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Vėliau policija pastebė- (Bananui, kun. S. Vembrei,-u.,-;t, t ’ ’l

MIRĖ POINCARE

URBŠA NUSINUODIJĘSv •

Ligšiol Amerikos Darbo 
Federacija organizuodavo

po 
su-

Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisSs vadintis geru Bažny
čios vaiku.

J. E. VYSKUPO MATU
LIONIO KALBOS KLAU
SĖSI ŠIMTAI ŽMONIŲ

Lavvrence, Mass. — Pe
reitą sekmadienį, spalių 14 
d., Šv. Pranciškaus lietu-Į 
vių parapijoj lankėsi J. E. 
vyskupas T. Matulionis. 
Atnašavo iškilmingas šv 
mišias ir pasakė du pamo
kslu.

Vakare, bažnytinėje sve
tainėje įvyko viešas J. E. 
vyskupo Matulionio pager
bimas ir Jojo kalba. Kal
bėjo apie 2 valandi laiko, 
bet žmonės būtų klausę ir 
ilgiau, nes Jo kalba buvo 
įdomi ir turininga. Kalbė
jo apie tikybos ir tikinčių
jų persekiojimus sovietų 
Rusijoje.

Kleb. kun. P. Juras pa
sveikino Jo Ekscelenciją 
savo ir parapijiečių’ vardu 
ir dėkojo Jam už atsilan
kymą.

DRĄSUS BANDITAI 
APIPLĖŠĖ BROCKTONO 

MIESTO IŽDINĘ

Brockton, Mass. — Trys 
drąsūs plėšikai, apsirengę 
kaip plumberiai, nuginkla
vo sargyboje stovintį poli- 
cijantą ir apiplęšė Brock- 
tono miesto iždinę, kuri 
randasi tik 75 pėdos nuo 
centralinės policijos sto
ties. Pasigrobę 12,742 al
goms skirstomų pinigų, 
nudumė greitu automobi
liu.

Policijantas netikė t a i 
užkluptas, neturėjo progos 
panaudoti ginklo ir bandi
tai lengvai jį nuginklavo, 
atimdami šautuvą ir revol
verį- Revolveriais grąsin- 
dami jam ir kitoms trims 
darbininkėms susigriebė, 
skaitomus pinigus, iš to 
greitumo nepastebėjo dar 
1000, kurie jau buvo į kon- 
vertėlius sudėti išbėgo ir 
susėdę į laukiantį automo
bilį nudumė.

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ SPALIŲ-OCTOBER, 19 D., 1934 M., No. 81.

J. E. VYSKUPO PRIĖMIMAS WORCESTERY
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EINA ANTRADIENIAIS IR _

Mainierių Streikas Pasibaigė
KUNIGŲ VIENYBES 

SEIME DALYVAVO J. E. 
VYSKUPAS MATULIO

NIS

Thompson, Conn. — Spa
lių 16 d., Marianapolio Ko
legijoje įvyko Kunigų Vie
nybės metinis seimas. Da
lyvavo apie 50 kunigų ir 
Garb. Ganytojas vyskupas 
Teofilius Matulionis.

Seimas pradėtas iškil
mingomis misiomis, kurias 
atnašavo J. E. vyskupas 
Matulionis su asista. Jo

Spalių 8 d., kun. K. Vasio lydimas, J. E. \yskupas Ekscelencija taipgi pasa-
T. Matulionis lankėsi miesto rotušėje, kur mayoras įr turiningą pamokslą.
Mahoney oficialiai priėmė Jo Ekscelenciją ir Jį miesto 
vardu sveikino ir įteikė miesto auksinį raktą.

Iš kairės dešinėn: KUN. K. VASYS, Aušros Vartų 
Parapijos klebonas; MAYORAS MAHONEY; J. E. 
VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS ir KUN. 
PRANCIŠKUS SKRUODENIS, M. I. C.

KIEK NEW YORKAS 
IŠLEIDŽIA ŠELPIMUI 

BIEDNUOMENES

Šelpimui bedarbių 
šiaip biednuomenės vien 
per spalių ir lapkritį mė
nesius New Yorko Board 
of Estimate paskyrė $37,-1 
119,000. Reiškia suvargu- 
siųjų šelpimas New Yor- 
kui atsieina virš $18,000,- 
000 į mėnesi.

Pecs Vengrija 
mainierių, kurie išbuvo 5 
dienas užsidarę 1000 pėdų 
po žeme ir buvo pasiryžę 
visi mirti tenai, jei jų rei
kalavimas, pakelti algas, 
nebus išpildytas, pabaigė 
tą baisųjį streiką, kuomet 
savininkai sutiko nusileis
ti streikieriams. Mainų sa
vininkai Danube Steam 
Navigation Co. pažadėjo 
streikieriams tuoj išmokė
ti $18,000 ir kitą $18,000 i-

J. E. Vyskupo Atsilankymas 
Worcesteryje

Spalių 7 dieną, Aušros Panelės Švenčiausios glo- 
Vartų parapijos (Worces- 
ter, Mass.) katalikams pa
siliks neužmirština diena, 
nes toje dienoje Jo Eksce
lencija Vyskupas T. Matu
lionis, kankinys už Tikėji
mą Sovietų Rusijoje, čia 
atsilankė.

Tą dieną J. E. Vyskupas
8:30 valandą ryte pasakė ir duetas p-lės A. Skerniš- 
vaikučiams ir jaunimui

bos svarbą.
Tą pačią dieną 5:00 vai. 

vakare, Aušros Vartų baž
nyčios salėje įvyko viešas 
J. E. Vyskupo pagerbimas 
ir kalba. Pagerbimo prog
ramoje dalyvavo bažnyti
nis choras, solistai p-lė J. 
Mitrikaitė ir p. J. Sutkus

Liūtės ir A. Kazlauskaitės, 
pritaikintą pamokslą. Nu-į Visi sudainavo gražias 
rodė padėtį vaikučių ir sveikinimo ir patriotines 
jaunimo Rusijoje, ir kad dainas. Iš kunigų pagerbi- 
įvairiam blogui užbėgti už me dalyvavo sekantieji: 
akių, išvengti, privalome ’
pasivesti Panelės Šven
čiausios globai, dažnai kal
bėdami šv. Rąžančių.

Vėliaus 10:30 valandą J. 
E. Vyskupas atlaikė iškil
mingas pontifikalines mi
šias šventas, dalyvaujant 
kun. K. A. Vasiui, kun. J.

K. A. Vasys, J. Bakanas, 
P. Juraitis, A. Bružas, V. 
Puidokas, S. Vembrė. P. 
Skrodenis, J. Gauronskis. 
Žmonių buvo pilnutėlė sa
lė, kiek tik buvo vietų.

Kun. K. A. Vasys, vietos 
klebonas, pasveikino J. E. 
Vyskupą kunigų ir parapi
jiečių vardu, savo kalboje

jo automobilį, kuris būk kunigams įr klierikams iš j išdėstė J. E. atsilankymo 
Marianapolio kolegijos, ir reikšmę ir kvietė J. E. 
vėl pasakė pamokslą, nu- Vyskupą kalbėti, 
rodydamas Ražančiaus ir (Pabaiga 5 pusi.)

buvęs minėtų banditų ir jį 
vijosi apie 80 mylių į va
landą greitumu per Dor- 
chesterį, South Bostoną ir 
Back Bay, bet vistiek ne- 
pagavo.

ŠIMKONIS LAIMĖJO 10 
MYLIŲ BĖGIMĄ

DAVĖ $100— 
IŠDEPORTAVO

60,000 GALVIJŲ 
NETURTINGIEMS

*

Dublin, Airijos, — Dr. 
James Ryan, Airijos Že
mės Ūkio ministeris, pra
nešė, kad kasmet bus sker
džiama po 60,000 galvijų 
ir jų mėsa bus išdalinta 
bedarbiams, kasdien 
pusę svaro kiekvienam 
augusiam darbininkui.

Greenfield, Mass. — 
Knights of Columbus sky
rius turėjo 10 mylių taip 
vadinamas “marath o n” 
lenktynes, kurias laimėjo 
lietuvis Jonas P. šimkonis 
iš Worcester, Mass.

ORGANIZUOS INDUS
TRINES UNIJAS

New York — Jack Solo- 
mon, 26 m. amžiaus, Lon
dono brokeris, viešbučio 
patarnautojui davė $100 
“tipą”; kiti pamanė, kad 
jis beprotis — ' pašaukė 
psychatrinės ligoninės am- 
bulansą ir išdeportavo lai
vu Majestic kaip nevisai 
sveiko proto.

GEN. JOHNSON PRIE- unijas sulig amatų, bet 
ŠINGAS 30 VAL. DARBO ............... ...

SAVAITEI

Buvęs NR A. administra
torius, gen. Hugh S. John
son, kaip privalus pilietis 
pareiškė, kad jis esąs prie
šingas įvedimui 30 vai. 
darbo savaitės; nes tas la
bai pakeltų visų produktų 
bei gaminių kainas.

šių metinėje konvencijoje, 
kuri įvyksta San Francis- 
co mieste, nutarė šią kryp
tį keisti ir organizuoti in
dustrines unijas.

Taipgi dabar prie tos pa
čios unijos galės priklau
syti visi, kurie tik dirba 
toje industrijoje, k. t, au
tomobilių, cemento, alumi- 
no ir k.

GREEN VĖL IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

San Francisco, — Wil- 
liam Green vėl tapo vien
balsiai išrinktas Ameri
kos Darbo Federacijos 
prezidentu, jos 54 metinia
me suvažiavime.

Tame suvažiavime nuta
rė padidinti ir ekzekutyvį 
komitetą nuo 11 iki 18 na-

Seimo prezidium, sudarė 
šie dvasiškiai f kun. J. Ka
ralius, pirm.; kun. dr. A. 
Bružas, vice-pirm.; kun. S 
P. Kneižis, Sekr.; kun. J 
Balkunas, antrasis sekr.

Rezoliucijų komisija: ku
nigas J. Balkūnas, kun. P, 
M. Juras, kun. S. Stonis.

Centro Valdyba išdavė 
turiningus raportus. Sei
mas priėmė keletą .svar
bių rezoliucijų mūsų išeivi
jos reikalais.

Visą laiką Seime dalyva
vo J. E. Vyskupas Matu
lionis.
Seimas buvo nepaprastai 

įspūdingas ir gausus nuta
rimais.-

Kunigų Vienybės Centro 
Valdybon išrinkti šie dva 
siškiai: kun. J. Karalius, 
pirm.; kun. P. M. Juras, 
sekr.; kun. M. Pankus, ižd. 
Provincijų pirmininkai yra- 
Centro vice-pirmininkais.

J. E. Vyskupui. T. Matu
lioniui lankymosi , maršru
tą nustatys Marianapolio 
Kolegijos Vadovybė. --

Tą pačią dieną įvyko ir 
“Motinėlės” draugijos sei
melis. Centro Valdybon iš
rinkta šie kunigai: kun. 
dr. J. Končius, pirm.; kun. 
J. Balkūnas, sekr.; kun. N. 
Pakalnis, ižd.

Prancūzijos karo metu 
buvęs prezidentas ir pen
kis kartus buvęs premieru, 
Raymond Poincare, mirė 
Paryžiuje spalių 15 d.

Nespėjo Prancūz i j o s 
žmonės atsipeikėti nuo su
jaudinimo, kuomet jų vie
nas gabiausių diplomatų 
ir Užsienio Reikalų minis
teris Barthou krito nuo 
budelio rankos, kaip štai 
vėl mirė jų vienas žymus 
vadas, sulaukęs 74 m. am
žiaus, Raymond Poincare.

NELAIMINGAS 
GRIAUSTINIS

Dusetos. Š. m. rugpiūčio 
mėn. 29 d. užėjęs perkūnas 
sudegino Dusetų vienkie
my p. Vienažindžio darži
nę ir užmušė nuo lietaus 
pasislėpusią 18 m. mergai
tę Julę Stauskaitę. Sudegė 
šienas ir apdegė lavonas, 
kad net negalima buvo pa
žinti.

Kaip iš Kauno Bus Skrenda 
ma į Pietų Ameriką

Atsargos aviacijos leite- lankymosi. Jo smulkų 
maršrutą mes išdirbsime 
vėliau. Pats skridimas per 
Atlantą, iš oro sąlygų da
vinių, pirmoje dalyje bus 
atliekamas ligi 5000 metrų, 
aukštumos, ir toliau per 
2000 metrų. Turime galvo
je oro sąlygas ir vėjo stip
rumą balandžio mėnesį.

— Šis mūsų sumanymas 
nėra taip staigiai atsira
dęs. Mes jį ugdėme ir slė
pėme ilgoką laiką. Išdrįso- 
me jį pareikšti tik galuti
nai įsitikinę, kad rasime 
visuomenės pritarimą. Mū
sų duosnioji visuomene 
Dariaus ir Girėno pamink
lui sudėjo daugiau, kaip 
100.000 litų. Mums reikia 
tiktai maždaug pusė tiek 
ir jau ateinančiais metais 
balandžio mėnesį būsime; 
Pietų Amerikoje. Aukų 
pradžia mūsų skridimui 
jau yra padaryta. Šis fak
tas mus skatina atkak
liau imtis parengiamųjų ’ 
darbų ir gilinti savo teore
tines bei praktines žinias”.

Šį skridimą pasirengę fi
nansuoti be kitų užsienių 
lietuviams remti draugija 
ir Lietuvos aero klubas. 
Kitos Lietuvos organizaci-

nantų Lisausko ir Adoma
vičiaus pasiryžimas patrik 
otiniais sumetimais nus
kristi į Pietų Ameriką ir 
ten aplankyti lietuvių nau
jokynus, Lietuvos visuo
menėje jau iš pat pirmų 
dienų randa gausaus pri
tarimo. Abu lakūnai žino
mi, kaip drąsūs ir patyrę 
skraidytojai. Ypač Ado-* 
mavičius yra Lietuvoje di
delis civilinio skraidimo: 
mėgėjas. Paskutiniuo j u ! 
laiku jis labai daug dirbę! 
Lietuvos aefo klube. Sava 
drąsumu abu lakūnai jau 
ne kartą yra pasižymėję.

Skridimą jie pasiryžę 
žūt-būt įvykdyti. “Talkos”; 
spaudos biuro redaktoriui 
šio didelio žygio vykdyto
jai papasakojo apie tai/ 
kaip jie mano įvykdyti sa
vo, gana didelę kelionę.

— Patogiausias laikas 
mums skristi per Atlantą, 
kuris mūsų perskridimui 
yra didžiausia klūtis, yra 
sausis, vasaris, kovas ir( 
balandžio mėnesiai. Pats 
skridimas susidės iš trijų 
dalių. Pirmasis etapas bus 
Kaunas — St. Louis (Afri
koje), apie 6000 kilomet
rų yra puiki treniruotė ir 
proga patikrinti apskai
čiavimams. Šį etapą palam 
kiomis oro sąlygomis suKiomis oro sąlygomis su 
nutūpimais mes manome 
nuskristi per 6—8 dienas. 
Antrasis etapas — skridi
mas per Atlantą apie 3160 
kilometrų. Oro sąlygos šio
je Atlanto dalyje kas met 
pastovios ir gerai ištirtos. 
Kelionė per Atlantą susi
dės irgi iš trijų dalių. Pir
moji dalis 1930 kilometrų 
tenka skristi pavėjui, kas 
pagreitina skridimo greiti; 
antroji dalis taip vadina
ma, “Štilio” zona, sudaro 
720 kilometrų; čia vėjo 
stiprumas yra minimalus 
arba jo visiškai nėra. Tre
čioji dalis — 510 kilomet
rų tenka skristi su šoniniu 
vėju. Skridimas per At 
lantą, pasirinkus lėktuvą, 
kuriuo kelionės greitis a- 
pie 200 kilometrų per va
landą, užims 14 — 16 die
nų. Trečiasis etapas susi 
dės iš lietuvių išeivių ko
lonijų Pietų Amerikoje

1200 ki Kalėdų. Tą padarė nes 
. gailėdami mainierių, b< 
verčiami viešosios opin 
jos.

Grįžtantieji kaip iš gi 
lauš kapo, mainieriai tai 
buvo silpni, kad vos galėj 
išreikšti savo nepasitenk 
nimą kompanijos naujc 
mis ir tokiu baisiu bud 
iškovotomis sąlygomis. K 
tus reikėjo išnešti neštu 
vais.

Parlamento atstovai Jž 
nos Estergalyos ir Charle 
Peyer, kurie buvo nušilę: 

: dę pas streikuojančiu 
mainierius ir prikalbki 
nutraukti streiką ir pri 
imti siūlomas sąlygas, pa 
sakoja. kad tai buvę bai
siausias jų gyvenime re 
ginys.

Vieni kitus buvo prisiri 
šę prie stulpų, kad trošku 
lio ir alkio kankinami i 
išėję iš proto nepasidary
tų galą.

Kiek ankščiau buvo pa
siuntę prašymą atsiust 
jiems karstus ir kartu at 
sisveikinimą su savo šei 
mynomis, nes jie buvo tik 
rai pasiryžę mirti, negi 
su savo šeimynomis ba 
dauti.

Tai šis tur būt pirmuti
nis toks baisus streikai 
pasaulio istorijoj.

BILIJONAS DOLERIŲ 
IŠLEISTA BIEDNUOME 

NES ŠELPIMUI

VVashington —Federalės 
valdžios nepaprastos išlai 
dos laike trijų ir pusę mė 
nešiu siekia ‘ 1,015,443,33$ 
dolerių. Prezidentas Roo 
seveltas manė, kad dvieji 
miljardų dolerių pakak.4 
visiems metams, bet jau 
dabar aišku, kad tos su
mos neužteks.

Per šiuos tris ir pusę mė«
jos taip pat yra nutarusios /®leista
prie šio gražaus sumany
mo vykdymo prisidėti. 
Lietuvos visuomenė taip 
pat neatsiliks tokį žygį 
paremti. >

! 444,343,739 doleriai, o per 
visus pereitus metus išlei
sta tik 316,157,892 dolerių.

■ i. —----------

KIDNAPERIS PALEIDO 
MRS. STOLL

Lawrence, Mass. — Spa
lių 6 d. garadžiuje rastas 
negyvas J. J. Urbša, bu
vęs laivakorčių ir pinigų 
siuntimo agentas.

Anglų spauda rašo, kad 
jis nuėjęs į garadžių, ra
dęs automobilį netvarko
je. Pradėjęs mašiną, ėmėsi 
taisyti užpakalinį ratą.; 
Kadangi garadžiaus durys 
buvę uždarytos, tai jis ir 
užsinuodijęs gazais.

J. J. Urbša kiek laiko 
prieš tai buvo areštuotas Į 
už išaikvojimą federalės 
valdžios pinigų, kuriuos 
jis buvo gavęs už “money 
orders” ir laukė teismo. 
Tai dabar kalba, kad jis 
nusinuodijęs.

Lousville Ky. — Spalių 
17 — Penkios dienos atgal, 
čia buvo pagrobta iš namų 
turtuolio Stoti žmona. Ka- 
Kidnaperis reikalavo $50,- 
000 už žmonos grąžinimą. 
Kuomet -50,000 užmokėjo 
nurodytu būdu tuomet 
Mrs. Stoti po penkių dienų 
kalinimo ir žiauraus elge
sio, tapo paleista. Pagro
bėjų buvęs tūlas Robinson, 
kuris savo žmonai pavedė 
Mrs. Stoti sugrąžinti jos 
vyrui, o pats su $50,000 
pasislėpė. Bet policija tu
ri viltį greit jį suimti.

— Nauju Lietuvos 
ratinio štabo valdybos 
šininku > paskirtas 
inž. Černius. Ligi šiol jis 
buvo Lietuvos karo 
klos viršininku.
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i sveikatos ir laiko aikvoji ■ i 
mas. “Koks čia per darbas 

Šią savaitę Tėvai Jėzui- arba nauda daužyti lazda 
tai Mešlis ir Aukštikalnis bolę?” — sako nevienas iš' 
skelbia misijas vyrams mūsų, nors tuomi ir smar- Į 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Kas vaka- 
rą bažnyčia pilna vyrų, 
kurle ay??al seka mls‘3°- pai. čia norima pažymėti 
menų žodžius.

Rytais daugelis vyrų iš
klauso šv. mišių 6:30 vai. 
ir devintą valandą. Po 9 
vai. mišių misijonieriai sa-' 
ko pamokslus.

Misijos baigsis sekma
dienį, spalių 21 d., 3 vai. 
po pietų.

> MISIJOS

KA MUMS REIŠKIA 
‘ SPORTAS?

Vj \Z DAKTARAI

DR. ROGER J. ADIZAID

kiai apsirinkame.
Apie sporto naudingumą

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Nors Amerikoje sportas 
jau yra išsivystęs į tokią 
aukštumą, kad vargiai ar 
berastum žmogų ameriko
ną, kuris juo nesidomėtų. 
Tarp mūsų gi, lietuvių, 
sportas dar visai mažai 
turi reikšmės.

