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bilėjaus proga, sveikiname.

EINA NUO 1915 METŲ

kusį 25 Metų Jubilėjaus

mą paskaitą.

Jis ragina siekti socialio gų, pajėgos, šviesos ir na- 
Teisingumo
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Sveikiname Musų Išeivijos HOLO. NEBEDUOS NAMŲ 1500 BUČERiy IŠĖJO į 1 m įn/f ni rff auRa
Dienrašti “Draugą”, Sulau- SAVININKAMS PASKOLŲ( SUSU lbKlilIllIlgcll IdgerUC

-------  * I -------VVashington, D. C. — Bostone Greit Pritruksią 
Pranešama, kad Home Mėsos

Sekmadienį, lapkričio 25 d. mūsų išeivijos dien- Owners Loan Corporation
nebepriims naujų aplika-.

I ei jų nuo namų savininkų, 
venti 25 metus, tai ne juokas, ypač šiais sunkiais a- nes neturi užtektinai pini-

raštis “Draugas’* mini savo 25 metų gyvavimo sukak
tuves. Tai be galo svarbus jubilėjus. Laikraščiui išgy-1

gų, kad aprūpintų tuos, 
kurie jau seniai yra prašę 
paskolų. Toji korporacija 
turi apie milijoną aplika
cijų, o pinigų tik $1,200.- 
000,000. Taigi likučiais ga- 

Gerb. “Draugo** Leidėjus, Redakciją, Adminis- Įės aprūpinti tik 40% pra- 
traciją, Bendradarbius ir Skaitytojus, Sidabrinio Ju- šiušiųjų paskolų namų sa-

merikonizacijos ir depresijos laikais. Mūsų “Draugas” 
tą sunkią naštą per 25 metus labai garbingai išnešė 
ir užkariavo tūkstančius susipratusių lietuvių šeimy
nų. Kreipiame Gerb. Skaitytojų dėmesį į kun. P. Vai
tukaičio straipsnį “Minint “Draugo” Sidabrinį Jubi- 
lėjų.”

Kun. Coughlin Paskelbė Nau 
jos Unijos Programą

Detroit, Mich. — Garsu
sis kalbėtojas ir pamoksli
ninkas, kun. Charles E. Į 
Coughlin, kalbėdamas per 
radio pereitą sekmadienį 
iškėlė naują problemą, bū
tent, reikalą organizuoti 
naują unją, kurios skyriai 
turėtų būti visuose mies
tuose ir miesteliuose viso
je valstybėje.

Jis paskelbė 16 pagrin
dinių punktų naujai uni
jai, kad atsiektų sociali 
teisingumą. Organizuoja
ma unija, sako kun. Coug
hlin, turi būti prieinama 
visiems, todėl jokių duok
lių, išskyrus laisvas aukas 
neturėtų būti. Toji unija 
turi būti gyva ir veikli or
ganizacija. Ji turi viršyti 
visas jau gyvuojančias po
litines partijas. tikslas būtų pravesti so-

Naujos unijos pagrindi- cialį teisingumą šioje ša
mai punktai yra šie: Į lyje, nes be jo, sako kun.

Teisingas už darbą at- Coughlin, valstybė turės 
lyginimas; nacionalizavi- susiremti su raudonojo 
mas bankų, kreditų, pini- bolševizmo slibinu.

turalių resorsų. Kitkas 
lieka privačiose rankose. 
Panaikinimas federalės 
reservo sistemos ir vietoj 
jos įkūrimas valdžios val
domo centralinio banko. 
Kongresas leidžia pinigus 
ir palaiko jųjų vertę. 
Taipgi palaiko pragyveni
mą sulig valdžios bankos 
nustatytos dolerio vertės 
ir atmoka dolerio skolas 
doleriais lygios vertės. 
Teisingas pelnas turi būti 
agrikultūroje. Valdžia tu
ri apsaugoti ir remti dar
bininkų unijas. Atšaukti 
visus neproduktyvius .bo
nus. Praplėsti valdiškų 
mokeščių mokėjimą sulig 
turto ir išgalės. SuDras- 
tinti valdžią ir sumažinti 
mokeščius darbininkų kla
sei ir tt.

žodžiu, naujosios unijos

VIENI BADU MIRŠTA, 
KITI PRODUKTUS 

NAIKINA

GUBERNATORIUS ELY 
PADARE 26 PASKYRI

MUS

Lapkričio 15 d., 1500 
Bostono marketuose dir
bančių bučerių išėjo į 
streiką, reikalaudami 20 
nuoš. algų pakėlimo, 40 NUBAUSTAS “RYTO** 
valandų darbo savaitės ir 
užmokesnio 
Streiką iššaukė Amalga-! 
mated Meat Cutters and mendantas už žinutę “Val- 
Butcher Workers Unija sčių savivaldybių rinkimai 
No. 278 ‘ .

į John J. Walsh, vice -pre-
Valdžia namų savinin- zidentas tautinės unijos 

kų paskoloms buvo skyrus su kuria vietinę unija yra 
$3,000,000,000. -

Home Owners Loan 
korporacija namų savinin
kams labai daug pagelbė
jo, bet ta pagelba tik lašas 
vandenyje. Nedarbas labai 
sunkiai prispaudė smul
kiuosius namų savininkus. 
Jiems pagalba būtinai rei
kalinga.

Valdžia tai gerai žino, 
kad namų savininkai be 
paskolų neišlaikys savo 
namų. Taigi vietoje Home 
Owners Loan korporacijos 
įsteigta Federal Housing 
Administration, kuri taip 
pat teiks pagalbą namų 
savininkams ,tain praneša 
John F. Mąlįev, Mass. val
stybės FHA direktorius.

J. E. Kardinolą 
O’Connell

ATS. REDAKTORIUS
už viršlaikį. |' ------------

Kauno m. ir apskr. ko-

vininkų. Pabaigus darbą 
likvidųosis.

LIETUVIS LAIMĖJO BĖGI
MO ČEMPIJONAĘ 

KANADOJE

susirišusi, kaltino mėsos 
biznių savininkus, kaipo 
šio streiko iššaukėjus. E- 
są mėsininkai turį dirbti 
nuo 55 iki 75 valandų sa
vaitėje ir kaikuriuose at- 
sitikimuose net už $18.00 irų & ėjimo.----  — . .... .J Tam nat i

! Žemaičiuose”, įdėtą š. m. 
spalių mėn. “Ryto” 236 nr. 
ir už laikraščių apžvalgą 
“Daugiau šalto galvoji
mo”, įdėta “Ryto” 243 nr.. 
“Ryto” ats. redaktorių 
Juozą Miknevičių nubau-j 
dė: už pirmąją 100 lt. ar
ba 7 paras kalėjimo, už

j antrąją 200 lt. arba 14 pa-

savaitėje. Turį pradėti iš 
ryto 4 ar 5-tą valandą ir 
dirbti iki mėsinyčia užsi
daro. Tokia padėtis, žino
ma, buvo nepakenčiama

Lapkričio 14 d., įvyko didelės iškilmės, Washing- 
tone, pagerbimui Jo Eminencijos Bostono Kardinolo 
O’Connell, jo 50 metu kunigystės jubiliejaus proga, 

j Tuo tikslu, Kataliku Universitete įvyko iškilmingas 
susirinkimas, kuriame dalyvavo visa šios šalies Kata
likų Bažnyčios Hierarchija, (apie 80 vyskupų) Kabi
neto nariai ir beveik visi užsienio diplomatai ir apie 
4-5000 žmonių. Jo Eminencijai, vyskupai įteikė aukso 
kieliką ir sveikinimo raštą. Dovanas įteikė Baltimo- 
rės arkivyskupas ir Universiteto Kancleris Michael 
J. Curley. Iškilmėse Jung. Valstybių prezidentą ats
tovavo Generalis Prokuroras Homer S. Cummings.

Vėliau, Katalikų Universitetas suteikė Jo Emi
nencijai Teisių Daktarato laipsnį. Laike Šių iškilmių, 
visų tautų vėliavos buvo suneštos.

Jo Eminencija yra gimęs Lovvell’y 1859. Į kuni
gus įšvęstas 1884 m. Katalikų Bažnyčios kardinolu y- 
ra jau 23 metai ir turi garbės būti vyriausiu dvasiš-f 
kiu Amerikos^Katalikų Bažnyčios Hierarchijoj.

Taip pat nubaustas 300 
lt arba 3 sav. kalėjimo 
“Žaibo” spaustuvės vedė
jas Juozas Remigijus Va- 7 DARBININKAI ŽUVO NUŠOVĖ POLICININKĄ

I
Los Angeles, — Santa

Catalina salos akmens Malden, — Tūlas Guy 
“Darbininko” skaldymo kalne, peranks- J. Antico važiuodamas pa- 

įdėsime tuodu ti sprogo 7500 svarų pa- matė einant, žmogų, kurį 
tautininką m s rako ir tame perankstyva- jis pažino kaipo plėšiką, 

sprogime užmušta 7 jį apiplėšusį prieš kėlės 
darbininkai . savaites. Susiradęs polici-

Į ninką I. McLain, nusivežė 
jį prie einančiojo plėšiko. 
Kuomet policininkas ban
dė areštuoti įtariamąjį, 
tai tas išsitraukęs revolve
rį policininką mirtinai 
peršovė ir pabėgo. Toks 
nužudymas populeraus ir 
seno Malden’o policininko 
sujaudino visą Boston’o 
apylinkės policiją. Apsupo 
vieno įtariamojo asmens 
namą Stoneham’e. Ir vėlai 
naktį jį suėmė. Suimtasis 
Edmund Walsh 28 am
žiaus, greit prie kaltės pri- 
sijažinęs. G. Antonio ir-gi 
rimtąjį pažino kaipo jį 
įpiplėšusį ir policininką 
lužudžiusį piktadarį.

Walsh gyveno su savo 
auna žmona ir dviem vai- 
učiais. Dabar jo laukia 
unki bausmė.

SPROGIMElaitis už tai, kad “Ryto” 
todėl ir buvo priversti iŠ- kuri.a“e “P0.. st^ 
eiti į streiką. Dėl streiko. Daugl?u.galvoJImo ’ 
galį greit Bostone pritruk- 'eido Platinti, 
ti mėsos. Daug vagonų su i a m e 
mėsa stovi neiškrautų. 
Nors ta mėsa jau “par
duota”, bet nėra kam josi 
iškrauti ir tinkamai su
pjaustyti. Streikas apima 
virš 60 mėsos atskirų įmo
nių.

Streiko distrikte eina 
ramus pikietavimas. Strei- 
kieriai pareiškė, kad šia
me streike “skebų” nebū
sią. Turbūt jie žino, ką 
sako. Policija taipgi strei
ko distrikte žymiai sutvir
tinta.

baisiuoju 
straipsniu dėl. kurių Lie- me 
tuvos katalikų dienraštis 
“Rytas’*' nubaustas .

ŽMOGŽUDYS SUIM
TAS

ASTUONIEMS VAI
KAMS GRĘSIA SUNKI 

MIRTISSMARKUS SPROGIMAS
SUDREBINO VSSĄ

APYLINKĘ ‘
Vienas Užmuštas, Nuosto

lių Ape $200,000Alfis žižis, 20 metų lie
tuvis jaunuolis, šįmet lai
mėjo Amateur Atletic U- 
nion of Canada bėgime 
čempijonatą, auksinį me
dalį ir kontestą į Austra
liją. Alfis gabus mokinys 
šįmet baigė Centrai Tech- 
nical school Aircraf sky
rių su pirma dovana. Nuo 
pat mokslo pradžios daly
vavo sporto bėgime ir yra 
daug laimėjęs dovanų; tu
ri 19 auksiniu medalių Ju- 
nior Atletic Champion, 12 
sidabrinių Canadian Le- 
gion ir 10 taurių.

Alfio tėveliai yra geri 
katalikai, ir dalvvauja vi
sam lietuvių veikime.

Rūgs. 22 d. išvyko į Au
straliją ir ten praleis apie 
3 mėnesius. Dalyvaus bė
gimo konteste.

J. KUMPIKEVIČIUS 
SKRIS APLINK EURO

PĄ

KO-ORDINUOS VISAS 
FEDERALES PASKOLŲ 

AGENTŪRAS
VVashington,

Londonas — Tarptauti
nis vargšų šelpimo komi
tetas surinko įdomias ži
nias apie badaujančius vi
sam pasaulyje, taip pat ir 
apie sunaikintą javų, ka
vos ir kitu maisto produk
tu perteklių.

Pasirodo, kad
1933 m. visam pasauly 
badu mirė 2.400.000 

žmonių ir 1.200.000 žmo
nių dėl bado nusižudė.
Tuo pat metu, dėl stokos 

rinkų ir sunkių ūkiškųjų 
sąlygų buvo sunaikinta 
šių maisto produktų at
sarga:

567.000 vagonų duonom 
javų, 144 000 vagonų ry
žių, 267.000 maišai ka
vos ir 2560 tonų cuk

raus.
Be to. buvo sudeginta 50 - 
000 000 svarų mėsos ir 
3.213.200 svaru žuvies. Pe** 
pastaruosius šių metų še- 
šius mėnesius iau yra su
deginta 600.000 kavos Tomkus skaitė apie fašiz- (skridimo sąlygas, žemėla- 
maišų.

Gub. Ely, nepaisydamas 
naujai išrinktojo guberna
toriaus Curley įspėjimo, 
kad su paskyrimais palau
ktų iki jis užims vietą, pa
darė 26 paskyrimus į įvai
rias ir svarbias vietas. 
Žymiausia vieta teko gen. 
Cole, Curley’o oponentui 
demokratų nominacijai į j 
gubernatorius. Jis paskir
tas pirmininku arklių ir 
šunų lenktynių komisijon 
su $5000 metinės algos.

LIETUVOS TAUTININ
KAI MINĖJO FAŠIZMO 

SUKAKTĮ
Kaunas — T aikinai gy

venantis Mažeikiuose civ. 
lak. J. Kumuikevičius. na- 
vasari sėkmingai nraskri-Kaunas — Pažangos rū- 

nuose socijalinių ir poli- ^es Praha — Kaunas, ren
tinių mokslų institutas 
sušaukė iškilmingą insti
tuto posėdį ir minėjo Ita- 
’ų fašizmo 13 metų sukak
tį. Kalbėjo prof. Izid. Ta
mošaitis, Italų atstovas 
Lietuvai G. Amadori ir J. i mis. Dabar jis studijuoja

gias naujam skridimui.
Skridimas įvyks 1935 m. 

vasarą aplink Europą, 
i Kaip teko nugirsti, jau ve- 
j dąs lėktuvui užpirkti de- 
.rybas su užsienio firmo-

Ipius.

Lapkr.
14, Prezidentui Roosevel- 
tui sutikus, tapo sudary
tas tarp - departmentinis 
komitetas, kurio prieky

Charlestovvn, Mass.
Pirmadienio į Antradie

nį naktį, apie 2 vai., Char- 
lestown Navy Yard’e spro 
go chemikalų sandelis. 
Sprogimas buvo toks sma
rkus. kad sudrebino visą 
Boston’o apylinkę, nugąz- 
dindamas miegančius gy
ventojus kitus net iš lovų 
išmesdamas. Sprogim a s 
buvo girdimas net už 16

VISI 
vi
jų 

aš

paskirtas Iždo Sekretorius mylių, o išsiveržusi lieps- 
Morgenthau. na įr-gi buvo matoma la-Morgenthau.

Šio k o m i t e t o u ž- bai toli. 500 jardų rate vi- 
davinys bus ko-ordinuoti si langai išbirėjo ir net lu- 
įvairias valdžios įsteigtas tinkas atpuolė. Dauge-
skolinimo agentūras. Ko- vietų paveikslai nuo
mitetas bus dalis National sienų nukrito, indai sutar- 
Emergency Council, kurio škėjo, langų stiklai spro-

Denver, — Vienas ber
niukas rado “junk yarde” 
bačką saldainių. Pasikvie
tė dar savo aštuonius 
draugus ir visi pradėjo 
“baliavoti” tais saldai
niais. Po kiek laiko 
pajuto skausmą savo 
dūriuose. Vienas iš 
greit mirė, o kitiems
tuoniems ir-gi anot gydy- 

i tojų, gręsia skaudi mirtis 
arba sunkus vidurių su
žalojimas. Pasirodė, kad 
tie saldainiai buvo nuodin
gi. Savininkas Finkelsteir 
aiškino policijai, kad tr 
bačką pirkęs 
wholesale, ir 
bačkoje buvę 
tais nuodaisI

i ten įmestieji saldainiai.

