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“Literary Digest” savaitraštis išsiunt i n ė j o
Jung. Valstybių piliečiams
korteles, kad jie atsakytų,
pareikšdami už kurį kan
didatą į prezidentus jie
mano balsuoti. Šiomis die
nomis paskelbė dar nepil
nus
rezultatus.
Dabar
šiaip yra pasiskirstę bal
sai:

I

SUVALKIJOS ŪKININKAI Portugalija Atšaukė Savo Atstovus Pnoniilinin fčovvn
NUTEISTI
Iš Ispanijos
1 dodUlilllO lYdl U
Kaunas, Lietuva — Spaiiu* 7 d. vakare kariuomenės teismas paskelbė Su
valkijos ūkininkų bylos
sprendimą. Ūkininkai bu
vo kaltinami už “strei
kus”, “nelegalius susirin
kimus” ir tt. (Bylos eigos
platesnis aprašymas telpa
7 pusi.).
Kariuomenės teismas ra
do kaltais daugelį kaltina
mųjų ir jiems paskyrė se
kančias bausmes:
P. Sakalauskui — 3 mt.
s. d. kalėjimo.

Pavojus Padidėjo

PRANCŪZIJOS PREMIE- Lisbon, Portugalija —
RAS SUSILAUKĖ
Spalių 24 d. Portugalijos
UŽUOJAUTOS
valdžia atšaukė savo ats i
Paryžius, Prancūzija —

tovus iš Ispanijos ir nu IŠRINKTA LIETUVOS j
BELGIJOS MONARKIS- Londonas, Anglija —
traukė visus diplomati
nius santykius su dabarti PRANCIŠKONŲ VADO TŲ VADĄ AREŠTAVO Sovietų Rusijos atsisaky
mas nuo neutralumo- suVYBĖ
-----------ne Ispanijos kairiųjų val
Brussels,
Belgija
—
Po
tarties
Ispanijos reikalu,
džia.

Sekmadienį, spalių 25 d.
Landon ........... 1,182,307
Biarritze pasibaigė radi
Roosevelt ............ 878,526
kalų socialistų kongresas,
Spalių 1 d. Kretingoje visos dienos riaušių ir pagreitino Vokietijos ir ILemke .................... 75,119
kuris priėmė rezoliuciją,
buvo
susirinkusi posėdžio triukšmų, kurių nėra bu- talijos susitarimą drauThomas.................... 10.441
užgiriančią premiero Leon PRANCŪZIJA APRŪ
Brotvder .................... 7,767
Blum politiką. Prem. Leon PINA ISPANIJOS VAL naujai gen. definitoriaus vę per daug metų, polici- gingumo ir kitais klausii Romoje paskirtoji Lietu- J31 P^o
tvar- mals.. Vokietijos valdžia
Colvin ........................ 3,538
Blum, gavęs radikalų so
DŽIĄ BOMBOMIS
Aiken .............................. 457
cialistų pasitikėjimą, pa
vos pranciškonų provinci- ką. Bet tuo pačiu sustip- pareiškė, kad ji nepraleis
rinta polici ja, nes prisibi- nei vieno sovietų Rusijos
Suprantama, kad tokiu
žadėjo pravesti naują tei Londonas, Anglija —
jos vadovybė: provincijo- joma, dar didesnių riau- laivo, kuris plauks iš Balbalsavimu tik norima išju
singą biudžetą.
Anglijos
spauda iškėlė las tėvas Augustinas Dir- šių. Monarkistų partijos tijos 'jūrių su amunicija
dinti piliečius prieš lap
viešai, kad Prancūzijos vėlė ir jo patarėjai —t. vadas Leon Degrelle ir ke- Ispanijos radikalams. Itakričio 3 d. Dalis šiaudinių
i TRAUKINYS PADARĖ
fabrikantai aprūpina bom- Kazimieras Čepulis (buv.
letas pasekėjų areštuota, lijos valdžia taip pat paPo 2 metus grasos kalė 1017 MYLIŲ Į 12 VAL. IK bomįs Ispanijos raudo-,
balsuotojų vienaip balsuo
provincijolas),
t.
Aloyzas
n reiškė, kad ji saugos Meja dabar, o kitaip balsuos jimo:— Rutkauskas, Jo-i
12 MINUČIŲ
nuosius, valdžios kariuo- Janušaitis, t. Benediktas
diterranean juras, kiek
lapkričio 3 d. Bet jau ir iš čytė, Pr. Balčiūnas ir K.
-----------menę. Prancūzija
buvo Bagdonas ir t. Martini jo
vieną sovietų laivą, plau
tokio balsavimo galima Kalašinskas.
I
Denver, Colorada — Pe- pirmoji, kuri iškėlė neu- nas Bučnys.
kiantį į Ispaniją susprog
jausti, kad prez. Roosevel- Po 1,5 met.:— K. Varka, reitą penktadienį paleistas tralumo klausimą. Bet to
dins.
Ši vadovybė išrinko ir
Pr
tui labai pakenkė komu la, A. Stravinskas,
naujas plieninis traukinys neutralumo neišlaikė, kaip
Madridas, Ispanija —
Juodžbalis,
Ant.
Marazas.
nistų talka. National USovietų komisarų val
| “Denver Zenhyr” iš čia į neišlaikė ir nesilaiko Rusi- paskirstė Lietuvos pran Sukilėliai iš oro pradėjo
nior. partija, kurios kandi K. Gustaitis.
ciškonų
vienuolynų
gvar

džia iki šiol siuntė ginklus
Chicagą. 1017 mylių kelio- ja ir kitos šalys.
bombarduoti Mad ridą.
datu į prezidentus yra
dijomis
ir
mažesniųjų
vie

ir amuniciją slaptai, bet
Sunkiausia bausmė teko nę padarė į 12 vai.’. ir 12
---------------Raudonųjų jėgos laikosi
adv. William Lemke, yra Boliui Juodžbaliui
6 minučių vidutinis jo greiL
Prancflzija _sio. nuolynų viršininkus: Kre iš paskutiniųjų. Valdomo- gavus kabliuką prie Vo
trečia didžiausia partija metai s. d. kalėjimo.
kietijos ir Italijos, ji išėjo
tingos v. gvardijonu iš
Jung. Valstybėse. Natio-. VI. Bašinskui paskirta 3 tumas buvo 83% mylios į mis'dienomis prancūzijos rinktas t. Aloyzas Janu ro apylinkėje eina smar su smerkiančia nota prieš
valandą.
Bet
vietomis
areštavo amunici.
kūs mūšiai. Sukilėliai užnas Union susiorganizavo metai s. d. kalėjimo.
Italiją ir Vokietiją, pašaitis, Pajūrio v. gvardijo-! simoię užimti Araniuez
traukinys
bego
116
mylių
os
^
fabrikantą
,
Andre
v
tik šiais metais besiarti
i
reikšdama, kad jei tuodvi
Po 1 mt. papr. kalėjimo: į valandą.
nant. rinkimams, kada di — Jurg. Bartnikas, Pr.
Christophe, kurio dirbtu nu — t. Kazimieras Čepu vieškeli ir Madrido — Le- valstybi nenutrauksią padžiosios partijos nusisuko Stravinskas, Jz. Jankaus
vėse rado 500,000 bombų, lis, Troškūnų vien, virši vante geležinkelį. Šiauri i gelbcs Ispanijos sukilė
8 ŽUVO ORLAIVIŲ
nuo socialio teisingumo ir kas, Mačys.
pagamintų siuntimui Ispa ninku — t. Antanas But nėje Madrido dalyje taip liams, tai ji taip pat sių
KATASTROFOJE
Kalno pat eina smarkūs mūšiai
viena pakrypo kairėn, o Veiverys — 8 mėn. pa
nijos raudonųjų kariuo kevičius, Žaliojo
sianti ginklus ir amunicivienuolyno Kaune virš i Raudonieji nužudė visus ją Ispanijos “lojalistams”.
kita dešinėn. Šiandien ji
menei.
Fabrikantas
prisi

prasto kalėjimo.
Marion, Va. — Spaliu 2-5
ninku — t. Pranciškus Bi- sau neištikimus asmenis.
yra trečia didžiausia par
Lygtinai nuteisti: — A. d. penki asmenys užmušta, pažinęs, kad jis gaminęs
Jų teismas pradėjo teisti; Vokietija ir Italija no
tija. Lapkričio 3 dieną
bombas
ir
jau
šimtus
tūk

zauskas,
Vytauto
bažn.
nenusigando sovietų
Gustaitis — 8 mėn., o V. i kada orlaivis, pakilęs iš
mirtimi visus tuos, kurie
National Union gali būti
stančių
pasiuntęs
Ispani

vienuolyno
viršininku
—
Bajoras, Ant. Žilinskas, J. Marion lėkti į Bluefield,
sukilėliais vadovauja, bet grasinimo, bet pasiskubi
nulemianti partija. Jeigu
jon.
t.
Domininkas
Kaubrė.
Skučas, J. Grincevičius, Va., krito ir susidaužė.
teismo bausmė nuteistųjų no sudaryti bendrą frontą,
National Union partijos
Fabrikanto
areštavimas
Ligšiolinis
Vytauto D. nepasiekia.
Jotautas ir Karčiauskas—
Štai šiomis ir dabar
.. tik
,. .laukia soviekandidatai gautų nors 8
įvyko
po
to,
kai
Anglijos
bažn. rektorius ir v. virš, dienomis raudonųjų teis-1 *-<1 pasŲudmimo.
po 1 met.
elektorius, tai prezidento
spauda
įrodė,
kad
Prancū

Išteisinta 11 asmenų: K.
t. Benediktas Bagdonas mas nuteisė mirtimi suki-' Jal°’ Europoje pašau, irinkimas būtų atiduotas
zija
laužo
neutralumo
su

Juodis, O. Jocienė, Pr.
iškeliamas į Kretingą. Jis lėlių pulkininką MoscardoJ ni° karo Plojus padidėjo,
Kongresui.
tartį.
v
Grinkevičius, A. Urnavibus klierikų naujokų ma kuris vadovavo sukilėlių
ITALI JA - VOKIETIJA
___________________
čius,
K.
Tamošiūnas,
M.
gistru Pajūry skiriamas t. armiją Alcazare, ir kuris
BOLŠEVIKŲ VEIDMAI
Boston, Mass. — Sekma- J. V. RUOŠIASI DUOTI Martinijonas Bučnys. tebėra sukilėlių armijos N EREI K A LA l S DALI ES
Siaurusevičius, P. PetruNYSTĖ
Iš ISPANIJOS
šauskas, A. Pyragas, Pov. dienį. spalių 25 d., įvyko NAUJAS karo pasko Pranciškonų kole gijos vadu.
Bubnys, Iz. Pečiokas ir P. pagerbtu vės Juozo ZapusLAS EUROPAI
Kretingoje prefektu — t.
SSSR AREŠTUOTA
Šioje šalyje bolševikai Kruvelis (bet jis laikomas to. kaipo įžymaus footboLondonas, Anglija —
Leonas
Jocas.
30 RABINŲ
listo ir kapitono Shampasirodo tikrais veidmai suimtas kitoj byloj).
Britų
valdžia gavo pilną
Kun.
Detroit, Mich.
I
rocks
tymo
Bostone.
niais ir apgaudinėtojais
raportą iš įvykusio Itali
Bylos priedas —atsišau ' l'hlmrociršpaliu 25 d.. 9h.ar’es Coughlin, pereitą' AMERIKIEČIAI
VIL ii Londonas — Ryšium su jos - Vokietijos susirinki
savo pasekėjų. Štai jie iš kimus ir kai kuriuos kitus
pavadino Juozo Zapusto šeštadienio vakarą kalbėkalbeNIAUS VADAVIMO
nesenai įvykusiomis žydu mo. Paaiškėjo, kad Italija
statė neva komunistų šlei teismas nutarė perduoti
DARBE
diena. Taip gi ratelis'leido damas per radio pareiškę.
šventėmis SSSR prasidėjo ir Vokietija nėra gavusios
fą, kandidatą į preziden saug. depart. muziejui, ra
kad
Jung.
Valstybių
val

Juozo draugams, southtus ir kitus mažesnius šoma
Dotnuva — Snaliu 3 d. rabinų areštai. Iš viso. iš Ispanijos sukilėlių paža
mašinėlę nutarta
džia
ruošiasi
vėl
duoti
išplatinti
.
,
, ,
„
V. V. S-gos Ž. Ū. Akade- kaip praneša “Daily Ex- dėjimo atiduoti Majorca
kandidatus, bet ne tuo tik grąžinti savininkui Išlau bostoniečiams,
tam tikrą skaičių tikietu, ”^?S..k?™.1K!ko,?f_ Ę?
mi'jos skyriaus vykdoma- Pres^; areštuota 30 rabi ir Canaries salas ir jos to
slu, kad komunistai už žu klebonui kun. Gurevi i
nuo kuriu buvo nuimta ropos valstybėms. Jis sa sis komitetas surengė ak- nų.
1 . Maskvos rabinui A- nereikalauja. Taigi gan
juos balsuotų. O tik, kad čiui. Dalis priedų palikta i dalis ir iteikta J. Zapus- ko: “Greit užgirsime būg
tų salėje vieša, neseniai iš braomui Levi, 75 m. senu- dai anie atidavimą salų
klaidinti nesąmonin gus prie bylos.
1 fui. Prokuroras W. J. Fo- nus barškinant; greit už Amerikos grįžusio, prof. kui, paskirta 10 metų ka- atpuola.
Bylos
išlaidos
uždėtos ;ey iteike Juozui southbos”• ‘Ų i
savo pasekėjus.
girsime trimitų balsus,
..
.
, . ..
Britų valdžia oficialiai
Bolševikai šiuose rinki- < nuteistiesiems, bet jiems toniečių vardu S500.00 če- šaukiančius Ame r i k o s F. Kemėšio paskaitą—Lie- įėjimo. Visi areštuotieji,
sužinojo,
kad Vokietija
tuvvbė ir Vilniaus darbo kaip rašo “D. E.”, išgajaunimą,
patriotizmo
varmuose dalyvauja aktyviai nepasigalint sumokėti —
1 «ipripažino Ethiopiją Itali
Amerikoje.
, benti į Solovkas.
pagal Maskvos įsakymo. atlyginti iždo lėšomis.
So. Bostono vyčiai irgiį du, ginti 1937 arba 1938 būklė
jai. Už tai Italija pasiža
________
Prokurorui pasiūlius, Į gražiai pasirodė, įteikda m. tarptautinius bankie- Prelegentas labai plačiai
Maskvos kominternas bol
dėjo remti Vokietiją pre
VAITKUS RUOŠIASI
ševikams įsakė išstatyti teismas nutarė nuteistie-1 mi Juozui Zapustui gražų rius, kuriuos jis apgynė nušvietė dabartinę Ameri
kos lietuviu būkle, paste VĖL ATVYKTI I LIETU kyboje Rytinėje Afrikoje.
_______ ____
____ _
I 1917 ir 1918 m.”
komunistų kandidatus, bet siems sunkiųjų darbų ka auksinį
laikrodėlį.
Italija ir Vokietija sutin
kad užjūrio lie
VĄ
Juozas Zapustas yra L. j Kun. Charles Coughlin bėdamas,
agituoti ir raginti darbi lėjimu kardomąją priemo
ka pripažinti
Ispanijos
tuviu tarpe partinis susi
ninkus balsuoti už demo nę pakeisti areštu ir juosi Vyčių 17 Algirdo kp. na- atsišaukė į visas “New I skaldymas prisideda prie
gen. Franco valdžią, kaip
m e t u s tik bus paimtas Madridas,
kratų partijos kandidatus, tuoj suimti. Kitiems — rys, praėjusią vasarą bu- Deal” oponentus savo bal- m nutautęiimo. Lietuvy Paskutiniuoju
kard.
priemonę
palikti
tą
vęs
baseball
ratelio
mokvsais
nukreipti
tą
karo
pa

transat-1
Kaune
gauti
keli
Vokietija ir Italija sudao ypač už kandidatą į pre
bės darbe daug vra nuvei
pačią
arba
panaikinti.
kojas.
Sporto
pasaulyje
jis
vojų.
Nauja
piniginė
su

zidentus prez. Rooseveltą.
kusios lietuviškos parani- lantinio lakūno Felikso re bendrą frontą prieš soyra
plačiai
žinomas.
tartis
su
Prancūzija
ir
AnBolševikai tą kominte’"- KARDINOLAS PACELLI
ios ir tautiškos organiza- Vaitkaus„ laiškai,- kuriuo- vietų Rusija, kuri nžsimoVvčių kp. Juozui linki glija yra ne kas kitas, rijos
neseniai jo susovietintį Ispanijos
per bažnyčias, mokv- s,e Jls.,ra®°’ ,
no įsakymą aklai
CHICAGOJE
pasisekimo.
—R. kaip tik užtikrinimas Eu
Vilniaus Amerik°je baigęs aero- Kataloniją.
Brooklyno lietuvių
ropai kredito ir naujos klas ir spauda,
— - - . nautikos politechnikumą,
vadavimo darbe, nežiūrint
vikų organas rašo:
Chicago, III. — Spalių 25
karo paskolos.
BROVVDERIUI NELEIDO
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MADRIDO VALDŽIA DAR
SPARDOS’

VYČIAI PAGERBĖ SAVO
SPORTININKĄ

-

kiek d. orlaiviu atvyko J. E.
Pacelli, Vati i
kuris išgalim. Aiškinkim Kardinolas
kano valstybės sekreto i
balsuotojams, kad reakci rius. kuris dabar atosto
nės respublikonų partijos gauja Jung. Valstybėse.
kandidatai neturi būti iš i
rinkti”
kratų kandidatą prez.
Tame karštame lietuvių Rooseveltą.
bolševikų organo paragi- Taigi Hearsto, kun.
*r»ime nėra nė žodelio, kad Coughlin ir kitų pareiški
bolševikai balsuotų už ko mai, kad komunistai re
munistų kandidatus, bet mia demokratų partijos
perskaičius jų paragini kandidatus ir jų naudai
mus galima suprasti, kadi darbuojasi pasitvirtina ir
bolševikai balsuos ir kitus |j lietuvių bolševikų politine
ragina balsuoti už demo- akcija.
“Pasidarbuokim,

VAŽIUOKITE

<■ •

• VA

—

“James P. Warburg, federal reserve bankų įstei
gėjas, buvo priešingas
DARBININKO] “New Deal” iki tol, kol
< LAIVAKORČIŲ
Jung. Valstybių valdžia atėjo į pagalbą tarptauti
niams bankieriams Londo
ne ir Paryžiuje”, sako
Jį,
i kun. Coughlin.
sV GENIAUSI
Kun. Coughlin karštai
I^IVAI
ragina piliečius savo bal
sais panaikinti
“New
Deal” administraciją, ku
ri pretenduodama būti reTEL O0H0Hx 2680.
mėju vargšų, yra rėmėja
T
bankierių.
LIETUVON
Per

isitik'inimiu "visi" Amerikos
lietuviai vieningi ir mielai
nrisideda. išskvrus komunistus. Pastaruoju laiku
A. J. Valstybėse vra anie
60 Vilniui vaduoti skvriu.
Paskaitoje gausingai at
silankė mokomoio perso
nalo nariai ir akademijos
studentija.
VOKIETIJA PRIPAŽINO
ETHIOPIJA ITALIJAI
Berlynas, Vokietija —

Vokietijos valdžia Drinažino Ethiopijos kraštą Italijai.