Mums atrodo, kad spor
tas yra tai bereikalingas

ADVOKATAI a
JUOZAS CUNYS1

ADVOKATAS
S 

414 Broadway, S. Boston, Mass Į ' z
Tel. So. Boston 0948

i ’j

XI

GYVENIMO %
Tel. Parkway-1864rW7?F
imnu.iiuumuHmHtHmiimmmmuu

Prisiekęs Advokatas

’ JUOZAS B. GAILIUS 
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
' Telefonas: Šou Boston 2732 
' Namų: Talbot 2474

kad sportas be darbo, bei 
pasiryžimo, reikalin g a s 
dar ir daug lėšų.

Mūsų kolonijoje sportu 
rūpinasi L. Vyčių 17-tos 
kuopa, kuri, kad palaikius' 
Amerikos lietuvių jaunimą 
organizacijoje, tuomi auk
lėdami juose tautinį — ka
talikišką susipratimą, ne- 

i sigailėdami, kad ir didelių 
■išlaidų. Vyčiai turi tris 
sporto ratelius, būtent: 
Vyrams: baseball’o ir bas- 
ketball’o ratelius ir mergi
noms: volley bąli rateli. 
Bet čia vyčiai ir susiduria 
su taip vadinamomis “bė
domis” kaip padengti išlai
das šių sporto ratelių iš
laikymui. Beabejo reikia 
kreiptis prie visuomenės, [ 
kuriai lietuvybės reikalai 
taip artimi, kad suteiktų 
vyčiams paramos.

Vyčiai tam reikalui ren
gia įvairius parengimus 
nesigailėdami nei laiko nei 
darbo, kad tik stiprinti ir 
auklėti lietuvius katalikus 
jaunuolius, neleisdami 
jiems taip greitai žūti iš- 
tautėjimo bangose.

Spalių 24 d. tai yra tre- 
'eladiėnį, 7:30 vai.’ vakarė, 
įvyks tam tikslui rengia- 
ma “whist party”. Vyčiai 
tikisi, kad jųjų darbą vi
suomenė įvertins ir gau- » 
šiai parems į ją atsilanky- j 536 Br 
darni. Be to, bus ir įvairių ‘----------
dovanų laimėjimui.

Taigi, padarysime du 
svarbiu darbu; paremsimėl 
jaunimą ir išlaimėsimo 
sau gražių dovanų.

Kik.

= Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

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

(IIUMIMOlIUUHIHIiHtHtdlHlllllltlilUUIIIIIIiMllliaimiHHI

j profesijonalais “Aušros” 
perspausdinimo reikalu.

Pirmą valandą po pietų, 
kun. A. Milukas, “Darbi
ninko” redakcijoje, susi
rinkusiems profesij o n a- 
lams skaitė paskaitą apię 
“Aušrą” ir aušrininkus. 
Keletą So. Bostono profe- 
sijonalų įsirašė į bendra 
leidėjus.

Kun. Milukas tą pačią 
dieną išvyko į namus.

AUTOBUSAS SUSIMUŠĖ 
SU SUNKVEŽIMIU

dėl nereikalingų daiktų ir DAUGIAU UGNIAGESIŲ 
gėrimų, o savo vaikų svei-

Ikatą visai apleidžia.
BOSTONUI MUZIKOS MOKYKLA

Bostono miesto tarybos 
12 načys Peter A. Murray 

. prašo mayoro Mansfield 
Į priimti 100 naujų ugnia- 

South Bostono buvusi 12 gesių. Sakoma, kad yra 
stotis jau parduota už 200 vietų.
$5,000. -----------------

SENOJI POLICIJOS 
STOTIS

VAIKŲ DĖMESIUI
Šį antradienį, spalių 16 

dieną sudegė Hugo’s Sea- 
shore valgykla. Nuostolių

M. Treinavičiutė, moky
toja, moko muzikos pianu. 

Ji yra baigusi 
FABLTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ

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

IŠSIRENOAVOJA

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:36- iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)
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»Tel. So. Boston 0270
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Kalba Lietuviškai

Ofiso Valandos:

•

DR. JOHN MACDONNEUJi♦
iI

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

536 Broadway, So. Boston •

■Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas: 
60 Statė St., Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Masa.

Tel. 8- B. 0441. i

PR. J. KALINAUSKAS
■ ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.

Room 3.
Gyven. vieta: 8 Florence St,

Hudaon, Maaa. 
TeL Hadaon 822.

■ff

A

PAANKSTINTAS SUSI- Į
RINKIMAS

Ofiso Valandos; 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.
—

Šv. Jono Ev. BĮ. pašaipi- 
nes draugijos susirinki
mas dėl šv. misijų paanks- pusėtiną pasisekimą atida 
tintas. Susirinkimas įvyks ve Grigaičiui. Minėta ope 
sekmadienį, spalių 21 d., ra pirmą syk buvo vaidin 
12:30 vai. po pietų, toje ta Vilniuje 1848 m. koncer 
pačioje salėje. Taigi kvie- to formoje, 
čiame visus narius sueiti 
paskirtu laiku.

Rašt. J. Glineckis
Žmonių buvę nedaug.

LIETUVIS LENKŲ 
OPEROS VEDĖJAS

LANKĖSI KUN. A. 
MILUKAS

Ketvirtadienio ryte, apie 
8-tą valandą, Bay View 
autobusas su 40 keleivių 
įvažiavo į sunkvežimi ant 
Sixth ir D gatvių kryžke
lės. Veik visi keleiviai bu
vo sužeisti, šeši iš jų nu
vežti miesto ligoninėn ir 
vienas nuvežtas Carney li
goninėn.

Tarpe sužeistųjų yra ke
letas lietuvių.

Sunkvežimis buvo apver
stas ir virsdamas nulaužė 
telefono stulpą.

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ

South Bostono vaikai la- padaryta virš $4,500.00. 
bai mėgsta užsikabinti ir 
gauti “free ride” busais, 
kurie važiuoja Bay View 
liniją. Žinoma, nei busų 
vairuotojams, nei policijai 
šis paprotys nepatinka, 
tai šią savaitę pradėjo me
džioklę tokių vaikų, ir pir
mą dieną sugavo 10. Su
gauti vaikai buvo nuo 10 
iki 15 metų amžiaus, ir vi
si buvo nugabenti į polici
jos 6 stotį, iš kur tėvai 
juos pasiėmę, davė visiems 
gerai į kaili. Ši medžioklė 
tiktai prasidėjo, ir ji bus 
dar smarkiau varoma, 

i Vaikai saugokitės Bay 
|View. Visi sugauti vaikai 
turi pasirodyti teisme.

Gaisro priežastis nežino- 
|ma. Ši valgykla yra pajū
ry, 1406 Columbia Road, 
ties G gatve. Jos savinin
kas yra Hugo Mattie.

i
GYDYTOJŲ SUVAŽIAVI

MAS BOSTONE

I

TYRINĖJA BOSTONO 
NETURTINGŲJŲ VAIKĮ! 

PADĖTĮ
■ • • • - . -Jk Jj . . *■

Bostono Welfare netur
tingųjų šelpimo skyrius 
pradėjo siuntinėti gydyto
jus į mokyklas, kuriose 
randasi neturtingų vaikų, 
pažiūrėti ar jie yra gerai 
aprengti ir ar gauna reika
lingo maisto. Šis skyrius 
mano, kad .daugelis tėvų 
gavę pinigų iš šelpimo sky
riaus naudoja tuos pinigus

LIETUVIŲ RADIO 
PUSVALANDIS

Šis paveikslėlis parodo 
Bostono lietuvių radio pus
valandžio vedėją p. Minkų.

• v

Šią savaitę Bostone į- 
vyksta didžiulis gydytojų 
Suvažiavimas, kuriame da
lyvauja apie 1500 gydyto- 

i jų šios šalies ir keletą sve
čių iš užsienių. Tai Ameri- 

ican College of Surgeons 
kongresas. Sesijos ir pes- 

, kaitos įvyksta Copley Pla- 
i za, Statler Hotel ir Boston 
Arena.

652

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams. 
Užeikite j krautuvu aiba laišku 

klauskite katalogo.
Jonas Kerdiejus 

Broadvvay, South Boston, Mas.? 
(Metropolitan Printing Co.)

CAMBRIDGE, MASS.

Kambariai, po 2 arba 3. Savai
tinė mokestis. Kreipkitės pas na
mo prižiūrėtoją.

225 Athens Street,
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 
LIETUVOJE

ŪKĖ — 25 ha žemės su 4 tro
besiais ir visais ūkio Įrankiais už 
labai prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo ūkės — savininkas ne
begrįš į Lietuvą. Neapsiims mai
nyti, ūkę į bilę kitą kokį namą. 
Lietuvoje kreipkitės pas įgaliotą 
šiuo adresu: Kazys Oženickis, 
Telšių apskr., Navarienų valse., 
Metkaičių kaimas. O Amerikoje 
kreipkitės pas savininką: Stasys 
Bagdonas, 345 E. Eighth St., So. 
Eoston, Mass.

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai 

Patogi kelionė
Kalėdinė Ekskursija 

Laivu ‘ FREDERIK VIII’ 
iš New Yorko 
Gruodžio 8 

Ekskursijos vadas
K. Falck Rasmussen

Didelis Nupiginimas
už speeialę

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

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston

GRABORIAI

P. J. AKUNEVIČIUS

Spalių 17 d. mirė Feleci- 
ja Kuklevičienė, kuri gy
veno 123 Webster Avė. 

i Laidotuvės įvyks N. P. 
i P. Švč. par. bažnyčioje šeš
tadieny spalių 20 d., 9 vai. 
ryte su trejomis mišiomis.

Velionė paliko nuliūdi
me vyrą, tris dukteris ir 
sūnų. Viena iš dukterų y- 
ra Sesuo Imakuleta, Nu- 

■ kryžiuotojo Jėzaus Seserų 
i Vienuolyne.

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felis Beteškąs

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro
la Automobiliams Radio ir tt.

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

a

t
i LIETUVIS GRABORIUS

CHARLES CHASAS
(KAZYS ČASAS)

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:
Cambridge, Mass.

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOMETRISTASi
Išegzaminuoju akis i 
priskiriu akinius = 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniš- 5 

I kose-L labose) akyse sugrąžinu į 
= šviesų tinkamu laiku.’
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadway, South Boston | 

S“ 13

409 Wmdsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

Bes: 158 W. 7th St.
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
Juozas I dilis į 

LAIKRODININKAS
j

5 Parduodu įvairiausios rūšies | 
j auksinius ir sidabrinius daik-1 

Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway

S0. BOSTON, MASS.

s
S

į tas.
1 Ii

i
t

i

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
HOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway, 

Bo. Boston, Mass.

I Jis kas nedėldienis kalba į 
lietuvius iš WHDH radio 
stoties, pradedant nuo 12 
iki 12:30 vai. po pietų.

Ateinantį nedėldienį nu- 
sistatykit savo radio pri- 

Milukas,1 imtuvą ant WHDH stoties

1

L Trečiadienį, spalių 17 d., 
So. Ęostone ir CambridgeSpalių 12 d., Boston O- 

pera House, Bostono ir a- lankėsi kun. A. 
pylinkės lenkai vaidino žymus laikraštininkas ir kaip 12 valandą ir išgirsite
Moniuškos parašytą 1846 literatas iš Brooklyn, N. visą lietuviško pusvalan-
m. operą “Halką”. Svar-y. jįs atvyko čia iš Kuni- džio programą. Bus muzi-
biausioms rolėms buvo gų Vienybės Seimo pasi- kos, dainų ir visokių pra-
parsitraukę artistus, bu- tarti su Dvasios Vadais ir nešimų, 
tent, Maryla Karwowska 
ir Janush Paplawski iš 
Varšuvos. Kitoms rolėms 
buvo surinkę žymesnius 
šioje šalyje lenkus daini-

Namai ir Biznis
Retai taip atsitaiso, kad lietuviui būtų galima pirkti gerus na

mus ir biznį taip gerai.
Puikiausioje vietoje City Point, So. Bostone, tirštai apgyventa 

i klesos žmonėmis, 
ius su vėliausios ma-

ninkus. Chorą , sudarė jų Lietuviais fcr Amerikonais, geresnios darbininkų
“T Kampinis puikus namas po šešius kambaritvietiniai chorai Lira ir dog

Didelė mėsos ir grocernės krautuvė ant vieno iš geriausių karn
oje apylinkėje, už tai, kad toliau yra nuo kitų krautuvių.
Biznį Amerikonas išlaikė per 30 metų ir dabar apsirgęs senis 

Kampas būtų labai gerą ir dėl karčemos. Dėl lietuvio tai spe
ciali vieta.

LITHUANIAN AGENCY
A. IVAS

“Chopin”. Bet svarbiausią, 
kad visos operos dirigen- 
tu buvo lietuvis Vladas pard^Tvi^^į^iči^i 
Grigaitis, Philadelphia O- — ***»« «
peros Co. muzikos direk
torius. Amerikonų spau-
do. muzikos kritikai , , s., Borton, Mm..
džiaus} kreditą už operos' TeL So. Boston 0605

GRABORIUS
Jau 16 metu kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
'SOUTH BOSTON 

258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Vice-plrmininke — Ona Siaurlenė,
443 E. 7th St, So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Clunlenė, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkvay 1864-W

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

Tel. Parkway 0558AV
Iždininkė — Ona Stanluliutė,

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

1512 Golumbia Rd., So., Boston, Mase. 
Kasos Globėja — E. Janušonienė.

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

antrų utnmtnkų ktekvfrno mėnesio. 
7:30 vaL vakare, pobažnyttnčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu ražtinlnkę.

| VALENTINA MINKIENe
Duoda piano muzikos pamo- 

jkas vaikams ir suaugusiems. 
• Vartoja naujausių metodą mo- 
| kinimo. Mokina klasišką ir po- 
j prastų muzikų.

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

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

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

Prot. RaStininkas — J. Olineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,
16 AVinfleid SU So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžifinas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zalkte,
7 Winfleid St, So. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kaa tre
čia nedėldienj kiekvieno mteesio,
2 vai. po pietą, Parapijos salčj. 492 
E. 7tb SU So. Boston, Mass.

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

Tel. So. Boston 3317.

LAIVAKORČIŲ IR

INSURAN0E,

K. SIDABRO
Ofisai Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway,

Ant antrą iubą
So. Boston, Mbm.
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SHENANDOAH, PA Mokykla
Vokiečių bažnyčia stovi 

virš mainų, kurios griūva 
ir dabar yra pavojinga lai- 

. Vokiečiai

mo k y k 1 o s te, Ona Hoskinaitė. Kvie-
(high chools) duoda nepa- čiami svečiai iš jaunimo

Parapijos Bėdos
Parapijos trukšmada-' kyti pamaldas, 

riai, su neva trustisais; uždarė savo bažnyčią. Ka- 
priešakyje, pastaraisiais 
laikais labai aprimo, jau mažas ir jiems sunku nau- 
taip, kad jų net negirdėt! ią bažnyčią pastatyti ir 
Atrodo, kad žmonės visiš- užlaikyti, tai jie gavo Kar
kai nuo jų atsisuko. Aiš- dinolo žinią, kad vokiečiai 
kiai matyt, kad jie žmones 
apgaudinėjo ir kad jie pa
rapijai nieko naudingo ne- vo bažnyčią, taipgi apleido 
padarė ir nedaro. Jie vis- ir savo parapijinę mokyk- 
ką išnaudoja savo tiks 
lams.

Vienam jų susirinkime 
jš apyskaitos paaiškėjo 
kad visi, kurie tik rankas 
prie parapijos prikišo, tai 
vis pristatė apmokėjimo 
bylas. Vienas, savo auto
mobilį kelis kartus varto
damas važinėjimui į Pott- 
sville, pridavė bylą suvirs 
100 dolerių. Kitas už tele
fono vartojimą pristatęs 
bylą už 100 dolerių.

Du bažnyčios trapų ak< 
menys buvo biskį išsiliuo- 
savę ir komitetas apsiėmė 
tą pataisyti. Tą darbą bu
vo galima atlikti per ke
lias valandas. Keli komite
to nariai per tris savaites 
ren dirbo ir lipdė. Susirin
kime iš priduotų bylų pa
rapijai apmokėti, pasiro
dė, kad tas darbas kaina
vęs suvirš 100 dolerių. Už 
tuos pinigus nauji trepai 
galima buvo pabudavoti.

Bažnyčios bokšto aikštė
je buvo sudėta du dideliai 
baksai kunigo Miluko iš
leistų knygų. Trustisai tai 
užėję, kaip sako, jas išvežę

dangi vokiečių skaičius

turi jungtis su airiais.
Vokiečiams apleidus sa-

turėsime lietuvaites moky- aukštesnės 
tojas.

Gera naujiena. Visi pa- prastą progą kiekvienam, klubų. Bus žymių kalbėto- 
rapijiečiai tuomi džiaugia
si ir stengiasi kiek gali pa
laikyti.

• kuris turi daugiau kaip še- jų ir margumynų progra- 
jšioliką metų amžiaus, iš- ma. Taipgi bus naujų na- 
mokti skaityti, kalbėti ir rių įvesdinimas, 
rašyti angliškai. •

Šios pamokos yra ypa-
: tingai naudingos svetim
šaliams, nes jiems yra pro
ga sueiti su savo tautie
čiais ir kartu išmokti šios 
šalies kalbą.

- i Pamokos yra pirmadie-

• v

TRUPINĖLIAI — Pirmas šio sezono Federaci
jos Posėdis įvyks Šv. Alfonso sa
lės kambariuose tuoj po sumos, 
sekmadieni, spaliu 21 d. Kadan
gi šis susirinkimas bus labai svar
bus ir jdomus. visi nariai ir prie
temai kviečiami nuoširdžiai daly
vauti.

— 40 Valandų Atlaidai mūsų 
parapijoj jau prasidės. Prasidės, 
kad nebus, kaip kitais metais, 
vienas pamokslininkas sakydavo 
pamokslus, bet svečiai klebonai 
sakys atitinkamus pamokslus.

Žinys.
l ----------------------
NAUJI RADINIAI 

BETLIEJUI
lą. Kardinolas pranešė, 
kad vokiečių parapijinė 
mokykla, seserų namas ir J Vyčiai kas pirmadienį 
kunigų klebonija pavesti 
mūsų parapijai, Šv. Jur
gio, kunigų globoje.

Rodos, ačių Dievui, kad 
ir lietuviai turės savo pa
rapijinę mokyklą! Girdėti, 
kad klebonas ketina pada 

; ryti mokyklą ir iš buvu- į !ė ir Nemeilė” jei neklys- 
sios klebonijos; taip ir kle
bonijoje ir mokykloje vai
kai bus mokomi, o seserys 
apsigyvens dabartiniame 
jų name.

!

Šiam mokyklos metui i 
prasidėjus jau per-vėlu 
pertaisyti tvarką, tad šį
met mokykla bus vedama 
kaip ir kitais metais — tik 
lietuvių kunigų priežiūro
je. Bet kitais metais ten

t

I

ii

Vyčių Veikimai
Dėl įvairių kliūčių, vyčiu 

sekmadieninė programėlė 
nepergeriausiai pasisekė. <7 
Kalbėtojas adv. O’Hare 
pagyrė vyčius savo naujų 
kambarių įgyjimo proga n-aig antradieniais ir tre- Zemnitskienei, Gedvilienei 
ir linkėjo jiems geriausių , • -v-i • x -ą. • Lciadienio vakarais. Yra,----------------
pasekmių ateityje. , s grupes JĮJRG|(J PĄRAp|JA

ne dar neseniai Ameriko-( 
je gyvena ir mažai tesu-j 
pranta anglų kalbą. Yra' 
taipgi grupės, kurie kalbą 
supranta, bet nori ją pato-, 
bulinti. *

Tie, kurie šiomis pamo
komis įdomaujasi, yra
kviečiami užeiti į William 
Penn Evening High
School, prie 15-tos ir Mt. ° Paskui šokiai Prie 
Vemon gatvių, 7:30 vai. ?eros muzikos iki vėlumai, 
vakare, pirmadienį ar an- Jaunimas galės pasišokti, 

. tradieny spalių 29 ir 30 d. ° ! 
ar į bet kurią vakarinę bunco- 

i I

laiko šokiams savo svetai
nėje, savo naudai. Įžanga 

j 25c. Visi kviečiami atsilan
kyti ir pasilinksminti.t

Girdėti, kad vyčiai su-' 
rengs teatrėlį vardu “Mei-

tu.
------- ■ ■ - ■ y

“Halloween Night” pla 
nuojamas vyčių svetainė
je, spalių 29 d.

v •

“Piltis” aukštesnę mokyklą.
Registruojantis reikia

Šv. Petro par. piknikas 
pavyko. Žmonės linksmai 
laiką praleido. Dėkų tiems, 
kurie dirbo ir parėmė, o 
ypatingai moterims, ku
rios pagamino valgius, bū
tent : Stanislovaiti e n e i,

Moterų Są-gos 54 kuopa 
rengia vakarą “Maskara
dą, kortų lošimą ir bunco”. 
Spalių mėn. 30 d., antra
dienį, 7 vai. vakare.

