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Tretininkų Kongreso Pradžia

Rusija Pasiruošusi
Pradėti Karą

DALYVAUJA TRYS būti pagrįsta tik meile,
LIETUVIAI
dora ir teisingumu.
Louisville, Kentucky —: Ypač energingai kalbėto
Šv. Pranciškaus Asyžiečio jas pabrėžė, jog
Trečiojo ordino — Treti darbininkas nėra maši
Stebuklingasis Aušros Vartų ninkų visuotinis kongre
na ir todėl darbdavys
BAISIAI NERVUOJASI RAUDONIEJI ĮSIKASĖ
Dievo Motinos paveikslas Vilniu sas pradėtas spalių 6 d.
neturi
teisės
naudotis
MADRIDO GATVĖSE
DĖL ISPANIJOS
je. Prie šio paveikslo kasdien 9 vai. ryte iškilmingomis
pelnu,
kol
darbininkas
renkasi daugybė žmonių, kurie šv. mišiomis
Prasidėjimo
negauna pragyvenimui
Maskva, Rusija
So- Madridas, Ispanija —Is
klupo prie Aušros Vartų, prašy
Katedroje. Celebrantu bu reikalingo atlyginimo.
vietų Rusijos komisarai panijos raudonųjų karo
dami Aukščiausiojo malonių.
vo vietos vyskupas Johni Šv. Pranciškonų kelias—
baisiai siunta dėl “liaudies vadovybė įsakė ten gyve
A. Floersh, asistuojamas
fronto” nepasisekimų Is nantiems žmonėms miesto
kunigų
Pranciškonų ir ne demagogija, ne neapy
Aušros Vartų Marijai
Kruvinąs Lietuvos kūno piūvis — demarkaci panijoj.
Komisarų valdžia gatvėse padaryti apkasus
Evan- jos linija. Vaizdelyje matome Lietuvos - Lenkijos
Kapucinų. Pamokslą pasa kanta. Jų kelias
Marija, Dangaus Karaliene,
ir aplinkui miestą apjuos
Išgirski Tu mūsų maldas,
kė St. Louis vyskupas-pa- gelijos nurodytas kelias— demarkacijos liniją Linkmenų miestelyje. Čia ma išleido ultimatumą Euro ti spigliuotomis vielomis.
valstybėms, reikalau
l'alaimink tą mintį kasdienę
gelbininkas Ch. H. Win- meilė ir pasiaukojimas.
tyti lietuvių ir lenkų sargybos būstinės. Lenkų sar pos
Ir širdis paguoski liūdnas.
dama,
kad valstybės, ypač Visame mieste žmonės nu
kelmann. Mišių metu įspū Tretininkų viršininkui gybinis daro kratą pas okupuotosios Lietuvos gy
Skaisti Aušros Vartų mergele.
Grąžinki mums sostą tėvų.
pabaigus kalbą, kuri užde ventoją, kuris grįžta po laukų darbų į namus. Jo ū Portugalija, Vokietija ir siminę, nes nežino kada ir
dingai
giedojo
katedros
Atverki į Vilnių mums kelią.
Italija laikytųsi neutralu kas gali paleisti kulką į
gė kongreso dalyvius ne kis yra perkirstas demarkacijos linijos.
mišrusis choras.
Išvesk iš vergovės namų.
mo sutarties Ispanijos su pakaušį.
paprastai entuzijastinga
Per amžius Tu mūsų Globėja.
Kongreso
posėdžiai
pra

pasiruošę
Raudonieji
Linksmybė ir laimė buvai...
kilimo reikaluose, o jei ne,
nuotaika,
pasiųstas
svei

ŠV.
SOSTO
SEKRETO

PERMAŽAI
RŪPINAMĖS
i
dėti
ir
vyksta
Brown
vieš

Gana jau mes verkėm, kentėjom.
bėgti. * Auksą ir kitokias
kinimas Šv. Tėvui ir tuo KATALIKIŠKU AUK
RIUS JAU ATVYKO tai ji (sovietų valdžia) brangenybes gabena į
Mes Tavo našlaičiai vaikai.
bučio didžiojoj salėj.
taip pat bus laisva nuo
O, Motina Dievo šventoji
LĖJIMU
Atidarymo kalbą pasakė jau pradėta vykdyti kon
Ir žemės ir aukšto dangaus,
Prancūziją ir, sako, į so
New York — Spalių 8 d. duotų pasižadėjimų laiky vietų Rusiją. Tas parodo,
Mūs sostinės laisvą rytojų
Tretminku generolas, Tė greso programa.
tis neutralumo. (Sovietų
Išmelsk iš mieliausio Sūnaus.
Pranciškonų dvasios re New York
—
J.
E.
Kardinolas
EugeJ.
E.
vys

vas
Bede
Hess,
specijaliai
kad raudonieji nebesitiki
Vytė Nemunėlis
guloje
kupas Edwin V. O’Hara iš nio Pacelli, Popiežiaus se i valdžia ir dabar nesilaiko atlaikyti sukilėlių puoli
atvykęs iš Romos. Savo
pasižadėjimų. Siun
kalboje tarp kitų svarbių i tokia tema skaitė paruoš Great Falls, Montana, kal kretorius, atvyko šian duotų
čia
milijonus
rublių Ispa mą.
minčių Tėvas Hess taip tus reefratus Kalifornijos bėdamas per /adio pažy dien. Jį prieplaukoje pasi nijos komunistams
ir tei
3 Tėvai Pranciškonai apie mėjo, kad šioje šalyje ka tiko aukštieji Bažnyčios
pasakė:
šiaip
visokiariopą
pa MUSSOLINI PRAMATO
kia
“Tretysis ordenas susi- paklusnumą, neturtą ir talikai permažai rūpinasi vadai ir pasaulionys. J. E. gelbą.
KARĄ
i renka į savo kongresą skaistybę. Po kiekvieno katalikišku vaikų auklėji Kardinolas raštu pareiškė (
Norwood, Mass. —Sekmadienio
Jung. Valstybėse laikraštininkams, kad jis; Sov. valdžios komisaras Roma, Italija — xuauju
ypatingai skaudžiu mo referato kilo įdomios dis mu.
Italijos.,
vakare, spalių 11 d.. Šv. Jurgio
kusijos,
kuriose
ypač
ak

čia
atvyko
praleisti
atos

10,000
parapijų
neturi
ka

pasiuntė griežtą notą toms diktatorius Benito Mussomentu Bažnyčios istori
lietuvių parapijos bažnytinėje
tyviai
dalyvavo
delegatai
togas.
Laikraštininkai
la

talikiškų
parapijinių
mo

valstybėms, kurios pasirą- ]jni, kalbėdamas 200 ūkijoje.
svetainėje Įvyks Vilniaus užgro Buvo laiku,
pasaulionys.
bai
norėjo
išgauti
pareiš

kyklų, ir tų parapijų vai
šė neutralumo sutartį Iš- ninku ir industrijalistų
kada Bažny
bimo minėjimas. Bus svečių kal
čia ir civilizacija buvo mė Tretininkų veiklos kriti kai neturi progos mokytis kimą iš J. E. Kardinolo panijos reikalu. Valstybės, pareiškė, kad šiandien tubėtojų. Taipgi dainuos parapijos
kos
Pacelli, ką jis mano apie kurioms sovietų valdžia ri būti visi pasiruošę kotikėjimo dalykų.
gintos, bet
I
choras, varg. p. A. Šlapeliui va- '
klausimu
kalbėjo
monsin

kun.
Charles Coughlino pasiuntė notą, supranta vai prieš anarkiją ir atstara
tūkstanBe
to,
dar
y:
niekados nebuvo tokio
dovaujant. •
laikotarpio, kada opozi joras Shay (Rochester), čiai mokyklinėio amžiaus veiklą, bet jis visiškai a- jos politiką ir todėl nema- tyti tvarką. Karas, jei jis
Civilis karas Ispanijoj, nera
cija prieš Kristų ir prieš pranciškonas kun. Habig vaikų, kurie nelanko kata pie tai nenorėjo kalbėti, o no keisti savo nusistaty- prasidėtų, jis sako, tai bu
mumai visoje Europoje vėl suda
krikščionybę būtų bu (Washington) ir pasau- likiškų parapijinių moky tik pasakė: “Aš turiu pa mo Ispanijos klausiniu, tų karas religijos — tai yro pasaulinio karo pavojų. Lietu
Rpnt tAin
scuzipf n„sa, ‘‘žmonijos FeVgrjoS ir
vus labiau žiauri, kaip lionis B. C. Kenway iš Ka klų dėl tėvų apsileidimo ar reiškimą dėl jūsų. Tai. visą Be:
va tebėra karo stovyj su Lenkija.
ką aš turiu jums pasaky pareiškimą Italija.
nados.
nesupratimo.
civilio progreso” prieš ne
dabartiniu momentu.
Vilnius tebėra jų rankose. Vil
Įdomiausių
diskusijų
“Religinis mokymas auk ti.”
tvarką. Mussolini sako,
“Krikščionybė, Bažnyčia
niaus kr. lietuviai kankinami ir
NACIAI PRAMATO KA kad “mes esame karo iš
sukėlė
Seattle,
Wash.,
ko

štesniųjų
mokyklų
jauni

persekiojami dėl lietuvybės. Tie ir civilizacija yra didžiu
RĄ DĖL RUSIJOS
legijos studentės J. Boers mui yra svarbiausias”, sa ŠV. ONOS ŠVENTOVĖ
vakarėse tarp tvarkos at
ir kiti svarbūs klausimai bus iš liame bandyme. Frontas,
AKCIJOS
IŠLIKO
NUO
GAISRO
referatas
‘
Atsakymas
jau

ko
vyskupas
O
’
Hara.
Tas
stovų ir-netvarkos, tarp
kelti šiose prakalbose.
kuriame ši protinė ir kai
KANADOJE
nimui’. Ši jauna, gabi, iš parodo, kad dar daug yral
Berlynas, Vokietija — baltu ir juodų.
Šios kolonijos ir apylinkės lie kada kruvina kova vyks
kalbi
Tretininkė
įrodinėjo,
katalikų,
kurie
nesupran

“Mes turime įstoti į tą
tuviai tesueina gausiai pasiklau ta, kuriame pasaulis pa
Quebec, Kanada — Spa Sovietų Rusijos nota, sa ' konfliktą visa jėga, todėl
jog
dabarties
jaunimas
yta
kaip
reikalinga
jų
vai

syti kalbų ir dainų. Pasirodyki- dalintas į dvi puses, tas
naciai, yra tai tikslas
lių j dieną čia kilo gaisras. ko
ra
išsiilgęs
kilnių
idėjų
ir
kams
religinis
mokymas.
turime būti pasiruošę
me sąmoningais lietuviais. Už frontas grupuojasi aplink
Sudegė 11 viešbučių ir išprovokuoti karą Europo- *pes
dvasiniai
ir materialiai”,
jauskime vilniečiams lietuviams. Dievo ir žmogaus teises. jog jaunimo didžiuosius
bankas. Gaisrininkai pri je, kad paskui lengviau i sako Mussolini.
RAGINA
NUTRAUKTI
troškimus
geriausiai
gali
Rap.
Vienoje pusėje krikščio
galėtų plėsti bolševizmą
RY- buvę laiku liepsnas sulai
DIPLOMATINIUS
patenkinti
Treti
ninku
nybė ir civilizacija, kito
RAUDONAI kė taip, kad St. Anne De visame kontinente.
138,000 ŽMONIŲ ŽUVO
MIRĖ TURTUOLIS
je — komunizmas ir pa kongregacija. Šiuo klausi ŠIUS SUSIAIS
Beaupre
bažnyčia
liko
ne

mu
pasisakė
daugelis
kon

Solovkų kalėjime (Rusi
ISPANIJOJ
STRAUS
saulinė netvarka”.
paliesta.
greso dalyvių jaunuolių,
joj) mirė kun. Ant. Matu Lisbon, Portugali ja —
Pažymėjęs, jog Pranciš kurių pasirodė esąs nema New York — Kongressevičius, buvęs Ušycko de Praneša, kad civiliame Is
New York — šiomis die konų judėjimas prasidėjo žas skaičius.
ISPANIJOS
SUKILĖLIAI
kanas ir Dunajovcų (Po- panijos kare žuvo apie
Martin J. Kennedy
nomis mirė, sirgęs plaučių 13 amžiuje, kada gyveni Pirmos dienos posėdis monas
REIKALAUJA
BE
MŪ

Į dolėje) klebonas.
138.000 žmonių.
karštai ragina, kad Jung.
uždegimo liga, Jesse I. mo aplinkuma buvo labai baigėsi pasaulionio J. C. Valstybių
ŠIO
ATIDUOTI
MAD

valdžia nutrau
Straus, 64 m. amžiaus, panaši į dabartinę, kun. Craig (iš Arkansas) refe
RIDĄ
GERB. “DARBININKO” SKAITYTOJU IR RĖMĖJU
ktų diplomatinius ryšius
turtuolis, buvęs Jung. Hess pareiškė:
ratu apie katalikiškos ak su raudonąja sovietų Ru
DĖMESIUI!
Valst. ambasadorius Pran “Šv. Pranciškus Asyžie cijos praktišką vykdymą. sija. Jis sako: “Mes išmai Burgos, Ispanija — Su
cūzijoje.
tis tada buvo momento Šio tretininko įdomiai ir nėme dviratį į atšipusį kilėlių
Philadelphia, Pa. —
karinės
jėgos
žmogus.
turiningai paruoštas refe peilį. Vieno mėnesio laike smarkiai puola raudonuo
“Darbininko” Administracijai praneša, kad tūlas
“Šv. Pranciškus rašė: ratas taip pat iššaukė po atstatymo diplomatinių sius. Besiartindami prie Joseph Belliauskas buk t?i atvykęs iš New Yorko lan
. A f A
“Niekas man neparodė, ką daug diskusijų, kuriose y- ryšių su Rusija, mes pa Madrido, sukilėliai parei kosi no lietuviu namus ir renkąs prenumeratas šv. Jo
,
aš
turiu daryti, bet pats pač iškelta ypatingi nuo matėme, kad ši šalis buvo kalavo, kad raudonieji be no Koleeiios laikraštukui ir laikraščiui ‘Darbininkui’.
MONIKA
Aukščiausis apreiškė man, pelnai Bažnyčiai pasaulio- apvilta”.
“Darbininko” administracija nėra įgaliojusi jo
mūšio pasiduotų, kad ne
PILIPAVIČIENĖ,
kad aš turiu gyventi pagal nių, pasižvminčių gražiu,
sunaikinus sostinės Mad kio Josenh BelliausVo rinkti “Darbininkui” prenume
LDS 5 kp. (Waterbu- Šv. Evangeliją.
krikščionišku gyvenimu. šaulyje — jis vos suspėjo rido ir neišžudžius tiek ratas ir už ji neatsakome. Jeigu pas ką nors ateitu Jo
i
ry, Conn.) narė mirė
Antrą dieną referatus sveikintis su kongreso žy daug žmonių.
senh Belliauskas. tai nrašome tuojau pranešti “Dar
“Kas gi bloga šiandie su
Laidotuvės įvyko rugsė pasauliu? Mes perdaug rū skaitė keli dvasininkai, du mesniais dalyviais.
Sukilėliai pasiuntė rau bininkui”. Neduokite jam nei vieno cento už “Darbi
jo 21 d. Velionės gimi pinamės dalykais, kurie y- teisėjai, du studentai ir Louisville miestas šva donųjų valdžiai ultimatu ninką”, nes jis neturi mūsų įgaliojimo priiminėti pini
nėms reiškiame gilią už ra kasdieniniai, paprasti, šiaip kiti prelegentai, bet rus ir įdomus. Tik įspūdį mą, kada jie užėmė vieną gus. Philadelphiioj “Darbininko” įgaliotas agentas
uojautą.
‘ bendri, medžiagiški, pra- apie tai teks kitą kartą gadina pietinių štatų gy miestą po kitam, ir kada priiminėti prenumeratas, skelbimus ir spaudos dar
nykstantieji, nereikšmin parašyti.
ventojuose įsivyravusi ne matėsi, kad raudonieji ne bus dabartiniu laiku vra tik F. Kundrotas. Taingi Phigi. Mes žinome Kristaus Kongresas vyksta nepa tolerancija negrams.
atlaikys sukilėliu snaudi- ladelnhiečiams, norintiems užsirašyti “Darbininką”
Evangeliją, bet neprakti- prastai gyvoie nuotaikoje.
Louisville geležinkelio mo. Be to, sukilėliai iš o- maloniai patarnaus visų triju parapini, būtent, šv.
kuojame jos. O Evangelija Posėdžiai lydimi ir reika stoty laukiamasis kam ro paleido atsišaukimus į Kazimiero, šv. Andriejaus ir Šv. Jurgio Gerb. Kuni
LIETUVON
.
atsako į kiekvieną klausi lingo rimtumo ir skai barys negrams visai at gyventojus, kad jie būtu gai.
Per
Neduokite pinigu neįgaliotiems ir nepažįstamiems
mą
socijalinį, ekonomi- draus juoko. Entuzijazmo
skiras,
lojalūs sukilėlių laikinai
DARBININKO nį, politinį, tautinį ir tarp- čia nė kiek netrūksta. tartum negrai būtų ne- valdžiai, nes ju nelojalu asmenims.
“DA RBININKO” ADMINISTRACIJA.
Gauni įspūdį, jog esi pate žmonės. Bet kitoks įspūdis mas būtų tik bergždžias
į tautinį”.
LAIVAKORČIŲ
I
Savo kalboje Tėvas Be kęs į entuzijastiškojo Šv. tretininkų kongreso pa darbas.
de Hess davė puikų atsa Pranciškaus entuzijastiš- maldose bažnyčioje ir po
kymą, kaip krikščionybė, ku sekėju susirinkimą.
sėdžių salėje — čia negrai UŽMUŠTA 9 MAINIE- Darbininkų Radio Programa
Deleeratu susiregistravę delegatai puikiausiai jau
vykdoma gyvenime, gali
RIAI
k G.ERJAUN
----------šeštadieni, spalių 10 dieną, 2 vai. po pietų iš raišgelbėti pakrikusį pasau nėr 1000. Kongrese lietu čiasi. Diskusijose dalyva
vių dalyvauja tiktai 3 — vusi viena negrė sutikta ir Mullan. Idaho — Spalių dio stoties WCOP. Boston vėl turėsime progos išginslį.
Komunizmas bus išstum kun. Pr. M. Juras. O Sida- palydėta didžiausiomis o- 6 d. besileidžiant keltuvu Iti gražių lietuviškų dainų ir kalbų. Kalbės ir į klaukurios vra simus atsakinės kun. J. Bružikas, S. J.
tas iš žmonijos tik teisin ravičiūtė ir šias eilutes ra vacijomis. Bažnyčios prie i kasyklas,
3950
pėdu
gilumoje,
keltu-'
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kigai išsprendus pasaulyje šantis. Kun. Pr. Juras la globsty jokio skirtumo nė
TLL.IOBŪITOn 2680.
vo laidos nutrūko ir už- locycles ir klausytis Darbininkų Radio Programos
bai populiarus ir žinomas ra.
esantį neteisingumą.
į šeštadienį, spalių 10 d., 2 vai. po pietų.
J. B. Laučka. mušė 9 darbininkus.
T
Katalikų programa tegali Amerikos pranciškonų pa1
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VAŽIUOKITE

Penktadienis, Spalių 9 d., 1936
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VIETINES ŽINIOS

CAMBRIDGE, HJSS.

taisome ireaIųuodTn

garsiakalbiai
STANLEYS
Inž. Stasys Releskas, Sav.

