
Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

AMTiRTKOS LIETUVIŲ B. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 3
PENKTADIENIAIS

■

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ RUGSĖJIS-SEPTEMBER, 28 D., 1934 M., No. 75.

LDS. Seimas Trumpas, Bet 
Turiningas A y A

Montello, Mass. — Pir
madienį, rugsėjo 24 d., š. 
m. įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos 19-tasis 
Seimas, Šv. Roko parapi
joje, kurios klebonu yra 
didis visuomeninkas ir 
mūsų organizacijos Centro 
Pirmininkas kun. Jonas 
Švagždys.

Seimas pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
Roko par. bažnyčioje, 9:30 
vai. ryte. Iškilmingąsias 
mišias atnašavo kun. P. 
Virmauskis, LDS. Centro 
Dvasios Vadas. Asistavo 
kun. A. Morkūnas, MIC. ir 
kun. S. P. Kneižis. Cere
monijų vedėju buvo kun. 
J. Švagždys.

Turiningą ir darbininki
šką pamokslą pasakė kun. 
Pranciškus Juškaitis. (Pa
mokslas tilps atskirai ki
tuose “Darbininko” nume
riuose) .

Pasibaigus pamaldoms, 
atstovai ir svečiai susirin
ko į parapijos salę pradėti 
sesijas.

Centro Pirmininkas kun. 
J. švagždys pradėjo Seimą 
kalba, kuria kvietė atsto
vus rimtai susikaupti, kad 
surasti būdus organizaci
jos išplėtimui ir organo 
“Darbininko” išplatinimui 
mūsų išeivijoje. Pabaigęs 
kalbą, pakvietė mūsų išei
vijos patriarchą ir “Darbi
ninko” Vyriausiąjį Redak- 
torį kun. K. Urbonavičių 
atidaryti seimą malda, kas 
ir padaryta.

Seimo prezidiuman išrin
kta: — Pirm. kun. P. M. 
Juras, vice-pirm. P. Raz- 
vadauskas, raštininkais S. 
Bugnaitis ir B. Bartkevi
čius. Rezoliucijų komisija: 
kun. dr. Bružas, V. Pau
lauskas ir V. Kudirka. 
Mandatų komisija: kun. 
P. Juškaitis ir A. O. Avi
žinis.

Seimą žodžiu sveikina 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
J. Ambotas ir kun. A. Mo
rkūnas, MIC. Laiškais ir 
telegramomis sveikino la
bai daug ir jie tilps atski
rai.

Dalyvavo 37 atstovai iš 
įvairių kolonijų ir apie 50 
svečių. Iš dvasiškių daly
vavo šie: kun. K. Urbona
vičius, kun. P. Virmaūs- 
kis, kun. J. Švagždys, kun. 
dr. A. Bružas, kun. P. Ju
ras, kun. J. Ambotas, kun. 
J. Vaitekūnas, kun. S. P. 
Kneižis, kun. P. Juškaitis. 
kun. A. Morkūnas, MIC.

Seimas pasiuntė sveiki
nimus telegramomis ir lai
škais: J. E. Kardinolui 
O’Connell, Prez. Roosevelt, 
Mass. Valstybės Gub. Ely, 
Lietuvos Episkopatui ir 
visuomenei, Lietuvos Dar
bo Federacijai.

Centro Valdybos rapor
tai vienbalsiai priimti. Iš 
raportų paaiškėjo, kad ir 
šiai sunkiais laikais mūsų 
organizacija žengia pir
myn.

I

Priimta keletą rezoliuci
jų organizacijos išplėtimo 
reikalu ir Katalikiškosios 
Akcijos klausimais. Ka
dangi seimo prezidiumas 
labai tvarkingai ir suma
niai vedė seimą, tai seimas 
užbaigtas tą pačią dieną, 
ir kadangi seimo rašt. p. 
Bugnaitis jau prisiuntė 
seimo protokolą, tai seimo 
nutarimų nėra reikalo čia 
atpasakoti. (Seimo proto- į 
kolas su visomis rezoliuci- | 
jomis tilps kitame “Darbi- i 
ninko” numery).

Centro Valdybon išrink
ta šie:

Dvasios Vadas kun. P. 
Virmauskis;

Pirmininkas kun. J. Šva
gždys;

Vice-pirm. V. Kudirka;
Iždininkas P. Razvadau- 

skas;
Sekretorius A. F. Knei- 

žys.
Kontrolės Komisija: ku

nigas P. M. Juras, Ona 
Siaurienė ir Leonardas 
Kumpa.

Literatinę Komisiją su
daro “Darbininko” Vy
riausias Redaktorius.

Seimą baigiant, Pirmi
ninkas kun. P. Juras dėko
jo Šv. Roko parapijos kle
bonui kun. J. Švagždžiui ir 
LDS 2 kp. Seimo Rengimo 
Komisijai už surengimą 
seimo ir šeiminio vakaro 
ir už svetingumą ir vaišin
gumą.

Seimas dėkoja prezidiu
mui už tvarkingą ir suma
nų seimo vedimą. Tai re
kordinis seimas, kad per 
vieną dieną tiek daug dar
bo padaryta. Seimas už
baigtas malda, kurią at
kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius ir Tautos himnu, ku
riam vadovavo art. Rapo
las Juška.

Seimo dalyviai skirstėsi 
gražioje nuotaikoje, pilni 
pasiryžimo * energingi a u 
pasidarbuoti mūsų išeivi
jos ir darbininkijos gero
vei.

BRITANIJA SUDEGINS 
SENĮ DEPRESIJĄ

Londonas — Premiero 
MacDonald sūnus arkitek- 
tas, vyks į Gravesend, 
Kent, kur yra pastatyta 
milžiniška figūra ir pava
dinta “SENIS DEPRESI
JA” ir ten ją padegs, nes 
Anglijoje prasidėjo geres
ni laikai

Britų automobilių indus
trija parduoda daugiau 
automobilių, negu, kad 
parduodavo per kelis me
tus. Vadinasi grįžta ger
būvis.

WATERBURY, CONN.
40—VALANDŲ ATLAI
DAI WATERBURY, CT.

Šio mėnesio 30 d., mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 vai. 
atlaidai.

✓

REZIGNAVO NRA AD
MINISTRATORIUS GEN. 

JOHNSON

, KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS
KAUNAS — Rugsėjo 9 d., staiga mirė kompozi

torius Juozas Naujalis. Palaidotas iškilmingai Kaune.
Velionis buvo žymiausias muzikas Lietuvoje. Jis 

buyo vadinamas mūsų tautės muzikos tėvu. -Vargo- 
ninkavo Kauno bazilikoje.

ATSUKITE LAIKRO
DŽIUS

Sekmadienį, rugsėjo 30 
d., visas judėjimas Jungti
nėse Valstybėse bus nau
ju laiku (Standart Time). 
Taigi šeštadienį, prieš ei
nant gulti, atsukite laik
rodžius valandą atgal. Die
nos Šviesos Taupimo lai
kas baigiasi iš šeštadienio 
į sekmadienį.

UŽMUŠĖ DU VAIKU IR 
PATI SUSIDEGINO

Newberry, S. C. — Tūla 
Annie Strakss Bizzell, 45 
metų amžiaus, kuri porą 
metų atgal nušovė savo 
vyrą, pereitą trečiadienį, 
užmušė savo du vaiku ir 
padegė namą ir pati jame

Lapkričio 17 d., 1932 m. 
ji nušovė savo vyrą. Teis
mas rado, kad ji tą žmog
žudystę atliko besiginda
ma ir ją išteisino. Bet vė
liau Annie Bizzell buvo 
paimta į bepročių namą. 
Iš ten ją išleido porą mė
nesių atgal.

Bet šis jos žiaurus ir bai 
sus darbas parodo, kad ji 
tikrai buvo beprotė.

PREZ. ROOSEVELT 
KALBĖS PER RADIO A- 
PIE NBA PERORGANI

ZAVIMĄ

Washington, D. C. — 
Prez. Roosevelt, šį sekma
dienį, kalbės per radio į vi
są tautą apie NRA peror
ganizavimą ir apie naujus 
planus panaikinti depresi
ją. Kalbės 10 vai. vakare.

HAUPTMANN APKAL
TINTAS UŽ APGAULIN
GĄ PINIGŲ IŠGAVIMĄ

New York — Jau buvo 
rašyta, kad policija areš
tavo tūlą Bruno1 * Haupt- 
mann ir jį kaltina pulk. 
Lindbergh sūnaus pavogi
me ir $50,000 išgavime.

Grand Jury rado Haupt- 
manną kaltu už apgaulin
gą pinigų išgavimą. Bet 
policija kol kas negali įro
dyti, kad Hauptmann pa
vogė vaiką. Spėjama, kad 
vaiką pavogė kas nors ki
tas, kuris dar tebėra lais
vėje.

EKSPLIOZIJOJF ŽUVO
261 DARBININKAS

Wrexham, Valija — Pe
reitą pirmadienį, Gresford 
kasykloje ištiko baisi eks- 
pliozija. Žuvo 261 darbi
ninkas. Iš kasyklos griu
vėsių ištraukta tik 16 la
vonų, kiti tebėra užgriau
ti, nes gelbėtojai dėl nuo
dingų dujų negali nusileis
ti į urvus, kurie aklai už
griauti.

LENKIJA PRIEŠINASI 
LOKARNO PAKTUI •

Geneva — Tautų Sąjun
gos Tarybos posėdžiuose 
iškeltas • Lokarno pakto 
klausimas. Lenkijos užsie
nių reikalų ministeris ___ _ _____
Beck, Lokarno pakto klau- jau daug miesto mayorų
simą svarstant, pakarto- [ -___" ‘
jo Lenkijos nusistatymą, pašalino iš darbo. Taigi 
kad ji prie paruošto pakto 
neprisidės, nes tai pakeltų 
sovietų Rusijos militariz- 
mą.

ir valdininkų senbernių

darbas eina Visu frontu.

RUSIJA IR JAPONIJA 
ATNAJINA DERYBAS

Tokio —Pranešam a,_ kad 
Rusija ir Japonija atnau
jina derybas dėl Rytų-Ki- 
nijos geležinkelio. Spėja
ma, kad derybos baigsis 
Japonijos naudai. Bolševi
kų komisarai esą linkę ko
kiu nors būdu susitarti, 
kad paskui galėtų pradėti 
derybas ir kitais klausi
mais. Japonijai Rytų-Kini- 
jos geležinkelis yra svar
bus punktas ir ji tik lau
kia patogios progos susi
tarti. Sakoma, kad Japo
nijos globojama valstybė 
Manchukuo yra linkus už
mokėti rusams už tą gele
žinkelį apie 50 tūkstančių 
dolerių.

NĖRA VAIKŲ, NĖRA 
DARBO, ITALIJOS NAU

JAS ĮSTATYMAS

I
Roma — Italijos dikta

torius Mussolini išleido 
naują dekretą, kad jei ku
rios merginos, vedybinio 
amžiau, neištekės, tai jos 
bus pašalintos iš darbo; 
taip pat, jei kuris vaiki
nas, vedybinio amžiaus, 
neapsives negaus darbo. 
Vadinasi senmergiauti ir 
senbemiauti Italijoje už
drausta. Italijai ‘ reikia 
naujų piliečių, sako Mus
solini.

Diktatorius Mussolini

— Rugsėjo 6 dieną antrą 
kartą turėjo susirinkti po- 
sėdin Klaipėdos krašto 
seimelis. Tačiau skirtu lai
ku į posėdį atvyko tik 15 
atstovų. Klaipėdos krašto j 
statutas reikalauja, kad 
posėdžių kvorumą suda
rytų 20 atstovų. Tuo būdu 
antrasis Klaipėdos krašto 
seimelio posėdis neįvyko. I 

Nieko neveikti -— reiškia.* X>va«ia daro kūną turtin- 
mokytis daryti blogą. ’tgu.

Lenkai Uždare 10 
Lietuvių Mokyklų

Kaunas — Pranešama, 
kad lenkai be jokio nusi
kaltimo įstatymams Vil
niaus krašte uždarė vėl 10 
“Ryto” draugijos išlaiko
mųjų mokyklų ir atleido iš 
pareigų Švenčionių lietu
vių gimnazijos direktorių 
A. Petraitį.

Vadinasi lenkai, kurie 
Genevoje smerkė valsty
bes už mažumų persekioji
mą, taikė patys sau, nes 
žiauresnio ir barbariškes- 
nio mažumų persekiojimo 
tur būt niekur kitur nėra.

kaip Lenkijoje ir jų oku
puotuose kraštuose.

Jeigu tik duotų spaudai 
ir žodžiui laisvę Lenkijoje, 
tai mažumos, ypač lietu
viai ir Ukrainai, labai daug 
pasakytų apie lenkų bar
bariškumą.

PREZIDENTAS PASKY
RĖ DARBO TARYBĄ

Washington, D. C. — 
Tekstiliečių streiką atšau
kus, darbdaviai, ypač pie
tinėse valstybėse, atsisakė 
darbininkus, kurie buvo 
aktyvesni streike, priimti 
darban. Jeigu kaip, tai 
streikas būtų buvęs vėl 
paskelbtas. Bet preziden
tas pasiskubino tą pavojų 
prašalinti. Jis sudarė Tek
stilės Darbo Tarybą, kuri 
spręs visokius nesusiprati
mus darbininkų su darb
daviais. Darbo Tarybon 
pakviesta: Walter P. Sta- 
cy, North Carolina Aukš
tesniojo Teismo teisėjas;' 
Henry A. Wiley, buvęs ad
mirolas; James Mullen- 
bach ir Chicagos.

Jie taip pat yra paskirti 
užbaigti nesusipratimus 
plieno industrijoje.

Tarybos pirmasis darbas 
bus ištirti skundas darbi
ninkų prieš darbdavius, 
kurie veda platų diskremi- 
nacijos darbą, t. y. neprii
ma darban darbininkų, 
kurie aktyviai dalyvavo 
streike. Prez. Roosevelt 
pareiškė reporter i a m s, 
kad jis pats asmeniai ty
rinėjęs skundas prieš 
darbdavius.

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis rezignavo 
NRA. administrator i u s 
gen. Johnson. Jo rezigna
cija Prez. Roosevelt priė
mė, bet jis pareigas turė
jo eiti iki spalių 15 d., š. 
m. Bet gen. Johnson, ma
tyt, nebenorėjo rodytis 
taip negarbingai išėjęs 
prieš darbininkus, ypač 
tekstilės streiko metu, re
zignavęs pasislėpė, darban 
negrįžo. Gal ir gerai.

NRA vadovybę pasiėmė 
pats Prez. Roosevelt. Tuo
jau padarė kaikurias per
mainas. Donald R. Rich- 
berg, kuris nesutiko su ge
nerolo Johnson adminis
travimu, pakėlė naujos 
dalybos ko-ordinatorium 
ir su juo prezidentas turė
jo ilgą pasikalbėjimą.

Amerikos Darbo Federa
cijos prez. Green pareiškė, 
kad rugpiūčio mėnesy be
darbių skaičius padidėjo, 
kad NRA, gen. Johson va
dovybėje, autoritetas pra
dėjo mažėti. Darbdaviai 
drąsiau pradėjo priešintis 
industrijos įstatymams.

Taigi pasitraukus gen. 
Johnson, galima laukti 
konstruktyvaus darbo, ne
skriaudžiant darbininkų, 
kurie ir taip nukriausti ir 
išvarginti nedarbo.

Apskaitoma, kad apie 9 
milijonai darbininkų be- ia, kad Taryba pareika- 
darbiauja. Labai daug še!- jautu raportų iš įvykusios 
mynų badauja.

Prez. F -- --- 
pirmiausia aprūpinti mai
stu ir drabužiais, bedar
bius ir jų šeimynas ir taip 
pat rūpintis kuogreičiau- 
siai pašalinti nedarbą, į- 
vedant trumpesnes darbo 
valandas.

LITVINOFF VĖL KAL
BA APIE NUSIGINKLA

VIMĄ

Geneva — Sovietų komi
saras Litvinoff, Tautų Są
jungos Tarybos posė
džiuose, vėl demonstruoja 
savo “taikingumą” ir atsi
šaukia į visas valstybes 
atnaujinti nusiginklavimo 
konferenciją. Jis reik'alau- 

Roosevelt turėti-, jmtų j0 rezoliuciją,

>9

Šekspyras.]

konferencijos ir kad pri*
. kuri 

i nustato konferencijos ei
gą. Jis prašo, kad jo rezo•< 
tiucija būtų svarstoma ki
toje. plenarinėje sesijoje. 
Gražūs tai žodžiai...

Vadinasi, Sovietų komi
saras vėl demonstruoja 
komunistų “taikingumą*7, 
kurie patys nuo galvos iki 
kojų yra apsiginklavę ir 
nemano nusiginkluoti. Ru
sijoje vyrai, moterys i/ 
vaikai prievarta mokomi 
vartoti ginklą, ir šiandien 
Rusija turi didžiausią ka
riuomenę. Taigi p. Litvi- ' 
noff turėtų pirmiausiai 
kelti nusiginklavimo klau-1 
Simą namuose ir tik tada * 
reikalauti nusiginkluoti j 
kitų.
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PRANEŠIMAS

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadvay, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-R&y

PARSIDUODA 
' LIETUVOJE

ŪKĖ — 25 ha žemės su 4 tro
besiais ir visais ūkio įrankiais už 
labai prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo Ūkės — savininkas ne
begrįš į Lietuvą. Neapsiims mai
nyti ūkę į bilę kitą kokį namą. 
Lietuvoje kreipkitės pas įgaliotą 
šiuo adresu: Kazys Oženickis, 
Telšių apskr., Navarienų valse., 
Metkaičių kaimas. O Amerikoje 
kreipkitės pas savininką: Stasys 
Bagdonas, 345 E. Eighth St., So. 
Eoston, Mass.

Lotas žemės tinkamas darbi
ninkui žmogui dėl pasistatymo 
namo. Kaina labai prieinama. 

Kreipkitės:
“Darbininko” Administracija, 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Penktadienis, Rugsėjo 29 ct, 1934

J----------------
■ < *

DR. ROGER J, ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.
3 Malden Street, 

Boston

R'
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SO. BOSTONO NAUJI GYVENTOJAI
Naujasis Šv. Petro lietuvių parapijos varg. p. Ra

polas Juška, jo žmona p. Marijona Juškienė (Labec- 
kaitė) su sūnų ir duktere. Spalių 3 d., mūsų profesio
nalai ruošia šaunų bankietą šiuos naujuosius gyven
tojus pagerbti, Westminster viešbuty, Bostone. P-nas 

.Juška, kaip jau rašėme, yra žymus dainininkas, mu
zikas ir vargoninkas. Jis Šv. Petro parapijoj pradėjo 

.darbą labai energingai. Savo darbo vaisius parodys 
netolimoje ateityje, surengdamas koncertus salėje 
per radio. Linkime geriausių pasekmių..

