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Katalikas, kars neremia katalikiškus 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažiiy- - 
čios vaiku.

ETNA NUO 1915 METŲ

Worcestery Jau Paskelbta 
, Mobilizacija

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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UKRAINIEČIUS BAU
DŽIA UŽ KRYŽIŲ ŠVEN

TIMĄ KAPUOSE

EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS

———B

KAINA 5 CENTAI

Mirė Kardinolas Gasparri
Lenkų okupuotoje uk-!---- ---- ---------------------------

rainieČių žemėje, Dmitro- BITES SUSTABDĖ LAI- 
vičo bažnytkaimyje, vie
tos starasta nubaudė dva
sininką Jokimą Voitovi- 
čių 300 zlotų, arba 7 pa
romis arešto, už tai, kad 
minimas dvasininkas be 
atsiklausimo ir leidimo 
pašventė kapuose pastaty- 

Lapkričio 12,1934- tą kryžių. Dvasininkas
. kaltinamas už tai, kad sa
vo žygių viešai parodęs 
nelojalumą lenkų valdžiai 
ir dar už tai, kad pašven
timo apeigose dalyvavu
si apie 300 žmonių minia, 

torią vardus ir antrašus. Paskui, manau, kad gerb. p. Kneižys neat- vadinasi tai buvusi politi-' 
sisakyste mūsų nustatytoje dienoje atvykti su turininga kalba, mū-1 - Hpmnnstrariia mn-
sų rengiamose prakalbose “spaudos laikotarpio” dienoje. Data pra- J
nešime vėliau.

Širdingai tardamas Jums padėkos 
Su gilia pagarba 

Kun. S. J. Vembrė

Atsisakyti negaliu. Laikaus drausmės. Įsakymą'gavęs, atvyksiu. 
Kneižys.

Vadinasi worcesteriečiai ne tik prirašinės Lietu
vių Darbininkų Sąjungon narius, užrašinės “Darbinin
ką”, bet rinks “Darbininkui” skelbimus ir įves Wor- 
cesterio žinių skyrių “Darbininke”. Sveikiname spau
dos talkininkus ir linkime Dievo palaimos.

Vakar Worcesterio žinių rašėjas p. V. J. Blavac- 
kas pranešė, kad naujų spaudos kareivių mobilizaci-, . f .
ja jau paskelbta. Armijos vadu pakviestas kun. S. AmCriKOS lullStriJ 811Stdl SllSl* 
Vembrė. Pirmasis Lietuvių Darbininkų Sąjungos na* ' • • . . .
rių, “Darbininko” skaitytojų, prietelių ir rėmėjų susi- ( rūpino Atstatymo Programa 
rinkimas įvyko lapkričio 16 d. Nuskirta generolai, lei
tenantai ir pagelbininkai. Kitas susirinkimas spaudos 
platinimo reikalu įvyks penktadienį, lapkričio 23 d., 
tuojaus po vakarinių pamaldų, šiame susirinkime bus 
pasitarimas kaip geriau prisirengti prie skelbiamų pra 
kalbų, kurios įvyks vajaus išvakarėse, lapkričio 30 d., 
8 vai. vakare, Šv. Kazimiero par. salėje. Prakalbose 
dalyvaus visi Worcesterio profesijonalai ir biznieriai. 
Be to kviečiami žymūs kalbėtojai. Viso to kilnaus 
darbo vadu yra kun. S. Vembrė, nuoširdus “Darbinin
ko” rėmėjas.

BALSAS IŠ WATERBURY
Waterbury, Conn. gyvena labai daug nuoširdžių 

“Darbininko” prietelių ir rėmėjų. Ten gyvena ir Ry
tinių Valstybių Žinių puslapio redaktorius kun. J. i 
Kripas. Iš tos garsios kolonijos atsišaukė Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos narys B. P. Šilkauskas. Jis nuo
širdžiai pritaria skelbiamam darbui 
da pasidarbuoti. P-nas Šilkauskas yra energingas 
darbininkas ir jam bus lengva surinkti naujų spaudos 
kareivių.

Vadinasi mobilizacija spaudos apaštalų plečiasi. 
Galimas daiktas, kad iki pirmos dienos gruodžio su
sidarys būreliai.spaudos platintojų visose lietuvių ko
lonijose. Tik prašome visas žinias tuojau siųsti į Cen
trą, kad prieš gruodžio 1 d. galėtume visų darbuotojų 
vardus užrekorduoti Centro knygose.

VAJAUS SĄLYGOS
1. Vajaus metu Lietuvių Darbininkų Sąjungos

narių, naujų ir senų, metinė mokestis ir “Darbinin
ko” prenumeratos kaina metams bus $3.00. Prenu
meratoriai, nauji ir seni, gauna dovanų knygomis 
$1.00 vertės, o L. D. S. nariai, nauji ir seni — $2.00 
vertės. ♦

2. Prenumeratoriai, seni ir nauji, kurie neišga
li užsimokėti už visus metus, moka paprastą kainą, 
būtent: $2.00 pusei metų; $1.00 trims mėnesiams, 
L. D. S. nariai moka po 25 centus mėnesiui. Dova
nas knygomis gauna tik pabaigoje metų.

3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus pro
ga užsidirbti sau prenumeratą ir narinė mokestis. 
Pavyzdžiui, LDS. narys arba “Darbininko” prenu
meratorius gauna 4 naujas metines prenumeratas 
arba 4 naujus narius ir už juos iš anksto po $3.00, 
t. y. $12.00, tai penktąją prenumeratą gavėjas gau
na sau dovanai.

Žinome gerai, kad vajaus metu bus ir tokių 
darbininkų-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, ne 
4 naujus narius prirašys prie LDS., bet 8, 12„ 16. 
20 ir daugiau, kaip pavyzdžiui kun. J. Bružikas, S. 
J. pereitame vajuje prirašė apie 500 naujų prenu
meratų ,tai visvien nuo kiekvienų 4 prenumeratų

; ar narių (naujų) gauna vieną prenumeratą dova
nai. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas vieną!

Paskelbus Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir “Dar
bininko vajų, iš visur gauname laiškų su įvairiais 
klausimais apie vajų ir jo sąlygas. Sąlygas pakarto
jame žemiau, o į kitus klausimus atsakome laiškais.

Gyviausiai ir smarkiausiai vajaus darban rengia
si Worcester Šv. Kazimiero parapija, kurios vadais 
yra žymūs “Darbininko” rėmėjai ir prieteliai, kleb. 
kun. A. Petraitis ir kun. S. Vembrė. Pastarasis vajaus 
reikalu štai ką rašo:

AUKŠTAI GERBIAMAS TAMSTA!

Kadangi čia Worcesteris nuo pirmos dienos “Darbininko” va
jaus mano rimtai stoti darban ir gal būt, suspietus visas inteligentų 
pajėgas, pavyks “D.” atidengti, žinoma jei bus galima iš adminis
tracijos pusės, savo puslapį, taigi prašau Jūsų, kad greitesniu laiku 
prisiųstumėte man viso Worcesterio ir apylinkės “D.” prenumera-

vajui ir pasiža-
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KRODĮ
 --

Stanford, Ky. — Vietos 
teismo rūmų bokšte esąs 
laikrodis sustojo. Du ge
riausi laikrodininkai tapo 
pasiusti jį pataisyti. Lai
krodininkai atrado, kad 
bitės buvo susimetusios \ 
laikrodžio viduriuose ir 
susilipdžiusioS medaus ko
rius. Kaip išėmė 250 sva
rų medaus, laikrodis vėl 
pradėjo eiti.

23 ŽUVO FILIFINŲ . 
TAIFŪNE

Manila — Praeitą savai
tę siautęs rytpietinėj daly 
taifūnas padarė didelius 
nuostolius. Jau tikrai su
žinota, kad žuvo 23 žmo
nės ir apie 20 žmonių be 
žinios dingusių. Apie 20,- 
000 žmonių liko be pasto
gės. Paliestų miestų 60% 
namų sugriauta. Į nelai
mės ištiktas vietas sku
biai organizuojama 

I siunčiama pagelba.

JUNGT. VALSTYBIŲ ‘ 
PAŠTA PADARE 

PERVIRŠĮ i

Washington — Per pe
reitus metus, pasibaigu
sius birželio 30 d., Jungt. 
Valstybių Pašto perviršis 
buvo $12,161.415. Tai pir
mą syk nuo 1918 metų 
Jungt. Valstybių paštui 
pasisekė subalansuoti sa
vo biudžetą su tokiu žy
miu perviršiu.

Laidotuves Ketvirtadieni

Se-

Surinktais- davini a i s, PRANCŪZIJOS BEDA R 
BIŲ SKAIČIUS DIDĖJA

ir - -----------------

j ATRADO ČIEPUS PRIEŠ 
VAIKŲ PARALYŽIŲ

Vatikano Miestas 
kmadenio vakare mirė J. 
E. Kardinolas Garparri, 
82 m. amžiaus. Vatikano 
mieste ir visoj Italijoj pa
skelbtas gedulas. A. a. 
Kardinolo Gasparri laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 22 d., 10:30 vai. 
ryte iš vienos didžiausios 
bažnyčios Romoje, Šv. Ig
naco. Laidos a. a. Kardi
nolo gimtinėje Ussita.

—- ? "1*

tyvai surašyti oficialiame Lietuvoj yra 12.500 gais- 
protokole. Nubaustas a- rininkų ir 463 gaisrininkų 
pygardos teismui padavė komandos. Iš jų 197 ko- 
skundą. Teismas vis dėlto
Storastos sprendimą pat- veikia prie draugijų, 78 auga. Pavyzdžiui, per vie- 
virtino. Teismas kaltina
muosius motyvus dar pa
pildė, pažymėdamas, kad 
kryžiaus šventimas tai 
buvusi politinė demonstra
cija, ukrainiečių kariškos 
organizacijos inspiruota.

rininkų ir 463 gaisrininkų

mandos yrą! šaulių, 147

geležinkeliečiu, 28 karių, 
7 prie fabrikų, 4 savival
dybių (Kaun<|, Panevėžio, 
Ukmergės ir Telšių) ir dvi 
mišrios. Visos jos turi 522 
rankines ir 124 motorines 
mašinas gaišrui gesinti. l

BULGARIJA PANAIKI
NO SAVO SKOLAS

LAIMĖJO NOBELIO 
DOVANĄ

Stockolm, Švedija —No
belio dovana chemijoje 
1934 metams laimėjo Co
lumbia Universiteto profe
sorius Harold C. Urey už 
išradimą taip vadinamo 
“sunkaus vandenio”, 
“vanduo” busiąs 
naudingas tyrimui 
ligos.

Tas 
labai 
vėžio

SERGA KARDINOLAS 
GASPARRI

Vatikanas, — Garsusis 
Šventojo Tėvo diplomatas. 
Kardinolas Garparri gana 
sunkiai susirgo gripu. 
Nors jo liga skaitoma ne 
taip jąų pavojinga, bet ka
dangi senelis jau turi 82 
metus amžiaus, tai visgi 
reiškiama rimtos baimės 
dėl jo ligos.

New York Apie 50 in
dustrijos “karalių” susita
rė šaukti konferenciją, 
gruodžio 5 ir 6 dd., š. m., 
kad paruošti kitam Kon- 
gresui pasiūlymus kokiu 
būdu būtų galima atgai
vinti šios šalies industriją. 

Lig šiol Amerikos in- 
dustrijalistai, gal nevisi, 
boikotavo prez. Roosevel- 
to industrijos atgaivini
mo programą, bet pamatę, 
kad boikotas gali pakenk
ti tik jiems patiems, tai 
nusitarė remti Prezidentą 
ir Kongresą. Žinoma, jie 
žiūrės, kad iš tos paramos 
turėjus kuodidžiausią na- 
dą sau. Neremti Preziden
to ir Kongreso jie ilgiau 
nebegalėjo, nes bijojo 
griežtų revoliucijinių per
versmų industrijoje.

Tuoj po rinkimų susiuo
stė ir nutarė paruošti pla
ną ir jį įduoti Kongresui.

sau pasilieka, o kitas gali parduoti arba užrašyti 
savo giminėms ar pažįstamiems.

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajaus 
sąlygos.

Lai kiekvienas Lietuvių Darbininku Sąjungos na
rys, kiekvienas “Darbininko” skaitytojas ir kiekvie
nas katalikiškos spaudos rėmėjas, norįs skelbiamo 
vajaus metu pasidarbuoti, išpildo žemiau paduotą ku
poną ir iškirpęs prisiunčia Centrui, 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

»

Vardas Pavardė ....

Adresas

X

Paryžius — Prancūzijoj 
bedarbių skaičius kasdien

ną savaitę, pasibaigusią 
lapkr., bedarbių skaičius 
padidėjo 8046. Gi per me
tus laiko bedarbių skai
čius paaugo 112,987.

Šiuom tarpu Prancūzi
joj užsiregistravusių ir vi
siškų bedarbių yra* 355.- 
930. Žinoma, tikras bedar
bių skaičius yra daug di
desnis, nes yra daug, ku
rie tik po kėlės valandas 
dienoje tedirba, o .daugelis 
bedarbių riesiregistruoja 
valdžios įstaigose. O to
kie į aukščiau paduotą 
skaitlinę neįeina.

UŽMUŠĖ UOŠVĮ IR BE
DĄ SUVERTĖ PLĖŠIKUI

RICKUI
«

Eit-Kaišiadorių valse, 
konių k. gyventoja D. Bu
blienė nepaprastai neap
kentė savo uošvio. Kartą 
vyrui išvykus i Kaišiado- 
rus. ji senąjį Būbli užmu
šė. Tardoma policijai aiš
kino, kad atėjęs garsusis 
plėšikas Riekus ir uošvi JL.

nužudęs. Bet susipainiojo 
— kitą kartą parodė, kad 
senelis lipęs kopėčiomis ir 
nuo jų. nukritęs. Nuo 
skaudaus susitrenk i m o 
miręs.

Kadangi buvo pakanka
mai įrodymų, kad senąjį 
Būblį nužudė marti, Kau
no apygardos teismas ją 
nuteisė 5 m. sunk, darbų 
kalėjimo.

P. W. A. JAU IŠLEIDO
$2,711,782,074

Washington — Public
Works Administration iš

New York — Sulig pra
nešimo, Dr. William H. 
Park direktoriaus miesto 
tyrimų laboratorijos, pra
neša, kad esą surasta čie- 
pai nuo vaikų paralyžiaus. 
Tuos čiepus bei serumą 
atrado Dr. Park ir Dr. 
Maurice Brodie, New Yor
ko Universiteto profeso
rius. Pasekmingus bandy
mus padarė ant beždžio
nių, paskui ant savęs, o 
dabar ir ant vaikų. Įleidus 
naujai išrastąjį serumą 
vaikas tampa saugus nuo 
baisiosios ligos — vaikų 
paralyžiaus.

TURKIJOJ PANAIKINA
MA TITULAI

Sotie, Bulgarija — Bul
garijos vyriausybė nus
prendė panaikinti visas 
savo užsienių skolas, t. y. 
skolų nubemokėti — pra
nešė premieras Kimon 
Gieogieff po ilgai nusitę- 
susio kabinėto susirinki
mo.

Tautų Sąjungos atsto
vas Chapson, reikšdamas 
protestą tokiam nutarimui 
apleido Bulgariją.

Instanbul, Turkija - Tur
kai nuo naujų metų savęs 
daugiau netituluos, t. y. 
nuo tos dienos panaikina
mi titulai, kaip tai: Aga, 
Effendi ir Pasha. Palieka
ma tik vienas titulas Bey, 
kuris liginasi lietuviškam 
“ponas” bei angliškam 
“Mr.”. Ligšiol turkai pa
vardžių neturėjo, bet nuo 
naujų metų, kaip ir kitose 
šalyse įvedama ir pavar
dės. Titulas “Bev” dėsis 
ne pradžioje vardo bet vi
dury, tarp vardo ir pavar
dės. Tokiu būdu Bjelal 
Bey, Tautinis Ekonomijos 
ministeris vadinsis Bjelal 
Bey Raya — priimdamas 
pavardę “Raya” reiškian
tį “didį”.

PASKYRĖ MOTERĮ 
AUKŠTON VIETON

PRAMATOMA NAUJA 
REVOLIUCIJA ISPANI- 

.: v JOJ

Madrid Ispanija —Nors 
neseniai įvykusioji Ispani
joj socialistų - radikalų 
sukeltoji kruvina revoliu
cija tapo visiškai sutriuš
kinta. bet dabar patyria- 
ma iš kai-kurių vadų, kad 
socialistai ruošiasi nau
jam sukilimui nuversti 
dabartinę Katalikų - Ra
dikalų vyriausybę.

Washington — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė 
Miss Josenhine Roche iš 
Denver, Col., pagelbinin- 
ku Jungt. Valstybių Iždi
nės sekretoriaus Morgen-

jai skirtų 3,300.000.000 thau' Roch« *** ^ab 
jau išleido $2,711,782,074.
Tie pinigai buvo vartoja
mi įvairiems pataisymų ir 
naujos statybos projek
tams,

moteris, savininkė Rocky 
Mountąin Fuel Co., ir pa
sižymėjusi savo sociale 
darbuote darbininkų bū- 

tikslu duoti" darbo vio Pagerinimui.

