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Pirmadienį ir antradienį, apkalbėti ir išspręsti štai

MUŠTYNES KIRKUŽEJE

ir nusileido laimingai Ber
lyne, nulėkę be sustojimo 
3905 mylias.
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LIETUVIŲ DARBININ
KŲ SĄJUNGOS

Centro Valdybos prieš- 
seiminis susirinkimas į- 
vyks “Darbininko” redak
cijos kambary, antradienį, 
rugsėjo 18 d., š. m., 7 vai. 
vakare.

GRĮŽTA KUNIGŲ 
VIENYBES CENTRO 

PIRMININKAS

Pranešama, kad kun. K. 
V asys, Kunigų Vienybės j 
Centro Pirmininkas ir Au-1 
šros Vartų parapijos 
(Worcester, Mass.) klebo
nas, kuris buvo išvykęs 
Lietuvon pataisyti sveika-, 
tą, po kelių mėnesių buvi
mo grįžta savo parapijon 
sustiprėjęs ir pilnas at
naujintos energijos.

Parapijos vakarienėje, 
jojo parapijiečiai ruošiasi 
savo kleboną savotiškai 
pagerbti.

Kun. Vasys Worcestery 
bus 15 d. rugsėjo. Sveiki
name grįžtanti Garb. Auš
ros Vartų par. kleboną ir 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos ir “Darbininko” 
prietelį ir rėmėją.

MUSSOLINI PRIEŠ MO
TERŲ DARBĄ INDUS

TRIJOJE
•

Roma —Pranešama, kad 
Italijos diktatorius Beni
to Mussoiini planuoja už
drausti Italijos moterims 
dirbti industrijoje. Svar
biausią priežastis tokio už
draudimo esanti, kad mo
terų dirbimas industrijoje 
neleidžia joms atlikti savo 
svarbiausias pareigas, bū
tent: auklėti vaikus ir tuo
mi didinti gyventojų skai
čių.

Kita priežastis esanti, 
kad moterys užima dar
bus, kuriuos turėtų užim
ti vyrai. Moteris pašali
nus iš industri jos nedar
bas sumažėtų, sako Mus- 
solini.

PASAULINIS MOKSLAS 
NEIŠAIŠKINO GYVY

BES ATSIRADIMO 
KLAUSIMO

Venice, Italija — Rūgs. 
10 d., Guglielmd Marcon: 
pareiškė Tarptautiniam E- 
lektro-Radio - Biologijos 
kongresui, kad pasaulinis 
mokslas negalėjęs išaiš
kinti gyvybės problemos.

Šis faktas, sako žmo
gus, kuris išrado bevielinį 
telegrafą, būtų tikrai bau
ginantis jei. ne tikėjimas.

Gyvybės paslaptis iš ti
krųjų yra svarbiausia pro
blema apie kurią žmogus 
galvoja. Nėra jokios abe
jonės, kad nuo to laiko, 
kada žmonija pradėjo pro
tauti, ji susirūpino savo 
atsiradimu ir savo ateiti
mi, — tai yra gyvybės 
klausimu”.

Pasaulinis mokslas tos 
problemos negali išrišti.

Kongreso dalyvių tarpe 
yra aštuoni Nobelio premi
jas laimėtojai.

Lietuva Pasirašė Pabaltes Są-gos Sutartį

KUN. JUOZAPAS V AL ANTIE JUS, Šv. Juozapo lietuvių par. (Waterbu- 
ry, Ct.) klebonas, didis L. D. S. ir “Darbininko” pri otelis, sekmadienį, rugsėjo 
16 d., š. m., mini savo 20 metų kunigavimo ir 15 metų klebonavimo i sukaktu
ves. Ta proga sveikiname Garb. Vadą ir linkime visokių Dievo malonnį.

KRAUJO PRALIEJIMAS 
TEKSTILES STREIKE

Antradienį ir trečiadienį, 
rugsėjo 11 ir 12 dd. milici
ja puolė darbininkus. Susi
kirtime nušovė vieną ir 
sužeidė 10 streikierių 
Woonsocket ir Saylesville, 
R. I. rūgs. 12 d., kada 15,- 
000 darbininkų atsisakė 
klausyti valdžios atstovų 
ir net unijos vadų ir pra
dėjo laužytis į krautuves 
Woonsocket mieste.

Visą naktį policija su 
milicijos pagelba bandė 
sukilėlius numalšinti.

Rhode Island valstybės 
gubernatorius Green iš
šaukė visą valstybės ka
riuomenę ir sušaukė ats
tovų rūmų sesiją, kuri su
sirinks rūgs. 13 d. sudary
ti planus kaip palaikyti 
tvarką.

Woonsocket miesto val
džia reikalauja federalės 
valdžios kariuomenės, nes 
kitaip jie negalėsią išlai
kyti ir numalšinti sukilė
lius.

Gubernatori u s Green 
prašysiąs legislatūros pas
kirti 100,000 dolerių suki
limui malšinti ir sutikimo 
padidinti valstybės polici
ją iki 500 vyrų. Dabar val
stybės policijoje yra tik 51 
vyras.

Prezidento Roosevelto 
paskirta komisija paskel
bė, kad nors jie labai ap
gailestauja, bet nemano, 
kad streiką būtų galima 
greit likviduoti susitarimo 
būdu.

Jungtinių Valstybių ka
riuomenė Bostone ir kito
se Naujosios Anglijos vie
tose pradėjo mobilizaciją. 
Ji ruošiasi žygiuoti į Rho
de Island valstybę, kur 
laįke tekstiliečių streiko 
vienas asmuo tapo nušau
tas, šeši guli ligoninėse 
mirtinai sužeisti ir desėt- 
kai lengviau sužeistų.

Prezidentas Rooseveltas 
pažadėjo gubernator i u i 
Green pasiųsti federalę 
kariuomenę sukilėlius mal 
šinti, kada tik gubernato
rius reikalaus

Pirmojo korpuso gene- 
lalis štabas laukia mo- 
mentalio įsakymo vykti į 
Rhode Island valstybę.

Francis J. Gormon, strei
ko vadas išleido griežtą į-

KARIUOMENE PASI
RUOŠUS PULTI STREI- 

KIERIUS
sakymą, kad visi unijos 
nariai palaikytų tvarką? 
bet kartų jis paskelbė, kad 
layon (dirbtinio, šilko) in- 
.dustrijos darbininkų strei
kas prasidės šeštadienyje.

Laike riaušių Rhode Is- 
land valstybėje apart žmo
nių aukų, padaryta nuos
tolių už 100,000 dolerių.

Pirmasis korpusas iš 
4000 kareivių yra pasiruo
šęs žygiuoti į Rhode Is- 
land. >

Krašto apsaugos minis
teris Dern dabar yra Bos
tone ir nuo jo priklauso į- 
sakymas pasiųsti federalę 
kariuomenę į. streiko lau
ką.

Darbininkai turėtų lai
kytis vienybėje ir nepasi
duoti provokacijoms.

Laikytis rimtų unijos 
vadų vadovybės ir nepasi
duoti karštagalviams ko
munistams sukelti riaušes.

ŽYDELIS LEVINE BAN 
DE ATIMTI SAU 

GYVYBĘ • _
Brooklyn, N. Y. — Rūgs.

12 d., Charles A. Levine, 
žydelis, pirmas keleivis, 
kuris orlaiviu pasiekė Eu
ropą iš Amerikos, bandė 
nusižudyti dujomis. Al- 
bert J. Walter, kurio na
muose Levine buvo sve
čias, užuodė dujas ir poli
cijos pagelba Levine išgel
bėjo.

Levine perskrido atlan-' 
tiko vandenyną su lakūnu 
Clarence Chamberlin, bir
želio mėn., 1927

BAISUS SPROGIMAS 
DIRBTUVĖJE

Lowell, Mass. — Rūgs. 
11 d., Heinze Electric kom-, 
panijos dirbtuvėje dėl. ne
žinomos priežasties sprogo 
emalio pečius sužeisdamas 
penkis darbininkus.

Sprogimas įvyko tuo me
tu kada pusė visų darbi
ninkų buvo išėję pietautų. 
Nuostolių padaryta apie 
15,000 dolerių ir apie šim

Prague, Čekoslovakija— 
Rūgs. 12 d. čia pasimirė, 
sulaukusi 90 metų, bajorų 
kilmės grafienė Katarina 
Breškovskaja.

Ji praleido pirmus savo 
gyvenimo 26 metus kaip 
duktė bajorų, sekančius 
šešis metus kaip organiza
torė sukilimo prieš caro 
valdžią. Ji buvo caro agen
tų suimta ir pasodinta ka
lė jiman ir vėliau ištremta 
Sibiran, kur išbuvo 25 
metus.

Kada ją paleido iš kalė
jimo, tai ji turėjo 57 me
tus amžiaus. Išėjus iš ka
lėjimo vėl pradėjo kovą 
už skriaudžiamuosius Ru
sijos piliečius. Policija vėl 
pradėjo ją persekioti. Ji 
išbėgo į užsienį, iš kur grį
žo 1905 metais, vadovauti 
generaliam streikui ir val
stiečių kovai dėl laisvės.

Breškovskaja vėl tapo 
suimta ir turėdama 66 me
tus amžiaus buvo ištremta 
Sibiran, šį kartą iki gyvos 
galvos.

Romanovų dinas t i j a 
griuvo 1917 metais. Ji gri
zo kaipo laimėtoja, bet ne
ilgam, nes Kerenskio val
džiai griuvus ji vėl turėjo 
bėgti nuo bolševikų tero
ro.

Pabėgusi užsienin, ji 
stengėsi sukelti užsienio 
simpatiją Rusijos valstie
čiams.

Ji buvo vadinama “Rusų 
revoliucijos senukė”.

LENKŲ KATALIKŲ 
SEIMAS

Springfield, Mass.—Rug
sėjo 10 d., suvirš tūkstan
tis delegatų iš visos Ame
rikos lenkų organizacijų 
susirinko Lenkų Rymo 
Katalikų Sąjungos Sei
man.

Seimas atidarytas iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
Stanislovo bažnyčioj, Chi- 
cupee, Mass. Vyskupas 
Faul Rhodes iš Green Bay, 
Wis. atnašavo Šv. mišias.

Sringfieldo vysku pas 
Thomas M. O’Leary sutei
kė delegatams Šv. Tėvo 
palaiminimą.

Sveikinimo kalbas pasa
kė gubernatorius Ely, J.
V. senatorius David T. 
Walsh, mayoras Henry 
Martens ir kiti.

Kountze, Tex. — Rūgs. 4 
d. Baptistų - Apaštališko
je kirkužėje įvyko tarp 
maldininkų susirėmimas. 
Rezultatai to susirėmimo 
yra: — vienas vyras už
muštas, penkioliką ligoni
nėje sunkiai sužeisti ir 
penki kalėjime. Susirėmi- 

pefliai, laz- r-’ .* ' itas darbininkų laikinai ne- me 
.

Spaudos žiniomis, rugp. 
30 d., Rygoje sudaryta Pa
baltos Sąjungos ir bendra
darbiavimo sutartis tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.

Šia sutartimi numato
ma periodiniai trijų vals
tybių užsienių reikalų mi
nisterių pasitarimai, kurių 
tikslas bus bendrinti visus 
užsienių politikos klausi
mus, turinčius bendros 
svarbos visoms trims vals
tybėms.

Be to, sutartimi numato
mas diplomatinių ir kon- 
sularinių atstovų bendra
darbiavimas, prievolė sa- 
vytarpyje informuotis a- 
pie tarptautines sutartis, 
kurios bus ateityje suda
lytos su kitomis valstybė
mis.

Susitarančios šalys pa
sižada budėti, kad Pabal
tos bičiulystės dvasia plis
tų visuose trijuose kraš
tuose ir taip pat imtis ir 
plėsti visas priemones, ku
rios atitinka tam tikslui.

Šis susitarimas nieko 
bendro neturi su “Rytų

IŠMOKĖS INDĖLININ
KAMS IŠ UŽDARYTOS 

BANKOS

Haverhill, Mass. — Ban
kų komisijonierius Arthur 
Guy, paskelbė, kad jis da
vęs savo sutikimą tuojaus 
pradėti išmokėti indėlinin
kams iš uždarytosios Ha
verhill Trust Kompanijos 
suvirš milijoną dolerių.

Kada šis bankas buvo 
uždarytas keli metai at
gal, jis turėjo apie 7000 in
dėlininkų. Dabar jie visi 
atgaus veik visus savo su
taupytus pinigus.

Lietuvių Darbininkų Sąjun 
gos Seimas

rugsėjo 24 ir 25 dd., šv. 
Roko par. įvyksta Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
metinis SEIMAS, kuriame 
apskričių ir kuopų atsto
vai nustatys kitų metų 
darbų programą.

Šis bus jadi devynioliktas 
seimas. Per tuos devynio- 
liką metų L. D. S. pergy
veno malonių ir skaudžių 
dienų. Depresija palietė ir 
Lietuvių Darbininkų Są
jungą, bet dėkų Dievui, 
dar nepalaidojo ir gal ne
palaidos, nes ji stovi ant 
stiprių krikščioniškų pa
matų. , •

Bet Dievas laimina 
darbininkus. Taigi ir į šį- 
metinį seimą važiuokime 
pasiruošę dirbti darbą, 
kuris būtų patinkamas 
Dievui, naudingas visuo
menei ir mūsų išeivijai.

Seimas turi duoti darbo 
apskričiams, kuopoms ir 
pavieniams nariams.

Locamo” paktu, kuri per- 
ša prancūzai ir kurio len
kai ir vokiečiai nenori pa
sirašyti.

Tai yra pirmas teigia
mas žingsnis bendram vei
kimui visų trijų Pabaltes 
valstybių.

Nevv York — Kun. Ray- 
mond Egan, kuris nurami
no išsigandusius keleivius 
ant degančio “Morro Cas- 
tle” laivo, išliko gyvas.

Jis pareiškė, kad jis pa
budęs šeštadienio ryte a- 
pie ketvirtą valandą ir už
ėjęs ant laivo viršutinio 
aukščio, pakvietė katali
kus susirinkti prie jo. 
Šiems jis davė išrišimą. 
Kitų tikybų žmonės mal
davo palaiminimo ką jis 
jiems ir suteikė.

Kun. Egan gyrė įgulos 
narius sakydamas, kad jie 
elgiasi didvyriškai.

GUBERNATORIUS 
SVEČIAVOSI PAS 

PREZIDENTĄ

■Westfield, Mass. — Rug
sėjo 12 d., grįžo guberna
torius Ely iš Hyde Park,
N. Y., kur jis buvo sve
čiuose pas prezidentą Roo- 
sevelt.

Pasitarimas tarp Prezi
dento ir gubernatoriaus 
tęsėsi kelias valandas. Jie
du kalbėjo apie busiančius 
rinkimus Massachusetts 
valstybėje. Gubernatorius, 
kuris remia generolo Cha
rles A. Cole kandidatūrą į 
gubernatorius, atsis a k ė 
kalbėti apie jo pasikalbėji
mą su prezidentų.

ką:
1) Surasti budus pagel

bėti nedarbo, skurdo ir 
vargo prispaustiems dar
bininkams, ypač LDS. na
riams;

2) Atgaivinti apmiru
sias ir pakrikusias kuopas 
ir steigti jas kur dar jų 
nėra ir nebuvo;

3) Išritinti organą 
“Darbininką”.

4) Samdyti organizato
rius ir agentus, kurie va
žiuotų iš kolonijos į kolo
niją organizuodami LDS. 
kuopas, platindami laikra
štį “Darbininką”, rinkda
mi skelbimus ir spaudos 
darbus.

Laiškais ir per organą 
prašėme kuopų valdybų 
prisiųsti savo nutarimus 
vajaus reikalu ir įnešimus 
Seimui, bet ligšiol nei nuo 
vienos kuopos negavome.

Prašome pasiskubinti, 
nes iki Seimo beliko tik 10

metų -Seimui siūlau dienų.
jaa



VIETINES ŽINIOS DAKTARAI

BEDARBIAI IŠPILDYS 
OPERAS IR KONCER

TUS
Boston, Mass. —šį rude

nį ir žiemą Bostoniečiai 
galės klausytis operos net 
mokamai. Joseph P. Car- 
ney, ERA administrato
rius paskelbė, kad bus su
darytas choras iš 150 be
darbių dainininkų, kurių 
tarpe yra daug solistų, 
kurie gali išpildyti leng
vesnes operas ir koncer
tus.

Savininkai Boston Opera 
House sutiko nemokamai 
dainininkams užleisti teat
rą visam sezonui ir dar 
duoti šilumą ir šviesą ne
mokamai.

Choro vedėjas Lamb sa
ko, kad jo vadovaujamas 
choras yra du kart dides
nis už Metropolitan Ope
ros chorą, kuris skaitomas 
skaitlingiausiu ir geriau
siu visoje Amerikoje. Cho
ristų tarpe yra du, kurie 
yra buvę Metropolitan O- 
peros solistais.

? Publika į šiuos spektak- 
lius bus leidžiama nemo-

S! ................................................................

» i karnai. Kurie pirmiau a- 
teis,, tie gaus geresnes vie
tas, o kaip teatras bus pri
pildytas daugiau nebus į- 
leidžiama.

GĄSDINA DAR AUKŠ
TESNIAIS MOKESČIAIS

i

Ii

Mansfield

mokestis nuo nejudomo 
turto neišvengiamas.

Vadinasi gąsdina namų 
savininkus dar aukštes
niais mokesčiais, kurie ir 
taip jau aukšti.

Daug darbininkų prara
do namus neišgalėdami 
sumokėti miestui mokės- 
cių.

MIRĖ KUN. VVHITE

ADVOKATAI

ADVOKATAS

3
I

I

ADVOKATAS

i

I
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2 
o

18 Tremont St., 

Room 131,

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

414 Broadway, S. Boston, Mass

TeL So. Boston 0948
* - -*

GYVENIMO
- , Tel. Parkway 1864-1V

*

W1LLIAM H. HEALEY

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

“Darbminko Name 
(antros lubos, Room 1)

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

Bostono Ofisas:
60 Stato St, Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 38 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorcheeter, Maas.

TeL 8- B. 0441. -

PR. J. KALINAUSKAS

Prekybos Rūmai perspė
ja, kad jei Bostono pilie
čiai, miesto taryba ir legi-
slatūra nepadės mayorui

jo pastangose
mažinti, miesto išlaidas.
tai kitais metais 42 dolerių

z

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

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

I I

Amerikos Lietuviu Jėzuitų 
Misijonierių Maršrutas »■» 

’• A

Tėvas Pranas Aukštikal
nis (liūgai) S. J.
761 Harrison Avė

Boston, Mass.
Rūgs. 23 — Spalių Šv. Juo

zapo par. Newport, R.

______
nuteistas už plėšimą atsė
dėti Julėnine ilp 10
metų.* Dini^gham. jiu yra

Boston, Mass.,— Rūgs. 
11 d., po ilgos ligos mirė 
kun. Charles J. White, vy- į 
skupo Francis C. Spell- 
roan bičiulis, Šv. Elžbietos 
ligoninėje. Jis buvo 46 me
tų amžiaus.

Laidotuvės iš Šv. Co- 
lumpkilles bažnyčios, Bri- j 
ghtone įvyko rūgs. 13 d.