Bus duodami gražūs 
“praisai” už gražiausi kos
tiumą ir už juokingiausi,

senesni pakortuoti ir 
Taipgi turėsime 

gardžių užkandžių.
Visus prašo rengimo ko-

mokėti vienas doleris, ku- rnisija i mūsų parengimą, 
ris bus grąžintas pamo- ka<^ atsilankytumėte ir pa- 
koms pasibaigus, jei moki- s_ipu°štumėte gražiais kos-
ris bus grąžintas pamo- kad atsilankytumėte ir pa

■ I

Philadelphijos vakarinės mokas.
nys reguliariai lankys pa

Detroito žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA Praspaliūs. Išpažintys bus 

| klausomos kas vakarą. Vi 
sos motinos prašomos pri- 

Kun. L. Praspalius, ku- rengti savo vaikelius atlai-

a. Juozo Naujelio kuri
nių. Kun. Masevičius pasa
kė pamokslą apie bažnyti
nes muzikos gražumą. Jis

ir sudegino Taipgi buvo ris per 4 m®nesius pavyz- dų užbaigimo, antradie- iškėlė mūsų tautos muzi- 
prie vagonų baksas baž. dingai darbavosi mūsų pa-'niui spalių 23 d., procesi- kos tėvą a .a. Naujalj kaip 
nvtinės muzikos kurią jie į’apiJ°Je» paskirtas pagel- jai. Visi parapijiečiai, y žymiausi muziką, kuris y- 
iii nusavinę. Ju toks na- b’ninku i šv- Gabrieliaus patingai moterys, turėtų ra sukūręs tiek daug baž-irgi nusavinę. Jų toks pa- i i į *7-
sielgimas užsitarnauja aš- Parapiją. Nors jis yra šv. praleisti 
triausio pasmerkimo. Juk 
žmonės knygas rašo ir lei
džia su tikslu, kad apšvie- 
tą skleistų — o Shenan-;
doah’o l 
kitų išleistas knygas nai
kina ir degina. Toks kvai
las, piktas ir laukinis jų 
pasielgimas daro didžiau-i 
šią gėdą ir pažeminimą 
mūsų visai tautai. Didžiu
ma tų raštų buvo dvasinio 
turinio: Vyskupo Valan- “ 
čiaus Žemaičių vyskupijos į 
istorija, ir kiti raštai. " H ,

Mūsų bažnyčios varpai gaį priimti.
ir vargonai dar vis uždą- auoiiai lanko šv. Petro pa
ryti. Mat, trustisai tyčia rapijos katekizacijos mo- 
uždarė — neva atkeršyda- -ykią.
mi klebonui ir vargonin-1 *
kui. Jie sako, kad vargo
nus ir varpus uždarę, nes 
buvo sugedę. Bet klebonas, 
bažnyčioje pranešė, kad 
tai netiesa, kad buvo su
taisyti, ir pareiškė, kad 
jiems buvo pasakyta, kad 1 
jeigu jie yra sugedę kle
bonas savo kaštais patai
sys, bet jie su tuo nesuti
ko.

Vaikams pamokų nedėl- 
d leninėje mokykloje baž- čioje 40 valandų atlaidai į-1 
nyčios svetainėje dar vis vyks sekmadienį, pįrma- 
neleidžia. Tas viskas gal dienį ir antradienį, spalių 
neužilgo bus išspręsta teis- 21, 22 ir 23 dd. Atlaidai 
me. Mat kaikurie parapi* prasidės iškilmingomis šv.
a • V • a a a a a aa . aa. a. — —

kuodaugiausiai 
Gabrieliaus parapijoj, bet laiko prie Švč. Sakramen- 

' jis ir mūsų parapijoje pa-<to. 
sitamaus. Kun. Praspa- ( 
liaus darbuotė Šv. Petro 

parapijos tratini Parapijoj 5™ labai ’vertl
* - - - ; PclIYlcl. |

. I Šv. Ražančiaus kalbėji
mas ir pamaldos mūsų ba
žnyčioje per visą spalių 
mėnesį įvyksta kas vaka-' 
rą. Spalių mėnesy priima- 

I mi nauji nariai į jaunes
niųjų Šv. Vardo draugiją.

i Yra įsirašę jau 28 nauji 
nariai, kurie bus iškilmin- 

Visi šie jau-

tiūmais.
Rengimo komisijoj yra 

šios sąjungietės: A. Viz- 
gaitienė, pirm. J. Medinie- 
nė„ V. Čepulioniutė, M. 
Vaičiūnaitė ir E. Mikalio- 
nienė.

Pirm. J. H. M.

Lietuvos Dukterų drau
gija po globa Motinos 
Švenčiausios rengs pirmą 
šį rudenį vakarą, banco ir 
kortavimą spalių mėn. 24 
d., trečiadienį, 7 vai. vaka
re, Šv. Jurgio parapijoje 
mokyklos svetainėje.

Malonėkite visos Lietu-
nytines muzikos. .

Malonėkite visos Lietu-
Kadangi šv. Jurgio,par. yog dukterys tą vakarą 

dalyvauti. Taipgi prašome 
ir kitų draugijų ir parapi
jiečių paremti.

Bus gera proga laimėti 
dovanas.

Rengimo Komisiją

klebonas kun. J. Čižaus- 
kas ir jo brolis muzikas p. 
Jonas Čižauskas buvo la
bai artimoje pažintyje iT 
susidraugavę su a. a. kom
pozitorium Naujaliu, tai ir 
šis bažnytinis koncertas

Spalių 21 Dieną
Sekmadienis, spalių 21 

d., yra pašvęstas misi
joms. Tą dieną viso pasau
lio katalikų bažnyčiose __________
renkamos aukos misijų pa- buvo skirtas velionį atmin- DR BONAVENTt-
laikymui. Žmonės turėtų ti. Liūdi visi su a. a. muzi-
būti duosnus, nes misijo-jku Naujaliu atsiskyrę.
nieriai pasilaiko iš to ką ________
gauna iš žmonių. j
Kun. Maseviėiu, Clevelan- *?***? sakramentą Jur-1.

ROS PAULIUKO, O. P. 
. MISIJOS

— Kun. Keidosius buvo nuvy
kęs i Girardville. Pennsvlvania, 
40- vtlandu atlaiduosna. Kun. 
Daumantas, vietos klebonas, ii 
pasikvietė dalyvauti. Kun. Bub- 
lys, Marijonas, sakė pamokslus.

— Garsusis mūsų kankinys, ne
seniai zrjžes is Sovietu pragaro 
Lietuvos ir dabar atvažiavęs i A- 
merika. Vyskupas Matulionis, 
stabtelėjo ir Baltimorėje ana sa
vaite. Važiuodamas iš Washmg- 
tono i šiaure, lis ketvirtadienio 
vakare buvo sutiktas mūsų kuni 
gu Dubinskio ir Keidošiaus prie 
gelžkelio stoties. Gerbiamasis sve
čias žadėjo netrukus vėl atvykti 
ir kiek ilgėliau pabūti.

— Kasperas Ribikauskas, gy
venas Paca Street. Spaliu 8 d., 
staiga pasimirė. Velionis turėjo 
52 metu amžiaus. Laidotuvės įvy
ko spaliu 11 diena, iš Šv. Alfon
so Bažnyčios i Holy Redeemer 
kapines.

Telefonas; Plasa 1350.

JONAS GREBL1AUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STRKET, 
BALTIMORE, MD.

Tyrinėjimai vietų, kurio
se gyveno ir veikė Kristus 
vis randa naujos apčiuo
piamos medžiagos patvir
tinančios įvairius įvykius 
iš trijų laikų. Šiomis die
nomis po Betliejaus Kris
taus gimimo bažnyčią at
kasti seni pastatai pago
niškos Romos ciesorių sta
tyti, kad sunaikintų labai 
krikščionių gerbiamą vie
tą. Tie radiniai paliudija 
istorines žinias, kurios 
mums sako, jog imperato
rius Adrianas įsakęs toje 
vietoje, kur Kristus gimė, 
pastatyti dievaičiui Ado • 
niui maldyklą.

Tikrą draugą per sielvaS 

tą pažinsi. Enniusi

Sveikinimai L.D.S.
19-tajam Seimui i

1934 m. rugsėjo 7 d.. 
Nemuno g. 26 /B, Kaunas,

------ ----- Lietuva
L. D. S. 19-tajam Seimui, 
Montello, Mass., U. S. A. 
BRANGŪS SEIMO DALYVIAI:—

Iš visos širdies sveikinu susirinkusius atstovus, 
susirūpinusius LDS. reikalais. Reiškiu tikros vilties, 
jog šio seimo nutarimai dar labiau sustiprins LDS. ir 
vertingąjį organą “Darbininką.”

Sucementavę visas gyvastingas pajėgas, nuošir
džiame sutarime su savo Vadais, garbingai dirbkite 
Bažnyčiai, Tautai ir Darbininkijai.

Jūsų
Stud. Juozas B. Laučka,

Buvęs LDS. Centro Sekretorius

204 Columbia St. 
Cambridge, Mass.
Rugsėjo 21,1934

Sveikinu vardu Federacijos Naujosios Anglijos 
Apskričio visus dalyvius ir dalyves LDS. 19-me Seime.

Trokštu Dievo palaiminimo, kad Jis leistų išmin
tingai meilėje, sąntaikoje spręsti mūsų Tautos reika
lus.

Linkiu, kad LDS. Seimas visais žvilksniais pavyk
tų, kad genkartė galėtų skaityti Lietuvių istoriją su 
pasigerėjimu.

Su aukšta pagarba
Benediktas Jakutis

Federacijos Naujos Anglijos Apskričio 
Raštininkas----------------------------- ------------------- 

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

Spalių 20 d., priims mo- Spalių 14 — 21 dd., Švento 
* Kryžiaus Ęažnyčioje, 

Chicago, UI.
iš Spalių 22 — 28 dd., Švento 

i Petro Bažnyčioje, De
troit, Mich.

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

gis Wright iš Detroit su 
Marijona Poderiute 
Charleroi, Pa. Šis vyras

de
Kun. Masevičius dalyva- ________ __ ___ __

jvo 40 vai. atlaiduose Cle- įjoję parapijoje išmoko ti Į
velando lietuvių parapijo
je. Buvo labai įspūdinga ir 
malonu matyti ir kiaušy-

kybos ir priėmė krikštą.
t

| Šv. Vardo (jaunusniųjų)
draugijos nariai kas mė-tis jaunų vyrų kaip jie
nuo, trečią sekmadienį pri- gražiai ir iškilmingai prie kauleliais lošimo vakarė

lis. parapijos auditorijoje. 
Jaunos klubo merginos pa
tarnaus ir pavaišins 
čius piragaičiais.

ima šv. Komuniją kartu altoriaus giedojo mišpa- 
su Sodalicija. Taigi šį sek- rus. Dalyvavo apie 80 jau- 
madienį, spalių 21 d., 9:15 nuolių. Clevelandiečius už 
vai. ryte bus jų giedotos j tai reikia pagirti, nes jie 
šv. mišios. Laike mišių' 
giedos vaikų choras, 
lyvaukite visi.

Da-

40 Valandų Atlaidai
Šv. Petro lietuvių bažny-

yra pavyzdys ir kitoms 
parapijoms.

Kun. Masevičius taipgi 
dalyvavo 40 vai. atlaiduo
se Šv. Jokūbo bažnyčioje 
ir Grand Rapids, Mich. pa
rapijoje.

Pasakė Pamokslą Apie 
Bažnytinę Muziką

Šv. Jurgio lietuvių par.

Spalių 24 d., įvyks Jau-emalių r/* n., jvjao jau
nimo klubo kortavimo ir Lapkr. 12 — 18 dd., Šven

to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, BĮ.

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

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

sve-

taipPereitas vakarėlis 
gerai pavyko, kad rengimo 
komisija ir šį parengimą 
nori padaryti pasekmingu. 
Komisijoje yra: M. ir A. 
Širvidai V. ir E. Malensky, 
J. Liegas ir J. Petrauskas.

I Jaunimo klubas jau pa
siskyrė dieną dėl metinės 

jiečiai su klebonu padavė mišiomis 10:45 vai. ryte, bažnyčioje įvyko bažnyti- puotos. Komisijoje yra šie: 
tuos klausimus/u byla tei- Kleb. kun. Masevičiui pa nis koncertas. Koncerto Jurgis Bražinskas, Ona 

gelbės kunigai Valaitis ir programa susidėjo vien išjGregartytė, Ona Širvydai-sman,

KIEK LIETUVOJE
AUTOVEŽIMIŲ

Centralinio statistikos 
biuro duomenimis, liepos 1 
d. Lietuvoje buvo 1.083 
lengvieji automobiliai, 273 
sunkvežimiai, 256 autobu
sai ir 983 motociklai. „

Aktyvas darbdavys; “Aš dabar 
nežinau, ar aš turėsiu pakanka
mai darbo tamstai”.

Darbo ieškąs: “O, tas vis tiek, 
kad tik mokestis būtij aptenkina- 
mas”. (“ Walthamstow Guar- 
dian”).

cai, ta žinai, kad aš laikau kat£ 
savo rankose”. (“Der Wahre Ja-« 
kob”, Berlin).

žmona: “Branguti”.
Vyras: “Taip, brangioji”.
Žmona: “Nebūk paikas, Fri-

“Pardavėjau, aš prašiau ver-| 
šio liežuvį, o tamsta atnešei man 
avies liežuvi”.

“Atsiprašau, pone, tai būvi 
“lapsus linguae” (“liežuvio 
kalbos suklupimas” (“Buen H|fl 
mor”, Madrid).
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. I Gustavo Vazos apsukru
mas, kuris buvo Švedų ne
priklausomybės atgavimo 
herojus, o taip pat kartu 
ir protestantizmo promo
torius.

Švedams tuo laiku Domi
nikonai gana daug įnešė 
šviesos, padėjo pažinti ir

OaftSitttKKlS 4

tiesas, jie Švedijoj turėjo 
11 vienuolynų su 350 vie
nuoliais. Pasaulinė dvasiš- 
kija buvo taip pat draus
minga ir ištikimai pasi- 

«6 West Broadway ------------------ South Boston, Mk šventusiai savo pareigoms.
Telephone South Boston 2680 Tauta netroško jokios re-

*-------------------------------------------------- --------------------- -formos: ji sukilo prieš pir-

8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly .......................... $4.00
Foreign yearly.............................. $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

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

D AB BININK A S

PAPIRKTAI TD “p a r’IPI^T A I” Pasikesinimą ant jų 
L AClr 1D 1 Al IK r ACIF lD 1 Al tikrosios religijos. Bet tuo-

-________ met karalius išleido, neva
Neseniai Luorde buvo dais bei šautuvais. Buvu- dėl viešosios ramybės pa- 

susirinkusi didelė meldžio- šieji karo veteranai mato laikymo ištisą eilę klastin- 
nių mnia susidariusi iš bu- visą tų agitacijų melagin- įstatymų, liečiančių net 
vašių Didžiojo Karo vete- gumą, linguoja galvomis išviršinius kulto reikalus, 
ranų melstis dėl taikos. Tą dėl karštuolių kvailios ne- kuriais ‘suchloroformavo’ 
kelionę į stebuklingą j ą žinystės, bet nieko negali visą tautą, o taip pat ir sa- 
Švenčiausios Panelės šven- padaryti. Prasitarti prieš vo dvasiškiją. Tai iš pra- 
tavietę meldžionys atliko šovinistišką patrijotizmą džių buvo daugiau schiz- 
tuo tikslu, 
dvidešimties mėtų sukaktį 
pasaulino karo pradžios,! 
Žinoma, jie tai darė ne 
tam baisiam karui pagerb
ti, bet kaip tik priešingai 
— maldauti Dievo, kad ap
saugotų žmoniją nuo pa
našių nelaimių ateityje. 
Tie veteranai yra matę vi
sus karo baisumus kaip 
jie ištikrųjų yra, o ne kaip 
juos piešia rašytojų vaiz
duotė. Dalyvavusieji kare 
kopuikiausiai žino, kad jei 
kada, tai modemiškose 
kautynėse nėra nė šešėlio 
ritieriškos dvasios. Dabar
tinis karas neturi herojų 
bei didvyrių, 
kožiauriausias ir prozaiš- pirmiausiai nuginklu o t i 
klausias kariaujančių ir raudonąją armiją, nes ji y- 
nekariaųjančių žmonių žu- ra skaitlingiausia visam 
dymas, vykdomas ne tik pasauly, tai jie atsakė; 
durklais ir šautuvais, bet 
ir nuodais ir dujomis. Gy-' 
venimas apkasuose, kur > 
kovojama ne tik su priešu, 
bet ir su žiurkėms, utė
lėms, purvais ir blakėmis, 
nieko prakilnaus, nė pa/ 
traukiančio savyje neturi. 
Taigi tie neatsakomingi 
politikieriai bei šovinistai, 
kurie jaunose kartose ug
do karingą dvasią, daro 
daug žalos tautai, mela
gingai puošdami karo bai
senybes prakilnaus patri- 
jotizmo skraiste. Jauni
mas, tikrojo karo nematęs, ■ 
tiki tiems patraukiantiems pats galėtų kariauti, 
vaizdams ir švytruoja kar-' \

kad paminėtų jiems nevalia, tai nors su- 11-a negu erezija.
sirenka pasimelsti, kad’ Greitu laiku naujoji re- 
Dievas atitolintų naują ligija pridengė tėvynės 
žmonijos katastrofą. meilės skraiste. Ji paskel- 

Taip vadinamas pacifiz- bė, kad katalikybė palaiko
mas bei agitacija už taiką gaudžius santykius su tė- 
esmėje yra prakilnus daly- vynės priešais Danais. Bu
kas, tik nevisi vienodai jį vo atkreipta prieš katali- 
išnaudoja. Yra pacifistų, kus griežtas nusistatymas 
kurie ]__ „2___________
pageidauja ir už ją agi
tuoja, bet taip pat yra pa
cifistų, kurie neva agituo
ja už taiką, bet širdyje 

j ugdo kerštą ir kraujo pra- 
I liejimą, kurį vadina prole- 
į tariato revoliucija. Štai 
; komunistai agituoja už 
valstybių nusiginklavimą.

nes tai yra Kada jiems buvo pasiūlyta
• •

•

I

v •

i

nuoširdžiai taikos|net ir Prieš kitos, kurios 
nors tautybes, o to viso re
zultatas: išstūmė visiškai 
iš Švedijos katalikybę net 
dviem šimtmečiam.

Vis tiek mūsų Išganyto
jas ŠŠv. Sakramente pasi
liko ir per šį įtūžimo mo
mentą švedų žemėje dėka 
trijų kapelionų, kurie buvo 
prie katalikiškų atstovy
bių. Bet jie negalėjo užsi
imti jokia propaganda 
netgi jėzuitų ir dominiko
nų pastangos kaip nors 
slaptai apaštalauti nedavė 
jokių teigiamų rezultatų.

Tenka pažymėti atsiver
timas Gustavo Alfonso 
dukters. Pabaigoje XVTII 
š. karaliaus troškimas bū- 

“išmintingu” valdytoju

šiukštu nuo raudonosios 
armijos, nes jos nuginkla
vimas būtų lygus išsižadė 
jimui revoliucijos laimėji 
mų.

Tai matote, koks jų pa
cifizmas: nusiginkluok tu, ti 
bet ne aš, nes mano tiks- įpareigojo Gustavą III su
las yra durti tau į pašonę, teikti katalikų tikėjimui 
o kaip aš tai padarysiu, laisvę Švedijoj ir ne t— 
jei esi apsiginklavęs?

Taigi pacifistas pacifis
tui nelygus: tikrasis paci
fistas nusiginkluoja dėl 
taikos, klastingasis gi — 
nuginkluoja tik kitą, kad

Katalikybe Švedijoj
Lietuvos draugingumo 

santykių su Švedija klau
simas domina visą mūsų 
aukštesnės sferos visuo
menę. Švedija tam yra la-| 
bai palanki ir to įrodymui 
xiet savo universitete įve
dė lietuvių kalbos katedrą. 
Manau bus įdomu jei aš 
gerb. skaitytojus supažin
dinsiu arčiau su šios 
mums bičiuliškos tautos 
dvasine kultūra, būtent, 
religija. Šiam tikslui aš

nių kunigų vos du yra šve- eiles naujomis jėgomis,! 
dai; toliau dažnas bendra- būtent auklėtis jaunų vie- 
vimas dviejų religijų, daž- nuolių - kunigų. Jie dar 
numas mišrių moteryščių, gerai prisimena viduram- 
bemaž negalimas katali- žio nuopelnus ir kultūrinę 
kiškas jaunuomenės auklė-' rolę kokią vaidino švėdi
nimas, trūkumas katalikiš-! joj dominikonai. Pavyz- 
kų knygų švedų kalba ir džiui, Petras iš Dacijos bu- 
galop visokios kliūtys ku-lvo pirmasis didysis Švedų 
rios kyla iš kalbos bei tem- rašytojas, kuris taipgi ša

lies centre įkūrė pirmąjį 
dominikonų vienuolyną.