KETURI PABĖGĘ KALI 
NIAI VĖL PAGAUTI

LDS. NARYS ........ “DARBININKO” PRENU- bedarbiams.
MERATORIUS ........ RĖMĖJAS ....... I

_ _ - Šiemet į Vilniaus un-to
(Jei esi naryst ar prenumeratorius, ar reme- medicinos fakultetą norė
jas, tai pridek pne savo pareiškimo kryžių- jQ keturi abituri.

_ „ ’ v . „ . „ ... -v, « z jentai lietuviai, tačiau ne- dieny pabėgę iš Bristol
Prašau Įrašyti mano vardą j Katalikiškos Spau- buvo Taip paf ne_ Countv kalėjimo keturi
dos Platintojų Sąrašą- buvo priimtas nė vienas kaliniai topo visi pagauti

Parašas.................... ,............... i gudas. : ’ j ir sugrąžinti į kalėjimą.

New Bedford — šešta-

ORGANIZUOS NAUJA
GIMIUS

Roma — Italijos dikta
torius Mussolini išleido 
naują įsakymą, kad visi 
naujagimiai berniukai bū
tų prirašyti prie Mussoli- 
nio jaunuolių kariškos or
ganizacijos “Balilla”. Rei
škia, kaip tik kūdikis pra
veria pirmą syk savo akis, 
jis jau tampa “kareivis”.

UŽMUŠĖ BERNIUKĄ 
LIGONBUTY

Louisville, Ky. — Jack 
Mc. Dowell, 7 metų berniu
kas minėjo savo gimtadie
nį: vietos ligonbuty. Už
degtos ant keiko žvakutės 
buvo per arti prie oxyge- 
"o. Oxygenas sprogo ir 
’ietoje užmušė berniuką.

DU ŽUVO ORLAIVIO
NEL AIM EJE

St. Joseph, Mo. — Du la
kūnai žuvo, kuomet jų 
•mldomas transnortin i fl 
orlaivis vežęs naštą nukri
to ir sudegė. Žuvusieji la
kūnai vra A. Billings ir J. 
Brassfield. Vežtieji pašto 
laiškai sudegė. Priežastis 

i nelaimės nežinoma.
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VIETINES ŽINIOS
SKAITYTOJŲ 

DĖMESIUI

......-...............   a
Programa pr a s i d ė j o 

punktualiai. Kuopos pirm, 
atidarydamas vakarą, pa
sakė įžanginę kalbą jau
nimo klausimu ir pakvietė

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos naujas, nauju 
viršeliu papuoštas “STU- vakaro vedėju p. A. P. Ne- 
DENTŲ ŽODIS”, turinin- vierą.
gas Katalikų Studentų Or- Vakaro vedėjas, užėmęs

* -r i------1-- vietą, pakvietė kleboną
kun. P. Virmauskį kalbėti.

. Kun. Virmauskis sveikino 
susirinkusius, o ypač jau
nimą — vyčius.

Po to Algimantas Ivaš
ka pasakė eiles. Jis yra A. 
ir O. Ivaškų gražiai auklė
jamas sūnelis, kuris savo 
eilėmis sudarė gražaus į- 
spūdžio ir iššaukė daug 
aplodismentų

Prasideda vaidin imas. 
Vadinto jai gerai išmokę, 
neblogai atliko savo roles. 
Pertraukoje pasirodė inž. 
S. Beleskis su savo naujai 
išrastu elektros smuiku, 
kuriuo linksmino publiką. 
Antroje pertraukoje kal- 

i bėjo kun. K. Jenkus. Sekė 
vaidinimas. Paskutinioje 
pertraukoje. Vyčių Dainos 
ratelio dainininkai, sudai
navo porą dainelių: “Vaik
ščiojau po žalią girelę” ir 
“Gale lauko toli”. Daine
lėmis publika buvo suža
vėta. Ištikrųjų mūsų vy
čiai visuomet gražiai pa
sirodo su dainomis, o dai
nos tai lietuvybės išlaiky
mo tvirtovė.

j žodžiu sakant, progra
ma buvo turininga ir gra
žiai atlikta.

Vaidino šie: O. Kanapin- 
skaitė, F. Grendelytė, V. 
Šilinskaitė, O. Petrušytė, 
S. Šejefkaitė, M. Grilevi- 

■ čius, Pr. Razvadauskas ir 
D. J. Averka. Šufleravo: 

. . , ... . , , Pr. Averka.Automobilių registrato
rius, Morgan T. Ryan pas
kelbė, kad per praeitą sa
vaitę Massachusetts vals
tybėje automobiliais už
mušta 30 žmonių. “Kas 
čia būtų galima padary
ti?” klausia registratorius 
Ryan. “Aš suspendavau 

bei atėmiau vairavimo 
lšisnius ir registracijas 
nuo virš 48,000 automobi-' 
lįstų ir virš 5000 laisnių 
atimta už vairavimą gir
tiems esant. Visi mūsų 
persergėjimai eina nie
kais... Žmonės skerdžiami į 
automobilistų tuzinais. Šį 
metą automibiliais išžudy
ta jau 854 žmonės, 16,5% ; 
daugiau nei pernai tuo lai- 

į ku”.
į Pabaigoje, registrą t o- 

rius prašo teisėjų ir jūrių 
smarkiau bausti prasikal
tėlius ir bausti kalėjimu, 
<5 ne piniginėmis pabaudo-

I ibis.
HB* *

KEPĖJAIKONFERUO
> JA

ganizacijos žurnalas.
“Studentų Žody” yra 

naujas skyrius, būtent: 
“Jaunųjų Aidai”..

Patariame visiems stu
dentams (ėms) ir nestu- 
dentams — profesiona
lams ir visiems, kurie no
ri žinoti ką ir kaip rašo 
studentai ir profesionalai 
šį žurnalą įsigyti.

Prenumer at o s kaina 
$2.00 metams. Pavienių 
egzempliorių kaina 20c.

Galima gauti “Darbi
ninko” Administrac i j o j, 
366 W. Broadway, 
Boston, Mass.

Į 

So.

SUŽAVĖTAS CHORU

♦ Kun. J. Vaškas, MIC., 
dalyvavęs, sekmad i e n į, 
kun. J. G. Vosyliaus pri
micijų pamaldose ir ban- 
kiete negali atsigerėti Šv. 
Petro parapijos choro 
gražiu giedojimu ir daina
vimu. Jis yra didelis mu
zikos mėgėjas. Jis sakė, 
kad jis norėtų koilgiausiai 
klausytis šio choro. Jis už
tikrino, kad dėsiąs visas 
pastangas atvažiuoti į 
Choro parengimą, lapkr. 
25 d., kurs įvyks bažnyti
nėje salėje. Jis žada iš ko
legijos atsivešti daug 
klausytojų.

30 UŽMUŠTŲ PER VIE
NĄ SAVAITĘ

I

I

I

L 4 The New England Ba- 
Į- Kers, Association pradėjo 

Hotel Statler trijų dienų 
konferenciją. Tarsis savo 
biznio reikalais.

SIS TAS IŠ VYČIŲ 
TEATRO

Dalyvavęs.

APVOGĖ TEISĖJO 
NAMUS

DAKTARAI

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Į Tel. Šo. JĖoston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S./Boston
i Ofiso Valandos
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
Ė 5 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

Daugelis mėgsta sakyti, 
kad profesijonalai nekrei
pia dėmesio į mūsų jauni
mą, kuris puola į smar
kiai ūžančias amerikoniz- 
mo bangas.

Būtų visai neteisinga 
taip galvoti. Tik pažiūrė
kime, įvykusiuose vyčių 
šokiuose dalyvavo didelis 
skaičius profesijohalų, ku
rių visų vardų nesužino
jau, bet mačiaji šiuos: Dr. 
Landžius su savo žmonele, 
Dr. Arentas, Dr. Kaspe- 
ras, adv. Kalinauskas, mo
kytoja O. Kavoliutė ir ki
ti. Vyčiai dėkingi už jų 
darbuotės įvertinimą.

P.R.

s

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

mas policininkų tymus. 
Lapkričio 18 d., minėtas 
tymas žaidė su Fittons iš 
East Bostono. Po sunkios 
kovos, bostoniečiams pa
vyko kalinius nuveikti re
zultatu 71—0. Šio žaidimo 
žiūrėjo 1800 kalinių ir 
900 laisvų piliečių. Kalinių 
tymas iš 10 žaidimų tik 
du tepralaimėjo.

belio dovaną už atradimą, 
kad mažakraujystę (ane- 
mia) galima pagydyti ke
ptomis (jaknomis). Dr. 
Minot profesoriauja Har- 
vard’o Universiteto Medi
cinos fakultete.

PALIKO $1,000,000 
KOLEGIJAI

s

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 it 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų.

A.
251

Tel. So. Boston .2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
W. Broadway, So. BostoD

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1 :30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartj)

-■

i Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

(o jo dainavimu yra kuo 
pasigerėti), J. A. ir A. G. 
duetą, vienuolikos metų 
berniukas stebėtinai su
dainuos soprano solo.

Vyrų choras — ‘Pupos’, užsidariusio 
vyrų oktetas- — “n—

APKALTINO UŽSIDA
RIUSIOS BANKOS 

PREZIDENTĄ

Nežinomi vagiliai įsibro
vė į vietos Municipalio 
Teismo teisėjo Daniel J. 
Casey namus, 41 May St., 
Jamaica Plain ir juos api
plėšė. Teisėjo ir jo šeimos 
tuo syk nebuvo namie.

Bėda būtų tam vagiliui, 
jei jis būtų pagautas ir at
sidurtų prieš teisėją Ca
sey.

DU SUIMTI IR $50,000 
VERTĖS NARKOTIKŲ 

KONFISKUOTA

Federalės valdžios agen
tai suėmė Joseph Magno- 
tta ir Parrigi Torturo, a- 
bu iš Bostono kaipo vadas 
narkotikų pardavėjų 
kos. Pas juos rasta 
000 vertės heroin’o.

v • sai- 
$50.-

IŠĖMĖ DAUGIAU NEI 
PADĖJO

I

*

I

Amherst — Frank L. 
Babbot, turtuolis ir Stan- 
dart Oil Co. of N. J. direk
torius, mirdamas paliko 
virš $1,000,000 Amherst 
kolegijai, kurią jis baigė 
1879 metais. Jis taipgi pa
liko apie $1,500,000 Long 
Island College of Medici- 
ne.

j • __________ _____ _________

$• 
c'

Jungt. Valstybių Grand 
Jury, posėdžiaująs Bosto
ne išnešė apkaltinimą dėl 
Corneliaus J. Corcoran. 

Lawr e n c e 
Onyte”, Trust Co. prezidento. Jis 

mergynų choras vėl viso- kaltinamas, kad savo pe- 
kių naujų dainų išmokęs, ticijoj dėl bankruto nuslė- 
vyrams neapsileidžia. Į pęs $38,152 savo turto ir 

1 Piano duetą išpildys: — padaręs prieš notarą ne- 
R. V. J. ir E. J. teisingą priesaiką.

Bet ką čia, negi viską ----------------
galima išpasakoti. Nueisi- SVARBŪS PARENGIMAI 
me ir pamatysime, išgirsi
me ir prisijuokę ilgai ilgai 
atminsime. Juk ir tu An- net trys svarbūs ir gra- 

’ tanai eisi, ar ne? žiems tikslams parengi-
\ — Na beklausant tavęs ma-i-
net seilė pradėjo varvėti.! Lapkr. 21 d;, 7:30 vai. v. 
Rodosi, kad tai bus ne pa- Par- salėje ant 7tos gatvės 
prastas choro parengimas, Sodalietės rengia nepapra- 
bet tikras įvairenybių va- s^a “Whist Party” ir “So- 
karas už kokius mieste ir cial”. Merginos kelia savo 
labai brangiai užmokama, sodalicijos 
kad tik pamatyti.
— Taip, ir dargi sveti-

nuošimčiai padidino inde
lių sumą. Iš viso Mass. 
valstybės taupomose ban- 
koše spalių 31, 1934, padė
tų taupymui pinigų buvo 
$2,043,807,278.44.

Statistika parodo, kad 
Massachusetts valstybės 
piliečiai, per praeitus me
tus, kurie pasibaigė su 
spalių mėnesiu, iš bankų

i išėmė $45,000,000 daugiau, 
nei į tas bankas padėjo. 
Nors išėmė daugiau, nei 
padėjo, bet gale metų vis-L. Vyčių vietinė kuopa, 

sekmadienį, lapkričio 11 tiek jie turėjo $65,000,000 
d., suvaidino trijų veiks-' 
mų veikalėlį — 
Nuvytosios Gėlės”.

i

daugiau nei pradžoje me- 
Pražydo tų. Kaip, tą išaiškinti? La

bai lengva. O-gi priaugę

Šią savaitę pasitaiko

MIRĖ

Lapkr. 14 d., mirė Bar
bora Traknienė, 55 metų 
amžiaus, gyv. 231 Boltor 
St. So. Boston, Mass., mie
sto ligoninėje. Paeina iš 
Papilės. Amerikoje pragy
veno 23 metus. Paliko vy» 
rą Aleksandrą ir du sūnų. 
Palaidota iš Šv. Petro baž
nyčios su mišiomis Šv. Be- 
nelikto kapuose, lapkr., 17 
dieną 9 vai. ryte.

SULAIKYTAS PASIE
NIO SUSISIEKIMAS

Vilnius — Spalių mėn. 
20 dieną buvo sulaikytas 
mažas pasienio susisieki
mas, kuriuo naudojosi gy
veną prie administracinės 
linijos ūkininkai. Tuo bū
du nuo tos dienos nebus 
išdavinėjami ūkio leidi
mai.

Lenkų spaudos žiniomis, 
šiemet abiejose adminis
tracinės linijos pusėse ū- 
kio leidimais naudojosi a- 
pie 15.000 ūkininkų.

ŪKININKAI RENGIA 
ŠOKIUS

I

i

fondą savo 
kambario remontams.

Lapkr. 24 d. ankstokai 
miems, mums nesupranta- vakare Šv. Vincento Pau- v • v • _ . v 1 A • J

Lietuvių Ūkininkų Są
junga rengia šokius lap-

norėčiau žinoti!
^.turėsite*,- 1

4

— i >■
— Ei, Jurgįį' Kur taip 

skubi? Vos pavyti bega
liu, — šūktelėjo Antanas 
prisivijęs mane.

— Ogi pereitą sekmadie
nį nupirkau tikietą nuo 
vienos choristės, kuri pa
pasakojo šiek tiek apie 
būsiančią programą. Bet, 
sako — jeigu nori persiti- 

į krinti, tai užėik į choro 
praktikas pasiklaus y t i. 
taigi šiandien ir buvau už
sukęs į salę. Ir žinai Anta- 

į nai, labai nustebau pama
tęs kaip energingai ruo
šiamasi prie tos dienos 
programos. a! ‘

Įsidrąsinęs^--pasitaikius 
progai, čiupt pačiam va
dui už skverno ir — e, e, 
atsiprašau jeigu galima...Į 
pradėjau savo reikalą aiš
kinti,
kpkią. progai 
kad galėčiau savo drau
gus be baimės atsivesti. 
Mat, kartais programa ne
būna tokia vykusi, tai pa
skui man prikaišioja jie 

j už tai... Aš jau ir tikietą 
turiu, — parodau.

Vadas J. vietoj ^upykti 
už sutrukdymą, brūkšte ls 
kišeniaus lapą popierio ir 
sako: «
— Štai, tamfctia! Čia maž

daug visa programa, ku
rią išpildysime sekmadie
nį, lapkričio 25 d., vakare.

Ir. kad pamatytum An
tanai, ko ten nėra? Prade
dant “Lietuvos Himnu” ir 
“Sveiki Drūti” sudainuo
jant visam chorui, progra
ma taip įvairi, kad ir atsi
minti visko negalima.

Bus įvairiausių juokų, Į 
šposų, magikos Art. R. 
V. Juška sudainuos solo

----- :------------------
PROFESIJONALAI RE

MIA JAUNIMĄ
_____________ I

Visi gerai žinome, kad 
lietuviai profesionalai, tai 
mūsų stiprioji pajėga a- 
teityje.

v •

I

moj kalboj, o čia savo mū- liečio vargšus šelpti drau- 24 d., Lietuvių Tau-
sų žmonės vaidina, tai gija turi metinį parengi- tiškoje Salėj Stoughton, 
mums turėtų šimtą kartų 
brangesni toki vakarai. 
Na, tai iki pasimatymo.

jiems apie tai pranešk.
Jurgis.

I

mą, parapijos salėje ant 
7tos gatvės.

Lapkr. 25 d., 7:30 baž
nytine jfe salėje, W. 5th St., 
Šo. Bostorr, Mass. įvyksta 
parapijos naudai choro 
margumynų vakaras.

