raudonųjų čekos liam karui, vienuoliai bro mas per radi© pakartojo
agentai nužudė apie 3000 liukai buvo priversti bėg savo pareiškimus, kad
Brcoklyno lietuvių bolše žmonių. Raudonųjų čeką ti iš seminarijos Lerida, (“prez. Roosevelt turi ko
vikų organas “L-vė” labai ir taip vadinamas “liau- Ispanija, j kalnus, kad iš munistinių tendencijų” ir
dažnai primeta “Darbinin dies tribunolas” slapta į- gelbėtų savo gyvybę. Jie savo pareiškimus sustiprikui” melavimą, bet nei sakąs ką nors suimti ir kalnuose slapstydamiesi : no, iškeldama? viešumon
vieno “melo” neįrodė pa budeliai suima ir nužudo. badavo ir labai daug turė slaptą “hęw dęalerių” kor
grįstais faktais. Tas paro Be to, anarkistų ir sindi- jo vargo pakol jie pasiekė poracijos' ęa
vo su ’
do, kad bolševikai “Darbi kalistų budeliai taip pat y- Prancūziją.
erių
ninko” “melų” nesupran ra nužudę tūksfančius ne LIETUVIAI DALYVAUS valstybėje
kaltų
žmonių.
vadovybėje.
ta arba nepajėgia atremti į
Kun. Coughlin didesnę
rimtais argumentais. Bol Vieną rugsėjo mėnesio 33 EUCH. KONGRESE
MANILOJE
savo
kalbos
dalį
at-
ševikai tik moka tuščiais dieną raudonųjų budeliai
Mons.
Johii
A. skyrė
Ryan sa
1 vo
sakymui
mons.
kun. J. kad
Ryšmeižiančiais žod ž i a i s nužudė 89 asmenis. Nėra
kalboje
p ireiškė,
Kaunas
—
Italai
jau
ruo

an, Katalikų
šaudyti.
Coughlii oUniversiteto
ekonomi
tos dienos, kad raudonųjų šiasi į 33-čiąjį Eucharisti kun.
rektoriui.
niai
planai
yra
50 nuoš.
budeliai nenužudytų denį
kongresą,
kuris
įvyks,
Naujos
“
new
dealerių
klaidingi ir jd piniginė sis”
setkus ar šimtus žmonių,
korporacijos
tikslas
esąs
ateinančiais
metais
toli

tema
esą 90 lįuoš.
klaidin
kuriuos jie nužiūri kaip
“įsigyti
perkant, mainais
Užbaigdamas
kalbą,
simpatizatorius “fašistų”. mose Filipinų salose, Ma- ga.
arba
kitokiu
būdu,
visą
nilos
mieste.
mons. John Ryan pasisakė
Čia nepriskaitoma nužu
arba
dalį,Roosevelt.
arba teises prie
prez.
dytų skaičius, kuriuos nu Vykti į šį Žemiškąjį Ro už
nuosavybių,
biznių ir tt.”
Briuselis — Belgų darbi žudo valdžios budeliai.
jų
(taip
Azijoje
Filipinai
Kun. Coughlin aiškino,
ninkų partijos Briuselio Taigi Ispanijoje gal bū
vadinami)
yra
susidariu

kad
naujosios korporaci
vienybė rugsėjo 17 d. bu ti, kad raudonieji nužudė
jos tikslas esąs paimti
vo susirinkusi nepaprasto daugiau nekaltų beginkliij sios dvi grupės.
susirinkimo, kuriame bu žmonių, negu jų žuvo civi Kongresas prasidera va nuosavybes iš privačių as
menų įvairiais būdais, kas
vo svarstomas liaudies; lio karo lauke.
sario pradžioje. Greičiau esą
prirengimas dirvos
fronto Belgijoje Prancūzi
siai, kad ir Lietuvos eks komunizmui.
jos ir Ispanijos pavyzdžiu *
LENKIJA NORI
kursija vyks per Italiją ir
sudarymo gali m u m a s. IŠTREMTI VISUS ŽYDUS kartu aplankys brangias Atsakydamas mons. kun.
Ryan’ui, kun. Coughlin
Kalbėtojų dauguma pasi
kiekvienam
katalikui
vie

pareiškė, kad “jis nei vie
sakė prieš liaudies fronto
Geneva
—
Tautų
Sąjun

tas.
no National Union for So
sudarymą. Prieš liaudies
gos
posėdyje
Lenkija
nu

čiai Justice principo nepa
frontą pasisakė ir partijos
siskundė
žydais,
kurių
esą
STALINAS
VIETOJ
judino ir nesukritikavo”.
pirmininkas sveikatos mi
didelis
perviršis,
ir
jie
su-,
LENINO
Kun. Coughlin taipgi pa
nisteris Vanderveldė, kurį
darą
didelę
naštą
Lenki

reiškė: “Ligšiol kiek man
smarkiai parėmė ir užsie
“
Daily
Telegraph
”
pra

jai.
Lenkijos
atstovas
iš

žinoma nei vienas atsakonių reikalų ministeris. Po
neša,
kad
Maskvoje
stato

kėlė
reikalavimą
surasti
mingas žmogus nėra pavailgesnių diskusijų, per ku
mi
milžiniški
Sovietų
rū

žydams
naują
koloniją,
dinęs Mr. Roosevelt komu
rias buvo reikalaujama,;
į Palestiną jie labai mai, ant kurių turėjo būti nistu”.
kad Belgija laikytųsi ne nes
nenoromis
vyksta. Lenki pastatyta Lenino stovyla. Kun. Coughlin sako, kad ; Kaunas — Rūgs. 15 d.
utraliai Ispanijos pilieti
Dabar nutarta vietoj Le jis tik sakąs, jog Mr. Roo Kar. teismas svarstė vieno
nio karo atžvilgiu, susi jai esą reikalinga koloni nino
stovylos, pastatyti sevelt ir jo agentai turi jauno dzūkų komunistų ajų,
nes
jaučiamas
gyven

rinkimas buvo pertrauk
Į komunistines tendencijas. gitatoriaus V. Sakalausko
tas, nepriėmęs jokios rezo tojų perviršis. Taigi neto Stalino stovylą.
limoje ateityje Lenkija
“Pastovaus gerbūvio ne bylą. Jis su savo “misija”
liucijos.
biznieriai, pramonin
kolonių įsigijimo reikalu kai,Profesionalai,
gali
būti be finansinės re važinėjo po daugelį mies
kurie skelbiasi “Darbininke” tik
patieks programą Tautų Į rai verti skaitytojų paramos.
formos”, sako kun. Char- telių ir kaimų. Už tai nu
baustas 8 met. s. d. kai.
Sąjungoje.
I
les Coughlin.
Visi skelbkite “Darbininke”.
i
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GERB. “DARBININKO” SKAITYTOJŲ IR RĖMĖJŲ
DĖMESIUI!

v •

VAŽIUOKITE
LIETUVON
Per

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

i \\

PATAPAVIU

TfL. IO.BOITOH 2680.

LIETUVOS ŪKININKO SODYBA. Po Didžiojo karo Lietuvoje buvo smarkiai im
tasi skirstyti kaimus viensėdžiais. Ligšiol jau sutvarkyta tūkstančiai kaimų. Gavę
naujus viensėdžius, Lietuvos ūkininkai pavyzdingai tvarko ir savo sodybas. Prieš D.
karą Lietuvoje taip atrodydavo tik dvarai, kurių vietoje dabar išaugo čia vaizdelyje
matomos lietuvio ūkininko sodybos.

Philadetphia, Pa. —
“Darbininko” Administracijai praneša, kad tūlas
Joseph Belliauskas buk tsii atvykęs iš New Yorko lan
kosi po lietuvių namus ir renkąs prenumeratas Šv. Jo
no Kolegijos laikraštukui ir laikraščiui 'Darbininkui’.
“Darbininko” administracija nėra įgaliojusi jo
kio Joseph BelliausVo rinkti “Darbininkui” pre~ įmeratas ir už j j neatsakome. Jeigu pas ką nors ateitų Jo
seph Belliauskas, tai prašome tuojau pranešti “Dar
bininkui”. Neduokite jam nei vieno cento už “Darbi
ninką”, nes jis neturi mūsų įgaliojimo priiminėti pini
gus. Philadelphijoj “Darbininko” įgaliotas agentas
priiminėti prenumeratas, skelbimus ir spaudos dar
bus dabartiniu laiku yra tik F. Kondrotas. Taipgi Philadelphiečiams, norintiems užsirašyti “Darbininką”
maloniai patarnaus visų trijų parapijų, būtent, šv.
Kazimiero, šv. Andriejaus ir šv. Jurgio Gerb. Kuni
gai.
Neduokite pinigų neįgaliotiems ir nepažįstamiems
asmenims.
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.
I

■

Penktadienis, Spaliu 9 d., 1996
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Spalių 11 d., 3 vai. po pietų,
Šv. Petro parapijos moterimsmerginoms misijų savaitė iškil
**••4**^^
—* baigėsi.
-Z
V * L 4. buvo
*Z
. VZ J
Z 4
mingai
Moterų
prisigrūdę galerijoje, sanktuąriume,
zakristijose ir takuose. Apart pa
ties misijų vedėjo kun. J. Bružiko S. J., baigtuvių pamaldose da
lyvavo vietiniai kunigai, kun. J.
Vaitekūnas ir kun. Dr. J. Star
kus iš Marianapolio kolegijos.
Vyrų misijos prasidėjo spalių
12 d., 7 vai. vak. Jie, greičiau
siai viršins moterų skaitlingumą.
Baiga šios savaitės misijų bus
sekmadienį. 3 vai. po pietų.
Vaikelių - mergaičiij
misijos
prasidės spalių 14 d., 4 vai. p.p.
Jų misijos baigsis šeštadienį 9
valandą ryte.
NZ

4

MIRĖ

jos salėj, 492 E. Seventh St.
Mergaitės
ir vaikinai
beveik
kiekvieną dieną “shopina” mies
te, kad tik surinkti tinkamų ir
gražių dovanų. Visi gerai žino,! 4me,
4 4 V,
I
<4 ’ 4
V*
44 VZ 1 ' '
^Z
C4 4 X. 4 4
■ 441 14 V
kad
choro
parengimuose
vi' sados turime “good timesį”, bet
šis vakaras bus už visus kitus
į puikiausias. 1N> lošimo, seks šoI kiai. Tadgi visi į vakarėlį! Pa' remkime chorą, kuris visados ki
tus ir kitų darbus paremia.
,
k

HALLOWE’EN ŠOKIAI
Spalių 30, š. m. jaunimas ren
giasi iš kitų kolonijų, kaip ir iš
So. Bostono Į choristų Hallowe’en Costume šokius. Pereitą
metą buvo gražūs šokiai. Šį metą,
choristai prižada dar geresnį va
karą. Taigi visi, jauni, seni, siūkitės kostiumus, ir atėję links
minkimės su savo jaunimu.

- ■

"■» Į

Pirm. — Julius Indrišiūnas. Antrasis Vice-Pirm.
Agr. Alfonsas Gilvydis.
Pirmasis Sekretorius —
Mečys Kviklys. Antrasis
sekretorius — Bronius
Gudavičius.
Į peticijų komisiją iš
rinkti šie: Antanas Mer
kys (Kauno atst.), Izido
rius Aleksa (Tauragės),
Jonas Viliušis (Telšių),
Juozai Maurukas (Mari
jampolės), Pranas Galvy
dis (Zarasų), Antanas
Repšys (Panevėžio), Al
fonsas Pimpė (Marijam
polės) .

VIETINĖS ŽINIOS
MISIJOS

J

1

Trečiadienj

Lapkričio-Nov. 25,1936

f
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

JUOZAS M. DIUS

I

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

LIETUVOS ATSTOVAI VI
SOSE TAUTŲ S-GOS
KOMISIJOSE

?
|
|
|

5

Kaunąs — Lietuvos de
MIN8TRBL SH0W”
legacijos atstovai įeina į
Spalių 10 d., mirė, miesto ligo
visas komisijas. Į 1 komi
Lapkr. 10 ir 11, įvyks juokų
ninėje, džiova, Julia Chiaramonsiją — konstitucinę ir jute - Vingeliutė, 25 metų, gyvenu- į vakaras. Kas bus — pamatysi
si 131 Brooks St- E. Boston, { me ! Kas dainuos — girdėsime!
. ridinę — įeina P. Klimas,
Mass. Paliko vyrą tėvus ir sese- . Kas juoksis — visi, nes choristai
pavaduotojas — S. Čiur
NESMAGUMAI
rj. Laidojama iš šv. Petro bažny- ' dirba kaip bitelės, kad padarius
Į 2 komisiją —
Magazine St.
Cambridge, Mass. lionienė.
šį vakarą juokingiausiu jr gra
Jei turi nugaroje skau
čios spalių 13 d.
technikinę — pavaduoto
smą, akmenis, ir kitožiausiu. Bus nauji} juokų - dai
kias chroniškas ligąs,
jas — P. Klimas; į 4 komi
pasitark tuojau.
nų - vaidinimų. O ar bus žmo
ŠLIŪBAI
Yra nusamdytą viena iš geriausių orkestrų. Dainuos geriausi daininin
MANO
TRYTMENTAI
siją
—
sekretoriato,
orga

nių? Tai jau priklauso nuo visų.
staiga pagelbės ir pra
kai
ir
dainininkės.
Visus
kviečiame
ruoštis
į
šį
parengimą.
Taigi ruoškimės j šį didžiuli
šalins vijus nesmagunizacijos ir T. Sąjungos
Spalių 11 d., priėmė moterys
RENGĖJAI.
mus.
“Minstral Show” — visi. Pelnas
finansų — pavaduotojas—
Jei turi Bright’s ligą,
tės sakramentą Rožė Šidlauskai
Trimitas.
parapijai.
cukrine, inkstų, ar tul
S. Ą. Bąčkis; į 5 komisiją
tė, 250 Gold St.. su Theodore La
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau -su manim.
Place 372 Silver St. Liudijo John
—
socialinę
ir
humanisti

buvo
išprašytas
laukan
”
.
TRYS
VYRAI
ĮVELTI
J. Seunett ir Mary Nee.
nę — S. Čiurlionienė, pa
O išprašius “pijokėlį”, bolŽMOGŽUDYSTĖJE
vaduotojas — J. Urbšys; Valandos: Antradieniais, ketvirta
Spalių 12 d., Šv. Petro bažny
ševikėlių apetitas atsitai
čioje iškilmingai priėmė šliūbą
į 6 komisiją — politinę — dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
Pereitą savaitę rasta sė. •
2—5, 7—8 vakare; sekmadie
Juozapas Maciulaitis, 214 WestATBĖGO
LENKŲ
nuoš. p. Green globojamų St. Lozoraitis, pavaduoto te,
Pertraukoje socialistainiais 10—12 tiktai.
ville St., Dorchester, Mass. su E- moters kūno dalys jūroje.
■
'J
darbininkų ir pasireiškė jas — P. Klimas. S. Čiur :
KAREIVIS
bolševikai sumetė apie
leonora Kremelyte, 39 Roseivood Vėliau susekta, kad tai
už Roosevelt, bet atėjus lionienė yra paskirta pen
$70.00, kad jiems “tavorišSt., Mattapan, Mass. Liudytojais bus nužudyta Mrs. Grayce
Rugsėjo 14 d. Lietuvos rinkimų dienai, darbinin ktoje komisijoje vienu
buvo Juozapas Žukas ir Zofija Asąuit iš Weymouth jos čiai” iš Ispanijos persiųs
pasienio policija sulaikė kų balsai gali susiskaldyti klausimu pranešėja.
pačios vasarnamyj. Polici tų kunigienos.
Budvydytę.
BAKERY
kad ir 40 nuoš. už Švedija išstatė savo kan
jai pavyko šią baisią ■ Tokios tai naujienos atbėgusį lenkų kariuome taip,
Savininkai:
J. Trasas ir P. Gelžinis
žmogžudystę išaiški n t i. raudonųjų bendrąfrontie- nės 4-to ulonų pulko 7-to teks.
didatūrą į nuolatinę vietą
~
Kepa iš geriausios rūšies miltų
Trys vyrai jau įvelti kaipo čių fronte.
pionierių eskadrono karei IŠRINKTAS LIETUVOS • Tautų Sąjungos Taryboje,
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
dalyviai šioje žiaurioje i
vį Aleksandrą Ąchrama- SEIMO PREZIDIUMAS j Šiemet bus į Tarybą ren- krautuvėse North Brighton Bakery
KUN. COUGHLIN
žmogžudystėje.
vičių. Pabėgėlis pareiškė,
duonos su raide “S”.
' kami 3 nauji atstovai.
ATVYKO Į BOSTONĄ
kad iš Lenkijos kariuome
North Brighton Bakerv
RENGIA VAKARUS
VIENA KLEIDĖ” SUGA
Kaunąs — Rugsėjo 23 d. • Italijos išstojimas iš ra- 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
nės
jis
buvęs
priverstas
Sekmadienio vakare,
Šv. Petro Par. didysis choras
DINO PIETUS
Tel. Stadium 8411
įvykusiame ketvirta m e 1 dio konferencijos Tautų
bėgti
dėl
to,
kad
šių
metų
sparčiai ruošiosi prie milžiniško
spalių 11 d. į Bostoną at
i
Sąjungos
sluoksniuose
keseimo posėdyje išrinktas
“pupų”
vakaro, kuris įvyks Į
“K-vyj” tilpo platus pe vyko žymus vadas, Nątio- veiksmu pasipriešino es pastovus seimo prezidiu , lią nemaža susirūpinimo.
spalių 20, 8 vai. vakare, parapi- reito sekmadienio “bendro nal Union for Sočiai Jus- kadrono vadui ir už tai
Į italų žingsnį žiūrima
I fronto” prakalbų apie Is tice
prezidentas,
kun. buvo areštuotas. Lenkijos mas ir peticijų komisija. 1 kaip į įspėjimą dėl toles
paniją aprašymas. ‘K-vio’, Charles E. Coughlin. Kun. kariuomenės teismas jį Į seimo prezidiumą iš nės Italijos politinės lini
redaktorius nusiskundžia, j Coughlin pasitiko minios nubaudė kalėti trejus me rinkti šie atstovai:
jos. Manoma, kad jei Tau
i Tel. So. Boston 0823
žmonių Back Bay stotyj tus sunkiųjų darbų kalėji Pirminipkas — Inž. K. tų Sąjungai nepavyks E- j SENIAUSIASSŪNŪS
kad
ištroškusiems
kunigų
ŠIOS VALSTYBES
1
LIETUVIS DANTISTAS l
ir vienuolių kraujo “bcn-j ir džiaugsmingai jį sveiki me. Rūgs. 9 d., varant ka Šakenis. Pirmasis Vice - tiopįjos klausimo išspręsti LIETUVIŲ GRABORIUS IR
no. Jis pirmadienio vaka linius iš Antakalnio į Lu
BALSAMUOTOJAS
Į drafrontiečiams” kalbėto
paląnkiai Italijos pasilikire kalbėjo, Braves Fielde. kiškių kalėjimą, Achrajams
sugadino
gerus
pie

