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KAINA 5 CENTAI.

merikos Darbo Federaci
jos Taryba sudarė komisi
ją pradėti taikos derybas i
su unijomis, kurios buvo
suspenduotos rugsėjo 5 d.
į
l
š. m. Bet C. I. O. ir Mai-|
Dublinas, Airija — Spa- nybės ir komunizmo”, sa
nierių organizacijos prez.
Lewis laikosi rezervuotai, i lių 13 dieną įvyko pirmas ko Vyskupai. Šiuo momen
Kaikurios unijos reiškia Katalikų Vyskupų susi- tu reikalinga kuodaugiaupritarimą pradėti dery- rinkimas Ispanijos reika- sia maldų ir pagelbos Is- |
bas.
lu. Susirinkimui pirminin- panijos katalikams.
Airijos Vyskupai įsako ji
---------------kavo
J. E. Kardinolas
l§
Mae Rory, kuris smulkme- parapijų klebonams savo
mskai paaiškino Ispanuos bažnyčiose sekmadi e n į,
SUKILĖLIAI TURI
VYSKUPAS NURODO
Nori» kad Anglija arba
kataliku būklę, katalikų spalių 25 d. padaryti koBŪDUS KOVAI PRIEŠ Prancūzija Pastatytų JūSPĄSTUOSE
RAUDO

London, Engi. — Priėmė persekiojimą.
lektą Ispanijos katalikams
KOMUNIZMĄ
rininkus Saugoti Rubežių
NUOSIUS ISPANIJOJ
katalikų tikėjimą įžymūs
šelpti,
ir
atlaikyti
specia*
anglai protestantai. Dabar Tame susirinkime daly les pamaldas už Ispaniją.
Burgos, Ispanija —Rau- i Viena, Austrija — Salz- Maskva, Rusija —Sovie•jie yra kunigais: V. John- vavo ką tik grįžęs iš Ispa
donųjų karinės jėgos puo burgo vyskupas Waitz sa- tų valdžia pasiuntė
son, C. Gardner. Abu geri nijos kun. McCabe, Airių
lė sukilėlius ir bandė atsi-. vo laiške į tikinčiuosius į- nota Europos valstybių
SUŽEIDĖ LDS. NARĮ
kolegijos,
Salamar.ca,
Is

literatai ir oratoriai.'
imti San Martin De Vai- rodo kokis yra komuniz- neutralumo komitetui Is
panija rektorius.
delglislas. Bet sukilėliai mo pavojus ne tik Euro- panijos reikalu. Reikalau
šiomis
Chicago — De Paul Uni Vyskupai išreiškė Ispa Shrewsbury, Mass.
taip smarkiai sumušo rau- pai, bet ir visam pasauliui, ja; kad Anglija arba Pran
versitetas iš WPA gavo nijos persekiojamiems ka dienomis tapo sužeistas Petras
l.ietnvoje
y
daug
senovės
donvosius. kad jie vos su Pareiškia, kad komuniz cūzija pastatytu ginkluo
Palevičins. I.DS 7 kuopos (\Vor$4,500.
talikams užuojautą ir pa cester. Mass.) narys. Nelaimė i- paminklu, kuri arpe svarbiauspėjo pabėgti.' Sukilėliai mui dirvą paruošia skur tus jūrininkus Portugali
Gary, Ind. — Majoras V. smerkė komunistų brutalys ir pi linkai- rustumė raudonuosius už das ir vargas. Taigi aišku, joj, kad neįleistų įvežti
šią vietą užima
vyko
važiuojant.
Arklys
pasibai

Youkey pasirūpino išleidi liškus darbus, būtent, ka
niai. Gindamiesi.! toto priešų. liettĮ- g nivlių nuo miesto, ir dakad pirmiausia reikia per ginklų ir amunicijos per
mu įstatymo prieš lengvas talikų persekiojimą ir žu dė ir p. P. Palevičiui dešinės ran viai storas mūri r-pilis
daugiausm
kos vieną pirštą visai nukirto ir
bar turi juos taip apsupę, tvarkyti socialę ir ekono Portugaliją į Ispaniją su
ženatves.
dymą vien dėlto, kad jie kita sužeidė.
statydavo dvieM įtupiu santakose.
kad jie negali nei pabėgti. minę sistemą taip, kad pa kilėliams. Sovietai nori,
Į Giliai užjaučiame p. P. Palovi- , upių salose arnL. rie svarbių i>Macon, Ga. — Čampijo yra katalikai.
kad tuojau būtų sušauk
r" . ...... ' ’’
Per radio praneša, kad šalinti skurdą ir vargą.
“Ispanijoj šiuo momentu tini nelaimėje ir linkime išsveik- P<'Į krantu. Didriio pavojaus me
ne motina 16 vaikų mirė.
Komunistai neva užjaus tas komiteto susirinkimas.
-nėjai, bet ir a- mūšiuose prie San Martin
tu ne tik pilies ^inėj
Palaidota iš šv. Juozapo eina kova tarp Krikščio- ii.
Londonas, Anglija —Ne
pylinkių gyveninįjai užsidarvda- sukilėliai užmušė arba su- dami darbininkams dedasi
R. K. bažnyčios. Ji buvo
vo pilies vidyje|Įr iš čia gindavo i žeidė 500 raudonųjų val- ]ų geriausiais prieteliais; utralumo komiteto pirmi
gavus medalį iš valdžios
esančią Raudoni miestelyje. ant džios kareivių. Be to, sa- kelia darbininkuose kerš ninkas pareiškė,
kad ne
už išauginimą didžiausios
, Nemuno krantn.-Sips pilies bokš- ' ko, kad raudonieji bėgda- tą ir neapykantą; žade paisant Rusijos bolševikų
šeimos.
, mi iš miesto nužudė apie darbininkams šviese s n į valdžios karščiavimosi ir
ja ir artėja prie Dievo. Sis' Į*“’* pri™
""■'"t
Louisville, Kentucky
J
kos lietuvis kunigas A. Petraitis 300 nekaltu žmonių.
Holivvood, Cal. — Filmų Kongreso antrosios dienos idealas yra
rytojų. Tačiau visą tai y- grūmojimo, komiteto susi
didelė jėga ir
Įtaisyti dangaus kūnų stegamintojai perskaitę šv. programa baigta iškilmin- su šiuo ginklu pradėtas norėjo ^h^vatZrija
k. tačiau su TŪKSTANTINIS PARA ra apgavystė. Komunistai rinkimo dabar nešauks.
Tėvo Encikliką apie fil gu bankietu, kurio garbės Tretininkų jud ėjimas
siekia suardyti tvarką, su Be to, nenumatoma, kad
DAS CHICAGOJE
mas, jų cenzorium pasky svečiu buvo J. E. Louisvil prieš 700 metų, kada pa manymai dėl Įvairių priežasčių
naikinti religiją, darbinin Anglija ar Prancūzija no
liko neįgyvendinti.
rė vieną gerą, uolų katali le vyskupas J. A. Floersh. krikusiai Europai Pran
kus įtraukti dar į didesnį rėtų siųsti savo jūrininkus
įjį
Chicago, III. — Trečia skurdą ir vargą. Taigi tas į Portugalijos parubežį.
ką.
Kongreso dalyvius čia pa ciškonų judėjimas suteikė
BAŽNYČIĄ LAIKOSI dienį, spalių 1-1 d. prez.
Raseiniai, Lietuva — A- sveikino miesto mayoras naujos vilties, naujos šviei
ir sudaro rimtą pavojų vi Kaip keista, kad Rusijos
BEŠALIŠKAI
Roosevltą pagerbti buvo sai Europai. Jis siekia ir bolševikų komisarai rei
pie 200 žmonių kasdien Neville Miller, pareikšda- sos ir naujo supratimo asuruoštas milžiniškas pa Jung. Valstybes. Jis ple- kalauja neutralumo iš kigarsiai kalba dalį Rožan mas miesto
gyventojų pie didžiąsias vertybes,
radas. Dalyvavo apie 150 - uąsi Japonijoj ir Kinijoj, tų. o patys to neutralumo
VVashingtoai D. C. —
čiaus už Ispanijos katali- vardu didelį pasitenkini
Tryliktojo amžiaus tre
Kun. Edmund A. Walsh, 000 žmonių. Vakare žrpie Prieš tai reikia rasti ga- nesilaiko,. Kasdien ateina
kus.
mą, jog Tretininkai pasi- tininkai buvo veiklūs šie
30,000 žmonių suėjo į Chi
Japonija — Tos šalies rinko savo kongresui Lou- kime socijalinio teisingu Katalikų Universiteto vi- cago stadiumą pasiklausy lingą jėgą; karštą tikėji- žinios iš Rusijos, kad iš ten
katalikai pradėjo leisti isville miestą.
mo ir visuotinio gerbūvio, ce - prezidentas, kalbėda ti prez. Roosevelto politi- mą ir krikščionišką arti plaukia laivai su maistu,
Medical
drabužiais ir kitokiais dai
mo meilę.
katalikišką encik^pediją.
Bankieto
pagrindiniu Tai reikia vykdyti ir da- mas Columbia
nės kalbos. Prez. Roose- II
draugijos
susirinkime,
pa

ktais į Madridą, Ispaniją.
Į
Darbas pavestas Tėvas Jė kalbėtoju buvo Tretininkų bar.
žymėjo, kad dviejų žymių velt savo kalboje pažymė- i BELGIJA IŠSITRAUKIA
Londone nebe pagrindo
zuitams, Tokio universite centro komiteto iždiniuBaigdamas savo nuoširkunigų viešas rėmimas ! jo vyriausybės nuveiktus Iš MILITARINĖS SĄ kalbama, kad Rusijos ko
to profesoriams.
kas, Dr. John C. Arms- džią "kalbą, Dr. ArmsJUNGOS
vienos ar kitos partijos darbus. Jis sako, kad damisarai siunčia į Ispaniją
trong,
Šv.
Bonaventūros
trong
ypač
daug
vilčių
pa,
bartinė
administracija
iš:
Airija — Katalikiškiau
dar nereiškia, kad jie at
Brusselis, Belgija —Ka savo “kolegoms” ginklus
sia šalis. Jos žmonės yra kolegijos profesorius (O- reiškė dėl pasireiškiančio stovautų 31,108 katalikų gelbėjo pramonę ir indus
bineto tarybos posėdyje ir amuniciją. Po priedan
doriausi. Ji daugiausiai lean, N. Y.) Dr. Arms- jaunų tretininkų judėjimo, kunigus Jung. Valstybėse, triją nuo bankruto; pagei-Į
ga maisto ir drabužių, jie
duoda misijonierių. Dabar trong žinomas kaip geras apie ką gražiausiai liūdi- ir kad Katalikų Bažnyčia bėjo ūkininkams, darbi-^a^vavo kara^us Leopold siunčia ginklus ir amuni
B’ iš militarinės
yra virš 12,000 airių ei kalbėtojas ir iškalbingu- ja šįs kongresas, kuriam- užimtų politinę'vietą tarp1 nikams ir kitiems.
ciją. Iš Berlyno praneša
mu
ir
turiningumu.
(jaunieji
taip
aktingai
pa-!
dvieiu susiginčviusiu di- kalba buvo sutikta entu- *SS1 rauRią iš muitannes
nančių misijonierių parei
ų
Utingai.
sąjungos .r grjzta > pr.eš- ma, kad Ispanijos ryti
Dr. Armstrong kalbėjo sirodė. Jų eilės turi didėti, dl u upa”1
gas. Jų tarpe yra 3400 ku
niuose uostuose iš bolševi
Savo kalbą kalbėtojas
nigu, 8000 seserų vienuo ir 1931 m. kongrese, San
i
Francisco, kuriame jis ta- ’oaigė didžiu raginimu į
AUKŠČIAUSIAS TEIS- j, .^arahus.1^ko, kad Vo- kų laivų dienomis iškrau
i
lių ir 1200 broliukų.
JUNG.
VALSTYBĖS
SU

da kvietė Tretininkus į di-‘kovą už krikščionybės ideMAS ATSISAKĖ SVARS- KietlJ0S m’litans stipnm- na nuvežta ten maistą, o
TIKO
PRIIMTI
NAUJAS
Albanija —Buvęs finan-. įįj vaj" už'taiką.’ Šiame alus. Toje kovo-je gali būti
TYTI DARBININKAMS mas,s ir nesilaikymas sau- naktimis iš tų pačių laivų
AUKSO
SUTARTIS
ir amusų ministeris Hahi Mallai, kongrese, savo įtikinan- nepasisekimų, bet niekuo< nnr
YžT < TTQ¥
2TUT10 SLlt-cLPClll VCFC1R OC;” iškrauna ginklus
ATLY
i
.
MO
KL.
I
SIį.
.
g
,§
gitraukti
iš
mi
n
tari
.
niciją.
Paryžiuje
taip
pat
iš musolmonų perėjo į ka čioje kalboje, Dr. Arms- met negalima nustoti viltalikų tikėjimą.
Washington, D. C. —
nes sąjungos. Belgijos ge- gauta žinių, kad Rusijos
trong kvietė tretininkus i ties; gali būti nepasitenkiValstybės
iždo
sekreto

ografinis stovis verčia ją komisarai po priedanga
prieš
sočijalines
ir- enimų, bet negalima netekBelgija — Brusel — Ka ■kovą-----VVashington.
D.
C.
—
w
W
_
■■
.
’
v
•
-savarankiškai stiprintis maisto laužo neutralumo
ralius Leopoldas išleido į- konomines blogybes, pa ti pasiryžimo. Niekuomet rius Mongenthau pareiškė, Jung. Valstybių
Aukš
kad
Jung.
Valstybės
prii

i nes kilus karui vienos vai- sutartį,
sakymą draudžiantį įvežti lietusias visą pasaulį. Šio- neleiskit būti nuginkluočiausias Teismas vėl atsi-'
ma
naujas
aukso
sutartis
nepadorias knygas ir laik je kovoje geriausiu gin- tais, susilpninant prancišsakė svarstyti New Yorko i stybės prieš kitą, ji vėl
PRANCIŠKO
su
Ąnglija
ir
Prancūzija.
ibūtų paversta karo lauku.''
klu yra šv., Pranciškaus koniškus pasiryžimus ir
raščius.
K. P. J.
I valstybės minimumo atly
NŲ PROVINCIJOLAS
<a'P ^uvo pasaulinio karo
idealas, Ikuris turi rasti jfls visuomet laimėsite — Pagal tas sutartis atstei- ginimo moterims <darbi-®'
____
Kaunas Iš Romos prasau tinkamą vietą žmonių
buvo paskutinieji Dr. giama laisvas aukso plau- rinkėms įstatymą. Šis tei metu.
~
!
kimas
tarp
šių
trijų
vals

Sąiunga su kitomis vai- nešama, kad naujuoju Lieširdyse.
Armstrongo ugningos kal
tybių. Tokiu susitarimu smas yra išsprendęs, kad stybėmis, sako karalius, tuvos pranciškonų provinKrikščionybės priešai bos žodžiai.
valstybė neturi teisės nu
nori iš pamatų sugriauti Ban kietas praėjo nepa- manoma sustabdyti pinigų statyti atlyginimą darbi- nepagelbėtų Belgijai kilus cijolu paskirtas Tėvas Atr"
karui, nes *pakol sąjungi-'gustinas Dirvelė.
krikščionybę; prieš jų pa- prastai gyvoje, pakilusio- spekuliacija ir sustiprinti | ninkams.
TlKflfTix
i------------PATENKINTI RADIO PROG stangas Tretininkai turi i
prekybą
tarp
valstybių.
Į "Prie New Yorko valsty- ni"':ė ateit«.
» Pa’l Tėvas Dirvelė yra plaje, jaukioje nuotaikoje,
RAMA IR “DARBININKU”
____ 3______ XI __
Kitos
valstybės
irgi
padaryti galingą žygį, se- Prieš prasidedant
kel
| bės prisidėjo dar Ma(WflJgelba. tai P Jau būtų pa- Čiai žinomas ir mūsų išeišios kolonijos lietuviams malo i
prie
kviečiamos
prisidėti
kdami savo įsteigėju, Šv. feonis, laike valgymo groI chusetts ir Illinois ir visos versta karo lauku. “Mes vijoje. Jis besilankydamas
nu pareikšti širdingą ačiū Darbi
j
šio
susitarimo.
Amerikos lietuvių koloni
Nuotaika
ninkų Radio programos vedėjams Pranciškum, kurs buvo ar- jo orkestras.
trys valstybės reikalavo turime ruoštis kovai pa
tys, be kitų pagelbos”, sa jose anais metais paliko
r.ž gražias programas, kurias mus i timame santykyje su Die- įaįp buvo graži, jog, nuopersvarsty t i minimumo
gražių atsiminimų.
ko karalius.
linksmina per ilgą laiką dainelė vu_ širdži ausiu džiaugsmu visi
atlvginimo įstatymą.
Teisingumas ir meilė kongreso dalyviai kelis
mis ir gražiomis kalbomis. Lietu
Tačiau šis teismas leido
LIETUVON
viu kalba labai gražiai skamba o- plaukia iš artimojo santy- kartus galingai sudainavo
I
paduoti
argumentus tuo
Per
ro bangomis, ir aiškiai pasiekia kio,
kio, glaudaus ryšio su populiariąją
dainą “My
pačiu klausimu, ir jeigu
šios kolonijos lietuvius, toli gyve Dievu, ką teikia reli^ja. old Kentucky home”.
jie bus svarstvtini, tai tei
nančius nuo didžiųjų kolonijtp tikėjimas; tą būtiną žmo
šeštadieni, spalių 17 dieną, 2 vai. po pietų, vėl
^-LAIVAKORČIŲ
PASKUTINĖ DIENA
smas atnaujins tą klausi
Išgirdę lietuviu balsą labai malo gaus laimės sąlygą komu
turėsime
progos išgirsti gražių dainų, muzikos ir kal
mą.
___
i Ketvirtadienį 9 vai. ryte
niai klausomės ir prašome palai nistai nori sunaikinti.
bų. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilokyti tą programą kuoilgiatisiai.
!
Siekimas
būti artimame gražioje Šv. Antano pran30 SUŽEISTA PREZI cycles ir klausytis Darbininkų Radio programos iš
Širdingai ačiū visiems Darbi santvkv su Dievu veda ciskonų bažnyčioje TretiDENTO PRAKALBOSE stoties WCOP, Boston.
ninku Radio programos rėmė
k GE\IAUN
žmogu
į
kilnumą:
jis
tada
ninku
generolas
Tėvas
Kun. J. Bružikas, S. J., misijonierius pasižadėjo
IĄIVAI
i
jams. Patartina gerbti ir remti i
stengiasi
vykdyti
savo
gvBeda
Hess
atlaike^
geduir
ši
šeštadienį atvykti i stotį ir atsakyti Gerb. Klau
Chicago,
III.
—
Prez.
tuos lietuvius biznierius, kurie
venime
krikščionybės
ide_™
š
_ias
“
ž
_
i Roosevelto kampan i jos sytojams svarbius klausimus.
f-avo skelbimais remia mūsų taip
sius
Amerikos
tretiniu
Draugijos ir biznieriai, kurie nori paskelbti savo
alus,
šis
idealas
nėra
pil

prakalbose, Chicago stadidžiai gerbiamą katalikišką laik- |
parengimus,
priduoti --------skelbimus
pasiekiamas, 1todėl kus- Ma,dose yp^ ats5‘
diume, buvo toks susigrū- biznius
-----------ar ------- ------ prašome
,--------------------—
įaštj “Darbininką”. Patartina, nai

Bolševikai Reikalauja
Ginkluotos Blokados
Prieš Portugaliją

Kataliką Vyskupai Reiškia Užuojautą
Ispanijos Katalikams

KATALIKU GYVENIMO

Iš Tretininkų Kongreso

WASHINGTON DEPOT,
CONN.

VAŽIUOKITE
DARBININKO

kad visi lietuviai skaitytų “Dar
bininką”.
A. P. Krikščiūnas.

žmogus nuolatos privalo mintas tretininkas monTęsinys 4 pusi.
Į
tobulėti ir tuomi jis artė-

1

-------- ?F"

Darbininkų Radio Programa

jdimas, kad 30 žmonių ta--prieš šeštadienį arba vėliausia šeštadienį, spalių 17 d.
Į po sužeista.
| prieš 10 valandą rytą.

