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J. E. Vyskupas Bučys 
Narianapolio Kolegijoje
Jo Ekscelencija vyskupas

Petras Bučys, kuris pereitą 
savaitę atvyko’į Ameriką; iš 
Romos, /laikinai apsistojo 
kolegijoje.

.. šia proga, studentas Sta
sys Vaičaitis, visų studentų 

. vardu, pasakė atitinkamą 
pasveikinimo kalbą;

Visi kolegijos namiškiai 
džiaugiasi turėdami savo 
tarpe tokį prakilnų asmenį

pą Bučį. Visi nori, kad Jo 
Ekscelencija kolegijoje ap
sistotų.

J; E VYSKUPAS BUČYS 
LANKĖSI PROVIDENCE
PROVIDENCE, R. I. — 

Spalių 21 d. J. E. vyskupas 
P. Būčys, važiuodamas iš 
New Yorko į Marianapoli.o 
Kolegiją .buvo sustojęs šia
me mieste ir lankėsi pas 
kleb. kun. J. Vaitekūną. 
Stotyje J. E. vyskupą pasį-

DAFBIJHIUKAS
< AMERIKOS LIETUVIŲ R. K tv.. JUO Z AP O SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS ’

tiko mūšų klebonas, brolis 
varg. j. Banys ir kiti. Gar
bingąjį svečią ir ilga kelio
ne nenuvargįno. IŠ čia J. E. 
vyskupą Bučį nuvežė Į 
Thompson k 1 e bo n a s savo 
automobilių. P. K.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖJE 50,000

ŽMONIŲ -
SAN FRANCISCO. — 

Kristaus Karaliaus šventės, 
spalių 29 d., vakare- sporto 
stadiume bus atitinkamos 
iškilmės — procesija su Šy. 
Sakramentu, mokyklų vai
kų eisena ir tt. Palaimini
mą Švenčiausiuoju . suteiks 
San Francišco arkivysku
pas Halina.

Šiose Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimo iškilmėse 
dalyvių skaičius sieksiąs 
59, 000.
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Prancūzijoj Nauja 
Vyriausybė

VATIKANAS PASKYRĖ 
ATSTOVI ESTIJAI

NUSTATYTA AUKSO 
KAINA

Kodėl Žuvo “Lituanica”
nt. .

‘ PranėSiriiaš. liaučius
KAUNAS. — Vyriausy

bės paskirtą komisija amži
nos atminties lakūnų Da
riaus ir Girėno palaikams 
globoti, tyrinėjo. “Lituani
kos^ nelaimės- priežastis ir 
paskelbė protokolą. .

Tyrinėtojai nurodo, kad 
lėktuvas buvo, gerai paruoš
tas; skridimui. Motoras turė
jo — 365 arklių jėgų. Lakū
nai tolimam skridimui buvo 
puikiai pasiruošę. Lėktuvas 
kartu su lakūnais ir benzi
nu svėrė 3.699 kilogramų.

■ Iš lakūnų žemėlapių ma-. 
tyti, kad jie buvo numatę 
skristi Naujorkas — Niu- 
faudlendas *— Londonas — 
Amsterdamas — Švineniude 
—jūros pakraštys — Kara-

- Kaitnas. Iš viso 
7186 kilometrus. Vėliau 
greičiausią jie skrido trum
pesniu keliu — pro Škoti
jos šiaurę Kiel (Vokietijos), 
miesto kryptimi.

Lituanika nehukritusi iš 
aukšto, o žemai skrisdama 
užkabino medžių viršūnes. 
Benzino lėktuvui netrūko, o 
priešingai, dar galėjo skris
ti 7 valandas. Rasta benzi
nu užteršti filtrai ir kitos 
dalys, kas galėjo sukliudyti 
motorą ir veikte, ieškoti vie
tos nusileidimui. Be to, pri
sidėjo blogas oras ir nuo
vargis.

Taigi komisijos nuomone 
nelaimė įvykusi dėl oro są
lygų, prie kurių dar ,prisi- • 
dėjo motoro veikimo trūku
mai.

Mirė Garsusis Judenič’as
Nicoj, Pietų Prancūzijoj, 

mirė žymus rusų generolas 
Judenič’as, 70 metų am
žiaus.

Velionis ypatingai. pasi-. 
žymėjo 1916 metais, kai jo 
vadovaujama 100,000 rusų 
kariuomenė Kaukazo fron
te paėmė Erzerumą, kurį 
gynė 150,000 turkų kariuo
menės. Po to Judeničo ka
riuomenė užėmė Trebižon-dą 
ir tuo būdu užkariavo visą 
turkų Armėniją.

Po bolševikų revoliucijos 
1918. metais gen. Judenič’as 
atvyko į Suomiją ir ten pra- 

. dėjo organizuoti rusų emi
grantų kariuomenę kovai su 
raudonąja armija.. Jo vado
vaujamai kariuomenei pra
džioj sekėsi gėraį Raudono-

i VATIKANAS. — Š v. Tė- 
Į vas įsteigė Estijoje Apašta- 

. ĮliŠką Nunciatūrą ir pįrmuo-
Įju atstovu paskyrė Monsin
jorą Antonio Arata. .

Mons.. Arata iki. šiolei, bu- 
—— vo šv. Tėvo afsf.ovtr^Ercfu- 

vai.

KITIEJI KALTINA PRE
ZIDENTĄ WILS0N

KRISTUS KARALIUS
Ateiną Kristaus Kara

liaus šventė. Jau kelinti me
tai kaip ji švenčiama, ir 
žmones pradeda suprasti 
tikrąją jos reikšmę. Pra
džioje, Šv. Tėvui ją paskel- 
bus, pasauly sukilo daug 
kritikos ir priekaištų, kad 
Popiežius, girdi, kaipo Kri
staus įpėdinis, norį visur 
viešpatauti. Bet, is tikrųjų/ 
Bažnyčia čia neskelbia j o- 
kios naujos dogmos, tik aiš
kiau perstato prieš mūsų, li
kis senai jau žinomą faktą, 
kad Kristus nuo amžių yra 
pasaulio Karalius, bet dva
sinėje prasmėje..

Kitados karalius Hero- 
das, užgirdęs* kad gimė Vai
kelis Karalius, .nusigan-

BERLYNAS. — Didelia
me agitacijos susirinkimo 
kancleris Hitler pasakė kal
bą, kurioje apkaltino Ame
rikos buvusį prezidentą 
AYilson- ueišląikyme pažadų 
Vokietijos gerovei.

Kanclerio kalbos klausėsi 
20,000 žmonių minia, kuri 
dažnai pertraukdavo jojo 
kalbą, kai tik šis paminėda
vo Vokietijos nekaltumą di
džiajame kare ar pasmerk
davo • didžiąsias valstybes. 
Jis dar kartą pasmerkė 
Versalėš sutartį..

WASHINGTON. — Pre
zidento Roosevelt parėdymu 
nustatyta naujai iškasamam 
auksui, kaina.

Finansų Rekonstrukcijos 
korporacija supirkinčs nau- 
jiri - iškasamą auksą, mokė-; 
(lama po $31.36 uncijai,, kas 
yra beveik 3 centais, dau
giau, negu Londono niurkė
te. . ■

Nustačius aukso kainą, 
tuojau pakilo visų prekių, 
kainos. Kadangi, aukso, kai
na padaryta brangesne, tad 
dolerio kursas užsienyje dar 
labiau nukrito.

Prezidento Roosevelt pro
gramoje šiuo laiku svar
biausiu punktu yra pakelti 
iki tinkamo aukštumo visi- 
prekių kainą, o- po to jau 
nustatyti pastovią dolerio 
verte.

VYSKUPO HICKEY TUR
TAS LABDARYBEI

PARYŽIUS. — Prenhe- 
ro Dąludicr vyriausybei 
parlamento išreikštas nopar 
sitikčjimas dėl ekonominės 
politikos. Premieras Dala- 
dier norėjo įvesti . naujus 
mokesčius, kad. galėtų suba
lansuoti biudžetą, tačiau jo 
planas atmestas ir tuo būdu 
vyriausybė turėjo, atsistaty
dinti. - - ~----- ;------

. Naują vyriausybę sūdą-: 
ryti prezidentas pa vedė se- . 
pat or iui Ąlbert Sar rapt, 
laikraščių savininkui ir ži
nomam vyno išdirbyštes 
prekybininkui. Jo vyriausy
be susidarytų iš socialistų, 
radikalų ir centro grupes.