RADIO SHOP TEL. 80- BOSTON 0559
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ry.j1..
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI
' I

Sekmadienį, spalių 11, 9 vai.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
ryte visi kviečiami išklausyti šv.
mišių ir aukoti šv. Komunijas už
Vilniaus atvadavimą.
OUTSS
bet
paprasčiausi
liberalai.
Net
ir
KAI? LAISVAMANIAI - SO
šv. Vardo draugijos visi vyrai
Spalių 9 d., Šv. Petro bažnyti privalo eiti prie šv. Komunijos
ruopelnų sau, komunistams, p.
CIALISTAI - KOMUNISTAI
Mizara nenori prisiimti... Tokio nėje salėje, po misijų pamaldų, per 9 vai. mišias. Vakare 7 vai.
MINĖJO SPALIŲ 9 D.
kuklumo negirdėjom! Tuo tarpu įvyks trumpas parapijos veikimo viąį prašomi atsilankyti į susirin
jis labai gerai žino, kiek ten So komisijos susirinkimas.
kimą, kuriame bus svarbios pa
Tą pačią dieną, vakare, Lietu vietų Rusijos aukso išlieta, kiek
skaitos.
Rap.

Tėvo Bružiko vedamos misijos
agentų ir net vadovaujančių Ru
moterims - merginoms turi nepa
sijos bolševikų Ispanijos kainuos
PRAKALBO8
prastą pasisekimą. Bažnyčia pil
ią prisiųsta.
Spalių 14, treęiadienį tuoj po
na žmonių rytais ir vakarais.
Nors oficialiai buvo kalbama Šimtai artinasi prie Sakramentų. pąmaldų įvyks tautinės prakal
bqs. Jos bus ▼paminėjimui
spalių*
. ■
Ispanijos reikalais, tačiau ir p. Misijos iškilmingai baigsis spalių »
9. Kalbėtojom bus ponas V. Už
i M. ir kiti kalbėtojai savo kalbas 11 d., 3 vai. po pietų.
davinys — neseniausiai iš Lietu
nukreipė j Lietuvą ir lietuvius.
Vyrų - vaikini] misijos prasi
Išgarsino ir “Darbininką”, prieš dės spalių 12 d., 7 vai. vak- ber vos atvykęs. Visi kviečiami pasi
i
kurį visi trys kalbėtojai tiesiog naičiams - mergaitėms misijos klausyti labai įspūdingos kalbos.
putoje. Matyt, nepatinka jiems prasidės spalių 14 d., 4 vai. p.p.
APSIVEDĖ
mūsų laikraštis, ginąs teisybę ir
Spalių 3, po piet, Antanas Bitalikus, juoktis iš kunigų ir net keliąs komunistų nešvarumus.
,
tinas
apsivedė su Marijona Čiiš jų nelaimių. Buvo girdimi bal . Nepatinka ir malda, bijo jos, jie
i
viūtė.
Liudininkais buvo Petras
sai: “neduot kalbėti, sulaikykite į taip purkštė prieš ją, kaip Ispa
Norvood, Mass. — pirmadienį, B ru z galis ir Jedvvga Venkausnijos bulius prieš raudoną skarą. . spalių 12 d. (Columbus Dienoje)
kalbėtoją”.
Antras kalbėtojas, adv. Bago- j Dr. Antanas Gvaizdikas (Gasson) kaitė.
Pirmas kalbėjo brooklyniškis į čius, mums visiems pažįstamas ir
I su p-le slauge Linda Casagrande
ŽADA APSIVESTI
komunistų vadas p. Mizara. Jis žinomas, kaip kalbėtojas. Šitame 1 iš Seymour, Conn. priims Mote
padaręs “rimto mokslininko” mitinge jis pasireiškė visoje sa
Stanislovas Drevinskas su Ona
rystės Sakramentą Katalikų baž- ! Girdvainvte, choriste, žada susi
veidą, prisidėjęs užrašų knygu vo pilnybėje. Tik jo išmintis ne
j nyčioje, Seymour, Conn.
žieduoti ir amžinai viens kitam
čių. ištraukų pradėjo “moksliš pralenkė draugo Mizaros, ji reiš
Liudininkais bus adv. Kazys ištikimybę sudėti spalių 25.
kai” piešti Ispanijos istoriją, ku- kėsi paprasta laikraštine išminti
I Kalinauskas ir jaunosios sesuo
Silvestras Strokus su Petronė
*•
; i i visi! laiką buvusi labai juoda, mi, sugraibytais iš laikraščių
KUN. J. BRUŽIKAS, S. J.
1 p-le Casagrande.
le Sutkiūte, choriste, šliūbą keti; nešvari, visais amžiais vyravęs gandais ir faktais švaistėsi, gru
Misijonierius
Tvarkdariais bažnyčioje bus ! na imti lapkričio 1 dieną. 1 :00
ispanų imperializmas, kunigijos pavo valstybes į “fašistines”
11 Dr. Gasson draugai, Dr. Jonas G.
r
Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje jungas, tik nuo šių metų vasario “demokratines”. Jo išvedžioji Arentas iš So. Boston ir Dr. Juo vai. po pietų. z
Geriausių
sėkmių
būsimoms
16
d.
prasidėjęs
Ispanijos
rojus,
misijas moterims ir merginoms. Kun. J.
mais bolševikija taipgi demokra zas J. Žebrauskas iš Brockton.
| naujoms porelėms.
kurį
sukūrę
dargi
ne
komunistai,
Bružikas yra iškalbus ir energingas misijonierius,
tinė valstybė. Ir jei, anot jo, įsi
Dr. Antanas Gvaizdikas (Gas
galėtų Europoje “demokratija”, son) virš metai kaip praktikuoja
žymus katalikiškos spaudos platintojas. Jis yra gavęs
PAGERBĖ KLEBONĄ
tai ir Lietuva išliktų sveika, o šioje kolonijoje adresų: 937 Wavirš tūkstančio naujų prenumeratų “Darbininkui”.
Parapijinės
Mokyklos vaiku
kitaip — Lietuva bus sutriuškin shinglon St. Jis yra pasižymėjęs
Taipgi platina ir kitus katalikiškus laikraščius ir žur
čiai, Seserims Mokytojoms vado
ta. Bagočiaus demagogija užbaig savo gabumais. Gydytojaus yra
Tel. S. B. 2805-R
nalus. Šioje šalyje išplatino tonus katalikiškos litera
vaujant, surengė gražią progra
į
ta gražiu jo pasirodymu... paau svarbiausias ir maloniausias re
LIETUVIS
tūros. Testiprina Aukščiausis kun. J. Bružiką sveika
mėlę kelbono pagerbimui. Dvasi
I
= kojo net 5 dolerius “kovojan kordas, kad iš jo pacientų mirš
toje.
nių gėlių su gyvomis rožėmis
tiems ispanų demokratams”, pa ta kuomažiausias skaičius. Taigi
Šeštadieni, spalių 10 d., 2 vai. po pietų kun. J.
puokštę vaikučiai įteikė klebo
Išegzaminuoju akis ž rodydamas “pavyzdį” kitiems, Dr. Gasson praktikavimo laiku
nui. Materialę dovanėlę taipgi
Bružikas. misijonierius kalbės per radio iš stoties s
priskiriu
akinius | kurie tai
, berods, dar nė vienas iš jo pacientų ne
kreivas
akis
atitie-1
suteikė.
Klebonas, rodydamas
WC0P, Boston, Darbininkų Radio programoje.
i, kuriais mirė. Geras rekordas.
sinu ir amblijoniš-j surinkt
• _ _
_____
*_________ *___ ______ _ ___________ :_________ _
vaikučiams padėką, ‘Suteikė kiek
(aklose) akyse sugrąžinu | be a be
bendrasis
(Gas- vienam saldainių ir day off.
Taigi Dr. Gvaizdikui
gimnazijos mokiniui, teko pakel : šviesą tinkamu laiku.
frontas. A
j_____
kad___
mū- son) įsirašius į vedusiųjų armiją
ti skaudžių smūgių iš žiaurių len į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. j
sų bolševikėliai Būtų tiek naivūs, linkime geriausių sėkmių.
«
CMkų rankų ir vėliau pergyventi Į 447 Broadway, South Boston Į
BALIUg
kad
siųstų tuos pinigus kam ki
£]
«
»
»
<
«»
« £
Spalių 4 d.. Lietuvių Katalikų visokių persekiojimų, tai tą suge
Nekalto
Prasidėjimo
lietuvių
I
VYČIŲ ŠOKIAI
tam, kai jų pačių padėtis gerokai
bėjo
ir
klausytojams
vaizdžiai
Federacijos skyriui vadovaujant,
įi parapijos metinis balius įvyks
suskurus, vos besilaiko, beišnauL. Vyčių 17 Algirdo kp. ren- spalių 12, nuo 8 iki 12 vai. vaka
• visi patriotingai nusiteikę South perstatyti vilniečių persekiojimus
dodami savo .jaudinimais skur
giamas “Kostiumų” balius pui re, Ęlks Bali Room Salėje. 8 Ma
drąsias kovas su persekio
Rostono lietuviai, minėjo Spalių jr
džius darbininkus.
kiai pavyko. Jaunimo prisirinko gazine St., Cambridge, Mass. Vi
d d. — Vilniaus užgrobiroo'dfenį. tojais lenkais. Jo kalba retam a- į
(SEYMOUR)
Paskutinis kalbėtojas p. Mididelis būrys su kostiumais, kur si seni ir dabartiniai parapijie
įą dieną, Įvairiais būdais, lietu šarų neišspaudė iš akių. Klausy
Lietuvis Gydytojas
chelsonas nieko naują nepasakė.
linksmai praleido laiką. Buvo čiai širdingai kviečiami į ši ba
tojams
davė
vilties
apie
Vilniaus
viai susirinkę, prisiminė tą skau
Taipgi priskiria akinius
Pakartojo, tik daug prasčiau, sa
daug atvažiavusių ir iš kitų kuo lių.
džią skriaudą, lenkų padarytą atgavimą. Tarpais. Šv. Petro pa- I
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
vo draugų kalbėtas demagogiškas
Lietuvai ir atnaujino pasirįžimą rapijos choro grupė, vadovaujant , nuo 2 iki 4 popietų, nuo 7 iki 9 vak. frazes ir kvietė bendrafrontieeiųs pų, kaip tai: tVoreester, Provi- Į Šis balius tai metinė cambriddence, Latvrence, Nonvood, Cam I geiečių puota, kurion suėję, kaskovoti iki toji skriauda nebus a- R. Juškai žavinčiai sudainavo ke
lįsti visosna organizaeijosna, rin
Tel. South Boston 2712
bridge ir kitų kolonijų. Už gra i met, gražiai laiką praleidžia, pa
letą tautinių dainelių. .Jų tarpe i
{įtaisyta.
kti valdybosna tik savus raudo
534 East Broadway,
žiausius ir už juokingiausius kos sivaišina viens kitą; atnaujina
Lietuvos himną, ir “Mes be Vilnus žmones.
SOUTH BOSTON, MASS.
t Po pietų. Municipal building i niaus Nenurimsim”. Pastarąją
tiumus buvo duotos dovanos. senas pažintis bei užmezga nau
Beje, dar buvo mitingo progra
salėje, susirinko beveik tūkstan- dainuojant, publika, sekdama vil
Pirmą dovaną laimėjo: P-lė Si- jas. Jaunimui gera proga pra
IUI
ItMMMMtlMMtl]
3'
moje
ir choro muzika, tačiau ir
4f>
. tinė minia žmonių, ir klausė Vil niečių atstovą, kaip ir Tautos ‘ Tel. So. Boston 0823
I muzika ir choras tiek mepki, kad dabraitė — Woreester, Mass.; plėsti savo pažiūras, susipažinti
niaus reikalais Įdomių patriotinių himną giedant, sustojo. R. Juška
antrą — P. Rakauskas, Ona Va- su kitais. Jaunimui balius bus
LIETUVIS DANTISTAS i
apie juos neverta kalbėti. Daina
kalbų klebono kun. P. Virmaus- ir J. Antanėlis nepaprastai Įspū
liackaitė ir Juozas Antanėlis; kolinksmiausias. Baliuje bus ska
vo apie Baikalą. Uralą ir kitas
Itio, Dr. J. Bandžiaus, kun. K. dingai padainavo “Vilniaus Kal
trečią — Jonas Romanas. Širdin nių lietuviškų valgių ir gėrimų.
raudonosios tėvynės vietas, trau
Urbonavičiaus ir svečio, vilnie neliai” ir kitą dainelę. Po kalbų,
Arti Municipal Building
Turintieji laimingus bilietus
I kė ir Internacionalą, anot dau gai ačiū visiems dalyvavusiems,
čio (Vilniui Vaduoti Sąjungos) (vedėjas Jonas Kumpa (taipgi
o ypač svečiams iš kitų kolonijų. i gaus eash pinigų $12. Mokantieji
525 E. Broadway, S. Boston |
gelio klausytojų... žydišką gies
atstovo V. Uždavinio.
Rap.
i
vilnietis) perskaitė ilgoką rezo- i
Ofiso Valandos
i gražiai šokti gaus sidabro taures,
mę, kurią vieni klausė atsistoję,
Nuo
9
iki
12
ryte
ir
nuo
1.30
iki
, liuci.ją Vilniaus reikalu, kurią su
kurias vienas geras parapijietis
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi kiti, net “Keleivio” leidėjai, su
“ŠURUM-BURUM”
sirinkusieji vienbalsiai priėmė.
sas uždarytas subatos vakarais ir sėdę.
Šeštadienį, rugsėjo 26 d. įvyko paąukavo.
Aukų Vilniaus reikalams sudėjo : nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
Nors klausytojų nen»žai buvo, Šv. Kazimiero R. K. draugijos
12-tos dieną uždarytas.
Gražus, geras eleetrikinis ra
i virš 70.00 dol.
Taipgi nuimu ir X-Ray
|
bet visi Įsitikino, kad bendra- šurum-burum, kuris sėkmingai dio, kurį A. Overka, graborius,
Tarp mažesniu aukų po 1 <iofrontininkąi eina prie bankroto. praėjo.
Draugijas vakTyha ir aukavo bus išleidžiamas. Netruks
i lerio aukojo šie:
Linkime jiems pasisekimo šioje rengimo komisija nuoširdžiai dė ir daugiau visokių dovanų.
Lietuvis Dantistas
Kun. Pr. J. Virmauskis, I)r. J.
kelionėje.
V. Anūkas. koja nariams ir visuomenei.
Visiems atsilankiusiems Trou‘* *
Landžius. K. Savilionis, K. Liaubadors Karališkas orchestras, su
; danskytė. O. Vaičiūnienė. J. Kusidedantis iš astuonių asmenų,
(GALINAUSKAS)
i drevičius. Pr. (Jerulskis. B. Meš- j
1 be
pertraukos gros. Šokių mylė
Prisiekęs Advokatas
Tel. So. Boston 2300
keliutė. A. Nevieraitė, A. Zaletstoją! galės sukintis kiek tik no
kas. A. Žarkauskas, O. Smilgienė,
414 Broadway, So. Boston
rės. Jaunime, nepraleisk šio ha.J. Glineckis, F. Pažarskis. J. KilOfisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
liaus.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
Veda visokias provas. Daro vi i monis. A. Paulauskas, A. Finelis,
Dalyvaudami šiame baliuje panuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną
N. Kavolis. P. Baltrašiūnas, A.
sus legalius dokumentus
pagal susitarimą.
gelbėsite
parapijos mokyklai.
Šįmet reikia daug naujų mokyk
817 E St. (kampas Broadvvay) Jankauskas. K. Supranavičius. A.
ėstis, A. Zapustienė, O. Bačinslai rankvedžių, o jie nepigūs.
South Boston, Mass.
RENGIA O.L.K. VYTAUTO RRĄUGIJA
Tel. So. Boston 2660
kienė. 1. Grvbaitienė, R. KlimiePageibėsite
greičiau jaunimui
Telefonas: Šou Boston 2732
nė. J. Jakimavičius. Močkapetris,
LIETUVIŲ SALĖJE, E. IR SILVER ST. 86. BOSTONE
Lietuvis Dantistas
“elub rooms” įgyti bei parapijos
Namų: Talbot 2474
A. Andriukonis, R. Černiauskai
seną skolą atmokėti, kurios jau
Pradžia 4 vąl. p. p. ir trauksis iki 12 vai. nakties. Gros
tė. J. Čekatauskaitė, J. Vaitkus,
tik apie tris tūkstančiai tėra, Todvi ojkestros. Viršutinėje salėje Al Stevens, apatinėje — Va
Tėvynės Sūnus. VI. Jakštas. ir
balninku. Bus valgių ir gėrimų. Bus duota dovaną, kurią au
dėl visus iš visur širdingai į bakojo grafe. S. Barisevičius.
2 dol. A. Bingelis.
251 W. Broadvvay, So. Boston
lių kviečia
i
Įžanga vyrams 35c., moterims 25c.
Prisidėję savo skatiku, padi Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
Klebonas — Vikaras
į«
•
t:3O Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
dinę viltį Vilnių atgauti ir pada
(GRIGALIŪNAS)
ir Komisija.
Visus kviečia KOMITETAS.
Seredomis nno 9 Iki 12 v. dieną.
rę pasauliui pareiškimą išplėsti
Subatomls
nuo
9
Iki
6
vai.
vakarė.
ADVOKATAS
• Profesionalai, biznieriai, pramonin
Vilniaus reikalu ir atnaujinę sa Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
kai.
kurie skelbiasi “Darbininke'" tik
(pagal sutarti)
598 East Broadway,
vo pasiryžimą dėl jo išl mosavimo
rai verti skaitytojų paramos.
Visi skelbkitfs “Darbininke".
SO. BOSTON, MASS. dar uoliau darbuotis ir kovoti,
Tel. 1*61
Room 3 skirstėsi patriotingieji lietuviai. Tel. Trowbridge 6330.

vių salėje įvyko komuuistų ir so
cialistų (iš “Keleivio” abazo)
“minėjimas”. Tik ne Vilniaus, o
ne, bet Ispanijos raudonųjų, rei
kalais suruošta neva prakalbos.
Toks aktualus iV dabar laikraš
čių plačiai aprašomas klausimas
sutraukė nemažai žmonių pasi
klausyti. Tačiau ne vienas klau
sytojas apsivylė ir iš salės išbėgo,
kai kalbėtojai pradėjo kalbėti ne
tiek apie Ispaniją, kiek apie ka

į

NAUJA PORELĖ

■

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

366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano |
ir dainavimo. Specia- |
les pamokas duoda |
vaikams.
Adresas:
98 Tonavvanda St.
Dorchester, Mass.
Tel. COLumbia 8053

INKSTU IR TULŽIES
NESMAGUMAI
Jei turi nugaroje skau
smą, akmenis, ir kitokias chroniškas ligas,
pasitark tuojau.
MANO TRYTMENTAI
staiga pagelbės ir prašalins visus nesmagumus.
Jei turi Bright’s liga,
cukrinę, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau-su manim.

DAKTARAI

lOPTOMETRISTAS

SPALIŲ 9 D. MINĖJIMAS

mmm mmmmmmmmmmmmmm mmmmm mm mm

mmmmm m

DR. J. LANDŽIUS

DR. M. Y. CASPER

ADVOKATAI

i
Į

DR. S. A. GAIVARISKI

JUOZAS B. GAILIUS

I—. ...............

-

Tel. 8o. Bo8ton'3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway,

---- —

Bouth Boston, Mase

•s

Buvęs.

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
, Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)
Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas

BALIUS

[COLONIAL
TAVERN1

JOHN REPSHIS, M, D.