A. a. Dr. J. PURICKIS 
PALAIDOTAS

Kaunas
š. m. palaidotas a. a. dr 
J. Purickis evangelikų ka 
pinėse. Patarnavo evan
gelikų dvasininkai. Ji' 
buvo vedęs ukrainietę 

j stačiatikę.

is vaistinir 
kad tojr 
nuodai ir 
apsibarsi

prieky stovi Donald R. j nuo sukrėtimo. Dauge- 
Richberg, ir jam turės sa
vo veikimo apyskaitas iš
duoti.

Spalių 27 d

LIAUDIES DAINŲ 
RINKIMAI

lis manė, kad tai žemės 
drebėjimas. Net kai kurių "j 
ir laivų langai išbirėjo. 
Artimos gatvės tapo nu
klotos išbirėiusių krautu
vių langų stiklais.

Sandėly, kuriame spro
gimas įvyko, buvo su
krauta apie 25,000 kubiš- 
kos pėdos oxigeno, hydro- 
geno ir acetelyn’o. Minė
tas sandėlis aprūpindavo 
minėtais chemikalais Por- 
tsmouth’o, New London’o 
ir New Bedford’o karo lai
vyno stotis. Didelės bai-

Edmund J. Walsh, kurs 
’apkr. 11 d. nušovė Malde- 
i*o policininką McLain, 
'andžiusį jį suareštuoti 
pasiuntė jo našlei užuo
stos laišką Laiške, 
’O, kad jam nebuvę 
nenkiausios minties 
ūktą darbą papildyti, 
'•tsitikę iš netyčių —
učiomis. Dėl to atsitiki- 
no giliai gailisi ir reiškia 
avo širdingiausią užuo
jautą jos skausmo valan
doje, kurio priežastimi 
am pačiam teko būti.

MOKO ŠOKTI BOLŠEVI- 
KŲ KARININKUS

sa- 
nei 
tą 

tai 
ne-

Ant to sandėlio ugnage 
šių laivas be paliovos lie
jo vandenį.

Tame sprogime žuvc 
sandėlio naktinis sargas 
Daniel Dunlea, 35 m. am
žiaus.
. Sprogimo priežastis ne
žinoma, bet ji bus 
dugniai tiriama tam

nuo- 
tik-

Kaunas — Liaudies me
lodijoms rinkti ir tvarky
ti komisija nutarė iš’eisti 
keletą rinkinių mūsų kom
pozitorių harmonizuo t ų 
liaudies dainų. Pirmoje 
eilėje numatyta išleisti 
St. Šimkaus, J. Gruodžio, 
K. Banaičio. V. Jakubėno
ir J. Talat-Kelpšos. Šie kū- mės buvo patirta, kuomet ros komisijos, 
riniaijau baigiami ruošti išsiplėtusi liepsna beveik; Minėtas sandėlis 
ir apie gruodžio mėnesį siekė 3,000,000 galionų ku- Jungtinių Valstybių nuo- 
bus pradėti spausdinti. | ro aliejaus sandėlį. I savybė.

yra

Raudonosios armi 
tyriausiojo vado į 
aukštesniojo laipsnio 
-minkai turi mokėti šokti.
Mažiausia kiekvienas ka
rininkas turi mokėti šokti 
fokstrotą ir valsą...
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Kun. Jono G. Vosyliaus Primicijos

•Sekmadienį, lapkričio mių proga pamokslą sa- 
19 d., Šv. Petro lietuvių kys kun. K. Urbonavičius, 
par. bažnyčioje įvyks jau- Tą dieną po visų mišių 
no ir energingo southbos- Primiciantas suteiks žmo- 
tOniečio kun. Jono G. Vo- nėms palaiminimą.
sylio, M. I. C. primicijos. 1 vai. po pietų, kleboni- 
Jaunas kunigas Jonas į- joje įvyks pietūs, kuriuose 

dalyvaus kunigai ir primi
cianto giminės.

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8 P. M. *

3 Malden Street, 
Boston

švęstas kunigu Romoje, 
liepos 15 d., 1934 m.

ztKun. Jonas G. Vosylius 
laikys pirmąsias iškilmin
gąsias šv. mišias 11 vai. 
ryte. Asistuos Marianapo- 
lie Kolegijos kunigai ir 
studentai, svečiai ir vieti
niai kunigai.
\Šių nepaprastųjų iškil-

- Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 

; les pamokas duoda 
vaikams.

Adresas:
“« 933 E. Broadvvay, 
?SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
. RAPOLAS JUŠKA

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYSl
< s
* ž

ADVOKATAS
/

414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
Tel. I’arknay 1864AV

s

Brangieji vyČisli, * * jau 
prasideda darbo laikas. 
Kiekvienas turime susirū- kurie buvo Sodalicijos ir 
pinti organizacijos veiki- Marijos Vaikelių pažadėti 
mu. Greitu laiku prasidės parodyti lapkr. 18 d., ne
naujų narių vajus. Mes 
turime susidaryti gerą 
planą, kad vajus būtų pa
sekmingas, kad kiekvie
nas jaunuolis, kurio dar 
nėra vyčių organizacijoje, 
stotų po viena vėliava.

Taipgi p. S. B. skaitys 
paskaitą. Malonėkite pri
būti

' ' ATIDĖTI '
Kratantieji paveikslai,

Šios firmos kitas narys 
advokatas TVilliam H. He
aley yra lietuviams žino
mas, nes jis yra vedęs lie
tuvaitę p-lė Romanaitę, p. 
Jono Romano seserį.

kiate* išsireiškimais mes 
stumiame nuo mūsų, tuos 
jaunuolius-es, kurie norė
tų prisidėti prie lietuviij 
darbuotės. Argi mes jų 
nebaram už apsileidimą, 
už ištautėjimą? Taip! Bet 
ar daug darbais juos re
miame jeigu kuris nors iš 
jų nori mums šį tą padėti 2 

Pasijutau nesavas. Grei
tai priėjęs prie jaunos 
pardavėjos jos" atsiprašau 
už šiurkštų žodį.
— Kokius tikietus tams

ta pardavinėji? — užklau
siau jos.
— Ogi parapijos choro! 

Matot, tamsta, choras 
ruošiasi perstatyti įvaire- 
nvbių vakarąf šio mėnesio 
25 dieną. Jau nemažai esu 
tikietų pardavusi, nes vra 
žmonių, kurie, mums jau- 
nimui sim^flzuoja. - 
džiaugėsi mergaitė.

Jos šypsena, “jos džiaug
smas darbu, kuris jai se
kasi, mane sujaudino. Ir 
ko mes skundžiamės turė
dami tokių kilnių sielų 
jaunimo tanįe/ tik mokė
kime jas pažinti ir įvertin
ti.
— Na, tai jau duok vie

ną tikietą. Gal gi ir atei
siu pasižiūrėti kokius ten 
niekniekius jūs perstaty- 
site, — pajuokavau.
— Ne, niekniekių tamsta 

pamatysite, bet tikrai ža
vėtinus dalykus^.- l^ūsų 
naujasis ’.va|ras, muz. R. 
Juška dirba su tokia ener
gija ir sumanumu, kad iš
tikrųjų tai bus bene pir
mutinis parengimas, kokio 
nebuvo per ilgą ilgą laiko-

J
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bus rodomi iš priežasties 
kun. Vosylio primicijų. 
Jie bus rodomi kada nors - . i
vėliau. REIKALINGAS

VARGONINKAS
Reikalingas tuojaus ge

ras vargoninkas. 
Kun. J. Čižauskas, 

1313 Westminster Avė., 
Detroit, Michigan.

Gubernatorius Ely, pe
reitą savaitę, nominavo 
advokatą John H. O’NieJ 
teisėju Nantucket teismo. 
Manoma, kad gubernato
riaus taryba šį paskyrimą 
patvirtins.

Advokatas O’Niel yra 
narys advokatų firmos O’-

Į Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

IDR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

i 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

: Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
į 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
i sas uždarytas subatos vakarais ir 
Ė nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

•■•UIIUHiMmiUUIIHMIHtlIlIlHitlIlIlItlIMMHHMIlMItlIHIi*

laiku.
Valdyba. I

į VALENTINA MINKIENĖ Į 

j Duoda piano muzikos pamo-t 
j kas vaikams ir suaugusiems, i 
•Vartoja naujausią metodą mo-!
• kinimo. Mokina klasišką ir pa-j 

Į • prastą muziką.

Studio adresas:
Į 912 E. Broadway, So. Boston. j 

Tel. So. Boston 3317.

LANKĖSI
* —

Ketvirtadienį, lapkričio Niel ir Healey, Bostone. 
15 d. “Darbininko” redak- ~

VIEŠA PUOTA
Tą pačią dieną, 5 vai. 

po pietų,. parapijos salėje, 
492 E. 7th St., įvyks vie
šas bankietas Gerb. Pri
miciantą kun. Vosylių pa
gerbti. Bankietą rengia 
Tėvų Marijonų Rėmėjų 
skyrius, Prancišk o n a i, 
Choras, Sodalicija, Vyčiai. 
Studentai ir kitos katali
kiškos draugijos.

Bankieto laikas paanks
tintas, kad davus progos 
dalyvauti visiems kuni
gams, kad galėtų dar sus
pėti į Lawrence lietuvių 
parapijos 40 vai. atlaidų 
užbaigimą.

Bankieto tikietai plati
nami, kurių kaina $1.00. 
Jei iš parengimo liks koks 
pelnas, tai jis eis Tėvu 
Marijonų vienuolijai.

=* So. Bostone seniai pri
micijos bebuvo. Pageidau
jama, kad gausiai sueitu
me pagerbti jauną, Dievui 
atsidavusį, vadą. Šią žinią 
kuoplačiausiai paskleiski- 
me, kad visi žinotų.

Kun. Jonas G. Vosylius 
nesiuntinėjo jokių specia
lų kvietimų niekam, nes 
nebuvo laiko. Jis tik ką 
Trįžo iš Lietuvos. Taigi ir 
jis tikisi, kad visi jo ge
riausieji prieteliai ir pa
žįstami be kitokių kvieti
mų dalyvaus pamaldose ir 
Iškilmėse.

Primicijų rengėjai nuo
širdžiai kviečia visus da
lyvauti primicianto mišio
se ir bankiete.

i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventu dieną 

pagal susitarimą.
~".ii ■■■■--■ i i i Ii
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I DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

Į LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadway.
| - South Boston, Mass.*

I
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Tel. So. Boston 2660
l

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

• v •

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 
r South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732
• Namų: Talbot 2474
-*----- - - --—1----------------------------- —

=

Į
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ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY
SUSIRINKIMAS

! 
la

18 Tremont St. 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

z

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. BostoD 3357 

•; Bostono Ofisas: 
-• 60 Statė St., Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
■Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass

Šv. Jono Ev. Pašalpinės 
draugijos susirinkimas į- 
vyks sekmadieny, lapkri
čio 18 d., š. m., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

Bus renkami kandidatai 
į ateinančių 1935 m. val
dybą. Kiekvieno nario pa
reiga ateiti ir atsivesti 
naujų narių prirašyti prie 
šios didžiausios pašalpinės 
draugijos. Bus nupigintas 
įstojimas. Pasinaudok i t e 
proga.

Jonas Glineckis,
Raštininkas.

251 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. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12* vai. dieną 

(pagal sutartį)

Į Tel. Porter 3789
I

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

tarpį.
Tai, f _

ranka — šie' visi“* pagyri
mai tai rengėjų išmislas, 
o kain ateini Į vakarą tai..
— Jūs man netikite, tai 

ateikite persitikrinti i 
choro praktikas, o jų es
ti net trejos kas savaitė. 
Iki pasimatymo, j

Tai tiek tesužinojau iš 
rengėjų, kas įvyks tą va
karą. Kai sužinojau dau
giau tai ir jums apie tai 
pranešiu.

*
Jurgis.

ĮVAIRENYBIŲ 
VAKARAS

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

cjoj lankėsi ką tik iš Lie- MUZIKOS MOKYKLA 
tuvos grįžę kun. Jonas G. 
Yosylius ir klierikas Šau
lys, lydimi kleb. kun. P. 
Virmauskio, LDS. Dvasios 
Vado.

Taipgi lankėsi kun. P. 
Juškaitis, Cambridge lie
tuvių parapijos klebonas 
ir Bostono Provincijos 
Kunigų Pirmininkas. Jis 
atvežė didelį spaudos dar
bą “Darbininko” adminis
tracijai. Dėkojame.

M. Treinavičiutė, moky
toja, moko muzikos pianu 

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ
444 E. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ 
VIETĄ

Julius Mikelionis, žy
mus real - estatininkas; 
Titus Grevis, arkitektas ir 
Martin Roofing Co. persi
kėlė į naują vietą, būtent: 
414 W. Broadvvay, So. Bo
ston. Kas turi kokių rei
kalų su minimais biznie
riais tesikreipia nurodytu 
adresu.

t

•4* >> •
z >Sodaliečių 

neatidedama. Ji įvyks vi
su smarkumu skelbtoje 
dienoje lapkr. 21 d., 7:30 
vai. vakare.

Choro margumynų va
karas įvyks 25 d. š. m.

Diena prieš tai įvyks Šv. 
Vincento Labdarybės dr- 
jos pramoga 
baiga.

vajaus

GRABORIAI |

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
-------- ■----------- -----------

Didelis Nupiginimas
už specialę.

Abį pušį ekskursijos tikietų
Kainų ir naujas .išplaukimų są 
rašas 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE

< 248 ‘tVsshinjgton 1L, Boston

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

čąmbridge, Mass.

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felis Beieskas

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

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

tą 
Tel. S. B. 2805-R Į

LIETUVIS

OPTOM ETRISTASĮ
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius j 
kreivas akis atitie-: 
sinu ir amblijoniš-: 

: koše (aklose) akyse sugrąžinu Į 
: šviesą tinkamu laiku. j
I J. L. PAšAKARNIS, O. D. į

447 Broadway, South Boston ę 
a--.............    š

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

, itevĮeniais ir Biznieriams.
Užeikite} krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

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

I

GAISRAS UŽDARYTOS 
BANKOS RŪSY

— Gal pirksi tikietą tam
sta? Bus labai gra...
— Jau jūs tai tikrai ra

mybės neduodate niekam! 
rūsčiai atšoviau priėjusiai 
prie manęs jaunai mergai
tei. Nei pasisukti negali i 
niekur. Vis tas pats: gal 
pirksi tikietą? Jau net nu
sibodo.

Mergaitė užkaitusi pasi
traukė. Bet, priėjusi prie 
kito vėl tą patį atsaką 
gauna. Ir pasidarė man 
kaž kaip neramu. . Juk to

- <i

Uždarytos Federal 
tional Bankos rūsy

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos, mėiiesinis šusrin- 
kimas įvyks šį sekmadie
nį, lapkričio 18 d., 3:30 
vai. po pietų, vyčių kam
bary.

P ARSIDUDDA
ANT GREITŲJŲ

ŪKE, 17 mylių nuo Boston’o. 
33 akeriai žemės, 18 galvijų, 3 
arkliai, 60 naminių paaksčų, šie
nas ir ūkio įrankiai. Yra elektros 
šviesa ir vandno is miestelio.

Kreipkitės:
1326 North Street, 
WALP0LE, MASS.

I

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, kitoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E.

• -ixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei-mandagiai, 
narnomis kainomis tarnauja.

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

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

t

I
i

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

JUOZAS M. 011!*?
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšie* 
auksinius ir sidabrinius da>^ 

Taipgi ir pataisau
366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS

ns

i

I

E

Na- 
ant 

Water ir Washington St., 
buvo kilęs gaisras, kurs 
padarė nuostolių už apie 
$2.000. Manoma buvo, kad 
gaisre žuvo nemažai ban
kos rekordų.

Gaisro priežasts būsian
ti tiriama.

Šis bankas tebėra Fede- 
ralės valdžios paskirto re- 
ceiverio Herbert Pearson 
valdžioje, ir jis pareiškė, 
kad nei vienas reikalingas 
rekordas nesudegė.

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — Šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.
DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

WHITE FUEL CORPORATION
... .. 900 East First St, , ( ...

Tel. SOUth Boston 4500

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI i į 

Visais draugijos reikalais kreipkitės i 
pas protokolų raštininkę.

----------------------------------------------------  !
ŠV. JONO E V. BL. PASALPINE

' D-JOS VALDYBA
Pirm. .-- J. Petiraoskas,

24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
, ____ ; .