Pasiilgęs Lietuvos ir
KALBĖTI
zada tu0Jau P° Nau-« M?su ž™ona padaryti ko!10n« J ^ur0P^ ,lr. ,‘fes- Tampa, Florida —
nlam lalku' atvVktl 1 Kau’ l Brotvder buvo atvykęs čia
Tsb-; _____
kalbėti. Amerikos legio
MENKIAUSIAS DER nieriai atėjo į tą vietą, kur
LIUS VILNIAUS VAIVA-; Browdens turėjo kalbėti,
iškėlė Amerikos vėliavą,
DUJOJE
ir Browderiui pradėjus
Lenkijos statistikos duo kalbėti, išardė susirinki
menys rado, kad menkiau mą. Apie tuzinas žmonių
sias derlius šiemet buvo sužeista. Minia sugriovė
Vilniaus vaivadijoje. Daug platformą ant kurios
pakenkė dideli karščiai, Į Brovvderis pasilipęs kalkurie vietomis visai išde-jbėjo. Browderis pabėgo
gino vasarojų.
, nesužeistas.
t
1

Antradienis, Spaliu 27 d.., 1936
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DARBININKAS

..................................................... .................................................

1 mušė su kitu automobiliu
Middleboro ir toje nelai
mėje viena mokytojas ta
po užmušto, 4 sužeistos.
Pereitos savaitės pabai
goje 4 asmenys užmušti ir
keliolika sužeista Massachusetts valstybėje.

į bendrą sąrašą. Radęs to-Į
kią progą jis surašė sky-Į
riaus pirmininkui Vitaliui;
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos
Veleckui protokolą. Apsamžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V.
skrities Storasta, remda
»■.... ..................................
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK—
masis policininko protoko
KUN. V IRMAUSKIS įimti Šv. Komuniją Kris RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
LAIKRODININKAS
lu, nubaudė Velecką 50)
NEW BRITAINE
taus Karaliaus dienoj. Ir jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą
auksinų
pabauda arba i Parduodu įvairiausios rū
didelė daugybė žmonių pa- žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia
dviem savaitėm kalenimo, i šies auksinius ir sidabrinius
Sekmadieni, spalių 25 d. klausė ir priėmė savo Ka klausyti. Ji vra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina
Veleckas tą bylą nukreipė! daiktus. Taipgi ir pataisau.
po pietų išvyko į New Bri- rali^: penki kunigai ap- 20c.
į teismą, kuris Veleckui i
366 VV. Broadvvay
tain, Conn.- pas kun. A. tarnavo žmones.
Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome išsumažinęs baudą iki 30
So. Boston, Mass.
Ypatingai buvo gražu siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po VILNIUS
Vaškelį. Šv. Andriejaus
auks.
arba
10
d.
arešto.
I
par. kleboną kun. P. Vir- per sumą kuomet visų ka 20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
Už
panašius
trukumus
)
NUBAUDĖ UŽ NARIŲ knygose buvo nubaustas!
mauskis, Šv. Petro lietu talikiškų draugijų valdy kus.
I
Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę:
NEĮRAŠYMĄ
vių par. klebonas. Jis ten bos dalyvavo su vėliavo
ir Linkonių Liet. šv. Kaži-!
i
mis
ir
ženklais.
NEPAPRASTA KNYGELĖ!
pirmadienio rytą sušliubamiero
draugijos skyriaus
Iškilmėms pritaikintus
vo savo giminaitį. Grįžo
Rugsėjo 22 d. Vilniaus oirmininkas L. Lapinis.
Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
RAPOLAS JUŠKA
pamokslus pasakė Tėvas buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių teisme buvo nagrinėjama
pirmadienio vakare.
Jis
Storastos
buvo
nubaus

I
Pr. Aukštikalnis.
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje byla Kalviškių — Stačiū tas 50 auks. pabauda arba
Moko muzikos, piiMio
PAKLAUSĖ
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai nų Lietuvių šv. Kazimiero 2 savaitėm kalėjimo. Rug
MIRĖ
ir dainavimo. Speciačiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už- draugijos skyriaus pirmi- sėjo 22 d. tas pats teis
Tėvas Bružikas ir vieti
les pamokas duoda
Spalių 23 d., miesto ligo- slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose ninko, kuris buvo kaltina- mas sprendė ir jo bylą.
niai kunigai ragino So.
vaikams.
Bostono parapijiečius pri- ninėje, džiova
pasimirė knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. m^s už dviejų naujų na- Jam baudą sumažino iki
jaunas Edvardas Bukaus Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir rių, priimtų į tos draugi- 25 auksinų ir 7 dienų, areš
Adresas:
■ šimtus sykių
.................................................
‘ ‘ , tai jos skyrių, neįrašymą į to.
skaityti, o jeigu ją kitam perleisk
kas. Jis gimė Brockton, ją
98 Tonavvanda St.
Mass.
Augo Kražiuose. vėl parsišauk naują Tąja knygele gali naudotis na- narių sąrašus.
Dorchester, Mass.
3.........................................
Nutraukęs gimnazijos mo mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be| Tel. So. Boston 0823
Mat, balandžio 10 d. A- N. STRŪNAITY UŽDA
Tel. COLumbia 8053
į
LIETUVIS DANTISTAS i kslą, grįžo Amerikon, trys ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku- dutiškio policijos _ komen RYTI VISI DRAUGI JŲ
metai atgal. Dirbdamas rio jokiais pinigais neįpirksi.
dantas Liutkevičius (kilęs
SKYRIAI
Kun. J. Bružikas, S. J.
prie Federalės Valdžios gi
iš Seredžiaus ir pabėgęs Švenčionių Storasta rug
|
A rt i M unieipal Building
i riose — CCC kempėje, iš
Kas norite isigyti šitų knygučių kreipkitės:
pas lenkus), revizavo to sėjo 24 d. uždarė Naujam?
Į 525 E Broadway, S. Boston Į
“DARBININKO” KNYGYNAS,
persišaldymo
užsikrėtė
skyriaus raštinės knygas, Strūnaityje visu lietuviš
Ofiso Valandos
j
366
W.
Broadvvay,
So.
Boston,
Mass.
plaučių
liga.
Toji
liga,
po
kur rado du asmenis, vie kųjų organizaci jų esamus I
: Nuo '.i iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki:
j 5 ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofi-š metų sergimo, užmigdė 22
tos gyventojus, priimtus į skyrius: Lietuvių šv. Ka
Įsas uždarytas snftatos vakarais ir;
būdavo
koncertai.
Šiais,
:
New
Havene.
Kelionėje
po
metų
jaunikaičio
—
Vyčio
skyrių, bet dar neįrašytus zimiero draugijos skyrių,!
: nedėhlieniais. taipgi seredomis nuo j
:
12-tos dieną uždarytas.
: akis. Tapo bažnytiškai pa 1936,
metais rengiamas šiaurinę N. England ir
Ryto švietimo draugijos)
Taipgi nuimu ir X-Ray
laidotas spalių 26 d. Liūdi balius. Baliaus programo- Kanadą V. Uždavinys nori
skyrių, Ryto draugijos N.
jo brolis, kurį jis pernai, je yra numatyta ir rengė- susipažinti su ten gyveStrūnaityje išlaikomą įė
jų suplanuota, paruošta į- nančiais lietuviais ir, kur
atsitraukė iš Kražių.
ji
tuvišką skaityklą. UždaSpalių 24 d., tapo auto vairi programa. Pavyz- bus galima, kalbėti savo
’* *
rymo motyvai tokie palys.
mobiliu suvažinėta Adelė džiui: dainos, sportas, šo- misijos reikalais. Savo į.. .. i kaip ir seniau, uždarinejaArbočiūtė, 15 metų, 94 kiai ir vakaro įvairenybių spūdžiais keliautojai žada (■••ras ir garantuotas Oil Bur- mu skyrių, būtent, kad -i te
šeimi
Brighton
St.,
Boston, kontestai. Numatyta trys pasidalyti suL “Darbinin- rii-ris duoda gerą šiluma : var<r;
,j. gresia saugumui ir viešam
ninkėms pasibaigia visi vargai:
Mass. Paliko tėvus, brolį kontestai su dovanomis. ko” skaitytojais. V. Užda nei pelenu, nei dulkiu, nei „.Si-,,
malku i ramumui.
ir sesutę. Laidojama iš Šv. Pirmas — populiarumo vinys vis dar nepametė kapot, nei augliu nešti. Kada šal
Petro bažnyčios, spalių 27 kontestas. Antras — Val- sunkaus šalčio, bet tikisi ta atsuk. kada šilta
SKRAJOJAMOJI PAšT'
kelionėje pasveikti. Rap. Tai visas darbas!
tzas. Trečias — polka.
dieną.
M -s parduodam v is< ik i tis oi I
šokiu.
Lietuvoje. ’ai 1
Populiarumas pasiekia
“COSTUME DANGE” l>urnei ius.
“MINSTREL SHOW” mas per skrajojamąją pa
pašilių k srn i n i jaunimo
ROLAND
KETVIRTIS
&
CO.
Choristai
ruošiasi — štą. Tai yra, kas tą vaka
muose plačiai yra išsivys
Penktadienio
vaka r e,
praktikuoja beveik kiek rą gaus daugiausiai laiš spalių 30 d. parapijos sve 322 Broadway, So. Boston, Mass. tęs gražus, paprotys taip
Tel. ŠOU. 4649.
vieną vakarą, kad tik ge kų, tas laimės populiaru tainėje, 492 E. 7th St., įvadinamas skrajojamasis
riau prisirengus išpildyti mo dovaną. Kas gražiau vyks Šv. Petro lietuvių pa
(Politiškas Skelbimas) naštas.
“Minstrel Show” progra siai pašoks valtzą ir polką, rapijos choro taip vadina
Ši naujiena įyra rengiamą, lapkričio 10 ir 11 d.d., tas gaus irgi dovanas.
mi “costume dance”. Jau
ma i r Darbininko” baliuš. m. 7:30 vai. vakare, baž Kas bus tas populiariš- nimas puošia svetainę ir
je kuris įvyks lapkričicnytinėje svetainėje. Prog kiausis asmuo “Darbinin siūdinasi kostiumus. Bus
Nov. 25. 1936, Elks ba i
.1
ramoje bus juokų, dainų, ko” baliuje, padėkavonės duodamos už įvairiausius
room svetainėje. 8 Maga i
kalbų, dialogų, šokių ir ki dienos išvakarėse?—
ir keisčiausius kostiumus.
zine St., Cambridge. Mass.
tokių įvairybių.
Pelnas
Rengėjai
kviečia visus
Svotas.
Platus laiškų rašymas
parapijai.
Kvieslys.
■(
penktadienio vakare būti
tarpe
jaunimo iššaukia
I
ŽADA PADARYTI 1000 parapijos svetainėje. 7:30
i
kontestą, to vakaro daly
PRAMOGA, SPAUDOS i MAILIŲ ŠIAURINĖJ vai. vakare ir praleisti lai
viuose. Paštas suseka, kas
SŪNŪS
PARĖMIMUI
ką su jaunimu - choris
NEW ENGLAND
daugiausiai laiškų gauna ■SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES
Vienas iš tvirčiausių ka VVS. Delegatas V. Už tais ir jų vadu muziku Ra
(be abejo merginos visuo LIETUVIU GRABORIUS IR
talikiškos spaudos tvirto davinys su vvorcesteriečių polu Juška. P-nas Juška
BALŠAMUOTOJAS
met daugiausiai
gauna
vių yra tai
laikraštis lietuviu D. Mažeika, jo ka taip pat siūdinasi kostiu
TURI NOTARO TEISI S
laiškų), tas asmuo iššau
“Darbininkas”. Laikraštis ru, pereitą sekmadienį iš mą. Pažiūrėsime kaip jis
254
W. Eroadway, So. Boston
kiamas kaipo to vakaro
Tel. Šou. Eoston 2590
“Darbininkas” kiekvienus vyko į plačią kelionę po atrodys “naujuose rūbuo
populiariškiausis asmuo ir 113 Ames St., Brockton, Mas3.
metus turi savo metinę šiaurinę New England. Ža se”.
Rap.
Tel. Brockton 390
gauna dovaną.
pramogą. Pereitais metais da padaryti apie 1000 mai
Gyven. ri'la: 838 I torcher.ter Avė.
Įdomu, kas bus tas po
Tel. Columbia 2537
Lietuvių bolševikėlių or
lių, lankydami New Hampuliariškiausis
asmuo
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES pshire, Maine, Vermont ir gano
’ bendradari (mergina
ar vaikinas) >xxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxx^
S;— ‘Laisvės
——
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik gal būt, užsuks Kanadon.
l
adv.
šalnienę
vadina
“Darbininko” baliuje?—
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
tamsuole už tai, kad ji re
Į
Massachusetts
grįž
pen

žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
PARSIDUODA Beauty
ktadienį, spalių 30 d. Lap mia Landoną, respubliko
(KASPERAS)
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
nų
kandidatą
į
preziden

Shop už labai mažą kainą.
kričio 7 d. V. Uždavinys Į
Lietuvis Graborius ir
Visos naujos moderniškos
Balsam uotojas
turi du parengimu Conn. tus. Adv. Šalnienė turėtų
PERKINS SQ.
POVILAS BUSHMANAS
pakeisti
savo
politinį
nusi

mašinos. Atsišaukite: —
TURI NOTARO TEISES
valstybėje,
Ansonijoj
ir
CASH MARKET
618 Washington St., Dor
teikimą. Ji turėtų remti
494 East Broadway
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav.
chester,
Mass.
(23-37).
South
Boston, Mass.
demokratų
kan
d
i
d
a
t
ą
(Politiškas Skelbimas)
Telephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
Tel. ŠOU Boston 1137
prez. Rooseveltą, tai tada
Rcsidcnco: 158 W. 7th St.
29 Savin Hill Avenue,
Balsuokime ir Išrinkime laisviečiai vėl jai grąžintų
C
Tel. ŠOU Boston Ii'. H JO
K. ŠIDLAUSKAS
DORCHESTER. MASS.
“
šviesuolės
”
vardą.
Patarnavimas
IHen'f ir Naktį
918 E. Broadway
Radio ir gramžitonas. Amerikos

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURTĄ

VIETINES ŽINIOSI

--------------------į

5
s
6

OKtIP. LIETUVOS ŽINIOS

MUZIKAS

I

DAKTARAI

j DR. M, V. CASPER |

ĮVAIRŪS skelbimai

f
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KAS REIKIA
ATSIMINTI

į

t

1

I

Lapkričio 3 d.
1936 m.

S. BALSEVIČIUS I#

Į

$

i

45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

PAUL A. DEVER

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau Ice Creamą ir užkan ATTORNEY GENERAL
džius piknikams ir visokiems
Pilnai užsitarnavusį ant i
parengimams.
ram terminui. Jį remia žy

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
SV. JONO EV. BL. PAiALPINS

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona . .Tapkienė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Rašt — Elizabeth Ozalls,
111 H. St. So. Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 9282
Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass.
Tel. Parkway 0558-XV
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 West 6th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Colnmbia Rd.. So. Boston, Mass.
Ka.«os Globėja — E. Jannšonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra u ta minką mėnesio.

mesnieji liefuvai veikėjai.

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj avė
tatnėj
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raštininke.

___ _________________

AUTOMABILIŲ NELAI
MĖJE UŽMUŠTA 1 MO
KYTOJA, 4 SUŽEISTOS

NEUŽMIRŠK. ka<l žrnoniškas gyvenimas atėjo tik1ai kartu su Rooseveltu.

Sekmadienį, spalių 25 d.

John A. Costeitor, Atty., grįždamos iš Cape Cod į
Lawrence.
Lexington mokytojos susi-

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas švagždya,
G01 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd.. So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška.
1514 Colnmbia Rd.. S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tuleikis,
i 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
MarSalka Jonas Zaikis,
7 W!nfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu nedSldieni kiekvieno mėnesio.
Į 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

<

NEUŽMIRŠK Roosevelto
vyriausv bčs pastangų ir ko
vos. kad gerovės ir laimės
susilauktų ne viena kuri
nors- klasė, bet kiekviena
grupė, luomas, visi Ameri
kos gyventojai skirtingo ti
kėjimo ir tautybės.

Sullivan's Liąuors

PROSPERITY MARKET
*

295 West Broaduay, So. Boston, Mass.
SPECIALIS NUPIGINIMAS

r

NEUŽMIRŠK, kad Fran
klinas D. Roosevelt’as iškė
lė šį kraštą iš depresijos gi
lumos i gerovės vieškelį.

I

{i
j
)
J

1
1
1
1

Kv. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25 į
Kv. 90 Proof 1 m. senumo.......................... $1.19 į
Kv. Straight Degtinės ...............
98c. j
Kv. La Corona Vyno................. -.......
50c. f

NEUŽMIRŠK 1936 m.
lapkričio
3 d. perrinkti
Frankliną I). Roosevelt’ą
Prezidentu, jei nenori vėl
sugrįžti į 19^2 metų skurdą
ir tamsybę.
Skl.

JOSEPH W, CASPER

!
VISKAS UŽ MAŽA KAINA

ir Europos programai, policijos
ir orlaivių signalai. .Viskas i vie
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki
te ir persitikrinkite!
Mes parduodame garsiausius
laikrodžius, kaip tai; Hamilton,
Waltham ir Elgin.
Pataisom, mainom laikrodžius ■
i
ir žiedus; perdirbant iš jūsų se
no laikrodžio ar žiedo į naują.

£
I
I
f.

XXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

■m

R0LAND KETVIRTIS & CO.
322 Broadivay, So. Boston.
Tel. ŠOU. 4649.

i

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

'

GRABORIUS - UNDERTAKER
_____rPatarnavimas
—
Geriausias
Laidotuvėse.

| 258 W. BROADVVAY,
|
Telefonas SOUth Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 |
! BROCKTONO OFISAS:
i 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. >

DARBININKAS

Antradienis, Spalių 27 d.; 1936

atsiduoda saldžiu žydinčių
gėlių kvapsniu. Saulutė
paskleidžia gausiai per vi- ‘
są žemę gajuosius spindu
lius. Tolimas upelis, džiu
giai, unduliuodamas,- vin
guriuoja gražia juosta.
Gražu, -linksma,
visur
I
tvinsta prisikėlimo džiau
gsmas. Praeina ir šis gra
žus, širdį gaivinąs laiko
tarpis.
I
Ateina karšta vasarėlė.
I

(

Jįt

3«C

Ą

i/

Ramus vėjelis švelniai šiui rena. Koks jis gaivus,
' koks malonus vasaros ši
Nykioje žiemutėje vis- mos būtimi, su tuomi nuo- lumoj ! Dangaus skliautų
kas, rodos, mirę. Laukai. latiniu namie sėdėjimu, aukštumoj išsiskirstę ma
pliki, medžiai juodi—tam- šiltų, sunkių drabužių dė- ži, balti debesėliai. Vais
sai užėjus atrodo it kokie vėjimu, ateina mums tas kūs saulės spinduliai skro-1
griaučiai. Juodi, tiršti de- Dievo galybės padaras — i džia plačiausias dausas.
besys, atskridę iš nežino gamta j pagalbą ir atnau Karšta, trošku. Kaip džiu
giai, atviromis rankomis,
mų dausų, dengia dangaus jina visą žemės veidą.
sutinkame naktelę. Vasa
*
*
*
skliautą ir iš jų, tai iš lė
ros naktis... Iš dangaus
to, tai smarkiau išsipila
Kur pirmiau buvo nyku, skliautų sumirga didesnės
baltos, baltesnės už pieną, dabar gražiai viskas ža
sidabrinės
snaigės, kurios uždengia liuoja, žydi, šaltis nekre ir mažesnės
rudą, jau nuo šalčio su čia, nuo vėjo nesudrebam. žvaigždelės, kurios mau
raukšlėtą žemės
veidą., šypsosi giedrios padan- dos netolimame ežero van
Žiemos laikas palengva vėl gės. Dangaus sparnuočių dens krištole. Šnera... šne
eina, rodos jis niekad ne-, čiulbesys linksmina mūsų ra prie ežero kranto liek
užsibaigs. Ir kuomet atro- širdis. Jaunasis pavasaris nosios pušelės. Mėnulis
do, kad jau visa žmogaus gaivinančiu vėju užglostc- meiliai į žemę žiūrėdamas
kantrybė išseks su ta žie- plačiuosius laukus, kurie šypso, nuvarydamas mėls' vus naktelės ūkus. Nak
ties glūdumoj vienišas a(Politiškas Skelbimas)
puokas surinka oo-o-o. Ir
vėl viskas nutyla; šnera,
i šnera pušelės prie ežero
į kranto.
Praeina ir ta vasarėlė,
kuri auklėjo laukų javus,
vaisius,
dailino medžių
Perduoda tą savo baigos
|darbą savo broliui rudePALIUOSUOK Massaehi.setts nuo Mašinos,
| niui.
______________ Kurį naikina Jūsų Pinigus
*

Retrospekcija

ANTRADIENĮ
Lapkričio 3-čio

*

SUSTABDYK
NELEISK

Raketiriavimą
Valstijos Darbuose

IŠRINKITE VYRUS, KURIE

DUOS JUMS GERESNIŲ PROGŲ

H A ĮGIS
LODGE
SALTONSTALL
COOK
HURLEY
FORTE
WOOD

i

... Ir Atstatykite
Massachusetts Valdžią
Kuri Butų

SVEIKA, TEISINGA,
EKONOMIŠKA
SINCLAIR WEEKS, 97 Valentine St.,
W. Newton.

1

S. Lukas.

t

Kyla Nauji Laikai
Kas ten?... Nejau tai Vilniaus garsūs laikai, .
Praėję, kaip sapnai tamsios nakties—
Dingę amžių užuomaršoj praeities,
Ir didžiai garsūs jo karžygių pulkai,
Ar narsūs lietuvių vyčiai senovės,
Ką už laisvę su priešais narsiai kovės,
• Vėl atgal pas mus iš dausų sugrįstų,
Ar šaltų ir tamsių kapų sukiltų?...
Ne! Ne! Tai ne praėję Vilniaus laikai
Iš gilų amžių glūdumų sugrįsta!
Ir ne jo garsieji karžygių pulkai,
Sukilę iš juodų kapų, atvyksta!
Ne! Tai tik ateina naujieji laikai
Dėl pavergto Vilniaus, ir šalies laisvos—
Senovės garsiųjų prabočių vaikai—
Narsiausi karžygiai naujos Lietuvos,
Ainiai senovės lietuvių karžygių,
Rengiasi į kovą — prie naujų žygių!
Juos prabočių dvasia veda - gaivina,
Išėjus slapčia iš griuvėsių pilies,
Ir eiti prabočių keliais vadina,
Kad nepraradus laisvės savo šalies!
—“Sukilkit, — ji šaukia, — vaikai Lietuvos—
Narsieji karžygiai iš šalies laisvos,
Išvaduokit iš priešų Vilniaus šalį,
Ir palengvinkit vargšų brolių dalį!
4

t

v

nuvytę lapai nubira nuo lų teatrai ir spauda, varo
medžių. Čeža lapeliai kojų apsaugos darbą, ypatingai
minami. Dienos pilkos, pa kasling automobilių. Pe
niurusios. Niūkso tamsūs reitais metais automobi
tiršti, juodi debesys. Lino- liais užmušė net 36,400
ja... Nuo drėgmės sušlapu žmonių.
sių medžių ir stogų varva Rokuojama, kad dėl įve
šalti vandens lašai. Šaltis dimo visokių apsaugos įviską pakerta, artinas žie rankių ir sumanymų indu
strijose net apie 250,000
ma.
darbininkų apsau gota.
Praslenka rytas, pras 1935 m. net 366,000 žmo
lenka vakaras, praeina pa nių buvo pavojingai sužei
vasaris, prabėga vasara, sti ir 9,100,000 ne taip blo
stoja ruduo, užeina žiema, gai, bet vistiek nuo darbo
ir vėl niaurią, šaltą žiemą turėjo nors laikinai prasi
varo ramus, švelnus, link šalinti. Nelaimingų atsiti, kimai kainavo net S3.400.smas pavasario vėjelis.
000,000.
FLIS.
A. P. Sandys

(Romas Insa). I

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI ATĖMĖ NET 99,000
GYVYBIŲ PEREITAIS |
METAIS

ON
N YOUR FAMILY!

N0W YOU C ANT AFFORD
TO BE WITH0UT THIS
NEW STANDARD OF
REFRIGERATOR VALUE!
A germine Vestinghouse ...
any

model . . . for

pocket-

money payments! You pay
just the cash your Vėsting
house savęs you! Ask about

________

this Niekei Plan...and

BULKING” PAGELBSTI PA Į
DARYTI LUCKIES LENGVU
UŽSIRŪKYMU

’r nauJoviškiausias išdirbė
jus yra užtektinai gudrus su
jungti visą kas geriausia iš se
Iš National Safety Coun- nųjų apdirbimo būdų savajame
cil praneša, kad net 99,006 lauke su vėliausiais moksliškais
pagerinimais, Geriausias gudružmonių žuvo priežastimi mo
pavyzdys randama Lucky
visokių rūšių nelaimingų Strike c i garėtų išdirbinio eigoje,
atsitikimų pereitais me Senoviškas tabako brandinimo
tais. Visoj šalyj dedamos ir nokinimo metodas, pavadintas
“bulking” — daugumai išdirbėpastangos žymiai suma jų nežinomas — ištik rujų, niežinti šitą milžinišką skait kuomet nebuvo pamirštas ir nielių mirčių nuo nelaimingų I kuomet nepraleidžiamas nepastebėtas išdirbime .jūsų Lucky
atsitikimų.
Strikes, lengvo užsirūkymo iš
turtingo
brandaus - kūno tabaVisuose miestuose, poli
ko.
cijos, viešus urėdninkai, “Bulking” yra tai užgirtas
radio krutamųjų paveiks- per laikus moksliškas tabako
maišymo metodas — būdas rei
kalingas pilnam tabako išsistovėjimui, brandinimui ir nokinimui.
Bet kadangi tas “bulking” me
todas yra tik priedinis žingsnis,
GRABORIUS
tad kaipo toks daugumos išdirbėjų apleidžiamas.
‘4S'.WEA'/S/Č.1S
PA TA RNA VHfĄF
Neatsižvelgiant to, Lucky Stri
331 Smith St.,
ke išdirbėjai iima tą metodą kai
po vieną iš svarbių žingsnių tame
PROVIDENCE, R. I. garsiajame,
išskirtiname, žinomaTelephone:
” proceme kaipo “It’s Toasted
~
Ofiso; Dexter 1952
se.
Namu: PI. 6286
Luekies panaudoja šimtus įvairiausių tabako rūsiu, kaip
turkiško, taip ir naminio, Bet
kad priduoti geresnį skonį, išsi
L St. LIQUOR STORE stovėti ir pagerinti, visas tas ta
bakas yra atsargiai praleidžia
Parduodam geriausius įvai
mas -per tą “bulking” procesą
rią rūšių TONIKĄ, DEG
atskira tie karhbarvje.
TINE, ALŲ ir VYNĄ
Tame kambaryje tabakas stovi
mokslišku
būdu kontroliuojamo
Visokiose {talpose: Bonkoms,
se
temperatūrose,
kad įvairių ta
ir Bačkomis. Visą U.
žo skruostus. Bet kiek Gorčiais
bako rūšių skonis ir a romas susi
S. firmų ir užsienio, pasirinki
smagumo jis priduoda’... mas didžiausias ir įvairinusias. maišytų ir kiekvienas skirtingos
VESTU V E M S,
rūšies tabako lapas priduotij sa
Koks gražus tas spalių POKILIAMS,
NAMUOSE VAIAEMS ir BA
vo paties ypatingą gerumą visam
Specialiai kainos su
mėnesio saulėleidis. Saulu LTAMS.
Į mišiniui. Šis ypatingas rinktimažinamos. Pristatom greitai ir
niausio Lucky Strike tabako aptė palengvėl leidžias že veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki IIdirbimas,
tas “bulkink” metodas
myn dangumi, auksina iš- 11 vak.
j užtikrina vienodą skonį ir pa
PaSauklt SOU-th Boston 1147
gelbsti priduoti tą visad randa
«iblaškusius ant vakarų
mą jūsų Lucky Strike cigaretuoPas
J.
STRIGUNĄ
dangaus visaip išraižytus
se švelnumą.
debesėlių kraštus. Blėsta 195 L ST., SO. BOSTON. MASS.
Luekies naudojama tiktai pats
puikiausias
tabakas, “derliaus
vakaro žara... Prieblanda.
grietinė”, ir šie rinktiniai lapai
Praeina ir gražusis, savo
yra ištisai sumaišyti, s-rip kad jie
vieni su kitais pasidalina savo
gražiomis rožančinėm i s F PAIN EXPELLER W
gerumu. Kiekvienas- skirtingas
pamaldomis, spalių mė
skonis bei kvapsnis persisunkia
nuo.
ir susimaišo su visais kitais Tink
liniais
kvapsniais bei skoniais,
* * *
kol gaunasi tobulas vienetas.
“Bulking” yra viena iš dauge
Nužengia su savo šal
lio priežasčių, kodėl Luekies su
čiais lapkričio mėnuo. Su
teikia gerų - geriausią rūkymo
dejuoja vėjaS; draikosi
malonumą, ir kodėl Luekies yra
tikrai
lengvas užsirūkymas iš
paskutiniai šilkiniai rude ■ b
turtingo,
brandaus - kūno taba
iitl
;
II N I M E N T
nio voratinkliai. Pageltę, •
ko.
Skl.

susitarusi su
Saulutė,
' savo artimuoju draugu rui deniu, nubrandina laukų
javus, nunokina medžių
j vaisius, kurie nusveria ša
keles iki pat žemės veido...
Miškų gilumoj, kur tik pa
žvelgsi, riešutų, grybų. Ir,
kaip tos bitelės džiaugiasi
paskutinėmis rudens gėlė
mis. Joms rodos, kad tos
šiltosios dienelės niekados
neužsibaigs. Didysis gam
tos Artistas nudažo me
džių lapus gražiausiomis
spalvomis, — tai purpuri
nėmis, tai auksinėmis; —
tas lapelis gražus, tas dar
gražesnis, o anas dar gra
žesnis. Rodos, negali ir at
sigėrėt tomis grožybėmis.
Nors ir nesigirdi jaukusis
paukštelių čiulbesys, visvien, tas naujas, gražus,
harmoningas gamtoje su
derinimas sukelia dvasią
gaivinanč i u s jausmus...
Kaip gražus tas spalių
mėnuo! Nors kai kada
rytmečio arba pavakario
guvus vėjelis varsa nuda-

Pakilti Kainoms ir Taksams

Lapkričio 3-čią balsuokitę už RESPUBLIKONUS

*

3.

see the beautiful 1936 Vestinghouse

with

its

Golden

1. Ten-year economy liiat
counts.
2. Five years* protection
on Hermetically-sealeti
L nit.
3. Full-Powered for hotweather efficiency,
longer life.
4. Big, fast-freezing San
ai loy Froster . . . plenty
of ice.
5. All-steel cabinet . . .
thick super-sealeti insulation.
6. Exclusiv© Built-in
Watchman Protection.

Jubilee features.

Galite įsigyti šaldytuvą
Mokėdami į dieną po 5c
Nuo šeimos nariu

•'

Puikiatisias Wėstinghouse... bile kokis modelis galima įsi
gyti mokant po keletą centų. Pasiteirauk apie 5c. planą, ku
riuo galima įsigyti YVestinghoiise Auksinio Jubiliejaus šaldytu
vą. Jį įsigiję tikrai pasidžiaugsite.

SUSIPAŽINKITE SU NIKELINIU PLANU... ATEIKITE AR
TELEFONUOKITE — LIBerty 2337

UNION ELECTRIGAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

WU1UI J. ch:sholm

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.

Telefonas Liberty 2337

BROCKERT’S ALE
i

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mas?.

BOSTONO APIELINKfiS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė-

jas ir Distributorius CHARLES 1VAYSHVILLE, pristato alų baliams,
restoranams tr alndėma. Sanlritė: Ded. 1731.

t
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DARBININKAS

Teisingas Atlyginimas,
Ž.Zro^’3S!Šeni Lietuvos Ąžuolą, Puoš
balsavimą mes visi,}
Šeimyninis Atlyginimas apie
Pittsburgo Universitetą
augę ir jauni, privalome

(THE W0RKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
i
i
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
suprasti kaip yra svarbu
Savaime
suprantama, Į yra, proporcingas vaikų
Kaune viešėdama Ponia
--------------- by -------------balsuoti už sveikatą ne: Lietuvoje viešėjusi poskaičiui. ir absoliutinis
nia Ruth Cratvford Mit- Ruth Crav/ford Mitchell
SAINT JOSEPH ’S LITHŪANIAN R. C. ASSOCLATION OF LABOR kad teisingumas reikalau- 1 skaičiui,
tik sykį į metus, arba sy-i

j ja

pakankamo atlyginimo šeimyninis
atlyginimas,
chell galutinai susitarė dėl lietuvių kambario įrengi| darbininkui pragyven t i. nustatomas pastoviu bū kį į keturis metus, bet Pittsburgo universit e t e mo reikalais nuolatos takasdien. Nes jeigu kiek-;
į Tai yra būtina sąlyga, ku du. Pirmoji forma atrodo vienas
Jietuvių tautinio kambario rėsi su profesorium Mykoasmuo mūsų mieste .
rios
neturėtų
paneigti
jo

nėra
greitai
pritaikoma,
ir
įrengimo.
Kambario kar- lu Biržiška, Čiurlionies gaSUBSCKIPTION KATES:
PRENUMERATOS KAINA:
yra sveikas, tai mes turė
Domestic yearly ............
Amerikoje metams ..................... $4.00 kia darbo sutartis. Tradi todėl šį uždavinį turėtų at
sime geresnius ir sveikes- uyzai tautiniais motyvais- ierijos direktorium prof.
Foreign yearly ............
Užsieny metams ......................... $5.00
Domestic once per week yearly
Vieną kart savaitėje metams $2.00 cinis bažnyčios mokslas likti specialios viešos ar nius piliečius, bet galų ga bus padaryti tamsios spal- P. Galaune, dailininku GuForeign once per week yearly
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 reikalauja
darbininkams privačios institucijos, kaip
vos iš 1.000 metų gulėju- daičiu, Draugijos užsienio
le sveikata guli kiekvieno
i
tokio atlyginimo, kad jie i tai kompentencijų kasos,
šio durpynuose ąžuolo, o lietuviams remti pirminisžmogaus rankose.
366 Wcst Broadway
South Boston, Mass.
galėtų
santaupomis
užtik

