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Rytinių V alst. Kolegij os Remej ų Seimą Sveikiname
Sekmadienį, spalių 28 d., Marianapolio Kolegijos 

rūmuose (Thompson, Conn.) įvyksta Rytinių Valsty
bių Kolegijos Rėmėjų Seimas. Ryte, 9 valandą, įvyks 
šeiminės iškilmingos pamaldos Kolegijos koplyčioje.

Posėdžiai prasidės 2 vai. po pietų. Seimui pasibai
gus, bus suteiktas iškilmingas palaiminimas Švč. Sa
kramentu.

Raudonieji Pralai 
mejo Karą Prieš 

Tikėjimą
Cologne — “Koelnische1 taip pat pripažįsta, kad 

Volkszeitung”, %ymus ka
talikų dienraštis įdėjo žy
maus GPU, slaptosios Ru
sijos komunistų policijos 
viršininko pareiškimą apie 
raudonųjų komunistų ka
rą prieš religiją Rusijoje. 
Minimas kumunistas sako, 
kad Rusijoje buvo veda
mas griežtas karas prieš 
tikėjimą ir tikinčiuosius, 
bet visur sutiktas griežtas 
pasipriešinimas. Deporta
vimas ir kalinimas tikin
čiųjų tik sustiprino jųjų 
tikėjimą ir pasiryžimą ko
voje.

“Šiandien jau nebeliko 
priešreliginių jėgų Rusijo
je”, sako komunistų slap
tosios policijos viršinin
kas. Jis sako: “Mūsų prie
šai yra perstiprūs. Aš ma
čiau ištremtųjų žmonių 
procesiją, kurie ėjo basi, 
laikydami rankose degan
čias žvakes ir giedodami 
giesmę: “Kristus Kėlėsi.” 
Bažnyčios, kurių mes ne
galėjome sunaikinti, yra 
perpildytos. Jei kur užda
ro, tai ištikimieji suranda 
priemones ją atidaryti. Y- 
ra bažnyčių, kurios buvo 
uždarytos du, tris ir ketu
ris kartus, tai tikintieji 
žmonės slaptai susirinkę 
meldžiasi savo namuose. 
Blogiausia tai tas. kad mū
sų jaunieji Komunistai 
grįžta prie senojo tikėji
mo”.

Laikraštis pažymi, kad 
minimas komunistas, slap
tosios komunistu policijos 
viršininkas neišsižada ko
munizmo ir komunistų 
principu, bet norįs pasilik
ti komunistu iki pabaigos 
savo gyvenimo.

Yra ir daugiau komunis 
tų ir ne komunistų, kurie

UŽDARĖ AUDEKLINĘ 
DĖL STREIKO

Kun. Coughlin Pranašauja 
Darbininkams Gerbūvį

PENSIJOS ĮSTATYMAS
PRIEŠINGAS KONSTI- Charles E. Coughlin,

Detroit, Mich. Kun. bo valandos ir turės būi 
Ma- įvesta: darbo apdrauda 

žosios Jėzaus Gėlelės par, senatvės pensijos; valdži 
klebonas, griežtas darbi- turės nusavinti būtinai vi 

Washington, — District ninku reikalų ginėjas per suomenei reikalingas įstai 
of Columbia Suprema radio, kalbėdamas Demo- gas; mokėti ne savaitines 
Court paskelbė, kad perei- kratų partijos bankiete algas, bet metines; nusta- 
toje Kongreso sesijoje iš- pareiškė, kad laike 12 me- tyti šėrininkų pajamų nor 
leistas įstatymas, teikiąs tų Jungt. Valstybėse įvyks mą; sulaikyti išmokėjim> 
seniems geležinkelių kom- griežtos permainos, kurios dividendų kada darbinin 
panijų darbininkams žmo- bus naudingos darbinin 
nišką pensiją senatvėje, e- kams. 
sąs nekonstitucijinis, t. y. 
priešingas Jung. Valstybių 
konstitucijai. Šį įstatymą 
buvo pravedus dabartinė 
Roosevelto administracija 
ir buvo skaitomas didžiu 
organizuotų darbinin k ų 
laimėjimu.

Teismui tokį nuosprendį 
prieš darbininkišką įstaty
mą paskelbus, šalies kapi 
talistai labai nudžiugo. 
Bet kova dar neužsibaigė. 
Ji bus tęsiama toliau iki 
pergalės. >_____T
™ (TRYS SUŽEISTA LAIKU 59 min.

Antra vieta teko Hollan* 
diečiams Parmentier ir 

(Moli, kurie lėkė su Ameri* 
koje gamintu transporti
niu Douglas orlaiviu ir nu
lėkė į 3 dienas, 18 vai. ir 17 
minutų. !

Trečią vietą laimėjo a- 
merikiečiai — Tumer ir 
Panghorn lėkdami Boe- 
king išdirbystės transpor
tiniu orlaiviu. Jiems truko 
nulėkti 3 dienas 21 vai. ir 
5 minutes. Kiti dalyviai 
dar nepasiekė Melboum’o.

Visi dalyviai turėjoxšiek 
tiek bėdų su savo orlai
viais ir nusileidę įvairiose 
vietose turėjo taisyti. Net 

___ Mellen H. kų reikalavimas įvesti 30 jr laimėtojai, Scott ir 
Purvis, kuomet jis, netikė- vai. darbo savaitę įduotas Biack per Australiją lėkė 

PERKELTAS Į MARI- ; tai užkluptas vienoje ūkė- NRA Labor Advisory tįį vienu motoru, kuomet 
JAMPOLĖS KOPLYČIĄ je, bandė pabėgti. Į jį pa- Board. Reikalavimą įdavė kitas visai neveikė. 

----------- leista 14 šūvių. Jis buvo William Green. Amerikos - ...........................
A. a. arkivyskupas Jur- pagarsėjęs visoje šaly sa- Darbo Federacijos prezi- strofos. Anglijos dalyviai 

gis Matulevičius, MIC., va plėšimais ir žmogžudy- dentas ir John L. Lewis, h. D. Gilman ir J. Y. C. 
mirė 1927, sausio 27 d. ir stėmis. Priklausė ankščiau United Mine Workers pre- Baines sudegė, kuomet jų 
laikinai buvo palaidotas nušautojo Dillingerio šai- zidentas. 
Kauno Arkikatedros Bazi- kai. 
likos kriptoje. Ten išbuvo 
daugiau pusseptintų metų. 
Sutinkant J. E. arkivysku
pui Metropolitui J. Skvi
reckui ir leidžiant J. E. 
Vilkaviškio vyskupui Ant. 
Karosui, spalių 25 d. š. m.

Jo Kryžius tikrai buvo Marijonų Kongregacijos. vo"p-y^be^ 
sostas. Tačiau sostas be Atnaujintojo kūnas perkc-j 6 ___
karališkų raudonų ženklų liamas į Marijampolę, į 
nėra sostas. Tai tas Kara- švč. Jėzaus širdies koply- 
liūs padabino sostą Savo čią.- 
brangiausiii Krauju. j jįs palaidotas savo gim-

Karaliaus vainikas gi- tinės bažnyčioj, kur patsilių 23 —Leitenantas Fran
kai perdūrė Jo galvą ne kartą laikė šv. Mišias, ’cesco Agelto sumušė pa- 
Skausme Jis šukė galvą į sakė pamokslus, kur jau- 

nuo kiekvienos grupės, ku vieną ir į antrą pusę ir, nas būdamas patamauda- 
ris rūpinsis suvienodinimu taip matė kankinius, drą- vo kunigams prie šv. Mi- 
kainų už kirpimą ir skuti sius kareivius, kurie am- šių. šiemet suėjo 25 metai

Rusijos raudonųjų komu
nistų jėgos prieš tikėjimą 
ir tikinčiuosius į drebėz 
gus jau subirėjo.

Jaunimas, jei dar kur ir 
laikosi “bezbožninkų” or
ganizacijos, tai ir tas ga
vęs progą bėga į bažnyčią 
ir garbina Tą, Kurį Rusi
jos komunistų “pragaras” 
bandė nugalėti.

MEKSIKOJ VĖL PERSE
KIOJAMA KATALIKAI

KRISTUS KARALIUS

TUCIJAI

“Naujoji Dalyba priklau 
so tiek Respublikonams, 
tiek Demokratams. Bet jei 
Naujoji Dalyba nebus pa
grįsta Krikščionybės Da
lyba, tai ji yra daugiau 
niekas, kaip tuščias ekspe
rimentas”.

Kun. Coughlin sako, kad

kai paleisti iš darbo ir nu 
statyti vertę pinigų.
—

ANGLAI LAIMĖJO OR
LAIVIŲ LENKTYNES 

Amerikiečiai Trečioje 
Vietoje

I

Ant Kalvarijos viršūnės Nuo sosto Karalius žiū-
Meksika, D. F. — Spalių nedaug žmonių tepasiliko. rojo į Savo kareivius. Jis

24, Čia vėl pradėta žiauriai Dauguma iš tų buvo išnie- matė tuos, kurie mylės Jo 
persekioti katalikus. Sos- kintojai. Iš Jo prietelių kryžių, noriai pasiduos Jo 
tinėje kareiviai patruliuo- tik trys pasiliko iki galui, valiai. Jis buvo Karalius ir 
ja priešais mokyklas, tai —Magdalena, Jonas ir Ma- Karalius turi stovėti tarp 
ženklas, kad galima tikėtis rija, Jo Motina. O Jis buvo rūstybės ir Savo žmonių, 
dar didesnio bedievių išsi- nukryžiuotas. Ar tai toks Užtat Jis ir išsirinko tokį 
šokimo prieš katalikus. Karaliaus sostas? , nuostabų sostą. __ 22 žmonės sužeisti
Tautinė Revoliucijos (vai-1 Kareiviams ta tragedija Per sopulingą Kryžiaus kuomet Cincinati naktinio

Tarptautinės oria i v i ų 
lenktynės iš Londono iki 
Melbourne, Australi j o s, 

laike”12~ metų turės ”būti ‘arti 12000 laim^
panaikinta vaikų darbas; į anSlai škunai Scott ir 
taip vadinama “sweat nulėkdami specia-
shop”; mizemos algos; ii- liai lenktynėms gamintu 
gos ir neproduktingos dar- orĮaivlu> £- —”---- 7'7, su dviem moto

rais. į 2 dienas 22 vai. ir,

32 SUŽEISTI GEUEŽIN- FOOTBOLO ŽAIDIMO 
KELIO NELAIMĖJE

Spalių1Fowler, Ind.

ažios) partija kol kas dar nįeko nereiškė. Vienu pra- sostą mes tapome Kris- expreso aštuoni vagonai 
nepaskelbė dekreto ištrem- t:----- .-------- ---- x----- ... «
ti iš Meksikos visus kata
likų arkivyskupus, vysku
pus ir kunigus, bet atski
ros provincijos tą jau pa
darė. Penkiose provincijo
se k. t. Sonora Tabasco 
Chiapas, Colima ir Guerre 
ro katalikų bažnyčios vi
sai jau uždarytos, o Gue- 
rrera davė įsakymą vi 
siems kunigams į 72 va
landas apleisti minėtą pro
vinciją.

Vienas žymus Meksikos__
katalikas, pareiškęs, kad u Jo nuoširdumo 
nežiūrint, kad ir bus visos 
katalikų bažnyčios užda
rytos ir visi kunigai iš
tremti, bet dauguma Mek
sikos gyventojų paliks ka
talikai, kaip ir buvę. Isto
rija *juk yra parodžiusi, 
kad katalikai moka kentė
ti. Ir persekiojimais tikė
jimo iš tikinčiųjų neišplėš, 
bet dar labiau sustiprins.

sikaltėliu mažiau. Jie prie taus Karaliaus tarnais, nusirito nuo geležinkelio 
tokio darbo jau buvo gera i Taigi Kristaus Karaliaus apie vieną mylią nuo Earl 
pratę. Ir kaip jie juokėsi šventėje, su didžiausiu dė- Park Ind.
iš parašo: “Jėzus Nazare- kingumu, mes “žiūrime į----------------
nas, Žydų Karalius”. Jėzų, tikėjimo Kūrėją ir NUŠOVĖ PAGARSĖJUSĮ

Jis buvo Karalius ant Baigėją, Kurs už padėtą BANDITĄJis buvo Karalius ant ^aigėją, Kurs už padėtą 
Kurio žodžio dešimts legi- Jam_. džiaugsmą kentėjo

Lawrence, Mass. — Čia 
žaidžiant footbolą tapo su
žeisti du žaidikai, būtent: 
Jonas Zilonas, iš Lowell, 
Mass., kuriam sulaužyta 
koja ir Manuel Alves. Pir
masis nugabentas į Law- 

I rence General Hospital. 
Taip pat minia besvyruo- 
dama sužeidė 5 metų ber
niuką Kenneth Lawson.

BARZDASKUČIŲ 
RINKIMAS

SUSI

jonų Angelų būtų pasiro- dryžių, nieku palaikęs ap- East Liverpol, Ohio — 
dę. Jis savo apaštalams T1Qką, ir sėdosi Dievo sos- Spalių 22 d., čia nušautas 
kalbėjo apie Savo garbę, a- lo dešinėje, (žyd. 12, 2.) pagarsėjęs banditas Char- 
pie grožybę Jo Tėvo buvei- 
nes. Ar šitas nukryžiavi
mas yra Karaliaus ant so
sto užkėlimas? Išgąsdinti 
apaštalai negalėjo suderin- 
_______________ > su šiuo 
Kalvarijos vaizdu.

Nuostabus Karaliui pa
sveikinimas! Mirtis, kur 
turėtų būti gyvybės; aša
ros kur turėtų būti džiaug
smas; botagai, kur turėtų 
būti gėlės barstomos; 
spiaudalai, vietoje pagiri- 
mų; išjuokimai, vietoje iš
aukštinimų! Tikrai nepa
prastas Karaliaus sutiki
mas.

I
.ARKIVYSKUPO MATU- vadovaujant 

LEVIČIAUS KŪNAS
v •

• V •

REIKALAUJA 30 VAL 
DARBO SAVAITĖS

les “Pretty Boy” Floyd. Ji 
nudėjo Federalė Policija, Washington — Darbinin-

. Vadinasi plėšikauti ne
apsimoka, nes kaip sako
ma, “vienas kartas neme
luoja”. Taip ir su šiuo plė
šiku. Jis buvo garsus blo- 

" gaiš darbais ir už tuos blo- 
’ gus darbus užmokėjo sa-

Neapsieita ir be katas-

orlaivis Fairey Fox užsi- 
___ degė ore, prie Palazza San 

PICCARDAI NUSILEIDO Gervasio Ryme. Italijoj. 
Susirūpinta dėl kitų a* 

merikiečių lakūnų Wright
GIRIOSE

VVinoski, Vt. — Spalių 
22 d. išėjo į streiką 1300 
darbininkų, dirbusių Wi- 
noski audeklinėje, kuri pri
klauso American Woolen 
kompanijai. 90 nuos. au-- 
deklinės darbininkų pri
klauso prie United Textile 
of America unijos. Sustrei
kavo dėl persekiojimo prie 
unijos priklausančių audč-

Bostono barzdaskučiai 
turėjo savo susirinkimą 
spalių 21, 995 Washington 
St. Bostone, kuriame daly
vavo apie 500 unijinių ir 
neunijinių barzdaskučių 
Jie išrinko komitetą po 5

SUMUŠĖ GREITUMO 
REKORDĄ

Desenzano, Italija—Spa-
““ — - - - ——

saulinį orlaivių greitumo 
rekordą, kuomet jis savo 
specialiai padarytu orlai
viu, lėkdamas virš ežero

jų. Apie 900 streikierių pi- mą. Taip pat rūpinsis pra- šiais, žiūrėdami į tą ste- kai jis padarė Marijonų Garda, pasiekė greitumo
kietuoja dirbtuvę. Ją ture 
jo uždaryti.

vedimu barzdaskučia m s bėtiną sostą, Kryžių, nu- Kongregacijoj įžadus ir 
tinkamų įstatymų. įgalės pasaulį. : atnaujino Vienuoliją.įgalės pasaulį.

net 435 mylias (200 kilo 
metrų) į valandą.

merikiečių lakūnų Wright
Profesorius Piccard su ir Polando likimo. Kuomet 

savo žmona Jean buvo pa- jie pakilo vakar tai dau* 
kilę balionu į stratospherą giau apie juos ir negirdėti, 
moksliniams bandymams nors senai turėjo pasiekti 
daryti. Buvo iškilę apie 10 Bushire. Bet dabar sužino* 
mylių į aukštį. Pakilo De- ta, kad jiedu nusileido kur 
troit Mich., o nusiledo iš- ten Persijoj ir ten jie buvo 
buvę ore 8 valandas areštuoti, 
girioje. Nusileidimas buvoj šiog lenktyngs 
laimingas, kad ir■ginoje, ^^0 rekordą
nes nei vienas nebuvo su; minėtam toliut MeUi at. 
žeistas. Opus mokamai c. T. p. u
instrumentai, su užrekor- 
daotomis žiniomis ir-gi ne
sudaužyti. Todėl Piccar- 
dai, savo žygį laiko nusise
kusiu.

Piccard yra naturalizuo- 
tas šveicaras.

tolį nulėkti, ėmė 6 dienos 
ir 18 valandų. Nors iš 20 
pradėjusių lenktynes or
laivių, tik trys dar tepasie
kė savo tikslą, bet ir tuo
mi aviacijos progresas pa 
rodyta.
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Bus skaitoma paskaita. KOOVERIO IR ROOSE- 
si dalvvaukime. VELTO ŽMONOSI

BOSTONE
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kurios bus giedamos Lie- zaciJai- Kviečia Valdyba,
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buoti kilniai LDS. organi-
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Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

abi 
bu-

t

Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res.
564 Kast Broadway,

So. Boston, Mass.

Salė gaunama Šv. Au
Taipgi išduota ra- gustino parapijos. Tai di-

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

I

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro- 
Automobiliams Radio ir tt.
414 W. Broaduray, Room 1 
Tel. S. B. 0558

— balių įsigyti iš an-

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

A. J. WHELAN 
Steam Heating 

Numažintos kainos 
N. St. So. Boston

Tel. So. Boston 4168

; ' • f . • ?
Klausėsi thoro ir Tėvas

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių anto- 
mobllius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkaiVALENTINA MINKIENĖ i
Duoda piano muzikos pamo

kas vaikams ir suaugusiems. 
Vartoja naujausią metodą mo
kinimo. Mokina klasišką ir pa
prastą muziką.

Studio adresas:
912 E. Broadway, So. Boston.; 

Tel. So. Boston 3817.

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadvay,
South Boston. Mass

Prisiekęs Advokatas

" JUOZAS B. GAILIUS 
Veda visokias provas. Daro vi-
• A

sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474
-■

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

Cambridge, Mass.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

‘ ‘ Darbininko ’ * Name 
(aDtros lubos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

TeL Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mase.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS

J
414 Broadway, S. Boston, Maššl

Tel. So. Boston 0948’;

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite j krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus 

652 Broadway, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų 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

ADVOKATAS

414 Broadvay, So. Boston. 
Room 3.

Gyven. vieta: 8 Florence St,
i « i .