1430 Columbia R<L, S. Boston, Mass. i
Prot Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. Į 
Fin. Raštininkas — Atb. Nevierh, 

16 IVinfleld SU. So. Boalon, Mass. 
Iždininkas — A Naudžiūnas,

885 E. Brosdway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zalkte,

7 VVinfield St, So. Boston, Mass.
DrmiZlja U%0 taąfaftųMmns kas tre- ( 

čFa nedčMienJ 'kiekrlsno mšoeslo, 
2 vaL po pietų. Parapijos daKJ, 4021 
E. 7th SU So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienč,
625 E. 8th SU So. Boston, Mass.

V'lce-pirmfninkė — Ona SiaurienS,
443 £. 7th St,. So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot ftašt. — Bronė ClunlenC, ~.
29Gould St, West Roibury, Mass. Vlee- pirm. — V. Medonis, 
Tel I’arkvvay 1864-W “ * “

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, ]
33 Navarre Su Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-VV 
I Iždininkė — Ona Staniuliutė, 
: 105 West 6th St, So. Boston, Mass
Tvarkdart — Ona M^girdienč.

1512 Columbia Rd., 8o, Bcston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janufonlenė. 

1426 Columbia RdM So. Boston. Mass.
i Draugija4«®> susirinkimus UBto kas J
I antrą uttmtekį Hetvfend Mėnesio,
I 7:30 vai. raksre, pobažnytinėj sve-j 

talnej. /

Telephone
SO. BOSTON

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

i SOUTH BOSTON, MASS 
•loe. Kapočiunas ir Pe4er Trečiokai 

, - aa vi t įtakai •

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W Broadway, 
Ant'antrų lobų 

So. Boston, Man.

r
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NEW ENGLAND KOKSŲ
NAUDINGUMĄ

te

i

NEW ENGLAND KOKSAI yra tai ideališkas kuras 
namuose, nes jie yra išdirbti taip, kad duotų nepapra
stai gerą ir ekonomišką šilumą.

Mes esame pasiruošę demonstruoti jūsų namų šildytuve, kad įrodyti 
delko New England Koksai duoda daugiau šilumos, palieka mažiau 
pelenų ir reikalauja mažiau priežiūros.

Leiskite mums jums tai įrodyti, be jokių obligacijų, kaip New 
England Koksai sumažins jums kuro išlaidas ir suteiks pilniausi 
pasitenkinimą.

Pašaukite mus telephonu ir mes pasiųsime į jūsų 
namus patyrusį šildymo ekspertą, kuris praktiškai

9

įrodys New England Koksų naudingumą
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RIORDAN COAL COMPANY<■ ” • t . -r

TELEPHONE 1962

91 Ames Street, Montello, Mass.
f ♦ ♦ 0^
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“Jūsų Kaimynai Žino” v <
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DARBIJIINįCAS
(THE W0RKER)

Published every Tuęsday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

• Labor Day, Thanksgiving and Christmas
------------- by -------------

8AINT JOSEPH’S LITHUANLAN R. 0. ASSOOIATION OF LABOfc 
Kntered as aecood-claxs marter Sept. 12, 1915 at tbe post offlce at Boston 

Mass. nnder the Act of March 3, 1870
Aeeeptaūce for mailiuj at speciai rate of po-nage provided for ln Section ll<r 

• Act of < k-toher "S. 1917. anthorized on Jūly 12. 1918

Kodėl Aš Remiu Katalikiš
ką Spaudą

>»rBSCRIPTION RATES: 
^amestic yearly .....................
forelgn yearly..................................
Oomestic once per week yearly $2.00 
Voreign once per week yearly.. $2.50

$4.00 
$5.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ..........................
Užsieny metams ... ...........................
Viena kart savaitėje metams .. 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.5<

$4.0*
$5.0< 
$2.0

DARBININKAS
•66 West Broadway South Boston, Mass

Telephone South Boston 2680

NEGUDRI ‘GUDRYBE”
Užsimojusi išvaryti ku-. vis visai neįneina revoliu- 

nigus ir uždaryti bažny- cionierių sąskaiton. Kaip 
čias, bet apipilta protes- tik priešingai, periodiniai 
tais ir grasinama masi- badavimo laikai yra įvyk- 
niais žmonių sukilimais, dinami tiksliai ir planin- 
federalinė Meksikos vy- gai. Tas įneina pseudo-ko- 
riausybė kiek atlyžo ir 
laikinai sustabdė griežtus 
persekiojimo įaskymus. 
Bet atskirose provincijose

- katalikų persekiojimai ei
na visu smarkumu. Ir taip 
be galo mažas kunigų skai 
čius vis dar mažinamas, o 
vietomis ištisi apskričiai 
palikti visai be kunigų. 
Federalinė valdžia trina 
iš džiaugsmo rankas dėl 
tokio savo vienminčių val
dininkų uolumo, bet ne
kalta mina sako, kad 
tai ne mūsų darbas, tai 
žmonės, girdi, patys 
sprendžia, kad jiems ne
reikia bažnyčių. Šiame da
lyke Meksikos valdininkai 
uoliai pamėgdžioja Rusi
jos bolševikų taktiką. Gir
di, valstybės įstatymai ne
paneigia tikėjimo, bet 

x dvasiškiai esą neištikimi 
revoliucijai, tai juos rei
kia persekioti kaipo poli
tiškus nusikaltėlius.

Jau dabar vis daugiau 
aiškėja, kad tos visos “re
voliucijos” turi tik vieną 
pirmaeilinį tikslą — tikė
jimo panaikinimą. Ekono
miniai klausimai revoliu- 
cijonieriams visai nerūpi. 
Taigi ekonominėj srity 
taip ir viešpatauja nesu- 
manumas, netvarka ir 
nuolatinis badas. Darbi
ninkų ir valstiečių gerbū-

v •

munistų programom “Jei
gu mes jiems (darbinin
kams ir valstiečiams) 
duosime pakankamai juo
dos duonos, — sako vie
nas komunistų šulas, — 
tai jie užsimanys baltos; 
gavę baltos duonos, jie pa
norės mėsos, o paskui ir 
kitų gyvenimo patogumų. 
Aprūpinę kasdieninę savo 
būklę, jie pradės kišti no
sį į mūsų politiką. Ne. Ver 
čiau laikykime juos pusba 
džius, tuomet visa jų ener
gija bus sunaudota apsi- 
ginimui nuo bado. Tuo
met, ir tik tuomet mes iš
silaikysime valdžioje”.

Tokia tai komisarų po
litika. Padaryk žmonės 
ieškančiais vien maisto 
gyvūnais, ir jiems nerūpės 
nei politika nei religija. 
Sumanymas gudrus, bet 
kad kartais neišeitų per
daug jau gudrus, o perdi- 
delė gudrybė gali virsti 
kvailyste. Su politika Ru
sijos ir Meksikos žmonės 
gali dar kiek palaukti, bet 
su religija jau nelaukia. 
Kiekvienas žiauresnis spu
stelėjimas sukelia smar
kią reakciją religijos nau
dai, o tas yra kaip tik sun
kiausias smūgis pirmaei- 
’iniam revoliucijos tikslui 
— bedievybei. K.

Spauda kaipo kovos gin
klas yra paremta tam tik
ra idėja.

Idėjos yra įvairios. Žy
miausios yra šiais laikais: 
krikščioniškoji ir komu
nistinė - socialistinė.

Šios idėjos viena kitai 
prieštarauja.

Man žengiant į gyveni
mą, rūpėjo pažinti šių idė
jų pagrindus ir pasirinkus 
tinkamiausią, remiantis jų 
tvirtumo ir žmoniškumo 
pamatais — sekti ją ir tai
kyti gyvenime-
' Kodėl aš nesekiau ko
munistų? — Komunistų aš 
nesekiau dėl to, kad jų pa
grindinis tikslas man at
rodė visai klaidingas, nes 
jie sako, kad: “turime nu
savinti visli turtus nors 
mažiausios vertės ir pa
darysime valstybės nuosa- 
be; visus žmones padary
sime mašinomis ir žinos, 
kad jiems reikia dirbti tik 
valstybės naudai, o sau 
nieko neturėti, ir visko 
laukti iš valstybės; gi val
stybės ponai bus tavo ge
radariai, nes tau visko 
duos. Toji jų pagrindinė 
mintis man priminė bau
džiavą, mūsų protėvių ver
giją. Kuomet ponai ver
gais arė ir akėjo. Ponai 
pertekliuje gyveno, o ver
gai amžiną skurdą nešė...

Šį faktą patvirtino šian
dieninis Rusijos gyveni
mas. Dabar komunistų va
dai gyvena pertekliuje, o 
milijonai žmonių badauja. 
Šiandien Rusijoj net kani
balizmas praktikuojamas.

Tie faktai mane nustū
mė nuo komunistų ligi ■
gyvos mano galvos, su gauizacijos 
jais nieko bendro neturėti, “Darbininko” vajų, tuo- 
ir jų darbininkiškos ver- jaus pasileidau iš namo į 
govės statomojo bučio ne-; namą ir jau tūrių pradžią, 
remti. • Jonas Piršlys.

Socialistai, tai perėjimo 
tiltas į komunistus. Jie pa
tys sako, kad mes einame 
į komunizmą, tik reikia ei
ti laipsniškai, nes suvaryti 
į bučį žmones yra netaip 
lengva. Reikia imti laiko. 
Reiškia socialistai jokio 
savo pagrindo gyvenimui 
netari. Jie tik save auklė
ja į komunistus. O komu
nistai norėdami greičiaus 
jiems užnerti kilpą ant 
kaklo, tai jie pajutę smau
gimą balsiai rėkia, kaip 
vorui musę pančiojant.

Katalikai nuosavy bes 
klausimą riša labai natū
raliai. Katalikai palieka 
kiekvieną žmogų savinin
ku savo turto. Katalikai 
sako: paliekame džiaugtis 
ir rūpintis savo turtu ir 
uždarbiu. Darbdavys gali 
būti darbdaviu, darbinin
kas darbininku, tik darb
davys neturi teisės skriau
sti darbininko. Darbinin
kas iš savo darbo turi 
gauti šviesų pragyvenimą 
ir įsigyti nejudomo turto 
ir būti savininku. Katali
kai laikosi turtų normos.

Šis pagrindinis katali
kiškos - ekonomiškos idė
jos pagrindas man patiko. 
Nors aš neturiu nei pini
gų, nei jokio kitokio turto, 
tačiau, viltis šviesesnio 
rytojaus ragina rūpintis 
ir kiek galint .taupiau gy
venti, kad iš sutaupų iždo 
reikale laisvai galėčiau 
pasiimti tokiems tikslams, 
ir tada, kada man rasit 
bus reikalas.

Štai kodėl aš radau rei
kalą stoti į eiles katalikiš
kos spaudos rėmėjų.

Išgirdęs apie L. D. S. or- 
ir jų organo 

vajų, tuo-

KUN. JONAS G. VOSY
LIUS, M .1. C.

4.

VIETINĖS ŽINIOS
KNYGŲ SAVAITĖ ^ pagalbos. Paaiškėjo, kad 

VAIKAMS du girtuokliu, sėdėdami
---------  šalia jos, susipyko ir vie

nas norėjo kitą gerai ap
daužyti, bet jis kirsdamas 
pataikė į p-nią Valdokienę 
ir ją sužeidė.

Gyvenimą n Pažvelgus
j. p. p.

I Vokiečiai Terorizuoja Prūsų Lietuvius

L. R. K. F įsteigė Chi- Tiesa, gal koks drąsus 
cagoj visuomenės kursus, socialistas prikiš man, 
Prelegentais pakviesta ke- kad, girdi, negalima gi be 
lėtas žymesniųjų veikėjų idėjų gyventi, 
profesionalų. Taip, tai taip, mielas

Ar nevertėtų panašių brolau. Bet galima “val- 
kursų įsteigti ir N. Angli- gyt, kad gyventumėm” ir 
joj. Berods, užpernai N. “gyvent, kad valgytu- 
Anglijoj buvo pradėta de- mėm”. Kad draugai socia- 
batai, kuriuose dalyvau- listai gyvena ,kad tik val- 
davo advokatai, daktarai, gytų — neabejoju, 
ir kiti visoki profesionalai. — - - - - -
Visa tai įnešdavo daugiau ton<T?etu^J^ta£tų 
gyvumo j sustingusi mu- . - —___ - - -
sų visuomeninį gyvenimą, 
suartindavo profesionalus 
su darbo žmonėmis.

Tuo pernai pasirūpino 
“Darbininkas”. Gal būtų mų reikia... 
galima ir šįmet tai atkar
toti. Kad tai neša, naudos, 
tikiu, niekas neabejoja.

♦ * ♦

“Kur dingo socialistų i- 
ejos?” stebisi vienas 

dienraštis .
Yra čia ko stebėtis!

Socialistų idėjos nedingo. Press.)
Juk negi gali dingti tai, Vadinasi komunistai ir 
ko niekad nebuvo ir nėra.. didžiausiomis pastango-

v •

Jau ne pirmas atsitiki- rašytojas ir filosofas dr. 
mas, kad vokiečiai Prūsų Vydūnas,, 66 metų sene- 
lietuvius visokiais būdais lis, jau keletą kartų jaunų 
terorizuoja. Jie įsiutę daž- vokietukų pienburnių bu - 
nokai apdaužo gatvėse vo viešai užpultas, stum- 
vaikščiojančius lietuvius, domas ir net sumuštas. Ir 
Ypač nukenčia tie, kurie visa tai dedasi ten, kur 
lietuviškai gatvėse kalba, taip viešai reklamuojama 

Prūsų lietuvių padėtis aukšta kultūra.
teisiniu ir tautiniu atžvil
giu žymiai pasidarė sun- mybės

v •

Vokiečiai neduoda ra- 
net ir įnirusiems 

Prūsų lietuviams.
Nno kapinių šalinami 

lietuviški užrašai.
mokykloje

kesnė, kai Vokietijoje 
įprie valdžios atėjo hitle
rininkai. Tada ir prasidė
jo didelės ir dažnos kratos Nei vienoje 
pas Prūsų lietuvius veikė- lietuvių kalba nėra nioko
jus ir jų įstaigose. Mūsų ma, nors ten dauguma 

i tautos veteranas žymus mokinių ir yra lietuvių j ” ’ ~ vaikai. Nė vienoje bažny -
Vienas žymiųjų So. Bos-

vadų, paklaustas, kokios

tik ką grįžęs iš Lietuvos, 
sekmadienį, lapkričio 18 
d., š. m. atnašaus pirmą
sias iškilmingas šv. mišias 
Šv. Petro lietuvių bažny
čioje, 11 vai. ryte, So. Bos
ton, Mass.

Jaunasis kunigas yra 
Tėvų Marijonų auklėtinis. 
Pradiriiūs mokslus baigė 
So. Bostone. Aukštesnę 
mokyklą baigė Dunkirk, 
N. Y. Kolegijos mokslus 
mokėsi Marian Hills, Hin- 
sdale, UI. kolegijoj. Iš čia 
J. E. vyskupas Būčys pa
siėmė jauną klieriką Vo
sylių į Romą, kur jisai 
mokėsi šešerius metus. 
Liepos 15 d., 1934 m. Tėvų 
Marijonų kolegijoje Ro
moje, via Corsica 3, tapo 
įšvęstas kunigu.

Po šventimų kun. Jonas 
Vosylius buvo išvykęs 
Lietuvon, kur pagilino 
mokslus lietuvių kalboje 
Jisai gražiai kalba, be lie
tuviškos, angliškai ir ita
liškai.

Kun. Jonas Vosylių? gi
mė kovo 8 d , 1908 m., So. 
Boston, Mass. Bestuden
taudamas veikė jaunimo 
organizacijose.

Kun. Vosylio tėveliai ir 
sesutės gyvena So. Bosto
ne. P-nia K. Vosylienę yra 
veikli Šv. Petro par. narė 
ir ji daug dirba Tėvų Ma
rijonų vienuolijos naudai 
ir kitose organizacijose.

Džiaugiasi kun. Jono tė
veliai, ypač mamytė, su
laukę sūnų kunigu, taip 
pat džiaugiasi ir visa iš-; 
eivija, sulaukusi naujo ir 
energingo darbininko Kri
staus Vynyne.

Naujam dvasios vadui 
kun. Jonui Vosyliui linki
me sveikatos ir ištvermės 
savo kilniame pašaukime

v •

Ši savaitė yra taip va- 3 
dinama KNYGŲ SAVAI- ( 
TĖ VAIKAMS visoje ša- , 
lyje. Per tą savaitę deda- 
mos pastangos patraukti 
vaikus skaityti knygas, iš 
kurių galėtų jie išmokti 
daug gero ir naudingo 
sau, savo tėvams ir visai 
visuomenei. Per šią savai
tę raginama skaityti to
kias knygas iš kurių ga
lima išmokti įvairių ama
tų ir darbų, kaip tai: sta
tyti namelius, laivelius, 
orlaivius, rinkti pašto žen
klus ir tt. Senesnieji žmo
nės neturėtų pusę tiek ma
lonumo gyvenime, jei jie 
nemokėtų, 
dirbtuvėse ar kur kitur, sportininką, 
kokio nors naudingo užsi
ėmimo laisvomis valando
mis nuo darbo. Kadangi y- 
ra knygų apie įvairius už
siėmimus, tai šią savaitę 
raginami vaikai ne tik tie, 
kurie mėgsta skaityti, bet 
ir tie, kurie mėgsta žaisti pelnas eis kalėdinių pinti- 
arba kokio nors amato iš-, nių ruošimo fondui. Gros 
mokti.