ADVOKATAI
JUOZAS~CŪNYŠJ

i
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

TeL So. Boston 0948_

GYVENIMO
Tel. Parkvvay 1864-W

«

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų.

ir

PARAPIJOS WHIST 
PARTY PAVYKO

Dalyvavo apie 500 žmonių

TeL So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS•
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nūs 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vaL dienų.

(pagal sutarti)

Bostono ir apylinkės 
profesionalai ir biznieriai 
sužinoję, kad p. Juška su 
savo žmona atvažiavo So. 
Bostonan apsigyventi, su
judo ir nutarė suruošti p - 
nams Juškams bankietą, 
tad tinkamai juos priimti 
ir arčiau su jais susipažin- 
ti. *

Nutartą ir padaryta. 
3ankietas įvyks Westmin- 
ster viešbutyje, Copley 
Sąuare, Bostone, trečiadie
nio, spalių 3 d., 7:30 vai. 
vakare.

Pakvietimo laiškai iš
siuntinėti, bet komiteto 
nariai, bijodami, kad ne
būtų nevienas lietuvis in
teligentas apleistas, prašo 
pranešti bet kuriam iš ko
miteto narių, jei kuris no
rėtų bankiete dalyvauti.

Į rengimo komitetą įeina 
Daktaras Ąrentas, grabo
rius Kasperas, advokatas 
Charles J. Kalinauskas, 
Jonas S. Mešlis ir Jonas J. 
Romanas.

Jonas Trainavičius, gyv. 
444 E. 6th St., tuoj apsi
ves su panele Anele Skud • 
ryte, gyv. 850 E. Broad- 
way. Abu jaunieji paeina 
iš South Bostono.

Apie 100 kolegistų Bos
ton College yra gelbėjami 
FERA lėšomis šįmet, pra
neša kun. F. L. Sullivan S. 
J., kolegijos darbo direk
torius. —

to darbininkų sumažintos 
algos bus pakeltos nuo 
sausio mėn. 1935 metais.

Į Visiems mokytojams, mie- 
' sto rūmų darbininkams, 
gaisrininkams, policistams 
ir abelnai visiems miesto 
darbininkams šis nutari
mas patinka. Reiškia atei- 
pančiais metais miestas 
išmokės virš $5,000,000 al- 
gU-
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PAMALDOS
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Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474
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ADVOKATAS

VVILL1AM H. HEALEY
S

< i ■
18 Tremont St., 

Room 131,
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
i 

.0

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston.
Tel. Sa Boston 3357 

Bostono Ofisas: .
M Štate St.. Room 826

Tel. Unbbard 9806 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

r
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Trečiadienį, rugsėjo 26 
d., Šv. Petro parapijos sa
lėje įvyko tos parapijos 
“Whist Party”. Dalyvavo 
apie 500 žmonių. Visų nuo
taika buvo gera. Kortavi- 
mas vyko labai sklandžiai, 
be jokių šuleryščių. Dova
nų suaukota buvo gana 
daug ir laimėjusieji jomis 
buvo patenkinti.

Kun. K. Jenkus, Whist 
Party Komisijos vadas, 
labai džiaugiasi pasekmė
mis ir dėkoja komisijos 
nariams, tikietų pardavė
jams (joms), dovanų au
kotojams, dalyviams ir vi
siems kokiu nors būdu 
prisidėjusiems prie šio pa
rengimo pasekmingumo. 
Jis pareiškė, kad jam bu
vo labai malonu ir lengva 
dirbti su tokia komisija.

Klebonas kun. Virmaus
kis taip pat džiaugiasi pa
sekmėmis; džiaugiasi visi 
parapijos rėmėjai ir visi, 
kurie dalyvavo parengi
me, nes buvo labai pavyz
dingas ir iškilmingas.

Rap.

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

i

I

Kalba Lietuviškai

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

Užtikrintas Išgyjimas

NUOŠIRDŽIU GYDYMU

LDS. pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
spalių 2 d., parapijos sve
tainėje.

Į šitą susirinkimą atsi
lankykime visi, nes yra 
svarbių reikalų organiza
cijos labui išspręsti. Be to, 
išgirsite raportus iš seimo, 
kur kiekvienam geram or
ganizacijos nariui bus į- 
domu. Taipgi bus skaito
ma paskaita paruošta 
kun. S. Kneižio LDS. kuo
poms.

Skaitlingai sueikime 
tos paskaitos pasiklausyti.

Brangūs org. nariai, ko
dėl pas

Saugus Kroniškų li
gų : Inkstų, Plaučių, 
Kepenų, Kraujo, Ner
vų, Odos ir Patrūki
mo išgydymas be jo- 

x kių skausmų. Sergan
tieji lieka sveiki ir 

stiprūs.
Patarimas Veltui

Gyduolės duodama. Užmokes
tis mažas. Nėra reikalo išlikti 
iš darbo. Kreipkitės tuojaus 

pas mane.

Dr.Gridj, 327 SL.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie

niais 10—12 tiktai.

Šv. Vincento de Paulio 
skyrius, vadovybėje p. K. 
Šidlausko, pradeda dalin
ti parapijos biedniems val
gių ir drabužių. Matyt., 
kad šįmet žiemos^ metu 
skyriaus nariai turės labai 
daug darbo, nes kiekvie
name susirinkime vis dau
giau naujų šeimynų ateina 
prašyti pagalbos.,

Naujuose U. S. pašto rū
muose atsirado vienas gu
drus vagis, kuris labai 
daug rūpesčio policijai ir 
rūmų sargams pridarė 
Jau kelios savaitės kaip 
jis varo savo darbą, o nie
kas nežino nei į ką jis yra 

i panašus. Tik šį antradieni, 
i viena darbininkė paliko i šiuomi pranešu visipma savo 
savo “pocketbook” spinto- draugams ir kostumeriams, kad
je ir UŽ kelių minučių SU- |aš persikėliau i kitą vietą. Dabar

Šv. Petro bažnyčioje, 
sekmadienio vakare, 7 va
landą rūgs. 30 d., prasidės 
Pranciškonų Brolijos re
kolekcijos ir Tridienis prie 
Šv. Teresės. Pirmadieniu 
vakare prasidės šv. Ra 
žančiaus pamaldos.

MIKE

Juozapas1 Pusčius, 
gyv. 439 E. 7th St 
miesto ligoninėje, rūgs. 22

•>

grįžusi rado, kad iš “po-idaraū Real Estafce » Insurance 
eketbook” $36.00 pavogta! ."“T*’1?’?, ™toje

» j Todėl visokiais virsminetais rei
kalais prašau kreiptis pas mane, 

A. J. Namaksy
414 W. Broadway, So. Boston. 

Tel So. Boston 0948

52, 
mirė i

j Jau 1934
mokslo sezonas prasidėjo 
visose mokyklose, žiemi 
nis sportas “football” irgi 
tuoj prasidės. Kažin ar lie
tuviai ir šįmet pasižymės 
šiame sporte kaip ir pra
eity? Ar Marianapolio ko
legijos šių metų football’o 
tymas parodys airiams ką 
jie gali? Ar atsiras antra
sis Česnulevičius Boston 
College tyme ir“ kitas Žin- 
telis Holy Cros® tyme šį
met??? Pamatysime!

1935 metų

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro- 
/a Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

BUČERIS 
IEŠKO DARBO

Turiu 26 metus patyrimo, tadgi 
atsakančiai žinau savo amatą. 
Kalbu keliomis kalbomis. Išdir
bau ilgą laiką Lietuvių Koopera- 
tyvėje 
pas:

Krautuvėje. Kreipkitės

B. Jakutis,
204 Columbia St., 

Cambridge, Mass.

PjltlIHIlIlIlimiHHmiMUIItHMmiHIimilllllllllllHHllHiHIpy
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS 

|OPTOMETRISTA$| 
Išegzaminuoju akis = 
priskiriu akinius Į 
kreivas akis atitie- š 
sinu ir amblijoniš-ž 

f koše (aklose) akyse sugrųžinuĮ 
Į šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. Į 
| 447 Broadway, South Boston Į 
giiiitiiiiiiiiMiiiiiilliilimMmuiiiHiiumHmHMifiiHHim. —
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d. Jis paėjo iš Luokės pa- j! LIETUVIS 

Palaidotas Igėlininkas |
Pristato gyvas gėles vestu- 

vems, šermenims ir t.t. $
Tel: UNIversity 9438 G

SURVILAS — THE FLORISTg 
875 Cambridge St., S 
CAMBRIDGE, MASS. |

rapijos. Amerikoje pragy
veno 30 metų. '_________
su mišiomis iš šv. Petro 
bažnyčios, rūgs. 26 d. Jo 
liūdi žmona Zofija (Grigą- 
laite), penki vaikai, 4 bro
liai ir trys seserys.

Vestuvės
Rug. 23 d. šv. Petro baž

nyčioj, tuoj po sumai, ap
sivedė Jonas Navickas su 
panele Josephina Konstan- 
tinavičiute. Abu gyveno ii 
gyvens 9 Raven St., Dor
chester, Mass. Liudytojais i 
užsirašė jaunojo brolis 
Juozapas ir jaunosios se
suo Liudvika.

l

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Wmdsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:
Cambridge, Mass.

GRABORIAI

Tel. South Boston 0815 -i
Sekė tuoj šliubas Antano 
Čižauskio su Bronislava S. 
Jarušaityte, abu iš 548y2 
Medford St., Charlestown, 
Mass. Liudytojais buvo 
Vincas Jarušaitis ir Anas
tazija Augustinavičytė.

L. VYČIŲ SUSIRINKI
MAS

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metu kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
"jUOZAS M.DILlŠ "

LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

866 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysįių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir B. Eighth St. 

tSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

I
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mus nesilankome, ateina 
tiktai smarkesni veikėjai, 
o daugiau kur? Meskime į 
šalį nerangumą visi ateiki
me į susirinkimus ir būki
me pilni entuziazmo dirbti 
mūsų brangiai organizaci
jai.

šitas susirinkimas nu
keltas savaite vėliau, ka
dangi tomis dienomis |- 
vyksta seimas. Susirinki- 

pastaruoju mas prasidės paprastu lai-

Dėl susidėjusių svarbių 
priežasčių mėnesinis susi
rinkimas įvyksta sekma
dienį, rugsėjo 30 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos salėje 
492 E. 7th St.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Valdyba.
CHORO PRAKTIKA

f

Šv. Petro parapijos cho
ro praktiko^ įvyksta, baž
nyčioje. penktadienio va
kare 8 valandą. Norinti 
dainininkai turės progos

_ •_ » _ V. a • • < _ ______

DRAUGIJŲ VALDYBŲ’ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SV&

PirmininM — Eva Marksienė,
825 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vicepirmininke — Ona Siaurlenė,
443 E. 7th SL, Sa Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rast — Brone Ciunien*, 
29Qould St, West RoZbury, Mūs.
Tel Parkvay 1864-W 

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS, 
. 38 Navarre St.. Rosllndale, Masa.

Tel. Parkway 0558-W 1 
Iždininke — Ona StaninlintS,

106 XVest 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdsrč Ona Mlzgirdienė,

1512 Columbta Rd„ Sa, Boston, Masa. 
Kasos Globėja — E. Janušoblenė.

1428Cotttmb1aRd., So. Boston, Mpse. 
Draugija savo stvirinkim

antrų utarntnkų HakvMto
7:30 vaL takam

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ
D-JOS VALDYBA

.i ' . ■ Jd

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuonius metus buvęs 

partneriu 
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO.
1148 Columbus Avė.

Priešais bukbury crossing 
Telefonas: ĮHGHLANDS 8280 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

■
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X Penktadienis, Rugsėjo 28 d., 1934 DARBININKAS 3.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
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A. a. Komp. Naujalis
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MAIZEVILLE - 
GILLBERTON, PA.

delphia, kun. Dobinas, palaiminimu Švč. Sakra- tik pasiseks padaryti sek- kos srityje. 
Shamokin; kun. V. Mikai- mentu, Šv. Teresėlės relik- madienį 25 d. lapkričio. , 
tis, Tamaąua; kun. P. Mo- vijos bus pagarbintos, 
ckus, Coaldale, ir mūsų 

i klebonas kun. A. J. Alaus- i 
! kas.Keturdešimtė

Rūgs, m., 16 d., Šv. Liud
viko bažnyčioje prasidėjo 
40 valandų atlaidai ir bai
gėsi rūgs. 18 d/ Daugelis 
žmonių naudojosi, ketur- j 
dešimtės atlaidais, skait
lingai dalyvaudami pamal
dose ir šiaip’per dieną lan
kydami bažnyčią.

Sekmadienį, mišios su į-! 
statymu Švč. Sakramento i 
atlaikytos 8:00 vai. ryte. 
Kun. K. Klevinskas, Mi-Į 
nersville, pasakė pamoks-į A- J- Degutis, Shenan- 
lą, iškilmingų mišparų me- kalbėjo sodalietėms
£ apie “Katalikišką Akciją”.
. Pirmadienį, mišios su j. | Kalba buvo turiningą ir 
statymu Švč. Sakramento dom? kreipianti, 
atlaikytos 7 ir 9 valando- I Kun. Degučiui pabaigus 

, sodalietės išpildė 
surengta programą. Prog
ramą išpildė: Pranė Upa- 
navičiutė, Aldona Ulbins- 

, kaitė, Pranė Stačkunaitė.
Alesė Gumauskiūtę ir EI- 

į zbieta Ulbinskaitė. Pen
kios sodalietės paeiliuj bus 
skiriamos surengti kokią- 
nors programą kiekvie
nam susirinkimui.

“P.”

MOUNT GARMEL, PA.
i

Bankietas — Šokis
Parapijos didysis choras 

nutarė turėti bažnyčios 
naudai bankietą ir ‘farme-

Sodalietės
Sodaliečių pamaldos bu

vo laikomos rūgs. 19 d., 7 
vai. vakare. Po pamaldų į- 
vyko susirinkimas, kuria
me nutarta rengti kortų riu šokį’ rugsėjo 29 d. — 
pramogėlę parapijos nau- šeštadieny. Geras unijos 
dai. Kortavimas įvyks orkestras iš Shamokin 
spalių m., 18 d., bažnytinė- gros tų šokių laike. Chori- 
je svetainėje. !

mis. Per sumą kun. P. Mo- kalbą, 
ckus, Coaldale, pasakė pa- 
mokslą. Vakare, iškilmin
gi mišparai. Pamokslą pa
sakė kun. J. A. Karalius, 
Shenandoah.

Antradienį, mišios su į- 
statymu Švč. Sakramento 
atlaikytos 7 ir 9 valando
mis. Per sumą, kun. S. 
Norbuta, Frackville, pasa
kė pamokslą. Vakare, per 
iškilmingus mišparus pa
mokslą pasakė kun. dr. J. 
Končius, Mt. Carmel.

Atlaidų metu lengva bu
vo prieiti išpažinties ir pri 
imiti komuniją. Daugelis 
parapijiečių naudojosi ir 
skaitlingai priėmė sakra
mentus.

Antradienio vakarą, ke- 
turdešimtei užsibaigus, į- 
vyko parapijos vaikelių ir 
atsilankusių kunigų proce
sija. Procesija buvo tvar
kingai ir įspūdingai su
rengta.

Seserys

štai ir prof. W. Shierantas 
r Susirinkimo metu, kun. dar0 visus reikalingus pri- 

siruošimus, kad ta pramo
ga gerai pavyktų.

Parapijinė salė šokiame 
yra gražiausi šioj apylin
kėj; be to, yra daromi tos 

' salės reikalingi patobulini- susiHnkimą sueitų kuo- 
mai ir pagražinimai. Iki 
Adventui šokiai toj Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj 
bus kiekvieną šeštadienį. 
Toji didžiulė puiki salė su
traukia jaunimą iš Shena
ndoah, Mahanoy City, Gi
rardville, Shamokin ir 
visos tos apylinkės.

Į

v •

• v 
IS

Ligoniai
Ligoniai parapijoj yra: 

A. Zubanienė, kuri sunkiai 
serga Hambudg’o ligonbu- 
tyj; R. Klimienė ir V. Ne- 
varauskas, kurie pasidavę 
appendix operacijai Ash- 
land’o ligonbutyj, operaci
jos pasisekė ir abu sveiks
ta; E. Gumauskienė ir J. 
Jurkevičienė, kurioms au
tomobilyj važiuojant atsi
tiko nelaimė, abidvi ilsisi 
savo namuose.

Mirė
Jonas Lapacinskas mirė 

savo namuose sekmadie
nio vakare. Palaidotas Šv. 
Liudviko kapinėse, trečia
dieny. Paliko žmoną.

Pranciškietes 
gražiai išpuošė bažnyčią. 
Altoriai buvo gražiai pa
puošti gėlėmis. Taipgi iš
mokino vaikelius procesi
joj dalyvauti.

Dalyvavo šie kunigai:
Kun. J. A. Karalius, kun. 

’A. J. Degutis, kun. dr. K.
A. Batutis, Shenandoah; 
kun. P. Česna, kun. P. P. 
Laumakis, Mahanoy City; 
kini. K. Klevinskas, Mi- 
nersville; kun. K. Matulai
tis, St. Clair; kun. Gar
mus, Reading; kun. dr. J.
B. Končius, kun. Klimas, 
Mt. Carinei; kun. V. Na- 
norta, Hazleton; kun. M. 
Daumantas, Girardville; 
kun. Mozūras, New Phila- karą 7:00 vai. vakare. Po

Sutuoktuvės
Šio mėn. 20 d. Šv. Kry

žiaus parapijos choristė ir 
sodalietė p-lė Ona Rauli- 
naičiutė priėmė moterys
tės Sakramentą su Juozu 
Coleman — slavoku. Baž
nyčioj iškilmės buvo labai 
gražios; Šv. mišias atna
šavo klebonas kun. dr. J. 
B. Končius ir jis suteikė 
moterystės sakramentą. 
Didysis ir Panelės švč. al
torius buvo gražiai papuo
štas; Mišių laike choristai 
gražiai pagiedojo.

P-lė Ona Raulinaičiutė 
vieton gėlių bukieto ran
koje turėjo baltą maldak
nygę ir rąžančių, tai labai 
pagirtinas ir gražus pavy
zdys kitoms geroms kata
likėms mergaitėms, kurios 
eis į moterystės luomą.

Krikštas
Juozui Pasevičiui ir jo 

žmonai Agnietei (Kigoliu- 
tei) gimė duktė rūgs, m., 
17 d. Pakrikštyta Therese, 
rūgs. 19 d. Kūmais buvo: 
Petras Laurusevičius ir E- 
lena Kamarauskiene.