—<>

Tel. ŠOU Boston 1437
Residence: 158 W. 7th SL
Tel. ŠOU Boston 3960
Patarnavimas Dieną ir Naktį

=

“SURPRIZE P ARTY”
(REPŠYS)
Šeštadienį, spalių 3 d., buvo su
ruošta “birthday party” panelei
LIETUVIS
GYDYTOJAS
*
rv - v
> - “ rrT
V. Žliobaitei. Šią puotelę suruošė j
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
jos giminaitis. P-lė Žliobaitė bu
vo uoli vvtS, choristė taipgi savo
278 Harvard Street,
rimtumu Įgijo daug draugų, kuri fcamp. Inman arti Centrai Sq
r*
skaitlingai susirinkę linkėjo Ve
Į
Cambridge, Mass.
|:
rutei ilgiausių metų.
Rap.

- ■

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway
South Boston, Mass.

JOHN J. GRIGALUS

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. 8. B. 1046

Dr.Grady,327BT0~^s

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

42 - ras METINIS

A. L. KAPOČIUS

....

' •

Puikiausia Užeiga
===== ,,

M

-

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,
8o. Boston, Mass.

i

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

Į

GRABORIUS - UNDERTAKER

Kurie norite išsigerti skanaus alaus ar kito
kių skanių gėrimų, užeikite į COLONIĄp TA
VERN ten maloniai pavaišins nauji patarnauto
jai, A. Samalis ir kiti.

'

0

.» f

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

2S8 W. BROADVVAY,

r♦

SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
BR0CKT0N0 OFISAS:
Tel. Brockton 4110

COLONIAL TAVERN
|

359 W
d

Intervale Street,

Montello, Mass.

I

i

3.

DARBININKAS

feyk^diepis, gpągę. $ d., 1936

gijo nuo skrandžio žaizdų,
t 6. M. Robin iš Bazouges
sirgęs nugarkaulio liga ir
taip pat Liurde išgijo.
Nors šie šeši išgijimai ir
i atrodo stebuklingi, bet gy
dytojai yra labai atsar
gūs. Po metų išgijusieji
vėl atvažiuos į Liurdą, gy
dytojai dar juos patikrins
ir tada galutinai patvir
tins išgijimo stebuklingu
mą.
| Šias žinias paduoda ang■ lų laikraštis “Universe”
Nr. 3‘47.

Kun. P. Juraičio Padėkos Laiškas

Jubiliejinis Išpardavimas

Athol, Mass., Spalių 6 d., 1936
P. “Darbininko” Redaktoriui
366 W. Broadway
S. Boston, Mass.
Didžiai Gerbiamas P. Redaktoriau:
Dabar I. J. Fox krautuvėje eina didelis kailinių Jubiliejinis Išpardavi
mas, kur galima sutaupyti daug pinigų, šiuo Jubiliejiniu Išpardavimu turė
Jei rasite galimu, prašau man leisti per Jūsų lai
kraštį “Darbininką” tarti padėkos žodi savo parapi
tu pasinaudoti lietuvės moterys ir merginos Galite pigiai pirkti: HUDSON
jiečiams ir svečiams iš apylinkės už tą širdingą pasi
SEALS, CARACULS, PERSIAN LAMBS, SILVER MUSKRATS ir kitų. Atikimą, dovaną ir vakarienę - koncertą, kurie buvo su
tėię į krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra lietuvis I. J. Fox at
rengti 27 d. ruers. man, grįžus iš atostogų. Nieko pa
stovas. Jis lietuvėms kuogeriausiai patarnauja ir pritaiko geriausios mados
našaus nesitikėjau ir nelaukiau, todėl ir išreiškimui
kailinius.
padėkos trūksta man žodžių.
Išreiškimui padėkos kaip draugijoms, taip ir at
skiriems asmenims, prisidėjusiems prie to parengimo,
KIEK DIRBA ŽMONIŲ
aš rasiu progos, bet negaliu nepabriežti, kad be para
Dresių ir Cloth Coat
LIETUVOS ŽEMES
pijiečių čia daug darbo ir triūso įdėjo Gerb. kun. J. |
Skyriuje
vis u o m e t
ŪKYJE
Bakanas, kuris mane pavadavo laike atostogų, taigi
klauskite P-lės A. Ko
jam ypatingą reiškiu padėką.
raitytės, ji lietuvėms
patarnaus
kuoširdinJei esu dėkingas parapijiečiams už tą širdingu
Lietuvos žemės ūkyje
giausiai.
mą ir jų skaitlingas dalyvavimas teikė didžiausią
dabar apytikriai dirbą 1
411 washington street
y
džiaugsmą, tai dalyvavimas Naujosios Anglijos Varmil. 300 tūkst. žmonių. Tai
goninkų Sąjungos koncertinėje dalyje buvo maloniau
apie 290 tūkst. pačių ūki
siu siurprizu netik man, bet ir visiems dalyviams —
ninkų, 595 tūkst. ūkininkų
taigi koncertinės dalies vedėjui artistui p. R Juškai, KUN. ANTANAS DUBINSKAS pas kun. I. Zimblį su dvasine pa- Dovanų buvo labai daug ir labai jos pulsas temušė 20—25 šeimų nariai, 165 tūkst.
ir nariams p. J. Tamulioniui, p. M. Karbauskui, p. A.
gelba šv. Jurgio parap. 40 valan dailių. P-no Cieilio kepti pyragai kart per minutę. Staigą nuolatiniai vietiniai sam
PHILADELPHIJOJ
Visminui, p. A. Šlaneliui, p. J. Balsiui, vietiniam var- Šios savaitės pradžioje mūsų dų atlaiduose. Grįžo pilnas £ra- buvo skanūs.
diniai ir 250 tūkst. nenuo
Liurde
nakčia
liga
išnyko.
goninkui p. J. Stačiokui ir vietiniam chorui tariu šir- geras kunigėlis Antanas Dubins žiu Įspūdžių.
Pelno nuo šio gražaus vakarė
latinių žemės ūkio darbi
2. P-lė Picard, sirgusi a- ninkų.
lio liko apie $85.00. Sekmadienį
dingiausį ačiū.
kas buvo išvykęs Philadelphijon Į
I
! per mišias kun. Dubinskas var pendicitu ir liga, vadina
Dalyvavimas Gerb. svečių - kunigų, kaip tai kun.
PARAPIJOS ŽINIOS
i
du Gerb. Klebono labai gražiai ma peritonitis. Slaugyto
A. Petraičio, kun. K. Vasio, kun. V. Puidoko, kun. A.
Pereitą savaitę visi parapijie dėkojo šeimininkėms, ypatingai
jams ji atrodė kaip mirš
Bružo, kun. J. Petrausko ir kun. J. Vaškevičiaus, ku Presenting the New 1937 čiai gavo naują lapelį užvardytą
ponioms
Giedraitienei
ir
Matelieris atstovavo Marijananoho Koleaiią. pridavė tom su
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
“Šv. Alfonso Parapijos Žinios”. nei, taipgi ir tiems, kurie duos tanti, bet Liurde apie 6Ų2
LIETUVIAI ADVOKATAI
tiktuvėm ypatingos reikšmės, taigi jiems iš gilumos
ŽINIOS susideda iš keturių pus it iai dovanas aukojo. Kunigas vai. vakaro ji išgijo.
Ofisas: SANBORN BLOCK
širdies tariu kaimvnišką ačiū.
lapių ir tiksliai primena visiems širdingai tarė ačiū ir visiems at3.
Lucija
Halary
9-rius
Washington St.
Tos sutiktuvės ilCTai pasiliks maloniu prisimini- ,
Baltimorės lietuviams ką darysim silankusiems. Klebono širdį labai i
Norwood, Mass.
metus
sirgo.
Po
tos
ligos
spalių mėn. Ne tik visos draugiš nudžiugino, kada jis pamatė to
mu. Ačiū, širdingai ačiū visiems.
Tel. Norvvood 0330
nuo 1929 m. nebegalėjo
kos pramogas ten yra pažymėtos, kį skaitlingą svečių būrį.
Gyrenimo Vieta:
Kun. P. Juraitis.
vaikščioti ir paprastu bū
bet taipgi telpa būsiančių 40 va
32 VVALNUT AVĖ.
landų atlaidi] tvarka ir atlaidų NAUJŲ CHORO NARIŲ VAJUS du maitintis.
Pasimau-:
P. S. Pasinaudodamas šia proga aš norėčiau tarti
Tel. Norwood 1020
pamokslininkai. Manoma tokių
dar kelis žodžius į narius N. A. Vargoninkų Sąjungos.
džiusi
Liurdo
šaltiny
išgi

Stanislovas (Jimmv) Jankū
ŽINIŲ lapą pasiųsti parapijie
Asmeniškai man pirmą kartą teko matyti juos išoilnas, Šv. Alfonso Choro pirminin- jo ir gali vaikščioti. Po iš
čiams kas mėnesį.
dant koncertą. Aš buvau girdėjęs iš kitų, kad ciklas
■ kas sumanė naujų jėgų prisitrau gijimo ją apžiūrėjo daug
jų koncertų, duotų eilėje lietuviškų kolonijų, praėio
kti prie choro. Jis pasiūlė dova gydytojų, jų tarpe du BorREAL ESTATE
KAS NAUJO?
INSURANCE
nų iš choro iždo tiems, kurie iki
su geriausiu pasisekimu taigi, išgirdus juos asmeniš
deaux profesoriai, peršvieC0NSTABLE
Kaip kurie atsilankė j gerb.
spalių 24-os, 1936, prikalbins
kai, nesistebiu jų pasisekimu. Aš patarčiau N. A.
Sustirę
of the Peaee
tė
rentgeno
spinduliais
ir
Klebono kortavimų vakarą, taip
daugiausia naujų narių. Pereitą
Visokios rūšies apdrnnda ir tei
Vargoninkų Sąjungai, žinant jų gerus norus ir turint
tie, kurie dalyvaus TRINTINIŲ
singas patarnavimas.
savaitę teko matyti nemažai nau ligos nesurado.
FAI>A RADIO
omenyje neginčijamus talentus, greitu laiku paruošti
vakarienėje negalės atsigerėti
E.
Broadway. So. Boston
598
jų
veidų.
Tikimės,
kad
šis
suma

Tube *Universal Superheter<»4. Boisgnerin iš Caen,'
kokią operetę ar kitą kokį muzikalu veikalą ir su juo Gdyne
mūsų parapijinės salės atnaujini
Tel.
Šou. Boston 1761
wjth 8 tube performanee,
apvažiuoti lietuviškas kolonijas; aš manau pasiseki Tunes American and Police broad- mais ir pagražinimais. Nuo lubų nymas turės milžinišką pasiseki sirgo vidurių plėvės džio
Residence:
mą.
Built-in Antenna; Illumina120 Marine Rd, So. Bostor
mas tam būtų užtikrintas. Jei tas sumanymas būtu casts.
iki grindų viskas tik šviečia tik
va
ir
Liurde
išgijo.
Choras stropiai ruošiasi prie
Aeroplane Dial: 5 in. AcoustiNamų tel.: Šou. Boston 2483.
įgyvendintas, aš pirmutinis kviečiu į Atholį. K. P. J. ted
blizga. Baltimoriečiai tikrai gali
callv fitted Dynamic Speaker. Bute
40 Valandų atlaidų ir baigia pra
5. Miglis iš Nenejan iš-!
VValnut Cabinet.
didžiuotis savo parapijos svetai
mokti naujas mišias, kurias tuo
ne.
L St. LIQUOR STORE į
KAINA $24.95
laiku pirmą kartą giedos.
I

SVIES & SYKES

JADA

RADIO

BR0N1S KONTRIM

•v

i

į
į

A. A. ADOMAS REMEIKIS
Po penkių ar daugiaus metų
Ugos galutinai Dievas pasiėmė
pas save a. a. Adomą Remeikį.
Kadangi velionis visuomet buvo
geras ištikimas katalikas, tai ir

buvo palaidotas su šv. mišiomis
ir kitomis bažnytinėmis apeigo
mis, trečiadienį, spalių 9 d. Pali
ko nuliūdime savo žmoną ir sū'nų Antaną. Teilsi Viešpaties raįmybėje užbaigęs savo žemės vargus!

BROCKERT’S ALE

I
|

FADA MODEL 26OV
<> Tul>e *l'niversal Sujierhetero<lyne in Ivory Plastic cabinet
Tnnes American and Police Broad<-axts. 8 tube performanee: built-in
antenna: illuminated
aeroplane
dial: "> in. siconstically fitted <l.vnamie speaker. Size: 7% in.

KAINA $24.95

ŠŠ. Vardo dr-jos vyrai priims
Naujų Mišparų mokosi vakarišv. Komuniją “in corpore” sek į nėms pamaldoms. Vargoninkas
madienį, spaliu 11 d. per mišias
(’ižauskas lieja daug prakaito,
8:30 vai. ryte. Smokeris ir susi kad tobulai išlavinti chorą.
rinkimas įvyks trečiadienį po
sekmadienio šv. komunijos. Val
MISIJONIERIUS SUGRĮŽO
dyba prašo visų narių dalyvauti.
Pirmadienį sugrįžo mūsų misiAusys.
jonierius kun. Dr. L. Mendelis,
kuris vedė rekolekcijas ir noveKLEBONO KORTAVIMO
na pas gerai Baltimorieeiams ži
VAKARĖLIS
nomą kun. Praną Jurą. Sugrįžęs
Penktadienį, spalių 2 d., Įvyko
jis dabar imasi vykdyti sunkią
šio sezono pirmas kortavimo va
šio sezono parapijinę programą.
karėlis globoje mūsų mylimo Pa
Athena.
triarcho kun. Lietuvniko.
Tuoj po pamaldų susirinko
gausus būrys svečių ir apie 9-tą
valandą visi pradėjo kortuoti.

NEPAPRASTI IŠGIJIMAI
LIURDE

i _____

T A N L E Y’ C

Telefonas: Plaza 1350.

RADIO SHOP

JONAS GREBLIAUCKAS

343 W. Broadvvay
So. Boston 0558

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

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Sullivan’s Liąuors

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brockert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

PROSPERITY MARKET
295 West Broadvvay, So. Boston, Mass.
SPECIALIS NUPIGINIMAS

1 Kv. 100 Proof Straignt 1 m. šen. degtinė $1.25
1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo.......................... $1.19
1 Kv. Straight Degtinės ................................ 98c.
1 Kv. La Corona Vyno..........................
50c.
1 Galionas 90 Proof Narraganset degt......... $3.90
\72 Galiono 90 Proof Narraganset degt......... $1.95
SPECIALIS PASIŪLYMAS
Telefonas
Vorcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

1 Gal. 100 Proof 1 metų senumo degt.

$4.50

ALAUS PASIŪLYMAS
BOSTONO APIELINKfiS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė-

Jag ir Distrlbntorins CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,

restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

Croft Cream Ale (buteliais)
Cremo
Commercial
iiavvson’s
......

3J — 25®X
tik alus.

Telephone
SO BOSTON
1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų
Agentūra.
Taisome visokią fšdirhysčlų auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street
ir E Eiehth St
6OUTH BOSTON. MASS
'oe Kapatiniui* ir Peter Trečiaktu
savininkai

Parduodam geriausius ivai- t
rių rūšių TONIKĄ, DEG- 1
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
(
Visokiose {talpose: Bonkoms,
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
S. firmų ir užsienio, pasirinkimas didžiausias ir įvairiausias.
POKILIAMS,
VESTUVĖMS,
NAMUOSE VAISEMS ir BALTAMS. Specialiai kainos sumažinamos. Pristato™ greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

7
t
a
/
\
1
(
j
/
1

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS. Į

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

M. Fenaut pernai, turedama 21 m. amžiaus, atvy
ko į Liurdą sunkiai sirg
PERKINS SQ.
dama dėl skrandžio žaizdų POVILAS BUSHMANAS
CASH MARKET
48 Crescent Avenue,
ir vidurių
kraujavimo.
Povilas Baltrušiūnas, sav.
Telephone Columbia 6702
Jau dešimts metų kaip ji
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
vis sirgo. Prieš važiuojant
29 Savin Hill Avenue,
K. ŠIDLAUSKAS
į Liurdą buvo jai padary
DORCHESTER, MASS.
918 E. Broadway
ta operacija, bet tas ne
45 Hampden St.,
Tel. SOUth Boston 9367
pagelbėjo ir jos būklė bu
Pristatau Ice Creamą ir užkan
Tel. HIGhlands 4855
džius piknikams ir visokiems
vo beviltiška. IšsimauR0XBURY. MASS.
parengimams.
džiusi stebuklingo šaltinio
vandeny ji pagijo. Po to
pasveikimo ją apžiūrėjo aoie 40 gydytojų, bet ligos
žymių neberado. Ir šiais LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS *V. JONO IV. BL.PAĖALPINE
metais ji atvyko j Liurdą. PO GLOBA MOTINOS iVč.
DRAUGUOS VALDYBA
Patikrinę dar kartą jos •’lnntninkė — Eva Starkidenė,
Pirmininkas Juozas ftvajdMya,
801 «th St, So. Boston, Maaa.
sveikatą, gydytojai rado, 625 E. 8th St, So. Boston, Maga.
Vlce-Pinn. Jonas Galinta,
Tel. So. Boston 1298
kad ji tikrai išgijusi ir Vlce-plrm. — Ona JaaklenA
78 Marine Rd, So. Boston, Maaa.
RaSt Jonas Glineckla.
kad tas išgijimas gamti 1428 Columbia Rd., S. Boston, Maga. Prot.
5 Thomas Pk„ So. Boston, Maaa.
RaSt — Ellzabeth Ozalla,
Fin. RaSt Aleksandras Ivaška,
niu būdu neišaiškinamas. »*rot
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Tel.
ŠOU
Boston
9282
Šią vasarą tarp stebukIždininkas Pranas Tuleikls,
RaSt — Marijona MarkonlntS,
109 Bowen St, So. Boston. Maas.
1 ingai išgijusių minimos -'‘in.
29 VVhipple Avė., Rosllndale, Maga. 1 Maršalka Jonas Zaikis,
Tel. Parkway OKAW
7 Wlnfleld St. So. Boston, Mass,
šešios pavardės:
•ldlnlnM — Ona Staaiuliuta,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
1. P-lė Broinat, kuri ne 105 West 6th St, So. Boston. Maaa. čią nedėldlenĮ kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492
— Ona Mizgirdlenė, galėjo vaikščioti jau 18 (Varkdart
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. E. 7th St, So. Boaton, Maaa
mėnesių. Jos kelys buvo Kasos Globėja — E. jannėonlenė,
sutinęs ir sveikata tiek 1428 Columbia Rd., So. Boston. Maaa.
aavo ruairtnkimua laiko kas
sumenkus, kad vienu metu Oranglja
antrą utarnlnką mėnaalo.
— -