Kun. White kilęs iš Mid- 
dletown, Ct., iš kur važia- j 
vo Romon mokytis Šiau-į 
rėš Amerikos kolegijoje. 
Jis buvo įšventintas kuni
gu, gegužės 14, 1916. Pir- i 
miausia buvo priskirtas' 
prie Šv. Columbkilles pa^į 
rapijos, kur išbuvo de- į 
šimtį metų. Vėliau perkel
tas į Šv. Stepono parapiją ' 
Bostone, kur išbuvo pen- I 
kis metus ir iš ten perkel1 
tas į Plymouth.

X 
.K -1 , r.

POLICISTAS GAVO 
MOKYTOJAUS DARBĄ

William J. Gannon, poli- 
cistas South Bostono nuo
vadoje, išstojo iš- tarny
bos, nes jis tapo paskirtas 
mokytoju aukštesnių mo
kyklų, Worcester, Mass.

Gannon yra baigęs Šv. 
Kryžiaus kolegiją ir Bos
tono policijoje tarnavo 
nuo 1930 metų.

- UŽ SUNŲ GAVO $7,500

A,
251

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
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. 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

z

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS 

X-Ba^
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

-E) 
Į

IR

I

jI
s

I—

♦ Tel. So. Boston 0270

!DR.JOHNMACDONNELL

i

Kalba Lietuviškai

Ofiso Valandos’.

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

536 Broadway, So. Boston

f

JOHN REPSHIS, M. D. i 
(RBP1YS)

Lletnvls Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 |

278 Harvard Street, 
jkąmp. Inman arti Centrai Sq,| 

Oambridge, Maaa.

i Tel. Porter 3789 I [Į 
i

Suffolk apskričio jury 
priteisė Mabel Smith, gy
venančiai Roslindale, 7500 
dolerių iš William T. Ca- 
Uahan, savininko automo- 
biliaus, kuriuo užmušė jos 
sūnų Albertą, 21 metų am
žiaus, gegužės 2 d., šiais 
metais.

Užtikrintas Išgyjimas

NUOŠIRDŽIU GYDYMU

— SULAIKĖ VAGILĮ —
— Atsiimkite Laikrodėlį

So. Bostono policija su
laikė* vagilį pas kurį rado 
vyrišką auksinį laikrodėlį. 
Vagilis prisipažino, kad 
šeštadienio vakare, “D” 
gatvėje jis sumušo įsige- 
rusį lietuvį ar lenką ir nuo 
jo atėmė laikrodėlį.

•

Policija prašo, kad sa
vininkas laikrodėlio ateitų 
į policijos nuovadą atsi
imti. sąvo laikrodėlį.

Island.
Spalių 7 — 21 Šv. Petro 

par. So. Boston, Mass.
Spalių 28 — Lapkr. 4 ?
Lapkr. 4 — 11 Šv. Onos 

par. baž. Luzernę, Pa.
Lapkr. 11 — 18 Šv. Miko- 

lo par. baž. Scranton, 
Pa.

apkr. 18 — 25 Wilkes- 
Barre, Pa-

Gruodžio 2 — 9 Šv. Kazi
miero par. baž. Ply 
mouth, Pa.

Gruodžio 9 — 16 Šv. Kazi
miero par. baž. Pitts- 
ton, Pa.

Gruodžio 16 Šv. Kazimiero 
par. baž. 40 vai. Atlai
dai Nashua, N. H.

PRIERAŠAS:

L;

Saugus Kroniškų li
gų: Inkstų, Plaučių, 
Kepenų, Kraujo, Ner
vų, Odos ir Patrūki
mo išgydymas be jo
kių skausmų. Sergan
tieji lieka sveiki ir 

stiprūs.
Patarimas Veltui

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

pas mane.

Dr.Grady,327 KL
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Sežtadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare: sekmadie

niai! 10—12 tiktai.
'f.... ........r 1

, , ————  ....................... .

SUSIRŪPINO DENTIS-
TAIS BEDARBIAIS

Boston, Mass.
tybės ERA valdininkaiF

Vals-

7,1;

Stoni, Mass. už tai, kad buk 
jis svajgąįus pardavęs po 
pinuos valandos nakties.

'Tos įstaigos savininkai 
buvo p. Molis ir Masilio- 
nis.

metų.* Dinigghain.jau yra 
atsėdėjęs 23 mėnesius ir 
pasirodė, kad jis yra visai 
nekaltas.

Devyni liudininkai pri- 
parodė, kad Dillingham 
tuo metu, kąda plešijnąs į- 
vyko, kortąvo su savo 
draugais devynios mylios

Tėvas Antanas Mešlis S. J.

Rūgs. 25 — Spalių 4 Šv. 
Pranciškaus par. NO
VENA Lawrence, Ma- atstumo nuo tos vietos, 
ssachusetts.

Spalių 7 — 21, Šv. Petre | 
par. baž. So. Boston, 
Mass.

Spalių 21 — 28 Šv. Juoza
po par. baž. Duryea, 
Pa.

Lapkr. 4 — 11 Šv. Onos 
par. baž. Luzerne, Pa.

Lapkr. 11 — 18 Šv. Mari
jos par. baž. Wana- 

. mie, Pa.
Lapkr. 18 — 25, Wilkes-

Barre. Pa. x
Gruodžio 2 — 9 Šv. Kazi

miero par baž. Ply
mouth, Pa.

Gruodžio 9 — 16 Šv. Kazi
miero par baž. Pitts-' 
ton, Pa.

Gruodžio 16 — 23 ?
Gavėnios laikas dar neužimtas.

Keyser Island
So. Norvvalk, Conn.

kur plėšimas įvyko.

Boston Liscensing Board 
suspendavo p. Molio leidi
mą pardavinėti svaigalus 
377 W. Broadway, So. Bo-

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass. .

IŠSIRENDAVOJA
i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
POLITIKIERIAI PASI- das lietus. Mieste pasida- 

KVTETE GINKLUOTAS; rė taip tamsu, kad reikėjo 
JĖGAS PAGELBON ' vartoti elektros šviesa, ly~

New Orleans, La.,—Rug
sėjo 7 d., senatorius Huey 
Long, laiko visą valstybės 
miliciją sukoncentrav ę s 
mieste. susidedančia iš 
25u0 srinkluotu vyru. Ka
riuomenė išsaukta padėti 
senatoriui Ifbvoti su jo po
litiniu priešu, šio miesto 
majoru Semmes Walms- 
ley, kuris irgi nemano pa
siduoti be smarkios kovos. 
Majoras turi'savo pusėje 
veik tiek pat' gerai gin
kluotos policijos.

Krizis šioje politiškoje 
kovoje įvyks antradieny, 
laike miesto rinkimų. Tuos 
rinkimus senatoriaus šali
ninkai būtinai nori laimė
ti. Jei įvyktų susirėmimai 
tarp policijos ir milicijas, 
tai būtų tikras civilinis 
karas. Federalė valdžia tu
rėtų įsimaišyti.

• ■■2.— ...

JUODAS LIETUS 
ARGENTINOJ

• v

Buenos Aires — Rūgs. 5 
d. čia vidudienyje lijo juo-

giai kaip nakties metu. 
Meterologijos stoties val
dininkai aiškina, kad prie
žastis tokio nepaprasto 
lietaus esanti dūmai iš ek
splozijos, kuri neseniai į- 
vyko Campana mieste ir 
kur benzino bakai degė vi
są savaitę?

3 1J

NEKALTAM DOVANO
JO BAUSMĘ

5 dideli? kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbiniu, 
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
West Roxbury, 2 šeimynų namas. 
Kainavo $13,000, parduosiu už 
$8,500. Pirmas mortgičius $7,500. 
Gal apsiimsiu mainyti Į vienos 
šeimynos namą.

J. ONeill
159 Manthorne Road

F PARSIDUOTA; 
DORGHESTERYJ

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

Kreipkitės:
“Darbininko” Administracija, 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Paskutinis šių Metų

PIKNIKAS
Rengia

Moterų Sąjungos, 13 kp. 
Įvyks 

Sekmadienį 
RUGSĖJO (Sept.) 16,1934 

Prie Spot Pond 
Stoneham, Mass.

Grieš Lietuviška muzika. 
Bus skanių valgių ir gėri
mų. Sąjungietės yra geros 
ir gabios šeimininkės. Jos 
moka skaniai pagaminti 
valgius ir maloniai vi
siems dalyviams patar
nauti.

Kviečia Visus Atsilan
kyti, VALDYBA
Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

/a

s □ 
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS

OPTOMETRISTASį
. Išegzaminuoju akis i 

priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie-1 
sinu ir amblijoniS-i 

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

^SmfiMAfD
i

planuoja šį rudenį duoti 
darbo bedarbiams dentis- 
tams, atidarydami klini
kas, kur biednieji inteli
gentai ir ERA darbininkai 
galės gauti neapmokamai 
patarnavimą.

A. A. KIŠKIO UŽMUŠĖ
JAS ATIDUOTAS AUKŠ

TESNIAM TEISMUI

Teisėjas Logan, rūgs. 12 
d., nusprendė taxi - šoferį 
Mulcahey, kurio taxicab 
užmušė Vincą Kiškį, ati- 
ctioti adkštesniajam teis
mui i? iki teismo paleisti 
užstačius 5000 /dolerių 
kauciją.

Teisme policininkai liu
dijo, kad Mulcahey važia
vęs apie 55 mylias į valan
dą greitumo ir viduryje 
gatvės trenkęs į Kiškį. Po
licija liudijo, ]. 
bey buvęs girtas.

į Kiškį. Po- 
kad Mulca-

Valstybės gubernatorius 
Ely, jo tarybai pritariant, 
dovanojo bausmę Bowen 
Dillingham, kuris buvo

LIETUVIS

GĖLININKAS
Pristato gyvas gėles vestu

vėms, šermenims ir t.t.
Tel: UNIversity 9438

SAVEforTAXES
t

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

u 
į‘ 

SURVILAS — THE FLORISTO 
875 Cambridge St., Jį 
CAMBRIDGE, MASS., |

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)a'L'; 1
409 Windsor St 
University 4116>J f

167 Washington St. 
University 9221 ,

Ofisas: 
Tel:

Namai: 
Tel:
Cambridge, Mass.

GRARORIAI

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokią išdlrbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

♦SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Katočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuenius metus buvęs 

partneriu 

South Boston Supply Co 
atidarė nuosavą 

ROXBURY 
HARDWARE CO.

1148 Cohunbus Avė.
Priešais ROXBURY CROSSINO

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visą lietuvią 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą,

j. > LAIVAKORČIŲ IR 

- INSURANCE, ' < ,

JL SIDABRO
‘Ofisas Naujoje Vietoje

368 W. Broedway,
, pCT Yf*' *** C aA."* ta* ■ta. ’ AJ £ **^*r*” ** Aut aųtrą Tūbą >

Bo. Boston. Mass '' »
L' -fK K ’ /



Penktadienis, Rugsėjo 14 i, 1994

B................. ............. —-.....................

DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS Į1

i
i 
i

SHENANDOAH, PA. , Tai didelė pažanga. Kelio
lika metų atgal nebuvo 
1,000 žmonių, kurie lanke 
Dievo Stalą kas mėnesį!Kun. K. Batutis, Ph. DM 

S. T. L.
Mūsų diecezijoj įvyko 

permainos. Keli lietuviai 
kunigai perkeliami ir pas w f-7
kmami. Musų parapųon | Dariai(ės) uolial 
paskirtas kun. dr. Klaren- ,buojasi bankiet0 reikalu. 
sas Batutis, nesenai grjzęs 
iš Romos.

Kun. dr. K. Batutis yra 
kilęs iš Minersville, Šv. 
Pranciškaus parapijos.

Jaunasis kunigas pradi
nį ir aukštesnį mokslą bai
gė su pasižymėjimais Mi- 
nersvilles viešose mokyk
lose. *

Baigęs aukštesnį moks
lą Minersville, kun. dr. Ba
tutis, 1924 metais įstojo į 
Šv. Karolio seminariją, 
Philadelphijoj. Ten išbu
vęs tris metus, taip pasi
žymėjo įvairiose mokslo 
srityse, kad buvo išsiųs
tas į Romą toliau tęsti mo
kslą.

Nuvykęs į Romą, 1927 
metais, įstojo į Amerikos 
kolegiją klierikams ir per 
penkis metus mokėsi pon- 
tifikališkoje akademijoje
— propaganda. Vatikano 
mieste. Per paskutinius du 
metu jaunasis kunigas 
mokėsi Jėzuitų mokykloje
— irgi pontifikališkoj a- 
kademijoj 
num.

Mokslą tęsdamas Romo
je, kun. dr. Batutis ir ten 
savo gabumais pasižymė
jo. Visuomet buvo vienas 
iš smarkiausių savo klia- 
soje. Vieną kartą gavo an
trą dovaną, ir kitą kartą ra šie: 
gavo trečią dovaną. Ame
rikos kolegijoje pasižymė-

Bankietas
Mūsų vyčiai rengia ban- 

; kietą, 6 metų gyvavimo 
sukaktuvių proga. Visi

Daugelis narių pasiaukojo 
dirbti. Visi nariai prisidė
jo aukomis.

Bankietas įvyks rūgs, 
m. 16 d., vyčių naujoje į- 
gytoje svetainėųe, L. O. O. 
Moose kambariuose, kam
pas Jardin ir Centre gat
vių. Tikimės, kad daugelis 
parapijiečių pasinaud o s 
šia proga dalyvauti ban
kiete ir pamatyti vyčių 
naują svetainę.

Bankiete dalyvaus keli 
garsūs apylinkės kalbėto
jai. Pelnas bus vyčių nau
dai. Visi kviečiami daly
vauti.

v •

Kortavimas
Kortavimas parapijos 

naudai, įvyks rūgs. 27 d. 
Šeimininkės stropiai ren
giasi; renka dovanas ir 
parduoda bilietus. Korta- 
vimo rengėjos yra šios: 
ponios: M. Metkauskienė, 
E. Labaskienė ir M. Ru
činskienė.

Eduardas Katalinas
Eduardas Katalinas (Big 

Ed, Katz) irgi pasižymėjo 
visuose trijuose sportuose 
Shenandoah’o aukštesnėje 
mokykloje, ir buvo tri-rai- 
dinis sportininkas. Bet 
Georgetown Universitetą, 
lankydamas užsiėmė vien 
football. Football lošime 
užima “Tackle” poziciją 
(toje pozicijoje lošė su Ge- 
orgetown per tris metus 
ir didžiai pasižymėjo).

Dabar Katalinas ir Nor
kus lošia football su She
nandoah’o Prezidentais: 
Katalinas — “tackle” ir 
Norkus — “ąuarterback”. 
Shenandoah’o profesiona
lai per paskutinius kelis 
metus buvo ir dar tebėra 
valstybės čempijonai.

Pereitais metais Shena
ndoah’o Prezidentai lošė 
su Portsmouth Spartans 
ir liko lygiomis .

Šįmet žaidimų tvarka 
bus daug sunkesnė, nes 
imsis »su visiems žinomais 
tymais k. t. Philadelphia, 
Brooklyn, New 
Giants, ir tt.

Prie tokio tymo priklau
so mūsų Norkus ir Katali • 
nas ir keletą kitų lietuvių. 

(Bus Daugiau).
“Pūtis”

York

Gregoria- Sportininkai
Shenandoah’e yra gan 

didis skaičius lietuvių, pa
sižymėjusių sporto srity
je. Dauguma jų yra darbi
ninkų vaikai ir baigę tik 
viešąją mokyklą. Visgi y- 
ra ir išimčių. Garsiausi y-

MAIZEVILLE - 
GILLBERTON, PA.

žti, apsileidėliams pasitai-: 
syti, o geriems geresniais! 
tapti.

Todėl visi Maizevilles ir 
Gilbertono lietuviai - kata
likai kviečiami pasinaudo
ti šiais atlaidais, įsigyda
mi Dievo malonių. Ne vie
nam iš mūsų abejojant ar
ba einant klaidingu keliu 
neuždrausta pasitaisy t i 
arba susitaikinti su Dievu.

Sodalietės
t

Sodaliečių pamaldos bus 
laikomos trečiadienio va
karą, rūgs. 19 d., 7 vai. Po 
pamaldų bus laikomas su
sirinkimas bažnyčios sve
tainėje.

Susirinkimo metu, kun. 
A. J. Alauskas yra paruo
šęs programėlę. Kun. A. J. 
Degutis iš Shenandoah’o 
pasakys prakalbą. Apart 
prakalbos, kelios sodalie
tės yra paskirtos paruošti 
muzikos ir 
programą.

Sodalietės 
karo vedimą 
Upanavičiutė,
binskaitė, Pranė Stačku- 
naitė, Alesė Gumauskiūtė 
ir Elzbieta Ulbinskaitė.

nas darbuotėje; raštinin
ku — ponas Petras Jene- 
liunas, irgi senas, įgudęs 
veikėjas; iždininku apsiė
mė ponas Julius Maslaus- 
kas, taipgi vienas iš vėles
niųjų veikėjų.

. Ateinantį sekmadieni, 
16 d. rugsėjo, toje pačioje 
svetainėje, tuoj po sumai, 
įvyks tuo pačiu reikalu su
sirinkimas. Tad kiekvie
nas, kuris tik nori prisidė
ti prie šio gražaus darbo, 
teateina susirinkiman.

Pranešėjas.

MOUNT CARMEL, PA.

įvairenybių

apsiėmę va- 
yra: Prane 
Aldona Ul-

Piknikas
Lietuvių parapijos pikni

kas, įvykęs “Labor Day'’ 
dienoje, šiemet pasisekė 
silpnai; žmonių buvo visai 
mažai, nes sutrukdė lie
tus. Gryno pelno bažny
čiai padarė apie $87.00.

Robertas Norkus
Robertas Norkus (Bob- 

jo kaip gabiausias italų by Nork), aukštesnės 
kalbos mokinys ir liturgi- mokyklos ir kolegijos tan
ioje užimdamas pirmą vie-, kymo metais pasižymėjo 
tą-

Kun. dr. Batutis, priėmė seball lošimuose. Jis buvo 
kunigystės sakramentą. žymus kaip “three letter 
gruodžio m., 1932 m., Ro-man” — tri-raidinis spor- 
moję. Ten besimokinda- tininkas. 
mas gavo Philosophijos ' Baigęs aukštesnį moks- 
Daktaro ir Theologijos Li- lą Shenandoah’e, kur buvo 
centiato laipsnius. Mokslą geriausias savo laikais 
baigė tik šįmet ir grįžo tik Įsportininkas, įstojo į Ge- 
pereitą mėnesį. , orgetown Dniversite t ą,

Naujam Kristaus darbi- Washington D. C., t'oliau 
r.inkui, visi draugai ir pa-, tęsti mokslą mokytojaus 
žįstami linki geriausių pa-, kurse, 
sėkmių.

v •

football, basketball ir ba

Lankant Jėzuitų moky
klą — Georgetown, Rober- 

PARAPIJOS ŽINIOS * tas buvo “žvaigždė” foot- 
Pereitą sekmadienį įvy- bąli, basketball ir baseball 

ko Šv. Vardo draugijos ko- lošimuose. BasketbaH loši- 
munijos diena, šv. Vardo muose užėmė “forward” 
draugijos nariai skaitlin- poziciją; baseball’e, short- 
gai atsilankė. Labai gražų stop’; football’e, “ąuarter- 
isnūdi sudarė kaip keletas 
šimtu vyrų bendrai priė
mė Švč. Sakramentą. Šis 
vyru gausus pasirodymas 
ir viešas katalikystės iš
pažinimas yra labai pavy
zdingas ir patraukiantis.