Naujai įgyta šv. Teresė
lės stovylą klebonas pa
šventino rūgs. 24 d. Tą pa
tį vakarą prasidėjo nove
na prie Šv. Teresėlės. Pa
maldos laikomos kas va-

Card Party
Merginos Sodalietės 

smarkiai rengiasi prie 
Card ir Bunco Party, kuri 
ivyks spalių 15 d. bažny
čios naudai. Jos ketina pa
daryti daug rankų darbe
lių ir parūpinti daug dova
nų, kad daugiau sutraukus 
publikos ir kad daugiau 
pelno padarius. Sodaliečių 
organizacija čia yra labai 
gera ir jos narės yra smar 
kios ir veiklios; jos savo 
darbais aiškiai apie tai 
paliudija. X.

PITTSBURGH, PA.
PRANCIŠKTEČIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešama, kad metinis Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų Seimas įvyks Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa., sekmadieny, 7 d. 
spalių š. m^ pirmą valandą po pietų.

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. Prašome visas draugijas ir organizacijų kuopas, 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atstovus.

Svečiai, kuriems aplinkybės leistų atvažiuoti il
gesniam laikui negu ekskursijos leidžia bus aprūpinti 
nakvyne.

Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 
praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 
prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata
rimais, prielankumu ir gera valia.

. Adėlė Marčiulaitienė
x Rėmėjų Centro Pirm.

■■■

PHILADELPHIA, PA.

Prie kiekvie
nos dainos p-lė Wanda pri- 

O bažnytinis Jo kunigą- sidėjo pianofortės skambi- 
vimo sukaktuvių paminėji- nimu. Dainas dainavo: p- 
mas įvyks rytmetį 29 lap- lės Wanda, Marijona, Ona, 
kričio, Švento Jurgio baž- ponia Rice, p-lė Blanca tik- 
nyčioje. Bus iškilmingos rai ir gyvai imitavo dai- 
pamaldos. Tame susirinki- nuojančią vištą. Visa šei- 
me Komitetan prisidėjo myna sudainavp: “How 1 
dar šie asmenys: Pranas Miss You Tonight” ir 
Pūkas, poni Viktorija Ba- “When It’s Springtime In 
rauskienė, poni Veronika The Rockies”. 
Barkauskienė ir panelė 
Natalija Mockeliuna i t o, 
bei jos sesutė panelė Anta
nina.

Kitas susirinkimas įvyks 
30-tą rugsėjo ir vėl, kaip 
ir pirmieji du, tuoj po su
mai ir toj pačioj vietoj, — 
Švento Jurgio par. svetai
nėje.

Pageidaujama, kad į tą

daugiausiai žmonių.
Pranešėjas.

SHENANDOAH, PA.
Parapijos Žinios

Novena prie Šv. Teresė
lės Mažos Gėlelės prasidė
jo, mūsų bažnyčioje, rūgs, 
m., 24 d., ir pamaldos į- 
vyks kas vakarą per visas 
devynias dienas, iki spalių 
m., 3 d., — Šv. Teresėlės 
dieną, kada baigsis.

Kas vakarą 7:30 vakare 
yra pamaldos prie Šv. Te
resėlės, litanija, palaimini
mas su Švč. Sakramentu, 
ir Šv. Teresėlės relikvijų 
pagarbinimas.

I

M. Metkauskienė, E. La- 
baskienė ir M. Kučinskie- 
r.ė uoliai pasidarbavo su- 
rengdamos kortų pramo
gėlę, kuri įvyko Airių mo
kyklos 
27 d.

svetainėje, rūgs.
/

Dr. V. Martusevi- 
čius, iš Šv. Kazimiero pa
rapijos, Philadelphi joj, 
lankėsi mūsų parapijoj. 
Sekmadienio vakarą daly
vavo vyčių surengtame va 
karėly ir pirmadienio rytą 
sušliubavo Joną Mizerą su 
Elena Ambražaite.

Kun.

Dėl žmogžudystės papil
dymo, Šv. Marijos kapinė
se, kapinės vėl buvo šven
tinamos. Šie kunigai daly
vavo pamaldose: kun. J. 
A. Karalius, P. Česna, A. 
J. Alauskas, A. J. Degutis 
ir K. A. Batutis.

A. a. Juozas Naujalis gimė 1869 m. Raudondvary, 
i Kauno ap. Mokėsi dvare. 1889 m. baigė Varšuvos kon
servatoriją. Vargoninkavo Vabalninike, Rietave ir 
Kaune. 1894 m. išvyko į Rogensburgą, kur baigė aukš
tąją bažnytinės muzikos, mokyklą, tais laikais vienin
telę visoje Europoje. Sugrįžęs į Kauną buvo katedros 
vargoninkas ir kunigu seminarijos profesorius. Jis iš 
mokinių sudarė chorą, kurį vedė ilgą laiką. To choro 
atvažiuodavo klausyti iš kitų Europos valstybių.

Yra sukomponavęs keliolika mišių ir šiaip bažny
tinių giesmių mišriems balsams ir dviem ir vienam 
balsui. Pirmutinė jo kompozicija buvo parašyta 1892 
m., prašant tik įsišventusiam kun. Mačiuliui-Mairo- 
niui, tai imnas “Jau slaviškos šalys iš miego pakilo” 
(dabar dainuojama: “Jau slavai sukilo”). Darant kra
tą, šis himnas buvo sudegintas; užsiliko tik atskirų 
balsų.

Spaudai leidus, išleido daug dainų: populeriškiau- 
sios tai “Lopšinė” ir “Barkarolė”. Be to, išleido “Lie
tuvišką Bažnytinį Giesmyną”, kuris ir dabar tebevar
tojamas beveik visose bažnyčiose.

Vėliausias a. a. komp. Naujalio kūrinys, tai šv. 
mišios, kurias jis parašė prieš pat Eucharistinį Kon
gresą Lietuvoje ir Kongreso metu buvo giedamos. Tuo 
kuriniu negali atsigerėti ir mūsų išeivijos muzikai ir 
žymūs kitataučiai muzikai, kurie turėjo progos išgirs
ti.

Visų veikalų, kuriuos a. a. komp. Naujalis yra pa
rašęs ir išleidęs, nėra galimybės išvardinti, nes jų yra 
tiek daug, bet pažymėjome tik visiems gerai žinomus, 
kad priminti mūsų išeivijai, kad a. a. kompozitorius 
mūsų tautoje sau lygaus muziko neturėjo, ir užtat jis 
vadinamas mūsų tautos muzikos tėvas.

Mirus šiam garbingam muzikos tėvui, visa mūsų 
tauta apsidengė gedulo ženklu.

i .------------------------ ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ir Katalikų Universitete širdžiai geradariai tiek 
Juozas pasirodo geru ‘cen- daug darbavosi, tūkstan- 
tre’ir beabejo jam pasi- teriopai visiems atlygina! 
seks įgyti tą vietą. Seselės savo maldose at«

(Bus Daugiau) įmins visus.
•

Dovanas laimėjo šie as
menys: 1-mą dovaną $50.- 
00 — gerb. Lucy Kervala- 
ge, 137 Orchard St. Ply- 
mouth, Pa.; 2-rą dovaną—. 
$25.00 — Anna Washko, ‘ 
525 Harrison St. Hazleton, 
Pa.; 3-čią $10,00 — Mrs J. 
Hovaniety, Box 38 Stock- 
ton, Pa.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserys

Kun. A. J. Degutis, vy
čių dvasios vadas ir vaka
ro vedėjas, pareiškė vyčių 
padėką kun. Bruckmann’- 
ui, p-lei Grigiutei ir Rice 
šeimynai už jų dalyvavi
mą programoje. Taipgi pa
reiškė, kad vyčiai kas sek
madienį surengs panašią 
programą, ir kad visi kvie 
čiami dalyvauti — įžangos 
nėra.

Sportininkai
Tąsa

Vladislovas Valiukevičius
Vladislovas Valiukevi

čius, (Walter “Dūke” Wa- 
iacavage), Shenandoah’o 
viešoje mokykloje pasižy
mėjo sportuose, ypatingai 
football’e. Baigė mokyklą 
kaip raidinis sportininkas.

Shenandoah’e pabaigęs 
mokslą įstojo į George- 
town Universitetą, kur 
šiais metais baigia. Pasi
žymėjęs sportuose Shena
ndoah’e, buvo Georgetown 
Universiteto tymo narys 
pirmame mete. Lošęs per 
tris metus negali daugiau 
lošti su universiteto tymu, 
nes kolegijose galima lošti 
tik tris metus ant “varsi- 
ty”.

Juozas Antanavičius
Juozas Antanavičius.

(Joseph Antonavage), yra 
gan žymus sportininkas. 
Jis irgi yra tri-raidinis 
sportininkas, užsiimdamas 
football, baseball ir svaros 
metimu (Weight throw- 
ing). Pabaigęs Shenar.- 
doah’o viešąją mokyklą, į- 
stojo į Katalikų Universi
tetą, Washington, D. C. 
Football’e gali užimti “ta- 
ckle”, “guard” arba “end” 
pozicija su lygiai sėkmin
gomis pasekmėmis. Base- 
ball’e pasižymi kaipo ge
ras metikas.

Juozas, miesto baseball 
ratelyj, ypatingai pasižy
mėjo. Jis, kaip sako, “įėjo 
į pasižymėjimo svetainę”, 
išlošęs tobulą lošimą, — 
“no-fiit, no-run game”. 

i Taigi ir buvo pripažintas 
’ kaip geriausias metikas 
ratelyj 1933 sezone.

I

Vyčių Veikimai
Sekmadieny, rūgs, 23 d., 

mūsų vyčiai pradėjo savo 
sekmadieninius programė- 
lius. Gan didelis skaičius 
vyčių ir jų draugų atsilan
ko.

Kun. V. Bruckmann, S. 
T. L., kalbėjo apie “Muzi
ką”. Prirodė kaip muzika 
išreiškia žmogaus jaus
mus. Jo kalba buvo turi
ninga. Įvairius žmogaus 
jausmus ir jų įtekmę mu- Į 
zikoj prirodė pavyzdžiais. 
Pianu skambino p-lė Elena 
Grigiutė.

Pono Jono Rice šeimyna 
išpildė muzikališką prog- metą negalėjo lošti su uni- 
ramos dalį. Ši šeimyna y- versiteto tymu, šįmet jau

“Pūtis”

PHILADELPHIA, PA.
; Šv. Kazimiero par. žmo
nės apgailestauja iškelto 
į kitą parapiją kun. P. 
Laumakio, nes jis čia 
daug darbavosi, ypač spau 
dos platinimo darbe. Jis 
visuomet ragino parapijie
čius skaityti ir remti laik
raštį “Darbininką”.

Tegul jam Dievas sutei
kia ilgą gyvenimą ir svei- 

I katos darbuotis lietuvių 
į tarpe.

Paukštelis
PRIERAŠAS: Dėkojame 

kun. P. Laumakiui už taip 
nuoširdų “Darbininko” rė
mimą ir linkime naujoje 
vietoje Dievo palaimos. 
Taipgi prašome ir naujoje 
vietoje paraginti lietuvius 
katalikus užsiprenumeruo
ti “Darbininką” ir jiems 
padėti spaudos platinimo 
ir rėmimo darbe.

:

PADĖKA

IŠGELBĖJO Iš BANDI
TŲ NELAISVĖS

__ i__ :
Charbinas — 60 valandų 

po to, kai buvo plėšikų pa
grobti, japonų jūros šau
liams, vieno japonų didvy
riško pasiaukojimo dėka, 
pavyko išgelbėti iš plėši
kų nelaisvės du amerikie
čius ir 7 japonus. Pagrob
tieji jau atvyko į Charbi- . 
ną. Pagrobtieji buvo plė
šikų nugabenti į salą Sun- 
gari upėje, kur buvo plėši
kų lindynė. Kitą rytą pier 
šikai belaisvius gabeno 
valtimis į kitą salą, kai 
belaisviai išgirdo japonų 
jūros šaulius šaukiant: 
“Kur jūs, japonai?” Ne 
vienas iš belaisvių nedrįso 
atsakyti, nes plėšikai laikę 
pakišę po norimis revolve
rius. Jūros šauliai jau bur 
vo besiiria šalin, kai •vie
nas iš belaisvių, japonas 
Kumetaro Murokami pa
šoko ir sušuko: “Japonai 
čia”. Kitą akimirksnį Mu- 
rakami pavirto kraujais 1 
apsipylęs. Į jį buvo palei
sti du šūviai: vienas jį su
žeidė į smakrą, kitas i 
ranką. Netikėtas šūkis ir 
revolverio šūviai išg 
pačius banditus, ir jie su
šoko į vandenį. Išgelbėję 
belaisvius, japonų jūros 
šauliai puolė plėšikus. Per 
susirėmimą 40 plėšikų bu
vo užmušta ar sužeista.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys reiškia savo nuo
širdžiausią padėką vi
siems, kurie pardavinėjo 
Koplyčios ir Našlaityno 
naudar. , Sunku yra pažy- 

! mėti visų pardavinėtojų 
I vardus, bet Visagalis Die
vas užrašė juos savo Šir- 

I dyje ir Jis savo laiku atly
gins visiems.

Dėkų tariame ir tiems, 
kurie pirko tikietus ir to
kiu būdu prisidėjo prie di
dinimo pelno. Ypatingą 
padėką reiškiame gerb. M. 
Hilmoniutei iš So. Boston, 
Mass., ir Malinauskaitei iš 
Cambridge, Mass., kurios 
taip uoliai darbavosi par
davinėjime šiuos tikietus. 
Lai Jėzus Nukryžiuotas 
dėl kurio garbės šie gero

Juozas Jančiulis 
Juozas Jančiulis, 

seph Yanchulis), irgi 
sižymėjo savo gabumais 
sportuose. Shenandoah’o 
viešąją mokyklą belanky
damas pasižymėjo foot
ball’e kaip “centre”, ir bai
gė mokyklą kaip raidinis 
sportininkas.

Shenandoah’e pabaigęs
įmoksią, įstojo į Katalikų 
I Universitetą kartu su Juo
zu Antanavičium. Pirmą

/ 

(Jo- 
pa-

Iš Jurgiečių Padangės
Teko sužinoti, kad 17 d. 

rugsėjo, kunigui Ignui 
Zimbliui, Šv. Jurgio par. 
klebonui sukako lygiai 50 
metų nuo dienos Jo gimi
mo. Reikale Jo pagerbimo, 
Jo 25 metų kunigavimo 
sukaktuvių proga, sekma
dienį 16-tą rugsėjo ir vėl 
įvyko susirinkimas Jo gėr- 
bėjų, Švento Jurgio par. 
svetainėje. Nutarta Lietu
vių Muzikalėje svetainėje 
suruošti puikią puotą — 
bankietą, Šokių Vakarėlį ra plačiai žinoma dėl jos tikisi gauti vietas tyme, 
dėl jaunimo ir viską, kas. nepaprastų gabumų muzi- j Kaip ir Shenandoah’e, taip

HH

• •

1 M

I Mokslas — galybė.
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TYLUS PROTESTAS

vyrų, moterų,

Meksikos miesto katali
kai suorganizavo taip va
dinamą “tylų protestą” 
prieš bedieviškos vyriau
sybės žygius. Susirinko a- 
pie 30 tūkstančių žmonių, 
įvairių rūšių luomų ir pro
fesijų
studentų ir visokių darbi
ninkų — ir tylomis ėjo 
miesto gatvėmis. Policija 
nežinojo, kaip su jais pasi
elgti. Visokiais būdais 
trukdė tą iškilmingą ir ty
lią procesiją, naudojo net 
ašarų bombas, bet nieku 
gyvu neįstengė demons
trantų išsklaidyti. Ta tyli, 
iškilminga milžiniškos mi
nios eisena tiesiog skleidė 
paniką į milicijantų eiles. 
Šaudyti demonstrantų jie 
neišdrįso. Vyriausybė mė
gino į tai reaguoti kitokiu 
būdu. Ant rytojaus val
džios agentai suorganiza
vo kontrdemonstraci j ą, 
kurios tikslas buvo
reikšti valdančiajai revo- 
liucijonierių partijai išti
kimybę. Bet išėjo fiaseo. 
Susirinko apie 400 moterų 
— valdžios įstaigų darbi
ninkių ir tas būrelis triuk
šmingai perėjo miesto gat
vėmis. Buvo prieškatali- 
kiškų kalbų ir grūmojimų 
kontrevoliucijonieriams. 
Tuo viskas ir užsibaigė.

Ta Meksikos katalikų 
“tylos eisena” primena pa
našią demonstraciją Mas-

kvoje sausio mėn. 28 die
ną 1918 m., taip vadinama 
“kryžiaus eiseną.” Tuomet 
tikintieji rusai buvo be
baigiu savo visatinį bažny
tinį sinodą ir tikybiniams 
jausmams išplėšti suorga
nizavo milžinišką procesi
ją Maskvos gatvėse. Ap
skaičiuojama, kad dalyva
vo arti milijono žmonių. 
Kuomet naujai išrinktasis 
patriarcha Tichonas šlaks
tė minią švęstu vandeniu, 
tai net raudonarmiečiai, 
kurie valandą, prieš tai 
buvo betarškinę iš kul
kosvaidžių į Maskvos gy
ventojus, klaupėsi ir žeg
nojosi^ Nieks neišdrįso 
stabdyti tos milžiniškos ei
senos. Komisarai kaž kur 
dingo. Bolševikus apėmė 
tikra panika. Jie aiškiai 
pamatė, prieš kokią galy
bę turįs kovoti. Ir netrū
kus jie pradėjo kovoti pa- 

pa- jęiu žiauriausiu būdu. Pro
cesijos buvo griežtai už
draustos, bažnyčios bei 
cerkvės uždaromos, dva
siškiai persekiojami, kalė- 
jami, žudomi. Bet tos žiau
rios priemonės tik stiprino 
rusų tikėjimą. Bolševikai 
pamatę, kad idėjos ginklu 
nenugalėsi. Jie sumanė pa
statyti idėją prieš idėją — 
bedievybę prieš tikėjimą. 
Bedievišką komunizmą jie 
padarė savo rūšies valsty
bine religija. Bet atrodo,

SPAUDOS
S. Lukoševičius.

REIKŠME
(Referatas, skaitytas LDS. 19-me Seime, rug
sėjo 24 d., 1934 m., Montello, Mass.)

Šiandieną pasaulio žmonija turi didelę 
spaudą, kuri žmonijos gyvenime labai svarbų 
vaidmenį vaidina, ir užima visur pirmą vietą.

.Senovėje, kada dar nebuvo išrasta spauda, 
pasaulio žmonija negalėjo taip plačiai raštu 
kaip šiandieną naudotis. Tada raštas buvo tik 
labai mažam žmonių skaičiui teprieinamas.

Pažvelgę į senovės laikų istoriją, randame, 
kad jau žiloje senovėje žmonės naudojosi raš
tu, kuris visai nebuvo panašus į dabartinį mū
sų rištą. Tą raštą šiandiena mokslas vadina je- 
rogliaitū.

Jį vartojo senovės Eigipto valstybės gy
ventojai kelis tūkstančius metų dar prieš Kris
taus gimimą.