DR. BUDRESKIS PATVIR
TINTAS

IMPORTĄ KONTROLIUOS

- WASHINGTON.

nyčia nori sukrikščioninti 
žmoniją. Rodos, toks gražus 
ir kilnus uždavinys, 6 vis 
dėlto yra daug tokių, kurie 
labai nerymąštavo dėl tokių, 
kaip jie sako, “klerikaliz
mo užsimojimų. ’ ’ Kilniame 
Bažnyčios, darbe jiė mato 
tik politiką ir. ęa^ingas- iš
stumti juos is ^valdomojo" 
suolo, Patys gi nieko neda
ro dvasinei žmogaus pusei 

į pagerinti, visą dėmesį nu
kreipdami tik į išorinius 
žmogaus reikalavimus. Pro
fesorius Herbačevskis (Lie
tuvoje) ko ne desperatiškai 
šaukia:
“Ilgiau nepakenčiama pa

dėtis Lietuvoje': Kūnui 1 eis- 
ta pasireikšti (sporūta), bet

do ir liepė išžudyti visus sa- j dvasiai pasireikšti ■■— kliu
vo žemėje vaikelius, tikėda-Į domal... Lietuvoj privalo at- 
nlasis, kad jų Skaičiuje bus 
ir Tas, Kurs galį atimti nuo 
jo žemiškąją karalystę. Kri
stus išsigelbėjo, bet keli, tūk
stančiai nekaltų.; vaikelių 
žuvo. Minėdama tą liūdną 
įvykį, Bažnyčia sako: “Žiau 
rusi s Herode, ko nugąstau
ji, Dievui Karaliui atėjus? 
Nepaveržia žemiškojo Tas, 
Kurs duoda kas dangiška.”

Taip ir, dabar. Bažnyčia, 
skelbdama Kristaus Kara
liaus šventę, nesiekia užka^ 
riaut’i valstybių. Ji. tik nori 
pasiekti žmonių širejis. ir jo
se užvesti. Kristaus Karaly
stę. viską atnaujinti Kristu
je. Tam tik tikslui ir skel-

ji armija buvo atmušta, ir 
diena iš -dienos buvo laukia
ma, kad Judenič’as paims 
Petrogradą.

Bet išėjo visai, kitaip. Be- biama vadinama Katalikiš- 
ne daugiausia Judenič’o žy-1 ka akcija bei veikimas. Baž- 
giams pakenkė Bermonto- 
Avąlovo avantiūra, kuri ga
lutinai išnaikino naujai įsi
kūrusių. Pabaltijo, valstybių 
—Suomijos, Estijos,. Latvi
jos ir Lietuvos \ pasitikėji
mą baltaisiais rusų genero
lais.

Gėn Judeničo pastangos 
nuversti bolševikų valdžią. 
Rusijoj, nuėjo niekais. •

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
Sūnų, norėčiau, kad jiė bū
tųYštikiini tėvynei. ’ .

ŽYDO LAIŠKAS IŠ VO
KIETIJOS

sirasti vieta .ir dvasios žmo
gui ■! Pirmose mūsų gyveni
mo eilėse t— meitėlių gamy
bos spekuliantų “elitas.” 
Paskutinėse eilėse —'dvasi
nės gamybos “elitas”! .
-5 Taip ir matosi tas šauks
mas veržiasi iš labai su
spaustos krūtinės. Ne tik 
suspaustos, bet ir prispaus^- 
tos. Juntama, kad pastangos 
sudvasinti mūsų tautą susi
duri a su griežta reakęija 
skubotai ‘4 valstybinamos ’ ’ 
visuomenės. Kur vyriausybė 
iškelia kūno kultą ir meitė
lių “elitą,” ten iš tiesų jau 
metas, senai metas pradėti 
įgyvendinti Kristaus kara
lystę ■— žmonių širdyse.

K.
: ------—t------- ^.jYorke kilo didelis trukš*

ICNIflin i UlMIlČTI didelius protes-LtNKIJUJ UŽMUŠI I tus pakM? žv^ai kurie piid-
3 STUDENTUI tio Nevv York majorą O’-j 

IBrien, kad tokis susirinki-
- i

t 4-r A mas gali baigtis, didelėmisVARŠUVA. — Vatsuvos , • .riaušėmis.
Dėl. tokio mayoi’o žygio 

labai, pasipiktino New York 
vokiečiai hitlerininkai. Ne\v 
Vorke gyvena daug žydų, o 
inayoro rinkiniai netoli, tad, 
žinoma, mayoras gal ir no
rėjo pasigerinti New York 
Žydams. .

PROVIDENCE. — Pro- 
vidence miręs vyskupas 
William A. Hickey savo te
stamente paskyrė paliktą 
turtą Šy. Vincento. Paulie- 

Pre- čio ir Šv. Aloyzo prieglau-.
zidentas Roosevelt pavedė doros. 
NRA vadovybei peržiūrėti 
importą — įvežamas užsie
nio prekes.. NRA vadovybe 
galės patarti įvesti aukštes
nius tarifus užsienio pre
kėms, o valdžia, pasiremda
ma patarimais, galės pada
ryti atitinkamus žygius. ’ 

Be to, šiomis dienomis 
paskelbta sankrovai kodek
sas, kurs nustatė krautuvių, 
darbininkų valandas, palie
tė prekių kainas ir abelnai 
įstatė sankrovų būklę į val
džios kontrolę.

Vyskupo paliktasis turtas 
vertas apie 10,000 dolerių.

Massacli usctts gubernato' 
i'iaus taryba spalių 21 d. sa
vo posėdyje patvirtino Dr. 
Ak Budreski Plyniouth apy
linkes gydytoju, (medieal 
exai-nhier).

Prieš porą savaičių gu
bernatorius Eįy iš daugelio 
kandidatų parinko Dr. Bų- 
di-eski Plyniouth apylinkes 
gydytoju, tačiau tam parin
kimui reikėjo gubernato
riaus tarybos patvirtinimo;

Dr. Budreskis savo naii?.. 
jas pareigas pradės tuojau 
eiti. Tai bene piimutiiiiš 
Massachųsėtts valstybėj lieį 
tuvis, susilaukęs vyriausy
bes aukšto patvirtinimo. 
Geriausio jam pasisekimo.KUBOJE SUĖMĖ 300 _ _ _ _ _

KOMUNISTŲ SNEGAS PRIDARĖ DAU6
■ Kubos vy- Į NUOSTOLIU

NELEIDO VOKIEČIU 
SUSIRINKIMO

NEW YORK. — New 
York vokiečiai, kurio remia 
Hitlerio . vyriausybę, norė
jo surengti didelį susirinki
mą vokiečių emigracijos 250 

•' metų sukakčiai paminėti. 
. Dėl šio sumanymo New

Vienas Nęw York’o žydas 
gavo nuo savo tautiečio iš 
Berlyno sekantį laišką:

“■Hitleris yra geras vy
ras. Viskas čia labai gerai. 
Mes visi esame labai-links-t 
mi. Brolis Izaakas buvo ki
tokios nuomonės. Vakar bu
vo j 6 laidotuvės. ” .

riausybė ėničsi griežtų prie
monių komunistinei propa
gandai užgniaužti. Įčiadienio į —.____

Teroristai buvo surengę ‘naktj, prisnigo n..... .
pasikėsinimą prieš pulki-!colių sniego. F 
ninko Carlos Mendieta gyslių visiškai izuliuotį 
vybę. į jo. namą įmesta boro-!žiaus.ia 2000 elektros ir tele- 
ba, kuri sunaikino namą idphonų stulpų išversta, 
smarkiai sužeidė pulkininko i Newport, Vt. gaisras pa- 
žmoną, tačiau pulk. Men- ckir(- ^7.5,000 nuostolių, nes- 
dieta išliko sveikas. gaisrininkai dėl gilaus sn'ie-

Policiją suėmė 300 asine-!g(> labai suvėlavo atvykti į 
nų, kaltinamų komunistinė-1gaiSro vietą.
je agitacijoje ir rengime.te-1 Nebraskoj taip pat audra 
roristinių žygių. ’ pridarė daug nuostolių.

New Brunsivickį Nova 
ia smarkiai lijo ir upei 

išsiliejus 7 vyrai prigėrė.
Kanadoj per 24 vai. snigo 

ir Montreal ir Quebec buvo 
atkirsti mio viso pasaulio.

Vermont valstybėje, iš tre- 
ketvirtadienį,. 
nuo 5 iki 14 

Daug mieste- 
L ma-

ANGLIJOS DARBININKU ’ < 
VADAS KATALIKAS ‘

universiteto s.tudentų muš
tynėse ■ 3 studentai užmušti 
ir daugelis sužeistų. Riau
šės kilo tarp studentų demo
kratų. ir nacionalistų.

. Dėl šių riaušių Varšuvos 
universitėtas gali būti laiki* 
nai uždarytas..