Parapijos kunigai tai 
pastebėjo viešai ir gerokai 
pagyrė Šv. Vardo draugi
jos narius Ir Sodaliečių 
nares už ju navvzdinga ar
tini masi prie Dievo Stalo 
bendrai kas mėnesis.*

Parapijos kunigai taipgi 
pareiškė, kad kas savaitę

Keturdešimtės Atlaidai
Rugsėjo 16 d., Šv. Liud

viko bažnyčioje prasidės 
40 valandų atlaidai ir tę
sis ligi 18 d. vakare. 
I Keturdešimtės dieno 
tvarkė bus sekanti: 

A Sekmadieny, mišios su 
įstatymu Švč. Sakramento 
8:00 vai. ryte. Vakare bus 
iškilmingi mišparai. Kun. 
K. Klevinskas iš Minersvi- 
Dės pasakys pamokslą. Iš
pažinčių klausymas po pa
maldų. Vaikų išpažintis 4 
vai. p. m.

.• Pirmadieny ir antradie
ny, rūgs. 17 ir 18 dieno
mis, komunija bus išdalin
ta 5:30 ir 6:00 valandomis, 
darbininkams. Mišios su į- 
statymu Švč. Sakramento 
bus 7 ir 9 valandomis Pir
madienio rytą per sumą 
pamokslą pasakys kun. P. 
Mockus, iš Coaldale. Ant
radienio rytą per sumą pa
mokslą pasakys kun. S. 
Norbutas iš Frackvilles.

Vakarais bus iškilmingi 
mišparai. Pirmadieny pa
maldų laike pamokslą pa
sakys kun. J. Karalius iš 
Shenandoah; antradieny, 
kun. dr. J. Končius iš Mt. 
Carmel.

Išpažinčių klausymas 
kas dieną — ryte ir vaka
re. Daugelis svetimų kuni
gų klausys išpažinčių.

Antradienio vakare 'bus 
parapijos vaikelių procesi
ja-

ATLAIDAI: — tai yrą 
ypatingas Dievo malonių 
laikas, kuriame visiems 

i duota proga susitaikinti 
su Dievu, — sutvarkyti 

i dvasinį gyvenimą. Atlaidų 
dienos turėtų būti bran- 

nes duoda 
progą paklydėliams sugrį-

DARBAI BLOGĖJA
Gilbertono anglių kasyk

los, kurios sustojo vasaros 
'metu dėl anglių pirkimo 
fiupuolimo, ilgokai pasto
vės uždarytos. Prieš sus
tojimą buvo manyta, kad 
šaltam orui atėjus kasyk
los vėl pradės dirbti. Bei 
pereitos savaitės žinios, — 
kuriomis maįnieriams bu
vo įsakyta pasiimti savo į- 
rankius iš kasyklų — pa
naikina viltį, kad neužilgo 
pradės dirbti. Mainieriams 
savo įrankius pasiėmus 
nėra vilties, kad pradės 
dirbti prieš keletą, o gal 
ir kelioliką mėnesių.

Dauguma parapijos na
rių dirba šiose kasyklose. 
Tiesa, nedarbo metu dau
gelis “bootlegeriauna”, bet 
šis darbas yra daug sun
kesnis ir pavojingesnis, ir 
nevisi juomi nori užsiimti.

Mokykla
Parapijinė Šv. Kryžiaus 

lietuvių mokykla prasidė
jo rūgs. 4 d. iškilmingomis 
pamaldomis. Vietos klebo
nas kun. dr. J. B. Končius 
laikė šv. Mišias ir pasakė 
pamokinantį pamokslą vai 
kučiams, pradedant moks
lo metus.

Po mišių buvo suteiktas 
palaimininmas su Šv. Sa
kramentu. Žmonių prisi
rinko pilna bažnyčia, nes 
tėvai ir globėjai atėjo pa
simelsti už savo vaikučius.

Čia mokytojauja Šv. Ka
zimiero Kongregacijos Se
sutės ; jų yra aštuonios 
mokytojos ir viena muzi
kos mokytoja.

Vaikučių šiemet mokyk
loje yra apie 270.

Mokytojos
Izabelė Kupčiūnaitė ir 

Marė Busevičiutė, abi pa 
lapijos narės mokytojau
ja viešose mokyklose. P-le 
Kupčiūnaitė moko Maize- 
villej. Abi mokytojos yra 
sodaliečių narės, ir darbš- j kla. 
čios darbininkės jaunimo 
tarpe.

“P.”
back”.

Visuose sportuose mūsų 
Robertas pasižymėjo; bet 
jo mėgiamiausias sportas 
— football. kur jis dau
giausiai pasižymėjo. 1928 
metais jis buvo išvardin
tas tarp tų, kurie buvo 
skaitomi kaip “all Ameri- 
can”; tat pačiais metais 
jis buvo antras, kuris pa
darė punktą (high scorer) 
rytuose.

Baigęs universitetą, Ro
bertas užėmė profesoriaus 
vietą mūsų aukštesnėje 

apie 1,000 žmonių priima j mokykloje. 1929 m., tapo 
komuniją. Šis skaičius pa- j paskirtas atletų direkto- 
lygintas su skaičiumi kelio rius toje pačioje mokyklo- gios visiems: 
liką net ir keletą metų. je.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 9 rugsėjo, 

Švento Jurgio par. svetai
nėje įvyko parapijiečių su
sirinkimas, tikslu aptarti, 
kaip tinkamiau paminėjus 
25-kių metų kunigo Igno 
Zimblio kunigavimo suka
ktuves. Tame susirinkime 
svarbiausiu dalyku buvo 
tas: padaryti užuomazgą 
komiteto, kuris veiktų rei
kale. Išrinkta šie: pirmi-
ninku patvirtintas gerai

________________________ ... ________________ 1

kingi Gerb. Sesutėms mo-1 Dar nepervėlu, tik gerai 
apsvarstykite tą svarbų 
klausimą jūsų vaikučių 
gyvenime. Norite, kad jie 
išaugtų,gerais katalikais, 
tai ir siųskite į tokias į- 
staigas, kur jie auklėjami 
katalikiškoje dvasioje.

Pereitą savaitę atsilankė 
į mūsų mokyklą daug žy
mių asmenų. Lankėsi kun. 
P. Campbell, Pittsburgho 
diecezijos katalikiškų mo
kyklų superintendentas. 
Apžiūrėjęs mokyklą, pa
reiškė nusistebėjimą, kad 
mes taip sistematingai ir 
drąsiai pradėjome šį kilnų 
darbą. Linkėjo Gerb. kle
bonui, mokytojoms, ir vai
kučiams pasisekimo ir iš
tesėjimo. Taip buvo užga
nėdintas, kad žadėjo ir ki
tą sykį atsilankyti. Prade
gusiems Aukštesniąją Mo
kyklą suteikė savo palai
minimą.

Taipgi lankėsi iš Šv. 
Pranciškaus vienuolyno 

į Sesuo M. Pranciška ir Se
suo M. Babtista. Jos irgi 
gėrėjosi mūsų pažanga ir 
linkėjo, kad darbas kuo- 
stropiausiai eitų pirmyn.

Pirmą sykį šį metą atsi
lankė mūsų mokyklos gy
dytojas, Dr. Walz., kuris 
didžiai nustebo pamatęs 
pertaisytą mokyklą. Džiau 
gėsi išgirdęs, kad mes to
kią pažangą darome. Lin
kėjo geriausio pasisekimo. 
Jis taipgi džiaugiasi radęs

kytojoms už jų uolumą ir 
pasišventimą jų vaikučių 
čvietime.

PITTSBURGH, PA.
x.

Mokykla Kulpmonte
Šiame miestelyje lietu

vių šeimynų gyvena apie 
šimtą. Prie Šv. Kryžiaus 
lietuvių Mt. Carmelio pa
rapijos priklauso apie 55 
šeimynos; apie 35 šeimy
nos priklauso prie vengrų 
parapijos Kulpirionte. Mt. 
Carmelio kunigai kas šven 
tadienis važinėja 8:15 min, 
lietuviams laikyti pamal- 
vengrų bažnyčioje.

Kad Kulpmonto lietuvi;) 
vaikučiai pramoktų lietu
vių kalbos, giedojimų, dai
nų ir ypač religijos yra 
jiems šventadienio moky-

Šiemet toji mokykla 
prasidės šio mėnesio 16 d. 
2 vai. po pietų, Wilson mo
kykloj.

Gerb. Sesutės Kazimie- 
rietės kas sekmadienį va
žinėja į Kulpmonta tų vai
kučių mokinti.

Kulpmonto lietu v i a i 
džiaugiasi ir yra labai dė-

PARSIDUODA
?YKLA,

“Ice Cream” Dirbtuve, 
Krautuvė ir Namas.

Kepyklos Biznis toks: parduoda
mą duona, įvairūs pagražinti ir 

Į ornamentais papuošti tortai (kei

žinomas biznieris ir veikė
jas, ponas Kazys Žadeikis; 
jo pagelbininku — ponas 
Ignas Lėpa, taipgi vetera-

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS MOKYKLOS

ŽINUTES
Stebėtini dalykai dedasi 

Šv. Kazimiero parapijoje. 
Ar girdėjote, kad ši para
pija atidarė pirmąją klia- 
są “Aukštesnės Mokyklos” 
(High School)? Girdėt, 
kad daugely vietų užsida
ro mokyklos, o čia priešin
gai, vis žengia pirmyn. Čia 
pasirodo Southsidės Lietu
vių karakteristika, — drą
sumas. Ypatingai didelis 
kreditas priklauso klebo
nui kun. M. J. Kazėnui, ku 
ris visas pastangas deda, 
kad mokykla pastačius 
ant aukščiausiojo laipsnio. 
Ir ištikrųjų, jo pasistengi
mu ‘aukštesnės mokyklos’ 
kambariai ištaisyti sulig 
miesto reikalavimų. Viso
je mokykloje daug pageri
nimų. Vienas kambarys 
pataisytas knygynui. Be
veik visiškai įrengtas tik 
reikia, kad kas prisiųstų 
knygų. Jau keletą asmenų 
žadėjo prisiųsti mums rei
kalingų knygų; manome, 
kad atsiras ir daugiau ge
radarių, kurie pagelbės ta
me darbe. Visi kiek gali 
turėtų paremti tą gerą sau ištaisytą kambarį, ku- 
darbą ir taip įsigyti nuo- riame galės patogiai atlik- 
pelnų “Pasaulinio Apašta- ti savo darbą, 
lavimo.”

Mokyklai prasidėjus į 
Aukštesnią ją Mokyklą su- j 
sirinko gana gausus būre
lis vaikų. Bet galėtų būti 
daugiau. Baigė mokyklą 
33 vaikučiai. Kur-gi jie vi
si dingo? Tėvai, pamąsty
kite gerai, kaip jūs savo 
vaikelius auklėjate? Pasis- 
tatėte katalikišką lietuviš
ką mokyklą, o dabar siun
čiate vaikus į viešas mo
kyklas, kuriose nieko ne
girdima apie katalikystę 
nei apie lietuvystę. Ką ga-1 
Įima tikėtis iš tokių vai-; 
kų? Ar jus manote, kad 
jie užaugę rems savo baž
nyčią ir savo lietuviškas 
ištaigas? Ištikrųjų apgai
lėtinas tokių nesusipratu
sių tėvų padėtis. Nori, kad 
vaikai užaugę juos gerbtų 
ir mylėtų, bet priešingai 
juos auklėja. Kodėl atsi
randa tiek daug motinėlių 
ir tėvelių; kurie šiandien 
vferkia ir aimanuoja, kad 
jų sūnelis bei dukrelė nuė
jo blogais keliais? Patys 
galite sau šį klausimą at: 
sakyti. Žinoma, atsitinka, 
kad ir iš katalikiškai auk
lėtų vaikelių tarpo atsi
randa tokių, kurie eina 
blogais keliais. Bet tai la
bai maža dalis. Kristus 
buvo tobuliausias mokyto
jas, o vistiek atsirado Ju- 
došius mokykloje dvylikos 
apaštalų. x

Mūsų mokykloje taipgi 
yra ruošiamas kambarys 
dentistfti, kurį žadėjo už
imti Dr. Dugan. Jisai, 
kaip tikimasi, taisys ir va
lys vaikučių dantis dykai. 
Jam užtai priklauso padė
ka.

i
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Girdėjome, kad Seserys 
Pranciškietes, kurios mo
kytojauja Šv. Kazimiero 
parapijoje, parvežė pats 
Gerb. klebonas savo auto- 

i mobiliu. Stebuklingas tas 
•_! automobilis, nes parvežė 

tas pačias seseris, kurios 
mokytojavo pereitais mo
kslo metais. Seserys užtai 
klebonui yra dėkingos.

Dar to neužteko. Parva
žiavusios rado ne tą patį 
namą, kuri paliko. Koply
čia atrodo visai naujutėlė. 
Altorius ir sienos išma- 
liavotos, ir kiti pagerini
mai padaryti. Visame na? 
me padarytas remontas. 
Seserys gėrisi klebono rū
pestingumu ir parapijiečių 
pasidarbavimu. Todėl jos 
yra dėkingos pirmiausiai 
klebonui kun. M. J. Kazė
nui už jo rūpestį ir tiems 
vyrąms, kurie prisidėjo 
darbu ir visiems, kurie rė
mė tą darbą. Lai geriau
siasis Dievas jus laimina, 
lai Jis teikia jums jėgų ir 
toliau darbuotis Jo garbei, 

žvaigždelė.

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

“Ką gydytojas sakž dėl tams-Į “Tamsta nori, 
. tos galvos skaudėjimą?”

'“Jis sakė, man negalima gerti!
i slkolinią gėrimų”. z

“Ar taip pat degtinės?”
“Aš nedrįsau jo paklausti, kad 

kartais neuždraustų ir ją”. (‘Do- į 
jrfbarbier’, Berlin).

kad aš 
tinčiau tamstai šimtą svarą stei 
lingą todėl, kad tamstos c 
gas veidas. Ar tamsia gali gau 
kas užtikrintą?”

“Taip, aš galiu”. 
“Ar jis turi ką nors?”. 
“Taip pat garbingą veidą” 

(“Fliegende Blatter”, Munieh)’.
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PRENUMERATOS KAPSTĄ;
Amerikoje metams ........................ $4.00
Užsieny metams ............................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2250

DARBININKAS
West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

išinti skaitytojus ofl- 
įiais “perlais”;.. Gaila, 
jau nebėra Vaižganto, 
is beturėtų literatinės

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

Penktadienis, Rugsėjo 14 3., 1934

DAJi BIJŪNAS
(THE W0BKEB)

Bublished every Tuesday and Friday eicepf Holidays such as
New Tear, Good Friday, Memorial Day, Independence Dąy, 

Labor Day„ Thanksgiving and Christmas
____  ____ ____ by----------------
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*

Entered as second-class matter Sept 12, 1815 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Aeeeptance for mailing at spedal rate of postage provided for in Section 1108 
Act of October 8, 1917, anthorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATĘS: 
Domestic yearly ........................  $4.00
Foreign yearly.....................  $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

Parapija tai, palyginti, kaip viena didžiulė kata
likiška šeima. Kada šeimoj viešpatauja vienybė, tvar
ka ir susiklausymas, tai ji yra ir pavyzdys, ir palai
mos šaltinis, ir visuomenės ramstis. Tas pats yra ir 
su parapija, tik daug didesniam maštabe, nes para
piją sudaro daugelis sutvarkytų šeimų. Todėl parapi
jos svarba visuomeniniame gyvenime yra neginčyja- 
ma. Ji yra savos rūšies maža autonominė valstybėlė, 
savarankiškai besitvarkanti, bet esmėje ir principuo
se visuomet priklausanti vyskupo valdžiai. Tas duoda 
parapijoms galimumo organizuotai veikti Bažnyčios 
ir tautos labui, nepamirštant ir savo naminių reikalų.

Tokioj didžiulėj ir gerai sutvarkytoj parapijoj 
jau 15 metų klebonauja kun. J. Valantiejus ir teikia 
tikros laimės ir džiaugsmo Waterburio lietuviams. 
Ten viskas pastatyta ir kuogražiausiai sutvarkyta: 
bažnyčia, mokykla ir didžiulė svetainė, kur ar tik ne 
bus geriausia ir erdviausia visam Waterburio mieste. 
Ne tik apylinkės lietuviai, bet ir vietos svetimtaučiai 
tai pripažįsta. Nebereikalo vyskupas stato visiems 
pavyzdžiu Waterburio lietuvių parapiją.

Kaip šeimos gerbūvis priklauso nuo gerumo ir 
sumanumo šeimininko, taip ir parapijos tvarka ir pa
žangumas pareina nuo klebono. Visų akys natūraliai 
kreipiasi į kun. Valantiejaus asmenybę: kaip jis ga
lėjo sukurti tokią pavyzdingą parapiją? Bet kun. Va
lantiejus — visuomet kuklus, pasižeminęs — visiems 
atsako tik malonia šypsena, kuri tarytum kalbėte kal
ba: pamėginkite ir jus tą patį padaryti, darbuokitės 
ir pavyks.

Gal ir pavyks, bet ne visiems, nes tokiems daly
kams įvykdinti reikia tokio darbo ir ištvermės milži
no, kokiu yra kun. Valantiejus.

Malonu čia pažymėti, kad jis yra uolus L. D. S. 
rėmėjas ir narys. Už tai mūsų organizacija nuošir
džiai jam dėkinga. K.

NAUJA CENZŪRA 
LIETUVOJE

Vargas Pademarklinijos 
Gyventojams

Demarkacijos linija, tei
singai daugelio vadinama 
Lietuvos kūno kruvinu 
piūviu, daug vargo ir sun
kių kančių atneša jos arti
miesiems gyventojams.

Anais sąmyšio laikais ji 
išvesta. Ir išvesta labai 
neteisingai, nežiūrint, kad 
jau teisės žvilgsniu ji ne- 
uri jokio pagrindo. De

markacijos linija labai 
vingiuotai eidama dalina 
daugelio ūkininkų žemes, 
i Beveik visų pademarklinio 
gyventojų žemės yra per
kirstos: viena dalis yra 
aisvoje Lietuvoje, gi ant

roji — okupuotoje.
Savo laukus apdirbti va

saros metu iš okupuotos 
Jetuvos čion ateina teny
kščiai lietuviai, o iš čia o- 
kupuotojon. Šiems lauko 
darbams pademarklinijos 
gyventojai turi gauta iŠ 
lenkų valdžios tam tikrus 
leidimus. Vieniems toki 
leidimai išduodami leng
viau, kitiems sunkiau, o 
tretiems visiškai neduoda
mi. Šie pastarieji skaito-

mi lenkų valdžiai nepati
kimi. Mat, jie yra susipra
tę okupotosios Lietuvos 
lietuviai, dažnai tenykščių 
lietuviškų organizacijų na
riai. Tokiems lietuviams 
vargas yra su savo ūkio 

i darbais, nes dėl lenkų vai- 
: ežios užsispyrimo dalis jų 
i sodybų lieka neapdirbta. 
Tokia lenkų valdžios poli
tika tik didina Vilniaus 
krašto gyventojų skurdą.

