Antradieny, rugsėjo 23 d.
Delegatai, kurie norės ap
š. m., 9 vaL ryte, LDS. XV sistoti viešbučiuose, pataria
Seimas prasidės iškilmingo me Hotel Essex, Atlantic
mis šv. misiomis su asista, Avė., Boston, Kambarių kai
Šv. Petro lietuvių bažnyčio nos nuo $2.50 ir aukščiau.
je. Mišias laikys kun. Jonas
Hotel Statler, -Park Sq.,
Švagždys. Pamokslą sakys Boston. Kambarių kainos
kun. A. Šmulkštys.nuo $3.50 ir aukščiau.
• Po pamaldų prasidės Sei
mo sesijos, bažnytinėje sve Koncerto ir vakarienės bi
tainėje, ant Penktos gatvės, lietus galima gauti pas kcTtaip “C” ir “B” gatvių. . misijos narius įr “Darbi
Tą dieną, 7 vai. vakare, į- ninko” Administracijoj.
.vyks koncertas, Municipal Kadangi šių metų seimas
•Svetainėje, Broadway (tarp įvyks LDS. sostinėje, South.
Bostone, tai “Darbininko”
“G” ir “H” gatvių) South
administracijoj irgi bus ga
Bostone.
Trečiadieny, rugsėjo 24 d., lima gauti informacijų. Tad
kaip paprastai, bus gedulin delegatai, kad ir iš anksto
gos šv. mišios už mirusius L. gali bile reikalu kreiptis r
Centrą adresu 366 BroadD. S. narius. Po mišių įvyks
sesijos, toje pačioje svetai way, So. Boston.
Delegatai atvažiavę iš to-nėje.
; Vakare, delegatų pagerbi liau į South Station, išėję į
mui, įvyks vakarienė, para gatvę gali paimti gatvekarį
pijos svetainėje, 492 E. 7th “City Point—Broadway” ir
St. Tuo ir baigsis mūsų or važiuoti iki “E” ir Broadganizacijos jubiliejinis sei way kampo, kur ir yra L. D.
S. ir “Darbininko” redakci
mas.
,
ja ir administracija.
Apriitojimui Vietos
Atvažiavę iš toliau į North
. Delegatai,
atvykę iš kitų
Stetionūšėję
įigįgaciuose namuose a!WWMA!

norės apsi
stoti nakvynei pas privačius
asmenys gali kreiptis iš anks
to pas J. Zaikį, 7 Winfięld
St., So. Boston, Mass. P-nas
J. Zaikis dalyvaus Seimo se
sijose ir delegatai atvykę dar
galės gauti nakvynei vietą.
Čiuose. Tie, kurie

Rugsėjo
CICERO, III
14 d., kun. H. Vaičiūnui va
dovaujant, įvyko gražus ir
iškilmingas D. L. K. Vytau
to 500 m. mirties sukaktuvių
paminėjimas.
Pradėta iškilmingomis mkšiomis, kurias celebravo kun.
H. Vaičiūnas. Asistavo kun.
Švarlis ir kun. Juškevičius.
Pamoksląįpasake kun. Jonas
J. Jakaitis.
' Po pamaldų buvo paradas
gatvėmis. Apie 10,000 žmo
nių dalyvavo.
Cicero Communitv aikštėj
įvyko prakalbos ir dainos.
Kalbėjo miesto majoras p.

SĄJUNGOS ORGANAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV.

iscase

ROMA. — Šv. Tėvas pri
ėmęs audiencijon prancūzus
maldininkus pareiškė, kad
užsieny skleidžiamos žinios
apie jo sveikatą neatatinka
tikrenybei, kad yra visiškai
sveikas.
VOKIETUOS MINISTERIŲ

KABINETAS NERIZGNAVO

Šiandien suėjo lygiai 15
metų nuo pirmojo “Darbi
ninko” numerio pasirodymo.
Per tą 15 metų “Darbinin
kas” tvirtai išlaikė užsibriežtą liniją katalikybės, tauty
bės ir darbininkų klausimuo
se.
Kad taip yra čia paduosi
me
redakcijos
įžanginį
straipsnį, kuriame aiškiai ir
drąsiai pasakyta “Darbinin
ko” išleidimo tikslas. Štai
jis:

Berlynas.—Vokietijos kan
cleris Bruening pasitaręs su
pi*ez. Hindenburgu pareiškė,
kad ministerių kabinetas pa
silieka savo vietoje pakol su
sirinks nąujas parlamentas.
Tuomet bus išspręsta 'kas tuHlĮūti valdžioje. , .
.

TEGUL BUS PAGARBINTAS
JĖZUS KRISTUS
Broliai Darbininkai ir
Sesers Darbininkės.
Štai sulaukėte dar vieno sve
čio. Tai “Darbininkas” kurs
lankys jūsų namus kas antra
diena iš Bostono.
"

areštavo UR^FOTOGRAs'

ribnin
•
‘
i^propozij&oja.
įįasiūlyr. kad tuo-

GENEVA. — Jau nuo se
niai tarp Italijos ii* Pranei
jos ėjo ginčai'dėl ginklavi
mosi ant jūrių. Tautų Są
jungos posėdy Italija pasiū
1A. propadciia tsisitarimui

PAVTMĄ*-- .

Penkio-

Neseniai Vilniaus krhšte
lenkai suėmė fotografą
raėgėją lietuvį Atrošką už
tai, kad jis atostogų metu fotografavč lietuvių kaimuose
laukus ir šiaip įdomesnius
vaizdus. Atrošką paleido, bet
aparato ir stiklų negrąžino.
__________

* 4 -r

Broadvray^’/.ghtvekatį;^ku
riuo be persėdimo važiuoti
iki “Darbininko” sostinės.
Pasveikinimus, įnešimus ir PROHIBICIJOS VYKINTOJAS
NEW YORK
Pasauli
kitokius siuntinius seimui
PRIEŠ PROHIBICIJĄ
siųskite adresuodami: L. D.
New York—M. Campbell, nė Tekstilės Darbininkų uni
S. XV Seimas, care of “Dar buvęs prohibičijos kampani ja priėmė rezoliuciją, kur
bininkas,” 366 ,W. Broad- jos vedėjas anglų spaudoje reikalauja panaikinti prohiwav, So. Boston, Mass.
iškėlė daug skandalingų da^ bicją.
lykų. sąryšy, su prohibicija.
Rezoliucijoje nurodoma
Jis savo straipsniuose griež kiek daug žalos prohibicija
tai išeina prieš prohibicija. daro darbininkams. Panaiki
Pasirodo, kad ir politikie nus ją apie 10,000 darbinin
riams jau įkirėjo graft’as i/ kų gautų darbą.
šmugelis. Gal kada ir prasiblaivįs.
/
/

S-.

KRIKŠČIONIŲ PERSEKIOJI-

j.

/i■:

t

Gudijoj bolševikų valdžios

parėdymu suareštuoti trys
katalikų kunigai iš Minsko
apylinkės ir 4 sentikių popai
iŠ Borisovo. Suimti dėl skel
bimo tikėjimo. Volgos srity
suimti 22 įvairių tikybų dva
sininkai, kuriii tarpe yra ir
šv. Tėvo administratorius
Monsinjoras Bonrok. Jie bu
vo apskųsti dėl bedievybės
smerkimo ir pasodinti slap
tosios žvalgybos GPU kalė
jime.

VINČA GAVO PRATESIMĄ

- IKI VASARIO 15 D.

Jack Gansonas praneša,
kad kumštininkas Juozas
BUVO 200 FLOATŲ IR
vimą skaityk vietinių žinių
Vinča vėl gavo pailginimą
100 BENŲ
puslapy.
pasilikti Amerikoje iki vasa
Apie du milijonai žmonių
Du Milijonai žiūrėtoją
rio 15 d., 1931 m.
žiūrėjo parado. Dėl karščio
Šį pailginimą išgavo p. J.
Trečiadieny,
rugsėjo
17
d.
įr susikimšimo apie 300 žmo
Didžiulis Montevideo prie
J. Elias, Universal Statė
Bostone įvyko milžiniškas nių susirgo ir vienas mirė.
miestis Cerro gyvenamas
Banko prez.
daugiausia lietuvių. Tačiau
Bostono 300 metų sukaktu Parade buvo 10 divizijų.
retas kuris kiek gerėliau lai NAUJAS VOKIEČIŲ PROTES vių paminėjimas. Dalyvavo Paradas prasidėjo 12 vaL
TAS LENKAMS
kosi. Daugumas vargsta
apie 40,000 žmonių, 200 floa- vidudieny ir tęsėsi iki 5:50
Vokiečiu vyvai. vakare.
skursta. Nemokėdami eastil- Berlynas.
tųirlOObenų.
Valstijos ir miesto oficialo kalbos sunkiai kur darbo riausybė rengia oficialų pro
gauna. O kurie atvyksta čia testą prieš naują vokiečių Lietuviai irgi gražiai pasi Įai* pilnai patenkinti parado
iš Brazilijos ir Argentinos, sienos sulaužymą iš lenkti rodė. Apie lietuvių dalyva- pavvkimu.
:
tai tiems dar blogiau. Atei- pusės. Rugpjūčio 18 d. 2 len
hviais jau taip ne labai pasi kų puses. Rugpiūčio 18 d.
tikimą, o naujiems visiškai 2 ginkluoti lenkų pasienio
vargas: daugelis jų po ke sargybos valdininkai perėjo
lias dienas nevalgę vaikščio- per sieną arti Marienwerde> ja sulysę, išbalę, pamėlyna tio2 Vakarų Prūsijoj. Šis
vę. O Montevideo mūsų var incidentas, kaip vokiečiai New Yoęįę. — Jaėk Shar SUdiume, New Yorke.
go brolių priskaitomą į 5000! pabrėžia, yra tik vienas visoj key smarkiai treniruojasi
Sharkey oponentas treni:Jis
eilėj tokių incidentų, kurie Stillman gimnaziume.
i Ir niekas jų likimu nesirūrudjasi Orengeburg, N. Y.
- pia: šaukiasi pagalbos, nie drumsčia ramumą lenkų vo kumsčiuosis su Campolo,
Abu yra geroje sveikatoje.
rugsėjo 25 d. š. m. Yankee
kas negirdi. .
< kiečių pasieny.
‘
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šviesa, su dora, su darbštų]
vienybėn susispietę, daug g
me nuveikti. Laimingi esą
broliai ir sesers, kad mūsų“;
vavimo, nuomonių ir veiki
pamatai yra kuotvirčiausi. )
žinome, kas esame,'kam gfr
name ir dirbame, kur mes eį
me., Mus veda ir kėlią'nu®
čia Kristus. Su Juo ir Jo B
nyčia būdami — nepaklysti
Eidami išvien su viso’ pasai
krikščioniškąja
demokrat
sudarysime tokią pasaulyj*®,
lybę, kurios jokie priešinių
negalės pergalėti. LDS. prog
mos veikimo planas, “Darbų
ko” krypsny s ir dvasia plą<
išsiaiškįs ateityje, “Darbir
ko” skiltyse. Tuo tarpu, įi

čiame jus, broliai ir seserį
rimtą darbą. Neatsidėkite y
ant “Darbininko” redakėį
Redakcija tik tuomet savo p!
dermę galės išpildyti, kuomėl
D. S. nariai ir laikraščio d
tytojai bus gyvi ir veiklūs. J
gr rašykite, kas, jums rfip!

Be pigu ateiti tokiam svete
liui, kure yra laukiamas. Tie,
skauda, kelkite aikštėn savO.l
kurie'' “Darbininką” įsteigė ir
kalus, siųskite “Darbiriihfc
leidžia, žmo, kad didžiuma mūkuodaugiausiai žinių iš save
sų/brolių dagininkų ir seserų
pylinkių, ypač iš darbo sryt
darbininkų priims tą svečią ma
Visi iš vien dirbdami daug
loniai, . su atviromis ^rankomis.
nuveiksime.
‘ ‘ Darbininko ’ ’ leidėjai žino, kad
Tad Dievui padedant vfc
lietuviai darbininkai besirūpin ''-darbą. Ateitis priguli mums
dami savo darbininkiškais rei
“ Darbininko ”3®ddia
kalais, nori visada būti gerais '
■Pirmosios “Darbininį
lietuviais ir gerais katalikais.

sibodo ikr gyvo kauto* visr»w
dymai Atplėšti. juos nuo Katali

daktorius, Pranas

Cfactalį

kų Bažnyčios ir- nuo -lietuvių
tautos. Įr dėlto, kad. jie tai ži Uršulė Jakubauskaitė,;!
nojo ir žino, jie (LDS.) neatbo- daktoriai. Pirmuoju bendi
jo visų piktų pranašavimų, in- darbiu buvo F. Virak’s.
tarimų, negudrių spėliojimų,
liau į redakcijos štabą įėjo
kurie buvo daromi mūsų tikėji
mo ir Tautom priešininkų; jie '• E. Karosas ir F. Virak’s^
Per tą penkioliką me
pergalėjo visas kliūtis ir sunke
nybes ir štai “Darbininkas” ei daug kas padaryta. “Žėm
na j platųjį pasaulį — budinti,
rojaus” skelbėjai liko kai g
kelti ir rinkti į krūvą brolių
darbininkų — ne su neapykan nerolai be kareivių. Dari
tos, pagiežos žodžiais, bet var ninkai pamatę tikrą keli?
dan To, kurs atnešė ant žemės gerovę susispietė prie iZI
ramybę- geros valios žmonėms.
S. ir “Darbininką” pasiri
Kas gi rūpės “Darbininkui?”
Visų pirma gyvieji darbininkij ko savo vadu.
Prie šios garbingos, orį
reikalai. “Darbininkas” dėlto
ir atsirado, kad kėlus aikštėn, nizacijos per penkioliką n
'aistrinu^ ir kiek galima, paten
tų išsilaikė gražus būre
kinus- visus tikruosius ir svar
.
biuosius darbininkų reikalus. darbininkų.
LDS. nežadėjo ir neža
Tm^'Kurie ligšiol buvo paėmę į
savo rankas rūpesnį šiais reika darbininkams rojaus ant i
'' ' •
lai — užvylė. Jie leidosi į pra
mės, bet drąsiai gina dar
gaištingą prieštikybinę kovę,
gyvieji-gi darbininkiški reikalai ninkus nuo išnaudotoju
liko ir užmiršti Tuo tarpu gi nurodinėja būdus darbiu
tie reikalai yra taip dideli ir kų būvio pagerinimui. ' ;
svarbūs, kad senai jau laikas
Pradėdami šešioliktus |
pradėti rimtai jais rūpintis.
Darbininkai labai išnaudojami: vavimo metus pakartoki
menkos algos, per ilgos darbo pasižadėjimą dar uoliau i
valandos,
neatsižiūrėjimas į kinti žemėje Kristaus idėa
darbininkų sveikatą ir gyvybę,
žiaurus apsiėjimas su darbinin
kais, engimas jų organizacijų—
visa tai vargina, slogina ir žudo
darbininkus. Bet ne vien kiti
darbininkus skriaudžia. Dauge
lio darbininkų tamsumas, nesu
^Yashington Bepot, C
silaikymas, girtavimas, žemina
—
“Darbininko” rapori
ir skriaudžia juos labiau negu
kiti jų išnaudotojai.
A. K. praneša, kad jo ii

Ar LDS. ir. “Darbininkas”
visa tai aprėps, pataisys ir ap
rūpins t Tai prigulės visų pirma
nuo mūsų pačių, nuo “Darbi
ninko” skaitytojų. Rojaus ant
žemės nežadame, nes žinome,
kad jo čia nebebus. Pageri
nimui gi darbininkų būvio gali
ma ir nemaža padirbėti... Su
A

.