Viduramžio studija at
kreipia daugelio švedų dė
mesį ir daro palankesniais 
katalikybei. Šventoji Bri
gita laikoma didelė šalies 
šventąja ir namai Romoj 
kur ji mirė lankomi visos 
šalies maldininkų.

Yra be to labai kilnių 
sielų, kurios pajunta pro
testantizmo tuštumą ir ei
na ieškoti tikresnio kelio 
katalikų tikėjime, jau tai 
moterystės sakrame n t o 
nesuardomybej, o dar daž
niau ieško sąžinės ramy
bės atgailos sakramente.

Galop gerb. misijonie-

peramento įvairumo. Gi jei 
dar norime padaryti įta
kos arba net ir pritraukti 
protestantus, tai šios kliu 
tys ne tik padidėja, bet 
dan kyla ir visaip naujų 
sako gerb. tėv. Th. D’Ar- 
genlieu.

Ypatingai Švedija yra la 
bai atsitolinusi nuo konti- 
nentales Europos ir visai 
yra indeferentiška visa 
tam kas joje dedasi arba 
mažai kreipianti dėmesio į 
toli nužengusią čion civili
zaciją — šitai be abejo ap 
sunkina svetimųjų įtaką. 
Protestantizmas nepapra
stai glaudžiai surištas Šve- j 
dijoj su garbingiausiais 
tautos laimėjimais, o isto rius paskutinę ir didžiau- 

“ šią viltį turi Marijoj. Jis 
| sako, kad pačioj pradžioj 
savo misijonieravimo buvo 
nepaprastai nustebint a s 
švedų ištikimu pamaldu
mu prie Panelės Švenčiau
sios. Visa tauta net iškil
mingai švenčia P. ŠŠv. Ap
reiškimo šventę.

Ta proga pasinaudoda
mas gerb. misijonierius sa
vo statomai koplyčiai pa
rinko P. ŠŠv. Apreiškimo 
vardą, kurios kertinis ak
muo buvo padėtas 9 d. ba
landžio 1934 m.

Pabaigoj gerb. misijonie- 
iius pacitavo dar keletą 
ištraukų iš švedų poemos, 
įvairių laikų; kurios pilnos 
kilnaus lyrizmo, gilaus 
jausmo ir pamaldumo prie 
Dievo Motinos Marijos, 
kas auditorijoj sukėlė di
delės simpatijos misijonie
riaus kilniems darbams ir 
tai tautai, kuriai jis visiš
kai yra pasišventęs.

Fr. Aug. Žilinskas, O. P.
Amiens, juillet 1934. 
France.

rijos vadovėliai ir dabar 
dar tebepalaiko antikata- 
likiškus prietarus.

Apaštalaujant netrūksta 
taip pat ir materialių sun
kenybių: pragyvenimas la
bai brangus, mūrininkui 
už darbo dieną tenka mo
kėti net ligi 90 litų, tai 
baisu jei prireikia ką nors 
pastatyti! O vis tik prisei
na statyti. Praeities laimė
jimai ligi šiol jau gana di
deli, o ateitis reikalauja 
dar daugiau. Yra vis tiek 
prasmės turėti gerų vilčių, 
sakė gerb. 
katalikams 
gi prancūzams. Švedai my 
Ii prancūzus ir visas loty> 
nų kilmės šalis, o šiais pa
skutiniais laikais pradėjo 
ypatingai simpatizuoti lie
tuviams. Taip sulig gerb, 
misijonieriaus žodž i a i s 
Stockholme galima turėti 
800 klausytojų auditoriją, 
kuri moka prancūziškai.

Švedai nepakenčia jokių 
kitų vienuolių kaip tik do
minikonus. Jiems tik vie
niems leista papildyti savo

i 
I

misijonierius,
— ypatingai

Geroji ir Blogoji Spauda
Lletuvlų Darbininkų Sąjungos 19-tasis Seimas nutarė skelbti nau

jų narių ir prenumeratorių vajų. Vajus prasidės gruodio 1 dieną. VUi 
L. D. S. nariai ir “Darbininko” prenumeratoriai tesiruošia darban, nes 
spaudos platinimo darbas yra kilnus. Kiekvienas katalikas yra įparei
gotas stoti spaudos platinimo darban. Mes privalome katalikiškąją 
spaudą remti ir platinti visu uolumu. O, kad dar gedaus katalikiškos 
spaudos vertę ir savo pareigas dėl jos rėmimo ir platinimo Buprastume. 
čia' spausdiname J. E. Panevėžio Vyskupo tuo klausimu rašytą Ganyto
jišką laišką.

šis laiškas rašytas spalių 30 d., 1927 m., bet jis lr šiandien ant 
tiek yra aktualus, kad kiekvienas LDS. narys, kiekvienas susiprutęsi 
lietuvis katalikas būtinai turėtų jį perskaityti ir gerai apgalvoti.

; tik 
šalies gyventojams, bet ir 
svetimtaučiams, tai rado 
ypatingo pritarimo Pran
cūzijoj ir Romoj. Roma 
paskyrė apaštališkuoju vi
karu vieną lorenieti kuni
gą tėvą Oster, kurio kan- 

K trybė ir viršgamtiška dva- 
_ ' šia laimėjo švedų prielan

kumą taip, kad jau 1784 m. 
laikė iškilmingas šv. Mi
šias akyvaizdoje viso ka
rališkojo dvaro. Pagalios 

_  ____________ 1854 m. ištrėmimas 8 šve- 
kaitoma vos 31/2’tūkšt ka- konvertitų išprovokavo 
talikų. Kokia šitos situaci- &uroPos spaudoje gyvus 
jos kilmė? Kokias sunkė- protestus “Laisvės” vardu,

Darius ir Girėnas Bus Palai
doti Tautos Panteone

milijonų gyventojų tepris-

nybes sutinka toj šalyj mi- 
sijonieriai užsiimdami a- 
paštalavimu, ir kokios vil-

kuri tuo metu buvo visa
galinti. Ir vėl Švedijai bu
vo leista atvirsti prie tik-

Itis, buvo siužetas gerb. tė- rojo tikėjimo. 1870 m. šve- 
vo T. D’Argenlieu naskai- dijoj buvo belikę vos 400 
tos katalikų, o dabar yra 4

Dėl dviejų svarbiausių tūkstančiai ^iš jų 500 ^ve- 
priežaščių visa bemaž da
bartinė Švedija masyviai 
priėmė Liuterio mokslą. Iš 

pasinaudosiu neseniai gir-1 vienos pusės nebuvimas 
dėta paskaita Amiene ger- pastoviai organizuotos ka- 
biamojo Tėvo T. D’Argen- 
heu, O. P., kuris vaizdžiai 
nušvietė tą klausimą ir ku
ris specialiai užsiima Šve
dijoje misijomis.

Didysis Skandinavijos 
pusiasalis yra ištisai pro
testantiškas, o ypatingai 
jteedija. Taip sakysim, iš 7

katalikų, o dabar yra 4

timtaučiai. Bendrai dabar
tiniu laiku kasmet įvyksta 
apie 30-35 atsivertimai iš 
viso; jų tarpe ir 3-4 pasto
riai.

Didžiausias dvasiškijos 
rūpestis išlaikyti šiuos jau 
esamus katalikus jų tikė
jime, o tam yra daug sun
kenybių: pirmiausia tai 
tikinčiųjų po visą kraštą 
išsisklaidymas, antra —

talikų bažnytinės ierarchi- 
jos, kuri nuo aštuonių šim
tų dvidešimts devintų me
tų apaštalavimo šv. Ans- 
garo iš Korbijos, vos apie 
J140 metų pastoviai įsikū
rė, tik keturiais šimtme- išsisklaidymas, antra — 
čiais pirmiau už Liuterį, trūkumas savų kunigų, 
IŠ kitos pusės daug padėjo taip sakysim iš 18 pasauli-

Ligi šiol mūsų žuvusių- tas Panteonas, kur iš Ba- 
jų didvyrių Dariaus ir Gi-!-1111—- v----------- 2X1 -- T"x-
rėno kūnai yra išbalza-’ 
muoti ir dar nepalaidoti. 
Specialus tam komitetas 
šiomis dienomis svarstė ir, 
aptarė, kur būtų tinka
miau didvyrių kūnus pa
laidoti. Ankščiau buvo ma
nyta Dariaus ir Girėno 
kūnus palaidoti jiems spe-' 
cialai Kauno kapinėse pa
statytoje koplyčioje. Ta
čiau dėl įvairių priežaščių 
dabar neišgaliht tokios 
koplyčios pastatyti, komi
tetas nutarė laikinai did
vyrių kūnus palaidoti džiulį paminklą pastatyti 
Kauno Bazilikos kryptoje. ties Kaunu ant kalno — 
Tam tikslui netrūkus bus 
padarytas stiklinis kais
tas sandariai uždarytas. Į 
jį bus sudėti išbalzamuoti 
Dariaus ir Girėno kūnai. 
Tačiau šis palaidojimas 
bus tik laikinas. Amžina ■ 
poilsio vieta didvyriams 
numatyta naujai statomos 
Prisikėlimo bažnyčios kry
ptoje. Kai ši bažnyčia bus 
pastatyta, tai kitų tautų 
pavyzdžiu, joje bus įreng-

zilikos bus pernešti ir Da
riaus bei Girėno kūnai.

Šis komitetas taip pat 
yra aptaręs ir didvyrių 
žuvimo vietos sutvarkymo 
klausimą. Tame miškelyje, 
kuriame jie žuvo, Vokieti
joje, ties Soldinu bus pas
tatytas lietuviškas ąžuoli
nis kryžius ir žuvimo vie
ta aptverta juoda cemen
tine tvorele. Šį sklypą ne
trūkus žada nupirkti Lie
tuvos valdžia.

Be to, galutinai nusista
tyta Dariui ir Girėnui di-

Linksmakalnyje, prie Lie
tuvos karo eviacijos aero
dromo. Šis paminklas bus 
trijų metrų aukščio, 50 
metrų ilgio ir 30 metrų 
pločio. Tsb.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”.—

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

Maironis.

Tęsinys
Kurie skaito blogus laikraščius gali vadintis ka

talikais, bet jie save apgaudinėja ir kitus: jų dvasia 
nebe katalikų. Kas save sistematingai maitina prie
šingais tikybai raštais, nuodija save, persisunkia tų 
laikraščių dvasia ir nedaug tereikia, kad visai nutoltų 
nuo Bažnyčios. Tarp tokio žmogaus, kurio tikybinės 
pažiūros nepastebimai sukrypo, ir kunigo, net ir kitų 
tikinčiųjų įvyksta nesusipratimų; plona katalikystės 
skraistė, kuri dengė sugedusį jo vidų, plyšta ir jis pa
sirodo toksai, kokiu jį padaro jo laikraštis: jis vardu 
teliko katalikas. Negalima žmogui, nors jis būtų at
sargus, išlaikyti nesutepto tikėjimo, jei neturės kitų 
vadovų, kaip tik blogus raštus.

♦ ♦ ♦

Nėr abejonės, kad blogų raštų skaitymas daro la
bai daug pikto skaitytojams. Napoleonas I laikraštį 
pavadino “penkta Europos galybė”. Šiandien būtų ga
lima praminti — pirmutine. Žmonių daugelis nieko ki
to neskaito, kaip tik laikraščius iš jų savinasi visą 
būdą jautimo, mąstymo, sprendimo, elgesio; mokinasi 
dalykus vertinti ar niekais laikyti, gerbti ar niekinti, 
mylėt, ar nekęsti. Sakoma, šios kartos žmonės esą 
silpnavaliai, svyruoją, be tvirtų nuomonių.

Tuo kalti laikraščiai, ypač dienraščiai; juose tilp- 
sta paskalų žinios apie politiką, katastrofas, skanda
lus, bylas, pokilius, pasilinksmininmus, be jokios ato
dairos, kiek jose yra tiesos. Skaitydamas tą žinių mi
šinį. žmogus pasidaro be tikros nuomonės: daug žino, 
į nieką nesigiliną, ima viską spręsti paviršutiniai, šne
kėti apie visa drąsiai, pilna burna, manydamas skel
biąs savo pažiūras, tuo tarpu nejučiomis kartoja, ką 
yra skaitęs laikraštyje.

Reikia pripažinti, kad tie žmonės, kurie visą sa
vąjį amželį teskaito laikraščius, ypač dienraščius, ne
moka giliau galvoti, kitaip sakant, didesnis proto dar
bas jiems nėra įprastas. Tuo tarpu kokia nors lengva 
fantazija, sensacijų vaizdas ir tolygūs dalykai labai 
greitai prigyja tokių žmonių galvose, nes čia netenka 
daug smagenų varginti.

Negali būti abejonės, kad blogų raštų skaitymas 
silpnina tikėjimą: pirmiausia žadina nepasitikėjimą 
Bažnyčios mokslu, kelia visokių abejonių, kurių bet 
kas išrišti negali; netrūkus žmogus įpuola kaskart į 
didesnį apsileidimą tikybos dalykuose, pagaliau net į 
netikėjimą. Kasdienis prityrimas duoda nemaža pa
vyzdžių.

1847 m. St. Gallene buvo nubaustas mirtimi Pet
ras Waiss’as. Prieš mirtį jis viešai taip yra pasakęs: 
“Strauss’as (bedievis) mane pražudė; pirmiau aš no
romis melsdavaus, buvau laimingas ir patenkintas. 
Bet blogos knygos, pakliuvusios man į rankas, suga
dino mane; pamažėli aš įsigijau neteisingą nuomonę, 
kad tikyba yra tiktai kunigų prasimanymas laikyti 
pažabotai liaudžiai; tokiame paklydime nepasibiaurė- 
jau net žmogžudyste”.

Dar veikiau blogų raštų skaitymas pavergia širdį, 
bukina sąžinės jautrumą. Laikraštis, norėdamas pa
tikti skaitytojams, stengiasi paduoti kuodaugiausiai 
sensacijų, kurios kutena jautulius, skelbia daugybę 
nepaprastų žinelių, aprašančių žmonių darbus, iškry
pusius iš paprastos gyvenimo vagos, biauriausiu bū
du pažeidusius dorovės pamatus, surenka įvykius 
kraujo liejimo, užmušimo, nusižudymo, paleistuvys
čių, vagysčių ir tolygių kriminalų...

♦

Tokios žinios pratina žmogų prie tų nedorybių, 
mažindamos dorovės, teisybės, pasigailėjimo jausmus, 
nekartą pastumia net į tokius darbus. Žmogaus sąžinė 
pasidaro kaip koks liūgas, kaskart labiau dvokiąs, 
kaip visokių purvų ir atmatų sąšlavynas! 1908 m. Vie
noje ant šventoriaus rastas moteriškės lavonas; šalia 
jos — nuodų bonkutė, o sijone — iškarpos iš laikraš
čių apie nusinuodijimus. O kiek ‘meilių’ šaudosi? kaip 
ir anos vasaros Palangos tragedija: vyras nušovė gy
dytoją, žmonos meilužį!

Skaistybė negalima, skaitan nedorus raštus. Vie
nas jaunikaitis, doras pavyzdys, viešėdamas svetimuo
se namuose, gavo pasiskaityti knygą. Jis ėmė skaity
ti, nejausdamas jos nuodingos įtakos. Pamatęs, esant 
joje riebių vietų ir begėdiškų vaizdų, išsyk metė ją; 
skaitęs. Bet, kaip matai, pasidavė pagundai bent vie
tomis paskaityti... Pagaliau perskaitė visą knygą sy
kį, antrą, trečią...

Bus daugiau
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ALKOLIZMĄ

(Pabaiga)
Rūpindamasis patiekti 

tinkamų veikimo formų 
bei priemonių, studentų 
abstinentų sąjungai, prieš- 
alkolinio veikimo centras 
panaudojo naujų priemo
nių; ėmė leisti prišalkoli- 
nę literatūrą ir laikyti 
santykius su užsieniu. Šis 
priešalkolinės literatūros
leidimas yra kaip tik stip-j 
riausias ir svarbiausias 
abstinentų sąjungos dar
bas. Tris kart metuose lei
džiamas laikraštis “Alko- 
lio Klausimas”, kurio tiks
las yra moksliškai ištyri-

alkolizmo nelaimių tyrinė
jimų paskaitų. Komisijoj 
kartu dirba profesoriai su 
studentais ir šiaip jau ži
nomais alkolio klausimo 
specialistais.

Antas

Štai turime prieš akis 
sektiną pavyzdį, iš kurio 
Amerikos lietuviai gali 
daug ko išmokti. Blaivi
ninkų skaičius per pasta
ruosius metus atjaučia žy
mų puolimą ir blaivybės 
idėja dabar jau netekusi 
tos svarbos, kurią pirmiau 
turėjo. Įsižiūrėję giliau, 
kaip ir kituose nepasiseki
mų pavyzdžiuose, pamaty
sime, jog priežastis tame, 
kad nesirūpina jaunimą į-

nėti alkolio klausimą ir šių • traukti į šį veikimą. Senie- 
tyrinėjimų vaisius supran- ji vadai ir talkininkai nyk- 
tamai išaiškinti įvairiems sta, . o jeigu nėra kas jų 
gyvenimo sluoksnių žmo-! vietas užimtų, tuomet ne- 
nėms. Leidžiama dar ir ke
letą kitų laikraščių, k. a.,1 
“Abstinentas Studentas”, 
“Studento Kepurė” ir kiti, 
kuriuose atvaizduojama 
priešalkolinio ve i k i m o 
svarbumas ir tuo pačiu 
teikiama įvairūs būdai bei 
priemonės šį veikimą sėk
mingai ir plačiai vykdyti. 
Paskutiniaisiais met a i s, 
Abstinentų Sąjunga daro 
bandymus vienam ar ki
tam universitete įvesti

nuostabu, kad pradėtas 
darbas ant vietos suklum
pa. Pirmutinė ir svarbiau
sia kiekvienos organizaci
jos pareiga turi būti — į- 
traukti į savo darbuotojų 
skaičių jaunimą, idant vi- 

isuomet rastųsi “rezervų”, 
kurie toliau tęstų pradėtus 
Bažnyčios ir tautos gero
vei darbus. Kiekvienam 
blaivininkui turėtų rūpėti, 
kad blaivybės talkininkų 
skaičius kaskart augtų ir 

priešaikolinio mokymo ir plačiau vystytųsi.

A. L. R. K. Piln. Blaivinin- Rugpiūčio 3, 25 kp. 
kų Centro Iždininkės Ats-Worcester, Mass. na- 
kaita, išduota Blaivininku rių mokesčiai........... $7.50
Seime, Rugpiūčio 26 d.: 

Įeigos 
1933 m.
Rugsėjo 17 d., 7 kp. 

Cambridge, Mass na
rių mokestis ...........  $5.00

Rugsėjo 17 d., 49 kp.
So. Boston, Mass. na
rių mokestis .....   $2.50

Rugsėjo 17 d., 49 kp.
So. Boston, Mass. au
ka ..................................$5.00

Įeigų 1934 m., .... $18.50
Įeigų 1933 m...... $72.17

Balansas prieš sei
mą ....... ....................

Įeigų 1933-34 m. $90.67
Išlaidos
1934 m.

Spalių 26 d. kun. 
Juškaičiui, Blav. Sky
riaus Redaktoriui al
ga, ............................ $50.00

1934 m.
Balandžio mėn. — 

Bankai už čekius ir 
“statements” ............ $1.00

Įeigų 1933 m......... $72.17
1934 m.

Rugpiūčio 3 d. 1 kp.
Waterbury, Conn, na
rių mokesčiai ....... $5.50

Rugpiūčio 3, 24 kp.
Athol, Mass. narių
mokesčiai ............... $5.50.

Išlaidų 1933-34 m. $51.00
Įeigų 1^34-34 m. $90.67

Išlaidų 1933-34 m. $51.00

Balansas prieš sei
mą Rugpiūčio 26, .... $39.67 

O. Sidabriene 
Blav. Sus-ymo Centr. Ižd.

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

Jeigu piktoji dvasia gun
do žmones ir jie jos klau
sydami pildo nuodėmes ir 
ardo Dievo nustatytą 
tvarką, tai tas dar nereiš
kia, kad piktoji dvasia ir 
žmonės yra už Dievą ga
lingesni ir gudresni. Taigi 
matote kokis kvailas atro
do bedievių protavimas.