LONDONAS..— Anglijos atkirsti nuo viso pasaulio, 
darbininkų unijų kongreso nes nebuvo jokio susisieki- 
naujūoju pirmininku išrink ’Uio. . ..
tas Andveiv Conlev, katali- ---- —---- -*'

’ |DU BILIJONU DOLERIŲ 
NUSKENDO 7 ŽMONĖS PASKOLINO ŪKININKAMS
BINGDAMTON, N;. Y.—i WASlįIN(lTON, D. C.— 

Automobiliui pašildus iš ke- ;■ Nuo liepos .mou.., 1929 metų 
lio, Susųuehanna upė p vi- Jung. Valst. agrikultūros 
ėmė 7 aukas. Autompbiliūje kredito agentūros paskolino 
važiavę visi 7 asmenys nu* į iš Tede valio iždo. $2.000j)00r 
skendo ir prigėrė. • / 000 ūkininkam^
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VITIENĖ PASMERKTA IKI 
GYVOS GALVOS

ŽINUTĖS
, r-——

Laukiame J. E. vyskupo.
' PetTo. Bučio ir A. G. Pro- 
vincijolo kini. Jono Jakai
čio So.. Bostonan atvažiuo
jant . šeštadienį. .. . %

Kad visi norintieji prici- 
tų prie Sakramentų,, išpa
žintys bus klausomos penk- 

»tadiėnį rytą ir vakarą, šeš- 
f' tadienį rytą, po pietų ir va- 

karą, ir sekmadienį rytų 
Gelbės išpažinčių klausyti 
ir Tėvas J. J. Jakaitis, M. 

; I. O.: . . .

Po kiekvienų: šv. mišių, 
bažnytinėje salėje, spaudos 
dalintojai užrašines . laik
raščius ir pardavinės kny
gas. .. .

Sekmadienį Kristaus. Ka- 
* paliaus Dienoje. 6:30 vai. 

laikys šv.mišias J. E. yys^ 
kūpąs Petras Būrys, M.I.C., 
.D. D. 7:30 seks antros mi- 

įp .šios. 8:30 bus vaikų šv. 
[į mišios ir Komunija. 9:30 

bus;giedamos šv.. mišios pa
rapijos vyrams ir dalinama 
jiems šv. Komunija. , Per 
sumų* dalyvaus visos kata
likiškų draugi j ii valdybos 
šu ženklais. Paskutinėse 
trejose šv. mišiose aukštieji 
svečiai sakys pamokslus.

r*

Trečiadienio • yakarv^ spa
lių 25 d., ‘ įvyko draugiškas 
išleistuvių vakarėlis, J. B, 
jaučką pagerbti išvykstant 
jani į Lietuvą tęsti mokslą.

Išvažiuojančio draugų bei 
pažįstamų būrys savo gra
žių elgesiu dalyviams pali
ko daug • gražių įspūdžių. 
Ypač labai gražiai pasirodė 
jaunimas, kaip tai parapi
jos choro žymiausios pajė
gos su savo vadu miiz. M. 
Karbausku pidešakyje, L. 
Vyčiai, Sodalietes, Studen
tai. ir kitų organizacijų veik
liausi nariai.

Buvo reprezentacija ir iš 
kitų, kolonijų. Iš C^amliridge 
,pt. J. .Sniilgis, iš Norwood 
net keliolika jaunimo atsto^ 
vtt, vadovaujant O. Kudir- 
kaitei, B. Kudirkaįfei, V. 
Adomaitytei, J. Čeryokui- ir 
kitiems. f

Iš atsilankiusiųjų teko 
pastebėti kum kleb. P. Vir-

Middlesex aulcštesniajame 
teisinė prisiekusieji teisėjai 
pripažino Oną Vitiėnę kal
ta antro laipsnio žmogžudy
stėje, . . ’ ' .
.. . Šių metų rugsėjo 10 d. 
Antanas Vita, 42 metų, gyvi 
28 Harding Cambridge, 
nivo aplietas gazolinu ir už
degtas. Būdamas liepsnų 
apsiaustas* jis išbėgu į kie
mą šaliktis pagalbos. Nu
vežtas į ligonine tuojau pa
simirė. Prieš įnirtį jis pasa
kė, jog jo žmona apliejusi 
gazolinu ir. užmetusi degan
tį degtuką.

O. Vitienė smarkiai gynė
si, sakydama, jog.vyras gali 
su mųnšainu apsiliejęs ii- 
užsidegęs.. Tačiau prisieku
sieji teisėjai atrado ją kalta

"MEILĖS" REIKALAS * •

a’T4 (.M
ra

'• Vakare visa parapija, jos 
' pricteliai ir šios brangios 

• / dienos kilnūs svečiai lanky- 
šiš Šventei tinkamaiiie para- 

. - pįjos parengime, Dangaus
Vartų parapijos erdvioje 
salėje.

ADVOKATAI
ĮjJuthmtmmtimimuuMitiiuumii'mtiiiiiiaiiitmiiiMalii

B Į JUOZAS CUNYS
J/ 'į . ADVOKATAS 
K ’|<14 Broadway, S. Boston, Mass. 

fe
Tel. Sb. Boston 0948

čius, kun. K. Jenkus, adv. 
K. Kalinauskas, adv. A. Šal
na, adv. J. Cunys su žmona, 
l)r. E. Valiackas, “Darbi
ninko” redaktorius A. F. 
Kneižys, admiiiistratorė M. 
Dusevičiūtė, Pr. Galinis, 
pharmaceutas Arentas, Stu- 
kąi/ P. Likas, / Būsmonai, 
Potroškiai, .. Karbaus k a i, 
Medžiai, .Baltru š i ū n a s,

* ■ ' ’ r

Klinga, Viesulai ir kiti.
Parengimui vadovavo gau

burius Juozas Kasperas, 
jam pagelbėjo D. J; Avei> 
ka, EI. Podelytė, O. Valee- 
:kaitė,. J. Vitkaus'kąit.ė, M.

tėje< teismas paskyrė baus
mei kalėjimą iki gyvos gal
vos. .

UAKTARAI
"l"į!r3 ......."I---------

Tel. So. Boston 0828 :
LIETUVIS DANTISTAS |

GR. M, Y. GASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 Ė. Broadway, S. Boston.
Ofitc Valandot:

Ntio B iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki 
.5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos rakami* fr 
nedčldieulalB, taipgi seredomia nne 

12-tos dienu uždaryta*.
Taipgi nuijnu ir K-ray

lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS);

Tek So. Boston 2300
414 Broadway‘ Šo. Boston

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

pagal susitarimų.

g mini

GYVENIMO 
Tel. • Pariovay 1864-W te.

' .Lv ;

"f.

i*-

& 
?*

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B, GAILIUS
. Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokamentm.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mmi.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

‘‘Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1)

. '866 Broadway, So. Boston. .
Tol. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 ’Rosemont Stieet, 

Tel. Talbot 2878 Dorčhester, Mass.

Tą vakarą p. Juozas B. 
Laūčka gavo daug nuošir
džių linkėjimų, žodžiu, tele
gramomis ir laiškais.' Iš Ro- 
chėstėr, N. Y. gavo telegra
mą s(u parašais kleb. kun. J. 
Bakšio, J. Č. Morkūno, Stu
dentų organizacijos pirm, ir 
kitų yisų idėjinių katalikiš
kų draugijų.

Juozo Antanėlio orkest-
i • . • ■
. rui griežiant, visi linksmai
I pažaidę skirstėsi namo pa

tenkinti įgautais įspūdžiais.

KAVOLIŪŠIŪNKIAI
SERGA

Tel. S. B. 0441.

PR. J, KALINAUSKAS
f . ADVOKATAS
; . 414 BrOadway, So. Boston.

. Room 3.
Gyvėn. vieta: 8 Fforence St.,

Hudson, Mas#.
Tel. Hudson 622.

Šiomis dienomis staiga 
dirbtuvėje susirgo p. S. Ka
volius, L. D. S. 1 kp. narys. 
Paiyežus į namus gydyto
jas patarė vežti į ligoninė, 
kas ir. buvo padaryta. Jis 
nuvežtas į miesto ligoninę, 
sunkiai tebeserga. Prašyki
me Aukščiausiojo p. Simo- 

Kavoliui sveikatos.nui

■ jj^«w|t,ili<uiitiiiiit<tii<tiMiiiii««iHiiiitiii.liii.ii<t»i'iiiiiilH>Q  
! Tel. So. Boston 3520. - I

ADVOKATAI ŠALNAI 
: DAUBININKO NAME 

. 866tBroadway, 
South Boston, Mass į

SVEIKINIMAI Iš 
ARIZONOS

.. t
E.

Ė

Julius Jęskelevieius, kurs 
mokė So. Bostono vasarinė
je mokykloje šiomis dieno
mis važinėjasi po Arizoną. 
Jis rašo iš Pilaitis, Arizoną.

South Bostono Mergaičių Sodalicijos nares, kurios darbuojasi “Paslėptos Brąn-. 
geiiybes” pasisekimui. Stovi iš kaires į dešinę:—A. B aluty te, O, Tetulyte, O.Ba- 
i-olytč± M. Šidlauskaitė, M* Sabaitė, O. Marceloiiytė, A. Balutytė. Sėdi iš kairės į 
dešinę: — A. Overkaitė,*A. Gnibidite ’F.'Šidlauskaite i F M.

| Šidlauskaitė. . .. . - ' . • • ' .
Paslėptos Brangenybės turinys: — Imperatoriui Honorijui viešpataujant ir Po

piežiaus Innocento I laikais,. Romoje, ant Aventiuo Kalno, gyveno turtingas Patri
cijus ( didžiūnas) vardu Euphemijonas; Jis tūrėjo, vienturti sūnų Alęksijų/kur.į iš- 
aid<lčj() giliam tikėjime ir karštoj Dievo ir artimo meilėj.. Kai Ąleksijus paūgėjo, 
bet buvo dar labai jaunas, jis išgirdo.Dievišką halsą, įsakantį jam. palikti tėvo na
mus, keliauti svetur ir gyventi neturte ir užuomaršoj. Paklausęs to balso jis nuvy
ko į miestą Eęlessa, kur gyveno keletą metų^tuo tarpu jo tėvas ir giminės ieškojo 
jo po visą pasaulį, bet niekur .negalėjo .surasti. Po kelių metų tas pats balsas liepė 
jam grįžti į tėvo namus ir ten baigti savo dienas, paslėpus nuo visų savo asnienybę. 
. Drama bus statoma vaikams 2:valandą po pietų, spalių 29 d., bažnytinėje salėje; 
suaugusiems — 7 ;30 vai. vaktu-e-^Gaterof Hėaven salėje, So. Boston, Mass. .