Penktadienis, Spalių. 16 d., 1936

DARBININKAS

T

2.

s?

-

lankėsi kun. J. Bružikas, |
S. J., misijonierius, kun. į
P. Virmauskis, kun. P. Ju
ras ir kun. J. Švagždys.
Ketvirtadienį, spalių 15;
d. lankėsi kun. K. Vasys iš:
Worcester, kun. J. Vaite
kūnas iš Providence ir
kun. S. P. Kneižis iš Norwood.

-

vietinės žinios)
,

K........ ...................................................... T?...... -......... F.......................

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
GARSIAKALBIAI

STANLEY'S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

TEL. SO. BOSTON 0558

343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

..........»■£

ŠEIMYNŲ KOMUNIJA
40 Milijonų Stiklų
Parduota 1935 m.

Sekmadieni, spalių 18 d., visa Šv. Petro parapija ruošiasi šei
mynomis eiti šv. Komunijos! Bus jaudinantis įspūdy^ kai motinė
lė ir tėvas kartu artinsis prie Dievo Stalų, bet ir skaudu, jei kurio
šeimynos nario nebus. Jeigu guli kapuose, jau nebeprikelsi, bet jei
gyvas, o nedalyvautų, tai būtų per daug sopulinga.
Moterys net per daug gražiai lankėsi savo misijose, dabar i
sekmadienio turi ištvermes savaitę, vyrai irgi neatsilieka ir kas •>
karas skaičius vis didėja. Bravo, vyrai' Bet kas ištvers iki galo,
tas bus laimingas!
Jūsų tarnas Kristuje.

Spellman buvo Vatikane.
Jo Eminencija Kardinolas
į Pacelli po mišių Sacred
Spalių 14 dieną i Bostc- Heart Par- parapijiečiams,
ną atvyko Jo Eminencija; ^rie gausiai buvo suėję
Kardinolas Pacelli. Vatisute1.kano valstybes sekreto- į aPasta.liską palaimmirius. kuris šiomis dieno- i
mis atvyko Į Jung- Vals- Po mišių ir pusryčių J.
tybes praleisti atostogas, i
Kardinolas Pacelli, lySpalių 13 dieną atvyko į dimas vyskupo Spellman,
pas J. E. vyskupą Spell-; atvyKO pa.s J. E. Kardmoman i Newtoną ir spalių'^4 O Connell ir susirinku14 d. rvte atnašavo šv. mi-'siems Bostono diecezijos
šias Sacred Heart bažny-1 kunigams i konferenciją,
čioje, kurios klebonu yra: seminarijos klierikams
vyskupas Spellman, Jo E- pasakė kalbas ir suteikė j
minencijos Kardinolo Pa-' P^aiuūnirną- J- E. KardLa- j
cclli geras draugas dar iši nolas Pacelli labai gerai
angliškai. Jis moka
tų laikų, kada vyskupas] kalba
ir daugelį kitų kalbų. Su i
i J. E. Kardinolu O’ConncPJ
i kalbėjo itališkai.
a-J. E. Kardinolas Pace!Ii
Tel. S. B. 2805-11 Į
LIETUVIS
I i išgyrė Bostono ir visos
t
Naujos Anglijos katalikus
už jų prisirišimą ir ištiki
Iš<-gz:iminuoju akis! mumą Katalikų Bažnyčiai.
z
akinius š
priskiriu
J. E. Kardinolui
kreivas akis atitie-š Dėkojo
Einu ir amblijoniš- j O’Connell’ui
už karštą ir
j koše (aklose) akyse sugrąžinu i
nuoširdų priėmimą.'
i šviesą tinkamu laiku,

DAKTARAI

OPTOMETRISTASl

Į

Į
į

ŽINUTĖS

QlUIIHIIIIIIIOII|lltlll<«ll>n,l|HOolllll''IH.|HIU.'HIHHHN Q

11
Vaikų
- mergaičių misijų tepa
žintiš bus klausoma. Šv. Petro
bažnyčioje, spalių 16 d.. 4:15 va
lanti. po pietų. -Jų misijos baigsis
spalių 17 d.. 9 vai. ryte.
Vyrų misijų baiga Įvyks sekĮiiiadicnį 3 vai. p.p.

DR, J. LANDŽIUS x
(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
uuo2 iki 4 popieti], nuo 7 iki 9 vak.

SOUTH BOSTON, MASS.
t («t, («!•«•« *••*«••»• tilt

| Tel. So. Boston 0823
i
LIETUVIS DANTISTAS

Į

IDR.
M. V. GASPEB:I
5
Arti Municipal Building

=

| 525 E. Broadway, S. Boston

Į

i

Spalių 10 d., mirė, gatvėje. Va
lerija Šiaulienė, 40 metų, gyve
nusi E 7th St.. So. Bostone. Ilgai
yra gyvenusi Neuton Upper
l-'alls. Mass. Buvo našlė du kartu.
Paliko sūnų ir dukterį. Palaido
ta spalių 14 d.. 2 vai. po pietų,
šv. Marijos kapuose Nevvton i>
per Pails, Mass.

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

pietų. Prašome sueiti ankščiau,
kad galėtume užbaigti susirinki
mą prieš misijų užbaigimą.

J. Glineckis.

414 Broadvvay, So. Boston

—
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 Iki o Ir nuo G;3O Iki 9 v. v.
SeredotiiM nuo Ji iki 12 v. dieną.
Mubatou»H nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedėliomls nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Bostono suvargusių šei
mynų šelpimo departmentas buvo nusiteikęs neduo
ti suvargusioms šeimy
noms anglių kurui. Bet
miesto mayoro einąs pa
reigas John Fitzgerald,
gavęs skundų ir reikalavi
mų duoti anglių, įsakė šel
pimo departmentui tuojau
duoti po 100 svarų anglių
kiekvienai šeimynai pakol
bus patvarkyta duoti dau
giau.

Spalių 4 d., kaip jau buvo ra
šyta “Darbininke” įvyko “ben
Tel. Trowbridge 6330.
dro fronto” socialistų - komunis
tų mitingas, kurio svarbiausias
tikslas buvo (tai paaiškėjo iš
kalbėtojų kalbų) apšmeižti kuni
(REPŠYS)
gus. vienuolius ir parinkti pini
I gų “Ispanijos raudonųjų fron
LIETUVIS GYDYTOJAS
tui”. Labai abejojama, kad su
Ofiao Valandos: 2—4 ir 6—8
rinktus pinigus gautų Ispanijos
278 Harvard Street,
raudonųjų frontas. Bet nesudaro
kamp. Inman arti Centrai Sq., skirtumo kas juos gaus: Ispani
jos raudonųjų socialistų - komu
Cambridge, Mass.
nistų frontas ar Amerikos rau-

JOHN REPSHI8, M. D.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano
ir dainavimo. SpeciaDR. GVAIZDIKO (GAS
les
pamokas duoda
SON) VESTUVĖS
vaikams.
Adresas:
Pirmadienį, spalių 12 d. (Co- p
98 Tonavvanda St.
lumbus Dienoje), Šv. Augustino
i airių parapijos (Seimour, Conn.)
Dorchester, Mass.
bažnyčioje priėmė Moterystės Sa
į Tel. COLumbia 8053

j
I
I

kramentą Dr. Antanas V. Gvaiz
dikas (Gasson) iš Norvvood su p.
Linda Rose Casagrande iš Sey- r.
imour. Conn. Liudininkais buvo
jaunosios sesutė p. Margareta Pa-'
NESMAGUMAI
sagrande ir adv. K. Kalinauskas.
.Jei t uri nugaroje skau
Tvarkdariais bažnyčioje — Dr.
smą, akmenis, ir
i kitoJ. G. Arentas ir Dr. J. Zabarauskias chroniškas: ligas,
pasitark tuojau.
kas.
MANO
TRYTMKNTAI
vestuvių bankietas įvyko Humstaiga pagelbės ir pra
šalins vijus nessmagupiirey Hali, Seymour. Coliu. Da
mus.
lyvavo
apie
300
svečių.
Jaunave

Jei turi Bright's liga,
JIS KALBA PATS UŽ SAVE
cukrinę, inkstų, ar tul
džius sveikino žodžiu miesto įnaBEIK ALA UK JO S AVO
žies nesmagumus, pasi
yoras Mannvveiier, teisėjas Contark tuojau -su manim.
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.
įov ir kiti. Taipgi gavo daug
sveikinimu telegramomis ir laiš
kais.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
Dr. ir ponia A. V. Gasson ište, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
, vyko praleisti “medaus mėnesį”
niais 10—12 tiktai.
negaliu pasakyti. Rašau lovoj.
Sesučių, kurios su pasiaukojimu
•
'j
■ į Nevv Yorko ir Verniont valsty- Vi~ 1
tas, kad stambiausiais
Priimkite mano tikros pagar dirba kultūrinį darbą, mokėda
■ bes. Grįš už poros savaičių ir ap
raudonųjų komunistų- bos pareiškimus ir sveikinimus.
mos vaikučius.
Rengėjos.
sigyvens toje pačioje vietoje, kur
Tamstos
rėmėjais pasirodė adv. i
i ligšiol Dr. Gasson (Gvaizdikas)
* Vincus Uždavinys.
KUNIGŲ PROVINCIJOS į praktikavo, būtent. 937 WashingBAKERY
SUSIRINKIMAS
I
'ton St., Nonvood, Mass.
. Savininkai:
EKSPLIOZIJOJE APDE
J. Trasas ir P. Gelzinis
Ponia Gasson (Casagrande) yKepa
geriausios rūšies miltą
i GINO K. ŠAJEFKIENŲ
i
Ketvirtadienį, spalių 15 ra registruota slaugė. Mokslus juodą ir išbalty
SUSIRGO VINCAS
duoną. Reikalaukite
d pas kun. P. Virmauskį, baigė Middlesex ligoninėje, Cam- krautuvėse North Brighton Bakery
UŽDAVINYS
įbridge, Mass. ir dirbo Bellevuc
duonos su raide "S”.
i Bostone kilo ekspiioz.ija. Eksplio- Šv. Petro lietuvių par. kle
ligoninėje. Brookline, Mass. Vė
North Brighton Bakerv
davo gasinis pečius prie kurio boną įvyko Bostono Pro
liausiai dirbo kaipo slaugė VValįdirbo
p.
Karolina
Šajefkienė,
64
Lincoln St., Brighton, Mass.
Spaliu 11 <]. Lietuvos Konsulą-,
vincijos Kunigų Vienybės Itham, Mass.
TeL Stadium 8411
tas prisiuntė telegramų, kuriu gyv. 254 E. Nintli Street. So. susirinkimas.
Dr. Antanas V. Gasson (Gvaiz
Bostone.
Poniai
Šajefkienei
apdepraneša, kad p. Vincas Uždavi
dikas) yra baigęs Middleses Ko
nys, VVS. atstovas susirgo ir ne- !j gino veidą, kaktą, plaukus, taipLANKĖSI
legiją ir praktikavo Middlesex
galįs atvykti i Cambridge kulbė- i, gi pečius ir rankas. Be to. labai
į
Trečiadienį, spalių 14 d. ligoninėje ir Holy Trinity ligoni
i i.
1 nutrenkė krūtinę ir galvą. -Ji tuo
“Darbininko” redakcijoj nėje, Ncvv Yorke.
buvo nugabenta Į Bostono
Spalių 15 dieną gavome p. Viii- jau
i
co Uždavinio šiokio turinio laiš- !| Miesto ligoninę.
DIDELIS KATALIKŲ
SŪNUS
ką;
Poniai Šajefkienei giliai už
SUSIRINKIMAS
STRAS

SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
1936. 10. 14 <1.
jaučiame ir prašykime Aukščiau
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
BURGE
PRIEŠ
KOMU

siojo, kad ji išsveiktų.
Ncw York, N. Y.
Prisiekęs Advokatas
BALSAMUOTOJAS
NISTUS
ilerald Sųuare Hotel
TURI NOTARO TEISES
Room: 1119.
Antradienį, spalių 13 d. grįžo
254 W. Broadway, So. Bo3ton
Paryžius
Rugsėjo 13
Gerbiamas Pone Redaktoriau'
1
iš Dr. Gasson (Gvaizdiko) vestu
Tel. Šou. Boston 2590
Veda visokias provas. Daro vi
Su manim blogai. Sunkokai i vių adv. K. Kalinauskas ir Dr. J.
d. Strasburge įvyko masi 113 Ames St., Broekton, Mass.
sus legalius dokumentus
Broekton 390
sergu. Vakar dar šiaip taip. Tikė t < I. .'.rentas.
nis katalikų susirinkimas, . (ziH;en. Tel.
viela:
838 Dorchester Avė.
117 E St. (kampas Broadtvay) nukreiptas prieš komuniz
jaus šiandien galėsiąs atvažiuoti
Tel. Columbia 2537
l___ __________________________________
į Cambridge kalbėti, deja, pagul 356,342 UŽSIREGISTRA
South Boston, Mass.
mą.
dė liga lovon — skauda krūtinę, i
Telefonas: šou Boston 2732
VUSIŲ BALSUOTOJŲ
į susirinkimą suvažiavo
turiu karščio, laukiu daktaro. —•
11
Namų: Talbot 2474
daugiau kaip 40.000 AlPrašiau telefonu konsulatą, kad
zaso katalikų.
Bostone yra 356,342 už
Tamstai telegrafuotų apie mano
(KASPERAS)
Buvo
priimta eilė rezoliu
balsuoto
iigą ir kad Tamstą praneštume siregistravusių
Lietuvis
Graborius ir
cijų, kuriose pareiškiama,
Gerb. kun. Juškaičiui. kad jo pa jų. Tai didžiausias
skai
Balsamuotojas
kad Alzasas, kaip ir visa
g
rengime nebūsiu. -Jei kiek palen čius balsuotojų, kokis yra
TURI
NOTARO
TEISES
(GRIGALIŪNAS)
likusi Prancūzija,
gvėtų, tai pas Tamstos brolį at buvęs Bostono istorijdje.
494 East Broadvvay
nepakęs, kad čia piėstųvaduočiau. Šiandien nieko tikra
ADVOKATAS

INKSTU IR TULŽIES

Df.Graily(327^“X

STAR BREWING C0. ★ BOSTON, MASS.

NORTH BRIGHTON

I S. BARASEVIČIUS IR

JOHN J. GRIGALUS

DUOS ANGLIŲ SUVAR
GUSIOMS ŠEIMYNOMS

TeJ. So. Boston 2300
Ofisus atdaras nuo 10 Iki 12 vnl.
ryto, nuo 1 :30 iki 5:31) po pietų Ir
trao 0 Iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

JUOZAS B. GAILIUS

{

Lietuvis Dantistas

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

Ketvirtadienį, spalių 22 d., 8.
: ui.. 7:30 vai. vakare. parapijos
salėje. 492 E. 7th St., So. Boston,
Mass. įvyks LDS. mėnesinis susi
rinkimas. Kviečiami visi nariai
'skaitlingai dalyvauti.
Pirm,

ADVOKATAI

OfiiO Valandai
SUSIRINKIMAS
Nu<> 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j
S v. Jono Ev. Bl. pašaipiuos
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. OO-i
sus uždarytas suimtos vakarais ir| draugijos susirinkimas įvyks sek
| nedėldieniais. taipgi seredomis nuo j
12-tos dieną uždarytasI madienį. spalių 18 d.. 1 vai. po

Taipgi nuimu ir X-Ray

«-

GRABORIAI

MIRĖ

Tel. South Boston 2712
534 East Broadway,

LAIKRODININKAS

't

J. E. KARDINOLAS
PACELLI BOSTONE

J. L. PAsAKARNIS, 0. D.
447 Broadvvay, South Boston

JUOZAS M. DILIS

LDS. 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Kun. J. Bružikas S. J.

j

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i
i

BRONIS KONTRIM

PAREMKIME SESUTES
KAZIMIERIETES

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761
Room 3

Spalių 8 d. įvyko Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 11 sky
Residence:
riaus susirinkimas šv. Petro baž16
Thomas
Pk., Tel. S. B. 1948
■lustice of the Pcace
I
nytinėje
salėje.
Susirinkimas
buVisokios rūšies apdrauda ir (ei‘ vo skaitlingas ir gera nuotaika,
si ngas patarnavimas.
598 E. Broadway. So. Boston i Nutarta Sesučių Kąziinieriečių Į
Tol. So. Boston 3520
Tel. Šou. Boston 1761
I nauda: surengti Whist Party,
Residence:
•spaliu 28 d. 8 vai. vakare. Šv.
120 Marine Rd., So. Bostor ! Petru par. salėje. 492 E. 7th St.
DARBININKO NAME
r
Namų tek: Šou. Boston 2483.
. Prašome visų Bostono lietuvių
866 Broadway,
I paremti šį parengimą ir prisidė8outh Boston, Mass
lelephone
I ti prie parėmimo Šv. Kazimiero

REAL ESTATE
INSURANOE
CONSTABLE

r ------------- 1
ADVOKATAI ŠALNAI

SO. BOSTON
1068

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
8TUDZBAKEB
Automobilių ir Trokų
Agentūra.
Tu laume visokiu Išdirbį šėlų autemobilius. Taisymo ir dru»vi»Mtrevb
mo v'eta:

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St
tSOUTH BOSTON, MASS.
Jot. Kapočinnan ir Petcr Trečiokai

aavininkal

COLONIAL TAVERN•

•

,

-

.

•

,

'

-

-_

-

■

■

ji

■

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

359 W. Broadway, So. Boston, Mass.

si komunizmas ir pri
vestų prie tokių įvykių,
kaip Ispanijoje.

KAS TOKS LIETUVIŠ
KAI KALBĖJO Iš BARCELONOS RADIOFONO

Kaunas — Vieną vakarą
iš Barcelonos (Ispanijos)
radiofono kažkas lietuviš I
kai agitavo už marksistus.
Dabar kai kas spėja, kad
ten kalbėjęs lietuvis Gude
lis, savo laiku žinomas |
i Lietuvoje.

I
I

JOSEPH W. CASPER

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437

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

*

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graboriu.-? - Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Houie ir Bes.
564 Rast Broadvvay,
8o. Boston. Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS.
258 W. BBOADWAY,

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Broekton 4110
16-18 Intervale Street,

Montello, Mass.

i

Penkiadienis, Spaliu 16 d., 1936

DARBININKAS
Presenting the New 1937

FAM

Dar Nevėla Sutaupyti Pinigu

ca

m (tne

Perkant Kailinius Dabar!
Dabar I. J. Fox krautuvėje eina didelis kailinių Jubiliejinis Išpardavi
mas, kur galima sutaupyti daug pinigų., šiuo Jubiliejiniu Išpardavimu turė
tu pasinaudoti lietuvės moterys ir merginos Galite pigiai pirkti: HUDSON
SEALS, CARACULS, PERSIAN LAMBS, SILVER MUSKRATS ir kitų. Atėię Į krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra lietuvis I. J. Fox at
stovas. Jis lietuvėms kuogeriausiai patarnauja ir pritaiko geriausios mados
kailinius.

Mažasis Didvyris
(Vieno laivo kapitono
pasakojimas-

FADA RADIO 260T
6 Tube *Universal Superheterodyne with 8 tube performance.
Tunes American and Police broadcasts. Built-in Antenna; Illuminated Aeroplane Dial; .' i n. Acousticaily fitted Dynamic Speaker. Bute Į,
Walnut Cabinet.

Dresių ir Cloth Coat
Skyriuje
vis u o m e t
klauskite P-lės A. Koraitytės. Ji lietuvėms
patarnaus
kuoširdingiausiai.