fondai
remti
gausingoms
baldai iš šviesaus ąžuolo, ku advokatu R. Skipičiu
Telephone SOUth Boston 2680
rinti sau senatvėje aprū šeimoms, ar kitokios įstai-j Lygiai kaip politiškos Visa tai bus padaryta pa ir su Lietuvos Moterų or
pinimą. “Bendrasis labas gos, kurių uždavinys pa partijos remia kažkuriuos gal Lietuvos menininko ganizacijų atstovėmis.
reikalauja, — primena Pi dėti atlikti ypatingas šei-i dalykus laimėti rinkimus, Gudaičio projektą ir proSavo viešėjimu Lietuvo
tai
taip
ir
asmuo
privalo
>
į™""
p
a
uH
au
t
‘
<
į
a
T
au
.
jus XI, — kad samdomi mos prievoles.
je žymioji viešnia R. C.
Į
Toks
yra
enciklikos
siūprisilaikyti
gamtos
istaty-^7
s
"
“
Jg
d
y
“
“
7Kamba
“
rydarbininkai galėtų paden
Mitchell yra labai paten
_
_
o
_____
gę savo būtinas išlaidas, lomas idealas, kuris netu- ™U pasilikti sveiku. Jeigu______
je bus įrašyta 10 jau mi kinta, nes čia daug naujo
atidėti dalį savo atlygini- retų palikti tik negyva persivalgysime, jeigu ne- į.rusių
usįų £žymiausių
į___
lietuvių patyrusi, ir kiek buvo ga
Prezidentas Smetona,, minėdamas garbingas lie mo
— į: atsargą,
------- i-j
rai(
į
e
Jeiglj
dabartinės
e^
si
^
e
_
už
^
ektinai
m
,
leg
°
’
tautos
veikėjų
pavardės"
kad tuo bū
lima, arčiau pažinusi lie
tuvių kariones, žilojoj senovėj įvykusias, pažymėjo, du susidarytų sau kuklų konominio gyvenimo pa- arba jeigu mes apsunkina.
_
.
’ Be to, bus Įrašyta trys į- tuvių tautodailę. Iš Lietu
kad tik pasidėkojant lietuvių rįžtumui ir atsparumui turtelį”.
dėtis neleistų tučtuojau ™ musų stiprumą, už tą} domi
QS________
lietuvių patarlės,
______
______ vos ji išvažiavo spalių 6 d.
Pabalį įjos kraštas galėjo atsilaikyti prieš teutonų už
Bet pačios visuomenės realizuoti jo, tai, žinoma, viską kada nors turėsime kurics nebus panašios i Jos garbei prieš išvažiuo
plūdimą.
buvimas reika 1 a u j a, tektų su tuo skaitytis, bet, užmokėti. Ir jeigu mes vis
tautų tolygias patar- jant, Draugija
užsienio
“Jei Lietuva nebūtų buvusi senovėje stipri vals
kad žmogus galėtų nau- vis dėlto reikia visa pada i tęsime šituos prasižengi- įeg ir kurios atvaizduos lietuviams remti suruošė
. ..
...
‘
4-il.
tybė — sako p. Smetona ir nebūtų galėjusi atsispirti
dotis savo esmme teise ryti, kas galima, įgyven- mus, tai tik pasiduosime ■ netik lietuvių tautos savi vaišes.
ordinų ir jų talkos puolimams, tai kažin ar Pabalti
*
ligoms. Net ir automobi- tumus, bet ir lietuvių kal Lietuvos menininkai taip
sukurti šeimos židinį, dinti tam idealui.
jo tautos būtų išlikusios ir ar būtų šiandien susime- ■ turėti žmoną ir vaikų,
Popiežius nepamiršta ir ’*us
tiek gali atlikti ir'jj.bos dvasią bei jos skambe pat yra susirūpinę lietu
tusios nepriklausomai valstybėmis. Norėdamos likti
ir juos prideramai užlai pagalbinės rolės kitų šei- i30 ^am Jau nebevažiuos, sį. Viena kambario siena vių kambario Pittsburgo
laisvos, jos ir dabar turi iš vieno laikytis”.
Užlaikymas geros svei- j^g iaįkįnai palikta nepa- universitete iro n e i m u.
kyti savo kasdieniniu mos narių, kurie turi
I
‘kiekvienas pagal savo pa-fkatos nuo mūsų nereika- pUOšta iki Lietuvos; meni- Lietuvos dailininku draudarbu.
Pabaltijo valstybės, ypač Latvija, didžiuojasi tu
savo iauja specialio išsimiklini- rinkai jai sugalvos toki
j
artimiausiu laiku ža
ri aukštesnę kultūrą negu Lietuva. Tas gal ir tiesa,' Pagal encikliką Quadra- jėgas prisidėti prie
mo,
nereikalauja
ypatingų
da
paskelbti
konkursą rei
bet tai daugiau vokiečių, ne jų pačių kultūra. Gi Lie- gesimo Anno teisingas at- išlaikymo’. Tačiau
vaizdą, kuriame atsispin
;,5 vaistų, ne, tik sveiko pro dėtų lietuvių tautos istor kalingiems dailės darbams
tuva vysto savotišką, tikrai lietuviškąją kultūrą, lyginimas už darbą yra
jis smarkiai protestuoja
Kaip ten bebūtų su kultūra, bet politišku atžvilgiu šeimyninis atlyginimas.
prieš motinu darbą pra to su pilna valia. Visų pir ja ir dvasia. Tasai vaizdas atlikti. Tai yra gražus
miausia vartokime papra bus didingas ir pilnas ryž Lietuvos dailininkų su
Lietuva buvo jas visa galva praaugusi. Pabaltijo Jis yra darbininko, šeimos1
monėje.
kraštas, arba taip vadinami Inflantai, niekad istori- tėvo, teisė, kadangi jis a- “Motinos pareigos yra na- stą valgį, lengvai paga tingumo. Iš viso Pittsbur manymas, ku us pado^ Ne
joj n esu. vaidino sa visto vingos nepriklausomos rolės. titinka jei jau ne pačią mie: tai visų pirma vaikų mintą, be visokių aptaisų, go universitete bus įreng tuvio m s. gražiai užsirekoU-y.
Tai būdavo ar vokiečių ar lenkų įtakos sritis. Gi Lie darbo vertę — tai mažiau- auklėjimas. Jei°n ii yra Paprasta ropė yra daug ta 17 tautų kambariai. menduoti iotų ta”4
Tsb
puikiausi I Kambarius turės tik tos se.
tuva gali pasigirti savąja istorija. Tiesa, tai buvo la šia. bent socialinės tvarkos priversta išeiti iš namų sveikesnė už
bai, labai seniai, bet praeities darbai, kad ir žiloj se neginčyt i n u s reikalavi ieškoti papildomo uždar i “pajų”. Sveikaus valgymo tautos, kurios prisidėjo
^3.
novėj atlikti, palieka tautos ižde ir iš jų, anot Kudir mus. “Reikalinga, mokėti bio prie vyro atlyginimo, svarbiausias punktas yra prie Pittsburgo miesto au
kos, sekamosios gentkartės “stiprybę sau semia”. Tai darbininkui tokį atlygini- -Laį yra. “neleistinas išnau- — maisto subalansavimas gimo.
ne ftušt.i žodžiai. Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vy- ; mą, kuris jam leistų apru- dojfmas ir reikia jį, kaip — tas tik reiškia prie val Iš Baltijos valstybių tikVeiveriai — Buvusiam
tauto darbai neužmirštinai gyvena mūsų tautoje. Jie pinti savo paties ir savųjų tik galima, pašalinti”. Nuo gio pridėti vieną virintą tai
__i lietuviai turės save
nepaliko negyva raide vien istorikui studijuoti. Jie pragyvenimą... Reikia dėti
daUg priklauso darbi- lapuotą daržovę kaip tai kambarį, nes lietuviai jau Veiverių klebonui kun. M.
pasiekė visus mūsų tautos sluogsnius ir tvirtai įsigy- ! visas pastangas, kad šei- ninku
=
*-•
• kopūsto, špinakų ir pan., nuo senų laikų gyvena Krupavičiui vardinių pro
šeimų
moralinė- ir
veno pačios liaudies vaizduotėje. Ir kada po pasauli- mos tėvas gautų atlygini fizinė sveikata.
(XX). ir vieną žalios daržovės Pittsburge ir yra šio mies ga veiveriečiai Įteigė sui remo karo, vokiečių galybei sugriuvus, atėjo mūsų tau- mą, kuris patenkintų ner
salotą prie mėsos ir bulvių to augime nemaža nusipel są, kurni pasirašč parapitai patogus momentas pasiskelbti nepriklausoma, tai malias jo ūkio prievoles...
ir sviesto su duona ir ka nę.
los nau’akfriai ir trylikos
ji nėkiek nedvejojo tai padaryti. Ir nualinta, neturtin- : Socialinis teisingumas reivos. Gerai yra vartoti
vietoj veikiančiu katalinors vieną stiklą pieno landą pailsėkite. Tai tie y- kiškų ir tautiškų organisga, neskaitlinga lietuvių tauta rįžtasi imtis ant savo ! kalauja, kad būtų neatidėpečių naštą, kuri atrodė jai bus nepakeliama. Bet gi liojant einama prie refor- Sveikatos Komisijonierius prie kiekvieno valgio, nes ra
svarbiausi
punktai zacijų vadovybės. Adresa-;
New Vorko Miesto
tas prisidės prie balansuo- sveikatos programoj. Taip papuoštas Lietuvos žemenepriklausomybės našta ji pasiėmė. Iš kur rįžtumas, <mų, kurios garantuotų to-;
savimi pasitikėjimas? Atsakymas aiškus — iš pra- kį atlyginimą kiekvienam
------------i to valgio. Kiekvienas au- švariai laikykite, kaip lai- lapių ir žemės Reformos
Rinkimų diena papras-^gęg žmogus būtinai reika- kote kūną, gaukite gana diagramomis. Adrese kun.
cities. Tas nepriklausomybės instinktas snaudė tau- suaugusiems darbininkui”.
-------------------------------------------------•j
valandų šviežio oro ir saulėkaitos. M. Krupavicius
tos sąmonėje per kelis šimtus metų. Dabar jis vėl at- Šie tekstai, kuriuos randa- tai __x
patraukia
dideles mi-Į Jauja astuonių
Krupavičius vadinagijo ir išsivystė į gražią realybę. Rodos, taip ir įgim me enciklikoje Casti Cor- nias žmonių, o šių metų'miego kas nakt, nes kūnas Sek koki nors užsiėmimąr i mas: garbingiausiu Ncpr.
nepalieka prezidentiniai
: to
' reikalauja atsigaivini- arba pasilinksminimą. Jei Lietuvos Kūrėju. Nauja
ta lietuviui būti kuo buvęs — laisvu ir nepriklauso mubii (1930)
'
i rinki‘ m a i;
mu. Nepriklausomo gyvenimo praktika, seniai pa I vietos jokiems <dvipras- gal daugiavs žmonių pri-.mui, greitas pavaikščioji- gu seksite tuos patarimus kurių Tėvu, ideališkiausi ’
aiškinimams. trauks ir daugiau žmonių j mas kas vakarą ir ryte ir nors sykį i metus pasi katalikiškosios visuome
miršta, vėl įsigyvendino ir veikia tarsi tautoje jokios miškiems
Praktikoje tačiau skiria-; balsuos,, negu bile kada; reiks užtektinai išmiklini- duosite
savo gydytojui nės Vadu, mylimiausiu ju
nelaisvės nėra buvę.
1
... ...
Primindamas, kad senosios Lietuvos istorija turi mi du šeimyninio atlygini- į balsuodavo. Kiekvie n a s j mo kūnui, ryte “shower” perziurejimui, tai ištikro buvusių klebonu. Adreso
tinkamą'rėmai papuošti savanoriu
Įtakos Į dabartinį Pabaltijo tautų gyvenimą, Prezi mo tipai: reliatyvusis šei- asmuo, kuris turi balsavi- i maudynė j e nusiprausk, balsuosite už
F.L.I.S? ženklu.
dentas Smetona kaip tik į taikinį pataikė.
,K. myninis atlyginimas, tai mo teisę privalo vartoti Per dieną nors vieną va- . sveikatą.

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at, Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance f<>r mailing at special rate of postage provided for in Sectfon 1103
Act Of October 8, 1917, autliorized on July 12, 1918

Pažymėtina Prezidento
Smetonos Kalba
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8. GŪDŽIAI SKAMBA VARPAI.
Nerami naktis prieš Švenčiausios Mergelės
i Gimimo šventę. Prie išversto kryžiaus marcinkoniečiai dzūkai eina garbės sargybas, kaip
Didįjį šeštadienį prie Kristaus grabo ne kartą
Laisvai aprašyti tikri faktai
yra ėję Marcinkonių bažnyčioje.
Saugo kryžių po du po tris permainomis,
j Budi garbės apsaugos sargyboje saugojo jį
(Tęsinys)
I Juozas Bingelis, budėjo Jonas Jakubauskas,
— Vai ką dabar tie judošiai padarė’ Dievu } Adolfas Karsokas, Petras Puvačiauskas...
liau, Dievuliau, švenčiausiąjį mūsų kryžių iš Mielai stovėjo šąlančią naktį ir kiti lietuviai...
Tik žiūri, pačiu vidunakčiu, atvažiuoja Mar
niekino, aršiau kaip tie, kur Kristų kankino,
mūsų Viešpatį purvuosna nuvertė!.. — šaukė cinkonių valsčiaus pašto arkliai su vežiku Pai lubinsku, policininku Plonskiu ir K.O.P. kamarcinkoniečiaį ir moterys ir vyrai.
: riuomenės bataliono antros kuopos keli karei
Ir pravirko nelaimingieji žmonės aplink viai. Pasitraukė į šalį sargai, nes neatsispirsi
pargriuvusį kryžių suklaupę. Ar gi Viešpats ginkluotiems kareiviams, ir žiūri, kas čia bus
neišklausys šių žmonių maldos ir ašarų...
toliau...
— Kristus dar nebaigė už žmonių nuodėmes
Na gi, dar labiau triuškindami Kristaus
kentėti. Jis tebekenčia. Jį ir šiandien dar nie kančios ženklus} verčia kryžių ant ratų ir ve
kina net tie, kurie sakosi jo vardu viską darą ža kažin kur už miestelio, į miško pusę...
ir jam tarnaują...
Vienas sargas feeka važiuojančius, kitas bė
Ir pradėjo bučiuoti seneliai vyrai ir mote ga miestelin pranešti kitiems marcinkonierys sutriuškintus Kristaus kančios gabalėlius. i čiams, kad kryžius vagiamas. Nemiega ir kiti
Pradėjo verkdami melstis ir atsiprašinėti iš ' sargai. Ir jie pajunta, kas čia darosi. Ir policiniekintąjį: Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie ne I ja sukelta ant kojų. Jakubauską sugavo, smar
kiai sumušė ir neapleido. Bingeliui pabėgti pa
žino ką daro...
vyko ir kitiems apie vagystę pranešė...
Ilgai žmonės meldėsi, ilgai atsiprašinėjo iš
Nėra kada rengtis ir rūpintis savimi, kai ne
niekintąjį Kristų, atsiprašinėjo už svetimas tik žmogus, bet ir pats Dievas pavojuje. Nesi
brolių lenkų ir išgamų lietuvių nuodėmes...
rūpino savimi ir patyrusi, kad kryžius pavog
Vincą Uždavinys.

Kryžių Žemėje

tas ir išvežamas iš miestelio, Marė Korsokai- i
tū. Ji bėga paskui nesenomis vėžėmis ir pavi Į
jusi vežamą kryžių, šaukdama puola ant kry
žiaus:
— Kur jūs Dievą vežate, bedieviai, ką jūs i
darote? — šaukia jinai pargriuvusi ant kry Į
žiaus..
j
— Jis lietuviškas Dievas, tai vežame Merkin
ir tegul plaukia Merkiu į Nemuną ir Lietuvą...
— Ir čia ta pati Lietuva, kaip mes lietuviai.
Čia mūsų Dievas ir jūs to paties Dievo vaikai
esate, ir jūs gi katalikai! -— rėkė basa mergai
tė.
Policija ir kareiviai nebegirdėjo. Atplėšė
ją nuo kryžiaus ir basą laiko ant gruodo ir
sniego. Ji veržiasi, išsprūsti nori, savęs negai
la, bet kryžių gelbėti reikia. Miestelyje jau gir
dėti didesnis triukšmas. Viestiek, kaip Kra ■
žiuose prieš 40 metų...
Neramus ir laikęs Karsokaitę policininkas
Andrzejczyk. Nebeišlaiko moters. Ji pabėga.
Tačiau neina į namus atšalusių kojų šildyti,
bet, kaip ir paprastai pavojaus atvejais, bėga
į bažnyčios varpinę ir pasigavusi varpus ima
skambinti lygiai taip pat, kaip rusų vergijos
laikais Kražiečiai skambino, kai rusų žanda
rai norėjo kražiečiams Švenčiausiąjį iš bažny
čios pavogti...
— Dan dalan, dan dalan, dan dalan — gū
džiai skamba plačioje apylinkėje bažnyčios
varpai, ne į pamaldas kviesdami, bet niekina-

mą Kristaus ženklą ginti ragina.
— Dan dalan, dan dalan, dan dalan — plau
kia tylią naktį skambus balsas žaliaisiais ši
lais ir smėlingais laukais.
— Dan dalan, dan dalan, dan dalan — b'-ga
žmonės iš viso miestelio ir iš apylinkes uažadinti iš miego.
— Dan dalan, dan dalan, dan dalan — lydi
šventieji varpai pagrobtą šventąjį kryžių.
— Dan dalan, dan dalan, dan dalan — smar
kiau ir skambiau ir tankiau virpa varpai ir-mi
nios dzūkų bėga tik prašliaužtomis kryžiaus
vėžėmis į mišką...
— Dan dalan, dan dalan, dan dalan — nera
miai skamba vagišių ausyse ir nusigandę var
pų ir vejančių žmonių triukšmo pamota pamiš
kėje kryžių ir patys nuo žmonių keršto išsi-

slapsto...
— Štai kur nevidonai mūsų kryžių atvožė,
štai kaip jis išniekintas!..
Ir vėl žmonės pradėjo bučiuoti šventas re
likvijas...
— Nulinčiuoti kryžiaus niekintojus! Kerštas
kryžiaus vagišiams! — šsrukė minia ir būtų
atkeršijusi, jei būtų tuo momentu, kuris noru
arčiau pasirodęs. Tik išgama Mušinskas *moterėlės klumpę per valgomąją gavo, bet ir savo
kudašių išnešė į mišką naktį pasprusdamas.
Penkios dešimtys vyrų kryžių ant pečių pa
ėmė ir atgal į miestelį atnešė ir toje vietoje,
kur jis buvo pastatytas išbučiavę paliko.