NOTARO TEISES
Į
Arti Municipal Building
i
, mo Tautų Sąjungoje kyla 254 TURI
L
St.
UQUOR
STORE
,
Dalyvavo
tūkstantinės
mi

W.
Broadway,
So. Boston
tus
viena
“
leidė
”
.
Taigi
mavičius pabėgo.
525 E. Broadway, S. Boston Į
Tel.
Šou.
Boston
2590
didelis
klausimas.
nėra ko stebėtis, kad bol nios žmonių. Kun. Cough
Ofiso Valandos
Parduodam geriausius įvai
113 Ames St., Brockton, Mass.
ševikams, lenkiš komis lin sako, kad adv. Thomas
Tel. Brockton 390
riu rūšių TONIKĄ, DEQ
KAUNAS —
Didžiausia
apgavystė
yGyven.
vieta: 838 Dorchester Avė.
C.
O
’
Brien,
National
Uspalvomis
apsikarščiuTINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Tel. Columbia 2537
ra
pretenduoti
į
valdovus
sįems, traukiant Interna nion kandidatas į Senato OPEROS SOLISTAS
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki i
ir neturėti tam sugebėji
Gorčiais
ir Bačkomis. Visą U.
rius
laimės
rinkimus.
cionalą,
keleiviečiai kaip
I
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakar®.i Ofij
A. SODEIKA
S firmą ir užsienio, pasirinki
mo.
Ksenofontas.
sas uždarytas
snbatos
vakarais irs
R<
prilipę
sėdėjo.
mas didžiausias Ir Įvairiausias.
pasitraukęs iš teatro. Ąr POKILIAMS,
nedeldieniais, taipgi seredomis nuo I
VESTUV E M S,
IŠKILMINGAI MINĖTA kada sugrįš — tuo tarpu
12-tos dieną Bolševikėlių
uždarytas.
korespon

NAMUOSE
VAIŠĖMS
ir BA
Lietuvis DantistasTaipgi nuimu ir X-Ray
LIAMS. Specialiai kainos su
(KASPERAS)
dentas rašo, kad jiems su-Į COLUMBUS DIENA
nežinia.
mažinamos. Pristatom greitai ir
Lietuvis Graborius ir ■
gadino apetitą “vienas pi- Bostone labai iškilmin
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
$K)
NUOŠIMČIŲ
DARBU
|
Balsamuotojas
II vak.
jokėlis”, “bet jis tuojaus gai paminėta Columbus
(GALINAUSKAS)
JŪSŲ PINIGAI
TURI
NOTARO TEISES ’
Pašaukit SOU-th Boston 4147
IŠLEIDŽIAMI
Tel. So. Boston 2300
šventė paradomis, masi- NINKU UŽ ROOSEVEŲT
494 East Broadway
Pas J. STRIGUNĄ
Demokratų Administracija
South Boston, Mass.
414 Broadway, So. Boston
, niais* mitingais ir pasilink Įlydė Pąrk, N. Y, —Va 195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
Išleido pinigų 1935
Tel. ŠOU Boston 1437
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
sminimais.
Residence:
J58 W. 7th St
Į
liam Green, Amerikos
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir
Kelionėms ................... $18,000
Columbus
buvo
minimas
Tel. ŠOU Boston 3960
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
Darbo Federacijos pirmi
Vaišėms, Priėmimams,
pagal susitarimą.
Patarnavimas Dieną ir Naktį 1
ir kituose miestuose ir ninkas, apsilankęs pas
Gėlėms ..................... $6,785
i
miesteliuose
ir
kitose
val

Ofiso
reikmenims,
prez. RoosęveĮt pareiškė,
PASIRINKITE
stybėse.
spaudai, markėms. .. $18,396
Tel. So. Boston 2660
kad 90 nuošimtis; darbi
Parydami
tokias išlaidas ar
Tel. South Boston 0815
OUEEN NARY PASAKOJA APIE BAI ninkų baląųpsia už RoaseLietuvis Dantistas
Patikėtinas linimentąs,
ima
domėn
bedarbius,
veltą. Žinoma, tai toli gra
palengvina gėlimus fr
Pasaulio greičiausiąjį
Norint TURĖTI TEISINGĄ
skausmus nuo ižtampySIAS SKERDYNES
laivą savo kelionei
žu nuo tikrenybės. Gal 90 J
mą ir išsinarinimą.

Eikš Ballroom

INKSTU IR TULŽIES

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dr, Grafo 327iM,.
NORTH BRIGHTON

4

ŠV, PETRO CHORO •
BALSAI

GRABORIAl

DAKTARAI

S. BARASEVIČIUS IR I

ĮDR. M. V. CASPER
I*

I

I

JOSEPH W. CASPER Į

e KUR,

DR. S. A. GALVARISKI

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Keredotnls nuo 9 iki 12 v. dieną.
-Bubatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6830.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
LIBTUVI8 GYDYTOJA8

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

Į LIETUVA

ISPANIJOJ

1

1

1

■

.-'į

""U.

*

PAIN-EXPELLER

šimts ar daugiau. Kapito
t Taisbazenklig Inkras
žinomas vaistinis*.
Šiomis
dienomis
karo
nas sako, “Ispanijoje re
EKSKURSIJOS
laivas Quincy grįžo iš Is voliucija yra žiauriausia
išvyksta iš New Yorko
per Cherbourgą
panijos pakraščių, kur jis pasaulio istorijoje”.
GRUODŽIO 2 d. išbuvo apie porą mėnesių.
To laivo kapitonas papa
GRUODŽIO 16 d. sakojo baisių įvykių Ispa■ nijos civilio karo laukuo
Tik 4 dien. per Atlantą
Kita Kalėdų ekskursija
se. Jis pareiškė, kad dau
žmonių nužudoma
Puikiausią Užeiga
BERENGARIA giau
raudonųjų grupių, kurios
Gruodžio 9 d.
Kurie norite išsigerti skąnaus aląua ar kito
veikia tarpe rąmiųjų gy
l'žsisukykite geriausias* vietas
ventojų, negu civilio kąro kių skanių gėrimų, užeįkftę į ŲOĮ/J^IAL TĄiš anksto. Informaciją klaus
VERN ten mąloniai pavaišins nąuji patarnauto
laukuose.
kite vietos ageutą, ar
Kartageną pakraščiuose jai, A. Samalis ir kiti.
raudonieji prigirdė 272 ne
COLONIAL TAVEĘN
33 Statė St., Boston, Mass.
kaltus, ramius žmones, su
359 W. Broadway, So. Boston, Mass.
rišę juos grupėmis po deAsmeniškai lydimos

COLONIAL TAVERN-

GUNARO WHITE STAR

D. A. ZALETSKAS

VALDŽIĄ

Išrink Haigis, Lodge,
Saltonstall
Š1NCLA1R tVEEKS,
97 Valentine St., W. Newton.

P.

L

Graborius - Balsamuotojas
I

Patarnavimas dieną ir naktj
Fanerai Homa ir Ras.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

AKUNEVICH IR SŪNŪS

GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
Į BROCRTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
Į 16-18 Intervale Street,

Montello, Mass.

DARBININKAS
rey, kurio graudžius pus- “O! kad aš galėčiau sulapius jis vieną dieną per-1 sukti į visas motinas: Korašė, jis buvo priverstas: vokite, priešinkitės ginki
pasakyti: “Veltui aš lai-! te tas sielas, kurias jums
(Iš angliško vertė
'nėra paguodos, vos vilties kiausi paskutinių liekanų ' Dievas pavedė! Tėvas nė
Kun. Ant. M. Karužiškis.) šešėlio, teikti.
Verkite, mano tikėjimo, kaip jūri ra, negali būti vienatinis
vargšės motinos, verkite, ninkas laikosi savo laivo sprendėjas jo sūnaus atei
XLVI.
bet melskitės, melskitės sudužimo. Veltui, išsigan- ties; šis būtų priešinga
visados: Dievo pasigailėji 'dęs tuštumos į kurią bu prigimčiai. Ligoje jis neKrikščionės Motinos
mas yra berybis.
vau nešamas, aš atsisu sisavina vienatinės teisės
Sielvartos Šauksmas
j
*
*
*
kau su jais, paskutiniam jį prižiūrėti; jis, priešin
Kodėl neleisti šiam sopu
sykiui, į savo kūdikystę gai, randa kad motinos
lingam šauksmui pasiekti i . Krikščionė motina turė savo šeimyną, savo šalį, į vieta yra prie jos sūnaus
Krikščionio šeimynos?
<jo silpnumą atiduoti savo visa kas buvo man bran pagalvės. 0 kuomet yra
Jis yra daugiau sielos, kūdikį, kurs buvo padėtas gu ir šventa: nepasiduo
klausimas apie jo amžiną
nekaip širdies šauksmas; i vieną iš tų bedieviškų į- danti mano minčių sriovė
likimą, ar ji skaitoma nie
ir o! ar yra kas nors bai- staJgŲ, sulyg jo tėvo norų, nugalėjo mane; ji priver
sesnio kaip verksmas kari- kurs norėjo, kad jo sūnus, tė mane palikti tėvus, šei ku? Šis būtų baisenybiška. O! ne, ne, tas negali
i kaip jis tai išreiškė, būtų
kinamos sielos?
i kietai išauklėtas ir aptu- myną, atsiminimus, tikėji būti. Dar daugiau, Dievas
Mes, deja! esame girdė-ijrėtų civilį mokslą, viena mus, viską. Aš mačiau, duoda mums tūlą nujauti
ję, tiktai perdažnai: besi tine iš tų namų, kurie dau kad visa mano sielos gel mą kame yra klausimas akankinantis šauksmas mo giau nesibijo sakyti kiek mėse buvo apversta. Čia pie mūsų vaikų laimę: mes
tinos ties supynė arba lo jie neįsileidžia nieko Die- buvo baisi valandžiukė; ir jaučiame pavojų; tėvas,
vele, kuri laikė negyvą jos |vą liečiančio.
kuomet, į rytą, aš puoliau deja! yra dažnai jam ak
kūdikio kūną, ir o! jis bu
ant lovelės be jėgų, aš, ro- las”.
kūdikis jautė, kad jo jos> jaučiau savo ankstyvo tikrai širdį perverian-!
* * *
. , bet mes ;galėtume s^a’ biskį po biskio, pra- Vą gyvenimą taip skaistų,
tis;
nors bent paliepti užgau-rado sav0 šviežumą, savo įaįp pilną, išnykstantį, ir Tuomet seka kelios eilu
tai motinai pakelti jos a-šviesą, savo džiaugsmą; .nykų ir tuščią, prasi tės daugiau, liūdnesnės
kiš į dangų, ir pasakyti J^s jautė, kad jo įsitikini- {verianti užpakalyje ma gal, už pirmąsias.
jai, Jis ten randasi; jis maL j"° motinos įsitikini- nęs, kuriame ateitin aš gy- “O! kad aš galėčiau jau
laukia tavęs; jis prirengia mai puolė nuo jo, po šalto vensiu vienas — vienas su sti, kad Šventoji Auka nė
tau vietą!
{proto įtekme, kaip~ lapai savo pražutingomis minti- ra veltui aukojama už jį,
Bet tam vilties nusto- krinta nuo medžio šaltuo- mis> kurios mane ištrėmė, kad mano maldos nešė
jančiam verksmui, kurį se rudens vėjuose.
jr kurias aš buvau gundo- naudą jo vėlei!... Mano
rengiamės jums paduoti! Ir neužilgo, kaip- Jouff- mas keikti”.
Dieve, mano Dieve! apIr šis kūdikis, pasiekęs šviesk mano tamsą!., MinVALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES vyrybės amžių ir nerasda tis, kad jis gali būti praPirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik mas nieko savo sielos gel
keiktųjų, atskirtas nuo
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
mėje,
nieko
aplink
savo
Tavęs
visai amžinybei,
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
sielą, nusižudė!
Tavo priešininkas, kad jis
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Nėra reikalo mums api {keikia ir pikžodžiauja Ta
PERKINS
SQ.
POVILAS BUSHMANAS
pasakoti dramą šios mir vo vardui — o! tas iš pro
CASH MARKET
ties, nė lėtą ir nykų proto to varo; aš negaliu to pa
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav. nužengimą nuo šviesos į nešti! Ir Tu jį mums da
Telephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
tamsą. Mes tiktai perra vei, Viešpatie, kad mes iš
29 Savin Hill Avenue,
šysime eilutes parašytas mokintumėme jį tarnauti
K. ŠIDLAUSKAS
DORCHESTER. MASS.
i jo vargšės motinos už ke- Tau, ir mylėti Tave; kad
918 E. Broadway
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
jlių dienų po tos piktada mes parodytumėme jam
Pristatau Ice Creamą ir užkan
Tek HIGhlands 4855
kelią, kurs veda į amžiną
rystės.
džius piknikams ir visokiems
ROKBURY. MASS.
laimę.
Jei aš galėčiau pra
parengimams.
dėti savo gyvenimą išnau“Jie būtų pasigailėję jo, sugrįžti atgal kelis
man to baisaus skausmo metus, kaip skirtingas bū
paeinančio iš žiūrėjimo vėl tų mano kelias! Kaip tam
i i negyvą mano kūdikio priai aš varžyčiaus už ma
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO E V. BL. P Aš ALPINA
'kūną, sudarkytą pražūtin no teises dėl mano kūdi
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
go kirčio. Bet ta negyvė- kio! Su kokia energija aš
Pirmininkas Juozas Svagždys,
Pirmininke — Eva Marksleng,
601
6th
St.,
So.
Boston,
Mass.
:
lio lovelė, kurią jie paslė nriešinčiaus!”
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. pė nuo manęs randasi vi
♦
♦
♦
Vice-pirm. — Ona JankienS,
į
I
’
rot.
Ra§t. Jonas Glineckis,
sad
prieš
mano
akis:
aš
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
Prot RaSL — Elizabeth Oialls,
matau savo Liudviką iš Šios eilutės buvo at
Fin. Rašt. Aleksandras TvaSka,
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514
Columbia
Rd.,
S.
Boston.
Mass
TeL ŠOU Boston 9282
tiestą ant jos, išblankusį spausdintos tėvo, bedie
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fln. RaSt — Marijona Markoniutg,
109 Bowen St., Po. Boston, Mass.
ir kruviną ginklą, kuriuo viško mokslo aukos; jis
29 Whipple Are., Roslindale, Mass. i Maršalka Jonas Zaikis.
Tel. Parkway 0558-W
7 W1nfield St., So. Boston, Mass. i jis nusižudė, kritusį ties atspausdino jas, po vardu
Iždininke — Ona Staninllute,
susirinkimus kas tre- ■ įo šonu; jo plačiai praver- Tėvo Atiteisimas,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čią nedėldienf kiekvieno menesio. ! ’
J
r
*
2 vai. po piety, parapijos saisj, 492 tas akis, kurių jo motinos mirties tos motinos, kuri
TvarkdarS — Ona Mizyirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
I -------------------------------- ranka nepnmerke, tą kru- mirė nuo širdies plyšimo.
Kasos Globėja — E. Jannšonienč,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
L:Sjval vakare> pobnž,,ytlnfiJ 8Ve . viną kaktą, kurią aš taip O Krikščionės motinos,
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės dažnai išbučiavau, ---- taip, pasigailėkite
sau pana
nas protokolu raštininke
. v
sutra utaminka mėnesio.
tas visas prieš mane. Jo šaus susikrimtimo!
paveikslas sekioja mane.
I ir neatsakomi klausimai
skverbiasi man. Kur jis yra, tas mano mylimas kū
dikis? Beabejonės, jis bu Neseniai Vienoje buvo
vo kaltinamas, bet ar jis sprendžiama teisme, ar avienas buvo kaltas? Ar aš tiduoti motinai kūdikį, ar
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
dariau kas man reikėjo ne.
daryti apsaugojimui jo Ta motina buvo šokėja.
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
nuo visų pavojų, kurie Besirengdama į užsienį
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
suokalbiavo jį pražudinti? gastrolių ji buvo susilau
BROCKERT’S. Dabar galima gauti BrocAr man nereikėjo priešin kus kūdikio. Ji pametė kū
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
tis su didesniu stiprumu, dikį giminėms ir pati išva
žiavo. Šokėja laimėjo pini
į ginti jį, apsaugoti jį net gų ir garbės, bet nesijautė
prieš tąjį, kurs jį išdavė į laiminga. Pasiilgo savo
rankas šių ištvirkusių vy- mažojo Egono, kurį tik gi
Irų, kurie privedė ji prie musį ji buvo palikus. Au
irapulties? Taip reikėjo gintojai gerai rūpinosi kū
man apsaugoti jį, aš bu- dikiu, bet nebenorėjo mo
vau silpna. Liūtė gina sa tinai jo grąžinti. Jie leido
vo liūtukus net prieš liū tik po valandą kasdien jį
tą; ji drasko, ji triuškina pamatyti. Atsisveikinant
Telefonas
81 Lafayette St.,
Worcester, 5-4334
visa kas jos kelyje, kad būdavo scenų, nes šokėja
Worcester, Mass.
apsaugojus juos. O aš, ku kiekvieną kartą norėdavo
ri mylėjau savo sūnų taip kūdikį pasiimti, o globėjai
brangiai, aš mačiau tą neduodavo. Jie argumen
tavo: motina tik gimusį
BOSTONO APIELTNKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavėpiktą pereinantį į jo sielą, kūdikį
pametė, jos ama
Jas ir Distribntorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
iš turėjau įrodymą jo pa- tas, kuris ištisomis nakti
restoranams Ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
jžangos diena po dienos, ir mis neleidžia jai namie
į aš nesukilau.
būti, neleido nė kūdikiu pa
^enktadiesis. Speūių 9 d., 1936
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Auksines Smiltys

