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vę, į Nepriklausomą Tėvų 
Žemę, pasiuntė Jo Eminen
cijai Kardinolui Pacelli šio 
turinio telegramą:

“Vyskupas Matulionis ir
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EINA' ANTRADIENIAIS IR '
PENKTADIENIAIS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ SPALIŲ-OCTOBER, 5 D., 1934 M., No. 77. KAINA 5 CENTAI

J. E. Vysk. Matulionis Worcester’yj
, A

vai. ryt., Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, J. E. 
Vyskupas T. Matulionis 
celebruos iškilmingas Šv, 
Mišias. Jaunimui pritai
kintą pamokslą pasakys 
8:30 vai. ryte.

5:00 vai. po pietų įvyks 
Aušros Vartų bažnyčios

Musų Tautos Kan
kiniai Už Tikėjimą

Jie grįžo į Lietuvą spa
lių 19 d., 1933 m. apskurę, 
suvargę ir išbadėję, su gi
liu džiaugsmu ir ašaromis 
akyse, nes grįžo iš sovietų 
pragaro, kur tūkstančiai 
žmonių, visokio * luomo, 
miršta badu, kur budeliš
ka ranka atima tūkstan
čiams gyvybes.

Lietuvos spauda rašo, 
kai vienas eidamas gatve 
pamatė krautuvės lange 
duoną ir sako ji lydėju
siam: “Atsiprašau, aš dar 
turiu truputį pinigų, eisiu 
nupirkti duonos. Gal ten 
(kaime) jie duonos netu
ri”. Kai jam paaiškino, 
kad Lietuvoje duonos yra 
perdaug, nusiramino ir ne
beėjo pirkti. j

Vadinasi per ilgus metus 
patys badavę ir matę ki
tus badaujančius, nei ne
galėjo suprasti kad mažo
je Lietuvoje būtų užtekti- ; 
nai duonos, ypač pas bied-! 
puomenę.

Jo Ekscelencija Vysku
pas Teofilius Matulionis iš 
to džiaugsmo, kad dar ga-; 
vo progą pasprukti Į lais- ------------------------------------ !
DARBININKAI ATSAKO 
Į DARBDAVIŲ IŠŠAUKI

MĄ
San Francisco, Kalifor

nija — Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijoje j 
labai gyvai buvo išspręs
tas National Association 
of Manufacturers paskelb
tas iššaukimas organizuo
tiems darbininkams.

Darbdaviai iššaukia, kad 
darbininkai sutiktų pada
ryti paliaubas su darbda
viais krašto pramonėje ir j 
nutrauktų streikus ir kito
kį veikimą, kol bus atsta
tytas gerbūvis.

Amerikos Darbo Federa
cija sutinka nutraukti vei
kimą prieš darbdavius, 
bet tuo pačiu reikalauja, 
kad darbdaviai viešai pa
sižadėtų pasiduoti valsty
bės autoritetui, kuris sprę
stų visus nesusipratimus 
su darbdaviais, kaip yra 
paskelbęs Prez. Roosevelt.

Maskva, — Spalių 3 d., 
Suv. Valstijų kongresmo- 
nas iš Mass. valstijos Ge
orge H. Tinkham, • kuris 
šiuom tarpu lankosi Rusi
joje, Odessoie buvo besi- 
keliąs orlaiviu kelionėn į 
Novosibirsk, bet orlaivio 
motoras staiga sustojo o- 
re ir orlaivis turėjo smar
kiai leistis žemėn. Nusi
leidimas buvo laimingas, 
nes kongresmonas išvengę 
suaižeidimo. ,z ■

Kun. Vladislovas Čegis
įšventintas

19 d., 1933) laimingai grį
žę į Lietuvą, sudeda prie1 g. 1888 m.,

Tėvo kojų sūniškos 1912 m. Dirbo Gečine ir 
pagarbos jaus- Leningrade, Suimtas 1931 

m. Buvo nuteistas 10 met. 
į Krasno-Nysevski 

irius (Urale). 
I

Šv. 
meilės ir 
mus ir visa širdimi Jam 
dėkoja už maldas, tėvišką 
palankumą Rusijos krikš
čionims, o ypač už suteik
tą sau per Nunciatūrą A- 
paštališkąjį palaiminimą, 
būdami visuomet pasiryžę
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MEKSIKA UŽDARE SE
MINARIJĄ IR IŠTRĖMĖ 

VYSKUPĄ
Worcester, Mass. — Sek

madienį spalių 7 d., 10:30

dešimt kunigų, buvusių grįžti prie pirmykščių dar- 
bolševikų kalėjimuose ar bų, kaip tik juos pašauks 
ištrėmime, vakar (spalių Šventas Sostas”.

Štai kaip tie mūsų kankiniai už tikėjimą 
sugrįžę iš bolševikų pragaro Rusijos:

atrodė

Mexico City — Guberna- 
ituros ministerijos režimu, 
įPuebla uždaryta Katalikų 
Seminarija ir taip pat pa
siryžę uždaryti kitas kata- 

____ _____ ___ _ į seminarijas. Toks 
kupu Cepliakū. Nuteistas Meksikos vyriausybės nu- 
3 metams kalėti neva už sistatymas prieš katalikus 
priešinimąsi bolševikų val
džiai, kad atsisakė išduo
ti bažnyčios liturgiškus in-

PATAPO UNIJINE
lage-

1923 m. J. E. Vyskupas 
T. Matulionis buvo areš
tuotas kartu su a. a. vys-|

Sėdi iš kairės į dešinę: labai lietuviškoj parapijoj. 
Kun. V. Paškevičius gimęs 
1882 m., įšventintas 1906 
Dirbo Mohileve. 1930 m. 
sausio 28 d. buvo paskir
tas vyskupo Sloskano vi- 
carius generalis. Buvo iš
tremtas į Solovkų salas; 
J. E. Vyskupas T. Matulio
nis gimęs 1873 m., į kuni
gus įšventintas 1900 m. nic Podolsky) išbuvo 30 
Konsekruotas 1929 m. va- met. 1930 m. sausio 2 d, 
sario 8 d. Pirmą kartą bu-1 čerezvičaikos sesija Vir- 
vo suimtas 1923 m. ir pa- chovo teisme jį nuteisė 5 
smerktas 3 metus kalėti. 2 metus kalėti. 4 metus išse- 
metus buvo išlaikytas Ma-; dėjo Jaroslavly vienas už- 
skvos kalėjime. Paskum 
vėl buvo suimtas 1929 m. 
lapkričio 24 d. Leningrade. 
Čia išbuvo 1 metus kalėji
me, IV2 metų buvo išlaiky 
tas Solovkuose ir vėl me
tus Leningrade. Pagaliau 
buvo išvarytas dirbti pri
verstinų darbų. Dirbo miš
ke, pelkėtose vietose. Taip 

I kankinamas visai neteko 
sveikatos. J Maskvą atva
žiavo su sutinusiomis ko
jomis ir turėjo atsigulti į 
ligoninę; V. Ilginąs gimęs 
1886 m., Latvijoje įšven
tintas 1909 m. Dirbo Char
kove. Suimtas 1926 m. spa
lių 25 d. 3 metus išbuvo 
Solovkuose. 1930 m. išsiųs
tas į Archangelską vėl 3 
metams. Tris mėnesius iš
buvo laisvas, bet rugpiū
čio 27 d. vėl buvo areštuo
tas ir pasodintas į Butir- 
kus Maskvoje.

Stovi iš kairės į dešinę:
Kun. Jonas Deinis gimęs 

1877 m., Rygoje įšventin
tas 1903 m. Dirbo Lenin
grade, prieš tai Pskove. 
1928 m. gavo 7 metus. 6 iš
sėdėjo Solovkuose ir Svir
skio liogery, kur turėjo 
dirbti priverstinus darbus.

Kun. Kazimieras Jursa- 
nas, gim. 1887 m., įšven
tintas į kunigus 1910 m 
Buvo klebonu Babinavi
riuose (Mochilevo gub.),

Į Solovkus buvo išsiųstas 
1926 m., paskutinius me
tus gyveno ištrėmime įvai
riose Sibiro vietose, Iš ka 
talikų kunigų pirmasis pa
teko į Solovkus.

Kun. Jonas Ladyga gi
męs 1869 m., įšventintas 
1894 m. Satanow’e (Kame-
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darytas.
Kun. Augustinas Pronc-r 

kietis. Gimęs 1886 m., į- 
šventintas į kunigus 1910 
m. Klebonavo Leningrade. 
Buvo suimtas 1932 m. bal- 
15 d. ir ištremtas į Solov
kus.

Kun. Myk. Bugenis gi
męs 1888 m., įšventintas 
1913 m. dirbo Omske. 1930 
m. rugp. 21 d. buvo išsiųs
tas į Sibiro liogerius, pas
kiau į Solovkus, o pasku
tinį laiką buvo kalinamas 
Butirkuose.

Kun. Jonas Paulavičius 
g. 1877 m., įšventintas 
1900 m. Kalugoj išbuvo 21 
metus. Suimtas 1931 m. iš 
karto buvo laikomas GPU 
liogeriuos Uslugoj, vėliau 
— Solovkuose ir paskuti
niu laiku buvo ištremtas į 
Uscisok.

|

dus ir atsisakė pasirašyti valstybėje, 
raštą, kad atiduoda baž
nyčią bolševikams ir kad 
vėliau nuo bolševikų nuo-1 
muotų. Iškankintas kalėji
me išėjo į laisvę, bet neil 
gam.

1929 m. vėl areštuotas 
neva už šnipinėjimą Lietu
vos naudai. Padarė kratą, 
bet nieko nerado kuo galė
tų kaltinti. Tada sugalvo
jo kaltinimą ir nuteisė ne
va už oficialų susirašinė
jimą su kunigais ir už ry
šius su buržuazija. Tardy
mo metu išsėdėjo kalėjime 
11 mėnesių ir buvo tardys 
tas 24 kartus? Po to bolše
vikų GPU jį nuteisė dešim
čiai metų koncentracijos 
stovyklon — į Solovkų sa
las, kur išbuvo apie pusan- 

j trų metų prie miško dar
bų. Po to buvo nugabentas 
Petrapilin ir uždarytas 
DPS izoliuotoje kameroje 
vieniems metams už tai, 
kad Solovkuose būdamas 
pildė kunigo pareigas.

Rusijos kalėjimuose ne 
tik blogai maitina kali
nius, o ypač kunigus, bet 
baisiai žvėriškai kankina.

Pasakojama, kad GPU | 
agentai naudoja įvairias

užpils daugiau aliejaus ant 
ugnies, kuri liepsnoja 
prieš vyriausybę visoje

Norristovvn, Pa. — Ram- 
bo Regar Co. pasirašė su
tartį su American Federa- 
tion of Hosiery Workers 
patapdama pilnai unijinė salėje, viešas Vyskupo pa- 
dirbtuvė ir prie savo išdir 
binių galės dėti unijinius 
ženklus.

sveikinimas.
(Plačiau apie tai telpa 4- 

tame puslapyje.)

| Šiomis dienomis ištrem
tas Zacatecas vyskupas 
Ignacio Plasencis y Morei- 
ra. Iš tos pačios vyskupi
jos jau ištremti visi kuni
gai.

Colima mieste, valstybės 
kapitoly visos mokyklos 
uždarytos, nes tėvai atsi
sakė leisti savo vaikus, kol 
nebus atšauktas prieškon- 
stitucijinis dekretas mo
kinti vaikus mokyklose so
cializmo.

Monterry tebesitęsia u- 
niversitetų studentų strei
kas, kaip protestas prieš 
tokį pat anti - konstituci- 
jinį dekretą. Tėvai paruo
šė peticiją gubernatoriui 
ii* pasiuntė su ja savo ats
tovybę, bet gubernatorius ^asgelbė josi iš ugnies, iš- 
atsisakė juos priimti, ir-“ 
jie tik matėsi su guberna
toriaus sekretorium, kuris 
pareiškė, kad peticijos ne
gali priimti kol kongresas 
nepataisys konstitucijos.

PRASIDĖJO DARBO 
FEDERACIJOS SEIMAS

Lietuvoje Sudege 
Luokės Miestelis

Apie 100 šeimų be pasto
gės. Nuostoliai labai dideli

Rugsėjo 11 d. naktį Luo-; 
kės miestelį (Telšių aps-1 
kričio) ištiko nepaprastai 
skaudi nelaimė — gaisras. 
Gaisras kilo apie 23 va
landą, visiems bemiegant, 
ir išsiplėtė labai greitai. 
Ligi susivokta, kas dedasi, 
jau skendo liepsnose kelio
lika namų.

Staiga pabudę, žmonės 
nežinojo ką daryti — kilo 
didžiausia panika. Daug

šokdami pro langus vie
nuose baltiniuose. Tėvai 
ieškojo vaikų, vaikai tėvų. 
Iš pradžių apie kovą su 
ugnimi niekas nė negalvo
jo.

Tuo tarpu gaisras plėtė
si. Suliepsnojo namai net 
trijose gatvėse. Miestelis 
pavirto milžinišku liepsno
jančiu laužu. Atsigavę 
žmonės pradėjo gelbėti 
turtą, viską mesdami į ga- 
- -v* ii • f T____ •

Pirmadieny, San. Fran
cisco, Cal. prasidėjo di
džiulis Amerikos Darbo 

___ 'Federacijos Seimas, kuris,
priemones “kankinti*'reiki- apie dvi sąvaiti. Ja-Itves tačiau veltui. Ugnis
laudami, kad areštuotieji bus įvertinta NRA iš sunaikino daiktus ir gat-
prisipažintų.

Bolševikų kalėjimuose pusės’ 
pilna visokių žmonių, pra 
dedant kunigais, ūkinin
kais (kulokais), papras
tais darbininkais ir bai
giant pačiais komunistais.

Šiurpas ima skaitant pa
bėgusiųjų ir grįžusiųjų iš 
bolševikų pragaro kanki
nių raštus.

organizuotų darbinin k ų

Svarbiausias Seime klau
simas bus, tai šios šalies 
bedarbių klausimas, kurių

.-1
I

šiuom tarpu priskaitoma

vėje. Kovoti su ugnimi ne
buvo jokios galimybės, 
nes šuliniai buvo ištuštin
ti per keliolika minučių.

Vietos ugniagesiai ir at
vykę iš apylinkės mieste-

PRIGĖRĖ RAŠYTOJAS 
ROMAS STRIUPAS

Rugsėjo 8 d. Nemune be
simaudydamas prigėrė ra 
šytojas Romas Striupas.

Į1

apie 10,000,000. Bus suda
rytas ir vyriausybei pa
tiektas planas, kaip 
skaičių sumažinti.

SEPTYNI ŽUVO 
ORLAIVIO NELAIMĖJ

v • 
SJ

Taip jie atrodo dabar aprengti kunigiškais rūbais 
Lietuvoje. Viduryje sėdi J. E. Vyskupas Teofilius Ma
tulionis.

>•
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iių buvo bejėgiai, nors ug
niai kelią užkirsti pastan
gų nesigailėjo.

Vaizdas Luokėje liūd
nas. Ugnies nepaliestų li
ko vos 10 namų Daugiau 
kaip 100 šeimų neteko pa
stogės ir turto. Miestelio 
vietoje smilksta degėsiai. 
Žmonių aukų nėra.

Nuostoliai dar neapskai
čiuoti, bet labai dideli.

BOSTONE SUSTREIKA
VO SUNKVEŽIMIŲ 

VAIRUOTOJAI

Spalių 4 d., Bostone su
streikavo sunkvežimių vai
ruotojai. Jie reikalauja 8 
vai. darbo dienos, laiką ir 
pusę ir unijos pripažinimo. 
Kol kas streikas netaip di
delis, bet darbininkai tiki
si, kad visi vairuotojai iš
eis į streiką.

TRYS ARMIJOS LAKŪ
NAI UŽSIMUŠĖ

Bishop. Col. — Spalių 2, 
Trys armijos lakūnai užsi
mušė, kuomet jų orlaivis 
(bombnešys) nukrito f 
kalnus ir užsidegė. Ketvir
tas, kadetas, spėjo iššokti 
ir laimingai nusileido su 
parašiutu.

J. E. Vyskupas T. Matulionis 
Ir Kunigų Vienybės Seimas

i

Folkestone, Anglija, — 
Spalių 2 d. Anglijos kelei
vinis orlaivis lėkdamas į 
Prancūziją iš nežinomos 
priežasties sprogo ore ir 
nukrito į Anglijos kanalą. 
Orlaivy buvę 7,žmonės žu
vo, jų tarpe vienas Ameri
kietis.

— Užsienio lietuviams 
remti draugija žinodama, 
kad Dariaus ir Girėno yra 
dabar populiariausi var
dai užsienio lietuviuose, 
nupirko tų vyrų tam tikrą 
skaičių portretų ir juos iš
siuntė užsienyje esančių 
lietuvių organizacijoms ir 
mokykloms.

Šiais metais Kunigų Vienybės Seimas nusitęsė į 
rudenį, nes laukėme brangaus svečio J. E. Vyskupo T< 
Matulionio. Dabar jau atvykus J. E. Vyskupui, yra 
šaukiamas visų Amerikos lietuvių kunigų Seimas, an
tradienyje, spalių 16 dieną, š. m., 10:00 valandą ryte, 
pas Tėvus Marijonus, Marianapolio Kolegijoje, Thom
pson, Conn. Seimas prasidės Pontifikalėmis Mišiomis 
Kolegijos koplyčioje ir J. E. Vyskupo žodžiu į kuni
gus.

Dėlei tokio nepaprasto įvykio į Seimą yra kviečia
mi visi kunigai. Tėvai Marijonai pasiryžę visus širdin
gai priimti. Mes kunigai iš savo puses pasirodykime 
moką bendrą darbą dirbti ir rimtai gyvenimo klausi
mus rišti.

J. E. Vyskupas T. Matulionis pasiryžęs aplanky
ti lietuvių kolionijas Amerikoje, kur jį kunigai kvies, 
todėlei per seimą galima bus nustatyti maršrutą. Ar- 
tymesnieji kunigai, kurie norėtumėte, kad J. E. Vys
kupas prieš seimą dar atsilankytų kreipkitės tuojaus 
į mane, z

Kun. K. A. Vasys, cm 
Kunigų Vienybės Pirmininkas,
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VIETINES ŽINIOS DAKTARU

-------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKALBOS

Spalių 7 d., 2 vai. p. p. 
Munlcipal Building salėje, 
Federacijos skyriaus va
dovybėje minėsime spalių 
9, Vilniaus gedulos dieną, 
Kalbės kun. K. Urbonavi
čius, kun. K. Vasys, kun. 
Mikšys. Gal ir J. E. Vys
kupą galėsime išgirsti ? 
Dalyvaus tėvai misionie
riai, daug kunigų ir tūks
tantinė Vilniaus pasiilgu
sių žmonių minia. Dainuos 
Šv. Petro par. bažnytinis 
choras ir jo naujasai va
das artistas p. Juška. Reta 
tai proga turėti tokias iš
kilmingas prakalbas.

Tokios pat prakalbos bus 
Cambridge, bažnytinė j e 
salėje, 7 vai. vak. Manoma, 
kąd į šį dvi vietas su
plauks visos Naujosios 
Anglijos kunigai ir pasau
liečiai. -

Šv. Petro par. bažnyčioje. 
Per mišias pamokslus pa
sakys misionieriai tėvai 
Jėzuitai, kun. A. Mešlis ir 
kun. F. Aukštikalnis,

Po sumai bus palaimini 
mas Švenč. Sakramentu.