Neretas atsitikimas, kad
lenkai provinciniais tiks- ten siaučiantį skurdą. Ka- 
lais duoda leidimus susi žiu, ar toli nueis tokia su- 
pratusiems lietuviams at- kta lenkų valdžios politi- 
vykti laisvojon Lietuvon ba su okupuotosios Lietu- 
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i “ciuciukus” 
kaip pademarklinio lietu
viai juos vadina. Kartais 
vėl pademarklinio gyven
tojai, ypač susipratę lietu
viai, laiku negaudami .lei
dimų sienai pereiti turi su
pūdyti savo javus, šieną, 
dobilus ir tt. Tas jiėmš su
daro labai daug nuostolių 
ir tik didina jų jau ir taip 
sunkų vargą. Iš to viso 
matyti, kad lenkų valdžia' 
tyčiomis trukdo ramų pa
demarklinio lietuvių gyve
nimą, susipratusius lietu
vius įvairiausiais būdais 
išprovokuoja ir ištremia 
iš savo gimtinių, didina

žvilgsniu tai gražus pasi
ryžimas, bet ar jis sutam
pa su tautos interesais, 
tai kitas klausimas. Kol 
kas tai sutampa su p. 
Smetonos interesais — ir 
tauta turi skelbti jį savo 
vadu, nori ar nenori. Kaip 
tai būtų gražu, kad visa 
tauta, be jokių cenzūros į- 
sakymų, nuoširdžiu vie
ningumu paskelbtų Smeto
ną savo vadu! Ar sulauk
sim tokio momento? Jei 
kada sulauksim, tai tik 
tuomet, kai bus panaikin
ta drakoniška cenzūra. Be 
cenzūros į tautos vadus — 
tai idealaus prezidento ke
lias. K.

vasaros žemės ūkio dar
bams. Grįžusieji po šių 
sunkių darbų jie suimami, 
c- dažnai net ištremiami 
toli nuo savo gimtinės.

Šiomis dienomis buvo 
toks pavyzdys Vaišniunų 
kaime. Du to kaimo gy
ventojai lietuviai ūkinin
kai Anupras ir Vladas 
Rukšėnai gavo iš Švenčio
nių lenkų valdžios įsaky
mą išsikraustyti iš savo 
gyvenamosios vietos tre
jiems metams į kitą kurią 
vietą, nearčiau 30 kilomet
rų nuo administracijos li
nijos. Kodėl abiems įsako
ma palikti savo žemę ir iš
vykti šitur, motyvų nenu
rodoma. Abu ankščiau mi
nėti yra susipratę lietu
viai, Šv. Kazimiero drau
gijos nariai, o Antanas 
Rukšėnas yra j ir “Ryto” 
švietimo draugijos Palū
šės skyriaus vice - pirmi
ninkas.

Lenkų valdžia pademar- 
klinyje stengiasi įsigyti 
kuo daugiausiai savo šni
pų. Jie įvairiausiais bū
dais prikalbinėja, skurdo 
prislėgtus paperka if kito
kiais nešvariais keliais

CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Pittsburgh, Pa. — Sek
madienį, rugsėjo 16, š. m. 
po pietų Seserų Pranciš- 
k iečių Vienuolyno patalpo
se įvyks to vienuolyno Rė
mėjų Centro Valdybos su
sirinkimas

Klaipėdos krašto prieš
valstybinėms partijoms 
priklausiusiems ir tautai 
ir valstybei saugoti įstaty
mų nusižengusiems asme
nims Lietuvos apeliaciniai 
rūmai jSu turi daug bylų. 
Neseniai tos serijos bylas 
teismas pradėjo spręsti.

Šios bylos visos yra la
bai įdomios, ir rodo, kaip 
Neumano ir Zasso nieku 
nekalti suklaidinti Klaipė
dos krašto gyventojai ta
po priešvalstybinio veiki
mo aukomis. Tiesa, nevisi 
jie yra suklaidinti. Kai 
kurie sąmoningai ir žino
dami gręsiančias pasek
mes dirbo priešvalstybinį 
darbą. Vieni jų buvo at
kaklūs niekintojai viso, 
kas tik lietuviška. Net po
licijos valdininkai dainuo 
davo Vokietijos nacių dai
nas uniformose būdami 
niekino Lietuvių tautą ir 
Lietuvos valstybę. Tai da
lydami jie nuplėšdavo per 
tautines iškilmes lietuviš
kas vėliavas ir iškeldavo

POETIŠKAS KLEBONUI — SOLEMNIZANTUI 
LINKĖJIMAS

Man pasakė vienas: 
Eilės-poezija su savo purpurais 
Tetinka karaliams-didvyriams pagerbt. 
Bet sustojau pėduose susimąstęs!
Argi neturime mes karaliaus-didvyrio, 
Kurio gal nepažįstam?!
Juk jis Dievo žmogus, meilės didvyris 
Ir mes tikrai neklystam,
Jeigu jam ir eilėmis garbę teiktume. 
Užtat, eilutės, jus džiaugiatės pačios. 
Kad Misija ši jums tenka 
h’ plunksna rankoj neberimsta, 
Bet skubinas su įkvėpimais-palydovais 
Žengti prie garbės teikimo.
...Užtat, Klebone-Solemnizante! 
Priimk ir šias nors menkutes 
Tavo garbei sodintas, raškytas eilutes. 
Jos tinka Tau kaip ir karaliui!
Jos kalbės Tau apie laimę ir džiaugsmą 
Ir širdies kiekvieną kilnesnį idealą ir jausmą. 
Jos ir linki Tau kaip ir broliai, prozos žodžiai, 
Daug laimės ir sveikatos 
Iš giliausios poezijos širdies ir aruodo!

Plytaitis

naciškas. Jie sakydavo, 
kad čia lietuviškų vėliavė
lių neturėtų būti, o turėtų 
rastis tik vokiškos vėlia
vos. Keikdami visaip nie
kindami tautines Lietuvos 
spalvas, jas nudraskę su
mindžiojo. Kai kurie net 
seniausiems Klaip ė d o s 
krašto šauliams grąsinda- 
vo šaukdami, kad girdi, 
jūs šauliai esate žemės iš
davikai, bet po pusmečio 
jūs visi stovėsite prie sie
nos. Suprantama, kad toki 
Klaipėdos priešvalstybi
niai gaivalai taip sakyda
mi manė, ir tikėjosi, kad 
netrūkus Klaipėdon įsi
braus Hitlerio gaujos ir ši 
kraštą atplėš nuo Lietu
vos, o tikruosius Klaipė
dos krašto lietuvius išžu
dys taip, kaip birželio 30 
dieną per buvusį Vokieti
joje terorą.

Lietuvos teismas pirmo
siose priešvalstybinio vei
kimo bylose nei vieno kal
tinamųjų neišteisino ir vi
siems paskyrė atitinka
mas bausmes. Dabar Lie
tuvoje visi susidomėję lau
kia, kada prasidės Neu- 
roano, Zasso ir jų sėbrų 
didžioji priešvalstybinio 
veikimo byla. Tikimąsi, 
kad ji galės būti paskirta 
spręsti apie spalių mėnesį. 
Dabar visiems tos bylos 
kaltinamiesiems jau sura
šomas kaltinamasis aktas. 
Šią bylą spręs Lietuvos 
kariuomenės teismas.

Tsb.

drąsos pavadinti juos ‘dei
mančiukais’ ?

Na, su tuo oficialiniu 
balastu dar pusė bėdos. 
Bet naujosios cenzūros pa
sikėsinimai siekia daug to
liau negu kada nors pir
miau. Dabar yra išleistas 
draudimas 

! uždarytąjį laikraštį kito
kiu vardu. Pirmiau būda- 

, vo kitaip. Uždaryta “Lais
vė” — labai gaila, bet ant? 
rytojaus atsiranda ‘Rytas’ 
ir skelbia toliau tas pačias 
idėjas, kol jo neuždarys. 
Dabar taip nebegalima. 
Užsidarė laikraštis, tai 
jau ir palaidotas. Kito — 
tokiom pat idėjom, bet 
skirtingu vardu leisti ne
valia. Teks palaukti, koi 
gailestingoji vyriausybė 
prikels nabašninką iš nu
mirusių... Taip pat sako
ma, kad laikraščiams įsa- 

„____kinėjama vadinti p. Sme-
kalbingi, bet jei jie patieks | toną jau nebe prezidentu, 
visokių trafaretiškų, se- < bet vyriausiuoju tautos 
niai numaltų* pasakėčių, vadu. Rodos, koks čia bū
ta i nejauku ir betalpinti tų skirtumas: prezidentas 
tokius nonsensus “tinka- juk ir yra tautos vadas, 
moję vietoje”. Bet ką gi— Bet tautininkų partija tur 
įsakymas įsakymu, if sko- būt įžiūri tokį skirtingu- 
fiį pažįstąs redaktorius tu-|mą: ptežidėfttks veda tau- 

o Čia juk 
Smetona 

du iki gy- 
Tautininku

Spaudos laisvės Lietuva 
taip ir nesusilaukė, bet už
tai susilaukė dar griežtes
nės cenzūros, kuri pateisi
nama tuomi, kad tarp Lie
tuvos ir Lenkijos esąs ka
ro stovis. Jei toks stovis 

^tikrųjų yra, tai supran
tama, kodėl draudžiama 
pranešimai apie kariuome-' 
r ę, politišką krašto judesį 
ir tt. Bet ką bendro su ka
ro stoviu turi draudimas 
spausdinti karikatūras, 
kriminalistų prasižengi
mus, teismo tardymus ir 
kvotos davinius, žinias a- 
pie bylas, kurios teismo 
sprendžiamos neviešuose 
posėdžiuose? Kam įsaky
mai periodinių laikraščių 
redaktoriams dėti tinka
moje vietoje (suprask — 
pirmam puslapy) vyriau
sybės narių pasakytas vie
šąsias kalbas? Gerai, jei
gu vyriausybės nariai iš-

Į j—*■ - J

tą tik laikinai, 
norima, kad p. 
būtų tdūtos va 

| vos gaHros.

Žmogaus prigimtis yra linkusi ieškoti 
garbės, pagyrimo, pasigarsinimo. Tiktai ra
mus, kruopštus, nuošalus darbuotojas nepai
so šių pakrikusios dvasios vylių; jam terūpi 
kuodauglausia žmonėms gerą padaryti. Šios 
tai rūšies — darbo skruzdė — yra garbus 
kun. Juozas Valantiejus. kuriam dėkingi šv. 
Juozapo parapijos Waterbury, Conn. darbuo
tojai ruošia rugsėjo mėnesio 16 d. pagerbi
mą, minėdami jojo dvidešimties metų dva
sios vado ir kultūrinio darbo sukaktį.

JAUNATVĖS DIENOS
Kun. J. Valantiejus gimė 26 d. liepos 

mėnesio — šv. Onos dienoje — 1883 m. But- 
kaičių kaime, Vadžgirio filijoje. Vėliau tėvai 
nusipirko ir išsikėlė į didesnį ūkį kitame kai
me .toje pačioje Eržvilko parapijoje. Skait
lingos šeimos vyriausia sūnus kun. Juozas 
neturėjo galimybių išeiti mokslų Lietuvoje, 
Kilnaus Idealo vedamas, jis atvyko 1899 me
tais į Ameriką ir laikinai sustojo Brooklyn, 
N. Y. Paskui išvyko į Waterbury, Conn.. kur 
ir apsigyveno, dirbdamas vietinėse dirbtuvė^ 
se, kad užsidirbus užtektinai pinigų savo kil
niam Idealui siekti. , ' >

Waterbury, Conn. teisingai galima pa
vadinti jojo antrąja tėviške, kame kun. J. 
Valantiejus dirbo, mokėsi ir pagaliau ilgus 
metus varė sunkų dvasios vado ir kūrybos 
darbą. Susitaupęs lėšų, įstojo į šv. Tarno, 
Hartford, Conn. kolegiją. Baigęs priruošia
muosius kolegijos mokslus, tapo dvasinės
vyresnybės pasiųstas į šveicarų Friburgo ti- 
nivetšitetą eitų aukštųjų dvasinių mokslų ir 
ruoštų Si į kunigus. Nuo stropios kolegijos 
vadovybės akies nepasislėpė jaunuolio gra
žiosios ypatybės, kad iš daugelio klierikų jam garbus žmogus, a

Į suteikė tokią privilegiją — vykti į aukštąjį f 
Europos mokslo židinį.

Friburge jaunasai studentas pateko į 
vieną garsiausių mokslo aplinkumų, susidur- i 
damas su pasaulinėmis garsenybėmis profe
sūroje ir su keliomis dešimtimis iš Lietuvos 
atvykusių gabiausių studentų, šiandie mūsų 
garsiausių tautos vyrų. Koki neišmatuojami 
ir nesuprantami yra Aukščiausiojo keliai! 
Lietuvos ūkininkaitis per Ameriką pasiekė 
'Šveicariją, kad čia pasiruoštų tam dideliam 
darbui, kuris jojo laukė ateityje, kuriuo šian
die didžiuojasi Waterbury, Conn. lietuviai ir 

1 į kurį su pavydžia akimi ir pasigėrėjimu žiū
ri visa lietuviškoji Amerika.

DARBUOTĖS PRADŽIA
Baisiajam karui siaubiant pasauly, dija- 

konas J. Valantiejus 1914 metais grįžta A- 
merikon. Netrūkus, lapkričio m. 20 dieiią, 
amžinos atminties Vyskupas * Jonas Nilan 
dijakoną J. Valantiejų, Hartford, Conn. ka
tedroje, įšvėnčia į kunigus. Keletą savaičių 
jam teko rūpintis nuo seno apleistais Anso
nia, Conn. lietuviais. Tuo laiku įvyko mūsų 
išeivijoje didelė nelaimė, kuri užtraukė juo
dą dėmę ant mūsų tautos — lietuviai nužu
dė lietuvį kun. J. Žebrį, New Britain, Conn. 
Dvasinė vyresnybė pasiuntė kun. J. Valan
tiejų pas kun. J. Ambotą į Hartford, Conn. 
ir pavedė jam rūpintis nelaimės ištiktos, 
New Britain, Conn., parapijos lietuviais. AV 
slūgus baisiems įspūdžiams, į New Britain 
klebonu buvo paskirtas a. a. kilti. Eduardas 
Grikis. Tasai vyskupijos ganytojo patvarky
mas davė kun. J. Valantiejui galimybės grįž
ti į Waterbūry, Conn., kur jam teko penkis 
metus eiti vikaro ir penkioliką metų adminis
tratoriaus bei klebono pareigas.

Waterbury, Conn. tuoinėt klebonavo 
a. 3- P---‘r 35

tis, visa savo širdimi stropiai ėjęs dvasios 
vado pareigas. Tai buvo didelio pasiaukoji
mo kunigas; jam tebuvo galima prikišti, kad 
jisai buvo per uolus savo darbuotėje. “Nors 
aš ir basas eisiu, bet mokyklą turėsiu!” pa
sakė garbingas išeivijos pionierius. Ir todėl, 
nežiūrint didelių sunkumų, jisai tą mokyklą 
įkūrė ir išlaikė.

Gražus klebono pasiaukojimo pavyzdys, 
teigiamai veikęs į jaunąjį pagelbininką; ke
letą metų gyvenimas kultūringiausioje pa
saulio šalyj Šveicarijoj paliko neišdildomą 
jaunuolio vaidentuvėje kultūrinio darbo vaiz
dą; ir pagaliau pačios kun. J. Valantiejaus 
asmenybės privalumai
ras saviems žmonėms padėti į šviesesnę būk
lę pakilti ir nenuilstamas kruopštumas pato
gioje dirvoje — buvo dabartinio Waterbury, 
Conn. gerb. Klebono darbuotės programos 
dėsniai ir akstinai, iškėlusieji Waterbury, Ct. 

i lietuvių koloniją į pirmąją vietą.
DARBININKŲ IR NAŠLAIČIŲ 

PRIETELlŪS
Aukščiausia, skirdamas kuriam nors 

tam tikrą darbo kryptį, suteikia jam ir ati
tinkamų privalumų. Kun, J. Valantiejui teko 
•attikti didelis darbas, užtad Viešpats Dievas 
jam ir suteikė gražių dvasios ypatybių. Be 
abejo, kad ir gyvenimo aplinkybės pagelbėjo 
jas išauklėti ir sustiprinti. Patsai dirbdamas 
sunkų dirbtuvės darbininke darbą, geriausia 
pašino rknkpelnio būklę, arčiausia galėjo 
prie darbininkų prieiti ir tapti jųjų prieteliu- 
mi. Nekartą teko pastebėti įvairiuose paruo
šimuose kaip tVaterbury, Conn. žmonės dar- 
biniiikai jį myli, kaip brangina ir savu prie- 
telium bei glėbėju laiko.

Plati didžiulės parapijos dirv 
kahkamai galimybių išvystyti ts 
galias, kurios slėpėsi jojo kiltiio 
bėję. Jau kun. P..Saurusaitis, did

J
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Paeiliui Blaivininkų Su- 
sivienymo Centro Valdy
bos nariai išduoda rapor
tą iš praėjusių metų dar
buotės. Iš priežasties, kai 
kurių susimetimų, n vice
pirmininkas J. Baltrušai
tis ir iždininkė O. Sidab
rienė Seiman nepribuvo, 
tačiau iždininkė seimui 
raštu prisiuntusi savo ra
portą, kuris keliomis pa
taisomis priimtas. Visų 
Centro Valdybos narių ra
portai priimti ir jiems 
nuoširdžiai padėkota už 
pasišventimą bei darbavi- 
mąsi. Iš šių pranešimų 
matyta, jog darbas sklan
džiai varomas; . naujų na-

rių nemaža prirašyta ir iž
das atsakančioj padėtyj.

Toliau komisijos išduo
da savo raportus. Rezoliu
cijų komisija seimui patie
kė sekančias rezoliucijas, 
kurios užgirtos ir priim
tos:

1. Seimas nuoširdžiai 
kviečia visas Lietuvių ko
lonijas į talką, prašydami 
jų steigti Blaivininkų kuo
pas, o jose ypač įtraukti 
jaunimą. Seimas reiškia 
vilties, jog Blaivininkai tė
vai pasirūpins paskatinti 
ir įrašyti vaikus į Blaivi
ninkų skaičių.

2. Seimas nutaria kaip 
kiekvienais metais sureng
ti bent sykį metuose Blai
vybės Savaitę; kurios me
tu būtų ypatingu būdu rū
pinimąsi blaivybės propa
ganda bei reikalais.

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

*

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

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Rūgs. 10 iki 17, — 1390 
W. 15ht ct., Gary Ind.

Rūgs. 18 iki 23, — 1011 
Douglas St. Siuox City, 
Iowa.

Rūgs. 24 iki 30, — 1540 
West Str., Rockford, III.

Spalių 1 iki 7, — 12259 
Emerald Avė., Chicago, 
ni.

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

Spalių 22 iki 28, — Je- 
zuit Novitiate, Wemersvi- 
lle, Pa.

3. Seimas įgalioja Blaivi
ninkų Susivienyino dva
sios Vadą kun. J; Jakaitį 
MIC. ir kun. J. Vaičiūną, 
kuriuodu malonėtų ir Rū
pintųsi atgaivinti nuslopu
sias Chieagos Apskričio 
Blaivininkų kuopas.

4. Seimas 
kad būtų išri 
kių narių komisija, kuri 
padarytų tinkamus pasi
ruošimus tinkamai 1935 
m. paminėti 25 metų gyva
vimo, sidabrinį Blaivinhv 
kų Susivienymo jubiliejų.

•Ton komisijori išrinkta, 
kūn. J. Vaičiūnas, p. J. 
Svirskas, p. B. Jakutis, ir 
p. A. Blavackas. So. Bos
ton kuopa pasižadėjo savo 
susirinkime išrinkti penk
tąjį asmenį:

5. Seimas pageidauja, 
kad kitam seimui būtų pa
kviestas asmuo su refera
tu, kas plačiau papuoštų 
seimo programą ir tuom: 
paskatintų narius uoliau 
rūpintis blaivybės reika
lais.