V•

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

DARBININKAS

Penkiadienis, Spalių 9 d., 1936

žiškos žodžiais tariant, yra ne kas kita, kaip gyvi
(THE W0RKER)
lavonai, kuriuos reikia iš
(SPALIŲ 9 d. MININT) Visam Vilniaus - Seinų mesti iš lietuvių tautos
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
Suvalkų krašte, kiekvie
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
Jau 16 metų, kai Vilnius nas to krašto gyventojas tarpo.
Šių metų vasarą pran kad daugiau jaunų komu
-------------- by -------------pagrobtas, kai gen. Zeli- gerai žino, kad Nepriklau Nei vienas lietuvis ne cūzų katalikų jaunimo or nistų rimtai pažiūrėjo į ši
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCLATION OF LABOR
gowskis Pilsudskio įsaky somoji Lietuva neatsisakė privalo abejoti Vilniaus ganizacija A.C.J.F. šven- to atsišaukimo turinį, ta
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870
mu sulaužė tik ką pasira nuo savo teisių prie to išlaisvinimu. Ankščiau ar i tė savo gyvavimo 50 metų čiau tiesiamos rankos kaAcceptance for mailing at special rate of postage provlded for in Section 1103 šytą Suvalkų
sutartį ir krašto.^Visi ten diena die vėliau — Vilnius bus Lie sukaktį; ta proga Pary- ' talikams negalima priimti.
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
netikėtai įsiveržė į Lietu non laukia grįžtant tik tuvos sostinė. Tik reikia
i ciAia Zgįuj įvyko didžiulis tos or- Tiesa, reikia visos eilės
St’BSCRIPTION KATES:
PRENUMERATOS KAINA:
. .. .kongresas.
____ gamzacijos
kurią spa ruosius krašto šeiminin savo veikimu, savo <darbu
socialinių reformų; prieš
Domestlc yearly .......................... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00 vos teritoriją,
paskubinti, jo, Vilniaus, Prancūzų katalikų jūri- nedarbą ir skurdą kovoja
Foreign yearly .......................... $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00 lių 7 dienos sutartimi pa
kus. Visi supranta, kad ir viso krašto išvadavimą.
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00
r\irr>
;
ir katalikai; jie taip pat
• i
.
. ninku J.M.C.
sąjungos, įForeign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 tys lenkai pripažino Lietu dabartinė Vilniaus - Seinų
Didziojo
karo
pabaigoje
•
-------vai. Per tą 16 metų Lietu krašto politinė būklė yra
einančios . A.C.J.F., orga- stengiasi atstatyti darbo
DARBIJTINKAS
h1!1“™
n2p^u:!nas"“pr^eša7'įg'’p^.r i vertę. Tačiau laikraštis
366 West Broadway
South Boston, Mass. va, ir iš viso lietuvių tau
tik laikina. Supranta tai
Telephone SOUth Boston 2680
ta, nepripažino smurto ga pagaliau ir pati okupaci somybę. Tačiau, ji atgavo ’ žiaus komunistai -įvairiose I pabrėžia, jog komunizmo
lios, nenusilenkė klastai ir nė valdžia, kuri nesusigy ne dėlto, kad karas buvo vietose buvo išstatę plaka- ■ principai ir iš jų iš plau
neteisybei. Nuo pat Vil veno su vietos žmonėmis, ir galiūnai kare išvargo, tus su užrašu: “Broliškas kią kovos metodai yra
niaus pagrobimo dienos kuri nėra tikra jų šeimi bet tik dėlto, kad lietuvių pasveikinimas katalikiš- griežtai priešingi mūsų
tauta jau buvo prisirengu
Sovietų Sąjunga paskelbė apkaltinimo aktą prieš lietuvių tauta pareiškė ninkė, neturi pasitikėjimo si nepriklausomam gyve kajam Prancūzijos jauni- principams ir metodams,
Zinovjevą, Kamenevą ir kitus sąmokslininkus, kurie griežtą protestą, užkėlė vi ir laikosi tik atneštų gin nimui. Lietuvos nepriklau mui”. Tų plakatų tekste Pav., komunistai skelbia
klasių kovą, tuo tarpu kai
buvo nuteisti mirti už pasikėsinimą prieš esamąją sus vartus, kuriais galima klu, stipria, didele, vietoj somybei dirbo visa lietu buvo rašoma:
buvo
pereiti
į
lenkus,
nu

“
Jaunieji
katalikai!
Mes
katalikai tiki brolišku su
bolševikų vyriausybę. Ne mums čia spręsti apie bol
laikoma kariuomene ir po vių tauta, tėvynėje esanti
ševikų teismo teisingumą. Jei sovietų valdžia mato rei kirto visus tiltus, kurie licija. Lenkija, jusdama jos dalis ir išeivijoje, visų gerbiami jūsų religinius į- gyvenimu ir ruošia tokalingu nužudyti komunizmo tėvus, tai jau jos daly mus jungė, nutraukė ir ta savo silpnumą okupuot. tuomet buvo vienas karš sitikinimus; mes, jaunieji kiam sugyvenimui dirvą,
kas. Teismo nusprendis ir kaltinamųjų nužudymas riamus giminystės ryšius, kraštuose, griebiasi įvai tas troškimas: Lietuva tu komunistai, pareiški a m Komunistai skelbia privataip pat naminis bolševikų reikalas, taigi tenka nu kuriuos lenkai mums ne riausio teroro: kalina ir ri būti nepriklausoma, ir neturį jums jokios neapy- tinęs nuosavybės panaikistebti, kad jie tą apkaltinimo aktą skelbia pasauli kartą švelniai primindavo, žudo vietos gyventojus, visi tam dirbo. Vieni dir- kantos. Kaip mes, .taip ir nimą, tuo tarpu kai katališešiolika metų eina ko likvidavo organizacij a s,
jūs norite, kad esamos są- kai stengiasi, kad nuosanėj spaudoj, tarsi pasiteisindami prieš pasaulį dėl
bo
ir
kovojo
ginklu
ranko

kaltinamųjų egzekucijos. Nužudė tai nužudė. Pasau va dėl Vilniaus laisvės. likviduoja mokyklas ir se, kiti auka ir plunksna, lygos būtų pakeistos. Kaip vybės įsigytų kiekvienas
lis nelies ašarų dėl mirties tų, kurie būdami valdžio ; Niekas pasaulyje nepa vietoj jų pribruko naujos propaganda, malda ir gy mes, taip ir jūs norit, kad darbini n k a s. Komunisjaunimas galėtų būti lais- tams terūpi žemiškasis
je kitus žudydavo. Tačiau įdomiausia tai, kad sovietų ! smerkė lietuvių kovos, tie policijos, žandarų ir ka vu žodžiu.
sa,
ne
ginklo,
bet
protesto
riuomenės. Visa tai rodo, Didysis karas praūžė. vas ir laimingas. Mus vie-. gyvenimas, — praktiškai
valdžia pasmerkia terorą. Štai apkaltinamojo akto i
ir
kultūros
kovos.
Priešin

žodžiai:
;
kad lenkų valdymas Vil Lietuva išėjo nepriklauso nija darbas, mus suveda: jie neigia antgamtinį gyper visą tą laiką pa
nedarbo skurdas, mus ak-' venimą, katalikai priešin
I gai,
®
“Nematydami sau palankių perspektyvų, jie ima- • saulis stebi lietuvių kovas niaus krašte neturi stip ma valstybė iš jo. Tačiau sima tokia pat meilė akci- gai, tiki sielos nemirtinsi už ginklo, organizuoja palepinęs teroristines gru ir moraliai remia lietuvių raus pagrindo.
už ją didesnės tautos, ku- jai ir toks pat jaunimo lai- gurnu ir mano, jog vien že
Lietuvių
tauta
stipriai
ir
pes ir paleidžia apyvarton šlykščiausią kovos priemo tautos pastangas atitaisy
rios nebuvo pasirengusios, mės idealas... Mes gyvai raiškomis priemonėmis ne
vieningai
Vilniaus
reikalu
nę — terorą”.
kurios nedirbo vienai idė trokštam visiško prancū- galima pasiekti laimės,
ti padarytą jai skriaudą.
laikėsi
ligi
šiol,
netenka
ajai,
jos paliko pavergtos, zų jaunimo susivienijimo. Laikraštis> baigdamas,
Na, jau ir “šlykščiausią kovos priemonę”. Bolše Lenkai įvairiausiais bū bejoti, kad ji laikysis tos
Laikraštis, baigdamas,
suskaldytos.
dais
stengėsi
palenkti
paMes šaukiame visam jau- _jaro išvadą, jog aukšti irV
vikams liežuvis tur būt kažkaip paslydo, nes jiems
linijos
ir
toliau.
Tačiau,
Taigi,
ir
naujieji
įvykiai,
nimui — darbininkams, ū- taurūs komunizmo sieki
kaip tik reikėjo pasakyti: “mylimiausią ir naturališ- sauiio opiniją, gražumu tik laikytis vietoje — būtų
ar
net
ir
paprasčiausias,
prašė
u grąsinte
grąsinte grąsino
grasinu ------------ .
..
. .
i kininkams, tarnautojams, mai iš vienos pusės, bet
kiausią mūsų kovos priemonę — terorą”. Taip tai P
ra-šė ir
Lietuvai,
kad
ji
pripažintų
į
permaža.
Artimoji
ateitis
normalus
gyvenimas
galės
, studentą m s, pasaulinių- materialistiniai jo princi
būtų normalu ir visiškai teisinga. Jog bolševizmo
mums
sugrąžinti
praras

kad
teroru
administracijos
liniją
tikJ
emia
įvairius
įvykius.
Lakams ir teologams: mylė pai iš kitos daro komuniz
praeitis ir dabartis koaiškiausiai įrodo 1
jie kaip tik ir [pasilaiko. Teroras buvo jų ginklas, ka- ruja siena, kad užmegstų ! W alku gah Euro- tas lietuvių tautos žemes, kite vieni kitus! Atviro ir mą itin pavojingą ir veng
da jie patys buvo tik “palepinę organizacija”. Tero artimesnius ir normalius Ir tokiais, svarbių įvykių jei tik mes būsime pasi lojalaus broliškumo ku tiną.
ras — “raudonasis bolševikų teroras” — buvo pasi ryšius su Lenkija. Nesi- momentais, lietuvių tau rengę, jei mes būsime vie pini, paduokim vieni ki
ningi ir, svarbiausia, • ak tiems ranką ir ženkim į JAU 1000-SIS LAIVAS IŠ
baisėtina jų priemonė, kada jie, pasigriebę valdžią, į tverdama nerimu ir pykta
ypatingai
turi
būti
ak

tyvūs, darbštūs.
KLAIPĖDOS UOSTO
geresnę ateitį”.
stengėsi “pagilinti revoliuciją” ir tam tikslui siundė čiu Lenkija
Lenkija^ apskundusi
tyvi,
gerai
organizuota
ir
Tokiomis mintimis va Minėtas prancūzų katali
tamsiąsias minias “likviduoti” rusų inteligentiją ir įi buvo mus Tarptautiniam suprasti, ko ji siekianti.
dovaukimės
minėdami^ kų jaunimo
..........laikraštis pa-! Rugsėjo 12 d. iš Klaipė
“buržujus”. To kruvinojo teroro metu žuvo milijonaiį ij Hagos Teismui, tačiau ir
stebi, jog galimas daiktasi, dos uosto išplaukė 1000Rusijos piliečių dažniausiai be teismo ir tardymo, o ten Lietuva buvo pripažin- Vilniaus atvadavimo rei Vilniaus nelaisvės šešio- ______________________
i sis šiais metais laivas. Įjei ir būdavo koks tardymas, tai ir tasai buvo daro į ta teisi. Turbūt, sunku bū- kalas —visos lietuvių tau liktąsias metines. Tvirtas
mas teroro metodu, nežmoniškomis kankynėmis ver l tų rasti kur nors istorijoj tos reikalas. Nei vienas tikėjimas, kad laimėsime, j ne daug tesveria. Ir Vil , plaukusių laivų šiais me
čiant kaltinamąjį prisipažinti prie primestos jam kal tokius faktus, kad dvi kai lietuvis neturi teisės pasi- ir vieningas darbas, uolu niaus nelaisvės metus tu tais tūkstančio nebuvo.
tės. Teroru ir dabar bolševikai užgniaužia Rusijos pi mynės valstybės taip ilgai traukti iš šios kovos fron- mas, savęs kaip lietuvio ir rime matuoti ne žmogaus Išplaukusių skaičius virši
liečių ir darbininkų laisvę. Teroru ir Ispanijoj jie da nesantykiautų, taip ilgai to. Vilniaus pavergimas y- lietuvių tautos gerbimas! gyvenimo matu, bet daug ja atplaukusius, nes kelio
bendra — trumpins mums kelią į. platesniu, valsty b i n i u, lika laivų kaip tik šiais
į kovotų, kad ir ne aktyvios ra visų mūsų
bar verčiasi ir žudo tūkstančius nekaltų piliečių.
tautos matu. Tuomet mes metais Klaipėdos uoste
skriauda, bendra gėda ir,Vilniaus laisvę.
kovos būdu.
Bet kada teroras nukreiptas prieš juos, tai jis
Šitas, tikrai lietuviškas visų bendras frontas tai' Tiesa, šešiolika metų turėsime daugiau energi sutiko Naujuosius Metus.
jau “šlykščiausią kovos priemonė”. Tai tikra hoten- užsispyrimas, rodo mūsų skriaudai atitaisyti. Tik praėjo. Tai daug laiko, jos, daugiau vilties ir pa Atsimenant, kad 1935 m.
totų logika: kai aš kita žudau, tai gerai, bet kada ma tvirtą prisirišimą prie sa- labai siaurų pažiūrų žmo- Daug jo žmogaus gyveni- sitikėjimo savimi.
ilOOO-sis laivas išplaukė
ne kitas žudo, tai jau blogai.
K.
Spalių
9
dieną
neliūdėkitik spalių 21 d., o 1934 m.
vo žemės, prie savo sosti- gus, tik visiškai nematąs ! me. Per tiek metų žmogus
me
ir
nenusiminkime.
Bū

gruodžio
mėn. 14 d., tad
nės ir apie milijono at- ir nesuprantąs lietuvių daug ką pergyvena, jauPažvelkite i saulę. Ji visiems šviečia, visus šildo, plėštų nuo bendro kamie- tautos gyvybinių reikalų, nas subręsta, subrendęs— kime stiprūs, vieningi ir suprantama kaip žymiai
nelaukdama prašymo ir padėkos. Taip pat ir jūs ne
darbštūs. Teisybė imūsų1 auga laivų judėjimas Klailaukite maldavimų ir pagyrimų, bet padėkite žmo no lietuvių, šitas kovos gali pasišalinti iš tos ko-'pasensta ar bent sensteri.
būdas, belaukiant kitokių vos fronto. Ir tokie, Vii- Tačiau valstybiniame ir’ pusėje, tai ir laimėjimu a-I pėdos uoste. Šiomis dienonėms gera valia — ir būsit mylimi, kaip saulė.
tautos
bejoti netenka.
mis ir įplaukiančių laivų
f
Didžiausias nugalėtojas tas, kurs nugali pats sa progų, neabejotinai stipri-! niaus laisvės nesiekiantie- kolektyviniame,
Vincas Uždavinys -skaičius pasieks 1000.
ve.
p- Lynch. na pavergtus lietuvius. ‘ ji lietuviai, prof. M. Bir- gyvenime keliolika metų'
Žemaitijoj, laužo tau šventosiose Kalvarijose, j ir čia rusui žandarui ir Muravjovo įpėdiniams Kražiuose. Aprašė, kad ir nelabai teisingai
Vincą Uždavinys.
šventoje Vilniaus žemėje, o man pačioje Lenki padirbėti, parūpo atimti Dievo namus ir lietu nes tik iš tolo sekė žemaičio lietuvio kovas dėl
bažnyčios ir laisvės Kražiuose. Iš tolo sekė ir
jos širdyje, sostinėje, Varšuvoje gatvėse kry vius sudrausti.
Suplaukė į Kražius šimtai žandarų, ir pats ne visą suprato, ką lietuvis sakė, kaip lietuvis
žius rusai laužo. Ir tave ir mane vienodai
skriaudžia. Tau kalbėti lietuviškai leidžia, bet gubernatorius iš Kauno atvyko, o Vilniaus ge- dejavo. Nesuprato, o gal nelabai ir norėjo tik
Laisvai aprašyti tikri faktai
skaityti draudžia, man neuždraudė lenkiškai neral-gubernatorius iš tolo rėmė ir pritarė rai suprasti. Ir kai po keturių dešimtų metų
kauniečio darbui. Tik žemaitis lietuvis piestu tų pačių lenkų vaikai atvertė senus, pageltu
rašyti ir skaityti, bet kalbėti draudžia...
sius lapus, kuriuose Kražių įvykiai surašyti
Vienodas mūsų likimas. Kovokime bendro priešais atsistojo:
1. RUSŲ LAIKAIS
— Neduosiu šventos vietos, neužleisiu sveti buvo, tai ėmė jiems iš tų lapų rodytis, kad ir
Dievuliau Dievuliau, kada gi mes sulauksi mis jėgomis su caro valdžia, kovokime su juo mom ir purvynom kojom bažnyčios mindžioti. lenkai broliai Kražiuose su lietuviais kovojo,
me geresnių dienelių, kada gi rusas meškinas už savo tautos ir tikybos laisvę. Mes, lenkai, Laukan iš bažnyčios! Čia mano Dievas, čia Jo nors tos kovos ten kuo mažiausia buvo.
nedraus mums Tave garbinti, Viešpatie, kada jau paskelbėme šūkį: Za waszą i naszą wol- namai. Jo garbei statyti rūmai, patys, mūsų
Šiaip ar taip, bet lietuvis ir lenkas bendrą
jis liausis mus skriaudęs, kada, ateis laisvės nosc, — už jūsų ir mūsų laisvę. Neatsilike. Ko ' tėvai, juos statėme, Dievuli čia apgyvendinome
vokime.
Laimėsime.
Laimėję
vieni
kitų
ne

jungą vilko, abudu rusą keikė, abu ruso neap
diena, kada mes galėsime grįžti atgal į užda
ir jį ginsime nuo visų priešų, kaip Dievulis kentė, nes abu juos vienodai skriaudė. Skriau
skriausime...
rytas ir atimtas iš mūsų katalikiškas bažny
Ir kyla lenkas prieš rusą Lenkijoj. Ir neat mus mūsų nelaimėse gina ir remia.
dė kūniškai, skriaudė ir dvasiškai: neleido net
čias, kada mes pastatysime nugriautus ir su
Ir
nors
prašilę
jo
kraujas
Kražantės
pakran

laužytus kryžius... Kada gi, Dievuliau, Dievu silieka nuo lenkų lietuvis Lietuvoje. Kiekvie tėse, nors skambėjo plačiai bažnyčios varpai laisvai melstis ir bažnyčias bei Kryžius staty
nas savo žemėje, kiekvienas savo šalyje, tik su
ti. Tačiau, kas su Kryžium, kas su Dievu kovo
liau!...
tuo pačiu priešu kovoja. Ir nebežino rusas, po žemaičių šalį kviesdami į kovą žemaičius, jo ir pavergtąjį skriaudė, tas nuo Dievo, nuo
Taip, dar nesenais laikais skundėsi mūsų kur reikia jam pulti, nebesusivokia, kur turi nors žuvo ir kalėjimuose puvo, bet apgynė že
tėvai, mūsų motinos. Taip skundėsi lietuviai, jis pirmiau šokti it gintis. Karia lietuvius ir maitis savo Dievo namus, apgyvendino juose Kryžiaus ir nukentėjo. Prislėgė rusus didžiau
taip pat verkė draug su mumis vieną vergijos lenkus. Kartuvėmis Muravjovas sau Koriko Dievą ilgiems amžiams ir pats sau greta baž sias vargų ir nelaimių kryžius. Ir slegia. Vai
jungą vilkdami lenkai, kurie mus vadino bro vardą ir paminklą stato, bet lietuvių ir lenkų nyčios laisvės rūmus statė. Ir pastatė... šian sunkiai slegia. Ir šaukia šiandien tie patys ru
liais. Ir gal visiškai teisingai vadino, nes ir visų neiškarta, gyvų tautų nenumarino, nes dien žemaitis laisvas, nes Dievą ir savo laisvę sai slėgėjai, kaip šaukė lietuviai ir lenkai:
mes ir jie buvome tikri vargo broliai.
Dievuliau, Dievuliau, kada gi mes sulauksi
Tas, Kurio šventąjį Kryžių niekino, laužė ir gynė...
me
geresnių dienelių, kada gi nedraus Tave
— Pažvelk, broli, lietuvi — sakė mums len griovė, tas lietuvius ir lenkus laimino, jų kan
Tai buvo prieš keturias dešimts metų. Lie
kas — pažvelk, kaip jie niekina mūsų katalikų čiose ir kovose rėmė...
tuvis tuomet neturėjo -savo rašto, neleido jam garbinti, kada mes galėsime grįžti atgal į už
švenčiausią ženklą, Kryžių... Tą patį kryžių,
Daug kryžių nugriauta, daug bažnyčių už rašyti lietuviškai ir knygas spausdinti. Bet darytas ir atimtas bažnyčias, kada mes pasta
kuriame mirė ir mūsų ir viso pasaulio Atpir daryta arba cetkvėmis paversta, bet dar liko brolis lenkas turėjo pakankamai ir raštų ir tysime nugriautus ir sulaužytus kryžius... Ka
kėjas, kuriame mirė Dievas...
graži sena Kražių bažnyčia, kur gyvena lietu knygų ir laikraščių. Niekas jam nedraudė apie da gi, Dievuliau, Dievuliau...
(Bus daugiau)
Broli lietuvi, tau laužo kryžius šventojoj viai žemaičiai, kur jie renkasi melstis. Parūpo viską rašyti. Aprašė tat ir žemaičio kovas
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VTI. Nesveikus dantis
reikalinga tuojau užpliombuoti, nes kiauri dantys
sukelia skausmus.
Vili. Tuos dantis, kurių
negalima sutaisyti, reikia
ištraukti.
IX. Dirbtiniai dantys tik
iš bėdos vartojami, todėl Nuoširdžiai reiškiame dėkingu
rūpinkis tinkama priežiū mą Švento Kazimiero Seserų Rė
ra užlaikyti savuosius.
mėjoms už surengimų pikniko
X. Neduok vai k a m s Maironio Parke, rugsėjo 20 d.
daug saldumynų. Naudin Jūsų gražus pasidarbavimas mū
giau juoda rupi duona sų naudai pasiliks mums neišdil
atbalsis Jūsų gailestingu
kramtyti, nes ji stiprina domas
širdžių. Iš širdies prašome Duos
dantis.
“Ū.” niausiojo Viešpaties šimteriopai
Dr. A. Gylys. Jums atlyginti! Lai Jojo palaima

Worcester, Mass.