Hudaon, Maaa.
Tel. Hndaon 622.

Didelis Nupiginimas 
už specialę

Abi pusi ekskursijos tikietą 
Kainų ir naujas išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunami! s 
pas autorizuotus agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston

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 p<> pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

GYVENIMO
Tel. Parkvray 1864-W

apie lapkr. 4 d., ir turįs 
planą prašyti Jo Ekscelen-

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Į Ofiso Valandos: 2—1 ir 6—8
I

278 Harvard Street, 
ikamp. Inman arti Centrai Sq., 
i Cambridge, Mass.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 
Ant antrų lubų 

So. Boston, Mass.

W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
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. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

fTel Šo. Boston 0823........... -
LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V. CASPER
( KASPARAVIČIUS)

i 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
| sas uždarytas subatos vakarais ir 
= nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

i♦ __ -----,—, I
nuo 1 iki 3 vai. po pietų;J 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar. •

536 Broadway, So. Boston I

T Tel. S. B; 2805-R i

LIETUVIS

ĮOPTOM ET R IS.TASĮ
Išegzaminuoju akis i 
priskiriu akinius | 

_____ kreivas akis atitie- j 
sinu ir amblijoniš- j 

Į koše (aklose) akyse sugrąžinu j 
= šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. \
Į 447 Broadway, South Boston Į

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj)
Nuolatiniai išplaukimai 

Patogi kelionė

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu ‘ FREDERIK VIII’ 

iš New Yorko 
Gruodžio 8 

Ekskursijos vadas 
K. Falek Rasmussen

šv. mišias ir

kimas.
Visi nariai prašomi kuo- 

susi-cijos atlaikyti vaikučiams skaitlingiausiai į šį 
šv. mišias ir pasakyti ^idkimą atsilankyti, kad 
jiems pamokslą 8:30 vai..
kad duotų vyskupišką pa
laiminimą po trečių mišių,

ADVOKATAI
piiHHHUNH.nmnmumnnnniHii......... ....  Q

JUOZAS CUNYSl

1 
Pond St., ir gabus derma- 
talogijos specialistas, sa 
ko, kad iš visų pasaulyje 
tautų, jo nuomone, lietu
vaitės yra gražiausios.

Pranelis J
i . ■ - —    - ■

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną ju vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siuskite
. —.—• ----------------------------------

18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
I p........

{vietinės žinios
11,,l, n

J. E. VYSKUPO MATU- , Kilo reikalavimai ką 
LIONIO PRIĖMIMAS nors turėti salėje. Klausy

mas buvo ar turėti viešą t 
vakarienę, ar masinį susi- Į 

„ Spalių 23 d., 7:30 v. v, rinkimą. Nutarta rengti 
vietos Federacijos skyrius kuodidžiausioje salėje J. 
laikė mėnesinį susirinki- E. Vyskupą priimti ir Jo 
mą. Raportas spalių 9-tos kalbą išgirsti susirinkimą, 
minėjimo vienbalsiai pri
imtas. .................
portas apie platinimą Vii- džiausią salė So. Bostone, 
niaus pasų. i-------------

. Po to ėjo tarimai apie DARBININKŲ SUSIRIN- 
J. E. Vyskupo Matulionio KIMAS
priimtuves. ------ :----

:■ Kun. F. A. Virmauskis ■ Antradienį, spalių 30 d., 
pranešė susirinkimui, kad ' :3° vaL vakare> PAPUOS 
jis yra kvietęs J. E. Vys-isalė>> LDS- 1'mos
talpą Matulionį atvažiuoti ku0P°s mėnesinis susirin-

tuvos Dukterų po Dievo 
Motinos globa draugijos 
intencijai ir kad po sumai] 
pasakytų pamokslą. Baž- i 
nytinis J. E. vyskupo vi
zitas baigtųsi palaiminimu 
Švenčiausiu Sakramentu.

ĮI

Tel. S- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS

f
t

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street,
Boston

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pus, mėnesinis susirinki
mas įvyks šitą sekmadie
ny, spalių 28 d., 2:30 v. po 
pietų, Vyčių kambary.

Malonūs draugai — vy
čiai (tės), organizac i j o s 
gyvavimas ir stiprėjimas, 
priklauso nuo mūsų, užtat 
skaitlingai dalyvaukime 
susirinkimuose, svarstyki
me org. reikalus, visi kar
tu dirbkime, o beabejo tu
rėsime gerų vaisių ir kiti 
gėrėsis mūsų darbais.

Šitas susirinkimas yra 
svarbus, nes turime daug
darbų ir reikalų išspręsti vienam, 
organizacijos labui.

zą ir Oną Andriušiunus.
Juos visus policija kaltino Meslis. Jis pareiškė, kad 
sumušime Boris Petrašiū- Rapolas Juška yra tikras 
no, 49 m. amžiaus, gyv. 134 muzikas ir mokytojas, ir 
W. Sixth St., kuris nuvež- jei jis būtų Bostone tai 
tas ligoninėn mirė. lavintų savo balsą pas po-

Pereitą antradienį, spa- n» Jušką' Abu misijonie- 
iių 23 d., So. Bostono teis- riu..nuo!.at Sijosi choru 
me jie visi buvo išklausi- lr ■” vlesal SYre- 
nėti ir teisėjas rado prie- Kun. K. Jenkus taip pat 
žastį kaltinti šiuos: p. Oną buvo praktikoje. Jis kaip 
Andriušiunienę, 66 m. am- choro Dvasios Vadas, kaip 
žiaus; Ameliją Šilalienę, tik gali, atsilanko į kiek- 
45, ir Juozą Šilelį, 58 m., vieną choro praktiką, 
vyrą Amelijos. Tolimesnis ---------------
išklausinėjimas įvyks lap- ' 'LIETUVAITĖS YRA 
kričio i d. Teisėjas Day vi- GRAŽIAUSIOS 
siems kaltinamiesiems pa- -----------
skyrė kauciją $1.000 kiek- Dr. Frederic Assad,

1

visi dalyvaukime.
Prašome pribūti laiku. 

Susirinkimas pra s i d ė s 
punktualiai.

RADO ŽIEDĄ ŽUVIES 
VIDURIUOSE

Kurį Pametė Prieš 28 
Metus

_
Spalių 21 d. mirė džiova 

Jonas Noreika, 49 metų, 
gyv. 42 Vineland St., Bri- 
ghton, Mass. Paėjo iš Yla
kių, Amerikoje pragyve
nęs 22 metų. Paliko sūnų 
ir dukterį. Tapo su mišio- 
mis palaidotas iš šv. Pet
ro bažnyčios Šv. Juozapo 
kapuose, spalių 24 d., 9 v. 
ryto.

Juozapas Ciglinskas, 60 
metų amžiaus gyv. 190 D. 
Št., Boston, Mass., mirė 
sirgęs šiltine, miesto ligoni 
nėję, spalių 23 d. Ilgai gy
venęs Amerikoje. Lietuvo
je palaidojęs dvi žmonas. 
Ten paliko sūnų ir dukterį. 
Laidojamas su mišiomis iš 
Šv. Petro bažnyčios spalių 
26 d., 9 v. r.

♦ Tel. So. Boston 0270
♦ »

!DR.JOHNMACDONNELLi
♦

♦
i
♦

I

♦
t

Kalba Lietuviškai
* t -« -' ' !

. Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais;

Whist Party ir Šokiai
šeštadienio vakare, spa

lių 27 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje, 7th St. įv 
vyks Lietuvos Dukterų dr- 
jos po globa Motinos Švč. 
‘Whist Party” ir Šokiai. 
Orkestras jau paimtas; 
dovanos surinktos ir su
pirktos, tik laukiame tą 
vakarą gausios publikos.

Lietuvos Dukterų dr-ja 
dovanų visados turi daug 
ir laimėjusiems bus tikras 
snrprizas.

Be to bus visokių užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame 
visus ateiti ir linksmai lai
ką praleisti.

Komisija

PATARNAUTOJOS 
ORGANIZUOJASI

Bostono ir apylinkės pa 
tarnautojos (veiterkos) 
smarkiai organizuojasi.

Vajų veda Waitresses, 
Union, 112. Tol darbuosis 
kol visos patarnautojos 
pataps unijistėmis.

I i
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANO FORTE 
KOLEGIJĄ 

-’r 444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

Įvykstančiame Bostone 
Statler Hotel. Amerikos 
skaučių suvažiavime, atsi
lankė, kaip garbės viešnios 
prezidento Roosevelt žmo
na ir buvusio prezidento 
Hooverio žmona. Jos 
susitiko. Susitikimas 
ves šaltas.Rugsėjo 26 d. George ę

Grueby, bevalydamas žu
vis savo krautuvėje, Bos
ton Fish Pier No. 36, vie
nos žuvies viduriuose ra
do šliūbinį žiedą su raidė
mis “Patsy D.” Ta žinia, 
žinoma pateko spaudon. 
Dabar atsišaukė pastorius 
E. T. Drake iš Orange Te 
xas, kurs sako, kad tai e- 
sąs jo žiedas kurį jis pa
metęs besimaudydamas 
Corpus Christi įlankoje, 
Texas valstybėje prieš 28 
metus. Žiedas.tapo pasiųs-! 
tas savininkui per policijos 
arpmmkystę. Plevokas taip pat neišken-

VTKFTTAT ir nKClMTT neatlankęs praktikos.MIKELIAI IK DESlMTl ir Plevokas sakė ture- KAI IŠDAVĖ ! ; dvokas sake, ture
jęs daug malonumo prak-

, TT ’ , Likoje. Jis pareiškė, kadu.. T. Hayes, ką tik pirk-1 ■ „, . r jau mažai prie vargonųdavo vis užmokėdavo smu- beliko vietos naujiems
ikram penktukais ir desim- choristamSj ir kad chora3 
tukais. Tą sužinojo poliai- turf vad jr a a. 
ja. Rezultatas toks, kad įeįįį S
Hayes tapo areštuotas ir * 
apkaltintas Boston Eleva- 
ted kolektorių apiplėšime 
prie Dudley stoties, rugsė
jo 27 d. Hayes prie kaltės 
prisipažinęs, bet savo| 
draugus atsisakė išduoti.

TRYS LIETUVIAI KAL 
TINAMI UŽMUŠIME

Artistui Rapolui Juškai 
užėmus vargoninkauti Šv. 
Petro bažnyčioje, choras 

’ pradėjo augti ir energin- 
’lgai mokytis. Apie 70 cho

ristų gražiausioj nuotaikoj 
' lanko praktikas du syk 

j savaitėje. Pavyzdžiui, pra
ėjusį penktadienį, po vyrų 
misijų pamaldų, choras 
laikė taip entuziastišką 

, giesmių praktiką, kad pu
sė bažnyčios vyrų pasiliko

į —
Pereitame “Darbininko” į 

numery rašėme, kad areš
tavo įtartinus lietuvius, bu 
tent: Petrą Raudonį, 50 
m. amžiaus, gyv. Silver 
S t., Amiliją Šilalienę, 45 
m., gyv. Silver St. ir Juo- 

s

ŪKININKŲ PRAKALBOS 
' ir

KRUTAMI PAVEIKSLAI
Rengia 

Lietuvių Ūkininkų 
Sąjunga 

Sekmadienį 
SPALIŲ 28-tą, 1934 

Liet. Tautiškame Salėje 
Stoughton, Mass. 
7:30 vai. vakare

Kalbės “Darbininko” re
daktorius A. F. Kneižys ir 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas.
V isi ūkininkai yra kviečia
mi atsilankyti. Užgirsitc 
ir pamatysite' daug ko 
naujo. Nepraleiskite pro
gos.

Įžanga DYKAI

KAS VEIKIAMA
Spalių 7 d. iškilmingai 

buvo minėta Vilniaus už
grobimo diena. Kalbėjo 
kunigai: Virmauskis, Ur
bonavičius ir Juškaitis, ir 
“Darbininko” redaktorius 
p. A. Kneižys. Jis baigda
mas kalbą pateikė rezoliu
cijas, kurios vienbalsiai 
tapo priimtos.

Spalių 21 klebonas rodė 
ir aiškino tikybinio turinio 
paveikslus. Žmonių daug 
atsilankė ir atydžiai klau
sėsi.

Spalių 28, parapijos sa
lėje bus suvaidintas vei
kalas “Mažas Kryželis”. 
Vaidintojai parapiji n ė s 
mokyklos alumnai. Vado
vauja Seserys mokytojos 
—Nukryžiuoto Jėzaus. Pa
sitikima, kad daug žmonių 
atsilankys. Pradžia 7 vai, 
vakare. Įžanga visiems 
prieinama.• ______

PARAPIJOS BALIUS
Lapkričio 12, Armistic? 

dienos vakare, Eikš Ball- 
room salėje, Cambridge į- 
vyks metinis parapijos 
“SUSIRINKIMAS”. — Vi
si seni ir jauni parapijie
čiai privalo atsilankyti. 
Svečiai iš apylinkės su ma
lonumu bus priimti. Vi
siems, bus daug įvairaus 
užsiėmimo. Visi galės pra
leisti linksmiausiai ir nau
dingiausiai laiką. Kadangi 
bus daug visokių valgių, 
gėrimų ir tt. be bilieto nė 
vienas nebus įleidžiamas. 
Nuoširdžiai visiems pata
riama bilietus į šį susirin
kimą.- 
ksto.

Pelnas šio baliaus eina 
I palaikymui katalikiškos 
mokyklos. Puiki muzika 
padės visiems savo vargus 
pamiršti.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vice-pirmininkė — Ona Slaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Ciunienė, 
29Gonld St, West Rozbury. Mass. 
Tel Parkvvay 1864-VV

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St., Roslindate, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Stanluliutė,

105 IVest 6th St, So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Janušonienė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utamtnkų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnyttnėj sve
tainėj.

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

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park. So. Boston. Mass. 

Fin. RaStininkas — Alb.- Nevlera,
16 AVinfleld St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E.- Btoadvay,- So. Boston, Mass. 

Maršalka -f X Zaikis.
7 Vinfield S t, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėtdlenį. kiskvlooo mėnesio.
2 vai.' po pietų. Parapijos satej. 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.



Pep^todigfcU, Įpaiią 26 d., 1ŽS1.
i ' - ■ -T«r» ■ ■

Marianapolio Kolegija
XX amžiaus — žmonių kultūros, jų civilizacijos 

pažiba. Žmogus pasiekęs aukščiausio kultūros laipsnio 
Šiandie tautų kultūringumą sprendžia jau ne jos ap
siginklavimas ar kareivių kovos būdas, bet jos moks
lo vyrai, jos bendras išsimokslinimas. Tad ir nenuos
tabu, kad kiekviena tauta, kiekviena valstybė stengia
si išauginti kiek galima aukštesnio išsilavinmo jauną
ją kartą.

Lietuviai aukšta kultūra džiaugtis negalėjo ir da- 
•bar dar neprilygsta visoms tautoms. Jie perilgai ture 
jo nešti svetimųjų jungą.

Rusams nerūpėjo Lietuvos kultūrinimas. Jiems 
terūpėjo tik materialinis jos išnaudojimas ir nutauti
nimas. Lietuvis vilko svetimųjų materialinį ir kultūri
nį jungą. Daug jų bėgo svetur laimės ieškoti. Daugiau
sia į Jungtines Amerikos Valstybes, čia susidarė lyg 
Naujoji Lietuva.

Amerikoj jie susidūrė su aukštos kultūros žmonė
mis, bendrai, su šviesesne aplinka. Čia užguitas lietu
vis pajuto, jog ir jis turi teisės, tiesiog pareigos, siek
ti mokslo. Tiesa, senesniųjų ateivių tik maža dalis te
įstengė to mokslo pasiekti. Reikėjo svetimam krašte, 
neįprastose aplinkybėse naujai įsikurt vėliau, jau su
kurta šeima rūpintis. Mokslų eiti neteko. Tačiau jau
noji karta beveik be išimties pasiekė bent aukštesnio
jo mokslo.

Deja, vėl tenka susidurti su sunkumais. Lietuvis 
jaučia, jog jo vaikai, eidami mokslus viešosiose moky
klose,-jau nebeišaugs tikrais jo sūnumis ir dukterimis. 
Jis bijosi, kad jie gali nutausti ir subedievėti. Kas da
ryti?

Jau prieš Didįjį Karą kyla mintis steigti savąją 
aukštąją mokyklą. Užėjo karas — visų dėmesį pa
traukė besikelianti Lietuva. Ir tik Lietuvai laisvę įgi
jus ir susitvarkius vėl grįžta prie savųjų reikalų. Rim- 

\tai pradėta svarstyti lietuviškosios kolegijos kūrimas. 
Čia iškyla viena svarbiausių kliūčių — nėra kas ta 
kolegija rūpinasi.

Kreipiamasi į Tėvus Marijonus, kurie po karo ge
riau susitvarkę ir sustiprėję, buvo pasistatę savo dar
bo aukščiausiu uždaviniu Amerikos lietuvių dvasinius 
reikalus. Pagaliau, Amerikos Lietuvių Katalikų Fede
racijai prašant, Tėvai Marijonai apsiima.

Kūrimosi darbas išpradžių ėjo labai palengva. 
Netoli Chieagos nupirkta didelis ūkis. Sutvarkę ūkį, 
Tėvai Marijonai pastatė ten pat pirmuosius aukštosios 
mokyklos rūmus.

1925 m. rudenį prasidėjo naujosios mokyklos gy
venimas. Tiesa, ir patys steigėjai išpradžių į tą mil
žinišką užsimojimą žiūrėjo su baime. Tačiau gyveni
mas visai ką kitą parodė. Mokykla sparčiai augo. A- 
merikos lietuvių visuomenė ilgai laukusi lietuviško
sios mokyklos dėjo visas pastangas, kad naujai įsi
kūrusi auklėjimo ir mokslinimo įstaiga ne tik išsilai
kytų, bet kasdien stiprėtų ir augtų.

1926 m. pavasarį į Jungtines Amerikos Valstybes 
atvyksta J. E. Arkivyskupas Matulevičius, kuris pa
tvirtina naujai įsteigtą Kolegiją ir jos direktorium pa
skiria kun. Dr. J. Navicką, kuris ir dabar dar sėkmin
gai tebeauklėja lietuvių išeivijos jaunąją kartą.

Trumpu laiku kolegija mokinių skaičium tiek iš
augo, jog teko rūpintis naujais erdviais rūmais, šalia 
to, reikėjo surasti Kolegijai tokia vieta, į kurią galėtų 
suplaukti daugiausia studentų. Kadangi tuo laiku ko
legijoj didžioji mokinių dalis buvo iš Rytinių Valsty
bių — todėl ir nutarta Rytuose įsigyti kolegijai nau
ja vieta.

Ši pasiuntinybė pavesta kun. J. Jakaičiui M. I. C., 
kuris ir įgijo dabartinius kolegijos rūmus Thompson, 
Conn.