6. Seimas nuoširdžiai 
prašo ir pageidauja, kad 
Blaivininkų šeimos suren
gtų savus draugiškus va
karėlius, į kuriuos kviestų 
savo draugus neblaivinin- 
kus ir tuomi savo gražiu 
pavyzdžiu bei maloniu žo
džiu juos mėgintų įtrauk
ti į Blaivininkų eiles.

J. Tatulis, peržiūrėjęs 
knygas, pranešė, jog visos 
tvarkoj.

Po to sekė Centro val
dybos narių rinkimai. A- 
teinantiems metams, naū- 
jon A. L. R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų Centro valdy- 
bon išrinkti šie asmenys: 
Kun. J. Jakaitis MIC., Chi
cago, UI. — Dvasios Va
das; Kun. P. Juškaitis, Ca- 
mbrigdge, Mass. — pirmi
ninkas; Kun. J. Vaičiūnas, 
Cicero, III. — I vice-pirmi- 
ninkas; Pr. Mankus, Wor- 
cester, Mass. — H viee -

t

tingumo žmogus, įsikūrė savo parapijoj ne
didelę našlaičių priglaudą. Kas nežino, kad 
tokia įstaigą yra didelė bendruomenės sun
kenybė! Nekartą vyskupijos vadovybė ragi
no kun. J. Valantiejų persiųsti savo našlai
čius į bendrą katalikų našlaitnamį ir tuomi 
pasiliuosuoti nuo tos sunkios naštos, kuri 
šiais skurdo laikais, yra virš pajėgų.

Kilni kun. J. Valantiejaus dvasia su tuo 
negalėjo sutikti. “Tesimokina mūsų žmonės 
gailestingumo! — atsakydavo. Nevienas tė
vų netikras, kad jojo vaikeliai negalėtų pa
tekti į prieglaudą.” Saviems gi žmonėms ji
sai kalbėdavo: “Juk tie našlaičiai yra mūsų! 
Kaip gi mes galime juos atiduoti sveti
miems ? Pas mus užaugę, mūsų mokyklą išė
ję — jie pasiliks lietuviais!” Ir jisai jais rū
pinasi tartum savaisiais. Miesto valdininkai 
nekartą yra pasakę: “Mes žinome kokį dide
lį kun. Valantiejus darbą dirba ir visuomet 
esame pasiruošę jam padėti”. Ir padeda. Wa- 
terbury miestas lietuvių našlaičiams teikia 
kas mėnuo subsidijų, kiekvienais metais lei
džia suruošti “Gėlės Dieną” rinkliavą. Ir taip 
tasai gailestingumo darbas, Dievo laimina
mas ir gerų žmonių padedamas, klesti.

Iš prigimties mylėdamas visa, kas gra
žu, daugiausia mylėjo grožį bažnyčioje. Ta
pęs parapijos administratorium, visu pirma 
ėmėsi bažnyčios išgražinimo. Patį pirmąjį 
metą pavarė tiek darbštumo akcijos, kad su
kėlė per šešias dešimtis tūkstančių dolerių. 
Šiuo pasisekimu pasinaudodamas, tuojau nu
pirko už kelias dešimtis tūkstančių žemės 
nuosavybę, kad apdraustų ateities statybos 
perspektyvas, atlikusiais gi pinigais išgraži
no bažnyčią, supirko brangių indų ir drapa
nų tikybinėins apeigoms, įtaisė puikius var
gonus, pagaliau pradėjo dėti į bažnyčią bran
gius vertingo meno langus - vitražus, šian
die šv. Juozapo bažnyčia yra viena brangiau
siai įrengtų lietuvių bažnyčių Amerikoje.

KUKAS JUOZAS VALANtlEJUS LIETUVOSžimOS
----------- \

— Namelis, kuriame gy
veno ii’ mirė daktaras Vin
cas Kudirka, priklauso 
Naumiesčio vokiečių tau
tybės gyventojui. Ten jis 
laiko savo mėsinę. Nau
miesčio burmistras daili- • 

I ninkas Z. Skirgaila senai 
darė pastangų šį namelį 
nupirkti ir’jame įrengti 

j Kudirkos muziejų. Tačiau 
savininkas už jį pareikala
vo 15.000 litų. Tuo tarpu 
kai visų nuomonė, jis tėra 
vertas tik 5000 litų su visu 
sklypu. Muziejaus reikalas 
buvo atpuolęs. Tačiau ne

su persenai tuo reikalu Nau
miesčio burmistras lankėsi 
pas Lietuvos Prezidentą 
Smetoną, kuris pažadėjo 
paramos. Kaip tik namas 
bus atpirktas, burmistras 
nutarė surinkti visus di
džiojo Kudirkos palaikus 
ir apstatyti kambarį taip, 
kaip jis buvo Kudirkos ’ 
paskutinėmis gyvenimo 
dienomis. Bus atpirkta lo
va, kurioje Kudirka mirė, 
sermėga, kurią vilkėda
mas Kudirka palaidojo sa
vo tėvus ir kita. Kitame 
namo gale manoma įrengti 
moksleiviams skaityklą.

— Naujoji Klaipėdos 
krašto direktorija remda
masi Klaipėdos krašto sta
tutu dėl nemokėjimo lietu
vių kalbos paskutiniuoju 
laiku atleido daug direkto
rijai priklausančių valdi
ninkų. Mažai mokantieji 
lietuviškai pasižadėjo per 
metus lietuvių kalbą gerai 
išmokti. Tsb.
—112'  ■ 

meilę dėl tų mažutėlių, ku
riuos gyvenimo aplinky
bės prispaudė.

Ir kada tą atliksi, kada 
tokiu keliu įeisi į Water- 
bury lietuvių vidujinį gy
venimą, — ir tokiu žvilgs
niu žiūrėsi į kun. Valan
tiejų, arba jei dalyvausi 
parengimuose, kuriuo s e 
Waterburio lietuviai mini 
savo klebono sukaktuves, 
suprasi tą entuziazmą ir! 
pats juomi persiimsi, ku
riuo jie sveikina savo dva
sios vadą, savo prietelį, 
draugą, Tėvą.
Kun. Dr. Antanas Bružas.

Paprastai sakoma, kad 
iš žmogaus nuteiktų dar
bų galiifta spręsti apie jo 
būdą, ir jo nuopelnus įver- 
tifiti. Tokią rodyklę pritai- 
kius, kun. Vąlantiejus už
sipelno gana aukštos vie
tos Amerikos dvasiškijos, 
bet labiausiai mūsų išeivi
jos vadų tarpe.

Waterburio lietuviai turi 
kuo pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti— savo parapijos 
įstaigomis. Waterburio lie
tuvių vardas pagarsėjęs 
ne tik plačioje Amerikoje, 
bet ir užrubežyje, nes kas 
tik pas juos atsilanko, ste
bėsi ir gerėsi, gi grįžęs pas 
saviškius, nepraleidžia pro 
gos papasakoti apie viską 
ką matė ir girdėjo. Kiek
vienas lietuvis, kad ir toli
miausiame žemės užkam
pyje jaučia savyje kaip ii’ 
kokį malonumą, pasidi
džiavimą, kad jo broliai 
lietuviai galėjo tokias į-

pirmininkas; A. Blavac- 
kas, Worcester, Mass. — 
raštininkas; O. Sidabrienė, 
Worcester, Mass. — iždi
ninkė; M. Urmonienė, Wo- 
rcester, Mass. ir A. Zavec- 
kas, Cambridge, Mass. — 
iždo globėjai; A. Miciūnas, 
Thompson, Conn. —redak
torius.

Sekančią seimui vietą 
skiria Centro valdyba.

Seimui pageidauja n t, 
kun. Vaičiūnas patiekė o- 
balsį, “Per blaivybę į tikė
jimo ir tautos garbę.”

Suvažiavimą uždarė ku
nigas Vaičiūnas1 malda.

Semo prezidiumas:
Antanas Mažukna 

Pirmininkas 
M. Gugeniutė 

vice-pirm.
A. Miciūnas 
M. Urmonienė 

rašt.

JAUNIMO DRAUGAS
Gimęs ir augęs Lietuvos priespaudos 

laikais, patekęs į kultūringas šalis, tuojau 
pastebėjo didelį kontrastą, kuriuo skiriasi 
lietuvių jaunimas nuo svetimųjų kraštų kul
tūringose aplinkybėse gyvenančio jaunimo. 
Jisai priėjo išvados, kad ir saviems reikia 
sudaryti tinkamoji aplinkuma, kurioje jie 
galėtų pasireikšti savomis galimybėmis, ku
rių lietuviams netrūksta, nes lietuviai yra 
viena gabiausių tautų* pasaulyj ir kas šiuo 
dėsniu dar abejotų, tepažiūri šiandie į Wa- 
terbury, Conn. lietuvių jaunimą — mokyklo
se, profesijose, bizniuose, politikoje — tas 
įsitikins.

Naujai nupirktoje žemės nuosavybėje 
būta senų namų. Kun. J. Valantiejus tuos 
namus tuojaus pavedė jaunimui. Pusantro 
šimto jaunuolių šiuose namuose įsikūrė savo 
katalikiškosios akcijos, sporto it poilsio 
kambarius, tuomi sutraukdamas daugumą 
parapijos jaunimo ir, kas svarbiausia, ap- 
drausdamas pačią parapijos ateitį. Kun. J. 
Valantiejus nieko negailėjo, kad suorgani
zavus parapijos jaunimą, šiandie čia pui
kiausia gyvuoja švenč. Vardo, Lietuvių Ka
talikų Studentų, Mokyklos Alumnų, Lietuvos 
Vyčių, Conn. valstybės Lietuvių Jaunimo ir 
kitos jaunuolių organizacijų kuopos ir drau
gijos. Jas, žinoma, šiandie jau veda visa eilė 
garbaus Klebono jaunųjų pagelbininkų, kaip 
kunigų vikarų, taip ir katalikiškosios akci
jos kilnių darbuotojų.

Patsai artimiausis kun. J. Valantiejaus 
širdžiai darbas, kuris jojo darbuotėje pasi
reiškia visu didumu, yra švietimas. Tiktai 
tas gali pilnai įvertinti mokslą, kuriam teko 
daug vargo patirti, kad prie apšvietos pra
simušus. Kun. J. Valantiejus tai patsai paty
rė ir pergyveno taip, kad šiandie gali sau 
pritaikinti anglų posakio žodžius — self ma-

jo gyvenimas praleidžia-; 
mas. Paklausinėk jo para
pijiečių ir jie vienu balsu 
atsilieps apie jo “demokra
tišką” susidomėjimą vi
sais reikalais ir interesais; 
tetas kuris neturės ką 
nors pasakyti apie kokį y- 
patingą malonumą nuo jo 
įsigyta; net ir tas, kuris 

į papeikimą ar pabarimą 
j nuo jo yra gavęs, ir tas 
neturės noro rugoti, prisi
mindamas, kaip tas papei
kimas užsitarnautas, kaip 
sveikas jo patarimas, ir 
kaip švelniai ištartas.

Nueik į miestą, pradėk 
kalbą su kitataučiais, 
valdininkais, ir jie pasa
kys, kaip jie džiaugiasi tu
rėdami savo mieste tokį 
asmenį, kiek jis prisidėjo 
prie to gero vardo, kurį 
Waterburio lietuviai užsi
pelnė, tų svarbių vietų, ku
rias jie užima miesto gy
venime.

Nueik į bažnyčią, į pa- 
I maldas, aiškiai suprasi, 
kad šalia visų kitų rūpes
čių, pirmutinę vietą pas jį 
užima Dievo garbė ir savo 
žmonių dvasinis gyveni
mas.

Atsilankyk pas jaunimą, 
dalyvauk jų susirinkimuo
se, jų žaidimuose, ir pats 
pamatysi, kaip klebonas 
kartu su jais dalyvauju, 
kaip jam rūpi jų kataliky
bė, o drauge ir lietuvybės 
dvasios palaikymas; jie 
gražia lietuviška kalba at
silieps apie jį, kad jis ne 
tik jų dvasios vadas, bet 
ir pirmutinis jų draugas ir 
prietelis.

Nueik į parapijos moky
klų puikiuosius kamba
rius; jei tave nustebins jų 
modemiški įrengimai, tai 
dar labiau nustebins ir nu
džiugins tavo širdį pavyz
dinga tvarka, kurioje ruo
šiamas tūkstantinis pul
kas vaikučių tapti gerais 
piliečiais, susipratusiais ir 
dorais katalikais. ?

Bet geriausiai nueik i 
našlaičių prieglaudą ir

i

kurie dirvą 
ir nepastebėti 
kiek prisidėjo

staigas išauginti, užlaiky
ti, ir iš jų priderančią nau
dą semti. O visi žino ir 
pripažįsta, kad tai kuri. 
Valantiejaus ideališko su
manumo ir nenuilstančio 
pasišventimo vaisiai.

O vis-gi aš drįščiau sa
kyti, kad iš matomų darbų 
ir medžiaginių vaisių nevi 
sados galima spręsti apie 
žmogaus būdą, nevisados 
iš jū galima jo nuopelnus 
įvertinti. . Kartais galime 
atiduoti garbę dabarti
niam vedėjui, o užmiršti 
pirmeivius, 
priruošė, 
kiek laiko
žemesnieji pagelbininkal. 
O kartais tie darbai paro
do tik vieną pusę žmo
gaus, ir tai paviršutinę, ir 
neatidengia jo vidujinės 
dvasios, gali net užslėpti 
jo proto ir valios tikras y- 
patybes.

Kun. Valantiejus būtų 
pirmutinis pareikšti su 
Karalium Dovydu: Ne 
mums, Viešpatie, ne 
mums, bet Tavo vardui te
esie garbė”, ir lygiai pir
mutinis pripažinti kiek jis 
ir kiek Waterburio lietu
viai kalti savo pirmtakū- 
nams, kurie gerą sėklą pa
sėjo ir žmonių dvasią iš
auklėjo; jis taip gi moko 
pilną kreditą atiduoti ir 
savo parapijiečių gerai va
liai, ir savo pagelbininkų, 
ar tai kunigų ar svietiš- 
kių, uoliam bendradarbia
vimui.

Jei nori ištikrųjų arčiau 
pažinti kun. Valantiejų, 
jei nori ištirti paslaptį, 
kaip visi, artimesni ir toli
mesni, linksta prie jo ma
loniais draugiškumo ry
šiais, nežiūrėk vien tik į 
tas gražias ir įspūdingas 
parapijos įstaigas, bet eik 
kalbėkis su tais tarp ku-

*
de man — patsai savo darbštumu prasimu
šęs aukštyn. Todėl visą savo gyvenimą auko
jo, kad jaunimui, kuris yra jojo vadovybei 
skirtas, jisai galėtų atiduoti visa, ką geriau
sio turėjo ir galėjo sukurti. Ir sukūrė — di- ten, jei nepamatysi taip 
džiausią ir gražiausią lietuvių šv. Juozapo puošnių rūmų ir vėliausių 
mokyklą, iškeldamas mokslą bei auklėjimą gyvenimui patogumų, tai 
kuoaukščiausia, ir įruošdamas tos mokyklos ten matysi kun. Valantie- 
patalpas — svetainę, kamuoliais žaidimo sa-1 jaus širdį; matysi jo užuo- 
les, kinematografą — taip, kad jomis galėtų jautą, jo susirūpinimą, jo 
naudotis visa parapijos bendruomenė įvai-;------ -----------------------------
riems savo darbuotės tikslams. Kiek teko pa-! w 
tirti tolimesnius kun. J. Valantiejaus planus, | 
jisai eina prie įkūrimo savo parapijoje aukš- *
tesnės mokyklos — high school. Tai lengvai NEWARK, N. J.
galės padaryti, nes patalpos yra pilnai užten- LDS. 14 kp. mėnesinis susirin
kamos Šiai mokyklai įkurti. kimas įvyks . penkt a d i e n į.

Dirbdamas sunkų parapijos darbų, kun. I Avi'
J. Valantiejus rado reikalo rūpintis ir plačio- Newark, N. J. Visi nariai prašo 
sios visuomenės klausimais. Jojo kilni būdo mi atsilankyti.

svetainę, kamuoliais žaidimo sa- i jaus širdį; matysi jo užuo-

sios visuomenės klausimais. Jojo kilni būdo 
ypatybė — nuošalumas, palikti aukštesnes, 
pirmesnes vietas kitiems — aiškiai pasireiš
kia. Nėra gražaus užmanymo, kurio jisai ne
pagirtų ar neparemtų. Nekalbant apie įvai
rias organizacijas ar įstaigas, kurioms teko 
patirti jojo duosnumą, šiais keliais paskuti
niais metais jisai daug padėjo kaip besiku- 
renčiai lietuvių Marianapolio kelegijai, su
teikdamas tūkstantines aukas, būdamas šios

i
C. BROOKLYN, N. Y.

Rūgs. 16 d., tuoj po sumos į-

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 16 d . 6:30 
vai. v., Karalienės Angelu para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir

įstaigos Tarybininku, taip ir naujam Rytinių naujų narių atsivesti prirašyti 
Valstybių laikraščiui “Amerikai” ir jos spau- prie mūsų brangios organizacijos 
stuvei, teikdamas savo moralinės ir finansi- ----------- .
nės paramos.

♦ • ♦

Prie šio šv. Juozapo parapijos darbuoto- J^8'™ į00*08. wwirin.kl- 
jų savo garbiam Klebonui ruošimo pagerbi- į
mo prisideda ir plačioji Naujosios Anglijos m€ne8ines. Atrivesk.t-
vfebbbienė, reikšdama savo gerb. Tautiečiui £ savo draugus prirašyti 
ir Dvasios Vadui geriausių linkėjimų, kartu _______
melsdama Aukščiausiojo, kad Jisai laimintų * lawrence. mass 
jam sveikata ir laifne tolimesnius jojo gyve- LDg. 70 kp. susirinkimas įvyks 
nnno žingsnius. L N. i rugsėjo 16 d., tuoj po 12 va-

landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbią sumai 
nymų. Atsiveskite ir savo draus 
gus(es) prirašyti.

PROVIDENCE, R. I.

LDS. 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį rūgs. 16, 
tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems. •____ v

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

Įvyks sekmadienį, rugsėjo 16 
d., tuoj po gumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

h-ESTVILLE, ILL.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Prrtfe«tonalMi. biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbinsi “Darbininke” tikrai 
rertl akaitytojij paramos.

Visi garsinkite “Darbininke".



t
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ŠV. PETRO PARAPIJA
Šią savaitę prasidėjo 

katekizacijos pamokos. Pa 
mokos įvyksta pirmadie
niais 4 vai. po pįetų ir šeš
tadieniais 2 vai. po pietų. 
Tėvai turėtų rūpintis savo 
vaikų šviesimu tikėjimo da 
Sykuose. Neužtenka, kai 
vaikas išmoksta kelis po
terėlius ir keletą klausi
mų iš katekizmo, bet jis 
turi ne tik išmokti, bet ir 
suprasti tikėjimo dalykus. 
Daugelis žmonių suaugę 
netenka tikėjimo dėlto, 
kad iš jaunų dienų nesimo
kė katekizmo ir giliau pa
žinti tikėjimo dalykus.

Vaikai praleidžia daug 
Pietų viešose mokyklose, 
bet išėję labai mažai ką ži
no. Taigi vaikas, kuris vie
nus ar dvejus metus, po 
vieną valandą į savaitę pa
simoko katekizmo, negali 
daug ką pramokti. Girdėti, 
kaikurie tėvai sako: “Tai 
jau priėjo prie Pirmos Ko
munijos ir užtenka”; arba: 
“Aš irgi mažai mokiausi”. 
Tokiems aiškus atsaky
mas: Užtat jie taip kalba, 
kad mažai mokėsi.