I nos ligas.

III. Valyk savo dantis
prie vaikų, kad jie pamėgdžiodaini mokytųsi naudo
tis dantų šepetėliu.
IV. Valyk savo dantis
mažiausiai du kart per
dieną — rytais ir vaka
rais ir išplauk burną geru
vandeniu.
V. Kiekvienas turi turėti
savo šepetuką, kad nepla
tintų jokių ligų.
VI. Nuo antrų metų rei
kalinga 2 kartus per me
tus dantis patikrinti.

-
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SĖKMINGAS SUSIRINKIMAS
šiniai, daržovės, vaisiai,
Dantų Priežiūra
LDS. 7 kuopos susirinkimas įjuoda duoba, kalkėmis
tvko
spalių 4 d. Susirinkime da
turtingas vanduo), juo ge
lyvavo
skaitlingas būrys narių.
Sakoma, kad nuo skilvio seilėmis sumaišyti maistą. I riau išsivysto dantys ir
Dauguma užsimokėjo mokesnius
priklauso žmogaus sveika Todėl reikalinga kuo stip seilių liaukos.
Minkšta
Centrui. Rimtai apsvarsšeius kuo
ta. Iš tikrųjų, pakrikus riausiai maistą kramtyti. pikliavota duona ir saldu
pos reikalus, nutarta aukoti Tė
virškinimui, kenčia ir mū Gerai sukramtytas mais mynai dantis gadina.
vų Marijonų Seminarijos naujai
tas
lengvai
virškinamas.
sų kūnas. Virškinimo apa
koplyčiai iš iždo $10.00. P. V.
Saugok vaiką , nuo
svaiRimša vardu
kuopos aukojo
i c;ia.įiiit;i
,
4
Toliau dantys reikalingi
rato svarbi dalis yra dan
j
x
1
iv
galu,
nes
jie
trukdo
vaiko
$5.00.
Viso
$15.00.
Šv. Kazimiero
ir kalbai, iBe dantų kalba ?bendrą ,kūno
., o ,kar
tys.
raidą,
Seselėms — $10.00. Be to, nutar
Žmogus turi vaikystėj neaiški. Dantys svarbu ir
ta prisidėti su auka prie mūsų
tu ir dantis gadina.
20 pieninių dantų, o jiems veido išraiškai. Jie apsau
parapijos bankieto, kuris įvyks
Dantų priežiūra reikia
išpuolus, išauga 32 nuola goja virškinimo ir kvėpa
spalių
11 d., šv. Kazimiero par.
ir malonės seka Jūsų gražius už
pradėti
kaip
galint
ankš

vimo aparatą nuo dulkėto
tiniai dantys.
simojimus ir kilnių siekių gyve salėje.
Susiartinimo Didvyris
čiau. Sveiki pieniniai dan
Labai malonu, kad ir LDS 7
Pieniniai dantys prade oro.
nimą.
kuopa
pradėjo darbuotis. Todėl,
Seserys Bv. Kazimiero.
da šeštame gyvenime mė- , Todėl sveiki dantys rei tys būtinai reikalingi vai-Į
jeigu taip visi nariai lankysis į
(FELJETONAS)
. — Nic niezrobiš, — nunesyje dygti, o 2^2 metui kalingi skilviui, plaučiams ko raidai.
kuopos susirinkimus, tai tuomet
Dabar,, ___
sako,,visoki
susi- sprendė jis, — eisime Pa- ras.
Kas turi sveikus pieni ____
jau visi sudygę. Paprastai ir visai kūno sveikatai.
________
bus galima nuveikti daug gražių
Dažnai dantys genda nius dantis, pas tą bus artinimai esą labai madin- ieškoti į miestą. Paėjo ba Tuoj prie stalo atsirado darbų.
dantų dygimas kūdikiui
nieko nekenkia. Jei kūdi jau 2-ais — 3-iais gyvehi- sveiki ir nuolatiniai dan gi. Padoriam žmogui be joras gatve galiuką ir ma- kaškokie tipai, kuriems
susiartinimo su kitu sta~! to stovi amtmonas su li Kumialo - Kobylinskis ai
METINIS BANKIETAS
kis suserga, tai čia ne mo metais. Kiauri sugedę tys.
škino apie lenkų — vokie
čiai
gyventi
esą
nuobodoJU
aukštų
kepure
ir
užpadantys kalti, bet kas nors dantys sukelia skausmą ir
Nesveiki dantys ir ne
čių bičiulystę, perdavė šir
uždegimą.
sveika burna palengvina ka. Ot lietuviai susiartina kalyje mundure šešios ša dingiausius Vandžiogalos Šv. Kazimiero par. metinis
kita.
os įsiūtos,
bankietas įvyks spalių 11 dieną,
Nuo šešių metų pieno
Dantų gedimą galima dirvą apkrečiamoms li- šu latviais, dzūkai važiuo- Į £—
A,
gutenmorgen,
pa-|
linkėjimus,
apsikabi
n
ę
s
bažnytinėje salėje, 6 vai. vakare.
dantys pradeda kristi ir i apsaugoti rūpestinga prie- goms plėstis. Todėl nuola-į ja į pajūrį susiartinti su • nie brangus, ar taip sa- visus pabučiavo, penkis Klebonas kun. A. Petraitis ir šios
klaipėdiškiais žvejais, na
12 m. visi iškrinta. Jų vie žiūra, tinkamu maistu ir tos reikia atsiminti šios
kant, ot moža do moža... syk gėrė bruderšaftą, o parapijos .darbščiausios gaspadiir tt.
toj
išauga
nuolatiniai tiksliu gyvenimu. Visa,i 10 dantų priežiūros taisyŠi žinia netikėtu būdu — šišon pagal mano dzie- kai pasakydavo “plius- nės rūpestingai ruošiasi visus da
”, vokie^ lyvius pavaišinti skaniausiais val
dantys: pradžioj tik 28. kas kūnui sveika, stiprina i kliu:
1
pasiekė ir Vandžiogalos gorys yra ne gutenmor- ąuamperfektum
Išminties dantys išauga ir dantis. Juo turtingesnis
I. :Prižiūrėk burną ir gyventoją bajorą Kumia- gen, o trys študai po piet čiai palinguodavo galvo giais.
Z.
Žodžiu sakant, viskas ruošiama
tik 20 metais.
žemės druskomis maistas, dantis nuo pat ankstybos lo-Kobylinskį. Pirko jis — atsakė autonominis mis, išgerdavo savo stik kuopuikiausiai.
Bus dainų, kalbų,
liukus ir sakydavo “ja”.
Svarbiausias dantų už kurį žmogus nuo kūdikys- jaunystės,
krautuvėlę silkių, įvyniojo žandaras.
kurias pasakys svečiai.
davinys sukramtyti ir su lės vartoja (pienas, kiauII. Neduok vaikams žin jam į pernykštį Dzien Pol- Kumialo - Kobylinskis Įsilinksminęs Kumialoski. Parsinešė bajoras sil nusilenkė jam ir nudrožė Kobylinskis dar norėjo
NOVENA
kes namo, suvalgė, o laik stačiai į pirmutinį resto vandžiogališku fasonu pa Šv. Kazimiero par. bažnyčioje
šokti mazurką, bet čia su dešimties dienų Novena prie šv.
raštį, kaip kultūringas raną.
Į
žmogus, nutarė perskaity-; — Plusųuamperfektum,— siūbavo kojos ir jis nuĮ Teresėlės prasidėjo 1 dieną spai Jių ir baigsis spalių 10 dieną. Šv.
ti. Slebizavoja bajoras ga- tarė jis įėjęs panelei, — griuvo asloje.
i Rožančiaus pamaldos kiekvieną
Likusios
programos
dašnaps
ir
uber
alles.
zietą ir randa, kad lenkai
- Kobylins- vakarą vis, mėnesi 7:3() vakakažkada susitaikė su vo i Nustebusi padavėja įpy lies Kumialo neatsimena.
! rais ir sekmadieniais po mišparų,
______ ___
kiečiais, netgi sutartį gi lė jam stikliuką degtinės, kis tiksliai
kad
a-i^ios
parapijos žmoneliai skaitlinTruputį
atsimena,
bajoras jį išgėrė ir žiūri
miningumui pasirašė.
žandaras, paėmė jį už -ai lankosi į pamaldas. Matosi
taukštelėjo linksmas, lakiejiškus re tėjo
Psiamac!
jaunuomenės.
■frliVri tini Ir d Iri ^<3 icndinn i daugg ,iir mūsų
H1Ū
sau delnu į kaktą bajoras, veransus daro ir pagal ba frako apikaklės, įsodino į
D-s.
vežimą ir vežė ga-l
— o aš šito visai nežino jorišką etikietą norėjo mėlyną
į daboklę, o jis SVARBUS SUSIRINKIMAS
jau. Na ir baikos gi. O griebt pabučiuoti į ranką. tvėmis
garsiai
dainavo:
Ot mokad taip ėmus ir nudrožus — Arba Tamsta mokėk ža do moža, zwei “cigaren,
I r
vokiečiams palan kūmo pinigus, arba..., — užsi uber alles, plusąuamper- Pilnųjų Blaivininkų priešseimiI nis susirinkimas Įvyks penktadie
jausmus pateikšti, saky rūstino padavėja.
Donnerwetter...” nio vakare, tuojaus po vakarinių
sim, nuo visos Vandžioga — Psiamac, juk aš ne fektum,
Paskui atsimena, kad pamaldų, Šv. Kazimiero par. sa
los šlėktos ? Ot ir atlikčiau pas vokiečius pakliuvau,— gavo
niuksus pašc- lėje. Todėl visi blaivininkų nariai
tokią unijotišką misiją. nusikeikė bajoras ir me nėn, okelis
kad
išsimiegojusį
jį šiame susirinkime privalo daly
tęs ant stalo pinigą, išėjo.
Nu i pienkno.
vauti. Pilnųjų Blaivininkų Sidab
Visą pusdienį trankėsi paleido namo ir kad netu rinis
Susikrapštė KumialoSeimas Įvyks spalių 25 die
rėdamas pinigų bilietui
Kobylinskis keletą litų, Kumialo - Kobylinskis po bajoras Kumialo - Kobv- ną. Reikia iš anksto tinkamai
pasiskolino akalicoje vizi miestą; turguje nusipirko linskis pėsčias geležinkelio prisiruošti.
tines kelnes, nužibintomis atminimui molinį gaiduką, bėgiais parkulniavo į Van
Komitetas ir Rengėjai.
alkūnėmis fraką, apikak kuris pučiant pro užpaka džiogalą, atsimena kuo ai
lės dėmes nubaltino su lį, gieda; suvalgė dvi džio škiausiai, tik niekam ne
Tel. 3-5710
kreida, pasirišo krakus- vintas menkes, mėgino pasakoja.
“T.”
mečio laikų kaklaryšį, li Vandžiogalos šlėktos var
kusius ant viršugalvio du sveikinti uosto darbi
pusantro plauko sutepė ninkus, bet tie jį vos ne
Mūsų pienas ir Smetona
brilantinu ir sako saviš prilupo ir pavijo šalin, pa
užganėdina visus.
kiams: — O dabar stačiai skui bežioplinėdamas Lie
į Klaipėdą. Broliams vo pojos gatve užmynė vienai
WORCESTER,
kiečiams reikia pareikšti poniai ant kojos ir gavo Argentinos laikraštis
MASS.
draugiškumo jausmus, nu skėčiu per sprandą, vokie ‘11 Criterio” trumpai ap
tukai jam nematant iš už žvelgia Ispanijos Kat. Ba
ir...
Lį
RS. A. wants a smail Personai radio for
For radio problema likę theae. . . American— O pan Kumialo - Ko pakalio prie frako prisegė žnyčios darbą per pasta
the bedroom. Mr. B. vvants an inexpenBosch Personai Radio to thė rescue! The new
POPE OPTICAL CO.
bylinskis ant jų liežuvio popierinę uodegą ir klyk ruosius šimtmečius moky
sive sėt that will tune in foreign stations. Mr.
models offer the widest range of Personai sets
kalbėti ar moki?
pa- dami visu būriu sekė pas klų ir auklėjimo srity. f
Albert R. Barker
in American - Bosch history. 5 tube, 6 tube or
C. promised Junior a Personai sėt for his
Laikraštis
pirmiausia
pa

klausė vienas obivatelilis. kui.
Kada Jums reikalingi aki
room. Mrs. D. hasn’t room upstairs for a
7 tube models. For local and forėign reception.
žymi, kad
—
Ot
tak
štuka,
o
visoj
—
Žeby
ciebie
licha,
šitą
niai,
leiskite mums išegzami
In magnificent modern cabinetS. And as low
console . . . yet doesn’t want to miss the
išimtinai yra Bažnyčios nuoti akis ir pritaikinti aki
Klaipėdoj
tikro
vokiečio
aš
buvau
visai
užmiršęs.
sparkling brilliance of console reception.
as $19.95. Demonstration FREE! Come in!
nius. Mes padarome dirbtinas
Paieškokite man kokią taip ir negali rasti, — gal nuopelnas, jei šiandien akis.
ispanų kalba
tapusi
I nors vokišką gramatiką, o vojo Kumialo - Kobylins
397 Main St.
Tel. 6-1944
tarptautine kalba
kol nuvažiuosiu ligi Klai- kis ir nė nepasijuto kaip
Worcester, Mass.
atsidūrė ties vienos smuk ir užima trečią vietą tarp 275 Main St. Webster, Mass.
| pėdos, tai ir pramoksiu.
visų pasaulio kalbų. Ispa
Įsėdo bajoras į vagoną lės durimis.
ir pradėjo mokytis vokie* — Ant tos zlasties reikė nijos misionieriai buvo pa
čių kalbos. Kol nuvažiavo tų kibą kokią zubruvką tys pirmieji, kurie
M. A. CIVINSKAS & CO.
Nauji
modeliai
turi
5
tūbas,
6
arba
7
tū

Mrs. A. nori Įsigyti nedidelį asmenį ra
visose
naujai
atrasto
i ligi Šiaulių, jis jau mokėjo išmesti, — nusprendė jis
bas. Su jais galima gauti kaip vietinius
dio į savo miegamą kambarį. Mr. B. nori
LIETUVIS
pasaulio dalyse, nuo Me
| “Guten Morgen”, “Ein ir užėjo į vidų.
taip ir Svetimų šalių programas. Galima
nebrangų radio, kuriuo galima būtų gauti
! Bier’*, “Donnerwetter”, li — Bier oder Schnaps?— ksikos iki Čilės, steigė Graborius ir Balsamuotojas
pirkti nuo $19.95. Ateik į mūsų krautuvę
ir svetimu šalių programai. Norint įsigyti
mokyklas ir universite
gi Mažeikių vos vos išmo paklausė vokietaitė.
340-342 Harding St. .
sausi VELTUI demonstVivirtią.
gerą ir nebrangų radio, tai geriausia nusi
tus
ko žodį “Plusąuamperfek- -— A, — sušuko jis, —
pirkti American-Boseh
personai Radio.
| tum”, o netoli Klaipėdos gutenmorgen, zwei ziga- ir tokiu būdu, išskyrus i WORCESTER, MASS.
i.
■ i
i
i,
i
i
Braziliją, visame vidurio j
Atdara
Tel.
išmoko dar “ŠnapB’\ “be- ren, alles, alles.
Dial-5-5898
žahlen’\ “zwei cigaren” ir Bematant prieš Kumia ir pietų Amerikos konti Dieną ir Naktį
I
UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
“uber alles”.
lo - Kobylinskį ant stalo nente ir Pilipinuose įvedė į
— Pradžiai užtekB, — atsirado degtinė, cigarai, ispanų kalbą. Dar šian-:
92 HIGH STREET
BOSTON, MASS.
diėn Ispanijos ordinai už
nutarė bajoras, — svarbu o panelė paklausė dar:
SAMUEL KAUFMAN,
PREZIDENTAS IR KASININKAS
jūry,
išlaiko 2823 mokyk
ne žodžiai, o nuoširdūs bi* — Sakuska auch?
VISŲ BANGŲ
Telefonas LIBerty 233*
Čiuliški jausmai.
— Tik ne sakuska, o za- las ir kolegijas, kuriose
Naujos Rūšies Radio
išlipo Kumialo - Koby konska, droga pani. Ką tu dirba daugiau kaip 30.000
AaMrfcm-Ba**
I.
oMr
ant avpHeattoni
*■ C. A. anA ffurietM C«r». _
MAGIŠKA AKIS
ordino
.
narių.
Mokinių
linskis iš traukinio, apsi pasakysi? Ji ir lenkiškai
METALINES
TŪBOS
dairė, vaikščioja po stotį moka, o aš žioplys visą skaičius josė siekia 1.806.*!
MAGIŠKI SMEGENIS
XX. .
ir ieško akimis vokiečio, pusdienį ieškojau savo 000.
CHARRON’S
Ieško bajoras ir neranda, žmonių. Ja ja, ein Bier, Profesionalai, biznieriai, pramonin
20 Trumbull St.
kurte skelbiasi “Darbininke" tik
vaikšiočja ten žmonės ir| uber alles, bezahlen, — iš kai,
rai verti skaitytoju paramos.
Worcester, Mass.
lietuviškai kalbasi.
džiaugsmo sušuko ’bajo- Vbd skelbkite “Darbininke".
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DARBININKAS .