South Bostono skyriuje 
yra lentyna apkrauta kny 
gomis, kuriose aprašoma 
apie įvairius daiktus. 
Taipgi yra mažas namelis, 
pavadintas: “Mano Name
lis Knygų Draugams”. Tas 
namelis patraukia kiek
vieno vaiko susidomėjimą, 
nes aplink jį yra įvairių 
vaikus patraukiančių dai
ktų.

Taipgi yra išdėta kny
gos už kurias gauta New- 
bery medalis nuo 1922 m.

Tikslas šios Knygų Sa
vaitės Vaikams yra, kad 
užinteresuoti vaikus kny
gomis. Knyga yra geriau
sias visų draugas, taip pat 
ir vaikų, nes ji vaikus pra
linksmina ar jie ją skaito 
kad praleisti laiką links
mai, kad daugiau sužino
ti apie kelionės, mokslą 
ar, kad išmokti kokio nors 
darbelio. Skaitykite ir ki
tus paraginkite skaityti. 
Lietuviai reikalaukite lie- Į 
tuviškų knygų, kuriems 
neprieinamos anglišk o s 
arba norite praplatinti lie
tuvišką literatūrą.

Antanas Planskis gavo 
instruktoriaus darbą
Antanas Planskis, So. 

Bostonietis, žymus atle
tas, pasižymėjęs George- 
town Universitete, šią si- 
vaitę tapo išrinktas track 
bėgikų mokytojum Wil- 
liams kolegijoje ateinan
tiems metams. Planskis y- 

h ra buvęs Natianal Inter- 
collegiate decathalon čam- 
pijonu. Tai kreditas mums 

apart darbo lietuviams, turint tokį ga-

• v

Svarbus Parengimas
Šv. Vincento de Paulio 

skyrius rengia pilną įdo
mumų “kalakutų” balių, 
lapkričio 24 d. parapijos 
salėje. Visas šio baliausy* •

vienas iš geriausių orkes
trų.

Ponia Monika Šidlaus
kienė, Šidlausko vaistinės 
savininkė buvo išvykus a- 
tostogų pas savus New 
Yorko ir New Jersey mie
stuose. Grįžo ketvirtadie
nį, lapkričio 15 d.

i

Automobiliais Užmušta 23
Pereitą savaitę Massa- 

chusetts valstybėje auto
mobiliais užmušta 23 as
menys: iš jų 17 asmenų 
buvo automobiliais per- 
trenkti, o 6 asmenys auto
mobilistai.

Tą pačią savaitę 1426 
automobilistai neteko lei
dimo automobilius vairuo
ti. Registruotojas jiems 
suspendavo leidimus dėl į- 
vairių priežasčių, bet dau
giausia už girtuoklystę.

MIRĖ
Lapkričio 14 d. mirė Jo

nas Navickas, 37 metų 
amžiaus, gyv. 279 Bolton" 
St. Laidojamas šeštadienį, 
lapkričio 17 d. iš Šv. Au
gustino airių bažnyčios 
Kalvarijos kapuose.

Paliko nuliudime žmoną 
Juozapiną ir du vaikučių: 
sūnų ir dukterį; taipgi tė
velius Edvardą ir Eleną.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius p. Zaletskas.

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONU

I 
atvežė parduoti savo pro
duktus, lieuviškai šneku
čiavosi ūkiškais reikalais. 
Jų pasikalbėjimą nugirdo 
maždaug 18 metų vokietu
kas. Visa gerkle jis pra-į 
dėjo lietuvius ūkininkus 
plūsti ir niekinti, kodėl jie 
drįsta Tilžėje lietuviškai 
kalbėti. Ūkininkai ramiai 
vokietukui atsakė: mes e- 
same čionai — Prūsų Lie
tuvoje; juk neseniai pati 
Vokietijos vyriausybė ši 
kraštą vadino Litauen, 
kodėl mes negalime šne
kėtis savo gimtąja kalba. 
Vokietukas dar pradėjo 
labiau koliotis, prie jo pri
sidėjo dar daugiau pana
šių vaikėzų, kurie privertė 
lietuvius ūkininkus slėp
tis. Tsb.

I

Pranelis

JAGOMASTUI 50 METŲ 
SPAUSTUVININKO 

DARBOmis neįstengė religijos pa- čioje neišgirsi lietuviškai 
keisti kuo nors kita. Žmo- Dievo žodžio. Visa Lietu - 
gus dar tebesiremia jėga, į va pasipiktinusi bar - 
kuri yra virš jo. — - - — - - -

Rusijos kaimiečiai dar
kartą pakartotinai įrodė,__________ _______
jog atstumta, išjuokta, be- garbingąjį veteraną sulai-

-Mano idėjos?! Tiek

teisė religija grįžta, kaip 
oras 1 
atsiradus nors mažiausiai • 
skylutei. Faktmai, bedie
vybė ir yra tuštuma. Reli
gija — oras. Tuštumoj 
mes mirštam, atmosferoj Į 
gyvenam.

Paprastas faktas, kurio
■v • «• • •> *Leninas, ;

kiek aš su pirštu pasiekiu. 
I Nemanau jog paaiškini-

* * *

“įvairiuose Sovietų Są
jungos regijonuose įvyko 
masinės pamaldos, proce
sijos, šlakstymo apeigos 
ir net gyvulių aukojimas,; 

■ kuo kaimiečiai meldė sau
sros pabaigos” (Assoc.

barišku vokiečių pasielgi
mu su dr. Vydūnu. Nese
niai Tilžėje gatve einantį

kė kaž kokia vokietaitė ir 
veržiasi į tuštumą jį bjauriausiai kolio-

ti. Pro šalį ėję kiti praei
viai prisidėjo prie vokie
taitės koliojimų ir visi 

dr. Vydūną lydėjo kei
ksmais ir spiaudymais, 
kaip kokį nusikaltėli.

Štai vėl vienas atsitiki- 
Stalinas ir kiti j mas, kuris vaizduoja vo- 

žmogaus prigimties igno- į kiečių barbariškumą. Du 
ūkininkai Tilžės turgujerantai nepermatė.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų crirdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas. .

NELAIMĖ
Jonas Petrauskas, gyv.

331 West Broadway, va
žiuodamas automob i 1 i u 
prie H. ir East Eighth
gatvių susimušė su kitu| Rytprūsių lietuvių vei- 
automobiliu. J. Petraus- kėjas E. Jagomastas mi- 
kas tik lengvai sužeistas, nėjo 50 metų sukaktį, kai 

------------ verčiasi spaustuvinin k o
Kazimieras Gatulis, gyv. darbu. Nuosavą spaustu- 

47 Cameron St., žada ap- vę jis įsigijo 1897 m. Ju* 
sivesti su p. Viktorija bŪiatas artimai bendravo 
Benderyte, gyv. 31 Druid su knygnešiais, juos už- 
St. (abu iš Dorchesterio). tardavo, padėdavo besi

slapstantiems nuo žanda
rų lietuviams veikėjams 

Bendradarbiai jam
Nelaimė Gatvekary

Ponia Elena Valdokienė, etc.
gyv. 31 Jenkns St., važia- palinkėjo, kad ir toliau, 
vo gatvekariu. Visai neti- nepaisydamas nepaprastai 
ketai kas tai smarkiai kir- sunkių darbo sąlygų šiais 
to jai krūtinėn ir ji turėjo laikais, išlaikytų tą lietu- 
būtinai šauktis gydytojo viškosios kultūros židinį.



Penktadieni*, Lapkričio 16, 1934 i

Detroito Žinios
Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Pereitą savaitę kun. Ma- 

sevičius buvo iššauktas 
pas ligonį Receiving ligo
ninėn. Nuėjęs sužinojo. ’■ 
kad tai buvo R. Stankienė. 
Ji buvo labai silpna. Ku-* 
nigas Masevičius prakal
bėjo į ją, bet ji nusigrįžo 
į sieną. Kiek pasiklausius, 
numojo ranka duodama 
ženklą, kad kunigas atsi
trauktų. Kun. Masevičius 
išėjęs, pasakė slaugei, kad 
ji kunigo neprisiima. Slau
gė buvo protestantė, bet 
ji labai nustebo, kad toji 
moteris, kuriai tik kelios 
valandos beliko gyventi 
neprisiima kunigo. Tame 
pačiame kambary gulėjo 
ir kitos moterys ligonės, 
taip pat nekatalikės, ir 
jos stebėjosi iš tos lietu
vės užsikirtimo ir aklu-

Komunija. Visos sodalie
tės turi dalyvauti.

Pereitą sekmadienį įvy
ko Šv. Vardo berniukų šv. 
Komunija, bet ne visi tos 
draugijėlės nariai dalyva
vo. Kur buvo kiti? Tėvai 
turėtų prižiūrėti, kad jų 
vaikai neapleistų šv. mi
šių ir komunijos. Pasi
klausinėjus, vaikai atsa
ko, kad tėvai jo nepažadi
no ir jis pramiegojęs.

Gauta žinių iš Australi
jos, kad surado daug Šv. 
Rašto rankraščių. Tai gal 
padės išaiškinti daug 
svarbių paslapčių. Sako
ma, kad rado 190 lapų. 
Nepaprastas radinys. Tas 
parodo, kad Katalikų Baž
nyčia rūpinasi duoti žmo
nėms kuodaugiausiai ži
nių iš Kristaus laikų.

mo.
Mirties valandoje atsisa

kyti Sakramentų yra tai 
baisus dalykas. Vis tai pa
sėkos palaido gyvenimo, 
draugavimas su blogais 
draugais.

I 
I

Šią savaitę, Convention 
Hali įvyko katalikių mote
rų vakaras. Dalyvavo la
bai daug žmonių. Toki va
karai kelia katalikų vardą 
ir garbę. Katalikai parodo 
savo gabumus, sumanu
mą, ko negali parodyti 
katalikų priešai.

Minint “Draugo” Sidabrinį Jubiliejų
Ann Arbor Mich. —Pra

ėjusiais metais buvo pa
gerbtas ir atžymėtas mok
slininkas medikas Dr. Ru
binas Kahn.

Daktaras R. Kahn yra 
gimęs Kaune, 1887 metuo-) 
se. Atvykęs į Ameriką, 
lankė Valparaiso, Yale ir 
New York Universitetus. 
Nuo 1920 iki 1928 m. bu
vo immunologistų Michi- 
gan Valstybės sveikatos 
departamente. 1928 m. bu
vo pasiųstas į Serological 
Konferenciją, Kopenhago
je, demonstruoti savo iš
radimus. Po konferencijos 
jis su paskaitomis važinė
jo po visą pasaulį.

Vienas žurnalas apie 
Dr. Kahn tarp kitko rašo: 

More recently Dr. R. 
Kahn was awarded the 
annual $1000 prize of A- 
merican association for 
advancement of science 
at its Christmas meeting 
in Boston for his paper 
which guilded a new con- 
cept of immunity.

In this, Dr. Kahn revea- 
led that the skin, brain 

’ tissues, museles and inter- 
nal organs posses a grea- 
ter power of resistance to 
desease an does the 
blood serum which till re
cently has been thought 
mans only proteetion.

Kiek metų atgal, būda
mas Detroite, išgydė O. ir 
Ant. Aksomaičių senelį 
Edwardą.

Ona Aksomaitienė.
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Šv. Petro par. ratelį

Šv. Jurgio par 
D. Brazis 
Liet, užeiga 
Bill & Pete 
Balta Rožė 
Vyčiai
Šv. Petro

Detroito lietuvių bowle- 
rių lygos stovis yra toks: 

išlošė pralošė
6
3
7
4
4
4
5 

su
daro šie: A. Svendaris,

j kapitonas, G. Bražinskas,
T. Rėmas, V. Zimnickas, 
J. Lietuvaitis ir kun. Ma
sevičius.

Neperstojančios Pagel- 
bos Moterų draugijos va
karėlis pavyko. Pirminin
kė Laučienė ir Pangonienė 
su pagalba narių palaikė 
gražiausią tvarką. Moterų 
draugija yra dėkinga pp. 
Zelnienei ir P. Vargo' už 
dovanas.

Šiame parengime daly
vavo žmonių, kurie Šv. 
Petro par. salėje nėra bu
vę. Tikimės, kad jie pa
matę gražią tvarką ir lin
ksmai laiką praleidę ;daž- (jo Draugijos nariai, suruošė tik- 
niau atsilankys į mūsų “ ‘ ‘ ‘
parengimus.

i

TAS
Savo šešerių metų sukaktuves 

minėti, parapijos vyrai, Šv. Var-

ŠV. VARDO OYSTERIŲ ROAS- ŠĮ balių pirmą toki dar turime 
TAS ' šioj parapijoj. Jokių amerikoniš

ki} šokių nebus grojama ir šo
kama Išimtinai šis balius skiria
mas lietuviškiems šokiams.

Žinys

■V •

Šv. Petro parapija, savo 
salėje, rengia tris “keno” 
lošimų vakarus, t. y. lap
kričio 25, 26 ir 27 dd. Bus 
visokių dovanų, kaip tai: 
kalakutų, žąsų, ančių, viš
tų ir tt. Kviečiame ne tik 
parapijiečius, bet ir visus 
lietuvius ir lietuvaites, 
kur jie negyventų į šiuos 
tris vakarus. Gera proga 
įsigyti brangių dovanų. 
Parapijiečiai užkvieskite 
savo kaimynus kartu su 
jumis dalyvauti.

rai milžinišką balių, kuriame nuo 
pietų iki vakarienės davė vi
siems atsilankusiems už vieną do
lerį, kiek tik kas norėjo valgio, 
visokių oysterių, ir kitų skanių 
dalykų.

šiuom tarpu negalima dar pra. ’^ut "Įje, Howard
nesti kiek pelno liko, bet galima , _. _ . • ,
tikėtis, kad tikrai graži aunu. gatTCje. Į tos parjos atl- 
liks parapijai. Kai-kuriu valgiu. darymu yra pasižadėjęs 
ir gėrimų pritruko apie aštuntą j 
vai. Daugelis asmenų, kurie retai 
kada užkliūva į parapijos suėji
mus. daboja šią metinę pramogą

. labai atidžiai. -

I

I

Lapkričio 21 š. m., pra
sidės lietuvių ir estų rank
darbių paroda, ir tęsis vi
są savaitę Hutzler Bro-

I

FEDERACIJOS SUSIRINKI
MAS

. šio mėnesio Federacijos kuo
pos susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 18 dieną, 
tuoj po Sumos.

Visi draugijos nariai ir priete- 
i atsi-

Detroite darbai gerėja, Į
bet darbininkai iŠ kitų liai nuoširdžiai kviečiami 

lankyti.miestų teneapsigauna per
skaitę laikraščiuose ži
nias, kad čia tūkstančiai 
darbininkų gauna darbus, 
nes taip nėra. Yra tūks
tančiai senų darbininkų, 
kurie dar negrąžinti dar
ban. Tiesa, yra atsitikimų, | 
kad atvažiavęs iš kito 
miesto gauna darbą, bet į 
vienas iš tūkstančio. Tad 
neapsivilkite .

MIRt
Klemensas Aleknavičius, turė

jęs 81 metų, pasimirė pereitą 
trečiadienį, lapkričio 7 d. Valio
nis paliko tik savo žmoną.

Jis buvo sirgęs kokius šešis 
metus reumatizmu, ir tas, žiūrint 
jo seno amžiau, priveikė jį.

Laidotuvės įvyko šeštadienį 
lapkr. 10 d. į Holy Redeemer ka
pines.

Šį sekmadienį įvyks 
Merginų Sodalicijos drau-

VAKARĖLIS
Ateinantį sekmadienį 

suktinių bei klumpakojų vakarą.
ruošia

atvykti ir Dr. Mikas Bag
donas, Lietuvos Pasiunti
nybės Vedėjas, Washing- 
tone. Bus daug gražų ran
kdarbių pasižiūrėjimui bei 
nusipirkimui. Visi Balti- 
morės lietuviai privalome 
paremti šią parodą visais 
galimas būdais.