Yra tėvų, kurie mano, 
kad jei vaikas ilgiau mo
kosi katekizmo, tai iš vai
ko padarys kunigą arba 
vienuolę.

Šiais laikais reikia ge
rai išmokslintų pasaulio- 
nių katalikų, kurie savo 
stipriu tikėjimu nugalėtų 
tikėjimo priešus. Ypatin
gai darbininkai šio nedar
bo metu turi žinoti Bažny
čios pažiūras į ekonomi
nius ir socialinius klausi
mus.

Darbininkai turi kovoti 
ir nesiduoti išnaudoti. Bet 
darbininkų išnaudotojais 
yra ne tik kapitalistai, bet 
ir iš darbininkų atsiranda, 
kurie už doleri parsiduoda. 
Labai dažnai Bažnyčios ir 
tikėjimo priešai prikaišio
ja, kad Bažnyčia padeda 
kapitalistams išnaudoti 
'darbininkus. Katali kas 
darbininkas turi tą melą 
tikėjimo priešu atremti 
Bažnyčios mokslu. Tai ko
dėl nepasimokyti to moks
lo, o pamatysime, kad Ba
žnyčia yra darbininku už
tarytoja. Tik pasisk'aityki- 
me Šventųjų Tėvu encikli
kas, kuriose plačiai išdės
tyta darbininku teisės ir 

.pareigos kovoti su išnau
dotojais ir nustatyti socia- 
lę ir ekonomine tvarką 
krikščioniškais dėsniais.

Vadinasi ne tik vaikams 
reikia pasimokinti dau
giau Bažnyčios mokslo 
bet ir suagusiems, kad ap
sisaugoti nuo išnaudotojų 
ir pagerinti savo socialę ir 
ekonominę būklę.

Taigi labai svarbu, kad 
r* visi vaikučiai ateitų į ka

tekizacijos pamokas. Dar 
geriau, jei kurie tėvai iš
gali, tesiunčia savo vaike- 

- liūs į katalikiškas mokyk- 
•Tas. Dėl mažų išlaidų nesi- 
; graudensite.

vaikų, kurie prie tos drau
gijos dar nepriklauso. Pa
tartina priklausyti. Kitą 
savaitę per pamokas bus 
paskelbta diena. Vaikų 
mėnesinė šv. Komunija 
bus kas antrą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio.
Sugrįžo Miestan Gyventi

Į Stasys' Buknys, kuris 
pereitais metais išmainė 
savo mūrinius namus į ū- 
kį, šiomis dienomis vėl su 
tuo pačiu žmogumi atsi
mainė ir sugrįžo miestan 
gyventi. Jis labai nenorėjo 
apleisti ūkės, nes jis yra 
senas žmogus ir sužeistas; 
į dirbtuvę negali eiti. Jis 
manė visą gyvenimą pra
leisti ūkėje, bet jis nebega
lėjo dirbti, o sūnus, nors 
ir stiprus ir sveikas, bet 
tėvui nepagelbėjo dirbti. 
Tėvas turėjo palikti viską 
ir grįžti miestan.
Tėvams skauda širdį, ka

da užaugę vaikai jiems se
natvėje nepaduoda ran
kos.

Pp. Miseliunai, gyv. 
Springwells Avė., praneša, 
kad jų sūnus Robertas ap
sives su p-le Mare Judke- 
vičiute.

Miseliunai yra seni gy
ventojai ir priklauso prie 
vietinių lietuviškų parapi
jų. P-lė Judkevičiutė yra 
atvykus iš Nevv Yorko ir 
čia keletą metų laikė krau
tuvę. Ji yra šv. Petro pa
rapijos narė ir labai man
dagi mergina. Užtat risi 
žmonės, kurie tik užeina į 
krautuvę ją labai myli, 
nes ji su visais mandagiai 
apseina. Linkime laimės ir 
laimingo gyvenimo abiem.

l>et vistiek mes daug ką 
pamatėme.

Įdomiausios vietos buvo 
tai Pasaulinė Paroda ir 
“Draugo” redakcija. Pas
taroje įstaigoje mus labai 
maloniai priėmė gerb. re-! 
daktorius p. Leonardas i 
Šimutis ir parodė visą į- 
staigą.

Taipgi teko aplankyti 
Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyną ir jų vedamą A- 
kademiją, Šv. Kryžiaus 
ligoninę, lietuvių kapines 
ir kitas įdomias rietas.

Šv. Kryžiaus ligoninėje 
sutikome Seselę Kazimie- 
rietę Adelė (Onutę Boi- 
kaųskaitę) iš Detroito. Ji 
mums aprodė visą ligoni
nę. Seselė Adelė yra labai 
malonaus būdo ir nepraeik 
na nepakalbinus ligonių.

Ligoninė yra penkių au
kščių, gražioje vietoje. Vi
si ta ja ligonine džiaugiasi. 
Lietuviams džiaugsmas, 
kad ši ligoninė yra lietu
viška ir katalikiška.

CHICAGOS LIETUVIAI
pasižymi draugiškumu 

ir vaišingumu Pas juos 
nemačiau ištaųjėjimo žy
mių. Aplankėme kelioliką 
lietuvių namų ir vaistinių 
ir visur matėme šiokį ar 
tokį lietuvišką laikraštį. 
Bendrai, Chicagos lietu
viai yra daug lietuviškesr.i 
už Detroito.

t

Shower
Pas p. Apolskius įvyko 

taip vadinamas “shower”, 
jų švogerį p. Reskevičių 
pagerbti. Dalyvavo pp. Va
siliauskai, Ševokai, Duls- 
kiai ir kiti šios parapijos 
geri rėmėjai.

Sodaliečių Komunija
Sekmadienį, rugsėjo 16 

d., laike 8 vai. ryto mišių 
Šv. Petro par. bažnyčioje 
Sodalicijos draugijos na
rės priims mėp^sinę šv. 
Komuniją. Vėliau bus per
kelta į 9 vai. rytą. Visos 
narės susirinkite į svetai
nę. Giesmes giedos žemai 
bažnyčioje ir prie vargo
nų.

Vakarėlis Parapijos 
Naudai

Rugsėjo 19 d., jaunimo 
draugija rengia vakarėlį 
parapijos naudai. Vakarė
lio surengimu rūpinasi šie: 
B. Vasiliauskienė, M. Ze- 
mis, Liegutė, Petrauskai
tė, Zimnickis ir Švendrys. 
Dovanas suaukoja parapi
jos rėmėjai.

Nepraleiskime šio vaka
rėlio. Visi dalyvaukime. 
Bus daug margumynų.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Šv. Vardo Draugija
Kitą savaitę visi vaikai 

bus priimami Šv. Vardo 
craugijon. Yra labai daug

L z

KUN. JUOZAS VAŠKEVIČIUS, M.. I. C.
Kun. Juozas Vaškevičius įšventintas į kunigus 

Romoje liepos 15 d. Baigė Romoje Augeli co universi
tetą, gaudamas šv. Teologijos balauro laipsnį. Primi
cijas laikys savo gimtoje parapijoje Newark, N. J. 
rugsėjo 23 d. — Maranianapolio kolegijoje dėstys 
anglų kalbą.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
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Jonas Padvaiskas išva
žiavo į Montrealį semina- 
rijon tęsti kunigystės mo
kslą. Pradės antruosius 
philosophijos metus.

Gladys Kasilionienė sun
kiai serga General Hospi- 
tal. Klebonas apkrikštijo 
jos dukrelę vardu Geno- 

, vaite.
I

LAWRENGE, MASS. Č1^0ž lenktyniavi'
Pavyzdingiausias 

Piknikas
Kur gera valia ir daug

Jonas Pinas išvažiavo 
Notre Dame Universitetan 
tęsti aukštuosius mokslus.

Klaudius Klimašauskas, 
tęsia trečių metų mokslą 
Alabamos Universite t e. 
Mokosi inginerijos.

ATVYKO ATOSTOGOMS
Šiomis dienomis atvyko 

iš Chicagos Sesuo Adelė 
praleisti atostogas pas sa
vuosius pp. Boikauskus. 
Seselė Adelė per daug me
tų darbuojasi Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Ji pati
nesenai sirgo ir buvo pa-1 
daryta jai operacija, bet' 
gerai pavyko, nors jai dir
bti dar neleidžiama. Taigi 
gavus proga ir atvyko pa
ilsėti pas savo mylimus tė
velius, broliukus .ir.sesu
tes. .

M. Aukščiunienė.
O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

Iš anksto sunku buvo 
mes garbės diplomą. Ma. 
r.yta, kad Apaštalystės 

.Maldos Draugija nusipins 
pasiaukavimo, ten papras-1 garbės vainiką, nes joje p-
tai reiškiasi gražus darbų! nįa m. Rudienė iš ankstc 
vaisius. Lawrence gyven
tojai nuo seniai suvargin
ti nedarbo. Užtat ir mūsų 
klebonas kun. P. M. Juras, 
nerengė per visą vasarą 
jokių pramogų bei pikni
kų. Bet kada pareiškė Fe
deracijos skyriaus susirin- Į ninku brolija pasiryžo žur 
kime reikalą kokiu noro 
budu sukelti keletą šimtų 
dolerių, Federacijos sky
rius, kurs yra vadovauja
mas p-no K. Venčiaus, nu
tarė surengti milžinišką 
pikniką ir duoti dešimts 

i premijų turintiems gilu- 
kingą numerį.

Pirmutine dovana buvo 
skirta 25 doleriai pinigais; 
antroji keletą desetkų do
lerių vertės, iš Lietuvos 
atgabentas megztas lovai 
uždangalas; trečia dovana, 
didelis kalakutas; dvi gra
žios elektros lempos; jo 
Eminencijos Kardinolo pa
veikslas ir keletą mažes
nių daiktų. Draugijos iš
rinko iš savo tarpo skait
lingas komisijas ir kiek-

--------- ----------- — 

pardavė bilietų už 65.50, ir 
U. Jerackienė už 57.75.

Sodalietės irgi svajojo a- 
pie subytinimą visų drau
gijų, nes p-lė I. Zolubaitė

į pardavė apie 55 dolerių 
. vertės bilietų. Bet Treti-
i

Kunigui J. Valanti ejui

APLANKIUS CHICAGĄ 
Kartu su pp. Ūsoriais, 

Labor Day, man teko nu
vykti į Chicagą. Nors to-j 
mis dienomis labai lyjo,

Būk sveiks, mūsų gerasis Klebone! 
Lai Jum siunčia Dievas dangišką malonę.
Štai jau dvidešimts metų sukako 
Kaip J. J. Valantiejus kunigu tapo.
Visą tą laiką dirbo dėl mūsų gerovės 
Visuomet pasirengęs pagelbėt žmonėms.
Laimei ar nelaimei su mumis visados 
Anksti ar vėlai, nėra aprubežiuotos valandos. 
Malonus būdas, atvira širdis kiekvienam, 
Vargšui, turtuoliui, seneliui ar jaunam.
Trokšta visus matyti ant tako dorybės, 
Visiems pagelbi, suteikia patarimų daugybės. 
Biednučių našlaičių išmirę tėveliai, 
Ar tai atsilikę, bejėgiai seneliai.
Jo rūpesniu visi gerai apžiūrėti, 
Mažieji vaikeliai gražiai išauklėti. 
Taip pat vaikelių kas metai minios 
Užbaigia mokyklą Švento Juozapo Parapijinę. 
Kiek čia pasišventimo, kad išlavint tinkamai! 
Kiek rūpesnio padėta, kad išmokinus gerai! 
Toliaus mūsų klebono rūpesnis didžiausias 
Kad neiškryptų lietuviškas jaunimas gražiausias. 
Tinkamo mokslo įgytų, gyventų dorai, 
Tautos, Dievo ir Bažnyčios būtų dukterys, sūnai! 
Už Jo visus darbus, rūpesnių daugybę, 
Lai Dievas užmoka dangaus gerybėmis.
O mes čionai 1934 metais, 16 dieną Rugsėjo, 
Tinkamai pagerbsim kleboną risi suėję.' 
Palinkėsim laimės daugybę geriausio^. . 
Pražysim Dievulio metų jam ilgiausių. 
Kad jį užlaikytų iki senatvės žilos 
Kad su mumis būtų Waterburyj visados.

Parašė: M. E. Zaijilskienė.

, būt, bet rungtynes laimėti. 
Ji turi apie 60 su virš na
rių. Jai pirmininkauja pa
sišventusi veikėja, M. Bui- 
vydaitė. Ir piknikui užsi
baigus, net visi nustebo 
sužinoję, kad daugiausia 
padarė parapijai pelno. 
Tretininkų brolija ir jai 
tenka rungtynių garbė.

Štai paduosiu įdomų 
draugijų išvažiavimo dar

buotės rezultatus. Įžangos 
$40.80; Tretininkų Brolija 
$208.84; Apaštalystės Mal
dos $196.55: Sodalicija 
$148.41; Šv. Kazimiero 
Vyrų Dr-ja $124.23; Šv. 
Elzbietos Pašelp. Dr-ja 
$100.49; Šv. Vardo-Dr-ja 
$71.00; Moterų Sąjungos 
$60.06; Motinų Arkibroli- 
ja $30.10; Pavieniai $28.- 
05; Choras $4.15; LDS. $4. 
00; LCYMA. $3.10. Jeigu 
suplaukė $1.019.73. Atė
mus išlaidas parapijai pel
nyta $910.95.

Tai gal pirmą sykį Šv. 
Pranciškaus parapijos is
torijoje toks gražus, pa
vyzdingas ir pelningas pi
knikas. Visur pastebėta 
nepaprastai graži žmonių 
nuotaika. Garbė rengė
jams, darbuotojams ir rė
mėjams.

Jei išjikrųjų būtų geres
ni laikai, tai būtų pelnyta 
mažiausia 15 šimtų dole
rių.

Dvi mokytojos apleido 
Lawrence. P-lė Joana Pau- 
liukonytė, mokytoja u j a 
Vermont valstybėje, p-lė 
Adelė Pinaitė, New Hamp- 
shire valstybėje. Gaila., 
kad ne savame lietuviais 
apgyventame mieste. Ga
lėtų daug pasidarbuoti 
tautos ir bažnyčios labui. 
Bet šiais laikais žmogus 
negali pasirinkti sau dar 
bo ir vietos, nes visokių 
profesionalų labai daug, o 
darbo mažai.

____
Pasibaigus vasaros se 

zonui prasidėjo didesnis 
bruzdėjimas. Vaikučių cho 
ras turi praktikas ketvir
tadieniais, gi didysis cho
ras antradieniais.

Rengiamasi prie metinių 
rekolekcijų, kurios papra
stai baigiasi Šv. Pranciš
kaus dienoje, spalių 4 d. 
Šiais metais rekolekcijas 
ves Jėzuitas Tėvas A. Me- 
šlys.
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Priscila

šaukimo vedamas rengiasi 
greit atsiskirti iš mūsų 
tarpo ir rengtis idealin- 
gam gyvenimo darbui.

Jutkevičius Jonas savo 
kalboje dėkojo visiems už 
taip skaitlingą atsilanky
mą ir širdingą paramą jo 
užsibriežtam darbui.

Pasilinksminę, visi pa
tenkinti skirstėsi į namus.

I

Jaunimo Klubas
Šv. Kazimiero parapijos 

jaunimas, labai gražiai su
siorganizavo ir gražiai pa
vyzdingai veikia. Klubo 
narių skaičius siekia net 
virš 60.

Susirinkimai daromi kas 
mėnesį ir yra gana intere- 
ringi.

Praeitame susirinkime 
išrinkta, sporto ir parengi
mų komisija, kuri ateity 
daug žada nuveikti. Ber.- 
reikia tikėtis, kad šis klu
bas savo darbu ir pavyz
džiu bus papuošalas West- 
fieldo lietuvių parapijoje.Rap.
“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bornj kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

SYKES &SYKES
P. A. Sykes ir B, T?. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel. N-orwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1020

Liepos 26 d., mirė Mar
celė Ziekiutė, paėjo iš Liš
kiavos par., Amerikoj pra
gyveno 30 metų. Ji paliko 
ir turto, bet mirė nepali
kus testamento.

.........................  B

IWILLI AM KIARSIS, JR. |
ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

iRoom 2, Telefonas: 60801
1351 Essex St., Lawrence, Mass. Į 
j Room 38, Gleason Bldg. Į

Tel: 26137

WESTFIELD, MASS. REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų

Jutkevičiaus Jono išleistu
vės

Šio mėnesio 8 d., Šv. Ka-
i---------------- -----------------------» -------------- -----------------‘

zimiero Draugijos salėje, į pamokytas ir galėtų nors 
įvyko vakarėlis ir šokiai, ’ vidutiniškai susikalb ė t i 
išleidžiant Joną Jutkevičių an?^» . lietuvių, ir lenkų 
į Seminariją.

Nors tą vakarą labai ly- 
jo, bet jaunimo ir suaugu
sių prisirinko pilnutėlė sa
lė.

Matėsi jaunimo netik iš 
Westfieldo, bet ir iš apy
linkės lietuvių kalonijų.

Kun. V. Puidokas pasa
kė kalbą, kurioje pareiškė 
džiaugsmą, kad westfiel- 
diečiai taip draugiškai 
lankosi į parengimus ir re
mia kiekvieną ideališką 
užsimojimą, kaip ir šio 
jaunikaičio, kuris savo pa-

I

įkalbomis.
Reiktų įnešti nuo $4.000 

į iki $5.000. Namas priklau
so prie krautuvės. Krautu- 
'vė didelė, Namas gražus. 
[Parduodu drabužius ir če- 
įverykus (shoes). Parduo
du laivakortes ant didžių
jų laivų ir siunčiu pinigus 

i į visas dalis pasaulio.
Krautuvė atdara ir va

karais ik 9 valandai.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS. Savininkas

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

(Advert.).

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva MarksienS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

| Vice-pirmininke — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Clnnienė, 
20Gonld St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkvay 1884-W

33 Navarre St, Roalindale, Mass. z 
Tel. Parkway 0558-W 

| Iždininkė — Ona Staninliutė,
108 West Bth St, So. Boston, Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizcirdienė,
1512 Colnmbia Rd., So., Boston. Mass. 

i Kasos Globėja — E. Januėonienė.
1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 

Draugija savo snsirinkimua laiko kas 
sntar* utarnfnk* kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai vakare, pobažnytinėj sve

tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu ražtlninkę.

Penktadienį, rūgs. 7 L, 
I. Zolubaitė. išvažiavo' 
Pittsburgan į seserų Pran- i 
ciškiečių vienuolyną. Ka
dangi ji buvo parapijoje FinT Ražt?^"’Marijona Marktmiutė, 
darbšti ir gera mergaitė, 1 
tai jos draugės ją išlydėjo. 
Dviem automobiliais nuva
žiavo net į Sę. Station, 
Bostone. Mūsų Klebonas 
kun. P. M. Juras taipgi 
važiavo.

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

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

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

Prot Raitininkas — J. Glineckls,
5 Tbomas Park, So. Boston, Msm. 

Fln. Raitininkas — Alb. Neviera, 
16 Winfleld SU So. Boston, Mass.