Kitas gal pasakys, kad 
Dievas galėtų neleisti vel
niui žmogų gundyti ir pa
daryti taip, kad žmogus 
negalėtų nusidėti. Galėtų,

beabejonės, bet tada jau 
žmogus nebeturėtų laisvos 
valios. Artistui yra daug 
lengviau nupiešti naują 
paveikslą, negu sudarkytą 
pataisyti. Nebepataisomą 
paveikslą artistas numeta 
ugnin ir sudegina. Taipgi 
ir Dievui sutverti žmogų 
buvo tik žaislas, bet patai* 
syti jo sugadintą prigimtį 
buvo kur kas sunkiau. Nu
sidėjusiam žmogui, Dievas 
siunčia per jo sąžinę per
sergėjimus, liepdamas pa-

J. E. Vyskupas T. Matu
lionis kalbėjo virš dvi va- 
landi. Savo kalboje išdėstė 
tikinčiųjų padėtį dabarti
nėje Rusijoje, darbininkų 
ir valstiečių gyvenimą. Ti
kinčiųjų padėtis nepaken
čiama. Areštuojama neži
nia už ką, ieškoma prieka
bių, kad tik nugrūsti į ka
lėjimą. Jau sykį patekus į 
kalėjimą, sunku tikėtis ka
da nors išeiti. Nuolatiniai 
tardymai naktimis tęsiasi 
net kartais per porą metų, 
ir tik paskui ateina teismo 
ištarmė, kurio kaltinama
sis niekados nemato, kad 
esi nuspręstas ilgiems me
tams kalėti. Kalėjimo mai
stu vos galima nuo bado 
apsiginti. Du svarai "duo
nos į dieną, ryte ir vakare 
šilto vandens puodukas, o 
pietums dvokiančios sriu
bos su riebalais ir retkar
čiais mėsos, bet tik arklie
nos. Prie to reikia sunkus 
darbas dirbti: girioje me
džius leisti ir juos vilkti 
mylią kelio į vietą, malkas 
kirsti, pelkėse kelius ties
ti, akmenis nešioti ir šiaip 
visokius darbus dirbti, o 
jeigu tam tikrą kiekį dar
bo nepadirbsi, ta! arba da
lelę tik valgio gausi arba 
visai jo negausi. Kaliniai 
prastai maitinami, sunkiai! 
dirbdami ir nesanitariai1 '■___________________ ;

Į 
sitaisyti, jeigu žmogus tų 
persergėjimų klauso gerai, 
jeigu ne, tai tokis žmogus 
pasirodo jau . nebepataiso
mas. Su tokiu žmogum ir 
Dievas pasielgs taip, kaip 
pasielgia artistas su nepa
taisomu paveikslu, įmes jį 
ugnin.

Šv. Rašte yra parašyta, 
kad Dievas per šešias die
nas sutvėręs pasaulį ir 
žmogų, septintoje ilsėjosi. 
Taipgi ir Kristus atlikęs 
sunkų žmogaus atpirkimo 
darbą septintoje dienoje 
ilsėjos. Tad šiuomi sykiu 
pakalbėsime apie Kristaus 
ilsėjimą gulėjimą karste 
ir nužengimą pragaran.

“Kada Viešpats mūsų 
Jėzus Kristus mirė ant 
kryžiaus tarp dviejų gal
važudžių — “štai sako E- 
vangelijos, bažnyčios už
danga perplyšo į dvi dali 
nuo viršaus iki apačios, 
žemė sudrebėjo, uolos per
skilo, atsivėrė karstai ir 
daug Šventųjų kūnų, ku
rie buvo užmigę atsikėlė.., 
Šimtininkas gi ir kurie 
buvo su juomi saugodami 
Jėzų, išvydę žemės drebė
jimą ir tai, kas atsitiko, 
labai nusigando, sakyda 
mi: Tikrai tasai buvo Die
vo Sūnus.” (Mat. XXVII, 
51—54.). “Ir visa minia 
tų, kurie draug buvo prie 
to reginio, ir matė kas pa
sidarė, grįžo mušdamiesi į 
krutinės.” (Luk. 23-48). 
Taip žydai vieni paskui 
kitus išbėgiojo nuo Kalva
rijos kalno. Po kryžium 
pasiliko tik kareiviai, ku
rie turėjo saugoti nukry
žiuotuosius, ir dievobai
mingos moteris, kurioms 
rūpėjo kur kas palaidos 
Kristaus kūną”,

dalykus kalbėjo, kad žmo-j Babicko sesuo Unė 
neapervisą laiką nei ne- Graįįįunienė šiomis dieno-1 
pasijudino. Tik užbaigus mis atvcfe 0^0^ ga. 
atsiduso ir issiskirste. Na, lerijai d b ių me. 
u-ką daugiau darysi? Rev nišk do Jos y^i
kia tik melstis sulig vys- daugiauaiai persų, prancū- 
kupo prašymo kad Dievaž;zu ir kitų kraštų meninin- 
atmainytų tą žmonių ne- k‘ kūriniai. Tačiau tai ne-| 
laimę. i originalūs darbai, bet ko-

Pirmadienio ryte, kun. pijos, tų geniališkų pavei-

gyvendami gauna visokias 
ligas ir šimtai jų miršta. 
Tą viską turėjo pergyven
ti patsai J. E. Vyskupas, 
ir būtų žuvęs kalėjime’ Pirmadienio ryte, kun. pijos, tų geniališkų pavei- 
kartu su kitais,' jeigu Lie- K. A. Vasys nulydėjo J. E. kslų, kurie šiandien randa* 
tuvos vyriausybė nebūtų Vyskupą į miesto rotušę, mi tik garsiame Liuvro 
jo išmainiusi į Lietuvoje kur Worcesterio majoras muziejuje. Tos kopijos vi- 

viešai patiko vyskupą, šame pasaulyje laikomos 
miesto vardu pasveikino > vienos geriausiųjų ir ma- 
ir įteikė miesto auksinį: 
raktą. Laikraščių reporte- 

Jriai nuėmė paveikslus ir 
pragyvenimo, ir visur garsino vyskupo 

stokos produktų, darbiniu- vardą, kaip žymaus žmo- 
kas neuždirba ganėtinai gaus ir kankinio už tiky-i 
tinkamam ] 
b valstiečiai visoje daugu
moje badauja. Užtat daž
nai matosi žmonių nuo ba
do suliesėjusių, išpurpusių 
ir visokių ligų apgniaužtų.
Prie ko prieis šiandieninė 
Rusija tai tik vienas Die
vas težino. Tai “rojus”, ro
jus tik bolševikų vadams, 
c ne darbininkams ir abel- 
nai visiems žmonėms.

J. E. Vyskupas nors il
gai, bet taip žingeidžiai ir 
apie tokius nepaprastus metus!

w - U

buvusius bolševikų kali
nius.

Darbininkų ir valstiečių 
padėtis Sovietuose nepa
prastai sunki. Sulig bran
gumo pragyvenimo, i_

žai skiriasi nuo pačių ori
ginalų.

pragyvenimui,
J. E. Vyskupo atsilanky

mas pasiliks giliai worces- 
teriečių širdyse. Jo malo
nus demokratinis elgima
sis visus traukė. Pirmą 
kartą su juo susėjus jau
tiesi lyg seną pažįstamą 
draugą sutikęs. Jo gyveni
mo sunkus patyrimai riša 
tiesiog su visais žmonė
mis. Tai nepaprastai my
linti žmones širdis. Dieve 
laikyk jį mums ilgiausius 

K. A. ____ i

_ ______________ ______ 1

— Ligi šios vasaros Klai
pėdoje stovėjo vokiškų pa
minklų biustai. Tačiau da
bartinis Klaipėdos miesto 
burmistras Simonaitis įsa
kė tuos paminklus, kaip 
nesuderinamus su lietuvių 
tautos dvasia, nugriauti. 
Tas ir buvo padaryta. 
Klaipėdos mieste lietuvių 
veikėjų biustus. Pirmiau
siai manoma pastatyti di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių, Basanavičiaus, Kudir
kos, Maironio ir Smetonos 
biustus. Vadinasi, vietoje 
vokiškų — lietuviški pa
minklai.

(Bus Daugiau)

KAIP LIETUVOS ŪKI
NINKAI GRAŽINS 1929 
M. NEDERLIAUS PAS

KOLĄ

Kaip atmename, 1929 m. 
šiaurės Lietuvą ištiko di
delis nederlius. Nelaimin
guosius ūkninkus gelbėti 
tada suskato netik Lietu
vos visuomenė, bet ir vy-{ 
riausybė. Gausios auko iš 
visų Lietuvos kampelių 
plaukė nederliaus palies 
tiems ūkininkams. Lietu 
vos valdžia nukentėju

- 
derliaus paskolą, valdžia 
už rugių centnerį skaito 
15 litų. * Tsb.

I
I
I
I

i
i

ĮVAIRIOS ŽINIOS

—Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užsienių reikalų mi- 
nisteriai per Tautų Sąjun
gos posėdžius Ženevoje, 
susitarė sušaukti savo pir
mąją konferenciją lapkri
čio mėnesį Estijos sostinė
je Taline. Tai bus pirmoji 
Pabaltijo valstybių užsie
nių reikalų ministerių kon- Į 
ferencija pasirašius Pa 
baltijo paktą.

— Klaipėdos krašto prieš
valstybinių gaivalų byloje 
kaltinamasis aktas jau 
baigtas rašyti. Jis sudaro 
apie pusšešto šimto maši 
nėle rašytų puslapių. Šis 
didelės reikšmės turintis 
kaltinamasis aktas yra 
spausdinamas spaustuvė
je. Tai vertingos medžia
gos labai reta knyga, ku-

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos
___________________________ -

i

B.

ri atidarys akis Europos 
politikos vyrams ir paro
dys tikrąjį Klaipėdoj 
priešvalstybinių gaivalų 
veidą.

t

— Lietuvoje be Klaipėdos 
krašto, yra 26 viešosios e- 
Jektros stotys. Tiktai 3 di- 
desnieji Lietuvos miestai 
elektros stočių dar neturi. 
Pusę šių stočių laiko savi* 
valdybės, o kitą pusę pri- 
vatus asmenys. Tačiau vi
sos savivaldybės ryžtasi ia 
privačių savininkų, kurių 
nemažas skaičius yra sve- 
timtaučiai, elektros stotis 
atpirkti, nes jos yra labai 
pelningos.

— Vilniaus krašte pradė
jo plisti skarlatina ir kitos 
užkrečiamosios ligos. Im
damiesi apsaugos priemo
nių, atitinkamai Lietuvos 
organai mano dezenfekuo- 
ti tas pademarklinijo vie
tas. per kitrias lengviau
siai užkrečiamosios ligos 
iš okupuotosios Lietuvos 
gali persimesti i nepriklau
somąją Lietuvą.

— Kauno — Klaipėdos 
plento statyba dabartiniu 
laiku eina tarp Kauno ir, 
Babtų ir tarp Viduklės ge
ležinkelių stoties ir Ne
makščių. Šie darbai kaš- 
tuos apie 200.000 litų. Ki
tais metais plentas bus tę
siamas toliau. Visas plen
tas kaštuos apie 5 milijo
nus litų. Stengiamąsi šį 
plentą pastatyti kuo grei
čiausiai.

Tsb.

i 

I 
siems davė pinigines pa-, 
šalpas ir iš esamų sandėli:] 
grūdus, pavasario sėjai.

Dabar jau atėjo termi
nas suteiktą valdžios pas
kolą grąžinti. Šį rudenį; 
tenka grąžinti jau trečią 
tos paskolos dali. Pirmas Į 
dvi dalis reikėjo grąžinti 
pinigais. Gi paskutiniąsias 
dalis, esant pinigų trūku
mui, valdžia sutiko priim
ti grūdais.

Dėl blogo javų derliaus, 
daugelis ūkininkų turėtos 
pernai grąžinti paskolos 
dalies dar nesugrąžino. 
Dabar nusistatyta, kad 
kas pernai negrąžino ant
rosios paskolos dalies, ga
li dabar ją grąžinti grū
dais, drauge su trečiąja 
dalimi. Žinoma, nevisi Lie
tuvos ūkininkai dabar į- 
stengia visą paskolą grą
žinti. Sunkiau įstengian
tieji kreipiasi i valdžią iri 
ši sutinka, kad paskolos 
dalis būtų pratęsta dar ke- 
leriems metams. Nelaimių 
ištiktiems ūkininkams, y- 
pač tokiemsą kuriuos šią 
vasarą palietė audros ir 
ledai, visa skola yra dova
nojama.

Už tą 1929 m. paskolą 
šiemet bus priimami ru- i 
giai, avižos, sėmenys, kvie
čiai ir .vykiai. Grūdai bus 
priiminėjami žymiai aukš
tesnėmis kainomis, negu kalėjimo, 
dabar moka Lietuvos rm- ------------
koše, pavyzdžiui; rugių — šią vasarą Amerikos 
centneris dabar kaštuoja) lietuvių kolonijas lankiu- 
9 litus, o priimdama ne šio Lietuvos rašytojo Pet-

— Užsienių laikraščiai, 
rašydami apie Klaipėdos 
krašto vokietininkų prieš
valstybinį veikimą, drą
siai pasisako, kad jis buvo 
vedamas su Hitlerio žinia. 
Esą, Hitleris Klaipėdos 
krašte norėjo suorganizuo
ti tuos pačius įvykius, ku
rie buvo Vienoje liepos pa
baigoje.

. ■ - .. •

URATE RADO ŽMOGŲ

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

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Spalių 8 iki 21, — 614 
W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa.
Spalių 22 iki 28, — Je- 

įzuit Novitiate, Wernersvi- 
jlle, Pa.

Spalių 28 iki lapkričio 4 
d.. 207 York St., Brook
lyn, N. Y. f

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

Lapkričio 12 — 25 d. d., 
259 N. 5th St., Brooklyrų 
N. Y. ‘ f

I

— Rumšiškių valsčiuje, Į 
Davainonių kaime, šiomis 
dienomis policija rado ur
ve pasislėpusį žmogų. Pa
sirodo, kad tai yra to kai/ 
mo gyventojas Jonas Pū
ras 35 metų amžiaus. Šis 
15 metų atkalėjęs žmogus, 
slėpdamasis nuo kariuo
menės, urvan įlindo jau 

,1919 metais. Nuo to laiko 
ligi šiol jis nematė saulės 
šviesos ir užmiršo, kaip 
dabar pasaulis atrodo. De
zertyras atrodo labai iš- 
blogęs, išblyškęs, apaugęs 
plaukais, veidas geltonos 
spalvos, mažai kalbantis. 
Jis pats sako, kad jam nu 
sibodo savanoriškas kalė
jimas ir todėl jis pats dau-1 
giau jame jau būtų nesė
dėjęs. Dabar Pūrą yra a- 
reštavę ir jis laukia antro

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalitj 21 d., 6:30
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 21 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ic 
užsimokėti} duokles. Parodykim^ 
gražų pavyzdį kitiems.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimai 

įvyks sekmadienį, spalių 2]j 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimieroj 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šioj 
kilnios organizacijos.

-------------- v 
""ESTVILLE, ILL.

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

iŠ

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 21 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir-sęvo drau
gus (es) prirašyti.

PROVIDENOE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį spalių 21,

J
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvykj 
sekmadienį, spalių 28 dieną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vienį 
naują atsivestų prirašyti prie mū
sų brangios organizacijos.
Profesionalai, biznieriai, pramoninkaU 

kurie skelbiasi -Darbininke” tikrai 
verti skaitytoją paramos.

Visi garainkitės “Darbininke”.
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MONTELLO, MASS.
Suvažiavimo pradžia 1-

praleisime. Svetainė graži ivis^ susidėję užprašė
ir erdvi.

E. d.

>

!

V •

V •

Už 300.
Už 500

Už 1000
Už 1500
Už 2000

$2.75
$3.25
$4.50
$6.00 
.$7.75

I
I

ir su p. Petraičiu.atsisvei
kinti.

Rap.

Vyčių Kuopos Šokiai
Penktadieni, spalių 26 zacijos gerovės. Malonėsi- 

d., Norvvood Junior High te patiekti raportus iš kp.

Visos Naujosios Angli- 
atvykęs į jos jaunimas kviečiamas 

Užtik r i n a m,

artistinės pajėgos,

“Kaip sau norit, bet

i vx.av .viAVM nors pas-
lepsnelį. Tai antra tikra, IkaiP ui: Petras Petraitis,

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

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

Gyvenimo vietą: 
32 Wainut Avė.

Tel. Nonvood 1020

mo, smagenų ir sarmatos 
žmonėmis, kaip “Keleivio” 
“Vienas dalyvių” bendrą 
darbą dirbti, tai anot lie
tuvių patarlės, taip, kaip
su velniu obuoliauti: nei j 
obuolių negausi ir kašelę S. P. Kneižis. 
prarasi.”

Parko Vadovybe
Mokytojas: “Kaip galima ki

taip pavadinti bičiuli?”
Mokiniai: T??????'???? '

Mokytojas: Gerai, kaip jūs va

dinate asmenį, kuris visą ką pa

darė jums ir niekumet nieko ne

nori?”

Fricas: “Kvailiu”. (“Die Mus
kate ”, Wien).

Kalbėjo kun. P. M. Ju- 
“Kaip sau norit, bet ši- ras, Kunigų Vienybės Se-

Gros Roy Ellis portą iš LDS. Seimo.
i Kviečia apskričio Valdy? 
ba:

Pirm. J. Mančiūnas
Rašt. B. Mičiunienė.

Keturiolikta Devintoji 
Spalių 

Antradienį, spalių 9 d.,

Ateinantį sekmadienį, 
spalių 21 d., 7 vai. vakare, 
Šv. Roko parapijos svetai
nėje įvyksta koncertas.

neišgelbėjo. Po keturių sa
vaičių sirgimo, jis mirė 
spalių 6 d., aprūpintas šv.j 
Sakramentais . . į

I

NORWOOD, MASS.

i Visos kuopos kviečiamos 
suvažiavime; 

prisiunčiant skaitlingai at
stovų, bei patiekiant nau
dingų įnešimų, dėl organi-

Penktadiehis. Spaliu 19 d., 1934. DARBININKAS

|KAS girdėti, lietuvių 
KOLONIJOSE

-■J-!—

Keleivis” ir Jo Šalininkai 
Pasijuto “Sugriešiję”

rieniavęs kunigas nuėjo Panašiai ir mes užbaigsi 
?avo tiesiogines pareigas me: 
atlikinėti ir jau kitą kar- su tokios sąžinės, teisingu-

Brocktono apylinkės lie- ką darbą, tapsi geru ir tik- 
tuviai farmeriai sumanė ru socialistu.” Užgirdęs 
susiorganizuoti. Organiza- tokį mokslą, ‘grinoris’ pa- 
vimosi tikslas gražus ir ai- manė, kad tai tik vieno pa
skųs, tai bendras, sutarti- mišelio kalba, bet pagyve
nąs darbas už skaistesni nes pamatė, kad tai gero 
rj^tojų kovoje su ūkininką- kos suklaidintų žmonių 
vimo sunkenybėmis. Su-' 
manyto jai žinojo, kad f ar-

• • • • • V • •menai — -------------------
ir nusistatymo žmonės. Jie 
buvo vistik pilni vilties, 
kad tie skirtumai nesuda
rys keblumų darbe ir ne
apsunkins siekti užbriež- 
tojo tikslo. Bet darbo pati 
pradžia jau rodo, kad jų 
vilties pamatai labai silp- riant: “Praeitame “Kelei- 
ni. Ir tikrai begalo sunku, vio” numery buvo gražiai 
jei abelnai galima, dirbti aprašytas”. Už kelių dienų 
bendrą darbą su nesąži- “Keleivis” pasijuto skau- 
ningais ir liguisto nusista- džiai prasižengęs prieš 
tymo žmonėmis. ' savo “prakilnius”, New

Apie 18 metų jau prabė- Yorko dėdės išaiškintus!

tą parkan nebegrįžo. Kitas 
j kunigas toje dienoje visai 
parke nebuvo. Tai vienas 
jų “teisingumas”.

2. Kam kunigui primesti 
policininką? Kunigas Ram
dančių parką neverčia 
samdyti tą ar kitą polici
ninką ir jam tiek ar dau- 

'giau mokėti. Nedrąsiai, 
tiesa, “Keleivis” čia kan- 

Idžioja sakydamas: “Ar jis 
(t. y. policininkas) pakėlė 
kainą pats, ar kunigo įmo- 
kytas, tikrai nesužinota”.

" Bet kad ir nesužinota, o 
socialistiškas “zokonas”

aiškiai išrodinėjo lietu
viams padarytą skriaudą, 
smurtu pagrobiant Lietu- 

! vos sostinę Vilnių ir vil
niečių lietuvių vargus ir 
kančias. Ragino lietuvius 
būti pasiryžusiais vaduo
ti Vilniaus kraštą.