EAST BOSTONIEČIAI 
NUVEIKĖ KALINIUS

IŠVYKO PRnMTI NOBE
LIO DOVANĄ

Mass.
Šokiuose viskas bus 

“farmerskai” Visi patar- 
nautįjai ir muzikantai 
bus “farmerskai” apsiren
gę. Farmeriai sako, kad 
šiuose šokiuose bus labai 
daug juokų.

Garsusis kalėjimas Sing- 
Sing, Ossining, N. Y. turi 
garsų kalinių footbolo ty- Stockholm, Švediją priim- 
mą, kuris labiausia pasi-1 ti jam ir dar dviem Ame- 
žymi visuomet nuveikda- rikos daktaram skirtą No-

Dr. George R. Minot iš
vyko laivu iš New Yorko į

GRABORIAl

{VALENTINA MINKIENĖĮ
• Duoda piano muzikos pamo-t 
•kas vaikams ir suaugusiems.* 
•Vartoja naujausią metodą mo-j
• kinimo. Mokina klasišką ir po-j 

I • prastą muziką.
Studio adresas:

Į 912 E. Broadway, So. Boston. j 
Tel. So. Boston 3317.

PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ

ŪKĖ, 17 mylią nuo Boston’o.
■ 33 akeriai žemės, 18 galviją, 3 

arkliai, 60 naminiu paukščą, šie
nas ir ūkio įrankiai. Yra elektros 
šviesa ir vanduo iš miestelio.

Kreipkitės: > 
1326 North Street, 
WALP0LE, MASS.

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

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

• 80. Boston, Mass.k..

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite j krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

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

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimyną na

mas su visais įtaisais ir krautuve 
ant pardavimo. Taipgi, kitoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metą. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 
^izth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — šis yra didžiausias krovinys ] 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jus esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

WH1TE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ! 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

i Vice-pltmininkė . — Ona Siaurienė,
443 E. Tth SU So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 3422

ProL Rašt. — Bronė Ciunier.ė, 
29Gould SL, West Roibury, Mass.

; Tel Parktvay 1884-iV
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

\ 83 Navarre St, Roslindale, Mass.
Tel. Parkvay 0558-\V

i Iždininkė — Ona Staninlintė,
105 IVest 6th SU Sp. Boston. Mass 

Tvarkdarė — Ona Mtzgirdienė, 
1512 Columbia Rdi, So, Boston, Mass.

Kasos Globėja — E. Janušonienė.
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.

Draugija stovo susirinkimus laiko kas 
antra utarntnkj kiekvieno mėnesio, 

vaL vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

• - . .... ■....

t
i

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininkę.

LAIVAKOfečIŲ IR 

IN8URANCE, 

K. SIDABRO 
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 
Ant antrų iubų 

So.
■M



Attrodi«nis, Lapl&ioio 30, 198$.
*

» v ;

D A fl a t y-X N- ft A S

♦. AAAAAAA 
♦> 
i

XX
i

XA*

1/ New1I 
England 

\ f*zm/c A
/

*

t

£4

“Jūsų Kaimynai Žino’’
* •' e ' . . .

MES ESAME PASIRUOŠĘ

DEMONSTRUOTI

•>

f

NAUDINGUMĄ

jĮ^jjįį
'®SS33i

t

MM—M—M

NEW ENGLAND KOKSAI yra tai ideališkas kuras
*

namuose, nes jie yra išdirbti taip, kad duotų nepapra
stai gerą ir ekonomišką šilumą.

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

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

Pašaukite mus telephonu ir mes pasiųsime į jūsų 
namus patyrusį šildymo ekspertą, kuris praktiškai 
įrodys New England Koksų naudingumą

/

RIORDAN COAL COMPANY
TELEPHONE 1962

91 Ames Street, Montello, Mass.
I

“Jūsų Kaimynai Žino”

/
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MIRĖ KUNIGAIKŠTIS 
KUN. ST. VOLKONSKIS

šią padėką už Jūsų gražų 
pasveikinimą. Mums yra 
labai malonu, kad mūsų

Malonu kai kas pagiria, 
kai tas pagirimas 

eina iš tolimo užjūrio, tik-

“Darbininko”, kuris yra žymus mūsų išeivijos tų padėtas Kristaus mokslas, tai darbinnkai lengvai 
galėtų darbdavius priversti su jais skaitytis ir savo

ti darbininkus prie jų prisidėti arba netekti darbo ir 
badauti.”

Aiškiausiai ir pilniausiai išgvildeno darbininkų 
klausimą Popiežius Leonas XIII išleistoje enciklikoje, 
gegužės 15, 1891 m., kuri užvardinta: Darbininkų

PRENUMERATOS KAINA: 
$4.00 Amerikoje metams .......................... $4.00
$5.00 I Užsieny metams .........................  $5.00

$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $250
I

Antradienis, Lapkričio 20, 1934.

DARBININKAS
{THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION 0F LABOR
Ernered aa second-clasa marter Sept. 12. 1915 at the r*>st office at Boston.

Mass. under the Act of March 3, 1870
Atteptance for mailing at spėriai rate of postage pruvided for tn Sectlon 11OH 

Act of October 8. 1917. anthorized on Jnly 12, 1918

aUBSCRTPTION RA TĘS: 
Dsmestic yearly ...............................
Voreign yearly.....................   __ _________
•Jomestic once per week yearly $200 Vieną kart savaitėje metams .. $2.00 
^oreign once per week yearly.

DAR'B ĮNINKĄS
*66 West Broadway South Boston. Mass

Telephone South Boston 2680

» « —■ ■ ■ -

Lapkričio 18 d. “Drau
gas” apvaikščiojo sidabri
nį savo darbuotės jubilė- 
jų, nes jau sukako 25 me
tai nuo jo įsikūrimo. Tai 
gražus amžius bet kokiam 
laikraščiui, ypačiai kata
likiškam ir dar gi Ameri
koje, kur ne anglų kalboje 
leidžiami laikraščiai vis 
sunkiau ir sunkiau alsuo
ja dėl mažėjančios prenu
meratos, nes mūsų išeivi
jos pajėgos, deja, vis 
smunka ir mažta.. “Drau
gas” dar, ačių Dievui, gy
vuoja gerai ir tarpsta, nes 
iš savaitraščio virto dien
raščiu, ir tai rimčiausiu ir 
turiningiausiu.

“Draugas”, kaip ir kiek
vienas gerai darbas ar ge
ras žmogus, gimė ir augo 
sunkiuose varguose, bet 
vargas, kaip pasirodo 
daug ką sveria tiek žmo
gaus, kiek ir laikraščio 
gyvenime. “Kas nematė 
vargo, tas niekam never
tas”-, — sako žmonės ir tai 
sako toki, kurie ant savo 
pečių yra ištyrę, “kiek bė
dos svaras kainuoja”. 
Vargas silpnesnius nuslo
pina, bet stipresniems ei
na į sveikatą. Taip buvo ir 
sū “Draugu”. Jo pasirody
mą nekatalikiška spauda 
pasveikino labai nepalan
kiai, jo pirmąjį redaktorių 
a. a. Kun. A. Kaupą api
pylė šmeižtais. Bet kun. 
Kaupas buvo stambaus 
kalibro žmogus. Rašto ga
bumais jis viršijo visus ir 
jam nestigo pajėgų ne tik 
atsikirsti, bet ir pereiti į

ataką ir pastatyti katali
kybės priešus nemalonioj 
ir net pajuokiančio j švie
soj. Literatiniu atžvilgiu 
jįs skubiai pastatė “Drau
gą” į priekį. Tačiau me
džiaginė laikraščio dalis 
visuomet šlubavo. Nedaug 
ką pagelbėjo jo nukraus- 
tymas iš Wilkes - Barre į 
Chicagą. Tik paėmus 
“Draugą” Tėvams Marijo
nams, jo padėtis tiek paki
tėjo, kad bematant virto 
dienraščiu.

Šiandie “Draugas” yra 
neužginčyjamas katalikų 
vadas. Jo pozicija stipriai 
katalikiška. Norma 1 i a i 
“Draugui” visi draugai, 
bet jei kas pakliudo kata
likų principus tai jis be a- 
todairos stoja kovon už 
tiesą su bet kuo, ar tai bū
tų artimiausias kaimynas, 
ar koks apsimetėlis neva- 
katalikas. Žinių patiekime 
“Draugas” išlaiko tikslų 
sumanumą ir skubotą mo- 
derniškumą, nepraleisda
mas nė mažiausios vertos 
pažymėti žinutės. Kas 
skaito “Draugą”, tas gali 
puikiai nusimanyti, kas 
dedasi plačiam pasauly. Jo 
vedamieji straipsniai ir 
gausūs ir gabūs. Kadangi 
jie rašomi kasdien ir tai 
dar po keletą kiekvienam 
numery, tai galima įsivai
zduoti, kiek sunkaus ir į- 
tempto darbo turi jo leidė
jai. Atsižvelgiant į tuos 
milžiniškus ‘Draugo’ nuo
pelnus mūsų išeivijai., 
mums malonu jam palin-i 
keti susilaukti dar ne vie
no jubilėjaus. K.

’ i

Gyvenimą n Pažvelgus
j. p. p.

JAU VISIEMS ŽINOMA, kad Lietuvių Darbi- informacijas; ten kur nėra kuopos, tai susipratusie- 
ninkų Sąjungos ir “Darbininko” vajus prasidės gruo- ji lietuviai katalikai darbininkai tesudaro kuopą. Bū- 
džio 1 d., š. m. ir tęsis iki kovo 1 d., 1935 m. kime visi organizatoriais. Jeigu kolonijoje yra nors 5

asmenys, norinti įsirašyti į Lietuvių Darbininkų Są
jungą, tai tie penki nariai jau ir sudaro kuopą. Susi
rašę į kuopą nariai išsirenka sau valdybą ir apie tai 
praneša Centrui. Centras gavęs naujos kuopos narių 
vardus ir valdybos narių vardus, įtraukia į Centro

Vajaus metu mes turime įtraukti į Lietuvių Dar- narių knygas ir išrašo kuopai čarterį arba leidimą 
bininkų Sąjungą visus mūsų išeivijos šviesiausius veikti visos organizacijos vardu.
lietuvius katalikus darbininkus. Kuopos reikalus veda kuopos išrinktoji valdyba,

Kaip mes tą galime padaryti? Labai lengva. Pir- susidedanti iš Dvasios Vado, kuriuo yra vietinis para- 
miausia mes turime išaiškinti Lietuvių Darbininkų pijos klebonas arba jo paskirtas kunigas, pirmininko. 
Sąjungos tikslą ir veikimą taip, kad visi noriai rašy- raštininko, iždininko ir iždo globėjų ir kitų valdybos 
tusi į vienintelę lietuvių darbininkų organizaciją. narių.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos tikslas ir veikimas Sykį metuose įvyksta visos organizacijos Seimas, 
yra: a) stiprinti narių tikybą ir dorą prisilaikant vi- kuris nustato organizacijos veikimo programą. Kiek- 
siškos vienybės su Katalikų Bažnyčia; b) gerinti dar- viena kuopa gali siųsti atstovus į Seimą. Vyrai ir mo- 
bininkų luomo būklę, keliant juos kultūriškai ir visuo- terys turi lygias teises, 
meniškai, ir gerinant jų ekonominę būklę; c) daryti 
darbininkus pilnateisias ir naudingais šio krašto pi
liečiais; d) rišti darbininkų klausimą Kristaus moks
lo dvasioje ir pagal krikščioniškosios demokratijos 
nurodymų.

Kad pažymėtąjį tikslą pasiekus, Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga per 19 savo gyvavimo metų a) rūpino
si ir rūpinsis platinti nariuose gilesnį pažinimą kata
likų tikybos ir pamylėjmą doros; b) rūpinosi ir rū
pinsis susitarti su lietuvių labdaringomis arba susišel- 
pimo organizacijomis, "kad sušelpus lietuvius darbi
ninkus nelaimės, ligos ir nedarbo metu; c) steigia ir 
steigs kur galindą knygynėlius ir skaityklas; ypatin
gą dėmesį kreipia į parinkimą tinkamų raštų socia
liais ir apologetiškais klausimais, kad katalikai dar
bininkai būtų pasiruošę gyvenimui ir kovai su viso
kiais blogumais; d) kuria ir kurs vakarinius kursus, 
kuriuose dėstoma lietuvių kalba, šios šalies kalba, pi
lietybė ir tt.; e) rengia dažnai prakalbas, paskaitas, 
debatus ir kitokius vakarėlius, kad pakėlus narių su
sipratimą ir dvasią; f) turi įkūrus savo modernišką 
spaustuvę, kurioje spausdinama du kart į savaitę or
ganizacijos organas “Darbininkas” ir įvairios brošiū
ros, knygos ir tt.; g) rūpinasi ir rūpinsis pagerinti 
materialines gyvenimo sąlygas: h) darbininkų reiką- kuris pergyveno sovietų pragaro kančias, 
lais eina išvien su darbininkų organizacijomis ir uni
jomis, kurios laikosi krikščionybės pagrindų.

| Lietuvių Darbininkų Sąjungos svarbiausias tiks
las padėti vargšams darbininkams, parodyti jiems 
meilę, sušelpti juos skurde ir varge, ne žodžiais, ne 
pažadais, bet darbu ir tiesa.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos nariais gali būti slaptų vadų, kurie nori vieni visą valdyti ir privers- 
visi darbo žmonės, turintieji nemažiau kaip 16 metų 
amžiaus,.be lyties skirtumo, lietuviai katalikai.

Vajaus metu prisirašę nariai ir senieji moka tik 
$3.00 metams arba 25 centus į mėnesį. Laikraštį ‘Dar
bininką’ gauna dykai. Jokių “extra” mokesnių nėra..

Lietuvių Darbininkų Sąjungos nariai turi teisę Magna Charta. Tą patį pakartoja 40 metinėse tos en-

Šiandien darbininkai kenčia skurdą ir vargą tik 
modemiška spaustuvė, dėlto, kad darbdaviai nepaklausė Katalikų Bažnyčios

džio 1 d., š. m. ir tęsis iki kovo 1 d., 1935 m.
Vajus nėra vien tik, kad užprenumeruoti laikraš

tį “Darbininką” ir daugiau nieko. Ne. Jeigu mes va
jaus metu tik ieškosime naujų prenumeratorių, tai 
tikslas nebus atsiektas.

Žmogui burtis į organizacijas yra prigimta — na
tūralu. Juk pats žmogus negali apsirūpinti kas jam 
reikalinga sielos ir kūno gyvenimui.

Popiežius Leonas XIII sako, kad žmonės nėra at
siskyrėliai, bet jiems yra įgimta gyventi draugijose 
(organizacijose).

Organizacijose žmonės gali vieni nuo kitų geriau 
tiesą pažinti ir apsisaugoti blogumų. Suprantama, tai 
visa įgija gerose katalikiškose organizacijose, kurių 
pagrindan yra padėtas Kristaus mokslas.

Jeigu kada nors darbininkai turėjo organizuotis, 
tai dabar būtinai turi, nes juos baigia pavergti kapi
talistai ir jų agentai — talkininkai, pasivadinę darbi
ninkų prieteliais visokio plauko socialistai—komunis
tai. Komunistai dedasi geriausiais darbininkų priete
liais, bet jie yra vilkai avių kailiuose. Saugokimės jų.

Pavyzdžių iš komunistų veikimo yra daug, bet 
visiems geriausiai yra žinomas tai sovietų Rusijos 
pragaras, kur komunistai turi pilniausią kontrolę ir 
valdžią. Mes visi gerai žinome Rusijos komunistų pra
garą. Mes turime ir liudininkų, tai penkiolika geriau
sių Lietuvos sūnų ir Katalikų Bažnyčios vadų, kurie 
pereitais metais grįžo iš sovietų Rusijos pragaro. J. 
E. Vyskupas Matulionis yra vienas iš tų liudininkų, - • • • v •

Katalikų Bažnyčia ragina ir padeda darbinin
kams organizuotis. Popiežiai primena darbininkų tei
ses ir pareigas. Jie ragina darbininkus organizuotis 
ir savo organizacijas taip sutvarkyti, kad jos pagel
bėtų kiekvienam darbininkui pagerinti savo būvį. Po
piežiai smerkia organizacijas, “kurios yra vedamos

sios autokratijos kėdėse 
sėdi įvairūs neaiškaus 
plauko avantiūristai) ir 
pirmiausia pasistengė pri
sigerinti prancūzams, nes 
iš rytų sovietus gazdina 
japonai, o iš vakarų Hitle
ris agresyviai šaukia “J 
Rytus, į Rusiją”.

Ar ne keista? Rusijos 
valdovai šaukia darbinin
kus į kovą prieš “kapita
listus”, o patys daro su
tartis.

♦ ♦ ♦

“Konstatuojamas fak
tas, kad lietuviai Naujoję 
Anglijoje stovi pirmose 
kultūrinio gyvenimo eilėse 
kartu su kitomis tauto- 

i”. (“Ateitis” 1934 m.