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadtray, So. Boston, v— 

Maritalka — J. Zaikta,
7 Winrteld SU So. Boston, Maaa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre> 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pistu. Parapijos salėj, «2 

1 E. 7th SU So. Boston, lfaaa.I



Penktadienis, Rugsėjo 14 d., IŠSi

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 16 Dienos 

Programa
Sekmadienio ryte, baž

nyčioje, pats solemnizan
tas kun. J. Valantiejus at
našaus iškilmingas šv. mi- vaujant komp. A. Aleksiui, 
šias. Jam asistuos kun. dr. £l - - “ "
Antanas Bružas, M. S. ir!* - - -
kun. dr. Jonas Navickas, ' 
M. I. C. Pamokslą pasakys 
kun. Jonas Ambotas, Har
tfordo lietuvių parapijos

- klebonas. _
Bažnyčios puošimo dar

bą jau baigia Sesutės vie
nuolės. Jos taipgi priren
gia vaikučius procesijai.

Visi parapijiečiai daly
vaus tose mišiose, kad pa
simelsti į Aukščiausiąjį, 
kad Jis priimtų Gerb. Kie- 
bono padėkos mišias ir 
laimintų jį ateityje ir su
teiktų ilgiausius metus gy
venti ir darbuotis lietuvių 
katalikų tarpe.

Laiminga ta parapija, 
kuri turi tokį garbingą va
dą kaip kun. J. Valantiejų.

Iškilmingos mišios įvyks 
11 vai. ryte, naujuoju lai
ku.

‘ siui, Jr., • kuris groja per 
radio iš stoties WATR, 
gros lietuviškas ir angliš
kas meliodijas.

Parapijos choras, ‘vado

bažnyčios vidų, pastatė 
naujus altorius, naujas 
stacijas ir naujus vargo
nus. Visai tai padarė nuo- 
š.rdžių parapijiečių remia-' 
mas.

v •

sudainuos gražių lietuvis* 
kų dainelių. Bus ir solis*

l

Programa Svetainėje
6 vai. vakare, Naujoje 

Salėje įvyksta kleb. kun. 
Juozapą Valantiejų pa
gerbti vakarienė dur,kon. 
certinė programa.

Svetainėje tegalime su
sodinti 500 žmonių su sve 
čiais kunigais kalbėtojais 
ir miesto viršininkais. To* 
astmasteriu bus kun. Jo
nas Kripas. Kalbės miesto 
majoras Frank Hayes, 
Probate Teismo Teisėjai 
Dennis Slavin ir McGrath, 
Mokyklų Viršininkas Tho
mas Condon, Kongresmo- 
nas Goss, Lietuvos Atsto
vas Dr. Mikas Bagdonas ir 
kunigai: J. Navickas, A. 
Bružas, J. Ambotas, Ci 
bulskis, Mendelis ir daug 
kitų kunigų, nes yra už
kviesta apie 100 kunigų ir 
daug jau prisiuntė pasiža 
dėjimus dalyvauti.

Salėje bus įtaisyta gar
siakalbiai, taip kad visi 
galės girdėti kalbas ir vi
są programą.

Young Melodians orkes
tras, vadovaujant A. Alek- skolas.

I

tų-
Vakarienė bus karališ 

ka. Kiekvienas katalikas 
turėtų dalyvauti. Jeigu jau 
yra pasižadėję atvykti iš 
New Jersey, Massachu
setts, New York, Pennsyb 
vanijos ir net iš Kanados, 
tai iš Waterbury turėtų 
visi dalyvauti. Mūsų kle
bonas užsitarnavo visų di
džiausios pagarbos. Mes 
Jj gerbdami kaip Bažny
čios Vadą, pagerbsime Pa
tį Kristų.

Klebono Nuopelnai
Labai man gaila, kad 

kleboną kun. J. Valantiejų 
pažįstu taip trumpai, tik 
trys metai. Kiek tų trijų 
metų pažintis su juo man 
leis tarti žodį apie jo nuo
pelnus, tai. galėsite supras
ti patys. Per tuos tris ma 
lonius man metus labai 
daug sužinojau . ir paty 
riau.

Kleb. kun. Juozapas J. 
Valantiejus gimęs Lietu
voje. Jis atvykęs į Ameri
ką dirbo sunkiai dirbtuvė
se pakol užbaigė mokslus. 
Jis mokėsi LaSalette kole
gijoj ir Šv. Tarno semina
rijoj, Hartford, Conn. Pa
baigęs mokslus tose įstai
gose, vyskupo parinktas, 
išvyko baigti aukštuosius 
mokslus Šveicarijon. 1914 
m. amžinos atminties vys
kupo Nilan tapo įšvęstas 
kunigu. Laikinai buvo pa 
skirtas vikaru Šv. Juoza
po par. (Waterbury), vė
jau į Ansonia. Hartford ir 
gegužės 8, 1915 m. paskir 
tas vėl į Waterbury vika
ru, o kun. Saurusaičiui mi
lus paskirtas (1919) kle
bonu.

Waterbury lietuvių pa
rapija tuo metu turėjo 
daug skolų. Tai kleb. kun. 
Valantiejaus didžiaus į u 
rūpesčiu buvo atmokėti 

Paskui atnaujino

v •

Kleb. kun. Valantiejui 
labai rūpėjo lietuviai naš
laičiai. Jis netrukus pas
tatė našlaitnamį. Kadangi 
senoji mokykla buvo per- 
maža, tai klebonas rūpino
si pastatymu naujos di
desnės mokyklos. Parapi
jiečiai pritarė. Taipgi ga
vo ir a. a. vysk. Nilan su
tikimą. Pradėjo mokyklos 
statymo darbą. Ir šiandie 
mes turime milžinišką mo
kyklą, svetainę ir kitokius 
tame dideliame ir gražia
me name įrengimus. Iš 
naujosios mokyklos jau 
daug yra ją baigusių lie
tuvių, kurie didina parapi
jos garbę.

Naujoji mokykla turi 12 
skyrių su visais moderniš
kais patogumais; didžiau
sią auditoriumą; 10 bow- 
ling alleys; puikiausią sce- 
neriją; virtuves; showers 
ir tt., žodžiu pilnai įreng
tas namas, kokio kita to
je apylinkėje parapija, o 
gal ir visoje Amerikoje, 
neturi.

Nežiūrint, kad mes turi
me tokią modemiškai į- 
rengta mokyklą ir Seseris 
mokytojas, bet vistiek at
siranda liętųyių, kurie ne 
nori ar nesupranta siųsti 
savo vaikelius į savo para
pijos lietuvišką mokyklą.

Mes savąja mokykla tu
rime didžiuotis ir į ją sa
vo vaikus siųsti. Tai lietu 
vybės židinys.

Dirbdami vienybėje su 
savo mylimu klebonu pa
sistatėme tą milžinišką 
mokyklą, taip ir dabar 
dirbdami vienybėje su kle
bonu ir siųsdami į ją savo 
vaikus išmokėsime skolas

Šv. Juozapo par. (Waterbury, Conn.) bažnyčios didysis altorius, prie ku
rio, sekmadienį, rūgs. 16 d., gerb. Solemnizantas kun. J. Valantiejus atnašaus 
iškilmingas,šv. mišias savo sukaktuvių proga.

I
ią, grąžino savo bažnytėlę ji kleboną savo maldose.

.s.

ir kitus darbus dirbo para
pijoje. .

Meilėje ir vienybėje gy
vendami mes galėsime pa
sistatyti dar didesnę mo
kyklą su swųnming pools 
ir gymnasiunį, taip kaip 
turi didieji universitetai.

Mes visi pripažinsime 
kaip daug žmįonių yra ga
vę pagelboą, (ginįgiškos ir 
morališkos, nuo klebono 
kun. Valantįejaus. Jisaį 
lankėsi teismuose, kalėji
muose, ligoninėse, pas ma
jorą ir kitus/jVąldininkus, 
kad lietuviams padėti, lie
tuvius užtartu Gal. sakysi 
te, tai kunigo pareiga! 
Taip, bet kun,. Valantiejus 
tą visą atlieka ypatingu 
mastu ir saiku.

Miesto majoras Hayes 
mūsų kleboną yra taip įsi
mylėjęs, kad jis jam siūlė

> r

NOVENA
Prie ,

Sv. Pranciškaus Asyžiečio
Su

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

Vertė K.
šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visa laike, o ypač 

Sv. Pranciškaus Asyžiečio NOVEBTOS laike.

Apmąstymai paskirstyti į tris skyrius: 
Pirmame skyriuje nurodoma V. Jėzaus darbai 
Antrame skyriuje nurodoma Šv. Pranciškaus se

kimas Kristumi
Trečiame skyriuje nurodoma, kaip apmąstyto jas 

privalo daryti
KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU

(Snjskitc paštos ženkleliais)
PASTARA: Užsiginant didesnis skaičius duodama žymios nuolaidos

“DARBININKAS”
366 W. Broadway . ’

Dirbkime, kad nusikraty-paivakortę Lietuvon, kad 
tume tą skolą jungą, ku
ris mus gana sunkiai 
spaudžia. .

Per 20 metų kunigavimo 
ir 15 metų klebonavimo 
kun. J. Valantiejus parode 
savo nepaprastus gabu
mus, drąsą ir ištvermę. 
Depresijos laikais klebo
nui ypatingai sunku, bet 
jis niekados nenusimena, 
nes kol Dievas yra dangu
je, tai ir šypsena bus ant 
mūsų klebono veido. Tikė
jimas, drąsa ir ištvermė... 
tos visos dorybės plaukte 
plaukia iš žmogaus, kuris 
turi gilų tikėjmą ir pasiti- 
kėjmą savaisiais. Juk Die
vas yra pasakęs, kad jei 
turi tikėjimą, tai gali kal
nus pajudinti. Ypatingai 
dirbdami su Dievo pagel
ba galime daug ką pada
ryti.

Mes galime išvardinti ir 
[daug daugiau mūsų klebo
no darbų ir juos visus už- 

«girti, bet man, rodos, jo 
! didžiausias darbas bus tai 
[meilė ,kurią jis mokėjo į- 

■ skiepyti į lietuvių širdis, 
[jis daug, daug bažnyčių 
pastatė žmonių širdyse, 
kurie iš meilės statė Šv.

So. Boston, Mass. Juozapo parapijos mokyk-

Taipgi kaip jau rašiau, 
kad didžiausia klebonui 
našta, tai parapijos sko
los. . . r

Brangusieji, man, rodos, 
minint tas garbingas su
kaktuves nereikėtų prisi
minti tuos nemalonius fa
ktus, bet ką padarysi, kad 
aš žinau, kad tie faktai y- 
ra -arčiausia • klbbono šir
džiai. Jam rūpi, tai ir 
mums turi rūpėti. Primin
siu jums a. a. vyskupo žo~ 

i džius, kuriuos jis pernai 
teikdamas Sutvirtinimo 
Sakramentą mūsų parapi
jos vaikučiams pareiškė: 

(“Jeigu norite, kad Jūsų 
klebonas ilgai ir laimingai 
ir linksmai gyventų, tai 
remkite jį ir padėkite norą 
kiek sumažinti parapijos 
skolas.”

Mes patys tas skolas už 
sitraukėme, tai mes ir tu
rime panaikinti. Kai ka?, 
sako, kam reikėjo tokią 

I brangią mokyklą statyti? 
Bet mes patys tokios no
rėjome. Ar neprižadėjome 
tiek ir tiek duoti? Ar pri-• 
žada visi išpildėme. Tais 

; laikais buvo gražaus pelno 
| iš bowling alleys ir movie* 
j ir nei nesapnavome apie 
karą ar tokią baisią de- 

I presiją. Jeigu kas nori at- 
I siekti gerą tikslą, tai tun 
ilgai ir sunkiai dirbti, nak
timis nemiegoti, netekti 
kiek sveikatos ir tt. Užtat 
nekaltinkime vienas kito, 
bet nuo šio laiko kaip vie
nas stokime naikinti savo! 
pačių užsitrauktas skolas.

! Tai lengvai padarysime, 
jeigu tik seksime mūsų 

i klebono sumanymus ir nu- 
rodymus.

! Taigi klebono, pagerbtu- 
vių iškilmėse mūsų di
džiausias ir nuoširdžiau- 

[ sias linkėjimp.s kleb. kun. 
[Juozapui Valantiejui tebū
nie, kad jisai ilgai -gyven- 
tų čia su mumis.

j p Linkių, nuo savęs ir ku- 
įjnigų Ražaičio įr Gaųrons- 
į kio ir kartu diuo visų lietu-

įvažiuotų ten pailsėti, beT. 
[jis tą pasiūlymą atidėjo, 
kad depresijos laikais 
būti kuoarčiausiai parapi
jos reikalų ir jos' vargų, ne 
kaip ilsėtis Palangos smil
tyse. Dievas jam teikia 
sveikatos. Jisjbowling al
leys kartais net ir jaunes
niuosius kunigus sukerta.

Waterburieciai lietuviai 
ir kitataučiai, visi džiau
giasi klebonu kun. Valan- 
tieju ir jį gerbia ir myli. 

I nes jis visus myli, su vi
sais darbuojasi. Jam rūpi 
jaunimas, muzjka, radio 
sportas ir bendrai visais 

I lietuvių reikalais ir visur 
yra tėviškas.

Taip tai trumpais bruo- 
I žais apibudinau savo kle- 
i boną ir jo nuopelnus bei 
į darbus mūsų parapijoje, 
j Nieko neperdėjau, tik gal 
ne pilnai aprašiau, bet vi
są ką dariau, tai geriau
siais norais ir teisingu liu- 

|dymu.
Į Tepadeda jam Dievas ir 
j toliau mumis visais rūpinu 
tis ir mūsų reikalais ... įjet 

[atsiminkime, kad jisai, 
turi rūpesčių, nesavo.as- 

{meninių, bet parapijos. [vfųgerb. klebonui ilgiau
Prisiminkime savo gerą- šių metų! Mes kunigai esą

\ ? ■ • . '

me pasiryžę kiek tik gali
me pasidarbuoti, bet ir 
jus, brangusieji, stiprinki
te mus savo pagelba kiek 
tik galite.

Linkėjimai
Ilgiausių Metų 

Klebonui Kun. Juozapui 
Valantiejui linki šios drąu 
gijos:

Lietuvių Darbininkų Są
jungos 5 kuopa, Gyvojo 
Ražančiaus, Šv. Kazimie
ro, Rūtos, Marijos Vaike
lių (Jaunesniųjų ir Senes
niųjų), Labdarybės, Alum- 
nų, Našlaičiai, Studentų, 
L. R. K. S. A. 11 ir 91 kp~, 
Šv. Marijos Moterų, Šv. A- 
gotos, Neperstojančios Pa
gelbos, Šv. Oonds, Šv. Juo
zapo Brolijos, Apaštalys
tės Maldos, Šv. Juozapo 
Maldos, Pilnųjų Blaivinin
kų, Lietuvos Vyčių, Conn- 
ecticut Lithuanian Catho- 
lics, Šv. Jono. Šv. Vardo 
moterų, Apšvietos klubo, 
•Šv. Vardo vyrų, Šv. Vardo 

| (jaunesniųjų) 48 klubas, 
Lietuvos Jauni kaičių.

Gerb.

Young Melodians Radio 
orkestras, Didysis ir Ma
žasis chorai su savo vadu 
komp. A. Aleksiu, Lietu
vos Atstovas M. Bagdo
nas, kun. dr. Mendelis, 
Boy Scouts, Tretininkų, 
Šv. Stanislovo, Šv. Juoza
po, kunigai Ražaitis, Gau- 
ronskas ir Kripas.

Šios visos draugijos ma
siniame susirinkime, aną 
vakarą, vienbalsiai nutarė 
viršminėtus linkėjimus pa
reikšti per “Darbininką”,, 
kaip vienos didelės šeimy
nos nariai savo mylimam 
vadui kleb. kun. J. Valan
tiejui. Ad multos annos! 
l ai Dievas, Kuris paskyrė 
Jus mums vadovauti, lai
ko ilgiausius metus!

Vakarienė Kleboną 
Pagerbti

Aną vakarą vėl įvyko 
susirinkimas aptarti bū
siančios vakarienės kleb. 
kun. Valantiejų pagerbti 
reikalus. Kaip jau žinome 
VAKARIENĖ įvyks sek? 
madienį, rugsėjo 16. d. Va
karienės rengimas yra pa 
sėkmingas. Tas parodo, 

i kad draugijų nariai ir visi 
parapijiečiai savo kleboną 

Į labai myli. Visi labai nuo
širdžiai darbuojasi, o ypa
tingai šerifas Jenušaitis, 
p. Zaijilskienė, Marė Kašė
taitė, Brogienė, Dubaus- 
kienė ir visa eilė kitų uo
lių, darbininkų.

I

I

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

i
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ROGHESTER, N. Y.
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WATERBURY, CONN. naujinimo didžiojo alto
riaus, tai rengėjai tikisi 
kad visuomenė, yapč para
pijiečiai, šį parengimą 
nuoširdžiai parems.

KUN. JUOZAPAS J. 
VALANTIEJUS

Gimė liepos 26, 1883, 
Butkaičių km.. Vadžgirio 
parap., Raseinių apsk. sū
nus Jono (miręs) ir Vero
nikos (Juškytės). Lietu
viškai skaityt bei rašyti 
mažas Juozukas pramoko 
pas kaimo “daraktorių”, 
užką, jo tėvelį rusų caro 
valdžia kalėjimu kankino. 
Vėliaus jaunutis Juozukas 
keturius metus lankė vals 
eiaus pradinę mokyklą.

Į Jungt. Valstybes drą
sus Juozukas atvyko rug
sėjo 12, 1900.
. Waterbury bedirbdamas 
įvairiose dirbtuvėse, darb
štus Juozelis lankė vakari
nę mokyklą ir privačiai 
mokėsi pas dabartinį mo
kyklų viršininką d-rą Tho- 
mas Condon.
r* 1904 — 1910 energingas 
studentas Juozas lankė bei 
mokslą baigė La Salette 
College ir St. Thomas Pre- 
paratory Seminary, Hart
ford, Ct. Philosophijos ir 
Theologijos mokslo šaką 
užbaigė 1914, Fribourgh., 
Šveicarijoj.

Pasauliniui karui prasi
dėjus dijakonas Juozapas 
pilnas energijos bei idealių 
svajonių grįžo į Jungt.

t

i

IEŠKAU DARBO
Galiu gerai atlikti Įvairius na

mą prižiūrėtojo darbus mieste. 
Turiu daug patyrimo. Apsiimčiau 
dirbti ir ant farmos. žodžiu, esu 
geras “Handyman”. Reikalau
jant pristatysiu gerus paliudy
mus. Esu L. D. S. narys.
Dėl platesniu informaciją kreip

kitės į
Jonas Mickevičius

180 Hale St., Brooklyn, N. Y.

■■
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ĮSIGYK sau namus 
a • .

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di
deliu, mažu, be ir su garadžiais

Į ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą salvgu. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKfi- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!
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Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

i
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Valstybes ir lapkričio 20, 
1914, J. E. Vyskupo Nilan 
įšvęstas kunigu, Hartford, 
Conn.

Naujas dvasios vadas 
trumpai darbavosi kaip vi
karas Waterbury, Anso- 
nia, New Britain, Hart
ford ir vėl keturius metus 
Waterbury. Gegužės 29, 
1919, kun. Valantiejus ta
po Vyskupo paskirtas Šv. 
Juozapo parap. Adminis
tratorium ir gegužės ^17, 
1928, klebonu, Waterbury, 
Conn.