Jie rašinėdavo tuo jerogliaitu arba žen
klais ant įvairių paminklų, ant akmeninių sie
nų, ant piramydžių ir ant papiro.

Taip p&t jie užrašinėdavo ant tam tikrų 
lentelių visokius istorinius įvykius, keliones, 
karalių viešpatavimą, karus ir visus kitokius 
dalykus.

Daug tūkstančių metų praėjo, bet tos len
telės iki šių dienų užsiliko ir yra laikomos laik- 
tašr ių pirtntakūnšis.

Vėliau, apie 49-tus metus prieš Kristaus 
gimimą, Romoje, G. J. Cezario laikais, visi tau
tos rimai buvo jau užrašinėjami ant tam 
tikrų ap'.ra’ėkt . lentelių k sinnciam; .

Koks Turi Būti Tikras 
Katalikas?

Šiandien daug kas norė
tų pasivadinti kataliku, 
bet iki tikrojo kataliko to
kiam dar yra' toli. Daug 
kas sakosi esąs katalikas, 
bet gyvenimas jokiu būdu 
nesutinka su kataliko var* 
du.

Todėl pažiūrėkime, ko 
reikia norint būti tikru 

kataliku.
Bažnyčia iš kiekvieno 

norinčio būti vaikeliu pir-. 
mučiausia reikalauja tikė
jimo. Kas nenori tikėti, 
tas negali būti kataliku. 
Jeigu jis vadintų save ka
taliku ir netikėtų, tai tik 
suvedžiotų žmones. Beto 
negali tikėti į tai kas jam 
patinka ir atmesti nepa
lankius sau dalykus ir į 
juos netikėti. Kas taip da
ro — nėra tikras katali
kas.

Tikras katalikas tikėda
mas turi stengtis pažinti 

■savo tikėjimą, nes kurį 
dalyką geriau pažįstame jį 
labiau pamėgstame, pamil- i praeityje buvo daug dva- 
stame. Geras katalikas tu-1sios galiūnų (šventųjų), 
ri gerai pažinti save iri 
Dievą, nes tų dviejų daly
kų geras pažinimas sudaro 
kiekvieno žmogaus pasau- 
’ižiūrą. Jau ir senovės iš
minčiai daug dėmesio krei
pė į tuos du dalykus ir a- 
pie tai kalbėjo.

Be to tikėjimas neturi 
būti vien proto pažintas, 
bet jis turi pereiti į visą 
žmogų, turi apimti žmo
gaus mintis ir darbus. Tik
ras katalikas ne vien tik 

įtiki, bet ir gyvena pagal 
tai ką jis tiki. Juk ne svar- 

Įbu suimti galvon visas ti- 
į kėjimo tiesas, nesvarbu 
jas žinoti, nes religija ne 
žinojimas, bet gyvenimas. 
Tikras katalikas kasdieni
nį savo gyvenimą turi

• v
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tvarkyti pagal tikėjimo 
tiesas. Geras katalikas 
kas kasdieniniame gyveni
me laikosi teisingumo, ar
timo meilės, nieko nenus
kriaus, nes tai jam drau
džia daryti tikėjimas.

Tikro kat. kiekvieną žo
dį, kiekvieną darbą lydi ti
kras, gilus tikėjimas. Ar
gi gali vadintis tikru kata
liku tas, kuris niekuomet 
neina bažnyčion ir nesimel 
džia? Suprantama, kad ne? 
Toks žmogus tik meluotų 
ir apgaudinėtų kitus. Tik 
toks žmogus bus tikru ka
taliku, kuris tikės ne vien 
protu, bet pilna širdimi ir 
visa siela. Tik toks žmo
gus yra vertas vadintis ti
kru kataliku.

Tikras katalikas turi pa
žinti Bažnyčią, nes ir mū
sų tautos himno žodžiai 
sako, kad iš praeities se
miame sau stiprybės, bet. 
deja, mes to nedarome. 
Užmirštame, kad mūsų

I

kad toji kova vargu beiš
eis bolševizmo naudai.

K.

todėl darbo per visus am
žius bus pakankamai. Ge
ras katalikas turi prisidė
ti prie Kristaus karalys
tės platinimo tikinčiųjų 
tarpe.

Be to, tikras katalikasI kariuomenės žygis į Vilnių 
priima visa tai ką Bažny-11920 m. rugpiūčio 26 d. ir 
čia pataria ir nepasitenki-' drauge Vilniaus Geležinio 
na vien tuo, kad tik nebū- • Fondo (VGF) diena. Ta 

proga bažnyčiose buvo at
laikytos iškilmingos pa
maldos, pasakyti pritaiky
ti pamokslai, skaitytos pa

kuriuos pažinti mums yra 
labai naudinga.

Tikras katalikas turi 
uoliai ' ir ištikimai ginti 
Kristaus reikalus. O tų 
reikalų yra be galo daug,

" 4.

Žygio į Vilnių Minėjimas
Sekmadienį, rugpiūčio 26 

d. visoje Lietuvoje buvo 
iškilmingai minimas mūsų

tų išmestas iš tikinčiųjų 
tarpo. Bendrai sakant, 

geras katalikas visame 
kame taikosi Bažnyčios 
dvasios ir minties.

Nes nedidelė yra nauda iš.------ c---------- * -----------
to, kad priimsi vien šaltas kų krauju. Reikalaukime 
tiesas, o pati gyvybė, pati įtraukti.
dvasia liks tau svetima, prieš fašistus ir komunis- 
Tada tu būsi, anot vieno tus, kurie ginklu pavergę 
rašytojo, šaltu paminklu, darbininkus ir juos priver- 
bet ne linksma gėlele, kuri te tarnauti budeliams ko- 
lygiai patinka ir vaikui ir munistams ir fašistams, 
vyrui. Taigi būtina yra 
persiimti Bažnyčios dva 
šia, kuri gaivintų mūsų 
darbus ir mintis — tai tik
rojo kataliko žymė.

Tikras katalikas yra 
tas, kuris gerai supranta 
savo tikėjimą ir gyvenime 
visuomet jį vykdo. Kaip 
tikru pinigu vadiname tik 
tą, kurio visos dalelės yra 
tikros, o nepadirbtos, 

taip tikruoju kataliku 
tegalime pavadinti tik
tai tą, kuris visais savo 
žodžiais ir darbais išpa
žįsta pilną Kristaus 

mokslą.
V. Mankeliunas

“M. L.”

Komunistai Prieš
Karą ir Fašizmą

i ___________________

Amerikos komunistai Jis. Ten bolševikų komisą, 
Chicagon važiuoja protes
tuoti prieš karą ir fašiz
mą. Na, mes pridėsime, 
kad protestantai protes
tuotų ir prieš komunizmą, 
nes fašistai ir komunistai 
yra didžiausi karo šalinin
kai; labiausiai apsigin
klavę. Kaip fašistai, taip 
ir komunistai laiko paver
gę darbininkus ginklu. 
Šiandien Rusija yra la
biausiai apsiginklavusi ša-

provincijas valdininkams, kad jie perskaitę nu
sirašytų ir siųstų jas toliau.

Nuo 44-tų metų prieš Kristaus gimimą 
Romos senatas jau išleisdavo parašytus proto
kolus, prie kurių pridėdavo įvairias žinias iš Į 
visuomenės gyvenimo, iš karų ir kitokius įvy
kius. Tuos leidinius romėnai vadindavo: “Actą 
diurna publica populi romani”, kas lietuviškai 
reiškia: “Romėnų tautos vieši dienos įvykiai”.

Taip pat senovės raštuose mes randame, 
| kad po Kristaus gimimo, 618-tų ir 905-tų metų 
^laikotarpyje, Kinijoj, Pekine, jau ėjo leidinys 
vardu “King-pao” kiekvieną dieną, išskiriant 
šventes, kuriame tilpdavo imperatoriaus įsaky
mai, tarybos nutarimai, sprendimai ir visos ki
tos žinios.

Toliau, beskaitydami Europos istoriją ran
dame, kad viduramžių pabaigoje po Europą ke
liaudavo dainininkai, kurie apdainuodavo žmo
nėms visokius įvykius, papasakodavo įvairias 
naujienas ir tuo patenkindavo tų laikų žmones.

Tokių dainininkų nemažai turėjo ir mūsų 
; lietuvių tauta, kuriuos vadindavo vaidylomis.

Kuomet 1450 metais Jonas Gutenbergas 
Į išrado spaudą, Europos dainininkai^ savo dai- 
1 nas pradėjo spausdinti ant tam tikrų lapelių ir 
i skleisti juos tarp žmonių.

Panašiais lapeliais datig pasinaudojo ir M. 
. Liuteris savo idėjoms Vokietijoj išplatinti ir 
į atitraukti daug žmonių nuo Katalikų Bažny
čios.

| z Apie vidurį šešiolikto šimtmečio jau pasi
rodė ir pirmieji laikraščiai, kurie tdli gražu ne
buvo panašūs į dabartinius mūsų laikraščius: 
jų antraštės labai ilgos, turinys sausas, neįvai
rus, parašytas be žurnalistinio sugebėjimo.

Devyniolikto šimtmečio pradžioje pasirodė

kurie permirkę darbiniu.

Protestuokime

“P. B.” išspausdino štai 
kokį patarimą visiems 
protestantams prieš karą, 
fašizmą ir komunizmą:

EKSTRA TELEGRAMOS 
Jei kas nori vengti karo, 
Tegu štai kq. tuoj padaro: 
Tegu stengias, kad jo kerštas 
I paviršių nesiveržtų.
Turi tuoj darban jnykti 
Suvaldyti savo pykti!
Turi reformuoti vidų 
Ir iš ten išleist pavydų, 
žodžiu, visi gerai žino, 
Turi sąžinė būt gryna! 
Broliai, ne akis už akį...
Bet kaip Kristus mums įsakė— 
Aukso raidėm tatai tviska — 
Dievo meilė — viršum visko! 
Artimą mylėti turim, t 
Kaip save! štai taikon durys i 
Kai mes pripažinsim drąsiai, 
Kad mums lygios visos rasės, 
Karo nebijosim nuolat.
Taika bus tvirta kaip uola!

Tai graži, turininga ir 
priimtina rezoliucija vi
siems, kurie trokšta pa
sauly taikos. Bet ar ji bus 
priimtina važiuojantiems 
į kongresą kovai prieš ka
rą ir fašizmą? Labai abe
jojame, nes atsišaukime 
nėra nei žodelio kovai 
prieš komunizmą, kurio 
vykdintojai praliejo daug 
daugiau nekaltų žmonių 
kraujo, negu visus fašis
tus sudėjus į krūvą.

Važiuokime kongresan 
tik tada, kai to kongreso

rai savo ištikimuosius yra 
taip išmokslinę vartoti 
ginklą, kad jie žymiai pra
lenkia ir kruvinąjį fašistą 
Hitlerį.

Prieš karą, fašizmą ir 
komunizmą turime visi 
susipratę darbininkai pro
testuoti, ir protestuojame. (
Komunistų šaukiamo kon-' dienotvarkėn bus įtraukta 
greso dienotvarkėje nėra kovą prieš komunizmą, 
įtraukta protestas prieš kuris atnešė vergiją Rusi- 
raudonuosius komunistus, jos darbininkams.

jau ir mūsų lietuvių laikraštukai, leidžiami 
Prūsų Lietuvoje, Karaliaučiuje ir kituose mies
tuose, kurių vyriausias tikslas buvo platinti 
protestantų tikėjimą Prūsų lietuvių tarpe, ža
dinti lietuvių tautinį susipratimą ir ginti lietu
vių reikalus.

Apie devyniolikto šimtmečio pabaigą, tie 
laikraščiai kėlė Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
vienybės idėjas ir buvo kupini tėvynės meilės 
žadinamų jausmų.

Tuo laiku, kada jau Prūsų Lietuvoje buvo 
leidžiama keliatas lietuviškų laikraščių, Di
džioje Lietuvoje nuo 1883 metų irgi jau pasiro
dė mūsų tautos laikraščiai. Pirmiausia “Auš
ra”, paskui “Šviesa”, “Varpas”, “Ūkininkas”, 
“Žemaičių ir Lietuvių Apžvalga”, “Tėvynės 
Sargas”, “Kryžius” ir kiti, kurie buvo spausdi
nami Prūsų Lietuvoje ir knygnešių gabenami 
slapta per rubežių ir platinami Didžioje Lietu
voje.

Šitų visų laikraščių tikslas buvo sužadinti 
atsidavimą savo tėvynei, prikelti lietuvius iš 
dvasinio ir tautinio miego ir paskatinti visus į 
darbą dėl savo tėvynės, dėl tautos, dėl tikybos 
ir bažnyčios labo — gerovės.

Drąsiai jie žadino lietuvių tautą iŠ miego 
ir gynė lietuvių reikalus.

1904 metais gegužės mėn, 7 dieną panaiki
nus Didžioje Lietuvoje spaudos draudimą, lie
tuvių laikraščių leidimas buvo perkeltas į Vil
nių, kur jau be baimės ir be persekiojimo lietu- 

j viai galėjo laisvai spausdinti savo laikraščius 
it juos platinti. ’ .' \ ■ / V

Laikui bėgant ir keičiantis žmonių gyveni- 
j mo sąlygoms, daugelis mūsų brolių lietuvių bu- 
Ivo priversti nelemto gyvenimo likimo apleisti 
mylimą savo tėvų šalį — gimtąją Lietuvos že

jau iš pat ryto 
tautinėmis vė- 

šeštadienį Karo 
buvo iškilmin- .

skaitos, pranešimai, pla- 
tinti Vilniaus pasai ir žen
kleliai.

Kaunas 
pasipuošė 
liavomis. 
Muziejuje
gai pagerbti mirusieji dėl 
Lietuvos laisvės ir ta pro
ga ypač prisiminti kovoto
jai už pagrobtąją sostinę. 
Ant paminklo buvo uždė
tas vainikas, skambinta 
Laisvės varpu, kad jo gau
dimas primintų visiems 
lietuviams tą didįjį tautos 
siekimą — atvaduoti pa
vergtuosius kraštus su so
stine Vilnium.

Bazilikoje pamaldas at
laikė kan. Byla, o pamoks
lą pasakė kun. Chomskis. 
Pamaldose dalyvavo vy
riausybės nariai, diploma
tai, kariuomenės vadovy
bė, VVS ir VGF vadovy
bės, įgulos karininkai, au
kštieji valdininkai, įvai
rios organizacijos, kurios 
po pamaldų drauge su ka
riuomenės dalimis pro vy
riausybę pradefiliavo, ir! 
šiaip apsčiai žmonių. Pro
cesija baigėsi prie Įgulos 
bažnyčios, kur organizaci
jos išsiskirstė.

Vakare įspūdingas minė
jimas buvo Valst. Teatre. 
Į jį atsilankė Resp. Prezi
dentas, vyriausybės na
riai, veteranai veikėjai, 
Vilniaus kovotojai, kari
ninkai, valdininkai ir k. Į- 
žangos žodį pasakė žymu
sis VGF darbuotojas, prof- 
kan. F. Kemėšis, o prane
šimą padarė direktorius 
dr. A. Juška. Koncertinėj 
daly dalyvavo operos cho
ras, orkestras, diriguoja
mas p. Tallat - Kelpšos ir 
solistai. Iškilmės buvo 
transliuojamos per radio.

1

Varšuva — Praneša, kad 
Gordon Bennett 22 meti
nėse balunų lenktynėse 
Lenkijos balunistai laimė
jo pirmą, antrą ir gal tre- 

1 čią vietą. į

mę ir keliauti į platųjį pasaulį, per didelius 
vandenynus, į svetimus kraštus, į tolimas ša
lis sau laimės ir naujo gyvenimo ieškoti.

Daugelis lietuvių prieš kokias 60 ar 70 de
šimtis metų atvyko čia į Jungtines Amerikos 
Valstybes, laimės ieškoti.

Jie čia atvykę nerado nei aukso, nei sidab
ro kalnų, nei turto prikrautų kalnų, bet rado 
tiktai skurdą, vargą, nelaimes, nepalankias 
jiems gyvenimo aplinkybes, sunkų darbą, biau- 
rias jo sąlygas ir svetimą, nesuprantamą jiems 
kalbą. <

I

Jie daug čia vargo, skurdo ir kentėjo, kad 
galėtų sau šiokį tokį pragyvenimą padarytų 
kad nereikėtų badu mirti.

• Pagaliau, tarp svetimųjų begyvendami, 
pamatė, kad išsisklaidžius gyvenimas nekoks, 
pradėjo organizuotis, kurti įvairias draugijas, 
steigti parapijas, savo centrus ir net laikraš* 
čius lietuvių kalba leisti.

Pirmutinis Amerikoje lietuvių laikraštis 
pasirodė 1879 metais vardu — “Lietuviška Ga- 
zieta”. Už kelių metų vėliau išėjo “Unija” 
“Lietuviškas Balsas0, “Vienybė”, “Lietuva”, 
“Katalikas”, “žvaigždė” ir daugelis kitų.

Šiandiena, praslinkus kelioms dešimtims 
metų, nuo mūsų apsigyvenimo šioje šalyje, dė
ka gyvuojančiai laisvei šioje šalyje, mes turi
me daugybę laikraščių, knygų ir kitokių leidi
nių, bet jie visi yra ne vienos krypties, ne vie
nų pažiūrų, ne vienam tikslui tarnauja, ir rei
kia, deja, su širdgėla pasakyti, kad daugelis 
mūsų lietuviškų laikraščių svetimiems “po
nams” tarnauja; jiems nerūpi lietuvių tauta, 
jos gerovė ir reikalai. Jų leidėjams nerūpi lie
tuvių darbininke gyvenimas, .jų darbas ir jų 
sąlygos. Jiems tik svetimi “pyragai” kvepia ifi

4
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BLAIVININKŲ SVSTVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
pirm., 423 Wlnsdor St, Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Mankus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt; 
T Mott St., Worcestef, Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Common- 
wealth Avė., Worcester, Mass.; M. Urmonienč ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Gerą knygą galime prilyginti į mokytoją, Į 
kuris mus moko, bet užmokesties nereikalauja, ■ 
ir kada tik pas jį ateisi, jo miegančio nerasi. : 
Jis visuomet tavęs laukia. Kada tik jo paklau- j

Penktadienis, Rugsėjo 28 d., 1934
■

Atsišaukimas j Blaivininkų 
Kuopas ir Rėmėjus.

Gyvename sunkius de
presijos laikus. Žmonės, 
gyvenimo sąlygomis nepa
tenkinti, ryžtasi kiek galė
dami įgyti pakenčiames- 
nių gyvenimo aplinkybių. 
Kyla visokeriopi streikai 
ir nesusipratimai. Darbi
ninkas ir darbdavys sten
giasi prieiti prie galutinų 
išvadų, susitarimo.