Julė Rastenienė.
Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ŪMAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS v 

ir Balsamuotojas 
. 637 S. Paca St. 

Baltimore, Md. 
Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Psgrabus paruošiu. 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau. 
L.TeL — South 0083

gerai

(1909 — 1934)
Spaudos reikšmė žmonijos kultūriniame gyveni

me visada buvo ir yra labai didelė. Spauda yra galin- 
j giausias mokslo tarpininkas ir lobynas, kurin talpi
nami žmonijos dvasios turtai. Spauda tai stebuklin
gas tiltas viršum laiko srovių ir erdvių ir erdvės jū
rų; tuo tiltu mus lanko praeities ir šių dienų išmin
čiai ir mums teikia savo žinias ir mokslą. Spauda tai 
geriausias mokytojas ir ištikimiausias bičiulis, kurs 
niekada nesupyks ir neužsirūstins, už apsirikimus 
niekada nepašieps ir jį visada rasi nemieganti ir pa
siruošusį tau atsakyti į kiekvieną klausimą.

Mūsų laikais ypatingos svarbos įsigyjo perijodi- 
i nė spauda, būtent: laikraščiai ar dienraščiai. Dauge
liui laikraščiai atstoja knygas, duoda mokslo žinių, 
nustato politiką, įsitikinimus ir pažiūras, teikia leng
vų skaitymų. Daugeliui laikraštis pasidarė taip reika
lingas, kaip kūnui maistas ir drabužis. Vienintelis A- 
merikos lietuvių katalikų dienraštis “Draugas” kaip 

į tik ir sbuvo lietuvių išeiviams tautinės ir tikybinės 
į dvasios penas. Dienraštis “Draugas” turi neapsako- 
, mos reikšmės ir šių dienų lietuvių tautos gyvenimui, 
j Dienraštis “Draugas” yra dorovės ir artimo meilės 
gaivintojas, deda pagrindus padoriai visuomenės 
tvarkai ir tautos pastovumui. Dienraštis “Draugas” 
lietuviams išeiviams yra paguodos šaltinis, vilties da
vėjas, visuomeninių žaizdų gydytojas ir krikščioniš
kos labdarybės žadintojas.

Dienraštis “Draugas” iš pradžių buvo savaitraš
tis, įsikūręs 1909 metais ir buvo spausdinamas Wil- 

| kes-Barre, Pa. Laikraščio “Draugo” pirmasis redak
torius buvo kun. A. Kaupas. Laikraštis “Draugas” 
dienraščiu pradėjo eiti Chicagoje (UI.) 1916 metų 
pradžioje. Tada jį redagavo kun. Dr. A. Maliauskis. 
Po jo “Draugą” redagavo visa eilė redaktorių: Pr. 

i Šivickis, A. Kaupas, K. Pakštas, kun. F. Kemėšis ir 
kiti.

O šiandien, minint laikraščio “Draugo” 25 metų 
sukakti arba Sidabrinį Jubiliejų, tenka pasakyti, kad 
jo nuopelnai Amerikos lietuvių visuomenei ir visai 
lietuvių tautai yra milžiniški. Tai gerai žino visi tie, 
kurie seka dienraštį “Draugą” ir visą lietuvių visuo
menės gyvenimą.

• 'I .<

Kada kitų srovių lietuvių laikraščiai ir dienraš
čiai atvirai ėjo prieš lietuvių tautos pastangas sau 
laisvę išgauti ir nepriklausomą valstybę sukurti, ta
da laikraštis “Draugas” visomis jėgomis rėmė nepri
klausomybės idėją, jai pats nuoširdžiai dirbo ir visą 
lietuvių visuomenę tam kilniam darbui energingai ra
gino. Nebuvo to svarbaus tautinio reikalo, kurio dien
raštis “Draugas” nebūtų parėmęs. 0 ką jau bekalbėti 
apie vietinius Amerikos lietuvių reikalus. Kada visi 
kiti nekatalikiški laikraščiai tik griovimo darbą te
dirbo, tai dienraštis “Draugas” visomis savo išgalė
mis rėmė visus kilnius, kultūrinius, tikybinius, tauti
nius, labdariškus ir kitokius išeivijos reikalus. Jis rė
mė parapijas, tuos didžiausius katalikybės ir lietuvy
bės centrus; rėmė mokyklas, kongregacijas, organi
zacijas ir draugijas; nuolat ir karštai visuomenę ra
gino kurti aukštąsias mokyklas mergaitėms ir ber
naičiams; nuolat duodavo daug vietos labdariškiems 
ir kitiems naudingiems visuomenės reikalams.

Dėl to laikraščio “Draugo” Sidabrinis Jubiliejus 
ne vien pačiam dienraščiui “Draugui” yra svarbus, 
bet jis yra brangus ir visai lietuvių katalikų visuo
menei.

Tačiau, šiandien gal mes. katalikai, nesidžiaug
tume laikraščio ir dienraščio “Draugo” 25 metų nuo
pelnais. Mat, dienraštis “Draugas” gyveno sunkų fi
nansinį krizį 1918 ir 1919 metais. Tada jis jau beveik 
visai buvo suklupęs. Alr katalikiškojo dienraščio 
“Draugo” Amerikos lietuvių katalikų visuomenė bū
tų netekusi, jei jo nebūtų išgelbėjus Tėvų Marijonų 
kongregacija, jį paėmusi į savo rankas. Kai Tėvai 
Marijonai dienraščio “Draugo” reikalų vedimą paėmė 
į savo rankas, pakvietė garbingąjį savo kongregaci
jos narį kun. prof. Pranciškų Bučį (dabartinį Olim
pijos vyskupą) redaktorium, dienraščio “Draugo” 
būtis visais atžvilgiai pradėjo taisytis. Tėvų Marijo
nų kongregacijos nariams reikėjo dėti daug triūso ir 
nemaža lėšų, kol dienraštį “Draugą” išgelbėjo nuo vi
siško žlugimo.

Kai gerb. kun. prof. Pranciškus Būčvs ėmė reda
guoti dienraštį “Draugą”, tuomet jam teko veikti ir 
darbuotis įvairiose pareigose. Jam teko ne tik rašyti 
ir dienraštis tvarkyti, bet ir vadovauti visam viešą- 
jam Amerikos lietuvių katalikų veikimui. Mat, dien
raščio “Draugo” redakcija yra lietuvių katalikų drau
gijų ir organizacijų centras. Dėl to Jo Ekscelencijai 
teko dalyvauti jose ne vien tik su paskaitomis ir pra
kalbomis, bet ir įeiti į jų gyvuosius reikalus ir jų dar
bus dirbti. Kasdien rašydamas* dienraščio “Draugo” 
vedamuosius straipsnius įvairiais klausimais ir įvai-

• v

riausio turinio, jis stebino skaitytojus savo mokslo 
gilumu ir žinių gausumu.

Chicagoje yra didžiausia Amerikos lietuvių ko
lonija. Joje yra dvylika lietuvių katalikų parapijų. Į 
jas visas ir Chicagos apylinkes gerb. kun. Būčys va
žinėdavo paskaitų laikyti, o kur nėra kunigo, sekma
dieniais ir šventomis dienomis Šv. Mišių laikyti ir pa
mokslus sakyti. Draugijų ir organizacijų susirinki
muose jis buvo laukiamas ir mylimas kalbėtojas. Ša
lia šitų užsiėmimų, jis dar buvo Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno kapelionas. Bedirbant tiek įvairių ir skai
tlingų darbų, po metų sveikata ėmė jam silpnėti. Tat, 
reikalinga buvo poilsio. Dėl to jis pasišalino iš didelio 
miesto triukšmo ir tolokai nuo Chicagos, jis nuvyko 
į vieną miestelį (Sheboygan, Wis.) klebonauti. Paskui 
jis klebonavo Waukegan, III. Tuo tarpu dienraštis 
“Draugas” ėmė bankrutuoti: nebuvo pinigų jam leis
ti. Akcijų pinigai buvo išsibaigę. Nebuvo kas būtų 
norėjęs tolyn leisti subankrutijusį dienrašti. Tada 
buvusieji dienraščio- “Draugo” leidėjai įprašė Chica
gos arkivyskupą, Jo Eminenciją Jurgį dabartinį kar
dinolą Mundeleiną, ir tas smarkiai žadino Tėvus Ma
rijonus tolyn leisti dienraštį “Draugą”, imant jį į sa
vo globą, ir atsakomybę. Tada Tėvai Marijonai apsi
ėmė vesti dienraštį “Draugą” ir patys ėmė dirbti ir 
jo redakcijoje ir administracijoje. Jų vienas būtent, 
kun. V. Kulikauskas — išmoko linotypu net raides 
statyti. Visi dirbo, bet didžiausia darbų našta teko 
gerb. kunigui Bučiui, antrą kartą gavusiam vesti 
dienraščio “Draugo” redakciją. Ir dienraštis “Drau
gas” atsilaikė nesubankrutijęs; palengva išsimokėjo 
skolas ir dabar visai gerai stovi.

Taigi, plačioji lietuvių katalikų visuomenė be ga
lo yra dėkinga Tėvų Marijonų kongregacijai už visus 
tuos nuopelnus, kuriuos dienraštis “Draugas” padarė 
lietuvių katalikų išeiviams ir visai lietuvių tautai.

Per kelerius metus redaguodamas dienraštį 
, “Draugą”, dirbdamas draugijose ir organizacijose vi
suomeninį darbą, besilankydamas Įvairiose kolonijo
se ir organizacijose visuomenini darbą, besilankyda
mas įvairiose kolonijose su paskaitomis ir prakalbo
mis, gerb. kun. Būčys palengva susigyveno su Ameri
kos lietuviais ir juos pamilo. Skaudu jam su jais skir
tis, kai 1921 metais gavo Tėvų Marijonų generolo įsa
kymą grįšti į Lietuvą. <

Ir po to įvairiais laikotarpiais dienrašti “Drau
gą” sėkmingai redagavo kiti Tėvų Marijonų kongre
gacijos nariai: kun. V. Kulikauskas, kun. Dr. Ignas 
Česaitis, kun. Dr. Rėklaitis, o kiek ilgesni laiką suma
niai redagavo kun. Dr. K. Matulaitis.

Nuo 1927 metų iki šiai dienai dienraštį “Draugą” 
garbingai redaguoja Leonardas Šimutis. Jis yra dien
raščio “Draugo” vyriausias redaktorius. Per tą visą 
laiką visuose savo editorijaluase ir kituose raštuose, 
Leonardas Šimutis augino ir plėtė lietuvių katalikų 
visuomenėje žavintį patrijotizmą ir įvairių mylimos 
tautos reikalų supratimą; skiepijo ir stiprino tautie
čiuose brangios Tėvynės meilę; kėlė tautišką susipra
timą ir kreipė lietuvių energiją į darbą Lietuvos ger
būviui ir jos išeivių gerovei. Leonardas Šimutis, su
maniai įvertindamas įvairius gyvenimo reiškinius, au
toritetingai aiškina ir duoda įkvėpimo siekti kilnių 
siekimų ir gražių idėjų.

Ir ne be reikalo šiandien lietuvių katalikų visuo
menė iškilmingai mini dienraščio “Draugo” Sidabrinį 
Jubiliejų. Tai didžių nuopelnų didelis laimėjimas! Tai 
garbingos milžiniškų darbų laimėjimo iškilmės! Tai 
Lietuvos išeivijos gražios ateities kilnaus atspindžio 
šventė!

Ir dienraštis “Draugas” laimingai tegyvuoja il
guosius metus, garbingai vairuodamas Lietuvių Ka
talikų visuomenę ir visą tautą Tėvynės Lietuvos 
džiaugsmui ir gerovei, o Visuotinosios Bažnyčios ger
būviui ir garbei!
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JONO KM1T0 EILES
Tai gražus mūsų išeivijos įžymaus poeto ku

nigo K. Urbonavičiaus eilių rinkinys.
Šią knygą išgyrė visa rimtesnio ji spauda. 

Visi gėrisi jos turiniu, gėrėsies ir Tamsta ją įsi- 
gyjęs.

Knyga gražiai atspausdinta ir turi 191 pusi. 
Jos kaina buvo $1.50. Dabar galima įsigyti šią 
taip brangią ir naudingą eilių knygą už labai nu
mažintą kainą:

Gražiais drobės viršeliais, tik 75 centai. 
Popiero viršeliais, tik 50 centų.

Pinigines perlaidas (Money Order) ir savo adresą siųskit:

“DARBININKAS”
366 W. Broadivay So. Bostonų Mass.
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(Tęsinys)
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Reporteris.

LAWRENCE, MASS.

IR TU TAIP PADARYK
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EdM.

LOWELL, MASS. Tel. 5-2576
MISIJŲ ĮSPŪDŽIAI

NORWOOD, MASS. ADVOKATAS

WORCESTER, MASS.

Lapkričio 22 dieną, šv.
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o dar ten kur 
moterėles ir 
rasime gyvą

390 Main St.,

JO EKSCELENCIJA 
VYSKUPAS MATULIO

NIS N0RW00DE

i

CAMBRIDGE, MASS.

r
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P A Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
8ANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
H0RW00D MASS.
Tel N/>rwood 0330 

Orv^nimn vieta: 
32 Valant Are.

Tel. Norwood 1020

£DW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St. . 
TEL. Brockton 2005

BLAIVININKŲ SUSIVLENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kan. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Jankaitis—
pirm., 423 Winsdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Mantus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt; 
T Mott St, Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Common- 
vealth Ave„ Worcester, Mass.; M. Urmonienė ir A. Znveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn. «

i

WILUAM KIARSIS, JR.
< ADVOKATAS 
202-203 Coombs Blog.

3 Washington Sąvare 
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080
351 Essez St., Lawrenoe, Mass. 

Room 38, Gleason Bldg. 
Tel: 26137

jau 32 metai, kaip buvo tokia šal
ta žiema, kaip pernai, bet D. & H

kad didziausiems šalčiams, ji tin
kamiausia anglis.

BehkU4ič»is, Lapkri&o 18, 1934

Įkas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

ATHOL, MASS.
40 VALANDŲ ATLAI

DAI
Sekmadienį, lapkričio 18 

d., Šv Pranciškaus bažny
čioje prasideda 40 vai. at
laidai. Baigsis antradienį 
20 d. lapkričio.

Atholietis.

WORCESTER, MASS.
SPALIŲ MENUO

Šv. Kazimiero bažnyčio
je per visą spalių mėnesį 
buvo kalbamas šv. rąžan
čius kiekvieną vakarą. 
Žmonės į pamaldas lankė
si skaitlingai.

Kristaus Karaliaus šven 
tė irgi buvo švenčiama la
bai iškilmingai, spalių 28 
dieną. Tą dieną nuo pat 
ryto buvo išstatytas švč. 
Sakramentas. Prie to lai
ke visų šv mišių Kristaus 
Karaliaus šventėje klebo
nas kun. A. Petraitis pa
sakė gražius pamokslus 
Iškilmės-baigėsi laike va
karinių pamaldų.

Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujant muz. J. 
Žemaičiui, rengia metinį 
minstrelį ir šokius, Me- 
chanic salėje, Main gatvė-, 
je. Pradžia 7:30 vakare 
visas pelnas parapijai.

Klebonas kun. A. Petrai
tis, kun. S. Vembrė ir mu
zikas Žemaitis deda visas 
pastangas, kad minstrelis 
būtų kuopuikiausis. Šia
me metiniame parapijos 

! parengime dalyvaus visos 
jaunimo geriausios pajė
gos.

PRANEŠIMAS
Kun. S. Vembrės prane

šimu, girdėt, kad Šv. Ka
zimiero parapijoje bus su
organizuotas bendras ko
mitetas, kuris platins ka
talikišką spaudą. Vajus 
prasidės gruodžio 1 dieną 
ir tęsis iki kovo mėnesio.

Kadangi laisvamanių 
spaudos agentėliai lenda 
net į mūsų inteligentų raš
tines, piršdami savo spau
dą, tai mes katalikai ne
galime to leisti. Lai 
kiekviename lietuviškame 
name būna katalikiški lai
kraščiai, ypač laikraštis 
“Darbininkas”, čia dauge
lio mylimas. Prie to Blai
vininkai šiame darbe pri
valėtų daugiausia pasidar
buoti, nes laikraštis “Dar
bininkas” visuomet Blai
vybei prielankus, Tad sto
kime visi į bendrą darbą.

Aš Nepaisau
Kaip Salta

Oone-Cleaned Anthracite apšildė
musų namus. Tai tikrai parodo,

5 Sj
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LAWSONCOALandGRAINCO
Tel. Brockton 6445

YARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST.,' MONTELLO, MASS.

room salėje įvyko metnis 
parapjos balius. Žmonių 
buvo daug. Ypač buvo la
bai gražaus ir linksmaus 
jaunimo. Gryno pelno pa- 
rapjai liks apie $250.00.