Nedarbas ir sunkūs laikai 
permainė visus užmanymus 
Vienuolyną steigti kitur ar 
statyti ant sudegusių pa
grindų. Del,to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meiles Kon
gregacijos nariai nutarė ant 
žiemos Įiersikraustyti į mo
tiniškąjį namą, Westville, 
Illinois. w-

■ Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Meilės Kongregacija 
visiems ač'iuęja už parautą 
praeity, ir tikisi, kad ir vėl 
turės skaitlingų geradarių, 
kurie pr'igelbės Kongregaci- . 
jai iš naujo atsistatydinti 
ateityje, y < ... *

Su aukomis ar “Meiles” 
reikalais, malonėkite adre
suoti žemiau nurodytu nau
juadresu.-..

Jungtinėse Valstyb e s e 
“Meiles**, prenumerata tik . 
$1.00 metams, o į Lietuvą 

:$T.5O, ”—-7-—■
Visas prenumeratas siųs

kite sekančiu nauju adresu:.
“Meilė” (Charity), Sac- 

red Ijeart Motherhouse, 502 
West Main Street, West- 
ville, Illinois.

Kini. L. $. Brigmanas^

LAIMINGOS KLOTIES!
GERS, JUOZUI LAUŠKAI

Laidotuvėms patarnavo 
graborius J. Kasparas.

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

Tel. So; Boston 2660 į 

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo. 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomiš nuo 9 iki 12 v. dieną:. 
Sūbatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diemj.

. (pagal sutarti).

Alan, žemiau pasirašiu
siam, teko .įsitikinti,- kad 

. gerbiamas,, Juozas Palieka, 
kuris iiuųąi i^iigįasi važiuo
ti Lietuvon, yra šaunus —- 
vertas pagarbos asmuo. To
dėl net iš Pilies Broliškos 
Meilės — Philadęlf) h i j o s 

i šaukiu jam : Laiiniiigos klo- 
■ ties 11 taip dabartinėje Tavo 
į kelionėje, kaip ir tolimes
niame Tavo gyvenime tėvy
nėje — Lietuvoje, garbus 
vientauti, Juozas Laučk.a!!•! 
. Su, aųgšta . pagarba link 
Tavo gerbtiniojo- asmens,

Kazys Viclikaitskas,.
Philądelpliia, Pal 

L24-N-I933. .

“WHIST PARTY” . G R AB ORIAI

Šv, Petro, lietuvių pavapi- Į 
j os mažųjų * choras rengia ’ 
Whist Parfy ir šokius, lap
kričio 15 d.,. 7:30 vai. vak., 
parapijos salėje, 492 E. 7tli' 
št. Kviečiame visus

. ' Rengėjai,

JOSEPH W, GASPER
(KASPARAS)

G R AB ORIUS į 
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.

PAŠALPA LIETUVIAMS 
UŽSIENIEČIAMS.

J • 1
Lietuviam^ užsieniečiams 

remti draugija paskutinia
me savo posėdy nutarė pa
daryti visoj Lietuvoj rink
liavą ir gautas pajamas pa
naudoti vargstančių lietu
vių išeivių šelpimui. Be to, 
ta draugija jau vykdo nuta- . 
rimą įsteigti ,Brazilijoje Ar
gentinoj' ir kitų šalių/’dides
niuose miestuose, kuf yrą 
daug lietuvių, bibliotekas. 
Knygas jau aukoja visi Lie
tuvos rašytojai ir leidėjai.

LIETUVIS GRABORIUS

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMGUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broad.way.
South Boston, Mass.

' Spalių 24 d. mirė Alek-J 
sandras Kibildis, 29 metų 
amžiaus. Jis yra gimęs ir. 
krikštytas Amerikoje. Šliu-; 
bą ėmė 1925 metais, lietuvių

Laidotuvių reikale visuomet ir. visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile .laiku, dieną' ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą Į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

Tel. S. B, 280O-R.
LIETUVIS

OPTŪMETRISTAS
ISegEaminUoJu aki* 
priskiriu akinius 
kreivA# skis atitte- 
*lnu Ir amblljonK"

koše (aklose} akyse sugražinu Čvie- 
tinkamu laiku.

J. L, PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South BoetonP. J. AKUNEVICH

■” (AKUNEVIČIUS)
16-18 Intervale St.» 258 West Broadvvay,
Montello, Mass. So. Boston. Mass.
Tėl. Broekton 4110 Tel. S. Boston 4486

AGENTAI

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. 0>
(REPaYS)

Lietuvis Gydytojai
: Ofiso Valandos: 2-^-4 ir 6—8

.. 278 Haryard Street, . 
į.kamp, Ihman arti Central Sq, 

Oambridga, M&si.

Apie mūšų pigų, ir gražų-patarnavimą, 
klauskite tų,, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tėl. So. Boston 0304-W

INSURANCE Į
Apdrausk namu?, rakandu*. | 

automobilius pas I
| J. s’ MESLIS I 
į 455 W. Broadway, So. Boston I .

Tel. So’ Boston 3612

f
i

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
snpųialybeję

imiCc širdies, Plaučių 
Kepenų; Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Patrūkimo, . Reumu- 
tlzmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir’ Kronikas 
abiejų lyčių Ilgas.

Patarimas veltui 
Pasitarimas tiki-ni. apsaugos nuo 

nelaimių,.išlaidų ir kančių. • 
Of.GiaWS:i 

Valandoj: kn t tądien laboke tvirta- 
dieniais Ir SaStadlenial* 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 yakire; bakmadi* 
nlal« 10—12 tlkUL

bo čeverykų krautuvėse.J 
1929 ni; su. žmona persikėlė-1 
gyventi į Kaliforniją, kur;- - 
čeverykų krautuvėse dirbo,. Į 
Ten pasimirė žmona šių me- [’ 
tų vasario 1 d. Per jos lai- į 
dotuves velionis gavo slogą. •••
Sirgdamas grižo pas tėvus,Jįjį 
3011 o AV. Broadway, kur .1-’!^ 
gulė. į. lovą ir nebekėlė. Slo- i | 
gą išsivystė į džiovą ir pa-' 
kirto..

Kelias valaiidas prieš mir
tį- . ligonį atlankė kunigas. 
Ligonis buvo geriausioje 
sąmonėje.. Kunigas jam su

peikė "• paskutinius Sakra
mentus. ■ ’ .. ■
' Velionis- laidojamas spa

lių 27 d.,'9 vai. ryte su. mi- 
Šįomis iš Šv./Pet ro , ii etiudų 
bažnyčios, Naujosios’ Kalva
rijoj kaį muse.

Liūdi jo abu tėvai, brolis 
ir 4 seserys

D.A.ZALETSKO
GRABORYSTESISTAIGA-FUNERAL HOME

564 E. Broachvay, South Boston, Mass.
1 . Tel. So, Boston 0815.

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes mūsų 
įstaiga^ turi visus patogumus, ■ ■ : .

‘ Naujausios mados.’ kambarini šermenims Dykai. Patarnavi-
‘ mas diena ir naktį. ‘

Pilnas pasirinkimas metalo ir kieto medžio grabų. Mūsų 
kimios : Metalinis grabas (Steel Caskėt) ir visi šermenys (be 
kapų—;^300 ir aukščiau. Kieto niedžio grabas iv visi šerme
nys—$115 ir aukščiau. Drabužiu apdengtas, grabus (Oloth 

^Cnveredl ir visi šermenys -^$75.00 ir aukščiau. • ’ .’ •
1). A. ZALETŠKAS F. E. ZALĘTSKIM’" -.

i X SIDABRAS
Važluojuntiems j ir i§ Lietuvos parū

pinu pasportus Ir parduodu 
‘ Laivakortes.
! Apdraudžiu. baksus, namus, rakandus.

Ir- t. t.
Į 342 W. Broadway, S> Boston, Mass. 

Telefonas South Boston 1T9Š

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir. 
iŠ Lietuvos. ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus. ..»• 
PERKAM LIETUVOS BONUS

UŽ OASH 
INSURANCE 

Apdraudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t.

. broadway travel
BURBAU

K J. VIESUlAi
366 W. Bmdway, » 
So. Boston, Mass.