Moterys - Merginos įvertina
RCA VICTOR RADIOS

I

unlues thut appeal to Ulomen
nulio likę a Bwioin!

v —

v •

v •

M*gic Ey« Models irom $64.95
Magic Braia Modali from $89.95
Magic Voica Modali from $129.95

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

• v

Į

BROCKERT’S ALE

MOTINA IR ŠOKĖJA

RCA Puikiausi Radios
Mes esame Įsitikinę, kad RCA Victor radios yra puikiausi Amerikoje radios. Jų kai
nos yra labai prieinamos. Pavyzdžiui: RCA V ietor Modelis 6K kainuoja tik $49.95. Jis tu
ri 6 metalines tūbas. Su juo galima gauti pro gramus vietinius, trumpų j u bangų, policijos,
aviacijos ir amateur šaukimus. Duoda išsimo kėjimui 50c. į savaitę.
RCA VICTOR Modelis 5T puikiai atrodo, turi 5 tūbas, 2 band, pilno dydžio dynamic
speaktr tik už $29.95. Pasinaudokite proga.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine
92 High. Street

Samuel Kaufman,

Boston, Mass.

Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

PADARYTAS DIDZ. PASAULYJE RADIO ORGANIZACIJOS
sirūpinti; ji neturinti motinai reikalingų charakte
rio dorybių; ji nervinga,
nei kalboje nei veiksmuo
se nesusivaldanti. Bet šo
kėja nenusileido. Ji ėmė
taupyti, kad užtikrintų
kūdikiui gyvenimą, išnuo
mojo saulėtą kambarį, pa-

galiau atsisakė ir nuo sa- kūdikį nors lygtinai. Tei-:
vo profesijos. Jos advoka- smo motyvuose buvo ir
tas įtikinėjo teismą, kad tas. kad motina ištisus
motina visiškai galėsianti dvejus metus pravertusi,
XX.
jau kūdikį auginti, kad ji kūdikiui atgauti.
visa jau pašalinusi, kas li Profesionalai, biznieriai, pramoningi Šiol trukdė. Teismas nukurt* Skelbiasi “Darbininke" tik- ‘
j..
X• ,al vprtI skaitytoju paramos.
sprendė atiduoti motinai- Visi skelbkite “Darbininke”.
-

. ■■ i ■ ——. i
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albigensus eretikus ir
klaidatikius. Albingensų
(THE W0RKER)
mokslas buvo taip smartinį gaisrą, prancūzų komunistai
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
Kur tik žmogus pasisu kybos Išpažinimas arba tiai įr giliai praplitęs viU
nesiliauja reikalavę Prancūzijos
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
ka, ten ir girdi klausimą Tikiu į Dievą Tėvą išreiš- Soje Prancūzijoje, kad kai
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
{oficialaus įsikišimo Madrido vy
ir reikalavimą: “Ar tai ge kia žymesnes mūsų tikėji-1 kurie netikėjo į Dievą;—
--------------- by --------------riausybės naudai, kuri pati yra
SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR ras? Noriu tik kuogeriau- mo tiesas, tartum, praplė- kai kurie net taip buvo įradikaliausių ispanų “liaudies
Kun. F. Ragauskas rašo:
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, sių!” Visi žmonės ieško ir stą ir papuoštą Žegnonę.
puolę
į
visokius
nuodėminfronto” gaivalų rankose. Leonas
Mass. under the Act of March 3, 1870
“Pamaldus žmogus nuo seno
reikalauja
kuogeriaus
i
ų
Tėve Mūsų ir Sveika Ma- ?us.ir kuonuožmiausius į- pas mus buvo įprasta vadinti Blumas ir Yvonas Delbos, socia
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
listų ir radikalsocialistų partijų
daiktų, nes šio pasaulio rija su Garbė Dievui Tė-I Pr“!US- kad’ rod°S! *u
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
dievobaimingu. Dievo baimė ankatstovai vyriausybėje, griežčiau
J gyvenimas toks trumpo- vui yra maldos, • kurios Gomora
SUBSCRIPTION KATES
PRENUMERATOS KAINA:
šičau (pav., prieš D. Karą) buvo siu būdu priešinasi komunistų
Domestic yearly ........ ...
$4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00 | kas, o tiek daug darbų rei
įsisunkusi į lietuvio psichiką. To- i
reikalavimams. Keliuose straips
Foreign yearly .............
$5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
niekad
nebus
kilniau
ir
j
Rožančius
ir
Rožanly perverdavo jį Dievo meiles e- niuose “Populaire”, kuris yra
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.06 kia atlikti, kad niekas ne
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 nori veltui praleisti norą, geriau išreikštos arba pa-i čiaus dievotas kalbėjimas lementą. Todėl ir kunigams se
socialistų partijos organas, yra
tobulintos.
O kaipgi gale-į
"
" i visą tai permainė. Tur bū- niau, norint sudrausti žmonių ne su nemenka logika klausęs pran
DARBININKAS
vienutėlės
valandėlės.
Ta

tų? Ar ne pats Viešpats,
366 West Broadway
South Boston, Mass.
pakakdavo pagrūmoti cūzių komunistus, kodėl jie reika
čiau, žmogus taip kartais i Jėzus Kristus, Dievo Sū iti, jei ir mes dabar kalbė dorybes,
Telephone SOUth Boston 2680
jiems pragaro kančiomis bei Die
nesvajoja, bet vis jo veiki nus, prabilo ta malda? tume Rožančių su visu sie- vo rūstybe ir žmonėms tas pada lauja, kad prancūzai įsikištų j Is
panijos įvykius, kai Maskvos vyi los atsidavimu, tai pakirmai tai parodo.
i Šventieji Apaštalai ir mo stume komunizmą — tą rydavo didelį įspūdį. Čia vėl į- įiausybė lieka neutrali.
domus klausimas, kad mūsų reMūsų dvasiškas gyveni kiniai paklausė kaip jiems
dvidešimto
amžiaus
albiiligingoji tauta neturi savo šven- , Su nemaža išmintimi Leonas
mas nėra jokia išimtis. ! reikia melstis — kaip jie
atsisako kišti ranką į
gensų klaidatikystę. Die- |tųjų. Priežastis vėl bus ar ne jBlumas
{
Dvasiškame
gyvenime
rei

i— J ji praeityje
----- j)įevo į
• ispanų mašinos ratus, žinodamas,
Matydama, kad Ispanijos radiks^liškajai vyriau
gali išreikšti visus fsavo
----- ve duok, kad taip ir įvyk-'ta pati, kad
kalauja
kiekvienas
žmo

•
labiau
bijojo,
negu
jį
mylėjo.
O
Į' kad netrukus ji įtrauktų ir visą
širdies džiaugsmus, skaus
 tų.
sybei .nesiseka apginti savo poziciją ir kad sukilėliai
.
gus
sužinoti
ir
kartu
nau

mus ir • Dievuje pasidi Paprastai, daiktai, ku (šventuosius ant altorių iškelia ne įj kūną.
geležiniu ratu vis tampriau apsiaupia Madridą, Sovie
dotis .tik kuogeriausiais džiavimą. Jėzus pamokino
baimė, o Dievo meilė. Po 1). Ka- Į
Toliau, Henry de Cham
tų Rusija išsiuntė ne tik formalų protestą prieš Vo
rie yra labai kilnūs ir ga-]
----- mūsų gyvenimo saly- ! bon, konstatavęs gilų ne
daiktais, geriaus i o m i s
— * j ro pakitėjo
kietiją, Italiją ir Portugaliją už tai, kad jos padeda
kaip tai galima, atkalbant lingi, nėra žmonėms
priemonėmis pasiekti savo
sukilėliams, bet ir pagrasino karu. Sovietų reprezen- i
Tėve Mūsų. O Dievas Tė narni. Bet Rožančius yra vietoj kyla savo asmens vertės Į sutarimą tarp Blumo vy
į
tikslą
—
dangų.
Ir
nors
ytantas Moisejevič Kagan (stebėtinu “rusišku” pavar-;
vas nusiuntė Arkangelą išimtis. Rožančius yra pajautimas. Tačiau religinėj sri- riausybės ir komunistų,
i ra daug galingų ir gerą
...
, J daro išvadą, kad Ispanų
džių dabar priviso bolševikijoj) pareiškė, kad yra ne- '
Gabrielių pas Mergelę Ma kuoleng-viausias _b Ū d_ a Si.;t>’
pasikeitimas nepasiliko be
: priemonių mūsų tikėjime,
užginčyjamų faktų, būk sukilėliams gausiai padeda ! bet tarp geriausiųjų rei- riją, kad pasveikintų Ją melstis. Ne tik mokytiems žalos. Lietuvis, mat, vis labiau į jvykių šviesoje pasirodę,
Vokietija ir Italija, gi Portugalija tuomi nusikaltusi, • kia priskaityti šv. Rožan- Dievo pasveikinimu — j yra prieinamas, bet ir pradeda nebijoti ir Dievo, tuo j jog prancūzų sovietų pak
tarpu mylėti jo dar neišmoko, j tas gal nėra pakankamas
kad per jos sienas daugiausiai įgabenama kariškos i čiaus atkalbėjimas. Pama “Sveika, malonės pilnoji, mums paprastiems pasau Nebėra
tat akstino, kuris jį ver
medžiagos, su kurios pagelba sukilėliai taip sėkmin
Viešpats su tavimi; pagir lio žmonėms. Visos mal stų religingu būti. O kai Dievo taikai palaikyti įrankis ir
tysime kodėl.
ta tu tarp moterų” (Luk. dos, kurios sudaro Rožan jnebebaisu, tai kuriem gi galam dėl to pasukama nauja
gai kovoja. Tuo būdu laužomos kalbamųjų valstybių
Šv. Rožančiaus malda ynustatytas neutralitetas, ir dėlto sovietai mato rei ra kuogeriausia priemonė 1, 28). Šv. Elzbieta pridė čių, yra kuolengviausios ' bepasninkauti, kam čia šventa- kryptimi.
Tas sumetimas kaip tik yra
kalo į tai įsikišti ne tik žodžiais, bet ir darbais, va visiems žmonėms — ne jo: “Pagirta tu tarp mote išmokti ir ištarti. Mūsų !dieniai begerbti, kam bažnyčion privedęs ir prie prancūzų lenkų
dinasi, pasirįžę stoti į karą. Italija nelabai tiki, kad tik nemokytiems, bet ir rų ir pagirtas tavo įsčios jaunystės dienose mūsų įeiti, — geriau juk visą pieną į susiartinimo.
pieninę išvežant sočiai bei riebiai
sovietai rįžtųsi daryti tokį žygį, bet Anglija labai tuo mokytiems. Nes iš visų vaisius” (Luk. 1, 42). O motinėlės pamokino kaip {valgyti
Prancūzija žengia dar
kasdieną, pamojant ranmi susirūpinusi. Ir ištiesų yra kuomi susirūpinti, nes maldų lengvai galima ma koks tas vaisius? Bažny- reikia persižegnoti. O visi jka į Bažnyčios pasninko įsaky toliau —daromi žygiai su
Rusija yra grynai militarinė valstybė, dabar dar dau tyti, kad Rožančiaus at čia mums praneša: “Jė žino Apaštalų Tikybos Iš mą; o šventės dieną geriau pa siartinti su Vokietija. Eu
ar neprispėjamų darbų ropos taika daug priklau
giau negu caro laikais.
kalbėjimas yra kilniausio zus”. Ką daugiau Bažny- pažinimą, Tėve Mūsų, miegoti
padirbėti
ir tt.
| čia, atjausdama mūsų,
Komunizmas yra nenormali gyvenimo tvarka. ji, galingiausioji, leng- i žmonijos, vargus šioje a- Sveika Marija ir Garbė į Šitaip gęsta pamažu mūsų lie- sys nuo Vokietijos ir So
laikymosi.
Nors Rusijoj jis gerokai pašlijęs ir praktikoje visais viausioji ir viena gausiau šarų pakalnėje prideda: Dievui Tėvui. Maldos to i tuvio religingumas, kurs nusto vietų
“
Dieną,
kurią Berlynas atsisa
atžvilgiais šlubuoja, tačiau komunistų partija bent sioji atlaidais palaiminta “Šventoji Marija, Dievo kios paprastos, tokios len jęs Dievo bijoti, nesuspėjo jo pa kys nuo savo ekspansijos svajo
gvutės išmokti, bet kartu milti”.
teorijoj yra juomi persiėmusi ir norėtų tą savo sudar malda.
nių ir Maskva padarys galą savo
Motina,
melskis
už
mus
kytą komunistinę sistemą įvesti visose valstybėse. Aišku, kad Rožančius y- nusidėjėlius dabar ir mū kaip kilnios, kad net nėra PRANCŪZIJA TARP politiniam apaštalavimui, taikos
peržemos mokslo didžiū
keliu bus nužengtas didelis žing
Pradžioje komunistai buvo įkibę į Vengriją ir Vokie ra kuo kilniausias būdas sų mirties valandoje. A- nams!
TAUTINIŲ PROBLEMŲ snis
”.
tiją. Ten, kaip žinome, jiems ijepavyko. Tada metėsi į žmogui pasimelsti. Šven men”.
AKIVAIZDOJ
Džiaugsmas.
o
Rožančiaus
atkalbėji