L. D. S.
Connecticut Apskričio 

kuopoms

Pranešu LDS. Connecti- 
Vedėju buvo kleb. kun. cut apskričio kuopoms, 

kad metinis suvažiavimas 
Pertraukoje pardavinėta įvyks 25 d. lapkričio 1934 

Vilniaus pasai ir ženkle- m. New Britam, Conn., šv. 
lia.i. Andriejaus parapijos salė

Liūdi velionio tėveliai, 
brolelis ir sesutė; taip pat 
liūdi ir visi kaimynai lie
tuviai. Liko tėveliai, bro
lis Julius ir sesuo Ona.

Lai gerasis Dievulis jau
nam Praneliui suteikia vie» 
tą amžinoje karalystėje. 
“Darbininko” Skaitytojas

grupės “išpažinimas”.
... Tos pačios rūšies moks- vistiek reikalauja"krims- Dainuos Naujosios Angli- 

I yra Įvairių pažiūrų Įas, tik kitais sodžiais, pa- kllnigįpnng -- -

Andriejaus parapijos salė
je. kampas Stanley ir 

Spalių 14 d., šv. Jurgio Church gatvių.
lietuvių bažnyčioje mote’ 
rystės Sakramentą priėmė mą vai. po pietų.
p. Sofija Dargvainytė su'
p. F. Herman iš Stough- dalyvauti 
ton.

kartotas “Keleivio” : 
metų 41 num. Minėti far-- 
meriai Romuvos parke, 
rugsėjo 30 d., surengė pik
niką. Piknikas jiems pavy
ko ir tas piknikas, paties 
“Keleivio” žodžiais ta-

kad ir tikrai nesužinota, buv?s šv- Roko Par- var“ •v —• •
teisybe. i

3. Romuvos Parką išnuo- populerus dainininkas pa- | Lietuvos Vyčių 27 kuopos progos išgirsti atstovo ra 
muojantieji užsimoka už ufks programą dar negir- šokiai. r— --- t na c-z.;—
parką jo prižiūrėtojui, o dėtų dainų; p. Lawrence and his Society orkestras, 
už įvairios rūšies ‘laisnius’, ^-Pgar, lietuviams žinomas šokiai prasidės 8 vai. va- 
taksas užsimoka atskira.! muzikas, šiame koncerte kare ir tęsis iki 12 vai. vi-

---- parodys savo aukštai išla- dunakčio.
vintą pianu muzikos tekni-
čą; neseniai 
Naująją Angliją Rapolas dalyvauti. 
Juška, buvęs operos artis- kad visi linksmai laiką 
tas-dainininkas, savo ne-

goninkas, atsižymėjęs ir School auditoriume įvyks darbuotes. Taipgi turėsime 
—.......................... ——--------------

I

tam kam priklauso. Tokios 
parko sąlygos visiems, to
kios buvo ir farmeriams. 
Farmeriai patys ieškojo 
laisnių savo piknikui lais- 
nių įstaigoje. Paklauskite

JOHN W. HAIGIS KAN
DIDATAS Į LEIT. GU

BERNATORIŲ

štuolio, susirinko į šerme
nis ir atkalbėjo bendrai šv. 
rąžančių už jo vėlę. Be to, 

““ šv. 
mišias. Spalių 8 d., 7 vai. 

ąį vakare, atėjo, airių par.
{kunigas O’Neal irgi atkal
bėjo rąžančių.

Spalių 9 d., 9 vai. ryte a. 
.. . , , . a. Pranuko kūnas nuveŽ-

Darbmmke jau buvo į.ag į aįfįų šv. Mykolo baž- 
rasyta, kad jaunuolis Pra- nyčią> kur atiaikyta gedu- 
nas Aukštuolis staiga su- jjngOS šv. mišios ir iš baž- 
sirgo ir buvo nuvežtas Ii- nyčiog nuvežtas kūnas į 
gonmen, kur jam padary- tQg parapįjos kapines. Lai
tą operacija^ Operacija jj (jotuvėse dalyvavo daug 

jaunimo . ir suaugusiųjų, 
nes jis buvo visų mylimas 
jaunuolis.

A. a. Pranas Aukštuolis 
Spalių 7 d. iš ligoninės buvo pačioje jaunystėje, -- _ _ . — . .. —. . v • FTX. “

go, kaip teko girdėti New socialistiškos doros dės-L“ - os jie patys paprastai įspūdingu balsu 
York’e dviejų lietuvių pa- nius. Mat, pirm gražiai ap- jums k j5e ten žavės klausytojus; šv. Ro-
-----.u-------  a.„._---------------------------------... girdėjo. Parko prižiūrėto- ko Parapijos choras išpil-

jai jiems pagelbėjo lais- žymią programos dalį; 
nius gauti. Už tai gavo i'ranklin vyrų choras, pir- 
New Yorko dėdės nurody- kartą pasirodęs LDS. 
tą užmokėsnį. Kad už lais- šeiminiame koncerte ir su- 
nius užmokesnis neina a.{ žavėjęs klausytojus ir šį 
not “džentelm o n i š k o” j kartą pasirodys su nauju f 
“Keleivio” išsireiškimo “į 
kiaurą kunigo maišą” apie 
tai “Keleivis” gerai žino, 
bet kad ir žino, o prie pro
gos ar be progos kunigie- 
nos paragauti nori, nes 
gardu tai gardu. Reikia 
kunigui krimstelt ir čia.
Toliau: pikniko rengėjai limą kitą valstybę. Taigi parvežtas jo kūnas pas tė- tik 21 metų amžiaus. Turė- 
pirko parapijos vartoja-[visi ateikime išgirsti mūsų vėlius. Kaimynai sužinoję jo gerą darbą ir tėveliaius 
mus “barčekius”. Vienas išeivijos žymių dainininkų apie mirtį a. a. Prano Auk buvo didžiausia parama, 
dalyvių” Keleivyje taip ‘ ~ ......
matematiškai aprokavo, 
kad buk barčekiij piknike 

Bet pasitaiko, kad štai- nigą ir “jo šalininkus” tai suvartota ne už vieną ir 
giai iš kur atsiradęs kuni- štai kokį “teisingumą” iš- ne už du centų, bet tik “už 

pusantro cento”. “Kelei- 
Bet8 valandą, kuomet'vis” kunigui prikiša: “ku- 

Ištrauktas iš van- piknikas buvo geriausia- nigui

sikalbėjimą. Atvažiavęs iš rašant užsimiršta, kad 
Lietuvos “grinoris” katali- piknikas įvyko Katalikų 
kas, besikalbėdamas su se- Bažnyčios nuosavybėj Ro- 
liiau jau Amerikoje apsi- muvos parke. Ar gi ne bai- 
gyvenusiu savo dėde sočia- sus prasižengimas, minint 
listu, klausia: “' 
reikia, 
cialistu ?” 
atsako dėdė. “Tai kas tas jus 
susipratimas?” 
šia “grinoris”. “;
mas, tai žinojimas, kaip kia taisyti, 
reikia kovot su krauge-čiame “Keleivio” 
riais darbininkų priešais. sakoma: 
Geriau aš tau paaiškinsiu MAS (mano pabraukta) 
“priklodu”: Daleiski m e, reikalauja pasakyti keletą 
kad tu mažame laively kur žodžių apie Romuvos Par- 
ant upės ar ežero sau žu.- ką...”
vau ji; štai netikėtai laive- Prižado neišlaikė: apie 
lis apvirsta ir tau viena iš- Romuvos Parką nei žode- 
eitis belieka, tai prigerti. neparašė, užtai apie ku-

Tai ko gi katalikų nuosavybės var- Į 
kad būti geru so- dą, apseiti neapšmeižus ar 

“Susipratimo”, bent nors gerai neiškolio- i 
kunigų ar tikybos, 

vėl klau- Taip, prasižengimas nedo- 
Susiprati- vanotinas ir jį būtinai rei- 

^a, įr sekan- 
numery 

“... TEISINGU-

repertuaru.
Choram vadovaus art. 

Petras Petraitis.
Šis koncertas bus tai p. 

Petro Petraičio atsisveiki- Į 
nimo su monteliečiais ir 
visais Naujos Anglijos lie
tuviais. Jis išvyksta į to-

gas, puola į vandenį su vi- rėžė: 
sais drabužiais ir tave iš-! 1. “ 
velka. Ištrauktas iš van- piknikas buvo geriausia- nigui pasidarė pavydu, 
aens tu apsidairyk ir, jei me įsismaginime, atėjo kad farmeriai gali per- 
niekas nemato, o savo jė- kunigas ir pradėjo reika- daug biznio padaryti.” 
gomis dar pasitiki, stumk lauti viską sustabdyti ir Nepaprastas pavyduo- Šv. Jurgio par. bažnytinė- 
nuvargusį kunigą į vande-varyti žmonės namo...” ■ lis tas kunigas, kad biznio,' jo salėje įvyko Lietuvių 
nį ir nuskandink. Kunigą Tai socialistiška, “meluok kurs suvartojo barčekių Katalikų Federacijos sky- 
prigirdęs, tuoj nubėk poli- per akis”, teisybė. O kaip tik už pusantro cento ir to riaus prakalbos paminėti 
cijon pranešti, kad ten ir 'gi tikrumoje buvo? Vienas pavydėjo ir už barčekius Vilniaus užgrobimo 14 me- 
ten prigėrė žmogus ,kad kunigas (jų yra čia du) atlupo net 35c. o ne 30c. tinęs sukaktuves, 
viską dariai, kad jį išgel-1 povakary atėjo parkan, kaip “Keleivis” sako, 
bėjus, bet tai tau nepavy- kiek apsidairęs grįžo va-'
ko. Taip padaręs, tu, brač, karieniautų namo. Vaka- taip tai jau nei žydai ne- kretorius ir Antanas F. 
nuveiksi tikrai socialistiš- rienė lygiai 6 vai.; pavaka- daro”, užbaigė “Keleivis”, i Kneižys. Abu kalbėtojai

Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų ir La
pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai priei
namos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:

Gerb. Klebonų Dėmesiui

Malonėkite siųsti užsakymus, ■

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston, Mass.

.John W. Haigis, respublikonu 
partijos kandidatas i Massachu
setts valstybės lieut, gubernato
rius yra užsitarnavęs pagarbos ir 
palankuma visu, kurie yra ar.

■ nuoipozmv JV ..v
' karjera. Jis yra vienas iš popu- 
i leriškiausiu valstybės vyru, bet 
kartu jis yra energingas ir griež
tas savo nusistatyme, bet kuriuo 

! klausimu, kuris jam atrodo tei
■ singas.

J.ohn W. Haigis gimė Turners 
| Falls. liepos 31 d. 1881 metais, 
irurėdamas vos devynis metus, jis 

i pradėjo pardovinėti laikraščius. 
Sulaukės 13 metu, jis turėjo ^ap
leisti mokykla, kad eiti dirbti ir 

(padėti savo tėvams. Du metai ve
šiau jis liko našlaičiu.

Sulaukės 21 metu amžiaus, jis 
■tapo išrinktas miestelio Montaguo 
iždininku: 27 metus amžiaus jis 
buvo išrinktas atstovu i valstybės 
atstovu rūmus, kur tarnavo ketu
ris metus. Nuo 1912 metu jis ta
po administratorium savaitinio 
laikraščio “Greenfield Weekly 
Reccrder” ir 1920 metais jis tapo 
to laikraščio redaktorium ir lei. 
dėju. •

Jis buvo išrinktas valstybės se
nato nariu 1922 metais ir išbuvo 
toje vietoje iki 1926 metu, kada 
jis tapo išrinktas prezidentu 
Franklin Countv Trust kompani
jos. Valstybės iždininku jis buvo 
išrinktas 1928 metais.

Jis yra buvęs apskričio pirmi
ninku Raudonojo Kryžiaus, pre
zidentu Franklin County ligoni
nės, prezidentu Franklin Apskri
čio Žemės Ūkio Draugijos, ir pre
zidentu Massachusetts Parodu 
Sąjungos.
“Washburu” savaitraštis rašė 

apie John W. Haigis. kad partija 
turi v^-ra. kuris vra prasimušęs 
iš minios savo gabumais ir ener
gija. Taipgi jis žino kokios val
džios žmonės reikalauja, kad pa
laikyti demokratiška valdžia.

(Advert.)

K. Andriušis
Garbėtroškos Dalia

Žinau seną žilagalvį elgetą. Apie jį daug 
pasakoja įvairių pasakų, lyg kad apie už

burtąjį senelį. Tad noriu ir aš šia proga šį tą 
apie jį papasakoti, ką esu girdėjęs. Dabar jis 
jau senas ir žilas, kaip pavasario žydinti obelis, 
amžiaus smarkiai palenktas žemyn. Bet kadai
se ir jis, sako buvo jaunas, svajingas, troško 
pasaulio garbės, kaip ir mes visi. Jis buvo tur
tingas ūkininkas, valdė nemažą žemės plotą; 
trobos jo buvo gražios, turėjo daug tarnų. Jo 
turtų garsas sklidęs toli, toli. Ilgą metų eilę jis 
džiaugęsis savo laime ir pasisekimais. Visų jis 
buvęs gerbiamas ir mylimas. Visi jo klausyda
vę ir klausdavę patarimų.

Kartą Dievas jam siuntęs mėginimą: da
vęs dukterį vardu Marija. Dar labiau padidėjęs 
jo džiaugsmas, kada, tarėsi, turėsiąs kam pa- 

| likti savo nesuskaitomus turtus, visokių gėry
bių kaupinus aruodus. Visi jąja džiaugėsi, kaip 
dangaus angelu, nes matę augant itin gražią 
jnergiotę. Jos lepinimui nebuvę galo — kada

tik ji ko panorėjusi, visuomet tėvai stengęsi iš
pildyti, nors tai būtų buvę surišta su žymiomis 
išlaidomis. Jie negailėjo tam nei turtų, nei dar
bo ir pasišventimo, kad tik jų Marytė būtų lin
ksma, jais patenkinta, gražiau už kitas papuoš
ta, gardžiau pavalgydinta. Visas jų rūpestis 
buvęs — Marija. Niekuomet jos neversdavę 
dirbti net ir lengvų darbelių, bet dar net su- 
drausdavę, sakydami, kad dar esanti jauna, 
silpna — tegu dar truputį paauga.

Veikiai jai suėję aštuoniolika metų. Nors 
amžius, kaip matome, pasikeitęs, bet su ja ir 
jos elgimasis likęs tas pats. Į lauką, ar tai linų 
rauti, ar prie šieno vežimo, niekuomet neidavu
si. Tik per kiauras dienas — tiek žiemą, tiek 
vasarą — sėdėjusi kambary ir megzdavusi į- 
vairius papuošalus, skaitydavusi knygas, rašy
davusi dainas, ar trūsdavusi apie gėles. Vis tai 
buvo kasdieniniai Marytės darbeliai. “Vanduo 
netekėdamas ir žmogus nedirbdamas genda ir 
išeina niekais” sako liaudies patarlė. Panašiai 
įvykę ir čia. Marijai įsigeidus tekėti, gyveni
mas nukrypo kita vėže. Mat, ji visą jaunystę 
praleidusi be jokio sunkesnio darbo, nenorėju
si jo ir tolimesniame gyvenime, Tat nenorėjusi

tekėti už ūkininko, nenorėjusi braidyti pava
sario ir rudenio purvų. Ją viliojęs iš knygų iš
skaitytas, prabangoje paskendęs miesto ponų 
ir ponių gyvenimas; vilioję kinai, teatrai, šokių 
vakarai ir baliai. Ji susižavėjusi koketuojan
čiomis poniomis, nors apie jas težinojusi tik iš 
knygos lapų. Ji, sako, net supykusi, kai tėvai 
pasiūlę kartą turtingą ir dorą ūkininkaitį.

Pirmiausia pradėjusi įkalbinėti motinai, 
kad leistų jai rinktis vyrą iš miesto ir kad šiuo 
reikalu patartų tėvui. Tėvas iš karto spyręsis, 
sakydamas:

— Na, o kam gi, motin, paliksime ūkį, kur 
pasikarsime senatvėje?

Et, niekus, tėvai, kalbi, ir gana! — pertar
davusi motina — Kol galėsime — dirbsime, o 
kai pasensime — parduodame ūkį ir einame
sau pas žentą. Manai, jis mus nepriimtų?! O, tekėti už arto jaus, — dažnai jodvi tarp savęs 
be to, tuos pinigus paskolinę, tik iš procento , kalbėdavęs!. — Dabar kad ir mes, nors žmonės 
gyventume, kaiff ponai. Ar negera būtų, a? Iri 
Marytei nereiktų vargti, ir mums senatvėje bū
tų lengviau. O žmonės ką tada sakytų! Sakytų, 
va, Alantai išleido dukterį už pono, pardavė ū- 
kį ir patys dabar kaip ponai gyvena mieste pas 
žentą. .

— Hm, gal taip ir gera būtų, bet kur tie 
tavo ponai? Jei jie “šiandien” mokyti, turi vie
tas, tai argi norės vesti kaimietę — ir miestie
čių jiems yra pakankamai; o ūkio juk jam ne
reikia.

— Sakai, nenorės kaimietės. Juk daug yra 
tokių, kad ir ponai ir iš miesto, o paima kai
mietes. O, be to, ar daug rasi tokių, kaip mūsų 
Mariutė ? Net ir mieste tokių maža, o kaimietės 
nėra ko nė lyginti! Aną sekmadienį žiūriu: Ma
riuką atsistojo vidury bažnyčios, prie tako, — 
ugi, kad sužiurs visi vyrai, tik akys kruta...

— Gana, jau gana, motin, — nutraukęs jos 
kalbą vyras ir išėjęs pro duris.

Tokios ar panašios kalbos nuolatos skam
bėdavę Alantu pirkioj.

— Tikrai, kaip dabar tau, Maryte, neverta

sako, kad esame laimingi ir visko pilni, bet ar 
galime taip gyventi, kaip ponai?. Nei tinkamai 
apsitaisyti, nei suvalgysi ką gardesnio; o to 
darbo — iki kaklo! Plunk ir plunk, kaip juodas 
jautis, nuo ankstyvo ryto ligi vėlaus vakaro, o 
naudos vis nėra.



f
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KNrorNg SAVAITĖ
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Geležinkelio statyba atsiė-! 
jo apie 2 milijonus zlotu. 

| Nauju geležinkeliu Drus
kininkų vasarvietė betar- 

Knygynų pįškai sujungta su Varšu- 
Jis savo prokla- va, Balstoge ir Gardinu.

: “Mūsų ne- Dabartiniu metu lenku
I
I

Gubernatorius Ely yra 
paskyręs, pradedant spa
lių 21 d., ir baigiant 27 d., 
Massachusetts 
Savaitę. “ 
macijoje, rašo: “Mūsų ne-
apmokamieji viešieji geležinkelių valdyba tiria gynai yra mūsų brangus £rojektą nUutiest/ geležin. 
turtas su kuriuo mes turė-;kelio linijos šaką , garsų 
tume būti susipažinę. Aš daručio ežerą.- Naujos li- 
raginu visus piliečius ap- nijos nutiesimo reikalu Ia. 
lankyti knygynus laike bai domisi lenkų vyri^y. 
šios savaitės, kad arčiau 
susipažintume su jų nau
dingumu.”

be.

DUBINGIAI
Atlaidai ir Procesija

Dubingiai (Ukmergės 
apsk.) iš senovės yra gar- 

Dabartinis New Yorko si vieta, ne vien gamtiškai, 
valstybės gubernatorius ‘ ‘ * 
Herbert H. Lehman, De
mokratų Konvencijoje, į- 
vykstančioje Buffaldo, N. 
i’., tapo vėl nominuotas 
kandidatu į gubernatorius 
iš demokratų partijos.

Priimdamas nominaciją, 
Lehman pareiškė, kad jis 
pilnai remiąs prez. Roose- 
velto “New - Deal” prog-' 
ramą. Jo oponentu iš Res
publikonų partijos bus Ro- 
bert Moses.

LEHMAN VĖL NOMI
NUOTAS

10 METŲ KALĖJIMO 
UŽ GRASINANTĮ LAIŠ 

KA FORDUI

bet ir su buvusiais Lietu-

Tūlas Edward LickvvalaJ 
20 m. amžiaus Detroito be
darbis buvo pasiųstas au
tomobilių magnato sūnui 
Edsel Ford grąsinantį laiš
ką, reikalaudamas $5000. 
Policija padėjo nurodyto
je vietoje tuščią pakelį ir 
kaip Lickwala atėjo jo pa* 
siimti jį suėmė. Jis kaltu 
prisipažino ir į 14 vai. ta
po nuteistas dešimčiai me
tų į federalį Leavenworto 
kalėjimą.

piais nešė kitas vėliavas,' 
altoriukus. Procesija užė
mė virš poros kilometrų, 
nes apart Bijutiškio para
pijos, dar ir kitų parapi
jų žmonių prisidėjo. Buvo 
ne tik gražu žiūrėti kaip 
didžiausia minia, kaip ko
kia vilnis, keliu liūliavo,1 
bet ir malonu pasiklausy
ti kaip ėjo gražiai giedo
dami Šventas giesmes.