* '

3 * *

*

tų soduose dėl karščių a

kartą žydi vaisiniai med
Įrodymui, kad taip yra, ]

K.

prisiuntė redakcijai

skintų obelies žiedų. Žin<

naujų obuolių tur būt ne

sulaukti *

C

Ji

• ;
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n

Klaipėdos
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vedys Gatnys, išgavęs su
puošia šimū|netiniai klevai, atidaryta Dilkbožiaus na- kaime ūkininkai ir vietos .
SALOS V^^ŲO^LIĄI ,4 anipė Auroros salomis Be6 jį
muose įrengta kurčių ir ne- šauliai suėi nę vagių gaują, klastotu čekiu iš Lietuvos
Į VOKIETIJĄ
X^vq|ąąmęųyą: Banko pęr 20,000 ttftb
uosiai ir kiti medžiai. Papuo, Vaidinasi ne tiU senuose paskiau niekam* tų salų mabylįit nipkylfją. Naujoj mjį- kurięję čĮįl
Šiemet Lietuvoje buvo la- Šimui parko išrasti dideli
ir Pasijo napiuose ar pirtyse, bet ir tyti netek# Jos pranyko.
kykloj
kvkloi vra
via 25 uliniai.
mokiniai.
2 bro&aį Žį
>
geras derlius vyšnių ir prūdai, vis tai baudžiauningęggrafįjoje.
Jūrų,
žemėla

ir
Milašių.
y*
sų; daug išvežama į Vokieti- k ų darbas. 1B41 m? buvo atrasta W r
piuose yra pažystą daug
įį j Ir obuolių derlius Lie- Dabar tas dvąras yra Lie
piętų platumo ir 120° vaka
AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS
mažesnių iv įiĮdegnių salų,
^įzpje geresnis, negu vidu- tuvaičių Švietimu D^-joB ži
rų ilgumo punkte sala, pa
LIETUVOJE
kurias jūrininkai atrado ir
jnis, todėl galima būsią ir nioje. Atremontavo rūmą, Automobilių skaičius Lie
krikštyta “DougheTty” var
įtraukė į žemėlapius, bet ku
geroką Lietuvos obuoliu kie daugiau dar išpuošė parką ir tuvoje vis didėja. Tai rodo
no BUim- rių tačiau vėfiaū niekas ne- du. Daug jūrininkų tvirtino < ‘
-.Lkį eksportuoti į Vokietiją. pagerino sodą, laukus ir dar ši lentelė:
tą salą matę. Tačiau 1889—
r-?*#
*
p
®
8
len
'
gali
rasti.
Taip
antai
pietų
t
._________ •
- * —
> T
•
’ >
žus.
as, seniau bu- teduotam vandenyne, už Au 1910 m. laikotarpy buvo ’deMotorai 1926 1928.1§29 '
NAUJI
LIETUVIO NAMAI
•Į ?
r -' r
- •- - j
•«*•*» - >
SUDEGA ELEKTROS
Tuose rūmuose Draugija lengv. autom. 424 926 1010
teišmo tardyto- stralijos ir Naujosios Zelan vynis kartus tos salos ieško
Nesęn
'
STOTIS
ta ir, žinoma, nieko nerasta.
patalpino 3 įstaigas, būtent: sunk, autom, 61 186 309
dijos,
XIX
a.
pradžioj
buvo
1S
— .139
26$
Kaip matom, vaiduoklių yra
Rugpiūčio 17 d. dėl neat- Mergaičių Ž. Žemės Ūkio ir autobusų
rasti Royal kompanijos, E746
201 404
motociklu
techn.
ir vandenynuose salų pavi
gatgaus remonto- darbinikų Ruošos Mokyklą, Vaikų
meraldo ir Nimrodo salynai,
ras
mūrmius
mų
sta
r»
dalu.
?
apsiėjimo su ugnimi, kilo prieglaudą ir pradžios mo Tūkstančiui Lietuvos gy
kurių
dabar
nėra
nei
pėdsa

"Tr.”
ventojų dabar tenka motori namus.
\ vi ."-'r
gaisras ir sudegė pil. Gu- kyklą 3-jų komplektų.
neži
ko.
Kur
jįę
dingo
nuo
kas tarpai
elektros stotis Tau Pirma tų rūmų valdovai nis vežimas.
Laurina“*5
pai šiolei ška- nia. Kadangi tose vietose
.'t
v
J
*
•
‘
pokiliavo,
skambino
muzika
ragėje.* Nuostolių padaryta
dažnai plaukioja milžiniškos KIEK SVERIA TAŠKAS ANT i r.
I mų yię^
ų miesstotys
tūkstančių litų sumai, ir dainavo, dabar tie rūmai
ledo lytys, kai kada net lig 'Mokslas yra pasiekęs to
Tauragės apylinkėse au tozonų. Bveikiniini
_aįnusunaudoti našlaičių išlaiky
^otis
buvo,
neapdrausta.
■
dra paplovė tiltus ir šiaip nys. ' . .
iclavo, kai žinodavo, 70 kilometrų ilgumo, pa kio nepaprasto tikslumo svė■
w
K7
mui
ir
švietimo
darbui.
Didengtos žemėmis ir armė rime, kad gali pasakyti kiek
1; •
- i} . .
šį
nuostolių padarė.
kad tose stoty se turės laimė s
VBLAIME GELEŽINKELYJE dėlę naudą tos mokyklos tei
nais, tai galimas" daiktas, sveria taškai ant i raidės.
^io ar aiĮfių.
kehoka uiztn roisę
kia apylinkės gyventojams,
Kamajų parapijoj, tąip-E
kad jūrininkai bus suklydę Begaliniai , mažoms tieky£>Rugpiūčio mėn. 24 d. tarŽMOGŽUDYSTE
5»*
ypatingai Merg. L. Ž. Ūkio
ir palaikę tas lytis salomis. berną sverti yra vartojami
pįstoty Viekšniai — Mažeiir Ruošos Mokykla. Kiek Stultiškių vienk. (Naujam
Labai įdomią istoriją turi labai jautrūs instrumentai,
|aai įvyko baisi nelaimė. Iš
jakflrys
.....................
jau lietuvaičių užbaigusių vaisė.) pasiturįs ūkininkas
Buvetę sala. Ją firmas ra kurie parodo tūkstantines
ryto
"oi prieš greitąjį traukinį
kiek pinigų, kuriii^ pasirc>Ruzas
28
m.
amž.
atlaidams
šią
mokyklą
dirba
visuome

Ži r Mažeikių Viekšnių link
do 173§ m. jūrininkas Buvęt miligramo* dalis (1 gramas
buvo
pasidaręs
ir
įrisi____
..
.
nės darbą.
Losiej- ir. palaikė ją Aųstra- — 1000 miligramų). Pasku
yaižavo rankinė drezina su
į^,
Dr-jos rūpesčiu labai pui kvietęs svečiu VĮ1. 20. apie tuose. Kart? šeinu^paĮijos dalim. Pp kiek meti} tiniais laikais pavyko sugalpos seniūnu Grubavi, kūrusi peciĮĮ_ pamiršo išimti
y
.<.-•**^*3
kiai įrengti skyriai. Pauk 8-10 vai. yak. svečiams skirs
toj vietoj anglų kapitonasi vofi vadinamos mikra — ir
n. remonto darbinikų Ta. ir visi pinigai sudegė.
tantis
atvyko
dviračiu
dar
ščiams pastatyti namai su vi
Lindsay rado mažą salutę, ultrasvąrstyklės, kurių jaut-'
: ir Mažeikių stoties va
sais patogumais laikoma į- nauji du svečiai: kaimyno
kurią praminė savo vardu. rūmas ir tikslumas yra ne
pų pažymėtojo 14 metų
vairių, rūšių vištų ir kitų Kreivio sūnus 19 m. amž. ir
1825 m. toj vietoj buvo ras apsakomas. Jos parodo net
ele Šlinskaite. Buvo laK*
paukščių. Įrengti dideli gra jo draugas iš Molainių k.
tos dvi šaioš, kurias, anglų desimtmilijonines gramo da
iai -tirštas rūkas ir važiavu
Šeimininkas
ir.
juos
pri

;
-V-; , .
žūs gyvuliams tvartai su vi
banginių medžiotojas pra lis. etų pagalba yra apskai
si dr-ezina nepastebėjo
NUTEIS®
“
VILNIAUS
RYTOĮcioj vis
pati betvarkė.
VIS ta
tu
pa.ll
UCUVCIAA.V.
sais patogumais, ledaUnė ir ėmė. Kreivys, išėjęs į kiemą
ir “Tom- čiuota, kad mažiausias žmo
ateinaČio greitojo
JAUS
” REDAKTORIŲ
LJau treti metai, kaip uždė- minė
ir sutikęs Ruzo pusbernėlį,
skalbykla. * ' .
Ir .
t
son.
”
'PasliatL,
vęl
beieškant gaus plaukelis sveria pen
taukinio. Mašniitas drezi— Rugpiūčio
12 d. Vilniaus
”
■
tas
Arkivyskupo
inter^ktas
ėmė
visaip
jam
peilį
rodyki
Mokyklos vedėja ir mokytų salų, paaiškėjo, kad tot kias šimtatūkstantines gra-..
ą pamatė per vėlai ir frau-'
apskrities įeisirfas nagrinėjo neleidžia bažnyčioj lietu
vietoj yra tiktai viena sala. mo dalis; beveik tiek pat
Įpttio nesuspėjo sustabdyti,
/R.,, atsaldnggorędąkto- viams giedoti . Lenkai gi
kad mokykla būtų pavyzdin laiku išėjo pats šejmininkas
fcšbįkkiiKad ji iš naujo nedingtų,i sveriakjmažiausias
sukinys visu smai-kumm'
Ą Z • ’ • pūkelis.
•* • *
.dažnai pamėgina,
___ nes
,
kleboalaus atsinešti ir užgirdęs riaus p. «LJ»avik<
giausia.
kaip
vaiduoklis,
jis
buvo
nęt
Tuo
būdu
galima
pasverti
iy >
e ant drezmos ir sudauri jam bnvoriškelta^už patai- ,na^ jieūas nedraudžia. Tfik '
. Prie mokyklos yra bendra- kieme ką tai rekaujant Ųcrisįnifotirsfttahi. < 1J62 m.
iKvU.lr-;<A
______
būtis labai pigia kaina 45 lt. (artino ir pamatė, kad tai ♦jmH
lenkai; pas Jįl BrBktiėji pa- '
rjgpHt
ant i sveria dvi
- TAbdkas
Pavį įĮėjl1 ^v.
Po kelių žodžių
mėnesiui. Iš vedėjos -teko Kreivys.
jonines dalis gramo!
tas vietoje. Seniūnas
patirti, kad bendrabutis dėl Kreivys peiliu smogė krūti- tuvaitėms. Tie sąrašai buvo Trejybės atlaidus lenkams
irubavičius paskutiniu moto prie mokyklos esąs laiko nėn kartą, kitą, vėliau kaklą patalpinti keliuose nume- net misijos buvo sudaryta,k,
flaėntu spėjo nušokti nuo
mas, kad auklėtinės mergai perkirto dviem smūgiais. Iš riūose, bet ne vienas jų ne lietuviams; gi nė žodžio. Baž
os ir nutempė su satės turėtų daugiau praktikos sigandę namiškiai ir likę sve buvo miesto storastijos su- nyčioj lietuvišką pamokslą
I Šlinskaitę. Vis tik jai
ir būtų
galima • tinkamiau
iš- čiai* įvedė dar į trobą, kur konfiskuotas. Matomai byla galima išgirsti tik kartą
•
• .
jo garvežys nuplauti kobuvo sudaryta porcijos, ku- mėnesį.
auklėti, bet esą mergaičių, tuoj ir pasimirė.
kurios ateina kasdien į mo Ruzo giminietis Klykūnas ri už sakytas'fcukas ilgai tar- Tačiau čia lietuviai nenuJ. pamtęs tai, nekieno nepa dė redaktorių ir daugelį as-įsimena. Jie yra tikri, kač ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JO8 ŠVENTO PETBO IB POVILO
kyklą iš savo namų.
NELAIME KURŠIŲ
vAi.Tyyiinji atmkmat
DEJOS VALDYBA
teisybė jų pusėj ir ji kada
stebėtas, išbėgo Kreivio vy menų provincijoj.
Pirmininką*
— Joną* L. Pbtnmskas,
Pirmininkas
—
J.
Grabinėtas,
A
MARESE
tis. Kreivys atsišaudydamas Dabar gi ši byla apskri nors paims viršų.'
24 Thomas Park, So. Boston, Mass.
24 Preecott St, Readville, Mass.
IŠĖJO ATSARGON
Vice-Pirmlntakas—Juozas Jackevičius,
Vice-Pirmininkas — JJ MarteKonis,
* Netoli Preilos, tarp Juodties, teisme pasibaigė tuo,
92 Sawyer Av*., Dorcbester, Mass.
140 Bowen St, So. Bastos, Ma**.
Vet. gyd. gen. Įeit. Bu bėgo ir vėliau prisileidęs ar
Prot
RaStfnlnkas — Kazys Rusteika,
Prot
Raštininkas
—
Vintas
Taplanskas,
tės ir Nidos, audrai
kad
redaktorius
tapo
nuteis

Prūdai, Rimšės vai., Bra- 116 Bowen St, So. Boston, Mass.
446 E. 6th St, Soath Boston, Mass.
lota Kauno šauliu rinktinės čiau taip pat smogė peiliu
■Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,
čiant, apvirto laivelis,
tas sumokėti pabaudos 200 slavės apskr.1 Nesenai čia Fln. Raštininkas — if. šeikis,
valdybos garbės pirminin Klykūnui.
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
ųo penki darbininkai
auks. arba mėnesį sėdėti ka siautusi audra padarė kai Kasteriu* — F- GrėsdtB*,
Iždininkas — Vincą* Kaistos,
Klykūnas
tuoj
nuo
kraujo
kas, kaip ištarnavęs pensiją
67 G Street Soath Boeton, Mass.
237 W. Flfth St, So. Boston, Mass.
orėjo persikelti nuo švytulėjime.
Tvarkdarls
Petras GeieMnis,
perbėgimo
nualpo
ir
sudribo
kam
nuostolių.
Audros
me