Ne tik finansinė ar me
džiaginė žmonių padėtis 
kenčia nupuolimą, bet 
dvasia taipgi atjaučia re
presiją. Todėl čia grūmoja 
didesnis pavojus. Prohibi- 
ciją panaikinus, šalį užlie
jo beribė svaiginančių gė
rimų jūra, kuri besaike 
pagirdžiusi žmones, veda 
juos prie visokių nelaimių.

Blaivybės dirva todėl la
bai plati; daug kas čia nu
veiktina. Šiai laikais, kaip 
niekuomet pirmiau, reika
linga plėsti blaivybės idė
ją ir sulaikyti tą minią, 
kuri “visom keturiom” at
sidavusi pragaištingai gir- 
tuoklybės nedorybei.

Šį veikimą galima ge
riausiai vesti per spaudą, 
kuri paskesniaisiais am
žiais tapo galingiausiu vi
suomenės bei idėjos įran
kiu. Spausdintas žodis yra 
lyg stiprus, neperlaužia- 
mas ryšis, kuris palaiko 
santykius tarp kurio bent 
veikimo talkininkus. Per 
spaudą blaivininkams pa
togiausia proga vesti blai
vybės veikimą, sėti blai
vaus gyvenimo bei susitu
rėjimo sėklą.

Blaivininkai turi nuosa
vą “Blaivybės Dirva” ir 
tuomi turi geros progos 
josios nuopelnais pasinau
doti. Šiuomi tat, kviečiu 
visas blaivininkų kuopas 
rašinėti “Blaivybės Dir
vai” savo veikimo žinias. 
Kurie išgalite, parašykite 
straipsnius blaivybės rei
kalais. Darau ypatingą at
sišaukimą į kuopų pirmi
ninkus, kurie malonėtų šį 
reikalą nuodugniai pavesti j 
savo narių dėmesiui. Pra
šau ir nuoširdžiai kviečiu

lietuvius gydytojus stoti! 
taipgi į talką, nęs jie ge
riausiai supranta alkolio 
žalą bei pavojų, todėl ir 
geriausiai gali žmonėms 
perspėti šių mirtingų nuo
dų išsigelbėti. ,' .

Tat, vėl nuoširdžiai kvie
čiu ir prašau ^laivininkų 
kuopų bei gerbiamų gydy
tojų tapti šio svarbaus 
darbo talkininkais. Pasi
rūpinkime, kad “Blaivy
bės Dirva” būtų tokia ko
kia priderėtų būti ir kad 
jos turininga įtalpa galėtų 
įtikinti ir neblaivininkams 
įrodytų prie kokių nelai
mių bei prakeikimo veda 
alkolio ar kitų svaiginan
čių gėrimų vartojimas.

“Blaivybės Dirvai’* raš
tus meldžiu siųsti adresu, 
A. Miciūnas, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

A. Miciūnas, 
“Blaivybės Dirvos” Re

daktorius.

Vilniaus Vadavimo Akcijos 
Komitetams

Šių metų “Spalių 9 diena** 
jau čia pat.

Jau keturiolikti metai, 
kaip lietuviškas Vilniaus 
kraštas kenčia lenkų jun
gą. Pilsudskis, laužyda
mas Suvalkų Sutartį ir 
grobdamas Vilnių gen. L. 
Želigovskis durtuvais, pa
sakęs: “Wilno moję” (Vil
nius mano) . Pirmiau ir y- 
pač šią vasarą paaiškėjo, 
kad ponas Pilsudskis už-

Kaip Lietuvos Blaivinin
kai Girdo Savo Svečius — 

Kongresantus

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos
r ,, .T „ . ~

Nuo rugpiūčio 26 d. Te- teikia Aukščiausis Tėvui 
vas J. Bružikas, S. J. vėl Bružikui sveikatos ir ilge 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas
darbas jam sekasi. Tai ti- Spalių 22 iki 28, 
kras Bažnyčios Vadas ir zuit Novitiate, Wernersvi- 
spaudos apaštalas. Tesu- lie, Pa.

gyvenimo.
Tėvo J. Bružiko Misijos 

įvyks šiose parapijose:
Spalių 1 iki 7, — 12259 

Emerald Avė., Chicago, 
m.

Spalių 8 iki 21, — 614 
W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa.

Tikras Blaivininkas tu
ri visuomet budėti. Ant i 
kiekvieno žingsnio pasitai
ko progų, kuriose jam grę- 
sia pavojus ir kuriose rei
kia sumaningai pasielgti, 
idant sau ir kitiems žalos 
išvengus. Įvairiose vaišė
se, išvažiavimuose, paren
gimuose svečių tarpe mai- 
nomasi gėrimais, skamba 
stikleliai, todėl blaivinin
kui pridera savo abstinen
cija parodyti gerą pavyz
dį, nors kartais tai būtų 
koktu ar nesmagu.

Štai Lietuvoj nesenai į- 
vyko tautinis Lietuvių Eu
charistinis Kongresas, į 
kurį suvažiavo tūkstan
tinė žmonių - maldininkų 
minia. Apart viso, kongre- 
santai žinoma bus ištroš
kę, todėl L. K. Blaivininkų 
Draugija susirūpino kuo
mi kongresantus pagirdy
ti. Jau iš anksto pasikvie
tė kitų draugijų bei orga
nizacijų narius į talką. L. 
K. Blaivininkų Draugija I

šiuomi turėjo mintyj ne 
tik kongresantus pagirdy
ti, bet dar daugiau — pa
mokyti.

Kai tik prinoko ruBar- 
bai, ėmė iš jų spausti sul
tis. Iš karto, žmonės jų pa
ragavę sutraukė kaktą. 
“Barščiai”, kiekvienas sa
kė, “rūgščios ir baisiai ne
skanios”. Tačiau blaivinin
kai išrado paslaptis, ir 
šias sultis taip sutaisė, 
kad pasidarė neblogas gė
rimas. Sumaišė rubarbų 
sultis su braškių sultimis, 
pridėjo tam tikrą cukraus 
ir vaudens dalį ir išėjo ge
ras gėrimas, kuris nešau
dė ir gerai gaivino.

Sulčių gėrimas pasirodė 
kongresantams labai pa
tinkamas. Buvo žinoma ir 
kitų gėrimų, tačiau pir
miausia reikalauta sulčių 
gėrimo. Didžiausieji ru
barbų augintojai pritrūko 
rūbarbų. Visi buvo Kon
gresui supirkta. Jie dabar 
patyrė, kad verta daugiau 
auginti.

Taip Lietuvos padangėj 
pirmą kartą pasirodė ši
toks gėrimas. Eucharisti
nio Kongreso dalyviai jo 
ragavo. Lietuvos Blaivi
ninkai savo tautiečiams 
prirodė, kad galima labai 
lengvai apseiti be alkoli- 
nių gėrimų ir paprastomis 
rūbarbų sultimis geriau 
atsigaivinti kaip kad ko
kiu svaiginančiu gėrimu.

. . Autas

grobė Vilnių tam, kad jį 
išmainyti į Lietuvos uniją 
su Lenkija.

Paaiškėjo ir kitas fak
tas, kad visas pasaulis ži
no Vilnių esant Lietuvos 
tikrąją sostine ir todėl 
niekas Vilniaus rimtai ne
ketina lenkams pripažinti.

Net ir didžiosios valsty
bės, kurios 1923 metais 
pasirašė “garsųjį” Amba
sadorių Konferencijos nu
tarimą Lenkijos sienų 
klausimu, dabar Lenkijai 
nurodinėja, kad ji privalo 
atitaisyti Lietuvai 1920 
metais padarytą skriaudą. 
Prancūzija ir Rusija stip
riai spaudžia Lenkiją dė
tis prie Europos žiemių — 
rytų taikos sutarties pas- 
sirašymo. Bet Lenkija tai- 
koš netrokšta ir bevelija 
spekuliuoti pono Hitlerio 
sudrumstame Europos o- 
re. Lenkija drįsta net kra
tytis prancūzų draugingu
mo ir dėtis Hitlerio pagal
bininke tam, kad karo pa
galba išplėsti savo ribas 
kaimynų sąskaiton.

Ir lenkai per Vilniaus ra
dio nesenai akiplėšiškai 
pareiškė, kad “Vilniaus 
Lietuvai negrąžins nieka
dos”. Taip, mes lietuviai

Šiuo metu nepriklauso* 
lenkai, litvino Pilsudskio moję Lietuvoje yra nepilni 
valdomi, geruoju Vilniaus 3 milijonai gyventojų. Lie^ 

tuviai sudaro 84%'. Mies-’. 
tuose gyvena apie 15%£ 
bendrų gyventojų skai* . 
čiaus, miesteliuose - 8,3%\,w. 
O kaimuose apie T7%\_ 
Kaimuose 91% gyventojų 
yra lietuviai, gi miestuose^, 
lietuviai sudaro tik 57%/! 
Gyventojų skaičiaus at* 
žvilgiu Lietuva didesnė už~ 
kitas 11 Europos valsty* į 
bių, tarp kitų ir už savd ’ 
artimiausius kaim y n u s «• 
Latviją ir Estiją.

Lietuvoje moterų yra 
daug daugiau, negu vyrų. 
Mirimų skaičius neperdi* 
džiausiąs, nors kaimo są
lygos šiandien sveikatin
gumo atžvilgiu dar nela- 

' bai kokios. Kasmet Lietu*

Lietuvai negrąžins, nes jų 
politiškai protas yra apte
męs nuo jiems įgimto im
perializmo, unijos ir hitle- 
rizmo. Bet politiško Euro
pos gyvenimo apystovos 
gali lenkus priversti Vil
nių Lietuvai grąžinti ir lie
tuviams yra privalu būti 
pasiruošiusięms toki a m 
momentui.

Todėl ir per šią ateinan
čių “9 spalių dieną”, eida
mi iš vieno su “Vilniui Va
duoti Sąjunga” ir “Vil
niaus Geležiniu Fondu” 
Kaune ir (Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacija A- 
merikoje. Red.) visi mes 
lietuviai pasirodykime: te
gul kiekvienas čia veikian-

pasirūpina sukviesti visą 
savo apylinkę į “9 spalių 
dienos” minėjimą, — visi 
kas jau turi Vilniaus pa
sus privalo tam padirbėti, 
visi kas dar neturi — nu
sipirkime po Vilniaus pa
są, sušelpkime vargstan
čius vilniečius ir pasakyki
me “proše panams”, kad 
“dėl Vilniaus amžiais dės 
galvas lietuvis”: Gedimi
no, Kęstučio, Vytauto ir 
Basanavičiaus Vilnius ne-

tis Vilniaus Akcijos K-tas V0J-e priaUga apie 35.000/
" gyventojų. L J

Į Lietuvos klimatas nėra- 
per daug šaltas, nei per— 
daug šiltas. Vasaromis čia A 
būna-apie 20 laipsnių šilu-,., 
mos, o žiemą maždaug, 
tiek pat šalčio. Atmosfe
ros arba vandens kritulių 
Lietuvoje vidutiniškai iš- • 
krinta kasmet apie 6 cen-j 
timetrus. Saulė per metus - 
vidutiniškai imant Lietu* .. 
voje šviečia 1774 valandas, •

Lietuvos žemės plotas 
turi viršum 80.000 kvadra
tinių kilometrų. Tačiau di
delę dalį Lietuvos žemių 
yra lenkai okupavę. Tai 
Vilniaus ir Vilniaus —Sei
nų kraštas. Dabartinės 
Lietuvos vyriausybės val
domos žemės ploto tėra 
55.659 kvadratiniai kilo
metrai, šiame skaičiuje ir 
autonomiškas Klaipėdos 
kraštas apima 2.417 kva
dratinių kilometrų.

Lietuvos Respublikos
sienos susiduria su Latvi- vija.

gali būti Pilsudskio, bet:01*"*“1"8“? saulės švie, 
tik suvienytos Lietuvos ■sos gauna liepos mėnuo <-• 
sostinė ‘[272 vai., o mažiausiai sau-* •

Lietuvos žmogus sio mėnu0 “ 40 blandų.
Lietuvos rubežiai jau ga

lutinai nustatyti su Latvi-* * 
ja ir Vokietija. Su Lenki
ja rubežių nustatymų 

ja, Sovietų Rusija, Lenki-, klausimo dabar negali bū* 
ja, ir Vokietija. Vakaruo- [ti, nes lenkai turi pagrobę 
se Lietuva prieina Baltijos trečdalį Lietuvos žemių, p 
jūrą, kurios ji valdo arti 
100 kilometrų. Nors žemės 
ploto atžvilgiu Lietuva y-i 
ra nedidelė valstybė, ta
čiau Europoje yra dar 13 
valstybių mažesnių už Lie
tuvą. Tai Estija, Danija, 
Šveicarija, Olandija, Bel
gija, Albanija, Europos 
Turkija, Dancigas, Ando
ra, Liuksenburgas, Mona
ko, Lichtenšteinas, ir Lat-

Lietuvos gyventojų na-*, 
turalinis judėjimas yra į*, 
vairus. Ankščiau nemažą 
dalis jų emigruodavo į ki* 
tas šalis. Tik kai ten radoi , 
tuos pačius vargus, o kar* 
tais net didesnius, tai da-1 
bar iš Lietuvos emigraciją 
yra labai nedidelė. Dabar; - 
daugiausiai emigruoja žy* — 
dai į Palestiną ir rusai f 
Pietų Ameriką ir Afriką/ 

Tsb.

koks tai žemiškas “rojus”, jau pragaru virtęs, 
dar vis jų vaidentuvėj vaidenas.

Jeigu mes šiandieną žvilgterėsime į spau
dą, tuoj pamatysime, kad spauda yra labai di
delė, galinga ir užima pasaulyje aukščiausią 
vietą. Kur armijos, didelės jėgos nepajėgia į- 
veikti, spauda ten įveikia. Ji nugali ir didžiau
sias armijas. Ji visą pasaulį valdo, visas tau
tas moko ir valdo.

Nors spauda yra didelė ir galinga, bet ji 
yra nevienoda. Ji yra dviejų rūšių: geroji spau
da ir blogoji.

f

Geroji spauda moko ir auklėja žmones bū
ti gerais, o blogoji — blogais. Kurią spaudą pa* 
sirinksi, toks ir pats patapsi: jei gerą — geras; 
jei blogą — blogas...

Geroji spauda yra panaši į žiūroną, kuris 
mūsų akims parodo nematomus -dangaus 
skliautuose esančius kūnus — žvaigždynus. 
Taip ir gera spauda mums pasako iš visų šalių, 
iš tolimiausių pasaulio kraštų įvairiausius 
žmonijos gyvenimo įvykius ir visokius atsiti
kimus.

Gera spauda, geras laikraštis ar knyga y- 
ra geriausias mūsų sielos penas, mūsų gyveni
mo draugas, mokytojas ir vadovas.

Gera spauda žmogų pamoko, nuliūdusį su
ramina, sužadina ir sustiprina žmogaus tikėji
mą, kelia dorybę ir yra jo gyvenimo vadovas, 
kuris jį vien tik tiesos ir doros keliais veda, 
neduodamas jam paklysti.

Gera spauda yra lyg koks stebuklingas 
tiltas, nutiestas per didelius, plačius ir neišma
tuojamus erdvius vandenynus, per kurį ateina 
mūsų aplankyti iš tolimiausių pasaulio kraštų 
galvočiai r patiekia rr/ums sav0 žinias.

Per jį ateina net ir tie galvočiai ir išmin
čiai, kurie jau labai senai, apleidę šį pasaulį, 
juoduose kapuose ilsisi, ir su mumis šnekasi, 
suteikdami mums savo brangių minčių, ir pa
reiškia savo sielos galybę.

Beskaitydami gerą spaudą, mes sužinome 
maždaug kas yra dangaus erdvėse, kas randasi 
jūrų gelmėse, kas yra žemės gilumoje, kas da
rosi tolimiausiuose pasaulio kraštuose.

Mums visa tai pasako ir praneša vien tik 
gera spauda.

Jei šiandieną griūva ministerių kabinetai, 
tarp tautų kyla visokie nesusipratimai ir ne
santaikos, visa tai yra spaudos darbas, nes ji 
išplėšė jiems pasitikėjimą, ji sukėlė žmonių 
tarpe nesutikimus.

Kur šiandieną įsigalėjo spauda, ten jokia 
jai priešinga valdžia negali turėti jokios jėgos. 
Todėl nėra nuostabu, kad kažkuriose valstybė
se, asmenys, pasigrobę į savo rankas valstybės 
vairą ir pasivadinę save tautos vadais, stengia
si visų pirmiausia suvaržyti spaudą jai laisvę, 
žiauriausiais būdais, aštriausiomis cenzūromis 
ir kitomis priemonėmis stengiasi priversti 
spaudą, kad ji tarnautų jų tikslams, jų no
rams, nes jie bijo, kad gera spauda neparody
tų jų valdiniams tikrojo jų siekio ir kad nepa
sakytų pasauliui, jų daromų klaidų, ir netei
singo elgimosi su savo valdiniais.

Šiandieną spauda neturi laisvės ir yra la
ibai suvaržyta Rusijoje, Vokietijoje, Lietuvoje 
I ir kažkuriose kitose valstybėse.

Jei kur spauda yra suvaržyta, tai reikia 
žinoti, kad ten nėra gero gyvenimo ir laisvės.

Geras laikraštis, galima sakyti, yra gyve
ninio veidrodis, kuriame atsispindi visas žmo
nijos gyvenimas, visi įvykiai bei atsitikimai.

si, jis tau atsakys ir tave pamokins. Jis nie
kuomet ant tavęs neužpyks. Jis niekuomet tau 
nesumeluos. Jei kuomet apsiriksi, jis tave neiš
juoks, bet tavo klaidą atitaisys.

Šimtus tūkstančių prilyginimų galime a- 
pie gerą spaudą surasti ir pasakyti.

Kiek gera spauda duoda žmonijai 
tiek blogoji spauda — blogo.

Tik pažiūrėkime ir panagrinėkime, kodėl 
šiandieną tarp žmonių verda kovos ir nesutiki
mai, tiek daug žmonių, pametę katalikų tikėji
mą, atsitraukdami nuo Dievo, nuo šventos Mo
tinos Bažnyčios, paskendę nedorybių ir ištvir- 

' kimo purve, tiek daug patapę netikinčiais, taip 
, daug paniekinę katalikų tikėjimą, Dievo įsaky
mus ir visą kas gera dora ir šventa. Juk, jie 
kadaise buvo geri, dori ir katalikai, bet juos 
tokiais padarė blogi ir bedieviški raštai. Visa 
tai atsitiko dėl to, kad jie skaitė daugumoje 
blogus raštus.

Kiekvienas geras katalikas ir susipratęs 
lietuvis privalo vien tik gerą spaudą, gerus 
raštus ir knygas skaityti, o visų kitų kurie y- 
ra blogi, kurie atsiduoda bedieviškumu, kiek 
galint vengti, nes blogi raštai, kuriuos žmogus 
skaito, ji pažeminu padaro gyvuliu, jo jausmų 
ir geidulių tarnu, atima visas nuo jo dorybes ir 
galų gale jį patį paskandina nedorybių ir tam

sybių purve, iš kurio atsikelti be Dievo pagel- 
bos, nėra galimybės.