Nuo grimstančio laivo
balsas:
— Palaukit!
Berniukas prisirišę prie
KAINA $24.95
“Tai buvo baisi diena.
411 washington street
pečių
kažkokį
maišį
ir
ė£
Pūtė aštrus, šiurpus vė
jas. Dangus buvo pilkas, mė lipti lynu. Jis buvo ne- /
jūra taip pat. Debesų ka paprastai pavargęs, o pamuoliai tarsi sustojo. Man siekęs mūsų denį krito pridūriau aš, džiaugdama-'
d ariusi nebepakenčiama:
teko eiti sargybą, kai ga-į kaip negyvas. Paskubo- į sis, kad ir mažas berniu
pasireiškė maisto stoka,
vome žinią, kad prekybos mis pašaukėme daktarą, kas užsitarnavo jūrininko
gatvėse
kasami apkasai ir į
laivas jūroje šaukiasi pa visi apstojome jį. Vienas vardą. Įsivaizdavau, kaip
galbos. Tuojau gavau įsa jūrininkas atrišo maišą. bažas berniukas, paskuti LAIŠKAS REDAKCIJAI laiškų žinome, kad Gerb. atskiri namai paverčiami
I “Darbininko” Skaitytojai mažomis tvirtovėlėmis.
_______
kymą skubiai vykti. Grei — Pone kapitone, — su nis apleisdamas laivą, dar
MODEL 26OV
tai buvau nelaimės vieto šuko jis man, — maiše prisiminė dvi gyvybes, ku P-nas Jonas C. Norkus •yra patenkinti dedamais Madride nėra dienos, 6 TubeFADA
*UniversaI
Superheterokažin
kas
kruta.
kurią nebūtų sušaudoma dyne in Ivory Plastic
straipsniais ir žiniomis.
je. Skendo anglų garlai
rios
būtų
žuvusios
ir
kar

cabinet.
i
iš
Baltimore,
Md.
rašo
:
vis: šiurpulingai staugė jo — Pažiūrėk! — įsakiau tu su savo tėvynės vėliava “Gerb. “Darbininko” Re Šį gerb. p. Jono C. Nor daugybė žmonių. Šiomis Tunes American and Police Broadcasts. 8 tube performance; built-it)
kaus laišką dedame kaip dienomis sušaudytas be antenna
sirenos. Denyje nebuvo nė; jam.
pernešė į mūsų laivą”.
dakcija :—
; illuminated
aeroplane
paraginimą
visiems
tiems,
vieno žmogaus, išskyrus į Jūrininkas atrišo. Iš
jokio
teismo
76
metų
am

‘D.”
dial; 5 in. acoustically fitted d.v-:
“Skaitydamas Jūsų gra
dar “Darbininko” žiaus Veraguos hercogas, namie speaker. Size: 7’4 in.
kapitoną, kuris stovėjo maišo iššoko didelis pilkas
žų laikraštį dažnai esu pa kurie
ant savo tiltelio. Bandžiau katinas. Jūrininkas įkišo
kuris esąs paskutinis gar
KAINA $24.95
stebėjęs daug įdomių neskaito.
“
Darbininkas
”
yra
visų
priplaukt prie skęstančio į maišą ranką ir ištraukė
siojo
Amerikos
atradėjo
straipsnių ir įvairių gerų vadas, draugas, prietelis.
laivo arčiau, bet bangos vėliavą. Mes atidavėm jai
T A N L E Y’ O
■ žinių, ir manau, kad “Dar Taigi atėjus šaltam rude Kristupo Kolumbo gimiIŠ LIETUVOS VYČIŲ
neleido. Tada ženklais su prideramą pagarbą.
bininkas” yra vienas iš nėliui ir besiartinant žie nes ainis.
VEIKIMO
RADIO SH0P
sikalbėjome su skęstančio Daktaras pridėjo ausį
puikiausių
Amerikos
lie

mai visi pasikvieskite NEPATENKINO DVIE
“Pingvino” kapitonu ir prie berniuko krūtinės ir Pereitą antradienį, spalių 6, Į- tuvių laikraščių”.
343 W. Broadvvay
vyko
mėnesinis
Lietuvos
Vyčių
6
“Darbininką” į savo na JŲ PRAŠYMŲ LEISTI
nusviedėme jam storą vie-i tarė:
So. Boston 0558
Tokių laiškų “Darbinin mus. Telanko “Darbinin
— Gyvas. Tik reikia pa_ kuopos susirinkimas. Susirinko
los virvę.
ŽURNALUS
labai gražus jaunimo būrelis. Su- kas” gauna dažnai. Visų kas” visų lietuvių namus
Po vieną ėmė lipti į mū-j trinti kaktą.
Kaimas — Petras Keži- ;
si rinkimas buvo gana ilgas, bet spausdinti laikraštyj ne du kart į savaitę.
sų garlaivį skęstančio lai-; — Atriškite šalmą
turiningas ir Įdomus. Kalbėta a- galime, nes ir taip mažai
naitis,
buvęs uždarytosios '
vo keleiviai. Paskutinysis i trinkite! — atsakiau.
pie sportą - atletiką... Hartfordas
užėjo žūstančiojo laivo ka Tas pats jūrininikas nu" laimėjo Conn. Lith. Catholie’s vietos turime straips AREŠTAVO UŽ VAIKO Lietuvos jaunimo sąjun
gos Jaunimo laikraščio re
(WRUBLLASKAS)
PAVOGIMĄ
pitonas ir mes norėjome ėmė šalmą ir visi nustebę arba CLC metinę taurę - trophy niams ir žinioms, kuriuos
rašo
mūsų
tautos
žymūs
LIETUVIS
GRABORIUS IR
daktorius, prašė vidaus
atrišti lyną, kaip staiga pamatėme mažą kanarėlę, ir dabar rengiasi prie basketball,
BALSAMUOTOJAS
pribėgęs vairininkas susu-j kuri išskrido iš po šalmo howling ir tt. Šiame sezone Įvyks vadai — literatai. Bet iš Newport, Vt. — Spalių reikalų ministeriją leidi1000
Washington St.
mo leisti žurnalui Mūsų
vyčių ūkininkų vakaras ir Ilalloir atsitūpė ant lyno.
ko:
čius, Marijona Balauskaitė ir A. 15 d. — Policija areštavo
NORWOOD, MASS
— Ten dar žmogus. Jau Išgelbėjom žmogų — su ween šokiai. Be to, kleb. kun. J. Avižinvtč. Po raporto Dvasios va tūlą “ponią” Carter, kuri Jaunimui ir Nobertas Pet
TEL. Norvvood 1503
nas berniukas, mūsų virė sijaudinęs tarė ęvdytojas. Amhoto paraginti rengti rimtes- das kun. Jonas A. Vaitekūnas buvo prisiviliojusi vaiką ronis prašė leidimo jo su
__
nius
vakarus,
kaip
tai:
lietuvių
Monteilo Office:
— Tikrą jūrininką!
jo padėjėjas.
pasakė jauniems kalbą ir pas George Bryant, 7 m. am galvotam labai ilgo pava
:— kalbos pamokas, debatus, paskai10 Intervale St.
katinimą uoliau dirbti.
žiaus iš New Orleans ir jį dinimo žurnalui. Abiejų
■n
forum,
kur
visi
ir
visos
TEL
Broekton 21X15
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES »
į šeštadienį, spalių 10 d., Roger išlaikė mėnesį pas save prašymai nepatenkinti.
ne tik vyčiai ir vytės, bet ir vi
AVilliams Park Casino, Vyčių 103 namuose. “Ponia” Carter
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
sas Hartfordo jaunimas galėtų
vietinė kuopa turėjo savo “Hartus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
prisipažįsta, kad ji tą vai
dalyvauti; kur būtų aiškinama
vest” danee — šokiai. Šokiai pui
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę
kutį prisikalbinus ir lai
likėjimo - religijos, istorijos, ap
Sullivan’s Liąuors
kiai pasisekė, ir kur tau nepasi
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
siėjimo, gramatikos ir tt. klausi
kius
dėlto,
kad
ji
jį
mylė

seks, nes buvo svečių ir viešnių iš
mai. Vyčiai nutarė visa tai dary
visur: — Bostono, YVoreester, jus.
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
ti. Be to, mergaitės žada turėti
Policija ją kaltina pagal
Nomvood, Loįvell ir kitų miestų.
CASH MARKET
siuvimo ir tt. vakarus ir dabar
Lindbergh
įstatymo. Ji
48 Crescent Avenue,
tai kuopos valdyba ir visa
g
Povilas Baltrušiūnas, sav. rengiamasi prie teatriuko, kuriuo Už
295 West Broadivay, So. Boston, Mass.
pati
tikisi
gauti
10
metų
kuopa
yra
dėkinga
visiems
atsiTelephone Columbia 6702
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 rūpinasi dramos komisija. Vienu
lankusiems ir taria visiems šir kalėjimo.
SPECIALIS NIJPIGINIMAS
žodžiu iš aukščiau dalykų maty

i pasigirdo

ĮVAIRIOS ŽINIOS

i

HARTFORD, CONN.

i

S

V •

EDW. V. WARABOW

1
PROSPERITY MARKET

I

29 Savin Hill Avenue,

dingą ačiū. Po šokių buvo ketin
ti, kad vyčiai nesnaudžia ir snau
ta surinkti visus arbūzus ir kitus SUSIMUŠĖ EL TRAUKI
1 Kv. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25
sti nemano.
valgomus dalykus, ir pasamdžius
NIAI
CHICAGOJE
Tel. SOUth Boston 9367
1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo........................... $1.19
Po susirinkimo buvo gardūs gaspadines iškepti kiekvienai bu
i
Pristatau Ice Creamą ir užkan
TeL HIGhlands 4855
užkandžiai ir paskui “communi- vusiai kuopai “pajų”. Bet ne
1 Kv. Straight Degtinės .................................. 98c.
džius piknikams ir visokiems
Chicago, III. — Spalių 14 d. suROEBURY. MASS.
ty singing”. Tai labai puiku, nes spėjus pusei vakaro praeiti —vi
parengimams.
1 Kv. La Corona Vyno....................................... 50c.
iškelti traukiniai Pietinėdainavo jaunimas ne tik angliš si arbūzai - dingo - aha, žuvo. |isimušė
miesto’dalvje^
Sužeista daug
1 Galionas 90 Proof Narraganset degt. ........ $3.90
kai', bet ir lietuviškai. Vienu žo- Taigi, dabar prašau tų kuopų,
■džiu tasai vakarėlis buvo ne tik kurios tuos arbūzus pasisavino, į
i/2 Galiono 90 Proof Narraganset degt......... $1.95
smagus, bizniškas, bet ir kultū kad mums “pajus” prisiųstų.
ISPANIJOS KOMUNIS
SPECIALIS PASIŪLYMAS
ringas. Vyčiai turėtų visuomet
Vyčių Naujokas.
TAI
NUŽUDĖ
PASKUTI

taip susirinkti ir veikti. Toks
1 Gal. 100 Proof 1 metų senumo degt.
$4.50
NĮ KOLUMBO GIMINĖS
, veikimas daro garbės pačiam jau
AINĮ
nimui ir vyčių bei lietuvių geram
ALAUS PASIŪLYMAS
vardui. Valio, vyčiai ir vytės!
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
Nutarė surengti pirmą paskai
Ispanijos anarchistai
Croft Cream Ale (bateliais)
LIETUVIAI
ADVOKATAI
tą spalių 23 d., penktadienio va
siaučia
visu
smarkumu.
Cremo
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
Ofisas: SANBORN BLOCK
karą, vyčių kambariuose. Taigi,
Jų
nebegali
besuvaldyti
nė
Commercial
tik alus. į
Washington St.
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
atsilankykite ir po kelis svečius,
Norvood, Mass.
patys
raudonieji.
Užsienio
Dawson
’
s
kad ir ne vyčius atsiveskite. Ku
BROCKERT’S. Dabar galima gauti BrocTel. Norvood 0330
spaudos žiniomis, padėtis
nigas Kripas žada skaityti įdo
Gyvenimo Vieta:
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
ir pačiame Madride pasimią paskaitą apie lietuvių isto
32 WALNUT AVĖ.
riją ir kalbą. Po paskaitos bus
Tel. Nomood 1020
atsakyta į klausimus, ir paskui
patys galės pasirinkti ką nori:
lietuvių kalbos pamokų, debatų,
LIETUVOS DUKTERŲ DB-J08 IV. JONO EV. BL. PAAALPINe
L St. LIQUOR STORE
Spalių 17 d. Tautiškame name,
forumo, ar ko kito.
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.,

_

i

š

BROCKERT’S ALE

SYKES & SYKES

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

3-25^

Į

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
SVARBUS PRANEŠIMAS
ADRESAI

Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG
TINE, ALŲ ir VYNĄ.

Telefonas
Worce«ter, 5-4334

9

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APTELTNKRS BROCKERTS Ir CREMO ALAUS Tania vfJas Ir Distrlbutorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,

restoranams f r alndAms. Saukite: Ded. 1731.

vi

ŠIS TAS
Antradienio vakarą, spalių 6
<1., Vyčių vietinė kuopa turėjo
savo mėnesinį susirinkimą. Susi
rinkimą pradėjo pirm. .Jonas Ku
previčius malda ir tęsė protoko, lo skaitymu ir tarimais. Nutarta,
kad visi Vyčiai šį sekmadienį ei
tų “in corpore” prie Šv. Komu
nijos. Vėliau raportą davė iš
Apskričio Seimo Jonas Šimkevi-

I

Visokio* {talpose: Bonkoms,
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.
R. firmų Ir nislenlo, pasirinki
mas didžiausias Ir Įvairinusias.
POKILIAMS,
VERTT’V £ M S,
NAMUOSE VAISfiMS ir RA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos, pristatėm greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 rvto iki
11 vak.
Palauk it SOU-th Boaton 4147

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

Vine ir Main St. Monteilo, Mass.,
Lietuvių Farmerių Są-ga rengia
puikią vakarienę, kokios dar nė
ra buvę. Viršutinėje svetainėje
gros Don Bussell orkestrą, o apatinėje salėje grieš farmerių or
kestrą atvykusi iš South Amerikos. Draugai ir draugės, nepra
leiskite šios puikios progos, čia
gausite gardžių farmeriškų val
gių ir puikių gėrimų. Pradžia
7:30 vai. vakare. Vakarienė pra
sidės 8 bal. Įžanga 25c. Visus
nuoširdžiai kviečia L. Ū. S.
■Skl.
KOMISIJA.

Pirmininkas Juozas Svagždys.
Pirmtnink# — Eva MarkalenS,
601 6th St, So. Boston, Ma*.
625 E. 8th St., So. Boaton, Mass.
Vice-Plrm. Jonas Galtnla,
Tel. So. Boaton 1298
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-plrm. — Ona Jankfenė,
1428 Columbia Rd.. S. Boston, Maaa. Prot. RaAt Jonas GI i nerkis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Prot RafiL — Ellzabeth Ovalia,
Fln. Rast. Aleksandras Tvaiko,
111 H. St So. Boston, Maaa.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Tel ŠOU Boston 9282
IZdininkas Pranas Tnleikis,
F1n. Raflt — Marijona MarkonintA, I 109 Bowen St, Po. Boston, Mass.
29 VVhipple Av*., Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Taikia,
— Boston, Mass.
Tel. Parkway 0668-W
7 tVlnfleld čia.
St, a
So.
(ZdininM — Ona Staniuliut*.
____ _ _____
w____ ____
Draugija
laiko_________
anstrlnklmns
kas tre186 West 6th 8t, So. Boaton, Maaa.
flą nedėldienĮ kiekvieno mAneain,
——___ I 2 val- P° P^U. Parapijos salėj,
rvarkdarA — Ona
Mlzglrdtenė,
-■ 492"
1512 Columbia Rd-. So. Boston, Mass. E- 7tl> St, So. Boatoo, Mass._______
Kasos Globėja — E. Jantrionienė,
7JIO vai. vakare. pobntnyHnėj are1428 Columbia Rd., So. Boaton. Mass.
minėj
Orauglja savo suslrfnklaraa laiko kaa Viseto dratHrtJns reikalais kreipkitės
antrą utarnlnką mėnesio.
pas protokolų raitininką.
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I.

gumu visus tuos, kurie • trokšti ir ieškoti. MelskiŠv. Tėvo Žodis Persekiojamiems ęryna
žmoniškumo vardan, su. tės, kad jie sugrįžtų prie
intencija ir tiesii’ Tėvo, Kuris jų laukia ir
nuoširdumu bandė daryti ’ kurių grįžimas bus Jam
Ispanijos Katalikams
intervenciją.
■ didžiausio džia u g s m o
t

Pagaliau Popiežius pri j šventė. Melskitės, kad jie
būtų su mumis, kai neto
limoj ateity — dėl to mes
turime pilną viltį Dievu-

Kiek laiko atgal Popiežius mo, pagarbos atsiteisimas ■ mos sunkenybės, kur sta- simena Bažnyčios priešus:
priėmė 500 Ispanijos kunigų yra reikalingi šiomis die-! tomos kliūtys ir daromi mes turime įsakymų ir pa
ir jiems pasakė kalbą, “Dar- nomis, kada girdime šū- trukdymai pilnam išsiplė- vyzdžių, kurie atrodo per
biuinke” tilpo straipsnis, ku kius — be Dievo, prieš timui ir įtakai tikybos ir sunkūs silpnai žmogiškai
riame tik trumpai buvo pa- j
Dievą!
' Katalikų Bažnyčios, ten ta r prigimčiai sekti ir klausy
duotos svarbiausios jos min
Liūdni
Ispanijos
faktai
pačia proporcija favori- ti. Bet jie yra tiek gražūs
tys. Kadangi dėl tos kalbos
sako ir dar kartą prana- zuoja ma ir palengvinama ir patrauklūs krikščionišbedieviai bolševikai parašėj
< pragaištingo darbo įtaka kai sielai, jog mes nebega-;
sieksninius straipsnius ir pa- j sauja visam pasauliui, o
Ta~;iime nė trupučio abejoti į
sakė speeiales kalbas, puolė ' ypač Europai, persunktai subversyvinių jėgų,
“Darbininką.”, tai čia per- ! destruktyvinės propagan- čiau Bažnyčia negali visai tuo, kas mums lieka daryišvystyt savosios veiklos ti.. Mes turime mylėti ir
spaudinsime iš “XX Am- dos,
žiaus” tą sutrumpintą kalbą. '
koks baisus pavojus dėl daromų kliūčių. Ir ką tuos, kurie persekioja, su