Kartais labai nuostabūs bolševikų Rusija ir yra ne 
ir nepaprasti istorijos į- kas kita kaip senovinė ca- 
vykiai. Štai Rusijos revo- ro autokratija, tik buvu- 
liucija. Ant jos aukuro pa
aukota ir tebeaukojama 
milijonai vaikų. Bolševi
kai neįvedę nei tikros ko-

| munistinės nei socialisti
nės tvarkos, kokia ištikrų- 
jų nėra galima, tebežai
džia žmonių gyvybėmis, 
darydami nesąmoningus 

| “komunistiškus” bandy
mus ir baisias komedijas 
iš žmonių kančių. I

tį Per savo revoliucijos 
minėjimą bolševikai atsi
šaukė į viso pasaulio dar
bininkus, kad jie kovotų 
prieš “kapitalistines” val
stybių vyriausybes,' bet 
patys pradėjo “proletarų” 
bičiulystę su “buržujais”.
Bolševikams paaiškėjo, mis 
jog komunizmo vistiek ne- 9-10 Nr.). 
įgyvendinsi, o Rusiją val
dyti norisi. Todėl ir pra- ypač, 
dėjo vesti prieškarinę ca-

; ro politiką (nors ištikrųjų. rosios tėvynės. Tačiau pa-

minklui pastatyti trūksta 
vos tik trejeto tūkstančių 
dolerių.

Brangūs tautiečiai! Ar
gi jūs leisite dėl tokio ma
žo trūkumo ilgai vilkinti 
šio paminklo statybą? 
Jau ir vietos valdžia gali 
stebėtis, kad Amerikos 
lietuviai, davę žmonijai 
dvi aviacijos pažibas, ligi 
šiol neįstengia pastatyti 
sumanyto paminklo. Iš 
šalies gali atrodyti, kad 
Am. lietuviuose jau neli
ko patrijotiškumo, lietu
vybės ir vieningos dva
sios? Ne! Am. lietuviai 
turi dar stiprią lietuvybės 
dvasią ir nuoširdžiai ger
bia savo didvyrius Darių 
ir Girėną! Jau daug įvai
rių draugijų atsiuntė au
kas paminklui. Turėtų ne
atsilikti ir kitos draugi
jos, organizacijos ir kliu- 
bai ir atskiri asmenys. Ir 
bematant susidarys pa
kankamai pinigų gražiam 
paminklui.

Kad visi aukotojai galė
tų greit gauti atsakymus 
ir kvitas už atsiųstas au
kas, paminklo statymo 
komitetas ir fondo globė
jai išsirinko finansų se
kretorių, kuris davė fon
dui įkaitą (užs t a t ą, 
bonds). Todėl visos aukos 

i prašoma siųsti šiuo adre
su: Mr. J. Čeikauskas, Da
rius - Girėnas Memor i a 1 
Fund, 6640 So. Francisco 
Avė., Chicago, III.

K-to sekr. P. Jurgėla

naudotis visomis organizacijos teisėmis ir darbų vai- ciklikos sukaktuvėse Popiežius Pijus XI. 
siais. Visi nariai yra lygūs savininkai didžiulio namo,1 
kuriame yra “Darbininko” 
knygynas ir devocionalų krautuvė, ofisai ir gyveni- vadų žodžių ir darbininkai tebėra neorganizuoti. Vie
niui kambariai, spaustuvės, knygyno ir visos nuosą- nybėje - galybė! Jeigu šiandien darbininkai būtų ge- 
vybės. LDS. nariai yra leidėjai du kart į savaitę laik- rai organizuoti ir jų visų organizacijų pagrindan bū- 
raščio 
švietėjas.

Prisirašyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos la- pelnu dalytis. Šiandien gi, kaip tik priešingai. Milijo- 
bai lengva, ypač ten, kur yra jau gyvuojanti kuopa,1 nai darbininkų badauja, o darbdaviai gyvena pertek- 
kurios valdyba noriai priims ir suteiks reikalingas liuje. Vienintelė išeitis

Lietuvos Karo Aviacijos 
Padėka

Praėjusią vasarą Lietu- mis jo konstrukcijos ir 
vos karo aviacijos virši- Lietuvoj statytais lėktu- 
ninkas pulk. inž. Gustai-1 vais apskrido visą Euro- 
tis su kitais lakūnais tri- pą. Tas žygis vėl plačiai 

pagarsino mūsų Tėvynę 
ir iškėlė lietuvių gabumus. 
Ta proga Dariaus - Girė
no paminklo statymo ko
mitetas Chicagoj ir kelios 
kitos organizacijos pa
sveikino Lietuvos karo a- 
viaciją, linkėdamos ir a- 
teity garsėti garbingais

žvelkime į savo darbus. 
Pažvelkim ne tik į siaurą 
šeimyninį gyvenimą, bet 
ir į platesnį — visuomeni
nį ir atvirai prisipažinkim, 
kad galėjo būti daug dau
giau padaryta.
. Juk dar tiek daugelyj 
N. Anglijos lietuvių kolo-

• nijų, yra neorganizuoto 
jaunimo. Daugelyj parapi
jų nėra nei A. L. K. Stu
dentų ir Profesionalų Są
jungos, nei Lietuvos Vy
čių, ar panašių jaunimo 
organizacijų. O jos ne tik skridimo aplink Europą 
galėtų, bet ir turėtų būti, j j -x

Ar nevertėtų tuo susi
rūpinti?!

kelionė savais kiečiai kiek atsiliko ir 
lėktuvais po visas Euro- kiek apsileido: visam pa- 
-............ _j^kdytas^tik- šauly plačiai pagarsėjusių

lietuvių tautos didvyrių 
Dariaus ir Girėno pager
bime! Nedoleringoji Lie
tuva šių didvyrių pamink
lui sudėjo net 110.000 litų 
ir jų vardais pavadino 
daugybę gatvių, tiltų, 
kuopų ir tt. O amerikie
čiai, kurie kas savaitę su
rengia šimtus vakarų,

pos šalis — [ 
siu kelti Lietuvos valsty- i 
bes ir jos sparnų garbę, y- 
ra taip gražiai įvertintas 
ir mūsų brolių tautiečių 
Amerikoje. Toks vienin
gumas ir jausmas, kad 
mūsų darbus seka ir lietu
viai iš tolimos Amerikos 
,— lygiai taip pat kaip ir 
mes sekame jų garbingą 
veiklą, — mus visus suar
tina ir paskatina tolimes- —o— ---------
niems darbams savo Te- piknikų ir kitokių pramo- 
vynės gerovei.

Pulkininkas Įeit. inž.
GUSTAITIS

j ir Lietuvai naudingais žy- 
■giais. Lietuvos karo avia
cijos viršininkas atsiuntė 
šį raštą D.-G. paminklo 
komitetui:

Turiu garbės ir džiaugs
mo pareikšti Jums savo ir

gų- ir ten išleidžia nemaža 
pinigų, — per 15 mėnesių 
dar nesudėjo 10.000 dol. 

Taigi, mūsų Tėvynėj gy- vieninteliam Ameriko j e 
venantieji lietuviai žiūri į Dariaus - Girėno pamink- 
mus, šiame krašte gyve-ilui! Čia ne priekaištas a- 
nančius lietuvius, ir trok- merikiečiams, tiktai patri- 
šta matyti kilnius mūsų jotiškos pareigos primini- 
darbus.
kos lietuviai' gali pasidi
džiuoti prieš savo Tėvy
nę? "nesą, čia daug gražių 
ir naudingų darbų įvyk
dyta ir tebevykdoma. Bet
gi vienu atžvilgiu ameri-

Spalių 18 d. Romoj mirė 
širdies liga kunigaikštis 
protojerėjus A. Volkons- 
kis, dekabristo S. Volkon- 
skio anūkas, rytų apeigų 
katalikų kunigas.

Kun. Volkonskis, baigęs 
Pete'rburgo universite t e 
juridinį fakultetą, karo 
tarnybą atlikęs kavaler- 
gardo pulke, baigė vyriau
siojo štabo karo akademi
ją, karo metu buvo karo 
atstovu Romoje. Nemaža 
jis yra parašęs kariškos 
literatūros. Į amžiaus ga
lą pradėjo studijuoti Šv. 
Raštą ir bažnyčios istori
ją. Ištisus penkis metus, 
niekam nieko nesakyda
mas, rengėsi į kunigus. 
Gana jau senas būdamas 
išlaikė visus Katalikų baž
nyčios reikalaujamus eg
zaminus ir buvo įšvęstas 
į katalikų kunigus.

Pačiomis paskutinėmis 
savo gyvenimo valando
mis jis vos suspėjo para
šyti didelį bažnytinės isto
rijos veikalą “Katalikybė 
ir religinės tradicijos Ry
tuose”. Šį darbą autorius 
dirbo be jokio atsikvėpi
mo, lyg ir nujausdamas 
artėjančią mirtį.

KRIKŠČIONYS DARBI
NINKAI NEDALYVAUS 

KAUNO M. LIGONIŲ 
KASŲ TARYBOS RINKI

MUOSE

O kuo gi Ampri- mas. šis reikalas buvo Vi
suomenės kiek užmirštas 
gal ir dėlto, kad klaidino 
“gyvas paminklas” ir dau
gelis ilgai nesusivokė.

Chicagoj statomam šių 
Atlanto nugalėtojų pa-1 jai ir jiems panašūs.

“Darb.” praneša, kad 
krikščionys darbininkai 
Kaimo miesto ligonių ka
sos tarybos rinkimuose 
nedalyvausią, nes apdrau
stųjų sąraše daugiausia 
surašyti aukštesni įvairių 
stambių įstaigų tarnauto-



Antradienis, Lapkričio 20, 1934.

Žinios Iš Lietuvos
NESURANDA KUR BU
VO PIRMOJI LIETUVOS 

SOSTINE

Lietuvos istorijos kny
gose yra užrašyta kad pir
moji Lietuvos sostinė bu
vo Voruta, įsteigta kara
liaus Rimgaudo. Spėjama, 
kad joje gyvenęs ir kara
lius Mindaugas. Ligšiol 
Lietuvos mokslin inkai 
daug kur ieškojo pirmo
sios Lietuvos sostinės, ta- 
čiaus jos surasti nepavy
ko. Yra spėjimų, kad Vo
ruta buvusi ties dabartine 
Liškiava, Alytaus apskri
ty, ar Raseinių apskrity. 
Tačiau šie spėjimai nėra 
rimtais dokumentais pa
grįsti. Senovės raštuose ii 
Lietuvos metrašči u o s e 
taip pat aiškiai nenurody
tą, kur Voruta buvo ir ar 
joje Mindaugas iš pradžių 
gyveno ar ne.

Ieškodamas pirmosios 
Lietuvos sostinės Vytauto 
Didžiojo Universiteto pro
fesorius Volteris iškasinė- 
jo daug piliakalnių ir kitų 
žymių vietų. Ties Anykš
čiais Utenos apskrity jis 
surado senos pilies griuvė
sius. Iš tų griuvėsių šoni
nių briaunų ir pačios pi
lies išvaizdos bei aplinku
mos prof. Volteris spėja, 
kad buvusi Voruta pirmo
ji Lietuvos sostinė. Čia su
minėti prof. Volterio tyri
nėjimai labai sudomino 
Lietuvos mokslininkus is
torikus ir 
Jais taip pat 
ir latvių bei 
mokslininkai.
vasarą rengiamasi ties A- 
nykščiais atrastoje pilyje 
padaryti visą eilę tyrinėji
mų, bei kasinėjimų ir ga
lutinai nustatyti ar ligšio
liniai spėliojimai turi rim
tą pagrindą. Jeigu paaiš
kėtų, kad atrastoji pilis 
tikrai yra Voruta, tai būtų 
imtasi dar ją nuodugniau 
ištirti. Toki tyrimai Lietu
vos istorijai būtų labai 
reikšmingi, nes jie atiden 
gtų dar nežinomos anų lai
kų Lietuvos gyvenimo pa
slaptis.

archiologus. 
susidomėjo 
kitų kraštų
Ateinančią

O X B B IN i N K X s 
RYTŲ KATALIKŲ PA

MALDOS RUSŲ KALBA

r

to krašto partijų veikimą, 
bet jį visomis išgalėmis 
rėmė. Jo parama pasireiš
kė netik vispusišku prita
rimu tų organizacijų vei
kimui bet ir jų rėmimu pi
nigais iš krašto iždo. Jau 
dabar išaiškinta, kad 

priešvalstybinėms . or
ganizacijoms Šreiberis 
yra davęs stambias pi

nigų sumas.
vadams nevaržomai

IŠKELIAMI ŠREIBERIO 
DIREKTORIJOS NETEI

SĖTUMAI

Atstačius buvusį Klaipė
dos krašto direktorijos 
pirmininką Šreiberį iš val
džios. tuojau ėmė aiškėti 
jo neteisėti darbai ir su į- 
statymais nesuderin tas* 
valdžios pinigų švaisty
mas. Pasirodo, kad šreibe
ris, būdamas Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmi
ninku, netik neslopino 
priešvalstybinį kai kurių

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamnotoju 

423 S PACA STREET, 
* BALTIMORE MD.

3HAS. B, KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S- Paca St. 
Baltimore, Md. 

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabua paruošiu. 

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

gerai
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— Į niri uit rnrin-i

siekimas diena iš dienos 
vis labiau varžomas. ’

25 METŲ “DRAUGO” SUKAKTUVĖMS
I 1

Jau dvidešimts penketas metų praslinko, 
Kaip “Draugas” po vėliava Kryžiaus, Vyties 
Sunkiausįjį kelią kovos pasirinko 
Apgint’ lietuvius nuo tikros pražūties!

Nuo amžių jau pragaras griežia dantimis, 
Aršiai besiryždamas Dievą išplėšt 
Iš mūsų lietuvių širdies ir jaunimą 
Šlykščiausiais nuodais ištvirkimo užkrėst!

Amerikoj ypač gudriai jis tai daro! 
Naudojas bendru lietuvių tamsumu!
Sukriai, sumaniai agitaciją varo, 
Svaigindam’s protus veidmainingu dūmu!

Jis obalsius savo triukšmingus pasiūlo, 
Žavinančius taip išviršiniais dažais.
Apvylęs, visa sunkenybe užgula 
Vargšus, surakin’, lyg gelžies retežiais!

Nemaža tamsių, lengvatikių lietuvių 
Praryja jisai ir įvaro skurdan;
O ypač jaunuoliai spąsluosna pakliūva 
Ir smenga šlykščian bedievybės purvan!

Su šia bedievybe ir meilė tėvynei 
Išnykst’ iš užšalusios Dievui širdies: 
Kas Dievo įsakymus yra pamynęs. 
Tėvynės tam labas nė kiek nerūpės!

Krūvon prakilnusis būrys susispiečia 
Pamylūšių Dievą, tvynę žmonių!
Lyg, kad pragriedruliais audroje prašviečia. 
Praskleidžia tamsybes niaurių debesų!

Jie lietuvius mato varguose bežlūgstant, 
Bebraidžiojant po dvasios skurdo purvus; 
Tad gailesiu širdys kraujais jų paplūsta! 
Jie nuoširdžiai griebiasi gelbėt savus!

Po visą Ameriką laikraštį “Draugas” 
Jie leidžia keliauti, kaip ilga, platu, 
Lyg kad gailestingą, meilingąją slaugę, 
Kad mūsų lietuviai sveiki išliktų!

Tikrai darbą draugišką “Draugas” atlieka, 
Tikram žmogaus draugui pilnai panašus: 
Gerų patarimų visiems jis patiekia, 
Įspėja prieš vylių tamsos pranašų!

Visiems jis nurodo, kas pikta, kas gera, 
Kame glūdi laimė, ramybės tikra,
Tiesos žodžius gausiai lyg diementus beria! 
Aukščiausios Tiesos tai knyga atvira!

Nurodo tikrosios jis meilės galybę, 
Saldu kaip čia yr’ dėl tiesos nukentėt, 
Kiek Dievas patiekia varguoliams ramybės, 
Tėvynė kaip reik’ iš tikrųjų mylėt!

Gi pragaras niršta, prieš “Drangą’1“ kovoja, 
Lyg siutęs seilėjasi šmeižto puta! 
šlykščiausiųjų priemonių griebias, putoja, 
Lyg, kad krokodiliaus prisdengia pluta!

Gi “Draugas”, štai, dvidešimts penketą metų 
Lyg milžinas laikos sargyboj tiesos!
Ir ištvermę rodo žmonėse taip retą,
Nė kiek nenustodam’s pirmykštės šviesos!

Piktieji tik niekina jojo draugiją:
Jiems rūp’ palaikyti šlykščiausius šlamštus;
Gi širdys prakilnios įvertina jįjį,
Meiliai “Draugą” kviečia į savo namus! 

Tikrieji mylėtojai Dievo, tėvynės, 
Šiandien susispietę glaudžiausion krūvon, 
Su džiaugsmu sušunk’ iš pilnosios krutinės: 
“Valio, “Drauge” mūsų! Tu vesk mus tieson! 
Ilgiausius metus mums lietuviams darbuokis! 
Stiprėk tu kasdieną ir skleiskis plačiai! 
Te pragaras miršta, ir šiepias, ir juokias; 
Tu Dievą, tėvynę gink ištikimai!