Kiekvienas geras katalikas neprivalo rem* 
ti blogos ir bedieviškos spaudos, kuri žemina in 
šmeižia įvairiais būdais katalikus, jų vadus,’,. 
Bažnyčią ir dvasiškius. iT.

Kiekvienas katalikas, lietuvis, privalo,’/
i kiek galėdamas, skaityti, platinti ir remti tik % 
gerą ir katalikišką spaudą, kuri yra geriausias ' 
būdas su idėjos priešais bedieviais kovoti, nes ~ 
jei mūs bedieviai puola spaudą, tai mes irgi 
turime juos tokiu pat ginklu — spauda atrem* % 
ti. O

Mes turėjome daug seimų, seimelių, įvai* 
rių suvažiavimų kongresų ir susirinkimų, bef - 
tas viskas praėjo ir baigėsi. Praeis ir šitas mū*» 
sų seimas, kurio nutarimai ir rezoliucijos tik įį 
liks užrašyti. Vieni iš jų bus įkūnyti gyveni* 
man ir vykdomi, o kiti pasiliks knygų lapuosi / 

I užrašyti, kaip liudininkai mūsų veikimo ir dar* *| 
buotės. Bet yra kitas vienas didelis ir labai 
nuostabus seimas, kuris niekuomet nesibaigia*/; 
Tas seimas, tai yra mūsų katalikiška spauda,’ 
mūsų laikraščiai, prie kurių priklauso ir mūsų 
darbininkų organas “DARBININKAS”, ir yra! | 
šio seimo dalyvis. .f Š 1

Jau dvidešimtas metas, kaip jis mums tar< : 
nauja, nuolat lanko mūsų namus su įvairiomis J 
iš viso pasaulio žiniomis ir pranešimais, ir ap* 
rūpina mūsų reikalus. • /

Mums to neužtenka, mums reikia, kad 1 
“Darbininkas” lankytų kiekvieno lietuvio na* 
mus, kad jį skaitytų kiekvienas lietuvis, darbi* 
ninkas. I

Tad, brangūs brokai, lietuviai, garbingi 
šio seimo dalyviai, lai nuo šio 1; 
visų svarbiausias tikslas, kiek
gerą katalikišką spaudą, ją rem 
dais ir palaikyti!
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LDS. 19-tojo Seimo 
Vakaras

i' ' *-------------------------
* Rugsėjo 24 d. š. m., 8 va-i geras muzikas ir pianas jo 

t landą vakare, devyniolik- rankose rodos, kalbėjo sa- 
tojo seimo koncertas su vo balsais.
prakalbomis įvyko L. T. į Trečioji koncertinė dalis 
Namo svetainėje, Montel- buvo išpildyta Fr. Glee 
lo, Mass. Klubo vyrų choro suside-

~ i Žmonių prisirinko ne- dančio iš 20 asmenų. Jam 
perdaugiausiai. Lietingas vadovavo p. P. Petraitis, 
oras, sutrukdė daugumą ir \ Sudainavo:— Per nakte- 
tik entuziastingi prieteliai lę šokau... — Pupos 
nugalėję gamtos apsiniau-1 dar vieną... 
kusį veidą atėjo išgirsti _ 
lietuviškos darbininkiškos ras tai čia augusio jauni- 
dainos, ir išgirsti, kokios 
terspektyvos darbininkų1 klausyti prie šio choro, 

ovos lauke už būvį.
Scenoje pirmieji pasiro

do Šv. Roko par. choras, 
vadovaujant varg. p. P. 
Petraičiui.

Akomponuoja p. Rapolas 
Juška, So. Bostono Šv. 
Petro par. vargoninkas.

Sudainuoja: a) Užtrau
kime jaunime... b) ’Dar 
gaideliai negiedojo... c) 
"Sveikas drūtas... ir d) Gie
da gaideliai...

Dainelės gražios, judi
nančios širdies pasiilgimo 

gausmus prie tėvų krašto. 
Paskutinioji dainelė bene 
buvo jausmingiausia ir 
maloniausiai sudainuota.

Antroji koncertinė dalis 
buvo išpildyta artisto p. 
P. Petraičio, Šv. Roko par. 
vargoninko. Sudainavo 4 
daineles:

a) Tu graži..., b) Aš ar.t 
žirgelio..., c) Oi kas., ir d) 
JBernužėli nesvoliok...

Ponas P. Petraitis: su
dainavo labai gražiai, 
tikrųjų tokio dainininko 
jfrialonu klausytis. Publika 
.gėrėjosi jo dainavimu ir 
jam karštai dėkojo aplo
dismentais. Jam akompo- 
navo p. R. Juška. Jis yra

I

Iš-

. v

tas? Taip ar ne, teatsako vadinamas ‘Weenie Roast’. 
ALTASS valdyba su p. 
Grigaičiu, pasirašusiu su
tartį su p. James’u ir su p.
Įeit. Vaitkų?

ALTASS Valdyba turi 
paskelbti viešai arba iš
siuntinėti organizacijoms, 
draugijoms ir redakcijoms 
sutarties su p. Vaitkum ko 
pijąs. Kaip apyskaitos, 30 d. 
taip ir sutarties turinys vyksta ŪKININKŲ PIK- 
turi būti žinomas aukoto- NIKAS. Iš vakaro įvyks 
jams. Reikalaujame ir rei- šokiai. Bus daug įvairumo 
kalaukite visi. Gana kome- Į valgiuose, gėrimuose ir tps 
d i jų, gana pasityčiojimų 
iš visuomenės. P-nai socia
listai mano, kad kaip jie 
išaikvojo Šelpimo fondo 
pinigus, nepaskelbę apys
kaitų visuomenei, taip jie 
išaikvos antrojo skridimo 
aukas nepaskelbia visuo
menei.

ir kviečia didį darbininkų 
prietelį, Providence lietu
vių par. kleboną kun. J. 
Vaitekūną kalbėti;

Kalba
Lietuvių Katalikų Darbi

ninkų Sąjungos ir bendrai 
darbininkų reikalais kalba 
įžymus darbininkų priete- 
is kun. J. Vaitekūnas, 
Providence lietuvių par. 
klebonas.

Jo kalba buvo įdomi ir 
darbininkiška. Kalbėtojas 
padarė apžvalgą, kaip Ru
sijos prieškarinis biuro
kratizmas prirengė dirvą 
socializmui; priminė po
piežių enciklikas, kurios 
aiškino darbininkų klausi
mus ; kaip kenksmingas 
yra despotizmas, kokioj 
formoj jis nepasireikštu: 
komunizmo, fašizmo ar tai 
imperializmo. Nu rodė, 
kaip klaidingai sutvarkyta 
toji valdžios sistema, kuri 
aptempia vienu kailiu — 
valdžią ir valstybę, kaip 
kad praktikuoja komunis
tai ir fašistai.

Kalbėtojas prirodė, kad 
vien materialistinis rūpes
tis negali patenkinti žmo
gaus, nes jau pati komuni
zmo eksperimentali š k a 
Rusija parodė, kad per 17 j 
metų ne tik neprieita prie 
žadamo “rojaus”, bet dar
bininkai dar labiau paver
gti.

Kalbėtojas karštai rėmė 
darbininkiją susirūpinti 
savo spauda. Nes sava 
spauda veda prie kovos 
laimėjimo. Pavyzdžiui, ka
pitalistinė spauda, kilus 
streikui, tuojaus šaukia, 
kad visuomenė nepritaria 
darbininkams, kaip tuo 
tarpu begėdiškai meluoja. 
O darbininkai, neskaityda
mi ir neremdami savosios 
spaudos, neturi iš kur pa
sisemti tikrų žinių apie sa
vo kovos reikalus. Taipgi 
ragino darbininkus rašy
tis prie LDS. ir skaityti- 
organą “Darbininką” iš 
kurio gauti tikras žinias 
ir per jį eiti prie platesnio 
organizavimosi. Kaip lie
tuviams darbininkams, 
taip ir kitų tautų, reikia 
paimti spaudą į savo ran
kas. o tuomet jiems pa
lankiai kalbės ir visuome
nė, nes jie diktuos savo 
reikalavimus ir su jais bus 
visuomet laimėjimas.

Kalbėtojas priminė, kad 
apakintas - kapitalizmas 
griežtai kovoja prieš dar
bininkus. Vienuoliką mili
jonų darbininkų tik šioje 
šalyje yra palaikomi lab
darybės įstaigų. Kapitalis
tas, išmetęs darbininką iš 
darbo gaudamas tūkstan
tinį nuošimtį savo biznio, 
neatsižvelgia į darbinin
ko skurdą. Čia turi įsikiš
ti krašto valdžia ir teisin
gai padalinti pelną. Virš
pelnis turi eiti į darbinin
kų apdraudos kasą, iš kur 
būtų mokama bedarbiams. 
Turi būti darbininkų teis
mai, iškilus nesusiprati
mams streiko lauke. Gi vi
skas privalo būti pagrįsta 
Bažnyčios mokslu, nes be 
Kristaus idėjos nebus tei
singumo ir sąžiningumo, 
kaip kad to nėra komunis
tinėje Rusijoje.

Baigdamas Kalbėtojas 
dar kartą priminė darbi
ninkams spaudos reikšmę, 
su kurios pagelba, kur kas 
lengviau laimėti kovą, bet 

-

ir

Pažymėtina, kad šis cho-

mo, laisvai pasižadėję pri-

į kad išmokus lietuviškai 
dainuoti. Jų vardai yra 
šie:

Pirmuoju tenoru: F. Pi- 
leskas, A. Pataline, M. Se- 
verskas, A. Petkus, V. 
Krukonis ir B. Bartkevi
čius.

Antruoju tenoru: A. Sta
žas, J. Brown, J. Belevi- 
čius, K. Germanavičius.

Baritonai: V. Johnson 
(Janušis), S. Yukna, V. 
Grize, J. Wallent, E. Kas- 
peras ir V. Miliauskas.

Bass: J. Blaževičius, J. 
Česnas, B. Wallent (Va- 
lentukevičius) ir A. Poš
kus.

Jiems pianu pritarė mu
zikas p. R. Juška.

Muzikalė programa kuk
li, daug žadanti, viliojo 
darbininkiškus jausmus ir 
viršminėtam vyrų chorui 
atsimokėta gausiais aplo
dismentais ir iššaukė at
kartoti dainelę apie gar
siąsias “Pupas”.

Užsibaigus koncertinei 
programai, LDS. Centro 
pirmininkas, Šv. Roko pa
rapijos klebonas, kun. J. 
Švagždys nuoširdžiai dė
kojo jaunimui už dainas

Milžiniškas Lietuvių Ūkininkų

PIKNIKAS!
Rengia Randolpho, Bridgewaterio ir apylinkių 

lietuviai ūkininkai.
SEKMADIENĮ

Rugsėjo-Sept. 30 d,, 1934
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

f Vi;
st'
i ■

‘ Iš vakaro bus šokiai, šeštadienio vakare ir Sekmadie- 
2 nį gros ūkininkų orkestras.

Šis piknikas ir šokiai skirsis nuo kitų draugijų pikni
kų, nes ūkininkai viską rengia ūkiškai. Visi patarnau
tojai ir muzikantai bus “farmerskai” apsirengę ir pri
silaikys “farmerskų” papročių.

Valgiai taip pat bus daugumoje pačių ūkininku 
pagaminti iš produktų, kuriuos jie patys užaugina. 
Taipgi bus visokių gėrimų. Programa bus ilga ir įvai
ri. Ūkininkai trauks virvę su miestiečiais. Vyrai lenk- 
iyniuosis šokdami viena koja; moterys gaudys antį ir 
1.1. Bus fotografuojami pikniko dalyviai dėl Lietuvos 
laikraščių. Visus lietuvius ir lietuvaites iš visų mies
tų, miestelių ir ūkių kviečiame atvykti į Romuvos par
ką ir praleisti maloniai ir linksmai laiką. Kalbės pp. 
A. F. Kneižys, adv. F. J. Bagočius ir S. Michelsonas.

‘Tagada ar lietus, piknikas bus”. ĮŽANGA DYKAI.

I \

KAS GIRDĖTU LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Viešas Pareiškimas ALTASS 
Valdybai

Thompsonville, Conn. — 
Šių metų gegužės mėnesy, 
Šv. Jurgio draugijos susi
rinkime draugas J. Jatke- 
vičius gavęs laišką iš Chi- 
cagos ALTASS valdybos, 
kuriuo tas komitetas pra
šo, kad ir mes prisidėtu
me prie antrojo skridimo 
Lituanicos n.

Susirinkime nutarta pa
aukoti $25.00 ir išrinko 
tris narius K. J. Migliną, 
J. Čiapulį ir A. Ališauską, 
kad parinktų daugiau au
kų iš čia gyvenančių lietu
vių. Nors nedarbas ir čio
nykščius lietuvius spau
džia, bet surinkome $40.00. 
Tai viso sudarėme $65.00 
ir išpirkę pašto “money j 
order” pasiuntėme ALTA
SS Centran, kartu su au
kavusiųjų vardais ir kiek 
kas aukavo, prašydami, 
kad gavę pinigus pakvi
tuotų ir pagarsintų spau
doje, nes Komitetas savo 
laiške rašė4; kad visos au
kos garsinamos spaudoje 
ir kad aukavusiems nuo 25 
centų ir daugiau ALTASS 
komitetas duoda špilkutes.

Pinigus $65.00 ir auka
vusiųjų vardus pasiuntė
me birželio 18 d. Laukėme 
atsakymo apie pinigų pri
ėmimą ir špilkučių. Lau
kėme vieną-savaitę, laukė
me antrą, trečią ir nieko 
negirdėti. Manau sau, gal 
laiškas kur dingo. Rašau Į 
antrą laišką komiteto iž-; 
dininkui p. J. Mackevičiui 
ir klausiu ar jie priėmė 
mūsų siųstus pinigus? Iš
laukiau dvi savaites; ra
šau trečią laiška komite
tui ir jį apdraudžiu pašto- 
je. Tame laiške taip pat 
prašiau duoti atsakymą, 
ar priėmė pinigus? Atsa
kymo nesulaukiu. «

Sumaniau panaudoti dar 
vieną būdą, būtent: ant 
ALTASS blankos pastebė
jau p. P. Grigaičio. N-jienų 
redaktoriaus vardą ir ra-

I

Komisijoje yra: pirm. V. 
Babilas, p. A. Navikienė ir 
p. A. Masevičius.

E. d. M.

VISI Į ROMUVOS PAR
KĄ RUGSĖJO 30 D.

» Montello, Mass. — Rūgs. 
.., Romuvos parke į-

šau jam laišką, tikėdamas, 
kad atsakymą tikrai gau
siu ir įdedu atsakymui pa
što ženklelių. Išlaukiau dvi 
savaites ir atsakymo ne
gavau.

Na, tai nuėjau į paštą 
pasiteirauti apie pasiųstus 
pinigus, kad sužinoti, kas 
priėmė pinigus. Paštoje 
paaiškinau visą reikalą, 
tai paštorius tik nusijuo
kė ir pareiškė, kad “geras 
tai komitetas”, ir sako, 
“kažin ar ir Dėdę Šamą jis 
taip apgaudinės”.. Paima 
blanką, išpildo ir pasiun
čia Chicagon, sužinoti argi 
tie žmoneliai mūsų siųstų 
pinigų negavo.

Penkiom dienom praėjus 
gaunu ALTASS komiteto 
“special” laišką, kuriame 
rašo, kad pinigus priėmė 
ir laiškelius, ale atsakymo 
ankščiau negalėję duoti, 
bet priežasties nepaaiški
na. Bet špilkučių ir iki šiol 
neprisiuntė ir spaudoje au
kavusiųjų vardų nepagar
sino.

“Money order” išsimainė 
liepos 5 d. Vadinasi žmo
gus darbuokis ir pats au
kok ir paskui kentėk už 
kitus aukotojų išmetinėji
mus.

K. J. Miglinas
59 New King St. 

Thompsonville, Conn.

N0RW00D, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 23 

d., dainininkė Elena Kli
mavičiūtė, mūsų par. baž
nyčioje, sumos metu, labai 
gražiai sugiedojo Millerio 
“Avė Maria”. Žmonės išė
ję iš bažnyčios gėrėjosi jos 
giedojimu. Pageidaujama, 
kad p-lė Klimavičiūtė daž
niau giedotų solo bažny
čioje.

dienos programoje. Pirmą 
kartą pasirodys ūkininkų 
orkestras. Bus kalbėtojų. 
Važiuokime visi į pirmąjį 
ūkininkų pikniką.

Rengėjai.
• /

I —1935 metais Kaune 
bus viso pasaulio lietuvių 
kongresas. Į jį iš visur ža
da suvažiuoti daug lietu
vių. Dabar iš Vokietijos 
gauta žinių, kad tenykštis 
lietuvis Adomaitis apie 
1500 kilometrų į Kauną 
žada vykti dviračiu ir pės- 

| čias. Jis būtinai nori daly
vauti kongrese.

i —I ________

tik tuomet, kaip toji spau
da bus sava. Tai visi kaip 
vienas dėkimės prie LDS. 
organizacijos, kuri nušvie
čia tikrą veidą darbininkų 
kovos lauke.

“Džiaugiuos, kad šiame 
tekstiliečių streike iš LDS 
narių nebuvo nė vieno 
streiklaužio.

“Lai gyvuoja Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga”.

Kalbėtojo kalba labai 
patiko visiems, ypatingai 
brocktoniečiams, nes ir jie 
turėjo savo batsiuvių strei 
ką, kurį su dideliu vargu 
laimėjo. Tokios kalbos 
darbininkams labai nau
dingos, nes įsąmonina vi
sus, kad darbininkų ger
būvis priklauso nuo jų pa
čių pasirinkto kelio kovai 
laimėti. «

Tuomi ir užsibaigė LDS. 
19-jo Seimo koncertas— 
prakalbos su pakilusia 
darbininkuose nuotaika ir 
pasiryžimu dirbti ir išbėg
ti iš dabartinio ištyžimo.

Korespondentas

PRIERAŠAS: Iš ALTASS, 
kuriai vadovauja p. P. 
Grigaitis, nieko geresnio 
ir negalima laukti. P-nui 
Grigaičiui ir jo bendradar
biams ne antrasis skridi
mas rūpi, bet savas krū
melis socializmas. Kaip 
jau buvo rašyta, kad AL
TASS pinigais p. Grigaitis 
ir kiti važinėję į kitas ko
lonijas neva skridimo rei
kalais, bet tikrenybėje de
monstruoti socialistų iš
rinktą ,‘gražuolę” ir pla
tinti savo spaudą.