taikos vaivorykšte pa
kils gražiame Ispanijos
danguje, atne š d a m a
džiaugsmingą tos taikos
pranešimą didelei ir
DARBININKAS
džiaugsmingai šaliai.
366 West Broadway
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680
Taiki, sakome mes, skai
dri ir tikra visų skausmų
guodėja,
yra visų skriau
gresia
visos
tvarkos,
vigi
daugiau
Katalikų
Bažypatinga
meile
užjausti
ir
Jūs esate čia, brangiau- j
Jf «A, •jei ne jų gailėtis. Juos reikia! dų atitaisytoja. Ji paten
, šieji Sūnūs, kad galėtumė- sos kultūros ir civiūza- nyčia gali daryti
apgailestauti,
protestuoti I mylėti, ir negalint nieko kina visus teisingus ir
cijos
pagrindams.
:
I te išpasakoti didį liūdesį.
Laisvanianija (šviesuomenė ir liaudis) dažnai kurio ženklus Jūs nešioja- Ir tas pavojus yra dar di- ir melstis, kai visame ko-' daugiau daryti, melstis už protingus troškimus, su
prikišdinėja lietuvių katalikų dvasiškijai, kad ji būk te ir kurio matomos žy- dėsnis ir dar tikresnis, kai vos lauke užbarikaduoja i juos, melstis, kad skaidri derinamus su visuotinu
Jis skelbia ir ramy
tai nepatriotiška, nesirūpinanti Lietuvos reikalais, o mės atsispindi Jūsų kalbo- yra taip labai nežinomos jai kelią ir kliudo eiti į tiesos šviesa nušviestų jų gėriu.
bę
tvarkoje
ir garbę gero
šeimą
,
į
jaunuomenę,
į
j
sielas
ir
kad
jų
širdis
naujei rūpinasi, tai tik tuo atžvilgiu, kad iškoneveiktų e- se ir pačiuose Jumyse, — ir atmetamos tiesos, kai liaudį, t. y., kaip tik į jai atsivertų tikrojo gėrio vėje.
samąją vyriausybę, pagaliau, kad mūsų dvasiškija ženklus ir padarinius dide- yra tokia stipri ir šėtoniš- tuos, kurie labiausiai rei-į
krypsta lenkų pusėn. Tie apkaltinimai paremti iš se lės kovos ir kentėjimų, ku- ka Dievo, Kat. Bažnyčios, kalingi jos pačios ir jos į
Jūs pakėlėte ir ku- tikybos ir žmonių neapynovės ištrauktais faktais, kad kadaise lietuvių kuni riuos
riuos matau aš ir visas kanta. Mūsų pareiga yra motiniškos ir mokytojiš-:
gija kalbėjusi lenkiškai. Tačiau bešališka istorija pa pasaulis.
įspėti, atkreipti dėmesį į kos globos?
• ninku.
(Pradžia 1 pusi.)
rodo, kad anais laikais ir pasaulinė Lietuvos šviesuo Jūs esate išvarginti ir a- tai — į pinkles, su kurių Ką gi daugiau gali Ka
menė taip pat kalbėjosi lenkiškai. Taigi, rodos, vieni piplėšti, Jūs esate išvyti, pagalba destruktyvinių je- talikų Bažnyčia daryti, sinjoras John P. Chid-! Apie kongrese skaitytus
kitiems priekaištų daryti neprivalėtų, nes abu kalti Jūsų ieško miesteliuose ir gų herojai stengiasi susi- kai katalikiškoji spau- Vvick, žinomas Amerikos referatus ir svarstytus
ninku yra lygūs. Kuomet prasidėjo lietuvių atgimi kaimeliuose, žmonių apgy-!artinti su katalikais, nore- da, skirta skelbti, pla- didvyris. Laike Amerikos- i klausimus teks vėliau, įprogomis,
mas IX amžiaus pradžioje, tai jame dalyvauja ir pa- ventose vietose ir kalnų darni susilaukti jų bendra- tinti ir ginti katalikiš- Ispanijos karo jis buvo A-■j
pasidalinti
saulionys ir kunigai. Šalia Dijonizo Poškos matome tyru.mose, nes norėta jus . darbi avimo,
kąsias doktrinas, yra merikos karo laivo Maine T**
”*
’ ”mintimis.
”
Kongresas baigtas jauskun. A. Strazdelį, šalia Daukanto stovi Vyskupas Va nužudyti. Ateinate mums į Jie nori tai pasiekti, da uždaryta bažnyčioje ir kapelionu. Šis laivas buvo
lančius, šalia Basanavičiaus Vyskupas Baranauskas, apsakyti savo džiaugsmo,. rydami skirtumą tarp Te-; sakykloje ir palenkta i- paskandintas. Didžių ne- alingomis pamaldomis pošalia Kudirkos kun. J. Tumas, Maironis, Jakštas, ša-: jog galėjote, kaip pirmieji ologijos ir praktikos, tarp tarimams ir prievartai?; laimių laike kun. Chid-'• sėdžių salėje; joms vadolia kitų vėlesnių veikėjų pasaulionių paraleliai stoja apaštalai, kentėti. Ką ga- i idėjos ir akcijos, tarp eko Tuo tarpu palikta pilna i wick parodė nepaprastos vavo tretininkų generalitokia pat ir dar ilgesnė eilė kunigų, nemažiau patrio- lėtume Mes pasakyti Jums nominės ir moralinės san laisvė ar bent tolerancija' drąsos ir veiklos. Už nuo-į uis sekretorius Tėvas Matingų už karščiausius tautininkus. Skirtumas tik ta- pagirti, garbingieji vysku- tvarkos. Tai vis labai pa spaudai, kuriai, atrodo, y- ■ pelnus Amerikai, kun. ximas Poppy, kuriam daugiausia teko dirbti prieš ir
me, kad dvasiškija jungia patriotizmą su religija, nes Pa* *r kunigai, kurie esate vojingos pinklės, išrastos ra pavesta ar kuri pati tu-i Chidwick buvo Kongreso
Jis
per ši kongresą. Francistiek persekioti ir niekin ir paskirtos vien tam, kad ri tikslu iškreipti ir falsi-' apdovanotas medaliu.
mano, kad toksai pamatas tautai bus tvirčiausias.
nuginkluotų
faktus prieš
Baž- mirė 1935 m. sausio 19 d. konų specijalias giesmes
ti?! Jūs kentėjote ut mi- apgautų ir i_..
o-------- —fikuoti
------- --------e---------f
1
Mūsų išeivijoje pas katalikus patriotizmo nestin nistri Christi et dispensa- Europą ir visą pasaulį, ne- nyčią, jos principus, dės-į Mišių metu giedojo vaikų bei psalmes sugiedojo
Pranciškonų choras iš
ga. Galima teigti, kad jis čia labai stiprus. O kas gi tores mysteriorum Dei. pakenčiamų pykčio ir de- nius ir institucijas, net į choras.
Cincinnati.
Išpildytas gar
tam vadovauja, ar ne dvasiškija? Čia ne koks tuščias Tai vis krikščioniškųjų instrukcijos programų nau skelbiant naujai sufabri-j Po gedulingų pamaldi;
j kuotas krikščionybės ir prasidėjo paskutinieji po busis “Transitus”, kuriuopasigyrimas, tik faktas, kurį negalima apeiti. Nepri kunigiškųjų dorybių pil- ■ dai.
pat aišku, kad su religijas.
—
sėdžiai. Priimta keliolika mi paminima Šv. Prancišklausomybės kūrimosi metu tie šimtai tūkstančių bu numa. Tai heroizmas! Tai Taip
i kaus mirtis.
vo sukloti ant tėvynės aukuro ne kur kitur, tik para tikrai šventas ir kilnus he- šia nauja apraiška^ ir sui| Toliau Šv. Tėvas prime- rezoliucijų, liečiančių Tre Įspūdingoms pamaldoms
tikra tų žodžių ypatinga ” talikų Bažny- na religijos ir žmonišku- tininkų visuomeninę ir aspijų svetainėse. Tautos Fondo ir Federacijos rekor roizmas,
" palai- meninę veiklą. Kongreso pasibaigus, kongreso diprasme; heroizmas "iki sa- čios ir re ios neapykan- mo gynėjus: imūsų
dai tai parodo, Arba, kad ir paėmus Vilniaus klausi vo nekalčiausio gyvenimo ta, kuri yra pasireiškusi ma specialiu būdu
i džioji dalyvių dalis skubčskiriamą. Kiekviena parapija skrupuliatingai rengia kas paaukojimo, iki paaukoji- tragiškuose Ispanijos įvy- ma visiems tiems, kurie! dalyviai labai gyvai daly i jo į traukinius bei autobu
diskusijose bei siūly
met ir 16-tą vasario ir 9-tą spalių patriotinius paren mo jaunystės jos pilname kiuose, yra duota Europai ryžosi imtis sunkaus ir vavo
sus; kiti dar pasiliko eksmuose.
gimus — prakalbas, dainas ir rinkliavas Vilniaus gajume. Tai heroiškas kil ir visam pasauliui — vi- pavojingo bandymo —gin
i kursijoms susipažinti su
kraštui vaduoti. Tuo tarpu laisvamanių, ypač kaires numas prašant vežime vie siems, kurie nenori už- ti ir restauruoti Dievo ir Į centralinį komitetą iš ■ Kentucky štato įdomesnėniųjų, rengiamos tuo tikslu prakalbos virsta triukš tos tarp budelio vežamų merkti akių, brangi ir iš- religijos garbę, kitaip sa rinkta keturi asmenys — i mis, įžymesnėmis vieto
ganinga pamoka: vienin kant, sąžinės, tos pirmos du vyrai ir dvi moterys. Iš mis.
mingais politiniais mitingais, kuriuose viskas be ato aukų nužudyti.
pažymėtini ad Kiek teko išsikalbėti su
dairos iškoneveikiama ir šmeižiama pirmoje vietoje Matydami Jūsų daugiau telė tikra subversyvinėms sąlygos ir rimčiausio žmo išrinktųjų
vokatas Paul Martin ir
katalikai ir jų vadai, gi antroje pati Lietuvos vyriau negu žmogišką atsižadėji jėgoms kliūtis yra krikš niškosios ir socialinės ge studentė J. Boers, Seatle kongreso dalyviais, atvy
sybė. Tačiau tie nusišmeižę demagogai, nė akimi ne mą, reiškiame savo šventą čioniškoji doktrina, įgy rovės pagrindo, teises. College. Rinkimai vyko kusiais iš tolimiausių ir imirktelėję, skaito save gryniausiais patriotais. Tie pagarbą ir nusistebėjimą. vendinimas to, ką moko Mes sakome — bandymo, i slaptu balsavimu. Kandi- vairiausių Amerikos vie
ir Katalikų Baž nes įkarštis ir gynimo
tų, visi jie didžiai paten
siog nesuprantama, kaip tokie santykiai pas mus ga Net ir tie stebisi, kurie ne tikėjimas
sunkenybės
labai
lengvai
buvo
per
25,^
tad
konkinti kongresu ir, aišku,
mūsų tikėjimo. nyčia. Kitaip sakant, yra
lėjo išsivystyti. Jau paprasčiausias žmoniškumas ir išpažįsta
__
..........
Kokį kilnų atsilyginimą
visai
tikra,, kad ten, kur gali paskatinti visai nepa- greso dalyviai
"..... turėjo iš ko išvyko į savo gyvenamas
sveikas protas, rodos, priverstų bet kokį kiek apsi Jūs, brangieji sūnūs, e- kovojama su Bažnyčia bei teisinamai peržengti gyni pasirinkti.
vietas pilni didžiausio pa
švietusį asmenį įžiūrėti bent stambesnius mūsų gyve
sate paaukoję ir dabar katalikų tikyba ir jų išga- mo ribas, nekalbant jau,! Paskutinės dienos posė siryžimo dirbti, kad Šv.
nimo faktus ir nepaneigti to, ką visi aiškiai mato. K.
tebeaukojate Dieviška- ninga įtaka į indivydus, kad čia gali įsimaišyti ne džiams vadovavo rezoliu J Pranciškaus pas e k ė j u
_________________________________________________________________— į
šeimas ir j mases, kovoja grynos intencijos ir ego- cijų komisijos pirm. Dr. ! skaičius padidėtų, kad jo
jam Majestotui.
Teisingumas — vienintelis pinigas, kuris imamas Jūs esate taip
niekl. ma sutartinai su destruk- istiniai interesai, ar net Charles
______ _.
B. _____
Hobrecht,, iš pamylėtoji Kristaus Evisame pasauly.
.
' narni, atmetami ir įžeidi-1 tyvinėmis
_____ ______
______ San Francisco, Calif., kur i vangelija rastų palankiaujėgomis,>
jų __
nau-—
grupė, _______
norinti drumsti.
Žmones piktina tas faktas, kad tiesa taip paprasta. nėjami tūkstančiais baisių1 dai siekiant to paties bai- Mūsų tėviška širdis prisi- jis buvo 1931 m. kongreso; šią dirvą įsiviešpatauti,
J. B. Laučka.
Goethe.
būdų. O kaip tas ištikimu- saus tikslo. Ten, kur daro- mena su giliausiu dėkin- rengimo komiteto pirmi-
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kaulų knisinėdamas Vilniaus katedros požestatyti didžiulius paminklus, kad visi stebėtų
si ir žinotų, kad tai Didžiojo Vytauto pamink
las.
Jei brolis lenkas tai daryti žada, tai juo la
Laisvai aprašyti tikri faktai
biau lietuvis, kad ir pavergtas turi tai daryti,
i Jis nepastatys nelaisvas būdamas tokio pamin
klo, kokį brolis lenkas žada, bet kuklų, lietu
(Tęsinys)
viško medžio ar lietuviško granito paminklėlį
3. VYTAUTO METAIS
jis gali jam pastatyti. Ir stato pagal savo ga
Praslinko 500 ilgų metų nuo tos dienos, kai lias, pagal savo jėgas, gerbia taip kaip moka
Didysis Lietuvos Valdovas Vytautas savo žilą ir gali. Ar broliui lenkui tai nepatinka? Kodėl
galvą nulenkė ir Vilniaus piliakalnių pašlaitė- gi jis suraukė savo kaktą? Kodėl jis įsakė žan
tėje amžiams atsigulė. Atsigulė tas, kuris darui ir kareiviui ateiti slapčia, naktį, išversti
draug su broliai lenkais kryžiuočius triuškino granito paminklą, kryžių, su smūtkeliu, su
ties Žalgiriu ir kitose vietose. Atsigulė, kad pa Dievo Sūnaus kančios ženklu?
siilsėtų po kovų. Ir nors 500 metų buvo pras
Kodėl brolio lenko laisvas kareivis įsakytas
unkę nuo to laiko, kai jis savo žilą galvą nu šventąjį kryžių, paminklą Meironyse, nuvertė
lenkė, Lietuvos vaikai savo Didžiojo Valdovo ir užkinkęs arklius žiauriau kaip Muravjovas
nepamiršo. Ir dabar gyvai jo atmintį pagerbė. nuvilko ežeran ir paskandino? Atrado giliai
Laisvos Lietuvos dalyje apėjo jo dvasia ir pa vandenyje. Atrado ir su verkiančia širdimi iš
veikslas visus Lietuvos kampelius, pridygo jo traukė ir vėl pastatė brolis lietuvis 3avo kry
garbei didesnių ir mažesnių paminklų ir kry žių, savo paminklą Vytautui Didžiajam. Prie
žių miestuose, miesteliuose, kaimuose ir lau kryžiaus ir sargybos ilgai stovėjo. Antru kar
kuose. Niekas čia dabar nelaužė kryžių, niekas tu brolio lenko kareiviai paminklo kryžiaus
nenaikino atminties ;to, 5 kuris ir Lietuvai ir nepaskandino, tačiau ir ramiai stovėti kryžiui
Dievui daug buvo padaręs, daug rūmų ir Die neleido. Lenkai kareiviai dažnai pro šalį šio
vo namų pristatęs... Visiems savas, visiems jis paminklo vaikščioja. Jie galingi, nes ginkluoti.
artimas. Ir broliui lenkui ne svetimas. Ir jis Rankose kietesnis už granitą yra plienas. Ir
Vytautą Didįjį mini, kad ir negali surasti jo Į štai šis kareivis, lenkas, ir jų daug, ir kiekvie

Vincą Uždavinys,
■v
t

Kryžių Zemeįe

ną dieną pro šalį praeina ir plieno ginklų ne
paskandintą paminklą, kryžių trupina.
Ir stebisi brolis lietuvis, kodėl taip nepatin
ka broliui lenkui jo kryžius, kodėl net akmuo
prieš jį neišlaiko, kad nuo klastingos rankos ir
akmeninis kryžius trupa... O dar taip nesenai
drauge abudu dėl to kryžiaus kentė ir drauge
abudu su rusais kovojo...
Tai buvo Vytauto Didžiojo metais.
4. ŠVENTAISIAIS METAIS

Atėjo kiti metai. Viso katalikiško pasaulio
vadas, iš šventojo miesto Romos šventasis Tė
vas paskelbė pasaulio tikintiesiems šventuo
sius metus.
“Melskitės vaikai — jis skelbia — melski
tės ir garbinkite kryžių. Tą patį kryžių, kuria
me mūsų Dievas lygiai prieš 19 šimtų metų mi
rė. Jis daug mums malonių davė ir dar dau
giau duos, jei mes jį šiais šventaisiais metais
ypatingai pagerbsime”.
Į Šventojo Tėvo baisą atsiliepė viso pasau
lio ganytojai vyskupai ir dvasiškija. Ir paverg
tojo Vilniaus arkivyskupas pakartojo Romos
popiežiaus paraginimą ir jis nuo savęs ragino
gerbti šventąjį Kryžių. Ir viename Vilniaus
arkivyskupo palaimintame Katalikų Akcijos
mius, kur tikrai jis palaidotas buvo. Bet ger
bia ir paminklus jo garbei statyti žada, žada

susirinkime nutariama:
“...Kryžiaus garbinimo praplatinimui paka
binti iš lauko prie katalikų namų kryželius,
atnaujinti prie kelių kryžius ir skaityti paj skaitąs apie Kryžių...”
Ir brolis lietuvis pavergtame Lietuvos kraš
te išgirdo ir šventojo Tėvo balsą ir Vilniaus
arkivyskupo paraginimą ir Katalikų Akcijos
susirinkimo nutarimus. Išgirdo ir kaip geras
katalikas pradėjo gerbti savo šventąjį Kryžių.
Greičiausiai išgirdo Katalikų Akcijos susirin
kimo nutarimą Lydos apskrities lietuviai, Nevašių kaime, nes susirinkimas įvyko senoje
Lietuvos kunigaikščių pilyje, Lydoje, ten juos
greičiausiai pasiekė tie nutarimai ir žinios.
Kaip kiekvienas gyvas Dievo padaras ncj mėgsta vienumos, kaip kiekvienas buriasi į
bendrus būrelius, taip ir žmogus steigia įvai
rias draugijas ir organizacijas, kad bendrai
galėtų aptarti savo reikalus, savo gyvenimą
pagerintų, savo dvasios reikalus aprūpintų.
Pavergtos Lietuvos dalies lietuviai religin
gi, pamaldūs žmonės. Įsisteigė tat sau įvairias
katalikiškas draugijas, įsisteigė Blaivybės,
šventos Zitos, įsisteigė ir šventojo Tėvo palai
mintą šv. Kazimiero draugiją, kurioms rūpi
savo sielos reikalai, kurioms rūpi, kad Diei vas būtų tinkamai pagarbintas ir gerbiamas.
(Bus daugiau)

.
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Pennsylvanijos Žinios
P1TTSBURGH, PA.

KĄ VEIKIA MUSŲ PARAPIJI t Daugel net stebėjosi kaip buvo
NĖ MOKYKLA
galima už 50 centų duoti tokią
puikią vakarienę. Bet mūsų šei
mininkės moka: jos žino kaip pa
gaminti valgius gardžiai ir piTrečiadienį, spalių 7 d. Angelų. jgiai. Atsilankiusiųjų tarpe buvo.
Sargu Altoriaus Tarnautojų dr■ lenkų, rusų ir italų. Visi tik gė
ja turėjo savo pirmą rudenini su
rėjosi iš linksmos vakaro nuotaisirinkimą. Pasirodė, kad tik 11
Ikos. Už savaitės pamatysim ir iš
vaikučių tebuvo ištikimais vasa girsim SENUS GIESMININKUS
ros metu kuomet nebuvo mokyk
IR DAINININKUS. Tai bus spa
los. Tie 11 gaus ypatingą dovaną
lių 25 d. sekmadienio vakare. Įuž savo ištikimybę. Iš rinkta nau- i,
žanga 35 centai.
ja valdyba. Balsų didžiuma — I
Albertas Jonča pirmininkaus de ji
40 VALANDŲ ATLAIDAI
jai šiais mokslo metais. Jam pa
Sekmadienį, spalių 18 d. per
ties Juozas
Zakarka. Juodrys
sumą II vai. ryte prasidės mūsų
tvarkys protokolus, o Leonas Vil
parapijos 40 vai. atlaidų iškilmės.
kas ir Martinkus bus tvarkdariai.
Rytais pirmos mišios bus atnu
Sesutė Efrema dr-jos Moderatorė
šaujtimos 6 vai. Suma bus laiko
prižadėjo visiems, kurie bus išti
ma 9 vai., o mišparai je pamokskimi savo užduotyje ypatingą
• las vakarais t.oO vai. Pakv irsti
pasilinksminimą kitą mėnesi.
svečiai kunigai pamokslininkai
sakys atlaidų ]>amokslus.
i

ALTORIAUS

TARNAI

VILNIAUS PAGROBIMO
MINĖJIMAS

Spalių 9 d., diena begalo liūd
na visai Lietuviu tautai, diena i

8-IŲ METŲ SUKAKTUVĖS
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SV ŠIAIS Vfil.IAVS1A1S ĮRENGIMAIS

KAS DEDAS?
Kaip kas metą. šv. Praticiš:aus Vienuolyno Rėmėjai sureti
na viena kortavimo vakarą V ieįmolj :to namlai. taip ir šiais me
lais. yra parinkta diena, sausio
(Januaryl 3-čią dieną. 1937 su
rengi
i
I
Tuo pač-ili laiku bus dovanoms
*100 pinigais. Todėl malonėkite
i prisirengt i ir atvažiuoti į korta(vimo vakarą sailsio 3-čią dieną,
i 1937 metais, o galėsi parsivesti
visą šimtinę namon.

ymiau. ir dabar negalim pamiršti,
j Tikimės, kad ir dabar bus gražus
i ir smagus vakarėlis.

MASKARADAS
l’.i teatro ir dailiu, spalių 17,
prade lant apie 9 vai. įvyks mas
karadas arba taip vadinamas
■’ llailovverti Party” su geriausia
:i
i muzika,
šį kartą tikrai labai tur
tingas ir įdomus bus pasilinksmi
nimas. lies kartu įvyks du didėli
j parengimai teatras ir maska
radas.