Kas Dievui tarnauja, tarnauja tėvynei!
Kas paramos ieško pas Motiną Jo, 
To priešai tur pragaro slėptis lindinėn!
Kryžių nugalėsi! Tad, “Drauge”, valio!”

Snaudalis.

klebonas, neseniai grįžęs 
iš Amerikos; pamokslą sa
kė kun. B. Novelskis. Už
baigimo iškilmingus miš
parus laikė kun. J. Mei- 
dys.

Kaunas — Spalių 21 d. 
rytą katalikų apeigų vys
kupas Būčys, buvęs mūsų 
universiteto rėkto rius, 
Kaune, Jėzuitų bažnyčio
je, laikė pamaldas. Pamal
dos ėjo rusų kalba. Giedo
jo rusiškai jėzuitų gimna
zijos mokinių choras.' .

Žmonių buvo sausakim
šai. Po pamaldų vyskupas 
pasakė pamokslą taip pat 

' rusų kalba.
Vyskupas Būčys yra po- 

! piežiaus skiltas visų rytų 
apeigų katalikų vyskupu, 
kurių daugumą sudaro ru
sai. Grįžimas rusų į kata
likų Bažnyčią pastarais 
laikais yra sustiprėjęs.

Pas vyskupą, būnant 
jam dabar Lietuvoj, atsi
lanko taip pat vietos rusų 
delegatų, norinčių grįžti įi 
katalikų tikėjimą.

Kaip žinoma, prie caro 
rusai katalikai buvo smar
kiai persekiojami, bet jų 
po visą pasaulį dabar yra 
nemažai.

Jų
leisdavęs susisiekti su Vo
kietijos hitlerininkais ir iš 
ten gauti instrukcijų bei 
paramos.

Nežiūrint, kad nekartą 
jis buvo perspėtas dėl to
kių neteisėtų veikimų, 
Šreiberis nekreipdavo dė
mesio ir savo pragaištin
gą darbą varė toliau. Štai 
vėl paaiškėjo, kad Šreibe
ris finansiškai alino kraš
tą, atleisdamas kai kurias 
vokietininkų įmones nuo 
tam tikrų mokesčių, kurie 
turėdavo būti sumokėti 
krašto iždui.

1929 metais tuometinė 
Kadgyno direktorija priė
mė įstatymą, kuriuo visi 
akciniai kapitalai buvo 
apdedami kas 10 metų 
2,5% Šis įstatymas įsiga
liojo 1930 metų pradžioje. 
Kaip tik tuo metu Klaipė
dos ce-iuliozo fabriko ak
ciniai bendrovei suėjo 10 
metų. Tada fabrikas nuo 
savo 15 milijonų akcinio 
kapitalo turėjo, pagal mi-į 
nėtą įstatymą, sumokėti 
krašto iždui 375.000 litų. 
To mokesčio fabrikas mo
kėti nenorėjo ir darė žy
gių. kad nuo jo būtų at
leistas. Tuo metu buvusį 
direktorija mokesčių su
mokėjimą išdėliojo per 10 
metų

Tačiau atėjęs prie vai-, 
džios šreiberis iš pradžių 
fabriko mokesčius išdėstė 
5 metams, o vėliau

apie 300,000 litų jų do
vanojo fabrikui.

Dabar tik aiškinama, ko
dėl Šreiberis buvo toks ge
radaris ir kodėl tokiais 
veiksmais alino krašto iž
dą.

Tai tik vienas pavyzdys. 
Gi jų yra visa eilė. Kaip 
išsireiškė dabartinis Klai
pėdos krašto direktorijos 
pirmininkas Reizgys,

Šreib e r i o direktorija 
Klaipėdos kraštą buvo 

nuvedusi prie bankroto. 
Tik dabartinės direktori
jos griežti ekonominiai 
žingsniai pradeda atitai
syti vokietininkų pridary
tas kraštui skriaudas ir 
padidintą ekonominį var
gą. Tsb.

PAS DVARININKĄ RA
DO 3 CENTNERIUS

SPROGSTAMOSIOS ME
DŽIAGOS

Klaipėda — Pasienio ir 
valstybės saugumo polici
jos valdininkai padarė 
kratą pas dvarininką 
Hunsdoerferį Karališkių 
dvare, Klaipėdos apskr.

Kratos metu pas Hunds- 
doerferį buvo rasta sprog
stamosios medžiagos apie 
3 centnerius. Sprogstamo
jo medžiaga konfiskuota 
ir Hundsdoerferis suim
tas. Suimtasis priklausė 
priešvalstybinei Sovogo 
partijai. Policija veda 
stropų tardymą.

I

!

BALSYS SU KAZLAUS
KU APIPLĖŠĖ DVARI

NINKĘ

Spalių 5 d. 8:30 vai. va
karo plėšikai Balsys su 
Kazlausku užpuolė Kel
mės, Raseinių aps. dvaro 
savininkę Adolfiną Gru- 
žinskaitę. Iš jos plėšikai 
atėmė 250 lt. pinigais, du i 
auksinius laikrodžius, 3 
auksinius žiedus nuo ran
kų numaustė, be to, paė
mė bonką vyno ir sūrį. Iš
eidami iš dvaro nupiovė 
telefono vietą ir įgrasino 
policijai pranešti ne ankš
čiau kai po trijų valandų 
jiems dvarą apleidus.
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GIEDRAIČIAI
ir
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Garsūs Praeitimi 
Dabartimi

Giedraičiai (Ukmergės 
apskr) garsūs praeitimi, 
nes Giedraičiuose 18-to ir 
19-to šimtmečio pradžioje 
gyveno Lietuvos didikai 
Kunigaikščiai Giedraičiai, 
kurie pastatė bažnyčią ir 
įkūrė miestelį savo vardu 
Giedraičiai.

Vėlesniais laikais per 
lenkmetį puikiai pasižy
mėjo šioje Vilnijos apylin
kėje, Giedraičių dvarinin
kai Graužiniai, kada šioje 
apylinkėje buvo varoma 
smarki agitacija ir deda
mos pastangos už lenkini
mą Graužiniai, būdami ti
krais lietuviais ir Lietuvos 
patrijotais, dėjo visas pa
stangas už lietuvybę ir pa
laikymą lietuvių kalbos 
bažnyčioje. Graužinio du
kterys eidavę iš ryto baž
nyčion ražančiaus giedoti, 
prieš sumą “Pulkim ant 
Kelių” ir mišiose kitas 
giesmes giedodavę, ir už 
lietuvių kalbos išlaikymą 
Giedraičių bažnyčioje ne 
kam kitam priklauso gar
be, kaip tik Graužiniams. 
Nors apylinkės poneliai ir 
šlėktos pp. Graužinius pa
juokdavę - pašiepdavę už 
lietuvybę ir mužiku vadin
davę, bet p. Graužinis jų 
nepaisydavęs ir kaip 
Graužinis važiuo davęs 
per miestelį į bažnyčią, tai 
tie visi poneliai - šlėktos 
kepures nusiimdavę ir že
mai nusilenkdavę, nes jie

i

Visi buvę į p. Graužinio ki
šenę sulindę.

Garsūs Dabartimi
Giedraičiai yra garsūs 

ir dabartimi, nes kaip len
kai pagrobė Vilnių spalių 
9 d. 1920 m. ir jau žygiavo 
pagrobti Kauno, tai lietu
viai ties Giedraičiais tokią 
pirtį surengė lenkams, 
kad jie netik Kauno išsi
žadėjo, bet būtų ir Vil
niaus išsižadėję jei ne 
Tautų Sąjunga, kuri pas
tojo lietuviams kelią. Tik 
Tautų ' Sąjungos patvar
kymu, Lietuvos sostinė, 
liko grobikų lenkų ranko
se. Šiam lietuvių narsiam 
žygiui paminėti man, ro
domi, yra išleistas veikalas 
Amerikoje. Afcron’e Ohio.

! “Kova ties Giedraičiais”.

t

Atlaidai
Spalių mėn. 7 d. š. m

Giedraičiuose buvo Šv. P. 
M. Ražančinės atlaidai ir 
sykiu keturdešimtė per 

i trys dienas. Žmonių buvo 
' labai daug privaživę per 
visas dienas iš apylinkės 
parapijų pasinaudoti Die- 

i vo malonėmis laike 40 va
landų, iš kurių daugybė ė- 
jo prie išpažinties ir Šv. 
Sakramentų. Taipgi ir ku
nigų su dvasine pagelba 
buvo atvykę net 13-ka.

Pirmą dieną sumą laikė 
kun. J. Stašys, Šešuolių 
klebonas; pamokslą 
kun. J. Zabulionis, 
tiškio klebonas.

Antrą dieną sumą
kun. Br. Novelskis, Žibalu 
klebonas; pamokslą sakė 
kun. J. Meidys, Širvintų 
vikaras.

Trečią dieną sumą laikė 
'kun. A. Deksnis, Želvos

sakė 
Biju-

laikė

— Atskiriant Klaipėdos 
kraštą nuo Vokietijos, 

1 Pagėgių apskritis neteko 
Ex-Amerikietis. teisių į turtą, kuris paliko 

Tilžės ir Ragainės apskri
tyse. Tos teritorijos gy
ventojai jau nuo senai rei
škia teisių į Vokietijai te
kusi turtą. Tačiau ligi šiol 
tas klausimas nepavyko 
tinkamai sutvarkyti. Aps
kaičiuojama, kad Pagėgių 
apskrities gyventojai Vo
kietijai paliko apie 2 mi
lijonus litų turto. Dabar
tinė Kiaipėdos krašto au
tonominė valdžia rengiasi 
šį klausimą vėl iškelti ir 
padėti Pagėgių apskrities 
gyventojams savo turtą 
atgauti. Tai būtų jiems 
didelis palengvinimas.

Tsb
I______

ĮVAIRIOS ŽINIOS
I

— Lietuva iš miškų kas
met turi nemažai pajamų. 
Lietuviškas ąžuolas ir pu
šis senai žinomi Londono 
rinkoje ir už juos moka
mi geri pinigai. Šiemet į 
buvo numatyta iš miškų 
gauti daugiau, kaip 21 mi
lijoną litų pajamų. Stam
biausias pajamas sudaro 
stačio ir pagaminto miš
ko pardavimai, miškų že
mės naudojimas, ir kita. 
Be to dabar kertamo Lie
tuvos miško nemaža dalis 
išduodama veltui. Tai mo
kyklų ir įvairių visuome
ninių namų statybai. Ligi 
šių metų galo už miškus 
bus gauta maždaug 35 mi
lijonai litų.

— Paskutiniuoju 
vokiečiai nepaprastai su
varžė mažąjį pasienio su
sisiekimą. Prūsų Lietuvos 
ūkininkai jau nebegali net 
menkiausių maisto daly
kėlių Lietuvoje nusipirkti. 
Mat, Lietuvoje maistas 
pigesnis, negu Vokietijo
je. Anos pusės gyventojai 
nors patys geresnio mais
to jau nebegali matyti, 
bet rūpinasi savo vaikų 
sveikata. Todėl jis kasdie
na būrius savo vaikų at
veda Lietuvon, kad čia jie 
nors sočiai ir pigiai galė
tų pavalgyti. Iš Tilžės Į 
Lietuvos pusę dažnai atei
na ir pačios motinos pa
valgyti.

v •

laiku

I

— Klaipėdos krašto lie
tuvių ūkininkų organiza
cijos, ūkininkų draugija 
jau parodė daug norų ir 
sumanymų padėti Klaipė
dos krašto ūkininkų būk
lei pagerinti. Tam darbui 
yra pasiryžusios ir kitos 
organizacijos. Ūkininkai 
labai džiaugiasi galį par
duoti galvijij ir kiaulių į 
Rusiją ir kitas valstybes. 
Tačiau krašte dar tebe- 
siaučia įvairaus plauko 
kiršintojai ir suvedžioto
jai, kurie skleidžia gan
dus, kad tinkamiausia 
rinka būtų Vokietija, Tuo 
jie suvedžioja Klaipėdos 
krašto gyventojus, skatin
dami juos pasitikėti vo
kiečių rinka. Tuo tarpu 
ištikrųjų išvežimas į Vo
kietiją yra visai sustojęs 
ir mažasis pasienio susi-

j! 
j! 
i!
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VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
L. D. S. APSKRIČIO 

KUOPOMS
Pareiškiu LDS. Conn. 

Apskričio kuopoms ir vi
siems nariams (rems), 
kad lapkričio 25 d., 9:30 
vai. ryte, Šv. Andriejaus 
lietuvių par. bažnyčioje, 
New Britain, Conn. įvyks 
LDS. Conn. Apskričio Šv. 
mišios už visus narius, 
gyvus ir mirusius.

Tą pačią dieną, tos pa
rapijos salėje įvyks LDS. 
Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas. Taigi kvie
čiame visus atstovus at
vykti iš ryto išklausyti 
šv. mišių. Ypatingai atsi
minkime mirusius narius, 
kurių jau žymus skaičius 
išsiskyrė iš mūsų tarpo. 
Nepamirškime jų savo 
maldose.

Nuoširdžiai kviečiu, 
Apskričio Raštininkė

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

CLIFFORD’S
SERVICE STATION

VIRTUVĖS PEČIAUS 
ALIEJUS — 7% c.

Taipgi parduodame:

LYNN ALIEJAUS
ŠILDYTUVUS

Tel. 6394
588 No. Main St.,

BROCKTON, MASS.

JONO KM1T0 EILES
Tai gražus mūsų išeivijos įžymaus poeto ku

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

Visi gėrisi jos turiniu, gėrėsies ir Tamsta ją įsi
gyju.

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

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

Pinigines perlaidas (Money Order) ir saro adresą siųskit;

“DARBININKAS”
i 366 W. Broaduay So. Boston, Mass.

į 
į
*
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AntradičKis, Lapkričio 20, 1934.

L. VYČIU N. A. APSKRI
ČIO KUOPOMS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

rinkimuose dabar tik apie 
tai ir kalbama. Taip ir rei
kia. Kun. I. Zimblys per il
gus metus labai daug yra 
pasidarbavęs mūsų para
pijoje ir kitose parapijose 
savo kunigavimo metu. 
Jis yra didis visuomeni 
ninkas ir katalikiškos 
spaudos rėmėjas ir platin
tojas.

Girdėjau, kad bilietų 
platintojai jau yra išplati
nę šimtus bilietų.

P-lė Antanina Mickeliu- 
naitė prie bažnyčios išda
lino šimtus “Darbininko” 
egzempliorių su mūsų Ju- 
bilėjato paveikslu.

Komitetas deda visas 
pastangas, kad tik ruošia
mas bankietas lapkričio 
25 d. būtų kuopasekmin- 
■giausias.

Komitetas kviečia ban- 
kietan Garbingiausius mū
sų išeivijos vadus. Tiki-

&

Mūsų pusmetinis suva
žiavimas įvyks lapkričio 
25 d., 1:30 vai. po pietų, 
Šv. Pranciškaus paraniios 
salėje, 105 Main St. Athol 
Mass.

Brandūs idėios drauerai 
vyčiai! Praleidome gražią
ja vasara, atgaivinę savo 
jaunas dar neišaikvotas 
iės?as, stokime vėl darban. 
Darbo turime daug. Yra 
daug neorganizuoto jauni
mo. Tain pat ir mūsų pa
čių veikimas dar neužtek- 
tinai išnlėstas.

Užtat visi į bendrą fron
tą, nes yra sakoma: “Kur 
vienybė ten galvbė”. Susi
būrę po viena vėliava, vie
nam obalsiui:’ “Dievas ir 
Tėvynė”, be abejo pasiek
sime savo tikslą, ir visas
jaunimas būtų mūsų tar- mės, kad kviečiamieji da- 
pe.

Kuopos, siųsdamos ats
tovus i suvažiavimą, turi 
paruošti gerų naudingų 
planu, kad atstovai suva
žiavime galėtų pasinaudo
ti ir surasti priemonių ge
resniam veikimui.

Sausio pirmą prasideda 
naujų narių vajus visose 
kuopose. Visos kuopos tu
rėtų surasti būdus, kad 
vajus būtų pasekmingas. 
Tikimės, kad jau visose 
kuopose tie klausimai iš
spręsti. Suvažiavime galė
sime tik juos patobulinti. 
Visi į suvažiavimą! Neli- kauskas," pereitą vasarą 
kime nei vienas namuose! viešėdamas Detroite, ap

lankė “Downtown Libra
ry”, kuriame laikoma įvai
rių tautų laikraščiai ir 
knygos. Jis pastebėjo, kad 
lietuviškų laikraščių ir 
knygų, sulyginus su kitų 
tautų, yra labai mažai. 
Ta ja proga rašyt. A. Vit
kauskas, per Literatūros 
Naujienas, ragina laikraš
čių ir knygų leidėjus pri
sidėti prie kultūringo dar
bo, siutinėjant laikraščius 
ir knygas minėtan knygy- 
nan. Siunčiant adresuoti: 
Downtown Library, Det
roit, Mich. U. S. A.

Prie atsišaukimo tilpo 
ir knygyno (Downtown 
Library) paveiksliukas su 
rašyt. A. Vitkausku prie
šaky. Paveikslėlį nutraukė 
pp. Mediniai pas kuriuos 
A. Vitkauskas viešėjo.