Tok South Boston .

■į’
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45 Metų Sukaktuves
MAHANOY CITY, PA.

Toiiialoniene, M. Abroma
vičienė, A. Neyerauskięnė, 
E.SIuželiene ir Fr, Urbo
nienė.

Kun. W. V. Matulaitis iš 
’St. Clair, seniausias lietuvis 
kunigas Piiilądelplįijos die
cezijoje, kalbėjo apie tuos 
laikus, kuriais lietuviai pra
dėjo keliauti į Ameriką ir 
apie pradžią Šv. Juozapo 
parapijos. Advokatas M. J. 
Ryan iš Mahanoy kulbė j o 
apie tai, kad dar mažas bū
damas matė kaip Mahanoy 
lietuviai su didele par.ada ir » ‘ v’ • ”iškilmėmis dalyvavo šventi- i r. 
nime savo naujos ir gražios 
bažnyčios; Ponas Viktoras 
Lapinskas, vienas iš senes
niųjų parapijiečių pareiškė 
savo pasitenkinimą . prį- 
klaušyme prie7 parapijos ir 
savo klebonu. Taip pat kal
bėjo ponas St. Gegužis^ S. 
L. A. prezidentas ' ir narys 
Šv. Juozapo parapijos. Jis 
laikė savo kalbos pagyre 
Mahanoy lietimus už tai, 
kad 45 metai atgalios pasi
statė vieną iš gražiausių 
bažnyčių m i e s t e, kuria 
džiaugiasi ne vien tik, lietu
viai, bet ir visi miesto gy
vento j ai. Laike vakar i en ės, 
prof. A. Grigoraičiui vado
vaujant, visa publika padai
navo keletą lietuvių liaudies 
dainelių.

.Sukaktuvių apvaikšcioji- 
mo programą baigė kun. P. 
Čėsna, vietinis klebonas, dė
kodamas biznieriams už do
vanojimą valgomų daiktų, 
moterims už pagaminimą 

į valgių, $odaliečių merginų ;
I draugijai už paruošimą sa-' 
■Į.lės, ir patarnavinią prie sta- i 

. .. v u .. lų, kalbėtojams už kalbas ir- ie uz valdymai parapijos L _*’ , . 1 v *... _ linkėjimus ir kitiems, kurienuosavybių parapijine mo-L-, , , . . T_v, ’ . ., n L .-i ... ;tik kokiu nors budu prisiekia tapo atidaryta tik ■ • • -x ■ v F inoK x • i . . ‘. v- -j dėjo prie taip grazaus ap- 1925 metais, kurioje iki šiol' n .. 1, . ’ , c j vaikščiojimo. Programapasekmingai moko Seserys . . . T. , . .į, -v, -v.n.u K V [baigta Lietuvių tautos him-Prancisluetes is Pittsburgh. t ° v •
1925 metais., netoli bažny

čios prie C 'ir. South gatvių
■ ■■ tapo pastatytas labai gražus; gvefiu^ 'ios ir kitQS PritaiWntos tai
■ ir didelis vienuolynas Sesę., nandoahj Maizerville gf J dienai giesmės. Vakare yisi

, j, Phila, GirardviUe, |procesijose, 
į Tamaųua ir Wilkes Barte isu žvakėmis. Pereitą metą 

dabai gražiai pasirodė, tai ir

K. P. C.

į . Sekmadienį spalių 15 d. 
Šv. Juozapo parapijos, baž
nyčia minėjo 45 metų su
kaktuves nuo įsteigunozpą/ 
vapi jos ir pašventinimo, 
kampinio akmens dabartį-.

U ” nei bažnyčiai. *' . *
Lietuviai Mahanoy City 

•” pradėjo apsigyventi apie 
1876 metus. Bet laikui bė
gant skaičius lietuvių padi
dėjo, taip kad jau 1884 me
tais. pradėjo rūpintis apie 
gavimą lietuvio kunigo ir 
statymą bažnyčios. Pradžio- 
je rugpiūčio mėm 1888-mr 

/ . atvyksta į Maliauoy’aus pa
rapiją kun. Petras Abro
maitis, . gavęs : paskyrimą 

. rnio Philadęlphijos arkivys
kupo P. J.Eva n.

Greitu laiku nupirkta 4 
lotai žemės prie kampo W. 
Mahanoy Avė. ir C gatves 

. už -3,600.00 ir tuojaus daro- 
: mas kontraktas statymui 

mūrinės plytų bažnyčios. 
Kampinis. bažnyčios akmuo 
tapo pašventintas rugsėjo 
30 d., 1888 metais. Bažnyčia 
pastatyta su vienu bokštu, 
gotiško styliaus, 54 pėdų 
pločio 'ir 1000 pėdų ilgio.

Vėliaus 1894 metais gre- 
•*. ta bažnyčios pastatyta taip 

pat mūrinė plytų klebonija. 
. Netoli nuo bažnyčios- prie 

W. Mahanoy Avė. 1907 me
tais tapo pastatyta irgi mū
rinė, plytų parapijos moky- 

. kla. Bet dėl kovos parapijo-

S. S. PITTSBURGH, PA.

!.Ųū. ' •
Publikos buvo per 600 

žmonių, tarp kurių, matėsi Į ^>us 
[svečių

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno 

Žygį Atminti
ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTES.

Mokyklos vaikučiai ne. tik 
prisidėjo prie parapijos ba- 
zaro savo darbuote, bet ir 
patys surengė savo, tai yra | 
“vaikučių bazarelį. ’r Stebė
tina, kaip jie mokėjo užimti 
savo paskirtas' vietas įr 
kaip pavyzdingai darbavosi. 
Jie turėjo taip . vadinamą 
Amerikoje “good time.” Y- 
patingM-yie -linlcsinia laiką L 
praleido žaisdami, “beano.” 
Prie to žaislo dauguma vai-, 
kūčių praleido savo cente- . 
liūs.. Tokiu, būdu visi- paši- : 
linksmino ir parapijos rei- ■ 
kalus7"parėmė. Tikimės, kad 
užaugę bus ištikimi Šv. Ka
zimiero bažnyčios parapi
jiečiai.

—Pereitą savaitę minėjo
me laikraštyje apie vaiku
čių prisidė j i m ą rašyme 
trumpų raštelių “Susisieki
mo Pagerinimas.” Vaiku
čiai dėjo visas pastangas, 
kad kuoger i ausiai juos pa-, 
rašyti. . Jau išrinkta tinka
miausios iš kiekvieno sky
riaus ir'pasiųsta komitetui. 
Lauksime pasekmių.

r—Vaikučiai, išgirdę liūd
ną žinią, kad. kleb. kun. M* 

■J. Kazėnas sirguliuoja, rei- 
iškia savo, simpatiją irtrokš- 
■ ta, kad gerb. Idebonas greit 
pasveiktų.

—• Sekmadienyje buvo pa
skelbta apie, iškilmingą ap- 
vaikščiojimą Kristaus Ka
raliaus šventės. Per ištisą 
dieną ’ Švenčiausias ^akra- 
mehtas bus įstatytas adora
cijai. Trečią valandą po pie- 

giedamos suplikaei-

Vieiioje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,” 
kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais ir gražus laltiuių ir. “Litu.anic.os” vaiz
das, o kitoje pusėje daina.‘‘Kareivėliai” — Stasio Šim
kaus, kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa
dauskaitė, akompanuojant, pianu ir armoniką ir lakūnų 
laidotuvių Kaune paveikslas. . : _

Plokštele atspausdinta tautinėmis spalvomis, Gali
ma groti bile phonog.rafiL

Kaina 75 centai. ’ ; /
Užsisakykite tuojau

^A^ININKD^ADirtlMSTRAe^A
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
| j pasauliu. Palaidotas spalių ■
Į 19 d. Velionis buvo priimtas šV. KAZIMIERO PARĄ* 

„J mūsų ■ bažnyčioje, kurioje į , .P‘ .
— trejos mišios - buvo atlaiky- frrll^>! bankirtas ir nokini. 

[tos už a. a. kasto sielį.< Sekmadienį po pietį},- spa- 
Kun. 1’. Lauinakįs giedojo 1‘iį 29, 1933, įvyks gryby 
iškilmingas mišias prie di
džiojo altoriaus, kun. Kara
lius ir kun. Končius laikė 
skaitytas mišias prie šoni
nių. altorių. Mūsų klebonas 
kini. Karalius pasakė sura
minantį: pamokslą, Didžia- . 
nįe nuliūdimo. paliko 6 sū
nus ir 1 dukterį. • . ‘i

Spalių 19 d., . Jono Kalė
dos siela grįžo prie jos Šu
tvė re jo, palikdama didžia
me nuliūdime vieną brolį ir 
seserį. Mirė, staiga po trum-* 
pos, bet Sunkios ligos. Kun. 
Mockūs giedojo mišias; prie' 
šoninių altorių l<un. Kara
lius ir kun. Laumakis atlai
ke skaitytas mišias.