Pirmose mišiose priims 
Šv. Komuniją Blaivinin
kai, antrose, Marijos Vai
keliai, trečiose, sodalietės

4

MISIJOS

PAMALDOS
- r

Sekmadienį, spalių 
yra 
Švenč.
švęsime labai iškilmingai

d.,7
tai šventė Panelės 

Ražancavos ir ją

. ADVOKATAI

ADVOKATAS

juoirsTms I
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414 Broadway, S. Boston, Mass Į
.***■■ i

Tel. So. Boston 0948. |
I

į 
s

GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broaduray) 

South Boston, Mass.
"Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

0

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY

3

i i i

s 
s i
i

i

džiaugiasi ,turėdama art. 
R. Jušką savo tarpe Ir ti
kisi* kad su jo pagalba 
dar smarkiau pradės veik
ti. P.B.

PASIDAVĖ OPERACI
JAI

į 
I

y

Spalių 8 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro par. bažny
čioje , prasideda misijos 
moterims. Šių metų misi
jas skelbs misionieriai tė
vai Jėzuitai, kun. Antanas 
Mešlis ir kun. F. Aukšti-į 
kalnis. Jiedu praneš šias 
misijas žmonėms,, bažny
čioje, sekmadienį spalių 7| 
d., per visas 4 mišias.

Mišijų pamaldos bus va
karais 7:30 vai., rytais 9 
vai.

Išpažintys bus klauso
mos rytais ir nuo ketvirta- 
dienio vakarais.

Misijos baigsis sekma
dienį, spalių 14 d., 3 vali 
po pietų.

Berniukams ir mergai
tėms misijos bus kasdien; 
4:15 vai. po pietų, prade
dant su ketvirtadieniu, j 
Jos baigsis šeštadienį, 8 
vai. rytą. Jų išpažintys į- 
vyks penktadienį 4:15 vai. 
po pietų.

' •
PAGERBK ART. RAPO- | 
LĄ JUŠKĄ IR JO ŽMONĄ

i

|

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V.GASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos Į

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

12-tos dienų uždarytas. |
Taipgi nuimu ir X-Ray

Ketvirtadienį, spalių 4 d. 
pasidavė operacijai p. Pet
ras Širka, Š. š. Petro ir 
Povilo pašalpinės draugi
jos raštininkas. Jis nuvež
tas Commonwealth ligoni
nėn, Commonwealth Avė., 
Boston. Jam darys vidurių 
operaciją. Tepadeda Die
vas pergyventi operaciją 
ir pasveikti.

KUN. ROBERT E. LEE 
PRIIMTUVES

f ■

Pranelis

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimų.

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. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

|Tel. So. Boston 0270

DR .JOHN MaoDONNELLį
Kalba Lietuyiškai ■- j

r 
t

.
I

Manoma, kad 1935 me- ’ ____ w _ ____ ___  _
tais Bostono taksai dar; va.dihn.tnM aąuariumo tik

ras karalius. Direktorius 
William J. O’Brien sako, 
kad žmonės daugiau do- 
mėjasi juomi, negu kitu 
gyvunu. Jau 22 metai pra
ėjo kaip “Big Mike kara
liauja City Point aąuariu
me ir pernai jį būtų nužu
dę dėl jo senumo, bet kaip 
jo draugai užgirdo apie 
tai, “užprotestavo”, ir šis 
vandeninis liūtas pasiliko 
gyvas.

AUKŠTESNI TAKSAI 
BOSTONE NUMATOMA

kils aukščiau. Yra daug 
priežasčių dėl šio kilimo: 
Bostonas negavo užtekti
nai federalinės pagalbos 
dėl biednųjų šįmet; miesto 
darbininkams v aukštos al
gos grąžintos; ir East Bo-

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu visiems 

draugams ir kostumeriams, 
aš persikėliau į kitą vietą. Dabar

“Big Mike”, vandeninis 
liūtas (sea lion) City 
Pont aąuariume jau susi
laukė 3Q metų amžiaus ir

vininUę Ą gatvėie, South’ 
Boston, už vogtų daiktų 
priėmimą ir pardavinėji
mą. Du jauni vagiliai esą 
vogdavę kumpius, saldai
nius, cigaretus ir cigarus, 
ir nešdavę juos į šią krau
tuvę, kur juos pardavinė
davo, .kaip sako, minėtoji 
krautuvininkė.

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

Saliamonas.

savo 
kad

i
<
i

Rūgs. 30 d., 8 V. V., Mu- darau Real Estate ir Insurance 
nicipal Building salėje įvy
ko kun. Roberto E. Lee, 
naujo Švento Petro ir Po
vilo parapijos klebono pri
ėmimo programa. Vakaro 
programa susidėjo iš kal
bų ir dainų. Kalbėjo Bos
tono Majoras F. W. Mans- 
field, teisėjas W. Day, ku
nigai Toomey ir Whalen, 
Salė buvo pilna naujo kle
bono parapijiečių. Dalyva
vo visi So. Bostono klebo
nai.

biznį žemiau nurodytoje vietoje 
Todėl visokiais viršminėtais rei
kalais prašau kreiptis pas mane, 

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

Tel So. Boston 0948

GERIAUSIA MUZIKA 
BOSTONE

BUČERIS 
IEŠKO DARBO

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

B. Jakutis,
204 Columbia St., 

Cambridge, Mass.

REIKALINGA

SODALIEČIŲ PARTY 
PAVYKO

Mums nuolat reikia tarnaičių, 
virėjų ir t. p. j namus; vyrų prie 
namų, daržų, ūkių ir t. t.

Prašome norinčių panašaus dar
bo pas mus užsiregistruoti.

Wellesley Servioe Bureau
8 Grove St. Wellesley, Mass. 

Tel: WeUesley 0569

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

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

Dr. Serge Koussevitzky, 
Boston Simfonijos orkes- 
tros direktorius, šią savai
tę grįžęs iš Europos, sako, 
kad sukilimai ir politiniai 
nesutikimai yra sunaikinę 
Europoje tvėrimą geros 
muzikos, bet J. V-bės yra 
tikras šaltinis naujos mu
zikos tvėrimo, ypatingai 
Bostonas. Įdomu čia pažy
mėti kad šios garsiosios 
orkestros nariu yra lietu 
vis Albertas Kiškis. Jisai 
groja base violą.

VAGILIŲ PAGALBININ
KE

Tel. S. B. 2805-R T

LIETUVIS

lOPTOM ET RISTASĮ
Išegzaminuoju akis i 
priskiriu akinius š 
kreivas akis atitie-1 
sinu ir amblijoniš-| 

Į koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
į šviesą tinkamu laiku.
| J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į
I 447 Broadway, South Boston Į y K ■ S .. C- - ' aZa

“l^AlkOS SKELBIMAI
........a... | |

PARSIDUODA 
DORCHESTERYJ

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

Kreipkitės: 
“Darbininko” Administracija, 

366 W. Broąd^iy, ' 
So. Boston, Mass.

Spalių 1 d., 7:30 vai. va
kare Šv. Petro parapijos 
svetainėje, septintos gat
vėj, Sodalicijos kambaryj, 
Sodalietės surengė savo 
motinas pagerbti AR- 
BATfiLĘ.— - <

Šis parengimas sureng
tas, vadovaujant kun. K. 
Jenkui. Dalyvavo Garbės 
svečiai: kleb. kun. F. Vir
mauskis ir art. Rapolas 
Juška.

Programą išpildė artis
tas R. Juška, gražiai; su
dainuodama  ̂Jkeles daine
les. P-lė Treinavičiutė 
skambino piano solo, o 
kun. Virmauskis apvaini
kavo vakaro programą sa
vo gražia kalba, kartu pri
mindamas dukrelėms jų 
gražų pavyzdį, būtent, mo
tinų gefrbimą.

Programai pasibaigus, 
kun. Jenkus, Sodaliečių 
Dvasios Vadas, pakvietė 
Sodalietės ir jų motinas ir 
visus Gerb. svečius pasis
tiprinti lengvais ir ska
niais užkandžiais, kuriuos 
paruošė p. K. Šidlauskas.

Naujos Sodalietės, įvilk- 
tuves priėmusios, gavo di
plomus nuo savo Dvasios 
Vado kun. K. Jenkaus.

Dalyvavo Sodaliečių a- 
pie šešiosdešimts.

Programai pasibaigus, 
visos Sodalietės, jų moti
nos ir svečiai skirstėsi į 
namus su pakilusia nuo
taika. S. Š.

Teisėjas Edward Logan 
nuteisė Elizabęth Norton, - 
28 m. amž., krautuvės sa-

# 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

LIETUVIS
GĖLININKAS

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

JUOZAS M. DILIS 
laikrodininkas 

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

366 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.

U 
_ __ u
$ Pristato gyvas gėles vestu- ų 
S vėms, šermenims ir t.t.
5 Tel: UNIversity 9438

9 SURVILAS — THE FLORIST
875 Cambridge St.,

» CAMBRIDGE, MASS.

U u
Ofisas:

Tel:
Namai:

Tel:

Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

GRABORIAl

Patarnavimas dieną ir naktį.

JOSEPH W. CASPER
GRABORIUS

494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J
Bes. 158 W. 7th St

Tel. So. Boston 1437 M

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKBR
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdlrbysčlą auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

aOtfTfl BOSTON, MASS.
Jos. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

(KASPARAS)

I 
i I
I 
I 
žI 
I 
Į

■ė

18 Tremout St 
Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
11....... ........................... .. ...................

* KAZ. J. KAUNAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1)

866 Broadvay, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 Statė lt., Boom 226

TeL Hubbard 9396 
Gyvenimo: 88 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Doreheeter, Maaa.
—į———-ješ—

I Tel. B B. 0441.

PB. J. KAUNAUSKAS

Iš komisijų pasirodė, 
kad visos uoliai dirba. 
Spalių 24 dieną rengia di
delę “Whist party” su į- 

i vairią programa ir šokiais.
Lapkričio 9 dieną rengiu 

šokius Ritz — plaza salėje, 
Bostone.

Šokių rengimo komisijai

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Tol. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Trečiadienio vakare, spa
lių 3 d., Westminster vieš
buty, Bostoniečiai ir apy
linkės lietuvių kolonijų re
prezentantai iškilmingai 
pagerbė art. Rapolą Jušką 
ir jo žmoną Marijoną, at
vykusius So. Bostonan Šv. 
Petro parapijon vargonin- 
kauti.

Dalyvavo apie 100 sve
čių. Iš dvasiškių dalyvavo 
kun. F. Virmauskis, kun 
J. švagždys, kun. J. Vaite
kūnas, A. ir S. Šalnai, A. 
Kalinauskaitė, inžinieriai 
S. Beleskas ir T. Grevis, 
Dr. Arentas ir daugelis ki
tų.

Svečiai to vakaro kalti
ninkus pp. art. R. Jušką ir 
jo žmoną labai entuzias
tingai priėmė ir nuošir
džiai sveikino.

Sveikinimo kalbas pasa
kė kun. F. Virmauskis,
kun. J. Švaigždys, kun. J. i padeda graborius J. Kas- 
Vaitekūnas, kun. K. Jen- peras ir kiti.
kus ir graborius Juozas Nutarta rengti debatus 
Kasperas. Toastmasteriu Advento metu temoje: 
buvo adv. Kazys Kalinaus-<«Kur geriau aukiejamas 
kas- jaunimas, Lietuvoje ar A-

Pasibaigus programai, raerikoje”. Debatoriais iš
buvo šokiai^ kur jaunimas, rinkta D. J. Averka, 8. Še- 

jefkaitė, F. Grandelytė ir 
stud. E. Bukauskas.

Susirinkime dalyvavo 
klebonas kun. P. Virmaus
kis ir mūsų parapijos nau
jas vargoninkas, art. p. R. 
Juška. »

Pastarasis prisirašė prie 
kuopos ir pasakė turinin
gą kalbą. Ponas Juška vi
suomet buvo stiprus jauni
mo šulas ir rėmėjas, taip 
gi buvęs Vyčių centro 
valdybos.harys.

Vietinė Į vyčių kuopa,

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvay,

So. Boston, Mass.
m

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuonius metus buvęs 

partneriu 
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO.
1148 Columbus Avė.

Prienais ROXBURY CROSSINO 

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visų lieturių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAIkuris sudarė didžiausi 

nuošimtį visų dalyvių, lin
ksmai praleido laiką.

Pp. Juškam visi linkėjo 
geriausio pasisekimo ir 

I pažadėjo glaudų bendta- 
I darbiavimą. .

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO I į I

įĮ
T>L Hudaon

-ADVOKATAS
414 Broadvay, So. Boston. 

’ Boom 8.
Gyrea. vietai 8 Florenee St,

Hudeon. Mase.

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos, mėnesinis susirin
kimas įvyko rūgs. 30 d., 

i 1934. Susirinkime1 išklau
syta įvairių komisijų ra-i 

1 purtai, bei niauji įnešimai.'

PARSIDUODA 
LIETUVOJE

ŪKi — 25 ha lemta ra 4 tro
besiais ir visais Alde įrankiais už 
labai prieinama kaina. Priešastta 
pardavimo Akta — m 
begrįš į Lietuvą.* 
nyti ūkę į bilę

> ■ Į

r.

/Itatt.
Metkaičių kaimas. O Amerikoje Jan^nienA* * 1428 CoiuftiblfcRd.. go. Boston. Mass

Lietuvoje kralpkttte pas 
šiuo' adresu: Kasys 1 
Telšių apskr., Navftriraų valai,

LAIVAKORČIŲ IB 
IN8URANCE,

> K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietojo
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SHENANDOAH, PA.
Parapijos Žinios

Novena prie Šv. Teresė
lės, Mažos Gėlelės, kuri 
prasidėjo rūgs. 24 d., pasi
baigė antradienį, spalių 2 
d., Mišios prie Šv. Tere
sėlės buvo laikomos tre
čiadienį, 7 vai. ryte. Žmo
nės skaitlingai atsilankė į 
novenos pamaldas.
- Po palaiminimu su Švč. 
Sakramentu, kas vakar?,, 
buvo Šv. Teresėlės relikvi
jų garbininmas.

ir geras, į žmones, ypač į šventėje atlaikytos-Šv. Mi- džiausiu bazarų vyksta 
jaunimą ir vaikelius. Taip- šios. .
gi paaiškino Padorumo Le- 7
gi jono principus ir pabrė- rus žmonės skaitlingai lan čius turėjo gerą progą lai
žė Padorumo Legijono ar-jkė bažnyčią. Per devynias ke bazaro susipažinti su 
ba tinkamos paveikslų_cen dienas, - mūsų klebonas ku- žmonėmis, kurie taip pat 

nigas A. J. Alauskas, pa- jį pamylėjo, 
sakė turiningus ir labai ------------
patraukiančius pamokslus, Novena prie gv. Teresėlės 
kurie beabejo ir tiek žmo
nių sutraukė pamaldosna.' Novena prie Šv. Teresė- 
Daugelis žmonių priėjo iš- ^®s, Kūdikėlio • Jėzaus Gė- 

į pažinties ir prie Dievo Sta- į nuo rugsėjo 24 iki 
1 . O Dn etinei oolro

prie parapijos .mokyklos,
Per visus novenos vaka- Earp St. Kun. Martusevi-

šia persiėmę, pasižadėjo 
melstis už atšalusius, kad 
anie grįžtų į Jėzaus meilę,

Per visą spalių mėnesį, 
pamaldos bus laikomos 
kas vakarą 7:30 vai., išski
riant sekmadienius. Sek
madieniais 7 vai. vakare.

Kortavimas, parapijos 
naudai, įvyko airių moky
klos svetainėje rūgs. 27 d. j 
Suvirš 450 žmonių dalyva
vo kortavime. Daugelis į- 
vairių naudingų dovanų 
buvo išdalinta laimėju
siems. Žmonės buvo paten
kinti vakaro vedimu. Šei
mininkės, kurios surengė 
kortavimą ir tvarkingai 
vakarą vedė buvo: ponios
M. Metkauskienė, E. La-i 
baskienė ir M. Kučftiskie 
nė.

zuros reikalingumą. Bai
giant savo kalbą, ragino 
visus išlaikyti Padorumo 
Legijono prižadėji mus, 
kad privertus cif emos lei
dėjus išleisti tik tinkamus 
krutamus paveikslus.

Muzikalę programos da- lo. 
lį, kurią komitetas suren
gė, išpildė įvairūs asme- j 
nys: Jonas Grigas sudai
navo kelias dainas; Marga Ražančiaus mėnuo. Ražan- 
reta Bakey šoko “Tap da- čiaus pamaldos laikomos 

■ nce”; duetą sudainavo: kasdien šv. Liudviko baž- į 
Veronika Romanauskaitė nyčioje. I 
ir Marijona Houdak. Pia- j čiadienį ir penktadienį pa- 
nofortės duetą skambino maldos įvyksta 7 vai. va- 
dvi seserys — Marijona ir kare ir po ražančiaus pa- 
Katarina O’Hare. Anelė laiminimas su Švč. Sakra- 
O’Hare, penkių metų, irgi mentu. Kitomis dienomis: 
sudainavo keletą gražių 
dainų. Programą užbaigė 
Juozas Sabaliauskas, ar
monika.

- »

Kun. A. J. Degutis, vy
čių dvasios vadas, supa
žindino publiką su kun. J. 
Gilooley, ir po prakalbos 
— kunigui J. Gilooley pa
reiškė vyčių padėką. Ku
nigas K. A. Batutis, vaka
rėliui užsibaigus, pareiškė, 
kad ateinantį, sekmadienį 
bus surengtas kitas pana
šus vakarėlis, tik, kad pa
saulietis, o ne kunigas kai- Panašią pramogą, 
bės. Visus dalyvaujančius velia?’; _ 
kvietė atvykti su savo 
draugais. Visi kviečiami 
dalyvauti šiose pramogo
se.

kurie beabejo ir tiek žino-

Didžiausios Iškilmės
Šv. Kazimiero parapijos; 

lietuvių, Point Briziečių,! 
sekmadienį, spalių 7 d., 2 
vai. po pietų prasidės nau
jo namo atidarymo iškil- 

, mės. Moterys jau išanksto 
, gamina valgius. Pakvies
tųjų tarpe bus ir aukštų 
valdininkų, politikie r i ų. 
Rengėjai savo vaišingumu 
tinkančiai priims.

I

spalių 2. Pamokslus sakė 
klebonas kun. Valančiu- 

Ražančiaus Pamaldos nas. Vietoj rožių dalino šv-! 
Spalių mėnėsis tai šv. Teresėlės, Jėzaus Gėlelės.

madalikucius Tėvas Va- 
lančiunas ir Tėvas Martu- 

, Tie, . kurie pasi-
Sekmadienį, tre-) naudoJ° > lankydamiesi į nyčioje rąžančius bus kal- 

novenos pamaldas, tikrai bamas per visą spalių mė- 
džiaugiasi Dievo malonė nesi kas vakarą 7:30 vai. 
mis. Ir Šv. Teresėlės dva-1 ir bus suteikiamas palai-

pirmadienį, antrad i e n į. 
ketvirtadienį ir šeštadienį, 
pamaldos įvyksta ryt? 
tuojas po pirmų mišių.

1

i 
i
|

Kortavimas
Mažųjų Sodaliečių sky

rius, priežiūroje mūsų kle
bono kun. A. J. Alausko, 
rengia kortų ir bunco pra
mogą. • Mažos sodalietės 
uoliai darbuojasi, kad ši 
jų pramoga kuogeriausiai 
pasisektų, nes nori pralen
kti suaugusiųjų sodaliečių 
----- ------------------ kuri

Rožančiaus Mėnuo
Šv. Kazimiero par. baž

minimas su ŠŠ. Sakramen
tu.