Aziją. Ir čia daug nepešė. Mandžūrijoj susidūrė su čiausia, Motina, Mari džiaugsmas! Kaip, o kaip mas yra kuo gausiausia Tokia antrašte deda ‘Lie- KAIP PASIRODĖ AME
Japonija, Indijoj su Anglija. Paskui įsivėlė į Meksi ja, apsireiškė šv. Dominin galime padėkoti Dievui, atlaidais palaimintas. Visi
RIKIETE LIETUVE
ką. Čia jau kiek geresnė dirva, bet nuolatiniai žmonių kui ir parodė jam kaip at kad mums davė tokią Už Popiežiai, taip prisidėjo tuvos Aidas’ Nr. 418 Hen
DAINININKE
sukilimai neduoda jiems ramybės. Paskutinė auka — kalbėti Rožančių. Vadina tarėją ! Todėl nudžiugę palaiminti atlaidais, kad ry de Chambon straipsnį, Rugsėjo 20 d., Kaune,
Ispanija. Rodės, viskas bus gerai, “kerenščina” suor si, šv. Rožančių gavome prisidedame prie Angelų net, rodos, per gausiai pa- kuriame rašoma:
gausi publika išgirdo vėl
ganizuota, sekamas žingsnis — bolševizmas, bet stai nuo Švč. Marijos, Dievo chorų, kurie danguje be I laimintas. Dėl atkalbėji- “Ispanij pilietinis karas iškėlė operą “Aidą”. P-nia Drannesutarimą, glūdėjusj tarp pran
ga pačioj laimėjimo valandoj kilo revoliucija. Nema Motinos. Antra, maldelės paliovos dėkodami ir gar- Į mo, ir kartu su mąstymu, cūzų
vyriausybės ir komunistų. gelienė - Darlys, chicagielonu, kai prieš bet kokią valdžią kyla revoliucija. Ne iš kurių Rožančius yra su ' bindami gieda: “Garbė |vienos Rožančiaus dalies Rizikuodami išprovokuoti visuo- tė dainininkė dalyvavo omalonu buvo carui, dabar to nemalonumo tenka para dėtas irgi nėra kokios pra i Dievui Tėvui
peroje ir savo dalį gražiai
Garbė j — Džiaugsmingosios, arba
bplševi- stos maldos, bet kuo kil Dievui Sūnhi
gauti ir patiems revoliucijos artistams
Garbė Sopulingosios, arba Gar- žančiaus mėnesyj visame atliko.
kams. Sakoma, kad dentistas su didžiausiu malonu niausios. Nes nėra galima Dievui Šventajai Dva- bingosios
įsigija visuo- pasaulyj žmonės lanko “L. A.” rašo:
surasti
geresnių
maldų
mu “driliuoja” paciento dantis, bet pats labai ir la
šiai!”
tinus atlaidus, tie kurie bažnyčias vakarais. Jie, “Aida buvo gražiai atlikta
tųEąsredv
‘
SuouSaz
diusf
Drangelienfs - Darlys. mūsų vieš
bai raukosi, kai kitas dentistas jo dantis “driliuoja”.
Iš visų maldų Šv. Mari atkalba Šv. Sakramento a- lanko, nes širdis geidžia i nios,
Sudėjimą,
Tėve
Mūsų,
broliu — amerikiečiu .meno
Ir bolševikams tenka savo vaistų paragauti. Neska
ja jau daug kartų parodė, kivaizdoje. Kurie atkalba kuokarščiausiai pasimels- i atstovės. Artiste savo dalyvavi
Sveika
Marija
ir
Garbė
nu. Dėlto rusiška meška jau urzgia. Tačiau vykdinti Dievui Tėvui.
kad Rožančius turi kuodi- Rožančių vieną kartą sa ti ir pagerbti Dievo Moti mu jau antrą sykį maloniai paį
komunizmą karingu būdu ne taip jau dabar lengva. ! Žegnonė yra katalikėj o- džiausios įtakos. Rožan vaitėj, užsipelnys visuoti ną, kuri išmokino mus to vairino šią operą. Būtų maloniau
Sovietai, tiesa, apsiginklavę iki dantų, bet jų milita ficialinis ženklas — krikš čiaus atkalbėjimas atmal nus atlaidus mirties va kią gerą, kilnią ir galingą I buvę, kad šį antrą sykį Drangerinė organizacija turi vieną labai opią silpną vietą — čionių vėliava. Žegpone iš davo Dievo malonės ir to landoj; už kiekvieną Tėve maldą. Negalime padėkoti ! Tienė savo partiją būtų atlikusi
jau lietuviškai. .Tos “šilto” ir
karo metu jiems neužtektų maisto nė dviem mėne reiškiame mūsų tikėjimą, v;
kios stiprybės, kad krikš- Mūsų ir Sveika Marija ga- Dievui ganėtinai, kad malonaus
tembro balsas pasižymi
siam. Taigi komunizmas, taip galingas ginklas, yra j mūsų viltį ir mūsų meilę čionys su trečdaliu mažės- Įima įgyti šimtą dienų mums davė tokią didžiąją
silpnutėlis pačioj esminėj savo srity — ekonomijoj. K. Dievui Trijuose Asmenyse j ne kariuomene nugalėjo Galima dar surašyti kitus Užtarėją — Užtarėją, ku dėkingu lankstumu, tačiau skam
besnis viršutiniame registre, dai
— Tėvui, Sūnui ir Šventa-; pašėlusius Turkus — tuos atlaidus, kuriais Rožan ri niekad neužmiršta mū nininkės laisvai valdomas. Ypač
Pažvelkite i saulę. Ji visiems šviečia, visus šildo, t jai Dvasiai. Bet Žegnonės ‘ Turkus, kurie jau turėjo; čius palaimintas, bet šie sų žmonelių — mūsų, ku žavingi jos “piano”. Artistei
nelaukdama prašymo ir padėkos. Taip pat ir jūs ne Į mums neužtenka. Rodos, suskaitę Bažnyčios diene-' žymesnieji atlaidai ganė riems dabartiniais laikais kiek trukdė pasirodęs nuo IH
laukite maldavimų ir pagyrimų, bet padėkite žmo ; sakome: “Yra dar kitų ti Jes. — Vėliau, Šv. Domi tinai parodo kaip gausiai šis pasaulis iš tikrųjų e- veiksmo, kad ir ne labai žymus,
užkimimas. T Aidos interpretavinėms gera valia — ir būsit mylimi, kaip saulė.
kėjimo tiesų”. Todėl pride ninko dienose, apie 1208 Rožančius atlaidais palai sąs ašarų pakalnė.
mą įdėta daug nuoširdumo
ir
Didžiausias nugalėtojas tas, kurs nugali pats sa- dame Apaštalų Tikybos m., Rožančius nugalėjo vi mintas.
Kun. A. J. Paulekas, nuotaikos”.
ve.
P. Lyneh. Išpažinimą. Apaštalų Ti- sus Prancūzijos įniršusius Todėl Spalių arba RoC. SS. R.

Šv. Rožančius

DARBININKAS

NUOTRUPOS

LIETUVA DAR NEIŠMOKO
DIEVO MYLĖTI

Sovietų Meška Jau Urzgia

i

I

kryžių neniekina ir bažnyčiose skamba lietu drauge iš po rasų jungo...
viška giesmė ir malda iš lietuviškos malda
Tik gal man sunkiau bus su tavim kovoti,
knygės.
nes ir tu ir aš tą pati Dievą garbiname, nei tu
Tačiau brolis lenkas susiraukė. Nepatiko nei aš to Dievo bažnyčių neuždarinėsime, nei
Laisvai aprašyti tikri faktai
jam, kam ir Lietuva laisva būti nori. Jam at- tu nei aš jo šventojo ženklo, kryžiaus, nenie
į rodė, kad tik jis turi teisę laisvas būti, nes jis kinsime, negriausime į purvyną šventojo smui
stipresnis už brolį lietuvį, silpnesnį galima kelio, kaip tai rusai darės... Mes to nedarysime
( Tęsinys)
skriausti ir pradėjo vietoj broliškos rankos ir mudu abudu mūsų vienas Dievas vienodai
2. NUSIGRĘŽĖ NUO LIETUVIO “BROLIS” šautuvo tūtą į lietuvį sukti ir į širdį taikyti... mylės... Tik tave, broli lenke, už skriaudas, jei
LENKAS
Nustebo lietuvis. Suprasti negalėjo, kas čia man darysi, galės nubausti. Saugokis mūsų
Kaip nepastebimai švinta rytas ir nejučio • atsitiko. Tas pats brolis lenkas, kuris apie vieno ir tikrojo Dievo, Kurį drauge nuo ruso
»
*
mis kyla skaisčioji saulė, taip nejučiomis nuo bendrą laisvę kalbėjo, kuris už mūsų ir jūsų gynėme.
Brolis lenkas nepaisė lietuvio. Jis pats iškolatinėms kovoms einant prašvito lietuviams ir laisvę kovojąs skelbėsi, tas pats dabar, L_
lenkams laisvės dienos. Praskambėjo ir Lietu Kainas, brolį žudyti rengiasi...
-vojęs sau laisv? nesitenkino savąja, jam rūpė
jo ir brolio laisvę atimti. Ir būtų ją atėmęs,
voje ir Lenkijoje senai girdėtas, ilgai lauktas
Jei
taip,
broli
lenke,
tai
ginsiuos
ir
nuo
tat
jeį ne Širvintai ir Giedraičiai, jei ne kiti kovos
žodis Nepriklausomybė. Ir Lietuva ir Lenkija
■ vęs._ Apsigyniau
nuo
— Nepriklausomos Valstybės.
•
•
_ J * ruso
A. t ir• savoX Dievo
1 • • V 1 namus
•
'1 įaukai, kur sutramdė pakilęs
* lietuvis savo broKą gi, kovojome drauge, vargome drauge, apgyniu ir spausdintą laisvą žodį iškovojau, ų lenką ir pamokė jį, kad negalima kėsintis
dabar, kaip geri kaimynai, džiaukimės bendrai iškovosiu ir iš tavęs sau priklausančią laisvę... svetimos laisvės, kad reikia gerbti visų laissavo laisve. Džiaukis, broli lenke, savo laisvoje Pakelsiu ir aš surūdijusį ginklą, tą patį, kurį Vg3 norai, kad visi turi teisę, ypač, taip ilgai
sostinėje Varšuvoje, kur nebėra ruso, kur nie kadaise draug su tavimi prieš rusus vartojau. kovoję ir pagaliau išsikovoję sau laisvą gyve
kas gatvėse kryžių nebelaužo ir bažnyčių ne- Pamėginsime jėgas. Gal ir nugalėsi laikinai nimą, nepriklausomybę.
Deja, kad ir kovojo ir daug kur nugalėjo
beuždarinėja, o aš džiaugsiuos savo Vilniuje, mane, bet aš vistiek nepasiduosiu ir kovosiu
i
:
brolį
lenką lietuvis, bet neseniai iš numirusių
džiaugsiuos Kražiuose, kur taip pat niekas tol, kol išsiveršiu į laisvę, kaip išsiveržėme
Vincą Uždavinys.

Kryžių Žemėje

j

atsikėlęs, ruso mirusiu laikytas, jėgų pritrūko
bekovodamas ir laikinai liko trečdalis Lietu
vos žemių brolio lenko rankose, jo rankose li
ko ir Lietuvos sostinė Vilnius. Gal būtų ir to
mis jėgomis, kurias turėjo, save atlaikęs lie
tuvis, tikrai būtų savo neatidavęs, jei nebūtų
per daug broliu lenku tikėjęs, kuris jo tikėji
mą skaudžiai žeidė, skaudžiai jį apgaudinėjo...
Per apgaulę laimėjęs trečdalį Lietuvos že
mių laikinai ten viešpataudamas pradėjo kaip
galėdamas labiau skriausti brolį Ūetuvį. Nie
kina jo kalbą, draudžia jo vaikams lietuviškai
šviestis ir melstis, švietėjus ir paprastus že
mės purentojus kalėjimuosna kemša, pagaliau
užsimiršęs, kad ir jo ir lietuvio tas pats Die
vas, kad abudu dar taip neseniai gynė jo šven
i
tuosius namus, abudu dar taip neseniai raudo
jo, kai svetimieji kryžius laužė ir griovė...
Užmiršo ir pats ir lietuvio ir savo Dievo
ženklus ėmė niekinti tik dėlto, kad ne lenkas,
bet brolis lietuvis tą kryžių statė, kad brolis
lietuvis lietuviškai, taip kaip mokėjo, savo Die

!

vą gerbė...

(Bus daugiau)

Penktadienis, Spaliu 9 d., 1936
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Westinghouse Šaldytuvas

, su kitu turtu. Nuostolių
padaryta apie 30,000 litų.
Didelis Gaisras
Gaisras kilo iš klojimo,
Kuriuo Pasidžiaugsite
Šio valse., Mančiušėnų k. Į kur sakoma, kad uždegęs
rugsėjo 10 d. įvyko gaiš- mažas vaikas. Prie žastis
ras. Sudegė p. Antukevi- dar galutinai neišaiškinta,
čiaus Juozo visi trobesiai Atvykę Gelvonių šauliai
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. ▲. Šve
su įvairiu turtu. Greta dar gaisrininkai tolimesnį plėdas — pirm., Marlanapolia College, Thompson, Conn.; Pr.
Mankus
J.
Jončys
sudegė kaimynų trobesiai ; ■ timąsį sulaikė,
— vice-pirm.; V. J. Biavackas — rašt., 7 Mott St., Worce«ter,
v
Mass.; O. Sidabrienė
— ižd., 8 Commonweaith Avė., Worcester,
iš viso gaisras sunaikino
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
NUBAUSTI KELI
10 trobesių; 3 gyv. namai.
Juškaitis —Žmonijos
Redaktorius, 423 WindsorLaimė
St., Cambridge, Mass.
I
KOMUNISTAI
Kiekvienas žmogus iš kia. Yra tokių malonumų, kaus sugyvenimo; ten vi
Apeliaciniai
prigimties trokšta laimės, kurie tik, rodos, duoda sados barniai, peštynės, Kaunas
dejavimai,
nusiskundimai.
rūmai
rugsėjo
21 d. svars
nori užganėdinti, paten malonumo, bet ištikrųjų
kinti visus sielos troški veda žmones į didžiausią Girtuokliai tėvai išaugina tė kelias politines bylas.
mus, amžinai joje gyventi. nelaimę, vargus ir skurdą. nesveikus, liguistus nega Visi teisiamieji buvo kal
Taip kūdikis tik ką pra Toksai tariamas malonu bius vaikus. Daugumoje tinami už komunistinę vei
Nuo
visoki
prasikaltėliai
esti
mas
yra
girtuoklystė,
ku

dėjęs gyventi ir susidūręs
klą : priklausymą slaptai
su aplink jį esančiais dai ri geriantiems, rodos, yra arba patys girtuokliai, ar komunistų partijai, gami
šis didelis 1936 Westinghouse mo
delis turi visus pagerinimus. Tūkstan
ktais ir pamatęs gražių jo malonumu, bet tikrenybė ba girtuoklių tėvų vaikai. nimą ir platinimą prieš
čiai žmonių yra įsigiję Westinghouse
akį viliojančių daiktų, ku je ji jokios žmonėms lai Anglijos teisėjas Collenri- valstybinių atsišaukimų,
šaldytuvą šiais metais. Jis labai gra
dge
pasakė:
“
Kad
pasisek

rie jam suteikia pasigerė mės neteikia. Ir štai ko
neleistiną
agitaciją
ir
pan.
žiai atrodo, nes turi ehromium apdaitų žmones pripratinti prie
jimo, malonumo, jų trokš dėl:
linimus. Gerai insuliuotas, kad šiluma
Jonas Nemajūnas iš Kublaivybės,
tai
galima
būtų
negali įsiveržti. Jis turi sekančius pa
ta, nori juos turėti, valdy- Alkoholis ardo žmogaus tuojau devyniasdešim t ą * piškio valsč. laikė komu
gerinimus :
V’ PaauS^jęs jis sau vaiz- sveikatą ir naikina darbo dalį visų kalėjimu uždary nistiniams atsišaukimams
duojasi, kaip būtų gera ir pajėgas. Alkoholis yra vigaminti įrankius, atsišau-j
malonu, amžinai, rodosi, i šokių ligų šaltinis. Tai vi ti”.
• 80 cubes, 8 lbs. of ice at one freezing.
būtų laimingas, jei visos si gydytojai patvirtina. Girtuoklystė visokių ne ■ kimus platino. Nubaustas
• Hermetically-sealed Unit.
tos pasaulio grožybės jam i Tą patį sako ir šiaip žy- dorybių, niekšybių, apga 4 metais sunk, darbų kalė• Tali bottle space.
priklausytų jo globai pa • mūs visuomenės darbuoto vimų ir kitokių prasižen i jimo. Povilas Mackevi
• Big porcelain crisping pan.
gimų dažniausia priežas čius iš Kupiškio valsč. už į
vestos būtų.
jai. Garsus Anglijos gene tis. '
• All-steel cabinet.
laikymą
kom.
literatūros
• Iaterior light.
Tas jausmas yra įdieg rolas Valseley sako: “Gir- Girtuoklystė netu r t o
nubaustas
dvejais
metais
I
tuokliavimas
yra
didžiautas kiekvieno žmogaus
• Built-in tiatchman Protection.
motina. Visi darbininkų
širdyje. Jis yra galingas irii siąs įr pavojingiausias kruvinu prakaitu uždirbti kalėjimo.
• Five-year Protection Plan.
<stiprus.
Nuo jo tikslaus; priešas, jis užmuša dau- pinigai suvartojami yra Juozas Garelis seniau y• Ten-year economv.
' (rion žmonių
Tmnnin nocni
sutvarkymo priklauso irSgiau
negu nanicp
naujai alkoholiui,
ra
baustas
už
komunistinę
smuklininkų
į- naudai. Kiekvienas centas veiklą. Paskui jis buvo su
visos žmonijos pažanga ir išrasti
*" 1kariški šaudymo
J
ATEIKPAMATYTI šiandien!
rankiai,
užmuša
ne
tik
laimė.
už kurį galima būtų savo SSSR vyriausybe iškeistas1
kūną,
bet
ir
protą
ir
sie