KLEBONO PAGERBIMAS

Spaliu 4. Moterų draugija su
drengę šaunią vakarienę kleboną
Rengėjai.
kun. I’. Garmų pagerbti jo vardo
dienoj. Vakarienė visais ŽA ilgsI
. . .
mais pavyko. Moterys puikiai
laivo prisirengusios su vakariene,
• • choristės vikriai patarnavo prie
TEATRAS
stalu. Kleboną gražiai sveik i no
Šeštadienio vakarą, spaliu 17. draiigijtt atstovai ir choras su
pradedant 7 vai. įvyks gražus ir • lailio;tiis. •• gražias dovanas įtei
juokingas teatras, kuri suvaidins kė moterų draugija, parapijos
parapijos jaunimas. Labai ma lo- choras, mokyklos vaikeliai ir manu yra matyt mūsų čia gimusį žvč-iai vaikeliai. I’o vakarienės
jaunimą gražiai lietuviškai kal prie oer«>s orchestros smagiai pa
I auti i r bėt uv iškas dainas •bti- silinksminta. Gariu' Kastinio lie
mioj • utį. Čia buvusio panašaus tuviams. kad mokam gražiai su
Rap.
va ka rėiio . jaunimo surengto pir- savo Dvasios Vadu veikti.

EASTON, PA.

I>ide*nin UvastiugOreu
l'atėuiykitr kaų> užsi
daro durelės

\OUjnx l'iMstiUĮI (>t'u
JxMigvai iškepsi 12 riskelių vienu sykiu I

J

PIRMIAU BUVO $106 $

Tik pagalvok, naujas Kali Glenuopd. vėliausias pasauly Au
tomatiškas tiesinis Pečius už $79.50 išmainant savo seną pęčių.
Tamstos rasite jame naujausius įtaisymus., kurie palengvina viri
mą ir vra labai ekonomiški, Gleit'vood yra labai puikūs pečiai,
turi Šilumos Kontrolį - Antomatic T<»p ir Oveu lighting - nau
jas Toasting Oven — didesnis Roasting Oveti
naujas DotibleSearing Broiler — naujas VVarming < ’loset ir labai gerai insuliuotas.

Worcester, Mass

ŠŠ. Vaido vyrų dr-ja lapkri
kada lietuviai neteko savo tikros čio 8 d. rengiasi minėti savo 8-ių
P A T A P K A M ERIKOS
sostinės VILNIAUS, buvo tinka metų gyvavimo mūsų parapijoj
PILIEČIU!
Ava č-'.«
mai minėta mūsų mokyklos vai sukaktuves. Susirinkime, trečia
ftroilcr
Sekmadienį, spaliu 11 d. įvyko
šis naujas Glenvvvod turi nauja S.iper S(>eedliix Burtiers -kučiu. Visi mokyklos skyriai da dienį. spalių 14 d., buvo svarsto
Manant apsigyventi ALygiai džiovina.
•šv.
Kazimiero lietuviu parapijos merikoje, reikėtų kiekvie
paranku (‘ondiinent Set-Minnte Mimi-r Laikrodį
ir labai gra
lyvavo. Savo dainelėmis ir dekla ma įvairūs būdai, kad tinkamai
žiai chroinium apdailintas.
įmetiii'- vakarienė. Dalyvavo virš nam patapti Amerikos pi
macijomis tie Amerikoj gimę lie praleisti šia.s sukaktuves. Nutar
,-•50 ž’iioniii. Svečiu kunigu loivo liečiu. Daugelyje įstaigų
tuviai apgailestavo tą liūdną is ta dėti pastangas, kad dabarti
Nepraleiskit progos. Tamsta sutaupysi $26.50 jei pirksi pečių
šie ; kun,
1 Ir. Jonas N a v i<-ka.s. yra griežtai reikalaujama,
dabar! Ateik šiandien
pamatvk Automatiška Gesini 1’eeim Su
torijos įvykį ir meldė Aukščiau niai d.r-jos nariai visi tą sekma
Al
l<
..
knn.
Į >r. A. -Jogini mis. kad kiekvienas darbinin
sipažink su j<> smulkmenomis. Įsitikinsi, kad jums fokis p<riiis yra
siojo pasigailėjimo it- greito Vil dienį eitų prie šv. Komunijos.
reikalingas.
Mūsų
išsiniokėjimo
planas
labai
prieinamas.
Nereikia
MII-., iš VIa riana Į >ol io. kun. P. kas būtų Amerikos pilietis
niaus krašto paliuosavimo. Vėliau Taipgi buvo išrinkta apaštališka
įniokėt i.
iStrakauskas iš l.ovvell ir kun. I’. — kitaip neduoda darbo.
susirinkę bažnyčion visi vaiku komisija, kurios tikslas bus pa
silrh/tn frlt
i-liirailis iš Athol. V akarienė buvo Norintieji išsiimti pilietiš
šis pasiųlijimas yra apribotas — nepavėluok!
čiai atkalbėjo rožančiaus dalį, kalbinti jaunuolius, kurie ateina
tžlniko šiltą mais’.-i.
Į .-.a 1111 i
Paraukus tlžiov ininitdkas popieras, nusipirkite
kad geriausias Dievas palengvin bažnyčion šv. mišių 10 vai., kad
knygutę “Pilietybės kate
tų sunkią būklę Vilnijoj gyve jie prisidėtų prie šitos garbingos
KRIKŠTAI
kizmas”. kuri padės Jums
nančiu lietuviu. Vakare pamaldos organizacijos. Įnešta visiems rū
Jonas Pucilauskas
.1
i.
tapti Amerikos piliečiu.
ji buvo laikomos ta pačia inten pintis, kad šiais metais bent 100
Juozas it- Amilia (Lūbeikiulė >
Jos
kaina 30c., su prisiuncija. Taip kukliai, bet nuošir naujų narių įtraukti į tą vienin
:a<ii Broadvv ay. Clielsea
1VO Arlingtoii St., Besteli
4252 Wa«}iiuglon St.. lt.>slin<tahPticilauskai
neseniai susilaukė
1S*>
Hauever
St..
Boston
11
1.-.7O
timu
15c. Rašykite:
Rottl>ury
St..
BoAbury
Haneoek St.. ()iiin<-y
džiai. dėka mūsų lietuvaičių Se telę katalikiškiausią vyrų drau
sūnelio, kuris spaliu 4 d., tapo
554 Columbia Itd.. l'plitims l’ori.er 7-u Walden st.. »‘•»n<-«>rd
29 Main St.. < ’liarlesnev ii
“Darbininkas”,
*
sučių Kazimieriečių pastangoms, giją. :tes 10-ties metų jubiliejui
j apkrikštytas -Jonu vardu. Krikš■ ttr.i Broatlvvav. So. Boston
.mx VVasIiington St.. Nevvloti
5X2 AVasliingtoii St.. <’>wlm:in t'U
366
W.
Broadvvay,
mūsų mokyklos vaikučiai skelbė <lr-ja būtinai privalo didžiuotis
<575 Centre St.. .laiiiaiin I’lain
M.mhIv St„ \Valtbani
::i Main St., Ayer
pino kun. Antanas švedas. K rik 
So. Boston, Mass.
3G t'entral X,|„ E. f testeri
pasauliui, kad mes be Vilniaus bent 500 nariu. Susirinkime galuio tėvais buvo \ ladas Pm-ilans.
nenurimsim •— nenurimsim. Kun. įtinai buvo sutvarkyti planai me- 1
TELEPHoNE HCBt.rd 7<tuo t’oN N !•>’TS ALI. «»I'I-’P -ES
kas ir .Iltie Simuką uska it ė.
f'r->l< siotialai. lažui.•riai. ;>r:itii.>iiit>Of <tt mni r> • nnnizril
<>r i>himlit r.
ilr-as Mendelis savo trumpoj kal itiniam <Ir-jos Oisterių Kostui. ,
l-ai. kurie skelbiasi ' i mrhiitinke" tikboj i vaikučius nupasakojo apie įkurs įvyks sukaktuvių sekmadieCarol Likeris
i;ii \»uii *k;i ii y !•» jn pu ra
IŠGIRSK MYSTERY CHEF ant stoties VVNAC I 1 t30 vai. Antrai!. ir šeštai!, rytais.
I
\ i-i
!!«'•> ’ 1 ».irbinink****.
savo atsilankymą Vilniaus mieste ui po pietų.
Jurgis ir Vladas i K a minska i Pasiklausyk
ir
gauk
VELTUI
96
pusi.
Mystcry
Chef
virimo
knygą.
1928 m. ir pasakė jiems, kad len
1 ė- I ,l! eris nesellla I susilaukė dukų priespauda neišeis jiems į ALTORIAUS IR ROŽANČIAUS
krelės. kuri spalių 4 d. tapo apgerą, liet ateis atsiteisimo diena,
DR-JA VEIKIA
j
krikštyta
t'arol
Ann vardu,
z
_
X
nuo daug metų kaip gieda para- i
kad tas neteisėtai lenkų užgrob
IKrikštirm kilti. Antanas švedas.
Penktadienį, spalių 16 d. Alto pijus chore, motina irgi seniai
tas kraštas gali pakenkti visai
Krikšto tėvais buvo Jonas I.ariaus ir Rožančiaus dr-jos PIR žinoma kaipo gera giesmininkė,
i
lenkų valstybei. Ragino vaiku
pnansl:is
ir Regina l.ainanskaitė. ii
MOS kuopos moteris turės savo ■ duktė Margareta priklauso para
■
čius melstis už priespaudą kcn(pirmą kortavimų vakarą parapi pijos chore ir žinoma kaipo gera
i
Jonas Mitrikas
'labai patiko atlaidų užbaigimas
taurius Lietuvius.
i
jos naudai. Rengėjos žada turėti (kontraltas ir pianistė. Ši pavyzJonas ir Petronėlė i l‘litnikiūir procesija. Mažai .vra partipiju.
gražių dovanų ir kviečia visus 1 dingą trijulė minėtame vakare
ka<l liek daug jaunu v.v m ir lė) Metrikai neseniai susilankė
PADĖKOS DIENOS
(atsilankyti. Įžanga 35 centai. Ta j netik, kad dainuos, bet ir suvai
SV. PETRO PARAPIJA
taip gražiai pasirodytų proees t». sūnelio, kuris spalių II d., tapo
KALAKUTŲ VAJUS
I
pati dr-ja savo pereitam mėnesi dins juokingą vaizdelį.
Sekmadieni, spalių 18 <1.. Sv. je. Apie 40 jaunu, bet jau suau. apkrikštytas -buto vanlit. KrikŠMetinis kalakutų vajus eina Vi niam susirinkime paaukavo iš iž
gūsių vvrų ptitarruivo prie alto. tino kun. Aitg. Petraitis. Krikšto
Visiems žinomi mėgėjai Ivaška, Petro par. bažnyčioje prasidės
su .smarkumu. Visi mokyklos vai do 15.00 dolerių gėlėms spalių
Tikrai
klebonas galį tėvais buvo Juozas Mitrikas ir 140 valandų atlaidai. At vyksta liaus.
kučiai įdomauja kuriam jų teks mčn. ir $10.00 papuošimui alto-j1 alltlt,,*Us *’ Letkauskas savo
l
s
eėiai
kunigai
pagelbėti
klebudžiaugti
turėdamas
tokią gausią iena Mitri kaitė.
i
kalakutas už pardavimą daugiau riatts 10 vai. atlaidų metu. Gra- į šposais žada visus prijuokinti.
nui
aptarnauti
lietuvius
kataJiir
gražią
altoriaus
draugijąsia laimėjimų knygelių. Kai kurie i žus pavyzdys, vertas kitų paseki-i Vaškevičius. Miliauskas. Pečiu(darbus sunkus n«-s žmonės labai
T i lis, Karrvs. Čeplinskas. - Dubins- ■kus basiniais reikalais. Taigi vijau turi pardavę 10 knygučių ir nio.
Antanas
(toli vienas iiiio- kito gvvetia. ir
■kas ir Adomaitis tik taisos, kad.“?!* gęra proga atlikti i
Spalių 25 d. šv. Petro parapi.
daugiau. Laikykitės. vaikeliai,
todėl labai daug vra atšalusiu
t pažintį ir taipgi pasiklausyti tu
i
m-pailskit!
KLAPČR'S.
Seni giesmininkai, niuz. J. Či- savo dainomis ir vaidinimu pub riningų pamokslų/ Sekmadienio jos Moterų draugija rengia nepa nuo tikėjim ♦ .
i
prastus
šokius.
Bus
daug
įvairy.
žaitskai. sparčiai ruošiasi prie sa- liką patenkinti.
K
un.
V
išnorailis
energinga
i
vakare pamokslą pasakys kun. S. I:ių. Dalyvaujančios moterys ir
TRETININKŲ VAKARAS
vo vakaro, kuris įvyks šio mėne
darbuojasi, ir jau daug žmonių į
Ponios Stankevičienė ir Payne- Kučas iš Saginavv, Mirh.: pirma
Pirmutinė rudeninė pramoga, sio paskutinį sekmadienį. sPalių Grajauskiutč savo balselius mik- dienį — kun. Vilkutaitis iš Cle- merginos parodys įvairių madų grįžo prie Kataliku Bažnyčios,
skrvlr-les. Tai bus ko pažiūrėti,
tretininkių globojama. TRINTI 25 d.. 7:3
* \ vakare
’
30“ valandą
para- liną, kad jų solo bei duetai gerai! veland.
______ o vakare kun. Boreišis. kai moterys ateis į šokius su gė Daug Ilietuviu atvyko iš (’hivagos
MI' vakarienė, sekmadienį, spa pijos svetainėje.
skaml>ėtų. P-nia Veronika Pau- Šv. Antano lietuvių par. i Detapsigyveno. I’kis nelabai i
lių <larželiais ant galvų, arba su ir čia
lių 11 d. nusisekė kuopuikiausiai.
Programa bus įdomi. Daly vaus jlionienė iš prigimties nesveikatos loit) klebonas. lšpažinčių klauTaigi koiu U ii ištarus buvo >
(
geras.
šiamiiriiais briliais. Už keisčiau
Arti 300 svečių buvo susirinkę ne tik pavieniai dainininkai-kfs.
damininkai-kfs. nedalyvaus, bet jos vietą užims sys kunigai: Lipkus. Bizauskas.
Į leugv ai juos prisikalbinti. Bet į
sią skrybėlę moteris gaus dovaną.
paragauti mūsų gabių šeiminin bet pasirodo, kad mūsų tarpe dukre'ė su piano solo. O, Edvar- Silvius.
Alfonsas
V išnoraitis besidarbtusla_____________
,.js ir Vaišnoraitis. Nepraleiskite šio vakaro, nes bus kun.
kių pagamintų trintinių. Kiek te randasi ir muzikalių šeimų, pa- lt{as Bakene tepa _gerklę, kad „z
jo jĮ Antradienio vakare Įvyks iškilmas
>1:
ang
grąžino Kataliku Paž
laimi linksmas ir įdomus.
M. A. CIVINSKAS & CO.
ko girdėti, visi buvo patenkinti, •'vyzdžiui
vy«Pži>.; pp. Aliuliai. Tėvas jau ;jrūtfelsis
už visų geriausiai mingas atlaidų užbaigimas. Gie
nyčivn.
skambėtų.
Lietuviai ūkininkai, nors žemė
dos didysis choras. Sodalicijos
LIETUVIS
I Spalių 20 d. p. V. Jurgelaitis,
tose apylinkėse ir prasta, bet
bus
idoiuus
ir
gražus,
narės
<Llyvaus
proresijoje.
TaipVakaras
parapijos geras rėmėjas, atidarys
Graborius ir Balsamuotojas
daug geriau gyvena už svetim
kad
visi
paremtu.
Poi^
1
<K'vaus
Marijos
ir
Jaunimo
tik reikia.
naują savo įstaigą. Kviečia visus
■
taučius.
340-342 Harding St.
programos bus balius. Gros geras ;'lrau^ -aria. Prašome motmė- po pamaldų atvykti ir ten links
siuomi skelbiame Lietuvių Rom. Katalikų Ap- orkestras. Įžanga visiems prieina- jlių
Laimi
gerai,
kad
lietuvius
ap

prirengti
dukreles
procesijai.
j
VVORCESTER, MASS
mai laiką praleisti. Vieta: 2315
tarnauja
dvasiniais
reikalu is
.švietos Dr-jos “Motinėlė” Seimą, lapkričio 11 d., 2-rą ma ir pelnas skvriamas parapi Nepraleiskite šių atlaidų. Daly Centrai.
Tel.
Atdara
jaunas lietuvis kunigas. Būtų lavaukime visivai. po pietų, Hotel New Yorker, 34th ir 8th Avė., jai. Kas neateis — gailėsis.
Dial-5-5898
Dieną
ir
Naktį
Kai gerai. ir patartina lietuviams
Būsiu ir Aš.
New York City.
Pereitų savaitę klebonas daly- ii žs i rašyt i laikrašti " I larbininl’ereitą pirmadienį mūsų kle
N
Iškilmingos Mišios už gyvus ir mirusius dr-jos
bonas kun. Masevičius kalbėjo Naudarnas atlaiduose, Saginavv, ką’’ arba kitą kokį katalikiška
geradarius Įvyks tą dieną, 9-tą vai. ryte Aušros Var Telefonas: Plaza 1350.
j Rotary klube. Nors tai nėra ka Mich. turėjo progos sueiti su laikraštį, nes Ir- katalikiško laik
tų bažnyčioje, Holland Tunnel Plaza, New York City.
talikiškas klubas- Imt klebonas kun. Lipku' iš Grand Rapi<ls, raščio lietuvis katalikas negali
kalbėjo apie tikėjimo dalykus. į-įprel. M.'Knisu iš (,’hicagos. Pa- gyventi. Prieš blogą nekatalikiš
Su sprendžiamu balsu seime galės dalyvauti visi,
VISŲ BANGŲ 7
Graborius ir Balsamuotojas
rodinėjo
žmonėms
tikėjimo
rei'starasis
pasakė
labai
turiningą
ką
spaudą
pastatykime
dorą
ka

kurie yra užsimokėję bent už 1935 m. nario mokesti.
Naujos Rūšies Radio
423 S. Paca Street
Kalingunią. Klausytojai buvo la- pamokslą.
talikišką spaudą. Pageidaujama,
Kun. Dr. J. Končhis, Pirmininkas
MAGIŠKA AKIS
BALTIMORE, MD. ,
*
Imi su in t dresuoti.
Per atbudus, išsikallmjaų ^>U kad tie.-kurie-jau skaito “Dar/;
METALINĖS
TŪBOS
Kun. J. Vaičiūnas, Vice-Pirmininkas
’ -y------------jaunu kun. Višnoraičiu. kuris bininką” arba kitus katalikiškus j
MAGIŠKI SMEGENIS '
Didžiausia apgavystė y- šią savaitę virtinis klebonu darbuojasi tarp lietuvių, gyve- laikraščius. perskaitę pasiųstų į
Kun. J. Balkūnas, Sekretorius
CHARRON*S
ra pretenduoti į valdovus buvo išvykęs į Cleveland. j šv. įnančių fikėse Scotville, Round kun. VišnoraičiuL o jis perduotų
Kun. N. Pakalnis, Iždininkas
20
Trumbull St.
ir neturėti tam sugebėji- Jurgio lietuvių parapiją ir daly-! Lake, lrons. ir .Guster. •> Jis vra lietuviams ūkininkams, kurie ųieKun. A. Jurgutis, Kasos Globėjas '
Worcester, Mass.
|j
Ksenofontas. vavo atlaiduose. Jam Clrvelnmle 6 ienintėlis lietuvis kunigas. Jo išgali už-sipreuijiu»*ruoti.
mo.
Kun. P. Juras. Kasos Globėjas
L
t

BOSTON CONSOLIDATED GAS COMPANY

ĮVAIRŪS skelbimai

Detroito Žinios
DETROIT, MICH.