Senų senovėje buvo pa- 
protis teikti garbingiems 
asmenims rožių vainikus. 
Tat pirmieji krikščionys iš 
meilės Marijos paveikslus 

i dabino rožėmis. Ketvirta
me šimtmetyje Šv. Griga
lius vietoje gėlių suruošė 
išgražiausių maldų dvasiš
ką vainiką. Bet mokyti tik 

.galėjo naudotis. Penktame 
šimtmetyje Šv. Brigyta 

. sutaisė vainiką arba ra
ižančių iš kasdieninių po
terių: Tėve Mūsų, Sveika 
Marija, etc. Todėl kalbė
dami rąžančių mes dvasiš
ką vainiką aukojame mū
sų dangiškajai Motinai 
Marijai. Popiežius Leonas 
XIII paskyrė Šv. Ražan
čiaus mėnesį spalių. Per 
tą mėnesį kalbėti rąžančių 
kasdien ir litaniją Panelės 
Švenčiausios, su pridėji
mu: Karalienė Šventojo 
Ražančiaus.

Philadelphietis,

40 Valandų Atlaidai.
Šv. Petro par. bažnyčio

je 40 vai. atlaidai įvyks 
spalių 21, 22 ir 23 dd. Pa
prastai būdavo pavasarį 
bet šįmet perkelta į rude
nį. Bus daug svečių kuni
gų. Parapijiečiai ir visi lie
tuviai, nepraleiskite pro
gos pasinaudoti Dievo ma
lonėmis; aprūpinkite savo 
sielą dvasiniu penu.

* w

Atgaus Pinigus iš Uždary
tos Rankos.

Pranešama, kad žmonės; 
kūrie turėjo First Natio
nal bankoje iki $300.00, 
tai neužilgo gaus visus pi
nigus su nuošimčiais, o ku? 
rie turėjo daugiau kaip 
$300, tai gaus nuošimčius, 
o vėliau indėlius. Daug rū
pesčių žmonėms su pini-“ 
gaiš uždarytose bankose; 
bet laiku bėgant gal vis
kas išsitaisys. ,

Detroito Žinios
✓

___________________ I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— 

menis tuose pačiuose na-i lietuvius. Daugelis teira
vosi, kur yra Lietuva, ko- 

Vestuvių bankietas tapo ki lietuvių kalba ir tt.
■perkeltas į kitus namus,! -----------

Ražančiaus Pamaldos
Detroito katalikai nepra- 

Jeiskime ražančiaus pa
maldų, kurios laikomos 
kiekvienoje katalikų baž
nyčioje. Nėra geresnės 
vietos praleisti pusvalan
dį, kaip bažnyčioje, kur a- 
tėjęs, besimelsdamas į 
Aukščiausiąjį, pamir š t i 
visas bėdas ir vargus. Tai
gi į bažnyčią verta visiems 
ateiti ir padėkoti Dievui 
už visas malones. Per rą
žančių mes daug malonių 
galime įsigyti.

Šv. Petro Parapija
GEDULO PAMALDOS UŽ muose-
A. A. NAUJALIO VĖLĘ i^perkeltas į kitus namus,!

Šv. Jurgio parapijos baž- jaiĮ nebuvo vestuvinės V* • « V • • • < |
nuotaikos.

A. a. Juozapas Zelnis pa
laidotas antradienį, spalių 
2 d.

Velionis buvo plačiai ži
nomas. Jis turėjo krautu
vę ir nedarbo metu yra la
bai daug sušelpęs bedar
bių. Nors -jis nebuvo susi
pratęs katalikas, bet ir 
priešas nebuvo. Laidotu-' 

| vės įvyko iš namų, kur pa
tarnavo kun. Masevičius.! 
Laidojo graborius S. Ro
kas.

Apdovanojo Kleboną
Neperstojančios Pagel- 

bos P. Švč. moterų draugi
ja šiomis dienomis apdo
vanojo kleboną kun. Ma- 
sevičių. Jam įteikė megs- 
tinę komžą, kuri paprastai 
kainuoja apie $70.00. Už 
tą dovaną klebonas nuo
širdžiai padėkojo. Jis ne- 
įsitikėjo tokios dovanos, ir 
! gavęs buvo labai sujaudin
tas. Jis pareiškė, kad kiek
vienai narei atskirai nega- priimti. Dalyvavo nema- 
lįs padėkoti, bet per ilgą žai svečių. 
laiką atsimins šv. mišiose. ’

' Tai vienintelė moterų 
; draugija šioje parapijoje.

nyčioje, trečiadienį, įvyko 
iškilmingos gedulo pamal-! 
dos už a. a. Juozapo Nau
jalio vėlę. Tos parapijos 
klebonas kun. J. Čižauskas 
ir svečiai kunigai: Valaitis 
ir Masevičius atgiedojo 
egzekvijas ir po to prie vi
sų altorių atnašavo gedu- 

Į !o mišias už a. a. Naujalio 
j vėlę. Art. Jonas Čižauskas 
labai iškilmingai ir gedu
lingai grojo vargonais mi
šias ir įvairias giesmes.

Kun. J. Čižauskas ir ar
tistai Jonas ir Marijona 
Čižauskai buvo labai arti
mi a. a. komp. Naujalio 
bičiuliai ir dažnai susira
šinėdavo su juo ir jo šei
myna. Čižauskai ir kita
taučius žymius muzikus 
supažindino su komp. Nau

A. A. LIUDVIKAS 
RUTKAUSKAS

A. a. Liudvikas Rutkaus
kas netikėtai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Pereitą pen
ktadienį pamišėlis, suti
kęs a. a. Liudviką kapinė
se, jį užmušė.

A. a. Liudvikas gimė 
Lietuvoje. Amerikoje at
vyko būdamas jau senas 
Lietuvos gyventojas. Ap
sigyveno Šv. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapi
joje, Cambridge, Mass., 
-kur turėjo daug pažįsta
mų ir buvo visų mylimas. 
Vėliau atvyko Shenan- 
doah’e. Čia gyvendamas 
buvo geras ir doras kata
likas, A. a. Liudvikas Rut-

Kkn^'DrVkl; Marė Velickiutė, daug tautos muzikos Tėvui Juo- 
6v v^A^S^’&Toole, pirmininkas šv. i pasidarbavusi parapijos zapui Naujaliui mirus, pa. 

Vardo draugios Schuyl-: febui, serga Warren’s Ii-rodė gilią užuojautą pir- ir Carbof Apskrity* ;i4oninėj- Pottsvillej. Visi miausia velionio šeimynai 

R. K. S., LDS., ir Blaiviu 
ninku. Taipgi ir buvo Lie-. 
tuvių laikraščių skaityto
jas, ypač ^‘Darbininko”.

ST. CLAIR, PA.
Klebonas kun. K. Matu- 

Įaitis praneša parapijie
čiams, kad ateinantį sek- 

j jnadienį, spalių m., 7 d., 
bus organizuojama 

• Vardo draugija ir n 
r' ■

Pramoga įvyks bažnyti
nėje svetainėje, parapijos 

! naudai, spalių 18 d. Mažos 
šeimininkes jau pardavė 
daug bilietų ir surinko 
daugely gražių ir naudin
gų dovanų. Nors ir mažos 
— šeimininkės rengia pra
mogą, kuri verta ir suau 
gusiųjų paramos.

Parapija įsigyjo naują 
ku-Šv. centralinį šildytuvą,

JfiL » w •« 4 « v
— t—‘ rmo ____ ____

pieji priklausyti bus įrašo- Naują šildytuvą įsigyjus 
tni. •

•Naujiems nariams bus bažnyčioje bus šilčiau.
Suruošta įsirašymo pro-1

.ellS. A X- W U • V.,■

noriu- i riuo apšildo bažnyčią.

tikėmės, kad žiemos metu kuriniais.

I

Taigi kun. J. Čižauskas 
ir art. Čižauskai, mūsų

I

Jurgis Gutauskas, Shenati-! i°s draugai-ės ir parapijie- ir tuo pačiu visai mūši) 
’ doah; ir kun. A. J. Alaus- čiai linki jai kuogreičiau- tautai.

kas, Maizeville. Kun. A. J. įai pasveikti, kad vėl ga*. ilsėkis ramybėje Garbin-
Ma « X ^a Iv

**P***lTėve!
Alauskas bus programos ^ų mūsų tarpe darbuotis, gas mūsų tautos muzikos

Jis buvo geras ir darš- vedėjas. Visi parapijos vy- _________
tus veikėjas parapijoje, ir,1?1 kviečiami atykti ir h DU|| A n H Dili A DA 
nuolatinis rėmėjas bažny- sirasyt! Šv. Vardo drau-, i nlLAUtLlllIAy I Ai

rai kviečiami atvykti ir į-

čios ir tautos reikalų.
A. a. Liudvikas paliko į 

žmoną — Juzę; sūnų — 
Juozą, dukteris — Domini-1 
ką ir Izabelę.

Amžiną atilsį suteik jo 
vėlei Viešpatie, o Amžinoji 
Šviesa te jam šviečia!

gi jon.

MAIZEYILLE- 
GILLBERTON, PA.
Parapijos Žinios 

Mūsų klebonas, kun.

SUGRĮŽO KUN.
BOREIŠIS

Detroit, Mich. — Rugsė
jo 21 d. sugrįžo iš Lietu
vos kun. I. F. Boreišis. 

iPas V. Danisevičius buvo 
surengti pietus kun. Borei- 
V • • • J • 5

SERGA KURPAVIČIUS
Šiomis dienomis susirgo 

senelis Ant. Kurpavičius, 
88 metų amžiaus. Jis gy
vena pas savo sūnų Anta
ną, 118 Dupont St. Senelis 
sveikas būdamas, sekma
dieniais niekados neapleis- 
davo šv. mišių, nors jis pu
sėtinai toli gyvena nuo 
bažnyčios, ir einant jam 
priseidavo keletą kartų 
pakely atsisėsti ir pailsėti. 
Velijam seneliui dar pa
sveikti, nors jis eina vis 
silpnin.

Kun. Boreišis 
papasakojo savo įspūdžius 
iš Lietuvos.

Kun. Boreišį pavadavo 
kun. B. M. Pauliukas, O. 
P., kuris taip pat dalyvavo

• v •

Susivienijimo susirinki
mas įvyks spalių 7 d. po ir kun. Boreišio sutikimo 
vėlyvų mišių. Nariai anks- pietuose pas p. Danisevi- 
ti susirinkite, nes tą dieną čius. —
įvyksta parapijos pikni
kas. Arėjas Vitkauskas.

NESIJUOK IŠ KITO!
Raišas vaikas kartą ėjo, 
kitą susitiko — 
šis iš vargšo juoktis ėmė, 
ir štai kas nutiko!
Nors paliegėlis į juoką 
nieko neatsakė, 
bet pajuokianti apuoką 
pats likimas plakė...
Atsisukęs dar norėjo 
juoktis blogas vaikas, —
akmenį ar ką užėjo: 
ūžt — nesusilaikęs!
Sau po koją nežiūrėjęs, 
skaudžiai jis parkrito! 
Nubaustas taip išjuokėjas... 
Nesijuok iš kito!...

Palanga, 1931,IX.3 d.

Parapijos Piknikas
Sekmadienį, spalių 7 d., 

įvyksta Šv. Petro par. pir
mas ir paskutinis šių metr 
piknikas. Klebonas nori 
pamatyti šiame piknike 
ne tik visus parapijiečius, 
bet ir kitus lietuvius iš 
kaimyninių parapijų, nes 
Šv. Petro par. žmonės lan
kosi kitų parapijų paren
gimuose, tai nors kartą te
ateina ir į mūsų parapijos 
parengimą.

Sirgo Jaunimo Draugijos 
Narė'

Per keletą savaičių sirgo 
p-lė Ona Hoskinaitė, bet 
jaunimo draugijai nebuvo 
pranešta apie jos susirgi
mą net pakol ji pasveiko. 
Todėl jos niekas iš draugi
jos nei nelankė.

Vestuvės ir Šermenys
Rugsėjo 29 d., šv. Petro 

lietuvių parapijos bažny
čioje priėmė moterystės 
sakramentą Robertas Mi- 
seliunas su p-le Mare Jud- 
tevičiute, gyv. Yonkers, 
N. Y. Liudininkais buvo 
Vladas Miseliunas, jauno
jo brolis ir Julė Judkevi- 
čiutė, jaunosios sesuo, ku
ri iš New Yorko atvyko į 
sesers vestuves.

Po šliubo bažnyčioje, ve
stuvių bankietas įvyko p.

South Philadelphiečiai, 
Šv. Kazimiero parapijos 
daug mąstantieji parapi
jiečiai buvo susirūpinę, 
dėl kun. P. Laumakio iškė- 

i limo. Neteko' darbštaus 
| veikėjo, gabaus agitato- 
rio. Į jo vietą buvo paskir
tas kun. dr. V. MartUsevi- 
čius.

Kun. Masevičius Išvyksta
Kleb. kun. Masevičius.

spalių 8 ir 9 dd. nebus sa
vo parapijoje. Jis išvyksta 
j Davison, Mich. dalyvauti 
40 vai. atlaiduose ir sakys 
ten pamokslą. Jo vietą už
ims kun. Praspalfus.

PITTSBURGH, PA.
PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

%

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

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dal 
ti. Prašome visas draugijas ir organizacijų 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atsto 

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

Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 
praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 

‘ •- i _______ Ji n  ________ ji • « « __________ _j _-1

^ernon St., b dar kitas sirgusiam jaunosios dėdei | kalbėjo apie savo tautie- ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata- 
West Philadelphijoje. Nū- Juozapui Zelniui. Ligonis čius Amerikoje. Pabaigęs rimais, prielankumu ir gera valia, 
nai, šiomis dienomis spa- už kelių valandų pasimirė, kalbą gavo labai daug * “
lių 4, 5 ir 6 vienas iš di-1 Taigi iš vestuvių virto šer- Į klausimų apie Lietuvą ir

A. 
J. Alauskas, dalyvavo Šv. 
Pranciškaus atlaiduo s e.VYČIŲ VEIKIMAI 'Pranciškaus atlaiduose, 

Sekmadienį, nigs. 30 d., §v Pranciškaus par. baŽ- 
jvyko antrasis vyčių su- Minersvillej. Per

Ji! paskutini pamaldų vakarų,
mūsų klebonas pasakė pa 

.mokslą.
svetainėje. Didelis skai
čius žmonių dalyvavo va
karėly. I

Kun. J. Gilooley, airių 
parapijos vikaras, kalbė
jo apie krutamuosius pa- vakarinės novenos pamal- 
veikslus ir Padorumo Le- dos prie Šv. Teresėlės, Ma
gi joną. Jis prirodė šių pa- . žos Gėlelės pasibaigė. Tre- 
veikslų įtekmes —

Novena
Antradienį, spalių 2 d.,

čiadienį, Šv. Teresėlės

Bazarai.
Šv. Kazimiero parapijos 

naudai bazarai įvyks įvai- Zelnų namuose, Homer St 
riose parapijos dalyse. Sugrįžus jauniesiems iš 
Vienas prie Mifflin St., ki- bažnyčios į namus, turėjo 
X     ? A * X _V M x • S • a * - - * •

Dalyvavo Seime
Kun. Masevičius dalyva

vo Rotary Club seime,
tas Point Brize, trečias šaukti kunigą staigiai su- Ferndale, Mich. Jis ten prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes ▼A a . « «« •» • • A . A • A •« A • «• • • > « ■■ •

■ ■ 1 
Adelė Marčiuhrittenė

Rėmėju Centro Pirm.
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A. A. Naujalio Sunaus 
Laiškas iš Lietuvos

aUBSCRIPTION RATE8:
Daaaestic yearly ............................. $4.00
forelgn yearly............................. $5.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ......................
Užsieny metams .............. . ..........

$4.00
$5.00

Oomesttc opce per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metama .. $2.00
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DARBININKAS
3B6 West Broadway South Boston, Mass

Telephone Soith Boston 2680

IR BOLŠEVIKUS STE- 
BUKLAI VEIKIA

(ČU dedame lafšką, kurį pri- ta. BUVO žmonių, kurįe bų- 
siuntė iš Lietuvos a. a. Juozapo čįavp jam rankas ir kojas, 
Naujalio sūnus Zigmas p. muzi , - ’tai Jonui ^atutaUfctU Ui- »eWes» W kitaip
thigan. Muzikas Jonas čižauskas, re^ke ^VO SUSljaudmimą, 
jo žmona dainininkė p. Marijona' Dvąsiškįją padarė daugiau 
ir kun J. Čižauskas, Šv. Jurgio kaip mūsų buvo tikėtasi, 
I>ar. klebonas, labai liūdi netekę visa kapitula dalyvavo iš
gėrė draugo ir mūsų tautos žy- kilmingose pamaldose,

verkė, meldėsi ir kitaip

miausio muziko. Muz. Čižauskas 
gerai pažino a- ą. Naujalj nes jis 
pas jj mokėsi. Be to, kada a. a. 
J. Naujalis lankėsi Amerikoje,1 
tai jis pas pp. Čižauskus buvo ap 
sustojęs ir viešėjo apie 3 savaites. 
Muzikas p. J. Čižauskas turi bū
ti bus pirmas iš Amerikos lietu
vių muzikų Įsigvjęs a. a. komp 
Naujalio naujausi kurini — Mi
šias Kristaus žaizdų garbei, para-

o 
muzikai... nėr žodžių pa
reikšti jų pasidarbavimui. 

Laidotuvės įvyko 12/IX 
tokios, kokių Kaunas dar 
nematė: 15 vainikų, gėlės, 
kalbos, 
chorai,
simfoninės orkestros, pa
mokslas, eisenoje į kapus

bažnyčioje keli 
operos solistai,

Pagalios susilaukėm bol- dieviškos procesijos — yi- 
ševikų komplimentų. “Lai- skas tam panaudota, o re- 
svė” išvadino mus dur- zultatai neperdidžiau s i. 
niąis ir apgavikais. Tas Profesinių “bezbožninkų 

_ pilnai natūralu, tik stebė- yra virš 3 milijonų, kita 
tina, kad bolševikai taip tiek jų pakalikų, vadinasi 

"ilgai laikėsi bent kiek pa- apie 4 nuošimčiai šalies 
kenčiamo manda gurno, gyventojų. Visi kiti tiki 
Jiems, matomai, buvo įsa- stebuklams. Reiškia, 96 
kyta būti mandagiems su nuošimčiai Rusijos gyven- 
katalikais. Bet viskas trū
ko. Įsakymai įsakymais, 
bet išsikolioti reikia. Be 
kelionių, kaip žinome, rU’ 
sų laivas neplaukia. Kas į- 
domiausia, bolševikai ne
teko pusiausvyros dėl tū
pusio “D-ke” straipsnio: 
"Būkim ištikimi savo Ka
raliui”, kur buvo kalbama 
apie stebuklus.

“Laisvė” sako, kad ste
buklams šiandie tiki tiktai 
bažnytinių mokyklų vai
kai ir tamsios davatkos. 
Ar gi?

Reikia prisiminti, kad 
vigam pasauly yra virš

• v

»>

sytas prieš pat Lietuvos Eucha- prie teatro grabas buvo 
ristini Kongresą, kurios labai pa pastatytas gatvės vydury 
tiko ir Amerikos muzikams.) ir simfoninis teatro orkes

tras išpildė Bethoveno he- 
Kaunas, 18, rugsėjo 1934 roiškos simfonijos H dalį.

Ponui Jonui Čižauskui 
297 Leicester Ct. 

Detroit, Mich,

tojų susidaro iš bažnytinių 
mokyklų vaikų ir tamsių 
davatkų?

Bolševikai stebuklams 
netiki, bet kam jie laiko 
viešoj aikštėj išbalzamuo
tą Lenino kūną, pareiškia 
jam religinį kultą ir skel
bia, būk jis darąs stebuk
lus?