Prie Dubingių miestelio 
buvo • padarytas gražus 
bromas - vartai, kur dau
gybė žmonių laukė atei
nant Bijutiškio parapijos. 
Atėjus prie bromo, Dubin
gių klebonas kun. K. Ribi
kauskas pasitiko , su savo i 
procesija, pašlakštė švęs
tu vandeniu, pratarė kele
tą žodžių. Po to, Dubingių 
parapijos lydima Bijutiš- 
kio parapija ėjo per mies- Rinknaitis 

! telį giedodama į bažnyčią, parsivežė, bet keletą tūks- į peršamas, nuo ūkininkai- 
* į Suėjus į bažnyčią kun.JF. tančių vis turėjo. Pasigro- tos atsisakė. Trys mėne-

j-
NOVENA

Prie
Sv. Pranciškaus Asyžiečio

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

Vertė K.
šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką, o ypač 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio NOVENOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siijskite pastos ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis, skaičius duodama žymios nuolaidos

“DARBININKAS”
> 366 W. Broadtvay So. Boston, Mass.
i

Beda Su Amerikoniškais
»

Doleriais
• ’ i

Ne kažin kiek tų dolerių kais Jadvyga. Mat, Rink
is. Amerikos naitis, kad ir kažin kaip

vos Kunigaikščių Radvylų Zabulionis laikė sumą‘ P° žė^s Lietuvos pažanga, sius Rinknaitis su Jadvy- 
palociais ir jų pilėmis, ku-|Sumos Paraoks1^ pasakė paviešėjęs keletą savaičių ga ūliojo Kaune, mėtė do- 

iMalėtų Dekanas M. La- Kaune, jis grįžo pas savo lerius ir pagaliau nutarė 
jauskas. giminę ir apsigyveno Uk- apsivesti. Ir koks didelis

I Po mišparų Bijutiškio mergės mieste. O ten taip' buvo jo nustebimas, kai jis 
■ parapija su klebonu prie- pat jau nebuvo liūdna, visi pabudęs vieną rytą, nera- 

šaky grįžo į namus tokia giminės ir jaunystės drau- do netik savo Jadvygos, 
‘ * . Iš pra*

kaip žmonės juo-1 cižių jis manė, kad tai špo- 
kramentu. Visi labai gere- kiasi su orkestru. Vieni ji sai, bet sulaukęs nakties i- 

lietuvišku alučiu girdė, ki- sitikino esąs ištikrųjų ap- 
ti panas piršo, arba siūlė' vogtas ir šaukėsi policijos, 
ūkius pirkti. Vaišinosi, Į Po keletos dienų Jadvyga 
klausėsi gražių žodžių, buvo sulaikyta netoli de- 
piršlybų, o kąjįangi dar markacijos linijos 
buvo nevedęs, tai nutarė duota teismui. w 
sukurti šeimyninį gyveni- ' — Iš kur tamsta 
iną ir įsikurti savo tėvynė
je. Bematant ir gražuolė 

, tačiau toji gra- 
jie buvo kaltinami už Vol- žuolė buvo ne kaimietė, 

gimusi ir augusi Kaune, 
I mo keliais”, atspausto suktais auksiniais plau- 
“Preusische Zeitung”, pla-'---- :-------- :v ---------------------
tinimą. Jie tą straipsni Jis buvo žinonias Lenkijo- 
platino Šilutės apskrity, je labdarys. Savo turtą,

r jų liekanų ir dabar vasa
ros metu ne tik iš Lietu
vos įvairūs ir aukšti žmo
nės atvažiuoja pažiūrėti 
bet ir iš užsieniu. , ~ . - t . t.. , . , , .

Dubingiuose rugsėjo 21 pat tvarka. Sugrįžus buvo gaf turtingą / amerikoną bet ir ... dolerių, 
dieną buvo Šv. Mato at- Palaiminimas su Šv. Sa- sutiko, kaip žmonės juo-džių jis manė, ka 

Į laidai ir sykiu 40 valandų 
atlaidai, kur nemanai žmo
nių ir kunigų atvažiavo. 
Pirmą dieną prieš sumą 
pamokslą sakė kun. J. Za
bulionis, Bijutiškio klebo
nas; sumą laikė kun. A. 
Deksnis, Želvos klebonas, 
neseniai grįžęs iš Ameri
kos. Po sumos pamokslą 
sakė kun. A. Žemaitis.

* josi ir džiaugėsi procesijos 
pasisekimu.

Ex-Amerikietis.

NUBAUDĖ HITLERI
NINKUS

ir ati-

• v Apel. Rūmuose buvo na
grinėjama Klaipėdos kr. 
hitlerininkų byla, kurioj Atsirado, 

1 1 T J • • V X T 1

I gavai 
klausė

LENKAI TIESIA GELE
ŽINKELIUS OKUPUOTO 

JE LIETUVOJE

Vilnius. Šiomis dienomis 
iškilmingai atidarytas nau 
jai nutiestas geležinkelis, 
kuris sujungia Druskinin
kų vasarvietę su bendru 
geležinkelio tinklu. Nauja 
geležinkelio linija buvo nu
tiesta daugiausia lenkų
šaulių, lenkų darbo tarny- dvi baltas vėliavas; 
bos narių, sapierių ir be- kui ėjo klebonas. Protar- grafas Jokūbas Potockis. prieš pat mirtį.

PBdF. M. BIRŽIŠKA — 
LATVIŲ UNIVERSITE
TO GARBĖS DAKTARAS

— Jau jei tik lenkas, tai 
žinok,... — tarė kažin ką 
Rinknaitis išeidamas iš 
teismo salės.

Jis grįžęs Ukmergėn, nu
siminė dėl prarastų dole
rių ir vietoj gerai Lietuvo-savo 15 metų sukaktuves, 
je įsitaisyti pajėgė nusi- 
pirkti nedidelius namelius, 
iš kurių šiek tiek dar iš ša
lies užsidirbdamas ir gyve
na. Tsb.

Ryga — Latvijos univer
siteto šventė rugsėjo 28 d.

Ta proga 10 vai. Rygos ka
tedroje įvyko iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyva
vo ir prezidentas Kviesis, 
ministeris pirmininkas Ul
manis ir kiti vyriausybės 
nariai. Latvių arkivysku
pas pasakė atitinkamą pa
mokslą. 12 vai. universite
to salėje įvyko iškilmin
gas aktas, kuriame taip 
dalyvavo prezidentas ir 
ministeris pirmininkas. U- 
niversiteto rektorius, prof. 
Auškaps, pasakė kalbą, 
kurioje pranešė, kad uni
versitetas išrinko . valsty
bės prezidentą savo gar
bės nariu, o ministerį pir
mininką Ulmanį — ekono
mijos ir teisės garbės dak-

— Prieš kurį laiką Klai
pėdos miškų medžiagos 
apdirbimo sindikatas bu
vo pradėjęs vesti derybas 
su Sovietų Rusija dėl di
delio kiekio miško prista
tymo apdirbti Klaipėdos 
lentpiūvėse. Per lapkričio 
mėnesį į Klaipėdą buvo 
atgabenta apie 30.000 ket- 
meterių miško medžiagos. 
Dabar šios derybos su So
vietų Rusija jau yra baig
tos. Nuo lapkričio pra
džios darbo turės visos 
Klaipėdos lentpiūvės ir už* tarų. Garbės daktaru bu- 
darbiu bus aprūpinti keli vo išrinktas ir Lietuvos u- 
tūkstančiai darbininkų. Universiteto prof. Biržiška 

—— ir dar keli latvių profeso
riai. Universiteto rekto
rius padarė universiteto 
darbų apžvalgą. Iš jos ma
tyti, kad per 15 universi
teto gyvavimo metų jį pa
baigė 4.264 asmenys, jų 
tarpe 1.255 moterys.

v •

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

I

5000 dolerių? - 
teisėjas Jadvygos.
— Tuos pinigus man do

vanojo ponas Rinknaitis, 
tarė ramiai kaltininkė.
— Už ką?
— Nežinau... Tttr būt iš 

meilės.
_ . - — O dėl ko tamsta nore-

Veik visi jie buvo Klaipė- kuris, kaip manoma, siekia jai pabėgti į Lenkiją? 
dos kr. veikusių hitleriniu- kelių šimtų milijonų zlotų, | — Aš nebėgau. Norėjau 
XX MA U llcLA ldl. v wvca. vz

Teismo sprendimu Al- jo 60.000 ha žemės, daug:
fred Schillus buvo buvo rūmų Lenkijoje, keliolika kilusi iš Lenkijos — pašo-- 
nubaustasc 1% metų s. d. rūmų ir viešbučiu Biarice,'ko Rinknaitis.
kalėjimo, bet kaip nepilna- Can., Juan-los-Pins ir Pa-! — Tai jau mano dalykas į

Ak, šitaip. Aš jai, po
ne teisėjau, jokių pinigų! 
nesu davęs. Aš ją norėjau 
vesti, bet pasirodė, kad ji 
yra lenkė ir dar vagilka.! 
Kur mano protas buvo su 
tokia pradėti draugystę. 
Su lietuvaite būčiau pui
kiausiai gyvenęs.

Pas Jadvygą buvo rasta! 
tik 2000 dolerių. Kiti pini
gai dingo. Teisėjas ameri
koną apvogusią Jadzią nu
baudė 6 mėnesiais kalėji
mo.

An3r5.die.“ą, demaro straipsnio “Liki-į
mo keliais”. :
Preusische Zeitung’’, pla-

pamokslą sakė kun. P. Ce- 
liešius, Giedraičių vikaras; 
sumą laikė kun. St. Sia
mas, . Inturkės klebonas. 
Po sumos pamokslą sakė 
kun. A. Mažeika, Joniškio 
kleb.

Procesija
Trečią dieną, rugsėjo 23 

d. Bijutiškio parapija sa
vo klebonu kun. J. Zabu- 
lioniu priešaky į Dubin
gius atėjo su procesija. 
Procesijos priešakyje jojo laiką, kalėjime sėdėti liks su vėžiu ir džiova, 
pulkas raitelių, visi vieno- 9 mėnesius. 
dai apsirengę “
švarkais 
kepurėmis ir tautiškomis 
juostomis persijuosę. Pats 
pirmasis nešė didelę tau
tišką vėliavą, visi kiti su 
mažomis vėliavėlėmis, kas 
sudarė labai gražų regini.

J

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams j 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y. elementą labui 
reikalingą tvirtiems, galingiems nėr 
vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nuramin
ti sujaudintus, svyruojančius, skau
dančius nervus. Jis yra brangus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusi
dėvėjimo” jausmą.

Tas šaunus .receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirtesnių 1- 
sveikesnin raumenų ir sugrąžinimui 
spalvos ir pilnumo išblyškusiems. plo
niems, veidams. Be to, NUGA-TONE 
turi šešias kitas brangias gyduoles. 
Pradėkit imt NUGA-TONE šiandien 
ir tėmykite kaip stiprėsit. Parduoda 
visi aptiekoriai su garantija grąžin
ti pinigus. Tik Vienas Doleris mėne
sio trytmentni.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL 
—- Idealų Liuostiotoją vidurių 25c. ir

ATEINANČIAIS METAIS 
BUS PABALTIJO VALS

TYBIŲ CIVILINĖS A- 
VIACIJOS RUNGTYNES

užrašė valstybei. Jis ture-gimines aplankyti...
— Vadinasi, tamsta esi

i

mečiui 1/3 bausmės suma- ryžiuje. Visas Jb turtas tu- • — atsikirto Jadvyga, 
žinta. Atskaičius atsėdėtą rėš būti panaudotas kovai — Ak, šitaip. Aš ja

t) menesius. Petraitis iri
baltomis Papendikas nubausti po 3 

su tautiškomis mėn. kalėjimo, o kiti 5 po 
į 1 mėn.

MIRĖ GRAFAS POTOC-
KIS

Savo garsų meno dalykų 
ir knygų rinkinį jis pado
vanojo tautos muziejui ir! 
tautinei bibliotekai.

Lenkų respublikos prezi
dentas, sužinojęs apie gra
fo Potockio turtų paskirs
tymą, dar prieš jam mirš-

Jis Buvo Vienas Iš Turtin- tant, apdovanojo jį ordinu 
Paskui raitelius ėjo su ginusių Lenkijos Žmonių I ‘Polonia restituta’ didžiuo- 
kryžiumi ir iš šalių nešė( Mirė vienas iš turtin- ju kryžium. Kryžius buvo 

pas- giausių Lenkijos žmonių, įteiktas grafui Potockiuv 
ta r- orafac TnlriiHac "Pninnlria nripž r>at mirti

• v

— Niekuomet netekėsiu už purvabraidžio skambėję svaigalų sklidini stiklai, putojęs alus, 
kaimiečio! Tegu ubagai knisa žemę, o man ir 
mieste bus vietos ir duonos.

# ♦ ♦

Vieną šeštadienio vakarą Alantu sodybon 
įvažiavęs automobilis. Kitą rytą lyg griausmas 
nuskambėjusi žinia apie turtingąjį Alantu žen
tą, apie automobilį, kuris tuo laiku, kaip pasa
koja, buvęs tikra retenybė. Visa apylinkė kle- 
gėte klegėjusi apie neišsemiamus turtus, gra
žius rūmus, apie jį supančią garbę. Nuo to va
karo Alantu sodyboj buvusi didžiausia atmai
na: staliai darę įvairius baldus; tėvai, lyg be 
proto, lakstę iš vienos vietos į kitą, vieną daik
tą pakeldami, kitą padėdami. Kaimynai, ir gi
minės plaukte plaukę pas juos
pasidžiaugti ir pagirti puikaus sumanymo, nors 
širdyse jautę didžiausią pavydą ir būrę negar
bingąjį ūkimą. Alantu garbė kilusi kaip mielė
se. Ir Marija jau buvusi nebeta: vis aukštyn 
rietusi nosį ir su panieka žiūrėjusi į buvusias 
drauges, draugus. Visi, pasak jos, buvę neverti 
purvo po jos batu, tat ir su nieku nenorėjusi 
kalbėti.

* Veikiai išaušusi vedybų diena. Tris dienas

su jais kartu

šnypštęs puikusis “portvein’as”. Girtų dainos 
ir muzikos aidai didžiausiu haosu plaukę toli 
toli, pro ošiančių sodybų medžių viršūnes. Ket
virtą dieną jaunavedžiai išvažiavę.

Bet kas. Likimas tyčiojosi iš žmogaus?! 
Žiūri tėvai ir nenori tikėti: prieš akis, štai, ma
to pareina apsiverkusi duktė.

—-Maryte, kas nutiko?... Sakyk...
— Apgavimas... pražuvus esu. Vietoje mū

rų, puikių mebliuotų kambarių, kuriuos tau, 
tėti, rodė, — žemas dvokiąs rūsis, mažutė lova, 
sujuodęs pogalvis, sukrypęs stalas, kėdė, bet... 
ir tai ne jo...

Tėvai, sako, kaip perkūno trenkti, nusigan
dę jos žodžių ir sustyrę vietoje.

— Išplėšė... išplėšė ir nusinešė, kaip nela-< 
basis! — ėmė šaukti atsigavusi motina. — Pra
žuvę! amžiams pražuvę! O Dievo Motina gel
bėk mus! Suėdė nevidonas mano Mariutę, tą 
vienatūrę, tą aniolėlį mano... O žmonės... ką da
bar mums žmonės pasakys? Juoksis ir rodys 
pirštais, kaip į pamišėlius. Nei bažnyčion šven
tadieniais išeisi, nei šiaip kur draugėn — juok
sis. .

į

i

tWCK*

75 Statė Street 
BOSTON

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

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
vietinį agentu 
arba

I

Į

Lietuvos civilinė aviaci
ja dideliais žingsniais žen
gia į priekį. Ji šiuo metu 
stovi nei kiek neblogiau, 
kaip kitose Pabaltijo vals
tybėse. Bendradarbiavi
mo Pabaltijo valstybių ci
vilinių aviacijų tarpo ligi 
šiol dar nebuvo. Bet dabar 
jau pastebimas vienų ki
tais domėjimasis. Jau vie
ni pas kitus atsilanko, pa
rodo vieni kitiems ką gali 
ir t. t.

Tarp kitko yra sumany
ta padaryti pirmą didesnį 
bendrą žingsnį — civilinės 
aviacijos rungtynes. Šiuo 
metu susipažįstama su 
kiekvienos Pabaltijo vals
tybių civilinės aviacijos 
pajėgumu, kad galima bū
tų sudaryti atitinkamą 
programą. Šios įdomios 
rungtynės bus ateinan
čiais metais. Tačiau tuo 
tarpu dar nežinome, kurio
je valstybėje jos įvyks: 
ar Lietuvoje, ar Latvijoje 
ar Estijoje. Tsb.

— Ką padarėm, motin, tai padarėm. Da
bar jau neatitaisysim. Suėdė, kaip velnias dū
šią, ir tiek! O tu čia kramtykis sau pirštus, 
riesk pajuoką, per visą amželį... Še, tau ir po
nas!
' ’ i

Ilgai po to galvojo, kas daryti, kad išveng
tų Aukštai iškilus žemyn puolimo. Galvoję šiaip 
ir taip ir pagaliau nutarę siųsti dukterį atgal, 
šelpti juos visais atvejais ir, slepiant teisybę, 
skleisti geras žinias apie “turtingąjį” žentą. 
Bet vos tik dukteriai išvažiavus, kaip maro e- 
pidemija ėmusi plisti žinia apie nepavykusias 
vedybas. Nors nė vienas nežinojęs tiesos, bet, 
išgirdę bobelių plepalus, -pridėdami, pagrąžin
dami pūtę ir išpūtę tikrąją teisybę, kuri, kaip 
ugnis svilinusi nelaiminguosius Ąlantus. Ir juo 
toliau, juo labiau plitę tie gandai. Alantai vis 
smukę žemyn ir žemyn. Ir nors kaip stengęsi 
nuginčyti teisybę, bet nieko nelaimėję. Beli
ko dar*, išmėginti vienas ir paskutinis būdas — 
parduoti ųkį ir išeiti iš tos padangės, kur nie
kas nežinotų jų likimo, o apylinkėj paskleisti 
žiniųr kad išeiną gyventi pas žentą. 7

>•' Nutarta — įvykdyta. Pardavę iškeliavo f

tolimą miestelį, kur niekas jų nepažinęs, kur 
nesiekę kaimynų piktos pašaipos žodžiai. Da
lį pinigų atidavę Marijai, o likusius vartoję gy
venimui. Bet ir čia senis Alantas neturėjęs ra
mybės jei ne žmonės, ne įgelią jų liežuviai, tai 
sąžinė nedavusi jam ramybės. Pagaliau pradė
jęs gailėtis parduotojo ūkio, puikios, visus vi
liojančios gimtinės, žaliųjų lankų. Gailėjęsis, 
kad nepalikęs jo savo vienatinei įpėdinei, dėl 
kurios kvailų užgaidų dabar turįs nešti tokią 
skaudžią naštą. Ir juo toliau, juo labiau grimz
dęs į nusiminimą, kuriam slopinti ėmęs vartoti 
svaigalus — norėjęs, mat, viską paskandinti 
alkolio stiklelyje. Na, ir paskandinęs... Per ke* 
lėtą metų visi jo už ūkį gautieji pinigai pasken
dę tam mažame nuodų stiklely. Kol dar turė
jęs jėgų, ėjęs tarnauti svetimiesiems, o pase
nus, sulaukus žilo plauko, teko pasiimti elgetos 
lazdelę ir eiti iš kaimo į kaimą.

Ir dabar, sako, kai jis ateinąs prie savo 
buvusios sodybos, suklumpąs pakelėj, prie se
no akmeninio kryžiaus, ir gailiomis 'ašaromis 
apverkiąs praėjusias kvailystes — troškimą 
tuščios, greitai išnykstančios pasaulio garbės.
' “R.1
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— Lietuviu Skyriaus Vedėjas

Rqpm 2160 arba telefonuok Penn-

PAS SAVUOSIUS garma sąžinin-

Vilnių Vaduoti S-go3

. . . ... - * ' ' __ - -« _ _ • k

priklauso padėka Šv. Ceci
lijos chorui ir gerb. vedė
jui K. Zalnieraičiui.

Vaidintojai “ana pus li
nijos”, buvo šie: A. Valin-

gros geriausias orkestras, i čius, K. Kavaliauskas, J. 
Kviečiame visus atšilau- Trejonis, A. Kvedaras ir 

kyti spalių 21 d., 5 vai. va- p-lės A. Danesęvičiutė, E. 
kare. Įžanga 35 centai.