Išpradžių kolegija pavadinta St. Mary’s College. 
Vėliau, 1933 m. Švietimo departamente patvirtinta 
Marianapolis College, vardu.

Per šį trumpą gyvavimo laiką kolegija yra da
vusi jau apie 10 kunigų, keturis daktarus ir kelioliką 
studijuoja įvairiuose universitetuose, seminarijose, 
žodžiu, Marianapolio kolegija neapvylė lietuvių visuo
menės. Jai pavesta nors dalinai išlaikyti tautos dvasią 
J. A. Valstybėse. Ji to siekia. Ir juo daugiau paramos 
susilauks Tėvai Marijonai iš mūsų visuomenės, juo 
geriau jie įstengs įgyvendinti savo pasiryžimą: atgim
dyti merdėjančius Amerikos lietuvius religiniai ir tau
tiniai.

Čia tenka pastebėt džiuginąs reiškinys, jog mūsų 
visuomenė gana jautri visiems geriems pasiryžimams 
Ir reikia tikėtis, jog už metų kitų bendru darbu pasta
tysim lietuvių kolegiją ant tos pat aukštumos kaip 
bet kuri kita Amerikos kolegija.

1

J. p. p.

UŽSIENIN IŠVEŽTA 
1.200 tonų rugių 

Kaunas — “Lietūkis” iš
siuntė į užsienius 1.200 to
nų rugių. 1.000 tonų pa
siųsta į Estiją, o 200 tonų 
— į Belgiją. Dalis rugių 
supirkta Klaipėdos krašte.

PIRKO LĖKTUVĄ

Kaunas — Civ. aviacijos 
reikalams Anglijoje pirk' 
tas dar vienas lėktuvas. 
Už jį sutarta 40.000 litų. 
Ligi gruodžio 15 d. jis turi 
būti pristatytas į Lietuvą.

.jT.r....... .z

GIRTUOKLYBES ŽALA tų po sunkaus dienos d) 
------------ bo pailsėti. Vieni linksn

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTUO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
pirm., 423 Winsdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Maukus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt.; 
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Detroito Žinios
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Naktis savo tamsiais šnekučiavosi tarp sav 
rūbais apdengė pasaulį ir kiti nosis įkišę laikraštj 
dienos darbas užsibaigė, atsidėję perbėgo per d 
Dar kita diena nuslinko nos žinias. Treti neką 
lyg kokion tamsion bedug- triai raitėsi sėdynėje, žv; 
nėn iš kurios ji daugiau gesi ir žiūrinėjo per vaf 
niekuomet neįšaus ir nebe- no langą, kada tasai tra 
grįš žmogaus gyvenimam ! kinys privažiuos stotį. T 
Štai nakties tamsumoj čiau liko dar ilga kelio 
traukinio švilpesys; gar- ir traukinys “visom ket 
vėžys visu smarkumu bei riom” mitriai šoko tolia 
dundesiu traukė vagonus,: nakties tamsumon. 
kuriuose keleiviai grįžo ii Traukinio kelyje pasii 
savo namus, kad ten gale- dė raudorta šviesa, kt 

~ -- reiškė, kad priešakin r
te; jis buvo įstegėjas Vie* galima smarkiai važiuot 
šojo Knygyno ir vienas iš bet reikia atsargiai api 
steigėjų Michigan Univer- žiūrėti ir laukti tolimesn 
siteto.

Besidarbuodamas f 
sergančiųjų žmonių chole
ra, 1832 metais jis pats su
sirgo ir mirė.

Taigi šio Garbingojo Va
do 102 nuo jo mirties me
tines sukaktuves visas 
miestas ruošiasi iškilmin
gai minėti.
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rv.- w -t, x • x- i lyra labai reikalinga kate- Kleb. kun. Masevičius, ku-
P-lp Brone Rotaziute, ka- įizacijos mokyki0je. 1 —- —- - -----------

tekizacijos mokyklos mo J
kytoja, sunkiai susirgo į 
Sodalicijos narės ją lanko,; 
atnešdamos jai gėlių, i

40 Valandų Atlaidai

i nigas Valaitis ir kun. Pra- 
į spalius atlaidus pradėjo 
iškilmingomis mišiomis. 
Sekmadienio vakare pa

• v •

. į _ v v. . oeKmaaiemo vaKare pa
ir j sv. Petro par. bažnyčioje mokslą pasakė kleb. kun.

Marianapolio Kolegija

%

Kolegija! Kolegija!
Koks tai džiaugsmingas mokslo šūkis!
Tartum jautri elegija
Jis skamba čia. Šits linksmas ūkis, 
Žiedais kultūros padabintas, 
Lyg laukė tosios valandos, 
Kada jau savininkas kitas 
Kilniam jį tikslui panaudos.

Tamsiuos miškuos, tarp tankių krūmų, 
Dėl laisvės, dėl tautos gerovės, •
Pilni laukinio išdidumo,
Čia Indijonai smarkiai kovės’.
Ir kupini kerštingo ūpo, 
Jie čia baltųjų skalpus lupo.

Paskui kultūros tvariniai
Šalin laukinę stūmė gaują,
Ir puritonų mokiniai 
Čia įsteigė buveinę naują.

Įkūrę čia tvirtovę savo, 
Jie manė, kad ji neišnyks, 
Ir nevienam nesisapnavo, 
Koki dalykai čia įvyks.

Bet štai naujoji pajėga 
Čia netikėtai atsikraustė, 
Ir tuoj visi pradėjo klausti: 
Kokia bus josios pareiga?

Ta pareiga tuoj paaiškėjo, 
Kai vienų metų bėgyje, 
Tartum koks žiedas pražydėjo — 
Čia Lietuvių Kolegija!

Ji netikėtai įsikūrė,
Kaip stebuklinga mašina: 
Jaunų vaikinų gražų būrį 
Auklėja ji kaip motina. ' 

Doros ir mokslo sėja diegus, 
Paliečia gilumas širdies, 
Kasdien stiprėja josios jėgos, 
Toliau

Valio! garbi Kolegija, 
Lietuvos vardą čia atnešus! 
Lai tavo vaisiai būna našūs 
Ilgiausių metų begyje!

Masevičius. Kun. Valaitis, 
asistuojant klebonui ir ku
nigui Ging, laikė mišparus. 
Giedojo didysis choras.

Pirmadienio vakare da
lyvavo daugiau svečių ku
nigų. Kun. S. Kučas iš Sa- 
ginaw laikė mišparus. A- 
sistavo kun. Masevičius ir 
kun. Praspalius. Turiningą 
pamokslą pasakė kun. Bo- 
reišis.

Antradienio ryte laikė 
mišias kun. Kučas ir pasa
kė gražų pamokslą. Vaka 
re atvyko dar daugiau ku
nigų į talką. Atlaidai už
baigti iškilmingais mišpa
rais, turiningu pamokslu, 
kurį pasakė kun. Vilkutai- 
tis iš Cleveland, Ohio.

Kas vakarą, o ypatingai 
paskutinį vakarą, dalyva
vo labai daug žmonių ir 
visi turėjo gerą progą pa
sinaudoti Dievo malonė 
mis.

j ženklo. Tačiau traukin 
tarP inžinierius, kuris tą vak 

rą buvo nepaprastai link 
i mas, iš neapsižiūrėjin 
nepastebėjo pavojų reii 
kiančios šviesos ir leic 

Į traukinį priekin. Už valai 
dėlės pasigirdo nežmoniš
kas triukšmas, net visa ; 
pylinkė sudrebėjo. Nakti< 
tylumą pripildė žmoni 
klegesiai ir verksmas. Še 
ten pasigirdo vieno kit 
žmogaus įsakymai, šauk 
masis pagelbos ir panaši 
trukšmai, kurie pertrauk 
nesenai viešpataujanč i 
tylą. Bet po valandėle 
viskas vėl nutilo.

Rytojaus dieną, paaul 
sinta aušra savo auks

; niais spinduliais apglėb 
pasaulį, ^žmonės naktie 
metu prisisėmę naujų spe 
kų pradėjo vėl eiti į save 
paskirtus darbus, kad tei 
būtų galima kaip nors už 
sidirbti duonelės kąsneli 
Tačiau tos minios tarpe n 
visi sveikino naują dien;

• su tokiu džiaugsmu kaip 
t"as "kalbėto "kle'bonZs Iv lkad vakar- Kokia tai buv< 
Petro par. kun. V. Masevi
čius.

Programa išpildyta se
kančiai :

1 — “Kad skausmas tau 
širdį”.

— “Sonetai”.
Išpildė artistas Jonas 

Čižauskas. Apie jo daina
vimą netenka daug ką ra
šyti. Jis visiems žinomas 
ir visų mėgiamas artistas.

2. — “Nesegk sau rožės” 
Duetas. Išpildė M. Petro- 
kaitė — R. Valacka.

3. — “Lopšinė” Solo A- 
gota Juodsnukaitė.

4. — “Nokturna” —

ŠV. JURGIO PARAPIJA

ji dar aiškiau spindės.

J. K.

Anglų spauda plačiai mi
nėjo a. a. kun. Gabriel Ri* 
chard, kuris 102 metai at
gal mite Detroite. Jis mi
rė choleros siautimo metu 
— 1832 m.

A. a. kun. Gabriel Ri 
chard buvo vienas iš pir
mųjų arkitektų šiame mie
ste. Jis statė namus žmo
nių širdyse ir taipgi dar
bavosi ,kad Detroite būtų 
pravestos gatvės ir geres
ni keliai, kad žmonės in 
dustrijoje turėtų darbus 
ir už tai gautų tinkamą at
lyginimą. Jis pradėjo leis
ti pirmą laikraštį Detroi-

Į

I

A. A. Juozą Naujalį 
Atminti

Kadangi klebonas kun. 
J. Čižauskas ir artistai Jo
nas ir Marijona Čižauskai 
buvo labai artimi a. a. 
komp. Naujalio bičiuliai, 
jam mirus, su parapijos 
choru surengė koncertą, 
parodydami gilią užuojau
tą velionio šeimai ir visai 
lietuvių tautai.

Programa susidėjo vien 
tik iš a. a. komp. Naujalio 
kurinių.

Pirmiausia gražią kalbą 
apie velionį pasakė klebo
nas kun. J. Čižauskas. An-

priežastis ? Štai pirma 
me kasdienio laikraščū 
puslapyj, didelėmis raidė
mis atspaudinta, ‘“šimtai 
žmonių žuvo traukinio ka 
tastrofoje. Susekta, kac 
inžinierius buvęs girtas”.

Taip, žuvo keli šimtai 
i žmonių; žuvo kaip aukos 
dėl vieno žmogaus apsilei
dimo. Tam žmogui buvo 

| suteikta atsakomybė prii 
žiūrėti, kad visi tie kelei
viai laimingai pasiektų sa
vo destinaciją. Tačiau dėl 
jo girtumo ir neatsargu
mo, tie žmonės patiko ne- 

pia. laimę ir jie neteko gyvy- 
no" solo kiin.7.“čižauskas’. J"°.s gyvenimo knyga

5.
mari”. Duetas. Išpildė— S. 
Lukšaitė, Agota Juodsnu- 
kaitė.

6. — “i 
le”. Solo. 
Čižauskas.

7. — “Caligaverunt” — 
Dvigubas kvartetas.

8. — “Sanctus ir Bene- 
dictus” iš a. a. komp. Nau
jalio paskutinių parašytų 
mišių dėl Eucharistinio 
kongreso, kuris įvyko 
Kaune šią vasarą.

“Kur banguoja Nemunė
lis.”

“Jaunimo giesmė.” 
Išpildė parapijos choras, 

vad. Jonui Čižauskui, pia-

v •

“Meilė Tėvynės Ne-

Oi neverk motuše- 
Artistas Jonas

I išbraukė ant visados. 
(Daugiau bus)

Jonas Kamandulis (L. K.) 
nu pritariant kun. J. Či- 
žauskui.

Choras išpildė programą 
labai gerai ypač ištraukas 
mišių.

Koncerte dalyvavo įžy
mus muzikas svetimtautis 
R. Becker su sūnum irgi 
muziku. Kun. K. Valaitis 
ir keletas kitų vargoninkų. 
Svetimtaučių tarpe buvo 
girdėtis išsireiškimai: “tai 
bent choras”... “gražios 
meliodijos..Z ir t. p.

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Tylutė.
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8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOR
Eutereė as second-class matter Sept 12. 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Aeeeptance for mailing at speclal rate of postage provided for fn Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918

SUBSCRIPTION KATES:
Damestic yearly ................. ..
^oreign yearly................................
tjomestie once per week yearly $2.00 
Voreign once per week yearly.. $2.50

$4.00
$5.00

, PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....................... $4.00
Užsieny metams ..........................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

kovoti su tuo, kurio nėra, 
arba Jį, pripažįsta tik ne
nustoja vilties Jį pergalėti. 
Bet upės vanduo greičiau 
pradės tekėti prieš kalną, 
dusyk du bus penki, ketur
kampis vadinsis ratu, ne
gu bolševikai nugalės Kri
stų. Nė pragaro vartai Jo 
Bažnyčios nepergalės, sa
ko pats Įsteigėjas. O gal 
Bolševikai mano tapti ga
lingesni už pragaro galy-

Užmirštas Knygnešys
Vilniaus Rytojus parašė Civinskiu, Griškevičium, 

strapsnį apie seną Įetųvį Narjausku, Dvaranaūsku 
suvalkietį — knygnešį Ka- ir kitais ir knygas vėžio- 
lolį Petruškevičių. Petrus- davo iš Kalvarijos, Eitkū- 
kevičius dabar- yra jau vi-nų, ir kitų pasienio vietų j 
sai senas žmogus . ir sun- Leipalingį, Seinus ir Aly- 
kiai serga. Petruškevičius tų. Iš ten jis perduodavo 
yra gimęs 1857 m. Žagarų knygas kitiems žmonėms, 
kaime, Suvalkų apskrityje, kurie jas veždavo toliau į 

į Ten jis ir dabar tebgyvena
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DARBININKAS
186 West Broadway South Boston, Mass

Telephone South Boston 2680

EUCHARISTINIS KON
GRESAS BUENOS AIRES

Šio mėnesio (spalių) vi- ištikimybę Katalikų Baž- 
dury (11-18 d.), Argenti- nyčiai ir pasiryžimą plėsti 
nos sostinėje Buenos Aires katalikiškąją akciją visa- 
įvyko 32-tras Eucharisti- me pasauly. Daug vyskupų 
nis Kongresas. Iš spaudos buvo atvykę iš Ispanijos, 
pranešimų matosi, kad tai Jie ypatingu uolumu ragi- 
buvo vienas iškilmingiau- no Pietų Amerikos katali- 
sių ir geriausiai prirengtų kus išlaikyti tikėjimą ir 
Eucharistinių Kongresų, budėti prieš klastingas be- 
Apskaičiuojama, kad jame dievių pastangas. Kaip ga- 
dalyvavo virš milijono Įėjo jaustis Meksikos bol- 
žmonių. Argentinos vy- ševikiška vyri a u s y b ė, 
riausybė, su valstybės pre- klausydama tų kalbų? 
zidentu priešaky, ne tik Eucharistiniai Kongre- 
aktyviai Kongrese dalyva- sai, kaipo toki, yra viešo- 
vo, bet ir uoliai prisidėjo jo tikėjimo reiškiniai, ku- 
prie jo surengimo. Miesto rie teikia gaivinančios jė- 
policija, ant kurios krito gos katalikų visuomenei, 
atsakomybė sutvar k y t i O ji tos jėgos kaip tik la- 
m iii joninę dalyvių minią, blausiai reikalinga šiais 
atliko savo uždavinį pa
vyzdingai. Buenos Aires 
miesto valdyba, įžymesnių 
gyventojų padedama, sve
tingai priėmė meldžionis, 
atvykusius iš visų pasau
lio kraštų. Gražiausios viešą oficialinę bedievybę 
miesto gatvės, kuriomis ir žiaurų katalikų perse- 
turėjo eiti iškilminga Kon- kiojimą. Gausus žmonių 
greso procesija buvo šven- dalyvavimas Eucharisti- 
tadieniškai papuoštos. Vi- niuose Kongresuose įrodo, 
sur matėsi šilta, nuoširdi, kad pasaulis toli gražu ne- 

’ katalikiška dvasia. Radio subedievėjęs; kad yra mi- 
tranziliavo visas įžymių Ii jonai žmonių, kurie karš- 
svečių kalbas, pradedant tai tiki Eucharistiją, kaipo 
nuo Kardinolo Pacelli, ofi- vaistą prieš bedievybę ir 
dalaus šv. Tėvo delegato, ištvirkimą; kad senas mū- 
ir baigiant pasaulioniais sų tikėjimas anaiptol neat- 
kalbėtojais, tarp kurių ne- gyveno savo dienų, prie- 
maža dalis buvo J. Valsty- šingai, kuomet žmonių pa- 
bių piliečių. Į Kongresą stangos smunka ir griūva, 
prakalbėjo per radio pat- jis vienas stovi kaip ga- 
sai šv Tėvas iš Vatikano, linga nepajudinamoji uola. 
Visi kalbėtojai pažymėjo i K.

Mūsų Kolegijos Rėmimo Rei
kalas ir Svarba

Ilgus šimtmečius lietuvių tauta ištvermingai ir 
atkakliai kovojo už savo būvį, už savo šalies nepri
klausomybę, tai laimėdama, tai vėl pralaimėdama. Ta
čiau, vis dėlto mūsų tautos atsparumo dėka, pavyko, 
nors ir per didžiausias aukas, išgauti tautos savitu
mas, dalis etnografinės teritorijos, o tose kovose, už- 
grūdytoji liaudis nelaisvės metais, rūpestingai išsau
gojo gimtąją kalbą, papročius ir tikybą. Kėsinosi len
kai, akėjo rusai, pešiojo ir pešioja vokiečiai, o vis dėl
to ne tik gyvi išlikome, bet ir atstatėme savo nepri
klausomą valstybę, kad ir žymiai apkarpytoje terito
rijoje.

Nelengvas buvo prislėgtos ir svetimųjų užguitos 
tautos gaivinimo darbas. Tačiau, pratęs kentėti ir nie
kados likimo glostomas nebuvęs, lietuvis nenusimenU 
ir atkakliai eina savo keliu, pasirinkdamas atitinka
mas priemones ir būdus savo tikslams siekti.

Nenuleido rankų lietuvis nors ir toli gyvendamas 
už savo Tėvynės rybų, dirbo ir dirba savo tautos la
bui. Amerikos lietuviai pirmi pasveikino laisvės varpa 
garsais savo gimtąjį kraštą tėvynę Lietuvą.

Bet ar ilgai mūsų Tėvynė džiaugsis ta atskirta 
savo kūno dalimi? Ar ilgai pasiliksime mes lietuviais 
Amerikoje su savo kalba ir bočių papročiais? Tai sun
ki mūsų Amerikoje gyvenančių lietuvių problema, ku
rią gvildenant, yra labai susirūpinę mūsų išeivijos ve
teranai bei vadai jaunosios kartos likimu. O atsimin
kime, kad laikas greit bėga, kiekvienas sęsta, kiek
vieno jėgos mažėja ir žila senatvė ragina jau apleis
ti darbo dirvą. Kas jų garbingas vietas užims ? Ar mes 

I turime žmonių, kurie galėtų sėkmingai kitiems vado* 
vauti?