Maršalka — 3. ZaUėt, '
išėjo atsargon.
14 Vieton St,, South Boston, Mass.
7 WlDfleld St, So. Boston, Mass.
į kranta. Trvs žmonės
bulvėse. Vėliau tik Kreivio
tu važiuojant iš Vydžių vie Draugija iaflrd šustrlnktaraz kas antri) Draugijos susirinkimai bonk kas pirmą
nedčldienf kiekvieno mėnesio 2 vai.
kiekvieno mėnesio Parapi
^ėrė, o du pavyko išgeltarnaitė užgirdo ką tai vaito-'
nam vežime keturiems asme nedčldienį
BEDARBIŲ SKAIČIUS
po pietų. Parapijos salėj, 492 East
jos salėj, 492 E. Seventh St, South
ŽMOGUS SU ŠEŠIAIS
Seventh 8t, So. Boston, Mass.
Boston,
Mass.,
jant ir pranešė, kad \yra ir
nims, perkūnas pritrenkė
PADIDĖJO
PIEŠTAIS
antras nukentėjęs.
Sustreikavus Vilniaus lemt- vežiką ir užmušė arklį.
Tryškiai. Kapų g-vėje gy O Kreivys, lyg atlikęs ko
KUKLUS KULTŪROS
piūvėm apie 400 darbininkų Bičiūnų kaime griaustinis ŠV. JONO EV.B&. Ė
vena pavargėlis S,, kuris kį garbingą darbą, nuėjo iš
ŽIDINYS
tapo atleista nuo darbo ir užmušė vieno ūkininko kar Pirmininkas — Motiejus)YBA
žioba,
žiot
ant dešinės rankos turi šešis simiegoti į daržine, kur ryto
lester, Mass.
»’
^Adakavas (Mažeikių ap.).
tuo būdu bedarbių skaičius vę, šunį ir sudegino kluoną. 36 MtZ Ida' RdJ Dcfr&ertei
Telephone Columbia 5431
pirštus: 4 pirštus
ir
2
nykjaus
dieną
buvo
suimtas.
•
netikėtai padidėjo. Dabar
Viee-Pirmlninkas — J; L. Petrauskas,
am Žemaitijos kampely, v v •
SC1U.
24 Tbomas Pk., Sa Boston, Mass.
“Jei tavo sąžinė būtą gry Prot.
Ruzas palaidotas Upytės įjriskaitoma 2785 registruo
nuo didelio miesto tarp
Raitininkas —Jonas Glfireckls,
5 Thoteaa Park, S<x Boeton, Mass.
na,
tu
nelabai
bijotum
mir

kapinėse
VII.
2f2
d.
Į
laido

ti bedarbiai.
L randasi Adakavo dvaFln. Raitininkas — Matai SHkta,
ĮDOMI PASKAITA
256 E. Ninth St, So, Boston, Mass.
ties/}—T. Akvinietis.
tuves
buvo
atvykęs
Ž.
T.
įtą^ Žiloje senovėje gyvenęs
iždininką* — Andriejus Nsndtianas,
Švėkštia. Čia rugpiūčio 10 D-to direkt p. Bačelis (žmo
885 E. Bondway, 8a Boston, Mass.
i Gervėčiai, Vibi.-Trakų ap.
turtingas ponas Ada
Mtfrialfca — Jonas Zaikts,
d. gimnazijos salėje neseniai nos brolis), kurs tarė pasku
■ . 7 Wlnfield St, So. Boeton, Mas*.
Gal kas mano, kad pas mus
is. Turėjęs jis daug kaBrangija laiko snsfrinklmtis kas trečią
grįžęs iš Amerikos prel. Ma- tinį atsisveikinimo žodį.
jau geriausia tvarka. Deja,
nedėldlcnį kiekvieno mėnesio, 2^ vai
UBunenės ir baudžiauninkų,
ciejauskas skaitė savo para Klykimas nugabentas į, li
po pietų, ParaptfrJ* salėj, 492 E. Tth
to dar nesulaukėme. Bažnvšių dienų pasiliko j
St, So. Boston,. Mate.' A z pijiečiams paskaitą apie lie goninę ir jo sveikata pava
Ai to turtuolio: Gra- tuvių gyvenimą Amerikoje,
KAIP KONSTTPACUA
juje.
nUoe
rūmas su kolonomis, diįmonių r prisirinko labai
PAGIMDO DAUGUI LIGŲ
v
arkas ir vaisinis sodas,
- Konstipadja daro bloga įteka į kiek* k;
daug;. IŠ paskaitos paaiškė
♦iena organą Ir kiekvieną kano dal|.
iėS ha. Alėjas
Ji pagimdo vfr»lntnw pakriktam*, ink
jo, kad gyvenimas Ameriko
stų ar pūslės {degimą, aštrius skaus
kia* lovų įridm**,
mo* nugaroje, bemieges naktis, neteje paskutiniu laiku pablogė pigiatod&L Kreipkitės yp
ktaį* svarumo, spėkos, ar energijos. JI
kai arba
jo. Yra daug bedarbių. Di
susilpnina nervines ir gairinta jėgas
"Gvarantooj
ir pagimdo daugeli šiaip išvengiamu
aigaaMlnlteg. •
delė dalis lietuvių, jei gyve
W
Pas mus gausi
Nuga-Tone greitai sureguliuoja vidu
nimo sąlygos nepagerės, ža
te tikra* eurvgG*
pio* fr nuveikta konstlpacijg. Jis ltvakas plunksna* Ir to kaną nuo »u*irinkn*tu nuodingų atda grįžt į Lietuvą.
pako*. Aplankj- hiatą* Atgaivina Ir sostlrlna nervine*
kft Mns* Naują ir tnuskuiiaea stetenM ir
ir organą*.
--------- laiPo paskaitos buvo išdalyti
./■ Storą LEPĮBFS.
kitę Nuga-Tone tik per teita* dl*n*« Ir
_ tikrai valkuito» fetHher CJo., 84 Chauncy
jąs pamatysite kokis
pakvietimai tiems, kuriems
£as .sveikatos Ir
Ir spėto*
sp*k< atbūdavotoja*
ton, Mass. (Chauncy. St
141 Botren. Su 8*>
. . >r
gerb. prelatas nuo giminių
Saamer Bt ir m netoli Ji* t ra . ..
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visą
ton 8t, arti Jordan-Marth
bei pažįstamų iš Amerikos
vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų '
r*atuv8*, ant kampo Beddavėja* neturi jų steke, papraiyki
atvežė dovanų.
ufsakytl jų <W1 jų* iiaavo dilabe
*• -
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1ĖW YORKE
i

- Didžiajame New Yorke bedar
bių, cenzo skaitlinėmis, yra apie
300,000 žmonių. Tikrenybėje gi jų
yra, galima sakyti, apie 1,000,000.
Nors laikraščiai ir rašo, kad biz
nis gerėja, bet apeinant visas dar
bo gavimui raštines* galima patėmyti, kad jos kaip buvo darbo ieš-

I

visokių dokumentų — references, vo žv. Mykolo lietuvių bažnyčioj.
kurios peržiūrimos ir perkratomos. Sako, apsigyvens Newark, N. J.
•
’
>
'
Trečioji kategorija yra tai apga Linkimę geros laimės jaunavevikų gaujos, kurie plėšia nuo dar džiams.
.

’

bininko paskutinį skatiką neva' le
galiu būdu. Dauguma tokių agen
tų gerą pragyvenimą daro štai ko
kiu būdu.
Susitaria su kokiais
dirbtuvių užvaizdoms-bosais, kad
pastarieji reikalaus darbininkų, o
pirmieji juos rinks ir siųs į dirbkančių žmonių apgultos, taip /ir1 tuvę. Su tokiais darbininkais ėldabar yra. Laikai nesigerina.
giamasi štai kaip. Agentas, paimj_____________ t_______
•_
Dabar fNew Yorke darbą ~gali
^‘.”'‘“7
ir užmokesnį, nuo 5 iki 10 dol.,
gauti tik per gerus draugus ir tai,
jeigu tokių dirbtuvėje darbininkų siunčia žinomon dirbt uvėn ir ten
i duoda jam darbą. Iš pradžių toks
reikia. Nueisi darbo ieškoti į dirb.
*
i
kelias dienas šiaip
tųves, tai pne jų rastinių ištolo 'darbininkas
“
« y
taip padirba, bet antroj savaitėj,
pamatysi, kad “No help wanted”
užvaizdą, kuris gauna komišiną iš
— darbininkų nereikia. Taigi žmoagento, pradeda ieškoti priekabių
neliai ir turi' apgulę visas darbo
pas darbininką ir pabaigoj savai
davimo raštines.
tės taip įgrįsta, kad darbininkas
šiuo laiku New Yorke darbo raš negali pakęsti ir meta darbą. Tuo
tinės yra trijų kategorijų. Pirmo met, užvaizdą ieško naujo darbi
ji, tai valstijos ir miesto darbo ieš ninko ir vėl kartojasi ta pati isto
kojimo raštinės. Jose daugiausia rija. Nors tuo būdu žmonės ir iš
.veikia politika, ar tokie darbai, naudojama ir apie tas prigavystes
kuriuos' darbininkui sunku gauti, jau žino, vienok apspitę tas rašti
>ar tai dėl' Anažo užmokesties, ar nes, laukia, kuomet pasirodys tin
perdaug didelio darbininkų išnau kamas darbas.
dojimo. Čia daugiausia ieško dar
Tai tokios tokelės New Yorke su
bininkų žydai, kurie pagavę “go
jų” į savo įlankas, čiulpia iš jo darbais ir jų gavimu. Kurie ma
visas jo jėgas. Miesto raštinėje nytų važiuoti New Yorkan, tai lai
galima matyti kasdien po porą ir pinigų atsiveža, kitaip sunkiai
tūkstančių, vargšų darbininkų. Jų galės kiek nors pagyventi. Reiš
per dieną pereina, anot pačių raš kia,'naujai atvykusiems darbo nė
tinės vadų, po 10 ir 15 tūkstančių. ra.
Juras
e
Gi darbų surandama vos keliasde
šimtis, kurie pasiunčiami ir kar
tais turi grįžti atgal, nes darbas
jau kitam atiduotas. Taigi čia dar
bas labai sunku gauti.
Valstijos darbo ieškojimo rašti
šios kolonijos lietuvaitės
nė dar prasčiau atrodo. Čia darži
sportininkės organizuojasi prie L.
ninkai susirenka vien, taip sakant,
registruotis.
Užsiregistravę turi Vyčių vietos 67 kp. Jau susiorga
viltį darbą gauti, taigi ir lankosi nizavo merginų sekcija basket-

BAYONNE, N. J.

Bacvinis
A
r

- BROOKLYN, N. Y.
lf ” -

BROOKLYN, N. Y. — Rugsėjo

7_dieną, sekmadieny, Forest Parke

buvo surengta

Vaikelio

Jėzaus

Rengiamas vakaras

Dr-jos skyrius išvažiavimas. Gre

Karalienės' Angelų parapijos
choras rengia savo metinį vakarė
lį, 9 d. lapkričio š..m_ Gerb. var
gonininkas P. A. Dulkė smarkiai
darbuojasi, kad sumokinus choris
tus pasirodyt šį kartą geriausiai.
Bus atvaidinta veikalas “ Kerštin
ga Meilė,” trijuose aktuose trage
dija, iš šeimyniško gyvenimo lie
tuvių Amerikoje. Taip pat bus at
vaidinta linksma komedija “Pirš
lybos” ir šiaip margumynų paįvai
rinimui vakaro.
Todėl maloniai
prašome mylinčius dailę atsilankyAi
tL ,
»
.
.;>

ta šio išvažiavimo — atsirado ir

A

vietos komunistų davatkos su savo

kromeliu.

j

V'

Artėjant vakarui ~ komunistai
pradeda savo “pamaldas,” gar
binti Rusijos “rojaus” “šventuo
sius,” iškeikti viso pasaulio kapi
talistus ir . išplūsti kunigus. Ko
munistų “misijonieriui” Bimbai
baigiant savo “smarkų” pamoks
lą suisrinkusiojas komunistų da
vatkėlėms. ir jau rengiantis prie
“palaiminimo,” atsiranda greta
Bimbos ir prašo balso-—
- •

Kun. Paulonis.
Nuolankiai prašome kitų drau
gijų tą dieną padengimų nerengti.
Bimba pamatęs kunigą šalę saAtsilankykite pas mumis. Jūsų pa vęs — pabalo. Vargšas turbūt
parengimuose ir mes būsime.
manė, kad atėjo priruošti į Rusi
Dramos Komisija jos “dangaus karalystę.” Kun.
Pauloniui pradėjus Bimbą egzami
nuoti, susirenka daugiau žmonių.
Bimbos pareikalauja paaiškinti ar
Marksas buvo darbininkas ir ly
Dailės ir Meno Ratelis savo-Su gus kitiems darbininkams? Jeigu
sirinkime rugsėjo 14-tą nutarė Rusijoj nėra, ponų, o risi darbinin
rengti dainininkams Hofmanui ir kai, tai kaip su Rusijos valdinin
Ar
Tamošaitienei koncertą. Be to, vai kais, komisarais ir Stalinu?
dins “Pražydo nuvytusios gėlės” komisarai lygūs darbininkai ir ly
gų atlyginimą gauna su tais dar
prieš Kalėdas.
Susirinkime priimtas naujas 'na bininkais, kurie turi šventai komi
rys į literatūros skyrių p. Gabrė sarų įsakyųius pildjįti ir juodą

NEVVYORKCITT

darbą atlikti? ir t. t. Bimbą api
nas.
Antradieny, rugsėjo 23 d. šau pila įvairiais paklausimais ir argu
' ŽS ‘ ‘ '
kiamas viešas susirinkimas visų mentais.
<
•
narių ir visuomenės su programa
Bimba Pirtyir paskaitoms visiems veltui, i
Bimba matomai jaučiasi blogoj
'
Kappadėty. Atsistoja ant “benčiaus”
kasdien. Bet darbo kaip nėra taip ball. Įabai (puikiai žaidė pereitą
išpildyti reikalavimtis, bet nesise
nėra. Čia irgi pereina keli tūks sezoną. Šiais metais, sako, turės
ka ir nesusigriebia iš'1 kur pradėti.

dar geresnį tymą, nes turi daugiau

tančiai kasdien.

Kįom

ki gaivilai turi su tomis bedarbių,
miniomis darbo. Jie pasilipę ant
vežimų, išsijuosę keikia šios šalies
tvarką, keikia kapitalistus, buržu
jus. Jų klausyti susirenka gana
daug negavusių darbo žmonių, tai
jų burnojimams pritaria — ploja
rankomis kiekvienam jų duotam
šios šalies valdžios ar valdininkų
komplimentai. Bet tas tik pavir
šutiniai atrodo. Žmonės greit jų
tuos išsireiškimus pamiršta. Išva
da tokia, čia minėtose įstaigose yra sunku darbą gauti.
Antra kategorija, tai profesijonalų ir raštinių darbininkų darbo
ieškojimo raštinės. Čia gausi dar
bo tik gerai apmokėjus. Bet kol
gausi, tai turi pristatyti visą eilę

ko, kad . josios suplieks visus apylinkės basket-ball tymus. Koman
dos vedėja yra! p-lė O. Navickaitė.
Linkėtina pasisekimo.

čienė į Detroit, Mich., Jadzia Šarnackaitė Į Westfield, Mass., Aldo
Rugsėjo 21mą, 11-tą vai. ryte L.
na Purenąs į New York, N. Y., EVyčių 67 kp.. nariai iškilmingai
mila Jogelevičienė į Bridgeport,
“in corpore” eis prie šv. Komuni
Conn., Ieva Kazakevičienė į Phijos. Po tam, turės pusrytį para
ladelphia, Pa.
pijos svetainėje. Pagirtinas ir gra
Į Halifax, Canada
žus darbas mūsų jaunuolių Vyčių
67 kp., rodos, bene didžiausia kp.
Genovaitė Stankiutė į Vendą,
N. J. valstijoje.
Sas., Genia Komisariutė į Toronto,
Ont.,
Sbave Polivnik į Mohtreal,
Apsivedė
Canada, Yankelis Bergeris į MontRozalija Matylė su Kalinausku ;-eal, Keila Shafts į MontreaL
iš Newark, N. J. P-lė Rį M. paei
Rep.
I
na iš Lavrrence, Mass. Šliūbas bu-:

Lietuvos Vyčiai 67 kp.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsipre
numeruodamas

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

PAVASARI"

LIETUVĄ

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį Bauklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus ateities lietuvius.
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
Kaunas, p. d. 88
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ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(Svedish American Line)

'

“
“
“Gripsholm,” Swedish American
Linijos, rugsėjo 1 d. atvyko iš Lie
tuvos šie lietuviai: Jonas Zabotka
Į Easton, Pa., Elzbieta Tupikevi-

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPĖDA

I

(Via Gothenburg')

5 Dfeios Ait Vaskiji*

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ

PER CHERBOtJBG — 6PHRBRBMEN
keliaujant 13 Lietuvos ir |

NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM

LI ETUV£

Ekskursijos vadas p. *J. V. ADOMAITIS,

greičansials garlaivius

Lietuvos Saulių Sąjungos Spaudos Atstovas

išplaukia ii New Yorko SPALIŲ 11 d. V,

BREHČN

DM.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
. S. S. DROTTNINGHOLM. .. .Šeštadienį, Rugsėjo 20
M. & GMPSHOLM........................... šeštadienį, Spalių4
M. 8. KUNGSHOLM..................... šeštadienį, Spalių 11

EUROPA
arba populiariu «k»preeinlu garlaiviu

COLUMBUS

Spalių II išplaukia Lietuvių Ekskursijaį Lietuvą

8. S. DROTTMINGHHOLM......... šeštadienį, Spalių 18
M. 8. GRTPSHOLM............... ‘.šeštadienį, Lapkričio 1

Informacijų klauaklt pint
vietinį agentą arba

J

NOftTH grrman

ų

Dėl platesnių Informacijų kreipkitės pas arCiausj Tamstai agentą arba
bent kurių-musų Lnijo* mėtine. Gauk lietuvių kalboj specialiai atspaustą
cirkulior| apie Liniją. Gaunami pas agentus Ir musų mėtinėje.
RAŠYK:
,

LLOYD

SVEDISH AMERICAN LINE

65 STATĖ STREET
BOSTON, MASS.

10 STATĖ STREET,

.