?enk$adienjs, Spaliu 9 d., 1996
lietuviai. Pats Vysk. Hickey bū
damas
klebonu
Gillbertvilėje
bandydavo skaityt evangelijas
lietuviškai ir lenkiškai
Dėlto, kai jam lenkai pavarto
jo argumentą, jog visi lietuviai
moką lenkiškai, jis tuojaus jiems
atkirtęs: “Labai genpi, bet pasa
kykite ar visi lenkai moka lietu
viškai.” To lenkams užteko. Jie
pamatė, kad naujasai Vyskupas
supranta, kad lietuviai ir lenkai
tai ne tas pats, bet dvi labai
skirtingos tautos.
Galop parapija tapo įsteigta.
Apsidžiaugė visi tikrieji lietuviai.
Pradžia
nepriklausomybės
ir
jiems buvo sunki. Pirmi du kuni
gai, P. Vaitonis su A. Tamuliunu, neišbuvo nei po metus. Ktn>.
'
Vaitonio laiku buvo nupirkta
dabartinė bažnytėlė, tai geras
darbas, nes geroje vietoje. Kun.
Tamoliunas ją baigė rengti ir
pašventino geg. 15 d., 1921 m
Bet dalykai nėjo kaip reikiant.
Lietuviai liūdėjo, o lenkai džiau
gėsi ir šaukė “litvinus” grįžt j
uniją. Lietuviai nuo nelemtos li
nijos purtėsi kaip nuo negero
kvapo. Ir gerai padarė.
1921 m. Dievo apveizda buvo
atsiuntusi laikinai į Providencą
a. a. Julių Čiapliką. Jisai visu apaštalo uolumu tvėrėsi darbo ir
per 4 metus padarė be galo dide
lę ir gražią pažangą. Parapija
tapo sutvarkyta dvasiškai ir me
džiagiškai, žmonės linksmi, pa
tenkinti; draugijos, nedaug jų,
bet bujoja ir veikia.
1925 m., atšaukus kun. Čiapli
ką atgal AVorcesterin, provideneiečiai buvo gavę gerą mainą a
a. kun. Longino Kavaliausko as
KUN. JONAS VAITEKŪNAS,
meny. Jis energingai varė pir
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Providence, R. I.) klebo mvn savo pirmtakūno gražiai už
nas, Kunigų Vienybės Centro Iždininkas ir Lietuvos vestą darbo planą, daug praplėsVyčių organizacijos Dvasios Vadas. Jis yra nepapra damas visą veikimą savo ypatin
stai energingas ir uolus vadas, ir todėl j labai trumpa gu gabumu bei sumanumu. Jo
savo klebonavimo laiką, susilaukęs iš savo parapijie darbuotę Dievas laimino, taip
čių gausios paramos, pastatė naują gražią mūrinę i kad po 7 metų savo apaštalavi
bažnyčią ir dabar jau stato parapijinę mokyklą. Visa mo Providence. rugpjūčio 8 d..
1932 m. mirė visų gailiai apverk
išeivija, o ypač Providenciečiai džiaugiasi, kad Lietu tas, bet palikdamas parapiją ge
vos tautininkų valdžia jį ištrėmė iš Lietuvos, nes mū riausiame, esančiose aplinkybėse
sų . išeivi jo je kun. J. Vaitekūnas yra didelė pajėga.
stovyje.
T
Parapijos
tvėrime rūpinosi
džius lietuvių darbą. Jie įrodinė
daug rimtų vyrų. Vieni jų dar ir
davo Vysk. Ilarkens, kad visi
šiandien puikiai tebesidarbuoja,
lietuviai moką lenkiškai, kad jų
kiti aptilo, kiti kitur išvyko, dar
nedaug tesą, savo atskiros para
BAŽNYČIOS ŠVENTINIMO
kiti jau mirę. Tų parapijos propijos neišlaikysę; kad be lietuviu
SUKAKTUVĖS
vadu rūpesčiuose ir varguose
ir lenkų parapijos žlugs. Pasta
Sekmadienį, spalių 11 d. Šv, roji lenkų pranašystė išsipildė juos paguosdavo bei patarimais
Kazimiero lietuvių par. švęs me- Lietin iams, atsiskyrus, abi lenkų suramindavo kun. K. Urbonavi
tinęs bažnyčios šventinimo su- parapijos paskendę skolose sun čius ir kun. J. J. Jakaitis.
kaktuves.
Visi providenciečiai kiai laikosi.
Sausio 8 d., 1933 m. prasidėjo
džiaugiasi savo darbu, pasiauko
naujas skyrius parapijos istori
1919 metais, pribuvus j Provi
jimu ir to pasiaukojimo vaisiais. II
joje. Tą dieną buvo paskelbta,
Parapijos organizuoti — kurti dence J. E. Vyskupui W. A. Hi- kad parapijos skola už naują
tur būti visiems buvo ir yra sun ckey, dalykai pasikeitė lietuvių bažnyčios žemę jau buvo baigta
kus darbas, bet Dievui padedant naudai. Mat Vysk. Hickey paži mokėti ir balansas kasoje $305.no lietuvius. Kun. A. Petraitis,
mes perdaug nesiskundžiame.
21. Tuojaus pradėtas naujai baž
Čia paduosiu kelis bruožus iš AVorcesterio Šv. Kazimiero para nyčiai statyti fondas, kuris tą
šv. Kazimiero lietuvių parapijos pijos klebonas yra buvęs jo vi dieną pasiekė $1,000.00, o gegu
karu ir mokėjo gerai painfor
istorijos.
žės mėnesį jau viršijo 5,000 do
šv. Kazimiero parapija Įsteigta , muoti savo airi kleboną kas yra lerių. Ir taip iki lapkričio 13 d ,
1919 m., nors pastangos jau buvo j
1934 m. kuomet naujos bažnyčios
daromos daug ankščiau.
buvo pradėta
pamatai kasti,
Kad provideneiečių lietuvių no
fonde buvo virš $14.000. Dabar,
ras greit neišsipildė, tam buvo į
baigus bažnyčią statyti, fondas
net kelios kliūtys. Pirmoji kliū
daėjo iki 25,000.00 dolerių, o jį
tis. tai ne visi] lietuvių vienodas!
sudarė aukos ir nuolatinės para
susipratimas. Mat kai vieni, uo-j
pijos sątaupos. Visą paskolą tei
lieji rūpinosi sutveri savą para
kia gerieji parapijiečiai. Jei tie,
vilniečiai
piją.
kiti aplenkėję
kurie jau žadėjo ištesės, ir kurie
(gudeliais vadinami) tenkinosi
dar nežadėjo prisidės, tai skola
pasilikti su lenkais, o susipratulabai greit sutirps, ir provindenšiųjų nebuvo tada tiek daug. kad
ciečiai greit turės progą vėl pasi
sudarius parapiją.
rodyti su mokyklos šventinimo
Antroji kliūtis, jau didesnė.
iškilmėmis. Tas yra galima ir
tai trūkumas tais laikais lietuviui
bus padaryta.
kunigų, nes tuomet tvėrėsi para
Bet tuo dar nenžsibaigia para
pijos kasmet po kelias, o vysku-■
pijos istorija. Dabar yra stato
pai negaudavo lietuvių
ma parapijinė mokykla su rekre
jas aprūpinti.
acijos kambariais.
Trečioji kliūtis, ir tai didesnė,
Metinių sukaktuvių minėjimas
tai lenkų nenorėjimas pamest i
Prof. J. šimkevičius,
prasidės iškilmingomis šv. mišio
lietuvius parapijiečius. Dėlto len uolus ir rimtas veikėjas. Spalių mis, kurias laikys Kun. Dr. Jo
kai darė viską, kad tik sutruk- 11d. išpildys programos dalį.
nas Starkus. Laike mišių giedos
-------------------------- .................................................................................................................

ĮKAS GIRDETI.LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
i

PROVIDENCE, R. I.

Įsigykite

PILIETYBES K4TEKIZNĄ
| Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
I
Priedermes
> Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug1
»
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
?
anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

. ;

“DARBININKAS”
| 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Dain. Antanas P. Giedraitis,
Šv. Kazimiero lietuvių par. vadas
ir vakaro programos rengėjas.
rui vadovaujant, dainuotų.
Be to, bus proga išgirsti mūsų
garsiausius solistus ir solistes ir
jaunus šokėjus — iš kurių tiki
mės gauti nors vieną Fred Asteir ir Ginger Rogers.
Beje, patariame visiems ateiti
anksti, nes jei netilpsite svetai
nėje (ko mes tikimės), tai nesi
gailėkite. Antrą kartą nebus vai
dinamas.
Žinovas.

ATHOL, MASS.
SUTIKTUVIŲ VAKARIENĖ
Rugsėjo 27 <1. įvyko Šv. Pran
ciškaus lietuvių par. svetainėje
parapijiečių surengta sutiktuvių
vakarienė, savo gerbiamą ir my
limą kleb. kun. P. Juraitį pager
bti, kuris neseniai grįžo iš Lietu
vos. Žmonių buvo tiek daug, ka i
nebetilpo į svetainę.
Kleb. kun. P. Juraitis atėjo į
svetainę lydimas svečių kunigų.
Žmonės aplodismentais sveikino
savo kleboną. Vakarienė buvo
šauniai surengta. Pasistiprinus,
pradėta koncertinė programos
dalis. Pirmiausiai vietinis choras,
vadovaujant muz. p. Stačiokui,
sudainavo dvi daineles. Po to N.
A. Vargonininkų choras, vado
vaujant muzikui R. Juškai, su
dainavo keletą dainelių. Dalyva
vo šie vargonininkai: R. Juška,
iš Boston; M. J. Karbauskas iš
Cambridge; J. Tamulionis iš Na
shua; A. Šlapelis iš Nonvood;
A. Visminas iš Lavrence; J. Bal
sis iš AVorcester. ir J. Stačiokas,
vietinis.
Koncertas vakarienės
daly
viams labai patiko. Visi pageida
vo, kad ateityje būtų vėl sureng
tas toks koncertas. Koncerto pro
grama ypatingai buvo sužavėtas
mūsų kleb. kun. P. Juraitis; jis
viešai labai išgyrė.
Kleb. kun. P. Juraitis savo il
goje kalboje pasakė labai įdomių
dalyki) iš Lietuvos.
I
Toastmasteriu buvo kun. J.
Bakanas, Aušros Vartų (Worcester, Mass.) par. vikaras, buvęs
kleb. kun. Juraičio pavaduotojas.
Užsibaigus programai,,
visa
publika sugiedojo Lietuvos him
ną.

Westinghouse Radio

The new 1937

has all these master features
Put the thrills of modom all-wave reccption
literally at your finger tips . . . with the new
1937 West£nghcrasc! It’s the radio you’ve been
waitmg for becaast it has aTl these master-features
—all these tmdem precision developmeats—that
tnean reception at irs best-

• Precision Tuner
• Precision Eye
• Precision Hand
• AB-Metal Tubes
-

Dainos, Muzika Iš Viso Pasaulio
Nusipirkite Westinghouse Radio nau
ją 1937 modelį, kuriuo galima pagauti
programa iš visų pasaulio kraštų, šio
Radio yra labai malonus tonas, kuris pa
traukia kiekviena ausį. Jis turi visus

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street

Samuel Kaufman,

Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

vairenybės. Jeigu tą dieną pasi
taikytų blogas oras — jei lytų ar
snigtų — visvien jautis bus kepa
mas ir vietos salėje bus valgo
mas. Bus dar ir kitokių pramo
gėlių.
Tai rengia Šv. Rožančiaus Drja, tačiau visą pelną skiria baž
nyčios naudai. Taigi prašome da
NEGIRDĖTAS — NEREGĖTAS lyvauti tame parengime.

GARY, INDIANA.

Tokis įvykis pasireikš Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje atei
nantį šeštadieni, spalių 10 d.
Rugsėjo mčn. pabaigoje Šv.
Kazimiero parapija turėjo savo
didysis
choras,
vadovaujant lote kamivalą. Bet jojo užbaigos
dain. Antanui P. Giedraičiui, ne nebuvo. Taigi dabar, spalių 10 d.
seniai atvykusiam iš Chicagos. jisai užsibaigs. Bet kaip? Tai bus
Taipgi giedos solo p. Anėlė Cis- didžiausio jaučio kepimas, čia.
kevičiutė, Ona Lukošiūtė. B. Ba Garyje, dar tokių šposų nėra bu
cevičius ir Antanas P. Giedrai vę. To kepimo ceremonijos prasi
tis.
dės 9 vai. iš ryto. Dideliame su
Iškilmių užbaigimui, vakare y- kurtame lauže tam tikrai paga
ra rengiamas juokų
vakaras mintuose įtaisuose bus kepamas
“1936 m. Minat ralis”. Bus daug ,ta« milžinas. Bus vartaliojamas į
juokų, malonumo ifr įvairumo. kairę ir į dešinę, augštvn ir že
Dain. Antanas P. Giedraitis pa myn, tiesiog ir atgal. Mat, reikia
taria visiems prieš sekmadienį taip daryti, kad viena jojo pusė
gerai savo balsus palavinti, kad nebūtų per juoda, gi antra per
galėtumėte gerai dainuoti, nes balta.
; jis ne tik chorą diriguos, bet
Kepimas tęsis tol, kol specia
i praš/s, kad ir visa publika, cho- listų —kepėjų bus pranešu, kad,

Boston, Mass.

“Jau prašome, sveteliai, prie ska- Į Dr. Draugeliui Taipgi prie kiek- nušauskui ir dain. Marijonai Ja
i vieno stalelio laimėjusieji “Bun- nušauskienei, dėl mirties jų myli
naus užkandžio”.
mo sūnaus ir mūsų choristo - dai
Taigi ateinantį šeštadienį, 1390 j: co ” gavo dovanas.
Tarpe kitų svečių dalyvavo dar nininko, a. a. Raymondo, kuris
W. 15-th avė. ant Šv. Kazimiero
par. pleciaus būriais renkasi pa ir Gim. Pan. Švene. par. klebo netik šeimynoje, bet ir mūsų tar
rapijiečiai, svečiai iš apylinkės ir nas ir LRKSA Dvasios vadas, pe paliko didelę tuščią vietą.
tolimesnių vietų pažiūrėti tos į- kun. A. Baltutis, kun. P. Kataus- GIM. PAN ŠVČ. PAR. CHORAS

Kun. J. Bakanas, kuris čia gra
žiai darbavosi kun. Juraičiui iš
vykus j Lietuvą, jau grįžo į
Worcesterį.
Atholietis.

ĮVYKIS

moderniškiausius viršui paminėtus įtai
sus. Ateik į mūsų krautuvę šiandien —
pamatyk ir pasiklausyk kaip malonus
yra jo tonas.

J. B. Tututis.

GHIGAGO, III

kas. Centro pirm. Red. L. Šimulis, Chicagos Apskr. pirm. J.
Mickeliūnas, Apskr. raštininkas,
, lg. Sakalas su žmona, kandidatas
'į teisėjus Municipal Court’o, adv.
*John T. Zuris su savo kompanijos manedžeriu, Al G. Kumskis,
Dr. Drangelis, dain. ir varg. K.
Sabonis su žmona, pp. J. Kazanauskai, p. Jasnauskienė, p. KlikiHiienė, ir daug kitų. Visa pub
lika sudarė iš Chicagos lietuvių
inteligentų.

i

WESTFIELD, MASS.

BAZARAS
Spalių 9, 10 ir 17 d.d. įvyksta
parapijos metinis bazaras, Šv.
Kazimiero dr-jos salėje, Bus muzika šokiams. Klebonas kun, V.
Puidokas kviečia visus parapijos rėmėjus atsilankyti, Kadangi
darbai Westfielde gerai eina, tikimės, kad šių metų bazaras la
Baigiant žaidimus pakviestas bai pavyko.
Chicagos Apskr. pirm. J. Micke- |
Jurgis Jonas.
liūnas, kuris savo kalba priminė
LRKSA organizaciją ir vardu Į Profesionalai, biznieriai, pramoninChicagos Apskričio dėkojo vi- kai, kurie skelbiasi Darbininke” tiksiems už skaitlingą atsilankymą, >«1 verti skaitytojų paramos,
o ypatingai p-lei Lukošiūtei, jos j v1mI «kelbkitė« “Darbininke”,
tėveliams ir p. Mickeliunienei už
sunkų pasidarbavimą.
Po žaidimo ir skanių vaišių,
grojo lietuviška muzika. Visi
linksminosi sudarydami lietuviš- 1
kus ratelius, šokdami polkutes, ir j
gražiai dainuodami.
Lauksime daugiau panašių va
karų !
RAP.

ŠAUNUS LRKSA VAKARAS
CHICAGO, ILL. — Spalių 3
d., pas p-lę Ievą Lukošiūtę įvy
ko nepaprastas “Buneo” ir kortavimo vakaras, LRKSA Cbicagos Apskričio naudai. Padaryta
gražaus pelno.
Dalyvavo daug svečių, vietinių
ir iš tolimų. Vakarą gražiai vedė
pati p-lė Lukošiūtė. Buvo daug
dovanų. Pirmą p. Andreliūno do
vaną laimėjo p. Balauskas iš
Brightonparko. Antrą dovaną —
“Permanent wave” suteikta Carolyn’s Beauty Shop, gavo p.
Peterman. Moterų “Door prize”
UŽUOJAUTA
Reiškiame širdingiausios užuo
laimėjo marketparkietė, p. K.
Mikuličienė, o vyrų prizas teko jautos jausmą mūsų varg. B. Ja-

Penktadienis, Spalių 9 d., 1936

DSRBININKSS
' skutines novenos dienas Šv. Ko
muniją’ kasdieną priimdavo apie
200 asmenų; tikrai gražiai pasi
naudojo Dievo malonėmis.