Bolševikai stebuklams 
netiki, bet reikėtų visą 
špaltą prirašyti jų bur
tams išskaičiuoti. Kur ra
si bolševiką, kurs pereitų i 
po pastatytoms pasieny 
kopėčioms, kurs nesudre- 

visam pasąuly yra virš ^čtų, perėjus jam per ke- 
300 milijonų katalikų. Visi juodai katei ar zuikiui? 
jie tiki stebuklams, nes ki-i 
taįp negalėtų būti katali
kais. Kas netiki stebuk
lams, tas paneigia vieną 
dalį tikėjimo mokslo, ir to
kiam valia ir privalu pa
mesti katalikų tikybą. 
Nieks jo verste neprivers 
būti kataliku. Pas mus ne

Rodos, garbingiau tikėti 
Kristaus atsikėlimą negu 
bėgti nuo katės ar zuikio. 
Katalikai tiki garbingiems 
stebuklams, bolševikai ti
ki tamsiems burtams. Tai 
kas dabar durnius?

“Laisvė” tvirtina, kad, 
talpindamas raštus apie

taip kaip bolševikijoj, kur stebuklus, “D-kas” “nuodi- 
su durklu ir nagaika ver- ja skaitytojų protą ir jau
čiama išpažinti valstybės smus”, Indomu, kaip sube- 
religiją —komunizmą. Ne, dievėjęs redaktorius imasi 
pas mus tame pilną laisvė, spręsti apie katalikų jaus- 
Taigi 300 milijonų žmonių mus. Ką jis apie juos žino? 
laisvai išpažįsta katalikų Juk pas jį viskas aukštyn 
tikėjimą ir, dėl virš pami- kojom. “Čto russkomu na 
netos priežasties, tiki ste- z d o r o v j e, to niemcu 
būklams. Rodos, būtų lyg smert’”, — sako rusai, — 
truputį perdaug bažnyti- i kas, pritaikius prie lietu- 
— __ i________ ___ j- tFialrii cso'n+irlri'i-i aVamhnfi:nių mokyklų vaikų ir da- viškų santykių, skambėtų 
vatkų. Ar ne?

“Laisvė” sako, kad “P- 
>” redaktorius negali ti- 
iti šitom kvailybėm, nes 
igu tikėtų, tai seniai bū- 
. atsidūręs beprotnamy- 
. Kvailystėm, žinoma, jis 
tiki neišskiriant ir tą 
railystę, kurią “Laisvė” 
rašė, bet stebuklams ti- 
, ir dėlto beprotnamyje 
atsidūrė.
Kalbant apie bažnytinių 
kyklų vaikus ir davat- 
-, prisiminkime Rusiją, 
i bažnytinių mokyklų 
i, vargu ir ' davatkų 
berasi, o kodėl bolše- 

i visokiais vargais ir i 
įlais plečia bedievybę? 
tkymas aiškus: dėlto, 
rusų tauta tebetiki, 
jei netikėtų, tai nebū.

> senso 
Ir kiek 

gų komunistai tam 
spauda, prakalbos, 

, Jdno, tapyba, be-

šitaip: “kas katalikui į 
sveikatą, tai bolševikui 
mirtis”. Ir ištikrųjų jam 
(“L-vės” redaktoriui) ste
buklai gerokai jausmus 
užnuodijo. Tektų atsipra
šyti už padarytąjį jam ne
malonumą, bet ką pada
rysi: pareiga dėstyti kata
likų mokslą yra svarbes
nis dalykas negu pataika
vimas suirusiems bolševi
kų jausmams. K.
—..rT'-yT—y?1 ■ t . -■ J.1 - J 11L ■ ■.!'■ . 'L Į

KIEK YRA VAIKŲ 
SKAUTŲ JUNG. VĄLST.

i

■ nė mažiausio 
s Žeisti ateizmą.
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J. E. VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS 
AMERIKOJE

■r i
LIETUVAITE KELIAU
JA APLINK PASAULĮ

Vilkaviškio apskrityje, 
Gižų valsčiuje Šilkalnio 
kaime gyveno Marija An- 
tanavįčiutė. Kaip daugelis 
anuo laiku Lietuvos gy
ventojų, taip ir Antanavi
čiūtė sumanė laimės ieško
ti ir 1927 metais ji išvažia
vo į Braziliją. Tačiau čia 
radusi tuos pačius vargus, 
kaip ir visur, nusivylė, ta
riama, Brazilijos laime, ir 
sumanė sau laimės ieškoti 
plačiame pasaulyje.

1930 metais Antanavi
čiūtė iš Brazilijos išsileido 
į didelę kelionę apie pasau
lį. Nuo tada ligi šiol ji ap
keliavo Braziliją, Uragva- 
jų, Čilę, Boliviją, Perų, Ko
lumbiją, Ekvadorą, Vene- 
cuelą, Salas; Trinidadą, 
Martiniką, Koloną, ir to
liau, Panamą, Kostariko? 
Nikaragua, Sansalvadorą, 
Gvatemalą, Hondora s ą, 
Meksiką, Portugaliją, Is
paniją, Prancūziją, Belgi
ją, Latviją, Estiją, Suomi
ją ir dabar vieši savo gim
toje šalyje Lietuvoje.

Su savimi pasaulinė ke
liauninkė nešasi parašų 
knygą, kurioje pasirašę 
Ekvadoro prezidentas, Pa
namos prezidentas, Čilės 
prezidentas, B o 1 i v i jos 

! “Junta Militar” vadas ir 
kiti. Ekvadoro prezidentas 
Antanavičiūtę ir jos asme
nyje Lietuvą, kuriai reiš
kia didžiausios simpatijos, 
labai nuoširdžiai priėmė ir 
drauge nusifotografavo 
Belgijos karalius Antana
vičiūtės kelionei paaukojo 
net 400 frankų.

Antanavičiūtei keliau
jant teko pergyventi sun
kių valandų ir pavojų. Ją 
pereidama iš Argentinos į 
Čilę užpuolė plėšikai, bet 
ji vieną plėšiką nušovė, o 
kitus du sužeidė ir prista- ’
tė Čilės karo valdžiai, kuri 
plėšikus sušaudė. Pragy
venimą Antanavičiūtė už
sidirbusi savo prakalbo
mis, gatvėse, aikštėse, ki
no teatruose ir tt. ir taip; 
pat pardavinėdama savo 
atvaizdus. Ji pati sako, 
kad medžiagiškai galėjusi 
lengvai verstis, nes visur 
ir visų buvo remiama ir 
užjaučiama.

Dabar Antanavičiūtė ir
gi norėtų dar toliau ke
liauti, tačiau pačiai pra
džiai trūksta pinigų. No
rėdama jų gauti, keliau
ninkė sutinka parduoti pa
rašų knygą.

Tai jau nepirma lietuvai
tė, kuri keliauja aplink 
pasaulį. Tačiau Antanavi
čiūtė iš jų visų apėjo dau
giausiai ir turėjo daugiau
siai nuotykių. Iš vyrų jau 
gal koks desetkas keliauja 
aplink pasaulį. Tsb.

Buvo sustota ir ties gedu
lingai dekoruotą Konser
vatorija. Eisenoje giedojo 
jungtinis Bazilikos, Semi
narijos, operos ir šaulių 
choras; buvo organizaci
jos moksleivių, skautai.

Pamaldos ir eisena buvo 
transliuojama per radio, 
rodos, kai kas buvo ir fil
muojama.

Vieta kapuose buvo pa-

GERBIAMASAI!
Skaudžią žinią turiu pra

nešti gerbiamam mano tė
vo draugui.

Š. m. rugsėjo mėn. 9 d.,
maždaug 9 vai. vakare, 
mirė Juozas Naujalis.

Jau keli metai sirgo jis rinkta pirmoje eilėje iš 
nepagydoma ir jo amžiuje ; gatvės matoma. Žemėje iš-
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(65 metai) pavojinga liga kagta duobė, toje duobėje 
«. ■ • * •• '*• - 1
liga).

Priepuoliai, ypač pasku
tiniu laiku padažnėjo ir 
dažnai dieną ar naktį rei
kėjo jį gelbėti. Bet viskam 
yra galas...

Š. m. rugsėjo mėn. 9 d. 
iš ryto jis buvo nuėjęs 
sveikinti Prezidentą, jo 60 
m. jubilėjaus proga.

Grįžo labai susijaudinęs 
ir skundės, kad jam bloga, 
bet netrukus pasijuto vėl 
gerai. Drauge pietavome, 
paskui buvau išėjęs, bet 6 
vai. vakaro grįžau ir arba
tą gėrėme drauge: Jie? mo
tina, aš ir jauniausioji se
suo Zosė.

Tą vakarą buvo jis nepa
prastai gerame ūpe ir 
nieks nepagalvojo, kad jo1

astma pectoris” (širdies medinė dėžė iš viršaus pa- 
‘ . i "dengta toliu, ant viršaus 

žemė, vainikai, gėlės, kry
žius. Tai laikina poilsio 
vieta.

Kas gi daugiau rašyti? 
Nebent, kad visą laiką bu
vo stebėtinai gražus oras, 
ir kad minių minios lydėjo 
jį į kapus.

Girdėjau, kad tveriasi 
komitetas paminklui jam 
statyti. 5 m. rugsėjo mėn. 
24 d., teatre, bus jam ir jo 
kuriniam skirta akademi
ja (paminėjimas). Bazili
koje dvasiškija žada įmū
ryti bareljefą, žodžiu gau
nu įspūdį, kad tėvą, visi 
vertino, bet jam mirus 
daug kas įsisąmonino ko 

i neteko.
Kuomet tėvas buvo pa 

paskutinės minutės. Buvo šarvotas> ga¥Ome gerbia
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linksmas kai reta kuomet 
tokį iš namų išlydėjome į 
teatrą, kur jis vyko į Pre
zidento jubiliejines iškil
mes. Drauge eiti negalėjo
me, nes mūsų šeimai nebu
vo atsiųsti pakvietimai. 
Lyg ką nujausdama moti
na siūlė jam pasiimti su 
savim vaistus, kurie jau 
nekartą jį gelbėjo, bet jis

Memphis, Tenn., geg. 5, 
— Nacionalinės Vaikų 
Skautų tarnybos praneši
mu, šiandie Jungtinėse 
Valstybėse yra 629,300 ak
tingų skautų. Tai skaičius 
palyginti su praeitais me
tais, padidėjo 5%.____ (Ar- VitU.)

Penktadienio ryte, spalių 5 dieną, apie 10:00 va
landą Švedų linijos laivu Kungsholm atvyksta Ameri
kon Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius Matulionis. 
Prie laivo Jo Ekscelenciją Vyskupą pasitiks Kunigų 
Vienybės Valdyba ir didelis būrys apylinkės ir iš ki
tur atvykusių kunigų. Nuo laivo J. E. Vyskupą kuni
gai nnlydės j K. of C. viešbutį, prie 8 Avė. ir 51 gatvės, 
valandėlei pailsėti ir arčiau susipažinti su sutikime 
dalyvaujančiais kunigais. Tame pačiame viešbutyje, 
12 valandą, J. E. Vyskupui ir kunigams rengiami pie
tūs. Kunigai, kurie žada dalyvauti tuose pietuose, pra
šomi iš anksto ar bent prie laivo pareikšti kun. J. Si 
monaičiui, kad užsakytų užtektiną vietų skaitlių.

Tuoj po pietų, J. E. Vyskupas, Kunigų Vienybės 
pirmininko kun. K. Ai Vasio lydimas, vyks pas Tėvus 
Marijonus į Marianapolio Kolegiją Thompson, Conn, 
Ten J. E. Vyskupą sutiks Tėvai Marijonai, apylinkės 
kunigai ir kolegijos studentai.

Nuolatinis J. E. Vyskupo apsistojimas ir buveinė 
Jungtinėse Valstybėse bus pas svetingus Tėvus Mari
jonus Thompson, Conn., kurie čia jį kvietė ir pasiry
žę globoti. Ir šis įvykis jau parodo, kad Tėvai Marijo
nai yra mūsų išeivijos pamatas.

Pirmas viešas J. E. Vyskupo T. Matulionio pasi
rodymas įvyks Aušros Vartų Bažnyčioje, Worcester, 
Mass. pas Kunigų Vienybės pirmininką kun. K. A. Va- 
sį. šį sekmadienį, spalių 7 dieną, Aušros Vartų Bažny
čioje, Worcester, Mass., 8:30 valandą ryte, J. E. Vys
kupas pasakys jaunimui pritaikintą pamokslą; 10:30 
valandą J. E. atlaikys iškilmingas mišias šventas, da
lyvaujant Tėvams Marijonams ir apylinkės kunigams, 
ir pasakys pamokslą. Vėliaus tą pačią dieną, 5:00 va
landą po pietų įvyks Aušros Vartų Bažnyčios salėje 
viešas J. E. Vyskupo pasveikinimas. Čia sveikins cho
ras ir solistai, kunigai ir visi žmonės turės progą pa
sisveikinti ir J. E. žiedą pabučiuoti. Prie tos progos 
J. E. Vyskupas prakalbės j visus susirinkusius, papa
sakos iš savo gyvenimo patyrimų ir gyvenimo bolše 
vikijoje.

Žinokime, kad J. E. Vyskupas T. Matulionis yra 
Katalikų Bažnyčios kankinys. Savo kentėjimais Sovie
tų Rusijoje jau jis seniai užsipelnė garbės vainiką. Jis 
yra lietuvis, ir štai mes turėsime dabar progą jf išvys
ti, jo žodžius išgirsti, šį šventą Vyskupą, Katalikų 
Bažnyčios kankinį, turėtume mes iškilmingai priimti,

mojo laišką ir laikraščių 
iškarpas. Verkdami skai
tėme prie jo grabo.

Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. 
dar grojo vargonais ir di
rigavo chorui per iškilmes 
Prezidentui. Lyg tyčia atė
jo koks tai fotografas, ku
ris tėvą su choru prie var
gonų nufotografavo. Tai 

šypsodamas pasakė, kad būtĮl j° pirmoji ir paskuti 
šiandien jis yra geros nuo- n^°j1 fotografija Bazilikos 
taikos, gerai jaučiasi ir chore, kur ją dirbo 43 me- 
vaistai jam nebus reikalin- tus’° Prie fortepiano ir vi- 
gi.

Paskutinieji motinos žo
džiai ' buvo “ 
grįžk sveikas”.

Nuėjus jam į teątrą, pa
sidarė jam staiga bloga. 
Artimųjų prie jo nebuvo, 
vaistų neturėjo ir tas galė
jo dar pabloginti jo būklę.

Nežinodami kas daryti, 
nes reikėjo pradėti iškil
mes, gydytojai iškvietė 
greitosios pagalbos auto, 
kuris jį dar gyvą nuvežė 
ligoninėn, kur jis netru
kus pasimirė, už valan
dos buvo jau namie, šiame 
sunkiame smūgyje didelė, 
parama mums Buvo Kau- Į 
niečių pareikšta užuojau- Į

sai fotografijos neliko.
Atskiru • laišku siunčiu 

laimingai i gerbiamam keletą fotogra
fijų, kaip draugui ir jo ta^ir kaip įmanydami pagerbti. Todėl šį sekmadienį lai 
lento gerbėjui. Jei panorė- 
sit daugiau, ar kokio daik
telio atminčiai 
kitę man ir bus išpildyta.

Reiškiu Tamstai širdin
gą dėkavonę už suteiktas

| jam malonias minutes
(laiškai, recenzijos), kurių 
neperdaugiausia gyvenime 
turėjo.

Buvo kuklus žmogus ir 
praktikuojąs katalikas.

parašy

būna užkimšta Aušros Vartų Bažnyčia J. E. garbinto
jais, ir po pietų salė lai būna perpildyta šio kankinio 
Vyskupo gerbėjų.

•toks motinos brolio vaikai...
Šeimos reikalai tokie: 

i ne- velionis Jau beveik baigė 
ima- sUtYU dviejų būtų mūrinį, 
.. j namelį.
visi. Dar ko norėčiau prašyti: 
»ykoįjei jau nareikąlinga, tai 
a iš;paprašykite grąžinti p.

dų laišką, bet dar neatsi-* 
peikėjau.

Tamstą gerbiančios 
J. Naujalio šeimos 
vardu vyr. sūnus. < 

Zigmas Naujalis.

I

f .

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti blogą.

komunijos.
8/IX grojo ir dirig 

bažnyčioje,. ore rugsėjo*joj 
L ■į-A*
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BLAIVININKU SUSTVIENYMO CENTRO 
VAIDYBĄ

Kuo. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
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vice-pirm.; Pr. Mantus — II viee-pirm.; V. J. Biavacfcas — rait; 
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iido globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Mariąnapolis College, 
Thompson, Conn.
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KUN. PRANCIŠKUS J, VAITUKAITIS

Gerb. Jubiliąto 15 metu krašeiųs: “Tautos Rytas 
kunigy stės, 20 metų lite
ra tinęs darbuotes ir vardi

nės paminėti

DEGTINE YRA LIGŲ IR 
PRIEŠLAIKINES MIR

TIES PRIEŽASTIS

(Pabaigą)

laimės, pasidaro koktu, 
negera. Vėl prisiminus tų 
tėvų nedorybę, kurie ger
dami degtinę, pasinaudo
dami pražūtingai jos įta
kai šia girtuoklybės bak
terija užkrėtė sekančiąGirtuoklybė iššaukia li

gas netik pačiam girtuok- kartą ir padarė ją nelai- 
liui, bet kas blogiau blogo- mingu nuo pat kūdikio 
mis pasekmėmis paveikia prausimo geldelės iki gra- 
į kelintą kartą. Vienoje bo lentos, nejučiomis per- 
didžioje prieglaudoj kame i 
buvo 300 proto ligomis 
sergančių, apskaičiuota, 
iog 145 buvo girtuoklių 
tėvų vaikai. Tūlas moksli
ninkas tvirtina, jog tarpe 
vaikų, kurie laikomi silp- 
naus, arba geriau sakant 
minkšto proto, beveik pu
sė jų yra gimę iš girtuok
lių tėvų. Jeigu ta vieną 
girtuoklybės paseka — be
protybė ' gali suteikti tiek 
daug vargo ir atnešti to
kios nelemtos nelaimės, iš
plėšti žmogaus gerą var
dą bei pagarbą, tai koks 
būtų vaizdas jeigu galėtu
mėm vienu kartu įsivaiz
dinti visas ligas, nelaimes, 
vargus bei nešlovę, kurios 
pareina nuo nesulaikyto 
degtinės vartojimo! Ko
kios tai būtų per baiseny
bės jeigu vienon krūvon 
galėtumėm sudėti visas 
tas pasekmes, kurios pa
reina nuo tankąus degti
nės ir svaiginančių gėrimų 
vartojimo! Kuomet prisi
menu visus vargšus, ligo
nius prieglaudose ar be
pročių namuose esančius, 
kurie neteko savo kūdiky
stės dienų džiaugsmo bei
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bėga šurpulys per kūną. 
Šie nelaimingi sutvėrimai, 
vargams bei nelaimei.pa
gimdyti, daugiau panašūs 
į neišmintingus gyvulius 
kaip, kad į žmones. 0 visi 
šie žmones turi širdį, jų 
gyslose teka žmogaus 
kraujas, jų vidujinį gyve
nimą puošia nemirtinga 
siela. Jie irgi yra brangūs 
jų Sutvėrėjui, tačiau kurie 
degtine suteptomis žmonių 
rankomis išmesti iš gyve
nimo rojaus ir pasmerkti 
jau čia ant žemės kentėti 
baisų skurdą.

Aišku turėtų būti vi
siems kaip degtinė yra pa
vojinga. Dera pamąstyti, 
kaip degtinė veda žmoni
ją į neturtą, vargus ir kar
tų likimą. Jeigu mūsų šir
dyse trykšta artymo mei
lė, tuomet laikytume sau 
už pareigą ne tik patys sa
ve apsaugoti nuo šių pra
žūtingų degtinės nuodų, 
bet ir kitus perspėti ir pa
tariančia ranka atkreipti 
jų žingsnius nuo to kelio, 
kuriuo eidami, aklai ke
liauja tiesiog į amžinąją 
pražūtį.