Amžina atsilsį suteik 
jiems Viešpatie, ir tegul 
amžinoji šviesa jiems švie-

bankietąs ir šokiai, parūpi- į 
jos mokyklos salėje, parapL i 
jos naudai. $Bus gardžių I 
grybų, įvairių vąlgili ir garj * IĮ 
daus gėrimėlio. Tikietas.
kainuoja tik...35c, Taigi • 
kviečiame visus atsilankyti j 
į šį bankie-tą.
MASKARADŲ’ BALIUS.
: Antradienio vakarą, spa- . .. 
Hų 31 d., 1933, Šv. Kazinūe- \ 
i*o parapijos mokyklos sve- 4 
tainė.jo, įvyks maskaradų ’ 

^balius, kurį rengia visos Šv*
Kazimiero bažnytinės drau- . ’ 
gi jos. Gerbiamieji ir gerbi,ag
niosios, ar norite gardžiai

. pasijuokti?. Jei taip, tai at
eikite į šitą maskaradų ba- .

rims mokytojoms.. ParapijaJ p. . \
turi dvejas kapines,, ant ku- '

' riti laidoj asi mirę parūpi- . ,. apielinkes. Buvo ir Maha-
• • ik J - i t • n°y profešionalai su savoTaigi 45 metu sukaktuvui• v • •• • ■ x-U x" i žmonomis: Dr. J. Benevi-pammejinnu buvo surengta-v. . „ „ m . .. . _ . .. ’cius is Dr. T. Tacelauskas.vakariene parapijos salėj e. •

Kun. W. V. Matulaitis iš i Sekantieji kunigai - sye- 
St. Clair atkalbėjo maldą. Įčiai dalyvavo apvaikŠčioji- 
6x _ „ x. TT_ _„i__ _ _.i_ _ _x 1 me: kun. W. V. Matulaitis

iš, S t. Clair, kuli. S. Norbu- 
tas iš Frackville,.,kun. J. Ti
škus iš Maizerville ii’ kun. 
M. Daumontas iš Girąrdvil- 
le. Komisiją surengimui

Šton’s Nite Haivks orkest
ras grojo “America,” 6 pu
blika sustojus giedojo. Lai
ke vakarienės viršminėtas 
orkestras grojo lietuviškas 
meliodijas. Baigiantis va- 
karienei kun. P. Čėsna, vie-,apyaikščiojuno sudarė šie: 
tinis klebonas pakvietė kun.: kliu. P. Čėsna, p. Jurgis 
S. J. Norbutą iš Frackville , Dulskis i f p. Jonas Kristu- 

• vesti programą.- . Į pavičius.
- . . Pirmutinis, kalbėtojas bu-į

vo chįef of police A.P. Me-lgam 
Ląughlin • iš Mahanoy’aus.; šios-: pp. M. Zablackienė, K.

kai, ir vietoj Šv. Jurgio pa
rapijos pasakyta Šv. Vai
tiekaus.

Sekanti biznieriai prisi
dėjo aukomis: J. Subačius, 
B. Sveklą, J. Jeskelevičius, 
J. Petrauskas, A. Čiurlio
nis, S, Kūrikas. Surengime 
ir baliaus vedime darbavo
si: S. Barkauskas, A. Vaiš
noras, S. Subačius, Ign. Lie
pa, Br. Legeekis, S. Petru- 
lionis, S. Rasimavičius, J. 
Kisielis, V Cimbor, F.'Bar- 
tuseVič.ia, M; Cimborienė, V. 
Barkauskienė, J. Žukaus
kienė, N. Mockeliūnilitė. 
Dalyvavo Gedimino Klubas, 
Ukėsų Klubas. Draugystės: 
Šv. Jurgio, Šv. M. Magdale
nos, Šv. Onos ir parap. cho
ras Rūta..

SHENANOOAH,PA,

■ labai gražiai pasirodė, tai ir 
šįmet tikimasi, kad taip pat 
pasirodys.

Šioje brangioje- šventėje 
ir vaikučiai žada pagarbinti 
Kristų Karalių dažnai lan
kydami ; Jį Švč. Altoriaus 
Sakramente.
-i Laimutė.

Parapijietės, kurios pa
gamino vakarienę* sekaii-

LDS. Kuopų Susirinkiniai
CLEVELAND, OHIO

. Lapkr. 3 d. . 8 valandų, vakare,
Lietuvių SalSj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 

, ’ nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGRTON, MASB.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, lapkr. 3. d., 7 :30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdybe

N. S. PHILADELPHIA, PA.

DDŠ. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, lapkr. 5d ,. 
tuojaus po sumos, Švl Andriejau? 
par. ' svetainėj,.. 1123 Lemon Ši 

. Kviečiame- narius ir nares ateiti -ir 
kurių užvilktos duokles užsimoki 
Ii. Taipri atsiveskite nors po vje 
ną naują narį prie kuopos prira. 
lytį,. Valdybe

. • AČIŪ!
Kortų lošimas parapijos 

naudai įvyko spalių 20 d., 
Airių Apreiškimo mokyklos 
svetainėje. Lankėsi per 300 
žmonių. Ir kas svarbiausia, 
visi atsilankhišieji; buvo pa
tenkinti, belošiant įvairius 
kortų lošimus ir linksmai 
praleido vakarą. Buvo daug 
įvairių dovanų, gražių ir 
naudingų, beveik teko kiek
vienam. lošikui. Vakaras bu
vo labai'sąmoningai ir tvar
kingai prirengtas ir vestas. 
Dėkojame v'isiems-oms pa
rapijos geradariams-ems, 
kurie-ios savo aukomis pri- 

' sidėjo prie to vakarėlio.

PHILADELPHIA, PA. X*>teimefkotiy0-■ nei Moliusienėi, kun daug
. prisidėjo bilietų pardavimu

Š"V. JURGIO PARAPIJĄ. Įr - įgijimu. Pasku- 
, čiausia, bet ne mažiausia, 
: dėkojame vakaro šeiminin
kėms: p-lėms Mizeriūtei ir 
Norkiūtei, ponioms Šyvie- 
heį jr Walsh.

. JAUNUOMENĖS - ;- 
, VEIKIMAS,

Mūsų Sodaliečių prireng
tas Halloween maskaradų 
balius, kuris įvyko spalių 
23 d., taiii tikslui išpuoštoje 
vyčių salėje, labai gražiai 
pasiseko;. didis būrys. atsi
lankė, ypač mažyčių, kiltie 
praleido vieną iš linksmiau
sių vakarėlių jų gyvenime.

Kelios vylės, .dirbdamos 
VyČhj kuopos naudąį ren-

gia kortų lošimą? kūjis į- 
vykš lapkričio 24 d.. Vyčių 
salėje. Linkime didžiausios 
pasekmės ! Jei neklystu va
karo šeimininkės bus: pdes 
Beatriče Vosiliūtė, Mąrga- 
retą Rolinavičiūtė i r An as- 
įazija Taručiūtė.

Spalių.26 d. įvyko vyčių 
rengiamas Halloween mas
karadas, savo svetainėje.

Ateinantį nedėldienį, spa
lių 29 d., įiyks Vyčių pir
mas sezono surengtas vaka
rėlis, kurį vyčiai pašvenčia 
savo tėvelių pagerbimui, pa
vadindami jį “ Tė vų Vaka
ru.” Lietuviška programa 
bus prirengta ir įžanga bus 
dykai. Visi vyčių tėvai ir jų 
draugai kviečiami. Visi, ku
rie tik norės atvykti pasi
linksminti bus nuoširdžiai 
priimti. Vakarėlis įvyks vy
čių svetainėje.
MELAGINGAS ATSA-

• KYMAS.
Pereitą pirmadienį, spa

lių 16 d., vietiniame angliš
kame laikraštyj e tilpo 
straipsnis apie mūsų kuni
gų užpuolimą' Kiek ten bu
vo tai gerai buvo, gaila tik, 
kad laikraščio redakcija ne
turėjo drąsos drąsiau tiesą 
išreikšti ant pirmo pusią*

. ■ ' ... ■ . ■ . . ■ .siaus učiiJimm^us pauiaiviipio. Sekantį antradienį ta-1. .v . .•L v. . i ir išgirsti. Šio vakaro komi-me pačiame laikraštyje til-. . . . . .1 , . x *i i sija deda visas pastangas, po melagingas atsakvmas, į .•• . . •_ ,•• ,V , , , . I kad gražiai priėmus gerbia
mus svečius. Nėra abejones, 
kad visi ten atsilankiusieji 
bus sužavėti. Visi Shenan- 
doriečiai privalėtų prisidė
ti prie pareiškimo sve
čiams. Savo svetingumo toje 
dienoje savo gausiu dalyva
vimu koncerte ir teatre.

■ Piltis.

NE PAPR ASTAS PA
RENGIMAS.