■y

■n

Detroito Žinios

žančiaus pamaldų giedos Sodali
cijos chorąs, o penktadienių —
didysis choras.
Pereitą savaitę šios parapijos

gerą yra padaręs.
ŠV. PETRO PARAPIJA
I
svarstyta, daug galvota, daug nu
klebonas lankėsi Šv. Jokūbo pa
BINGO
Lietuviai,
kuriems
laikas
lei

tarta ir daug pažadėta- Rodos,
Šeštadienį, spalių 17 d. įvyks
rapijos bažnyčioje, savo buvu
Merginų Sodalieeių dr-ja baž
džia, spalių 17 d. turėtų dalyvau
visi pasirįžo sustiprintomis jėgo
nepaprastas apvaikščlojimas. De
sioje parapijoje, kur Sutvirtini
ti tose iškilmėse, nes tai yra gar
DARBAI IR STREIKAI
mis ateinančiais metais visus nu- nyčios naudai turės mokyklos sa troito miesto
rotušėje
(City
mo
Sakramento teikimo apeigo
bė kiekvienam katalikui. Mini
Jau su virš keturios savaitės i tarimus griežtai įvykdinti ir to gėje bingo, spalių 11 d. — SekmaHali) yra pastatytas stovylas
se pasakė pamokslą. Jam buvo
7:30 vai. vak. Sodalietės
mas garbingas asmuo ne kardu,
kaip Shenandoah skerdykla “A- kiu būdu siekti Rėmėjų organi- ■dienyj,
i
a. a. kun. Riehard Gabrįel. Jis
pardavinėja bilietus iš anksto,
bet meile ir gerais pavyzdžiais ten malonu praleisti keletą va
batto ir Co.” nedirba. Skerdykla I zacijos tikslo.
buvo pirmasis vadas šioje apylin
landų, nes ten jis praleido gra
užsidarė dėlto, nes darbininkai
Visų pirmiausia nuoširdžiai dė- Kaa toji pramoga gerai pasisek- kėje kultūros ir tikėjimo plati tiek daug yra padaręs.
žiausias savo gyvenimo dienas.
reikalavo padidinti mokesnius. • kojame atstovams, kurie nesi- . llI*
nimo darbe. Visi žmonės labai
Parapijos paskutinio šių metų
Vedėjai aiškinasi, kad kelti mo gailėjo kelionės lėšų atvažiuoti iš i
garbingai apie jį atsimena ir pikniko dienoje lijo. Bet parapi t
Šią savaitę šios parapijos kle
MIRUSIEJI
kesnius negalima, nes neša nuos 'tolimesnių kolonijų; taip pat e-1
gerbia.
ja nuostolių neturėjo, nes visas bonas lankėsi Šv. Jurgio parapi
tolius. Darbininkai su skerdyklos šame dėkingos vietinių parapijų
Praeitą savaitę palaidojo a.a.
Taigi a. a. kun.. Riehard Ga- piknikas buvo perkeltas į para joj, Raginau*, Mich. Ten laike at
vedėjais tebeveda derybas, bet i- ; atstovams ir svečiams; visiems Į Eleną Aleksiūtę, 10 metų am briel atminti ir pagerbti rengia
pijos svetainę, kur gana gausus laidų pasakė pamokslą. Nors Sa
ki šio! dar vis neprieita prie su , dalyvavusiems Seime už įteiktas žiaus, ūkininko dukrelę, kuri ū- mos nepaprastos iškilmės, kurios
būrys žmonių linksmai laiką pra ginaiv yra maža lietuvių parapi
sitarimo. Gaila, nes virš 100 dar arba atstovaujančios draugijos mai apsirgo ir greit pasimirė.
prasidės iškilmingomis šv. mišio- leido, ir parapijai liko nemažai ja, bet kuli. S. Kučui sunkiai dir
bininkų liko be darbo.
aukas. Negalime pamiršti ir tų
Julius Žilinskas, 26 m. amžiaus, mis šv. Aloizo bažnyčioje. Po pa pelno. Parapijos darbininkai sun
bant ten viskas yra gražiausioje
Shenandoah “Dress Factory” ' parapijų, draugijų ir asmenų, ku- užnuodijo kraują ir ūmai pasi maldi! įvyks paradas, kurioje da-j
kiai darbavosi, bet jie to nepai ir geriausioje tvarkoje. Malonu
darbininkai išėjo į streiką, Jau 1 riems aplinkybės neleido daly mirė; jo laidotuvės buvo labai lyvaus visi, katalikai ir nekatali-Į
sė, nes matė, kad viskas gerai lankytis tolimesnėse lietuvių ko
antra savaitė kaip nedirba ir ne vauti, tačiaus prisidėjo gausio paprastos; buvo tik atlaikytos kai, ir Detroito miesto viršinin-j
sekasi. Visįems darbininkams pri- lonijose.
susitaiko. Šioje dirbtuvėje dirbo mis aukomis — ir jums karštai mišios ir neskambino varpai, nes kai. Visi atiduos pagarbą a. a.
klausi nuoširdi padėka, taipgi ir
apie 100 darbininkų — daugiau dėkojame. Centro valdyba už jis gyvas būdamas nėjo į bažny kun. Gabriel, kultūrintojui, kuris
dalyvavusiems.
Jaunimo draugija nutarė įvyk
sia merginos ir moterys.
gražią darbuotę praeitais metais , čią ir neatlikdavo velykinės išpa šiam miestui kuriantis tiek daug
dyti
vakarėlį spalių 13 d. Rengė
Dovanas laimėjo šie: JI. Zelnįs
irgi upžsipelnė mūsų padėkos.
žinties.
Koresp.
— No. 1546; J. Bražinskas — jai kviečia į t, vakarėlį visus aNOVENA UŽSIBAIGĖ
Lai gerasis Dievas kiekvienam i
mokyklai daugybę suolų. Negana
No. 59; J. Rodutskis — No. 1932. t teiti. Rus išdalinta labai puikios
Pereitą penktadienį lietuvių ir kiekvienai mūsų Rėmėjai atly- ;
to, tūlam miestelyje, šalia Minerdovanos. Tai bus kortavimas ir
bažnyčioje užsibaigė novena prie gina ypatingu būdu už pasišven- |
svillės, p. Dando savo įteikme yPer visą spalių mėnesį mūsų kaųlukų ritimas.
Šv. Teresėlės. Novenos pamaldose rimą, už aukas, už naudingus į-|
Netrūkus įvyks rinkimai. Tiems ra aprūpinęs vietas net penkiems parapijos bažnyčioje kalbamas
Žmonės labai skaitlingai dalyva- nešimus, už gerus norus ir kil
rožančius antradienio ir penkta
i balsavimams besiartinant, politi I lietuviams mokytojams.
Šiais metais Jaunimo draugija
vo. Vakarais bažnyčia buvo be- nius darbus mūsų Kongregacijos Į
Taigi
balsuokite
tiktai
už
tuos,
kieriai vis smarkiau darbuojasi,
dienio vakarais. Buvo skelbta turi du rateliu lietuvių boilerių
veik pilna. Penktadienio rytą, gerovei. Seselės išvien darbuosis
i ir visur virte verda politinės ko- kurie daug gera yra padarę lie trečiadienio vakarais, bet klebo organizacijoj. Pirmame ratelyj ykadangi tai buvo pirmas mėnesio su jumis ir stiprins jūsų pasirįži- ■
Kapsas j nas turėjo išvažiuoti į atlaidus,
; vos. Kaip respublikonai, taip ir tuviams.
ra šie: Kapitonas A. Svenderis,
penktadienis, tai pirmose Šv. Mi mus savo nuolatine malda.
—
demokratai
tikisi pasidžiaugti
tai įvyksta antradienio vakarais, G. Bražinskas, A. Litvaitis, C.
šiose suaugusiu žmonių ir moky
Gilią padėką reiškiančios,
Šio miesto kaimyninėje koloni-; vietoj trečiadienio.
blizgančia pergale, bet lemiama
Svenderis, A. Jusaitis; antrame
šv. Pranciškaus Seserys.
klos vaikelių prisirinko pilna
kova įvyks tik lapkričio 3-čią <1. joje Oru igsburge. rugsėjo 27 d.'
Rožančiaus pamaldos yra svar ratelyj — Kapitonas V. Malinsbažnyčia ir beveik visi ėjo prie
; Vis dėlto Minersvillės lietuviai I įvyko Šv. Vardo draugijos pa-; bios kiekvienam katalikui. Taigi kis, S. Vasiliauskas, M. Šervydis,
Šv. Komunijos. Labai gražų įspū
| šįmet turės puikios progos bal maldos ir procesija, kur dalyvavo' patartina visiems ateiti ir pra- P. Litvaitis, J. Zimuickas. Iš vi
dį darė mokyklos vaikelių giedo
suoti už vyrą, kuris visuomet bu- ir šio miesto Šv. Vardo draugi-; leisti pusvalandį bažnyčioje, nes so yra 16 lietuvių bowlerių rate
jimas.
I vo ir yra lietuviams palankus. jos. Dalyvavo ir lietuviai, vado rožančius yra galinga malda.
lių.
I
NOVENA
I Nors ir ne lietuvis, tačiau dauge- vaujant kleb. kun. K. KlevinsŠv. Bernardas sako, kad nėra I
PROFESIJONALAI
I
Žmonės, kurie išsitraukia iš
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijoj ; lį kartų jisai ištiesė mūsiškiams kui. Pamaldos įvyko šv. Francis- j žinoma, kad malda į Kristaus
Shenandoah lietuviai susilaukė
Motiną praeitų neišklausyta. Tai bažnytinių draugijų labai dažnai
buvo laikoma novena į Šv. Tere- ' pagelbos ranką. Tas žmogus yra kaus našlaityno koplyčioje.
dar vieno profesionalo asmenyje
Pamaldose dalyvavo daug ku gi visais reikalais kreipkimės nueina blogu keliu. Laiminga ta
sų, Kūdikėlio Jėzaus. Pamokslus i visiems žinomas — Juozas P.
Dr. Stanulionio. Dr. Stanuliomis
kiekvieną vakarą sakė ir novena I Dando, kandidatas i valstybės nigų. Procesija buvo didinga ir prie Kristaus per Jo Motiną, mū-' parapija, kuri turi stiprias baž
baigė medicinos mokslus apie 4
jaudinanti.
Pamokslą pasakei su l'žtarytoją. kalbėdami rožąn- nytines draugijas. Tose draugi
vedė patsai klebonas kun. dr. J. j senatorius.
metai atgal ir išlaikė valstybi
Monsig.
Jamcs
E. Heir.
jose niekados nėra pagundos prie
Kai
šv.
Pranciškaus
mokykla
B. Končius. Žmonių prisiringdanius kvotinius, bet ofiso neatidaKaunierius.
Antradienių vakarais laike ro- blogo.
paaukojo
vo bemaž pilna bažnyčia: per pa- ' buvo pastatyta
rė iki šiol. Jis dirbo Ashland
Statė ligoninėje, kad pagilintų
savo mokslą, ir gautų daugiau
patyrimo. Pažymėtina, kad Dr.
Staniulionis yra praktikuojantis
katalikas. Iš dentistų daktarų
praktikuojanti ir uolūs katalikai
yra Dr. Kazys Kalinauskas ir Dr.
Lukošiūnas (Lueas). Taigražus
pavyzdy? ir kitiems m ižų proi’e-

SHENANDOAH, PA

ŠVEDŲ AMERIKOS
MNIU
,

(Per Gothenburgą, Švedija)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivą išplaukimai iš N. Y.
KUNGSHOLM---------- SPALIŲ
21
GRIPSHOLM----------- SPALIŲ
29
DROTTNIN’GHOLM—LAPKRIČIO 19
GRIPSHOLM------- GRUODŽIO 8

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

154 Boylafon St., Boston, Mass.

MINERSVILLE, PA.

MT. CARMEL, PA.

sionafams.

“

<
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PITTSBURGH, PA

Tai Lengvas Užsirūkymas!

PAVYKĘS VILNIAUS UŽGRO
BIMO MINĖJIMAS
Spalių 4 d. piliečių salėje įvy
ko K. Federacijos apskrities su
rengtas Vilniaus užgrobimo mi
nėjimas įvairia, turininga progra
ma. Dalyvių buvo pilna erdvi
•salė — drąsiai jų buvo per 500.
išplatinta daug Vilniaus pasų ir
ženklelių.
Programą pradėjo apskr. pirm.
J. Tomkevičius. Vedėju pakvies
tas K. Vaišnora. Lietuviams la
bai palankią kalbą pasakė mies
to solicitorius Zovkovitz.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo
.Juozas B. Laučka, atvykęs
Laivrenee, Mass.
Koncertinę programos dal. i
pildė Seselių Pranciškiečių aka
demijos orkestras ir choro ir K.
Federacijos apskr. jungtinis cho
ras. p. Medonio vedamas.
Minėjime dalyvavo visi Pittsbnrgho ir apylinkės kun.-klebo1 ai; J. Vaišnoras — apskr. Dva
sios Vadas, J. Misius, M. Kazė
nas. A. Jurgutis (Bridgeville),
E. Vasiliauskas (Homestead) ir
Seselių Pranciškiečių kapelionas,
kun. J Skripkus.
Salė buvo papuošta Lietuvos
ir Amerikos vėliavomis ir gėlėB. P.
mis.

PADĖKA ŠV PRANCIŠKAUS
VIENUOLIJOS RĖMĖJAMS
Reiškiame nuoširdų ačiū vi
siems Šv. Pranciškaus Vienuoli
jos Rėmėjų atstovams, gerada
riams ir svečiams už skaitlingą
dalyvavimą 5-tame Seime, rūgs.
-27 dieną.
l.štikrųjų nesitikėjome susilau
kti tokio didelio būrio veikėjų iš
Chicagos ir visų lietuviškų para
pijų Pittsburgh'e.
šis 5-tasis Seimas visais at
žvilgiais buvo begalo naudingas.
Visi suvažiavo gerais norais, nau
dingais patarimais iš kilniais tro
škimais.
Užtaigi Seime daug

— užsitraukiate ar ne!
Džiaugsmas, kuri rasit lengvame užsirūkyme. nepri
klauso nei kiek nuo to, kokiu rūkytoju esat . . .
kaip tankiai rūkot arba kiek Luckics surūkot.
Lengvo užsirūkvmo malonumas ir žavintis gerklei
lengvumas, suteikiamas to išskirtino Luckv Strike
proceso, žinomo kaipo “It’s Toasted” — visa tai
ištikro turi jus patenkinti. Taipogi ir su Luckies
skoniu, kadangi jie yra pagaminti iš brangiausių
ištiso tabako augalo lapų — minkštu viduriniųjų
lapų. Lengvas užsirūkymas iš kvapsnąus priimnumo. Lengvas užsirūkymas malonus jūsų gerklei.

SWEEPST*KES’’ NAUJIENOS!
Išrenka

IMKIT PATARIMĄ

IŠ

TŲ

KURIE UŽSITRAUKIA
Dal tikrų rūkymo mylėtojų tų, kurio nuolatos uiiitraukia

-langvo unirūkymo švelnumai

turi ypatingų patraukimų. Bet
nor» jūs ir esat tik retkartiniai
rūkytojai, jūs atrasit lauktinų

gerkles apsaugų, langvąme
unirūkyme . . . Laėlyf

Laimejančias Dainas —«• Vyras
Užmirkta
Blanką
P-nia Joe D. Pridęjcn. Jr., ii Durham,
North CgroVna. buvo labai laiminga
moterimi, kada ji išgirdo, jog dainos
kurias ji išrinko Jūsų Lucky Strike
“Svreepstakes” laimėjo. Bet kaip ji
rašo: “Dabar ai esu labai ant sava vyęo
pikta, kad užmiršo išsiųsti mano
laimėjimo blanką. Dabar namuose ji*
nelabai populiarus.“
Ar jūs jau Įstojot? Ar laimėjot savo
skoningus Lacfcy Strike? Atsisukite
ant radio “Your Uit parade” — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas'
— tada pabandykite J ūsą Lucky Strike
“Svvecpstakes.’’
Ir jeif* <|ar nerūkote Lurkjcs.
nusipirkite pakelį šiandien ir taipgi
pabandykite juos. Gal būt Ino ką nors
netenkate? Jūs įvertinsite Luckie- plrmcnvbc — Lengvą l'žsirūkymą iš
turtingo, brandaus-kūno tabako.

lengvas uzsir

irtas

1$ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’UT’S TOASTEP”

“AUŠROS” DALYKU
REIKALU
Gerbiamas Redaktoriau!
Kaip žinote, “30 Metų
Spaudos Atgavimo” ąntrojo tomo knygose tilpo
keletas “aušrininkų parei
škimų”. Daugiaus pana
šios medžiagos mūsų tau
tos atbudimo perijodui
nušviesti tilps trečiame
tome, kuris turėtų išeiti
ateinančiais metais.
Bet kaip visur pas, taip
ir šitame atsitikime, kas
turi kokius dokumentus,
reikia raginti, kad juos
leistų paskelbti.
Pirm trisdešimties metų
Dr. Basanavičius ir A. J.
Višteliauskas paskelbė Amerikos laikraščiuose eilę
raštų apie “Aušros Gady
nę”. Dr. Basanavįičus ir
A. J. Višteliauskas paskel
bė Amerikos laikraščiuose
eilę raštų apie “Aušros
Gadynę”. Dr. ‘Basanavi
čius per laikraščius skun
dėsi dėl “Aušros” archyvo
sunykimo.
Taigi vardan mūsų kul
tūros istorijos reikalų
prašyčiau paskelbti jūsų
laikraščio skiltyse, kad at
sišauktų, kas turi kokius
senus laikraščius, kur til
po “Aušros” įkūrėjo Dr.
Jono Basanavičiaus strai
psniai:
1> Iš lietuvių atsigaivi
nimo proceso.
2) Kur yra ‘Aušros’ ar
chyvai?
3) Šliupo misija Varšu
voje.
4) “Miksas ir Jankus
prie Aušros”.
5) “Dar apie Miksą ir
Jankų”.
Taipgi Mačio (Kėkšto)
kokie laiškai ir A. J. Vįšteliaus “apie barnis Dr. J.
Basanavičiaus su Martynu
Jankum” įdomus straips
nis.
Pakartojus juos 3-me
virškinėtų knygų tome
daug pasitarnausime mū
sų raštų istorijai. Sužino
ti galimą su knygų išleis
tume mano adresu:
Rev. A. M- Milukas,
St. Francis Komę,
Roslyn, L. I.
Nauji Mišparai — VESPERAE DE SS. SACRAMENTO, dviem, trims ir
keturiems balsams 35c.
Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 Vert
Broadway, So. Boston, Mms.
v

Penkiadienis, Spalių 2 d.,
~

Rytinių Valstybių Žinios
M ASPETH, L, I., N. Y.
ŠV. TERESĖLĖS NOVENOS

Leidžia Išsimokejimui

Uždavinio ir kitų kalbėtojų ir
pasigerėti koncertine programa
bei vaidinimu. Programos atida
ryme dalyvaus su savo vėliavo
mis du Amer. Liet. Legijono Po(štai. New Britaino (Radzevi
j
čiaus) Postui vadovaus Komand.
V. Vitukvnas, Hartfordo Postui
Komand. J. Žalnieraitis.

Šv. Teresėlės, Kūdikėlio Jė
zaus, tai mūsų laikų šventoji,
Dievas visais amžiais duoda žmo
nijai šventųjų, atsakančių tų lai
kų dvasiai. Ir šiais laikais Die
vas davė žmonėms šv. Teresėlę,
RENGIASI PRIE SEZONO
kuri savo paprastumu ir kūdikiš
PRAMOGŲ
ku atsidavimu Jėzui nurodė ti
Teko patirti, kad vietos lietu
kintiesiems naują tobulybės ke
vaitės
— narės Amer. Liet. Mo
lią, kad juo lengva eiti visiems,
terų
S-gos
kuopos, Jaunų Moterų
nors ir didelio ištižimo laikais.
Jos užtarymas galingas, užtat ir Guildo Klubo narės ir Šv. Elz
jos kapą Lisieus miestelyje lan bietos draugijos narės rūpestin
ko kasmet tūkstantinės minios gai rengiasi prie žiemos sezono.
netik tikinčiųjų, bet ir netikėlių. Žada rengti eilę įvairių pramo
Ji kas kart vis Įgauna didesnės gų; o mūsų choristai rengiasi
pagarbos plačioje visuomenėje ir prie meniško vakaro - koncerto
pamaldumas prie Jos kasmet i is ir scenoj vaidinimo.
Taipgi, reikia pasakyti, kad
didėja.
narių
Daugelyje tat bažnyčių laiko Lietuvos Vyčių kuopos
sporto
jauktas
rimtas
rengiasi
mos jos novenos, puošiami jos al
prie basketbolės žaidimo ir žada
toriai, statulos, ar paveikslai.
Maspeth’e, Atsimainymo para šį metą smarkiai konkuruoti su
pijoj, taip pat kasmet laikomos kitais Hartfordo basketbolo jauk
Linkime
novenos prie šv. Teresėlės, ta tais. Bravo Vyčiai!
čiau šiemet itin jos pasižymėjo jums geriausių pasekmių.
V. M. Č.
ir iškilmingai praėjo tikinčiųjų
džiaugsmui ir jų dvasios pakėli
mui.
Šiemet novenas vesti buvo pa
kviestas svečias iš Lietuvos kun.
M. Brundza, kuris savo iškalbin
Hartfordo ir apylinkės lietugais ir įspūdingais pamokslais Į! viai turės progos gal pirmą karžavino parapijiečius, užtat ir j tą išgirsti iš Hartfordo Radio
skaitlingai i jas rinkdavosi. Tai Stoties WHTH (1200 Kilocycles)
tikras misijonierius, kuris moka grynai lietuviškos muzikos ir
paveikti į protą, pagauti klausy kalbų programos. Tai turėjo įtojų širdis ir jas išjudinti iš dva vykti pereitą sekmadienį, bet dėl
sinio apsnūdimo.
World Series Baseball žaidimų
Ir kaip iškilmingai buvo už- . buvo atidėta
į: šį
sekmadienį,
............................--z
---------- -------------------- ci
baigtos novenos. Buvo sumanyta spalių-Oet. 11. Valanda nuo 4:45
tą dieną šventinti rožes ir dalin iki 5 15 po pietų.
ti jas dalyvavusiems novenoje,
Taigi lietuviai, lietuvaitės pa
šv. Teresėlės “rožių lietaus” at sukite savo radio rodyklę ant
minčiai, apie kurias misijonierius . 1200 kilocycles ir klausykite virš
kasdien primindavo. Mūsų gerb. ‘minėtos lietuviškos programos.
kun. Lekešius, kuris dabar, kle Švč. Trejybės liet, parapijos di
bonui sergant, eina klebono pa džiulis choras dainuos; vietiniai
reigas. nupirko keletą šimtų gra kunigai trumpai kalbės, ir Prano
žių rožių, kuriomis buvo gražiai Bakeno
lietuviškas
orkestras
papuošta šv. Teresėlės statula, gros. Kas svarbiausia, paklausę
kurias, užbaigus novenų maldas, tuojau rašykite Į Stotį WHTH,
misijonierius pašventino ir jam kad jums patiko lietuviška prog
duodant bučiuoti tikintiesiems šv. rama, ir kad vėl norite išgirsti,
Teresėlės relikvijas, kun. Leke nes norima užmėgsti 13 savaičių
šius čia jau dalino kiekvienam lietuviškų savaitinių programų.
po gražią rožę. Kaip gražus buvo
įspūdis! Kaip tuom visi dalyviai
MARIJOS VAIKELIŲ
gėrėjosi!
VEIKIMAS
Mes parapijiečiai
dėkojame
mūsų Dvasios Vadams už tą kil- j
nu sumanymą, kuris bus mums
Gruodžio 6, tą pačią die
ilgai atminčiai.
ną kada Hartforde bus Ci
Mes maspethiečiai, ypač dėko
ną Katkauskaitė, vakare.
jame gerb. Misijonieriui kun. M.
Brundzai už jo pasišventimą, už Marijos Vaikeliai vaidins
šv. Mišių aukas ir gražiai pritai mokyklos salėje. Tai bus
kintus pamokslus, kurie tikimės gražus vaidinimas ir ver
atneš ir gražius vaisius.
tas pamatyti. Džiaugia
Dieve padėk jam ir toliau taip
mės, kad šaltesniui orui apasekmingai vesti Amerikoje mi
sijas...
Parapijietis. tėjus Marijos vaikeliai i-