Ar mes turime daug jaunuolių, kurių širdyse deg« 
tų Tėvų žemės, kalbos ir lietuvybės meilė ?

Klausimas turi būti svarbus ne tik vadams, kurių 
vietas tie jaunuoliai turės užimti, bet ir kiekvienam 
savo kalbą ir tėvynę mylinčiam lietuviui. Lietuvybė 
nežus Amerikoje kol bus kas ją palaiko ir vadovauja 
tame darbe.

Kas mums prirengs tuos ateičiai vadus, jei ne 
mes patys. Su džiaugsmu, reikia pasakyti ,kad mes 
lietuviai suspėjom įsigyti ir savąją aukštesniojo mok
slo ir auklėjimo įstaigą — KOLEGIJĄ, Thompson, Ct., 
kuriai vadovauja Tėvai Marijonai. Jie pastatė geriau
sias jėgas kaip moksle, taip ir auklėjimo srityje, 
kad nuo svetimtaučių panašių įstaigų neatsilikus. bet 
priešingai, aukščiau už juos atsistojus. Garbinga yra

„ * „ w ■ i Ten jis ir dabar tebgyvena Lydos, Vilniaus ir kitas ap
bes?.. Bet kol tokie nebus, Rusų laikais Karolis Pet- skritis. Bene daugiausia 
o nors ir būtų tai išrodo rųškevičius buvo žandarų reikalų turėjęs su kun. 
lyg tas priėjęs prie bažny- gerai žinomas kaip nuola- Dargiu, Alytaus vikaru. 

Jie abudu žandarų ir buvo 
kartu bausti. Kun. Dargis 
buvo ištremtas trejiems 
metams į Rusijos gilumą, 
o Petruškevičiui buvo pas- 

pavadintų daugiau tai, Kalėdos! Kalėdos! šau- kirta policijos priežiūra i- 
negu pamišėliu. Bet aš sa- kia dideli ir maži. Nuo Jo ki gyvos galvos. Nežiūrint 
kyšiu, greičiau tu akmens gimimo dienos visas kultu- į šią policijos priežiūrą. į 
sieną sudaužysi su galva ringas pasaulis skaito me- Petruškevičius ir toliau! 
negu sugriausi Kristaus tus. Bolševikai norėjo į-tebedirbo savo darbą, 

vesti metus nuo Lenino, 
bet "jų pastangos nuėjo 
niekais! Niekas neklauso 
ir nepripažįsta.

Įdomus reiškinys. Komi
saras rašo įsakymą: su
griauti Kristaus kurią ba
žnyčią, bet įsakymo vir
šuj deda 1934 metus! Va- 7 
dinasi, jis ir įsakyme prieš 
Kristų, neapsieina nepri- 
pažindamas Kristaus. Jis 
vartoja metus nuo Kris
taus gimimo. Tie dalykai 
mušte užmuša Kristaus 
priešus, jie stengiasi iš Jo 
ištrukti, bet vėl su Juo su-j 
sitinka, kitais žodžiais ta
riant, jie spiauna į tą patį 
vandenį, iš kurio paskui 
geria, arba piauna tą ša
ką, ant kurios sėdi, arba 
mušdami kitą, patys sau 
suduoda.

Šiais metais mes šven
čiame Kristaus Karaliaus 
19 šimtų metų Jubiliejų. 
Tai ne sidabrinis ir ne au
ksinis jubiliejus, bet 19 
šimtų metų, kaip viešpa
tauja tasai, Kurį prikalė! 
ant kryžiaus ir užvertė ant 
Jo grabo akmenis ir aps
tatę sargybomis karstą vis 
vien neišlaikė. “Jis prisi
kėlė... Nėra Jo čionai. Ei
kite ir praneškite Jo mo
kiniams” (Jon. 2, 19).

Džiaugkimės Kristaus 
nais narių. Dar manę pa- KaraIiaus šventeje! Būki- 
minime buvo 350 milijonų me Jo v6Uavai.l
katalikų, o-sių metų statis- Atnaujinkime Krikštą ir 
t.ka paduoda jau 405 mili- Sutvirtinim0 Sakramento; 
Jonus- įžadus ir pirmyn... pirmyn

Persekiojimai pasaulio su Kristum Karalium, ku- 
karalystes išgriauna, o čia ris pasakė: Nesibijokite, 
priešingai, tik padidina, aš pergalėjau pasaulį, aš 
kad net didis rašytojas su jumis iki pasaulio pa- 
Tertulijonas šaukia: “Kri- baigos”!
Kščionių kraujas yra sėk- Raginu visus Kristaus 
la naujiems krikščionims!’ Karaliaus šventėje spalių 
O kad Bažnyčios priešai į 28 d. prieiti prie šv. Ko
tai suprastų, jie nustotų munijos, ’ ‘ - - -

ėios akmeninės sienos sa- tinis lietuviškųjų knygų 
kytų: , “Pažiūrėkite, kaip platintojas. Jis susižino- 
aš su savo galva sudaužy- davo anais laikais su dr. 
siu tą bažnyčią. Bet tokį Kauku, kun. Dargiu, kun. 
“stipruolį” kiekvienas pra------------------------------------
eivis

sinkiais laikais. Jau da
bar ne tik paskirios bedie
vių organizacijos rengia 
prieštikybinę agitac i j ą, 
bet ir ištisos valstybės 
(Rusija, Meksika) skelbia

KAS KARALIUS?

• v
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negu sugriausi Kristaus 
karalystę. Jo Karalystės 
nebus galo... Tie žodžiai 
paties Dievo, tai ir pasiliks 
per amžius teisingi. Tuš
čios priešų pastangos! 
Dangus žemė gali praeiti, 
mano gi žodžiai negali 
praeiti, sakė Kristus (Luk. 
21, 33).

Kokie gražiausi Kris
taus karalystės galybės 
bruožai? Ugi tie, kad Jis 
valdo savo karalystę ne 
pasaulio galybe ir gudry
be, kuri yra tik vėjo pamu
šalas, ne ginklais, kurie 
rūdims bus maistas, ne 
pasaulio tuštybėmis, ku
rios greitai praeina ir yra, 
tik išoriniai blizgučiai, bet 
lyg silpnybė. Jeigu gin
klais ar prievarta pagrob
tų tautas, tai nebūtų kuo 
stebėtis, bet Kristus to vi
so nevartoja ir visgi šim
tus milijonų turi sekėjų.; 
Tuo ir skiriasi Dieviška 
galybė nuo pasaulio galy
bės. Aleksandrai, Napole
onai, Nikalojai, Romos cie- 
coriai seniai sutrūnijo, ku
rie buvo laikomi galingiau
siais, o Kristus, nors pri
kaltas ant kryžiaus, vieš
patauja ir drąsiai sako — 
Jo karalystės nebus galo. 
Nereikia nė įrodinėti, nes 
aiškiai matyti kaip Bažny
čia didėja kasmet milijo-

v •

“Kartą, — rašo Vii. Ryt.,
- Petruškevičius buvo nu

mykęs į Liubavą pas kun. 
. Baradūną, kur gavo daug 

lietuviškų knygų. Važiuo- 
įjant, namo, vietos žanda
rai apstojo visas gatves ir 
iškrėtė visus išvažiuojan
čius žmones. Petruškevi
čiui pavyko pasprukti pro Į 
daržus. Žandarai perspėjo 
kitų vietų žandarus, kad 
gaudytų “pavojingą” kny
gnešį. Tačiau K. Petruške
vičius, gerų žmonių pade
damas, laimingai parvyko 
į Žagarus. Seinų žandarai 
vėl padarė K. P. namuose 
kratą, bet knygų nebesu
rado. K. Petruškevičiaus 
brolis mokėsi Petrapilio 
kunigų seminarijoje. K. P. 
jam lietuviškas knygas ir 
laikraščius (Aušrą, vėliau 
Varpą) kartu su maisto 
produktais veždavo į Gar
diną (76 klm.), o iš ten

• — — ——

ir laikraščius įvyniodavo į 
audeklą, apdėdavo laši
niais sūriais ir siųsdavo 
kaip vien maisto produk
tus...”
Petruškevičius su Čepulių 

ir Bukausku dalyvavo 
1905 metų Vilniaus seime 
kaipo Seinų krašto atsto
vai. Jie seime reikalavoN 

lietuviams spaudos laisvės 
" ir reikalavo, kad valdžios 

įstaigose, mokyklose ir 
bažnyčiose būtų įvesta lie
tuvių kalba. x

K. Petruškevičius dabar 
: sunkiai serga. Kiek svei-l 

§ kesnis jausdamasis pasa
kodavo jaunimui apie pra
eitus laikus, kovas dėl lie- 
tuviško rašto ir kita.

• v •

(Luk. lykyta: “Prieš Jėzaus vardą 
lenksis kiekvienas kelias: 
dangaus, žemės ir praga
ro” (Pil. 2,10). Vieni Kris
taus vardą taria su meile, 
kiti su neapykanta, bet vi
si žino, kad Jis yra ir ne 
galima Jo atmesti

Net bolševikai, kurie pa
skelbė Kristui žūtbūtinę 

i kovą, galutinai turės nusi
leisti, kaip tas Julijonas 
Apostota, mesdamas iš

kad galutinai 
šiais Jubiliejaus metais pa 
skelbtume Kristų mūsų 
širdžių Karaliumi.

J. Bružikas S. J.

turėti lietuviams tokią įstaigą, bet neužmirškime ir 
savo pareigų jos išlaikymui.

Neišlaikys Tėvų Marijonų pečiai, susilpnės jie jei 
mes bendrai visi lietuviai neateisime jiems su atitin
kama parama. Yra tai visų bendras reikalas tą kultū< 
rą ir susipratimą skleidžiančią mūsų tarpe įstaigą pa
laikyti. Iki šiol, mes, dauguma, atvirai turime prisipa* 
žinti, mažai interesavomės tą įstaigą palaikyti ir rem
ti. Bet kam rūpi lietuvybės palaikymas Amerikoje, į- 
sidėkime gerai savo mintin, kad veltui mes steigiame 
įvairios rūšies patriotines jaunimo organizacijas, vel
tui leidžiame jiems lietuvių kalba žurnalus bei laikra
ščius, nes greit suskubs perblokšti ir nuslopinti ame- 
rikonizmo dvasia su savo anglų kalba mūsų Tautos 
žiedą jaunimą, jei nebus kas jiems tautiškoje dvasioje 
vadovauja ir skiepija savo tėvų kalbos ir krašto meilę,

Skaudu mums lietuviams netekus trečdalio savo 
Tėvynės su sostine Vilnium, dar skaudžiau turi būti 
mums visiems, kuomet mūsų Tėvynės kūno gyvybės 
dalis nyksta svetimų tautų sūkuryje.

I

Ar nelaikąs būtų šalia Vilniui vaduoti išleistų pa
sų, išleisti mūsų Kolegijos rėmėjų pasus, kurie būtų 
dabarties ir ateities liudytojais kiek mums rūpėjo jau
nimo lietuvybės ir kaip mes rėmėme jos vadų auklėto- , 
ją Kolegiją.

Tad gerbiamieji lietuviai, būdėjome ir budime Tė
vynės teritorijos ir laisvės sargyboje, nepalikime ir 
jaunosios mūsų kartos Amerikoje nelemtam likimui.

Šio mėnesio 28 dieną, Thompson, Conn. mūsų ko
legijos rūmuose įvyksta R. V. Kolegijos rėmėjų sei
mas, kur bus liečiama netik tos įstaigos Rėmimo klau
simas, bet ir įvairūs netiesioginiai tą reikalą liečian- 

' tieji klausimai. Juo labiau, kad tą dieną sykiu bus mi
nima ir 25 metų Tėvų Marijonų vienuolyno atnaujini- 

i mo Sidabrinis Jubiliejus. Tad, tebūna šis seimas skait- 
' lingiausis. Taipgi jubiliejaus minėjimo proga subūrki- 
! me visas jėgas, kad galėtume nors vienam studentui 
(Sudaryti stipendiją. Būtų gera, kad netik pavieniai 
; asmenys suprastų tąjį reikalą, bet ir orgariizacijos, 
' kurios bendrai pasitarę suprastų tą svarbą. O bendrų 
j jėgų galybe pasitarnausime daug mūsų Tėvynei ic 
Bažnyčiai.

I

Jeigu prie mano kojų su- 
• dėtų visų viešpatijų vaini

kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

Fenelon.

persekioję; tada gal kiek 
kiek susilpnėtų Bažnyčia, 
nes katalikai apsileidžia 
tik tuomet, kai nėra perse
kiojimo, pav. Ispanijoj, --------------------- ---------------------------------- ----------------
Meksikoj. Bet nuo perse- KRISTAUS KARALIAUS ŠVEN- 
kiojimo laikų vėl pradeda 
žydėti tų šalių tikėjimas! I

Kristaus vardas skamba 
po visą pasaulį. Kada po
piežius per radio kalba, vi
so pasaulio žmonės susi
telkę klauso. Jau šiandien 
nerasi nė vieno net tam
siausio kampelio, kur ne
būtų girdėję apie Kristų. 
Kurio galiūno ar karaliaus 
vardas toks populiarus ir 
žinomas, kaip Kristaus? 
Jo gimimo metinėse su- 

nyčia buvo, priešai eis į; čių namus. Tai bolševikai kaktuvase kasmet pasi- 
grabą, Bažnyčią pasiliks. į arba bepročiai, užsidegę puošia visos šalys ir mies-.

Visų pasaulio karalių ir Kristus yra Karalius. Su 
valdovų sostai griūna, bet Juo turi skaitytis viso pa 
vieno Karaliaus galybė, šaulio tautos ir valstybės, 
kuri “nėra iš šio pasaulio”, Ar kas nori, ar nenori, tu- 
pasilieka, nes Jo karaliavi- ri Jį pripažinti. Nes paša- 
mui nebus galo” 
33).

Tas Karalius yra Kris- 
tus ir Jo karalystė yra Ba
žnyčia Jo karalystė pa
remta Dieviška galybe, 

I dėl to nė pragaro vartai 
jos nepergalės (Mat. 16, 
18). Jau 19 šimtų metų 
kai pragaras pyksta, dras
kosi, ir putoja ir siunta... 
Kam, sako reikia tos Baž 
nyčios? Kam, reikia tų
Bažnyčios vyskupų ir ku- savo žaizdos saują kraujo 
nigų? Tie šūkavimai buvo į dangų, sakydamas: “Tu 
Bažnyčiai besisteigiant, jie pergalėjai, Galilėjieti!” 
kartojasi ir šiandien, o 
Bažnyčia Kristaus Vieti-j 
ninko . vairuojama kaip 
fiaukė, J ’ ___

į Kristaus nurodytą Prie_ dingas dalykas mosykuoty 
p: a ūką. Dar priešų nė ko'^ or^ netureti priešo, 
ja nebuvo lopšelyje, o Baž- Tokį žmogų vežtų į bepro- 
:iycia buvo, ]

Kristus bolševikų di- 
! džiausiąs priešas, nes Jis 
i yra! Jei Jo nebūtų, tai su 

taip ir plaukia i kuo & kovotų? Būtų juo-

Vii

TĘS HIMNAS
Kud amžių Tu Kunigaikštis, Karalių*, Kristus, Tu tautų, 
Teisėjas protų ir širdžių, šiandienų skelbiam atvirai. 
Kadais minia nedora rėkė: nenorim Kristaus mes Valdovo, 
Tačiau džiaugsmingai šaukiam mes: Aukščiausia mūsų Tu Karalius. 
Talkos Tu Kunigaikšti, Kristau, palenk maištingas Sau širdis: 
Nukrypusius toli nuo meilės, visus i vienų rink avidę. 
Juk tam ant medžio kruvino išskėstom rankom pakilai, 
Ir ietimi perdurtą širdį mums meilę degančią parodei. 
Juk tam slėpiesi aukuruose pavidaluose duonos, vyno, — 
Vaikams išganymą išliedama iš perskrostos krūtinės Savo. 
Tegu valdovai nūn fantų vietai Tau nusilenkia šiandien, 
Ir mokslo vyrai, teisininkai, įstatymais, menu tai reiškia. 
Tegu šviesius karalių ženklus Tau lenkiantis žemai išvystam. 
Paimk į savo meilių valdžią Tėvynę, židinius piliečių. 
Tebūna, Jėzau. Tau garbė, Kuriam pasaulio valdžios rankoj. 
Su Tėvu ir Dvasia šventuku per amžius be ribų visus.

(Iš šventės Bažnytinių maldų.>

$

Kun. V. Puidokas,
R. V. Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas 

j Spalių 19 d. 1934 ,
VVestfield, Mass.
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A. A. ARKIVYSKUPAS J. MATULEVIČIUS, M. I. C. 
Tėvų Marijonų Kongregacijos atnaujintojas.

sąžinės atsis- 
konferencijas,
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Šiais metais Tėvų Marijonų Kongregacija mini 
savo sidabrinį (25 m.) jubiliejų nuo vienuolijos atnau 
jinimo. Jos atnaujintoju buvo amžinos atminties Ar 
kivyskupas Jurgis Matulevičius.

Dėka Tėvams Marijonams mūsų išeivija šiandien 
gali tikrai džiaugtis turėdama švietimo ir auklėjimo 
židinį — Marianapolio Kolegiją.

Taigi brangindami Tėvų Marijonų kilnų darbą, 
parodykime Jiems meilę, pagarbą ir prisirišimą.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centras ir “Dar
bininko” redakcija nuoširdžiai kviečia visus narius, 
“Darbininko” skaitytojus ir rėmėjus Tėvų Marijonų 
Kongregacijos įstaigas, o ypatingai Marianapolio Ko
legiją remti ir palaikyti.

TT. Marijonų Kongregacijos 
Tikslas ir Dvasia

Vienuolijos Tikslas
Taigi šiuodu vyru atnau-

TT. Marijonų 
savo papil

dytoje, dabartiniams lai-

kelius į šventumą, būtent: 
be išlaikymo virš minėtųjų 
įžadų, nuolatinius dvasios 
įpratimus, kaip antai, ap
mąstymus, 
kaitymus,
generolų, provincijolų ap
lankymus ir tt. tt.

Pagaliau, kadangi aklam 
al;lą vedant, abudu įkren
ta bedugnėn, tai kitam 
šviesti ir reikalinga ir pa
čiam įsigyti mokslo, ir tai 
ne bet sau kokio paprasto, 
bet aukštesnio, tam tinka
mo minėtajam švietimo 
darbui atlikti. Šiam tikslui 
ir parenkama tinkami vy
rai, išmėginama ir lavina
ma jaunuoliai pasiryžėliai, 
siunčiama jie į tam tikrą
sias aukštesniąsias moky
klas, lavinama jie tam tik 
ra kryptimi, atsižvelgiant 
jiems Dievo patiektųjų ga
bumų.