būvis pagerinti, senatvėj į lietuvius kalinius, bet
Ne visuomet žmonės su
pranta tikrąją laimės pra- lą”. ‘
apsirūpinti, nešama į smu grįžo iš Sov. Rusijos ir vėl
UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine. i
smę. Norėdami ją surasti
Girtuokliavimas ardo klę ir ten kraunama ne slaptai veikė, gamino lite
ieško malonumų pasiten-1 ramų ir gražų šeimynų su tik pinigai, bet ir sveikata ratūrą, bendradarbia v o
H
92 HIGH STREET
BOSTON, MASS.
kinimo, deda didelių pa gyvenimą, neša joms var ir moters kruvinos ašaros.) komunistiškoje spaudoje
stangų. Bet čia labai daž gą ir skurdą. Girtuoklių Taigi, alkoholis ne tik susirašinėdavo su užsienių
SAMUEL KAUFMAN,
PREZIDENTAS IR KASININKAS
nai ir suklysta. Reikia at-! šeimynos kenčia dvasinį nesuteikia žmogui jokio komunistais, agitavo ir. t.
Telefonas LIBerty 2337
siminti, kad ne visi malo ir materialį skurdą. Gir malonumo, bet aibes pri t. Nubaustas 8 met. sunk,
numai žmogui tikro malo tuoklių šeimynose niekuo daro blogumų ir nesma
numo, tikros laimės tei met nėra ramaus ir tai- gumų. Iš to išvada, kad darb. kalėjimo. Jo padėjė
girtuokliavimas žmog u i jas Jankelis Vinickis nu
malonumo ne tik neduoda, baustas 6 m. sunk, darbų*
bet skaudžiai už tai atsi kalėjimo. Abu jie kauniš
geležinkeliu su Klaipėda. kimo traukinys, kurį su-1 Klaipėdos — 90 —100 km.
moka. Tik tuomet žmoni kiai.
ja bus laiminga ir išnyks Saliamonas Atamukas Pagreitinto susisiekimo darys dvi sujungtos dum per valandą. Traukinys
A. L. R. K. PIL. BLAIV. SUSIV. SIDABRINIO
visoki vargai, skurdas, ne už laikymą komunistinės galimumai buvo svarstomi plėmis automotrisos. Iš vi I sustos tik apskrities mies
JUBILIEJAUS SEIMAS
Šiuomi skelbsime jogei A. L. R. K. Pil. Blaiv. Su teisybės, apgaulės, sukles literatūros nubaustas dve- geležinkelių taryboje, kuri so traukinyje bus 150 vie tų geležinkelio stotyse.
sivienijimo 25 metų Jubiliejinis Seimas įvyks Šv. tės apšvieta, dora, pilieti pais metais kalėjimo, bet i paruošė ir to susisiekimo tų, kurių 30 bus II kl., vie Geležinkelių stotyse trau
Kazimiero Parapijos salėje Worcester, Mass., sekma nis ir dorinis susiprati kaip nepilnamečiui baus planą, šiomis dienomis ge tų, o kitos 120 vietų III- kinys stovės maždaug po
dienyje spalių 25.
mas, kuomet pilna absti
1 minutę ir tik Šjiaulių stoležinkelių tarybos greito čios klasės.
Visos Pilnųjų Blaivininkų kuopos raginamos pri nencija užviešpataus, vi mę atlikti paskirta maža susisiekimo Kaunas —
j tyje sustos apie 3—4 min.
siųsti į Seimą kodaugiausiai atstovų. Pavieniai, pro siškas susilaikymas nuo mečių auklėjimo įstaigoje. Klaipėda planą susisieki Iš Kauno į Klaipėdą apie Sumanymas turės būti
323 km., kuriuos greito
fesionalai, kuriems Blaivybės idėja brangi, širdingai bent kokių svaigiųjų gėri IŠ KAUNO I KLAIPĖDĄ
mo ministeris inž. J. Sta susisiekimo traukinys nu realizuotas per 10—12 mėkviečiami Seime dalyvauti.
mų. Tik tuomet žmonės PER 3 VAL. 30 MIN. nišauskis patvirtino.
Ruoškimės prie šio Jubiliejinio Seimo visi. Lai jausis laimingi esą.
važiuos per 3 vai. 30 min. ’ nešiu. Šie greitieji trauki
jis atbudins visas užsnūdusias Blaivininkų kuopas ir
Tobulinant Pagal patvirtintąjį pla Didžiausia skuba bus iš niai iš Kauno į Klaipėdą
Graži, šviesi ir laiminga Kaunas
paskleis Blaivybės veiklą koplačiausiai.
visos žmonijos ateitis pil mūsų geležinkelių susisie ną kitų metų pabaigoje vystyta nuo Kauno iki j eis kasdien pagal normalų
Kun. Step. Kneižis, Dvasios Vadas
noje visuotinoje blaivybė kimą, kilo sumanymas į- Kaunas — Klaipėdo bus , Šiaulių — 120 km. per va- traukinių judėjimo tvarkKun. A. švedas, Pirmininkas
V. J. Blaveckas, Raštininkas.
vesti greitesnį susisiekimą leidžiamas greito susisie- ' landą, o nuo Šiaulių iki raštį.
je.
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jautą ir gaus pagalbos didingiems savo suma- lumbas pasuko į tą vienuolyną, visai nenuma juntą (arba sueigą) ištirti Kolumbo teorijai ir
į nymams.
nydamas, kad jis gaus ką kita daugiau, ne planui. Tokie pasitarimai vyko 1487 — 1488
metų žiemos laikotarpyje, Salamankoje, Domi
Pažymėtina, kad tie asmenys, kurie tuo lai kaip gėrimas ir užkandis.
Kolumbas Ir Pranciškonai
La Rabidos vienuolyno gvardijonas, Tėvas ninkonų vienuolyne, šalia universiteto. Kolum
ku labiausiai rūpinosi ir darbavosi, stengda
(Skiriu Šv. Pranciškaus idealų brangintomiesi pagelbėti įvykdyti Kolumbo sumanymus, Juanas Perezas, buvo gerai susipažinęs su kos bas, šalta, betgi visiško pasitikėjimo savim iš
jui Kun. Pranciškui M. Jurui).
buvo ne kas kitas, kaip tik Pranciškonai. Ir mografija ir sekė visą progresą, kokį anais vaizda ir didinga širdim, stojo prieš teologų ir
vien Pranciškonų dėka Amerikos atradimas laikais darė geografijos mokslas. Ir jis labai mokslininkų sueigą. Čia Kolumbas ne visus
susidomėjo Kolumbo istorija ir pakvietė jį su savo planus išdėstė, tur būt bijodamas, kad
Beveik kiekvienas supranta Amerikos atra nenusitęsė ilgesnį laiką. Kai Portugalijos ka Diegu priimti vienuolyne svetingumą ir kurį panašiai neatsitiktų, kaip tai buvo rūmuose
dimo svarbumą. Tačiau, daugelis pamiršta, ralius pasmerkė jauną ir drąsų nevigatorių, laiką pasisvečiuoti. Nėra reikalo sakyti, kad Portugalijos vyliūgio karaliaus, kurs buvo be
kiek daugel kliūčių ir sunkenybių turėjo Ko- kai Ispanijoje oficialiai atmesta jo visi projek- Kolumbas būtų atsisakęs. Ir neatidėliodamas, veik besisavinąs jo visus planus. Tačiau, Ko
lurAbas pakelti, kol jam ir jo pasekėjams pasi j tai, ir Kolumbas buvo visų išjuoktas, panie Tėvas Perezas suskubo pasimatyti su Kolum lumbui ir vėl nepasisekė, nes dėl įvairiu prie
sekė įtikrinti tuos galiūnus, iš kurių tikėjosi kintas, iškoneveiktas, išvargintas, — tada bu, pašaukė savo bendramintį Ferdinandezą žasčių tos sueigos dalyvių daugumas pasmer
gauti paspirties, kad įvykdytų taip ilgai ir taip Pranciškonai drąsiai panaudojo savo įtakingu- Graciją, buvusį tuo metu geriausią visame kė jo projektus ir įtikino valstybę neremti jo
stropiai galvojamus ir planuojamus projektus. mą ir, drąsiai užtardami Kolumbo asmenį, su krašte geografijos ir kosmografijos žinovą. Ir sumanymų. Vieninteliai, kurie pritarė Kolum
domino Ispanijos karališkojo sosto visus ga
Gana daug metų praėjo kol Kolumbas, pats liūnus ir valstybės ankštuosius vyrus, logiškai tuojau konferencijoje Tėvas Perezas ir Ferdi- bui (nurodo Taducci), tai buvo Domininkonų
pirmas įsitikrino, kad mūsų žeme yra rutulys privesdami ir sąmoningai pagrįsdami Kolum nandezas Gracija nuoširdžiai pritarė Kolumbo 1 vienuoliai, o ypatingai Tėvas Diegas de Deza
ir kad galima aplink ją naviguoti (plaukioti). bo projektų įvykdymo galimumą ir jų geras planui. Ir nieko nelaukiant, sulygta veikiai ke buvęs karaliaus Ferdinando nuodėmklausys ir
liauti į Kordovą. O Tėvas Perezas davė Ko pagarsėjęs teologas Salamankos universitete.
Betgi Kolumbas neturėjo dar pilnų 30 metų, pasekmes.
lumbui introdukcijos raštus pas Ferdinandą de Betgi jų įtakingumas buvo nereikšmingas junkai neįtikėtinu savo drąsumu ryžosi pasiekti
Ir taip, 1485 metų vėlybą rudenį matome Talaverą, karalienės nuodėmklausį, prižadėda tos sprendimas atmainyti.
Indiją, plaukdamas vakarų linkon.
Kolumbą su savo (šešerių metų) sūneliu Die mas tuo laiku globoti mažąjį Diegą. Ir Kolum
Tolimesni ketveri metai, nuo 1488 m. iki
gu
keliaujantį
į
Mokero
miestelį
ties
Tinto
uTuos visus savo planus ir projektus 1481
bas, sutvirtintas gvardijono padrąsinimo ir 1492 metų trijumfo dienos, Kolumbo gyvenime
pe.
Čia
gyveno
Kolumbo
švogeris,
Muliaras,
palaiminimo, 1486 metų pavasarį iškeliavo į buvo skausmingų ir pasikartojančių smūgiu
metais Kolumbas pristatė ir išdėstė Portugali
laikotarpis. Jis tęsė savo studijas ir vertėsi ir
jos karaliui Jonui II. Tačiau, Kolumbui nebu kurio giminių globai Kolumbas ketino palikti Kordovą.
mažąjį Diegą, kai pats keliaus Kordovon ir sa
Kolumbas, atvykęs Kordovon, patyrė, kad žemėlapių darymo ir pardavinėjimo, nenusto
vo laimės pasiekti pageidaujamų siekinių ir vo projektus parodys ir išdėstys valstybės su
visa sostinė ir kariuomenė buvo atsidėjusi ka damas galvoti ir tikėtis, kad jo projektai ankš
viskas liko be pasekmių.
verenui. Eidami Tinto upės šiauriniu pakraš rui prieš Maurus. Tačiau, kardinolo Petro Gon- čiau ar vėliau bus karaliaus bei karalienės paKad ir nepasisekė Kolumbui laimėti, bet jis čiu, jiedu pastebėjo La Rabidos mūrus. Tai zalės de Mendozos, Don Alonzo de Kvintani- • tvirtinti ir gaus reikalingų laivų išplaukti va
neprarado vilties bei pasitikėjimo, ir 1485 me būta Pranciškonų vienuolyno, žinomo La Rabi los ir kitų įtakingumo dėka, Kolumbas paga karų linkon ir pasiekti Indiją. Tačiau, Ferdi*
nandas ir Izabela kol kas buvo labai atsidėję
tais Kolumbas išsirengė Ispanijon, pasitikėda dos Švenč. Panelės Marijos vardu. Norėdamas liau buvo priimtas i karališkus rūmus. O Ferikarui su Maurais. 1491 metų pavasarį buvo
mas, kad pas Ferdinandą ir Izabelą ras užuo numalšinti mažyčio Diego alkį ir troškulį, Ko jdinandui de Talaverai buvo įsakyta sudaryti
Kun. A. T. (Samata)

Penktadienis, Spalta 9 d., 1936
*
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kleboną kun. I. Zimblį pągerhti, > meckį, 300 Wharton St., Phila. ’ ir gražiai dirbtų dėl savo
jis sugebėjo sutraukti tiek žmo
Rengėjai nepamiršo ir jauni parapijos.
nių, kad į svetainę negalėjo su mo. Jie praneša, kad pasibaigus
Buvo gražus būrelis sve
talpinti.
bankieto
programai, jaunimas
Spėju, kad ir šis jubiliejini t galės pasišokti ir dar laimėti čių kunigų kaip tai: Lutkus, Ambotas ir Karkaussusivienijimo kuopos bankietas, dovanėlių.
lapkričio 22 d. pavyks kuopų i kas. Kunigas Lutkus gelb
Spalių 4 d. berašant čias žikiausiai ir jame dalyvaus tiek’
sti
kunigui Pankui kas
; nias sužinojau, kad į tą atmintižmonių, kad nei šv. Kazimiero
ir sekmadie
na knygą jau buvo įsirašę šie šeštadienis
par. svetainėje nesutilptų.
asmenys: komplimentus suteikė niais. Lai gyvuoja New
Kazimierieeiai darbuojasi, kad: visi keturi vietiniai kunigai, bū Ha venas!
GILI UŽUOJAUTA,
ta jubiliejini minėjimą įamžinus., tent, I. Zimhlvs, I. Valaneiūnas,
Muziko Bonifaco ir jo žmonos Marijonos Ja išleisdami gražius medalius. M**-; J. Čepukaitis ir dr. V. Martuse- Teko man girdėti taipgi,
nušauskų labai skaudžioj nuliūdimo valandoj, ne daliai labai gražūs, padirbti iš vietas. Be to, adv. Horan, adv. kad New Haveno choras
tekus jų mylimo sūnaus Reimundo, savo ir A.L.R.
geltonai žvbaneio metalo, kurie čeledinas ir Dr. J. Čeledinas. po vadovyste gabios p-lės
K. Vargonininkų S-gos vardu, reiškiu gilios už bus labai panašūs j auksintas. Pp. Antanaičiai. Lietuvių Rakan- Kazakevičiūtės labai sekAnt vienos pusės medalio yra j du krautuvės savininkai paauka- mingai veikia,
uojautos.
paveikslas Aušros Vartij Motinos į vo radio; p. Pranas Pūkas paau-------------------J. KUDIRKA — A.L.R.K. Varg. S-gos Pirm.
Dievo, o ant kitos Vytis ir Lie- į kojo $40 vertės įvairių brango- KOKIUS DOKUMENTUS
tuvos himno pradžios žodžiai.]1 nybių.
Į REIKALINGA TURĖTI
lietuvius sušelpė daugel sykių, ir Tie medaliai bus duodami vi-;
Spalių 4 d. susirinkime LRKS1
šelpia kada išgali; net ir miru- viems kas tik dalyvaus tame ban- A. 20 kp. vienbalsiai užgyrė tą i
kiete, lapkričio 22 d. ir kartu, hankietą ir nutarė dalyvauti. Į
Amerikos Jung. Valsty
! sius palaidoti prigelbėti.
i
gaus atmintiną juibliejinę knygą.' Kuopą atst0<aus pirm. Juozas iI bių konsulatas Kaune, pa
į
Apskričio
prieglaudoj
Oak
FoKĄ VEIKIA LIETUVĖS
rest yra 150 lietuvių (abiejii ly
P-nas
Antanas
Užumeckis Turauskas;
Julius I daryti formalų prašymą
viee-pirm.
MOTERYS
Nors išeivijoj Lietuvių Moterų čių) senelių. Chicagos Lietuvių mums yra žinomas kaipo gabus Maslauskas ir sekr. p. Adelė imigracijos
vizai gauti,
Richmondietis.
j ra gal būt tiek pat. kiek ir vy Motėm Klubas ir juos neaplei ir uolus veikėjas. Kiti to bankie- Smailvtė.
reikalau-ja atsinešti sekan
_
lų, tariaus mūsų spaudoje žinių džia, neužmiršta. Tam tikrais me to komiteto nariai taip pat ne-.
čius dokumentus:
iš Motom veikimo matosi labai tų laikais, ar metų šventėse, šios snaudžia. Štai jų vardai, kurie
1) 2 paliudytus gimimo
mažai, tartum jos mūsų gyveni draugijos tam tikri skyriai nuke sudaro komitetą : Antanas Užuliavę
prieglaudon
surengia
lietu