DARBININKAS

Antradienis, Spalių 27 d., 1936

Šventoje Eucharistijoje. ' nelaiminga siela, kuri ma- lizmu. Ir štai su tais “Ka
Bet yra taipgi daugybė tai tiktai griuvėsius savy- pitalizmo “lekajais”, “išBLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
sielų, kurias Tu, jautrusis je; kuri praradai, kuri iš- davikais” ir t.t. komunisVALDYBA
(Iš angliško vertė
klausiomis ypatybėm i s, Samarieti, surinkai ant- barstei, kuri sulaužei vis tai dabar nori iš vieno eiti”.
Kun. Steponas I’. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
Kun. Ant. M. Karužiškis). mylimų virš kitų, spindin vieškelių, užgautas, žaiz ką, — savo krikšto prie
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
Toliau darbo partijos
čių ypatingomis malonė domis apkrautas, ir aplei saikas, pasiketinimus sa
— viee-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., VVorcester,
rezoliucijoje
sakoma, kad
XLVIII.
mis Dievo joms suteikto stas mirti, ir kurioms su vo pirmos komunijos, savo
Mass.; O. Sidabrienė — ižcL, 6 Commonwealth Avė., tVorcester,
Mass.; M. Urmonieaė ir A. Zaveekas — iždo globėjai; kun. P.
Trupinėlių Suvartojimo mis, neturi nieko už kelių gražinai sveikatą, stipru dažnai atkartotus pažadė komunistų partija Angli
Juškaitis — Redaktorius, 423 IVindsor St., Cambridge, Mass.
Menas
metų paaukoti šiam Die mą, spėką, ir net grožę.' jimus Marijai, — šis pus joje teturinti iš viso tik
Jie yra skaitlingi, šie pa lapis kurį tu skaitai yra 7000 narių, nors interna
Tai vardas mažos kny vui, kurs buvo taip duoscionalas jai išleidžiąs di
klydėliai vaikai, kurie, iš Dievo balsas; ateik pas Ji,
nus
joms
kaip
tik
likučius
<J. Gvildys. gelės, kuri buvo daugybės
deles pinigų sumas. “Prie
eikvoję savo protą, savo : nors tavo galva yra prigyvenimo
paniekinto
net
šingai Anglų darbo parti
šeimyninkių džiaugsmu.
širdį, ir savo pajautimus,!| lenkta prie žemės iš gė jai, komunistų partija ne
ant
žemės!
Likučiai
pui

Ji pasako mums keliais
ir kurie, visų atstumti, dos, ateik. Dievas laukia, reiškia savo partijos na
sumaniai surašytais pus kaus proto, kurį jie pamirštanti iš alkio, atėjo tavęs’, Dievas, apie kurį rių valios. Kol ji tvarkosi
lapiais kaip suvartoti tru šventė dykam ir smalpas Tave it pas savo pa parašyta: “Jis nesulaužys dabartiniais pagrindais, ji
pinius, paprastai šiek tiek šiam tyrinėjimui, troškižiau- skutinę Prieglaudą. Ir šias sutrintos nendrės ir neuž- , turi klausyti ne savo na
Svaigalų
užtaryto j a i didelės auklėjamosios rei neperstatytinus linkučius mui pagarsėjimo,
sielas nuo kurių visi nusi gesys gruzdančio knato”. rių, bet komunistinio inkartais aiškinasi, kad jie kšmės. Nenuostabu, kad nuo vieno valgio į kitą, riam gašlumui dėl garbi
j ternacionalo... Kaip gali
kreipė, ir kurios neturėjo (Ižaijo XLII, 3).
geria degtinę ir vyną dėl šalia rimtų mokslo dalykų pertaisant ir skaniai per nimo.
ma tikėti, kad jos susijun
•Likučius meilios ir pasi- nieko ką paaukoti Tau
to, kad jiems būtų links šiandien į mokyklas įveda tvarkant juos, pridedant
gimas
su darbo partija ga
kaip tik priklinančius li
tulus paskoninimus, jei šventusios širdies, kurią
miau, kad galėtų užmirš ma žaidimai ir dainos.
li padidinti darbo žmonių
jie davė kiekvienam su kučius neverto gyvenimo.
ti savo vargus, bėdas ir Tenka pastebėti, kad di reikalinga, iki turime lėkš
pajėgas? Patyrimas mo
tvėrimui, kurs teikė jiems Tu priėmei, perrengei, ap
liūdnumą, Ar iš tikrųjų džiausi svaigalų šalininkai tę taip perstatytiną, ir tuo
ko, kad komunistų partivalei; Ta padarei jas šven
kokį
nors
patraukimą.
pat
sykiu
skanią,
kad
vos
; ja sukeltų tik netvarką,
nepripažįsta, kad nei deg
taip yra?
i
Likučius
kūninio
stipru tomis!
Anglų
darbo
partija,
j
i nesantaiką ir pakrikimą.
1
galėtumei
tikėti,
kad
tai
Linksmumas yra malo- tinė nei vynas nereikalin
O
mano
Dieve,
kaip
šios
mo,
kurį.jie
išeikvojo
tuš

komunistu
pasiūlymą
su
Jos principai susiję su
nuteikianti gi iššaukti vaikuose links- kito valgio likučiai.
niai žmogų
čiuose
smagumuose
ir
pa

sielos
turi
mylėti
Dievą!
daryti
bendrą
frontą,
at
prievarta, revoliucija ir
* * *
dvasios būklė. Tuo links | mumą.
sauliniuose pasilinksmini kaip još turi Tau dėkoti! sakė štai ką:
diktatūra.
Reikia džiaugsmo ir sumumu užsikrečia ir kiti,
Būt galima parašyti ste muose.
“Komunistų internaciokaip Tavo angelai turi be(“XX Amžius”)
ši gera nuotaika tikrai j augusiems. Jų džiaugsmas bėtiną knygą šiuo vardu,
Ir kuomet nuobodumo, abejenės stebėtis Tavo pa ; nalo pastangos įvesti re [■
lengvina nemalonumus bei turi būti natūralūs; links prasmėje jos pritaikinimo
priklumo, ir aplaidimo va  sigailėjimu, bet ypatingai voliucinę santvarką demoskausmus,
žadina norą ma mūsų nuotaika turi prie gerojo Dievo: Sielos
neatsi
landa ateina, — ir ši va Tavo išmintimi ir Tavo kratijos vietoj,
4valgyti, suteikia žmogui būti tikra, nuoširdi, plau- Likučių Suvartojimo Mežvelgiant
į
skirtingas
tra
landa tikrai turi ateiti, — galybe!
kianti
iš
pačios
prigim

dicijas ir santykius atski
(langiau pajėgų. Gydytojai
nąs. Ji parodytų man dau kuomet vargšės
*
nuobo
rose šalyse, sukėlė fašisti
Atvykau Amerikon pa
jau seniai pastebėjo, kad ties.
geriopą ir įvairų Dieviško džios sielos randa viduje
valgis geriau virškinamas,’ Dirbtinas džiaugsmas, pasigailėjimo sumanumą ir lauke jų tiktai likučius,
Man sykį buvo papasa- nę ir nacionalistinę reak dėti gerb. Tėveliams dirbjei pietūs valgoma juo kurį iššaukiame gerdami sugrąžinime sielos, jos ap j kuriuos pasaulis atmeta, kotą apie moterį vargšę ciją, pakenkusią socialis • ti dvasinį ir tautinį darbą,
kiantis, linksmai. Žmonės ; degtinę, alų ar vyną, nesu valyme, ir padaryme jos į tai į Tave, mano Dieve, jie kurios dukteris apleido j? tiniam ir laisvam profesi i taigi šiuo pranešu, kad elinksmai dainuodami taip daro geros nuotaikos. Gir- vėl tinkamos dangui. Ji a- 'drįsta kreiptis! Taip, pri vesti gėdos gyvenimą, ii niam sąjūdžiui... Darbinin su pasiryžęs patarnauti
kų sąjūdis komunistų bu- I gerb. kunigams klebonams
pat daug gali nuveikti. ' tuoklių linksmumas neti tidengtų smulkmenas Die spausti prie žemės iš gė nelaimingoji moteris mie
1 vo išjuokiamas, kaip kapi- su novenomis, rekolekci
Vienas baudžiaunnkų man kras, nes jį iššaukia nusi viškos Meilės, kas beveik dos, jie teikia Tau šiuos gojo visad po to su jos na- talistinės santvarkos ram
jomis, misijomis ir kitopasakojo, kad senovėje ei teikimas nuodų įtakoje. išgąsdintų mus, kurie tu- paniekintus likučius.
mų durimis plačiai atida stis. Reformatoriški meto-Į mis paskaitomis.
nant baudžiavą valstiečiai Kai girtuoklis dainuoja, rime taip mažai sielos įO Tu, mano Dieve, Tu rytomis. “Jei. kurią die- dai ir jų vaisiai, gauti šie-' Norintieji mane pakviesper šienapiūtes būdavę la tai jis ne dainuoja, bet tik vertinimo.
priimi juos, Tu apvalai ną” ji sakydavo, “mano kiant nuolatinio liaudies ] ti malonėkite, gerb. klebobai pajėgūs, nes šienauda šaukia, bliauna, kai jis
*
*
yra gyvenimo
gerinimo, komu-i nai,
kreiptis šiuo adresu:
- -.............
—.......
juos, Tu perrengi juos, Tu 1 nelaimingas kūdikis yiu.
vo sustoję į eiles ir dai i juokiasi, tai nenuoširdžiai
sugrįžti pas p^tų buvo koneveikiami. 175 High Str.,, Brooklyn,
sielų ! apturtini juos, ir iš šių li priverstas
Kokia
daugybė
nuodami. Ir šiandien ka i ir nežinia iš ko; kartais jo Dievo apdovanotų kuopui kučių Tu padarai vėl bu- mane, jis pasirinks, aš ži- kaip pastangos sutaikyti, N. Y. Su pagarba,
darbo žmones su kapita- į
Kun. M. Brundza.
reiviams lengviau žygiuo juokas netikėtai pavirsta
! tybę taip gražią, kad an- nau, kurią nakties valan
ti, jei jiems griežia muzi-j pykčiu. Įsigėrusio žmo- kuris baigiasi kančia”.
' gėlai klausinėja savęs su dą, įeiti nepatėmytas. iv
ka. Ir šiaip žmonės savo gaus tuoj suįra nervai, jis
Tikrą linksmumą gali j nusistebėjimu: Ar čia gali jis pamatys, kad nors bent
didelius darbus, svarbius] nustoja budrumo, valios,1 suteikti draugiški žaidi- , būti ta vakarykščios die į jos motinos durys nėra
žygius, sunkų gyvenimą pradeda
Ilaisvai
'
‘ elgtis.! mai, dainos, malonus pa- nos nuodėminga siela?
j uždarytos prieš ją”.
Ekskursija
turi susieti su džiaugsmu. ] žmogiškas taisykles> pa-! sivaikščiojimas miške su
! A! mano Dieve, Tu esi
Daugiausia džiaugsmo niekina. Labai dažnai gir-i bičiuliais, gražus knygų
i ši motina! Tavo širdis yyra vaikuose. Jie nerte pa tasis linksmumas žmogų skaitymas, susižavėjimas
Ar Tu leisi man, mano i; ra visad palikta atidaryta
sineria į neKaltus žaidi- pažemina ligi gyvulio laip• 'gražia muzika,
tapyba, Dieve, nusižeminusiai pa-ji mums. Tu eini toliau: kaip
I.AI\ AI IŠPLAUKIA Iš \EW YORKO:
mus su garsiu vaikišku snio. Išsipagiriojęs žmogus skulptūra, eilėmis, paga kelti mano akis į Tavo pa karalius Evangelijoje. Tu
EUROPA .................. Gruodžio 5
juoku, šauksmu, bėgioji po dirbtinio
džiaugsmo liau, pagalba
nelaimin laimintą buveinę? Tarpe pasiunti Savo angelus, Sa
NEW YORK ............ Gruodžio 10
mu. Suaugusieji taip ne- prieina prie nelaimingos giems vargšams. Ar nesu sielų, kurios garbina Tave vo kunigus į vieškelius su
HAMBURG .............. Gruodžio 15
kaltai nemoka džiaugtis.'liūdnos nuotaikos dėl be teikia džiaugsmo gražios aukščiau,
yra daugybe rinkti vargšus, ligonius.
BREMEN .................. Gruodžio 16
Todėl ir sakoma, kad pa- į reikalo išleistų pinigų, su- bažnytinės apeigos, gies kuonekalčiausių ir šventų, silpnus, nusidėjėlius, ap-:
Greiti traukiniai prie- pat laivo BREMEN'
saulis be vaikų būtų labai gaišto laiko, suteršto var- mės, pamokslai? Daugiau daugybė, kurios atėjo pas leistuosius, ir Tu lęviaf
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina pato
'“‘j»
gia keliom, i Kauna. Patogus geležinkelio
nuobodus. Vaikų džiaugs-] do, galvos skaudėjimo ir ieškokime dži a u g s m o Tave, atsinešdamos, duos- juos į Savo pokylį.
susisiekimas iš Hamburgo.
I
mu užsikrečia ir vyresnio-1 kitų kūno negalių, šeimos gamtoje, moksle, meno. nią ir mylinčią širdį, kurią
I
klauskite pas vietini agentą arba
I
ji; jiems linksma jau dėl- priekaištų, vaikų skurdo, Jei norime pasinaudoti vi Tu joms davei, vos turėda
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
to, kad vaikai žaidžia. Ne-! Prof. Ude ir sako: “Links- su gyvenimo džiaugsmu, mos kokią su pasauliu su Nelaiminga siela, kurios i
kaltas linksmumas ir dai- mumas, kuri duoda alko-1 likime abstinentais, nes sidūrimo žymę, ir kurią širdyje gal šioje valauHAMBURG-AMERKAN LINE
ros ne tik suteikia vai- holis, yra brangiai pirk-į svaigalai nesuteikia links Tu taip dažnai sustiprinai džiukėje be vilties mintis
NORTH GERMAN LLOYD #
kams sveikatos, bet ir turi tas; tai yra linksmumas • mumo.
“Ū.” Tavo Švenčiausiu Kūnu'kovoja dėl vyriausybės:

Auksines Smiltys

Ar Alkoholiniai Gėrimai Suteikia
Linksmumu?

DARBININKAI APIE
KOMUNIZMĄ
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GERB. KLEBONU ŽINIAI
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į:

sį:
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#
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Policininkas Plonskis ginklu smarkiai Kar-. siautė Marcinkonių miestelį slapta ir vieša po Antanas Vaitkevičius, Petras Puvačiauskas,
sukaitę mušdamas iš varpinės nuvarė vis dar licija, kariuomenė. Varėnos, Marcinkonių ir I Vytautas Jakubauskas ir Jonas Karsokas nu
basą į posterunką, kur dar labiau mušdami Pariečio geležinkelio stotyse stovėjo po du va- I bausti kalėjimu už priešinimąsi policijai.
suimtą laikė...
gonų lenkų kareivių atsargoje, jei gyventojai j
Petras Puvačiauskas norėjo nuvažiuoti Vil i
I
Visa Gardino apskrities policija telefonais dar labiau pasipriešintų, kad galėtų ateiti pa niun, pasiskųsti, bet policija atėmė iš jo nu
buvo sujudinta ir visais keliais traukė į Mar- galbon, kaip Varnių kazokai atjojo malšinti pirktą bilietą ir suareštavusi pralaikė, neleido
cinkonis raminti lietuvių sukilimą,.kaip jie vi-' kržiečių prieš 40 metų.
Vilniun.
Į
stelbė E laikinojo pasienio traukė karei-!
Uciekos viršrodukos ir Puvočių adminisGardino Storasta prašė Marcinkonių klebo ;
vuii. Is Gardino kariuomenes Įgulos vadavo lracijos linijos atsi ta
au ka
ną kunigą Rūką nuraminti marcinkoniečius
nauji būriai kareivių Jau apie antrą valandą sjenio sa
sustiprinti Uciekos ir Trasgyventojus, bet klebonas atsakęs, kad jau esą
naktį Marcinkonyse buvo daug kariuomenes
„„„i ♦ •••»,• kj
viskas baigta, per vėlu, nėra ką raminti, nes
su durtuvais ant šautuvų, 8 žandarai, 25 policininkai iš Gardino rezervo, komisarz urzędu
Švenčiausios Mergelės Gimimo šventėje, į kryžius vistiek išniekintas ir to niekas nebe
s’edczego (tardytojas) ir 23 batalijono’ vadas‘ gruodžio 8 dieną, Marcinkonių bažnyčioje pa- pataisys. Jis parašė platų pranešimą Vilniaus «
maldų nebuvo. Kaimiečiai gyventojai į mieste Arkivyskupui Jalbrzykovvskiui.
pulkininkas Czarnecki.
lį visiškai nebuvo leidžiami kariuomenės ir
Marcinkonių miestelis ir apylinkės buvo ap
Surinkę sunaikintas Kristaus kančios dale I policijos. £jo tik slaptai, miškais, nes visi ke
gultos ligi gruodžio 11 dienos vakaro. Ligi to
lytes lenkų kareiviai nunešė klebonui, tačiau liai buvo saugojami.
laiko stovėjo ir kariuomenės rezervas Varė
jis nepriėmė, pareikšdamas, kad tik nekrikš
Prie
Kryžiaus
stovėjo
lenkų
kareivių
sar

nos, Marcinkonių ir Pariečio geležinkelio sto
čionys kryžius naikina. Kareiviai likučius su f gyba, bet žmonės veržte veržėsi, kaip prie di
tyse.
‘ ;
daužytos kančios padėjo bažnyčioje.
I
džiausios relikvijos ir bučiavo kryžių ir su
Baltstogės vaivada, kurio žinioje yra Gar
Tą naktį marcinkoniečiai pergyveno visai triuškintas daleles.
dino apskritis, išleido oficialų aplinkraštį, ku
Topilius Sukackas. Marė Karsokaitė, Anta riuo jis paaiškino, kad Marcinkonių nesusi
tokius pat jausmus ir kančias, kaip kražiečiai
prie Klingenbergo... Ilgai jie tą naktį minės ir nas Vaitkevičius, Vytautas Jakubauskas, Pra pratimas įvykęs dėl to, kad žemesnieji valdivaikų vaikams sakys, kad šventųjų metų kry nė Kumpaitė, Agota Kašėtaitė, Jonas Karso- j ninkai nesiorientavę vietos santykiuose... O
žių niekino broliai lenkai, kurie save skelbė e- kas, Pranas Jakubauskas, Juozas Tamulevi I tie žemesnieji valdininkai apskrities viršinin
sant karštais Kristaus kareiviais... Ilgai pasa čius, Antanas Tamulevičius, Daminas Averks kai...
ir Petras Puvačiauskas buvo policijos iškviesti — Jeigu apskrities viršininkas tik žemesnis
kos vaikams, kaip kentėjo lenkų nelaisvėje...
Gardinan pas starostą, kur buvo ištardyti.
valdininkas, tai kam jo žinion pavedama tiek
9. KAS KALTAS?
Marė Karsokaitė nubausta 200 zlotų už daug policijos ir kariuomenės — kalba marKryžių pagaliau visiškai išniekinus ir gy
ir kodėl jis turi teises savavaventojus lietuvius suterorizavus, įbauginus ap- skambinimą varpais. O Pranas Jakubauskas, | cinkoniečiai

iiškai viską apskrityje tvarkyti...
Nėra kaltininkų.

?

10. KADA GI, DIEVULIAU?
Taip baigėsi Kryžių Istorija, šventaisiais
metais Lietuvos pavergtame krašte. Išniekinti
kryžiai Meironyse, Švenčionių apskrityje, kur
akmeninis paminklas kareivių šautuvais ir
durtuvais trupinamas, Nevašiuose supiaustytas ir ilgai teismuose gintas šventasis kryžius,
Ščeglikuose, Benekainių valsčiuje, kryžius ap
laužytas, apniekintas ir iš pamatų ligi pusės
nuplautas apramstytas dar stovi drebėdamas,
ar neteis vėl naktį brolis lenkas, ar nepabaigs
jo visiškai piauti ir griauti... Marcinkonių gi
išniekintas, sutriuškintas, apdaužytas guli
šventoriuje. Moterys ir senieji vyrai dažnai ateidami čia prie kryžiaus žemai nusilenkia ir
bučiuoja, šventą relikviją...— Dievuliau, Dievuliau, kada gi mes sulauk
sime geresnių dienelių? — kaip seniau prie ru
so, taip ir dabar skundžiasi lietuvis-vilkdamas
brolio lenko okupaciją, brolio lenko vergiją —
kada gi brolis lenkas, kaip meškinas rusas,
bausis mus skriaudęs, kada ateis laisvės die
na, kada mes galėsime laisvai šventus kryžius
statyti, kada mes galėsime nevaržomai lietu
viškai Dievą garbinti, kada mes pastatysime
nugriautus ir sulaužytus kryžius... Kada gi,
Dievuliau, Dievuliau?...

Pagina.