. Lapkričio 19 d. atvyksta 
iš Baltimbrės į mūsų koloni
ją gausus būrys garsių jau
nimo choristų vaidinti teat
rą ir sudainuoti koncertą. 
Teatras ir konceitas įvyks 
Shenandoąli High School 
svetainėje. Girdžiam a, kad 
atvyksta apie 40 artistų, ku
rie jau per kelis metus pra
garsėjo regulerįai dainuo
dami kas antrą savaitę iš 
Baltimorės railio . stoties, 
lietuviškos radio programos 
valandoje. Tie choristai yra 
vadovystėje garsaus, operos 
artisto — dainininko Rapo
lo Juškos, kuris pasižymėjo 
dainuodamas. Chicagos ir 

. Philadęlphijos Civic Ope
rose. Nepaprasta proga 
Sb en an doriečiams išgirsti 
jo malonų baritono balsą. 
Ponas Juška patsai suren
gė šį vakarėlį ir patsai da
lyvaus teatre, lošdamas žy
mią rolę,. Šis jaunimo būre
lis su savo gabiu vadu var
gonininku . Juška, yra pa
garsėjęs ne vien Baltimorė* 
j.e, bei Philadęlphi jo j e it 
kitose kolonijose. Tai She-: 
nandoriečiamš pirma'proga- 
šiuos dainininkus pamatjdi

naudai. Ar norite pamatyti 
(ą, ko nesate matę ir pasi
šokti, tiek, kaip niekur’ne- . 
šokote?. Tai. ateiltite ų šitą . 
maskaradų balių. Ar norite j
i d ai meti, gražią dovaną? j
Tai pirmiau pasipuoškite j
kokiais nors, gražiais, juo- |
gi n gaiš arba nepaprastais 
kostiumais ir ateikite į šį 
maskaradų baliui ir galėsite * 
išlaimeti. Ateikite, nes jūsų .. 
laukia kelios gražios dova- ■ 
nos. Prie to viso galėsite . i 
gardžiai pasivaišinti, nes į 
bus gardžių valgių ir gėri* J . 
mų. Dėlto visi be skirtumo, ’ 
maži, dideli, jauni ir seni į i 
maskaradų balių. Gros Ba* ‘ į 
lilionių orkestras. Įžanga . į 
35c. Kviečia parapijos haž- ‘ 
nytinės draugijos.

• Klaidos atitaisymais. , 
Pereito penktadienio “D 

ko” numeryje- straipsnyjer i 
Philadęlphi jos' mokyklos 
buvo padėta : 308 mokinių, 
S mokytojos. , Turėjo būti: 
210 mokinių, 6 mokytojos.

BALIUS.
18 dieną šio mėn. įvyko 

balius liet, muzikalius j sve
tainėj. Korporacija šį kartą 
davė šalę dovanai parapijos 
naudai. Paskelbimas, apart 
plakatų, buvo, ir per radio. 
Tik- gaila,kad netaip buvo 
paskelbta, kaip su stoties 
agentu buvo, sutarta. Vietoj 
angliškai, paskelbta lėnkiš-

jog trustystai nieko nežino
ję apie tą užpuolimą. Mela
gingas atsakymas dėl to, 
kad pirmieji mušeikos, ku
rie duris išmušė ir ten bu
vusius užpuolė — buvo pa
tys, trustysai.

Taip pat lietuviškame lai
kraštyje “Saulė,’’’ buvo pa
rašyta*- kad mūšio priežas
tis buvo pakvietimas lenkių 
Seserų. Tas netiesa.. Nuo 
kada Šv. Kazimiero lietuvės 
Seservs iš Minersvillės Šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijoj liko 'lenkėmis ? Jei jos 
lenkės, tai 'ir aš lenkas, tu 
lenkas, ir visi lietuviai, nors 
ir lietuviais vadinamės (nes 
šios Seserys jn’a mpsų Sesu
tės, mūsų tėvų vaikai) esa
me lenkais. Matyt, kad tą, 
prasimanė žinių įteikėjas 
“ Saulės” .laikraščiui’, .neiš-- 
tyręs dalyko arba visąi ne
liesą tyčia prasimanydamas.

MIRK
Spalių 15 dieną,

LIETUVA MINI 100 METŲ į
SPAUDOS SUKAKTUVĖS „ \ j
Šia proga ir Amerikos . į

lietuviai turi prisidėti sūdą. (
ryti ^Židiniui” jau devinti !
metai leidžiamam literatui ■! 
ros, mokslo, visuomenės ir ' ’
akademiškojo gyvenimo niė- ;
nesiniam iliustruotam žu-ę • į
nalui kuklias sąlygas , tar j
nauti Lietuvos kultūros reir į

■ kalams. Jeigu per 1933* me- J 
tus “Židinio” tiražas pa
šoktų ligi 5,000 pr-rių, tai .. ( 
adm-ja- pasižada 1934 mC- . i 
tams žurnalo pr-tos kainą j
sumažinti per pusę ir padą- į
ryti jį prieinamą kiekinę , j 
nam inteligentui, kuriam- 
artimi savos kultūros reįKa ’ ,< 
lai.

Prenumeratos kaina: mO 
tams 45 lt, (Lietuvoje 35 F- j 
tai), pusm. 25 lt. Studen- .. j 
tams ir moksleiviams: met 
30 lt,, pusm. 15 lt, (Lietu- . > 
voje 25 lt,). Adresas: “Ži- \ 
dinys,” Kaunas, Laisvės L
Al/3. (

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOB 
>0 GLOBi MOTINOS ŠVO.

Urmininke — Eva MnrkslehC, 
625 E. 8th S t, So. Boston, Kinas, 

Vlce-pirittlnlnke— Orio Slaurionč, 
44tJ B. Tth St, So. Boston. Mass. 
Tol. So. Boston 8422-R

Prot. RaSt — Bronė Clunlenė, 
29 Gould St., ĮVest Rošbury, Mass.

. Tol. Parkxvay 1S84-W
Fln. Rašt — Marjona MarkoDįnta 

88 Navarre St., Rosllndale, Mase.
Tol. Park\vny 0558-W • 

OdininkąOria Stnniullutfl
105 6th St, So. Boston, Minui. 

Tyąrkdnrė — Ona Mlztfrdleni ...
1512 Columbla R<1, So. Boston, Man*.

Kasos (itobęjn E. ianuSonlenfi
1426 Golumbla Rd„ So, Boston, Mass 

Branrtfft savo sualtlnklmna laiko kas 
} antrų utamlnkų kiekvieno mbneaio,

7 :80 vai. vakare, pobalnytinOJ <n>- Kastas [ .

Vlsąls dniURijTK reltalata kreipkite ; 
imu protokolu raitininke. i

—.• __,AA. J
IV. JONO E V. BL. P Ai ALPINAI į

DB-JOŠ VALDYBA 6 [
Pirm. — J.. Petrauskas, į

24 Thomas Bark. So., Boston, UaM 
Vlee-pirm.-^V. Medonls, \ ’ J

. 1-130 Columbla R<1., S., Boston, Masė. 1
Prot RaitiuhikM — J. Gllneckh [

5 Thomu Pnrk So. .Bbatort UaM.
Uin, Raštininkas — Pr, Tulolkiš, - į 

109 Bowen St., So. Boston, Mass. i
TMdlnlnkas — A. bhiutfliOnaa 4

885 E. Bmdivay, So. Boston, Muu . į
Maršalka — j; Z&lkla

T IVinflehl SL So. Boaton, Mau. | 
Draugija laiko susirinkimus kas trečiu » 

nedSldlenl kiekvieno Bi?peėlo, 2 vai J 
po pietį), Parapijos asla], 492 K. Tth i 
8L. Sp* BveSfflO. Mm*. '

v



-ms ini NK&s

is| Džiaugkites ir Links
minkitės

jų algas jis sakęs, kad “pa
prasti darbininkai gauna'! 
120 rublių j mėnesį; drafts- 
menai gauna po 225 rub.; 
vidutiniai inžinieriai gauna 
•125 rub.; lavinti inžinieriai . 
—700 rub, , Šlavikai po 6’0 

;rub, į mėnesį.”
Ilarbminkai, t ik j lalygili

kime Rusijos darbininkų 
algas .su p. Freeman $15,- 
000.00 alga ir pamatysime,. 
kad. .aukščiausiai apmokami 
Rusijos lavinti inžinieriai 
(kokiu yifa ir p. Ereeman) 
vargiai galų su galu suveda..’

Vienas darbininkas iš Ru
sijos rašo savų giminėms į 
Ameriką, kad. už $10.00 gar. 
įima gauti 700 rublių. Vadi-

priešinasi tam paiaiŠui virš 
Jo galvos. Tačiau, trimis 
kalbomis skaito, kad Jis. 
Karalius: “Jėzus Nazare
tas, Žydų Karalius,” .

Krikščionys turi visada 
turėti mintyje, kaj kęsdami 
neturtų, išniekinimų ir kan-.