BOSTON, MASS.
■

/
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pradėti imo •

’f:

apie
klauso ir pradeda .įkalbėti
__
Marksą, bandydama, išrūdyti, kad
Marksas buvęs darbininkas. Iš pu
blikos įvairios replikos. Bimba
nervuojasi. Meta Marksą ir grie
biasi savo paprastos deklamacijos
apie kunigųjįereikalingumą ir Ru
sijos darbininkiškumą. Jis iškrai
po kun. Paulonio mintis ir bando
daryti savotiškas < .išvadas. Kun.
•Paulonis daro pastabas ir reika
lauja laikytis logikos. Bimba rė
kia, kad kunigai nereikalingi, nes
jie nesą darbininkai. Iš publikos
balsai reikalauja, kad Bimba kal
bėtų į dalyką, atsakytų ar komisa
rai yra darbininkai? “Ar redak
torius yra darbininkas?”'Vienas
sušunka. Bimba, susimaišęs, atsa
ko—“Taip.” Rusijoj visi esą dar
bininkai, nes dirbą naudingą dar
bą ir ten darbininkų niekas ne
varžą, nes jie išsirenku valdžią iš
savo tarpo. “Kuriuo būdu?” iš
publikos pasigirsta paklausimas.
Bimba susimaišo. Susigavęs kva
pą — pradeda, aiškinti, kad dar
bininkai dirbtuvėse išrenką atsto
vus į kongresą, kuris paskui išrenkąs valdžią. Artindamasis prie
Bimbos ir balsiai prašo balso —

J. P. Mačiulis.
Bimbos klapčiukai apsupa Ma
čiulį ir reikaluja, kad jis tylėtų.
Mačiulis dar garsiau reikalauja
balso. Gauna. Užima Bimbos vie
tą ir pradeda rėžti sekamas pas
tabas: a) kad Bimba kalbėdamas
apie Rusijos laisves ir valdžios rin
kimus aiškiai melavo, nes ten nėra
laisvės ir nebuvo jokių rinkimų;
b) kad Rusijoj viešpatauja griežščiausia diktatūra tiek valdžioj,
tiek dirbtuvėse — visur turi būt
šventai pildomi komisarų parėdy
mai; c) kad Rusijoj nevalia ki
tokios minties, negu komunistiš
kos, laikraščius išleisti ir kad ten
nevalia išsižioti prieš valdžią arba
jos darbus kritikuoti. Jeigu Troc
kį, kuris išdrįso kitaip pagalvoti,
— ištrėmė, ttai ką bekalbėti apie
paprastus eilinius piliečius ir jų
laisvę. “Tamsta,” j Bimbą sako p.

keiki net šalies Prezidentą ir nie
kas neužkabina. Bet tu ar kas ki
tas lai pabando panašiai pasielgti
Rusijoj, tai — kai šunį tuojaus
sušaudytų!” Toliaus p. Mačiulis
užginčina Bimbos pareiškimą, kad
Rusijoj nesą ponij ir kad ten esą
visi lygūs. Pabrėžia, kad Rusijos
komisarai gyvena tokiuos pat palociuos, kokiuos gyveno caro val
dininkai ir kad Rusijos diktatoriai
turi susikrovę didelius turtus,
kuomet paprasti kaimečiai didelį
skurdą kenčia. Pastebi, kad Ru
sijoj jau yra šaudomi žmonės ir
už tai, kad parduodami savo pre
kes reikalauja auksinių arba si
dabrinių pinigų vietoje popierinių.
Reiškia, auksas ir sidabras komi
sarams reikalingas. Galop p. Ma
čiulis komunistėj apaštalų klausia:
“Jeigu jūs džiaugiatės Rusijos
diktaftira ir ją taip giriate, tai ko
dėl jūs Chicagoj SLA. seime pakė
lėte didžiausią lerma prieš taria
mą prez. Gegužio diktatūrą ir iš
ėję iš seimo atsidūrėte teismuose.se?”
“Jeigu ‘Laisvės’ ir ‘Vil
nies’ redaktoriai yra darbininkai,
tai kodėl turi būt buržujai ir ne
darbininkai ‘Naujienų’ ir ‘Drau?o’ redaktoriai” klausia p. Mačiu
lis.
,

Bimbininkai Nerimauja.

P-Lfi MARGARETA GRIBAITfi iš Cambridge, Mass.
dainuos LDS. XV Seimo koncerte, rugsėjo 23 d. š. m., Municipal Sve- tainėje, So. Boston’e.
kas nekreipia domės, Mačiulis li
pa ant pastovo, Bimbos klapčiukai
sulaiko, neleidžia. Mačiulis pasi
traukia i šoną ir atsistojęs ant suo
lo pradeda kalbėti. Bimbos tarnai
pripuola ir už skvernų nutraukia
Mačiuli žemyn. Publikoj lermas,
karšti ginčai tarp komunistinių ir
lietuviškų-grupių. Kadangi kiton
vieton publiką sukviesti jau buvo
per Vėlus laikas, tai taip ir pasi
baigė dienos programa.
Prie progos tenka pastebėti, kad
tasai tamsių žmonių mulkintojas
ir išnaudotojas komunistinių da-

Komunistų davatkos, matydami,
kad Bimbos pamokslas eina vel
niop, pradeda nerimauti. Bimba li
pa ant stalo “atitaisyti” sugadin
tą biznį. “Draugai, tas ponas
jums daug pasakė (supraskit tei
sybės — Rap.), bet užslėpė vieną
dalyką, būtent, kad jis yra biznie
rius ?— realestatininkas, apgavi
kas!” piktai pradeda “draugas”
Bimba, kuris bando įtikinti klau
sytojus, kad Mačiulis taip kalbė
jęs dėl to, kad Rusijoj tokių biz
nierių /nereikią. Ten tokie ponai
Šiemet linksmą rudeninę Eks
esą turėtų raštininkauti, žmones kursiją Lietuvon per Klaipėdą va
gydyti arba gatves šluoti — rė dovaus niekas kitas kaip Žymiau
kia Bimba visu vieku. “Atsakyk sias Lietuvių Dainininkas Gerb.

vatkų — Bimba — yra nepapras- .

tas begėdis, kuris tų pačių kalusy-fį
tojų akyse drįsta iškraipyti savo.

oponento mintis arba neva pakar
toti oponento žodžius, kurių n?ra

sakęs, ir paskui daryti išvadas, L
kurios nesiriša nei su tema nei su ;
oponento argumentais bei paklau-^
simais. Matyt, kad jis pripratęs
tik su tamsiais “ draugužiais” tų-M
rėti reikalo ir todėl nemoka suV
šviesesniais žmonėmis argumen--;
tuoti, rimtai ir logiškai.
T

SU J. BABRAVIČIUM | LIETUVĄ SPALIŲ MĖNESĮ |

/^-'“kalbėk
apie Rpsi^
i ilausii^."
*
'
. fhtiū
. u-l-.,
jos rinkiiriŪs,’”^'"kitokie balsai

pasigirsta iš publikos. “Gerai, at
sakysiu” — atsiliepia Bimba. Na,
ir kaipo atsakymui Bimba prade
da rėkti, kad Mačiulis melavęs sa
kydamas, kad komunistai išėję iš
Seimo Chieagoje; juos iš ten išme
tę. Taipgi kalbėtojas sakęs, kad
Rusijoj išžudyta bilijonas žmonių,
o Rusijoj iš viso tiek žmonių nėra,
tad ir čia melavęs. Iš publikos bal
sai į Bimbą: “Tu meluoji, nes jis
taip nesakė.” Bimba susimaišęs
— vėl metasi prie kunigų ir baž
nyčių. Bara kunigus, kad jie nesimeldžią (Mat jeigu tuom laiku
kun. Paulonis būtų buvęs bažny
čioje, tai vargšas Bimba nebūtų
patekęs į tokį triubelį).
Bimba
graibos argumentų, plūsta asme
nis, bet nei žodelio apie Rusijos
rinkimus ir komisarų darbininkiš
kumą. Reiškia, prispirtas prie sie
nos Bimba pripažino, kad Rusijos
liaudis kenčia vergiją ir skurdą ir
kad komisarai yra tokie pat ponai,
kokiais buvo caro valdininkai, tik
aršesni darbininkų smaugėjai ir!
laisvės varžytojai.

Į užmetimą, kad Rusija išžudė
mokytus žmones, o dabar bolševi
kai kviečia ekspertus iš kapitalis
tinių šalių, kad pamokytų Rusiją
kaip gyventi, teknikinius, ekono
minius klausimus išrišti, — Bimba
aiškinos, kad tuo būdu išvengiama
Rusijos darbininkų išnaudojimo.
Esą tokiems ponams Rusija užmo
kanti už patarimą ir — lauk iš
Rusijos! Matyt, kad ponui Bimbai
įeįtelpa mintis į galvą, kas būtų
tada kai bolševikai užvaldytų visą
pasaulį ir išžudytų visų kraštų in
teligentiją? Iš kur tąsyk Bimbos
bosai apmokamus patarimus gau
tu?

Neleidžia Kalbėt

Bimba, inatydamas, kad negali
surinkti savo “pamokslo” argu
mentų, baigia savo nepavykusius
“atsakymus” ir lipdamas nuo sta
lo duoda pirmininkui ženklą dis
kusijas uždaryti.
Pirmininkas
skelbia, kad jau pabaiga. Mačiu
Mačiulis, “čia atsistojęs kalbi kas lis sako, kad jis esąs nepatenkin
tik ant seilės užeina ir laisvai S- tas ir reikalauja balso. Pirminiu-

' /7

----- :------

korčių Agentų Ąsosiacijos Amerikoje ir dėlto pasekmės šios Eks- *
kursijos priklauso nuo kiekvieno lietuvio agento ir keleivio išvažiuo. i
Ju^ Babravičius. Ekskursija iš- jaučio spąUų mėnesį. . % v
vyks spalių 18 # 1980 V.l>. m. & '’Tadgi nuoširdžiai prašom
remti, kad si Gerb. Juozo Babrari^
džiuliu populiariu laivu “Fredrik
VIII,” Skandinavų Amerikos Li čiaus nepaprasta Rudeninė Eks- i
nijos iš New Yorko i Klaipėdą per kursija puikiai nusisektų.

L. L. A.A.Aį^

Kopenhageną.

Tuo laiku susidaro daug žmonių
norinčių tai Amerikos bedarbę
lengvai praleist ir pigiai Lietuvoje
pragyvent, tai apsižiūrėt kur ko
kių biznių ar žemės nusipirkimą
arba visą žiemos sezoną linksmai
su savaisiais praleist. Ši Ekskursi
ja tikis smagiai ir linksmai pra
leisti laiką laive, nes gerb. Juozas
Babravičius vadovaus ir prisidės
palinksminti ekskursantus - kelei
vius.
Klaipėdoj Eksknrsiją pasitiks
Šaulių Sąjunga. Ši Ekskursija ren
giama ir paremta Lietuvių Laivą-

IŠRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI

< ■ ..’4<

“Darbininko” name 5 arta
7 gražūs dideli ir šviesta
kambariai. Yra elektra, gasas, maudynės, skalbynėa, <
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl platės- .
nių informacijų kreipkitės ( :
“Darbininko” Adiriinistra- J
eij#
z s
n —

Žymiausio Lietuvių Dainininko

Juozo Babravičiaus
•

♦
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— rengiama —

DIDELE RUDENINE EKSKURSIJA

LIETUVON
Skandinavu Amerikos Linijos
Populiariu ir Dideliu Laivu
/•

“FREDERIK VIII”
Iš New Yorko Spalių 18 d., V.D. 1930 n.