//

f
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DARBININKAS
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KUN. J. BRUŽIKO S. J. AOBESAh

KOMP. ALEKSIO JUBILIE j Nuo spaliu 19 iki lapkr. 1, — St. Andrevv’s Church St., New Britain, Conn
JAUS “SURPRISE” VAKARAS

I Nuo lapkr. 2 iki 8. — St. Ann’s Church. 337 Woodward Str.. Jer-

Kadangi šįmet Gerb. komp. J.
Žilevičius
viešai iškėlė mūsų
mą prašalinus. Nes kur gerb. vargonininko komp. Alek
dingsta meilė grožės, dai sio gimtadienio bei visuomeninės
lės, ten sykiu dingsta vi darbuotės jubiliejų. įvairių orga
KONCERTAS
sokie gražus idealai. Kaip nizacijų centro valdybos nariai II
Geras ir Blogas Įspūdis atgaivinti tą šeštąjį muzi ir prieteliai bei bendraminčiai I
praliejo siuntinėti sveikinimo te i
Spalių 18 d. pas mus į- kos jausmą, bandysiu pa legramas bei laiškus. Dėl to Šv.
vyko koncertas, kurį išpil kalbėti prie progos kitą Juozapo parap. choras ir kiti su
S. B-tis. rengė “slaptą” pagerbimo vaka
dė vietinis bažnytinis cho sykį.
rėlį. Tad-gi choro pratymų metu
ras, p. M. Karbausko va
antradienio,
spalių 13-tą. 9 vai.
dovaujamas, ir svečiai, avakare,
su
didžiausiu
truksiu u. I
pylinkės vargonin inkų
rengėjai ir atvykusieji garbingi
grupė. Apie vietinį chorą
Sekmadienį, spalių 25 d., svečiai (gerb. Kun. Vaitekūnas
nėra ko daug rašyti, nes Kristaus Karaliaus šven
iš Providence. K. I.. p. advokatas
jis jauno ir gabaus m”zitėje.
Šv.
Kazimiero
para

ir
būsiantis “Amerikos” redakto
1
o vadovybėje visad šau- pijoje, prasidėjo 40 va', rius J. Laučka. Brolis Banys ir
na L rasirodo. Apie sve- atlaidai. Pirmadienio rytą, mokytojas J. Pilipauskas iš Ma- I
čius vargonin inkus noriu 26, sakė pamokslą kun. P. riana polio Kolegijos) “žiauriai i
plačiau, savo įspūdžiu s paGasiūnas ir vakare kun. užklupo“ mūsų choro vedėja
briežti. ries jie savo išvaiz
P. Katauskas. Antradienio prie piano. pakėlė i viršų, linkėgrąžui
da >• repapra^tai gražiu
rytą kun. J. Martinkus ir darni kartu su choru “Ilgiausių
Metų!“ Įvykis sukėlė didžiausį
<lai“evimu. padarė i manrt
vakare
kun.
P.
Vaitukai

furorą. Tikimės, kad mūsų gerb.
ir kitus aražiausi Dnūdi.
tis.
vadas buvo nemažai sujaudintas,
kuriam stokuoja žodžių iš
nes šis “surprise“ buvo tikrai
reikšti.
PARAPIJOS DARBAI netikėtas. Tuojau*.visi perėjo į
t
Ne vien J'1 1dainavimas,
Kun. S. Draugelio inicia didesnius šv. Vardo kambarius ir
bet ir i u asmertiška išvaiz- tyva. parapijos lotas valo ten prasidėjo sukaktuvių cererno- ii
d a dar koki tai malonų mas- išvežiamos žemės, njj<(S. Susirinko netoli du šimtu
įspūdį, R“dos; taip i’’ ma- kad i rengu s gražu sodeli svečiu palinkėti gerb. komp. A- i
tai prieš tave stnvinčius Gal ši rudenį neivvks, bet leksiui ilgiausių metų. Vakaro
aut 1 trados septynis mu- ateinanti pavasari bus tik vedėjas Juozas Kupstas perstatė
milžinus: 1) rai gražiai Įrengta. Bus įvairius kalbėtojus - kalbėtojas
z i kos
g. p. M. Kar- apsodinta žolė ir tam tik ir vardu dalyvių Įteikė gerb. soVietinis
bauskas
s jauniausias riems lošimams bei žaidi- lemnizantui gimtadienio ir dar
buotės sukaktuvių atminčiai dvi
iš visos
perstato mams vietos.
(lovaneles. Buvo labai daug gra
gražių ir
tarytum
žių kalbų, kurios darė didį įspū
14 spalių parapijinėje di ir gerb. vakaro “kaltininkui”
kilniu svajonių jaunystę;
2) Šalę jo stovi muzikas salėje vietos darbščių mo- ir visiems dalyviams. O jaunimas
p. šlapelis, Norvvoodo šv. ♦erelių buvo surengta cart ypatingai turėtų neužmiršti kom
Jurai o par. vargoninin & banco party. Tai rengė pozitoriaus Aleksio paraginimo
kas, rimtai nusiteigęs. 3> trvs grakščios moterys: nesigailėti dirbti dėl idėjos, o ne
K:ta« iš eilės stovi p. Že p.p. O. Brazauskienė. A- dėl kokio nors atlyginimo. Be to
maitis. Worcesterio var p-urkie"3 ir E. Simonavi- buvo labai gražus didelis degan
gonininkas ir p. R. <T’*ška čienč. Tarnavo Stella Bra tis “ Birthday ” pyragas ir slap
So. Bostono vargoninkas, zauskaitė, Mikenytė ir dvi tinga aukso dėžutė, kurią Klebo
kurie reprezentuoja ga sesenvs — Veronika ir Ci nas kun. J. Valantiejus padova
linga nenuilstamą pajėgą; ną Mažonvtės. Balius pa nojo gerb. jubiliejatui. Pertrau
4) Iš eilės stovi p. A. Vir- vyko ir pelno a’auta apie kose susirinkusius linksmino mū
sų pagarsėję armonistai E. Pigi
minas, Lawrence vargon.. 100 doleriu..
mas ir V. Markevieia. Vakarėlis
reprezentuoiantis patrijogražiai baigėsi gardžiais užkan
NEPAPRASTAS
tizmą. kuris yra tvirtai
džiais ir draugiškais pasikalbėji
REGINYS
pasiryžęs su dainos nagelmais. Dar kartą — Ilgiausių,
Ponai Pažėrai užnereitą laimingiausių metų. komp. Alek
ba atgaivinti
gęstančią
lietuvio šmdv'io f”wnės ir sekmadienį. po pietų va- sandrui J. Aleksiui!

sev City, N. J.
lapkr. 9 iki 15, — 259 N. 5th Str.. Brooklyn, N. Y. (poilsis)
lapkr 16 iki 22. — 151 Rogers Str., Loveli; Mass..
lapkr. 23 iki 29, —- 36 St. George Str., Nonvood. Mass.
lapkr. 30 iki grumi. 13. — 4400 Sb. Fairfield Avė., Chiėago. III.
gruodžio 14 iki 27. — 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.
Nuolatinis adresas: Rev. J. Bružikas S. J.. 259 N. 5th Str.
Brooklyn, N. Y
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

; Žinios Iš Lietuvos

GARY, INDIANA.

MIRĖ DIDIS ŽEMAITI- I Iškilmingas posėdis• bu
vo baigtas Šiaulių S-gos
JOS VYRAS

I

U

choro koncertu. Vakare
(Telšių aps- mieste įvyko daug paskaikričio). Praėjusio mėnesio tų.
pabaigoj širdies liga mirė ‘___________
ilgametis Alsėdžių parapi- JONIŠKĖLIS
jos klebonas kun. Edvar
das Siemionavičius. Velio
SKAUDI NELAIME
nis gimė 1865 m., gegužės
KULIANT JAVUS
2 d. Židikų parapijoje, Lie
tuvos bajorų šeimoje.
Joniškėlio
valse i a u s
Įšvęstas kunigu 1890 m. (Biržų apskr.) Gailioniu
Vikaravo Kelmėje, Šen- kaimo gyventojas Pronsberge, Alšvange. Klebonu kūnas Juozas kuldamas
buvo Alšvangėje,
Alsė šu nuosava kuliama maši
džiuose ir Ylakiuose. Nu na javus, eidamas -jos vir
stojęs sveikatos, apsigyve šumi, staiga paslydo ir įno Alsėdžiuos, kuriuos la krito į mašinos ryklę. Ma
bai mėgo.
šina visiškai sutriuškina
Laidojimo apeigas atli- j.koją
- ir smarkiai sukrėtė
Mūsų Apdraudos Planu, kuris garantuos sutauko velionies brolėnas, A- vidurius,
-- - •
pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,
riogalos
klebonas kun.
kun.
Nelaimingasis
nuvežtas
Siemionavičius. Salia
Šalia pa- j Joniškėlio ligoninę po
rapijiečių dalyvavo ir or , keletos valandų mirė.
ganizacijos su vėliavomis
ir vainikais: pavasarinin KIEK LIETUVOJE PA
884 MASS. AVĖ., ROXBURY,
kai, angelaičiai, prad. mo
Te’el. HIGhlands 1920
DARYTA ĮVAIRIŲ
kyklos mokiniai^ šauliai,
IŠRADIMŲ
Moterų draugija, tretinin
SKYRIAI—
kai ir kt.
CAMBRIDGE
SO.
BOSTON— DORCHESTER.
Lietuvoje įvairus išradiPrie kapo paskutinį at
sisveikinimo žodį sakė 10 mai ^ra saugojami nuo
s
kalbėtojų. Prie supilto ka- J923 metų. Kol nebuvo apo sudėta 12 vainikų, liu- titinkamo įstatymo, isra- glijos — 109, Sovietų Ru-' JAUNIMO KIBIRKŠTYS
•’ apsaugoti buvo sijos — 85, Šveicarijos —
............ Alsėdži
________
dijančių
ų parapi- Simams
u
duodami
laikini
liūdymai.
81,
Estijos
—
79,
Danijos!
_
, .
jiečitj didelę meilę velio
.n
. , ..
L i Paorastai jaunimas ne
Tokiais
liūdymais
apdrau

niui ir jo asmens brangu
- 40-_ Austrijos - 2_<. vįen
šokjug nu-jęs tik.
sta 27 Lietuvos piliečių ir
mą.
20.
228 svetimšalių išradimai.- Prancūzijos
..
...
. Rumu-:
,. { į šoka ir šoka. Dažnai,
.
o__ .v L.
.
mios, Švedijos ir Olandi- ir netgi labai dažnai jau
įs viso 255 išradimai. 19> . J
metais išleidus patentų į- jos — po 19, Italijos — 17. nimo būriai skambiai su
statymą, Lietuvos ir sve Vengrijos — 14, Suomijos dainuoja. Tai būna lyg pa
timų valstybių piliečių iš ir Dancigo — po 11, Ar- triotizmo kibirkštės, pasi
", Norvegijos rodančios tarpe lietuviš
radimai Lietuvoje paten- gentmos — 8,
Sekmadienį rugsėjo 27 j tuojami. Užsieniečių išra —7, Graikijos — 6, Belgi kojo jaunimo. Mūsų tėve
lietuviškos daineles mQi'ę; riavo pasivažinėti. Papra Rengimo komisijos nariai: — dę š. m. visoje Lietuvoje dimai užpatentuojami tik- jos — 5, Bolivijos ir Tur liai ir vadai, veikėjai, lie
5) Toliaus stovi aražios šė «”Vju važiuoti ir kun. Juozas Kupstas, p-ni Magdalena buvo
paminėta Saulės- t ai tų valstybių, kurios kijos — po 3, Japonijos, tuvybės apaštalai, ypač
išvaizdos, š^’i^snlaukis vv- J. Sitavičiu. Važiuojant Kari na lįsk ienė. Jonas Lesu na i t is, Šiaulių kautynių 700 m. saugoja Lietuvoje padary- Persijos, Uragvajaus, Ve- džiūgauja. Ar tas nekelia
ras p. Stačioką*3. Atholio MeUon road. anie 9—10 Adelė Grėbliūnaitė, Petras La- sukaktis. Kaune minėjimą tus išradimus. Pagal susi necuelos ir Brazilijos — patriotizmo?! Juk daina
vargon., kuri® žada ir re myliu nuo Garv, nestebė zauskas. Adelė Lutkiutė, Juozas organizavo iš įvairių orga- tarimą Lietuvoje paten- po 1, kitų valstybių 45 ir žadina kiekvieną lietuvį,
net ir tą jaunuolį, kuris
prezentuoja šviesia ateitį. ta auto katastrofa. Va- Marcelynas. Vera Stankiutė, An nizacijų sudarytas komi- tuojami Amerikos visų
be pilietybės gyveno 5,417
Ir šeštas stovi p. Tamulio- žiunta^t toliau, beveik už tanas Bukauskas, Uršulė Sere- tetas, kuriam vadovavo Europos valstybių, išskitėvynės Lietuvos ir maty
Tsb. ti nematė. Girdėjau jauni
nis, Nashuos vargon., ku nusės mvlios, dar didesnė dinskaitė. Ja < 1 vy ga Stulgi n skaitė, Šaulių S-gos vadas pulk, riant Norvegijos. Vengri- asmenų.
mas organizuojasi ir ‘Dar
ris nerstato linksmumą be katastrofa: du au+omnbi- Natalija Plangytė. Mare Mažei Saladžius.
jos, Ispanijos, Portusralikaitė.
Kazys
Karinauskas.
Marė
Laikinoji sostinė iš ryto -jįs ir Balkanų valstybių
kurio muzika, d^i’ė atro lini nusidaužė. šeši žmobininko’ metiniame baliu
NUBAUSTI PINIGŲ
Adomaitė,
Alesė
Staseliunaitč,
nes
krav
juose
naolūdę.
dytu nėr sausa. P-nas Tapasipuošė tautinėmis vė išradimus. Patentų įstaty
je, kuris įvyks padėkavoDIRBĖJAI
r>ės
dienos išvakarėse,
mulionis ne tik sugeba Penki buvo kata’ikai ir Jonas Ambrozaitis, Aldona Bu liavomis, bažnyčiose vyko mas duoda teisę naudotas
kauskaitė ir Marcelė Andrikiutė.
kun.
J.
Sitavičiv.s
jiems
pamaldos. Arkikatedros išradymu tik išradėjui. Iš
gražiai padainuoti.
bet
lapkr. - Nov. 25, š. m.,
Lyra.
Bazilikoje pamaldose da radimas saugojamas 15
Eikš ballroom svetainėje,
taipgi savo komiška veido suteikė paskutinį natarnaPrienų valse., šiaudiškių
išraiška ir juokingais nu- vima. Vienas jau mirė ki Profesionalai, biznieriai, pramonin i lyvavo vyriausybės nariai, metų.
8 Magazine Str., Cambrid
kurie skelbiasi ‘•Darbininke" tikk., gyventojas Simas Ka ge, Mass. sudainuoti ištisą
kariuomenės
vadovybė
ir
davimais priverčia kiek ti dar randasi lic-o^inėie. kai,
Nuo 1927 metų, kai būlai verti skaitytojų paramos.
J. B. Tututis. Visi skelbkite* “Darbininke”.
organizacijų atstovai.
vieną nusišypsoti. Užtat
vo išleistas patentų įstatv- činskas savo namuose ga eilę lietuviškų dainų, tarp
Prieš saulei leidžiantis mas, štai kiek Lietuvoje mino 10 litų banknotus. kurių teko nugirsti šie
jis yra publikos mėgia
(Politiškas Skelbimas)
prasidėjo iškilmės Vytau buvo išradimu: 1928 m Visi jo gaminti banknotai vardai: ‘Nedėlios rytelį...’,
mas.
to Didž. muziejaus sodely. buvo 91 išradimas, 1929 turėjo tą pačią numeraci- ‘Pasisėjau žalią rūtąb-’,
Susidarius tokiai gražiai
Čia buvo pagerbti kritu Į m. — 152. 1930 m. — 60, ją (228601 Nr.). Jo brolis, ‘Gieda gaideliai...’, ‘Noriu
muzikų kombinacijai, mes
sieji dėl Lietuvos laisvės 1931 — 82, 1932
galime daug ko iš jų vei
71, Andrius Kačinskas, pa- miego...’, ‘Ant aukšto kalkariai. Kariuomenės va 1933 m. — 60, 1934 m. — dirbtus banknotus platino, nelio...’ ir k. Jeigu mano
kimo gero tikėtis muzikos
das gen. št. pulk. Raštikis 62, ir 1935 m.
srityje.
74 išradi- Jis atvykdavo į Kauną ir ausys tik sugriebs, tai aš
pasakė
kalbą
apie
Saulės
Koncerto programą pra
mai. Taigi nuo 1927 metu krautuvėse ką nors pirk- Į žodžius šių ir k. dainekautynių reikšmę ir seno ligi šių metų pradžios iš davo už kelis centus, modėjo vietinis klebonas kun.
parašysiu,
lių
didvyriškumą
ginant
Juškaitis kalbą, apie mu
viso buvo užpatentuota
Svotas,
krašto laisvę. Mažos mer 625 išradimai, iš kurių 76 kėdamas dešimtlitinėmis,
ziką ir jos svarbą mūsij
gaitės prie Nežinomo Ka i buvo padaryti Lietuvoje. kad gautų grąžos. Iškeltus ------------------------------------- .
gyvenime. Programa vedūt
reivio kapo atnešė gėlių. Lietuviai išradimų erausu- pinigus — grąžą atiduoda- Nauji Mišparai — VESir perstatinėjo daininin-į
Po to įvyko kariuomenės, mu pasižymėjo 1929 ir' vo broliui Simui. Pereitais PERAE DE SS. SACRAkas p. V. Sabas.
šaulių, organizacijų ir mo 1932 — 1934 metais; pa metais spalių ir lapkričio MENTO,, dviem, trims ir
Blogą įspūdi šiame kon
balsams 35c.
-■
kiniu paradas.
certe sudarė visai neskait-!
darydami kasmet po 12— . men. pasirodžius apyvar- 1keturiems
Į iškilmingą posėdį, ku 14 išradimų.
lingas publikos atsilanky
Tsb. toje netikriems 10 lt. ban- Užsakymus su pinigais siųskiris įvyko Vytauto D. mu
mas. Priežastis *to visai
| knotams, kurių vienas bu- te “Darbininkas”, 366 West
ziejaus rūmuose, atvyko
nesuprantama. Argi jau
LIETUVOJE YRA
vo patekęs ir į centralinį Broadway, So. Boston, Mass.
Respublikos Prezidentas. 10,006 SVETIMŠALIAI žydų banką, kriminaline ~
lietuviuose visai gęsta lie
Pradžioj doc. Z. Ivinskis
tuviškos dainos meilė?
HA ĮGIS IR SALTONSTALL
policija surado dirbėją. Iš
skaitė įdomią paskaitą a- Šiemet rugsėjo 1 d. Lie aiškino, kad Kašinskas
Nejaugi tik piknikai ir
Jobu W. Baigi*, respublikonų
M r. Saltonstall yra respubli(WRUBLIASKAS)
pie Saulės - Šiaulių kau tuvoje gyveno 10,006 sve mėgino dirbti ir 5 litų
baliai, kur yra progos iš kandidatas į gubernatorius stoja konų
kandidatas j gubernato
LIETUVIS
GRABORIUS IR
tynes. Žodi tarė ir Respu
sigerti begali suįdominti už darbininkus vyrus ir moteris. Įriaus
padėjėjus. Jis būdamas prie
timšaliai.
Iš
jų
buvo:
Vo

banknotus,
bet
nepavyko.
I
BALSAMUOTOJAS
Prezidentas
A.
cambridgečius lietuvius, o Per 10 metų valstijos se.nate e- valdžios vairo stengėsi sumažin blikos
kietijos piliečių — 1917. 'Kauno apygardos teismas
1000 WashingtOD St.
sant. jis visuomet kovojo už pa
Smetona.
lietuviška daina ir muzi gerinimą darbininkų būvio. Jei ti visokius taksus ant dirbtuvių,
NORWOOD. MASS.
Vytauto Didžiojo muzie Latvijos — 881, Vokieti Simą Kašinską nubaudė
ka, dailė visai mūsų nebe- jis bus išrinktas lapkričio 3-čią, kad tokiu būdu galima būtų mo
TEL. Norwood 1503
domina? Jeigu • taip, tai stengsis dar daugiau pagerinti kėti didesnes algas darbinin jaus didžiojoje salėje bus jos optantų — 634, Čeko- dvejais metais sunk, dar
Montello Office:
lenta slovakijos — 205, Ameri- bų kalėjimo, Andrių Ka
jau su mumis, broliai, blo darbininkų padėtį. Jis nori, kad kams. Taigi, lapkričio 3 d. bal įkalta marmurinė
būtų sumažintos valdininkų lei, .
n
10 Intervale St
gai. Reiktų ką nors dary džiamos išlaidos ir tuomi bus su- gokite už Baigia ir Saltonstall. Saulės - Šiaulių kautynių kos Jungtinių valstybių— šinską — vieneriais me
TEL.
Brockton 2005
1172, Lenkijos — 133, An- tais paprastojo kalėjimo, j
ti, kad tą blogą apsireiški- mažinti aukšti taksai.
i
Skl. sukaktuvėms atminti.