Darbuotė Amerikoje
A. A. Arkivyskupas J. 

Matulevičius šiam tikslui 
1913 metais įsteigia Ame
rikos Provinciją, kurios 
pirmasis Provincijolas, a. 
a. Kudirka, važinėja su 
misijomis, spausdina laik
raštį katalikams, po šio a- 
pima vadovybę dienraščiui 
“Draugui”, pastato mari-

' Mi

J
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A. A. KUN. FELIKSAS KUDIRKA, M. I. C. 
kuris savo darbu ir pasiaukojimu sukūrė Am. Marijo
nų Provinciją ir buvo pirmuoju tos provincijos Provin
cijolu.

J. E. VYSKUPAS P. BUČYS, M. I. C., 
buvęs antrasis Tėvų Marijonų Kongregacijos Genero
las. Jis pagelbėjo a. a* Arkivyskupui Matulevičiui vie
nuoliją atnaujinti.

I
ra, kun. prof. Būčių suma- kiai mums įrodo kad ir pa- 
no atnaujinti merdėjančią tvs laisvamaniai. 
Kongregaciją, papildo bu- į 
vusiąją konstituciją pagal 
laikų reikalavimus ir pa
galiau 1909 metais gauna jindami 
leidimą iš paties Popie- Kongregaciją 
žiaus.

Kodėl šiuodu vyru neįs- kams pritaikintoje konsti- 
teigia kitos kokios Kom tucijoje, be bendro visiems 
gregacijos, ar neprisijun- vienuoliams tikslo siekti
gia prie kitos jau esančių šventumo, užbrėžia sau y-i 
jų, garbingųjų ir gerai be- patingąjį, būtent: šviesti! 
sidarbuojancių narių vie- liaudis, o ypač jaunimas, 
nuolijos? laikant misijas, pagelbs-

Šiam buvo dvi priežasti, tint parapijų klebonams 
ypač liaudies, būtent: TT. Marijonai y- darbuose, steigiant moky- 

bi- kuri šiuo žvilgsniu anuo- patingu būdu gerbdavo klas, spausdinant laikraš-° ------- — - - - -

Šiemet TT. Marijonų Mariją ir rūpindavosi mo- 
Kongregacija švenčia 25 kslu. Kodėl tai? Todėl, kad 
metų atsinaujinimo jubi-jis norėjo pasiaukoti ap- 
liejų. Vieni lietuvių žiūri į švietimui ypač 
ją labai palankiomis, 
čiuliškomis akimis ir viso- met buvo labai apleista, Nekaltai Pradėtąją Šven- čius ir knygas (Konstitu- 
keriopai ją remia, gi kiti kadangi mokslas pakan- čiausiąją Panelę Mariją; rijos 1—10 skiltyse), 
arba šaltai žvairuoja, ar- karnai būdavo prieinamas gi lietuviai iš pat,savo at» Suprantama, kiek pisi- 

, šventumo ir 
džių visados atsižymi savo mokslo reikalinga šito- 
nepaprasta pagarba Jai, kiam darbui atlikti! Visa 
ką aiškiai įrodo mums kad šita konstitucijoje prama- 
ir (šimtas kelios dešimtys tyta ir šiam siekiui pasiek- 
Josios garbei pastatytų ti keliai pilnai ir smulkiai 
bažnyčių ir keliolika ste- apibrėžta.
būklingųjų Josios paveiks- šiam uždaviniui tinka- 
lų su Aušros Vartų^ Vii- maį atlikti visų pirma rei- 

gregacijon įeina daug pra- P.aVeTlksįU P^iešak7 kalinga turėti laisvos ran-
kiininsins dvasia liotn-Hii 810 deliai Lietuva įuvo l’ kos, šio dėlei kiekvienas 

marijonas privalo atsiža- 
t. y priklausanti Ma- tičti viso tai, kas pririša

i

jonams bernaičiams lietu- vhį kalba. Čia atliekama ir (muzikos nelabai tesupran-* 
viams Kolegiją, Marijos kūno pratimai, Įvairūs žai-j ta, nes jinai jieirts būdavo 

į Kalneliu o s e (M a r i a n dimai, pratinama vaikinai neprieinama. Jeigu ir bū- 
Hills), su visiems gerai ži- prie literatūros darbo. Žo- davo rengiami simfoniniaį 
nomu darbščiausiu ir kar- ūžiu — čia jaunimas lavi- koncertai, tai tiktai mies- 
ščiausiu mylėtoju jaunimo, narna tam tikslui, kad ber- tuose, šią spragą matyda- 
kun. D-ru Navicku priešą- naičiai, tvirtai atsistoję mi, kai kurie Lietuvos mu* 
ky. Čia jie lavinama šven- ant katalikybės ir lietuvy- zikai neseniai įsteigė po- 
tajam vienuoliniam gyve- bes pamato, ateity galėtų puliarų dr. Vinco Kudir* 

iš čia jie siunčiama atsitoti Amerikos lietuvių kos vardo simfoninį orkes-* 
visuomenės priešaky. trą. Šis orkestras labai pi-» 

Lengvai galima suprasti, giomis kainomis kiekvieną' 
jog šitoksai TT. Marijonų sekmadienį per Kauno ra»
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ar- karnai būdavo prieinamas gi lietuviai iš pat,savo at»
ba net ir griežtai yra nusi- tiktai aukštesniems ir tur- sivertimo katalikybėn pra- aukojimo, 
statę prieš ją. Taigi būtų tingesniems luomams. 1 
ne pro šalį čia įžvelgus į 
šios Kongregacijos viduji
nį nusistatymą ir jos siekį 
— žodžiu — į josios dva
sią tikslu geriau ji pažin
ti ir tikrai ji įvertinti.

Trevir’o vysk. Korzum’- 
as, kalbėdamas apie R. K. 
Bažnyčios esmę, yra se
kančiai išsitaręs: “Pavir
šutiniškai pažiūrėjęs į R. 
K. Bažnyčią ir josios skel-, 
biamąjį tikėjimą, išrodo, 
lygiai taip, kaip kad žiu- pi 1 a
rint į bažnyčios nutapytus jųjų pasidarbuota tiek se- sis rūpesnys buvo tai liau- niais pančiais: jisai priva- 
langus (vitražus): iš lau-i kmingai, kad net jie žmo- dis šviesti. Gi mūsų Lietu- lo sudėti įžadus, būtent: 
’ ’ • ........................... vos liaudis, maskolių pa* skaistybės, kad kūniškieji

minta po kojų, buvo bepra* palinkimai ir šemyniniai 
dėjusi kvėpuoti paskuti- gyvenimo rūpesniai neati- 
niuoju kvapu — ją laukė trauktų jojo širdies nuo 
tiktai galutinas ištautėji- svarbiausiojo užbrėžto sau 
mas ir politinis išnykimas! tikslo. Po šio eina neturto 
Gi šių dviejų vyrų, a. a. įžadai tam tikslui, kad ma-

Jam vargais negalais pa- 
i vyksta prašalinti visos 
kliūtys, įkurti atskira vie- 

i nuolijos bendrovė (Kon
gregacija), trumpu laiku 

i plačiai išsišakojusi po vi
są Europą. Šion tai Kon- 
g 
kilniosios dvasios lietuvių, .jusi net vardo. „Maria_ 
pragarsinusiųjų Lietuvos^,, f --- -- --
vardą, ir Lietuvoje iškyla - ’ . . v _
keletas TT. Marijonų vie- J ! žmogaus širdį prie žemes
nuolynų. su Marijampolės' Antroji priežastis, tai ir supančiuoja jį lyg kad 
vienuolynu priešaky. Čia va: Marijonų didžiau- nesutraukiamais geleži-

ko negalima nei paveikslo nių praminta “baltaisiais 
matyti, nei suvokti spalvų, angelais!” 
tačiau, įėjus bažnyčios vi
dun, pamatai visą langu 
grožį. Taigi privalome iš 
arti susipažinti su Bažny
čios mokslu ir josios dva
sia, kad galėtume pilnai 
suvokti visą josios kilnu
mą ir reikalą.”

Vienuolijos Pradžia

I
1 Vienuolijos Atnaujinimas

Paprastai Dievas savuo
sius veda garbėn per skau
smus ir priespaudas. ’Ly-___ _________________ «_______________,______
giai šitaip Jisai pasielgė Ark. Matulevičiaus ir da- rijonas, nesirūpindam a s 
ir su Marijonais. Jam lei- bar jau vyskupaujančio savo medžiaginio gyveni- 
džiant, visi Marijonai iš- Vysk. Bučio, širdyje lieps- mo ateitimi, laisvai galėtų 
nyksta po maskolių jungu no jo didžiausioji meilė visą paaukoti apšvietimui 
— lieka vienintelis mari- Dievui, kuo nuoširdžiausia kitų. Pagaliau, sudeda pa-

didžiausioji meilė visą paaukoti apšvietimui

nimui;
aukštesniajam mok s 1 u i 
Europon, ar kur kitur — 
žodžiu — jie priruošiama 
būsiančiam sunkiam ap- uždavinys yra tai ne tik- dio duoda plačiajai visucn 
švietimo Amerikos lietu- tai labai kilnus, bet ir be menei simfoninius koncer-* 
vių darbui. galo sunkus, ypač dabar- tus.

Jau prisiauginant naujų tiniais ekonominio slūgi-
„ ' ’ " _ • mo laikais. TT. Marijonų-rįaį įr dalyviai yra sumanu

dama galvoti apie įkūrimą Kongregacija ypač dėl šios ateinančiais metais Lietu- 
aukštesniosios mokyklos Kolegijos įklimpo į gilią voje surengti didžiulę mu* . 
(Kolegijos) pasauliečiams skolų klampynę, ypač kad -įjęOS šventę, kurioje pasi-* 
bernaičiams lietuvia m s. daug mokinių neatsilygina į-eikštų visos Lietuvos mu* 
Susiburia tam tikrų Kole- mokslą ir išlaikymą, zikos gyvenimas, jo pajė-

darbininkų, rimtai prade-

į gijos Rėmėjų D-ja. Ir štai, aukų suplaukia labai ma- 
dėka a. a. Kudirkai Pro- 0 šio dar turi neina- 
vincijolui, kun. D-rui Na- ža ir priešų, kurie stengia- 
vickui ir 
dabartinio 
kun. J. Jakaičio triusinėji- 
mui ant Amerikos N. An
glijos plotų išdygsta pui- 
kiausis lietuviškasis gėly
nas, Marianapolio Kolegi
ja (Thompson, Conn.), kur 
nuo 1931 m, mokinama 
bernaičiai lietuviai (šiemeT 
jau 84)!

Čia auklėjama tikrai ka
talikiškoje ir lietuviškoje i ^evut 1 
dvasioje ir drausmėje. Vi- «ausios Panelės Marijos, 
sai parai čia nustatyta Nekaltai Pradėtos, ir Te-

Šio orkestro organizato-*

gumas ir kultūra. Šventėn! . 
bus sukviesti visi Lietuvos — 
muzikai, solistai, orkes-» 
trai ir geriausi chorai. Ši 
šventė įvyks nuo birželio 1 
ligi 10 dienai. Per ją įvyks 
27 koncertai ir 3 paskai-* 
tos. Bus pastatytos 2 ope* 
ros, 3 lietuviškos simfoni 
nes muzikos koncertai, J 
klasinės muzikos koncer* 
tai ir 1 naujos muzikos 
koncertas. Be to, bus 3 
koncertai kamerinės muzi- 

tikslui, bet didesnei garbei kos 2 vargonų, 2 dūdų or< 
pagerbimui Šven-k£RĮro jr | jaz—orkestro.

sai parai čia nustatyta; ™na«ai rraaeros, ir re-1 
griežčiausioji tvarka, ku- indrai ir atskirai,
rios privalo prisilaikyti ir 
mokiniai, ir mokytojai, be men^s> 
jokios išimties. Didesnieji 
prasižengimai prieš draus
mę baudžiama net išvary- Panelė Marija, Tėvynė — 
mu iš Kolegijos! Čia moki-

dėka a. a. Kudirkai Pro- ža, o be šio dar turi nema-
>

nepaprastajam 
Provincijo 1 o,

sis sukurstyti visuomenę 
prieš TT. Marijonus.

Tačiau, kaip mūsų kun. 
Navickas, taip ir Provinci
jolas su savo pagelbinin- 
kais nenuleidžia sparnų! 
Visi iš paskutiniosios ry- 
žiasi išsilaikyti savo sar
gyboje, turėdami vilties' 
ištverti, kadangi jie dirba1 
ne sau, ne tuščiam kokiam

ir Amerikos lietuvių visuo- 
---- ", o ypač jaunimo 
naudai atskirai.

Die v a s, švenčiausioji

Panašiai galima išsitar- jonas, generolas Senkus, prisirišimas prie Švenčiau- klusnumo įžadus, kadangi __
ti ir apie TT. Marijonų senelis! Jau galas! Nebėr sios Panelės Marijos, Ne- be pasižeminimo ir tikros niai baigia Valdžios jau 
Kongregaciją. Taigi įeiki-’ išeities! Patsai senelis neb- kaltai Pradėtos; o kieno drausmės negali būti ir 
me į josios vidų, pirm3 tenka vilties! Štai, čia iš*, širdyje liepsnoja šitokia tinkamai 
truputį pasidairę iš lauko, kyla aikštėn Dievo Apveiz-! meilė, tai jau aiškių

Iš Pi jotų vienuolijos, dos nesuprantami keliai! kiaušiai turi liepsnoti ir 
septynioliktajam šimtme- Plačiai žinomas savo tnok- meilė tėvynei, kadangi šita 
ciui besibaigiant, pasitrau-j siu ir dora jaunas kun. meilė išplaukia iš anos 
kė kun. St. Papčinskas, ne- prof. Jurgis Matulevičius lyg kad iš skaistaus šalti- 
atsižvelgdamas tai, kad pi- kartu su savo bendramin- nio. Tikros meilės tėvynei i 
jorai nepaprastai gerbda-jčiu ir bičiuliu, irgi pragar- negali atsirasti be tikro-j 
vo švenčiausiąją Panelę sėjusiu savo mokslu ir do- sios meilės Dievui, ką aiš- mo. Konstitucija ir nurodo

aiš- tiems negalima, pirma ne
išmokęs sąmoningai klau
syti vyresnybės įsakymų.

Šitas apšvietimo ir tobu
linimo kitų darbas, aišku, 
reikalauja pačiam , siekti 
kuoaukščiausiojo šventu-

> Į
1
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štai TT. Marijonų obalsis!
Kun. Al. Būblys MIC

užregistruotąją, taip vadi- 
vadovauti ki- namąją High Scool ir Col- 

icge, kurios kursą perėję 
vaikinai laisvai gali pasi
rinkti tinkamąjį fakultetą 
universitetuose. Be papra
stojo ' mokslo atliekama Lietuvoje simfoninė mu
lam tikri dvasios lavini- zika dar nėra prigijusi. Ū* 
mai. Griežtai reikalauja.- j kininkai, darbininkai ir ki- 
ma išmokti ir vartoti lietu- ti sluoksniai simfonijos

ATEINANČIAIS ME
TAIS KAUNE BUS DI 

DŽIULfi MUZIKOS 
ŠVENTE

x 7* * Cį« Jr- į

S

Užbaigiant šventę numa
toma Kaune Vytauto par-« 
ke diriguojant pasauli-* 
niam dirigentui Artūrui 
Toskaniui bus išpildytą 
Bethoveno devintoji sim* 
fonija, kurioje dalyvaus a 
pie 200 žmonių simfoni
niame orkestre ir apie 703 
asmenų choras. Visi kon
certai ir operos vyks vals* 
lybės ir vasaros teatruose, 
kitose miesto salėse 
taip pat bažnyčiose.

Tsb

Jei kas tariasi esąs mal* 
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas; 
čias. Sv. Jokūbas.
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SHENANDOAH, PA.

visoje 
sulyg

DARBAI
Per pastaruosius porą 

metų Shenandoah’o mies
telis turėjo didžiausį nuo
šimtį bedarbių 
Pennsylvanijoje
pranešimo Pennsylvanijos 
valstybės specialės pašal
nos komisijos raporto. 
Shenandoah turi 8,169 
samdomus darbininkus, iš 
jų 3.573 bedarbiai — rei
škia 43.7 nuošimtis sam
domų darbininkų neturėjo 
ir neturi darbo. Kituose 
miesteliuose padėtis darbo 
žvilgsniu buvo ir yra gere
snė. Yra viltis, kad žiema 
ir mūsų miestelyje darbai 
pagerės. Pranešimai iš 
Washington’o skelbia, kad 
Federalė Valdžia rengiasi 
pirkti apie 5,000,000 tonų 
anglių.

pinėse, kur pardavinėja trick, lietuvis gydytojas su 
svaiginančius gėr i m u s. airiška pravarde. Gražiai j 
Toks jų pasielgimas yra kalbėjo, pagirdamas vy-- 
išniekinimu šventos vietos, čius jų veikimuose ir dėl; 
Pastaruoju laiku dar to- geresnių kambarių įsigyji-, 
liau nuėjo su savo kvailys- mo. Taipgi palinksmino 
temis. Nuo daugelio kapų vaikučius ir jaunimą pia-} 
nuėmė kampinius akmenis nofortės skambinimu, 
ir kaikurių net ir pamink
lus, kuriuos suskaldę nau
doja kapinių vartams stul
pus. Kapinių vartų stul- 
pan įdėjo neva kampinį 
akmenį su užrašu kapinių 
vardo ir įsteigimo metus.
Tas užrašas daro mums 
lietuviams didžiausią gė- I 
dą, nes kiekvienam žodyje 
akis užgauna klaidos. Už
rašo žodžiai yra: “Sv. Jur
gio Lietuviszkos R. K. Ka- 
pinios, M. 1892-M. 1934.”

Toks užrašas yra iškal
tas ant akmeninio vartų

Skaičius Gyventojų
Per pastaruosius keturis 

metus skaičius Shenan- 
doah’o gyventojų žymiai 
sumažėjo. Priežastimi tuo 
yra nedarbas. Sulyg žinių 
cenzo iš 1930 metų Shena 
ndoah'e buvo 21, 782 gy
ventojų, o šiandien turi ti
ktai 20,661 — sulyg vals 
tybes specialės nedarbo 
pašalpos komisijos prane
šimo.

Muzikalė programa, p- 
lės Elenos Grigaitytės su
tvarkyta, buvo labai įdo
mi ir linksma. P-lė Grego- 
ry grojo muzikalė piela. 
Grojimas ne tik buvo įdo- 

‘ mus, bet ir malonus. Elena 
Grigaitė irgi dalyvavo pro-; 
gramoj, recituodama juo
kingas eiles. P-lė Balkavi-; 
čiutė gražiai sudainavo i 
“I Never Had a Chance”. 
Jonas Grigas, mažųjų cho
ristų solistas irgi sudaina
vo keletą dainų. P-lė Wan- 
da Rice, akompanavo pia- 

stulpo. Akį duria tos gra- noforte.
matiškos klaidos — kas 
žodis, tai klaida.

v •
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Šie vyčių surengti sek
madieniniai vakarėliai ne
tik yra linksminanti, bet 

• J ir daug įdomių minčių tei
kianti. Gaila tik, kad ne vi
si suaugusieji lietuviai no
ri atsilankyti ir dalyvauti 
šiuose vakarėliuose. Ro
dos, visi turėtų ateiti, nes 

i įžangos nėra.