I

Motinėlės' Seimas

JONAS GREBLIAUCKAS

R C A VIGTOR

darbininkas

Penktadienis, Spalių 16 <L, 1936

žmogaus prigimčiai, kuri ir juodukus, taip pat pa-Į
turi ištrūkti iš nuodėmės garsėjusi Kuklukų (Kuk-i
vergijos, dėl to žemesniai Klux-Klan) protestantų
prigimčiai organizacija, esančios lyg
v • Į nuodėmingai
Jeigu ramiai, nesikarš- syti ir krikščionys, tik, Zl- skelbiamas karas. Visi masonerijos šakos ar sek-i
čiuodami, pažvelgsime į noma, turi persidirbti
žmonės, kaipo Dievo vai tos, nors ištoriškai sunku
šių laikų kunkuliuojanti gal masonų reikalavimus, keliai, maitinami tuo pa tai įrodyti, kadangi tas or
kovomis pasaulį, kur bro Bendri krikščioniškos eti čiu Kristaus kūnu ir ganizacijas supa didžiau
lis broliui ir net vaikas tė kos dėsniai buvo įvesti į Krauju, yra lygūs tarp sa sios ir griežčiausios pas
vui ar motinai smeigia i masonų programą. Bet vęs ir broliai Kristuje. Ar laptys.
širdį kalaviją, pavyzdžiui, 1877 metais rugsėjo m. 17 timo meilė Kristaus mok
BRAIN
VEIKIMO BŪDAI
šių laikų Ispanijoj, Meksi d. vadinama: “Didžiųjų sle pasiekia aukščiausio
"'AGIC eye
koj, Rusijoj, nejučiomis Rytų” Prancūzijos maso
magic voice
Masonai daugiausia vei
kyla mūsų mintyse klau nų konvencija išbraukė iš laipsnio, kur liepiama my kia patyla ir slapta, iš jųj
simas, kas visas tas kovas savo programos įvestą lėti net savo priešą. Maso susirinkimų kilę ginčai ar |
pagimdė? Kas tų kovų ini 1854 metais paragrafą a- nai tuos gražiausius Kris nuomonės ir nutarimai pa p
ciatoriai, ko norima tomis pie Dievo ir nemirtingos taus dėsnius perdirbo ant silieka tik masonams teži- |
savo kurpaliaus ir vis-tiek
kovomis atsiekti? Kai kas sielos buvimą, o įrašė į paskelbė
Kristaus Bažny nomi. Artimo meilė yra jų ;.
mėgina aiškinti, kad tai konstituciją
šiuos žo čiai kovą. Dabartinis ko didžiausias įrankis pra- |
kova už būvį, už juodos džius: “Masonų organiza
vesti savo/ sumanymus, j
duonos kąsnį, tai noras cija esanti griežtai filan munizmas, ateizmas (be Masonas pasivers geriau
pagerinti nepakenčiamos tropinė, filozofinė (natū dievybė) ir kitos įvairių siu žmogum, atiduos kar
oWN THB VTORLO’S HHIST RM>IO
darbininkų būklės. Žino ralistinė, adogmatinė) ir įvairiausios srovės, kurios tais net visą turtą varg
ma, yra ir tose mintyse progresyvinė organizaci dabar taip bjaurina ir
viesos, bet giliau pagalvo ja, kuri pasistačius sau kruvina žmonijos gyveni šams, būdamas aukščiau
yra, be abejo, didele sioj vietoj, nesisarmatins
jus pastebime toje kovoje tikslą ieškoti tiesos, studi- mą,
rĮaųmi išsivysčiusios iš pavargėliui kojas numaz
VJVtHOUT MISSING THt l*ONw'
dvi
pusi, diametraliai įuoti bendrąją moralybę, bedieviškos masonerijos,
priešingas viena antrai, mokslus ir meną ir prak- arba gavusios ir gaunan- goti, patarnaus ligoninėse,
tai kova bedievystės su ti tikuoti artimo meilę. Re- čios materialę ir moralę už patarnavimus neims
jokio užmokesnio, žodžiu,
kėjimu.
miantis šiais dėsniais kiek paramą.
visur darys artimo meilės
Čia yra laipsnių laipsniai. vienas narvs turi absoliu- I Švelniausi ir mažiausiai darbus, kad prieitų prie
Vienur ta kova gana aiški, čia sąžinės laisvę ir žino-. pavojingi masonai dar bužmogaus, o kartais ir di
ypač kur kairieji paėmę gišką solidarumą. Čia ne- vo laikomi iki šiol Ameri- džiausios minios pritari;
viršų, kitur dar prisiden sakoma, į ką jis turi tikę- ^os masonap kadangi jie
gusi visokiais vardais, kad t i. Jo_ šūkis. Liuosybė, ^ar §aįįa artimo meilės mo ir pasitikėjimo.
•nC A VicioT
Masonai
skverbiasi
labiau sužavėjus ir pa Brolybė (Liberte 1 egalite turį jr reiįgįnes pratybas,
Console'. Supeiheter^ejnhR
svarbiausias
ir
įtakingiau
tubes. Tone guahiy ’Jd dome»^c
traukus į savo pusę mažai Fraternite) .
tur. savo maldos namus,
tor can give you. Short
e^oY»eni.
mąstančius, bet visų, ne- Pasirašius tokią progra- vadinamus “Maconic Teri% sias vietas. Sakysim, vals
bioadcasts lot
L įaiched. beari
Modern cabinet desiga ot m
sutinkančių su Dievo ir mą masonų organizacija ple”, bet ir jų darbuotė y- tybėje jų tikslas pasiekti
and butt waTnui veneers.
kokio
svarbaus
ministerio
Bažnyčios programa, ko- ; pasidarė griežčiausia prie- ra labai pavojinga ir nevotojų tikslas, —kuo grei šininkė visai krikščionijai, aiški. Jie su tavim broliš- portfelio ar net prezidento
čiausiai ištrūkti iš tikybi bet ypač Katalikų Bažny- kai apseina, bet nežinai vietos, kad paskui, turė
Kiekvienas vyras ar moteriškė dirbdama
įsigyti geriau,
nio ir dorinio gyvenimo, ciai, kuri remiasi Apreik- ką tuo momentu mano, dami valdžią, galėtų dang
si I>< A
Radio. nes pas mus galite gauti
+
.
stydamiesi
gražiausiais
oišsilaisvinti iš Dievo ir štu Mokslu ir Dogmomis. Į Daugelis spėja, kad baisunni išsimokėti.
...............
keti. Gali
mokėti..............
kiekvieną savaitę po
(ja •
jusi kaip greitai
g
išsimokėsi. RCA Modelis
kainuoU’0?*'
Bažnyčios įsakymų, pada tai yra tiesomis, kurių net sis, dabar surastas, “Juo- balsiais, sukiršinti Bažny
$49.95.
Gali
gauti
vietinius
i
-7-...........
lr
l'-^puju
banjru
užsienio
pro J?
čią su valstybe, atplėšti
ryti žmogaus prigimtį
•oga!
<-<dmus.
'
isi
pasinaudokite
siūloma
proga!
aukščiausia viso ko nor pragaro galybės negalin- dasis Legijonas” (Black žmones nuo tikėjimo su
ma. Ne Dievas ir ne tikė • •ios permainyti. Kristų/ Legion), kuris žiauriau- valstybinti mokyklas, kad
jimas turįs kontroliuoti skelbė Liuosybę, Lygybę siomis priemonėmis kovo- negalėtų religija ir Bažny
UNI0N ELECTRICAL SUPPLY C I
žmogaus gyvenimą, beį ir Brolybę, bet aukštesniai jo prieš katalikus, žydus čia taip greitai prieiti prie
mokinių; visokiais gra
pats žmogus sau dievas, v
9? HIGH STREET
SAMUEL KAUFMAN,
> PRBZIDFVmT?^’ MASS*
žiausiais sumetimais už
Jis tveria valstybes, jis
Telefonas
LIBe^^8 * KASININKAS
daryti katalikiškas orga
leidžia įstatymus, jis nu
nizacijas, visa daryti fi
stato kas gera ir bloga,
lantropiškai, tai yra pri
žodžiu — žmogus viso gy
sidengus natūralia žmoni
venimo alfa ir omega, pra 66
tą taisyklę prak- Ūnis laipsnis, dar nežino
džia ir pabaiga. Nemirtin
jos meile, bet galutinė ir masonai
ūkoj jau įvykdė.
ivvMS
giliųjų masonų paslapčių, Popiežius Klemens a s
ga siela amžinybė, dangus,
labai gudri išvada: dekriNII masonus vadina gud
Ir labai gaila, tūks
Dievas Kristus su savo vi
stanizacija ir subedievini- tančiai katalikų, suvadžio dėl to ir Bažnyčia su to riomis lapėmis,
kurios
kiais švelniau elgiasi, bet
liojančiais prižadais, tai,
mas tikinčiųjų.
ti gražiausiomis progra aršiausi masonai, tai tre slaptomis įslenka į vynuogirdi, tik vaikams gražios
Jiems labiausiai tinka momis ir prižadais, o la čiojo laipsnio, kurie dau gyną, taip šie lyg vagvs įpasakos.
tas Kristaus duotas var biausia “artimo meilės giausia sudaro taip vadi sibrauna į žmogaus gyve
$167 50 VERTES DABAR UŽ
MASONŲ ORGANIZACI
das: “pasaulio sūnūs”, bet darbais”, nepastebi vilkų namas ložas ir jie ima vi nimą ir jį amžinai sugadi
na. Jau tasai popiežius už
JA
tie pasaulio vaikai, kaip avies kailiuose ir urmu są masonerijos
 davė Modęl
Thevadovavi
RC*. VICTOR
6K
katalikams
daug
toliau
Kristus
išsireiškia
pū

pasineša
į
suviliotojų
mą įvairiuose kraštuose. melstis, o Leonas XIII yVisą bedievystės su ti
yra “gudresni už šviesos sę, ir net pasiteisina: ką Pagal naujausią statistiką
kėjimu kovą pagreitino
maldas po skaitytinių
vaikus” (Luk. 16,8). Ma- girdi, mums katalikai ge- užregistruotų masonų esa pač
masonų organizacija. Pats
Mišių
įsakė kunigui su
šonai savo gudrumu ir ro padarė, žiūrėkite, šie. ma:
žodis “masonas” reiškia
žmonėmis kalbėti, kad
sumanumu stengiasi įsi- tai bent geradariai! Po
mūrininką, arba akmenų
Dievas apsaugotų Katali
skverbti net į kunigų se- ! kiek laiko karštesni kata- Europoje paprastų 741.- kų Bažnyčią nuo masonų
skaldytoją, kilusį iš pran
minarijas (nesenai vienoj likai jau pradeda susipra- 735, ložėse 8.357; Azijoj įtakos. Čia ypatingu būdu
cūziško žodžio “macon”.
seminarijoj du tokie klie- sti, bet per vėlu, nes dau- papr. 7. 000, lož. 102; Afri šaukiamasi Marijos užta
Pirmą kartą tasai žodis
nkai atsivertė ir prisipa- Suma pasinešė į anųjų pu- Koj papr. 4.500, lož. 86; š. rimo, kuri sutrynė velnio
M.-baltiškas gražus įr
pavartotas jau 1375 m. sr-mi
inžinierių pa<j;t.
žino ) į universitetus; ta*r nebegrįžta.
Amerikoj papr. 3.509.000, galybę ir yra visokių sek
Prancūzijoj, o 1495 metais rytas, sis modelis
KĄ
SAKO
BAŽNYČIA?
lož. 18,000. Vidur. Ameri tų erezijų naikintoja. Taip
pę
kunigais,
stengiasi
bū

Anglijoj. Bet masonerijos rimisias X-rw istorijoj
ti Judais išdavikais, kad Daugybė popiežių pa-i koj 35.000, lož. 314; Pietų pat šaukiamasi prie Šv.
lopšys yra Prancūzija.
suteikus slapčiausių žinių smerkė masonų sektas ir Amerikoj 50.000, lož. 639: Mykolo Arkangelo, Šv.
Ši organizacija yra labai
apie Katalikų Bažnyčią, i griežčiausiai katalikams i Australijoj 192.300, lož. Juozapo, kuriam yra pa
slaptinga, užsidariusi, na
Tik ačiū Dievui, kad tokie uždraudė prie jų prisira i 2.020.
vesta Bažnyčios globa ir
riams yra užgrasinta di
vilkai
avių
kailiuose
grei

džiausiomis bausmėmis ir
šyti. Bažnyčios Įstatymui Kiek Lietuvoj ir visose pagaliau šventųjų Apašta
tai
susekami.
net mirties bausme, jeigu
2335 Kanonas šiaip skam kitose valstybėse yra ma lų Petro ir Povilo, kaip
Masonų
tikslas
yra
viso

kokios paslaptys, ar nuta
ba: “Kurie prisirašo prie sonų, sunku sužinoti, ka Bažnyčios galiūnų pagal
'.iv
kiais būdais silpninti Baž masonų sektų ir kitokių
bos.
rimai bus išnešti viešu
dangi
jie
smulkios
statis

nyčios autoritetą, ardyti organizacijų, kurios kėsi
mon. Dėl to tikslių žinių
Dabartinis Popiežius Pi
Bažnyčios ir valstybės nasi prieš Bažnyčią ir tei tikos vengia, nes jiems ge jus XI visą šių metų lap
apie masonus labai sunku
santykius proteguoti civi sėtą valstybės valdžią, tuo riau veikti, kai mažai kas kričio mėnesį skiria mal
gauti. Kai kurie rašytojai:
linę metrikaciją, divorsus; pačiu (ipso facto) įpuola žino, kad jie masonai. doms, kad Dievas apšvies
a A*
Anderson, Preston, Smith,
iškelti viešumon kunigų ir j ekskomuniką, kurią tiki Bet Lietuvoj ir kitose val tų tų nelaimingų Bažny
Calcott ir k. daugiau su
Ir garsus Norgc ROTXju be abejo yra. čios priešų akis, o kad ka
ATOR — tik 3 dalis Ju
katalikų ydas supiudyti gali nuimti Apaštališkas stybėse
rašė pasakas ir anegdotus
^tus
£į pri^į į"į
damos. ISalieJuotas vi
parapijoms su klebonais, Sostas”. Masonų sektų naapie masonus, bet ne tik
ju03 k„t jų talikai dar labiau vengtų
sam laikui. Puikiai Saldo.
nes aišku, kad iš to kils nams gyviems nevalia tei-.
ras žinias.
ir
kitgs jų,| visokių neaiškių organiza
10 m. gar. Rollator comsumišimas,
neapykanta
ir
Iki 1877 metų masonų
presion.
kti Sakramentų omini- kurie\teina pas jus avių| cijų, bet laikytųsi vysku
pagaliau
bedievybė.
Nes
organizacija turėjo savo
Norelkla imokMi
_
— _________
3 m. iAsImokAti.
____
šių nevalia katalikų kapiyiduje gi yra pIė. pų globoj esamų draugi
MOKĖKITE $1.00 J SAVAITĘ
parašyta: “Aš užgausiu
jų. Kun. J. Bružikas, S. J.
programoje įrašytą punk
Ka» m/m mokyti.
nese laidoti.
! šrieji vilkai, kadangi kiek- -----piemenį,
ir
bandos
avys
tą, jog jie pripažįsta kaž
Masonai susiskirstę į ■ vienas geras medis duoda • j^aujj Mišparai — VESbus išsk irstytos” (Mat.
kokį pasaulio Aukščiausia
i tris laipsnius: gizelius ar- gerų vaisių, blogas gi me- peRAE DE SS. SACRA26, 31). sako Kristus. Sa i
Architektą — Kūrėją ir
39
Boylston
St.
Boston
koma velnias moka pasi ba mokinius, draugus ir dis, blogų vaisių... Taigi MENTO, dviem, trims ir
Kristus buvęs didis Moky
lr 32 kitose parankiose vietose
versti šviesos angelu, kad meisterius, arba magis- (antru kartu pabrėžia keturiems asams
tojas, kuris sukūrė krikš
Atder. 8 -30 »•
3300
”2?^
paskui patraukus žmones trus. Pirmutiniai du laip- Kristus) jūs juos pažinsi-į užiakymu* su
čionišką Bažnyčią, dėl to
Pas ElekFt lkl
bu. kasdien ir Šeštadieniais
žabangus,
4j savo. r.«,u«ui
5uo, bet šim- sniai_.dar nėra labai pavo- te ant jų vaisių (
Rroadway, 8o. Boston, Mus.
prie masonų galį priklau^ZFįkinius ar Kontraktofius Dylerius. ~
tus ir tūkstančius sykių! jingi, nes jie, ypač pirmu-15-20)-

Kas Tie Masonai?

eJunui

v •

• v

*

Didelis Kokio Nebuvo

Šeimos Dydžio”

MORGE
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The Edison Shops

DARBININKAS

Penktadienis, Spaliu 16 d., 1936

Įkas

girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

H

A “j” A
i W. LYNN, MASS.

\
A

■

»■=

Juškaitis ir M. Norbutas. Smulkių aukų sudėta $5.65. Iš viso
našlaičiams suaukota
Vilniaus
$7.65.
Priimta rezoliucijos, kurias Fe
Ideracija yra pateikusi. Gražiame
i ūpe visi išsiskirstė.
Buvęs.

r Lėti, bet Lietuvos Konsulatas iš
New Yorko pranešė, kad p. Už
davinys susirgęs ir kalbėti nega
lėsiąs; tuomet klebonas kun. P.
Juškaitis kreipėsi prie kun. J.
Švagždžio, kurs teikėsi atvykti ir
I labai
gražiai pakalbėti. Gerb.
I
kalbėtojas nurodė ginklus, ku*riais Vilnius bus galima atgauti.
Pasakė pasakėlę apie turkų va
dą, kurs bebėgdamas, trečiu kar
tu pergalėtas, pasislėpė griuvė
siuose. Ten tūnodamas pamate
skruzdelę nešančią už save di
desnį šapalėlį. Jis ją belipančią
aukštyn nustūmė šešesdešimts
devynis kartus. Skruzdelėlč vis
vien aukštyn lipo. Toliau tas tur
kas jai leidęs aukštyn lipti. Iš
tos skruzdelės jis pasimokino,
kad nereikia nustoti vilties lai
mėti karą, nors ir kelis kartus
būtum pralaimėjęs. Grįžęs Į savo
šalį, suorganizavo kariuomenę ir
gerai ją išlavinęs vėl puolė savo
priešus ir juos pergalėjo.

A. A. Motiejus Adlis, 67 m.
i amžiaus, gyv. 18 Burn St., W.
Lynn, Mass. mirė rugsėjo 28
d. Palaidotas su šv. mišiomis
iš St. Mary s airiu par. bažny
čios rugsėjo 30 d. š. m.
Paėjo iš Lietuvos, Vilniaus
krašto, Valkininkų par. Liepo. niu kaimo. Apie 40 metų pra[ gyveno Amerikoje.
Paliko nuliūdime žmoną, keį turis sūnus ir vieną dukterį.
A. a. Motiejus Adlis buvo
vienas iš pirmųjų LDS. orga
nizacijos narių, “Darbininko”
skaitytojų ir rėmėjų ir ilgame
tis LDS. 24 kp. pirmininkas.
Per pastaruosius kelis metus
ra. a. M. Adlio namuose įvyk
davo susirinkimai.
A. a. Motiejaus Adlio, šeiįmynai LDS. 24 kp. valdyba ir t
Mes minime šešioliktą Vilniaus
nariai ir LDS. Centro valdyba
netekimo
sukaktį. Minėkime kas
i
(reiškia gilią užuojautą.
met. Ginklu bei kumščia mes
Vilniaus neatgausime. Atgausime
vartodami šiuos ginkuls: protą,
širdį ir dorą. Lavinkime savo ir
vilniečių protus. Auklėkime savy
je geras širdis. Būkime dorais.
! Dora yra galingiausias ginklas,
j Kalbėjo taipgi ir vietos klebo
nas. Prie virš minėtų trijų gin
Norwoo<į Mass.— Penktadienio
klų pridėjo dar ištvermę ir mal
v akare, spalių 16 d.. Šv. Jurgio
dą. Tuodu ginklu irgi yra galin
lietuviu parapijos
bažnytinėje
gi. Taip apsišarvoję tikrai Vil
svetainėje įvyks Vilniaus užgro
nių atgausime.
bimo minėjimas. Bus svečių kal
Pertraukoje buvo padalyta kobėtojų. Taipgi dainuos parapijos
lekta. Po doleri aukavo kun. P.