<>

,

Per Kopenhageną

NEVfiLUOKIT — RUOŠKITĖS IŠ ANKSTO!
M

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkite
Pas Savo Agentą Arl>a

‘ . 'į

SCANDINAVIAN - AMERICAN ŪKE
27 Khitehall^treet

248 Washington Street
130 No. La SaUe Street
*

“
~ ‘ City
NevrYork
Boston, Mn. į
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t turėjau ip juo- *
uždirbdami iii 2^ dolerių— kų. Vienas Ch
s inteli- x
kas čia beteriiosis rašinėji gentas redaktorius norėjo
mais į laikraštį, kas čia be- būtinai j>nę ¥ięno mano ragaišįs veltui laiką. '
?
šyto straipsnio prikibti su
skaudžia kritiką o tai dėl to RUOSKDttS MINtTI 9
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sayo pas
Kunigui F. Kemešiui or
ganizuojant susidarė būrelis kad buvo įsitikinęs, kad, ma Dgaš, ilgas jau laikas, kai i
pasiryžėlių ir Dievui pade no raštai esą\kųnigo Kemė mūsų broliai vilniečiai, gar
dant ir plačiai darbinitikų šio raštais. Tik kompozito diniečiai ir suvalkiečiai vel lenkų atgavo, taįgi ir mes
sintie' '■yįrtaųtp Didžiojo
visuomenei pritariant buvo rius Stasys Šimkus vos va ka sunki} okupantų jungą.
LjJ>
padaryta kas reikalinga, kas liojo jį įtikinti kad tai raš Spalių 9-tą dieną sukaks de pav^ęĮį o VįĮnįųs bus mū
tai tikrai yra ne kun. Kemė šimts metų, kąi visas trečda sų’’
jau buvo pribrendę.
7k*^rk>S 5hS..
Gimė L. Į). Sąjunga, o vė šio bet mano. Nes būdamas lis Lietuvos žemių su visais Amerikos lietuviai, mes
liaus ir jos organas “Darbi “Darbininke” jis juos savo jos gyventojais pateko mųsų daįig ęsanie padėję r prie
t■
akimis matė, o mano rašyse amžinųjų priešų nelaisy^l Lietuvos ųeprĮkĮąųsomybės
.
ninkas.”
. .
KUK. Ą1MUIATYS,
atgavimo. Dėjome milijonus
Sunku buvo gimdyti, bet ną jis labai gerai žinojo, nes — tapo lenkų pavergti.
buvęs
tiėtttvoi Steigiamojo Seimo
dar sunkiau augyti dėlto jisai yra pas manę mokinę Spalių 9-tą dieną, 1920 m. dolerių, davėme savo žmo- narys, Krikščionių Demokratų va- :
K<f’- .
kad nebuvo kam. Inteligen sis lietuviškai skaityt ir ra 10 valandą vakare Želigovs mų, sįuntįeme drapanų, žo d&
das jr
ir įžymus literatas. LDS. XV
kio
vedami
galicijonų
hųlišyt.
džių
darėme
viską,
kad-tik
tų bent kiek lruosesnių, tam
Seime, rugsčjo 23 ir 24 dd., skaitys
...
ganerija
ųždayuąi
supkų
apie Katalikų veikimą.
paskaitą
Lietuva būtų laisvą ir nepri
darbui užjaučiančius ir jį į- O kiek tų įvairių kritiki}
iškilmingo-
vei*tinančių radosi kunigų prisėjo “Darbininkui” nu- smūgį lietuvių silpnoms Vil klausoma. įtaigi dabar kuo- Seimas bus pradėtas iškilmingo
mis
šv.
mišiomis
su
adata
arista
Šv, Pet
šv.
Pet-
Eft įmonės greit užmiršta sa- provokacijos. Ir Rusijos So tarpe, bet nelaimei, ne visi kentėti nuo svetimųjų ir niaus gynėjų jėgoms pagro miėt dar tieka pąliųosųoti ti ro lietuvių bažnyčioje, kur gerb.
O?' vo nelaimes. Dar tik dvyli- vietai stropiai rengiasi prie iš jų tinkamai suprato dar nuo saviškių.. Kritiki} bu bė Lietuvos sostinę Viliįį ir kusioji Įaetuyos dątis su jos kun. A. Šmulkštys pasakys turi
ka meti} kai pasibaigė Didy- karo. Jie tur būt sudaro di bo žmonių reikalus ir jų dva- vo labai daug, bet kaip rei nuo tos dienos prasidėjo Vil sostine Vilnium, mes negi ningą pamokslą.
gB-. šis Karas, dar rodos neužgi: džiausią militarinę valstybę šią. Q patįs darbininkai di kia į laikraštį raštus dėt — nijos gyventojų sunkioji užmiršime juos ir paliksime vių mokytojų. Tokių būdų 'A.
Plėšri;™
a™! jį
džiumoje buvo socialistų tai jų ir nėra, ir dairykis vergija.
jo valstvbnj žaizdos, ir mili- Europoj.
lietuviai prievarta verčiami
Vilnius
nuo
senų-senovės
draskytį, nįtiįpti Vytauto
jonai sužeisti?jų primena į- Bet kas svarbiausia, ir spaudos pripumpuoti socia kas rašo. Ikonas Redakto
. s
Lietuvos sostinė. Vilnius Didžiojo kapą, griauti Gedi savo vaikelius leisti lenkų r
vykusią pasauly katastrofą, Vokietija pradėjo grūmoti- listiniai bedieviškojo raugo, rius P. Gudas žiūrėk jau ir
mokyklon', kur yra pašiepia
E —-.o jau vėl leidžiama pa' Visiems žinoma, kad Vokie kurio nusikratyt nežinota iš prašo:—“Susimildamas pa Gedimino įkurtoji Lietuvos mino pilį ?
mą lietuvių feĮba, kur nie
rašyk nors porą skilčių, vi sostinė, ten ilsisi lietuvių Amerikos lietuvi, mūsų kinama viskas kas lietuviš
g&’ skąlų, kad apie 1935 m. į . čiai niekuomet nebuvo ir ne- kurio galo pradėt.
Pasiryžta — pradėta—tai sai neturiu ką dėt../’ ir ra- protėviai, ten Vytauto Di čia niekas nepersekioja, kad ka. Ten prievartos keliu
Vy^s naujas pasaulio karas. bus patenkinti Versaliaus
šąu... O rašau ne redakcijo džiojo kapas, tein Gedimino meg lietuviškai kaltiamė, kad raunam iš maunu sielų lietul?am priežastis — nekuriu traktatų. Tas Dąnzigo kori pusė darbo attikta.
pilįs, ten šv. Kazimiere gra
\
t'
•
■ ’
O^ialstybių nepasitenlrinimas. dorius tai jiems pašinas po Dėl tinkamų daibuotojų je, ne kabinete UŽ stalo, bet bas,
dvasia ir varu bruten Aušres Vartai feįi- statytose .bažnyčiose lietuvis- viSkoji
-• .•5’^3 ■ i į - »
nagu. Numatoma, kad Vo stokos, tarp kitų visų teko ir skiepe palei boilerį — pečių
karna
viskas kas pahokišĮca.
Italija nepatenkinta Verkia mūsų išvadavimo iš len kai Dievą garbiname, kad
kūrendamas
dėlto
kad
savo;
man
imtis
už
plunksnos
ir
kietiją laukia tik progos, bet
Lenkais pavergtų žemių
salio traktatu, sakosi esanti
ki} vergijos.
savo parapijų mokyklose sa- lietuviai kiek jų išgalės- neša
kad toji progą taip jau greit stot ponams redaktoriams į tarnyba iš kurios duoną val
nuskriausta. Ji negavo užJei kadą nors
, 4 mums rūpė- vo vaikelius mokiname, bet kovoja tą lenkišką įidrą, bet
ateitų, apie tai nė viens di pagelbą. To darbo ėmiausi giau buvo svarbiausia.
-lėktinai žemės anoj Adriatiplomatas nesvajoja. Tiesa, tik dėlto kad nebuvo kas ra- Dėlto ir dabar penkiolikos jo Vilnijos atvadavimas, Įąi
* • mes jar gerai atsimename, jų pajėgos nedidelės ir jie >
ko pusėj—Austrijos daly—
šo. O koks mano raštas? Ne metų 'jubhiejų švenčiant šiais Vytauto Didžiojo me kad senoje mūsų tėyynėje, reikalingi mūsų užuojautos z
Vokietija
ekonominiai
atgi

KĮ^tir dažnai svajoja apie pri
Jos pinigai kursuoja nor gražus, gramatiškai silpnas, “Darbininko” skaitytojų la tais, mes privalome tuo kuo kuoinet dar ji buvo rusų pa- jų sunkioje kovoje už šven
gis jungimą tų itah], kurie šian- jo.
'
labiausią susirūpinti, nes ir yėrgta, ten tas viskas buvo
maliai. Ir militariniu. žvilgs viena ką darbinirikam su- bai atsiprašau kad mano
tąsias lietuvių teises.
Eį^ dien priklauso Jugoslavijai
niu gudrūs vokiečiai tur būt prantamas. Nekartą prisiei rąstai nri)Uvo tinkamai ap yytautas Didysis dėjo daug Uždrausta įę tuos laikus at , Taigi- minėdami spalių
B:? ir kuriuos italai vadina Itasugebėjo išlavinti didelę ar davo vienam veik pusę lai dirbti ir tamstos turėjote ne- pastangų kad nuo lenkų pa; simename, kada rusų žanda 9-tą dieną paduokime jiems
IfčS irredenta — pavergtojil
siliųpęąvųs. .Jq ir mįrštąnčio ras iš rankų traukė mąldakmiją po visokių sportų prie kraščio numerio prirašyt. Ži malonumų juos.skaitydami. paskutinis
savo pagalbos ranką,
žodis buvo
Ji taip pat nori būti
.X.
Juk aš ir rašiau tik dėlto
noma,
ĮąĮkraštis
išeidavo
■s?.
danga.
Taigi
nors
Europoj
----- ------>•?
kūne
įiasčs
JUTŲ----IKJ
daug
silpneš^is4iė
kaij
kad
£•<
visi kalba apie taiką, bet
'žodį
. ;
*"Z "
Erkontroliuoti Adriatiką ir
drauge visi rengiasi prie ka- norėdavome bet skaityto rašo, ypač tuomet kaip visi
fe
laisvai skrajoti
po Vidurže•<
ir
Įaik
jsEV*-e
•’ •
ro, ir, žinoma, busimasis ka jams patiko ir prenumeratų jaunesnieji inteligentai bu Sunki buvo Vytauto kova kūs persekiojimo laikąi
Didžiai
Gerbiamam
Fede. minės jūres. Taigi Italija
už. Vilnių, bet * Jįs dideliu daugelis nuo jų bėgome į Su
ras bus daug žiauresnis už skaičius augo, ir turinys šiek vo sumobilizuoti į kara.
racįjos ir Tautos Fondo bu
šnairuoja ant Francijos, kad
Dabar kuomet vra kas ravienytas ' Anaerikos Valsti
tiek gerėjo.
praėjusį.
vusiam pirmininkui Kuni
gį- ši pastaroji nepripažįsta jai
Visi dirbome kaip kas mo šo ir gali' gerais raštais totis ir stiprėt. O “Darbi jas, kąd čia laisviau atsi
Gaila, kad žmonės tarp sa
gui Kazimierui Urbanavi
lygių teisių ant okeano. Itaninkui
”
kad
kodaugiauąia
“
Darbininką
”
užpildyti
tai
kvėpti.
Gi
šiandien
lenkų
kėjome
ir
galėjome.
vęs taip pešasi. Buvo mano
čiui ištiktam didelės nelai
lai labai veisiasi. Ant to
Bepigu rašyt ir gerai ra aš mažai -jkada ir rašau. turėti} skaitytojų ir rašyto- pavergtiems mūsų broliams
ma, kad pastarasis Pasaulio
mės ligoje ir buvusiam Fe
py siauro čebato gyvena apie
Karas panaikins visus ka šyt, tiems žmonėms kurie Kam gi l ifet savo dvylekį jų ir kad visi jųomi būtų dar ąfšiaų negu, mums buvo deracijos Valdybos nariui
40,000,000 žmonių.
Jiems
po rusu, nes Įenkas^yrą biąų- muzikui Aleksandrui Alek
lus, bet kur tau. Dar žmo baigę tam tikrus mokslus, ten kur yfa gerų rašytojų patenkinti.
reikia expansijos — išsiplė- nijos žaizdos neužgijo, o jau ’bet
bet 1mums darbo pelėms, sa užtektinai. 0 prieg tam tai Aš bent laiks nuo laiko šį iųs cinikas, kad pralenkė ir siui ir Jo sūneliui Vytautui
r~—timo. Tam tikslui jie įsigijei tįk žiauriausi rusi} biurokratą.
rengiamasi prie naujų sker vamoksliams rašyt, tai rei nuolatos dirbant savo ir šei bei tą parašysiu
nustojusiems žmonos ir mo
į jo gana plačias kolonijas Afdynių. Čia prisimena gar kėjo drąsos, na, gal ir nacha- mos užlaikymui prie Lietu gerbiamieji ponai redakto Lenkai nieko neduoda lie tinos reiškiame gilios užuo
& rikoj, o kolonijoms palaikysiojo Prancūzų pamokslinin- liškumo. Bet reikalas prie vos uždarbio sunku ir laiko riai bus taip geri mano rašt- tuvių mokyklų užlaikymui ir jautos žodį.
ti reikia laivyno.
patikius bent ištaisę falpįti. lietuvių iėšomią laikomoms
(ko, Fenelono, žodžiai: “Liū vįsku priverčia ir įpratina. rašymui surast.
Am. Liet. R. K. Federacijos
F. V. mokykloms netvirtina lietuKaip pradėjau rašyt lai- Linkiu L. D. S. augt, plė. Francij a gan mandagiai tai nekovoja prieš liūtus, nė
’ Sekretorijatas *
I* ir prietelingai elgiasi su I- tigrai prieš tigrus. Visi ne
Kun. Jonas Balkūnas sijai... Atnaujinti Kristujė... krikščioniškąją riamaįsiais kultūros darbais. Toks susiorganitalija, bet vis tik ginkluoja protingi gyvūnai kovoja tik
civilizaciją vsiumoje ir kiekvienoje ją sudaran zavimas galimas sutelkiant katalikiškąją akciją
^‘Lenkiją ir Jugoslaviją, kad prieš kitoniškos rūšies gy
|įTįUW
ffliM
fEDERACIJOJE
čioje dalyje... Kovoti visais teisingais ir teisė trejopų būdu, būtent, per katalikiškąsias orga
kartais kam atsitikus, tosios vūnus. Tik vienas žmogus,
tais būdais su antikrikšcioniška civilizacija; vi nizacijas, per riktinius žmones ir per spaudą.
valstybes būtu talki nikės. nežiūrint savo proto, elgiasi
(Paskaita Skaityta XX “Federacijos Kongrese, Rugpiūčio sais būdais taisyti iš jos kylančią didelę netvar
^' Graikija, Bulgarija, Serbija taip, kaip nė vienas gyvūnas
'Priešingieji katalikų tikybai gaivalai yra su 1
20 d 1930 m. Newark, N. J.)
ką.. . ” (Pop. Pius X Ėnc. “H firmo pįoposi- sitarę į orgariiząeijas, kurįos visokiomis r“
K--ir
Turkija taip pat niekuo- nėra pasielgęs: kovoj a. pats
<r
to’’).
\
i<r ?
S&. met nesusitaiko ir pasiren- prieš savą.”
monęmis palaiko drausmingumą savų tarpe,I 1
Ar laikraščių propoganda, platiniifias, užra
Federacija tą turėdama omenyje ligi šiol sėkmingai reakcijai neužtenka turėti parapijas;
lĮ^gusios peštis dėl mažiausios
K. šymas ir šelpimas ne katalikiška akcija? Gera
vien tam buvo pasišventusi. Prie visokių gali draugijas nesusirišusiais su kitoms draugijoms katalikiška spauda, turininga raštais, pinčiai
B PENKIOLIKA METŲ skaitoma yra prakilniausias katalikų veikimas. mybių stengėsi parapijas ir draugijas remti, ir kolonijoms. Kad katalikų veikimas-būtų paMokyklų užlaikymas lįųvo jos aktuajiausis klau sekmingesnis reikalingi du dalykai. Gale ir ži?Ąr sekimas laisvamanių veikimo draugijose
simas. Šv. ^ązimiero akademiją. Marijonų ko nyba. Gale ir žinyba apsireiškia organizatyvia- .
bei'į jį reagavimas paskaitomis, brošiūrėliaįs ne
Penkiolikos metų laikotar- galėjo dirbt dieną ir naktį o
legija, Uę^. universitetas, ginmąąijos, viėiiuo^- me kūne. Katalikų veikimas yra tik organizuo
katalikiška akcija ? Auklėjiipas vadų, krikščio .'
•_ . " ‘ . n
. y -.>
iš. . T-i n
’
darbų niekam nebūtų pri
ąųųos, moksleivija — tai Federacijos tų jėgų sąjunga sustiprinimui, išplėtimui, reali-* *
jos, prieęlą
-Penkiolikos metų laikotar- trūkę, ką sakau nepritrūkę, niškos pasauliožiūros supažindinimas yra kata rūpesniai. Jf rėmė įiį|ūrinęs, ėkonopiipės ir zavimųi ir apgynimui katalikybės principų pa*,
47
likų veikimas.
Eiįį’pis ir ilgas ir trumpas — il visvien nebūtu
valiota
nunet
politinę
organizacijas. Krikščionys demo vienąo
vienio ąsmeųS,.šeimynos
asmens, šeimynos ir visuomenes
visuomenės gyvenime.
-vny-:•
Ar
reagavimas
į
klaidas
diskredituojančius
’
gį gąs kuomet į jį veizime iš dirbti.
yra organizuot asai ir daugeriopas vbažnyčios
K
kratai ir Liet. Kat. Moterų Dr. rado Federaci Jis yTą'oį^|#Įbtasą|
Katalikų
bažnyčią,
kovoti
prieš
ręligijinius
į
pusės dar nenuveiktų darbų, Ir “Darbininkas” organi
joje pritarimo ir paramos kadangi šie daugiau autoriteto srityje katalikų veikimas, kurio buk- Ž
statymus ne katalikiška akcija? Fop. Pius
K
trumpas tuomet kaip į-j į zuota kaip tik tuo laiku.
sia darbavosi katalikų reikalais ir pąnaudojoj ščiąųsiąs tęsiąs yra yįsųoinenės sukrikščionini* .
vadina
katalikiškąų
veikimu
“
rūpintis
padaryti
valdžios organus ų^ikiąnti lįtąlikų veikiųią. w
gį?yęizime iš tos pusės kurioje Bepigu dabar yra orgai|i.
.
-B
viešuosius
įstatymus
teisingus
ir
pataisyti
arba
K&uli laikas praėjęs su mūsų zuot arbą vest laikraštį kuo
Dėl to Federacijos dar negalima vadinti polifiFetįerąeijos jėga gali sudaryti ne tįį mūM^S
<’/•'
§ •' r. '-.-Ji < eS "
rH r '72
B^mip nuveiktais taip ir sų met inteligentų, rąšytojų pfi- panaikinti tuos, kurie tokie nėrą.”2 £iek dati- ne organizacija.
centrallnės organizacijos su visomis kuojomis, M
Beleistais, neatliktais, neuž.
kaip grybų. Gana y- nąį katalikų veikimas Įiečfa pplitilęą. . .
ToĮesnįąĮp katalikų veikimui Amerikoje biį- įgįr vį^Įąl^ririgbš^pąŠ^pin^dA^R^O8,pB|^K
k-l • •
rapyiniai kliubai, chorai; sodalicijos bei
Ar kultūrinę misiją remti šaukti susirinki tina yra Federacinį ę -V r»r!’U
^^pįugtais arba su nepavyku- ra tik juos tinkamai išju
>s. Draugijos susijungusios po Federacijąj|i
>VW
-jr y -v
v tijos. Draugi
_
RMais mūsų darbais. O juk dint o laikįąšįFje puikiau mus, raginti aukoti ne katalikiška akcija? Arrūpintis, reikale padėti, tautą kul dvasininkija^ Katamų akcija turi a&jo tikslu vėliava tampa’ veiklesnės, galingesnės, stipres^j^
viską, bent mūsų many- sių rąstų tiį sp^k falpįt ir tymo gerove rūpinti
ė^ų jų gero^,
’. > ;į tykį visuomeninį
‘
— V neatlikome, daugiausia vąliqt(skaityt; o.ąnais “Dar- tūriniai kelti yra katalikų vri^ųpąs.
. _• 4.ni
.v’
v
..
v
f dėl stolįįs laiko.
Žodžiu, “neišmatuojamas yra katalikiško Įtų katalikams Un
hininko” tvėrimosi laikajs,
lorganizi
i
y*'
irt
-.
raugiją atskir
^LiDS. tvėrėsi kaip tik* tuo- didžiojo karo laikais visi
1 tu. Faa
inėkime kiekvie
e
▼vt
7?
v
t
įj.■ >y*X\
4
3
"kuomet
kiekvienas tiek darbais apifiverię "iki' ausį siskai nieko, kas net kokiu būdu tiesioginiai ar (Kai
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Paryžiaus arkivyskupas
kardinolas J. Verdier sako:
“Gerai yra žinoma, kad bur
žuazinė visuomenė nežinojo
V4 •
nuvfcrį.
daugiausiai rupi ne ų^ti
e
orgaųizącijų
pei
į
arba nesistengė duoti šių die
ginaneių darbininkų iįjįįųs’ dąrĮįinįkų ^įtd^Jet
BLAIVI ŠEIMYNA
nų darbui žmoniškų sąlygų,
paremtų teisingumo dėsniais.
rįąųšių įr rey<
Iš viso, jų buvo keturi šei piškpje lietuviškoje blaivio Sugriovus viduramžiais iš flajMsyys
.. 1 "
n*
mynėlėje: r— Mamytė, tėvu je šeimynoje, kurioje visi raugusius darbinikų cechus, peraįį^tąi, kad pavieniai įįe streikai su
.. Įįiąacijg.Yi“
kas, Jonukas ir Onytė. Te- viens kitą myli, klauso, ir iš vienos puses, gars, elektra, dąrįųįįnfcąi gąlėtų jį pasek tikslais
giiftpjenėje
piitiįi-į^įo
ir ggvukas, lėtas, darbštus maža viens kitam kuogeriausia mašinos, iš kitos pusės, sukė ti, ii darbininkų įątotynĮįądažpi^psiąi baigia
kalbis, sunkiai dieną dirb linki ir padeda. Tokioje šei lė darbininkų tarpe tikrą re vyąį^ fjąr peį^l^ią f įąį|į HH90S
davo kaipo mašinistas ir už mynėlėje Dievas karaliauja, voliuciją. Tos naujos sąlygos ar į^ĮĮmą jpąĮ&tĮ tuos neįeį- si darbįnūikjj yrafeįmžjįftįU,
n^Htoisms jųl įflrj lydi dar didesnis dąrtidirbdavo gan gerą užmokes laimina ją ir suteikia išga sudarė darbininkams nepa
nintal vargas
‘
tį, užlaikyti tą mažą šeimy nymui reikalingų malonių. kenčiamą būklę. Visuomene Afgąlįiną atsisakyti nuo įeįPetras J. Rakauskai gi šiuo klausimų visai nesi sėtų savo reikalavimui Tai
nėlę.
(Mar. Kolegija) '! rūpino, įokįu būdu sulig negąĮįmas dalykas. Visus fe
Motutė visiškai kitokia
~
griežto popiežiaus Leono try sės" yįį .syenfe
negu tėvelis. Ji už abudu at
liktojo pasakymo: žemesnės
kalba; kaip ir tėvelis, ji
PRANEŠIMAS
klasės daugumoje neužtar žmogaus šventos teises butų
darbšti ir rūpestinga nami
.
patenkintos. Ir jeigu tas tie
niais reikalais: ji širdingai Šiuonū pranešu Bostono Apskri nautai vargsta ir skursta
atlikdavo motinos prieder čio L. R. K. S. A. pavieniams na ir kur — nežymus skaičius sa, ką mes sakoine, kad dar Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino rodagua
lamas literatūros, mokslo, visueštenii
riams aęba 222 kuopoms, kad mū
mes. Atsidavusi savo na sų. suvažiavimas įvyks, rugsėjo 21 turtingųjų uždeda vergišką bininkai, negali apginti savo ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas
mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
mams ir vaikams, ji nuolat dienų, Šv. Kazimiero parapijos jungą minioms proletarų,” šventų teisių nei žmonišku rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam
darbininkai turi teisę išeiti iš mu, nei įstatymdavystės ke
atlikdavo savo darbą virtu bažnytinėj salėj, 12 jCąssnnir
Westfieid, Mass. Anksčiau nebu to neužtarnauto skurdo ir liu, tąi darbininkai griebia
vėje ir per dieną atrasdavo
vo galima pranešti, bet kas kų nokokį užsiėmimą: ‘kartais ri tai ir trumpu laiku surengia. ; numesti tą vergišką jungą. si streiko ir tas jų streikas
drabužius taisydavo, mazgo Šis suvažiavimas yra svarbus, Bet kas ręfkia daryti? Jie yra pilnai pateisinanmas.”
davo; kambarius valydavo. todėl meldžiu gerbiamą kuopą val negąįi šauktis į darbininkų Taip žymus bažnyčios ir kri
įstatimdavystės organus, nes kščionybės atstovas atsilie
Bedirbant, dažnai sau užsi- dybų pasirūpintiir pribūti. r
Apskr.
rašt.J. M. Y.• visai darbininkų įstatimda pia apie darbinikų streikų
traukdao kokią giesmelę ar
vystės dar nebuvo, kuri‘ tik *teisę.
Kardinolas
Verdier ydainą, arba su savim kalbė
£**'*’ '■ • 5
- ■
ra
didelis
darbo
žmonių
priedabar
dar
pradeda
vystytis.
davo. Darbas, kurio nė va
Bet ir dabar nėra pakanka tėlis, kuris laibai daug pade
landėlei neapleisdavo, dai
ma, kad galėtų apimti visus da 'krikščioniškoms darbi
nos ir kalbos netrukdė. Abu
darbininkų reikalus. Kariais ninkų organizacijoms.
jos veidu raukšlėti,' sudžiū
. visai nėra galimybes pašalin Šiuose kardinolo Verdier
vę. Plaukai žili, bet visai
ti tam tikrus neteisingumus nurodytuose rėmuose darbineišreiškia nei darbo didu
■
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mo, nei gyvenimo sunkumo.
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viskas gerai. Žnąopės turi ii;
duonos ir pašaro. Gyvuliai
visur gražūs. Kiaulių tur
prisiauginę daug, Karvių
taip pat.
Pieninių naujų
manoma trumpu laiku įsteįgt dar ĮO. O įš pieno ir
kiaulių, dabartinių laiku,
daugiausia pinigo ir pada
romaį nes eksportuojama į
užsienius sviestos įr bekonai,
Šiaip jayų kainps Lietuvoje
žemos. Visai kaip prieš di
dįjį karą būdavo.
—
**