Alsėdžiai
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čia tūkstantinę minią. Įkas
pridėjęs
kažkokias j formoj,
matęs,
kaip
VeiveF
JC
- j riuose
Tekę su streikininkais de- pastabas.
policininkai
be
rėtis, kad jie išsiskirstytų, i Liud. Pov. Petrašauskas tvarkos šaudę, kur papuopro langą iš autobuso išRugsėjo 28 d. pradėta
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų metinis seimas
Kalt. Sakalauskas paro-i ir Iz. Bukota nurodo, kad lė. Liud. stebisi, kaip jie
paprastai
įvykdavo Kristaus Karaliaus šventėje. Ka
lakstę. Po to policija pa dė, kad liudininkas, girdi, Pr. Stravinskas vežęs a t- vieni kitų neiššaudę.
svarstyti didžiausia
leidus salves į viršų ir mi daug pridėjęs Sakalauskas sišaukimus. Bukota sako,
ūkininkų byla
Bendrai liud. įvykius ge dangi tą dieną Blaivininkų Sus-mas pasiskubino pa
skelbti savo seimą, tai mūsų organizacijai teko ieško
nia išsiskirsčius.
35 kaltinamieji,
visai nenorėjęs, kad ūki ; kad atsišaukimų buvę a- rokai išaiškino.
i
ti kitos dienos.
Per šį susirėmimą buvo ninkai nukentėtų ir niekeii pie du gorčiai.
per 100 liudytojų
Prokuroro reikalavimai
Šiuomi Kolegijos Rėmėjų organizacijos seimui
sužeistų.
ta linkme-nedaręs ir visai
Pereitų
metų
vasarą
—
skiriu
Lapkričio Antrąjį Sekmadienį — 8 Dieną. Sei
Pirmininkauja teisėjas
Kitą dieną teismo posė nekurstęs priešintis sTeisiamųjų kviestų liu sako prokuroras — dėl mas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10 valandą
pik. Lapšys, kaltina pro-Į dis prasidėjo liud. Kutelio bėms. Liud. Rutkauskas dytojų parodymai.
ryte kolegijos koplyčioje; posėdžiai įvyks 2 valandą
kuo oro pad. pulk. Matule klausinėjimu. Jis parodė, papasakojo, kad jis po pa Liud. Zienius iš Šilavoto krizės sunkumų tylus ne
pasitenkinimas Suvalkijoj' po pietų kolegijos auditorijoje.
vičius, se'
sekretoriauja ka-! kad kaltinam. Sakalaus sižadėjimo nestreiku o J i parodė, kad tą dieną bu
Visi Naujosios Anglijos ir Rytinių Valstybių Ko
pradėjo viešai reikštis.'
pitonas Vilutis.
i ką matęs vienam susirin- jau nekurstęs,
vo
daug
svieto
miestelin
o Šilavoto
Paskelbtas protesto strei legijos Rėmėjų Skyriai yra nuoširdžiai kviečiami priTeisiamuosius gina šie kime, bet ten buvęs ne tas taut-kų susirinkime daly suėję. Kai buvo sužinota,
kas nuo rugpiūčio 20 d. i- ■ siųsti skaitlingus savo atstovų būrius į Seimą. Išgir
advokatai: M. Sleževičių
pats Sakalauskas, kuris vavęs kviestas ir siūles kad šilavotiškiai delegatai
sime Seime įvairių skyrių pranešimus apie jųjų dar
A. Tumėnas, I. Purėnienū, sėdi kalt, suole: anas bu- rinkti delegaciją. Vienas naktį areštuoti, minia ė- ki rugsėjo 20 d., platinti buotę, centras arčiau supažins organizacijos atstovus
atsišaukimai, kad nemo
L. Šmulkštys, B. Šlovins-1 ves šviesiais plaukais, o gynėjas paprašė užproto muši reikalauti areštuot i
kėtų mokesčių, nevežtų su nuveiktais darbais ir numatytais naujais užsimo
kas, Br. Plokštis, Veržba-i šitas tamsiaplaukis.
jimais ateinantiems metams.
polic.
Mockų
ir
nepaleisti,
koluoti, kad dalis delega
Ju nieko Į turgus ir kitokie
vičiu.s ir Engleris.
Visus Kolegijos Rėmėjus ir Prietelius nuoširdžiai
Liud. Kutulis dabar sėdi tų išrinkta valdžios orga kol
delegatai nesugrįš.i
? ' reikalavimai.
kviečiu kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame metiniaPatikrinus
teisiamuo- i kalėjime ir Į teismo posė nui iniciatyva, dalis — mi Marazas raminęs, nes vai-j
Pasak prokuroro, visa me Seime
sius, paaiškėjo, kad dvieju Į di atėjo kai. sargų lydi- nios.
džia reikalinga, sakė jis. , tai organizavo
tie 35
tei.
organizavo tie
35 teiKun. Jonas Vaitekūnas,
trūksta, nors raginimai i mas. Jis nubaustas 10 meLiud. Ujanauskas paro Žmones greičiausiai . bu- siamieji, todėl juos reikia
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas
jiems įteikti. Greit išaiš tų s. d. kai. už stulpų dė, jog buvęs vienam ūkvo suėję dėl to, kad
I ’ suži“....................
..........................
bausti. Jis
Įvairiomis
baukinta kad teisiamieji Kir piaustymą.
kų susirinkime ir girdė uotu, ka iš nasitarimu su smemis siūlo bausti, bot čiai po kaimus važinėti, šakyje stovinčių asmenų
velis ir Skučas yra nese
Marijampolės apyg. sau jęs kalbant apie Lapeną ir
/aidžios atstovais praneš visos bausmės nemažos.
tai mes sakėm, kad bloga, buvo paaiškinta, kad iš
nai suimti ir sėdi Mari gumo polic. viršininkas p. mokesčius...
delegatai. Tačiau, sužino
Advokatu aiškinimai ’ kainas reik pakelt, skolas rinktų savo delegatus, ku
jampolės kalėjimo. Į Mari-j Čenkus davė ilgus parody
Liud. Iz. Kulboką sako ję, kad delegatai naktį y- Advokatai neginčija, kad Peržiūrėt, dalis tvarkyt ir rie surašys visus reikala
jampolę buvo pasiųsta te-Į mus apie Įvykius Jezne,
vimus, ir bus streikas bai
girdėjęs
kad susirinki ra suiimti, žinoma, labai tokie atsitikimai Suvalki-'
■■ ;.<t- t.
legrama
ir Kruvelis su iI Šilavote, Butrimo n y s e,
1
gtas.
Tačiau tie išrinktieji
muose buvę raginama vie perpyko.
joj yra buvę, kuriuos pla
Tai nebuvo revoliucija
Skuču ekstra atvežti Į
Dauguose, o plačiausiai
buvo areštuoti.
Liud. Gudanavičius. i: > čiai minėjo prokuroras , prieš santvarką, bet tik delegatai
ną mėnesĮ nemokėti mo
'
:-»uo posėdį.
Prienuose, Veiveriu o s c,
kesčių. Prokurorui pasa Veiverių matęs, kai virsi bet visi advokatai tvirti- pareiškimas reikalavimų.' Veiverių, Šilavoto ir ŠalAdv. Tumėnas gyi
Salvvny. Visuose šituose
kius, kad mokesčiai moka ninkas Radzevičius pa’ei
-na, kad teisiamųjų veiki- Seimo nebuvo, tai kaip da- tupio slėnio Įvykiuose visi
jo buvę Sakava*d” pareiškė, kad l
sambūriuose
mi du kart per metus, liu dęs i gulinti Gustaiti po
me nebuvo nusikalstamo ryti. Juk Veiveriuose nu advokatai neranda jokio
:
i viešai.
lauskas, Marazas, Kruvedininkas nieko neatsako, vą šūvių.
darbo iš
šauti abu tautininkai, tai nusikalstamo
Teismas pasitaręs
darbo.
iis. Pasak liudininko, bu
nes pernai ir jis mokesčių
J klausimą, ar viekas p<>
vę žinių, kad jie eidavę po
t-.’v’be.
kad byla
Pasai* advokato, pats koks gali būti ėjimas prieš kaltinamųjų ūkininkų nu
nemokėjęs.
i sės.
licijai nesipriešino, liud prokuroras pripažino, kad santvarką.
’ .-ūmus ir varu ūkininkus
sprendžiama viešai.
_
_
i
Liud. Ona Bylaitė pas atsakė, kad kai viršinin ten nebuvę revoliucijos, o
Ūkininkai gynė savo in-, Jiem nerūpėjo valdžią
Apie 16 vai. teismas P:'-- varydavę prie kelių truk
kalt.
Rutkauską
rašiusi
kas
pareikalavo
išsiskirs

patys teisiamieji sako, teresus, ir daugiau nieko.' nuversti, ar dabartinę san
tikrino liudytojus, prisail K.“ dyt’ judėjimą. Apie Prie-'
mašinėle ant vaėk. popie tyti, tai kažin kas taręs: ?:ad kai reikėjo, tai mes ė- Keturi litai už centnerį ru tvarką griauti, bet, nesant
■
ų
neramumas
papasako-;
dino, o kas neprisiekė dajo. kad atvykęs iš Mari-Į riaus atsišaukimus. Turi “Tai ką mes darom”. Tada, jom, tvėrėm nepriklauso- gių sujungė visus ūk.inin- seimo, nesant kitų būdų
ve iškilmingą pasižadėjinio nepamenanti. Prie at i prasidėjo šaudymas.
jampolcs ten
mybę, kūrėme Lietuvą. Į kus. Prienuose, Marijam- savo bėdoms pasakyti, im
mą, suskirstė kuris liudyradęs triukšmai!jansišaukimų kalt. Rutkaus- i K. Tilindis
oHai ūme pla-'poJės apskr., valdžios prie- tasi ką nors daryti, kaži
t u j: us kurią dieną turi
atkreiptu Į savo vargus
vykti į posėdi ir ligi 19 va- ■
i
vyriausybės
dėmėsi.
landos padarė perinau
Į Visi prašomi išteisinti,
19 vai. pradėtas sky.it
j buvo visų advokatų pas
kalt in. aktas.
Kaltinamajame akte
kutinis žodis.
į Byla spalių 7 d. baigėsi.
be ko kito sakoma, kad
Teismo sprendima.s t<‘’1935 m. vasarą ir rugsėjo
pa pirmame puslapyje.
mėn. Įvairiose Suvalkijos
vietose įvyko nelegalūs ūLininkų susirinkimai, ku■ juose buvo
aiškinama
:•urki ūkininkų ekonominė
Į
būklė, jos priežastys ir
Kaunas — Žydų kanu
priemones tai būklei pagc- j
suvažiavime Kaune nutar
i inti.
ta kreiptis i vyriausybę,
J
Rugp. 1 d. Veiverių vai
kad būtų išleistas Įstaty
sčiaus Gustaičių km. pas
mas. uždraudžiąs priešžyJūs, kurie mylite geresniuo
J. Gustaiti buvo slaptas ūdišką veikimą Lietuvoje.
sius gyvenimo dalykus!
kininkų susirinkimas, ku
Taip pat, kad būtu pa
riame padaryta nutarimų:
Valgykit, rūkykit ir būkit linksmi — bet pasisiekit
skelbtas žydų bendruome
už lengvo užsirūk-,nio
pasisiekit už Lue ky! Nes
Įspėti ūkininkus, kad nie
nių Įstatymas, kad būt”
išsirinkime lengvo nžsirūkymo yra tikras nuosai
ko nevežtų Į miestus ir vi
uždarytos visos tos orga
kumas — geras skonis ir geras nuosprendis — geras
siškai sutrukdyti žemės
nizacijos,
kuriose pasireišdalykas visais atžvilgiais. Geras dalykas gerklėms
kiąs prieš žydus veikimą:--.
,|kio gaminių judėjimą, o
ir jan-Jiems .audiniams. IGera apsauga prieš kniteypač pieninių veikimą ir j
jimus ir kosulį. Tiktaii Luekv Strike rūkytojai
Dė! įvairiu reikalų nu
naudojasi ta apsauga —- apsauga, kurią suteikia
kita.
tarta kreiptis Į seimą su.
“It s Toastcd " proeesas! Todėl tai gera rūkyti
Rugp. 23 d. policija areš- j
peticija.
Tą peticiją pasi
Luekies. kadangi jie vra lengvu užsirflkymu. Ir
tavo P. Petrušauską, A.
rašys 50.000 žydų. Joje
kalbant apie Luckics—ką sakytu! apie vieną dabar?
ir P. Stravinskus, P. Krubus surašytas Įstatymo*
projektas, kuris jų reikahi
ve! j, A. Žilinską, A. Pyra-’
bus prašomas išleisti
* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
gą ir P. Bubnį. Suimtieji j
tą pačią dieną autobusu
14 Keleiviu Skrisdami į Vakarus Lošia
SVEIKATA—TURTAS
buvo gabenami iš Prienų Į
"SweepstakesM Lėktuve
Netektis sveikatos, nemiela nei gy
Marijampolę. Autobusą
vent. Turtuolis atsižada ir turtą, kad
Dėl
Jūsų
Lucky
Strike
“
Sweep*take»
’
*
lydėjo du motociklai, sau
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu iu
nėra ribų! 14 keleiviu skrisdami i vaka
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
gumo policijos mašina, re
ras ant naujo, prabangaus Ameriean
prižiūrėk ja. Jausdamas stausmu.-.,
Airlines Flagship miegamojo lėktuvo
zervo policijos viršininkas
Į kaip tai: reumatizmą, rauku koją gė
nenorėjo praleisti “Sweepstakes” malo
limą, nikstelėjimą, niiovargj, šaltį,
ir kt.
numu. Aptarnantoja Bcatriee Drarler
rankų-kojy tirpimą, dieglius, tuojaaa
I reikalauk
DEKSN H >
GA LINGt >S
Šaltupio slėny, netoli Iš
atėjo su blankomis visiems j pagalbą.
įMOSTIES, sudarytos iš daug skirtinPo to ji išsiuntė įstojimo blankas iš
laužo buvo rastas Prienų
gtj gamtos elementą iš tolimą svieto
Memphis.
kraštą, girią, visokią medžią aliejy,
bravoro sunkvežimis iš
VENGKiT
Ar jas jan įstojot? Ar laimėjot savo
i šakny ir žolią; kuri turi savyje ga
NENUOSAIXUMO
skoningas Lncky Strikes? Nnsistatykit •
daužytais langais ir apie
ilingą šilumą, šildydama kaipo saulės
radio “Yonr Hit Parade” — trečiadienio
Pasirinkit Lengvą
į spinduliais,
sunaikina
romntiškus
300 susirinkusių žmonių.
ir šeštadienio vakarais. Klausykite,
Užsirakymg
skausmus ir palengvina žmogui. I>r-kAnot kalt, akto, minia suspręskite ir palyginkite melodijas - tada
snio' Galinga Mostis tūkstantiams paKuomet ui:ifr»ulti»t tavo
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARANLuclty. jūs, jo puikiam* vidu
pabandykite Jūsn Lneky Strike “Sweeptabdžius policijos maši
rinių lapų tabake, turit dau
TUOJAM. kati, pavartojus kelis sy
slakcs.”
giau. negu malonumų . . .
nas ir moterys tuojau pra
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
Ir jeigu dar nerūkote Lnekies. nnsiJū: taipgi turit pasitenkini
gus grąžinant.
dėjo šaukti “atiduokit mū
pirkit pakelį šiandiena ir pabandykite
mų žinojime, jog esat malo
Aplaikom šimtus laišką su padėkanūs savo gerklei. Nes tai
juos. Gal būt tuo kg norą netenkate.
sų vyrus”. Minia lazdomis j
vonėmis
Iš skirtingą pasaulio krašttt,
lengvą, uisirūltymas . .
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
Lucltv
Strike!
ir akmenimis puolus dau
taip DEKEN S OINTMENT.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
žyti
autobuso
langus,
krąją Tteksnio Galingą Mostj ir pa
mušti policiją. Policija pa
sekmes. tai visada klausk taip: T>E. KEN S OINTMENT Ir neklnasykite
vartojus gumines lazdas;
nei jokią kitą pnsiMijimą, kad kas ir
ir ašarines dujas, bet tai
I siūlytą.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
negelbėjo. Tuo pat metu;
DEKEN’S OINTMENT. lai tik tada
suimtieji puolę juos sau
aplaikysite tikrąją Iteksnio Galingą
TURTINGO, BRANDAUS-KŪNOTABAKO-’TTSTOASTED"
Mostl. Parsiduoda visur.
gojusį policininką H. BerDEKEN’S OINTMENT CO.
taiti ir kas pro duris, kas
Hartford, Conn.

Kolegijos Rėmėjų Seimas

Suvalkiečių Byla Kariuomenes Teisme

j

-

I

-
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Lengvas Užsirūkymas!

lengvas užsirukymas
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DARBININKAS

NEPAPRASTAS
DARBININKO”

Lapkričio-Nov. 25 d., 1936
ELKS BALLROOM

Magazine St.

Cambridge, Mass.