VILNIAUS UŽGROBIMO
MINĖJIMAS

choras, varg. p. A. Šlapeliui va
dovaujant.
Civilis karas Ispanijoj, nera
mumai visoje Europoje vėl suda
ro pasaulinio karo pavoją. Lietu
va. tebėra karo stovyj su Lenkija.
Vilnius tebėra jų rankose. Vil
niaus kr. lietuviai Kankinami ir
persekiojami dėl lietuvybės. Tie
ir kiti svarbūs klausimai bus iši:cVi šiose prakalbose.
Šios kolonijos ir apylinkės lie
tuviai tesueina gausiai pasiklau
syti kalbų ir dainų. Pasirodykime sąmoningais lietuviais. Už
jauskime vilniečiams lietuviams.

čiūtė ir Jonas Rusas; p. Jonas gy, PRANCIŠKAUS DIENOJE
Bulevičius sveikino kleboną Šv.
-----------Vardo draugijos vardu, o dova- Švento Pranciškaus Dienoj
ną įteikė draugijos vardu Pauli- Visiems mums žinomoj:
na Jenkevičiutė ir Jonas Milius; Eilės ėjo vakare,
parapijos choro vardu sveikino Nešdami Klebonui garbę,
p. Marijoną Kriaučifinaitę, dova- Tuo skirtu laiku,
■ >><
+
11 i ♦ 71 iv A vva
111 Kilio luua v»
ną
įteikė
p. TLiiiana Bonilaitė
ir O parapijos jubiliejaus
metu.
Povilas O'Neil; p. Dzedulionienė 1
—
KONCERTAS
sveikino kleboną Tretininkų var- Prisiartinant metams dvidešimt
penkiems,
Spalių 18, sekmadienio vakare, du, o dovaną įteikė p. Rita -Viikišiutė
ir
Kazys
Andriuškevičius.
Rados
šeimininkas
žinomas
vi:
parapijos salėje įvyks nepapras
Taipgi
dar
kalbėjo
p.
M.
Dirsiems.
tas koncertas. Jį išpildys vieti
nis choras, muzikui M. Karbaus sa ir programos vedėjas kun. A. Ardamas dirvą šv. Juozapo dvaro,
Naudą davė parapijai savo.
kui vadovaujant. Žymiausią da Petraitis.
Kalbų
ir
sveikinimiį
tarpuose
Cinamono kvapu žodžius berdams
lį šio koncerto išpildys N. A. j
vyko
šioki
programa:
dainavo
Iš
sakyklos žmones mokydams.
Vargonininkai.
Kiekvienas iš
Cambridge ir apylinkių neturėtų duetas: — Juozepina Narinkaitė Šaukė visus prie savęs,
apleisti šio muzikalio artistiško ir Ona Zapnickytė; deklamavo p. Klaidas visų pataisydamas.
koncerto. Pelnas skiriamas pusę Alena Bonilaitė; pašoko p. Ale Ant kelio tiesaus laimingo
parapijai ir pusę vargoninkų or na Bonilaitė; sudainavo dvi dai Užvedė kiekvieną nelaimingą
gano palaikymui. Todėl visi atei nas Vytautas Paulauskas; daina- Su pagelba Gerojo Dievo!
kite.
Kvieslys. I vo duetas — pp. V. Vilkišiutė ir
lE. Didikaitė. dainavo p. Jonas Dievui garbę ir mes atiduodame
Kasinskas; armonisl'ai pp. Kaz- Iš gilumos širdies šaukiam, mel; lauskas ir Blažonis grojo.
džiame
I Svečiai kunigai dalyvavo šie: Esant Šv. Pranciškaus dienoje,
kun. A. Petraitis iš Worcester, Ne užmiršom savo Klebono mal
Spalių 4 d., Šv. Juozapo par.
kun. dr. A. Bružas ir kun. Juo
doje.
bažnytinėje svetainėje įvyko pa
zas
Bacevičius,
M.
S.
iš
Nashua,
O,
dabar
prašom
Tėveli
Pranciš

lupi jiečių
surengta vakarienė
kun.
Grillo
iš
Lowell,
kun.
J.
kau
kleb. kun. Pranciškų Strakauską
pagerbti, Šv. Pranciškaus dienoj. . Vaitekūnas iš Providence, kun. Jums teikiamus sveikinimus
mūsų priimti.
Pirmiausia p. Adomas Dzedu- J. Vaškas ir kun. dr. Starkus iš
Marianapolio.
Visi
svečiai
kuni

Tarnas
Versiackas.
iionis pradėjo programą sveikini
(“Rūdininkas”)
mu ir programos vedėju pakvie gai pasakė sveikinimo kalbas.
Iš
Nashua
atvykęs
p.
J.
Tarnutė kun. Aug. Petraitį,. Šv. Kazi
miero par. (Worcester. Mass.) lionis, vargonininkas, palinksmi
no svečius gražiomis dainelėmis.
kleboną.
Kleb. kun. Pranciškus StraParapijos
choras sudainavo kąuskas užbaigoje dėkojo visiems
Sekmadienį, spalių 11-tą, mūsų
sveikinimo dainelę “Pasveikini už sveikinimus ir dovanas, o yparapija šventė bažnyčios šventi
mas”. Kalbas pasakė kun. Juo pač vakarienės rengėjams.
nimo
metines sukaktuves. Iškil
zas Vaškas, MIC. iš Mariana po
Programos dalyviai visi gražiai
mingas
mišias celebra/o kun. Dr.
lio; p. Tanias Verseckas, LDS. pasirodė.
Reikia pasidžiaugti,
Jonas
Starkus
ir pasakė turinin
97 kp. raštininkas sveikino kle kad parapijiečiai sugeba taip
boną ir perskaitė savo parašytas gražiai ir iškalbingai pagerbti gą pamokslą.
eiles kleb. kun. Pranciškaus Stra- savo kleboną. Ad Multos Annos!
Gražų įspūdi darė kaip visi ėRūdininkas
kausko garbei; p. Vilkišienė svei
įo prie Šv. Komunijos, ypas ma
kino kleboną Apaštalystės Mal Pono Tarno Versiacko parašytos žasis choras su ženkleliais pasi
dos draugijos vardu; dovaną nuo eilės kleb. kun. P. Strakauško puošę. Nors tik metai praėjo ka.o
draugijos įteikė p. Irena Juškevigarbei:
naują bažnyčią pašventino, jau

L0WELL, MASS.

PROVIDENCE, R. I

i

Nuo spalių 5 iki 18, — 50 W. 6th Str., So. Boston, Mass.
Nuo spalių 19 iki lapkr. i, — St- Andrew’s Church St., New Bri
tam, Conn.
Nuo lapkr. 2 iki 8, — St. Ann’s Church, 337 Woodward Str., Jersey City, N. J.
Nitą lapkr. 9 iki 15, — 259 N. 5th Str., Brooklyn, N. Y. (poilsis)
Nuo lapkr. 16 iki 22, —’ 151 Rogers Str., Lowell, Mass.
gg g*-?ęorwood, Mąss.
Nuo lapkr. 23 iki 29,
od.
III.
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 So.
So. Fairfield Avi,
Avė., Chicago,
C’hi
er tf*
ca*E Avė.,
X™ Cicero,
_ nT
Nuo gruodžio 14 iki 27, -r 1515
So. 50th
III.
Nuolatinis adresas
• • S. ■ J., 259
— N. 5th Str.
adresas:: JRev. ~J. Eružikaą
Brooklyn, Nh Y.

JAU 5000 UŽRAKĖ ŠV. RAŠĘ!
Visi skubinami užsisakyti §v. Raštų per “Žvaigždę”. Jau 5000
užsisakė. Kas jąu turi laikraštį “Žvaigždę”, tik prisiunčia 50c., o
kas naujai užsisako atsiunčia už “Žvaigždę” $1, o 50c. už Šv. Rąs
tą, tai viso $1.50 ir gauna per metus nepaprastai gražų Jėzaus Šir
dies laikraštį “Žvaigždę” ir Šv. Raštą, susidedantį 4 Evangelijų
knygų, Apaštalų Darbų, 14 Šv. Povylo laiškų, Apreiškimo Knygos,
Šv. Jono, Šv. Petro, Šv. Judo laiškų, žodžių, visą Naujo Testamen
to šventraštį, kuris ypač šiais laikais turėtų rastis kiekvieno kata
liko grinčioje. Atskirai perkant toji knyga (800 puslapių) kainuo
tų gana brangiai, o prie “Žvaigždės”, tik 50c. Užsakymus siųski
te šiuo adresu: Rev. J. Bružikas, S. J., 259, N. 5th Štr., Brooklyn,
N. Y.
didelę pažangą rodo.
Šventės užbaigimui, vakare įvyko “minstralis”, kuris visus
prijuokino ir palinksmino. Girdė
jau nuo tų, kurie iš kitur buvo
atvažiavę, kad dar nėra matę to
kios puikios programos. Progra
mą pradėjo kleb. kun. J. Vaite
kūnas su sveikinimu ir paskatini
mu parapijiečiams ir toliaus taip
veikti, kaip ligšiol. Toliau tęsė
vakaro programą vedėjas dain.
Antanas Giedraitis su visa eile
“siurpraizų”.
Vakarą užbaigė
kalba kun. Dr. Jonas Starkus.
Po kalbos visi žmonės skirstėsi j
namus patenkinti ir palinksminti.
Mūsų choras nors dabar skaitosi
jau dideliu, bet vis yra vietos no
rintiems prisidėti prie to garbin
go būrelio. Taigi prašau vargoįlinko ir visos parapijos vardu,

Tai Lengvas Užsirūkymas!

CAMBRIDGE, mass,
Spalių 12, N. P. P. M. lietuvių
parapijos Įvyko metinis balius.
Žmonių atsilankė nemažai, ypač
daug jaunimo. Nuotaika buvo pa
kilus ir linksma. Net ir kitatau
čiai tą' faktą pastebėjo.
Buvo duodama $12.00 turin
tiems laimingus tikietėlius. Pir
mą dovaną $5.00 gavo A. Balčiū
nas, 12 Berkshire PI.; Antrą do
vaną $3.00 gavo J. Vitkauskas.
Trečią gavo $2.00 Kačkauskas.
Po vieną dolerį gavo F. Sidabras
ir \V. Young.
Porelė už gražiausiai valtselio
pašokimą gavo gražią sidabrinę
įaurę. J u vardu ir pavardžių ne1eko sužinoti. Klebonas tikrai
mano jog nemažiau kaip tris
šimtai doleriui liks pelno parapiBuvęs.
jai.

svariai gerklei —aiskus balsas!
Jūs — lygiai kaip ir scenos žvaigždės ant estrados,
kurie turi atsiduoti savo balsui — atras lauktiną
gerklės apsaugą lengvame užsirūkyme — Lucky
Strike! Nes kiekvienam vyrui svari, gerame stovyje
gerklė yra svarbiausiu dalyku. Jr kiekvienai mo
teriai grožėjimosi aiškiu, švelniu balsu yrą kas tai
tokio tikrai branginančio. Štai kodėl abiejiems,
vyrams ir moterims lengvas užsirūkymas taip daug
reiškia, lai tiktai lengvas užsirūkymas — Lucky
— suteikia jiems tą garsaus “Toaating”’ proceso
apsaugą. Ir tai Luckies — lengvas užsirūkymas —
pagaminti iš brangiausių vidurinių tabako augalo
lapų — kurie ištisai patenkina jų reikalavimus dėl
tikrai puikaus tabako turtingumo!

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *
Suorganizuota "Sweep$takes” Klubai

SPECIAL
Sekmadienį, spalių 18, 5 vai.
po pietų, kun. P. Juras kalbės
<'antbridge’io tretininkams. Atei
kite ir netretininkai.

PADĖKA
Šiuomi reiškiu širdingą padekos žodi visiems parapijos baliujc, spalių 12 d., darbininkams,
gaspadhičms, aukotojams, tikietėlhj pardavinėtojams ir visiems
dalyviams. Dėkoju taipgi ir N. N.
sidabrinės taurės aukotojai. Lai i
Dievas Jums užmoka savo gau- j
siaųsiomis malonėmis.

ATSIKLAUSKIT TŲ,
KURIŲ BALSAI YRA
JŲ TURTU!
Žiūrėkit,

kaip

tankiai

t

jūt

ra»rk Luckiet, lengvu ufairiįkym{, ant žvaigždžių aptiradyrno italų! Nes tie, birią
remiasi ant tavo balto pa
tyri, jog jie gali pasitikėti
Luckies. Šį vakarą - pa tek it

scenos žvaigždes prie lengvo
UŽsirūkyrro - prie Lucky!

visų jaunųjų prisirašyti prie
choro. O tėvelių, kad jąunuęisįim
paskatintų.
Vyčių Naujokas.

BARY, INDIANA.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
ŽINIOS
Spalių 4-tą dieną per sumą kle
bonas, kun. S. Draugelis, iškil
mingai surišo moterystės ryšiu
labai garbingą porelę: Bruno
Brazauską su Marija Daunoraite. B. Brazauskas, elektros inži
nierius, ir M. Daunoraitė tikrai
pasekė nemažiau garbingus savo
tėvelius: gerus ir darbščius kata
likus, gilius patrijotus ir pasižy
mėjusius labdarybėje.
šljubas
buvo su asista —diakonu ir subdiakonu; celebrantas, klebonas
kun. S. Draugelis, pasakė pritai
kintą jaunavedžiams pamokslėlį.
Jaunuosius lydėjo net septy
nios poros. Pirmiausia Pranas
Daunora su Stela Brazauskaite.
Toliau Andrius Wasko su Liuci
ja Radinskaite, Vladas Urbikas
su Joanną Ęinikiute, Vladas Salamikas su Joąnna Brazauskaite,
Boleslovas Brazauskas su Jozefą
Aukštikalnyte, Vladas Brazaus
kas su Evelyna Mikalauskiute ir
Stasius Daunora su Nela Šidlau
skaite.
Laike mišių solo giedojo Ponia
Alice Piežinkiene “Avė Maria”.
Aleksandras Einikis, Jr. smuiką
sugrojo “Souvenir”.
Jaunieji
gavo gražių ir brangių dovanų
nuo tėvelių, giminių ir pažįsta
mų. Jaunieji apsigyveno 1368
Jackson str. Gary, Ind. Jaunojo
gi tėveliai užleido jiems savo na
mą, gi sau dabar pasistatė gra
žią bakūžėlę ant 1412 W. 15-th
avė. Čia, kaip teko nugirsti, bus
įrengta delikatesų storas. Tai
puikus sumanymas, nes esant
čia pat lietuvių mokyklai, vaiku
čiai gaus visus jiems reikalingus
dalykus. Taigi kiekvienas lietu
vis ponams Brazauskams ir po
rams Daunorams ir jaunave
džiams turėtų palinkėti ilgiausio
amžiaus.

Beje, pas ponus Bpazaųskus,
1412 W. 15th avė, spalių 4-tą d.
buvo pietūs. Klebonas kūn. S.
{Draugelis permatė eilę kal|>ėtoijų, kurie linkėjo jaunavedžiams
geriausios kloties jųjų gyvenime.
Be to, tą pačią dieną supuolė ir
kita iškilmė, būtent: ponų Simo
no ir Onos Brazauskų, jaunave
džio tėvelių, 25 metų sidabrinis
jubiliejus. Kuomet kun- S. Drau
gelis tai pareiškė, vėl prasidėjo
jaunojo tėveliams gausūs linkėji
mai. Nuotaika visų namiškių i e
svečių susidarė labai puiki. l)ar
pasišnekučiavę, p»si<idžiąugę |Omis nepaprastomis
iškilmėmis
svečiai, linkėdami jauniesiems il! giausių mętų ir juj>iliątams su
laukti auksinio jubiliejaus, gra
žioje nuotaikoje, • išsiskirstė.
J. B. Tututis.

Kun. P. Jnškaitis, Klebonas.
PRAKALBOS

Spalių .14, parapijos svetainėje,
minėjimui spalių 9, Vilniaus už
grobimo dienos. įvyko prakalbos.
P. Uždavinys buvo apsiėmus kal-

Viename sąsiuvinyje 5e

lengvas užsirūkymas
1$ TURTINGO, BRĄNDAUS-KONO TABAKO-"FTS TOASTHF

Penktadienis, Spaliu 16 d., 1936

perstatė vaidintojus, kurie suvai Įduoti ir kas ne. Greičiausiai tas
dino “Leitenantas Antanas”, va f atsit iko per lietuvių neapsižiū
dovystėje art. J. Olšausko.
rėjimą, >o ne iš blogos valios
Vaidino šie: Antano rolėje — Į prieš valdžios įstatymus.
--------------------------art. J. Olšauskas, motinos — Sta
sė Kučaitė, Marytės — Stase KaŽINUTĖS
rutytė, Jono — Stasys Šlaveikis,
Matas Kripas su savo sūriais
Stasio — P. Pavilionis, Mortos —
Mykoliuku ir Joniuku buvo nuE. šlikaitė, Tarnaitės — O. Stanvykę pereitą sekmadienį, spalių
kevičiutė.
Į11. į Waterbury radijuoti iš sto
Art. J. Olšauskas visą publiką
ties W1XBS. Kvietė juos gerb.
sužavėjo savo artistišku vaidini
Į kompozitorius Aleksis. Jiems amu, taipgi ir visi kiti vaidintojai
konipo.navo Izabelė Jenkeliunaitė
jausmingai savo roles atliko.
iš New Britain.
Veikalui pasibaigus, Ukrainą
Kas norite šią žiemą basketbaletas pasirodė. Labai gražiai
jball žaisti su Lietuvos Vyčiais,
išpildė savo dalį. Netikėtai pri
j kreipkitės pas Kazį Šimkų, o kas
buvo Ukrainai svečiai advokatai
Į norite boivlyti kreipkitės pas .Joiš Neiv Yorko ir pasakė kalbas
ną Gančą.
apie mūsų sostinę Vilnių.
Hartfordo Vyčiai siunčia tris
Po to Juozas Masenas, jaunas I
delegatus į CLG susirinkimą, kulietuvis, grojo “banjo”.
i ris įvyks Neiv Havene spalių-OcGražią kalbą pasakė kleb. kun.
tober 18.
Juozas Židanavičius, didis patriI Eina kalbos, kad gerb. lietuvis
jotas. rašytojas.
biznierius aptiekininkas BajerArt. J. Olšauskas skambinda
leius (kuris išrado Bier’s Theramas kanklėmis ir dainuodamas
py ir mostį) eis rinkti garsinimų
priminė mums Lietuvą senovėje.
i dėl lietuvių radio pusvalandžio
Dariaus - Girėno posto kapito
Į sekmadieniais po pietų. Tai labai
nas Petras Jurgela iš Brooklyn,
! pagirtinas darbas ir linkėtume
N. Y. pasakė kalbą.
pasisekimo. Prie gerų noru būtu
Baigiant programą šv. Kazi
lištikrųjų galima turėti savo lie
miero parapijos choras, vad. art.
tuvišką valandą sekmadieniais,
muz. J. Olšauskui, sudainavo ke
r< 'boras, vadovystėje Vinco Burletą dainų.
<lulio. imatyti, noriai eitu lietuDalyvavo šiose iškilmėse vika
viams padainuoti, o lietuvio Paras kun. Raštutis profesijonalai
kūno orkestras irgi. Pakėnas,
ir daug svočių iš apylinkių kolo
matyti,, daugiausiai pradžioje pa
nijų.
jsida rhavo, gaudamas lietuviams
('boras ir visa publika užbaigė
Jaudioną \VHTH stoty. J.is turi
programą Amerikos ir Lietuvos
! gabią lietuvišką orkestrą ir pats
himnais.
S. K.
įdainuoja per radio Ncw Beitame
i šeštadieniais po pietų 1 valandą.
iSveikiname.