-Į-

*

**

primėtoma kad jie
darbiauj a su plečkaithį|
kais! Darbo Federaci^o^įj
dai iš Kauno ištremti.
ninku Sąjunga ekonomių^
privesta prie bankroto J
paiįįų nuomone esą tąi pądj
ryta tyčia “ Lietūkio’?ųai
dai. Katalikų koperąįy^i
taip pat privesti prie
kroto. Visais būdais stitoi
namu tautininkų ekonotn
•• • •
nes įstaigos.
.

-

Kol tautininkai yra ir hs
valdžioj ą rodĮos kad tofp j
turi būt, bet jei jie ka^ ^

Šiais metais vištų, ančių
džios netektų, tai gįrdėtką
ir žąsų irgi auginama dau jiems daugiau ir rimtesiH
giau nė kaip pernai.
bylų būtų iškelta nė kaip i
Soduose obuolių labai daug kėlė ir kelia opozicijos lyd
ir giriose grybų dygsta tiek riams ir organizačijOių
kad seni žmonės neatmena Kalbama kad mažai jų ‘H^j
kuomet jų tiek daug buvo. nesųsbdytų į kalėjimus,' ?
Bet pįnigų žmonėse yrą žįųoma kad kęstos ne ko]
neperdaugiausia. Daug labąi patarėjas, galimą sušilau]
suėda išlaidų parėdai, apa visko. Dėlto tautininką^
mano valdžios vadeles faiįfe
vas ir gyvenimas! Prageria
ma vien ant degtinės dau tol kol tik valios.
giau kaip po milijoną litų į įstatymus leist tokius
jiems valdymą sustipriiji
metus, o kur alus ir kiti gėj
Įš buvusių partijų lytį®!
runai?
'
tai tur būt vienam tįk jįd
Bet bendrai imant dabar M. Krupavičiui iki šiol ni
Lietuvoje žmppės kas met kas nieko negalėjo ųžnae
geriau gyveųa. Namus gra Nęt liaudininkai įr tie saį;
žesnius ir patogesnius stato kad Krupavičius teisingas i
si, geresnius gyvulius augi energingas lyderis, jie gąįą
••

* • •
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ĮVYKS

Dainuos didžiulis Šv. Petro pa
rapijos choras, p. M. Karbauskui
vadovaujant. Duetai: A. Krušas ir
M. Mazgalienė iš Montello, Mass.
dainuos keletą dainelių. Jiedu dai
nuos ir solo. J. Antanėlis ir A.
Baltrušiūnas, vietiniai. P-lės M.
Gribaitė, A. StoškiutS iš Woreester ir Meškauskaitė dainuos solo.

Atvažiuojanti svetimtau
čiai sako kad Lietuva ekono
miniai geriau stovi už Len
kiją ir už Latviją ir Lietuvo
je esą viskas daug pigiau nė
kaip pas jos kaimynus. Dar
bo žmonėms šiemet pragyve
nimas irgi lengvesnis, nes ir
valgis ir medžiagą Žymiai at
pigo-

P-lė O. Katkauskaitž, Lietuvos 0peros artistė, daug kartų daina

vus per radio ir didesniuose mūsų
parengimuose ir kitataučių koncer
tuose, dainuos kelioliką mūsų liau
dies dainelių ir operetiškų veika
lų. Ji gal būt yra vienintčle lietu
vaite kontralto dainininkė Ameri
koje. Sekmadieniais ji gieda šv.
Juozapo Katedroje, Hartford, Ct.
•

.r®

kandidatūrą kad ir į VųiČ

maro vietą remi. Bet pa
Krupavičius dirba ir tyli,
rodos niekur nesikiša.!. A
eivyskupas jam paskyrė ė
tas pačias pareigas kuriąs s
niau e jo — tai yra būt Sj
Vaikai einą mokslus, pa- cščionių Demokratų1 Parį
liuosuotieji valdininkai ieš jos vadu ir tą partiją
ko užsiėmimo koperatyvuo- rinti.
Xse, pramonėje ir prekyboje...
Šalies kultūra ir gerbūvis au
ga. Jei keletą metų karo ne
būtų Lietuva gal ir susily
gintų su vakanj kaimynais.
Jonas Liūtas! U.' S. Lil

PARTIJŲ DALYKAI
Buvo šnekų kad Tautinin-

kai derybas veda su krikščio-

•

Taigi šis koncertas bus pirmas
šiam? sezone. Programas įvairus it
turiningas. Verta pasiklausyti.

nimįs demokratais.

dos

iš

gana

Dęt, ro

jos atstovas visai Lietų?
turi gražiausi ofisą Kaune
gražiai patarnaują tiem, j
rie važiuoja į Ameriką.Gį
biamas p. Liūtas deda vk
pastangas, kad pasažier
greitai atvažiuotų į Amen
ir visuomet mėgina siųsti 1
vo lietuvius ant didžiųjų^
vų arba ant laivo Geoi
Washington. Laivas ęteoi
Washington yra vienas iįj
riaušių laivių nes tą laivą!
rėse nesupa. Per jopasįdl
bavimą šįmtąį UetuvįųJ
atvažiavę į Amerika.

patikimų šalti

nių, žinau kad tokių derybų

Bilietų kainos; 50c, 75c. ir $1.00Jų galinta gauti pas LDS. T kp.
narius, p. K. Šidlausko aptiekoj
ir “Darbininko” administracijoj.

nebuvo ir nėra.

Tautininkai
TO

mano persitvąrkyt, apsįdirbt

su yoldemariuinkais, su “vil
kais!! įr su visais opozicijo-

vakariene

pieriais,

Trečiadieny, rugsėjo 24 d., 1930
įvyks delegatų pagerbimui vaka
rienė, Parapijos Svetainėj, 492 E.

ir valdyt

patįs vieni.

Petras

Lietuvą

Nė krikščionys

demokratai, nė liaudininkai

bemano jiems

7th St., So. Boston, Mass. Pradžia
7:30 vai. vakare. Bus it progra
mas: dainų, kalbų ir muzikos. Bi
lietų kaiĮa $1.00. Jų galima gauti

mokratybės

nusileisti <įe-

principuose

^vį^i r^jiįįį sąjo.

męs žiūrėdavo į sąvo didelį,
drūtą tėvelį.

•••, •

ja ir geriau pavalgo. Gal
kad ir lengviau dirba — nes
veik viską, dirba mašinomis,
jau net ir verpimas ir audi
mas naminiu būdų išeina iš
mados, viskam steigiama fa
brikėliai.

j

Po vakarienės mainytė nu
ima lėkštes nuo stalo ir sumazgoja jas, Onytei pagelbstint. Pabaigus, užsiima mez
gimu arba siuvinėjimu. Tė
vukas užsikūręs pypkę skai
tydavo “Darbininką” arba
'“Draugą;” savo kertelėje
vakarėlį praleidžia skaity
mu. Jonukas pasiėmęs knyo, o kartais!
smakrą *parč-'
kumšti

tilt**-/ ?

na, gražesniais rūbais nešio

la^ė gražių ir greit augan-r

čių vaikelių: Jonuko ir 0nytės. Abudu ėjo į mokyklą
ir - neblogus laipsnius užsi
pelnydavo. Parėję, pagelbė
davo mamytei savo mažais
darbeliais. .Jonukas pelenus
išnešdavo, malkų sukapoda
vo' ir rytdienai atnešdavo.
Pabaigęs darbelį vis pirm
išeisiant žaistų, paklausda
vo: “Ar nereik ko daugiau
padaryt?”
Onytė padeda vakarienę
gamyt: bulves nuskuta, lėk
štes sumazgoja ir abelnai
viską, ką mergiška ranka ga
li paveikt. Vaikeliai išgirdę
tėvuko pareinančio žings
nius ant laiptų, pameta sa
vo užsiėmimus ir tekini bė
ga pasitikt, linksmai jį svei
kindami: — “Labą vakarą,!
tėveli!” — arba tam pana
šiai. Juodu džiaugias pama
tę tėvelį, nes žinojo kad per Į
ištisą dieną jis sunkiai ir pa
vojingai dirbo. Sulaukę tė-1
velį jie palengvina jo kojas,
nųaudami sunkius darbinius
batus.