M. M. A.

lyvaus. Taigi su nakantru- 
mu laukiame tos didelės 
šventės, tų didžiųjų iškil
mių lapkričio 25 d.

Pranešėjas.

DETROIT, MICH.
Šių metų, spalių mėn. 1 

d. Literatūros Naujienose 
(jos pasiekia visus laikra
ščių ir knygų leidėjus) til
po rašytojo Arėjo Vitkau
sko atsišaukimas į laikra
ščių ir knygų leidėjus.

Rašytojas Arėjas Vit- 
, pereitą vasarą

Dvasios Vadas
Kun. V. Puidokas,
Pirmininkas
V. Kereišis

Raštininke
P. Antanėlytė

PHILADELPHIA, PA.
TRIGUBOS kun. Igno 

Zimblio sukaktuvės čia 
pat. Visi smarkiai rengia
si savo kleboną pagerbti. 
Ypatingai smarkiai dar
buojasi Komitetas, kuris 
rengia didžiulę pramogą 
savo mylimąjį kleboną pa
gerbti.

Kun. I. Zimbli gerbia ir 
kitataučiai. Štai ukrainie
čių laikraštis “Amerika” 
įdėjo gražų straipsni ir 
kun. Zimblio paveikslą, 
Taipgi ir kitas ukrainie
čių laikraštis labai gra
žiai naminėio kun. Zimblio 
jubilėjų. Kiti laikraščiai 
tain pat deda plačius ap- 
rašvmus.•»

Štai vienas žydelis, suži
nojęs, kad yra rengiamas 
bankietas kun. Zimblį pa
gerbti. nupirko norą tikie-; 
tų ir dar prižadėjo prista- » 
tyti dideli tortą su atitin
kamu užrašu.

Taigi galima tikėtis. 
kad kun. I. Zimblys bus 
tinkamai pagerbtas už jo 

■ didelius darbus parapijoje 
ir visoje mūsų išeivijoje.

♦ ♦ ♦

Šiomis dienomis sužino- 
I jau, kad kun. I. Zimblį pa

gerbti rengiasi visos kata- 
I Ūkiškos draugijos. .

Visuose draugijų susi-

r

I

Tel. 5-2576

ADVOKATAS

390 Main St.,

Malonu ir jauku tokioje 
gražioje draugijoje.

Kun. Jenkus savo įžan
ginėje kalboje apibudina 
kunigo, ypač vienuolio 

Kun. Jono G. Vosyliaus Primicijos i“**’*,da^. p™ to lyg
7 pasiteisindamas, kad jam

šio parengimo vedimas y- 
ra primestas, kaipo nepa- 

Lapkričio 18 dieną, š. m. tės, Choras, Pranciškonai, įren^siam Pr*e \° 
Šv. Petro lietuvių parapi- Tretininkai ir kitos, 
jos bažnyčioje, So. Bosto- 
ne, įvyko kun. Jono G. Vo- salė kimštinai. Kaikurie ir 
syliaus atnašaujamos Pri- vietos neturėjo sėstis prie sugebiai vedė programą 
micijų šv. mišios., sumos stalų, 
metu. ' - -

Visas pusvalandis prieš 
11 vai. prisirinko žmonių 
pilnutėlė bažnyčia. 11 vai. 
išmušus, pasirodė procesi
ja ir pats primicijantas 
Jonas Vosylius, lydymas 
kunigų ir jaunimo prie di- nėlė p. Vosylienė, 
džiojo altoriaus..

Šv. mišių atnašaujama 
auka daro ypatingo įspū
džio. Celebrantas kun. J. 
Vosylius apsuptas garbin
gų ceremonijų palydovų

VIETINĖS ŽINIOS

ir Bankietas
.1

• v •

I

WORCESTER, MASsJ

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

........................ Bet ištikrųjų jis kaip tik 
Žmonių susirinko pilna gražioje savo kalboje iš

laikė linksmą visų ūpą ir 
į» 1 

| ką patvirtino ir kleb. kun.
, „ P. Virmauskis.
I Prie garbės stalo uzeme »
vietas: centre papuoštoje Perstatyta choro trupė 
gražiomis gėlėmis kėdėje 
šio vakaro garbingas kal
tininkas primicijantas ku
nigas Jonas G. Vosylius, 
jo dešinėje jo senutė moti- 

tėvelis, 
sesuo, kun. Vaškas, jo 
mpkslo draugas ar klier. 
Šaulys. Kitoje pusėje pri- 
micijanto sėdi mūsų išei
vijos veteranas, rašytojas 
ir poetas kun. K. Urbona-

su p. art. Rapolu Juška 
priešaky. Sekstetas, susi
dedantis iš p. R. Juškos, 
p. Antanėlio, p-lės Taraš- 
kiūtės, p-lės Antaninos 
Grabijoliuts, p-lės Sabiu- 
tės ir p-lės Jakubauskai
tės, sudainavo “Sveiks”— 
linksmai ir gražiai, “Lai 
gyvuoja motušė” — rim
tai ir nuoširdžiai ir ‘Dzim- 
dzi” — greitu tempu ir

gų ceremonijų paiyaovų, - puikia technika,
būtent: Arkidiakono kieb. vlclus’. S1° ^aRaro ?anRie F

1 to ir visų iškilmių faktinis 
šeimininkas kleb. kun. Pr. 
Virmauskis, kun. Plevo
kas, Cambridge’iaus N. P. 
P. Š. liet. par. vikaras, ir 
vakaro vedėjas kun. K.

Vakaro vedėjas sužavė
tas motinai skiriama, su
dainuota dainele, taria 
jausmingą žodį ir tėve
liams, ypač motinėlei, pa
brėždamas, kad netikėtas 

Jenkus Šv. Petro par. vi- sūnaus kunigo grįžimas, 
karas. j tikrai padarė jausmingą

kun. P. A. Virmauskio; 
diakono kun. Juozo Vaško 
(Vaškevičiaus) MIC.; sub- 
diakono kun. Walter, ang
lo pasionisto; ceremonio- 
rus klier. Eugenijus An- 
drulionis; turiferas klier. 
Vincas Šaulys, okolitas ir. .------ ------  ---------
kryžnešys Thompsono ko- I Publikoje matosi gar- ir graudų jų susitikimą, 
legijos studentai. | bingų žmonių parapijiečių, Jono sutikimas motinos

Pamokslą, pritaikintą YPač moterėlių. Matyt, panašus buvo į šventrašty 
momentui, pasakė mūsų moterų jautresnės širdys minimą sutikimą Išgany- 
išeivijos patrijarchas kun. u* Jos ypatingai prijautė tojo savo Motinos po už- 
Kazimieras Urbonavičius, kun. J. Vosyliaus tėve- baigto darbo, bet Jonas,

Choras su savo energin- liams savo atsilankymu.1 sakęs užbaigiau pasiren- 
gu vadu art., varg. Rapolu Matėsi ir biznierių, profe- girną į didelį ir atsakomin- 
Juška lydi savo gražiomis sionalų ir šiaip jaunimo. į gą darbą, ir tai visu pirma 
giesmėmis ir priduoda | ------ ;

kun. J. Vosyliaus tėve- baigto darbo, bet Jonas,
.... Į _ _ . .

Kun. Jenkus Šv. Petro ačiū jums tėveliai. Ęai 
jaukų ir malonų įspūdį be- par. vikaras atidarė šio jam padeda Dievas kilnia- 
simeldžiantiems 
aukos dalyviams.

♦ ♦ •

6 vai. vakare Šv. Petro 
par. salėje, septintos gat
vės, įvyko primicijantą 
pagerbti bankietas, kurį 
suredgė šy. Petro par. idė-. printis. 
jinės draugijos bei organi- j Zirzė žmoneliai linksma- baigęs aukštuosius moks- 
zacijos, būtent: Sodalie-tme ūpe, kaip bitės avilyje. (lūs. Jo kalba rimta, nuo-

ir mišių bankieto programą ir pa- me darbe, o jo tėveliams, 
prašė kleb. kun. P. Vir- lai suteikia Aukščiausis 
mauskį atkalbėti maldą.

Padėkavojus Dievui už 
suteiktus valgius, vakaro džius kun. J. -Vosyliaus 
vedėjas kun. Jenkus ragi- mokslo draugas, kun. Vaš- 
na visus susirinkusius sti- kas ir-gi Tėvų Marijonų 

auklėtinis, šiais metais

palaimą.
Iššauktas tarti kelis žo-

širdi, maloni, nužeminta, 
jaudinanti ir graudinanti 
kiekvieno gilius širdies 
jausmus. Jo bendras api
budinimas keliais bruožais 
jo mokslo draugo kun. Jo
no vienuoliškus požymius, 
taip-pat nejučiomis paro
dė ir savo didžiai išlavin
to būdo ir charakterio y- 
patumus. Minia liko suža
vėta jo trumpa, bet turi
ninga kalba. Tėvas Vaš
kas per 5 metus su kun. 
Jonu Vosylium išgyveno 
lankyda m i augštesniuo- 
sius ir augštuoisus moks
lus.

Vakaro vedėjas perstato 
vieną iš. altaristų Vincą 
Takutį, kuris buvusiam 
altoristui įteikia dovanė
lę ir pasako sveikinimo ir 
linkėjimo žodžius nuo ke
letas šios parapijos idėji
nių organizacijų.

Kalba kun. Plevokas. 
pabrėždamas kunigo sun
kų darbą noviciate, ypa
tingai vienuolių. Savo kal
boje prisiminė vaikystės 
dienas, bendrai veikiant 
su kun. Jonu. Linkėjo kun. 
Jonui kuodaugiausiai su
teikti sielų išganymui pa- 
gelbos.

Netikėtai iššauktas kun. I 
Jono Vosyliaus tėvelių 
kaimynas p. Jonas Jaro- 
šas, kuris savo kalbą pra
dėjo didelių susijaudini
mu ir džiaugsmu švent
raščio žodžiais: “Eikite 
prie manęs visi vargstan
tieji, o aš jus paguosiu”. 
Ištikro p. J. Jarošas nuo
širdumui ir džiaugsmui iš
reikšti pritrūko žodžių, 
bet jo vidujinei sielos jau
smai daug daugiau pasa
kė, kad štai iš mūsų nus
kurusių varguolių tarpo 
išaugo, išlapojo mokslo 
apšvieta, mūsų sūnus ir 
savo žiniomis neš mums 
viltį ir suraminimą.

Vakaro vedėjas prašo 
tarti savo garbės žodį mū
sų garbingą šios dienos 
primicijų pamokslininką 
kun. K. Urbonavičių.

Kun. K. Urbonavičius 
savo kalboje, ypatingai 
atsižvelgė į šių jaunųjų 
misijonierių lietuviš k o s 
kalbos mokėjimą. Tai vė
liausieji mūsų lietuvių 
kalbos perlai, kuriais į 
mus beria, taip taisyklin
goje formoje, kad ištisoje 
kalboje negalima buvo pa
just, kokios nors klaidos. 
Ir stebisi mūsų išeivijos 
vadas, kur jie taip išmo
ko? Lietuvoje? Ne. Ten 
buvo tik šešias savaites. 
Kolegijoj ? Dalinai. Ją ten 
patobulino, bet pagrindi
nai išmoko savo namuo
se iš savo tėvelių. Pasak 
jo, kun. Vaško namuose 
niekad nekalbėdavę kitaip, 
kaip tik lietuviškai. Gat
vėj kalbėk kaip nori. Toks 
buvo tėvelių noras ir per 
tokį nusistatymą lietuviš
koji kalba įgavo savo pi
lietiškumą jaunuose mi
sionieriuose.

Palinkėjo jiems, būtent 
kun. Jonui Vosyliui ir ku
nigui Vaškui pasisekimo 

; jaunimo tarpe. Tokio pasi
sekimo, kokio turėjo seno
jo tipo misionieriai: Čiko- 

i ta, Andžiulis ir kiti, jūsų 
- tėvelių tarpe.

Pakviestas tarti savo 
i vertingą žodį vyriausia šio 
> bankieto šeimininkas kleb. 

kun. P. Virmauskis.

I

I 
I

■v •

Klebonas kun. Virmaus
kis lengviaus atsidusęs, 
kada slaptas raportas pa
siekęs jo ausį iš šeiminin
kių,. kad viskas tvarkoje, 
visi atsilankę ganėtinai 
pavaišinti, nusimetęs rū
pestį, kaip kareivis “nešu 
lį”, kada esti paskelbtas 
poilsio laikas. Priežastis, 
ūmus reikalas surengti 
bankietą dėl apie virš 200 
žmonių ir tik į tris dienas.

Klebonas nežinojęs ligi 
trečiadienio lapkričio 14 d. 

Į š. m., kad kas nors pana
šaus būtų buvę reikalingo 
prisirengimui. Bet su Die- 

! vo pagelba matosi viskas 
išėjo kuogražiausiai.

I
1 Klebonas primicijan t o 
nepažinojęs, tik iš motinė- 

į lės sužinojęs apie besimo
kinantį sūnų Joną Vosy
lių.

Kaip perstatė vakaro
; vedėjas kun. Jenkus, kle
bonas priėmęs kun. Joną 
labai nuoširdžiai. Kleboni- I

■ ja, bažnyčia, salė, — nau
dokis kunige Jpnai.

Kleb. kun. Virmauskis 
kvietė pamylėti kun. Joną, 
kaip kunigą, Kristaus vy- 
nyno darbininką...

Dėkojo klebonas visiems 
I atsilankusiems, bet ypa
tingai toms uolioms šeimi
ninkėms, kurios taip ne
nuilstamai darbavosi. Jos 
buvo šios: p. E. Marksie- 
nė, p. J. Račkauskienė, p. 
E. Nanartavičienė, p.,O. 
Siaurienė, p-lė O. Staniu- 
liutė, p. O. Mizgardienė, 
p. M. Šidlauskienė, p. O. 
Vestfieldienė. p. O. Jaki
mavičienė, p. M. Navickie
nė.

Dėkojo klebonas ir vei- 
tarkoms, būtent: p-lėms 
O. Marksiutei, seserims J. 
ir B. Račkauskaitėms, O. 
Sinkevičiūtei, S. Jakubau
skaitei, A. Valatkiutei, M. 
Leščinskaitei, E. Macaitei, 
A. Grabijoliutei M. Sabiu- 
tei, F. Šidlauskaitei. Dar
bininkams salėje: S. Ka- 
voliui, Brazauskui, VI. 
Brazauskui, Janušoni u i, 
Zareikučiui, Jurgelaičiui.

Taip-gi vaikučiams už 
įvedimą vainiku apsuntą 
or i m i c i j a n t ą į salę, 
kaip tai: Br. Lioskui, VI. 
Žukauskui, J. Šedukui ir 
Ed. Senkevičiui.

Vakaro vedėjas kun. K. 
Jenkus įteikęs dovanėlę ■ 

| nuo visų šio vakaro ren
gėjų, pakvietė šio vakaro 

į kaltininką pareikšti savo 
žodi.

Kun. Jonui Vosyliui gi- 
: bai susijaudinusiam sun- 
I ku buvo išreikšti savo pa- 
I dėką, nes kas gali surasti 
tokioje valandoje žodžiu, 
kurie galėtų būti tokie 
svarūs, kad jais pasakius 
savo nuoširdžiausius jaus
mus! Kuklus kun. Jono 
būdas, nužemintai kreipia 
nuo savęs pagarbos vertu
mą į tuos, kurie jam pa
dėjo prisirengti prie šio 
darbo, į kurį jis žengia. 
Jis sakosi dar nėra užsi
tarnavęs, kad jį kas gerb- 

1 tų. Matydamas tiek nuo
širdžių širdžių šį vakarą 
dėkoja visiems: klebonui. 
Chorui, Tėveliams kuni
gams, savo tėveliams ir 
visiems, visiems.

Puotai pasibaigus neno
riai skirstėsi linksmai nu
siteikia žmoneliai. Dieve 
duok daugiau panašių 
puotų. Koresp.

j



$19.25

r

UŽTEKTINAI VIETOS AUTO
MOBILIAMS PASISTATYTI.
VAŽIUOKITE MŪSŲ KIEMAN

Taipgi galima gauti 
pas GROSSMAN’Ą 
visokių rūšių malia
vos ir sienoms po- 
pierii.

Ar jums rūpi, kaip praleisite šią 
žiemą? Mūsų šildymo inžinierinę 
atvyks į jūsų namus ir suteiks 
geriausius nurodymus kokios šil
dymo priemonės bus geriausios ir 
ekonomiškiausios. Tik juos pasi
kvieskite laišku ar telefonu. Už 
patarimus nereikalauja jokio at
lyginimo.

Asbestus, Cementas ir Paipų Ap
dengimo Medžiaga.

Visokios Rūšies Vaivos. Bile Ko
kios ir Visokios šildymui Lie

čiančios Priemonės už 
Pigiausias Kainas!