Dusmeniškis

ĮVAIRENYBESc
PENKIŲ ŠIMTŲ METŲ 

SENUMO EGLE
NEDEGĄ MEDŽIAI

Žiemių Amerikos Jung
tinių Valstybių Mont. val
stybėje, vadinamame Gla- 
ciar parke, ant kalno Ro- 
cky Mountain auga didžiu
lė eglė, kuri yra šimto as
tuonių dešimčių pėdų auk-

Ieškota apsisaugojimų 
nuo nuostolingų gaisrų 
giriose. Dąugiaųsiąį būda
vo kasami įvairioms kryp
tims grioviai, bet jie grei
tai užželia. Dabar Prancū
zijoje ir Amerikoje bando- 

įmi nedegą medžiai iš Aų-
štumo, dešimčio pėdų sto- 3tralijos _ Ėukalyptus. 
.ūmo ir turi, pagal apakai- žieve _ kai a akmens 
nmmmiio Trioii Irom * ♦čiavimus, nemažiau kaip 
penkius šimtus metu am- 

* žiaus. Daug žmonių, kurie

žvynų, kurių tarpuose — 
lyg gumos sakai, nebiją 
ugnies. Nuo karščio tie

Spalių 4 dieną išpuola 
kunigo Pranciškaus Jono 
Vąitųkaičįo vardadienis. 
Žinoma, daugelis iš jo ger
bėjų jį nuoširdžiąi pasvei
kins ir linkės gražios svei
katos ir ilgų metų išganin
gai darbuotis Bažnyčios 
labui ir Tėvynės gerbū
viui.

Žymėdami kunigo Pran
ciškaus J. Vaitukaičio 15 
metų garbingo kunigavi
mo sukaktį ir kartu 20 me
tų literatinės darbuotės 
sukaktį, kurias abidvi ger
biamas Jubįliatas minėjo 
praėjusio mėnesio 20 die
ną, aš tikiu, kad plačiąjai 
katalikų visuomenei būtų 
žingeidu šį-tą žinoti apie 
jo gyvenimą, literatinę 
darbuotę , ir asmenybę- 
Tat, čia stengsimės trum
pai aprašyti gerb. Jubilia
to gyvenimo eigą.

Jaunystė ir Mokslas
Kunigas Pranciškus J- 

Vaitukaitis gimė rugpiū
čio 15 dieną, 1888 metais, 
Pentupių kaime, Marijam
polės apskrityje, Skriau
džių parapijoje. Pradinį 
mokslą baigė Lietuvoje, 
j 905 metų rudenį išvyko į 
Škotiją; kitų metų pavasa
rį atvyko į Ameriką ir ap
sigyveno Šv. Jurgio para
pijoje, Chicagoje, Illinois. 
Dėl geresnio anglų kalbos 
pažinimo, lankė viešąją 
mokyklą. Būdamas netur- 
tuolis, dirbo dienomis, o 
mokyklą lankė vakarais. 
Paskui apie trejus metus 
lankė Šv. Ritos kolegiją, 
esančią Tėvų Augustijonų 
vadovybėje. Vėliau išvyka 
į Šv. Viatoro kolegiją 
(Bourbonnais, UI.), ir čia 
pasekmingai baigė kliasi- 
ką. Filozofiją girtinai bai
gė Koliumbo seminarijoje 
(Chamberlaine, So. Dako- 
ta), gaudamas mokslo lai
psnį: Artiųm Bąccalaurea- 
tus. Čia taip pat mokinosi 
ir teologijos porą metų. 
Užbaigti teologiją buvo 
siųstas į Šv. Marijos uni
versitetą, Baltimore, Md. 
I kunigus Chicagos arki
vyskupijai buvo įšventin
tas rugsėjo 20 dięną, 1919 
metais.

Kunigas ir Literatas
Pastoracijos darbus ku-' 

nigui J. Vaitukaičiui teko 
išganingai dirbti Šv. Anta
no parapijoje (Cicero, IJ1.) 
apie dviejus metus; Dievo 
Apvaizdos parapijoj (Chi
cago, III.) apie 6 metus; 
Nekaltojo Prasidėjimo pa
rapijoje (Chieago, III.) a- 
pie 4 metus. Nuo liepus 
mėnesio 1931 metų iki rug
pjūčio mėn. 1932 metų bu
vo skirtas eiti administra
toriaus pareigas Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Po to 
darbavosi $v. Kryžiaus pa
rapijoje. O nuo šių metų 
vąsąrio mėp. 24 dienos 
garbingai eina klebono pa
reigas šv. Juozapo parapi
joje. $o, Chieago, Illinois.

Kup- J*. J. Vaitukaitis 
yra atsižymėjęs literatas 

i ir jo raštąi yra populiarūs. 
I Dar būdamas seminarijo
je, jis Rašinėjo į šiuos ląi-

atsilanko į Glacier parką, medžiai B u Pavė- 
tam tyčia ema tą medj pa-:&io nėra, nes lapai siauri 
matyti. jr aUga tiesiai j virių; nuo

! liemens. Australijoje jie 
išauga iki penkių dešim
čių metrų aukštumo, bet 
Europoje ne.

Manoma, išvagojus gi
rias tais medžiais gaisrai 
bus nebepavojingi. Nuo 
karščio užsipildys net tar
pai pro kuriuos galėt pra
siveržti liepsna.
- Kad taip Lietuvos ūki
ninkai turėtų tokių me
džių giraičių, — jų medi
nės trobelės nebesudegt.

Ar. Vįtk.

KAIP LAIDOJA VAIKUS 
GRENLANDIJOJE

Kai ten miršta vaikai, 
tai žmonės laidoja su juo 
gyvą šunį. Kadangi anoje 
šalyje šunes vežioja žmo
nes rogutėmis ir yra drau
ge gerais kelio vadovais, 
tai ir tas paprotys pateisi
namas tuo, kad girdi, šuo 
ir mirusiam vaikui bus 
vadovu.

KARŠTAS

(labai šiltas) kilo iš žodžio 
karšti: kai žmogui iškar-į 
šia kailį, tuomet tas žmo
gus būna įšilęs arba ‘karš
tas’... j j

TYĮuĄ...

Hm \ L -M Tylu, nei vėjas nebepyk-
Ąr. Vitk. sta... girdėti net, barzda 

Dr. rerum plunxnaejkąip dygsta...

HINDENBUIUiAS BUVO 
BELAISVIS

"Tikybą ir Dora”, “Moks
leivis”, “Vytis” ir k. Nūn- 
gi, dauguma jo raštų tel
pa šiuose ląikraščiųose: 
“Draugas” “Laivas”, “Mo
terų Dirva”, “Darbinin
kas”, “Meilė”, ir “Vytis”. 
Visų jo raštų kūryba ke
lią žmonių sielas prie Auk
ščiausiojo Gėrio ir kuria 
Amžinojo Grožio pažini
mą.

Kelionė į Europą ir 
Lietuvą

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
(1925 m.) ne tiek nuilsęs 
nuo įvairių pareiginių sun
kių darbų rūpestingai be
sidarbuojant parapijose ir 
vadovaujant katalikų vi
suomenei, kiek laki jo dva
sia išsiilgus brangios tė- 
vyškės, skriejo į Lietuvą, 
kad aplankyti ir pamatyti 
namiškius, kurių nematė 
nuo jaunystės dienų; kad 
savo akimis regėti Laisvą 
ir Nepriklausomą Tėvynę, 
kurią slaptomis apleido 
nepatogių aplinkybių ver
čiamas, kai buvo dar Šiau
rių Meškos plėšrioj letenoj 
ir tėvynainiai tepranašavo 
jai Laisvę, nes anų laikų 
priešai lėmė tik mirtį; ir 
pasigerėti, kaip šiandien 
Lietuvą valdo patys lietu
viai, kaip Nepriklausoma 
nuo kitų valstybių, Lietu
va pati tvarkosi, kaip pa
tys piliečiai savo šaliai, 
kokią nori, tokią valdžią 
išsirenka. Ir galų gale, pa
sotinus vaizduotę ir dva
sią Lietuvos gamtinės gro
že, piliečių jauna bręstan
čia kultūra, šalies pavyz
dinga tvarka ir kultriniu 
gyvenimu; dvasioje pasis
tiprinus Tėvynės karšta 
meile, grįšti atgal darban 
ir visa priminti žingei
diems klausytojams, gal 
parašant ką nors ir į spau
dą.

Ta-proga kun. Pr J. Vai
tukaitis taip pat atlankė 
Europos istorines vietas ir 
stebuklingas švento ves. 
Irgi turėjo garbės turėti 
audienciją pas Šv. Tėvą.

Literatinės Darbuotes 
. Nuveįkimai

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
atlikęs kelionę po Europą 
ir atlankęs Lietuvą, visus 
įspūdžius aprašė, nepasi
tenkindamas smulkmeno
mis, bet' teiraudamas -ir į- 
sigilindamas į erudicingas 
versmes, kad aprašomieji 
dalykai būtų pagrįsti tik
rais šaltiniais, Dėl to, kai 
savo lėšomis išleido veika
lą “Kelionė po Europą ir 
Įspūdžiai”, gražiai pasitar
navo lietuvių tautai, įtur
tindamas lituanikos loby
ną. Tai stambus veikalas, 
susidedantis iš 187 pusiau 
pių ir išleistas 1928 me
tais.

Be to didelio formato 
veikalo, kun. Pr. J. Vaitu? 
kaitis dar parašė ir išleido 
sekančias knygas:

2) Jėzus Kristus Kara
lius, pusi. 24, 1934 m.

3) Broliukas Vienuolyne, skelbia Dievo žodį bažny- 
pusi. 16.1932 m.

4) Švenč. Jėzaus širdies 
Troškiniai, pusi. 38. 1933.

5) Novena ir pamaldu
me 1 šv. Judą Tadėjų, 
pusi. 48. 1933 rfi.

Rugpiūčio 1 d. Papenas - 
per ypatingą kurjerį nore- 

i jo pranešti prezidentui 
Hindenburgui, kad nužu* . 
dyti du iš artimiausių jo 
bendradarbių Bose ir 
Jung. Tačiau kurjeris Ne- 
udecke buvo suimtas. Ta
da Papenas pasiuntė kitą 
pasiuntinį Oldenburgą. Šis 
Hindenburgo adjutantui 
grafui Šulenburgui išdėstė 
Papeno prašymą. Tačiau 
jam pasimatyti su Hinden- 
burgu nebuvo leista neva 
dėl blogos prezidento savi
jautos. Kitą dieną jis jau 
įniršęs reikalavo leisti iš
pildyti Papeno prašymą, 
juo labiau, kad Hinden- 
burgas priėmęs Siamo ka
ralių ir Japonijos princą. 
Tada Šulenburgas, nežino
damas kaip pasielgti, tele- 

| grafavo Berlynan Meiss- 
i neriui. Tasai pareiškė, 

kad jei jis Oldenburgą
Janušauerį prileis prie - 
Hindenburgo, tai bos 

nušatas.
Oldenburg- Janušauer’is, 

seniausias Hindenburg o 
draugas, turėjo nieko ne
pešęs pasitraukti. Jis pa
siskundė Generalfeldmar- 
schal’ui Mackens’iui, kuris 
apsiėmė padėti, nes griež
tai protestavo dėl Šleiche
rio ir Bredovo nužudymo, 
Tačiau jam buvo atsaky
ta, kad Hindenburgo svei
katai joki apsilankymai 
nepageidautini. Macken- 
sen, kaip praneša užsienių 
spauda, su ašaromis akyse 
baigė savo misiją, žinoda
mas, kad Hindenburgas iš 
tikrųjų yra nelaisvėje ir 
kad iki savo mirties nieke 
negalės sužinoti.

<n
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KUN. PRANCIŠKUS J. VAITUKAITIS
Šv. Juozapo parapijos klebonas (So. Chicago, m.) 

šių metų praeitą mėnesį minėjo savo 15 metų kunigys
tės ir 20 metų literatinės darbuotės sukaktuves, šių 
sukaktuvių proga sveikiname Garb. Jubiliejatą, “Dar
bininko” bendradarbį ir nuoširdų prietelių ir linkime 
Ilgiausių Metų!

v •

6) Marijos Motinystės 
Garbei, pusi. 24. 1934 m.

7) Pašaukimas į Dvasinį 
Luomą, pusi. 97. 1934 m.

Jei suimti iš laikraščių 
visus gerb. Jubiliato raš
tus ir išlesti į atskiras kny 
gas, nėra abejonės, kad 
susidarytų apie dešimt 
rinktinio ir gražaus turi
nio tomų Tai turtingas i- 
dėlis į lietuvių tautos lite
ratūrą.

Asmenybės Požymiai
Kun. Pr. J. Vaitukaitis, 

atsidavęs darbuotojas Die
vo garbei ir sielų išgany
mui. Jis yra buvęs per il
gus metus Lietuvos Vyčių 
organizacijos dvasios va
das ir literatinės komisi
jos narys. Dabar jis yra 
dienraščio “Draugo” di
rektorius ir Chicagos Ku
nigų Vienybės apskričio 
vice-pirmininkas. Be to, 
gerb. Jubiliatas yra moks
leivių šelpėjas. Ytin daug 
rūpinasi bernaičiais ir mer 
gaitėmis, kurios ir kurie 
trokšta stoti į dvasinį luo
mą. Tas jo uolumas ieško
ję pašaukimų yra žinomas' 
plačiąjai katalikų visuo
menei. Taip pat šiais de
presijos laikais labai rūpi
nasi vargdienių šeimoms 
gelbėti. Jo labdarybė eina 
iš širdies gilumos visiems, 
kuriems reikalinga pagal
ba. Jo atsidavimas misijo- 
nieriavimui be galo išga
ningas. Jis yra sielų tikra
sis ganytojas, katalikiškos

v •

spaudos apaštalas ir savo 
žmonių ištikimas vadas.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
šiandien yra bene populia- 
riškiausias lietuvių katali
kų kunigas Chicagos arki
vyskupijoje. Skaisčios iš
vaizdos, angeliškos minos, 
geradėjingo ir bičiulingo 

; būdo, energingos dvasios 
ir doro gyvenimo, kunigą 
Pranciškų Joną Vaitukaitį 
pamilo ne vien parapijos, i 
kuriose išganingai darba- | 
vosi, bet ir plačioji lietu
vių katalikų išeivijos vi- i 
suomenė. Jo ugningumas 
ir prašmatnumas iškalbiu- į 
gumas traukia skaitlingas 

! minias klausytis dievotų 
ir išganingoj jo pamokslų 
bažnyčiose, ir įspūdingų 
prakalbų ar pamokinančių

• v •
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POLICIJOS MOKYKLOJ,
Žmogus su Lazdele

New Yorko policijos mo* 
kyklos vedėjas padarė su 
savo mokiniais įdomų ban
dymą. Kai jis stovėjo prie 
katedros ir skaitė paskai
tą, atsidarė durys ir įėjo'

• 1

jo paskaitų svetainėse. O 
senas ponas, kuris prie jai 
priėjo, pasikalbėjo su jual 
truputį ir paskui vėl išėjo. 
Kai tik jis uždarė duris, 
mokytojas savo mokinių 
paprašė svečią tiksliai ap* 
rašyti ir teikė ypatingos 
reikšmės tam, ar ponas , 
nešiojo tamsų ar šviesų . 
apsiaustą, ar kietą ar min* 
kštą skribelę ir kurioje 
rankoje jis laikė lazdelę, . 
Tuo norėta išbandyti poli* 
ei jos mokinių pastabumo1 
greitumą. Iš 42 buvusiųjų 
kandidatų 17 parašė, kad •’ 
žmogus laikė lazdelę kai* 
rėje rankoje, o 22 nurodė 
dešiniąją ranką. Trys pa* / 
reiškė visai nežiną, kurio* 
je rankoje žmogus sava 
lazdelę laikė; bet visi 42 
vis dėl to sakė, kad tai 
buvo tamsios spalvos laz* 
dėlė. Tikrumoje svečias 
lazdelės visai

skaitančioji visuomenė gė
risi gražiais ir mokslin
gais jo straipsniais ir raš
tais, kurie pasirodo kata
likiškoje lietuvių katalikų 
išeivijos spaudoje, semda
mi dvasinį maistą savo 
sielai ir dorus pamokini
mus tiksliam gyvenimui.

Ir Visagalis Dievas ger
biamąjį Jubiliatą tepalai
mina ir teprailgina jo gy
venimo amžių, kad lietu
vių tautai jis nuveiktų 
daugiau gausingų ir išga
ningų darbų ir savo brolių 
širdyse sėkmingai plėstų 
Dievo karalystę ir viešpa
tavimą.

Kun. A. T. (Samata)

r
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Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

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

bet ir katalikiškąčiose, 
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:

Spalių 8 iki £1, — 614 
W. Mahanoy Avė., Maba- 
noy City, Pą. t
Spalių 22 iki 28, — Je- 

zuit Novitiate, Wernersvi- 
lle, Pa. <.■

i

3 
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neturėjo.

NAUJA UGNIAGESIŲ
MAŠINA, į________ U 

skiariama tik miškų gaiš* | 
rams, kurią galima prika* 
binti prie motociklo, var*! 
tojama Amerikoje.

Arėjas VitlG
Žmogus tik tiek žmogus, 

kiek jis valios turi-
Sv. Augustina* <

- .
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HUDSON, MASS. Tą dieną labdarių drau
gija prašo visus lietuvius 

. . . prie to kilnaus darbo pri-
Šiomis dienomis lietu- i gidėti

viai gavo pranešimus, kad ' Kas „ali darbu kas au. I 
į šią koloniją atvyks misi-, komis S Minėtą w
jonierius ir nuo spalių 14 parduodamos gėlės gatvė 
d. iki 21 d. skelbs lietu-
viams misijas, airių para-, įpalių 5 dieną> gv Kazi, 
pijos bažnyčioje. j—±______ i—

I Federacijos skyriaus pra
kalbos. Kalbėtojais bus: 
Kun. K. Urbonavičius ir 
kun. Mikšys, J: E. Vysku
po Matulionio palydovas. 
Kalbės vietoš’ klebonas ir 
kiti. Apart kalbų bus ir 
dainų. Įžangos jokios ne
bus.

Šios prakalbos rengia
mos paminėti Vilniaus už
grobimą. Jau ilgas laikas 
kaip mūsų sostinė Vilnius 
pavergtas. Visokeriopais 
būdais rūpinkimės Vilnių 
atgauti. Skaitlingai ateiki
te į prakalbas, išgirsite 
daug naujienybių.

Kvieslys.

BMIHimBUIIHIBIIMIIIIIIIIII.MlilIlMlIlJlipil

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

THOMPSON, CONN.
— MARIANAPOLIS —
JO EKSCELENCIJA VYSKU

PAS MATULIONIS KOLEGIJOJ

at’ 
Jo

šiomis dienomis Amerikon 
vyko garbingasis kankinys, 
Eksc. Vyskupas Matulionis.

Apie Jo Eksc. jau daug buvo 
rašyta, ir bus rašoma, ypač kuo
met Amerikos rašytojams teks 
su Jo Ekec. arčiau susieit ir iš jo 
paties lūpų išgirst visa tai, ką J. 
E. yra pergyvenęs bei perkentė- 
jęs.

Jo Ekscelencija priėmė Maria
napolio Kolegijos vyriausybės 
kvietimą apsistoti kolegijoj per 
ištisą savo čion Amerikon svečia- 
vimosi laikotarpi.

Yra numatyta, kad garbinga
sis svečias kolegijoj atvyks penk
tadieny.

✓

“Futbolininkai Pradėjo 
Savo Sezoną”.