Lietuvoje šiemet

Derlius

labai geras'ir suvalyta veik

R j“* “«!«<»«
skaitosi.
Socialdemokrs&«
!

cialdemokratai,

viršuj paminėtose vietose. .

ir

So

ūkiųipkų

Sąjunga ir Darbo Federaci-

Šitaip yra kiekvienoje ty-

I

fiui. tor
Waahingtonj>

1'3
.
“man Liudvikas Čyras ir Antanina
Grinevičiūtė. Pabroliais buvo Jnozafina Grinevičiūtė jaunosios sesu
ĮBįjjasi piknikų sezonas, bet jų tė ir Raimundas Kaminskas.
Antroji pora, tai Juozapas Alek
■i^fienu iš sėkmingiausių galisandravičius
su Adele Jaroševičiųgskaityti Moterų Sąjungos
Nk, Maine.ir N. H. valstijų Ap- te, Jiems patarriavo Jonas Jaroše
$Bo išvažiavimą, kuris įvyko vičius ir. Ona.Kirmavičiutė.
Laimingos-ir gražios ateities
jpiūčio 24, Maironio Darže.
jaunosiom
porelėm!
B^r visuomet, sąjungietės su

ltingai vesdamos savo reikalus,
Labdarybės Draugija
sočia įvairių pramogų ir pasiRugsėjo 15, 7:30 vai. vakare įtsminimfl ir tuomi užganėdina
vyko viršminėtos draugijos susi
mes ir sau pelno pasidaro.
rinkimas. Kadangi šiame susirin
Paip ir Šiuo atveju, Apskričio kime buvo galutinai sudaryti plaįpos pačios dalyvavo išvažiavi- •nai dėl įvykstančios Gėlių Dienos
prisidėjo darbu ir dovanomis — rugsėjo 20, tad ir narių ir pri
jĮnėjimui. Pribuvo ąąjungiečių tarėjų susirinko arti šimtas, Po
jį tolimosios Nashua, N. H. kuo- gabia vadovyste pirm. Vinco BlaJįitsiveždamos gražių dalykėlių vecko, susirinkimas ėjo gražioj
Įm ėjimui; neatsiliko nei Bos- tvarkoj. Išrinkta sekanti asmenys
p, nei didžiulė Lawrenco kuo- kaipo kapitonai, kurie pasidalys
£ Iš visų Apskričio kuopų su- miestą į distriktus ir tvarkys savo
tžnės darbuotės, liks, kaip gir- distrikto darbininkus — aukų ringražaus pelno.
kėjus: M. Alivošius, J. Gudzevičius, K. JKazilaitis, J. Grigas, J.
Paskutinis piknikas
Svirskas, V. Rimša, p. Pupka ir J.
•ries uždarymą Maironio Daržo Reinikis.
iomet įvyksta paskutinis pikniŠiame susirinkime surinkta ir iš
į'kurį suruošia visos draugijos, iždo paaukota $10 sušelpiinui vie
■ios yra turėję išvažiavimus toj nos našlės ir jos mažų vaikučių.
kri.- -Toks sudėtinis piknikas i- Radosi ir kita ypata pašalpos rei
(o rugsėjo/14-tą. Dėl neaiškaus kalaujanti, bet atidėtas dalykas
p'neperddugiausiai tesusirinko
iki penktadienio, kad davus progą
jnių, tad sunku spręsti kiek ištirti padėti.
.
• < ąo liks. x
E? ■
Sutvirtinimo Sakramentas
Qek teko sužinoti, sekančios
'* *.
7
ngijos dalyvavo šiame išvažiaTrečiadienio vakare, rugsėjo 17<
įei^LRKA. 41 kp., LDS. kp.,
septintoj valandoj įvyko didi ir
-Vardo Marijos dr-ja, Moterų, brangi šventė šv. Kazimiero , baž
gos 5 kp., Šv. Petronėlės dr-ja, nyčioje. Tą vakarą J. M. Springį Onos dr-ja ir Pilnųjų Blaivi- fieldo vyskupas M. O’Leary sutei
kų kuopa.
kė Sutvirtinimo Sakramentą dėl
600 šios parapijos asmenų. Pa
; Rv. Vardo Marijos Dr-ja
mokslą, iškilmėms pritaikintą pa
'įršminėta draugija, viena iš di- sakė kun. Pijus Jpraitis iš Athol,
jjų bažnytinių organizacijų Mass.
įžymėjusi savo uolia darbuote
Ketvirtadienyje, panašios iškil
nyčios reikalams. Šį sekmadieįrĄgsęjo 14-tą gražioj tvarkoj mės įvyko ir Aušros Vartų para”m-eorpore prie SvenčiaU- lilfoi.•• ..... *’ .2 • ..-r.-j- fr*

•

Nežinia, 'ar draugijos rūpesčiu
mis išpuoštas altorius, ar kieito rūpestingos rankos tvarkotaČiaus labai gražu įspūdi daj Įspūdingas pamokslas
'ą pačią dieną, nors buvo virštėtos draugijos specialė šventė,
lauš iš priežasties besiartinanC Gėlių Dienos, gerb. klebonas
L A. Petraitis, vieton skirti pa
kalą išimtinai Šv. Vardo Maridr-jai pavedė jį išdėstymui GėDiėnos reikšmės.
ieniai beteko girdėti tokį n uo
lų paraginimą dėtis prie labdago darbo, tokio aiškaus ir nuo
maus išdėstymo dalyko, kad tikgalima sakyti, tik tas nesupraJ*
r neatjautė tos nuoširdžios kalt kuriam širdis yra atšalus, kun yra svetimi tie žodžiai: Myartimą savo, kaipo pats save,
ku, kad Labdaringa Draugija,
i nuoširdų prietelių asmenyje
b. kun. A. Petraičio.
r.

•jų;

Vestuvės
pantis vasarai, didėja ir veskaičius. Taip pirmadienygsėjo 15-tą, šv. Kazimiero
šioj įstojo moterystės luo-

Pradėjimas šio minernliško

■ šaltinio suteikė namuose stebė-

I tinus

rezultatus pagydyme ReB matizmo. Gaso, skausmų viduI riuose, Diabetes, Eczma. NenriB tis ir daug kitų ligų. Health
Sfl Ore nėra vaistai bet tyras gam-

Sutaisytas
—
savo namuose. Parduodama su
kslu kad pinigai gražinami jeigu nepatenkintas,
tl platesniu infptmacijų adresuokit PACIFIC
—

.. > -

Ne vien lietuviai parapijiečiai
teiraujasi apie gerbiamo Tėvelio
Urbonavičiaus sveikatą, bet ir sve
timtaučiai reiškia užuojautą. Vie
linio' (Amer.) laikraščio pereitos
savatės
laidoj
tilpo
sekantis
straipsnis, bendros apžvalgos sky

.

Girios Duktė

f

Iš Lietuvos jaunimas

Šiuo tarpu daug yra iš Lietuvos
atvykusio jaunimo, bet jų gyveni
mas kol kas nepiivydėtihas. Di
džiuma jų neturi darbo, ir nuo
bendro čionykščio veikimo labai
riuje: ‘ ‘ Kun. Kazimierui1 Urbona nuošaliai IaikofitTraeangūs.
vičių, klebonui šv. Jurgio R. K.
Džiaugiasi
Gėlių Diena
bažnyčios (lietuvių), South Nar• Lietuviai pus-ūkininkai šįmet tu
Penktadienio vakare 7-tą valan ivood’e, aš reiškiu sveikinimus ir
ri labai, gerą vaisių derlių, net ša
dą bus susirinkimas Labdarybės geriausias linkėjimus greit pakos nulinkę:
Draugijos aukų rinkėjų ir kapito sveikfi.
nų, kad susitvarkius dėl rytojaus
“Paprastas žmogus, geras drau
dienos darbo. Rinkikų yra arti du
gas, aukšto typo lietuvis, pavyz
šimtai. Kaip nuo kapitonų suma
dingas kunigas, ir pasišventęs.klenumo, taip ir nuo'aukų rinkėjij
bonas, jis simbolizuoja kas geriau
priklausys Tag Dav pasisekimas,
sio jo tautybėje ir tikėjime. Yra
bet jie be visuomenės pritarimo ir
Rūgs. 4 d. mirė Antanas Stanišdaug žmonių, ne jo parapijiečių,
kis. Palaidotas 8 d. rugsėjo šv.
pagelbos, aišku, kad nedaug tega-,
kurie džiaugiasi jo bažnytinėmis
Kryžiaus kapuose. Velionis palai
lesnuveikti.
apeigomis.
dotas su bažnytinėmis pamaldomis
Katekizmo pamokos
“Jisai turėjo labai svarbią ope
iš šv. Andriejaus bažnyčios. Mišias
raciją ir yra labai susirgęs, bet jo
Šv. Kazimiero parapijoj rugsėjo
laikė kun. Čepnkaįtis, kun. Zim-'
pagijimas yra užtikrintas.
Nors
19 ir 20 prasidės viešųjų mokyklų
blis ir kun. Paukštė.
Pastarasis
nelabai yra pažįstamas miestelyje
vaikų prirengimas prie pirmosios
pasakė pritaikintą pamokslą. Akaip kiti kunigai, bet jis yra myli
komunijos, ir abelnos katekizmo
pie 200 žmonių palydėjo į kapus.
mas dėl jo ramaus ir paprasto bū
pamokos.2 Lietuviai katalikai ne
A. a. Antanui mirus, ta liūdna
turėtų praleisti tos progos suteik do.”
žinia greit pasklido tarp lietuvių,
ti savo vaikeliams gerą katalikiš
Kleboną aplankė
nes Antanas ’ buvo doras ir visų
ką išauklėjimą ateities gyvenimui,
Pereitą sekmadienį gerb. klebo mylimas žmogus. Priklausė prie
ir progą aiškiau pažinti savo tikė
ną ligonbutyje aplankė parapijos LDS: 103 kp. ir kitų katalikiškų
jimą.
vargoninkas V. J. Stasevičius, pa draugijų. Jis platino ir visokiais
Mokytojaus vietos kunigai ir se
nelės Cecilija ir Darata Stasevi- būdais rėmė katalikišką spaudą.
selės Kazimierietės.
čiutės, Veronika Dalaliutė, Alek Lai ilsisi ramybėje.
sa Kasparaitė, Apolionė Stašaitė ir
Laidojo graborius A. F. Stan
p. K Savilionis. Visi Įteikė savo kus.
namiškių linkėjimus.

PACIFIC HEALTH ORE
H

WORCESTER, Mass. — Atver
kime širdis vargstantiems, įsakė
Didysis vargstančiųjų Globėjas. Ir
skamba per amžius Jo žodžiai pa
liesdami žmonijos širdį. Ir tas Jo
žodžių atgarsis aidėja ir worcesteriečių širdyse, todėl tai šį šeštadie
nį — rugsėjo 20 — įvyksta Gėlių
Diena, ruošiama AVorcesterio Lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos
Labdarybės Draugijos. —
Ta Gėlių Diena, arba paprastai
vadinama Ta g Dav, duoda progą
nevien lietuviams, bet ir svetim
taučiams prisidėti prie krikščioniš
ko ir prakilnaus labdarybės dar
bo. Vienok tas darbas privalo ypatingai rūpėti lietuviams, nes čia
yra savo ir savųjų reikalas.
Jei nematome savo apylinkėj
vargstančiųjų ir badaujančių, ne
manykime, kad bado šmėkla ne
slankioja mūši) tarpe. Tik pasidai
rykime, d rasime, kad vargo ir ba
do šmėklos tai kasdieninis svečias
daugelio mūsų brolių lietuvių na
muose ; rasime daugelį ligų, senat
vės ir bedarbės suspaustų, kurie
nežino iš kur ims kąsnį duonos ry
tojaus dienai sau ir savo kūdi
PONIA M. MAZGALIENĖ, iš Montello, Mass.,
kiams.
veteranė dainininke dainuos solo ir duetą su A. Kruša LDS. šeiminia
Broliai ir sesutės! įeikime į tri
me koncerte. .
vargstančiųjų padėtį,' atminkime
kad išmaldos duona yra karčiom
ašarom laistoma, tad nemanykime,
Studentai
ka ddėl kokio ten lengvo pragyve
Daug vietinės lietuvių jaunuo nimo jie kreipiasi šiandien į mus
Nuotrupos
menės lanko šiaisjmetais aukštesnę pagelbės melsdami. Ne, broliai! ne
■
- '
‘
/-.
Karštai vasarėlei praėjus, rude- mokyklą. Pereitais metais taip iš pertekliaus, bet skaudaus vargo
nio vėsesniam orui užstojus visi pat buvo suminėta, kurie lanko u- prispausti šiandien jie tiesia ran
pasilsėję grdiebiasi darbo. Su šiuo niversitetus bei kitas specialias kas į mus prašydami pagelbos.
Todėl broliai worcesteriečiai, pa
mėnesiu manau ir mūsų kolonijos mokyklas, be tų, šiemet dar įstojo
į
Eseter
Academy
Jonas
Čiubetas,
klausykime
to tylaus sąžinės balso,
veikėjai-korespondentai atgįs ir
o
į
Norfolk
County
Agricultural
ir atverkime širdis toj Gėlių Die
savo
plunksnas
paleis
į darbą. Tad
J
*
School
Juozas
Sitais.
Yra
ir
dau

noje, aukokime sulig išgalės, ar
štai dėl laimės!
giau naujų studentų, bet kur jie daug, ar maža, bet aukokime!
Gerbiamu klebonu susirūpinę
mokysis dar nesužinota.

W tiškas mineralas.

rBALTH ORE CO^ 4329 Broadway, New York

įba vietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366
rfoadway, South Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.

O. BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 28 d., tuoj po sumos įvyks LDS, 10 kuopos susirinkimas.
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletu svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri
rašyti.
Valdyba

WATERBtlRY?CONN.
NEW BRITAIN, CONN.
Rugsėjo 28, 1 vai. po pietų p
LDS.
36 kp. susirinkimas įvyks
' vks LDS. 5 kubpos susirinkimas
senos mokyklos kambary, Con- sekmadieny, rugsėjo 21 d. š. m.
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų
visi nariai ir bent po, vieną naują
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki brangios organizacijos.
Nepamirškite užsimokėti duok
mas įvyks rugsėjo 26 d., 6:30 va
Valdyba
kare, Karalienės Angelų parapijos les.
svetainėj, kampas Robling ir So.
4th gatvių.
PROVIDENCE, R. L
Taigi malonėkite visi' susirinkti
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
ir užsimokėti dųokTes kurie esate
mas
įvyks sekmadieny, rugsėjo 21,
skolingi. Nepamirškite ir naujų
narių atsivesti prirašyti prie mūsų tU0J P° sumos, bažnytinėj svetaibrangios organizacijos.
* Qėj- Svarbu, kad visi šiame susiKviečia Valdyba ‘ rinkime dalyvautj' ir užsimokėtų
, "J

DAYTON, OHIO,
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks
sekmadiepyj rugsėjo-28 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.
Kuopos rašt. Z. Gudelis

DETROIT, MICH.
LD$. 72 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, rugsėjo 21, tuoj po
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą. , _
•

LAtfRENCE, MASS.
Parapijonys nekantriai laukia

bažnyčios- pašventinimo iškilmių,

"kurios įvyks spalių 13 d. 10 vai.
lyte. Skaito dienas, sekmadienius
— kiek da reikės eiti į sklepelį pamaldosna. Tarytum ir kitos kal
Užbaigtuvės
bos nebėra.' Visur visi šneka apie
Labdarių dr-jos ir jos rėmėjų
naująją bažnyčią ir gėrisi jos gro
draugijų
,-v bendra gegužinė buvo 14 že,
'0' *;«r
v i., •*
jLabdarq|^?įŲ*e.Po piejietos
Draugija
tų oras išsiblaivė iP’žmohių atsilan
kė pusėtinas būrys. Čia paduodu
Tai merginų bei moterų pašaipū
visų darbininkų vardus kurie dar nė draugija. Skaitlinga nariais,
bavosi vardan savo, draugijų: kilni gerais darbais. Yra aukavu
Labdaringos — A. Lukoševičienė, sios bažnyčios statybai pirmiau ir
P. Lengvinas, K. Senukus, J. Jur dabar nutarė įtaisyti dvi gražias
kevičius, M. Jurkevičius, Jr.; Šv. angelų stovylas dėl švęsto van
Petronėlės dr-jos — R. Bačkaus- dens ir f risidėti auka dėl grotelių.
kienė, M. Anuašuskienė, J. Saba
Choras
liauskienė ; Šv. Onos dr. — O. LanParapijos choras vadovaujant
džiuvienė, M. Ščiukienė, F. Kandratavičienė; Šv. Marijos Vardo vargoninkei p-lei A. Piniutei pasidr. — M. Baleienė, P. Bačinskie- rįžo surinkti-suaukoti bent,’ !$300
nė; Blaivninkų — J*. Mankus, P. dėl subudavojimo vargonų. Jau
darbas atliktas. Vargonai nėr diBanienė; Mot. Sąjutigos 5 kp.
O: Matukaitienė, A. Parulauskienė, įdėli, bet balsai gana švelnūs. Ir

Per pereitas keturias vasaras ji
darbavosi prie Balch mokyklos
žaismavietės.
'
t Onytė taip pat yra gerai žino
ma. tarp lietuvių, nes jaurtesnė bū
dama atsižymėjo deklamacijomis,
dainavimu, šokiais, ir bendrame
katalikų veikime. Taipgi buvo L.
Vyčių Naujos Anglijos Apskrities
Raštininkė.
Linkėtina, kad p-lė Viesulaitė
neužmirštų lietuvių ir parašytų sa
vo įspūdžius iš Porto Rieo’s į

“Darbininką” ir į “Vyti.**
. /U

r-

i’

£

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp, mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 21 d., tuoj po
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines
mokestis. Taipgi atsiveskite savo
draugus ir drauges prirašyti prie
šios kilnios organizacijos.
Kviečia Valdyba

Rugsėjo 27 d. įvyks 6-tos kuopos
balius arba paminėjimas 15 metų
sukaktuvių. Yra užkviestos vieti
nės dr-jos ir veik visos yra pasiža
dėjusios dalyvauti. Taipgi gautas
atsakymas nuo Šv. Cecilijos Cho
ro, kad dalyvaus ir gražių dainelių
sudainuos.
Komisija iš anksto gerai viską
prirengia, kad atsilankiusius kogeriiusia priėmus ir patenkinus.
,

r.