Be sėdynės

Acid’ui atsparūs 
Tikros Vertės

Didelis tų priemonių pasirin
kimas užtikrina, kad gausite 
sau labiausiai patinkantį ir 
už pigiausią karną jums rei
kalingą maudynei dalyką. Vi
sokių rūšių ir didumo virtu
vėn “sinkos” labai pigiai.

APSIRŪPINK DABAR!

I keturiasdešimt dienų, o 
Jonelio koja vis dar buvo 
nestipri. Jis visai susilp
nėjo ir tik po šešių mėne-

rKRINTAS PATFNTmVTM

NAMŲ SAVININKAI, TAUPYKITE PAS GROSSMAN’Ą!
* 7 <• į.

Antradienis, Lapkričio 20, i&Ų

Antanas nutarė, kad deliai 
pinigų stokos turi atidėti rei-

kalingus patais’/mus, bet Marė 
pasakė Antanui, kad visi jos 
kaimynai perka pas GROSS- 
MAN’Ą ir ji žino, kad ten 
“gali pirkti ir daugiau ir pi
giau”.
O, jei taip, tai eikime tenai 
tuojau.

GROSSMAN’O PREKIŲ ĮVAIRUMAS, PERKANT SUTAUPYMAS, VISA TAI PIRKĖJO NAUDAI!
TIK KĄ GAVOME!

MOT AIR 
FURNACE 

lS-Inch Firepot 

$44.95

HEATING i 
BOILERS

$65.00

RADIATORIAI — DŪ
MAMS PAIPOS

ŽIEMOS LANGAI
Pas mus pigiausi. Sykį užsi
mokėjęs jau kitų išlaidų netu
rėsi. Tai daug sutaupys šildy
mo išlaidų. U&ited Statės Bu- 
reau of Standards ištyrimu, 
vartojant žiemos langus su
taupoma nuo 25 iki 50 nuo
šimčių kūrenimo išlaidų.
KOMBINACIJINĖS DURIS 

ŽIEMAI IR VASARAI.
Įsigijęs sietines (screen) vasa
rai ir nuo audros žiemai du
ris, nereikės turėti dviejų du
rų ir mainyti kas sezoną, nes 
toii kombinacija atstos abejas. 
WEATHER STRIPPING par
duodame už .............. lc. pėdą.

ĄŽUOLINĖS LENTO3 
GRINDIMS .. 4jc. pėda 
Eglės Apdangalas 4|c. pd. 
Spalvuoti šingeliai, Viso
kių Spalvų, Raudono Ke
dro šingeliai 95c. ryšulys

1000 žemomis kainomis tuale
tams dalių. Pirmos rūšies me
džiaga.

Stogams Dengti Medžia
ga, Rolis .............. $118
Asfalto šingeliai $4.75 sq. 
Bird’s Pirmos Rūšies Sto

gams Smala.......... 59c.
Jei ko jūsų stogui trūks
ta tik pranešk mums, o 
mes aprūpinsime.

nybės
42 colių “siu- 
nepaprastai pi-

$1875

VISOS MAUDYNĖMS 
PRIEMONES

Statymui Geležies Reikmenys. Visa Eilė Visokių Rusių Paipų. Mes Supjaustome Ir Gvintuoja 
me Paipas Sulig Jūsų Reikalavimų 

Žodžiu Viskas Nuo Rusies iki Stogo

GROSSMAN’S - BROCKTON69-73 NO. MONTELLO ST.
TELEPHONES:

BROCKTON 5030-5031

PREKES PRISTATOMI VISUR DYKAI

dio klausytojų ir, rodos, 
pasitenkintų jo gražiais 
pamokinimais bei įrody
mais, bet ne. Milijonai 
žmonių sužavėti jo kalba 
kreipiasi į jį prašydami 
prisiųsti jo kalbos kopijas. 
Ir štai Detroite Šv. Tere
sėlės kleb. kun. C. užlaiko 
tūkstančius stenografių ir 
specialius ofiso vedėjus, 
kad parengus pasakytų 
kalbų kopijas ir pasiuntus 
visiems prašantiems.

Reiškia žmogaus klausa 
neužsiganėdino, ir paten
kinti savo užgaidoms bei 
užsitikrinimui duotųjų ži
nių turėjo patirti ir jo re
gėjimo pojūtis.

Panašių pavyzdžių yra 
daug. Per radio garsini
mai be pagalbos spaudos 
savo tikslo neatsiekia.

Pavyzdžiui ir lietuviškų j mišką per lauką, ku- 
s -i radio pusvalandžių vedė- rjoje ganėsi visi keturi jo 

jai, kurie per radio save bičiuliai.
pnilDęausi a i, > Kreiptis nelaimėje į bi-

Mokslas Praktikoj
_______________ '

pažymi, kad regėjimo po
jūtis yra svarbesnis, ne
gu klausos, nors kas juos 
turi abu, beabejo, tas lavi
na savo atmintį visu 
100% pasisekimu.

Jeigu atimtume regėji
mo pojūti nuo klausos, 
arba klausos pojūtį nuo 
regėjimo, tai pasilieka at
minties lavinimui tik pu
sė to ką duoda abu pojū
čiai kartu.

Todėl šių laikų mokyto
jai auklėtojai, visose kul
tūringose šalyse, pažan- 
giuoja įverdami mokyklo
se pavyzdingą mokymą 
ne tik aiškindami dalyką, 
bet rašydami ir piešdami 
įvairius paveikslus vien 
tam, kad paliktų lengviau 
atmintyje. x

Šis moksliškas faktas y- į 
ra neginčijamas ir pasek- išsigarsina ___ _____
mingai pedagogų mokyto- bet be spaudos negali ap- giulius įprasta yra ne tik- 
jų taikomas gyvenime. 1se1^1- Garsinasi spaudoje,

| Šis moksliškas faktas 
ge- reiškiasi plačiu ruožtu ir r -

visuomeniniame gyveni- pralenkia
me. Pavyzdžiui šių dienų naujausius ^išradimus, 
radio. _ *

j Per radio yra transliuo- nepnanomas. Įprastus atsakymus,
jama įvairūs programai, 1naoJkslo_ 1 — Su mielu noru pagel-

Pedagogijos moks 1 a s 
daugiausia kreipia dėme
sio į pavyzdingą auklėji
mą. Pavyzdingas auklėji
mas — sako mokytojai — 
auklėtojai — turi būti pa
remtas pavyzdžiais, kurie 
jungia ne vieną, bet kelis 
kūno jutimus.

Ypatingai dėmesio krei
piama į atminties lavini
mą. Atminties lavinimui 
ir taikomas pavyzdingas 
mokslas, kuris paremtas, 
ne vien mokytojo pamoks- 
liškais aiškinimais, ku
riuose dalyvauja tik klau
sos pojūtis, bet, bet ir pa
mokinimas raštu, braiži
niais, paveikslais, kame 
dalyvauja ir antras labai 
svarbus pojūtis — regėji
mas.

Pedagogai - auklėtoj a i

IŠDYKĖLIS

REIKALINGAS
VARGONINKAS 

Reikalingas tuojaus 
ras vargoninkas. 

Kun. J. čižauskas, 
1313 Westminster Avė., 

Detroit, Michigan.

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pa* 
vietini agente 
arba

Vieną rytą Jonelis įlipc 
į vyšnią: kairėj rankoj 
laikė pintinėlę ir vis sten
gėsi lipti aukščiau. Įlips į
medį, laikėsi pradžioj ant šių galėjo be ramentų vai- 
storėsnių šakų, bet, prade- kščioti, o apie bėgiojimą 
jus lipti į medžio viršūnę, ir šokinėjimą niekuomet 
norint pasiekti labiau nu
nokusias vyšnias, galėjo 
atsitikti nelaimė, nes vir
šūnėje plonesnės šakos ir 
gali greitai lūžti. Tatai 
pastebėjo netoliese dirbęs 
daržininkas ir šūktelėjo.

I — Joneli, nelipk taip au-
1 kštai, nes iškrisi.

— Nebijok, Kazy, ži
nau, ką darau, — tarė Jo
nelis. Vos spėjo daržinin
kas ištarti tuos žodžius, 
šaka nulūžo ir Jonelis nu
krito žemėn.

Atbėgo daržininkas, pa
ėmė Jonelį nuo žemės ir 
nunešė tėvams. Parvežė 
gydytoją. Gydytojas, ap
žiūrėjęs Jonelio koją, tarė, 
kad lūžęs dvejose vietose 
kojos kaulas ir kad ligo
nis mažiausiai keturiasde
šimt dienų nejudėdamas 
turi gulėti.

Visą tą laiką Jonelis 
kantriai kentėjo. Praėjo

negalvojo.
Vieną kartą Jonelis tė

veliui pasiskundė, kad ko
joje jaučia skausmą. Ta
da tėvelis jam tarė:

— Mano vaikeli, buvai 
neatsargus ir niekuomet 
nepagalvojai, kad gali su
sižeisti, ir mūsų patarimų 
neklausei. Krisdamas ga
lėjai užsimušti, o dabar 
išlikęs gyvas, turi saugot? 
savo sveikatą ir gyvybę.
(Iš Mokytojos Pasakoji

mai.)

J. Lemanski.
BIČIULIAI I . , , , ,

I Jonukas buvo gabus ber
niukas, bet blogai mokėsi, 
gal, dėl to, kad buvo dide
lis išdykėlis. Jei grįždavo 
iš mokyklos, ar pasivaikš
čiojęs, visuomet grįždavo 
išsipurvinęs, susiplė š ę s 
drabužius, arba susižeidęs, 
nes pakelėje susitikęs sa
vo draugus užpuldavo. Jei 
nenuveikdavo jų, tai plūs
davo. Bausmės ir įspėji
mai jam buvo ne motais.

Jonukas didžiuodavosi, 
kad jis už kitus savo 
draugus drąsesnis ir stip
resnis. Tardavosi, kad to, 
ką jis padaro, niekas ne
padarysiąs.

Eina su draugais sausu 
kėliu ir randa balą. Jo 
draugai balą aplenkia, o 
jis žengia tiesiai per pur
vyną. Prieina griovį, per Į

Kiškio bičiuliai buvo ar
klys, jautis, avinas ir asi
las. Mylėjo jis juos labai, 
pažino juos dar labiau.

Kartą atsitiko taip, kad 
kiškis, šunų vejamas, kū-

tai žmonėms, bet ir gyvu
liams. Dėl to kiškis taip 
pat panorėjo prašyti ku
rio nors savo bičiulių arba 
visų drauge pagalbos, bet

nis. Vadinasi spauda savo
ir

Joks darbas be spaudos staįga jįs atsiminė jų pa-
Per radio yra transliuo- ne^manomas- 

jama įvairūs programai, ; - - į — ou mieiu noru pagei-
pranešimai, sporto tumy- Ja tiesa, kad spauda yra šiandien aš ne-

• • <— — I * O 11 O A C 1 VIA Z"*rai, ir, rodos, 1__ ____
platusis siūbavimas suma
žina spaudos reikšmę, štai rezultatus. __ « - *

Pedagogas. 'dar pagulėsiu, ,kuri yra lieptelis: pats

• v

šis radio galingiausias įrankis kad turiu rai _
klausa su regėjimu duoda tar- arklyg

— Tuojau, tuojau, tiktai

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

tik pasuk radio pumpuriu- . reaagogas. pagulėsiu, ,kuri yra lieptelis: pats
ką, ir girdi viską, kas de- KATALIKŲ SKAIČIUS nes aš truputį štai persiė- ‘ pirmas užeina ant liepte- . 
dasi pasauly. Kam dar VOKIETIJOJ PADIDĖJO džiau, — atsakys jautis. I lio ir išdykauja negalvo- 

---------- , | _ Matai, brangusis kiš- damas, kad gali įkristi, r 
19 m. birželio mėn. buvo keli, — prisipažino avinas, Jei neranda lieptelio, tai 

Vokietijos gyventojų su- — aš padėčiau tau, tiktai tuojau mėgina peršokti, o 
rašinėjimas. Iš 65 mil. ir pats prisibijau dėl save, 30 nepavyksta peršokti, 
200 tūkstančių gyventojų kailio. f -

Šimtus 44 mįl. yra evangelikų ir — Gerai, —burbtelėjo,— i purvyną. Maža jis turėjo 
t------ > 21 mil 200 tūkgt katali- asilas, — aš pagelbėsiu tokių draugų, kurie gėrė-

kų. NUO 1925 m. surašymo tau, bet pirmiau gauk davos jo žygiais, daugu-

skaityti ir akis varginti. 
Bet taip nėra. Taip mėgs
ta įkalbinėti tie, kurie iš 
to daro biznį. Radio be 
spaudos, tai lyg toji klau
sa, be regėjimo, l 
pavyzdžių turime iš gyve
nimo patyrimo. Pavyz-

tai krinta į vandenį arba

I
xu. wu, kzvzU peniau ------------/. J. X-

džiui garsusis radio kai- iki paskutinio surašymo man liūto kailį, kad ture-1, mas jį vadindavo padauža
( bėtojas . kun. Coughlin, 
kalbėdamas per radio at- jo 900.079 žmonėm arba 
kreipia dėmesį į savo kai- 4,8 
bą milijonų Amerikos ra- dėjo 2%.

katalikų skaičius padidė- čiau kuo išgąsdinti šunis.

%

■ Visa tai atsiminęs, kiš- i niišką taip ir
į o evangelikų padi- kis jau neleido veltui lai- išsigelbėjo.jau ....---------° . F L

| ko, bet movė ir numovė, išvertė Arėjas Vitkauskas >

SVARBU
NUPIGINTOS LAI 
VAKORTftS į ABI 

PUSI

Aprubežiuotam buvi
mui Europoje

Atsiklauskit saro agento

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 
BREMAN ■ Bremerhaveue užtikrina 

pntORia kelionė j Kauni)

HAMBURC-AHER1CAN LINE 
NORTH GERMAN LLOY

252 Boylston St., Boston, Mass.



Antradienis, Lapkričio 20, 1934. 
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Rytinių Valstybių Žinios
j ^ia, tai darbštus ir suma

nus klebonas, iškėlė min
tį įsigyti naujus vargonus. 
Parapijiečių tarpe rado 
nuoširdų tam sumanymui 
pritarimą, nes per dvi sa
va it i suaukojo apie $250.

Teko girdėti, kad klebo
nas jau surado puikius 
vargonus ir gana prieina
ma kaina. Nuvažiavo ap
žiūrėti su ekspertu, kuris 
tik užgyrė vargonų stovį 

| ir balsų sudėti, nes vargo- 
$ nai daryti yra garsios var- 

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. gonil firmos. Reikia tikė- 
793-797 Bank St._______________________________________ į

WATERBURY SAVINGS BANK b
WATERBURY, CONNECTICUT i Į

; iBrooklyn Office
Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū

pinti tavo visus bankos reikalus.
Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote jiuo Waterbury 
Savings Bank galita naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

Valio. Girdėjau aną vaka
rą kaip jie praktikavo. 
Jau jie moka pagroti. Ne
užilgo galėsime girdėti ir 
matyti savo Drum Corps 
einant su italų ir vokiečių 
benais gatvėmis. Lietuviai 
neatsiliks ir muzikoje, nes 
yra sakoma kuo labiau 
kas myli muziką, tuo la
biau jis rodo kultūrišku- 
mą.

GERBIAMAM KUNIGUI IR RAŠYTOJUI-POETUI 
ALEKSANDRUI RUBLIUI M. L C.
Jojo 40 metu kunigystės Sukaktuviu Proga.

THOMPSON, CONN,
Marianapolio Žinios — 

“HALLOWEEN” PAMI
NĖJIMAS

Visų šventų išvakarėse 
yra rengiamas šiokis to- 
kis paminėjimas, pramo
gėlė. Dažniausiai miestų 
gatvėse tas paminėjimas 
yra ypatingu būdu mini
mas Vaikai įvairiausiais 
kostiumais, įvairiausiais 
papuošalais maršuoja pa - 
sipuošę miesto gatvėse.

Šis paminėjimas įvyko 
ir Marianapoly. Nors stu
dentai neturėjo progos 
per Thompsono miestą 
maršuoti maskaradiniais 
kostumais pasipuošę, bet 
jie surengė programą ko
legijos

Visi 
vumą. 
faktą,
studentai ypatingai atsi
žymėjo, nes to skyriaus 
nariai, jų yra net 21, da
lyvavo programoje.

Komitetą, kuriam visi 
studentai yra dėkingi už 
programos surengimą su
darė: J. Liola, J. Mekšrai- 
tis ir A. Petravičius.

sis, nes kiekvienas skyrius 
deda visas savo pastangas 
savo veikimu viens kitą 
pralenkti. Žinoma, kyla a- 
gitacija, kuris skyrius ge
riausis bei sumaniausis 
savo veikime.

Kiekvienam skyriui ko
legijos vadovybė yra pa
skyrusi po vieną prefektą. 
Prefektas, tai skyriaus 
tikras tėvas.

Esu gavęs keletą laiškų, 
prašant paduoti, skyrių 
valdybas, tai prižadu pa - 
daryt sekančioje kores
pondencijoje. Taip gi bu
vo prašymų paduoti, kuo
met apie kurį nors studen
tą rašau, joio gimtinę, 
miestą. Tą irgi padarysiu. 
Bronius Mažukna (L. K.)