ALTASS valdyba, kuria 
sudaro daugumoj socialis
tai, apyskaitų niekam ne
siunčia ir neduoda. Jei 
tiek darbo turėjo p. Migli
nas, kol sužinojo, kad pi
nigus priėmė, tai ką kalbė
ti apie kitus, kurie gal nei 
sugebėjimo, nei kantrybės 
tiek neturi. Kiek surinko 
pinigų niekas tikrai neži
no, nes apyskaitų viešai 
neskelbia.

Todėl visos draugijos, 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys, kurie aukojo an
trojo skridimo įvykdymui, 
turi reikalauti, kad tuojau 
sudarytų smulkmeniškas 
apyskaitas ir jas paskelb
tų visuose mūsų laikraš
čiuose. •

Antrasis skridimas Litu- 
anicos atidėtas. ALTASS 
gavo iš visuomenės $30.- 
000. Sutarty su James’u 
buvo susitarta, kad skridi
mui reikia tik $15.000, tai 
ALTASS valdyba turi 
pranešti, ką mano daryti 
su kita $15.000? Jeigu 
skridimas atidėtas, tai ar 
algų mokėjimas sulaiky-

Pagerbė Smilgytę.
Rugsėjo 24 d., vakare, p- 

lės Stasės Smilgytės gimi
mo dienos proga, jos drau 
ges surengė arbatėlę jos 
garbei. Svečių buvo iš No- 
rvvood, Walpole ir kitur. 
Dalyvavo ir choro pirm. p. 
Viktoras BabHas.

P-lė Smilgytė yra veikli 
Šv. Cecilijos (parapijos) 
choro narė ir kitų jaunimo 
draugijų narė.

Jaunimas labai gražiai 
pasilinksmino, palinkėjo 
panelei Stasei ilgiausių me 
tų ir apdovanojo dovanėlė
mis. P-lė Stasė visiems dė
kojo už linkėjimus ir do
vanas.

Vestuvės
šeštadienį, rugsėjo 29 d.. 

Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
priims moterystės sakra
mentą p. Viktoras Savilio- 
nis su p-le Pigagaite. P- 
nas Savilionis gyvena Nee- 
dham, Mass.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

SANBORN BLOCK
681 Washington St.
N0RW00D. MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nomvood 1020

Į WILUAM KURSIS, JR. Į
ADVOKATAS

202-203 Coombs Bldg.
3 Washington Square 
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080
Į 351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į
I Room 38, Gleason Bldg. |

Tel: 26137 į
P]mniiiiiniiinninmuiuniiiiiiiiiinitiriiiinniiiiminniifį

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų 
pamokytas ir galėtų nors 
vidutiniškai susikalb ė t i 
anglų, lietuvių, ir lenkų 
kalbomis.

Reiktų įnešti nuo $4.000 
iki $5.000. Namas priklau
so prie krautuvės. Krautu
vė didelė, Namas gražus. 
Parduodu drabužius ir če- 
verykus (shoes). Parduo-Komunijos Diena

Rugsėjo 30 d., sekmadie- laivakortes ant didžiu
lį, įvyks Sodalicijos dr-jos jų laivų ir siunčiu pinigus 
mišios ir komunija. Visos! visas dalis pasaulio, 
narės tesusirenka bendrai L Krautuvė atdara ir va- 
priimti komuniją.

Išvažiavimas
Spalių 3 d., įvyks Šv. Ce

cilijos (parapijos) choro 
privatiškas išvažiavimas į 
Sharon, Mass. Tai bus taip Į

karais ik 9 valandai.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
BARTKEVIČIUS, Savininkas
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.
(Advert.).

p.

- NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Anglų Kalboje

"AN EICURSION TO LITHUANIA"
Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. Šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnią, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su ją tėvelių 

gimtine — tėvyne.
ši knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

£ *



DARBINI***® S

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija

I

MOKINS DAINAVIMO

LANKĖSI
i

V • —

I

i

v •

• vI

Draugijos iškilmingą eise-

pirm., M. Lukšiu-

i

1 (

i

M
VAKARINIAI KURSAI viskas modemiškai įreng-

I 
I

I

Parapijos Piknikas
Vienintelis Šv. Petro pa

rapijos piknikas šiais me-

į
Į

dovybe surengtiŠv^Vardo certine dalimi ir paiaimi.
• -

ną su orkestrą ir vakare 40 metų”3įj”buvo’pa-

krįįdjtyti sūnus p. 
radHPlauskų, gyv.

Pirmadienį įvyko šliu- 
bas V. Gunshulo su Elena 
Vodnickiute, kuri tik ke
lios savaitės atgal atvyko 
iš Pennsylvania.

U«‘
75 Statė Street 

BOSTON
-------------i

nešė per radio, kad tėmytų 
važiuojant tris plėšikus 
Buick automobiliu, ir kad 
pamatę sulaikytų, bet kol 
kas dar nepavyko sugauti.

Gerb. skaitytoju ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, ka< 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

šių svar-

Antradienį, rugsėjo
cr

no lietuvio darbininko na 
Tu- Į mėlį. Dėkojame.

i

I

I

— Choras savo susirin
kime nutarė pradėti po a-

slą pasąkė kun. Vaišnorai- 
I tis. Kun. Lipkus ir keletą 
i svetimtaučių kunigų ipa- 
tarnavo;

Sekmadienį mūsų bažny
čioje ap' 
p. A. Brai
Delray Avė. ir duktė pp. 
Juškų, gyv. Bank St.

VIETINES ŽINIOS

nimu. Naujų Mėtų vakare,

Kita dainelė, tai: The Old Spinning Wheel 
Apdulkėjęs ir užmirštas, kaip paveikslas ap 
Tai vienas malonumas dienų praeitų, brangi 

CHORAS \

I

Penktadienis, Rugsėjo 28 d., 1934

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pravažiuojant automobi

lis, sustojo ir paėmė mote- 
rį ir nuvežė policijos sto- 

Tekstiliečįų streikas ! tin, kur ji išpasakojo visą 
Naujoje Anglijoje buvo di- įvykį. Policija tuojau pra- 
džiausias. Audenyčios bu- ! 
vo visai suparaližuotos. 
Streiką baigus, dar ir lig-! 
šiol negali įeiti į senąsias 
vėžias. Kaikur darbdaviai 
nepriima darban streikie
rių, kas žinoma, priešinas)' 
Prez. Roosevelt pareiški ■ 
mui ir jo paskirtos tary
bos nutarimui.

Darbininkų vadai visur 
seka, kad darbininkai dėl 
streiko nebūtų deskrimi- 
nuoti, ] 
žinti darban.

r Darbdaviai gi, bando 
visokiais būdais darbinin- į 
kus suerzinti, nepriimda
mi visų darbininkų dar
ban, neva dėlto, kad aude- 
nyčiose darbas nesutvar
kytas.

Blogiausia tai Pietinėse 
Valstybėse. Ten dar tūks
tančiai darbininkų tebėra 
gatvėse. Prie kaikurių dir
btuvių tebėra kariuomenė. I 

Bet nėra ko nusiminti. 
Streikas laimėtas. Darbi
ninkai privertė darbda
vius pasiduoti trečiųjų tei
smui spręsti darbininkų 
reikalavimus. Tie reikala
vimai yra teisingi ir dar
bininkai laimės.

AUDENYČIOS BAIGIA 
SUSITVARKYTI

NORMA MILLEN NU
TEISTA METAMS Į PA

TAISOS NAMUS

Trečiadienį, rugsėjo 26 
d., Teisėjas Brown, De
dham, Mass, teisme, pas- 

kad visi būtų grą- kyrė bausmę Norma Mil- 
len, plėšiko žmonai, už da
lyvavimą Needham Trust 
Company apiplėšime, va
sario 2 d., kur jos vyras 
ir jo brolis su Faber api
plėšė banką ir nužudė po- 
licistą.

Teisėjas Brcwn nuteisė 
Norma Millen metams į 
pataisos namus. Jis tą 

j bausmę uždedamas pareiš
kė, kad į laisvę paleisti jos 

i negalįs kol nebus užbaigta 
toji Millen-Faber byla.

PLĖŠIKAI NUMOVĖ IR 
ČEVERYKUS MOTEBEI

Trečiadienį rugsėjo 26 
d., trys jauni plėšikai nu
žiūrėjo moterį, kuri krau
tuvėje prie Dudley St., Bo
stone, prisipirkus ėjo į na
mus. Jie pasisiūlė moterį, 
p. F. Owen, pavėžėti į na
mus. Ji sutiko. Kada įsisė
do automobilin, tai jie ne 
į namus vežė, bet į Milton, 
kur nusivežę apiplėšė: atė
mė 10 dolerių ir numovė 
čeverykus. Apiplėšę, ją iš
metė basą iš automobilio 
ir nuvažiavo.

e

Ruduo 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinj agentų 
arba

NUOŽMUS UŽPUOLI
MAS MANDŽIUKO 

GELEŽINKELY

---------— ta ir sutvarkyta. Kadangi
So. Boston High School1 abu svečiai yra žymūs L. 

atidaroma vakariai prak- D. S. nariai ir rėmėjai, tai 
iškį kursai. Mokynių už- sugrįžę žadėjo dar uoliau 
siregistravimas įvyko rug- pasidarbuoti savo koloni- 
sėjo 24, 25 ir 27. Kursai joje, kad mūsų organizaci- 
tęšis iki pavasariui pirma-' jos idėja pasiektų kiekvie- 
dienių, antradienių ir ket 
virtadienių vakarais. 
Tintiems laiko yra verta 
lankyti nors vakarais, mo
kyklas, taip lengvai priei
namas.

I Nepraleiskite
, bių pamaldų ir atlaidų. 

Spalių mėnesis yra tai Kad įsigyti atlaidus, tai 
Ražančiaus mėnuo. Mūsų reikia priimti šv. komuni- 
parapijos 'bažnyčioje kas ją pirmą spalių mėn. sek- 

, vakaras įvyks Ražančiaus 
pamaldos. Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penkta
dieniais kun. L. Praspalius 
atlaikys pamaldas ir gie
dos didysis choras. Antra
dieniais ketvirtadieniais
ir šeštadieniais kleb. kun. tais įvyks spalių 7 d., Bee- 
Masevičius atlaikys pa- chnut grove. Nepraleiskite 
maldas ir abu mažieji cho- šios progos atsilankyti į 
rai giedos.

! w

Šios pamaldos skiriamos 
ne tik Jėzaus ir Jo Moti
nos garbei, bet ir visų tų 
intencijai, kurie ateis į pa
maldas.

madienį. Vakarinės pamal
dos prasidės 7:30 vai. va
kare.

I
I
I

Nors parapija maža, bet 
į bažnytėlę,visi atėjo. Kle
bonas kųh. Kučas yra sve
tingas ir užtat pas jį vi
suomet atvyksta daug sve
čių kunigų, kas žmonėms 
labai patinka, nes turi pro 
gą visi atlikti dvasinius 
reikalus.

Teko girdėti, kad Šv. 
Petro parapijos vargonin
kas p. Rapolas Juška, bu
vęs Phūadelphijos Civic 
Operos solistas, priims ke
letą mokinių, kuriems 
duos dainavimo pamokas,* 
ir, jei laikas leis, priims 
keletą mokinių mokytis 
pianu skambinti.

Ponas Juška nustebo su
žinojęs, kad mažesnėse lie
tuvių kolonijose nėra lie
tuvių chorų. Jis pasižada, 
jei atsirastų, norinčių, su
daryti tose vietose chorus 
ir duoti joms pamokas.

Elizabeth, N. J

25 
d., “Darbininko” redakci
joje lankėsi kun. J. Ambo- 
tas, Šv. Trejybės par. 
(Hartford, Conn.) klebo
nas kartu su Centro Pirm, 
kun. J. Švagždžiu.

Tą pačią dieną lankėsi 
kun. J. KripaS ir Dr. M, 
Aukštakalnis iš.Waterbu- 
ry, Conn. Pastarasis pir
mą kartą lankėsi “Darbi
ninko” ir LDS. įstaigoje ir 
apžiūrėjęs, gėrėjosi kaip

Sinkingas—Čia yra gau
tos šiurpulingos užpuolimo 

' smulkmenos ekspreso, ku
ris ėjo iš Sinkingo į Char- 
biną.

Banditų gaujoj buvo a- 
< pie šimtas žmonių. Užpuo
limas įvyko netoli Suang- 
čengo stoties. Užpuolikai 
iškasė pabėgius ir išardė 
geležinkelį 200 metrų tar
pe.

Nuvažiavus tarukiniui 
nuo bėgių, banditai pradė
jo salvėmis į jį šaudyti. 
Japonų sargybiniai, kurių 
labai mažas skaičius tebu
vo, kiek galėdami, gynėsi 
apie dvi valandas laiko. 
Kada jų pasipriešinimas 
buvo nugalėtas, banditų 
gauja įsibrovė į vagonus, 

i Veikė jie nepaprastai 
žiauriai. Kad negaišintų 
laiko nuimdami nuo sužei
stųjų žiedus ir auskurus, 
jie kapojo pirštus ir piau- 
stė moterims ausis.

Į Charbiną yra atgaben
ta 130 sužeistų. Užmuštų
jų skaičiuje yra trys japo- 

i nų profesoriai ir įkaitu pa- 
I teko du japonų karininkai. . -

Parapijos jubiliejinis ko
mitetas turėjo savo antrą
jį susirinkimą rugsėjo 19 
d. Iš protokolo paaiškėjo, 
kad valdybą sudaro sekan
tieji asmenys: Pr. Savic
kas — pirmininkas, K. Be
rnotas in A, Drešeris — 
vice pirm., Iz. Brazinškie- 
nė — raštininkė, J. Matu- 
za — finansų sekretorius, 
J. Gausys ir M. Gedminie
nė — iždo globėjai, Kleb. 
kun. J. Simonaitis — iždi
ninkas, J. Žilevičius ir D. 
Petručionis — lietuviškos 
spaudos korespondentai, 
advokatas J. Petrikas — 
anglų spaudos koresp.

Susirinkime nutarta pir
mą bendrą su komiteto va-

/ W fL ,į
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kviečia parapijo-

. ....
mitetas

• ■ t. —
nūs skaitlingai susirinki- 
man atvykti. Reikės rinkti 
istoriniam bazarui įvairios 
komisijos ir darbininkai.

— Lapkričio mėnesyje 
nutarta suręngti vyri) 
draugijų jungtinis didelis 
parengimas parapijos mo
kyklos naudai.

— Grudžio mėn., Adven
to laike, choras rengia di
delį veikalą “Kražių-Sker
dinės”, dalyvaujant arti 
100 vaidylų. Komitetas pa- 
galbės bilietų, platinime.

— Naujų ‘"Mėtų vakare 
dalyvaujant VySku p u i, 
bus 7 vai. vak. atitinka
mos istorinės/pamaldos su 
atitinkamu panoksiu, kon

i
tostogų praktikas. Išrinko 
“Kražių Skerdynių” vaidi
nimui pagelbon režyseriui, 
J. Žilevičiui, komisiją iš p- 
lių J. Bruzgiutės, Okolio- 
niutės ir p. Dūkaus. Cho
ras nutarė ir bendrasis ju
biliejinis komitetas užgi- 
rė, surinkti visus choris
tus, kurie laike 40 metų y- 
ra dalyvavę parapijos cho
re ir su jų pagelba sureng
ti kokį nors parengimą. 
Tam reikalui išrinkta ko
misija iš A. Pranskiečio ir 
Z. Čibitaitės. Jie turi sura
šyti visus tuos asmenis ir 
sukviesti juos į vieną ben
drą susirinkimą. Apie 100 
kopijų “Kražių Skerdinės” 
veikalo pasiėmė parengti 
mašinėlė: S,Pranskietyte, 
J. Bruzgiūtė, B. Biekšiutė 
ir dar viena, kurios vardo 
neteko sužinoti.

Choro rap..

parapijos pikniką. Parapi
jiečiai kvieskite savo pa
žįstamus dalyvauti; kvie
čiami dalyvauti visi lietu
viai. Visiems užtikrinam 
linksmą laiką. Praleisime 
dieną kartu su Šv. Petro 
parapijos kunigais ir pa
rapijiečiais. Visko bus už
tektinai.

Išvyko Chicagon
Šiomis dienomis išvyko 

Chicagon p. A. Brazaitie- 
nė dalyvauti laidotuvėse 
giminaičio a. a. Jono Kaz
lausko. P-nas Antanas 
Brazaitis nors ir labai no
rėjo dalyvauti savo dėdės 
laidotuvėse, bet būdamas 
inžinierius geležink e 1 i o 
kompanijos, negalėjo iš
likti iš darbo.

Negalėdamas vykti į lai
dotuves, tai jis užprašė šv. 
mišias už dėdės a.a. Kal- 
lausko sielą mūsų bažny
čioje.

Jaunimo Vakaras Pavyko
Jaunimo draugijos va

karas buvo sėkmingas. 
Rengėjai pp. Magdalena 
Žamutė, Bronė Vasiliaus
kienė, Marijona JosuniutČ 
j r Antanas Švendrys dėko
ja visiems už gausų atsi
lankymą, o ypatingai dė
koja aukotojams už gra
žias dovanas, būtent: S. 
Rokui, D. Brazui, P. Pa- 
dulskiui, Broliam Stan- 
kam, Imm & Kirschke, 
Dunauskui, Bizauskui.

Tas vakaras davė pusė
tinai pelno parapijai ir 
draugijai.

Spalių 3 d. įvyks jauni
mo draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai 
ateikite, nes yra keletą 
svarbių klausimų, o ypa
tingai bankieto reikalai 
reikia visapusiškai aps
varstyti. Jaunimo draugi
ja didinasi ir tvarka gerė
ja. Palaikykime ir tobulin
kime draugijos darbuotę.

NOVENA
Prie

Sv. Pranciškaus Asyžiečio
Su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą 
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Vertė K.
Šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visa laiką, o ypač 

Sv. Pranciškaus Asyžiečio NOVENOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(įSij|skite paštos ženkleliais)

PASTABA; Užsisakant-didesnis skaičius duodama žymios nuolaidos

.“DARBININKAS”
366 W. Broadnay So. Boston. Mass.

didelį bankietą. Visą tai 
įvyks spalių 14 d. Numa
tyta eisenos priešakyje ne
šti atitinkamą plakatą su 
pažymėjimu apie esantį 
mūsų parapijos 40 m. ju
biliejų. Numatyta vartoja
mas eisenoje velevukes 
taipgi papuošti atitinka
mu jubiliejiniu užrašu.

Pirkusieji bilietus į ban
kietą velevutes gaus dy
kai. Daromos pastangos, 
kad šiais metais Šv. Var
do dienoje paradas Eliza- 
betho miesto užsibaigti} 
prie-lietuvių parapijos su 
palaiminimu ir atitinkamu 
pamokslu. Iki šiol visada 
užsibaigdavo prie šv. Pat- 
ricko didžiąusios parapi
jos airių Elizabethe, kur 
klebonu yra mansignioras. 
Draugijų atstovai pareiš-

šventintas pirmas kertinis 
akmuo Elizabetho pirmo
sios bažnyčios taipgi Vys
kupui dalyvaujant.