Taipgi Mažasis choras Bertainis po dviejų pra 
sudainavo keletą dainelių, sideda procesija. 
Garbė mūsų vadui varg. 
p. Šlapeliui, kuris taip 
nuoširdžiai parapijoj dar
buojasi.

BLAIVYBE IR JOS
PASEKĖJAI '

ro progagandą blaivybės 
reikalais. Gaila, kad taip 
yra, bet ką reiškia visi tie 
straipsniai, propoganda 
jeigu patys rašytojai ne
duoda sektino pavyzdžio? . * 
Galima surašyti gražiau
sias knygas, tomus blaivy
bės reikalais, tačiau ką 
gelbės jeigu ši teorija ne
bus darbais paremta? Vis
kas nueis niekais, nus
kambės kaip koksai aidas 
ant vėjo paleistas.

Todėl, jeigu norime su
stiprinti blaivininkų susi- 
vienymą, būkime visuomet 
ištikimi blaivybės idėjai. 
Nebijokime viešai pasiro
dyti, jog esame ištikimi ir 
uolus blaivininkai ne tik 
žodžiu, bet kas svarbiau— 
darbais.

Semper Fidelis.

DRAUGIJŲ PARENGI
MAI

Lapkričio 18 dieną, Blai
vininkų draugija vaidins 
veikalą “Drąsuolis”, 3 ati
dengimų komedija su įvai
riais pamarginimais. Vai
dinimas įvyks 6 vai. vaka
re Šv. Kazimiero par., sa
lėje. Pelnas parapijai.

|SYKES & SYKES

VAKARIENE
Lapkričio 11 d., 6 vai. 

vakare. Šv. Pranciškaus 
parapijoje įvyko nepapra
stai įspūdinga vakarienė. 
Bažnytinė svetainė gana 
erdva, tačiau visi susirin
kusieji prie stalų negalė
jo sutilpti. Vieni pasakoja, 
jog taip daug susirinko 
dėlto, kad įžangos imta 
tik 50c.; kiti sako, kad tai 
metinis dalykas, dar kiti 
atiduoda kreditą žmonių 
susipratimui. /

Pastarosios nuomonės 
buvo ir žymusis vakaro 
kalbėtojas, advokatas p. 
A. Mileris iš. Worcester. 
Jis savo patrijotine ir tu- 

! rininga kalba net sužavėjo 
klausytojus: Ne vienas a-į 
tėjęs prie kleb. kun. P. M. 
Juro ‘ dėkojo už pakvieti
mą taip nuoširdaus kalbė-j 

:tojo.
MUZIKALE PROGRAMA

Baigiant užkandžiauti, 
vakaro vedėjas p. K. Ven
cius pakvietė p. Iz. Žalu- į 
baitę sudainuoti solo. Jai 
akompanavo vargoninkė 
panelė O. Songailaitė. Sa
vo gražiu balseliu p. Zolu- 
baitė dažnai mus palinks-1 
mina.

Ne mažiau žmonėms pa- Į 
tiko trio Lalyčių ir Karec- 
kaitės. Jaunos mergaitės; 
bet talentingos.

žmonės nekantraudami 
laukė pasirodant muziko- 
artisto p. R. Juškos, mat 
jis negalėjo atvykti laiku. 
Duotąjį žodį p. Juška iš
laikė. Kartu su juo atvy
ko p. Antanėlis. Jų dainos 
žavėjo visus. Jiedu tikrai 
apvainikavo vakaro prog
ramą.

Pagaliaus pakviestas 
kalbėti vietinis klebonas 
kun. P. M. Juras. Šį kartą 
jo kalba buvo trumpa. Dė
kojo šeimininkėms, rengė
jams, rėmėjams ir auko
tojams už vieningą veiki
mą ir gražų paklusnumą.

P-nas J. Sakavičius pa
aukavo 25 svarų didžio 
kalakutą. Šis biznieris lai
ke vakarienės su p-le C. 
Arminaite ir tikietus par
davinėjo. Pelno padarė 
$26.10c. Kalakutą laimėjo 
p. E. Vaitkevičienė.

Vakarienė pelno davė a- 
i pie $250.00. Rep.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems darbininkams ii 
darbininkėms, kurie taip 
uoliai darbavosi metinia
me parapijos baliuje. Esu 
labai dėkingas visiems, 
kurie savo gausiomis au
komis prie šio baliaus pri
sidėjo. Dėkoju taipgi savo 
pagelbininkui kun. J. Ple- 
vokui, gaspadoriams ir 
gaspadinėms. ,

Lai Dievas visiems gau
siai atlygina.
Kun. Pranciškus Juškaitis 

Klebonas
r X

Šiomis dienomis parapi
jos biuleteny paskelbta, 
kad J. E. vyskupas Teofi
lius Matulionis pasižadė
jo aplankyti mūsų para
piją gruodžio 5 d. Lauksi
me Garbingojo Ganytojo 
atsilankymo.

Prieky, ant dviračio 
(motorcycle) policijantas 
sulaiko trafiką — Kryžių 
neša Altoristas Alfonsas 
Bomila; šaly jo eina ako- 
litai Juozas Grenda ir Mi- 
kolas šukšta. Po Altaris
tų eina jaunutės mergelės 
ir berniukai, po jų seka 
suaugę merginos ir vaiki
nai, vyrai ir moterys.

Suėję į pirmą bažnyčią 
sukalba maldas. Trumpai, 
Gerb. misionierius prakal
ba į žmones, ragina visus 
susikaupti dvasioje ir pra
šyti Dievo atleidimo nuo
dėmių. Po maldų ir pamo
kslėlio sugieda visi “Kur
sai Kentėjai už mus kal
tus — pasigailėk mūsų”!!

Užbaigus giedojimą, ty-
Vadovaujamose kun. J. liais žingsniais žmonės iš- 

Bružiko, S. J. misijose nuo eina iš bažnyčios — pro- 
lapkr. 5 d. iki 11 d. per cesija tęsiasi toliau, 
visą laiką, bažnyčia buvo Į Apėję tris bažnyčias — 
pilna žmonių. Buvo ir to- grįžta į savo namelį — į 

J. kių, kurie retai teateina savo lietuvišką bažnyčią.

teina. Viski dėkų Dievui, 
jie atėjo — klausėsi ir mo
kinosi, kaip reikia gyven
ti šiame pasauly, kad už- 
sipelnyjus sau amžiną gy
venimą danguje.

Lowellio lietuviai dar 
nebuvo girdėję tokių gra
žių pamokinimų, patarimų 

1 ir nurodymų kaip, kad jie 
girdėjo nuo lakričio 5 d. 
iki 11 d.

Misijonieriui raginant, 
visi kas tik turėjo Dievo 
meilės priėjo prie Šv. ko
munijos sekmadieny, — 

A 1 bet ypatingu būdu — to
kiu, kurio daugumas iš

Z mūsų jaunimo nėra dar “ Artinasis.”

BALIUS
Lapkričio 12 Eikš Ball-

SVEČIAS
Pereitą savaitę šioje ko

lonijoje lankėsi kun. 
Skalandis. Jis darbuojasi bažnyčion arba visai nea- žiūrėk! Sėdynės pilnos — 
Peabody airių parapijoje “
ir taip pat jam yra paves
ta to miestelio ir apylim 
kės lietuviai.

PARAPIJOS FERAI
Sekmadienį, lapkričio 

11 d., prasidėjo Šv. Jurgio 
par. fėrai. Pirmą dieną su
sirinko daug žmonių ir 
naudingai praleido laiką. 
Mūsų jaunimas fėruose la
bai gražiai pasidarbavo. 
Parapijos choras ir Vyčiai 
turi savo stalus ir jų dar
bininkai (ės) labai ener
gingai darbavosi.

Dėl įvairumo, p. varg 
Šlapeliui vadova u j a n t, 
mūsų jaunieji artistai su 
vaidino komedijėlę —“Mo mat«’ ~ Pne komun‘- 
kytojo Varduvės". Vaidi- J03 visos kimynos: tėvas, 
no šie: B. Mačis, V. Vaši- motina k vaikaL KaiP 
liūnas, A. Vaikazaitė, o. Sra*u! KaiP jaudinančiai! 
Vitartaitė, S. Aidukony-’ Sekmadieny, antrą va
te, P. Davidauskas, S. Ku- landą po pietų, susirinko 
lišauskas, J. Babilaitė, P. didžiausia 
Perekšlytė. |8OO, prie bažnyčios.

takai pilni — vietos nėra! 
O gi kas atsitiko! Rodos 
sekmadieniais vos vos pu
sė sėdynių teužsipildo — o 
dabar per šias Jubilėjines 
misijas — nėra vietos!!

Džiaugiasi misionierius 
ir klebonas — visiems 
džiaugsmas!!!

Mano širdis tvaksėjo 
smarkiau — lengviau pa
sidarė ant krūtinės*!

Kilo klausimas: “O Vieš
patie! Kodėl mūsų bažny
tėlė nebūna pilna visados, 
kaip dabar — kodėl??” 

| Misionierius vėl sako 
pamokslą — žmonės gie
da “Šventas Dieve, šven- 
_____________ _ Pasigai-

. i

Nėra kuo stebėtis jeigu 
susilaukiame kritikos ir 
nepalankumo iš įvairių as
menų, nes kiekvienas ge
ras darbas iš karto paty
ria visokių nesmagumų ir> 
kliūčių. Nelaukime pagy
rimo ar pagarbos iš tokių 
asmenų, kurie neigiamai 
žiūri į blaivybės darbą. 
Tie kurie dažnai vartoja 
svaiginančius gėrimus ap- 
silpnina savo protą ir ne
tenka ne. tik savigarbos, 
bet ir neįvertina ir nepri
pažįsta kitam pagarbos. 
Jam rodos, jog visi tokie 
kaip jis. Tik pasižiūrėki
me į bent kokį “įsikaitusį” 
būrelį kad nors kokiam iš
važiavime, 
dalyvauja 
štai tiesiai 
atsakymą.

Kad apsaugojus jauni
mą, bendrai visą šalį nuo 
ištvirkimo ir didesnio pa
sileidimo. žmonės, vysku
pams vadovaujant, susis
pietė ir pradėjo stipru ka
rą prieš nepadorių filmų 
gaminimą, kurios dau
giausiai yra žvdų ir maso
nu rankose. Šis kilnus ir 
užkirtas sumanymas jau 
dideliais žingsniais įvyk- 
dintas ir jau parodė žy
maus vaisiaus. Ne mažes
nio karo reikėtų varyti ir 
visuomeniniam yvvenime, 
nes matosi didelis ištvir
kimas katalikiškuose pa
rengimuose. net ir narapi- 
iiniuose išvažiavimuose, 
kur kaip kokia mada iė.io 
svaigalų vartojimas. Štai 

Į matome kokį tai “isitrau- j 
kusį” vyrą ar moteri. ku-! 
rie visiems meilinasi, kvie-1 
čia kitus į geriančiu buri, l 
kalba visokias nepadorias 
kalbas, juokus. Jaunimas- 
gi pamatęs tuki regini sta
čiai piktinasi ir vėliau 
sekdamas senesnių pavyz
džius nesigėdina panašiai 
elgtis. “Kodėl man negali- 

I ma gerti”, sako, “juk tėve
lis ir motina geria ir link
sminasi”.

Kartais apgailestauja
me, kad Blaivininkų judė
jimas yra labai silpnas, ir 
kad spauda per mažai va

Anglijos kunigaikštienė 
Rosalind, Anglijos Mote
rų Blaivininkų pirmininkė 
sunaikino 1500 butelių se
no vyno, kad atkreipus 
žmonių atydą į gėrimų ža
lą.

Vynas buvęs sukrautas 
ir apstatytas per 30 metų 
josios paveldėtuose rū
muose. Kunigaikštienei į- 
sakius, rūmų užveizda iš
kasė gilią duobę į kurią ir 
supylė visa 1500 ‘puikaus' 
vyno butelių.

Ir tu% Brolau lietuvi, li
kusi tavo namie alų, vvną 
ar degtinę negerk, bet iš
pilk į “sinką”. Sveikata ir 
padorumas bei savv^arba 
brangesnis už svaigalus.

O. Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 

Tia ne tik tavo praeitis, 

^ia tavo ir ateitis.

Maronis

1
KAZ. W. TAMULI0N1S !

I

IiJ

lėk Mūsų”.
Užsibaigia pamaldos pu

sė po penkių.
Septintą valandą vėl su

eina žmoneliai išklausyti 
misionieriaus paskutinio

minia, suvirš pamokslo. Po pirmo pamo- 
i kslo visi laiko rankose už-

degtas žvakes ir atnauji
na krikšto įžadus. Bežiū- 

; rint nuo choro aukšto į 
žmonės pasirodo Angelais, 
o rankose ne žvakės, bet 
žvaigždės! Visur šviesos 
užgesytos — vien žvakių 
šviesa nušviečia bažnyčią! 
Koks nepaprastas regi
nys! Kaip stebėtinai gra
žu!!!

Pasako vėl kelis žodžius 
— palaiminimas — viskas 
užsibaigė.

Išvažiavo Gerb. misio
nierius, bet jo žodžiai pa
siliks ilgai, ilgai žmoniii 
širdyse. Duok Dieve, kad 
pasėta sėkla mūsų širdyse 
išaugtų graži, didelė, Die
vui patinkanti.

“Rūdininkas”.
■ X

CLIFFORD’S
SERVICE STATION 

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7y2c.

Taipgi parduodame:
LYNU ALIEJAUS 

ŠILDYTUVUS 
% 

Tel. 6394
588 No. Main St., 

BROCKTON, MASS.
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Jus galite sutaupyti daug dolerių taisant ar statant sau namus. Pirkite Dabar!
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Statymui Geležies Reikmenis - Maliavą ir Sienoms Popierį - Sto 
gams Dengti Medžiagą: Smaluoto Popierio ir Šingelių
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Visokių Rusių Vamzdžių (pipes) ir Sujungimo dalių. Nes Supiaustome ir Gvintuojame Vamzdžius 
Sulig Jušų Reikalavimų. ,
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Visa medžiaga namams nuo Rūsio (Skiepo) iki Stogo galima gauti pas

GROSSMAN BUILDING SUPPLY CO. - BROCKTON; z j*. ’ — .• {* - . ? i '
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TELEPEONES
5030 - 5031

POLITINES ŽINIOS buvo vėl išrinktas pirmo dotuvės kaštus užmokės 
----------- distrikto atstovu valsty- žmonių aukomis.

Respublikoniška Penn- bes legislatūron. >
sylvanijos valstybė nubal- J. H. Gildea, Coaldale. 
savo demokratiškai! irgi darbininkų prietelis ir

Paskutinė rinkimų diena mainierių vadas, buvo iš
buvo tikrai dangaus dova- rinktas apskrities atstovu 
na demokratams. Valsty
bės gubernatorium buvo 
išrinktas George H. Ear
le; lieutenant - guberna
torium Thomas A. Kenne- 
dy, sekretorius - kasinin
kas Internacionalės U. M. 
W. Unijos; senatorium

J~. V. kongresan.

Dar Apie Schuylkill 
Apskritį

Lapkr. 5 d. dieną prieš 
rinkimus, Kelayres mies
te, politiniame supykime, 

Joseph Guffey, visi demo- įvyko baisūs šaudymai,
kratai.

Išrinktas gubernatorius, 
George Earle, užimdamas 
savo vietą 1935 m., bus 
pirmas demokratų guber
natorius nuo 1890 m.

Naujas senatorius Jo
seph Guffey, bus pirmas 
demokratiškas senatorius 
į Jungtinių Valstybių se
natą, iš Pennsylvanijos, 
dėl 60 metų.

Demokratai, paskutinį 
sykį, turėjo didžiumą val
stijos legislatūroje 1877 
m. Po tam Pennsylvanija 
buvo nusistačius respubli
koniškai, ir vis buvo vie
na iš tvirčiausių respubli
konų tvirtovių.

Bet per paskutinius ke
letą metų balsuotojai pa
krypo ir rinko demokratų 
kandidatus. Tiktai keli 
geri ir patyrę respubliko
nai išrinkti.