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas,
36 St. George Street,
Norwood, Mass.
VL Paulauskas, Pirmininkas,
263 Fayette Street,
Lowell, Mass.

Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.,
21 Fairfoz Rd.,
Worcester, Mass.

Ant. F. Kneižys, Sekretorius,
366 W. Broadvay,
M. Šliorienė; Šv. Vardo Jėzaus dr. čia parapijonams džiaugsmas kad
1
South Boston, Mass.
—J. Nastaravičius, J. "Kazlauskas, ir vargonai subudavota. ,

S. Jankauskas.
I
- Minėtų draugijų darbininkai vi

si gražiai'darbavosi ir tuomi šių -metų gegužinė užbaigta gražiauSIU pasisekimu.

-

■ '
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Ant. J. Vaisiauskas„ Iždininkas,
371 Portland Street,
Cambridge, Mass.

Kontrolės Komisija
Kun. E. Gradeckis,
396 Church.St.,
New Britain, Conn.
Simonas Cibulskis,
( 24 E. Liberty Street,
Waterbury, Conn.

Lietuvaitė išvyko į Porto Rioo
PI? Ona E. Viesulaitė, duktė pp.
Viesulų nuo 23 Fairview RoadL, iš
vyko į San Ju£n, Porto Rico, kur
ji mokytojaus komercijos_skyriuj
San Juan aukštesnėj mokykloj.
P-lė Viesulaitė yra užbaigus
Norvood’o High School’ę ir perei
tą vasarą gavo laipsnį Bachelor of
Science iš Boston’o Universiteto
College of Practical Arts and Letters.
z

duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.

aukščiau

Pasaulio didžiausia parduodamas aštuonių

kHIJDSON
Bk Great A

Ali Pricet F. O. B. Factory, Betntit

HUDSON-ESSEX PARDAVĖJAI VISUR

žiojo

Vytauto

lūšį tauta.

jaikščio 500
mingąi apvaliojo savo įkūrimo
sukaktuves. Parade dalyvavo 35r
000 žmonių. Žiūrovų prisirinko

metąisr

ir

bažnytine

Ši

tautine

mini itidž. Šventę turėtų būti visų Nau-

m. mirties jos

tuves.

Anglijos

Į B ost oną turėtų su-

čiama.

įjos Anglijos lietuviai,

važiuoti iš visų kolonijų .or-

R. K. Federacijos N. ganizuotai draugijos

nskričiui

šven-

lietuvių

tu vandeniu, gazas ir yardas. Ant
ras su 6 kambariais. Yra gasas, didelis skiepas. Viskas geram stovy.
Kaina už viską -2,100. Su išlygom.
MR. KEENAN, 39&W. Broa^g
(R.-23)
' -1

lietuviai

vadovaujant, vieniai

ir pa-

dalyvauti

ukaktuves minęs iškil- šioje istorinėje šventėje.
ii

sekmadieny,

rodyki me,

spalių

kad

mes

gerbiame ir mokame pagerbjįojo Bostono dęocesi- tt MTO teut<į. didvvriUB.
popiZ įvyks pamik

r

palaiminimas

Šven-

Be to>

kęsdami

Bytauto 500 m.

mirties

sukatkuves. minėsime ir Vii-

w

dus lietuviškas giesmes niaus “žgrobimo 10 m. suiš aštaorišdZ kaktuves. Lenkai pasisavinę
£ kompoffltoritli J. ffl. Kosčiušką ir kitus mtaj vaui vadovaujant. -

diis,

savinasį

t pakviestas J. E. Kar-

pamoksli- fb^^ti.

kunigas

S811 P^auliui pasi

Savųjų neturi.

Tą dieną mes lietuviai,

s.

ir

«* iie

te O’ConneH ir įžymus v5rVais
ja.

Vytautą

bu-

pamaldų iš Katedros sirinkę iš visų Naujos Ang*
inkais i

didžiulę Bos- lijos lietuvių

kolonijų,

dar

svetainę, kur sujungti kartą parodysime pasauliui

1

(apie 300

dainium- plėšriųjų lenkų groboniškus

špildys dainų

pilniausią kreditą.

Parapijų
ir atskirai.

progra- darbus ir galingu balsų pa-

ehorai

dai- reikšime,

kad Vilnius buvo

Didžiuliam ir bus Lietuvos sostinė, kad

terialę paramą Vilniaus at

vadavimui.

A. L. R. K. Federacijos
N. A. Komitetas

p^elfcti p-Iės Anelė Antonait?,
Kastancija Ramoniut?, MatgreU
Paleekiutė, Gertrūda Gustinalte,
Marijona Traskiutė, Amelia Navazelskiutė, Antanina-Nevieriutį
Francis Zaletskratė, F. Veniutė,
Elena Markunaįtė, Ona Dunskiutė, Ona Zenzeliutė, Bronfelavg
Zenzelirztė, Ona Balunaitė, Agota
Balunaitė, Ona Valeekiute, Ona
Ąnkstutė, Suzana ir Marcelė Žnkauskaitės, Zofija Jakubauskaitėj
Marija Dusevičiutė, Elėna Draba
vičiutė, Marija Martmahė ir Jadvvga Matuliauskaitė.
Po mergaičių ėjo keletas vaikinu kurių tarpe buvo matyti, p.
teonas Vajtutis, Pranas Overka,
Jonas Overka, Viktoras Barkąuskas, Leonas Zaparatakas, Edvardas Valiackas ir Titus Grevis.
Paskiausiai važiavo lietuvių papuoštas vežimas kuriame buvo
vaizduota D. L. K. Vytauto- priėmimas krikščionybės. Vytauto! rolę turėjo p. Al. žyingilim* jo palydovaž, Vincas TąmąĘūnas i* Stanislovas Griganavičius; Krivų krivaitis, Stasys Mockus, vaidelutės
p-lės Aldona Markunaitė, Ona Ka-

Londoną, Franciu Gherbourg
* dryžių, Belgijoje, Mons ir
Liege, Vokietijoj aplankė Aachen,
Cologne, Munich, Dresden, Berlin,
Karaliaučių, Tilžę ir OberammerKau, kur matė, garsųjį Kristaus
Kančios vaidinimą, Austrijoj lankėsi Innsbruek, Sąlzburg ir Vięnna; Čekoslovakijoj aplankė miestą
Berno; Lenkijoj lankėsi KrakuvoĮe> Varšuvoje ir Balstogėj; Latyij?j lankėsi Daugpilyje, .Rygoje,
Bulduryje, Jelgavoje ir Liepojoje,
Taipgi aplankė lenkų koridorių
Dancigą ir ilgokai pabuvojo Okupuotoje Lietuvoje aplankydamas
. Vilnių, Gardiną, Trakus ir Druskininkus, kur Pilsudskis atostogąu> Trakuose apląnkė garsiuosius
Trakų pilies griuvėsius, kur Vytautas gimė, augo ir mirė. Jis ten
Įgavęs ypatingai gilaus įspūdžio,
Lietuvoje lankėsi- skersai išilgai,
aplankydamas netik didesnius
miestus kaip Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Palanga, bet ir daugelį
provincijos nriestelhj. Visuose didėsniuose kitų salių miestuose, šir
sitikęs būrelius hetuvių studentų,
kurie jam daug širdingumo paro-

Tel. Kenmore 7825

kolegiją.

Pinką. Za^Yisį idajb$,

XBKAXTX

0, į ZllETSMS
'.Guaonvt a'^*tsii<dotw*a

«f7 ir 448 Cambridga «tmt
Cambridge, Mass.
Tetephooe Unlvenrtty 8831-W.
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SUSIRŪPINO
' Amerikos tautiečių reika
__ •
***** •
Vienybė” susirūpino Fe- lais. Visos kalbės, diskusijos
nacijos veikimu Ameriko- ir revoliucijos lietė lietuvių
Dėlko ji pakeitė konsti- katalikų veikimą draugijo
se. Federacijos siekis kata
dją? Koki bus santykiai
likus suorganizuoti į vieną
Lietuvos partijomis ? Kas tautinį kūną prieš laisvama
ves ? Kokioj dirvoj dirbs ? nius ir bolševikus. Čia ne
Nepamėgo laisvamaniukai brolybės klausimas bet tau
ideracijos Kongreso nusi- tos ir religijos. Katalikų akitymo, kad nariai gali pa eija nesikiša į politiką, tik
rinkti sūu partiją Lietuvo- siekia asaulionių bendradarbiavimo su dvasininkija
, “kuri savo principais,
Kristaus karalystę ant že
ikimu nėra priešinga Krismės skleisti. Katalikų akci
us mokslui ir Jo bažnyčios jos. darbininkams tik tokia
šniams.” Sako jie, kuni- partija patiks {Lietuvoje ar
li veikiausiai rinksią par- kitur), kuri jų idėjai atajas ir parinksią Krikščio- tiks. Toks yra kataliku nu
s Demokratus, Ūkininkų sistatymas Vokietijoje, An
ąjungą ar Darbo Federaci- glijoje, Austrijoje, Italijoje
įr kitur. Visur tą akciją di
l Federacijos nariai būsią
riguoja ię vadovauja episkoriversti sekti tas partijas,
ų nuomone “bučeminkai,” atas, kunigai ir katalikai
štominkai” ir recfaktoriu- pasaulionys.
ai galėtii nurodyti. Toliau . Praeityje - katalikai dirbo
■čderacijos katalikų akcija kultūros darba. Turime bažh politikavimas, k., p., mo- nyčias, mokyklas, kliubus,
yklas statyti (“Saulės” ir vienuolynus, prieglaudas, li
®yto” • draugijų), moki goninę, kapines, spaustuves
aus šelpti, bendrabučius už ir laikraščius. Ką gi turi
sakyti, našlaičius penėti ir laisvamaniai ir bolševikai?
Toks sako .veikimas ne- Vos keletą kliubų ir laikra
veikas — kenksmingas ir į ščių ir tie nesusipratusių kahnerikos lietuvius blogai
tfeiliepiąs. Iš to kilusi reaksfja, Federacijai asipriešiniBas, atsiradę* tautai nenauBsų' ir privisę “Laisvės
Maies,’’ “Keleivio” (įr
*

\

ojų. Didžiuma tų skai tingas laisvamaniu ir: bolše
esą katalikai arba bū vikų užsimojimas tautai ir
religijai. Senai bus'išnykęs

C. BROOKLYN, N. Y.
Pamaldos už a. a. A. Aleksienę
^Liūdna žinia pasklido pereitos

savaitės laikraščiuos, kad 5 d. šio
mėnesio Waterbury, Conn. mirė a.
a. A. Aleksienė, žinomo visuome
nės veikėjo ir muziko A. Aleksio
žmona. Negailestinga mirtis be
laiko atskyrė vyrą nuo brangios;
žmonos, sūnų. — nuo mylimos mo
tinos. Ši liudfeio žinia palietė ne

Čia parapijines mokyklos nėra.
Bet. parapijos vaikučiai yra moki
nami tikėjimo ir doros dalykų ki
tu būdu. Yra suorganizuota taip
vadinama Sekmadieninė Mokykla
(Sunday Sehool). šią mokyklą
lanko bendrai apie 175 vaikučiai
ir mergaitės. Užsiregistravusių vra virš dviejų šimtų. Reiškia apie
25 ypatos mokyklon neateina. Ži
noma, jų tarpe pasitaikė ligonių,
bet daugumoje tai tinginiukai. Teko sužinoti, kad tėveliai išleidžia
savo vaikelius mokyklon, bet šel
miai paklysta... gi tėveliams pa
meluoja—giriasi buvę pamokoms.
Šį metą bus truputį kitokia tvar
ka. Pas neatsilankiusių vaikų'tė
velius ateis vienas iš mokytojų at
siklausti priežasties. Suprantama
— tėveliai turėtų mokytoją priim
ti su atvira širdimi, nes mokytojai
už savo darbą neima nei cento. Jie
dirba iš pasišventimo.

Lankančių mokyklą amžius

1

t* t
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.
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pijos‘svetainėje, 5th ir Havemeyer
gatvių. Kitos draugijos ar kuopos
prašomos tą dieną nieko nerengt,
bet ateiti j moterų vakarą.

MUKIAI

'

Mokyklą lanko pradedant'nuomažyčių vaikučių, kurie rengiasi:
priimti pirmąją komuniją, ir bai-į
giant paaugusiais, kurie lanko
aukštesnesmokyklas
(High
Sehools).
1
\

x

Ko mokinasi
f*

Mokinasi prieiti prie išpažinties
lietuvių ir anglų įkalbomis, kateIrimn lietuvių kalboje, Šventosios
Istorijos su pagelba magiškos lem
pos (paveiksluose),'ir aukštesnių
mokyklų mergelės ir jaunikaičiai
mokinami bažnytinės istorijos. Va-‘
dovėlis — Bažnytinė Istorija Dr.
Koncevičiaus^ Žinoma mokytojai
(jų yra net trys) tuo vadovėliu
nepasitenkina, studijuoja dides
nius toje srityje veikalus.

Mokytojai
Daugumoje mokytojų yrą baigę

klebonui kun.
Sąjungos varRies nedarbo negąi
[oalių. Plačiai apkal

merikoje, bet lietuviai kata
likai gvyuos, nes jie dirba
kultūros darba.
ybę į pirmą vietą.

Poneliai ne iš to galo pra
ėjote. Nėra kitos organizaijos Amerikoje, kuri tautai
iėk. pasišventė kiek Katali
kų Federacija. Jai tauta ir
eligija
j/. . . lygiai svarbu. Prayventuose laisvės kovos meuose visas pajėgas nukreipė
Aetūvos reikąlams. Visoks
kultūrinis reikalas buvo pa
imtas. Partijas rėmė tik
lėk, kiek to reikalvo katali
kų reikalai bei principai. Kaąbkiška akcija bei tikybiBs įasąmonijimas amerikieĮĮtiose buvo apleistas. Tas
įusilnino tolymesnį Federaįjos veikimą. Laisvamaniai
I? bolševikai tuomi pasinaulojo. Pasistatę krikščionis
bemokratus sau už baubą,
fcelbdamiesi laisvės žodžio
Abejais, puldami dvasininoją žvejojo neorganizuotus
įėtuyius katalikus. KataliĮ|rfcetapo bolševikais is po
į^ties. “Sandara,” “DirK” “Naujienos” ir “Vieįbė” juos persijojo. LaisĮunaniai bolševikams pasiKOavo. Lietuvis netekęs ti
nimo lengvai Marksą pasekongreso
susirūpinti
■ \
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“ Savanorio Duktė
Rūgimas,” lapkri-
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