Šeštadieny, 
d., Marianapolio Kolegi? 
jos futbolo ratelis pradėjo 
trečiąjį savo gyvavimo se
zoną, lošdami su Rhode 
Island valstybės champio- 
nais La Šalie Akademija. 
Nors šis Marianapoliečių 
pirmasis žaidimas baigėsi 
jų nenaudai, 8 prieš opo
nentų 19, bet remiantis 
Providence laikraščių spoi 
to rašytojų, marianapolie- 
čiams šis žaidimas buvo 
didelis plusas, sulyginus 
su pereitų metų žaidimu.

Žaidimas įvyko lietui ly
jant.

-r.-Hy-fO'*

Žaidimo pradžioje, ma- 
rianapoliečiai, gal tai, kad 
pirmas sezono žaidimas, 
ar tai perdidelis pasitikėji
mas savo jėgomis, nes 
taip stipriai atsilaikė prieš 
savo oponentus. Kaip tik 
per šį laikotarpį La Salie- 
čiai įsigyjo du “Taucb. 
downs”. Per antrą žaidimo 
laikotarpį koleglstams te
ko gaut du punktų “safe- 
ty”. ;

Žaidimo trečias laikotar
pis baigėsi 13—2. Per ket
virtąjį laikotarpi atrodė, 
kad tikrai marianapolie- 
čiai laimės žaidimą, ypač 
kuomet kolegistai su di
džiausiu pasiryžimu slin
ko arčiau ir arčiau prie o- 
ponentų “tauch down” li
nijos, ir kuomet galutinai 
jiems teko tai įvykdinti. 
oponentai greit susiorien
tavo ir mato, kad cham- 
pionato karūna pavojuj, 
greit griebėsi jau jiems 
gerai žinomų priemonių, ir 
nors sU didžiausia opozici
ja, galutinai žaidimo pas
kutinėje minutėje įgyjo— 
trečią “tauch down”. Žai
dimas baigėsi La Šalie 19, 
Marianapolis 8.

Žaidimo didžia u s i o s

žvaigždės pagal Providen
ce laikraštininkų buvo 
Juozas Stononis iš New 
Philadelphia, Pa., ir Ed
vardas Jurgaitis iš Water- 
bury, Conn., kuris šiame 
žaidime buvo kapitonu. Ki
ti atsižymėjusieji buvo: 
Vincas Kazlauskas iš Cu- 
mbola, Pa., ir Antanas Ka- 
cevičius iš Providence, R. 
T.

Šiame žaidime šie kole- 
gistai gynė:

Marianapolio vardą.
R. E. Nevulis Worcester, Mass. 

R. T. Mažukna

R.’G. Augūnas ” ”

C. Kaeevieius Providence, R. I. 
L. G. Dranginis Cumbola, Pa. 

L. T. Jurgaitis Waterbury, Conn 

L. E. Balčiūnas Chieago. III.

Q. B. Versiaekas Loįvell, Mass. 

H. B. Alexandras Chieago, III.

H. B. V. Kazlauskas Cumbola, Pa. 

F. B. Stononis New Phila. Pa.

Taipgi lošė: Kamandulis Brock. 

ton, Mass.; Dirsė, Brighton.rugsėjo 29
Mass.; T. Kazlauskas Philadel i mę.
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MIRĖ
Adomas Novikas, gyve

nęs 379 Portland St. Cam
bridge, Mass., rugsėjo 20, 
po trumpos ligos mirė. Pa
laidotas rugsėjo 23 d., Šv; 
Mykolo kapuose. Velionis 
ilgus metus išgyveno Cam
bridge. Paliko nuliūdime 
žmoną. Vaikų neturėjo. 
Lai jo vėlei Visagalis su
teikia amžiną danguje lai-

I

phia, Pa.; Overka — Detroit į 

Mich; Kašėta — Wilkes Barre, 

Pa.

Malėtai
Malėtai (Utenos • aps.) Į 

kur klebonauja dekanas 
M. Lajauskas, rugsėjo mė
nesio 9, 10 ir 11 įvyko Šv. 
P. Marijos Vardo atlaidai 
ir 40 dešimtė. Taipgi sykiu 

" ir j • i i ••• m^ero Par- salėje bus iš- supuolė ir valstybės Pre-
Kadangi šioje kolonijoje Į duota dėžutės ir gėlės. To- i ridento 60 metų gyvenimo 

jau šernai buvo misijos, tai dek kurįe laisvi nuo darbo; ............................. — ■ •
lietuviai su dideliu išsiil- j prašome ateiti ir pagelbė- 
gimu jų laukia. Visiems Susirinkimas ivyks 

tuojaus po vakarinių pa- 
maldų. Čia Labdarių drau
gija jau gyvuoja 15 metų, 
šelpdama lietuvių biednuo- 
menę.

Labdarių draugija nuo
širdžiai kviečia visus į pa
galbą.

Labdarių Komitetas

mokslų, atlikti išpažinti ir 
priimti šv. Sakramentus.' 
Pasiruoškime dalyvauti, ir 
ne tik suaugusieji, bet ir 
vaikelius paruoštame į tas 
misijas.

SERGA
Staiga susirgo jaunuolis 

Pranas Aukštuolis. Jis nu- 
"Avežtas Marlboro ligoninėn, ♦ • J J ••

Parapijos Metinė Puota
Lapkričio J2, Armistice 

dienoj, Eikš ballroom sve
tainėje įvyks metinis pa
rapijos balius. Praeitais 
metais tas balius būdavo 
spalių 12. šiemet perkeltas 
į lapkričio 12. Prašome vi
sų iš anksto rengtis į šį 

' balių.

Miciūnas, Studentų 
Pirmininkas

Rugsėjo 30 d., įvyko pir-I 
mas Kolegijos Studentų 
kuopos susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė pereitų 
metų valdybos sekretorius 
Miciūnas, pakviesdam a s * 
kun. J. Navicką sukalbėti 
maldą. Po maldos pakvies
tas studentas Mažukna, 
kuris ir vedė susirinkimą.

Susirinkimas priėmė šio
kią dienotvarke.

a) Protokolo skaitymas, vakare, mūsų par. bažny- 
b) kuopos tikslo išaiškini- įioje prasidės 40 vai. at- 
mas, c) naujų narių prie- įaidai. Bus iškilmingi miš- 
mimas, d) valdybos rinki- I paraį įr pamokslai. Penk- 
mas, e) sekcijų pirminin- fadienio vakare pamokslą 
kų rinkimai ir f) pramato- sakys kun. J. švagždys; 
mi parengimai. šeštadienio vakare — ku-

Kuopos tikslą konuodug- nigas K. Urbonavičius; se
niausiai išaiškino pats 
Studentų Organizacij o s 
Tėvas kun. J. Navickas.

Nutarta suruošti priėmi
mo iškilmes naujiems na
riams.

Studentų kuopos valdy- rapijiečių susirinkimas pa 
bą šiais metais sudaro: 
pirm.: Miciūnas, v. pirm.: 
Grafas ir rašt. Stankus.

Sporto sekcijos pirmi
ninku tapo išrinktas J. 
Stanionis.

Išrinkta komisija kuri 
suruoš Olimpijadą.

Užbaigus svarstymus, 
naujoji valdyba užėmė sa
vo vietas ir naujasis pir
mininkas uždarė susirin
kimą.
Antanas Mažukna (L. K.)

Rengėjai.

NORWOOD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAIDAI

Penktadienį, spalių 5 d.,

kmadienio vakare — kun. 
P. M. Juras. Atlaidai baig
sis iškilmingą procesija.

Sekmadienį, 
d., po painaid

v •

CAMBRIDGE, MASS.
i PRAKALBOS
Spalių 7 d. parapijos sa

lėje 7:30 vai. vakare įvyks

Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

Plik: “Atrodo, kad sėkmin- pagauna”. (“Rutgcrs Chanticle- 
gjausios vedybos yra žmonių ne- er”.) 
panašiu vienas į kitą”. ! ___

Plok: “Teip, todėl aš laikiausi, Mokytojas-, 
minties vesti merginą su pini- mc anatomija? 
gaiš”. (“Juornal Amusant”, Pa-1 
ris).

“Ai skaičiau laikraštyje, kad 
policininkai buR iskkpinti”.

- '‘Kam? Jie niekumet nieko nc-

kur jam padaryta pavojin
ga operacija. Jo' tėveliai 
labai susirūpinę, nes ligo
nis randasi sunkioje padė
tyje. Linkime greito 
sveikimo.

pa-

ONA ŠATIENE 
po sunkios operacijos jau 
sveiksta.

DARBAI
Šioje kolonijoje su dar

bais tai tikras vargas. Jei 
dar kuris dirba, tai šiaip 
taip pragyvena, bet jei ne
teksi darbo, tai nors gyvas 
į žemę lisk, o darbo nei už 
pinigus negausi.

rapijinių parengimų reika
lu. Nutarta surengti meti
nius fėrus .ir vakarienę. 
Rengimo dąfrbas paliktas 
pereitų metų rengimo ko
misijai. Tos komisijos pir
mininku yra p. H. Balutis*

VAKARIENE PAVYKO
Rugsėjo 22 d., Moterų 

Sąjungos 45 kp. vakarienė 
įvyko p. J. Creskų namuo
se. Dalyvavo nemažai švie-' 
šių lietuvių ir visi links-' 
mai laiką praleido. Stalai 
buvo gražiai gėlėmis pa
puošti ir valgių skanumas 
ir įvairumas visus paten
kino.

P-nas P. Kazlauskas vi
sus palinksmino dainelė
mis. Dovanas laimėjo P. 
gtaniunienė, Vincas Greš- 
ka ir kiti.
; Pageidautina daugiau i 
tokių vakarėlių. Valio, są- 
jungietės! Dirbkite ir gy
vuokite.
'1 “Darbininko” skaitytojas

WORCESTER, MASS.

Parapijos Vakarienė
Šv. Kazimiero parapijie

čiai surengė milžinišką 
vakarienę, rugsėjo 25 die
ną, parapijos svetainėje.. 
Dalyvavo apie 400 žmonių,! 
visi žymesnieji lietuviai, 
neišskiriant ir pr'ofesijona- 
lų, kas parodo, kad jie 
gražioje santaikoje gyve
na. x

• Dalyvavo daug kunigu, 
profesijonalų ir biznierių, 
kaip tai: klebonas kun. A. 
Petraitis, kun. J. Ambotas, 
kun. K. Vasys, kun. J. Ba
kanas,' kun. V/Puidokas, 
kun. J. Kripas, kun. A. Bu- 
blys, MIC., kun. A. Morkū
nas, MIC., kun. J. Švagž- 
dys, kun. P. Juškaitis, ku
nigas S. Vembrė, kun. P. 
Juraitis, kun. dr. A. Bru
žas, M. S. adv. A. Mileris, 
adv. J. Bublys, Dr. M. J. 
Colney, (Aukštakalnis) ir 

i daugelis kitų profesionalų 
kurių vardų neteko suži
noti. Pasakyta labai gra- 
žiu prakelbėlių. Kun. K. i 
Vasys, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos pasakė labai įdo
mią prakalbėlę apie ekono
minę stovį Lietuvos. Kur.. 
A. Bublys, MIC., pasakė 
juokingą prakelbėlę, pa
vartodamas anglų kalbos 
žodžius, kaip tai: well all- 
right.

Vietinis klebonas kun. 
■A. Petraitis, pasakė labai 
nuoširdžią kalbą, dėkoda
mas visiems parapijie
čiams, kurie kuo nors pri
sidėjo šios vakarienės su
rengimui ir pasižadėjo li
kusį pelną sunaudoti nau
dingiausiam šios parapijos .... — . -

sukaktuvių jubiliejus. Tai
gi žmonių daugybės suva
žiavo į Malėtus.

Pirmą dieną sumą laikė 
kun. B. Nevelskis, Zibalų 
klebonas; pamokslą pasa
kė kun. J. Bielskis, Sugin
čių klebonas. Vakare po 
mišparų pamokslą sakė 
kun. J. Zabulionis, Bijutiš- 
ko klebonas.

Antrą dieną sumą laikė 
kun. J. Zabulionis; pamok
slą pasakė kun. K. Ribi- bo užtektinai. Užbaigiant 
kauskas, Dubingių klebo- atvyko Želvos naujas kle- 
nas. Vakare pamokslą sa- bonas kun. A. Deksnis, tik 
kė kun. J. Lapinskas, A- ką grįžęs iš Amerikos, 
luntos vikaras. Per pietus Malėtų dėka-

Trečią dieną sumą laikė nas M. Lajauskas ir visi 
kun. J. Dzekunskas, Laba- buvusieji kunigai sveikino 
noros klebonas; paskuti- kun. A. Deksnį ir linkėjo 

l metų gyventi 
Lietuvoje. Kun. A. Deks- 
nys širdingai padėkojo vi- 

! siems ir pasakė, kad kuo
met Lietuvoje durnus uos
tėte nuo parako ir kulkos 
tarp jūsų žvangėjo, o mū- 

ne tik sų Amerikiečių kišenėse 

tie doleriai neturi tokios 
choras, vadovaujant var-imei]Ss kaip. kad Tėvyngs 
goninkui J. žemaičiui, su- meiK Taigi ir aš daugiau 
dainavo keletą dainelių/15 mylgdamas> negu 
Labai malonu buvo klau- dolerius> dvidešimts
syti gražių balselių solo'penkių metu atvvkau į tė. 
p-lių J. Metrikaites, J. Ro-; joje noriu ir numir. 
gliutės, M. Parulytės p. ti Po jo kalbos visi 

šiai plojo. Paskui, prašo
mas su kun. J. Zabulioniu 
pakalbėjo angliškai, kai 
kuriems buvo juoko ir žin- 

j geidumo iš anglų kalbos.
Ex-Amerikietis,

bet ir didelis šventorius 
pilnas, ypač pirmoje die
noje kada buvo minima 
Prezidento 60 metų gyve
nimo sukaktis. Pirmoje 
dienoje visos organizaci
jos dalyvavo viešai pamal
dose su savo vėliavomis. 
Po sumos visos organizaci
jos su vėliavomis ėjo ant 
miesto pleciaus, kur buvo 
surengta programa ir įvai
rios prakalbos iš įvairių 
draugijų atstovų bei vi
suomenės veikėjų.

Taipgi džiuginantis reiš- 
kinis, kad per tas dienas 
daugybė žmonių ėjo prie 
išpažinties ir Šv. Sakra
mentų, nors ir kunigų bu
vo 16, bet visi turėjo dar-I

nius užbaigime 40 valandų ilgiausių 
mišparus laikė kun. J.Žvi- 
nys, Čiobiškio klebonas: 
paskutinį užbaigime pa
mokslą pasakė kun. B. Ne- 
velskis.

Per visas dienas buvo 
daugybė žmonių, 
didžiulė bažnyčia pilna, doleriai žvangėjo;

Deliortienės. Gražiai sūdai? 
navo trio Alphonsas Gin
tais, Juozas Žemaitis, Juo? 
zas Ginkus

Buvo ir lietuviškas or
chestras, kuris grojo link
simus šmotelius. Garbė 
vvorcesteriečiams, kad jus ,, 
mokate tokius gražius po
kylius surengti.

Didžiausia garbė pri
klauso jūsų klebonui kun.1 
Augustinui Petraičiui, nes 
yra sakoma kus geras gas- 
padorius, ten geras ir do- 
ra šeimyna. Aš nuo'savęs 
veliju jums visiems, kad: 
ta meilė ,ta santaika žy- $.. ............................. tą
dėtų visados. Taip jums J WILLIAM KIARSIS, JR. 1 
Dieve padek. 15
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SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. U. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.
TeL Ncrwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 WalnTrt Avė.

Tel. Norwood 1020

Dr. M. J. Colney, (Aukšta
kalnis. Waterbury, Conn.

Tą pačią dieną įvyko Fe
deracijos skyriaus susirin
kimas. Svarbiausias nuta
rimas, tai rengti Vilniaus 
užgrobimo sukaktį, spalių 
9 d. ...

Minėjimas įvyks bažny
čioje ir salėje. Bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. mi
šios, o vakare salėje pra
kalbos ir dainos. Prakalbų 
metu bus pardavinėjami 
Vilniaus pasai. ■

“Ką mes vadina-

Mokinys‘ ‘ Mes vadiname...
Mokytojas: “Ąr klausimas tei

kia tau sunkumo?”.
Mokinys: “Ne, bet atsakymas

teikia sunkumą”. (“Buen Hu- į 
mor ’Madrid). įgaus kapai.*

Pirmadienj, spalių 1 d. 
mūsų bažnyčioje prasidėjo 
ražančinės pamaldos. Per 
visą mėnesį bus kalbamas 
rąžančius ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Kleb. 
kun. Kneižis kviečia visus 

■ lietuvius ateiti į tas pa
maldas ir pasimelsti, ypa
tingai už mūsų jaunimą;

E. d. M.
Tinginystė — jauno žmo- 

M. Si guriu.

; Metinė Gėlių Diena
Labdarių draugijos me- reikalui. Buvo ir daugiau 

tinę gėlių diena įvyks spa- į kalbų Kalbėjo kunigai ir 
lių 6 dieną. I profesijonalai. Viet i n i s

MONTELLO, MASS.

ADVOKATAS 
202-203 Coombs Bldg. 

3 Washington Square 
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS 
MARIANAPOLYJE

1
i
I
Į 351 Essex St., Lawrenoe, Mass. 

Room 38, Gleason Bldg.
Tel: 26137

ė:.................................... .................
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Rytinių Valstybių Kolegijos Rėmėjų Seimas įvyks 
spalių mėnesyje 28 dieną — sekmadienyje, Kristaus 
Karaliaus šventėje, Kolegijos rūmuose Marianapolyje.

Kadangi šiais metais sukanka 25 metai nuo Tėvų 
Marijonų vienuolijos atgaivinimo, tai per šį seimą 
Marianapolyje bns ši garbingoji sidabrinė 25 metų su
kaktis tinkamai paminėta. Ryte 9 valandą bus atlai
kytos iškilmingos pamaldos.

Posėdžiai prasidės 2 valandą po pietų, kad visi ger
biamieji Rėmėjai ir Prieteliai galėtų suspėti. Seimui 
pasibaigus, bus suteiktas iškilmingas palaiminimas 
švenčiausiu.

Visos Rėmėjų kuopos nuoširdžiai kviečiamos daly
vauti šiose iškilmėse kuo skaitlingiausiai. Visos kuo
pų valdybos yra kviečiamos paruošti savo darbuotės 
apyskaitas, kad seime būtų galima sužinoti kiek kuri 
kuopa pasidarbavo kolegijos gerovei ir kiek prisidėjo 
prie pereitų metų seimo nutarimo — sukelti tiek pini
gų, kad būtų galima sudaryti viena stipendija netur
tingam studentui. Toksai stipendijos įkūrimas kaip 
tik būtų gražus šių garbingų sukaktuvių paminėjimas.

Kun. Vincas Puidokas,
R. V. Apskričio Pirmininkas

Franklin Lietuvių klu
bo mėnesinis susirinki
mas, rūgs. 25 dieną, 1934. 
Tarp ‘kitų svarstymų, tu
rėjo prisiųsta kvietimą, 
Lietuvių klubų Sąjungos 
Massachusetts ir tos Są
jungos konstituciją. , ,
Nariai rimtai apsvarstę P?.m°kY^.lr 8“^

. ... . .. ... . / vidutiniškai suaib’o1K « ♦1Kvietimą ir konstituciją lų lietuvių, 
paliko tą klausimą nery- kalbomis.
botam laikui.. T _
Antras pasiūlymas Fran-'iki $5.000. Namas priklau- 
klin Lietuvių Kliubui buvo so prie krautuvės. Krautu
vai Šv. Kazimiero draugi- Xe Aldeie’
. Parduodu drabužius ir če-
jos, k d sus en^ verykus (shoes). Parduo-
draugiją. šis pasiūlymas du laivakortes ant didžių- 
sukėlė didelį pasipriešini- jų laivų ir siunčiu pinigus 
mą, ypač iš katalikų pu- į visas dalis pasaulio, 
sės, nes jie matė kad Šv. 
Kazimiero draugijos var
das būtų panaikintas ir A 
jos katalikiški įstatymai, i

■š

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų - ----- •_ -------------- [ 
vidutiniškai susikalbėti 

ir lenkų

Reiktų įnešti nuo $4.000

Krautuvė atdara ir va
karais ik 9 valandai.