HARTFORD, CONN.
KAIP HARTFORDIEČIAI MI
NĖS VILNIAUS UŽGROBIMO
SUKAKTĮ

ma veikti. Tiktai į jų su
sirinkimą ne visos ateina.
Jeigu priklauso, tai turėtų
ir ateiti į susirinkimus.
Tai graži ir kiekvienoj pa
rapijoj labai reikalinga
organizacija. Tėvai turėtų
raginti savo mergaites
priklausyti. Tai labai pa
tiks Marijos ir Švenčiau
siai Jėzaus Širdžiai.
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Kiekvienas vyras ar moteriškė dirbdama gah j.s,„vti geriau.
si RCA VICTOR Radio, nes pas mus galite
°aUtl
tenni.
nui išsimokėti. Gali mokėti kiekviena savaitę po $1 qq“‘
jusi kaip greitai išsimokėsi. RCA Modelis 6K kai" *ir nepamuoja tik
$49.95. Gali gauti vietinius ir trumpųjų bangų užsienio
’ P>*ogramus. Visi pasinaudokite siūloma proga !

UNION ELECTRICAL SUPPLY C

Jau seniai mūsų svetainėje bu
NEPAPRASTAS vakaras I
vo matyti tokią skaitlingą publiSpalių 25 d. š. m. įvyks nepa
ką. Buvo viešnių ir svečių iš aPAVOJINGAI SUSIŽEIDĖ
pylinkių
kolonijų,
ypatingai prastas vakaras, kurį rengia MoPereitą šeštadienį, spalių 3 d.
■
skaitlingai atvyko iš Bridgepor- terų Sąjungos 33-čia kuopa.
po pietų, žaisdamas footballą, pa
Kadangi tą dieną įvyks Motet’o, Branford ir VVaterbury.
vojingai susižeidė aukštesnės mo
ril Sąjungos Conn. Apskričio su
kyklos
footballo ratelio kapitoPublikai susėdus atvyko gar
važiavimas ir bus viešnių atstonas
Antanas
1I’alakauskas. .Jam
bingi svečiai, kun. J. Ambotas iš vių iš visų apylinkės, tai
prie
Hartford,, kun. \. p Karkaussužeista galva, Tuoj buvo nugae»ios progos yra rengiama iškil
kas, buvęs mūsų parapijos klebo- minga vakarienė su įvairia prog bentas General ligoninėn, kur ir
I nas ir kun. J. Liutkus iš La Sa- rama. Po vakarienės seks šokiai, dabar tebėra, Gydytojai sako,
I liete. Kolegijos. Svečius lydėjo prie smagios orchestros. Bilietas kad yra viltis, kad Antanukas
pasveiks. Lai Gerasis Dievulis
kun. M. Pankus, naujas mušų į vakarienę 50c.
grąžina jam sveikatą.
klebonas. Svečiai buvo sutikti
Jau prisižadėjo dalyvauti gar
Kaip žinome, New Britąin auk
SODALIETĖS GRAŽIAI
gausiais aplodismentais. Vakarie bingų svečių ir viešnių iš apy
štesnės
mokyklos ratelis jau tre
VEIKIA
nės rengimo komisijos pirminin linkių kolonijų. Taigi kviečiame
čias metas nešioja čempiono vai
Sodaiietės prie Šv. Onos baž kas, V. Norkūnas, pakvietė kle- ! visus vietinius lietuvius įsigyti niką. ir šįmet laimėjo du kartu
nyčios dar visai neseniai įsistei boną kun. M. Pankų atkalbėti bilietus iš anksto, nes ši vakarie žaidimą, o trečias išėjo lygiomis.
gė. Savo pirmutiniame susirinki maldą ir pakvietė jį vesti vakarą. nė bus nepaprasta.
Šiame ratelyje žaidžia keturi lie
\ ilniaus Gedulo Paminėjimas tuviai, jaunuoliai, būtent, A. Ba
me, įvykusiame spalių 4 d., nuta
Pasisotinus prasidėjo progra
rė kiekvieno mėnesio trečiame ma. Kalbėjo kun. J. Ambotas, įvyks lapkr. 1 d. Programa bus lakauskas. .J. /dančiukas. J. Ja
sekmadienį eiti visomis ‘in cor- i kun. V. P. Karkauskas, šv. Ka įvairi ir turininga. Šiame vakare nušonis ir T. Kubilius. Laimingi]
pore’ prie Komunijos, dienoje zimiero parapijos choras, vado turėsime svečią kalbėtoją iš Lie sėkmių.
priėmimo į sodaliciją suruošti vystėje varg. — p-lės A. Kazake tuvos gerb. Vincą Uždavinį, Vil
JAUNA LIETUVAITĖ
eucharistinius užkandžius ir tvar vičiūtės, sudainavo “Kur ban niui Vaduoti Sąjungos atstovą.
i
Dalyvaus
Šv.
Kazimiero
paraATVYKO IŠ LIETUVOS
kyti bei puošti altorius. Gražūs guoja Nemunėlis”, “Kad aš Jau___m” įr
Šaltyčius” I P’JOS choras> vadovystėje p-lės A.
-------Šiomis dienomis atvyko pas sapasiryžimai. Dieve padėk darbuo-įnas
Ženijaus
J8^8 vo tetą p. M. Jankauskienę, gyv.
tis.
Ii Baigiant programą; kun. M. Pan- ‘
p-lės A. Alksniniūtė ir E. Mede- Austin St. iš Lietuvos, Kalvari
I kus pasakė kalbą, sveikindamas
I■ visus ir kviesdamas prie vienin liutė ir J. Navickas. Taipgi prisi jos par., Kasauckų kaimo p. Ma
MISIJOS
žadėjo dalyvauti Ukrainų šokėjų rijona Moliušvtė. P-lė Marijona
Šv. Onos bažnyčioje lapkričio I go darbo.
mokytojo A- 4 metų amžiaus buvo išvesta iš
I grupė, vadovystėje
2—8 d. įvyksta misijos. Jas ves
Po vakarienės sekė šokiai prie
leksandro Gina.
Amerikos į Lietuvą. Ten pragy
Tėvas
Bružikas.
Visi tuomi smagios muzikos. Vakarienė pa
Klebonas kun. M. Pankus taip veno 16 metų. Nors čia jai patin
džiaugiasi ir jų laukia.
vyko, nes visi jai pritarė, ir gau
gi pasižadėjo dalyvauti šiame va ka, bet ji ilgisi Lietuvos jaunimo.
siai aukavo, ypatingai atsižymė
kare.
jo ūkininkai savo aukomis.
ROŽANČIAUS PAMALDOS
Meldžiam kitų draugijų tą die
VAKARĖLIS
Šv. Onos bažnyčioje Rožan
Surengimu vakarienės
dau ną nieko nerengti, bet ruoštis
Šv. Rožančiaus Moterų ir Mer
čiaus pamaldos esti laikomos sek
giausiai pasidarbavo: p-nas V. dalvvauti šiame vakare.
ginų
draugija rengia žaidimų va
madieniais po Sumai, trečiadie
Dulkė.
Norkūnas, p-nios Z. Markūnienč,
karėlį, spalių 14 d., 8 vai. vaka
niais ir penktadieniais 7:30 P. M.
Bružienė, J. Kazlauskienė, Cepore, bažnytinėje svetainėje. Pelną
nienė, Tamulevičienė, A. Tiškieskiria įtaisymui užtiesalų alto
nė, M. Benevičius ir J. Tamule
riams,
kuriuos dirba Seserys
vičius.
Pranciškietės. Rengėjos kviečia
VILNIAUS UŽGROBIMO
Šv. Kazimiero parapijos choro
visus tą vakarą dalyvauti.
Rugsėjo 27 d. įvyko Šv. Ka narės gražiai ir mandagiai patar
DIENA
zimiero parapijos vakarienė, ku
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Vilniui Vaduoti Sąjungos New- .
navo prie stalų.

JERSEY CITY, N. J.

—

NEWARK, N. J.

rapijos
visos dirbsime, tai baza-|
1

choras.

darbo vai
ateityje pa
tokių vaka
surengė šią

vakarienę priklauso garbė.

arko skyrius ragina visus Newarko ’ir apylinkių lietuvius minėti
spalių 9-tą dieną — Liūdesio
Dieną. Parengimas su atitinkama
programa įvyksta sekmadienį 8

kurias skdlbs kun. J. Bružikas,
S. J. Tepasinaudoja visi lietuviai
šiomis brangiomis Dievo malo
nėmis.
p T. M.

WATERBURY, CONN.
LIETUVIŲ “TAG DAY”
Kleb. kun. J. Valantiejaus rū
pesčiu, Lietuvių “Tag Day” įvyks šeštadienį, spalių 10 d. Su
rinkti pinigai bus sunaudoti už
laikymui našlaitvno ir našlaičių.
Kaip kitais metais, taip ir šįmet
kleb. kun. J. Valantiejus ragina
visus prisidėti kuo tik išgali: kas
aukomis, kas darbu.
Kadangi tik vieną dieną į me
tus turime skirta mūsų našlaity
no reikalams, tai pageidaujama,
kad visi lietuviai stotų į darbą.

Lietuvių Vaizbos Būto Moterų
Auxiliarv labai energingai dar
buojasi. Pereitame susirinkime
plačiai kalbėjo apie tai kaip yra
tvarkomos
įvairios apdraudos
kompanijos, pradinės ir aukštes
nės miesto mokyklos, knygynai
ir tt. švietimo darbe daug dirba
pp. Alena Tareilienė, V. Kalisienė, C. Laskienė, N. Plangytė ir
Marijona Adomaitytė.

Choras pradėjo mokintis
gražų veikalą — ‘Stepanės Šiomis dienomis prasidėjo boivVestuvės’. Pridėčkas bus ling sezonas. Susiorganizavo se
vaizdelis “Kuprotas Ože kančiai : K. of L. Bovvling Lea
lis”. Viskas įvyks sausio gue, Lį I. P. league, Holy Name
10 d.
league. L. K. S. league. Viso su
: Numatyta gavėnios me daro apie 250 botvlerių. Sportas
tu Verbų Sekmadienį, su geras ir duoda pelną parapijai.
vaidinti “Kantri Elena”, o Girdėt, kad ir moterys žada or
M. J. C.
tuojaus po Velykų tą sek ganizuoti lygą.
madieni operete “Adomas
ir Eva”. Visi pasirašykite EXTRA RADIO PRANEŠIMAS
Pereitą sekmadienį turėjome
sau dienas, kad žinotumė
progą
pasidžiaugti
kaimynų
te ir tomis dienomis nieko
Bridgeportiečių gabumais. Labai
niekas nerengtumėte.
Taipgi jau prasidėjo Se gražių dainelių sudainavo solis
sučių Pranciškiečių vado tė p-lė A. Petruškevieiutė. vyrų
vaujama vaikučių mokyk bei mišras choras, vad. muz. J.
Ačiū Bridgeporto
la šeštadieniais ir bus to- Steponavičiui.
Klebonui kun. J. V. Kazlauskui
liaus trečiadieniais, para už svetinga ir malonią kalbą, po
pijos salėje. Leiskite visi nui J. Steponavičiui ir visiems
savo vaikučius. Tegul pa choristams už atvykimą ir dalvsimokina lietuvių kalbos vumą. Tikimės,, kad ateity WaI
ir rašybos, susipažįsta su terburv dažniau atlankysite.
Lietuvos istorija ir praei Ateinantį sekmadienį, spalių 11
timi.
Nugirdęs. d., atvažiuoja iš Hartfordo gar

NEW BRITAIN, CONN.

ras nebus sausas, bet įdo
mus ir sėkmingas. Iš karnivalo galima daug pasi
mokyti. Mažai žmonių atė
jo ir beveik tie patys kas
vakarą. Bazare taip netu
rėtų būti. Visi ir visos tu
rėtų ateiti bent vieną vakarą.

NEW HAVEN, CONN.

V*.

I

92 HIGH STREET
SAMUEL KAUFMAN,
PREZIDFMmT?N’ MASS*
Telefonas IJBerty 2337
IR KA™KAS

Vietos lietuviai minės Vilniaus
užgrobimo dien, spalių 11-tą, 7
vai. vak. liet. Šv. Trejybės par.
mokyklos salėj. Rengimu iškil
mingo paminėjimo ir programa
rūpinasi Vilniui Vaduoti S-gos
skyrius, kurio veiklą remia Šv.
ŽINUTES
Trejybės parapija, 13-ka liet,
• v•
draugijų. Kalbės iš Lietuvis at
Kaip kasmet, lapkričio
vykęs VVS delegatas, C. K. Na
I mėnesį įvyks
metinis pa
rys ir “Mūsų Vilnius” žurnalo
redakt., gerb. p. Vincas Uždavi rapijos bazaras. Visi turė
nys,. Taipgi kalbės parapijos'kle tų rengtis. Visi turėtų pa
bonas kun. Jonas Ambotas ir vi dėti pinigiškai. Jaunimas,
karas kun. J. Kripas.
kuris dirba, turėtų tam
Muzikališkoji meniška progra
kas savaitę atskirti kiek
mos dalis bus sekanti: 1) Šv. Ce
pinigų, kad atėjus meti
cilijos Choras, vadovystėje gerb.
p. V. Burdulio, išpildys koncer niam bazarui jie turėtų iš
tinę programos dalį, 2) suvaidins ko praleisti savo parapijos
gražią melodramą “Vilniaus Se naudai. O kiti ir kitos, ku
nelis”. Chorui ir vaidintojams rie gali turėtų dėl bazaro
diriguos p. V. Barduiis. Progra
ką nors paaukoti, kaip rią surengė vietos katalikiškos Kadangi vieningo
mos vedėju bus VVS skyriaus
Šv. Pranciškaus vyri]
tai: siuvinių, piešinių, au draugijos:
pirm. p. V. M. Čekanauskas.
ir Šv. Onos draugijos, Moterų siai yra gauste, taigi
Patartina vietos ir apylinkės dinių, mezginių ir kitokių Sąjungos 33-čia kuopa, Gyvojo geidaujama daugiau
įsi irk
ir Rožančiaus ir Šv. Kazimiero pa rų. Komisijai, kuri
lietuviams skaitlingai dalyvaut rankdarbių. Jeigu visi

ir kartu išgirsti kalbą gerb. p. V.

vai. vakare, spalių 11-tą dieną,
Lietuvių šv. Jurgio draugijos sa
lėje, 180 New York Avenue,
Newarke.
Šv. Cecilijos choro vaidylos
suvaidins ištraukas iš “Mirgos”
— “Vytautas Kalėjime”. Daly
vaus Šv. Cecilijos choras.
Kalbas pasakys sekanti kalbė
tojai :
Kun. M. Brundza, neseniai at
vykęs iš Lietuvos, kun. I. Kelmei lis, Vincas Uždavinys, VVS Sąi jungos specialis atstovas. Juozas
Tysliava, p. Simutis.
Vilniaus ir dalies Lietuvos uži grobimo reikalas visiems lietu
viams yra svarbus, o ypatingai
į mums Amerikos lietuviams, ku| rie esame savo aukomis nemažai
i prisidėję, kad Lietuva būtų laisi va ir nepriklausoma. Mes Ameri1
. .
| kos lietuviai minėdami spalių 9tą dieną — LIUDftSIO DIENĄ,
į da sykį priminsime pasauliui
i lenkų mums padarytą skriaudą.
Taigi visi ateikite ir kitus pa
i raginkite dalyvauti. Įžanga tik
i 10c.; rinkliavos (kolektos) ne
j bus.
1

g-

Spalių 18 d. šv. Andriejaus
lietuvių par. bažnyčioje prasidės
40 valandų atlaidai, kurie baigsis
spalių 20 d. Taipgi su 40 valandų atlaidais prasidės ir misijos,

sioji gerb. Kripų šeima išpildy
ti lietuvių radio programą iš
W1XBS radio stoties. Išgirsime
vėl kun. J. Kripo įdomią kalbą.
O jo brolis Matas, dainininkas,
su
savo
dviem
talentingais
sūneliais žavės klausytojų širdis
skambiomis liaudies dainelėmis.
Pasidžiaugsime tikras patrijotiška programa. Tat padarykime vi
si “date” su gerb. Kripais kitą
sekmadienį 3:30 vai. po pietų per
radio stotį W1XBS (1530 kle.)
Visų radio svečių priėmimui
labai rūpestingai darbuojasi lie
tuviu Vaizbos Būto darbuotojai;
D-ras M. (’olney ir biznierius
Laurinaitis.
Lyra.

UTICA, N, Y.
SIDABRINIS

JUBILIEJUS

Šiomis dienomis pp. Kazimie
ras ir Petronėlė Sauliai minėjo
25 metų savo vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Buvo surengtas
baliukas, kuriame dalyvavo ir
kun. J. Sitavičius iš Gary, Ind.
Pirmadienio rytą kun. J. Sita
vičius atnašavo šv. mišias jubiliejatų pp. Saulių intencijai. Ku
nigas Sitavičius apdovanojo jubiliejatus gražiais rožančiais ir
linkėjo jiem laimingo gyvenimo.
Ponai Sauliai turi tris vaikus.
Vyresnysis sūnus yra vienuolis
Alesian Brotherš’ Hospital, Chi
cago.
Ponai Sauliai yra pavyzdingi
katalikai ir rėmėja i katalikiškų
įstaigų. Šios parapijos bažnyčiai
neseniai šukavo $100. Be to įtai
sė Keletą bažnytinių rūbų. Yra
Lietuvių Kolegijos rėmėjai ir ki
tų įstaigų. Skaito katalikiškus
laikraščius: “Darbininką”, ‘Lai
vą’,
‘Pranciškonų
Pasaulį’,
“Žvaigždę”, “Studentų Žodį”.
Gerb. Jubiliejatam linkime il
giausių metų 1

Žinių Rinkėju.
Profesionalui, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.
Visi skelbki t#s “Darbininke”.