meekas,
Augustas
Sakalauskas.
metrikus (nuorašus),
me kai ir nieko neveikia, tingi
viškus koncertėlius, suruošia va Karbauskas. Albinas Raguekas ir
niauja.
2) paliudytus . vędimo
Teko man girdėti, kad metriko nuorašus (liečia
karienes, lietuvius senelius paval Jonas Grigaitis; pagelbininkais
Kiekvienoj išeivijos lietuvių gydina. suramina, paliksmina ir, yra: Kazys Dryža, Kazys Žadeinesenai turėtasis new-ha-j vędusius),
i
didesnėj kolonijoj yra savistovės sulyg ištekliaus juos apdovanoja. kas, p. Adele Smailinto, LRKSA.
veniečių metinis vakarie 3) 2 paliudytus policiLietuvių Moterų organizacijos:,
20 k p. sekretorė: p. Natalija
VEIKIA IR VISUOMENIšnės parengimas dėl para jos (ištikimybės) liūdymo
Baltimorėje. Brooklyne, PhiladelMockeliunaitė,
p. Gudonienė,
MOTERŲ
KLŪBAS.
pijos naudos labai pasise- nuorašus, liečia visus tu
phijoj. Bostone, Woreesteryje.
pirm. LRKSA. 301 kuopos ir V.
Detroite, Clevelande ir kitur, o
Greta labdarybės darbų, Chi Andrijauskas. LRKSA. 290 kp. Įį kė. Atsilankė daug žmorinčius nemažiau 16 metų,
Chicagoj jų yra net keletas. Ne cagos Lietuvių Moterų Klubas iš Oamden sekretorius. T
Be to nių ir svečių. Klebonas
4) 2 paliudytus nuora
turint žinių apie visas kitas Lie veikia ir visuomeniškame išeivi pritaria ir remia visa kuopa. Pp. kun. Pankus labai patenšus atitinkamo liūdymo
tuvių .Moterų draugijas ir jų jos lietuvių darbe. Savo laiku ne
Gegevičienė ir Svieeinskienė irgi kintas ir nuoširdžiai dėkoveikimą, čia betgi tenka suminėti mažai dirbo ir šį-tą pelnė pagel
darhuojasi tam pačiam tikslui
ta visiems ir visoms UŽ at- liečiant karo tarnybą, ar
ir labai Įvertinti jų vieną, tai — tai t ilniatts lietuvių našlaičių.
ba atsargos knygutę,
Kas norėta jubiliejinio bankie-'
,
CHICAGOS LIETUVIŲ
Chicagos lietuvių švento Kry to arba jubiliejau., minėjimo rei- silankymą, aukas, darbą
5) 2 gydytojo liūdymus.
MOTERŲ KLUBAS
žiaus ligoninės Įrengimui pasidar- kalais ką sužinoti, tai visuomet
H* praSO, kad lietu- Kreiptis pas d-rą Lauri
Chicagos Lietuvių Motėm Klu davo nemažai. Dariaus - Girėno gali kreiptis pas p. Antaną užu-'viai ateityj taip vieningai
navičių, Kaunas, Putvins
bas gyvuoja nuo 1923 m. JĮ Įkū ir Vaitkaus
skridimam dirbo
kio g-vė 30,
rė ponios: O. Beržinskienė. M. E- daug. Nemažai prisidėjo Pittslijošienė, O. Kirienė, A. Nausė burgho universitete lietuvių kam i
6) 4 fotografijas ant
Lucky Strike Uždeda Miestus Ant Žemėlapio
dienė, E. Šatkauskienė, Dr. S. A. bario Įrengimui savo pelnais '
plono balto popierio,
Šlakienė ir O. Stankūnienė. Da kiek pelnyti buvo galima.
7) $10. — Amerikos J.
bar ši draugija narių turi 75, ir
Chicagos Lietuviu Moterų Klū-1
Valstybių valiutoje,
daug naujų aplikančių, taip, kad bas užsipelno šios kolonijos lietu- I
8) Lietuvos užsienio pa
su besiartinančiu metiniu susirin vių pagarbos ir paramos.
są,
kimu narių skaitlius pasieks pil
V. S. Jokubynas.
9) Dokumentinius įro
ną šimtinę.
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
dymus, kad nepasidarysi
bo tikslas — sociališka labdaryte visuomenės našta, jeigu
bė. šitam tikslui draugija sunau
darbdavio, kuriame būtų dokumentus, patartina išbūsite
įleisti
į
Jungtines
doja savo iždo gaunamas įeigas
pažymėta, ar tai nuolatinė gauti išlaikymo dokumenSVARBUS ĮVYKIS
Valstybes.
iš narių duoklių ir rengiamų pra- i
Rugsėjo 30 ir spalių 1 d.d , į
Išpildymui paskutinio Larnyba ir kiek jis uždir- tus pažymėtus paskutiniamogų pelno. Gaunami pinigai su
kaip daugelis žino, sautietis p.
naudojami šelpimui pavargusių
reikalavimo, giminė gyve ba. Jei jis turi krautuvę me paragrafe, ir prisiųsti
Antanas Vžumeckis viešėjo pas
lietuvių šeimynų, senelių ir naš ličmondiečius. Ką jis ten veikė
ną Amerikoje pas kurį arba bent kokią įmonę, ar- i juos Konsulatui,
laičių. Nuolatinę pagelbą teikti
vykstama, turi prisiųsti ba nejudomojo turto, tai1 Stvedish American Line
klausimas sukėlė įvairių kalbų, i
gali pateikti savo įmokėtų
neleidžia išteklius, bet momentaLithuanian Dept.
Bet daugeliui yra žinoma, kad
dokumentus
įrodančius,
v
k
______
liškai šita draugija pavargusius
IA parodyta žemėlapių keistenybė. {stojančiųjų randasi iš kiekvienos
mokesčių
kvitas,
liūdy,
katalikiško susivienijimo 10 kuo
Č Nors figūroje taškai atspausdinti valstijos šioje šalyje.
kad jis nori ir pajėgia iš
Nėk'irie taškai atstovauja šimtus
pa vra nutarusi minėti savo or
be jokio pirmykščio žemėlapio brai
laikyti būsimą imigrantą. mus iš bankų, prekybinių
laimėtojų, kadangi nuo lošimo pra
žinio.
jie
sudaro
beveik
teisingą
ganizacijos 50 metines sukaktu
Jungtinių Valstijų žemėlapį. Kiekvier džios gegužės mėnesį, daugiau, kaip
Jis gali pristatyti išlaikv- kreditingumo įstaigų (co(WRUBLIASKAS)
ves lapkričio 22 d. šių metų šaunas taškas atstovauja miestą, kur 1.300.000 dovanų buvo išdalinta
mmercial agencies), arba 1
žmonės dainų “sweepstakes” yra vyrams ir moterims užtenkamai
mo
pareiškimą
(Affidavit
LIETUVIS
GRABORIUS IR
niu bankietu. Tai p. Antanas Uiš patvirtintų viešųjų atsi
laimėję dovanų. “Sweepstakes” yra gabiems išvardinti tris populariškiauGRABORIUS
of
Support)
4
egz.
parem

sias
savaitės
melodijas.
Laimėtojai
BALSAMUOTOJAS
žumeekis sužinojęs apie tokį nu-•
daroma kas savaitė podraug su jūsų
“Hit Parade", susidedančio iš penkio gauna Lucky Strike cigaretų, lengvą
tarimą nuvyko pas ričmondie-1
PA TA RNA V IMAS'
tą dokumentaliniais įrody skaitymo (certified public
1000 WashingtOD St.
likos populiariškiausiu šalies dainų, nžsirūkymą iš turtingo, brandausaccountant),
kuriuose
bū

kūno
tabako.
čius
ir
rinko
komplimentus
iri
perstatomų
Lucky
Strike
cigaretų
NORM’OOD. MASS.
mais apie jo turtą, paja
.3.31 Smith St.,
i'dirbėjų per du radio tinklu —
Žemėlapis suteikia tikrą praplitusio
tų
nurodoma
visi
jo
akty-;
skelbimus į atmintiną jubiliejinę
TEL. Norwood 1503
Nationnl Rroadcasting Compnnv tre- visuomenės jdomavimosi šių dienų
mas ir lėšas. Jeigu tas as
PROVIDENCE, R. I.
knygą. Jam ten darbuotis pavy
vai
ir
pasyvai.
č'-dienio. ir Cobimbii Bropdcasting muzika įrodymą, ir lošimo sėkmingu
Montello Office:
muo kuris apsiima išlaiTelephone:
S-'-t'-m šeštadienio vakarais.
mas parodo, jog žmonės žino, kas
ko. Jis pagavo net ir stambią
10 Intervale St.
Ofiso: Dexter 1952
n->jnu “svveepstakes” tapo šalies' reikalinga, kad padarius dainas popu| kyti tarnauja, tai reikalin-į SVARBU. Pirmiau negu
žuvį p. Kazį Žadeiką, kuris jur-Į
rauiamia nr->moga. kur kas savaitė lariškomis. ir kas raikalinge, kad
Namu: PI. 6286
TEL
Rrockton 2005
xauiv””n
blankų. padarius cigaretą geru.
iga pristatyti liūdymą iš išimti Lietuvoje vietinius
giečiams rengiant vakarą savo
į

_-
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ii KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
A -Į- A

CHICAGO, ILL

NEW HAVEN, CONN.

J

WILLIAM J. CH’SHOLM

Kolumbas, atvykęs į La Rabidos vienuoly
vykdomi dideli pasirengiamieji užsimojimai
paimti Granadai, Maurų paskutinei tvirtovei. ną, buvo Pranciškonų maloniai priimtas ir
Kolumbas mažai tuomi domėjosi; jis nesido kiekvienu atžvilgiu teikta jam nuoširdžiausia
mėjo karo laimėjimu Ispanijos naudai. Jam gi užuojauta ir tikriausia simpatija. O Tėvas Julabiau rūpėjo kas kita, svarbesnis dalykas, ir, anas Perezas, sužinojęs, kad tokie mokyti vy
kaip atrodo, tuo tikslu įstojo karo tarnybon, rai, iš kurių junta buvo sudaryta, ėmė ir atme
kad tik galima būtų arčiau būti karališkojo tė Kolumbo planus, pradėjo nerimauti ir gal
sosto. Berods, 1491 metų vasarą, jis ir vėl pri voti — gal kartais ir jis klysta. Tačiau, šitaip
sigretino prie suverenų ir meldė galutino atsa negalvojo kitas pranciškonas, neseniai apsigy
kymo. Ferdinandui de Talaverai vėl buvo iša venęs La Rabidos vienuolyne. Tai buvo Tėvas
kyta sudaryti ir sušaukti junta ir buvo paskir Antanas de Marchena, žymiai garsesnis ir la
tas naujos komisijos vadovu. O atsakymas bu biau prityręs astronomijos ir kosmografijos
vo vilkinamas ir ilgokai nusitęsė. Pagaliau, žinovas nekaip pats gvardijonas. Šiais mokslo
sueigos buvo nuspręsta šitaip: — Kolumbo sritis jis tyrinėjo visą savo gyvenimą. Ir, kiek
projektai esą nepraktiški ir tušti, silpnai pa ankščiau supažindintas su Kolumbo projek
grįsti ir verti valstybės paramos. — Kolum tais, jis dabar ryžosi stovėti jo pusėje ir ginti
bas, kad ir užtikrintas atskirų juntos narių, jo planus. Ilgai netrukus, buvo pasiųsti du vie
ypatingai Tėvo Diego de Dezos, kad pritaria nuoliai pašaukti Ferdinandezą Graciją ir Mar
jo planams, tačiau jis sueigos sprendimą laikė tyną Alonzą Pinzoną. Ir Pranciškonų vienuoly
no sienose vėl buvo tariamasi, rimtai įverti
galutinu.
Ir po tų visų nepasisekimų, Kolumbas buvo nant nepaprastą tikslą; pasirodo, čia buvo gi
besirengiąs atsiduoti Prancūzijos interesams liau galvojama ir buvo reiškiama didesnio su
ir gerovei. Ir 1491 metų spalių mėnesį, jis ap sidomėjimo dideliu sumanymu, nekaip teologų
leido Sevilę ir išvyko į La Rabidos vienuolyną. ir mokslininkų oficialioje juntoje, atsibuvusio
Jo kelionės tikslas buvo paimti savo sūnų Die je Salamankoje. Šioje konferencijoje nebūta
gą atgal į Kordovą, kur galėtų jį palikti glo pasidalinusių nuomonių; dviejų vienuolių ir
bai antrosios savo žmonos Endikvezų Beatri dviejų pasaulininkų nuomonės visai sutiko su
čės, su kuria buvo susituokęs 1487 metų rude Kolumbo pažiūromis. Ir įsitikrinę, kad pasiry
nį. Tai atlikęs, jis būtų tuojau išsirengęs Pran- žimas yra tikrai įmanomas, ir nenorėdami, kad
cūzijon ir triūsęsis gauti audienciją pas kara busimoji garbe tektų Prancūzijai, jie sutarė,
lių Karolį Vm.
ikad tuo svarbiu ir neatidėtinu reikalu pats

EDW. V. WARAB0W

Tėvas Juanas Perezas vyktų pas karalienę Iza- mais stoti prieš jos sostą”.
belą. Jis pirma buvo jos nuodėmklausys, ir jis
Kai Kolumbas atvyko į Sant Fe pilį, kara
geriausiai numanė, kad jos didinga siela yra lienė Izabela jį priėmė su dideliu malonumu ir
atvira jo išmintingiems patarimams. Ir prašy nepaorastu svetingumu. Ir, žinodama, kad jis
damas Kolumbą pasilikti vienuolyne, Tėvas pirmiau turėjo draugingumo tvirtų ryšių su
Perezas parašė laišką karalienei Izabelai ir į- Don Alonzo de Kvintanila, ji pasirūpino, kad
galiojo Sebastijoną Rodriguezą laivo “Lepi” nutrauktieji ryšiai būtų atnaujinti. Tuo gi pa
vairininką, vykti į Santa Fe pilį ir laišką įduo čiu laiku buvo sudaryta nauja komisija tartis
ti karalienei Izabelai, būnančiai tuo laiku San- su Kolumbu, kokiomis sąlygomis jis sutiktų
te Fe pilyje su Ferdinandu ir valstybės aukš ; pradėti būsimą navigacijos ekspediciją. Čia ir
prasidėjo naujos sunkenybės ir nemalonujnai.
taisiais vyrais. ,
Praslinkus keturiolikai dienų, sugrįžo Se Naujoji komisija pareiškė, kad drąsusis avanbastijonas Rodriguezas su karalienės laišku. t iūrininkas reikalauja per daug savo daliai, k.
Tame laiške karalienė Izabela nuoširdžiai dė a. visu atrastųjų žemių pusės rojalumo ir vie
kojo Tėvui Perezui, kad interesuojasi Kolum ną dešimtą dalį iš visų pajamų bei pelno. Dėl
bu ir prašė jį atvykti pas ją visų minėtų pro to Talavero raportas karalienei Izabelai žymėjektų aptarti. Ir Tėvui Perezui nebuvo sunku t inas pasiūlymu atmesti tas visas sąlygas,
gauti audienciją pas karalienę Izabelą. “Tai kaiD per daug išpūstas ir nesąmoningas.
Kas nors gali paklausti: “Kam gi Kolum
buvo gal pirmas atsitikimas”, rašo Tarducci,
“kad Izabela girdėjo ir klausėsi tų projektų, bas reikalavo sau vienos dešimtos viso pelno
paremtųjų tokiu dideliu atsidavimu jiems ir dalies?” Štai kame dalykas. 1489 metų pava
nėatsigerėtina elokvencija. Ji atiautė vienuo sarį jis sutiko du pranciškonus, atvykusius Is
lio argumentų tvirtumą, į savo širdį prisiim panijon iš šventosios žemės. Tai iš jų Kolum
dama tą stiprią viltį, kuri jo iškalbingumo dė bas sužinojo vargingas sąlygas visoje švento
ka jai vaizdavosi ir tikrenybėje reiškėsi. Ji tei je Žemėje, kurią per šimtmečius Pranciškonai
kėsi Dasirūpinti, kad Kolumbas būtų grąžintas sergėjo ir globojo, ir kurie buvo žinomi, kaipo
pas ją, ir, kadangi jis neturtingas (neturėjo oficiališkai paskirtieji šv. žemės sargai. Jis,
pinigų ir drabužių), tai įgaliojo vienuolį iš val tikėdamas, kad plaukiant vakarų linkon turės
stybės iždo gauti 20,000 maravidu ir juos per pasiekti Indiją, kartu turėjo idėją, pasiekęs
duoti Kolumbui, kad galėtų turėti ir laikyti Indiją, galės savo kelionę tęsti tolygiai nusta
mulą kelionei ir apsirėdytų drabužiais, tinka tytu keliu, galutinai per sausumą atvyks Ma-