PROGRAMA
DAINOS — Išpildys grupė dainininkų 15

— SPORTAS

kumštininkai išpildys 15 minučių,
Vadovauja sportininkas Jonas Tėtulis.
— ŠOKIAI — gros BOSTONIANS orkestras,
Vadovauja Ju:/za; Antanėlis.

Dalyvauja:—

Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Ta-

«>

Pradžia 7:30 vai. vakare, šokiai prasidės 9:00 va
landą vakare ir baigsis 1:00 vai. ryte.

Visi kviečiami kuoskaitlingiausiai atvykti j me
tine “DARBININKO” pramogą. —

SKRAJOJAMASIS PAŠTAS - Naujiena iš Lietuvos
Vadovauja p. O. Siauriene.

mulionis, A. šlapelis ir p-lė M. Gribaitė.

RENGIMO KOMISIJA.

ir nepriklausomybę, pade tai? Pamatai ir prieini iš
kite ir dabar atvaduoi i vados, kad naujoji karta
PASAKYTA 11 SPALIŲ NEVVARKE, N. J.
Vilnių. Tiesa, jūs mažai beveik jau žlugus lietuvy
siuntėte savo sūnų į lietu- bei. Didžiuma jaunimo jau.
SPALIŲ 9 d , MININT
nori palaikyti lietuvybę.
vių fronlą su priešai s, bet, nemyb ir nemoka mūsų
Brangus Tautiečiai!
'kelti laisvam ir savaiminTaigi
mes gyvendami šio
kiek man žinoma, su vir kalbos, o jei kalba, tai tik
Tik prieš mėnesį atvyJ gam gyvenimui. Tai įvyko
je laisvoje šalyje susirin
šum 300 buvo ir amerikie Lokiu žargonu, o ne gryna
Lietuviu Parapijos
kime skaitlingai ir ben
kus iš Lietuvos aš džiau- !Per
\adl! Pastangas
čių. Užtat, jūs Broliai, Tė kalba. Teko pastebėti, kad
Bazaras
drai
išreikškime savo bro
vynės atvadavimui ir iš daugelis lietuvių jau tuo
giuosi gavęs progos šian- ■
ir
prasidėjo
16
d.
spalių
liams vilniečiams užuojau
laisvinimui siuntjte savo kiasi anglų kalboje. Lietu
dien prakalbėti į savo bro-'fP^j)er
1
ir
narsių
karžygių
pasiau

tą.
Dulkė.
tęsis
iki
lapkričio
2
dienos
sunkiai uždirbtus dolerius, vaites išteka už svetim
liūs — amerikiečius šiame
kurie viską ir nu ;vū e. taučiu vynų įr vyrai vedai sekančiais vakarais: tregarbingame susirinkime, kojimą, kurių daugelis ir
savo
gyvybę
paaukojo
ant
Tat ir jūs, gerb. Tautie svetimtautes. Tai "edova-! čiadie n i a i s, penktadie
taip reikšmingoje mūsų
laisvo
Tėvynės
aukuro.
čiai,
šaudėt priešus dole notina! Kur na Pietizmas,1 niais, šeštadieniais ir sek
tautai, spalių 9 dienos mi
Pagerbkime,
Broliai,
žu

riais aršiau kaip patran kur Tėvynes meilė, kur sa madieniais. Bazare yra įnėjimo, dienoje. Tat svei
vusius
už
mūsų
laisvę
mū

komis, kulkosvaidžiais ar vo ka’bos branginimas? I vairiausiu Įdomybių ir .vi
kinu jus, Broliai ir Sesers,
sų
karius
atsistojimu,
su

v
kulipkomis, nes be pinigu Ar tas patriotinio a‘šali sokios rūšies daiktų. Yra
savo ir savo tautiečių var
kalbėdami
maldą.
(Visi
karas neįmanomas. Kumš- mo kelias veda į Vilnių, ir šokiai, teatrai.
Rugp. 25 <1. prie Vyr. Demo
du, kurie šiandien minti
sustoja).
Amžinąjį
atilsį
kratu
Priešrinkiminio _ Komiteto
čia
ne
kariausi!
Už
ką
pirkurį
mes
norime
atvaduo

mi jungiasi su jumis taip
Sekmadienį, lapkričio 1 New Yorke (I)emocratic Natin
duok
mirusiems
karžvksi ginklų, amunicijos, ka- ti? Ne! Tat s^eno’kimės,
svarbioje dienoje ir pasi
dieną, 4 valandą prasidės iai (‘j.inpaign Committee) Įsteig
giams,
Viešpatie,
ir
amži

riams drabužių ir visa ki gerbiamieji, ta klaidą ati
ryžę eiti “Lietuvos Keliu”,
ta. Be jūsų paramos. Bro taisyti ir neleiskime mūsų leidimas pianų, vargonų, tas Lietuviu Skyrius, šio sky
t. y. tikro patriotizmo, pa noji šviesa jiems tešviečia.
liai, kažin ar būtų iškovo jaunimui ištautėti. res ki radio viktrolių ir visokių riaus pirmininkai yra adv. Al
siaukojimo ir šalies kėli- Tegul ilsisi ramybėje, Ata
laisvė, ar šiandien taip nž kebu desūtku metų brangiausiu daiktų. Atėję fredas .J. Vencius (\Ventz) ir
mo keliu, nepaisant jokių men. (Prašau sėst). 16 va
Ksaveras Strumskis, sekrc-Torius
sario 1918 m. tai mūsų
džiaugtumėmės tautos ne nei vardo lietuvio čia n°-i tą viską galės pamatyti ir kap. Petras Jurgėla.
smurtų ir kliūčių.
Laisvės ir Nepriklausomy
priklausomybe? G a r b ė, beliks, Ir vi'as lietuvių pasinaudoti. Bazaras eina ! Lietmin Skyrius rugsėjo 25 d.
Taip, Broliai! Ši diena, bės diena. Bet ar užteko,
tat, jums broliai - ameri t ortas
liks svetimiems, visu smarkumu. Draugi sušaukė susirinkimą, kur dalyva
prisiminus aną nelemtą gerbiamieji, vien tik pasi
kiečiai, kurie
kovojote Tėveliai,
nonasjdnok i f e jos ir pavieniai žmonės vo kelios dešimtys asmenų. De
lenkų
mums
padarytą skelbti Nepriklau soma
fronte ir kurie ją rėmėto svetimaii įtakai, išmok’n- dirba energingai, kad kuo- mokratu centro atstovai adv.
smurtą, nėra džiaugsmo valstybe. O, ne! Žūtbūtinė
medžiaginiai, narodvdami kitę savo vaikus mažiai daugiausiai padaryti pel Vencius. K. Strumskis ir P. Jurdiena, tik liūdesio diena, kova ėjo visais frontais atuom karštą, Tėvynės mei lietuviškai kalbėti, leiski no savo parapijai. Kad gėla paaiškino susirinkimo tiks
tačiau drauge ir rimto su nie trejus metus: tai su
lę ir padedami iškovoki te savo vaiknč’us i lietu dar pasekmingiau tas dar lą. Apsvarstę visus nukalus su
simąstymo bei pasiryžimo bolševikais, tai su lenkais,
laisvę! Padėkite, tat, ir vių
mokvkias, bmkite bas eitų, kviečiu visus pa darė komitetą. Komiteto valdydiena, kuri mus visus turi tai su bermontininkais. Ir
bon išrinkti; pirm. adv. S. Brie
dabar atvaduoti Vilnių. jiems i rankas lietuviška
rapijiečius ir kaimynus dis. vicepirmininkais • J. Drau
tik pažadinti dar prie di visais frontais nepaprastu
Kaio gi mes ji atvaduosi sna^da, o v^ač iskieninki.
gausiai dalyvauti ir pa gelis, P. Šlapikas. S. Masiulis ir
desnio patriotizmo ir pasi narsumu lietuviu karžygiu
me? Mes, Broliai, nenori
jiems l etuvišk"’ dvasią
Karpus, iždininku inž. K. Btiiviaukojimo dirbti tai bran krūtinės
atlaikė
visas
me kraujo praliejimo, bet Nesiskaldykime. Bent tau- remti.
das.
sekr. Ch. Labanas. Einansu
giai, Vilniaus atvadavimo, priešų atakas ir visus
ir padarytos skriaudos ne Uniamf' darbe laikykime^. Klebonas Kun. I. Kelmelis. ir parengimą komisijon išrinkti:
idėjai ir bendrai visos mū priešus nugalėjo, iškovo
užmiršime ir tol kovosime, Broliai, stintos vienvbčs.
pirm. Wm. Shedloyv, A. Alekna.
sų Tėvynės gerovei. Ši liū dami Tėvynei laisvę. (Pa
kol Vilniaus neatvadįlosi nes vienvbėie
pulvbė.
B. Mockus, -J. Puidokas ir J. Pe
dna istorinė diena, gerb. gerbkime, Broliai, mūsų
Žiaurusis lenkų aras iš me ir savo broliu neišliuo- Paremkime mūsų naver^tersonas. Kalbėtojai pakviesti pa
Tautiečiai, teori duoda karžygius, iškovojusi u s plėšė mums širdį, užgrobė sunsime. Ir niekas negali tn<5 brolius ir medžiagi
Jau
viskas priruošta vesta J. Mačiuliai. kuris patiekė
mums tik daugiau energi mums laisvę taip pat atsi Vilnių, pavergė mūsų bro mums užmesti, ar papeik niai. kas kiek išsigalite, Vilniaus užgrobimo minė kalbėtoju sąrašą: adv. Vencius,
jos, tesu rungia mus stip- stojimu ir sušukime jiems lius medžiaginiai, tačiau ti, kad toji kova nereika platinkime Vilniaus pasus jimui, kuris įvyks lapkri adv. Briedis, adv. K. .Jurgėla, K.
resnėn vienybėn, teužgrū- 3 kartus valio. (Visi sus jis neįstengs pavergt jų linga. Visas kultūringas ir ženklelius, nes vien žo čio 1 d. š. m., 2:30 valan Strumskis. .L Draugelis, kap. P.
dina toje nenuilstamoje toja). Valio! Valio, Valio dvasios ir užslopinti tau pasaulis mums pritaria ir džiu neužtenka, reikia ir dą po pietų, šv. Kazimiero .Jurg'ia, r. šlapikas ir (‘h. La
kovoje ir testiprina mūsų mūsų karžygiai, iškovoju tybės jausmų, kad ir kažin pasako,, kad toji kova tei darbu, o tas moraliai juos parapijos svetainėje, 339 banas. Komiteto nariai: J. Tumasonis, S. Zuhavieius, J. An
pasiryžimą bei dvasią, a- sieji mums laisvę! (Pra kaip jis šėlstų. Tai tuščios singa, užtat ir mūsų pa stiprins.
Greene St.
teitis gi, gal ir netolima, šau sėstis). Visi priešai dūkstančių lenkų pastan stangos nenueis niekais.
Užkviestas svečias kal driuškevičius. P. Narvydas, Geru
Tat
ner.uleiskime
rankų,
parodys ką reiškia tautos priversti buvo nusilenkti gos, tai bergždžias dar Ir Hagos Tribunolas nus
bėtojas, kuris neseniai y- laitis, K. Pocius. I. Vengrys, J.
RAP.
bet
į
darbą.
Broliai,
kilniai
stipri vienybe bendrai idė lietuvių karžygių narsu bas! Na, jie ir dūksta, ir prendė, kad tiesa mūsų
ra atvykęs iš Lietuvos, Deikiis ir Springis.
jai, ką reiškia tautos pasi mui, nuleisti kardus, sudė ypač šiais metais jų bar pusėje, taigi tas dar pri Vilniaus vadavimo idėjai. gerb. V. Uždavinys.
ryžimas bendrai vieningai ti ginklus ir prašyti tai bariškumas perėjo visas duoda mums daugiau drą Į darbą visi, be skirtumo
Taipgi kalbės mūsų kle
pažiūrų, o darbo vaisiais bonas kun. M. Pankus.
kovai, ką reiškia tautos kos. Taikos paprašė ir len žmoniškumo ribas: uždą- sos, jėgų bei pasiryžimo.
patriotizmas!... Tuomet, kai ir 1920 m. spalių 7 d. rytos beveik visos lietu Stengkimės mes, Broliai, greit pasidžiaugsime ir Dalyvaus šv. Kazimiero
kaip atgausime Vilnių, ir buvo pasirašyta Suvalkuo viškos mokyklos ir orga kovoti Vilniaus atvadavi mūsų brolius išliuosuosi- parapijos choras. Dainuos
rodys šiose parapijose įdomius
me.
mūsų žiaurusis priešas įsi se sutartis su lenkais, ku nizacijos, slopinama spau mui
choras, ir Ukrainų šokėjų kalbamus krutamas paveikslus
kultūriniu
būdu
tikins, kad visa mūsų tau rią lenkai Vilnių pripažino da, areštuojami, kalinami Stengkimės daugiau apsi į Baigiu savo ka]bą vilnie grupė su savo vadu Alek. naturalėmis spalvomis, kurie bu
vo pagaminti šią vasarą, keliau
ta ne veltui buvo pasiry Lietuvai.
I ir žudomi inteligentai. Net šviesti ir ugdyti savyje di tiškų atsisveikinimu: Vis- Gina.
jant
žusi ir kovojo dėl šio obalDalyvaus ir mūsų jauni vą. skersai išilgai po visą Lietu
Ir kas galėjo tikėtis, šiurpas ima. Ir jau 16 me- desnį patriotizmą.
tiek atvaduosime paverg
sio: Mes be Vilniaus nenu Broliai, kad lenkai tą iš- tų teriojamas
Vilniaus
ta Vilnių”!... Valio Vil šokėjai, p-lės A. Alksni- Pamatysite tūkstantį vaizdą.
Kaip
susopa
galvą
gali

rimsim...
kilminga sutartį, padarę kraštas ir slopinama ten
nius! Vaho Nepriklauso niūtė, L. Medeliūtė ir Ja Spaliu 28 d., Šv. Jurgio par. sa
ma
lengvai
nukęsti,
bet
lėje. Pbiladelphijoj, Pa.
Šioje tat tautinio susi- nrie santarvės atstovų ir lietuvybė, bet ar ją užsloma' Lietuva su sostine Vil mes Navickas. Programa Spaliu
29 d.. Šv. Andriejaus par.
kaupimo valandoje, kad kryžiaus bučiavimų užant- pins? Ne, neužslopino ir kaip ima smarkiai gelti nium !...
(Triukšming a s bus įvairi ir turininga. Už
salėje. Philadelphia, Pa.
geriau užsigrūdinus toje spaudavę, drįstų ją į tre- neužslopins, nes visa tau- dantį, nors pasiusk.
sibaigus programai įvyks Spaliu 30 d.. Šv. Kazimiero par.
plojimas ir ovacijos).
salėje, Philadelphia, Pa.
sunkioje Vilniaus vadavi čią dieną sulaužyti?! De- ta budi su mūsų ten varg- Ir man, gerbiamieji, dan- 13 X—1936.
šokiai, šauniai orkestrai
Lapkričio 1 d., Šv. Jurgio par.
mo kovoje, prisiminkime, ja taip įvyko! Tai netikė- stančiais broliais fir juos tį
M £gelia matant kaip čia 175 Hisjh Str.
grojant.
salėje. Camden, N. J.
Lietuviai, nepamirškite, Lapkričio 4 d., šv. Juozapo Mogerb. Tautiečiai, tą liūdną tas ir nelauktas buvo len- užjaučia ir jiems padeda, tasi patriotizmas
jau Brooklyn, N. Y
kyklos salėje, Scranton, Pa.
įvykį, tą nelemtą smurtą, kų smurto
------ *■—aktas.
,-x“~ m_:
‘
kad jau suėjo 16 metų
Tai —
ne- Padėkime,
tat, Broliai ±ir-----smunka ir naujos kartos
Lapkričio
5 d.. Šv. Trejybės par.
kain lenkai užgrobė mūsų
kurio šiandien jau 16 su- girdėtas istorijoje įvykis! mes ir remkime juos, ištautėja. Tai baisi čio- Telefonas: Plaza 1350.
salėje Wilkes Barre, Pa.
kaktuves minime.
Ir kas galėjo, gerbiamieji. Remkime medžiagin i a i, nykščios naujosios kartos
sostinę Vilnių ir ten perse- Lapkričio 6 d.. šv. Pranciškaus
kioia mūsų brolius uždąpar. salėje Wilkes Barre, Pa.
Broliai! Dievo Apvaizda įtikėti, kad Pilsudskis remkime moraliai.
liga, kurią reikia gydyti.
globojo mūsų tautą ir jai (lietuvis - išgama) viena Jūs, gerb. broliai — a- Aš neseniai dar Ameriko- Graborius ir Balsamuotojas rinėja lietuviškas mokyk- Lapkričio 8 d.. šv. Vincento par.
423 S. Para Street
tas ir įkalina kalėjimuose
ltt™'ir p».
lemta buvo iš po karo ranka rašytūsi taikos ak- merikiečiai padėjote iško- je, bet kaip pažiūri į mūsų<
BALTTMORE, MD.
mūsų inteligentus, kurie i
vilo par. sal., Tamaqua. Pa.
griuvėsių ir pelenų prisi- tą, kuriuo pripažįsta Lie- voti mūsų Tėvynei laisvę jauną kartą ką čia pama- į

Kunigo M. Brundzos Kalba

tuvai Vilnių, o antra keltų
ginklą grobti ne tik Vil
nių, bet ir visą Lietuvą ir
siųstų gener. Želigowskį
užimti Vilnių?! Tiesa, Viinių užgrobė, nes lietuviai,
pasitikėdami lenkais, ne
buvo pasirengę jo ginti,
bet užgrobti visos Lietu
vos nepavyko, nes narsus
lietuvių karių pasiprieši
nimas ir smarkios kovos
ties Širvintais ir Giedrai
čiais sulaikė besiveržian
čius užpuolikus — lenkus.
Ir netik sulaikė, tačiau ir
Vilnių lietuviai būtų atsiė
mę, jei nebūtų įsikišę san
tarvininkai ir nebūtų su
stabdę mūšius, pažadėdami be kraujo praliejimo
gražinti Vilnių ir visas jai
priklausančias žemes. De
ja, lietuvių tauta ir čia bu
vo apvilta. Štai tau ir tei
sybė!...
Ir jau 16 metų praslinko
nuo to liūdno įvykio, nuo
to nelemto smurto, nuo
tos baisios
skriaudos.
Tuom padaryta mūsų tau
tai neužgydoma žaizda,
bet tą žaizdą tauta kan
triai kenčia ir kęs, kol jos.
neužgydys, kol skriauda
nebus atitaisyta, kol neatvaduos Vilniaus ir ir ten
vargstančių ir tautiniai
slopinamų brolių.

Rytinių Valstybių Žinios

DIDŽIOJO NEW YORKO
LIETUVIAI SUDARĖ DE
MOKRATU KOMITETĄ

NEW HAVEN, CONN.
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