Mūsų klebonas kun. J. 
A. Karalius dalyvavo Lie
tuvių Kunigų Vienybės 
Seime, Thompson, Conn., 
kur jis buvo išrinktas Sei
mo prezidijumo pirminin
ku, ir kas svarbiausia tai 
Kunigų Vienybės Centro 
pirmininku. Šia proga visi 
parapijiečiai jį sveikina ir įvyksta pirmadieniais. Dei 
linki geriausių pasekmių. svarbįų priežaščių šokiai

Įvyks penktadieniais vie
toj pirmadienių. Paskuti-

* • n • • • v »

Vyčių šokiai sėkmingai

Vyčių Veikimai
Vyčių surengtas sekma- ni pirmadieniais šokiai į-Kapinių Išniekinimas

Taip vadinami Šv. Jurgio dieninis programėlis vėl vyks spalių 29 d. Bus taip 
parapijos trustisai vasaras buvo sėkmingas. Vakaro vadinami “Ha 11 o w e e n 
metu rengia piknikus ka- kalbėtojum buvo Dr. Pa- Night Dance”.

I

metu rengia piknikus ka- kalbėtojum buvo Dr. Pa-

Vyčiai rengia teatrėlį — 
“Nervai”. Juokinga kome
dija. Dar nežinoma vaidi
nimo diena, bet paskaitę 
veikalėlį nekantriai laukia
me vyčių interpretacijos.

“Piltis”

M AIZEVIU.E - 
GILLBERTON, PA.

TRUMPOS NAUJIENOS
—Pereitą sekmdien. pirmą pa

mokslą 40- vai. atlaiduose pasakė 
neseniai įšventintas mūsų koloni- 
jos auklėtinis kun. Jonas Wcisen- 
gofas. Šio mėnesio 25 dieną jis 
apleidžia Ameriką ir vyksta į Eu
ropą ir Šventąją Žemę, studijuo 
ti šventraštį.

— Ateinantį Sekmadienį visi 
Švento Vardo draugijos nariai vi : 
soje Baltimorės Arkidiecezijoje i 

kieme, ir išreikš protestą prieš

i

Mūsų Naujas Klebonas
Mūsų naujas klebonas

treti papasakojo apie Vii- ' 
nių.

Šis programėlis buvo 
pakartotas spalių 10 d., va
kare, tėveliams. Turėjome 
garbę prisegti kiekvienoj 
mūsų mamytei, tėveliui ir 
giminėms patriotišką žen
klelį.

Pranciška Rimkunaitė,
8-to skyriaus mokinė.

I

Po Visų Šventų šventės,! 
lapk. 2 d., Uždusinę diena. 
Tą dieną mes pavedame 
Viešpačiui Dievui ne tiktai 
vėįes mūsų tėvų, giminių, 
prietelių ir geradarių, bet 
ir kitas visas vėles skais
tykloje kenčiančias. Uždu
sinėję dienoje kunigams 
leista laikyti trejas mišias.

I Taigi mūsų bažnyčioje bus, 
trejos mišios: pirmos —5 
vai., antros 7 vai., ir tre
čios 9 vai.

Vakare klebonas pasa
kys tai šventei pritaikintą 
pamokslą; bus gedulingi 
mišparai ir uždusinę pro- notaitė, pirm., Izabele Ber

notaitė, rašt.; Monika Pet- 
, vice - pirm.: 

Marijona Kazalaitė, iždi
ninkė; koresp. Elena Rim- 
cleikytė.

A. Pavilionytė ir E. Mar- 
dosaitė buvo paskirtos 
tvarkdarėmis.

Nutarta, kad nariai eitų 
išpažinties antro, trečio, 
ketvirto ir penkto sky
riaus kas antra savaitė 
mėnesio, o šešto, septinto 
ir aštunto skyriaus kas tre 
čia savaitė mėnesio.

I. Bernotaitė, 
koresp.

Rugsėjo 17 d. įvyko N. 
P. P. Švč. mažųjų skyriaus 

• susirinkimas
Išrinkta draugijos valdy- 

bon šios: Magdalena Ber-

cesija. Prie visų penkių ai- 
torių bus kalbama ypatin- kevičiutė 
gi poteriai už vėles.

Didelis Balius
Lapkr. 11 d., parapijos 

svetainėje įvyks kopūstų 
balius, parapijos naudai. 
Sekančios moterys apsiė j 
rnė surengti balių: O. Zu- 
banienė, A. Drasdienė, V. 
Zubanienė, V. Klimienė, G. 
Upanavičienė, T. Slovick, 
E. Kamarauskienė ir E. 
Chappell.

Šios šeimininkės - mote
rėlės yra darbščios para
pijos veikėjos, ir ką tik 
apsiima vesti visados kuo-i 
puikiausiai pasiseka. Tai
gi ir dabar galima tikėtis, 
kad šitas balius kuosek 
tingiausiai pasiseks.

v •

30.000 KIETMETERIŲ 
SSSR MEDŽIŲ ATGA
BENS KLAIPĖDON

Šioje brošiūrėlėje kan. prof. F. Kemėšis aiškiai
— “ — • >Z “ — •

t

Lietuvos Keleivio žinio
mis, baigtos su SSSR de- * 
rvbos dėl didelio miško 

Parapijiečiai - vyrai grį- kiekio atgabenimo Klaipė
Darbai

nurodo pavojų mūsų išeivi jai. Jis, nurodęs pavojų, pa- g0 į darbą. Pereitą savaitę dos lentpjūvėms. Derybos, 
Irnin icvnMnJn y* __ •_ _______ *• i__ * ~taria kaip jo išvengti.

Lietuvybės išlaikymo klausimas mūsų išeivijai ią pradėjo dirbti po penkių 
labai svarbus ir su juo mes visi turime būti susipažinę.

Susipažink ir Tamsta, brangusis skaitytojau. Įsi
gyk šią brošiūrėlę šiandien. Kaina 5c. Siųsk 7c. pastos 
ženklą su persiuntimu ir gausi šią turiningą brošiūrė
lę tuojaus.

šio miestelio anglių kasyk-

Pramoga Pavyko
Ketvirtadienio vakare 

tapo paskirtas mums dva» vyko pramoga “Card

kurioms iniciatyvą davė ir 
jų eiga rūpinosi krašto gu
bernatorius, naujoji direk
torija ir vyriausias Klai
pėdos burmistras Simonai
tis, baigėsi sėkmingai ir 
per lapkričio mėnesį į 
Klaipėdą bus atgabenta 
30.000 kietmeterių medžių. 
Nuo lapkričio pradžios tu
rės darbo visos Klaipėdos 
medžio dirbtuvės ir lent
pjūvės ir uždarbio turės 
keli tūkstančiai darbinin
kų.

mėnesių sustojimo. Žmo
nės labai pavargę ir dabar 
džiaugiasi, kad vėl gavo 
progą dirbti ir savo blogą 
padėtį šiek tiek pagerinti.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
—— ■ —  -" -— ■ ..y- ■ -    — - --------------------------------------------------------------- I

žymią dalį parapijos skolų surengti teatrą, kuriame) 
ir keletą užsilikusių bylų, tik vien sodalietes turės 
kaip paaiškėjo iš jo fman- roles. Beabejo tai bus la
šinio raporto. . j bai Įdomus teatras — ko

Žodžiu kun. Alauskas ir parapijiečiai nekantriai 
deda* visas jo pastangas, laukia, 
kad tik pagerinus parapi- Apsvarščius Sodalicijos 
jus ir parapijiečių būklę. reikalus, dvasios vadas ku- 

“Parapijietis.” nigas Alauskas, perstatė 
vakaro kalbėtojum — kun. 
dr. K. BatutĮ iš Shenan- 
doah’o. Kun. dr. Batutis 
pasakė labai gražią ir pa
mokinančią prakalbą.

Po jo kalbos sodalietes:
? A. Am- 

, E. xŠimkū- 
aite ir P. Doyle palinks

mino visus dainomis, juo
kais ir pianofortės skam-

i-
__r_____ _________  ir 

sios vadu, birželio 6 d., ir Bunco Party”, bažnytinėje

bedievišką Meksikos valdžią, ir 
reikalaus valstybės griežtesnės 
politikos sudrausti įsiutusius bol
ševikus nuo jų pragaištingo dar
bo.

— Federacijos susirinkime, pe-1 į . trnmna laika nnVeika x • «- 'i- •
reitą sekmadienį, buvo perrinkta ___ _ .___2 svetainėje, kurią surengė
valdyba. Į iždininko J. Jasaičio 1didelius darbus. Jisai yra mažųjų sodaliečių skyrius M. Morkevičiutė,
vietą ižd. tapo išrinktas M. Pa§< darbštus, malonus ir link- suvirs 200 žmonių atsilan- bromavičiutė, 
kauskas. Pradėjo vajų surinkti smo ir draugiško būdo, ji- kė. Klebonas kun. Alaus- raitė ir P. D( 

; bent šimtą dolerių geidimui y sai dirba bendrai su para. kaSj parapijos vardu dėko- mino visus d: 
I* '.ei a j. . pijiečiais, kūne jį remiagodalietėms ir visiems, kais ir piano!

susirinks Šv. Marijos Seminarijos RANKINIS”. Pirmą dieną surin
kta $25.00. Tikimės dar šį mėne
sį bent tiek surinkti, kad PliSe 
darbo būtą atlikta. Visi Baltimo
rės lietuviai, ar jie būtą Federa
cijos nariai, ar ne, kviečiami pri« 
sidėti prie šio fondo. Daugiau a- 
pie tai bus pranešta ateity.

žinys.

KUN. DR. BONAVENTŪ 
ROS PAULIUKO, O. P. 

MISIJOS
Spalių 14 — 21 dd., švento 

Kryžiaus Bažnyčioje, 
Chicago, III.

Spalių 22 — 28 dd., Švento 
Petro Bažnyčioje, De
troit, Mich.

Lapkr. 4 — 11 dd., Dievo 
Apvaizdos Bažnyčio-, 
je, Chicago, UI.

Lapkr. 12 — 18 dd., šven-’ 
to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 19 — 27 dd., Šven
to Kazimiero Bažny
čioje, Pittsburgh, Pa.

Lapkr. 29 — Gruod. 8 dd.. 
Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. P. M. Bažny
čioje, Cambridge, Ma- 
ssachusetts.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET.
BALTIMORE. MD

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 0088

gerai

Mūsų klebonas lankėsi 
pas parapijiečius anglių 
kolektos reikalais. Sekma
dienį, klebonas kun. A. J. į 
Alauskas, pranešė, kad vi
si parapijiečiai kuomalo- 
niausiai jį priėmė ir jiems 
visiems dėkavojo už jų 
duosnumą. Tai pirmą kar 
tą mūsų naujas, darbštus 
ir pavyzdingas klebonas 
lankėsi mūsų tarpe, ir jo 
malonus atsilankymas il
gai pasiliks mūsų mintyse.

“P.”

I
SGRANTON, PA.

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington.St.
N0RW00D. MASS.
Tel. Norvvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Norurood 1020

Spalių 9 d. minėjome lie
tuviams skaudžią ir liūdną 
dieną: Užgrobimą Vil
niaus. Norėdami tinkamai 
paminėti šią dieną, suruo- 
šėme programą parapijos 
svetainėje. Mūsų klebonas 
Tėvelis J. Kuras ir svetys 
Tėvelis Česna ne tik atsi
lankė į mūsų parengimą, 
bet dar ir gražiai, įdomiai 
mums papasakojo apie 
Lietuvą, ypač apie Vilnių.) 
Klebonas mus visus ragino 
neužmiršti savo tautos ir 
visados kalbėti lietuviškai. 
Tėvelis sakė, kad garbė y | 
ra mokėti lietuviškai kal
bėti, nes lietuviai turi kal- 

jbą, kuri yra viena iš se
niausių ir gražiausių kal
bų. Kun. Česna. kuris ne- 

j seniai lankėsi Lietuvoje,
I gyrė Lietuvą ir lietuvius, 

aznyčioje ir prie bazny- išdalintos visiems gra šios: pirmos 7 vai.; antros kietumai linksmi, dievoti

■ jo sodalietėms ir visiemsĮ JVF OVUO-IAV 11 V lUlVUlMf 1V11M 11 pi<XllV£Vl KJ KJIŽUlAž

sulyg išgalės. Visus jo su- karįe kokiu nors būdu pri- binimu. 
manymus parapijiečiai no- sįdejo prie pramogos pasi- Mūsų parapijos sodalie- 
riai remia. i sekimo. ' Pramogos metu čių draugija kas mėnesi?

Jisai yra ir katalikiškos į)UvO išleista rankų darbo stiprėja ir didėja. Prie so- 
spaudos platintojas — pa- antklodė, kurią paaukavo daliečių jau priklauso 120
rapijoje parduodami se
kantieji laikraščiai: “Dar
bininkas”, “Our Sunday 
Visitor” ir “Sacred Heart 
Messenger”.

Patsai veda vaikučių ka- 
tekizacijos ir lietuvių kal
bos pamokas. Prie jo įgy
ta naujas pečius šildymui 
bažnyčios nauja Snsirinkimo metu nutarta
nycia ir Šv. Tereseles sto-]ajkytj parapijos vaiku. 
v<v„. . _ .... čiams “..—.-..J___ —

Sutvėrė tris bažnytines , „ u 30 d 
draugijasj Altoriaus, A- | parapijos vaikučiai —1 
paštalystes Maldos ir So
daliečių.

Apaštalystės Maldos drau : narių. Visos narės gražiai 
gijos nariai-ės ir išlaimėjo darbuojasi parapijos labui 
Marijona Lekavičiūtė 
Gilberton.

• v • • v
1S ir ištikimai pildo savo pa

reigas.

Sodalietes
Antradienio vakarą įvy

ko Sodaliečių pamaldos ir

ŠVENTES
Lapkr. 1 d. Katalikų ba

žnyčia mini Visų Šventųjų 
lx__ _______ __t>_
Įsakyta, kad visi katalikai 
privalo tą dieną išklausyti 

Masąuerade Par- šv. mišių. Kas be svarbios) 
priežasties apleistų šv. mi-i

v -Šri P° Pamaldų susirinkimas, i šventę. Tai yra Bažnyčios

Visi
-mer- šias tą dieną sunkiai nusi 

gaitės ir berniukai kviečia- deda. Toje dienoje mūsų 
mi atsilankyti. Dovanos bažnyčioje, bus dvejos mi-|

1 ---~ 1

| WILŪAM KIARSIS? JRd
ADVOKATAS

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

I ‘ Telefonas: 6080
1351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 

Room 38, Gleason BIdg. j
Tel: 26137

[TJnimtitiitiiif n uit imtuntnif minimu »<tiiuniiniiiinmfg

SIENINIU KALENDORIŲ 
1935 M.

Nauji dideli Lietuviški ir 
Lenkiški kalendoriai

A. P. SWERTRA 
135 Newbury Street, 

'Lawrence, Mass.
Tel. Lavrrence 2074

čios padarė pataisų. Ir................
Kun. A. J. Alauskas iš- įdomiaus i a i 

buvo pas mus tik penkis siems. (Visų Šventųjų, antri už prie programos: vieni dai-
mėnesius, o jau atmokėjo1 Sodalietes taipgi nutarė, dūšias. __ navo, kiti poezijas sakė, o

žiausiai, juokingiausiai ir 9 vai. Vakare 7 vai. bus 
apsirengu • dveji mišparai, vieni prie 

TZlan an+vi 1,5

ir kantrūs žmonės.
Visi skyriai prisidėjo

EDW. V. WARABOW
■ (WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005



Penktadienis, Spalių 26 d., 1934.

Morkus.

Iš Po Mano Balanos
— 84 — užmigdžiusi, prie lovos, ant kelių,

primena Ražantėlį; gi širdingiausioje maldoje pasinėru- 
primena visą eilę sal- bj.

* * *

Aštuntus metukus Domininkė- 
liji einant, prie bičių spiečiaus

Spalius 
ražantėlis 
džiausiu praeities nuotikių, kurių 
užmiršti jokiu būdu negalima.

* ♦ ♦
Minint ražantėlį, kai matai pri- priėjus, perpykę bitės jį taip aps- 

simena vardas šv. Domininko. Ši- pietė, kad, rodės, jį jos į purvelį 
sai, daugiau dievotas vyras, negu sukandžios. Ypač veidas ir lūpos 
kas kitas šios maldos būdą tikiu- žiūrintiems atrodė, joms visas vi- 
čiųjų tarpe prigydė.

• * ♦ *
Jam da negimus, geroji jo ma- * Priešingai. Apsigynė neįkąstas, 

mytė sapnavo jį mačiusi kaipo Kas-kas, bet gi tėvai ant tų pėdų 
nepaprastos ištvermės 
liepsnojančia balana 
Taip, kad žėrinčios balanos švie
sa apėmusi veik visą pasaulį.

* * *
O Domininko motinos sesuo 

Klara sapnavo mačiusi jį su viena 
žvaigžde kaktoje, su kita viršu
galvyje. Gi žvaigždžių spinduliai 
siekė kur ten toli, net ir už vai- 
dintuvčs palėpių.

* * *
1170 Domininkas gema. Felik

sas da Guzman ir Joanna Aza,— 
jo tėvai ne vien nudžiūgsta, bet 
ir nusimena. Galvoja, kaip ir kur 
tokį nepaprastą kūdikį priglausti.

* * *
Visų pirmą, kokį vardą jam ąu- jos sūnų maurai nusitvėrę laiko 

teikti. Ilgai ir gerokai apsvar^ ir kankina tol, kol jo ji neišpirk- 
jias, “Dominieas - Dievui paau
kuotas” jiems į galvą užeina.

, * * *
Ne kartą slaugė atrado Domi

ninką, kurį da tik neseniai buvo

sas pateks.
* * * 

I

L ... ... ,

pat savo įsisteigimo die* 
nos dirbo ir dabar nesigai
li jėgų savo gražiems su-- 
manymams įvykdyti.

Spalių mėnesio 20 dienoj 
įvyko draugijos vardu su* 
rengti šokiai, Šv. Kazimie
ro draugijos salėje, bažny
čios papuošalams nupirkti.

Girdėti, kad draugija ir 
daugiau turi gražių suma* 
nymų ateities darbams ir j 
reikia tikėtis, kad viskas ' 
pasekmingai bus įVykdy* / 
ta.

I jei ne valdžia, kuri tokį žygį jam 
uždraudė.

♦ *
Kitą kartą išpardavė savo kny

gas ir net paskutinę plunksną 
bešelpdamas vargo kainuolės už 
liktuosius.