Kun. J. Valantiejus Wa- 
terbury lietuvių kolonija; 
bevadovaujant atnaujinta 
bažnyčios vidus, stacijos, 
altoriai, pastatyta nauji 
vargonai, dedami gražūs 
bažnyčios langai, padidin
ta ir išmokėta našlaitna- 
mis, vyčių klubas, nupirk
ta cash $25.000.00 vertės 
žemės, pastatyta gražiau
sia Amerikoj Lietuvių Mo
kykla, Auditorium, de
šimts Bowling Alleys ir 
krutamųjų paveikslų apa
ratai.

Kun. J. Valantiejaus 
švelnus būdas, maloni šyp
sena bei prakilni širdis vi
sus prie savęs vilioja ir 
ragina prie bendro lietu
vių visuomeninio darbo 
bei didesnio Dievo ir arti
mo meilės įgyjimo. Tadgi 
iš priežasties kun. Valan
tiejaus dvidešimts metų 
kunigystės ir penkiolikos 
metų klebonavimo sukak
tuvių, rugsėjo 16, 6:00 vai. 
vakare ^į parap. Audito
rium susirinks valdžios 
bei draugijų atstovai, dva
sios vadai, profesionalai, 
biznieriai ir skaitlinga lie
tuvių visuomenė, tos iškil
mės solemnizantui, myli
mam dvasios vadui ir dar
bščiam bei sumaniam kle
bonui kun. J. J. Valantie- 
idi palinkėti ir choras su
dainuos “Ilgiausių Metų” 
ir “Ad Multos Annos!” 
Lai gyvuoja mūsų visuo
menės darbuotojas kun, 
Juozapas J. Valantiejus!

Iškilminga Vakarienė
Kun. J. Valantiejų pa

gerbti jo kunigystės bei 
klebonavimo sukaktuvių 
proga, rugsėjo 16, parap. 
Auditorium įvyksta pui
kus bankietas. Bus valgių 
iš Žemaitijos, Aukštaiti
jos, Zanavikijos ir gėrimų 
iš Dzūkijos ir Kapsijos. 
Dalyvaus daug ivairių 
aukštos klasės asmenų, 
bei skaitlinga visuomenė.

Rengimo komisija yra 
sekanti: Morta Zailskienė, 
šerifas Jenušaitis, Adelė 
Lutkiutė, kun. J. Kripas, 
Ona Balanda, kun. B. Gau- 
ronskis, A. Barkauskas, 
kun. V. Ražaitis, Uršulė 
Liaudinskas, Marė Kašėta, 
Anelė Jenušaitytė, Ona 
Radzevičiūtė, Magdalena 
Kamauskaitė ir A. J. A- 
taksis.
Muzikalė dalis Programo

Pagerbiant kun. Valan
tiejų, muzikai? dalį prog
ramo išpildys Marcelė An- 
drikyte, Bronė Zelonaitė, 
Stephania Sapranaitė, Na
talija Plangaitė, Norber
tas Aleksis bei jo Young 
Melodians orkestras ir šv. 
Juozapo parap. choro'WA- 
TR. radio stoties grupė, 
vad. komp. A. X Aleksiui 
Ta pati muzikalė progra
ma rugsėjo 15, kun. Va- 
lantiejui bei visuomenei iš

Į

ir 
Butrimas, 
Levickas, 

Grybaitis, 
Valiukevi-

Budris, 
Šūkis, P. 

F. Paluikis, 
P. Šūkis, P.
Balaisis ir A.

lietuviai de-
- — -

Demokratų piknikas 
pasisekė 

Rochester Lietuvių De
mokratų piknikas, Scheu- 
tzen Parke, įvyko su nepa
prastu ir didžiausiu pasi
sekimu. Piknike dalyvavo 
tūkstančiai senų ir jaunų 
lietuvių ir taipgi daugelis 
svetimtaučių. Daug žymių 
miesto ir apskrities demo
kratų viršininkų ir vadų ir 
taip pat visi nauji kandi
datai buvo piknike. Visi 
pasakė trumpas kalbas.

Pikniko vyriausiame ko
mitete buvo: Juozas Ric 
kis, Juozas Čapas ir Jonas 
Morkūnas.

Komiteto nariai buvo: 
ponios Norkeliunienė 
Vilimienė; A. 
P. Svetikas, J. 
P. Devonis, P. 
A. Vaitonis, S.
čius, V. Butrimas, S. Ka
zakevičius, J. Kavoliunas, 

. Bartulis, I. Vilimas, A. 
Mastauskas, M.
M. Vezelis, J. 
Norkeliunas, 
A. Leonas. 
Rimkus, A. 
Sturgis.

Rochester 
mokratai privalėtų neuž • 
miršti sekančius kandida
tus: senators James Duffy 
ii- George Kelly, assembly- 
man Joseph DiFede, dis- 
triet attomev Godman Sa- 
rachan, sheriff John Mali, 
County purchasing agent 
John Henner, comer John 
Menges ir visus kitus de
mokratus kandidatus.

Goodman Sarachan yra 
jaunas ir gabus advoka
tas, gimęs Vilniuje. Yra 
didelis lietuvių prietelis.

Joseph DiFede yra dar 
jaunas ir nepaprastai ga
bus asmuo, gimęs Italijo
je; lankęs Ųniversity of 
Rochester ir nuoširdus Jo
no Morkūno mokyklos ir 
politikos draugas.

BROOKLYN, N. Y.
TEATRAS IR ŠOKIAI 
PARAPIJOS NAUDAI

Sekmadienį, rugsėjo 23 
d. Apreiškimo Pan. švč. 
parapijos salėje, Norht 5- 
th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y. Lietuvos 
Vyčių 41-ma Vytauto kuo
pa ir šv. Ražančiaus drau
gija rengia gražų teatrą ir 
šokius.

Lietuvos Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskričio dramos ra
telis suvaidins paskutini 
kartą du veikalu: trijų 
veiksmų jausmingą dra
mą “Atgaila” ir dviveiks
mę komediją “The Red 
Lamp”. Po vaidinimo seks 
šokiai grojant geram or
kestrui. Įžanga į šį paren
gimą suaugusiems .50 cen
tų, o vaikams 25 centai. 
Pradžia 6:00 vai. vakare.

Taipgi bus vaidinimas 
vien tik vaikams 3:30 vai. 
-po pietų, kur įžanga bus 
tik 15 centų.

Kadangi šis bus pasku
tinis vaidinimas šių veika
lų ir be to, visas pelnas eis 
Apreiškimo bažnyčios at-

stoties WATR. bus per
duota oro bangomis 2:30 
vai. po pietų.

Akstinas

Rengia šokins Kas Trečia
dienis

Pradedant rugsėjo 19 d., 
Apreiškimo Pan. Švč. pa
rapijos salėje (North 5th 
ir Havemayer Sts.), Lietu
vos Vyčių 41-ma Vytauto 
kuopa rengia šokius su į- 
v airiais pamarginima i s 
kiekvieną trečiadienio va
karą. Šokiams gros vi
siems gerai žinomas A. Je 
zavito radio orkestras.

Kiekvieną savaitę bus 
skirtinga programa ir į- 
vairios dovanos. Visas nei
nąs nuo įžangos eina para
pijos naudai. Įžang-a tik 
25 centai. Pradžia 8:00 
vai. vakare. ?

Rengėjai daro visas pa
stangas, kad padarius šia.-j 
pramogas įdomias ir sma
gias.

Todėl ir tikisi, kad vi
suomenė, ypač jaunimas į 
jas skaitlingai lankysis ir 
rems savus, vietoj, kad 
lankius svetimtaučių pa
rengimus.

A. J. M.

C. BROOKLYN, N. Y.
.vj■ VYČIAI VEIKIA ■

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 
Peters Restau'fant įvyko 
Šv. Jurgio par.’ Vyčių 49 
kuopos bendri metinės ko
munijos pusryčiai.

Vyčiai ir bendrai para
pijos jaunimas skaitlingai 
susirinko į bažnyčią iš
klausyti 9 vai. mišių ir pri
imti šventą Komuniją. Po 
tam visi nuvyko į Peters 
Restaurant, kur buvo pri
ruošta tikrai skanūs pus
ryčiai. . <

Kun. Laurinaitis, Vyčių
N. Y. ir N. J. Dvasios Va
das buvo toastmasteriu.

Pirmiausiai kalbėjo ku
nigas Antanas Petraus
kas. Jis linkėjo Vyčiams 
geriausių pasekmių, jųjų 
darbuose; ragino visą pa
rapijos jaunimą prisirašy
ti prie parapijos Vyčių kp. 
Kleb. kun. K. Paulonis, 
taip pat kalbėdamas tikrai 
parodė savo malonumą ir 
gerą širdį vvčiąms. Jis pa
reiškė norą, kad daugiau 
parapijos jaunimo pri
klausytų prie šios organi
zacijos kuopos.

Jis ragino, kad visi dirb
tume sykiu kaip vienas, 
nes tik tada, jis sako, ga
lėsime turėti geras pasek
mes. Dalyvaujantis jauni
mas parodė sutikimą su 
kun. Paulonio pareiški
mais.

Taipgi kalbėjo Jonas 
Vainis ir Bert.ha Broškiu- 
tė, 12 kp. atstovai.
Pirmininkas Pranas Rau

galas užbaigė kalbų prog
ramą dėkodamas visiems 
kalbėtojams ir raginda
mas, kad vyčiai laikytųsi 
savo organizacijos idealų.

Po tam prasidėjo pasi
linksminimo progra m a. 
Dalyvavo Louis Vago ir 
Francis Garry, daininin
kai, ir Philys Culkius ir 
Bill Codv šokikai (tap 
dancers). .

Visi skirstėsi į namus, 
tikrai patenkinti. Garbė 
komitetui, kuris taip pa-

Vasaros karščiams pra-Tad susidaro 40c. vienam asme- 
ėius, Lietuvių Darbininkų .niui iki dun> atvykti, imant į- 
Sąjungos 30 kp. susirinki-““808 °“° .^ieno „eSc. po 
mai vėl bus laikomi trecią Jpač didėsnėms 
sekmadienį kiekvieno mė
nesio, tuojaus po sumos.

Svarbus priešseiminis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 16 d., š. m. 
Šiame susirinkime bus 
kalbama apie siuntimą at
stovo į seimą ir vajaus 
projektą, kurį patiekė 
Centras.

Be to bus platinami Vil
niaus ženkleliai. Šiame su
sirinkime gali visi daly
vauti, nariai ir ne nariai.

Taigi kviečiame visus a- 
teiti ir dalyvauti šiame su
sirinkime.

J. Budelis, pirm.

GRAŽIOS PIKNIKO 
PASEKMĖS

Per tris dienas smarkiai Balti- 
morėje lijo. Audra, kuri siautė 
Atlantiko pajūry, palietė ir mū
są apylinkę, ne vėtra, bet lietus. 
Bet kaip tik praaušo sekmadienio 
rytas, lietus dingo. Buvo šilta ir 
g ėdri diena, kaip tik tinkama 
paskutiniam Parapijos Piknikui, 
Liberty Parke.

Suvažiavo daugiau kaip 50 
mašiną, linksmiu ir malonią lie- 
tuvią, bendrai praleisti poilsio 
laiką. Kiti atvyko gatvekariais. 
Spėjame, kad daugeli pritraukė 
palengvinimas, nes iiebtivo įžan
gos. Iš svečiu pusės, tai labai ge
rai. Tikimės, kad parapijai liko 
irgi gero pelno.

Prie progos, patikrinome savo 
ankščiau patiektą žinią apie Par
ko savininką. Skaitytojai atmins, 
kaip buvo čia juokais išsitarta, 
kad mūsą piknikai naujoje vie
toje nepelningi, ir gal dėlto, kad 
“lietuviams niekados nesisekė ir 
nesiseks pas lenkus!” Tūlas “Pa
rapijietis” tuoj atsiliepė, kad pa
rko savininkas ne lenkas, bet če- 
koslovakas, ir ne dėlto mums ne
siseka piknikai.

Užklaustas savininkas tuoj pri
sipažino, kad esą? tikras lenkas, 
kilęs iš Varšuvos apylinkės, pri- 
ElAusąs prie lenką parapijos Bal- 
timorėje, ir turįs direktorio vietą 
lenką Sobieskio Bofroj, ir laido- 
jąs savuosius šv. Stanislovo len
ką kapinėse. Kur “Parapijietis” 
išrado jį esant čekoslovaku, jis 
negalįs suprasti. Bet tiek to.

Nenorėjome savo juoku nieko 
sugauti. Ypač malonaus būdo pa
sirodė savininkas, kuomet prie 
blogą pasekmią žymiai nuleido 
parko nuomą. Turime pripažinti, 
kad palyginus su Arion Parko 
vokiečią savininku šis lenkas tik
rai broliškai elgiasi. Priežastis, 
kodėl kai-kurie piknikai nesiseka, 
įvairūs. Viena, reikia toli važiuo
ti, kainuoja 20c į vieną pusę. 

Iš Kelionės Rhode Island ir 
Connectieut Valstybėse

Rugsėjo 1—3 dd., pp. Mi- 
kučionių iš Nashua, N H. 
naujuoju Chevroletu ture- “busy” diena. Bet važiuo- 
jome progą aplankyti gar
sųjį Providence ir sustoti 
pasakyti ‘Sveikas’ nuošir
džiam “Darbininko” ir 
LDS rėmėjui ir nariui kle-

jant per Providence į Har- 
tiord, pasitaikė “detour” 
ir turėjome važiuoti pro 
lietuvių parapijos bažny
čią. Važiuodami pro šalį,

---------------------------------- . pamatėme ant tuščios že- 
vyzdingai suruošė šį pa- mes nemažą žmonių ir jų 
rengimą. Komitete buvo viduryje besisukinėjantį 
Kazys Fogelmanas, Juozas tos^pąrapijos į:leboną._ ___

. Pravažiuoti nesustojus, 
tai būtų buvęs nusikalti
mas, o gal sustoję nusikal-

Brangaitis ir Antanas Ba- 
rasnevičius.

Uodas

25c. jau susidaro žymios išlaidos, 
i Šeimoms. Jeigu 

ateity įžangos neimtu, kaip šj 
bartą, gal nereikėtą skąstis žmo- 
nią atsilankymu. Iš kitos pusės, 

* tai žymiai sumažina bendrą pel - 
iią. Vienaip ir kitaip negerai.
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Gaisras Palietė ir Lietuvius
Šeštadįenio anksti rytą didelis 

gaisras staiga kilo viename javą 
sandely ties Pratt ir Eutaw gat
vių. Visas sandelis kuone sunai - 
bintas.

Gyvenę šaly lietuviai Paulio- 
niai iš miego sužadinti liepsnos 
ir dūmij ir iš- namą turėjo bėgti. 
Vietos laikraščiai talpino paveik
slus nukentėjusią lietuvių ir san
delio.
I-------
Trys Baltimorietės Į Vienuolyną

Pereitą savaitę apleido Balti- 
morę trys lietuvaitės, išvyko į 
Čikagą įstoti Šv. Kazimiero Sese
lių Vienuolynan.

Pirmoji ir vyriausioji, tai kun. 
Keidošiaus* sesuo Marija. Per ke
letą metą ši jauna mergina labai 
stropiai darbavosi parapijoje ir 
užėmė gana svarbią vietą, ypač 
Nekalto Prasidėjimo draugijoje. 
Dabar jau realizavo seniai gei
džiamą tikslą, tapti kartu su sa
vo teta, vienuole. Ji iš tos šeimos 
jau trečias narys įstoja į dvasinį 
luomą.

Panelės Al£sė Juškelytė ir Ma
rija Čeplinskaitė, pereitais me
tais Nekalto Prasidėjimo dr. val
dybos narės, vos pradėjo eiti 
High School, ir nebaigusios Įsto
jo į Vienuolyną. Abi yra ištiki
mą parapijai ir pavyzdingą ka
taliką ir lietuvių šeimą narės.

Sveikiname šią trijų nnujokią 
tėvus, o naujokėms linkime ge
riausio pasisekimo.

VARGONINKAS APLEIDŽIA 
Varg. R. Juška, buvęs Šv. Al

fonso parapijos vargoninkų apie 
penkis metus, šiomis dienomis ap
leidžia savo vietą. Persikelia j 
Connectieut Valstybę, netoli savo 
žmonos gimtinės kolonijos.

Žinys

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET. 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau. 
Tel. — South 0083

gerai

bonui kun. Jonui Vaitekū
nui. šeštadienis klebonui

8.
tome, nes sutrukdėme kle
boną nuo pareigų. Chevro- 
letas sustojo ties pat kle
bonija.
Tik spėjome išlipti, žiūri
me, kad klebonas kun. 
Vaitekūnas iškėlęs ranką 
jau sveikina. Nuėję į gra
žių žmonių susirinkimą ir 
pasisveikinę su visais pa
žįstamais, sužinojome, kad 
tai paskutinis vakaras pa
rapijos bazaro, kuris per 
keletą vakarų davė gra
žaus pelno naujos bažny
čios statymui.

Kleb. kun. Vaitekūnas 
mums “išekspleinino”, kad 
ant tos žemės, kur įvyko 
hazaras, rudenį pradės 
statyti naują bažnyčią, 
Bazare sutikome besidar
buojant žymų LDS ir ‘Dar
bininko’ rėmėją buvusį 
Centro valdybos narį p. A. 
O. Avižinį, “Darbininko” 
platintoją p. A. Dzekevi- 
čių ir kitus LDS narius. 
Tai begalo nuoširdus dar
bininkai. Kalbėjome ir a- 
pie LDS Seimą, Montello- 
ie. Kun. J. Vaitekūnas ža
dėjo visus uoliausius dar
bininkus atvežti į Seimą.

Norėjome atsisveikinti, 
bet kur tau, klebonas ne
leidžia, vedasi klebonijon, 
kur patyrėme tikrą lietu
višką svetingumą. Pasi
kalbėję ir pasistiprinę pas 
malonųjį ir svetingąjį kle
boną, atsisveikinę ir padė
koję sėdome j Chevroletą 
ir žaibo greitumu leidomės 
per kalnus ir kelnelius, ku
rių nakties metu negalima 
buvo jausti, į Hartfordą. 
Tai buvo ,75 mylių kelionė. 
Bet ji buvo visai nenuobo
di, nes bekalbant apie pro- 
videnciečius ir geraširdį 
kleboną, nei nepasijutome 
kaip atsidūrėme ant Zion 
St., Hartforde.

Buvo 10:30 vai. Sustojo
jus prie mūsų giminaičių 
pp. Manikų namų, pasiju
tome šeimyninėje draugi
joje. Tai bvo tikras šeimy
ninis, nors ir nepilnas, taip 
vadinamas “reunion”. Pp. 
Manikai turi gražų proie- 
tarišką namelį ir gražią ir 
suaugusią šeimynėlę. Iš 
šešių, be motinos, šeimy
nos narių dirba tik du: tė
vas ir sūnus Jonas. Duktė 
Adelė dirbo, bet Darbo 
Diena buvo paskutinė jos 
darbo diena prieš mokyklų 
atidarymą. Ji šiais metais 
pradeda paskutinius aukš
tesniosios mokyklos me
tus. Kita duktė Angelė y- 
ra vedus ir ją su mažyte 
dukrele radome pas ma
mytę leidžiant atostogas. 
Sūnus Antanas ir duktė 
Ona bedarbiauja. Pastaro- 
ji praleido atostogas pas 
pp. Mikučionius Nashua ir 
pas pp. Kneižius, Cantohe 
ir kartu su jais grįžo į na
mus.

šeimyniškai pasikalbėję, 
ėjome ilsėtis.
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“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kjirs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų’išdavėjas,'didinąs priešų 
jggas.“-
Panevėžfo vysk. Paitarokas.