I

tis, kad energiškas klebo
nas ras ir finansinę išeitį, 
naujų vargonų įsigijimui.

Pereitą sekmadieni pas
kelbė, kad atsirastų iš pa
rapijiečių, kurie nors lai
kinai galėtų paskolinti, 
kiek kas išsigali, nes ki
ta in ši gera proga gali iš
sprūsti iš rankų.

rūmuose.
skyriai ėmė daly- 

Reikia paminėti 
kad ketvirtų metų

C. BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIU KALBOS 
MOKYKLA

Nors klebonas čia gimęs 
ir augęs, bet yra geras pa- 
trijotas, puikiai vartoja 
lietuvių kalbą su naujau
siais žodžiais. Užtat jam 
ir rūpi, kad lietuvybę už- 
laikyt ir augančioj kartoj 
Įsteigė lietuvių kalbos mo
kyklą, kurią pats veda. 
Pamokos yra šeštadieniais 
nuo 10 ligi 12 vai. d. Tad 
reikia klebonui palinkėti 
tik geros sveikatos, kad 
tiek daug dirbdamas para
pijos ir bažnyčios naudai, 
nesunaikintų savo sveika
tos. Visi šiandie gėrisi 
Apreiškimo par. bažnyčia 
(Brooklyne) ir kiti net 
lietuviška katedra vadina, 
nes viskas puikiai įtaisy
ta. Vargonus puikius įtai
sė. Ir tai padarė jaunutis 
klebonas, vos bene metus 
laiko tik išbuvęs kunigu, 
kaip jį skyrė tos par. kle
bonu.

v •

Margumynų Vakaras.
Šv. Jurgio parapijos Mo

terų Sąjunga ir Vaikelio 
Jėzaus Draugija surengė 
gražų margumynų vaka
rą, lapkričio 11 dieną. Va
karo programą pradėjo 
ponia Brangaitienė su ati
tinkama kalba.

Parengime dalyvavo vie
tos vargoninkas ponas 
Brundza su mažvčių cho
ru, kuris išpildė kelias 
gražias daineles. Stefanija 
ir Alphonsas Jakupčioniai 
suvaidino trumpą veikalą. 
Dainavo solo ponia Stan- 
šaitienė, duktė Genytė 
Stonšaitytė, mažoji panelė 
Kiryčiūtė ir Adelė Jakup- 
čionytė. Skambino pianu 
ir sudainavo kelias daine
les, Alphonsas Jakupčio- 
nis. Publikai labai patiko.

A. Pileliutė gavo dova
ną už pasidarbavimą su į-uvįs Juozapas Sakalas

MISIONIERIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Misionierių kuopa, ku
rią sutvėrė pereitą meta 
brolis J Kuprevičius, turi 
sau už tikslą visais gali
mais būdais padėti, me- 
džiaginiai ir maldomis, 
misionieriams.

Ši kuopa savo pirmame 
susirinkime išaiškino pla
čiai naujiems studentams 
kuopos tikslą bei narių 
pareigas; senieji gi, at
naujino savo entuziazmą, 
bei pažadus koaktyviau- 
siai dirbti misionierių 
naudai.

Susirinkime pasidalinta 
darbais, Naująją valdybą 
sudaro; pirm. J. Augūnas. 
v. pirmininkas: J. Overka 
ir sek. J. Grenda .

Kad L 2 * ‘ . _____ __ _________ _
susirinkimus ir supažindi- Vyčiams taip pat širdin- 
nūs narius su misionierių gas dėkų už pasidarbavi- 
veikimu, nutarta rengti mą. Vainikas,
paskaitas bei ruošti įvai
rius vakarėlius.

laimėjimų knygelėmis.

I

_____________________ t

WATERBURY, C9NN
Waterburiečiai šachmati

ninkai West Pointe.
Aną dieną gražus būre

lis šachmatininkų buvo 
nuvykę lošti šachmatais 
su West Point Military A- 
cademy kadetais, kurie iš
lošė visus lošimus, apart 
vieno, kuris išėjo lygio
mis. Tarpe waterburiečių 
lošikų buvo ir vienas lie- 

i, 
kuris išlošė nuo savo opo- 

Garbė lietuviams!Mažasis Slivinskas taip- nento
gi gavo dovanėlę už pasi- Kaip * u”nesykį esu rašęs 
darbavimą. Dovanas lai- įr Vyskupas Matulio- 
mėjo: p. Pučkorienė, P- nįs yra išsireiškęs lietuvių 
A. Kazlauskienė, p. Fogel- 
monienė, p. Daugėlienė ir 
A. Pileliutė.

i Dėkojama Kivyto Orkes- 
paįvairinųs savo trai už gražų grojimą.

mą.

Lietuvis Pasižymėję Ma
rianapolio Kolegijoje 
Tai waterburietis Jur

gaitis, kuris dabar moko
si Marianapolio lietuvių 
kolegijoje, Thompson, Ct.. 
Jurgaitis buvo vienas ge
riausių lošikų Waterbury 
Crosby High School, o da
bar lošia Marianapolio lie
tuvių kolegijos football i 
rately ir yra jo kapitonu. | 
Garbė Edvardui, kuris ly- i 
giai svetimtaučių ir lietu-1 
vių tarpe moka pasižymė- j 
ti. Jie lošė su Greenwich 
Academy ir juos sumušė 
48—0. Valio lietuviai ko- 
legistai!

Waterburieč iai labai 
džiaugiasi, kad kunigas 
Daktaras Jonas Navickas. 
MIC. sveiksta ir linki jam 
ne tik pasveikti, bet ir į- 
gyti stiprios sveikatėlės. 
Lai Gerasis Dievulis tei
kia jam sveikatos, o mes 
iš savo pusės melšime 
Aukščiausiojo Gydyto j o 
ir Daktaro Dievo suteikti 
jam visokių malonių.

Jo Ekscelenci ja Lankėsi 
Wethersfielde.

Pereitą savaitę Jo Eks
celencija, lydimas water- 
buriečių kunigo Valantie- 
iaus, šerifo Jenušaičio, 
Jono Kairio, advokato J. 
Ališausko, J. Vaitukaičio, 
graboriaus Tarno Dielinin- 
ko ir Alfredo Povilaičio 
lankėsi Wethserfield Sta- 
te’s kalėjime. Jo Ekscelen
cijai išbuvusiam bolševi
kų kalėjimuose ilgus me
tus buvo labai įdomu paly
ginti kalinių gyvenimą. 
Nors Jo Ekscelencija jo
kio pareiškimo nepadarė, 
bet galima buvo spręsti, 
kad bolševikų kalėjimai 
tai pragaras, o Amerikos- 
rojus.

Ypatingus gabumus nuo Dievo gavai!... 
Būdo malonumas, poezijos darbai, 
Gyvenimo patyrimas, prozos milžinai... 
Viskas tai tavo ir juosius valdai!
Kuriam tiek lengva ar rašyt, ar kalbėt 
Ar gyvenimu džiaugtis, ar skausmus kentėt. 
Tai būdo vienuodumas ir retas matyt 
Ar tai vėlus vakaras, ar anksti iš ryt. 
Klasiškai kalbi, bet prastuoliaus tomi 
Seka kiekvieną iš tavo žodžiu 
Taip kad iš tavęs džiaugtis tegali 
Kurs laimės tiek turi pažinti Snaudalj!
Ir nežiūrint ar tau gerai ar blogai pasitaikys 
Visuomet atmink tik vieną žodi: Baikis!

klausyti gražaus dainavi
mo choro, kuris dainuoja 
per radib, vadovaujant 
komp. A. Aleksiui.

Šios kolonijos lietuviai 
prašo gerb. komp. Aleksio 
lietuvišką programą per 
radio palaikyti kuoilgiau- 
siai.

Aleksas Krikščiūnas
t

Plytaitis.

S“ SS. N.J.
Po Minstrel bus šokiai ir
tai viskas už pusę dolerio. VYČIŲ SUSIRINKIMO 

___________ I Harrisono - Keamyes L.

NEW BRITAIN, CONN. ’S ” "SiST
----------- vyko lapkričio 5 dieną. Su

sirinkime išklausyta įvai-

ATVYKO Iš LIETUVOS
Švedų Amerikos Linijos 

populiariu garlaiviu DRO- 
TTNINGHOLM, lapkričio 
12 d. š. m. atvyko iš Lietu
vos sekanti keleiviai:

A. Uškuras, New Yor, 
N. Y.; E. Damienė, New 
York. N. Y.; E. Stvrienė, 
Woodhaven, L. I. N. Y.; 
J. Styra, Woodhaven, L. 
I. N. Y.; E. Ažubalytė, A- 
thol, Mass.; E. Umbrazai- 
tė, Brooklyn, N. Y.; Izabe
lė Krivonytė, Cleveland, 
Ohio; A. Rimkienė, Chica
go, III.; B. Rimkiutė, Chi
cago, III.; E. Garbačaus- 
kienė, Brooklyn, N. Y.;

Trumpam laikui viešėti 
atvyko: D. Kieselis, į Ot- 
tawa, Ont. Canada ir J, 
Železni kas, į B e d f o r d 
Hills, N. Y.

- V. Mučinskas

STAGI MIRTIS
Lapkričio 7 d. 11 vai. rus raportai ir nauji įneši- 

vakare, staigi mirtis, iš- mai.
traukė iš mūsų tarpo visų Metinis balius ir šokiai 
mylimą ir maldingą mo- labai gerai pavyko. Salė 
terį, Prancišką Prancke- buvo pilna žmonių. Buvo 
vičienę, 45 m. amžiaus. matyt vyčių iš visų aplin- 

Lapkričio 5 dieną, kaip kinių kuopų net iš Maspe- 
paprastai buvo bažnyčio- 1 tho ir Brooklyno. Nuošir- 
je išklausytų šv. mišių ir džiai dėkojame vyčiams, 
priimti šv. Komuniją. Pa- kurie iš taip toli atvažia- 
rėjus į namus ir besiruoš- vo.

Nutarta turėt “party” 
duryje, kuri po kiek laiko lapkričio 28 dieną, Šv. 
atsigavo, bet neilgam. Po Vardo dr. Salėj. Narė - na- 
kelių valandų tapo atimta rys gali atsivesti vieną 
kalba. Pašauktas gydyto- draugą. Šita “party” buvo 
......................... ..... seniai žadėta ir tik dėl 

narių, kurie taip sunkiai 
darbuojasi visuose paren
gimuose. Išrinkta komisi
ja, kuri rūpinsis, kad visi 
nariai galėtų linksmai 
praleisti laiką.

Parapijos bazare, kuris 
prasidėjo lapkričio 18 die
ną gražiai darbuojasi šie 
vyčiai: P. Velievis, J. Vai
tekūnas, J. Daškevičius, 
K. Grakauskas, H. Sivis- 
kiutė, K. Šlekaičiutė ir A. 
Jukneliutė. Taip pat mūsų 
pirmininkas, V. Barčaus 
kas, prsidės darbu. ’ 

Koresp.

rėjus į namus ir besiruoš
dama staiga sukrito tarp-!
« a • t » I

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko bloga 
laikraštį 
nusideda 
mams ir 
nuodėmę 
patampa
1ų išdavėjas, didinąs priešų 
’ėgas.”— 
Pmievėzio Paltarokas

ar knyga, ne Tik 
Bažnyčios Įsaky- 

turi per išpažintį 
pasisakyti, bet ir 
katalikybės reika-

jas, bet veltui. Jos gyvy
bė pavojuje. Pribuvo kleb. i 
kun. Vaškelis ir suteikė 
paskutinius sakramentus. 
Pasikankinus keletą va
landų ji ramiai užmigo 
amžinu miegu Viešpatyje. 
Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą, du sūneliu dar 
gan jauno amželio: Juozu
ką,14 metų ir Pranuką, 16 
metų. Pastarasis yra mo
kiniu jau antri metai Ma
rianapolio Kolegijoj. Pali
ko du broliu ir tolimesnių 
giminiu čia Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Velionė buvo labai ma
lonaus ir nusižeminusio 
būdo. Kiekvieną dieną lan
kėsi bažnyčion išklausytų 
šv. mišių ir priimtų šv. 
komuniją.

Tą jos gražų pavyzdį 
sekė ir jos mylimasis vy
ras ir jos sūnūs.

Priklausė prie šv. Ra- 
žančiaus draugijos, Treti
ninkų kuopelės, kurios ji 
buvo raštininkė, Šv. Elz
bietos draugijos (Lawren- 
ce, Mass.), nes ten yra gy
venus.

Palaidota lapkričio 10 
d. iš Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčios Šv. Ma
rijos kapuose. Laidotuvė
se dalyvavo jos giminės ir 
gausi minia žmonių, jos 
draugių ir draugų.

Kadangi minima šeimy-

i

Metinis Minstrel
Aną vakarą susirinko 

komisija dėl ateinančio 11 
metinio Švento Juozapo 
parapijos minstrel. Direk
toriais, kaip ir pernai, yra 
Henry Greiner ir lietuvis 
graborius Jonas Stokes. 
Minstrel su šokiais įvyks 
vasario 2, 1935 m.

I* Antradienio vakarą su
sirinko apie 30 mergaičių 
ir 15 vaikinų parodyti sa
vo gabumus.

Pernai minstrel pelnas

v •

I

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

VOTARY Telefonas

PITBLIC STagsr 2-5043

MATTHEW P. B ALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

jrenjrros dvi koplyčios duo- 
mylimiems pašarvoti do- 
Nuliuilimo valandoj kreip- 

Patarna vima» yra

Puikiai 
darnus 
vanai.
k i rėš pas mus.
užtik r jutas ir už prieinamų kainų.

ž
I
I

Telephon? Stagg 2—1409 
nota n y prRi.ro 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią j

Paršam d au Automobilius Ves- Į 
tuvėms. Krikštynoms ir viso Į 

kiems pokyliams.

Šioje kolonijoje per 20 
metų nebuvo taip iškil
mingų ir pasekmingų mi
sijų, kaip kad įvyko perei
tą mėnesį.

Nors oras pasitaikė lie
tingas, bet lietuviai gau
siai lankėsi į bažnyčią, 
klausė pamokslų ir naudo
josi visomis Dievo malonė-, 
mis. Misijas skelbė kun. 
Krimm.

* Labai daug žmonių grį
žo Katalikų Bažnyčion. 
Šioje kolonijoje lietuviai 
katalikai užima pirmą 
vietą, ypatingai pasižymi 
lietuvių jaunimas. Lietu-

S

:
i

■ I

ĮSIGYK sau namus
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di
deliu, mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe. Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PTGIAI ir ant leng
vu satvvu. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽA $500 pradinį IMOKft- 
JTMA. Likutis kaip renHą Ne- 

gins ivn<ro«’ A TRIK ar 
RAŠYK: S AM A S UGT^'E — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCI8 ’ 
— Lietuviu Skyriaus Vedėias 
1440 BR0ADWAY, New York, 

_ Room 2160 arba telefonuok P«mn-
Iš viso yra kokie 30 fife- tus ir rinkti garsinimus, rius, A. P. Karlonas. ko išgirsti to Garbingojo

T. M. Ganytojo žodžius ir pasi- gą patarnavimą!

visur rasi ir matyti, kad 
nei footboll’as nei basket- 
ball’as, nei baseball’as nei 
muzika, nei joks sportas,, 
nei mokslas be jų negali 
apseiti.

Iš Fife & Drum Corps
Veikimo

Naujasis Fife & Drum draugijai, nes buvo alum- 
Corps, kuris yra vadovys- niečių rengiamas, šįmet i

i

nėlė visą laiką gyveno vaftės sudaro gerą chorą 
- • narani in i ir A himnu Var&inSa*’ tai geradariai ir gįecla bažnyčioje, 
ėjo parapijai ir Alumnų nepagailėjo aukų laidotu

vėms.
_ Lai Sutvėrėjas suteikia

gabiai vedamas. P. jos naudai. Studentai bus Jai bangaus karalystę. r

FONDAS NAUJŲ VAR
GONŲ -.. . - _

Kadangi mūsų bažnyčio- tėję švento Vardo Draugi- pelnas bus tiktai- parapi- 
je buvo pastatyti seni, tik

Spalių 29 d. nemažas 
būrelis lietuvių lankėsi 
Waterbury, Conn. daly
vauti surengtoje J. E. Vy- 

Laidotuvėse gražiai pa- skupą Matulionį pagerbti

SKYRIŲ VEIKIMAS
Marianapoly, apart įvai

rių kuopų bei sekcijų vei- laikini vargonai ir ne var-
kimo, yra dar atskirų sky- gonams skirtoj vietoj, an- Naugatuck, daro pažangą, dėsime pardavinėti tikie- sitamavo lietuvis grabo- programoje. Ten mums te- 
rių bendras veikimas. Šis tram aukšte, o vargonų
veikimas yra koaktyviau-1 vieta ir šiandien stovi tuš- į ninku ir 15 būgnininkų.. Lietuviai waterburieči a i |

jos,
Terrance O’Connor iš komisijoj ir iš anksto pra-

prRi.ro