Pefifrtatiieiife, Spahy-Sd., W

KA LIETUVA GALĖS
IŠVEŽTI | VOKIETIJĄ
Kaunas — Kaip žinome;
pagal padarytą sutartį
Vokietija metų laikotarpy
iš Lietuvos nupirks įvai
rių žemės ūkio gaminių už
30 mil. litų. Už tokią pat
sumą Lietuva turės nu- į
pirkti iš Vokietijos pre
kių.
Lietuvos eksportas į Vo
kietiją yra paskirstytas,
atsižvelgiant į atskiras
produktų rūšis.
Sviesto per metus bus
galima eksportuoti į Vo
kietiją už 6.000.000 lit.
Kiaušinių už 1.300.000 lt.
Džiovinto sūrio už 400.000
litų. Gyvų kiaulių už 8.- ■
000.000 lt. Teliukų už 240.000 lt. Žarnų, viudurių už
100.000 lt. Gyvų žąsų už
2.000.000 lt. Javų už 750.000 lt. Linų pluošto už 1.350.000 lt. Žirnių, sėmenų
už 3.000.000 lt. Obuolių už
400.000 lt. Apdirbto miško
už 3.000.000 lt. Arklių už
400.000 lt. Raguočių veis
lei už 250.000 lt. Paukščių
už 600.000 lt. Kiaulių jaknų už 250.000 lt. Vėžių už
100.000 lt. Arklių karčių
už 100.000 lt. Šerių už 100.
000 It. Odų už 650.000 lt.
Kitų įvairių žemės ūkio
produktų už 1.300.000. Iš
viso už 30 000.000 litų.
Nors šiais laikais 30 mil.
litų yra gana stambi su
ma Lietuvos eksporte, ta
čiau negalima laukti, kad
jau staiga mūsų eksportas
Visa 30 mil. litų padidėtų.
Kai kurie žemės ūkio ga
miniai, kaip tai sviestas,
kiaušiniai, apdirbtas miš
kas, linų pluoštas, turi ga
na geras rinkas ir kitose
valstybėse. Ypa tingai
sviestas ir kiaušiniai gali
ma be didesnių sunkumų
parduoti pasaulinėje rin
koje.
Visai teigiamas dalykas,
kad galėsime išvežti į Vo
kietiją gyvų kiaulių už 8
mil. lit. ir žąsų už 2 mil.
lit. Šių dalykų Lietuvoje
yra nemaža atsarga, tuo
tarpu juos eksportuoti,
kol nebuvo susitarta su
vokiečiai, buvo labai sun
ku. Lietuva iš Vokietijos

.'1

i REICHAS PASKUUETUVAI NEPUOUMO
SUTARTĮ?
Paprastai gerai painfor
muotas prancūzų laikraš
tis “Matin” š. d. žymioj
vietoj įsidėjo žinią, jog
Vokietija pasiūliusi Lietu
vai pasirašyti su ja nepuo
limo sutartį, čįa pat laik
raštis praneša, jog dėl to
pasiūlymo Lietuva tuoj
susižinojusi su kitomis
Baltijos valstybėmis. ‘Ma
tin’ spėja, jog prisidėti
prie nepuolimo sutarties
būsianti pakviesta visa
Baltijos Santarvė. Pasak
laikraščio, tuo reikalu ar
timiausiu laiku būsiančios
pradėtos derybos.
Ryšium su ta žinia “S.
V.” IX. 4 praneša iš pain
formuotų Lietuvos sluok
snių patyręs, jog Hitleris
savo laiku pareiškęs ryžtąsis sudaryti su Lietuva
nepuolimo paktą, tačiau
konkrečių žygių Vokietija
tuo reikalu nebuvo pada
riusi. Toks pasiūlymas,
jeigu jis tikrai būtų, pa
lankiai sutiktas, tačiau dėl
tarptautinės taikos ir ypač dėl Baltijos valstybių
interesų
būtu sudaryta ne dviša
lė Lietuvos Vokietijos
nepuolimo sutartis, bet
atitinkamas platesn i o
masto paktas.

i Lengvas Užsirūkymas!
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Kada siekiates už vieno
• .. po kitam!
Gal b.ūt jūg niekuomet nesate išsėdėję per nuo
bodžią naktį — dirbant ir rūkant valandą po
valandai, degant vieną cigaretą nuo kito — pasiti
kint ant suraalinančio jūsų cigareto dūmo suteikti
jums draugiškumą ir pagelbą. Tai tokiuose atsiti
kimuose kaip šis. jūs esate dėkingi už lengvą
užsirūkymą ... už Lucky Strike! Nes, n<5rs ir
rūkyiuic per ištisą naktį, jūs galite pasitikėti
lengvam itžsirūkymui, kad būtų malonus jūsų
gerklei. Lucky Strike yra vieninteliu cigaretu,
kuris suteikia jums svarbiąją ‘'Toasting” apsaugą.
Ir be to, kad-ngi jūsų Luckies yra pagaminti iš
minkščiausiųjų, labai išnokusių vidurinių tabako
lapų, jūs patirsi), jog jie turi gerą skonį — visą
dieną — ir taipgi visą naktį!

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *
Bandė be pasekmių 14 kartų
— po to laimi 4 kartus
iš eilės
Ruth Hoff, stenografe iš East
63 iii Street, New York, dalyvavo
“Swcepstakes” nuo pat ju prad
žios. ir nei vieną kartą nelaimėjo.
Bet mėnesis laiko atgal jai pasi
sekė ir laimėjo keturius kartus iš
eiles.
Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot
saro skoningus Lucky Strikes?
Ant radio yra perduodama muzi
ka. Atsisukite ant radio “Your Uit
Parade,” trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais. Klausykite, spręskite
ir palyginkite melodijas — tada
pabandykite Jūsų Lucky Strike
“Ssvcepstakcs.”
Ir jeigu dar nerūkote Luckies,
nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo
kn nors netenkate? Jūs įvertinsite
Luckies pirmenybę — Lengvą Uzsirūkymą iš turtingo, brandauakūno tabako.

Specialus “Volkischer”
Beobachter” koresponden
tas iš Marselės praneša
(ją persispausdino “S”),
kad
į Barceloną atvyko 200
SSSR lėktuvų.
Iš TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-TTS TOASTED
Jie esą trijų rūšių: ypa
tingai greiti naikintuvai,
didieji bombonešiai
ir
turės taip pat nupirkti į- Statybos medžiagų, ke Verpiamoji ihėdžiaga ir į vadinamąjį mažąjį pasie- ; kiekvieną dieną, ypatingai transporto orlaiviai,
vairių prekių už 30 mil. ramikos dirbinių už 1.518. jos dirbiniai1 už 5.411.000 nio susisiekimą. Tiesa, dada- pietų, arba vakarienės meme-I! Transportiniais lėktu
litų. Šios importuojamos 000 lt.
birtiniu
metu
Vokietijos
litų.
tu, vokiečiai eina į Lietu vais atvežti tankai Mad
prekės yra taip suskirsty-!
rido vyriausybei.
administracijos
organai
Manufaktūros,
drapanų,
vos pusę bent pavalgyti.
Kuro, asfalto, dervos už;
tos.
! galenterijos už 1.404.000 labai nenoriai duoda savo Kiek tokiu būdu bus per Dvidešimt penki lėktuvai
1.700.000 lt.
i tuoj nulėkė į Madridą, kur
piliečiams korteles, su ku
Maisto produktų ir gy-! Cheminių dirbinių už 1 litų.
’ Iš viso už 30.000.000 lt. riomis jie galėtų parsineš metus eksportuota iš Lie- jau anksčiau buvo 4 sovievulių už 283.000 lt.
4.563.000 litų.
tuvos į Vokietiją maisto tų bombonešiai “Maksim
Mėsos produktų dirbinių Rūdys, metalai ir jų dir Be tiesioginio eksporto ti iš Lietuvos pusės tam
Gorkij” tipo. Šiomis die
už 1.784.000 lt.
į Vokietiją, nemažai nau- tikrą kiekį maisto. Tačiau produktų, tuo tarpu sun- nomis Madrido aerodrome
biniai už 12.103.000 lt.
kortelių ^u tiksliau ir apskaičiuoti. buvę iškrauta 70.000 so
Miško medžiagos, pinti Popięris ir jo dirb. už ( dos turės Lietuvos pasie- ir neturėdami
“L. tJ.”
nių dirbinių už 565.000 lt. 1.300*000 litų.
I nio gyventojai, atidarius maistui gabentis, vis tiek
vietų gamybos šautuvų.
»
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žojon Azijon ir tuo būdu įstengs iš Maurų a- tas didelio džiaugsmo, apleido sostinę gegužės atsisakinėjo leistis su Kolumbu okeano nežino — Domininkonų vienuolynu. Tokių klaidų, ži
timti ir atvaduoti Šventąsias Vietas. Gražių 12 dieną, 1492 metais, ir išsirengė į Palos uos mon kelionėn, kalbėdami, kad žemė yra plokš noma, nebuvo galima palikti, ir jos tapo atitai
sumanymų tokiam įvykdymui buvo reikalin tą netoli La Rabidos vienuolyno. Ir vėl jis bu čia ir kad pavojingieji siaubūnai (smakai) val- sytos Katalikoškosios Enciklopedijos penkio
gos pinigų didelės sumos. Vien dėl to Kolum vo Pranciškonų sutiktas ir nuoširdžiai priim 1 do tamsybių marias, praryja visus tuos, kurie liktajame tome 778 ir kt. puslapiuose. Tačiau,
bas ir reikalavo tiek daug. O pasekmės buvo tas, Tarducci, pasiremdamas Oviedo autorite išdrįsta plaukti baisaus okeano gilumon. Pa buvo galima ir be jų apseiti. Panašių klaidų
nepalankios, ir visi pasitarimai vėl nutrūko. tingumu, rašo, kad “Kolumbui, atvykus į La galiau, taip pat įtakingų ir reikšmingų Tėvo s pasitaiko ir kituose Amerikos istorijos pusla
Ir Kolumbas, tai išgirdęs, pasiryžo vėl vykti į Rabidą, buvo iškeltos didingos iškilmės įr da Perezo pastangų dėka buvo parengta išplauki piuose, o kai kuriuose skyriuose Pranciškonai
Prancūziją.
lyvavo vienuoliai, vįsi ijiyUntįeji įr gerbiantie mui trys istoriniai laivai, būtent, Santa Maria, visai neminimi, ir kur reikėtų juos plačiau pa
Tuo tarpu Don Alonzo de Kvintanila pradė ji Kolumbe asmenį, kaip vieną iš jų šeipiynos ' Pinta ir Nina su 120 drąsiųjų jūrininkų įgula. gvildenti, tai tos vietos praleidžiamos tylomis.
Tikriausio dievotumo ir pamaldumo seųti- O kiek žino ir kas rašė, kad 1924 metų hiržęlio
jo viešai garsinti Kolumbo žymėtinuosius sie narių; rengiamose iškilmėse džiaugsmo būta
kimus. Su Don Luis de Santangeliu, karalienės i visiems ir iš to, kad jų gvardijonas tąįp pat mentais Kolumbas atliko išpažintį pas Tėvą mėnesį, sukako keturi šimtmečiai nuo sistemaiždininku, ir Tėvu Juanu Perezu, jis nusiskubi prisidėjo išgauti karaliaus pritarimą. Taigi, Juaną Perezą ir iš jo rankų priėmė Šv. Komu tingo ir oficialaus misijonierių veikimo pra
niją. Po to, skirtą dieną gvardijonas ir jo dė džios Amerikos aborigenų tarpe? Tai buvo
no pas karalienę Izabelą. Ir visi trys atsiliepė jo trijųmfas įrgį yrą ir jų laimėjimai”kingas bičiulis vyko įį Palos uostą, kur susirmsusirin- 1524 metų birželio mėnesį, kai dvylika Ispani
Palos buvo paskirtas svarbiuoju uostu,. įš kmgas
į ją, tvirtindami, kad Kolumbo reikalavimai
yra pagrįsti, ir nušviesdami, kokios tai garbės kurio rengiamoji ekspedioįja turėjo išplaukti. kus daugybei piliečių, iškilmingai pašventinti jos pranciškonų, žinomų, kaipo dvylikos Mek
suteiks Ispanijai, pasiekus Kolumbo tikslą. Ir Betgi prįeš vienerius metus dėl kai kurių poli- ir palaiminti trys laivai ir jų įgulą. Rugpiūčio sikos Apaštalų, vadovaujant Tėvui Martynui
jų atsiliepimas nenuėjo veltui. Ji, neatidėlia- tinių nesusipratimų ištiko sukilimai PaĮpš pi-. antrą dieną naktį kilo kaip tik palankus vėjas de Valencijai, pradėjo atstatymo didinga dar
dama, sutiko priimti Kolumbo sakytąsias są lyje, o piliečiams buvo skirta bausmė sąyo lė- ir rytmečio saulėtekyje Kolumbas ir jo 120 jū- bą Azteko imperijos griuvėsiuose, jr neklys
lygas, ir tuojau išsiuntė žygūną jį grąžinti pas šomis pastatydįųti dū laivus ir juos laikyti val rininkų įgula išplaukė į nežinomus kraštus. tant, galima sakyti, kad tų ketųrių šimtmečių
save. Pagaliau, ji išgavo sutikimą iš karaliaus stybės reikalams. Tai tie du laivai ir visa įgu Tai buvo rugpiūčio 3 diena, penktadienis; ši Į laikotarpyje nė vieną kita misijonierių įstaiga
Ferdinando, kurs iš pat pradžių buvo priešin la bei įmonė dabar buvo pavesta Kolumbo rei- diena visada minėtina Amerikos istorijoje.
Iš visa ko yra gana aiškų, kad Pranciškonai, nenuveikė ir nepadarė tiek daug gero materiagas Kolumbo visiems projektams, ir kurs da ■ kalams, k^i trečias laivas buvo statomas vals
bar ne tik sutiko, bet ir pasižadėjo suteikti tybės lėšonąįs. “Tėvo Juro Perezo draugingu , vaidino svarbiausią ir daugiausiai sverinčįą 1 lįškąną ir dvasiškam abiejų Amerikų išsiplėtoKolumbui didelę paramą. Čia irgi negalima a- mas”, sako Tarduccį, “huvo ir vėl didžiausia : vaidmenį Naujojo Pasaulio atradimo (spalių jimųi, kaip Pranciškonų įstaiga. Dėl to, knygybejoti, kad Tėvas Juanas Parezas iš anksto nauda Kolumbui... ir nereikia sakyti, kad jis 12 dieną, 1492 metais). O La Rabidos vienuoly- nuošė, kur yra tiek daug skaitytinų knygų akaralienei Izabelai buvo pranešęs Kolumbo pla įtempė visas jėgas ir energiją savo Įjičiulio ge ,nas teisingą) pavadintas “Amerikos istorijos je Amerikp8 i8torij, ąrba Pr8nciškonų migį.
,,,
_ r
.. . . .
. ...
nus kai dėl Šventųjų Vietų Palestinoje. Ir tas, rovei; ir tai daug padėjo Kolumbui iškilti pa kertiniu akmęmu’. Tačiau, kai fene nenusivo- jų
istoriją Amerikoje, tai jų ir tolygių būsimu
be abejojimo, daugiausiai nusvėrė Kolumbo garboje, kokioje jį piliečiai laįkė, žinodami, kia, arba nenori to dalyko pripažiptį. Net ir knygų kiekvienas pirmasis skyrius turėtu vikad jį laiko ir remią jnokytas įr šventas La Katalikiškoji Enciklopedija dažnai kartoja to
pastangose.
kįas klaidas, k. a. laikant Tėvą Juaną Perezą sada būti pavadintas: Kolumbas į r PpapciškoKolumbas, gavęs karaliaus patvirtinimą ir Rabidos vienuolyne gvardijenas”. Taip pat jo
j
t
paramą, reikšdavo širdingą dėkingumą, apim- į žodžiai suteikė drąsumo ir jūrininkams, kai jie buvusiu Domininkonų vienuoliu, ir La Rabidą nai.