» ♦ ♦
Mokslas prie Domininko lipo. 

Kai matai pasižymi muzikojė ant 
tiek, kad išlaiko kvotimus giedo- 

i t i katedros chore.
♦ ♦ ♦

Kitose šakose nemažiau atsižy 
mi. Bet už vis geriausiai, tai mo
ksle apie Dievą, šią mokslo dalį 
jis labiausiai pamyli. Ir galutinai 
tik jai vienai visus savo gabu
mus atiduoda.

* * ♦

Vos dvidešimt penkių metų su
laukęs jau turėjo garbės ne tik 
universitete mokytojauti, bet ir 
kitas aukštas vietas Bažnyčios 
valdyme užimti.

* * *
Bet kadangi daugiausiai mėgo' 

kalbėti apie Dievą, ilgai nelaukęs 
tik šion savo veikimo pusėn visą 

galutinai laiką nukreipia.
* * *

Jo laikuose daug vienuolynų 
vienuolių būta. Jie daugiau- 

mokyklomis ir

vyrą su nutarė, jog jis turėsiąs būti nc- 
rankoje. paprastos iškalbos žmogus, kurio 

klausys visi. ~
* * *

• Domininkas rodė ne vien ženk
lus neišpasakytų gabumų ,bet ir 
gailestingumo.

* *

Lyginai tada 
nukentėdavo nuo 
kitados lietuvius germanai, taip 
tada ispanus maurai užpuldinėda- 
vo, parduodavo, darydavo kas 
jiems patinka.

* * *
Vieną kartą, girdi, kai tūloji 

motina gailiai verkė už tat, kad

*

ispanai 
maurų.

j

; ir
i

f-ianti.
* * *

Domininkas pasigaili jos. Su
tinka parduoti save ir jai jos sū 
nu išvaduoti. Ką būtų ir padaręs,

KRISTAUS KARALIAUS
ŠVENTES MIŠIŲ

INTROITAS
Vertas yra Avinėlis, Kurs buvo užmuštas, imti, 

galybę, ir Dievystę, ir išmintį, ir tvirtumą ir garbę. 
Jam garbė ir viešpatavimas per amžius. Dieve, duok 
Karaliui Savo teismą ir Karaliaus Sūnui Savo teisybę.

MALDA
Visagalis amžinasis Dieve, kurs Savo mylimam? 

Sūnuje, visatos Karaliuje, panorėjai viską atnaujinti, 
suteik iš Savo malonės, kad visos tautų šeimos, iš 
nuodėmės žaizdos išgiję, Jo maloniausiai valdžiai pa 
siduotų.

I
f

GKADLALAS
5 . - "

“Jis viešpataus nuo juros iki juros, nuo upės iki 
žemės skritulio pakraščių. Visi žemės karaliai garbins 
Jį, visos tautos Jam tarnaus.

Jo galybė amžina galybė, kuri nebus atimta, ir 
Jo karalystė nesugrius.’’

» ' ' ' - —----- —-- -

> r

e
Jaunimo Šokiai

Spalių 27 dieną jaunimo 
kiubas rengia didelius šo
kius, lietuvių salėje, 22 Wi- 
Uiams St.

Prasidės 7:30 vakare ir 
nakties,

Brown 11 „ 
Fabri-i muzikantų, kurie yra pa*

prezidentas Roosevelt, nu
statydamas minimales al
gas, davė progą darbda
viams išnaudoti senesnius 
darbininkus, nes jie prieš 
įvedimą kodų buvo išsidir
bę didesnes algas, o dabar 
darbdaviai gavo progą 
tuos darbininkus išmainy
ti naujais.

Be to dirbtuvėse įvesta 
greitumo sistema, kas bai
siai smaugia darbininkus; 
reikalaujama tiek, kad 
darbininkas jokiu būdu ne
gali padaryti. Baisus iš
naudojimas

Štai dirbtuvėse sutrum
pino darbo valandas ir 
darbininkai nebegali tiek 
užsidirbti, nes susimažino 
ir jų uždarbis, o darbo tu
ri tiek pat padaryti, kiek tęsis iki 12 vai. 
ir pirmiau dirbdamas ii- Gros “HAL” 
gesnes valandas 
kantai gi už išdirbinius garsėję gražių meliodijų 
gauna 
kainas. Vadinasi fabrikan
tai laimėjo.

Žinoma, toki darbininkų sminimą. Rengėjai platina, 
būklė gal nevisur, bet dau- tikietus, puošia salę ir ki-. 
gumoje dirbtuvių

Jeigu taip tęsis ilgiau tai 
senesnieji darbininkai liks 
ne tik be darbo, bet ir be 
pastogės. Darbininkai kan
trūs, bet ir jų kantrybe 
baigia išsisemti. Darbinin
kai turi organizuotis ir or- &ija> Šv. Pranciškaus para- 
ganizuotai užversti prez. spalių 2 d., tuojaus
Roosevelt administraciją P° pamaldų surengė “sho- 
skundomis ir reikalavi- wer” dėl p. A. Dovainie* 
mais pakeisti kodus taip. n^S- ’ 
kad ir darbininkai už savo Dalyvavo mūsų klebo* 
darbą gautų tinkamą ir nas ^un. P- Juras ir kun, 
reikalingą pragyvenimui A. Mešlis. Jiedu pasveiki- 
atlyginimą. ' no gražiai susirinkusias

Negalima įsivaizdi n t i moteris.
kaip šioje aukso šalyje, iš Skanius užkandžius pri
kurtos visas pasaulis nau- rengė A. Rimienė, M. Bas- 
dojasi, darbininkai turi tikiėnė. 
badauti ir apskurusiai gy- p ■ 
venti. Milijonai darbininkų Dovainienė 
bedarbiauja, o darbdaviai nė, L. Vencienė, O. Gobu- 
g?zvena pertekliuje. Darbi- žienė, E. Poniuškienė, A. 
įlinkai gauna skurdžias ai- Rimienė, O. Struckienė, M. 
gas, o darbdaviai gauna Raštikienė, E. Jaurienė, M. 
riebius dividendus. Bingelienė, B. Bausienė,

Taigi aišku, kad darbi- i£. Rimienė, Z. Stundžienė, 
ninkai turi dažniau sueiti jj. Butkevičienė, M. Pily* 
ir vienas kitam savo var- pienė, 
gus pasisakyti, ir pasisakę 
daryti žygius, kad savo 
būklę pagerinus.

Mes lietuviai darbinin
kai turime Lietuvių Dar
bininkų Sąjungą ir jos or
ganą “Darbininką”. Dar
bininkai per savo organą 
turi kelti viešumon darbi
ninkams daromas skriau- i 
das; darbininkai turi susi
rinkti svetainėse ir disku- 
suoti darbininkiškus klau
simus krikščioniškoje dva 
šioje.

Rudens ir žiemos laikas 
susirinkimams yra geriau
sias. Tai ir pradėkime dar 
bininkišką darbą. Neatidė
liokime, nes mūsų reika
lais darbdaviai nesirūpino 
ir nesirūpins. Mes patys 
turime rūpintis. Darbinin
kai yra galingi kai jie or
ganizuoti. Organizuokimės 
ir mes. Lietuviai, darbinin
kai, parodykime ir kitų

PREFACIJA
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, 

kad mes Tau visados ir visur dėkotumėm, Viešpatie 
šventasis, Tėve visagalis, amžinasis Dieve; Kurs Savo 
viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, amžinąjį 
Kunigą ir visatos Karalių, džiaugsmo aliejumi pate
pei;

Kad Jis, Pats Save ant Kryžiaus aukuro aukoda
mas taikos auką be dėmės, žmonių išganymo šventą 
darbą atliktų ir, Savo valdžiai palenkęs visus sutvėri
mus, Tavo neapimamai Didybei atiduotų amžiną ir vi
suotinę karalystę: tiesos ir gyvybės karalystę, šven
tumo ir malonės karalystę, teisybės, meilės ir taikos 
karalystę. .

Todėl su Angelais ir Arkangelais, su Sostais ir 
Viešpatystėmis ir visa dangiškosios kariuomenės ga
lybe Tau garbės giesmę giedame, be perstojimo saky
dami:.

Šventas, Šventas, šventas Viešpats galybių Die
vas. Pilnas yra-dangus ir žemė Jo garbės. Osana aukš
tybėse. Pagarbintas, Kuris ateina Viešpaties vardų, 
osanna aukštybėse.

X EVANGELIJA
Kristaus Karaliaus Šventei

Anuo metu: Tarė Pilotas i Jėzų: Ar Tu esi žydų 
Karalius ? Jėzus atsakė: Ar pats iš savęs bai klausi, ar 
kiti tau pasakė apie Mane? Pilotas atsakė: Ar aš žy
das? Tavo tauta ir vyresnieji kunigai man Tave įda
vė: ką esi padaręs? Jėzus atsakė: Mano karalystė ne 
iš šio pasaulio: jei mano karalystė būtų iš šio pasau
lio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau išduota? 
žydams: dabar gi Mano karalystė ne iš čia. Tuomet 
Pilotas Jam tarė: Tai tu esi Karalius? Jėzus atsakė: 
Tu pats sakai, Aš esu Karalius. Aš tam gimiau ir tam 
atėjau į pasaulį, kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, 
kurs yra iš tiesos klauso Mano balso.

(Jono 18, 33-37).

daug aukštesnes išpildymu iš radio stoties. 
Visas Westfieldo jauni*, 

mas rengiasi į tą pasiimk'ir
šiai užsiimdavo 
mokslu. Būta daugybės pačių gar
siausių Ynokslo ištaigi], da gar
sesnių mokslo vyrų vienuolių.

Bet gi tos mokyklos ir jų mok
slas buvo tik geriau pasiturin- 
Lems prieinamas. Paprasti darbo 
noragai, jei tik iš toliau į jas pa 
ž relgdavo.

* * *
Domininkas sumano Dievo mo

kslą ir prie tamsuolių arčiau pa
si umėti.

* * *>
Susišaukia apie kelioliką savo 

minties vyrukų, gerai, kaip ir 
pats moksle išsilavinusių, ir suta
na visi iki vienam, ne tiek į gra 
žias mokslo įstaigas, jų palaikv- 
mu rūpintis, kiek darbo žmoni!]' 

i apšvieta.
* * *

Šisai būrelis kai matai Į gar i 
diktoką spiečių išaugo. Žmonės iš 
visų pusių prie ^o gausiai .supuo
lė.

į

IŠMINTINGASIS JAUNIKAITIS

Vienas turtingas ūkininkas mirdamas pasišaukė 
savo tris sūnus ir jiems tarė:

“Aš padariau nepaprastą testamentą ir noriu da
bar jums apie jį pasakyti. Jis prasideda patarimu: 
“Ark giliai.” Paskui yra išdėstyta kai mano turtai 
privalo būti padalinti. Per tris metus ūkis priklausys 
visiems trims, bet tik vienas ją kasmet dirbsite ir val
dysite, pradedant nuo vyriausiojo. Vienoje ūkies vie
toje aš įkasiau į žemę geležinę dėžutę su pinigais. Ka^ 
ją atras, tas pasilaikys ją ir pusę visos ūkies. Kita pu
sė žemės turi būti padalinta tarp kitų dviejų. Kuomet 
vienas metų laike dirba ūkį, kiti neprivalo maišytis. 
Jei nė vienas neatrasite žemėje užkasto turto, tada 
ūkis bus padalintas lygiai visiems trims. Tai padariau, 
kad verčiausis gautų turtą. Telaimina jus Dievas”.

Mirė turtingas ūkininkas, ir vyriausis sūnus pa
veldėjo ūki. Jis tuojau pradėjo rūpintis apie užslėptą 
turtą. Kur jis užkastas? Jis nerimauja, rūpinasi. Lai-j 
kas dirbti lauką. Jau kiti ūkininkai senai pasėjo ja
vus, jis dar tebesirūpina apie turtą. Kartą ir jis nuta
rė šį tą daryti.

“Mano tėvas”, jis sau sakė”, mėgdavo eiti ‘ant 
kalnelio ir nuo ten žiūrėti į savo nuosavybę. Kalnas 
akmenuotas ir niekam netinkąs kai tik ganyklai. Te
nai greičiausia jis įkasė pinigus”.

Per visus metus jis kasinėjo kalną, vartė akmenis 
ieškodamas turto, bet jo nerado.

Tuo tarpu, antras sūnus pasidavė pasaulio links
mybėms. Jam reikėjo pinigų ir kuomet atėjo laikas 
užimti ūkininkavimo vietą jis nutarė nieko kito neda
ryti, kai tik turto ieškoti. Jo linksmybių draugas pri
minė, juk tėvas dažnai eidavo prie upelio, kuris bėgo 
per ūkį, ir tenai ilgas valandas praleisdavo svajonėse. 
Gal tenai jis ir turtą užslėpė.

“Mėgink ieškoti prie upelio krantų,” patarė jam 
draugas.

Jaunikaitis tai ir darė. Kasinėjo, ieškojo, bet vel
tui.

Trečiasis užima ūkį. Jis jau senai nusprendė ką 
daryti.

“Tėvas mirdamas davė mums vieną patarimą: 
“Ark giliai”. Jis nemėgdavo tuščių žodžių kalbėti. Jo 
noras buvo, kad žemė būtų išdirbta. Aš ją išdirbsiu.’

“Kvailas esi”, tarė jam vyriausias brolis. “Užkas
tas turtas vertas dvidešimtį tokių ūkių. Kam auginti 
javus, kad be jų gali būti turtingas”.

“Vistiek,” atsakė jaunasis, “žemės negalime taip 
apleisti. Jau nebepanaši į dirbamąjį lauką. Aš turiu 
rūpintis netik apie savo dalį, bet ir apie jūsų.”

Sunkiai jis dirbo, prakaitavo. Apleistą žemę iš 
dirbo į derlingus laukus. Kartą, ariant prie pat namų, 
plūgas išvertė surudijusę geležinę turto dėžę. T.

i
I

I tokius darbus dirba.
G.

Motinų Arkibrolijos drau

) ■■

* * * i
Ir kadangi jie juodą rūbą ds 

vėjo, paprasti žmonės neišmany
dami kaip juos pavadinti, “juo
dais broliukais” pravardžiavo.

* * *
Panorėjus, kad juos Dominin

konais vadintų, ve kaip užsibai
gia:

* * *
Dominus, latinų kalboje reiškia 

Dievas. Gi eanes išeina šunys. Va
dinasi, Dievo šunys. Kąi kada ir 
taip juos vadinta.

* * *
Tik, reikia suprasti, ne visuo-i 

met vien tik blogoje prasmėje. 
Dažniausiai pasakyta ir suprasta 
taip, kad išėjo Dievo Sargai. j

* * *
“Dievo Sargai” ir Lietuvos is 

toriją pasiekė. Mindaugas, Lietu
vos, valdovas, norėdamas germa
nų ir kitų, ką su buože lietuvius 
neva Kristaus mokslo mokinti a- 
teidavo, kaip nors atsikratyti, pa
isai krikštą priima. Tuo nieko 
nelaimėjo. Kadangi jiems ne lie-; 
tuvių išganymas rūpėjo. Da ar- i 
siau elgtis pradėjo.

♦ ♦ *
Gediminas kur kas gudriau su! 

jais galynėtis pradeda. Vietoje 
i germanams pataikauti, iš jų krik- 
! ščionystės laukti, vadina juos j 
į Lietuvon tik kaipo kultūros žmo- i 
i nes. ir prie paprastų darbų pris
tato, o Kristaus mokslo darbą pa-1 

■veda “Dievo Sargams”. Atminė. 
“Dievo Sargai” ir su Ražantėliu. 

' daugiau Lietuvai gero padarė 
vienais metais, negu germaną 
kardai ir ietys amžiais.

i

I

i “Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintj 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—

1 Panevėžio vysk. Paltarokas.'

.■mjrfariiirrz;

ĮKAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

r

N0RW00D, MASS.

Buvo laikai, kad darbi-

šiaip taip galėtų pakęsti. 
Bet darbininkų sąlygos 

ši lietuviu kolonija kada! dėtuvėse darosi visai ne- 
tai žiniomis laikraščiuose Pučiamos. Darbininkas 
buvo garsesnė, ne kaip da- <1,rbtllvSse !au nebelaiko- 
bar, bet tas tik parodo ko- n‘as zmoSuml- 
respondentų apsnūdimą.

Tiesa, apie mūsų parapi- ninkas, išdirbęs ilgesnį lai- 
jinį veikimą “Darbininke” ką vienoje dirbtuvėje taip 
telpa gana dažnai trumpų sakant, išsidirba sau ge- 
žmučių, laba gerai, bet iš resnį darbą ir pakenčia- 
darbininkų gyvenimo nė- mesnį atlyginimą. Bet ne 
ra. šiandien, ne dabar NRA

Lietuvių katalikų veiki- laikais. Dabar dirbtuvėse 
mas, mūsų kleb. kun. S. P; bosai darbininkus baisiau- 
Kneižiui vadovaujant, yra šiai spaudžia, ieško viso- 
didelis ir katalikiška vi- kių priekabių, kad kaip 
suomenė stipri. Taigi tik greičiau pašalinus senes- 
galime džiaugtis turėdami nius darbininkus nuo ge- 

į tokį vadą, kuris rūpinasi resnių darbų prie mažės- 
daugiausiai dvasin i a i s nių, už kuriuos mažiau pio- 
žmonių reikalais, juos ves- karna. Prie geresnių darbų 
damas tikruoju keliu. samdo naujus darbininkus

Čia tik noriu paliesti * Jiems moka kodų nusta' I 
darbininkų ir darbo rteika4tytas mažiausias algas. 
]US ♦ ’ f Pasipriešinti negali, nes
|; Darbai šioje kolonijoje,' įmestas j gatvę. 5^3 darbais kaip pa-

Dalyvavo šios narės: A. 
, V. Gecevičie*

šešėlis.