P. P. Karlonas ir V. Vidu- 
Sąjungiete kinas. Pastarasis pareiškė, 

kad yra naujai įsteigtas
A. L. Legijono skyrius.

sukaktuves paminėti.
Aštuntą valandą vakare Liublino Unija niekuomet 

salę pilna įvairių įvairiau- daugiau istorijoj neatsi-' zoliuciją vienbalsiai prū
sių įsitikinimų ir pažiūrų kartotų, 
žmonių prisikimšus, kurie'

lenkų nagų, gelbėti ten rus įvairiais būdais perse- pijos vikaras kun. E. Gra- ty” spalių 27 d. š. m., pa- 
vargstančius mūsų brolius klojimas ir reiškiama Vii- deckis iškeliamas į Water- rapijos svetainėje. Pelnas 

būry. Nariai apgailestavo, skiriamas pusiau su para- 
nes neteko gero darbuoto- pija. Komisija smarkiai 
jo

jos, po globa Motinos Švč. rį. 
susirinkimas, kuriame nu-į 
tarta rengti “Whist par-; vos himnų

Priėmus rezoliuciją, pa- džįaUgėsi, kad jam pavyko

Dr. B. K.

--------- ir, kiek galint, dėti pastan- niaus ir pavergtosios Lie- 
liktas Vilniaus užgrobimo gas, kad ta nelemtoji lie- tuvos dalies lietuviams už- 

' tuvių su lenkais padaryta uojauta.
Susirinkusieji išneštą rė
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Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo parapijos!
Bažnyčią

2

Į
II
ĮParsamdau Automobilius Ves- 
Į tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

Pasiryžimo Diena

ĮSIGYK sau namus• . •
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di
delių, mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Brome, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKŽ- 
JTMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad-

• mano pamėgimo skaityti, aš 
jvisa tai atstnmČiau.

Fenelon.

mui dar nenutilus, išeina

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Programos vedėjas pa- kortas pas p. D. A. Za- j 
kvietė ir kun. Gradeckį pa
sakyti atsisveikinimo kal
bą. Kun. Gradeckis kalbė
jo labai susijaudinės. Jis

Penktadienis, Spalių 19 d., 1934.

ytinių Valstybių Žinios
Keturioliktą kartą jau 

apsisuko mūsų žemė apie 
savo ašį. Keturioliktą kar
tą jau mainosi metų laikai. 
Keturioliktas ruduo aplan
ko žemę ir liudnu šydu ap
traukia jos veidą, Keturio
liktą kartą iškyla į viršų 
su juodu kaspinu Lietuvos 
trispalvė vėliava. Keturio- rinkusiųjų pasirodo gerb. Antanavičius, čia gimęs ir bėtojas, gerb.
liktą kartą, bendrai vi- K. Krušinskas, vakaro ve- augęs jaunolis, kuris paša- Vencius, kuris pasako gan
siems susirinkus, sunkiai dejas, ir trumpai supažin- ko gražią kalbą apie pa- karštą ir jaudinančią kai-i
atsidūsta pilnos —kupinos dina susirinkusius su šios vergtą Lietuvos sostinę bą, apie neteisingai Vil-
liūdėsio širdys netekus dienos lietuviams reikšme 
Vilniaus savo sostinės ir ir paragina žmones, kiek 
šaukia melsdamiesi, ran- galint, paremti Vilniaus 
kas į dangų ištiesę, Aukš- krašte vargstančius lietu- 
čiausiojo, kad Jis privers- vius ir prisidėti prie Vil
tų lenkus - kraugerius, ku- niaus vadavimo, įsigyjant 
rie smurtu spalių mėn. į Vilniaus pasus ir ženkle- 
9 dieną 1920 metais, su
laužę padarytą su lietu
viais ir garbingai pasira
šytą Suvalkuose sutartį, 
netikėtai užpuolė Lietuvos 
šalį, užgruobė ir nuteriojo 
jos pietinę ir rytinę dalį, 
išžudė daug nekaltų lietu
vių, ir pagrobę Lietuvos 
sostinę Vilnių, jos širdį, 
lietuvių šventovę, kur mū
sų senovės prabočių ilsisi 
kaulai, kur Vvtauto Di- 
džiojo, švento Kazimiero 
ir kitų garsių mūsų didvy
rių karstai, ir trečdalį Lie
tuvos žemių, sau šeiminin
kauja, tarytum savo šalyj, 
visokiais būdais kankina 
ir smaugia lietuvius, ir ne
leidžia jiems laisvai gy
venti ir ■ 
draugijų susirinkimus, tu
rėti savo lietuviškas mo
kyklas, lietuviškai kalbėti? 
dainuoti ir su lietuviškais 
parašais kryžius statyti 
kapuose, gražinti Lietuvai 
Vilniaus kraštą.

Be jokios kaltės ten len
kai kemša lietuvius kalėji- 
man, šaudo ir žudo juos 
be pasigailėjimo.

Keturioliktą kartą išauš
ta spalių mėn. 9 dienos 
rytas ir visa Lietuva pasi
puošia gedulo vėliavomis, 
o bažnyčiose prasideda ge
dulingos pamaldos už žu
vusius karius, kurie krito 
kovoje, begindami savo tė
vynės laisvę nuo bolševi
kų, bermontininkų ir pra
keiktųjų - kraugerių len
kų, kurie netikėtai, iš pa
salų užpuolę, visą Lietuvą 
norėjo pavergti ir už
krauti jai savo lenkišką, 
sunkų ir nežmonišką jun-

Keturioliktą kartą, netik 
mūsų tėvynėj Lietuvoj, jos 
sūnūs gedulingai šią dieną 
minėjo ir praleido, bet ir 
kitose pasaulio dalyse ir 
šalyse gyvenantieji lietu
viai, sulig savo išgalės, 
kiek aplinkybės leido, ją 

į minėjo.
Jungt. Am. Valstybėse, 

gyvenantieji Brooklyn, N. 
Y. lietuviai, vadovaujant 
A. L. R. K. Federacijos 
apskričiui, padedant dar 
ir kitoms kultūrinėms lie- I 
tuvių draugijoms ir A. L?

^Legijonui, gausingai Susi-; patrijotinę kalbą, raginda- 
renka Apreiškimo šv. Pa- imas visus lietuvius kuoiMikolainis, 

lės par. salėn, keturio- skubiau Vilnių vaduoti iš I medikas-

mą ir nutaria ją atitinka-
Jam pabaigus kalbėti ir miems organams ir vy- 

nekantriai laukia vakaro triukšmingai rankų ploji- riausybėms pasiųsti, 
pradžios.

Tuojau priešakyje susi- pakviestas kalbėti gerb. kviečiamas paskutinis kai-!
* 1 * * ’ • J —_ A j • V* v •  • • -a m. • « —

liūs.
Neužilgo scenoje pasiro

do Apreiškimo Šv. Panelės 
par. choras su savo gabiu 
gerb. vedėjumi, muz. Jan
kum, o priešakyje jų, deši
nėj salės pusėj Lietuvos 
trispalvė su juodu kaspi
nu, kairėj Jungt. Am. Val
stybių vėliava, kurias lai
do du legionieriai.

Kiek palaukus, pasigirs
ta Lietuvos himnas: “Lie
tuva tėvynė mūsų...”, kurį 
visi kartu, choras ir žmo
nės dainuoja.

Po himno, vakaro vedė
jas, gerb. K. Krušinskas 
pasako įžanginę kalbą ir, 
paaiškinęs visiems šios de
vintos spal ių dienos

Vilnių, pasmerkdamas len- niaus pagrobimą iš mūsų 
kų smurtą, ir ragina visus rankų, pasmerkdamas kal- 
lietuvius, kiek galint, pa- i boję lenkų žiaurumus ir a- 
dėti jiems, čia augusiam ; kiplėsiškumą, ir ragina vi- j 
jaunimui, veikti, paliekant sus remti ir stiprinti, len-| 
jiems savo gražią lietuvis-jkų vergijoj vargstančius,; 
ką kalbą, ir įdiegti savo mūsų brolius lietuvius, iš-j 
sūnų ir dukterų širdyse tiesiant jiems kuogrei- 
tėvų šalies Lietuvos meilę, čiausiai pagalbos ranką ir 

skubėti juos iš lenkų ver
gijos išvaduoti.

Jo kalbą palydi gausus 
ir triukšmingas rankų plo
jimas.

Vakaro vedėjas, nuošir
džiai padėkojęs visiems, 
paskelbia, kad vakaras y- 
ra baigtas.

Vienuoliktą valandą na
ktį baigiasi spalių 9 die
nos minėjimas. Žmonės ap
leidžia salę ir skirstosi į 
namus su nauja pajėga, 
pilni tvirto pasiryžimo ir 
ištvermės, kuo greičiau 
savo sostinę Vilnių iš len-

veikti, daryti mums lietuviams reikšmę, 
pakviečia kalbėti Apr. Šv.

? Pan. par. kleboną kun. N. 
Pakalnį, kuris pasako gra
žią, turiningą ir patrijotiš- 
ką kalbą, ragindamas vi
sus lietuvius dar daugiau 

Į susirūpinti Viniaus klausi
mu ir jį, kiek galint, gi
liai įskiepyti ir čia augu
siam lietuvių jaunimui.

Jam pabaigus kalbėti ir 
palydėjus jo kalbą triukš
mingam rankų plojimui, 
pakviečiamas kalbėti Lie
tuvos Gen. Konsulas P. 
Žadeikis, kuris visiems su
sirinkusiems labai aiškiai 
nubriežia visas, mūsų sos
tinės Vilniaus netekimo, 
priežastis ir ragina visus 
lietuvius vieningai dirbti 
ir būti iki galo ištver- 
miems savo pasiryžime, 
Vilnių ir pavergtas Lietu
vos žemes iš lenkų išva
duoti.

Gausingam rankų ploji
mui jo kalbą palydėjus, 
scenoje vėl susirenka dai
nininkai ir, vadovaujant 
gerb. muz. Jankui, labai 
gražiai, jausmingai ir ža
vinčiai sudainuoja “Už- 
trauksme naują giesmę 
broliai”, “Kur giria ža
liuoja” ir “Ei, pasauli!”

Dainas palydi žiūrėtojai 
ir klausytojai triukšmin
gais rankų plojimais. Sce
noje pasirodo Viešp. Atsi
mainymo par., Maspeth, 
N. Y., klebonas kun. J. 
Balkonas ir pasako rimtą, 
gražią, turiningą ir karštą ga.

ir susirūpinti savo vaikų 
lietuviškumu.

Jo kalbą visi karštai pa
lydėjo plojimu. Kalba ger
biamas p. S. Vitaitis, nu
plėšdamas lenkų žiauru
mus ir persekiojimus lie
tuvių, gyvenančių Vilniaus 
lenkų pavergtame krašte 
ir ragina lietuvių jaunuo
menę iš vien kartu su vi
sais lietuviais veikti, kad 
galėtum visi bendrai siek
ti savo tikslo-Vilniaus at
vadavimo.

Jam pakalbėjus ir rankų! 
plojimui nutilus, išnešama __ __ ______w __ __
prieš lenkus rezoliucija, kų nagų atvaduoti ir len- 
kurią perskaito susirinku- kus tinkamai pamokinti, 
siems gerb. vakaro vedė- kad jie daugiau ateityje 
jas, kurioje pasmerkiama ne tik Lietuvos; bet ir ki- 
lenkų neteisingai ir apgau- tų savo kaimynų žemių ne
dingai mūsų sostinės Vii- grobtų ir nekaltai paverg- 
niaus užgrobimas, jų ver- į tų žmonių nekankintų, 
gijoj esančių lietuvių žiauj ,L. S.

suorganizuoti klubą ir į 
jį sutraukti jaunus vyrus, 
kur jie gali pasimokinti 
lietuvių kalbos. Jis sako: 

; “Kaip aš atvykau į Hart
fordą, tai labai mažai mo
kėjau lietuvių kalbos, bet 
esu dėkingas kleb. kun. J. 
Ambotui su kuriuo besi
darbuodamas išm o k a u 
mūsų tautinę lietuvišką 
kalbą. Jis taip pat patarė 
nariams vienybėje gyven
ti. Užbaigdamas pareiškė, 
kad jis norėtų įsigyti klu
bo raktą. Tai p. Strazdas 
įteikė kun. Gradeckiui klu
bo raktą ir prašė, kad jis 
klubo nepamirštų ir daž
nai atvyktų į Hartfordą.

Visi lietuviai, seni ir jau
ni, apgailestauja išvyks
tančio kun. Gradeckio, bet 
jei jau taip Dievo skirta, 
mes linkime kun. Gradec
kiui naujoje vietoje svei
katos ir geriausių pasek
mių darbuose.

A. Strazdas.

Žinios Iš Šv. Jurgio
Parapijos

Vakaro vedėjas perskai
tė publikai , protesto prieš 

Gražiai Paminėta Vilniaus lenkus rezuliuciją anglį;
Gedulos diena i kalboje. kurią publika

Vietos lietuviai labai j.j vienbalsiai priėmė. Rezo- 
spudingai minėjo Vilniaus ^u^joje^rtfo^ betų- 
gėdulos dieną spalių 9-tą 
Liet. Mokyklos salėj.

Programos vedėjas buvo 
p. V. M. Č-kas, Komisijos 
pirm. Šv. Cecilijos par, 
choras, vadovaujant p. V. 
Burduliui sudainavo Ame 
rikos ir Lietuvos himnus ir 
keletą gražių liaudies dai
nų ir Vanagaičio Vilniaus 
giesmę: “Ei, Pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim!”

Taipgi dalyvavo žymūs 
vietos solistai: Ona Kat
kau skaitė, V. Kaunietaitė, 
M. Kripas ir pp. Sintautai. 
Taipgi dalyvavo ukrainie
čių choras ir šokikai. Dai
nų ir muzikos programa 
buvo labai įspūdinga; so
listus, duetistus ir choris
tus publika palydėjo gau
siais aplodismentais.

Kalbėjo Kongresmonas 
Herman P. Koplemann, 
ukrainiečių kleb. kun. De- 
miter Gulyn, vietos liet, 
kleb. kun. Jonas Ambotas. 
Principaliu kalbėtoju bu
vo adv. Antanas O. Šalna 
iš Bostono; jo kalba buvo 
labai įspūdinga ir turinin-

I viai ir ukrainiečiai bendrai 
’ i smerkia lenkų brutališką

1 pavergtų lietuvių ir ukrai
niečių persekiojimą, prote- 

i stuoja už lietuvių mokyklų 
uždarinėjimą ir prašo Tau- 

I tų Lygos, kad ji ištirtų vi
sus lenkų sauvaliavimus 
ir, kad sustabdytų arešta
vimus ir kalinimus nekaltų 
lietuvių ir ukrainiečių, kad 
uždraustų lenkams uždari
nėti lietuvių ir ukrainų 
mokyklas ir tautiškas kul
tūrines organizacijas.

Reporteris X.

Pereitą sekmadienį mū
sų parapijos kunigai pas
kelbė 40-ties Valandų At
laidus, pradedant nuo 28 
d. spalių, Kristaus Kara
liaus šventės, ir ragino vi
sus žmones naudotis atlai
dais.

Taip pat pranešė apie a- 
tidarymą Lietuvių kalbos 
mokyklos parapijos vaiku
čiams, šeštadieniais nuo 
10:00 valandos ryte iki 
12:00 vai. Patartina vi
siems tėvams leisti savo 
vaikelius pasimokyti savo 
prigimtos kalbos.

Rap.

Šv. Trejybės par. vyru 
klubas atidarė naujus 
kambarius. Ketvirtadienio 
vakare įvyko atidarymo 
iškilmės. Dalyvavo apie 70 
vyrų.

Programą pradėjo jau
nas narys Juozas Pagirs- 
kis, pasakydamas kalbą. 
Klubo pirm. p. Kazys Šim
kus kalbėjo apie klubą ir 
ragino lietuvius vyrus ra
šytis prie klubo. Taipgi 
kalbėjo ir kleb. kun. J. 
Amboftis. Jis patarė na
riams darbuotis vienybėje. 

Taipgi, kalbėjo Dr. M.! Baigdamas kalbą, prane- 
vietos jaunas še klubiečiams nelinksmią 

'naujieną, kad mūsų para-
, , r ________________ ________ •

pradėjo darbuotis. Užpra- skyrius surengė, spalių 12 
•d., Vilniaus gedulo 14 me-, 
įtinęs sukaktuves. Paminė- 
! ūmas įvyko Šv. Vardo d- 

NEW BRITAIN, CONNe«-“-
— trukonis pakvietė parapi-

40 VALANDŲ ATLAIDAI -jos chorą sudainuoti kelias
Sekantį sekmadienį, spa- daineles.

lių 21 d., Šv. Andriejaus po dainų kalbėjo kleb, 
lietuvių bažnyčioj prasidės kjn. L. Vaicekauskas. Pre- 
40 valandų atlaidai. Suma 
10:30 vai. ryte. Atlaidai — 
tęsis iki antradienio vaka
ro, 7 vai. 30 min. Užbaigta 
iškilmingais mišparais.

Jau trys sekmadieniai, 
kai kleb. A. Vaškelis ir 
kun. P. P. Karlonas, baž
nyčioje garsina busiančius 
atlaidus, kviečia visus da
lyvauti bei naudotis Dievo 
malonėmis. Laukia ir tiki
si turėti daug svečių kuni
gų, dėl dvasiškos pagalbos. 
Tad naudokimės proga ir 
atiduokime tinkamą pa
garbą V.' Jėzui Švenčiau-: 
šiame Sakramente.

Ic-gentas savo kalba labai 
sjgradino publiką.

Sekantis kalbėjo Lietu
vos generalis konsulas iš 
New Yorko p. Žadeikis. Jis 
savo kalbėję atpasakojo 
Lietuvos garbingą praeitį 
ir jos sunkias dienas beku- 
riant Nepriklausomybę.

Pažymėtina, kad šis sky
rius įsikūrė prieš 2 savai
tes. Daugiausia pasidar
bavo rengiant šį paminėji
mą šie asmenys: pp. Kau- 
klis, J. Baltrukonis, ir J. 
Žeilis su kleb. kun. L. Vai
cekausko pritarimu.

Sodalietės pardavinėjo 
Vilniaus pasus ir ženkle
lius, o p. Kauklis knyge
les — Vilniaus klausimu.

Salė buvo papuošta Lie
tuvos vėliavomis su per
rištais juodais kaspinais.

J. St,

Paminėjimas, Spalių 9-tos
Spalių 14 d., 8 vai. vaka

re, Tautiškoje lietuvių sa- 
’čj, įvyko paminėjimas 
Vilniaus" netekimo, kurį 
laiko užgrobę lenkai ir 
kankina lietuvius.

Vakaro vedėjas buvo V. 
V. S. pirm. P. Poškus, ku
ris pirmiausiai, pakvietė tų visų viešpatijų vaim- 
šv. Cecilijos choro vedėją • '<us vietoję mano knygų ir 
K. Žalnieraitį ir choristus 
sudainuoti keletą dainų. 
Choras sudainavo gana 
gražiai bei įspūdingai: už 
laisvę žuvusiems maldą ir 
Lietuvos Himną.

Po to, kaikurie minėto 
choro nariai suvaidino vai
zdelį iš dabartinių laikų 
pavergtųjų brolių lietuvių 
gyvenimo. Vaizdelis gan 
įimtas, patriotiškas, darė 
liūdną įspūdį, kad daugu
mai teko net apsiverkti, 
matydami kaip mūsų bro
liai lietuviai persekiojami 
lenkų valdžios, visokiems 
šnipams padedant. Kalbė
to kun. J. Ambotas, Hart- 
fordo lietuvių klebonas. 
Kalba buvo nuosekli ir rei 
kšminga. Vėliaus, šv. Ceci 
lijos choras sudainavo ke 
lėtą patriotiškų dainų, va 
dovaujant K. Žalnieraičiui 
Taigi už šio vakaro gra

Spalių 21 d., Moterų S- 
gos 29 kp. rengia “Bunco 
ir Card party” ir šokius, žiai išpildytą programą, 
Apr. Pan. Šv. par. svetai
nėje.

Visas pelnas skiriamas 
parapijos bažnyčios rū
bams įtaisyti. šokiams

Jankeliunaitė. Visi savo
M. S-gos 29 kp. metinės roles atliko; gražiai, ypa- 

šv. mišios įvyks spalių 28 tingai motinos rolę, p-lė A". 
d. 8 vai. ryte. Po mišių Danesevičiutė. 
bendri pusryčiai. Prašome Turiningai kalbėjo kun. 
visas nares dalyvauti.

SUSIRINKIMAS
Spalių 9 d. š. m. įvyko Kvietė visus buvusius ka- jf. AyR^s FP^J-IS

Lietuvos Dukterų draugi- reivius rašytis į vieną bū- 144o BROADWAY.aiNew YotK

Vakaras baigtas Lietu- 
T. M. g* patarnavimą!