—- Taip pat numatyta po 
Naujų Metų surengti isto
rinę vakarienę su atitin
kamomis kalbomis ir pa
minėjimais.

— Nutarta jubiliejaus 
proga artinanti^ Naujiems 
Metams apšviesti bažny
čios bokštą su elektra.
Taip pat surengti visiems i 
parengimams vieną ben
drą knygą su programa. 
Skelbimams rinkti bus pa
skirti atitinkami žmonės 
su klebono liūdimais.

Bendrai imant, nuotaika 
žmonėse labai pakilus, rei
kia tikėtis visuose komite
to nustatytuose ‘1 parengi
muose bus didelis pasise

kė, kad vienbalsiai remia Į kimas.
Artinantis minėtiems pa 

rengimams apie kiekvieną 
bus pranešama spaudoje 
smulkiau. Sekantis ben
drojo komiteto susirinki
mas bus spalių 17'd. para
pijos svetainėje. -* - "

•• ndT > •' -SRtafet',

— Rugsėjo 20 d. buvo iš- j . 
kilmingos mišios už sielą 
kun. Ed. Budrevičiaus, ne
senai mirusio. Pamaldose 
dalyvavo visa eilė lietuvių 
kunigų ir keliolika svetim
taučių, kurių tarpe buvo 
net lenkų monsignioras 
Moscickis su savo asisten
tu. Iškilmingąsias pamal
das atnašavo kun. J. šeš
tokas. Egzekvijas giedojo 
New Jersey ir New Yorko 
apylinkės vargoninkai. Mi
šių laike giedojo choralą 

.vargoninkai su mokyklos 
vaikučiais pakaitais. Žmo
nių buvo gana daug. Į vi
sus darė didelio įspūdžio. 
Po mišių dvasiškiams kle- 

' bonas J. Simonaitis suren
gė užkandžius, o vargonin- 
kams p-nia Pavalkienė sa
vo namuose.

Svečias

Lankėsi Mūsų Parapijoj
Kun. Jonas Balevičius. 

Šv. Mykolo par. klebonas, 
Scranton, Pa., lankėsi pas 
savo seminarijos dienų pa
žįstamą kun. L. Praspalių 
ir pas Šv. Petro parapijos 

.kleboną kun. Masevičių. 
Kun. Balevičius yra dar 
jaunas ir neseniai įšven
tintas kunigas, bet savo 
parapiją labai pavyzdin
gai veda.

Moterų Neperstojančios 
Pagelbos draugijos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 30 
d. tuojaus po sumos, baž
nytinėje svetainėje. Visos 
narės kviečiamos ateiti, 
nes yra keletą svarbių da
lykų. apsvarstyti.

Sekmadienį įvyko vestu
vės Mykolo Keskevičiaus 
su Rose Bizon. Vestuvių 
puota įvyko pas jaunojo 
motiną, Warring Avė. Da
lyvavo daug svečių. Jau
navedžiai apsigyvens pas 
jaunojo našlę motiną.

šeštadienio vakare su
rengtas vakarėlis dėl Ro
berto Miseliuno ir Marės 
Jukevičiutės pas p. Mise- 
liunus. Daug jų draugų 
dgjyvavo ir gausiai juos 
apdovanojo.

šį istorinį įvykį ir darys1 
pastangas, kad visos vyrų 
draugijos dalyvautų pilnu- i 
moję.

Lapkričio gale numaty- ’ 
tas parapijos metinis ba- 
zaraš. Pirmas bazaro rei
kale šaukiamas susirinki- , 
mas rugsė jo 30 d. po su
mos parapijos svetainėje. 
Klebonas ir jubūėjinis ko-

Mūsų Kunigai Lankėsi 
Saginaw

Kun. Masevičius ir kun. 
Čižauskas lankėsi pas kun. 
S. Kučą, Saginaw, Mich., 
40 vai. atlaiduose. Labai 

i gerai pavyko. Pirmos at
laidų dienos vakare pamo-

— Sodalicijos mergaitės' ksl4 pasakė kun. Misius iš 
taipgi smarkiai veikia. A- Bentleyville, Pa.; užbaigi- 
ną sekmadienį ėjo prie šv, mo atlaidų vakare pamok- 
Komunijos visos organi
zuotai. Po to turėjo metinį 
susirinkimą ir išsirinko 
naują valdybą: V. Nobu- 
čiutė 

j te —- vice-pirm., A. Kesty- 
te — rast., B. Tumutė — 
kasin. Nutarta už naujų 

; narių prirašymą skirti do
vanas. Nutarta s parengti 
spalių 11 d., surengti šo
kius parapijos svetainėje. 

■ Rengimo komisijom iŠrink- 
ta:P. Aftulioniute, A. Sfee- 

i ponavieiutė, • 
j T. Peckaitytė 
niutė. k‘ a

Pp. Šervydai surengė va
karėlį jaunimui. Tarp sve- 

j čių buvo ir Bražinskai, 
Gregiutė, Juozuniutė, Mit- 
rikiutė, Seskutaitis ir kiti,—

Pereito penktadienio nu
mery pažadėta .dėti porą 

i dainelių, dainuotų Motinos 
Dienoje, kurias išvertė 

I klebonas. Jeigu pažadėta, 
tai reikia ir amsėti, štai 
jos:

Per sapnus mačiau motinglę, rodos, rožių daržely, 
Balti plaukai kaip lelijėlė, tame rožių daržely.

0, kaip linksma buvau, kaip aš ją pamačiau, nes mano širdis jos 
0 aš eisiu pas motinėlę į tą rožių darželį. [išsiilgo,

(Dainuokite kaip: The Valley of the Moon.)

T. LufcŠfute, Yra verpi®'o ratas seklyčioj, verpia sapnu?i jaunystės dienų.
ir H. Akulio- ■ us senoviško daržo, ir mergina :m savo mylimu.

i t i n ? rJ^rtRis ij?rodo, kad girdžiu ją vakarėly, kliip ji dainuoja
IWir

vn. j Yra verpim< ■r. . . •. r-f.a ::..uo .<nų laikų.
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Šv. Juozapo parapijos (Waterbury, Conn.) vakarienės dalyviai, kurie rugsėjo 16 d., š. m. sę$|rinko parapijos naujoje salėje pagerbti savo kleboną kun. Juozapą Valantiejų, jo 20 metų 
kunigavimo ir 15 metų toje parapijoje klebonavimo sukaktuvių proga. Sėdi iš kairės dešinėn: Teisėjo Slavin žmona, kongresmonas Edward W. Goss, kun. Jonas Kripas, toastmasteris, Gerb. 
Solemnizantas kleb. kun. Juozapas Valantiejus, Waterburio miesto mayoras Frank Hayes, Morta Zaijilskienė, tos vakarienės komisijos pirmininkė, Teisėjas ir p-ni McGrath, Dr. Thomas 
Candon, Mokyklų Viršininkas. Kitų priekyje sėdėjusių Garbės Svečių nesimato, nes fotografas negalėjo visų nufotografuoti. Nesimato prie to paties stalo pirmoje eilėje kun. J. Amboto, kun. 
dr. Navicko, kun. dr. Bružo, kun. Cryne, kun. Mulchay, kun. Lynch, kun. Švagždžio, Teisėjo Slavin. Prie antrojo stalo taip pat sėdi labai daug mūsų išeivijai pažįstamų garbingu asmenų ir 
visoje salėje rinktiniausi asmenys.

Pereitame numery įdėtas paveikslas, kurį paskolino Waterbury American, buvo neaiškus, tai dedame ši daug aiškesnį, kad įrodyti, jog Waterburio lietuviai turi kuo didžiuotis ir džiaug
tis. Tai istorinė vakarienė. Valio, waterburiečiai su savo garbingu vadu kun. Valantiejų priešaky! Courtesy — Brazauskas Studio

NEW HAVEN, CONN. “as, kuriame dalyvavo at. 
stovai visų draugijų ir ke
letas pašalinių žmonių. 
Šiame susirinkime įstojo 
skyriaus nariu Tadas Jele- 
nevSkis.

Skyriaus pirmininkui ir 
jo pagelbininkui nepribu- 

I vus, laikinuoju pirmininku 
išrinktas Viktoras Čeka
nauskas.

Sekretorė p-lė Penkaus- 
- kaitė perskaitė pereito su
sirinkimo protokolą ir ra
portą iš skyriaus veikimo. 
Iš raporto paaiškėjo, kad 
sekantieji aukavo Vilniaus 
badaujantiems: 

! S. L. A. 124 kp. $10.58; 
L. D. K. Vytauto Dr- 

ja ..........   $3.10
Piliečių Klubas ....... $1.55
Šv. Juozapo Dr-ja ....$4.30
SLRKA. 89 kp........... $5.00
Whist Party per p. Za- 

lonienę ............... $5.50
Labdaringos moterys ir 

mergvnos ......... $17.00
Šv. Jono Evangelisto

Dr-ja ................... $5.00
Šv. Elzbietos Dr-ja ....$4.49 
Tretininkų Dr-ja .... $3.00

Pasiusta Vilniaus ba
daujantiems viso $59.49 ir 

.Geležiniam Fondui $55.15. 
Išviso skyrius pasiuntė 
Kaunan $164.64. šie pini
gai pasiųsti šių metų pra
džioje ir pakvitavimo do
kumentai jau gauti.

Spalių 9 d. rengimo ko
misijos pirmininkas V. M. 
Čekanauskas pranešė apie 
ruošiamą paminėjimą spa
lių 9 dienos.

Paminėjimas įvyks spa
lių mėn. z9 d. mokyklos 
svetainėje, 339 Capitol A- 
ve. vakare. Kalbėtojais 
kviečiami "iš Bostono ir 
Hartfordo. Vienas iš kai-' 
bėtojų bus jaunas ir ener
gingas mūsų kolonijos Dr.

Spalių 7 d., š. m., Mote- 
f rų Sąjungos 33 kuopa ren

gia vakarą su įvairia ir tu
rininga programa, kuri su
sidės iš juokingos komedi
jos “Nesipriešink” 
nų. Vaidins gabūs 
tojai.

Mūsų 
ninkas 
su savo 
mis sudainuos gražių dai
nelių.

Po vaidinimo bus šokiai, 
kuriems gros jaunimo or
chestras.

Sąjungietės kviečia vi
sus atsilankyti pasilinks
minti ir paremti šį paren
gimą.

Kadangi tą pačią dieną 
įvyksta Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio suvažiavi
mas mūsų kolonijoj. Taigi 
visi gaus progą susipažin
ti su sąjungietėmis iš kitų 
kolonijų.

Šiuom tarpu eina Moterų 
Sąjungos naujų narių va
jus. Taigi visoms katali
kėms moterims ir mergai
tėms gera proga prisirašy' 
ti prie šios organizacijos 
už mažą mokestį, nes laike 
vajaus įstojimas yra su
mažintas per pusę.

Nepamirškite sąjungie- 
7 tęs, kad iš apskričio iždo 
* wrra skiriamos dovanos už

•įrašymą daugiausiai na- 
ų. Stokim į darbą!

Sąjungiete.

parapijos 
p. v.

ir dai- 
vaidin

vargo-
Staševičius 

solistais ir solistė-
v •

HARTFORD, CONN.
Rūgs. 13 d. seserų Pran

ešiu name įvyko vie- 
► Vilnių Vaduoti Su
os skyriaus susirinki-

Mikolainis. Dalyvaus Šv. 
Cecilijos choras, vadovau
jant vargoninkui Burdu- 
liui. Solistų tarpe bus p-lė 
Katkauskaitė, p. Sintau
tus, p. Kripas su sūnumi ir 
p-lės Kaunelytė ir Bucevi- 
čiutė.

Ukrainų choras yra pa
sižadėjęs taipgi šiame pa
rengime dalyvauti.

Išklausius raporto susi
rinkimas entuziastingai jį 
užgyrė ir pavedė komisijai 
toliau darbą varyti. Komi
sijon įeina, — V. M. -Čeka
nauskas, J. Levonaitis, St. 
šriupša ir p-lės Povilaity
tės. M.

BROOKLYN, N, Y.

žus būrelis sąjungiečių ir 
svečių. Visoš linkėjo 
giausių metų."

Baigiant vakarienę, 
vakaro kaltininkė, U. 
žauskienė dėkojo visoms 
sąjungietėms * už surengi
mą.

v • ii-

to 
či-
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Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

(

šinynas.
r-

Riešutų Balius
Rugsėjo 29 d., įvyks tri- sekmadienio, 

jų organizacijų LDS 36 
kp., L. R. K. S. A. 109 kp..
L. R. K. M. S. 38 kp. taip 
vadinamas RIEŠUTŲ BA
LIUS. Gros p. Vinikaičio 
orkestras. Bus skanių ge
dimų ir užkandžių ir bus

M. Sąjungos 29 kp. susi
rinkimas < įvyko, rugsėjo 
19 d., kuriame padaryta 
visa eilė naudingų nutari
mų. Prisirašė nauja narė, 
Julė Mickevičienė.

Visos sąjungietės ener
gingai ruošiasi prie “Bun- 
co Party” ir “Card Party”, 
kurios įvyks spalių 21 d., 
5 vai. vak., Apreiškimo P. 
Šv. svetainėje. Įžanga 35c. 
Pelnas parapijai. Bus ir 
šokiai.

Malonu girdėti, kad są
jungietės nutarė be ragi
nimo aukoti valgius ir ki
tokius dalykėlius.

Rugsėjo 12 d. M. Są-gos 
29 kp. buvo surengus savo 
narei ir jos vyrui U. J. Či- 
žauskam, 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių 
proga “surprise party”, jų 
namuose.

Per vakarienę, kp. pirm. 
U. Mikulskienė, kuopos

TRUMPOS ŽINUTĖS
Bazaras keturių dienų atsidarė 

šeštadienio vakare, ir tęsėsi iki 

_____ _________ Baigsis šitą šešta

dienį bei sekmadienį. Pirmą va- 

. karą nekiek žmonių atsilankė, bet 

sekmadienio vakare daug dau

giau. Iš keturių vakarų gal liks 

pelno daugiau kaip 700 dolerių.

Šįmet bazaras netiek turinin

gas, kaip pereitais metais. Kaiku- 

rie įdomesni dalykai nesikartojo, 

kaip antai čigonės budelė, betgera proga prisiriešutauti:
kuris daugiausiai pnsi- vietoj padčti kiti. 
rinks riešutų, tas gaus do
vaną.

Rengėjai kviečia visus 
atvykti. Įžanga 15 centų.

Šis nepaprastas balius 
įvyks Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, kampas 
Staley ir Church Sts.

v •
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Buvo sudarytas naujas parapi

jos komitetas, kuris rūpinsis, kad 

parapijiniai kambariai arba klu
bas turėtų geresni pasisekimą 

žmonių tarpe. Išpropaguoti šiuos 

kambarius pakviesta būrys vyrų, 

kurių tarpe Jonas Kairys, J. Kve- 

dera, J. Jasaitis, S. Gabrilevi- 

čius ir keletą jaunuomenės.

Pirmas naujo Komiteto žygis 

paskelbtas bažnyčioj per pamoks

lą. Įves šeimyninius vakarėlius, 

kur už 25c. galės kortuoti visą

i vakarą, ir dar laimėti gražias do-i 

• vanas. Pasiūlė net pramokyti ne
mokančius kortuoti, kurie norėtu, i 

Kortų vakarėlis, kurs buvo dėl $pėjama, kad ir moterys nepasi-1 

blogo oro atidėtas, kaipJr tyčia duos bet ]ajku bėgant, sumanys 

ką nors panašaus, kad tik kam

bariai pasidaryt’.! populeresni 

žmonių tarpe. |

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 

| užtikrintas ir už prieinamą kainą.J

I

JI___ / ____ • 1__ 2— x__Xi

vėl įvyko blogas oras. Smarkiai 

lyjo, ir aišku, žmonių negalėjo 
sueiti kiek tikėtasi. Dovanos b*u- 

vo gražios, ir gaila kad pasekmės 

nebuvo geresnės. Vis dėlto, pelno 

liko parapijai apie pusantro šim

to dolerių. Vakaro šeimininkėms, 

kurios parėmė kleboną, ponios 

Kairienė, . Šlekienė, ir Stankevi

čienė užsitamayo širdingos padė

kos žodį.

Iš Darbininkų Gyvenimo
Darbininkų gyvenimas 

vėl pasunkėjo. Dirbtuvėse 
sumažinta darbas. Darbi
ninkai dirba labai mažai. 
L. F. C. dirbtuvėse porą 
kambarių visai uždaryta.

Pragyvenimas dvigubai 
pakilo, ypatingai valgo
mųjų produktų kainos.

Namų savininkai nebe
gali išlaikyti namų, nes 
darbininkai neturi kuo už
mokėti nuomų, tai dauge- ne* kaisto, 
lis namų savininkų nebe
galėdami išsimokėti, bėga

Dvejos sutuoktuvės buvo užsa
kytos šią savaitę. Viena pora lie
tuviška ,tai Povilas Bridickas ir 
Viktorija Ščiukiutė,- kurie susi
tuoks ateinančią savaitę. Antra 
pora, svetimtautis Jonas Brew su 
Ona Girsikiute. Jų vedybos įvyko 
pereitą sekmadienį.

bus žiema. Darbininkai ne
turi nei kuro, nei drabu-

Miestas visų nebeišgali 
tinkamai aprūpinti./ Die-

vardu/įteikė dovšnĄ/Iin- 4palikę yisas savo šutau- yas tik ~žino ko sulauksi-
« ___ • - _ • » ■* ’ “x ■“ “• -kėdama viso gero jų gyve
nime. Buvo susirinkę gra

pas.
Taip yra dabar, : kas

me, bado tai tikrai.
T. M.
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MIRĖ
Pereitą pirmadienį pasimirė fi

na Krivickiūtė, gyvenusi Dun 

dalko apylinkėj. Velionė kokius 

metus sirgo vėžiu, ir tik mėnesį I 

kokį išgulėjo ligoninėj. Sako vė 
žvs buvęs nepaprastas, ir ncskau j 

smingas. Pamaldos atliktos Spa- 1 

rrow Point Bažnyčios, ir laidotu

vės London Park kapinėse.

Žinys.
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Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M. Siaumi.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md. 

Laidotuvėse patarnauju 
. ir pigiai Pagrobus paruošiu. 
Nuo 75—100—150 ir aukščiau 

Tel. — South 0083

gerai

Telephone Stagg 2—4-109 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves

tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

š kiems pokyliams.
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ĮSIGYK sau namus*
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Brome, Maspetbe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 

i UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮM0KĖ- 
JTMLĄ. Likutis kaip renda. Ne- 

Ipraleisk žios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
rvlvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin-

r? ‘ ją
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