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

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

c-

75 Štate Street 
BOSTON

Sveikatos Apdrauda Nu- 
silpnėjusiems žmonėms 

Apie 3c. Dienoj
tfiiitii darbininkams kelia NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos ap- tautų aarDininhams Kena (:rauda dau<ellni nusilpusią vyrą ir
į gerbūvį. moterą. Tai tikras tonikas, kuris 

VilnioHc gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusilp- 
’ imi® *1®’j nėjusius organus. Atrodo, kad visas 

_ kūnas reaguoja trytmentą. Jaunyn- j
tės dvasia sugrįžta nustipusiems !r j 
seniems. NUGA-TONE stimuliuoki 1 
nervus, raumenis ir nusilpusius orga- | 

Inos, kurie tapo nerangūs arba tlK -j 
dalinai aktyvūs. Nervnigumas paSali- J 

ŠV. Onos draugijos gražūs rama, nes NUGA-TONE turi gyduc- 3 
t.- 'les, kurios veikla kaip tonikas J nėr- j

OarDai sistemą. SJ tikrą toniką parduoda fl

Šv. Onos draugija yra iapti^riai ’j
■ . g j j |sinti pinigus nepatenkintiems rezultn- I

daug pasitarnavusi savo tais. Pilno mėnesio trytmentas už Vf-> j 
------ | Dnler). Gaukit bonką Šiandien. 3

__  „__ r rapijos palaikyme, taip iri nuo nžwetėj7iw» imkit — uga-sglj 
Bet darbininkai tą dar matas, bet man rodos, kad bažnyčios puošime, nuoįįc;‘,PnI'’ vidur.u

Į -
žM itir iir inritf n

WESTFIELD, MASS.

kaip ir kitur, šlubuoja, Ne koks iš manęs diple-



Thompson, Conn.
U*

nedalyvavę šioje vakarie- čiaus Moterų bei Merginų Jėzus Kristus, taip rašo 
nėję. Šioje vakarienėje da- draugija surengė auksinį šventas Raštas.
lyvaus visi žymiausi mies- vedybų balių, parapijos ------------
to ir apskričio viršinihkai salėje, parapijos naudai, i AMVrOl EnniC Unp AM 

MARIJONŲ RĖMĖJŲ, širdžiausius padėkos žo- įr demokratų vadai. Be to, Balius pilniausiai pavyko. LiJulL nuUHR
džius kun. J. Simonaičiui, bus visi kiti kandidatai. Dalyvavo daug žmonių ir

Skruzdės ar Žiogai?

8.
==■

SEIMAS”
Sekmadienį, spalių 28 d., 

Marianapolio Kolegijos rū
muose įvyksta Kolegijos 
Rėmėjų seimas ir kartu 
Marijonų Vienuolijos at
naujinimo sidabrinių su
kaktuvių iškilmės. Nors 
neperseniai Amerikos Lie
tuvių Visuomenė bendrai 
minėjo šias sukaktuves, 
surengdama iškilmes Chi
cago j, Amerikos Tėvų Ma
rijonų provincijos centre, 
bet, kadangi Tėvų Marijo
nų didžiausis užsimojimas 
yra vedamoji vienintelė 
Lietuvių Kolegija Maria- 
napolis, tai kaip tik sude
ra, kad šioje įstaigoje taio 
gi būtu šios sukaktuvės 
paminėtos. Ar rasime ge
resni būdą paminėti šias 
sukaktuves, kaip, kad su- 
ruošiant Marijonu Rėmė
jų Seimą, kur gali Ameri
kos lietuviai, ypač Naujos 
Anglijos, viešai parodyti, 
kad jie supranta Tėvų Ma
rijonų pasišventimą ir 
Juos visais galimais bū
dais remia.

Seimas bus iškilmingai nui, kun. Dr. Končiui, Mt. 
atidarytas šventomis mi- Carmel, Pa., už suteiktus 
šiomis. ~ 
pietų, kad, suteikus 
siems, 
progos dalyvauti šiame ju
biliejiniame seime.

v •

v •

(JUŠKIS)Po prakalbų bus šokiai. visi linksmai praleido lai- 
Rochester lietuviai, bū- ką.

tinai dalyvaukime šitoje I Rengėjos visus dalyvius būryj lankėsi
NAUJAS MOKYTOJAS
Kun. Dr. Navickui susir

gus ir gydytojams uždrau- didelėje vakarienėje. Va- pavaišino skaniais užkan- svorio kumštininkas .. __ • » • • “ 1 • • T Y • • J a z-. T“

Šiomis dienomis Water- 
sunkiojo 

_ „ - 1 wa* 
dus Jam eiti visas savo karienė kainuoja labai pi- džiais. iterburietis lietuvis Edvar-
pareigas ilgesniam laikui, giaL tik 25c. Parodykime ' Jubiiiejatėms buvo pp. das Juškus — Hogan. An? 
Kolegijos vyriausybė pasi- visiems, kad esame politi- Kochanskienė ir R. Bak- glų spauda plačiai ir įdo- 
kvietė naują mokytoją, p. niai susipratę Vyrai ir šiene. ‘ miai aprašė jo apsilanky-

---------- mą pas tėvus ir drąsiai 
Margumynų Balius kalbėjo apie jo galimybes 

Spalių 27 d., Šv. Andrie- pasiekti sunkiojo svorio 
įaus par. salėje, Šv. Cecili- čempijonatą kaip Jack

Yra sena pasaka, kurią Būki kaip aš, — dainuoki, 
daugelis esame girdėję nuo linksmai gyvenki, o apie 
savo tėvelių apie skruzdę šaltą žiemą nėra ko rūpin- 
darbininkę ir žiogą daini- tis, — gal jos nesulauksi”, 
ninką. * j Toliaus iš pasakos žino-
Pasakoje nurodoma, kaip me, kad atėjo šalta žiemu- 

darbšti skruzdelė per visą žė, užklupo neprisiruošusį, 
gražią vasarėlę rūpestin- neatsargų žiogelį, kuris ’ 
gai rinko grūdelius, krovė mirdamas nuo šalčio ir ba- 
į bendrą indelį, į skruzde- do gailiai aimanavo, kam 
lyną atsargiai prieš besiar- nepasekė atsargios skruz- 
tinančios žiemos žiauru
mus, prieš alkį ir nedatek- 
iių, kuris neišvengiamai i<aįp teisinga! Kaip leng- 
su žiemos šalčiais prisiar
tins.

Linksmasis jos kaimy-

I moterys, vaikinai ir pane- 
seni ir jauni,

— sekmadie-

Leono Vaščylos asmeny.
Ponas Vaščyla yra bai- lės, — visi 

gęs Jėzuitų aukštesniąją neužmirškime būti šioj
Philadelphijoj, vakarienėje

nį, spalių 28 d., 6 vai. va- jos choras, vadovaujant Sharkey. Pats jo nema 
kare, Šv. Jurgio par. sve- i varg. p. K. Žalnieraičiui, čiau, bet Waterbury Ame? 
tainėje. Ateikite kuoanks- rengia šaunų balių. Visi rican ir Democrat rašė, 
čiausiai, nes tikimėsi ma
žai bus vietos.

dėlės pavyzdį. ,
Sena tai pasakėlė, bet

mokyklą 
Pa. *

VYSKUPO MATULIONIO 
MARŠRUTAS

f

Jo Ekscelencija Vysku
pas Matulionis pereitą se
kmadienį buvo pagerbtas 
Hartfordo lietuvių parapi
jos.

Sekmadienį, 28 d., Jo 
Ekscelencija vyksta į Wa- 
terbury, Conn.

I

C. BROOKLYN, N. Y.

AUKOS
Kolegijos vyriausybė ta

ria nuoširdžiausią dėkų 
kun. Židanavičiui, Amster
dam, N. Y. už dovanojimą 
knygų Kolegijos knygy-

vai ji pritinka mūsų Mote
rų Sąjungos gyvenimui.

Kas seka organizacijos
is, 

kad sąjungietės galima pa
dalinti į dvi grupes: vienos 
lyg toji skruzdelė, darbš
čios, pramatančios, kad 
dirbant šiandien, auginant 
Sąjungą naujomis narė
mis, rūpestingai dabojant 
jos turtą nuo nesąžiniško 
išnaudojimo tuo pačiu ap- 
rūninama ne tik savi šian- 
dikščiai reikalai, bet ir ry-

kviečiami dalyvauti ir pa- kad jisai važinėjo su Pa- nas, žiogelis, matydamas vejkimą, lengvai pastebė: ___ •_____ __ _ • • i • ribvm zJ <-» - — * * . «•remti jaunimą. ’ ckard’u ir apsirengęs kaip skruzdės darbštumą nus-
Prie Šv. Cecilijos choro ‘prosperous business man’ Į tojo valandėlei čirškęs ir 

priklauso visas susipratęs Malonu mums lietuviams 
jaunimas. Jis daug veikia matyti, kad lietuviams 
Bažnyčios ir Tautos gar- plačiame pasaulyje sekasi 
bei.

Tad visi į rengiamąjį Valio, Eddie, mes seksime

—
Moterų Sąjungos 35 kp. 

ir “Vaikelio Jėzaus” 3 sky
rius rengia šokius ir mar- vakarą šeštadienį, 
gumvnų programą, lapkri
čio 11 d., bažnytinėje sve
tainėje.

Dainuos mažųjų choras, 
muz. J. Brundzai vadovau-, 
jant.

Bus išleistos 6 brangios kun. A. Vaškelis ir kuu. 
dovanos/ ' Karlonas sušaukė jauni-

Proeramos pradžia 6:30 mą, kuris lanko aukštes- 
vai. vakare. Ateikite visi, nias mokyklas, kad jį už- 

į I

šokinėjęs, kad pasityčioti 
iš skruzdelės neperstojan
čio triūso.

“Kam-gi”, girdi, “kaimy
nėlė toki žiopla esi; štai 
gražiausis metų laikas, 
saulė žeme ritinėja, — tik 

pasaulyje ir linkime tau dainuok ir šokinėk, valgyk 
prasimušti kaip ir tavo įr linksmai gyvenk; 
tautietis Jack Sharkey. kaimynėlė 1 
Jeigu svetimtaučiai giria- rankioji grūdelius dėl žie-

j ir nepasiduoda kitiems.

Pamokos Aukštesniųjų 
Mokyklų Mokiniams 

Spalių mėn. pradžioje, 
dėka J. E. Hartfordo Vys
kupo paraginimui, kleb.

tavo kiekvieną žingsnį 
sporto — kumščiavimosi

o tu 
tik bėginėji, tojaus būklė.

Kitos, sekdamos nelai-
si, kad tu turi labai “good mos> dėl ateities, o kas ži- mingojo žiogelio pavyzdį, 

ichance”, tai mes visai ne- ; n0 ar sulauksi tos ateities ? tenkinas tuo,, ką šiandien

Posėdis įvyks po bažnytinius rūbus, ponams kurie tik nori linksmai ir interesuoti lankymąsi į 
;ad, suteikus vi- cepumams, Waterbur y,'naudingai laika praleisti, katalikiškas pamokas du
ypač dvasiškianis Conn. už pinigus kolegijos 

muziejuj.
Bronius Mažukna (L. K.)

STUDENTAI DĖKOJA
Kun. J. Simonaičiui, Eli

zabeth N. J. lietuvių para
pijos klebonui už nuošir
džiausią aprūpinimą, mū
sų rektoriaus kun. Dr. J. 
Navicko, kuris nuvykęs 
pasitikti Jo Ekscelenciją 
Vyskupą Matulionį New 
York’e, staigiai susirgo. Į

ROCHESTER, N. Y.
Visi į šį linksmą balių...
Sekmadienyje, spalių 28 

d., 6 vai. vakare, Šv. Jur- 
' gio parapijos svetainėje, 

Rochester Lietuvių Demo
kratų Klubas rengia didelį 
“Candidates Nite” su ne
paprastai skania lietuviš- 

Kun. Dr. Navickui šiek ka “Kopūstų ir dešriukių” 
tiek sustiprėjus kun. Simo- vakariene. Bus daug ir ki- 
naitis atvežė Jį kolegijon. tokių linksmų ir įdomių 

Dar kartą tariame nuo- !

Bus daug naujienvhiu. kartu savaitėje: antradie 
Kvieslys, niais ir penktadieniais.

Gražus darbas.
Tėveliai turėtų pasirū* 

’ į pinti, kad jų vaikeliai tas 
pamokas lankytų, nes 

Auksinis Vedybų Balius ciaUg ko gero ir naudingo 
Spalių 20 d., Šv. Ražan- išmoks. T. M

NEW BRITAIN. CONN

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

Nuo rugpiučio 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
kras Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu-

abejojame, kad tau pasi
seks aukštai prasimušti.

Linksma Žinute
Šiomis dienomis išgir

dau linksmą žinutę, kad 
Eddie Karaban, kuris lo-

Waterbury, Conn.
Kunigui Gauronskiui mu buvo leidžiamas tos dr- 

Išleistuvės

ŠOKIAI
Harrisono ir Kearnyes

Vyčių 90 kuopa lapkričio 
šia football su Brovvn U- 3 dieną, šeštadieny, rengia 

• niversity (Providence) Ko- metinius šokius ir balių 
legija ir Universitetu yra (Novelty and Shadov 
lietuvis iš Beacon Falls, Dance), New Casino Ball- 
netoli Waterbury. Jisai ne room, Harrison Avenue, 
tik lošia su jais, bet yra jų kampas First Street, Har- 
kapitonu! Valio, lietuviai! risone. šokiams gros ge- 
Pereitą šeštadienį jie lošė riausi muzikantai, 
su Yale Universitetu. Kai-j 
kurie lietuviai iš Waterbu- ’ 
ry nuvyko pamatyti kaip 

į jųjų tautietis Karaban pa

HARRISON-KEARNY, N.J.
kas laukia jų rytdien. Pa- 
klauskime kiekviena sa
vęs, mielos sesutės, prie 
kurios grupės priklauso
me, ar esame skruzdės ar 
žiogeliai ?

Uršulė T. Jokubaitč.
(Bus daugiau)

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW 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.

Tad kviečiame visą Har
risono ir Kearnyes Jauni
mą ir visus; taip pat ir iš 
apylinkės lietuvių koloni
jų, senus ir jaunus atvyk 
ti į šį balių.

Vyčių Koresp.

! jos buletenis. Tikimės, kad sirodys. .Matote, lietuviai, 
Aną vakarą Švento Var- įr dabartinis dvasios va- mūsų jaunuoliai netik lo- 

_ - - ’ das kunigas Gradeckis tą, šia sportuose kaip ir kita-
ir tur- taučiai, bet dar bytina 

juos. West Point Army 
football’o ratelio kapitonu 
šiais metais yra lietuvis 
Joseph Stancook.

do Draugija, kurią kuni- 
gas Gauronskas taip stip-b^etin§if "gražins 

siurprizų. Tikrai gailėsitės rmo ir. augino kai buvo tins
VVaterburyj, surengė jam 
išleistuves. Dalyvavo keli 
šimtai vyrų iš Švento Var
do Draugijos. Buvo gražių 
prakalbėlių, kurias pasakė 
klebonas kunigas Valan- 
tiejus, kunigas Gaurons
kas, advokatas Balanda, 
šerifas Jenušaitis, Jonas 
Kairys komp. A. Aleksis 
ir kiti. Visi gardžiai valgė 
ir linksminosi. • „

Kun. Gauronskui įteik
ta ir pinigų dovanėlė. Tai 
labai gražiai Šv. Vardo 
Draugija įvertino kunigo 
Gauronskio darbuotę Wa- 
terbury. Žinoma, po tokių 
išleistuvių ir pačiam kuni
gui Gauronskui bus sma
giau Bridgeporte gyventi, 
nes iš Waterbury’io labai 
smagių ir malonių atsimi- | 
nimų turės.

Anglų laikraščiai plačiai 
aprašė kunigų permainas

gyvenimo.
Tėvo J. Bružiko Misijos 

įvyks šiose parapijose:
Spalių 28 iki lapkričio 4 

d., 207 York St., Brook
lyn, N. Y.

Lapkričio 5 — 11 d. d., j
151 Rogers St., Lowell. 
Mass.

Lapkričio 12 — 25 d. d., 
259 N. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 28 dieną, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną’ 
naują atsivestų prirašyti prie mū
sų brangios organizacijos.

WATERBURY. CONN.
Spalių 28 d., 1 vai. po pietų, 

pyks LDS. 5 kuopos susirinki- 
mk senos mokyklos kambary,

v •

tins.
Girdėjau, kad neužilgo 

Lietuvos Vyčiai žada su
rengti kunigui Ražaičiui 
išleistuves. Jisai dabar 
veikia pas kunigą Joną 
Ambotą. Kun. Gradeckiui 
rengia išleistuves Hartfor 
de alumniečiai Švč. Trejy
bes Mokyklos. Tai matyt 
waterburiečiai ir harfor- 

i diečiai nenori vieni kitiems 
. apsileisti su išleistuvėmis.

Kun. < __ ___
Bridgeport e šį sekmadienį ^rįsį-aus Karaliaus šven- 
spalių 28, priėmimo vaka- no j___
rienę. Linkime visiems ku
nigams kaltininkams ir 
nuoširdiems jųjų priete- 
liams bei rengėjams ilgiau
sių metų, nes ir be vienų 
ir be kitų nei didesnieji 
miestai negali apseiti. La
bai girtinas paprotis gerb 
ti savo dvasios vadus.

C. BROOKLYN, N. Y.
Žinios iš Švento Jurgio 

Parapijos
40 valandų atlaidai Švč. 

Sakramento garbin i m o 
prasidės Švento Jurgio ba- 

_ ,. . . žnyčioje, Centrai Brooklyn
^1., V • , J • • per sumą 11:00 valandą

PROVIDENCE, R. I.
Klebonas Sveiksta

Mūsų parapijos kleb. 
kun. J. Vaitekūnas buvo 
sunkiai susirgęs. Per 5 die
nas gulėjo lovoje. Bet da
bar, dėkų Dievui, jau svei
ksta ir jau laiko pamaldas 
bažnyčioje.

Pradės Statyti Bažnyčią
Mūsų kleb. kun. J. Vai

tekūno pasidarbavimu ir 
parapijiečių duosnumu ga-tėję 28 d. spalių iškilmin

ėj gomis mišiomis bei proce- lime pasidžiaugti, nes nau ! 
“jsija. Tęsis iki antradieniu 

vakaro, 30 d. spalių.
Kas rytą 

bus išstatytas 
aą ryte.

Iškilmingus 
laikys ir pamokslą sakys 
misionierius kun. J. Bruži- 

Lietuviai džiaugiasi, kad kas, S. J., 7:30 valandą va 
jie turi tiek daug jaunų kare. Užbaiga arttradienio 
kunigų. Taigi gerbkime vakare su procesija. Kartu 

kad jisai buvo duosnus ir kunigus ir juos mylėkime, per visą savaitę bus ir re- deSimts pakeri metai ir nieku- 
darbštus ir visa širdimi at* nes jie Dievo tarnai. Jeigu kolekcijos, kurias laikys m.et netur^°®« blo?os nuomonės 
sidavęs darbui draugijose, mes juos mylime, mes mv* Tėvas Bružikas, S. J. Ti- omen?Jf ,kl Pnstaros’°« 

kkimat!i “Dart>inlnke’’ ypatingai Švento Vardo lime ir Dievą, Kuris yra kintieji privalo naudotis mes abu norėjome išeiti per du-
i Draugijai. Jo pasidarbavi-Į juos siuntęs. Taip kalba j dvasine proga. Įris drauge”. (“Kikenki”, Wien)

Congress Avė. Ateikite visi.
I

NEW HAVEN. CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį spalių 28, mūsų parapijoje ir taipgi

čiame narius (es) ateiti. Gera pro
ga užsimokėti duokles.
Pmfesionala!, biznieriai, pramoninkai,

I

Švenčiausia 
5:00 valau-

mišparus

jos bažnyčios statymas 
manoma pradėti už poros 
savaičių. Naujos Bažny
čios Fondas tiek išaugo, 
kad galime pradėti darbą 
be jokios baimės.

Vedęs vyras: “Mes vedę dvi-
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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

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, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKR 
JTMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! AtEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
syivania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

*