MERICAN DRY GOODS 
STORE 

j Susirinkimas ir tą paliko ; P. BARTKEVIČIUS, Savininkas 
: pasiūlymą neribotam lai-, 
i kui.
| . , 7 * Narys.

678 No. Maita Street, 
Montello, Mass.

<Advert.).
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PRIEŠ 14 METŲ
Kaip lenkai apgavo 

Santarvę
čių ir kartu žygiuoti į Vil
nių. Teko Vilniaus žygį 
kiek atidėti, kol bolševikai 

1920 m. vasara Lietuvai j bus išvyti iš rytų Lietu- 
buvo nepaprastai reikš-j vos. Bet šiuo susitrukdy- 
minga. Lietuva galėjo at-Į mu pasinaudojo lenkai ir 

staigiu kavalerijos puoli
mu iš Lydos pusės per pa
čias Velykas Vilnių paė
mė. Lietuvos sostinė iš vie
nų okupantų rankų pakliu
vo į kitų.

Lietuvos vyriausybė pa
reiškė santarvės valsty
bėms protestą dėl lenkų 
kišimosi į Lietuvos vidaus 
reikalus. Deja, tuo laiku 
Lietuva turėjo menką var-

gauti Vilnių ir jį galutinai 
palikti savo rankose. Ta
čiau atsitiko kitaip. Trum
pai pabuvus Vilniuj, Lietu
vos vyriausybė turėjo vėl 
iš sostinės pasitraukti dėl 
Želigovskio — Pilsudskio 
smurto. Tai yra liūdni į- 
vykiai, bet juos tenka ob- 
jektingai išnagrinėti, no
rint pasimokyti ateity.

Nuo 1919 m. balandžio Į Lietuva turėjo menką var- 
mėn. vidurio Vilnių laikė j dą santarvės akyse. San- 
lenkai, netikėtai užpuolę Į tarvė rėmė Lenkiją, žiūrė- 
bolševikus ir juos išviję. ’ dama į ją, kaip į rimtą pa- 
Lenkai buvo užbėgę lietu-’ jėgą bolševikų veržimuisi 
viams už akių, nes tuo pat į vakarus sulaikyti. Reikia 
laiku ir mūsų kariuomenė pripažinti, kad lenkai pui- 
ruošėsi žygiuoti sostinės. kiai sugebėjo santarvę iš- 

raudonarmie- naudoti ir apgauti. Lenkai 
Bet mums buvo su- artistiškai vaidino nus- 

kurie, priaustųjų vaidmenį, kai 
reikėjo prisimeilinti san
tarvei. Kai Rusijoj įsigalė
jo bolševikai, lenkai apsi
metė vakarų Europos gy
nėjais nuo bolševizmo. To
dėl jie virto santarvės pai
kinamuoju vaiku, kuriam 
buvo viskas galima. Len
kai šmeižė kitus, grobė 
kaimynų žemes — ir -jiems 
pavykdavo, nes “Europos 
civilizacijos” gynėja m s 
reikėjo juk tikėti! Lenkai 
visai rimtai svajojo apie 
Lenkijos nuo jūrių lig jū
rių atstatymą. Todėl visai 
nenuostabu, kad tiek 1919 
m., tiek 1920 m. ir vėliau 
Lietuva nesusilaukė para
mos prieš lenkus nei iš 
santarvininkų, nei Tautų 
Sąjungos.

Santarvė nustatinėjo de
markacijos linijas tarp 
lietuvių ir lenkų kariuo
menių taip, kaip lenkai no
rėjo. Iš to fakto, kad 1919 
m. vasarą lenkams buvo 
palikta Gardino - Vilniaus 
- Daugavpilio geležinkelio 
linija, tenka spręsti, kad 
jau tada lenkai su prancū
zų žinia ruošėši karui su 
Rusija, norėdami bolševi
kus nuvaryti už Dniepro. 
Ši programa viliojo lenkus 
ir tiko prancūzams, ku
riems buvo svarbu, kad 
bolševikai būtų kuo toliau 
nuo vokiečių. Tad ką galė
jo reikšti prancūzams Lie
tuva, apie kurią jie žinojo 
tik iš lenkų informacijų! 
Jei tuo laiku anglai nebū
tų Lietuvos parėmę, tai 
kažin kaip būtų viskas pa-

dėjo 1920 m. karą su So- ' suko lenkų pusėn. Lenkai 
vietų Rusija. ' nusistatę iš anksto pulti

Tačiau karas iš karto * Lietuvą, ėmė kaltinti lie- 
lenkams buvo nelaimin- tuvius nesilaikant neutra- 
gas. Iš Kijevo teko sku- ’ lumo ir padedant Sovie
tai pasitraukti ir visas tams. Kaltinimai neturėjo 
frontas susvyravo. Iš Vii- jokio pamato, bet jais bu- 
niaus jie taip pat turėjo iš- vo ruošiama pateisinamo- 
eiti. 1920 m. liepos m. 15 ji priežastis Lietuvai pulti, 
d. į Vilnių įžengė Lietuvos Suvalkų sutarties pasira- 
kariuumene ir įsteigė ko- žymas buvo tik pasityčių- 
mendantūrą. Bet Vilniuj jimas, nes po dviejų dienų 
buvo ir sovietų kariuome- j Vilniuj jau buvo želigovs- 
nė. Tik po mėnesio derybų, kininkai. Įr Lenkija dar 
kai raudonoji armija jau i kartą Santarvę skaudžiai 
buvo sumušta prie Varžų- į apgavo ir laimingai išsisu- 
vos ir ėmė bėgti atgal, bol- [ ko. Ambasadorių konfe- 
ševikai visai atidavė Vii- rencija 1923 m. Vilnių a- 
nių lietuviams. Rugpiūčio tidavė Lenkijai. Lietuva 

šių smurto aktų nepripa
žįsta, laiko juos beverčius, 
reikalauja Suvalkų sutar
ties atstatymo. Teisė ir 

Į teisybė yra mūsų pusėj, 
tačiau negreitai pasaulis 
pasiduoda tiesai. Bet mes 
tos valandos sulauksim.

Atsimenant, kas buvo 
1919 ir 1920 m., šiandie suvaduoti iš 

Čių 
trukdę vokiečiai, 
slaptai veikdami su bolše
vikais, grasė pulti mus iš 
užpakalio, jei mėgintume 
eiti į Vilnių.

Kadangi 1919 m. pavasa
rį mūsų kariuomenė dar 
tik organizavosi, ir ėmė 
karo krikštą pirmose ko
vose su bolševikais Uk
mergės — Panevėžio bare, 
tai nebuvo pakankamai jė
gų apsidrausti nuo vokie- 
£

v •

I 
I

i

DIDELIS 
NUPIGINIMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARfcJ”. 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI

Dabar 10 o ntų su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

c

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

I 75 Statė Street 
| BOSTON

vaidino

26 d. j Vilnių įėjo Lietuvos 
kariuomenės pulkai — jų 
priešaky dabartinis 9 p. 
pulkas.

Lenkų Sovietų karui 
prasidėjus, Lietuva pas
kelbė neutralitetą. Kol 
lenkams nesisekė, tol jie ir 
neabejojo Lietuvos neu
tralumu. Kritišku Lenkijai u m., oxauuiv 
laiku lenkų užsienių reika- džiaugsmu reikia pasakys 
lų ministeris Sapieha at-; ti, kad Lenkijos veidmai- 
siuntė Lietuvai notą, pra- niškumas ’ daug kam yra 
nešdamas, kad Lenkija paaiškėjęs. Šiandie len- 
pripažįstantį Lietuvą de kams netikimai į juos ne- 
fakto. Spa konferencijoj 
lenkų ministeris pirminin
kas Grabskis pasirašė san
tarvininkams raštą, kad 
Lenkija nuo Vilniaus atsi
sakanti. Tai buvo momen- ( _
tas, kai atrodė, kad Vii- netolimoj ateity mes savo 
nius Lietuvai jau kaip ir. tikslo pasieksim — Vilnių 
laiduotas. Bet dalykai pa- atvaduosimi 
sikeitė, kai tik laimė pasi-

žiūrima, kaip į kultūros 
gelbėtojus. Daug kas jau 
suprato, kaip buvo ilgai 
lenkų augaudinėjami. Tei
sybe ima keltis į viršų. O 
tai stiprina mūsų viltį, kad

I 
I

KUN. K. VASYS
Aušros Vartų parapijos klebonas, Kunigų Vieny

bės Centro Pirmininkas neseniai grįžo iš Lietuvos. 
Ten viešėdamas dalyvavo Lietuvos Eucharistiniame 
Kongrese, aplankė įžymiausias Lietuvos katalikų į 
staigas ir pasimatė su Lietuvos katalikų vadais. Ma
tėsi su J. E. Vyskupu Matulioniu ir jį asmeniai kvietė 
atvykti Amerikon. Šiandien kun. Vasys išvyko New 
Yorkan patikti ir priimti J. E. Vyskupo Matulionio, iš 
kur, kun. Vasio lydimas, Jo Ekscelencija vyks Maria
napolio Kolegijon.

“T.”

NAUJAS GYDYTOJAS menė gali tikėtis susilaukti iš
Šiomis dienomis atsidarė savo naujo profesijonalo vertingą ir 

ofisą jaunas, bet jau gerai prity- uolų darbininką. ^Linkime jam 
ręs medikas, gydytojas Edvar- geriausio pasisekimo, 
das Milinauskas. Jis yra baigęa -----------
Johns Hopkins medicinos fakul

<T<‘
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NAUJIENOS
tetą 1932 metais, atitarnavo priet — Jaunas Gydytojas Jurgis 
tos pačios ligoninės pilnus metus Urbonas kuris irgi neseniai pra- 
vaiką klinikoj, ir sekančius me
tus \Vashingtone Gallinger ligo- jįs vedęs svetimtautę,
ninėje, vyriausiu gydytoju vai- Bajg§ gavo praktikos darbus Šv, 
kų skyriuje. Vietinėje Šy. Ag- Agnieškos ligoninėje.

— Leonardas Budelis, sūnus 
mūsų Susivienijimo, Darbininkų 
Sąjungos ir Federacijos Valdybų 
nario Juozo Budelio, jau dabar 
mokosi Marijonų Kolegijoj Ma- 
rianapoly, Conn. Valstybėje. Tur 
būt dar pirmas Baltimorės lietu- 

| vis vaikas, kurs išvyko į naujai 
. sukurtą Lietuvių aukštesnę mo-

dėjo praktikuoti, jau susilaukė

Baigė savo praktikos darbus Šv,

sibaigę. Bet lenkai tikėjo
si, kad nustūmę bolševi
kus už Dniepro, jie lengvai 
pasiims Lietuvą, gaudami 
priedo dar ir Klaipėdą. Su 
tokiomis viltimis jie pra-

NOVENA
Prie

Sv. Pranciškaus Asyžiečio f
Su

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

Vertė K.
žioji knygeli tintame paaistaitymui per visą laiką, o ypač 

šv, Pranciškaus Asyžiečio NOVENOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
. (Siųskite paštos ženkleliais) ( , ’

PASTABA r Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios nuolaidos 

,-lt> “DARBININKAS”
366 W. Broadwqr , So.

n ieškos ligoninėje, ir šv. Juoza
po jis eina specijalisto pareigas.

Be specijalizavimo vaikų ligo
se, Dr. Milinauskas yra prityręs 
gerklės, nosies ir akių ir vidurių 
ligose. Kiek teko šiam rašytojui 
patirti, šis naujas profesijonala-j 
yra pilnai pasiruošęs darbinin
kas. •

Nors turi vos 31 metus am- kyklą.
žiaus, Dr. Milinauskas yra jau — “Šyvoji Kumelė” su savo 
pasiekęs aukštus moksle laimėji- juokdarių pulku, ateinantį sek
mus. Baigęs vietos Polytechnikos madieni, atvyksta iš angliakasy- 
Institutą, jis Įstojo 1921 metais klų. Buvę čia pernai, šie muzikai 
Johns Hopkins Chemijos Fakul- ir juokintojai padarė gerą įspūdi 
tetą ir 1924 metais baigė su B. S mūsų žmonėms, ir tikimasi, kad 
laipsniu. Toliau tobulindamas sa- šįkart dar daugiau simpati- 
vo žinias, chemiją studijavo, ir [jos įsigys. Be trijų artistų, A 
1927 m. gavo filosofijos daktara-Į geporaičio, K. Šakočio, ir V. Ra
tą ehemijoj. Netrūkus po to, jis činsko, žada atvykti ir daininin- 
tapo paskirtas kaip specialistas kė lietuvė Anieška Yarrow. ( TRc 
chemikas Standart Oil Company dakcija.) 
of New York, kur ištarnavo pil
nus metus, ir jau buvo įsigyjęs1 metų, jau susitarė vesti dar jau- 
gana atsakotningą vietą. Jo studi
jos ir tyrimai turėjo reikalą su 
naujausiu lėktuvų gasolinu, su 
gasolino dažymu, ir su karomno 
tikrinimu. Vienu žodžiu, kaip į 
chemikas, jis turėjo daug žadan- . vietos žydų mokslininkas, mokė 
čią ateitį. Tačiau, nepasitenkino si talmudd Baltitnovėję, Pąlesti- 
tokiu darbu, ir galų gale metė, ir no j, ir Lenkijoj, žada šiais me- 
įstojo į Medicinos Fakultetą. Ma-' tais vykti su savo šeima į Lietu 
lonesnis esą darbas su žmonėmis'vą, kur esą randasi pati anK 
dirbti, negu su aliejumi, gasolinu įČiausioji pasauly tahnudo mokyjp 
ir panašiai. la. Mokslininkas ■ pareiškė t -spati-

— Jaunas Jonas Kvedaras, 23 

nesnę Albiną Tursuskaitę, 17 me
tų. Sutuoktu??*' šių parapijos 
choro narių nustatytos už trijų 
savaičių.

— Girdėt per laikraščius, kad

Kadangi Dr. Malinausko žmo- Idos atstovams, kad jis mapo pn 
Da lietuvė, Margareta Maciūtė — Įšvęsti visą savo gyvenimą torui 
Malinauskienę ir jo pusbrolį ku- Tindamas savo mokslą h* nei Len- 
higas KeidoSius, lietuvių vieno-1 ldjoj nei Palestinoj negalįs rasti’

AUŠROS VARTŲ KLEBONUI 
KUNIGUI KONSTANTUI VASIUI

Sugrįžus iš Lietuvos.
Brangusis Klebone! Valio mums sugrįžęs 
Iš mums-taip brangios, tolimos Lietuvos! 
rFAaf'pasilsėjęs,'grįžai pasiryžęs 
Ir vėl vargą vargt prie avidės savos!

Čionai, kad ir buvo, kas Tav’ pavaduoja, 
Aprūpina reikalus Tavo vaikų, 
Tai visgi krūtinė vaikučių alsuoja 
Sunkiau, kai tėvelis išnykst’ iš akių!

Mūs širdys ir mintys Tave ten lydėjo, 
Kur vargsta taip sunkiai tėvynė brangi 
Gi, jungą numetus, kasdieną tvirtėja, 
Didvyriams energija savo lygi!

Laimingas buvai! Tujen visą šį laiką 
Savosios tėvynės kvapu kvėpavai!
Girdėjai dainas, kurias, būdam’s dar vaikas, 
Ir pats su savaisiais linksmai dainavai!

Iš miego ten kėlė savoji saulelė,
Ten migdė savasis mėnulis ramuš,
Vėsino linksmutis savasis vėjelis, 
Ramino žvaigždėtas savasis dangus!

Sava ten gegutė liūdnai Tau kukavo
Ant Tavo tėvelio, motutės kapų!
Tav’ sveikindami medžiai, gėlės lingavo, 
Šlameno ir ošė aidais pasakų!

Didvyrių dvasia visur ten plasteno,
Varu sunkte sunkies širdies gilumon, 
Žavėjančios srovės gamtos ir mūs meno 
Tav’ kėlė nuo žemės skaisčion aukštumon!

Nuvarginta Tavo širdis pasilsėjo 
Savų giminių, artimų prieglobsty!
Ne vienas ten klausimas Tau paaiškėjo, 
Pabuvus ilgiau aukštesniųjų srity!

Ir štai, sugrįžai Tu pas mus, Klebonėli, 
Atnaujintas dvasioj prie savo vaikų 
Pagelbėtų vargt mums sunkius vargužėlius, 
Karčius mūs gyvenimo gerti šlakus!

Pradžiugo mūs širdys! Valio tad sugrįžęs 
Iš mums taip'brangios ir meilios Lietuvos! 
Iš naujo ant savo pečių imk Tu Kryžių 
Ir melsk Aušros Vartų pagelbos tikrbs!

Švenčiausioji Panelė Globėja yr’ mūsų! 
Pagelbės sunkiausius kryžius Tau pakelt!

' Po Josios globa niekados Th nežūsi, 
Kas pikta, po kojų tesėsi pavelt!

Gyvuok ir darbuokis! Ne vienas Tu būsi! 
Visi iki vieno mes eisim’ talkon!
Vienybėje darbas lengvėja sunkusis! 

'Su Dievu, Jo Motina vesk santvarkon!
RnandaJia.

---------- .------------------—....» , .....

"DarMninkta” jtfHms 
Lietuvos takota Bcn? kapota

mHytojtf paranMi. - «_ ____tamnkitėa -Darbininfe” kaponą liųikttc

, i“-“’ ■ ------- - * ~!------------------" ?

tokių ąęnąrjr gairių žiu«vq, ;k*ip 
pačioje Lietuvoje.’
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ATEITIES AVIACIJA

Liudvikas Bleris, garsu
sis prancūzų skraidytojas, 
kuris pirmas perlėkė 1909 
metais Lamanšą, dar tebė
ra gyvas ir parašė įdomų 
straipsnį dėl aviacijos pro
blemos ateityje. Tarpe ki
tą Blerio įsteigė pats do
vaną, stambią sumą, skrai 
dytojui, kuris pasieks grei 
tumo 1000 kilometrų. Savo 
straipsnyje, jis nurodo, 
kad neturi galvoje sporti
nių tikslų, kalbėdamas a- 
pie tokį didelį greitumą, 
nes^yra įsitikinęs, kad pa
darius tą rekordą bus ga
lima padaryti nuolatinį 
susisiekimą aeroplanais 
visame pasaulyje ir pada
ryti jį prieinamą kainų at
žvilgiu visiems. Tuomet 
kelias iš Paryžiaus į New 
Yorką truks tik penkias 
valandas! Žinoma, bus 
skrendama 15.000 metrų 
aukštumoje. Tikriausiai 
tiks tokiam aukštumui tik 
rakietiniai aeroplanai.

Blerio mano, kad arti
miausiu tarpu oro susisie
kimo ištobulėjime tarpe 
Europos ir Amerikos bus 
įvykdymas vadinamo j o 
Armstrongo sumanymo su 
dirbtinų salų pagelba.

Klausimas tik dėl pinigų. 
Salų įtaisymas kainuos a- 
pie 30 milijonų frankų.