DARBININKAS

Penktadienis, Spjužj S1 d.., 1936

Kas gali, arba kas nega
li, sekti kokią profesiją
arba užsiėmimą, kurie rei
kalauja leidimo įvairiose
valstybėse, priklauso nuo
i, kuris pasi tos valstybės įstatymo.
I jmgų
!i.ga apSaugoja
Pav°- minkštėjimas
uvh
raupų. Čiepijimas
jsi
daro nuo įsisenėjusio
ir Nors įstatymai nėra lygūs
seniai žinomas. Kiniečiai gerai neišgydyto sifilio.' 48 valstybėse, bet daugu
prieš Kristaus gimimą jį Tas karštis sukeliamas moje valstybių ateivis ne
drugio bakterijomis. Sme gali tapti advokatu, gydy
Pastebėta, kad po kai vartojo.
kurių apkrečiamų ligų su dabar. Jie įdėdavo į nosį genų suminkštėjimu ser toju, dantistu, mokytoju,
nykę vaikai labai gerai raupų pūliuose pavilgytą gąs pamišęs ligonis ap architektu, inžinierių, ropasitaiso. Jie pradeda ge vatos gabaliuką. Indams krečiamas drugiu, kuris kundų vedėju, matininku
rai valgyti, puikiai miega, i irgi buvo žinomi čiepai. per tam tikrus laikotar arba vaistininku, jei jis
ir bendra savijauta gera. ; Jie dėdavo raupų pūlius pius sukelia 40 laipsniu C nėra pilietis.
Jų svoris kyla, kaulai I ant suerzintos rankos o- karštį. Po 8—10 karščio Šitie suvaržymai papra
tvirtėja. Tas pats ir su su dos. Turkijoj jau 17 am- priepuolių drugys prašali- sto imigranto neliečia ir
augusiais. Kartais po ap-> žiuje buvo žinomi čiepai. namas chininu. Po tokio jie jį neinteresuoja, bet
krečiamu ligų jie stebėti- i Europoje ciepijimą įvedė karščiavimo ligonis pra- panašūs suvaržymai lie
deda taisytis, nors ne vi- čia kelius užsiėmimus ir
nai pasitaiso. Vienas jau anglas Jenneris 1796 m.
nuolis po persirgtos džio Pastaruoju laiku mėgi- sada.
amatus, kuriuose yra di
vos ilgą laiką buvo išdžiū narna daugelį chroniškų Taigi viena pavojinga li deli skaičiai ateivių. Pav.,
vęs suvytęs. Nepaisant ligų dirbtinu karščiavimu ga gydoma kita.
New Yorko • valstybėje,
stropaus gydymo, jis nesi- gydyti. Tas dirbtinas kar Vadinas, kai kada liga kur daugiaus kaip milijo
taisė. Jis apsirgo gripu. štis sukeliamas baltymų į
nas gyventojų yra atei
Liga tęsėsi dvi savaites. raumenis įšvirkštimu.. Ta- išeina ir ant gero. Ji išgy- viai, prekiavimas (po na
senas ligas arba apsauManyta, kad bus blogai, čiau sėkmingiausiai pastaruoju
laiku
pradėta
gy?°J
a nuo sunkesnių ligų, mus vaikščiojimas ar va
kad vėl atsinaujins džio
žinėjimas su tavoru) yra
Dr. A. Gylys “U.”
va. Bet įvyko atvirkščiai. dyti karščiu smegenų suvienas iš 30 amatu, kuris
Po to gripo, jis taip pui
rezervuotas vien tik pilie
kiai pasitaisė, tiek priau
čiams. Pennsylvanijoje užgo, kaip niekados seniau.
i veizdėtojai kasyklose, ug
Taigi gripas geriau pavei
niagesiai ir laivakorčių ac
is Esconalio.
kė, kaip visos kitos iki tol Londonas, — “Dailv Joks sprendimas pi
gentai LUI
turi1 OU.L1
būti pillCCld,!.
piliečiai.
luo Vlcprieš
vie- ^cIlLd.1
vartotos priemonės.
j
•_
nuolius
nebuvęs
padaryaiinois
tik
piliečiai
gali
Mail” paskelbė vieno Ispa
Tokie reiškiniai yra pa nijoje gyvenančio anglo tas. Tai įvykę nežiūrint būti kasyklų inspektoriai,
skatinę jau iš senų laikų I pranešimą apie kairiųjų formalaus ispanų respub- arba “check weighman”.
r ir
1.
kaip
mėginti chroniškas ligas žiaurumus moterų ir vai likos prezidento Azanos Massachusetts,, L_:
pažado.
Pats
prezidentas
New
Yorke
,
ateivis
„
gydyti dirbtinu būdu su kų atžvilgiu. Tuo praneši Azana savo laiku buvęs to
mu, Baenoje,
keltomis ligomis.
vienuolių mo gauti prekiavimo leidimo,
Andalusijoje raudonieji • vienuolyno
negali dirbti prie gatveMedicinos tėvas Hipo-1 išžudę šimtus mažų vai kinys.
karių, ir negali eiti po na
kratas jau 400 m. prieš' kų. Jie kabinę mažus,'
mus
pardavinėdamas taKristaus gimimą sakė: vaikus prie balkonų gal-i
vorą, ir negali būti graboDuokite man galią iššauk va žemyn. Kiti vaikai
riais. Pennsylvanija turi
ti karštį, o aš išgydysiu
buvę nukryžiuoti ant
labai seną įstatymą, pagal
visas ligas!
namų durų. Daug mote
Viduramžiais mėginda rų buvę pririšta prie ar Daug darbdavių, kada kurį ateivis negali būti šuvo kurias-ne-kurias kūno klių ir velkama gatvė I jiems pritrūksta darbinin nio savininku, ir Massa
chusetts ateivis negali
mis.
dalis geležimi deginti, kad j f
kų, visuomet pirmenybę žvejoti vėžių jūrėse.
tuo būdu būtų sukeltas Tas pat laikraštis skel-Į duoda Amerikos « pilie
gydomasis karštis ištrau- bia pranešimą, kurį gavo čiams. Nepaisant to nusi Jung. Valstybių konsti
gvarantuoja vi
kti įsisenėjusią ligą. Tuo viena britų firma Man- statymo, privatiškos in- tucija
siems, piliečiams ir atei
pačiu tikslu buvo įveria- chesteryje viš. Sevillijos.. dustrijos i gali -samdyti
-----mas po oda plaukas. Tiesą Tame pranešime taip pat I darbininkus kokius tik jie viams, “lygią įstatymišką
pasakius, šie gydymo bū- aprašomi kairiųjų žiauru-( nori. Kaikuriose profesi- apsaugą”, ir mūsų Augšdai dabar pradedami vėl *?a*’ įvykę prieš naciona-Į
užsiėmimuose ku- čiausias teismas išspren
vartoti. Ir reikia pabrėžti,
irie
reikalauja, kad žmonės dė, kad visi žmonės turi
provinciją.
Tuo
praneši'
teisę dirbti apylinkės pa
sėkmingai.
mu, Cazalijoje de la Sier- išsiimtų leidimus, darbi prastuose užsiėmimuose,
Ligą liga gydyti, arba ra 87 asmenys buvę įstum ninkų parinkimo nėra, įnuo jos apsisaugoti, yra ir ti į duobę į kurią paskui statymas duoda tokius I kad užsidirbtų pragyveni
nuo raupų čiepijimas. Į- kairieji kas tris minutes darbus vien tik Amerikos mą. Sakoma, kad viršminėti užsiėmimai nesudaro
čiepytas kūdikis lengvai mėtę dinamito patronus. piliečiams.
Ir panašiai taip vadinamų apylinkės
serga. Bet ta lengva čiepų Žiniomis iš Burgos,
daugumoje valstybių, kur paprastų užsiėmimų, jie
visoki viešus darbai šią
(Politiškas Skelbimas)
dien varomi, kur valstybė yra surišti su viešais inte
resais ir valstybės legališgalime skaityti darbdaviu.
kai gali laikyti juos tik pi
Jeigu ateivis nori prie val liečiams. Sunku yra su
džios dirbti, nori tapti
prasti įstatymus, kurie
mokyklos mokytoju, būti draudžia ateiviams vaikš
advokatu arba gydytoju, čioti ar važinėti su tavojis ras, kad beveik visose rais po namus, ir jeigu
valstybėse toki darbai yra kas nors pavestų tą reika
vientik piliečiams. Šitą da lą Augščiausiam teismui
lyką turi rimtai svarstyti spręsti, tai gal ir išspręstų
ateivis ir ateivė, kurie ne- ateivių naudai. Ateivių sužino ar tapti piliečiu, ar iaikymas nuo žvejojimo ir
ne.
medžiojimo yra kitas da
Ateiviai gydytojai, ne- lykas. Kadangi žuvys ir
tik turi išlaikyti medika- žvėrys, ir paukščiai skailiškus kvotimus, bet pri aomi dalis viešos žemės,
valo būti Jung. Valstybių kuri priklauso valstybės
piliečiai, pirm, negu gali piliečiams.
gauti leidimą praktikuoti Nors kaikurie šitie su
šioje šalyje. Yra kelios varžymai visai ne svar
valstybės, kurios duoda būs, bet vistiek parodo aleidimą deklar a n t a m s teiviams šioje šalyje — ir
(pirmų popierų savinin- kitose šalyse — koki keb
kams), jeigu jie pasižada lumai stovi prieš juos.
F. W. COOK, DAUG DARBO PRIŽIŪRĖTI ANTSPAUDĄ
Bet profesijonalui žmo
Kitą mėnesį bus išsiuntinėjama Bostonui ir jo apylinkėse pus išsiimti pilnas pilietystės
trečio misijono balotų, kurios turės Commonwealth of Massochu- popieras. Ir taip su advo gui, tie suvaržymai
yra
setts antspaudas. Tai yra nemažas darbas. Be antspaudos joki ba
katais.
Net
šešiolika
vals

labai rimta problema. Jam
lotai ar dokumentai yra netinkami.
Frederio W. Cook vra sekretorium jau nuo 1921 m. ir prižiū tybių reikalauja, kad by ir jo sveturgimusiems vai
rėtoju antspaudos. Mr. Cook kaipo sekretorius pasirašo ant legalių lų vedėjai būtų piliečiai.
kams, kurie nori siekti
dokumentu j metus tūkstančiais atvėjų. Jo priežiūroje randasi sta
Tik piliečiai gali būti mo kokias profesijas, tie su
tistikos gimimų, vedybų ir mirtingumo virš 14,000,000 vienetų.
Jo priežiūroje randasi originalis Massachusetts čiarteris, 300 kytojai, valstybių ir mies varžymai yra rimtas su
metų senumo. Taipgi randasi ir kitų aukštos vertės dokumentų.
tų mokyklose, nors kolegi laikymas. Pav., mergina
F. W. Cook yra respublikonų kandidatas, perrinkimui į comjos ir universitetai priima 19 m., kurią tėvai atvežė
monwealth sekretorius, kuriuo jis jau yra per 15 metų.
Balsavimai įvyks lapkričio 3 d. Taigi prašome visų balsuotojų profesorius, nepaisant jų
Amerikon pat kūdikystė
atiduoti savo balsą už Mr. F. W. Cook, nežiūrint kokios partijos
pilietystės.
je, gavo mokytojos diplobalsuotojai būtų.
Skl.
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S veikata ^Brangus Turtas!

Niekas Neviršis
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PATI LIGA
uivn GALI
unu BŪTI
VAISTAS

Westinghouse Naujų 1937 Radio Modelių

v •

KAIP PASAULIS PAKEN-' —
“
i ČIA TOKIA BARBARYBE" I nio,,y. «rdin<? 1Yienuoli*
i

PILIETYSTĖ IR PROFE
SIJOS

... and I say you can’t beat

the new 1937 Westinghouse Radio

for real value
Convince yoursclf. See the new 1937
VVestinghouse and compare it point for point
. . . its striking beauty, amazing all-wave
reception, true-tone clarity . . . all its master
icatures. Hcre, indced, is this year’s out>tanding radio value — bar noni. See it at
your ncarcst dcalcr’s.

All these master
features...
■fr All-Metal Tubes
Spotlite Tuning

Spectrum Dial

J

Auditorium Speaker

ĮSITIKINK PATS

Built-in Wave Trap
1

Susipažink

su

naujais

Westinghouse 1937 m. modeliais, kurie yra labai ele

gantiški, puikūs turi gražu
toną. Štai modelis

312

■fr Automatic Volume
Control
■jY Low Volume Bass
Compensation
A" Variable Tone Control

• v

• w

• •

• •

—“

-

• —

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 HIGH STREET
BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN,
PREZIDENTAS IR KASININKAS
Telefonas LIBerty 2337

ris svarsto ar jam tapti Balandžio m. 12 d. — 18,
Amerikos piliečiu ar n e, 119 Tempei St.
Nashua, N. H.
F.L.I.S.
turi svarstyti,
Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis
Marianapolis College
Thompson, Conn.

mą, ji nežinojo, kad kas
nors ją sulaikys nuo to
darbo. Ilgus metus ji rengėsi dėl savo profesijos.
Jai vieta viešose mokyklo
se buvo atsakyta dėlto;
kad ji nebuvo pilietė/ Jos
tėvai niekad neprašė Amerikos pilietystės, o ji
negalėjo tapti pilietė, nes
dar nebuvo nepilnametė.

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO
MISIJŲ KELIONĖ

I

SVEIKATA—TURTAS

Spalių m. 12 d. — 18,
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
12259 S. Emerald avė vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
Chicago, III.
{vertini sveikatą ir ją brangini, tai
Spaliu 25 d. — lapkričio 2, prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
Ateiviui darbas yra to- 207 York St.
limą, nikstelėjimą, nuovargi, ša’ti,
Brooklyn, N. Y.
kis brangus, kaip ir pilie
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
reikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
čiui. Save užsilaikyti ir Lapkričio 8 d. — 15,
MOSTIES, sudarytos iŠ daug skirtin4557
S.
Wood
St.
užlaikyti savo šeimyną jis
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
Chicago, III.
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
būtinai turi dirbti. T"
Kar‘ Lapkričio 16 d. — 22,
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
tais jis geriaus prityręs 717 W. 18th St.
lingą šilumą, šildydama kaipo saulėsspinduliais, sunaikina
romatiškus
Chicago, III.
darbininkas, bet įstaty
skausmus ir palengvina žmogui. Dekmas jį sulaiko nuo daug Lapkr. 29 d. —gruodžio 8'• snio Galinga Mestis tūkstančiams pa
gelbėjo,- pagelbės ir tamstai. GARANprofesijų ir nuo gero skai- 432 Windsor St.
TITO.TAM, kad, pavartojus kelis sy
Cambridge, Mass.
kius, aplaikysl palengvinimą ar pini
tliaus užsiėmimų, kurie .Gruodžio
m. 13 d. — 25, gus grąžinant.
reikalauja leidimų. Ar to-j 53 Capitol avė
I Aplalkom šimtus laiškų su padėknkis nusistatymas yra tei->
Hartford, Conn.
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštu,
singas ar neteisingas, ne- ' 1937 m. vasario 22—28. kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKEN'S OINTMENT.
lieka mums spręsti, jis eg 105 Main St.
PASARGA: Jeigu nori aplaikytl ti
Athol, Mass.
zistuoja šitoje šalyj. Tuos
krąją Deksnio Galingą Mostj Ir pa
1 d. — 14,
sekmes, tai visada klausk taip: DEvisus faktus žmogus, ku- Kovo
KEN’S OINTMENT ir neklausykite
64 Church St.
nei jokių kitų pasifllijimų, kad kas Ir
Pittston, Pa.
siūlytų.
Telefonas: Plaza 1350.
Kovo m. 15 d. — 21,
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta .
258 Zerbcy avė
DEKEN’S OINTMENT. tai tik Ūda
Kingston, Pa.
aplaikyslte tikrąją Deksnio Galingą
Graborius ir Balsamuotojas
MostJ. Parsiduoda visur.
Kovo m. 22 d. — 28,
423 S. Paca Street
19 Dennison St.
DEKEN’S OINTMENT CO.
BALTIMORE, MD.
Hartford, Conn.
Luzerne, Pa.
I

JONAS GREBLIAUCKAS