VYČIŲ VEIKIMAI ■ sias miesto restoranas. 
Vyčiai nuvyko Frackvil- Tatgi vieta labai patogi 

“Pūtis”, len ir ten suvaidino jų parodai biznio atžvilgiu.
“Ap- Į parodos atidarymą at- 

i vyko iš New Yorko gen. 
* ■ konsulas P. Žadeikis su 

Uždušinės maldos kai- kiti lietuviai, kurie pama- žmona, taipgi ir ėstų kon- ■_ ___________________ . — Z"« P. t . -r

SHENANDOAH, PA.
prirengtą veikalėlį 

j kalbos ir Meilė”.
Frackvilliečiai kaip ir

nius, kaip ir miesto meras, 
ir baigdamas parodos ati
darymo ceremonijas paė
mė j rankas lietuvį vaiku
tį, kuris ten sukinėjosi, ir 
sako: štai tikras lietuviš
kas produktas, tik ne par 
davimui. Publika puikioje

bamoš bažiTyuioje kas an tė šį veikalėlį fabai pamy- sulas. Pbiiaš Herbert J. 
tradienį ir penktadienį, Įėjo. Kaimiečių gyvenimo Tily, pirmininkas Straw- 
7:30 vai. vakare. Sekma- vaidinimas labai patiko bridge & Clothier, sutiko 
dieniais įvyksta gedulingi senesniems ir jaunimui garbės svečius ir juos pa- 
mišparai, uždušinės mal- buvo įdomus. Lietuviškos kvietė pirma į priešpie- 
dos, 7:00 vai. vakare. Žmo- dainos ir lietuviški šokiai čius savo privačiame ofi 
nės skaitlingai dalyvauja visiems patiko, 
pamaldose.

i

Demokratų paradai pra
einant pro to miesto res
publikonų partijos vado 
namus, šautuvu staigiai 
pradėjo jų eiles mažinti, 
Nors ir laikraščiuose skel
biama, kad tik keletą “rif- 
les” buvo surasti, žmonės 
kalba, kad “machine gun” 
buvo vartojamas.

Trys paradninkai buvo 
išsyk užmušti ir 25 sužeis
ti, iš kurių dar 2 mirė.

Laikomi ir kaltinami už 
užmušimą 5 žmonių šie: 
Juozas Bruno, buvęs res
publikonų partijos vadas 
ir apskrities detektyvas 
(po žudynių buvo privers
tas atsisakyti); jo du sū- 
nai Jokūbas ir Alfredas, 
jo anūkas Povilas. (Jokū
bas buvo priverstas atsi- ' 
sakyti nuo darbo bankoje 
ir jo tėvas, direktorius, ir
gi buvo “paprašytas” at-

v •

: se. Ponas Tily yra labai į- 
Dainas dainavo: A. Ste- domus ir gerbiamas žmo- 

pulaitytė, P. ^Jakubonis, gus: jis yra žinomas kom- 
J. Mizeriutė, A. Pacenta; pozitorius, kalbų žinovas, 
keletą parapijos choristų Tokios pono Tily nepapra- 
2rgi sudainavo kelias dai- stos savybės — komersan- 
nas. j to, muziko ir mokslininko

Be to “Raulas”, Albinas — sudarė labai jaukią at- 
Pacenta, prirodė, kad ir mosferą. Į “lunch” ir į 
lietuviškuose veikaluose parodos atidarymą buvo 
yra daug juokelių. Ma- pakviestas Philadelphijos 
žiems ir dideliems “Rau- meras, Hon. J. Hempton 
las” ypatingai patiko.

KORTAVIMAS
Kortavimas parapijos 

naudai įvyks airių mokyk
los svetainėje, lapk. 22 d. 
Šeimininkės uoliai pasi
darbavo ir pardavė keletą 
šimtų bilietų ir dar dau
gelį parduoda; surinko 
gražių ir naudingų dova
nų. Dovanų bus trys kai- 
droš, (dvi rankų darbo) 
ir kitokių pritraukiančių 
dovanų.

Visi kviečiami atsilan- kius, kurie įvyks vyčių intendentas). Philadelphia 
kyti ir dalyvauti kortavi- svetainėje, lapk. 16 d. 
me. Visiems atsilanku- 
siems gražios dovanos.

i

Moore, ponas Hųghes 
(švietimo departamento

Vyčiai rengia “Farmers* sekretorius), ponas Broo- 
j Dance”, — ūkininkų šo- me (visų mokyklų super-

iChamber of Commerce 
Svetainė bus tam tiks- Sen: P- Eilioti- mote-

I lui papuošta. Vyčiai stro- "J. kl,>b5 federacijos pu-- 
Šeimininkės šio kortavi- piaj dirba, kad šie šokiai m™nke P°nla Lmgelbeck, 

mo yra: ponios Ropienė tikrai būtu ūkininkų šo- te13^3-3 LewK (kaipo Lie- 
ir Danalevičienė “ 
Matulevičienė.

gi duvo paprašytas at- f/ / 
sisakyti. Juozas Bruno, 
kuris buvo mokyklos di 
rektorium, “atsisakė”).

Kitą dieną respublikonai
Mūsų Schuylkill apskri-'gavo tik keletą balsų iš 

tis, . kuris Pennsylvanijos miesto, kuris visuomet 
istorijoj žinomas kaip res- buvo respublikoniškas, 
publikonų tvirtovė, visiš-i šių 5 demokratų laido
kai persimainė ir virto tuvėse dalyvavo naujai iš- 
demokratiŠku. 1 rinkti valstybės demokra-

Tiktai du respublikonu tai tarp kurių buvo: G., 
grįš į valstybės legislatū- Earle, gubernatorius, J. Į 
rą, kiti visi bus demokra- Guffey senatorių, Marguo
tai. | tti ir kiti. Didele minia

John Downey, Shenan- žmonių irgi susirinko da- 
doah, darbininkų prietelis, lyvauti laidotuvėse.

SCHUYLKILL APSKRI
TY

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
k vietini agentą 

arba

ir M. kiais. Visi kviečiami atsi
lankyti ir pasilinksminti 

— ♦ j — penktadienį, vyčių sve
tainėje. Įžanga 25c.

“Patis”

tu vos žydų atstovas), vie
tos laikraščių keturi re 
daktoriai, keletas kores
pondentų.

Pusė po pirmos garbės 
svečiai užėmė vietas pa

Lai-,
73 Statė Street

ĮSPŪDINGAS LIETUVIŲ ruoštoje estradoje ir p. 
IR ESTŲ DIRBINIŲ PA- Tily apdovanojo ponias 

• RODOS ATIDARYMAS ; puošniomis gėlėmis. Pir- 
----------- mas prabilo p. Tily, svei- 

Philadelphia, Pa.—“Bal- i kindamas atvykusius Lie- 
-a a----------------------* A 2 . a • « a >

iš pasikalbėjimų su Lietu- tokia gražia pradžia, gyrė 
vos ir Estijos atstovais), Lietuvos ir Estijos dirbi- 
apie Amerikos santykiavi
mą su Europos kraštais, 
apie lietuvių rolę Philadel
phijos miesto gyvenime ir 
galop jis perstatė Lietu
vos gen. konsulą pulk. Ža- 
deikį. Mero kalba buvo 
dažnai pertraukiama ap
lodismentais, ypač kai jis nuotaikoje nuėjo ekspona- 
pasiūlę saliutuoti Lietuvos tų žiūrėti, 
ir Estijos vėliavas.

Lietuvos gen. konsulas 
Žadeikis pasakė momentui 
gerai pritaikytą kalbą an
gliškai, įpindamas ir lie
tuviškų posakių. Nurodė, 
kad parodos tikslas yra 
aktyvas pasidali n i m a s 
kultūrinėmis idėjomis. At
sikreipdamas į miesto me
rą, p. Žadeikis priminė, 
kad Philadelphios vardas 
yra senai Lietuvoje žino
mas ir populiarus Lietu
vos kaime, kaip Lietuvos 
Vilnius ar Kaunas; kad 
Philadelphios “Libe r t y 
Bell” davė idėją Amerikos 
lietuviams įsigyti ir Lietu-

v • —
Spec. Koresp.

Arėjas Vitkauskas.
DARBAS LAIMES

žinau,. kad greitai 
žmogaus nerasiu, 
aš paguodą randu 
Jis išgydo liūdesį, 

ko nėra

o
Man širdyje pasidaro 

liūdna. Nėra artimo žmo
gaus, su kuriuo galėtum 
nušviesti tyliuose sielos- 
kampelius, nors kartais 
didelis toks troškimas už
auga, 
tokio 
todėl 
darbe,
jam atveriu tai, 
kam kitam atverti. Ir bū
ni laimingas.

____  _________ I Dvasią jaudina smulkūs 
vai dovanoti ““lietuviškąjį nepasisekimai ir nemalo- 
laisvės varpą”, kuris da
bar skamba Kaune:

“Skambink per amžius 
sūnams Lietuvos 

Tas laisvės nevertas 
kas negina jos”.

Gen. konsulo Žadeikio 
kalba sudarė labai gerą 
nuotaiką; jo apibudinimas 
Lietuvos dirbinių, gintarų, 
medžio stovylėlių ir Įmi
nu audinių buvo pamoki
nantis ir reikalingas. Pu
blika karštai jam padėko
jo už atsilankymą ir pra
kalbą.

numai, kurią sąšlavos su
sirenka nemalonių ant jos, 
ir aš žinau, kad dvasią ge
riausiai nuvalys bičiulis 
darbas, su juo pabuvęs aš 
išeinu vėl grynas ir krūti
nė laisvai kvėpuoja. Dar
bas — gydo.

Trūksta kasdieniniams 
reikalams ir neramumas 
skverbiasi į dvasią. Bet aš 
imuosiu darbo, nes žinau, 
kad jis visą ką nugalės.

f Taip, darbas visą nuga
lės! Aš juo tikiu.

Sveikatos Apdrauda Nu-
Po p. Žadeikio kalbos, silpnejusiems žmonėms 

išlavintas lietuvių cho-| Apie 3c. Dienoj 
ras vykusiai sudainavo NUGA-TONK. įrodė esąs sveikatos a|s 
vien, liaudies dainą. Mies- JJ-į

tie art and handieraf ex- tuvos ir Estijos atstovus to merui taip patiko, kad geisti gamtai, kad sustiprinti nusiip- 
hibition” — lietuvių ir es-1 ir miesto merą, ir tolimes- jis pasiūlė choro vedėjui tmSSį-

su dainomis
nėjusius organus. Atrodo, kad visas 

__ ____ Jauny, 
t ės dvasia sugrįžta nustipusiems !r 
wniems. NUGA-TONE stimuliuojutų liaudies dirbinių paro- nį iškilmių vedimą perda- atsilankyti ...

da visų geriausioje krau- vė miesto merui (inayo- pačioje City Hali. Po to Eervuš, raumenis ir nusilpusius orgii- 
tuvėje, Strawbridge and rui) p. Moore, Miesto mė- miesto meras pristatė kai- 
Clothier, buvo atidaryta ras p. Moore yra labai po- 
š. m. lapkričio 7 d. labai

■ iškilmingai ir vykusiai.
Parodos atidarymas ir 

pati prekių paroda įvyko 
6-me krautuvės aukšte, 
kuris sykiu yra ir geriau -

pūliams ir įtakingas vy
ras miesto gyvenime. Sa
vo ilgoje .prakalboje p. 
Moore nupasakojo gana 
daug apie Baltijos kraš
tus (sakėsi žinias gavęs

IBI dalinai aktyvūs. Nervnigumas pateli* 
bėti p. KuUsik, estų kon- rama. nes NUGA-TONE turi rytlnc- 

, . .. j. t_____ A les, kurios reikia kaip tonikas J ner-SUlą ir einanti diplomat. VI, sistamą. ši tikrą Joniką parduoda 
atstovo pareigas/ : 
tai, kaip ir latviai— r-—neturi__
Washingtone savo minis- 
tęrio.

Ponas Tily, patetikihtas

Mat eS- tf*1 aptfekoriai «» Pirtntija sBgrr 
. ; . (ž1nti pinigus nepatenkintiems rezulta-

J, neturi t.<>is. Pilno mėnesio trytmentaa ui Vie- 
Gaukit bonką Šiandien. 

Nusistebėsite ką ji jums padarys.
. Nao užkietėjimo imkit — UGA-SOU

tdenln T.inoauotoja viduriu 25c. Ir

--- •
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lytiniu Valstybių Žinios
WATERBURY SAVINGS BANK

VVATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn Office

5) švento Jėzaus Vardo 1 jus, Mane gerbia, kas jus nšauskas ir perstatė kal- 
ir 11 skyrių; 6) Šv. Jėzaus priima Mane priima”. bėti kun. J. Miliuką, lite- 
Vardo Naujojo Skyriaus; j --------------- ratą ir redaktorių, kuris

bė. Procesija gražiai pri- DRAUGIŠKUMAS 
rengė p. M. Paulionaitė. Kaip kleb. Paulionis, 

Chorai, nors visai į taip ir vikaras kun. Pet-
7) šv. Stanislovo Draugi- MEU/ RDITAIN PONN nupasakojo Kražiečių per- trumpą laiką, bet išmoko rauskas visa siela atsida-

o\ IK-n DnilHlilj uu!in» _ . AiiSvrtc tik-ka narašvtus komo, ve iaunimui ir su iais kar-

U 
n 
u 
u

u

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime: '

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St

LIETUVIŲ KARIŲ SEIMĄ SVEIKINAME 
Redakcija.

ja; 8) Šv. Juozapo Broli
jos Draugija.

Lapkričio 23 d.
1) Gyvojo Rožančiaus 

Draugija; 2) Švento Pran
ciškaus Tretininkų Drau
gija; 3) Švento Juozapo 
Parapijos Mokyklos A- 
lumnų; 4) šventos Mari
jos Moterų Draugija; 5) 
Parapijos chorų: Suaugu
siųjų ir Mažesniųjų; 6)
Moterų Apaštalystės Klu
bas; 7) Apaštalystės Mal
dos Draugija: 8) Pilnųjų 
Blaivininkų Draugija; 9) 
Švento Juozapo Maldos 
Draugija; 10) Lietuvių

L. D. S. 36 KP. SUSIRIN- 
MAS

Sekmadienį lapkričio 18 
d., tuojaus po sumos, į- 
vyks LDS. 36 kp. svarbus 
susirinkimas, Šv. Andrie
jaus par. bažnytinėje salė
je. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti ir aptarti rei
kalus, nes žinome, kad 
pas mus įvyks LDS. Con- 
necticut apskričio suva
žiavimas. Tad ruoškimės 
tinkamai svečius sutikti, 
ir dauk. kitų dalykų aptar
ti. Raš-kė-

i ---------

gyvenimą ir Aušros plati- tik-ką parašytus komp, vę jaunimui ir su jais kar- 
nimą. Jis daug gražių da- J- Žilevičiaus 40 vai. miš- tu darbuojasi. Kaip vie- 
lykų papasakojo iš spau- parus, kurie yra tikrai nas, taip ir kitas neturi 
dos draudimo laikų.

Po to prasidėjo vaidini
mas “Aušra”.

Vaidino šie asmenys: 
Grinius, ūkininkas; K. 
Balčiūnas, knygnešys; A- 
erota, jo žmona, B. Palie- 
šiūtė; Jonas, jų sūnus, 
gimnazistas — J. Ponelis, 
Jr.; Ona, Griniaus samdi
ninkė, J. Demskiutė; Ma-'laika žmonių lankėsi gan 
rė. kaimynė, J. Jociutė; apsčiai. Misionieriaus pa-

bažnytiniai ir gražiai jokio puikumo ir išdidu- 
skamba. i

MISIJOS
Pasibaigus 

prasidėjo misijos, kurias 
skelbė žinomas ir pagar
sėjęs misionierius kun. J. 
Bružikas, S. J. Misijos 
puikiai pavyko, nes visą

mo, užtat yra gerbiami ne
tik jaunimo, bet ir šiaip 
parapijiečių. Tad girdėt 

atlaidams, žmones kalbant, jie klebo
ną arčiau pažino tik laike 
atlaidų ir misijų, nes ka
dangi dar neilgas laikas 
kaip klebonas čia atkel
tas, tai kitiems tik dabar 
buvo proga arčiau pažinti. •

PASKUTINIS KVIESLYS 
KARIŲ SEIMAN WATERBURY, CONN.

Darbininkų Sąjungos 5 Rengba Vakar^
kuopa.

Lapkričio 28 d.
Antras Amerikos Lietu

vių Legiono Seimas įvyks 
sekmadieny, lapkričio 18 
d. Dariaus - Girėno 1-jo 
Porto bute, 263-A Hum- 
boldt St., Brooklyn, N. Y.