Svarbu yra bevykdant 
aviacijos tobulinimą klau
simas apie startą aeropla
nams. Blerio mano apie į- 
taisymą aukštų stiebų, 
ant kurių bus įtaisytas ant 
pritaisyto disko, bėgių ke
lias? Ant tų bėgių bus pa
statytos rogelės platfor
mos su pastatytu ant jų 
aparatu. Kai disko suki
mosi jėga pasieks atitin
kamo greitumo, aeropla
nas atsiskirs skridimui.

Toks įtaisymas vadina
mas “akceledromu”.
PRANEŠINGAS SAPNAS

Lazdijai. —“Suvalkiečio 
pranešimu”, neseniai J. 
K. vadovaujant buvo grę
žiamas didelis artezinis 
šulinys. Kartu atėjo žydų 
tautybės gyventojas Eli
jas ir pasakė, kad jis aiš
kiai sapnavęs, jog dagrę- 
žus 75 metrus gylio, van
duo taip smarkiai muš au
kštyn, kad net rinkas už
tiesiąs. Tuomet iš Elijo pa
sakų visi pasijuokė. Van
dens nesant iš tiesų teko 
gręžti 75 metrus. Koks bu- 
bo žmonių nustebimas, kai 
lygiai 75 metrus pragrę- 
žus vanduo ištriško tokiu 
fontanu, jog siekė net 10 
metrų aukščio. Reiškia, 
Elijo sapnas tikrai buvo 
pranešingas, nes išsipildė 
ne tik šulinio gilumo, bet 
ir vandens gausumo 
sniu.... Ar.

IBI,
LIETUVIS GRAB0MU8

*
*
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Penktadienis, Spaliu 5 i-, 1934. DARBININKAS T

Rytinių Valstybių Žinios
Br
—

Vardu Vargoninkų Są jungos lrūsII^Xo?XVgerkiT^L1ETUVI®DARB1N1NK^ S-GOS GARBES NARYS
--------------- įžįsta ir žino, kas per pauk-|

L jidną žinią iš Lietuvos gavus apie staigią mir- ščiai jie yra, jau nuo pe
tį Kompozitoriaus, Prof. Juozo Naujalio, ypatingai reitų metų, kuomet jie čia 
sujaudino Amerikos Lietuvių R. K. Vargoninkų Są- suvažiavę, nekieno nevar- 
jungos narius, su kuriais velionis palaikė tampriau-, žomi, sau laisvai triukš- 
sius ryšius, kaip Sąjungos veikėjas. Todėl, vardu Są- mavo su savo agitacijinė- 
jungos, reiškiu giliausią užuojautą ir kviečiu visus na- mis, pilnomis nesąmonių, 
rius pfie vienintelio dabąr galimo patarnavimo velio- ir revoliucijinėmis prakal- 
niui, gilios maldos už mirusio sielą. Prašau Sąjungos 
Provincijų, sukviesti muzikus, su sutikimu Provinci
jos dvasiškijos, pirmadienyje, Spalių, 8 d., 1934, pato
giausioje suvažiavimui Bažnyčioje, ir rūpintis sureng
ti iškilmingas egzekvijas už vėlę velionio, kame imtų 
dalyvumą visos apylinkės muzikai bei muzikos mylė
tojai. Lai Visagalis suteikia tam pirmtakunui Bažny
tinės muzikos amžiną šviesą!

Kun. J. Simonaitis, 
Amer. Liet. R-K. Varg. S-gos 

Centro Dvasios Vadas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—- . J

Sekmadienio Popietis

Kražių, verkdami giedo- 
kim.

Skausmus brolių, nuo 
maskolių, graudžiai ap- 
raudokim.

Nakties vergas, Klinger- 
bergas, su budeliais dūks
ta:

Jau aplietos, šventos vie
tos, Šiltais kraujais rūks
ta. ir tt.

Taipgi bus kalbų, kurios 
apibudins šį įvykį, lietuvių 
ir anglų kalbomis. Tadgi 
visi, kurie gal esate matę 
tą įvykį, buvę toj kovoj, 
esate labai kviečiami 
mums pakalbėti, o mes jus 
pagerbsime. Ir kviečiam, 
kad atsišauktumėte ant 
žemiaus paduoto antrašo.

Taipgi prašom, kad nie
kas tą dieną nieko nereng
tų:

Rengimo Komisija: 
J. Ponelis, Jr.
J. Paliešiūtė,
K. Balčiūnas,

189 New York Avė.,
Newark, N. J.

žodžiu sakant, Vilniaus 
gėdulos dienos iškilmių 
masinis mitingas bus, po
litiniu atžvilgiu, pirmą 
kartą taip rimtai prireng
tas ir tiek reikšmingas, 
kad jame šios šalies Kon
greso narys diskusuos Eu
ropos tautų mažumų tei
sių reikalus, kartu ir Vil
niaus krašto lietuvių rei
kalus.

Geistina, kad Hartfordo 
lietuviai skaitlingai daly
vautų, kad savo dalyvavi
mu priduotų moralinę pa
ramą WS skyriaus Ko
mitetui kovoti už Vilniaus 
atvadavimą.

bomis, ir drumstė visų, ne 
tik lietuvių, darančių čia 

i išvažiavimus, bet Jr sve
timtaučių žmonių ramybę.

Dėliai tos priežasties šie 
i met niekam neleidžiama 
čia laike išvažiavimų ko
kias nors prakalbas saky
ti ir, išskiriant parapiji
nius išvažiavimus, ku
riems duodama šiek tiek 
priveligijų daryti kokius 
nors žaidimus ir dainuoti, 
kitiems neleidžiama net 
dainuoti.

Koks didelis matosi skir
tumas, kuomet pamatai 
čia katalikų parapijinius 
ar protestantų išvažiavi
mus, matai tik vieną ar ki
tą policmoną, ir tai tik

NEW BRITAIN, CONN.
SPALIŲ 9

V. V. S. skyrius rengia
si paminėti Vilniaus už
grobimo dieną, spalių 9 d. 
Jau pakviestas kalbėti ku
nigas J. Ambotas iš Hart- 
ford. Varg. p. Žalnieraitis 
ruošia tai dienai pritaikin
tą programą. Minėjimas į- 
vyks spalių 14 d.

way ir, blizgantis saulėje, 
įlankose jūrų vanduo.

Pažvelgiau j pakalnę, 
gražūs ir . malonūs vaizdai

Graži, šilta ir saulėta
diena.

Prie jūrų didelis miestas.
Jo aukšti namai ir bokš
tai, aukštai virš miesto iš- matyti. Ten kur pirma va- 
kilę, žiba ir žvalga saulės sąrą viskas gražiai žalia- 
spinduliuose.

Skersai ir išilgai didelį— si rudens ranka viskas į- 
pasaulinį miestą eina pla- vairių įvairiausiomis ir 
Čios ir ilgos dulkėtos gat- gražiausiomis spalvomis, 

v vės, kuriose pilna važiuo
jančių automobilių.

Sekmadienio vidudienis.
Kiekvienas, kas tik turi 
savo automobilių, pasiė
męs savo šeimą, pažįsta
mus ar draugus, skuba — 
bėga iš dulkėto, didelio ir 
triukšmingo miesto į lau
kus, į pajūrius, kur kam 
geriau kur kam patogiau, 
kur nebėra tokio didelio, 
kaip mieste, triukšmd, kur 
ramu, kur tyras laukų ir 
girių oras maloniai kvepia, 
kur jūros banguoja, o jų 
vilnys ir bangos, bėgda
mos viena paskui kitą, o- 
šia ir sudūžta, pasiekę 
krantą, į tūkstančius ma
žyčių vandens lašelių ir 
dingsta, palikę vien tik 
burbulus ant vandens, ki
tose, dūžtančiose paskui 

I jas krante, didelėse jūrų 
bangose.

Po pietų ir mes važiuoja
me automobiliu ilgomis 
miesto gatvėmis pasivaži
nėti ir pasotinti savo akis, 
įdomesnėmis didžiau šio 
pasaulyje miesto įvaireny-i 
bėmis ir gražumais.

Po geros valandos kelio-, 
nes važiuojame , į esanti į 
Brooklyne didelį, kalnuo- 

I tą, į girią daugiau panašų, 
negu į sodą, Forest Park. 
Čia, sustoję šalia kelio di
delėj aikštėj, paliekame 
automobilių ilsėtis 
vėsti, o mes einame po kal
nus pasivaikščioti, tyru o- 
ru pakvėpuoti ir atgaivin
ti savo nuvargusias krūti
nes — išvėdinti, prisigė
rusius suteršto miesto oro. 
savo plaučius, pasigėrėti: kalne, lyg marios siūbuo- 
gražiais vaizdais ir pama- ja.
tyti, gražiomis spalvomis Kadangi komunistams, 
rudens jau papuoštą, pri- daryti čia išvažiavimus y- 

ra draudžiama ir neduo-

X • v •

vo ir žydėjo, dabar mato-“-nuošaliai bevaikščiojant] 
ir tvarką dabojantį, ne
kreipiantį visai domės į 
suvažiavimus, bet kaip tik 
komunistai suvažiuoja, tai 
nežiūrint keno vardu jie tą 
išvažiavimą daro, visuo
met policmonų būna daug 
kurie juos taip saugoja da
boja ir už mažiausią pra
sižengimą ima nagan.

Kiek dar pavaikščioję 
po parką, atgaivinę savo 
krūtines tyru laukų oru ir 
prisotinę savo akis viso
kiais gražiais vaizdais ir 
reginiais, sulaukę vakaro, 
ilgomis ir dulkėtomis, au
tomobiliais užkimštom i s 
gatvėmis, nešami automo- 
biliaus, grįžome atgal į 
triukšmingą, dulkėtą, elek
tros šviesoj paskendusį va
kare, didelį, aukštais mū
rais parėmusį dangų, mie
stą, kur viešpatauja dieną 
ir naktį triukšmas ir bilde
sys. L. S.

HARTFORD, CONN.
Vietos lietuvių Šv. Tre

jybės parapijos 8 draugiją 
bendrai įsteigtas ir palai
komas Vilnių Vaduoti S-> 
gos skyrius rūpestingai 
rengiasi iškilmingai pami
nėti Vilniaus Gėdulos Die
na. Rengiama labai turi
ninga programa — prakal
bos ir koncertas. Progra- 
me dalyvaus žymiausi vie
tos lietuvių ir ukrainiečių 
dainininkai solistai ir cho
rai.

Kalbės iš vietinių: kleb. 
kun. Jonas Ambotas, Dr. 
M. Mikolainis, Dr. James 
J. Boucher, advokatas p. 
A. O. Šalna iš Bostono. 
Bus ir kiti žymūs kalbėto
jai, Jungt. Valst. Ameri
kos Kongreso narys, Kon- 
gresmonas Herman P. Ko- 
pplemann ir miesto bur
mistras, Pulk. J. W. Beach 
Vilniaus vadavimo balsas

Vietos WS skyriaus ko
miteto narių troškimu y- 
ra, kad minint Vilniaus 
gėdulos diena būtų iškel
tas stiprus lietuvių atsi
šaukimo balsas į civili
zuota pasaulį ir Tautų Ly
gos Tarybą: tuo tikslu bus 
priimtos labai svarbios 
rezoliucijos ir pasiųstos 
Tautų Lygos Tarybai, ku
riose bus reikalaujama su
stabdyti lenkų persekioji
mą nelaimingų lietuvių ry
tinėj Lietuvoj; taipgi bus 
reikalaujama, kad Tautų 
Lygos Taryba nesutikti? 
patenkinti Lenkijos užsie
nio reikalų ministerio Be- 
cko reikalavimo panaikin
ti Versalio taikos sutarties 
proviziją, kuri teikia gva- 
rantijas tautų mažumoms 
išlaikyti savo tautinę kul
tūrą ir kalbą.

Šiuo atžvilgiu, Kongres- 
monas H. P. Kopplemann 
ir adv. A. O. Šalna plačiai
kalbės anglų kalba, kad ^ok**?* fr ANDRIUS FRANCIS 
tokiu būdu vietos ameri- ^^ROAD^A^Ifei/YoTK

KELK, VAIKUTI...
Kelk, vaikuti, netingėk!

Vėlus laikas, štai žiūrėk!

Nusiprausk, susišukuok. 

Poterėlį sukalbėk...
Sėsk prie stalo paskubėk, 

Duoną sviestu užsitepk, 

Priedan, sūrio dar pridėk, 

Šilta kava palydėk...

Karštą vasarą pamiršk, 

Mokslo suolą prisimink, 

Greitai j mokyklą bėgk...

Kelk, vaikuti, netingėk!...

J. K. M-cys.

kurių nei joks gabiausias 
pasaulio dailininkas negali 
savo vaizde atvaizduoti, 
papuošta, kas sudaro labai 
gražų ir malonų, bet kartu 
ir liūdną reginį, kuris pri
mena kiekvienam, kad jau 
nebetoli žiema, kuri šiuos 
gražius gamtos papuo
šalus tuoj nuplėšus po ko
jų numes ir savotišku rū
bu ją papuoš.

Kiek pasižvalgę ir pasi
gėrėję tolimais ir artimais 
gražiais ir maloniais regi
niais ir pasivaikščioję po 
medžiais apaugusius kal
nus, atėjome į vietą, kur 
laikomi išvažiavimai. Čia 
tarp medžių pastebėjau, 
besisukinėjančius apie 
skuobnius, apie penkioliką 
žmonių, o toliau už jų ant 
kalnuko keletą miesto sar
gų, kurie juos akyliai se
kė ir dabojo. Prie skuob- 
nės matėsi stovėjo didelė 
statinė alaus, o ant gasi- 
nio ar aliejinio pečiuko, 
pastatyto ant skuobnės, 
virė didelis arbatinis, dū- 

| mais aprūkęs, puodas. Kas 
jame virė, man neteko pa
matyti. Tik spėjau, kad, 
gal būt, jame virė dešim
kės, “hot dogs” vadina
mos, su kopūstais.

Vėliau sužinojau, kad 
tai buvo Brooklyno komu
nistėlių išvažiavimas. O 
koks jis menkas, mažiukas 
ir neskaitlingas, pamaniau 
sau, palyginus su parapiji
niais išvažiavimais, ku
riuos aš čia pat savo aki
mis, kelios savaitės atgal 
mačiau, žmonių pilna pa

i
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BROOKLYN, N. Y.
PRASIDEDA LIETUVIŲ 

KALBOS KURSAI 
SUAUGUSIEMS

at-

Kadangi komunistams,

Apreiškimo Pan. Švč. pa
rapijoj , vadovaujant kun. 
N. Pakalniui, steigiama 
lietuvių kalbos ir istorijos 
vakarinė mokykla suaugu
siems. Į šią mokyklą bus 
priimamas jaunimas ir su
augusieji, norinti išmokti 
lietuvių kalbos ir istorijos. 
Šiai mokyklai mokytojaus 
inž. A. J. Mažeika. Paskai 
tos apie Lietuvos istoriją 
ir kitomis temomis bus 
skaitomos ir kitų įžymiu 
veikėjų.

Pereitą pirmadienį jau 
prasidėjo įrašinėjimas mo
kinių, kurių įsirašė nema
žas skaičius. Norintieji 
lankyti šią mokyklą ir nefjmtį.

Užlipę ant kalno, susto- dama leidimai, tai jie ap- įsirašę dar turės progos 
jom gražioj vietoj, Iš kur gaulingu būdu, tik panau- tai padaryti šį pirmadienį, 
vienoj pusėj matėsi aukšti dodami katalikiškų ir kitų spalių 8 d., 8:00 vaL vaka- 

’ dideli New Yorko mies- kultūrinių -draugijų var- re, parapijos salėje. Gi pa- 
1 da- čios pamokos prasidės pir

madienį, spalių 15 d. ir bus

I

i dangoraižiai, d kitoj pu- dus, išgauna 
i j tolumoj matėsi Ročka- Į ryti čia išvai

KUN. J. BRUŽIKAS, S. J.
Šių metų L. D. S. Seimas, įvertinęs Tėvo Bružiko 

nuoširdų pasidarbavimą organizacijos naudai, džiaug
smingai jį įrašė LDS. organizacijos Garbės Nariu.

Tėvas Bružikas, beskelbdamas misijas lietuvių 
parapijose, išplatino tūkstančius “Darbininko” prenu
meratų ir prirašė daug naujų narių. Tą kilnų spaudos 
platinimo darbą ku'n. Bružikas tęsia ir toliau. Šia pro
ga sveikiname Garbųjį Misijonierių, LDS. Garbės Na
rį ir “Darbininko” bendradarbį ir linkime Aukščiau
siojo malonių jo kilniuose apaštalavimo darbuose.

kas pirmadienio vakarą, 
nuo 8 iki 10 vai. vakare.

Ne tik jaunimas, bet se
nesnieji yra<kviečiami pa
sinaudoti šia proga ir pra
mokti lietuvių kalbos, ra
šybą ir taipgi susipažinti 
su Lietuvos istorija.

A. J. M.

SPALIŲ 7 DIENĄ,
IŠKILMES

BUS

rimamais, — Brooklyn 
Liths. Abudu tymai geri 
ir bus didelis susirėmimas.

Šokiams gros iš penkių 
orkestrų sudaryti du or
kestrai. Tai rinktiniai mu
zikantai. Jiems vadovaus 
ponas J. Avižonis. Bus 
grojami amerikoniški ir 
lietuviški šokiai.

Tai pirmutinis pas mus 
dar toks didelis ir gražus 
parengimas. Todėl šį sek
madienį visi traukite į 
Klaščiaus salę.

Įžanga į salę visai nedi
delė, o atsilankę įgytą 
smagumą, malonumą ilgai 
ilgai nepamiršite.

M. B.

Lietuvių radio valanda, 
vedama pono Ginkaus, su
rengė koncertą, vadinamą 
Liaudies Vakaras. Liau
dies vakaro programą iš
pildys lietuviai artistai. 
Pelnas skiriamas radio ar
tistų naudai. Dalyvaus 
kompozitorius Juozas Žile
vičius, L. M. ir šie daini
ninkai: Alena Sadauskai
tė, Radio City Music Hali 
artistė, Bankauskaitė -Ta
mošaitienė, Maspetho var- 
goninko, dail. Tamošaičio 
žmona, ponas P. Dulkė, su 
savo didžiuliu Karalienes 
Angelų parap. Choru; Vio
leta Tamkiūtė, su savo ve
damu jaunuolių choru; 
Mrs. Tarnas, Ella Ramoš
kaitė, Pankevičiutė, Jana
vičiūtė, Petrauskaitė, Stan 
kūnas, Morkus, Kažemė- 
kas, Mažeika, Velička. Bla- ____ _
das Mardosa, čia gimęs ir, gpaU(ja prieš 40 metų, kaip 
Augęs lietuvis jaunuolis, įmongg dėjo savo gyvastis

NEWARK, N. J.
o.

Atsišaukimas į Kražiečius
Kadangi šis metas yra 

40 metų sukaktuvių nuo į- 
vykusių Kražių Skerdy
nių, tai mūsų kolonijos 
jaunimas, vadovauja n t, 
Šv. Cecilijos chorui, rengia 
didelį paminėjimą Lapkri
čio (Nov.) 11 d., parapijos 
salėj. Tą dieną bus suvai
dintas gražus veikalas, iš 
spaudos draudimo laikų, 

į “Aušra”. Matysite kaip 
buvo branginama pirma

j

rodys savo gabumus ir pa
tyrimą su elektros trans
kripcijomis.

Bus lošimas basketbolo.
Loš Maspetho vyčiai su
i Brooklyno lietuviais, va- Šlovę

už spaudą. Bus sudainuota 
daug gražių dainų. Išgirsit 
giesmę apie Kražių Sker-

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namq: di
deliu, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronze, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vu sąlygą GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradini ĮMOKfi- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AM A S WHTE — Ad-

dynes, kuri buvo prašyta konų spaudos atstovai ga-Room 2160 arta telefcmuok 
tuoj po įvykio. Kuri sako:

vargus