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN'O LIETUVIAI!
Be galo džiaugiuosi, kad netrukus teks pasimatyti su New Bri
tam’o lietuviais. Daug sykiu buvau kviestas vesti misijas New Bri
tam, bet dėl laiko stokos negalėjau ir štai pirmu kartu teks dar
buotis net per dvi savaiti nuo spaliu 19 iki lapkričio 2 d.
Brangūs New Britainiečiai! Š'uo laiškeliu kviečiu visus j 40
Valandų Atlaidus, o po to bus misijos merginoms ir moterims ikisekmadienio vakaro, o vyrams nuo pirmadienio vakaro t. y. spalių
26 d. iki lapkričio 2 d.
Misijos yra nepaprastų malonių laikas, ypač tiems, kurie ko
kiu nors būdu buvo nuo Bažnyčios atsitolinę. Garsinkite misijas ir
vieni kitus kvieskite, darbuokimės visi kartu!
Iki pasimatymo Jūsų tarnas Kristuje,

Kun. J. Bružikas S. J.
ryšiu p. J. Kavolių su p. Olga
Demko (ukrainiete). Taipgi jų
intencijai atnašavo šv. mišias.
VESTUVĖS
Ukrainietė buvo nekatalikė, bet
prieš
jungtuves priėmė katalikų
Spalių 10 d., 9 vai. ryte Šv.
tikėjimą.
Jos krikšto tėvais buvo
Andriejaus lietuvių bažnyčioje
priėmė Moterystės Sakramentą P. Kochanskienė ir P. Kartonas.
p. A. Kavaliauskas su p. O. ŠugSpalių 13 d. apsivedė p. J.
ždvte. Kleb. kun. A. Vaškelis su
Kurnicki
(slavokas) su p. O. Rateikė Sakramentą ir atnašavo šv.
mišias jaunųjų intencijai. Liudi gelyte.
Spalių 15 d. apsivedė p. Erie
ninkais buvo p. M. Šiugždvtė,
Johnson
(švedas) su p. Marcele
jaunosios sesutė (dvinukė), O.
Bakšyte.
Johnson buvo nekataliKavaliauskaitė, jaunojo sesutė,
A. Jankauskaitė, J. šarka, A. kas, bet prieš jungtuves priėmė
Jankauskas ir J. šiugžda, jauno katalikų tikėjimą.
Vadinasi į taip trumpą laiką
sios brolis. Laike mišių jaunieji
ir liudininkai priėmė šv. Komu mūsų parapijos bažnyčioje apsi
niją, taipgi ir jaunųjų motinėlės, vedė su lietuvaitėmis trys sve
timtaučiai ir nekatalikai, kurie
kas sudarė labai gražų Įspūdį.
Bažnyčia buvo gražiai išpuoš tik prieš jungtuves, priėmė kata
likų tikėjimą.
ta gėlėmis.
Abu jaunavedžiai yra geri ka
Sekmadienį, spalių 10 d. po
talikai ir lietuviai.
Laimingos
mišparų įvyko Sodalicijos susi
kloties jaunai lietuviškai porelei.
rinkimas. Kun. P. P. Kartonas
Tos dienos ryte, 10 vai., kun nuėmė ženklelį p. M. Bakšytei
P. P. Kartonas surišo amžinuoju (Johnson) ir įteikė Dievo Moti
nos pašventintą stovylėlę. Taip
gi įteikė stovylėlę p. Alenai Lu(Politiškas Skelbimas)
koševičiutei, sodalietei, kuri ren
giasi priimti Moterystės -Sakra
mentą kitą savaitę su Adomu -Ta
ku.

NEW BRITAIN, CONN.

LANDON
KN0X
Stovi už

<30

PAŠALPA
LANDON:
Pasakyta kalba liepos 23,1936.
“Mes siūlome visiems laiky
tis ekonomijos... tie, kurie yra
reikalingi pašalpos, jie gaus
ją. Mes paskirtus pašalpoms
pinigus naudosime nukentėju
sioms nuo šios depresijos”.

KN0X:
Pasakyta kalba Rugp. 31-mą,
1936, Lawrence, Mass.
“Reikalingiems pašalpa bus
tęsiama ir toliau, tik reikalas
bus pavestas vietiniems žmo
nėms... Kiekvienas žmogus tu
ri privilegijas gauti darbą ir
pastovią algą. Mes sutvarkysi
me industriją ir biznį, kad vi
sai panaikinus bedarbę”.

BEDARBIŲ
APDRAUDĘ
LANDON:
Pasakyta kalba apie Socialę
Apdraudę., Rūgs. 26, 1936,
Milwaukee, Wis.
“Respublikonų platformoje
yra numatyta įvesti gerą ir
teisingą valstijoje apdraudę
nuo bedarbės. Mes norime,
kad darbai eitų kuogeriausiai
ir kad kiekvienas darbininkas
galėti? tinkamai gyventi. Mes
norime pagerinti darbininkų
būklę”.

Respublikom; Platforma 1936
“Mes norime pastūmėti val
stijas ir teritorijas, kad jos
susirūpintų tinkama ir teisin
ga bedarbių apdrauda”.

■S
<*•

Valdykite Ameriką
Amerikoniškai
Binclair 'Weekn,
VJ Valentine St., W. Nevton.
3. balsuok nž KKKi>nbliknnn.i f

8.

DARBININKAS

WATERBURY, CONN.

parapijų katalikais vyrais.
Visi vyrai renkasi 1 :30 vai.
prie šv. Jurgio bažnyčios ir 2
vai. pradeda eiseną. Visi vyrai Į ĮSISTEIGĖ ŠV. ROŽANČIAUS
katalikų paradą...
DRAUGOVĖ

JERSEY CITY, N. J.
I

Spalių 25 d. šv. Jurgio bažny
čioje bus 40 vai. atlaidai/ Jie

IŠVAŽIAVO ATOSTOGAUTI

prasidės su Suma ir baigsis an
Marijona Nubarvtė, Soda- tradienio vakare iškilminga pro
pirmininkė išvyko į Cali- cesija. Pamokslus sakys svečias
praleisti atostogas. Lai iš Lietuvos kun. prof. Ražaitis.
atostogų linkime.
Fo atlaidų tą pačią savaitę li
gi sekmadienio tas pats pamoks
GRĮŽO IŠ LIGONINĖS
lininkas ves rekolekcijas. Vi
A. Palakauskas,
aukštesnės siems graži proga dvasiniai pasi
mokyklos football ratelio kapito naudoti.
nas grįžo iš ligoninės išsveikęs.
Per keturdešimtę visas dienas
Jis buvo sužeistas spalių 4 d. choras vargon. p. J. Brundzos
žaidžiant football.
vedamas, giedos p. prof. J. Žile
vičiaus naujus mišparus. Bus ko
KVIETIMAS Į 40 VAL.
pasiklausyti.
ATLAIDUS
Tat, katalikai, pasinaudokite
Šv. Andriejaus lietuvių parapi atlaidais ir rekolekcijomis...
jos bažnyčioje 40 valandų atlai
Tretininkas.
dai prasidės spalių 18 dieną lai
ke šv. mišių, 10:30 vai. ryte.
Baigsis spalių 20 d. Taipgi kartu
prasidės ir misijos, kurias skelbs
Tėvas J. Bružikas, jėzuitas misiVILNIAUS VAKARAS
jonierius. Kviečiame visus lietu
Spalių 11 d. VVS. skyrius, pir
vius pasinaudoti Dievo malonė
mis.
T. M. mininkaujant p. Gudui, surengė
“Vilniaus vakarą”, spalių 9 d.
minėjimui. Vakaras pradėtas tau
tos himnu. Publikos prisirinko
pilnutėlė salė. Buvo įdomių kal
bų.
Kalbėjo vietos klebonas kun.
ŠV. VARDO DRAUGIJOS
-J. Kelmelis, svečias iš Lietuvos
ŠVENTĖ
kun. M. Bmndza, p, Simutis,
Spalių 11 d. šv. Vardo draugi
konsulato sekretorius ir p. J.
ja šventė savo metinę šventę. ViTysliava. Visi kalbėtojai pabrėžė
ti nariai iš vakaro atliko išpažin
Vilniaus vadavimo reikalą ir ra
tį. 9 vai. vietos kleb. kun. K.
gino visus dirbti tai kilniai idė
Paulionis pašventino jų vėliavą,
jai. Nurodė, kad reikia vaduoti
kurią jie parsigabeno iš Lietuvos,
Vilnių kultūriniu būdu, apsišvie
pasakė gražų, šventei pritaikintą
timu ir giliu patriotizmu, pare
pamokslą ir jų intencijai atlaikė
miant vilniečius ir medžiaginiai,
šv. mišias, kuriose visi nariai pri
ypač platinant Vilniaus pasus ir
ėmė šv. Komuniją.
ženklelius.
Po pamaldų parapijos salėje
Išnešta ir rezoliucija prieš len
buvo mitingas, kuriame nutarta
kų smurtą. Vietos choras, varg.
Naujųjų Metų sutiktuvėse daryti
p. Stanišausko vedamas gražiai
halių. Pelnas bus skiriamas pu
sudainavo keletą dainų ir Vil
siau : pusė bažnyčios naudai ir
niaus himną: “Mes be Vilniaus
pusė — draugijai.
nenurimsim” ir gražiai suvaidino
“Vytautas kalėjime”. Publika
Spalių 11 d., 8 vai. vakaro pa
buvo labai patenkinta.

P-lė
lieijos
fomia
mingu

NEWARK, N. J.

C. BROOKLYN, N. Y,

rapijos salėje buvo “Obuolių”
balius, kurį surengė Moterų Są
jungos vietos kuopa. Balius praė
jo linksmai ir gyvai. Publikos
buvo pilna salė. Balins davė pu
sėtinai ir pelno, kuris pasidalin
ta pusiau: pusė bažnyčios nau
dai, pusė — Moterų Sąjungai.
Spalių 18 d. 2
do draugija ir
darys eiseną ir
miesto gatvėmis

vai. pp. šv. Var
katalikai vyrai
religinį paradą
drauge su kitų

Po ‘vakaro’ svečių pagerbimui,
buvo suruošta ir puiki vakarienė
su lietuviškais kumpiais ir nami
niu vynu. Čia irgi buvo daug
kalbų, kuriose buvo pažymėta
newarkiečių patriotizmas, graži
vienybė ir darbštumas. Visi sve
čiai gėrėjosi gražiai paruošta po
nių vakariene. Vakaras praėjo
patriotinėj nuotaikoj, jankiai ir
linksmai. Daugiau tokių patrioti
nių vakarų...
Patriotas.

Spalių 11 d. įvyko steigiamasis
Rožančiaus draugovės susirinki
mas. Atsilankė gražus moterų bū
relis. Klebonas kun. S. Stonis pa
aiškino draugovės tikslą bei pa
reigas, Po to .susirinkusios parei
škė savi norą* j<55on įstoti ir iš
rinko Valdybą, kurion pirminin
kė įėjo Verbickienė, iždininkė —
Černiauskienė ir sekretorė —Ja
nušienė. Nutartą kas pirmą mė
nesio sekmadienį eiti prie Komu
nijos ir tuojau organizuoti gyvo
jo Rožančiaus vainikėlį bei dary
ti vajų naujų narių pritraukimui.
Sveikiname naujai įsisteigusią or
ganizaciją ir linkime išaugti į di
delę draugovę ir pasekmingai
darbuotis.

ATSIDARĖ KATEKIZACIJOS
IR LIETUVIŲ KALBOS
MOKYKLA
Spalių 11 d. Šv. Onos parapi
jos svetainėje prasidėjo katekizaeijos ir lietuvių kalbos mokyk
lėlė. Mokyklėlę veda Pranciškietės seserys iš Elizabeth. Vaiku
čiai bus mokinami kas sekmadie
nį nuo 8:30*— 10:30 A. M. No
rima, kad bailiai pramoktų savo
tikėjimo ir gimtosios kalbos. Ma
noma, kad tėtei tai įvertins ir
savo vaikelius siųs į tą mokyk
lėlę.

VEDYBOS

MALONI ŽINUTĖ
Norbertas Aleksis, plačiai žino
mo kompozitoriaus Aleksandro
Aleksio sūnus, šiomis dienomis
susilaukė garbingos vietos Notre
Dante Universitete, kur jisai jau
antrus metus mokinasi. Norber
tas dabar yra Notre Daine Uni
versiteto Radio Stoties vedėjudirektorium. Sveikiname.
Mes
nei kiek nesistebiam. nes jaunasis
Norbertas turi prityrimo, moka
muzikos, skambinti ir dainuoti ir
be to dramos srytvje ir debatų
jisai turi gražiausių pasižymėji
mų. Tasai darbas kaipo stoties
vedėjas, žinoma palengvino jo
mokslo išlaidas dviem šimtais do
leriu, o kiek dolerių vertės turi
to darbo prityrimų pasekmes?
Jaunasis Norbertas pereitą vasa
rą dirbo AVatcrbiiry’o AVINBš
Stoty (Kur dabar lietuviai kas
savaitė, vadovystėje prof. Alek
sio turi lietuvišką pusvalandį)
kaip pranešėjas, pianu .-įkompo
navo ir prisidėjo prie dramos
veikimo, ir dar naujienas pra
nešdavo. Tai jaunikaitis, kuris
turi daug patyrimų. Mes sveiki
name Norbertą ir linkime jam
sėkmių radio pasaulyje. Džiau
giamės irgi su jo gabiu tėvu
komp. Aleksiu, kuris šiomis die
nomis mini 50 metų savo gimimo
sukaktuves. Valio. Aleksiai! Tai
skaistūs lietuviai ir žadina lietu
vių Amerikoje išeivijos lietuvy
bės viltį. Lai jie gyvuoja ilgiau
sius metus.

HARTFORD, CONN,

Šv. Onos bažnyčioje spalių 10
IŠ PARAPIJOS GILDOS
dieną moterystės
Sakramentą
(MOTERŲ) VEIKIMO
priėmė Zigmantas Saročinskas ir
Jozefina Janulytė. Linkime jau
Antradienio vakare, spalių 13,
navedžiams ilgo ir laimingo gy mokyklos salėje lietuvių Švč.
Trejybės par. Moterį; Gildąs tu
venimo.
rės savo metinį bankietą. Jos tu
■ -■
ri graži; narių skaičių ir mano
VYČIŲ PARENGIMAS
kad daugiau prisirašys.
Spalių 17, 8:00 P. M. Ukrainą ma,
Hartforde
randasi daug jaunų
salėje įvyksta vietinės Vyčių
moterį],
kurios
galėtų ir turėtų
kuopos metinis šokiai-balius. Lai
ke to parengimo įvyks populia prisirašyti prie Moterį] Gildos.
rumo kontestas. Laukiamo daug
svečių.

amsterdam,n. y.
VILNIAUS GEDULO DIENOS
minėjimas
Sekmadienį, spalių 11 d., šios
kolonijos lietuviai skaitlingai su
sirinko paminėti Vilniaus už
grobimo dieną.
Vakaro vedėju buvo p. M. Kerbelis. Jis pasakė kalbą apie Vil
nių ir parengimo reikšmę. Po to

NESMAGI ŽINUTĖ

PER

KLAIPĖDĄ
Lietuviams gepai
žinoma

i ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
(Per Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš N. Y.
Kl’NGSIIOLM------------- SPAI-llJ 21
GRIPSHOLM-------------- SPALIU
DROTTNINGHGLM—LAPKRIČIO P.)
GRIPSHOLM — — GRUODŽIO S

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

jį išbandė su savo reporte
rių Kilanninu. Įskiepijime
dalyvavo ir du gydytojai,
Reporteriui buvo statomi
klausimai ir atsakymai
užrašomi. Prieš įskiepijimą Killaninas pareiškė,
kad vieno dalyko jis tik
rai nepasakysiąs, ir tą da
lyką užrašęs įsikišo į ki
šenę, kad paskum būtų ga-.
Įima patikrinti. Ir vis dūl
io jis ji pasakė serumo įtakoje. Pasirodo, reporte
ris
nepaprastai
bijąs
skraidyti ir dėl to net nekenčiąs
lėktuvų ir net
paukščių.
Teisėjai turi daug vargo Kai serumo veikimas pa
su nusikaltėliais ir liudy sibaigė, Kilanninas pas itojais, kurie nenori pasa sakė nieko neatsimenąs,
kyti teisybės. Pagaliau, ar jis ką išsidavęs. Jam
liudytojams dažnai ir at visą laiką buvę labai gera
mintis suklumpa ir ge ir po serumo nejaučiąs joriausi norai pasakyti tei- kių blogų pasekmių,
sybę neduoda nieko teigia
Atrodo,
kad serumas
mo.
veikia žmogaus pasąmonę
Nuo šiol, atrodo, ir čia ir verčia jį pasakyti to
surasta puiki išeitis. Vie kius dalykus, kurių šiaip
nas anglas gydytojas išra tikrai neišduotų. Geriau
dęs serumą, kurį jis pava sia, kad ir jokių blogų pa
dino sodium eripan ir ku darinių po serumo jskieris, įskiepytas
žmogui, Įi pijimo žmogaus organizpriverčia nenoromis paša- ^e neoastebima.
kyti visą teisybę.
-........................
...
Jei
visa tai galutinai
paAtrodo, kad valdžios į- sitvirtins ,
1teismai
’
gaus
staigos tokį vertingą išra- naują vertingą pagelbinin(Limą turėtų griebte grieb ką kovoje su nusikaltė
ti, bet ne! Anglų Scotland liais.
Yardas, pasiūlytas tą išra
dimą išbandyti, padėkojo VALGIŲ GAMINIMAS
ir... atsisakė. Girdi, anglų Ką tik išėjo iš spaudos Valgių
įstatymai liepia valdinin Gaminimo Knyga, kurioje yra
kui, vedančiam tardymą, daugybė receptų — nurodymų
pabrėžtinai pasakyti tar kaip skaniai ir ekonomiškai pa
domajam, kad jo parody gaminti valgius. Taipgi šioje
knygoje nurodo kaip galima pa
mai turės būti nukreipti sigaminti iš įvairių vaisių vyną.
prieš ji patį. Vadinasi, Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
tardomasis lyg ir netiesio- 223 puslapius,
giai raginamas meluoti i----------- —
žinoma, jei jo parodymai SVEIKATA—TURTAS
gali jam pakenkti. Su Netekus sveikatos, nemiela nei gy
Turtuolis atsižada ir turtų. ka<!
prantama, kad -tokiomis vent.
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
aplinkybėmis draudžiama įvertini sveikatą ir ją brangini,, tai
prižiūrėk ją. .Jausdamas skausmus,
su bet kokiu serumu vers kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gėĮima«. niksteiejimą, nuovargi, Ša*f .
ti prieš norą pasakyti tei- ,im

rankų-kojų tirpimą, ilieglins, tuojaiis
įeikalauk
DEKSNIO
GALINGOS
Išradimas, atrodo, nuėjo mosties, sudaryt™ iš <iaug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
niekais.
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
ir žolių; kuri tnri savyje ga
Tačiau Prancūzijoje pa šaknų
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės
žiūrėta kiek kitaip. Ten spinduliais,, sunaikina romatiškns
ir palengvina žmogui. Dek
Nicoje neseniai Llivn nn- anių Galinga
Mostis tūkstančiams paŽudyta turtinga našlė Ar- gelbėjo. pagelbės ir tamstai, gara'nkn<l, pavartojus kelis s.vbelienė, vienas įtariamas 'TUOJAM,
klns. aplaikysi palengvinimą ar pini
suimtas, bet iki šiol nepri gus grąžinanti.
Aplalkom Šimtus laišką su padėknsipažino. Išgirdus apie vonftnis
iš skirtingą pasaulio kraštą,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visatlu
naująjį serumą, čia pano taip
DEKEN’S OINTMENT.
rėta pamėginti ir serumas PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Tieksnio Galingą MostJ ir pri
tikrai bus išbandytas, nes sek
mes, tai visada klausk taip: DEteisingumo ministerija su- KEN’S OINTMENT ir neklausykite
nei jokią kitų posiūlijimų, kati kas ir
j tikimą, sako, duosianti. siūlytų.
Visada žiūrėkite. kad būt užrašyta
Tai bus tikrai Įdomu.
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada
Tuo tarpu Anglijoje se- nulaikysite tlknU
, rI>eksnio
■
tikrąją
Galingų

sybę.

Šiomis dienomis kaikurie lietu
viai buvo suimti už pardavinėji
mą svaiginančių gėrimų savo pik
nike. Tie, kurie buvo sugauti ir
kurių vardai pavardės tilpo ang
lų laikraščiuose, žinoma, dėl sa
vo kišenės nepardavinėjo, bet dėl
savo draugijos. Draugija užtai
turėtų imti atsakomybę ir pati
turėtų būti kitą kartą atsarges
nė, nes toks pasielgimas žemina
: rūmas
lietuvių gerą vardą. Reikėtų su
žinoti iš anksto kas valia par- \ Vienas

jau išbandytas. Mo*th Pnrsitinodn
’S OINTMENT
Londono dienraštis DEKEN
, Hartford, Conn.
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