TEATRAS IR KONCER
TAS

Sekmadieny, lapkričio

Šv. Cecilijos choras ren
gia linksmą vakarą para
pijos naudai, lapkričio 17

Kinčius, kaimynas, S. Po- mokslai tikrai daug pa- Pereitą sekmadienį Mo- 
1} ‘ veikė į tikinčiuosius. Gra- terų Sąjungai ir V-lio Jė- 

žus misijų užbaigimas. ~ ...............
Kadangi šiais šventais 

metais yra teikiami jubilė- 
jaus atlaidai, tai dėliai pa

neš

cius; Urednikas, rusas 
Al. Ponelis; Stražnikas, 
rusas, J. Račkus.

Visi savo roles gražiai 
mokėjo, už ką reikia pa- 
gyrti. Veikalas yra labai togumo jų įgijimo, 

ir pamokinantis, reikia lankyti 4 nuskirtas 
vysku po bažnyčias, 
misionierius, klebonui pa
dedant, suorganizavo net 
9 didelius bus’us lankyto
jų, o atskirų karų irgi bu
vo keli desetkai.

Tur būti pirmą kartą 
Brooklyne buvo tos rūšies, 
vienos parapijos, jeigu 
taiD galima pavadinti “pa- 
_____. Kiekvienoje, ku-

zaus D-ja turėjo balių ir 
koncertinę programą. Vis
kas buvo gražu ir žmonių 
buvo nemažai.

pražus
1) Marijos Vaikelių d. 8 vak vakare, Lietuvių žinoma publika

Draugija; 2) Švento Jur- salėje 354 Park gat. 
gio Gvardija; 3) Studentų Vakaro programa susi

18, Mokyklos Auditorium, DraUgjja- 4) šventos Ago- dės iš vaidinimo ir šokiu, 
šv. Juozapo Parapijos tos Moterų Draugija; 
Choro, vad. A. J. Aleksiui, 

Posėdžiai "prasidės’ i vai/ . gražus_,, Vajdi?i’
po piet. Kaip kariai nie
kad nesivėlina savo parei
gas atlikti, tain visi kvie
čiami laiku pribūti.

Lietuvių Legionas api
ma dviejų kraštų tamvbos 
lietuvių: Jungtinių Vals- 
tybių veteranus ir Lietu
vos eks - savanorius ir ka
rius.

Veikiantieji keturi pos
tai savo atstovus turės 
pristat.vti mandatus. Visi 
kiti lietuviai veteranai, 
suinteresuoti kariškos lie
tuviu organizacijos stinri- . 
rfimu ir plėtimu, erali lais
vai dalvvauti tarimuose ir 
balsuoti. 1______________
renkami į Vvriausi Štabą.

Seimą atidarvs kan. Dr. 
Jor.as A. Bučnis, Vyriau
sias Vadas. Seimas priims 
galutina organiza c i j o s 
varda. ženklą, konstituci
ja, administratvvi naskir- 
stvrna. išrinks nauiaią va
dovybę ir aptars visus ei
namuosius reikalus. Posė
džiai baigsis nevėliau 6 
vai. vakare. Po vakarie
nės, kuria parūnins Legio
no rėmėios. visi atstovai 
vyks į Klaščiaiis Salę, ka
me ivvks milžiniškas ka
riškas koncertas ir balius, 
vėliavų įteikimas, žuvu- 
siųiu ginklo draugu na- 
gerbimas. Iškilmėse daly
vaus taingi latviu, estų ir 
ukrainiečių ginklo draugų 
atstovybės.

Visos lietuvaitės ragina
mos dalyvauti tautiškuose 
kostiumuose. Eks - kariai 
raginami dalyvauti uni-, 
formose.

Tauta laukia iš mūsų į 
dideliu darbų. Tat<n iki 
pasimatymo lapkričio 18 
dieną!

A. L. L. Vyriausias Šta
bas:

Kap. Dr. J. A. Bučnis,
Vyr. Vadas 

Leit. L. ■ščensnulis, 
Padėjėjas 

Leit. K. R. Jurgėla, 
Adjutantas 

J. Očikas, Iždininkas.

VYČIŲ BALIUS
Ateinantį sekma d i e n į 

lapkr. 18 d. par. svet. vie
tinė vyčių kuopa rengia 
puikų balių. Gero pasise
kimo. Parapijietis.

ne
pratus prie dramų, tai jie 
vis juokėsi, net ir tose vie
tose kur turėtų susijau
dinti.
Kalbėjo kun. Ign. Kelmelis

Baigiant programą, cho
ras, vedamas muz. A. 
Stanšausko, sudainavo 
“Kražių giesmę”. Solo dai- radas”. / 2_. __J_, Z__ 
navo Jonas Ponelis. Po to, rias lankė bažnyčias, pir- 
oktetas, susidaręs iš vai- mą kartą suskambėjo lie- 
dintojų sudainavo

5) Bus suvaidinta komedija: 
Neperstojančios Pagelbos “Į • balą įkritęs sausas ne- 
Moterų Draugija; 6) šv.■kelsi”.
Onos Moterų Draugija;! Kaip girdėt, vaidinime 
7) Švento Juozapo Drau- dalyvaus mūsų kolonijos 
gija; 8) Lietuvos Vyčių 7 visi gabiausi vaidintojai, 
kuopa. Tad ruoškimės jų pama-

Draugijos turi įsitėmyti tyti, ir savo parapijos rei- 
savo paskirtus vakarus ir kalus paremti, 
ateiti į bazarą.
diena bus lapkričio 22 d.,
po pietų, kaip kasmet. Ma- ninkui K. Žalnieraičiui. 
lonėkite ir vaikelių tėve
liai ateiti kartu su jais pa
silinksminti, nes vaikučių: 
diena ištikrųjų bus labai 
įdomi.

Parapija remti tai kiek
vieno parapijiečio parei
ga. Nes ką jūs man duo
site, sako Viešpats, Aš 
jums atsilyginsiu šimte
riopai. Tai Paties Jėzaus 
Kristaus žodžiai, Kuris y- 
ra Pati Teisybė.

PARAPIJOS B A ŽARAS švento Vardo dr -jos Bas- : 
ketball Ratelis.

Lapkričio 17 d. vakare 
Švento Juozapo par. Salė
je, Švento Vardo draugi
ja rengia baskettball su 
šokiais savo naudai. Tiks
las gražus, nes toji drau
gija verta visų paramos. 
Lošimas įvyks su Holy 
Name All-Stars ir Boys’ 
Club Aces. Vadinasi TŪ
ZAI tą vakarą los ir tūzų 
orkestras gros.

mas, dainos, muzika ir šo
kiai.

Pradžia lygiai 7:00 vai. 
vakare.

Bus suvaidinta Fuldo — 
Dineikos keturių aktų kla
siškas scenos kūrinys-ko- 
medija “Vedybų Priešai” 
(Marriage Foes.) Progra
moje dalyvauja du chorai, 
(senior ir iunior) solistai- 
tės ir pasižymėjusieji sce
nos mvlėtojai. Po progra
mos (9:00 — 11:30) gros 
Norberto Aleksio Young 
Melodians lietuvių orkes
tras ir bus įvairūs šokiai. 
Vietinę ir apylinkės ger- 

.. biamą lietuvių visuomenę
vJ.K TjC DLlUl ■» • *ai* • i •

v •

kviečiame skaitlingai atsi
lankyti.

Kvieslys.

J

I

Šis vaka- 
Vaikelių ras rengiamas, vadovau

jant mūsų gabiam vargo- * 1 • r-y 1 * • v • •

DARIUS IR GIRĖNAS 
BUS PALAIDOTI PRISI- 

11 KĖLIMO BAŽNYČIOJ 
Kaunas

laiku kilo projektas Darių 
ir Girėną laidoti ne pa- 

' minkliniam įkany, kurį 
buvo suprojektuota pasta-

Paskutiniu

THOMPSON, CONN.

dintojų sudainavo “Miels tuviška giesmė iš keletos DUVO suprojeKiuora pasra- 
tėveli, motinėle” ir “Oi šimtu krūtinių. Visi lan- .. Linksmadvary, bet 
Džium - džium”, Aleksio, kytojai labai gražiai ir P031^11®10 bažnyčioje, 
Duetą sudainavo pp. J. maldingai tas apeigas at-: ;ietu™» Pante.°"?-
Demskiutė ir J. Jociutė. į liko. Kartu važiavo misio- .r.. .s ’a^°lami V1S1 ni”

Užbaigiant programą vi
sas choras šauniai sudai
navo “Tas ne brolis”,— 
Vanagaičio ir kitas dvi

— Marianapolio Žinios —
Spalių 28 dieną, Maria- 

nanolio Kolegijos ratelis 
lošė su Greenwich Acade- į da.ina.s- Jaunimas užsitar- 
my. Žaidimą laimė jo mūsų 
kolegija 48 
mo žvaigždės buvo Šta- 
nionis, Kazlauskas, Augū- 
nas, Versiackas, Karevi
čius ir kiti.

Lapkričio 9 dieną Ma- APSILEIDĘ KORESPON- 
rianapolis vėl laimėjo Į 
prieš Templeton High 21
— 6. 1

nierius ir kleb. Paulionis.
Šis jaudinantis pavyz

dys ilgai pasiliks lankyto
jų atmintyje.

dieji lietuvių tautos vyrai. 
Klausimas netrukus bus 
galutinai išspręstas.• v

0. Šio žaidi-
navo pagyrimo už pasidar
bavimą. Daugiau tokių 
parengimų. Buvęs.

G. BROOKLYN, N. Y.

VOTARY Telefonas

PUBLIC STajrg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,
BROOKLYN, N. Y.

įrengtos <lvl koplyčios duo 
myliuiiems pašarvoti do- 
Nuliudimo valandoj kreip- 

Eatartni vima.x yra

DARBŠTUS KLEBONAS
Dar tik keletas mėnesių, 

kaiD atkeltas į mūsų pa
rapiją kun. K. Paulionis. 
bet per tą trumpą laiką 
jau didelius darbus nudir
bo. Daugiausia jam rūpeš- L 
čio buvo, tai įdėjimas nau
jo pečiaus, kuris aliejumi 
yra šildomas. Remontas 
buvo didelis, nes daug vi
sur prisėjo dėti naujus 
vamzdžius. Vos susDėjo 
atlaidams tą darbą užbai
gti, kad apšildžius bažny
čią ir kleboniją. Tas dar
bas atsėjo apie $3.000.00. 
Yra reikalingi būtinai ir 
kiti triobesių taisymai,' 
kurie netolimoj ateity bus

Šio mėnesio 21 dieną 
prasideda metinis ir senai 
visų laukiamas Švento 
Juozapo parapijos baza- 
ras, naujoje parapijos sa
lėje. Klebonas jau senai 
užkvietė draugijas į baza
rą. Jau visi priešbazari- 
niai dalykai prirengti. Ku
nigai Valantiejus ir Gra- 
deckas abudu su kunigu 
Kazlausku buvo nuvykę į 
New York pas Butler 
Bros. ir Westfield, Novel- 
ty Whip Co. ir tenais nu
pirko bazarui daug naujų 
ir įdomių dalykų. Viskas 
bus išstatyta viešai ir 
draugijos turės savo ats
kirus “booths’.

Draugijos yra kviečia- ffe iškeltas iš Waterbury 
į Hartford. Taigi šio mė
nesio 19 d. penkios drau
gijos, būtent: Lietuvos 
Vyčiai, choras, Skautai 
(Boys and Girls Scouts) 
ir Alumnai rengia pager- 
btuves. Kunigas Ražaitis 
buvo dvasios vadu šių vi
sų šių penkių draugijų... 

j Garbė toms jaunimo drau- 
1) Švento Jono Draugi- gijoms, kurios įvertina 

ja; 2) Rūtos Moterų Drau- savo dvasios vadus, nes 
gija; 3) Liet. R. K. S-mo jie yra geriausi prietėliai 

j 11 ir 91 kuopos; 4) Lietu- ir draugai. Jėzus Kristus __
i vos Jaunikaičių draugija;, yra pasakęs: “Kas gerbia f Programą atidarė A. Sta-, čių. Čia tai buvo naujieny-, ju buvo kun. Petrauskas.

mos dirbti šia tvarka:
Lapkričio 21 d.

1) švento Kazimi e r o 
draugija; 2) Lietuvių Ne
priklausomas Politiškas 
Klubas; 3) Skautai (Sco- 
uts). Bernaičiai ir mergai
tės.

Lapkričio 22 d.

DENTAI
Jau senai iš šios kolo-

Taigi Marianapolie- nijos, kaip nematyt “Dar- 
čiai; nors pralošė pirmus bininke” žinių, o jų čia ne-1 
du žaidimus, bet jie rado trūksta, bet, matyt, kaddu žaidimus, bet jie rado trūksta, bet, matyt, kad 
kelią laimėti. Tikimės, kad korespondentai aptingo, o 
per ateinantį ir paskutinį gral “Amerika” juos pavi- 
žaidimą, būtent, su Nyko- įjojo. Tad aš nors ir ne 

i korespondentas, bet sten
gsiuos patiekti, nors karts 
nuo karto, žinučių, nes 
žmonės “Darbininką” my
li skaityti , tik bėdavoja, pradėti.

Puikiai 
darnus 
vanal. 
kltės pas mus.
užUkriutas Ir už prieinamų kalnų.

Vakarienė Kunigą Vincą 
Ražaitį pagerbti

Kunigas Vincas Ražai
tis nesenai buvo Jo Eksce
lencijos Vyskupo McAuli-

las Jr. College, vėl mums 
pasiseks laimėti. Sporto 
narių susirinkime buvo į- 
nešta, kad kiekvienas fut
bolininkas gautų garbės 
raidę. Įnešimas vienbal
siai priimtas. Po dviejų 
savaičių atsižymėjusiems 
bus suteiktos tos raidės.

Taipgi buvo įnešta, kad 
turėtume krepšiasvaidžio 
raitelį (basketball teom), 
bet dar tikrai nežinome 
turėsime, ar ne.
Bronius Mažukna (L. K.)

NEWARK, N. J.
Minėjimas Kražių Sker

dynių Pavyko 
Lapkričio 11 d., mūsų 

jaunimas, vadovaujant Šv, 
Cecilijos chorui, buvo su
rengęs minėjimą Kražių 
Skerdynių 40 m. sukaktu
vių ir vaidinimą ‘AUŠRA’.

Telephone Sta?g 2—4409 
s NOTARY 1TR1.TC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

| 
i

i

siI
kad mažai žinių iš šios 
kolonijos randa. Tad skai
tykit ir platinkite “Darbi
ninką”, o žinučių, nors ka:e, klebonas Paulionis 
retkarčiais, ir iš mūsų pa- surengė parap. chorui pui- 
dangės rasite, nes manau, kią puotą, arba geriau sa- 
kad “Darbininkas” ir to- kant “suprize party”. 
liau jas talpins kaip ir j Valgiai buvo užsakyti metm NAMA1 pA 
pirmiau, kad talpindavo, puikioje valgykloje ir at- brangs dvigubai. išmintingi
(Taip, tik rašykite. Red.) gabenti į parapijos svetai- žmonės jnos perka dabar. PIRK

Ine etnini tarai na^erbi- tu! Tnrim'e visokiu namą: di-nę. btaiai, tarsi pagerm- w
mo vakarienei sutaisyti, jr darželiais. Visose lietuviu ap- 

Buvo UŽ- “šventose vietose — Brooklyne, 
Bronye. Masp^tbe ir kitur PAR
DUODAME PTGTAI ir ant leng
vu mlvfm GALIMA PAPIRKTI 
TT« MAŽA $500 oradini IMOKt- 
JTMA. Likutis kain renAa ĮTę. 

ši«<i rvn<mc' ATVJK «■
RA«YK: S AMAS — Ad
vokate* ir AiropTTTS FRANCIS 
— T.Utnv+n Skvrians Vedėiaa 
1440 PPnADWAY. New York. 
Rriom 2160 telefonnnk P«nn- 

A.jrrrn Atmink: RAVA8 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin-

CHORUI BALIUS 
Pereito šeštadienio va-

40 V AL. ATLAIDAI
Spalių 28 d. įvyko Šv. valgiai skanūs.

Jurgip bažnyčioje 40 vai. prašyti ir 7 muzikantai 
atlaidai. Kadangi žinučių (orkestras). Tad choras, 
apie pavykimą nebuvo, tai ištik^ijų, turėjo puikų pa- 
nors trumpai pabriešiu.

Labiausiai metasi vi
siems akysna, tai puikiai 
sutvarkyta procesija, y- 
pač kaip mergaitės nešė 
pluoštus pilnų varpų kvie- daug salbų Vakaro vedė

silinksminimą ir nežino, 
kaip atsidėkoti savo kle
bonui už jo tokį rūpestin
gumą ir gerumą. Laike 
vakarienes buvo pasakyta

t

įsigyk sau namus
*