... .J čias bus panašus į savo Ka
ti J •’raliu,. Jėzų Kristų. Krikš- 

’ eioiuui, kuris tos tiesos, ne
užmirš Karalius pažadėjo: 
“Palaiminti neturi e I i a i 
dvasioje, nes jų yra dan
gaus karalyste. Palaiminti, 
kurie persekiojami kenčia 
dėl teisybės, nes jų daigaus 
karaijrstė.. Palaimintų kuo
met jums piktžodžiauja ir 
persekioja jus, ir meluoda
mi sako visų piktų prieš jus naši, Rusijos lavintus inži- 
del Manęs. Džiaūgkitčs ir nierius gauna tik $10,00 į 

nes jūsų už- mėnesį arba $120.00 į me- 
6 ” lfuy? o Amerikos lavintas in-

T. ižinierius Rusijoje gauna 
Didelis skirtu- •

■ ■ ma-T ar nd Todei p- T?i’eev 
X X O . ; Įnian ir nebadauja. Bet ir jis

■------------—— įsako, kad riekuoja tnesou,—^7
kad tokių algų baltos'. du<>nos ir. kaikurių v 

gaunant ir Rusijoje galima | rytinių valgių, 
gerai gyventi ir. bado ne-'“- — :,,k:
jausti. ' , ■ y . j.

Inž. Freeman per dū me-! 
tu Rusijoje sutaupęs $10,- 
000.00. Vadinasi, per du me- [ 
tu pragyvemmūi jis išleido Į 
$20,000.00, Tokių algą gali-1 
nant. ir Amerikoje galima ' 
poniškai gyventi; .

Tas pats bolševikų orga- part didelių algų, yra duo
nas paduoda iųž. Ereenian 
pasakojimus apie maistą. 
Jis sakąs: “Vaikai yra stip
rūs ir sveiki. Jiems nieko 
netrūksta. Stoka tik baltos

ro šovimų nežinojo, slaptoji 
Lietuvos policija išvedė iš 
namų labai anksti Švč. Tre
jybės sekmadienio-ryte su 
baltiniais į miškų, ’’ nedavė 
nei apsirengti ir ten labai 
baisiai sumušė, kad išduotų 
zmlų; kuim^visiskarneture- niiaUj žįno. išganytojas das apkiUvintas ir apspiau-

kabą1 bloga, kad taip jeido $ave vadinti Karalių- į dytas; Dabar Jis tyli, c ‘ 
skaudžiai reikia nųkeirteti, būdamas didžianic1 nja šaukia.:

į (TheWorker)
R Published every Tūefiday and Priday exeptį Holidaya such as 
f - New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Dąy,.

' Labor Day, Thanksgiviįg and Christmas
L --—>7--- /
gįįJMT JOSEPH’SmHDJUffUNB.O. ASSOOIATIŪM OFLABOS
Itetand m iwcond-chM» matter Sept 12,1&15 u. poąt ottice at Boaton, Masu.
F1 ' . ander tha Actof M>rdi ę,1870
lAao^ptanca for maUIng at roedal rate of poatate prorlded for In Sactlon 11Q6
I Acjt of OctoĮber 8,1917, authorlaad pn July 12,1918 ? v .. u ■ . . . .

pbbnotbrmos EMNAs |ll5! Pi'asjkaltusiiį gimimų; netua^,. jjnįefcįniiue, kan- Karaliau. ’
Ai>»ri£ol»metanu ......' 
ūialeny metama . . . .V5.00

l.ee..|2.0a
Užsieny 1 kart savaitCJa metanu. .52.50

. Kiekvienas, kuris yra su-’ 
gipažmęs su Kristaus gyve-. erškieeių vainikas;

surištos; ant galvos baisus 
Jo vei-

E , BPBSCBįPTlON BATES:
yetrly ...........i....14.00

Bhi&in yeariy...........»..55.00
once per yeariy. .$2.00 Vienį kart jsaraltgję metMnM.

<mc« week yearlx..«*. 52.50 Jr“/_ * “Y

!
' DARBININKAS
&6G WEST BR0ADWAY . SOUTH BOSTON, MASS. j

tblephonb south bostox Į msiį kariuomenės kąrmin-
--------------- —---------------------------------------- —------ ^ilni ir buvo Kinijoje, japo-

KAM BADAS, O KAM
B AUTOMOBILIAI

K Komunistu “Laįšvė,” su 
K“ paprastais pašikoliojimais, 
-R pareiškia, kad “D-kaš” .me- 
R Moja apie badų Rusijoj ir 
E. apie antrosios ‘piatijietkos

g bilhį gamyba išpildė nuskir- 
planų ant 102.1 nuošim- 

g' čių, neš padarė 35,327 .auto- 
y; mobilius." Apie maisto -ga-. 
I* mybų ir susisiekimo hetyar- 
iį. ką komunistų organas nuty-

Ii, nes reikėtų, susidurti su 
* faktu, kad tose-srityse pia- 
į . tilietkos produktyvumas ne- 
> siekia nei 50 mioš.
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sgrams ii’j matomai, ta pri
vilegijuota bolševikų klase 
smarkiai turtėja, kad tokį 
automobilių, skaičių pasiga
miną. Vadinasi, mužikėlis

Bet klausimas, kas tais 
Automobiliais važinėjasi ir 
kodėl tik komforto gamyba 
sovietuose taip aukštai sto
vi? i Atsakymas aiškus: au
tomobiliai reikalingi, komi-

. Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

niiodėines. .čiose. ’ . pilotas žiūri i Ji ir klaū-
i ' Katla -Jis stebnldiuga duo- sia: “Tai ū Ta Karalhis?”
delis Andrius, pasižymėjo J)a papenė jo penkis inkstam- Dabar Pats Kristus pasL 
kebohenus apie pasaulį. Is- *įus Vynb jie sakė:, “Šitas /skelbia. Save Karaliumi:

^‘a l)raiiaias» kuris j “Tu sakai, kad Aš esu Ka- 
. ........ ...... . ........... tini ateiįi į pasaulį/* Bet ■ ralius.: Dėl to *Aš užgimiau 

ir atėjau į pasaulį, kad duo
čiau liūdymų apie tiesų. ”

Matyk Jį, Kurio rangos 
ii1 kojos buvo perdurtos ir 
risi kaulai suskaityti, k}> į linksminkitės, i 
banti ant kryžiaus. Minia Juokesnis gausus danguje, 
keikia ir spiaudo ant Jo; '

“Jėzus žinodamas, kad jie j 
tarnavo admirolo uol.į aįeiti. Jį sugauti ir pa- 

_ L t skelbti Jį Karalhiini, vėl 
pagalios ntivyko Amerikon payĮtraukė pats vienas i 
ir apsigyveno Rodiester, N.. kalniį.” Tačiau, kai Jis gu-j 
V Igjo didžiausiame neturte

Įš Gilučių kaimo sugrįžo- gyvulių kūtėje, Jis leido 
me į Strošiūnus, kur gavo- Trims Išminčiams skelbti 
me vakarienę ir rytojaus 
dienų penktų valandų ryte 
išvažiavome į Žųslių stotį.

Kelionė buvo įdomi ir aš 

i ko filmų, nes buvo proga 
nufotografuoti gražius gar
nius, stovinčius ant kviečių 

\ mendeiių viršūnių. Žųslių 
,;s | stotyje mane patiko pagel- 
- į tęs ligonis Jonas Gudelis, 

kiirį ,aš vežiau į Kauno mie
sto ligoninę pasitarti apie 
operacijų. Mūsų traukinys 
atvyko į Kaišedoriš 5:59 v- 
ryte. Maiio dėdienė, išlipo, o 

;aš su pusbroliu. Juozu ir 
Į sergančiu Jonu Gudeliu tę-

o ponas komisaras važinėja-' _• • .. - ■ _
si automobiliu. Grūdai M ,rcan Pirtrtt-
vagonų byra (mat, nėra 
maišų jiems Supilti); bet tai. 
niekis. Automobiliu gamyba 
tūri atlikti nęt daugiau ne- , 
gu 'iš jos reikalaujama, nes i 
komisarams reikia važinėtis j 
ir svečius pavažinėti, kad | 
sugrįžę namon.praneštų, Jog 
Rusijoj yra tikras rojus. r

Taip, dar sykį tenka pa
kartoti, kad Rusijoj yra ir 
rojus ir pragaras. Rojus ko- ! 
misarams, pragaras darbi-| . . .
ninliams K ;slau kelionę iki Kaimo, ku-

* jrį pasiekėme k.ajp 7 :20 va-
• landų ryte, l’risiartinus 
prie Kaulio, padarė gėrii įs- 

j pūdį didelis švedų fabrikas 
[ Petrašiūnuose, kuris jau 

'• buvo beveik baigtas. Dabar 
■ šis fabrikas pagamina už
tektinai popiero visai Lietu
vai.

Išlipęs Katino stotyje, pa

Jį Karaliuiiii, -“Kur yra gi? 
męs žydų Karalius ?” Ir ka
da Jam buvo, aukuota auk
sas kaipo Karaliui, Jis tai 
pričmėr Pranašas Zakarijas 
sakė: “Štai, tavo Karalius | 
ateis teisus. Išganytojas 
Jis neturtingas, jojas ant 
asilo.” Ir kuomet tas laikas 
atėjo, kad Išganytojo iškil
mingas į Jeruzalę įėjimas 
nebūtų panašus į žemiškų 
karalių, Evangelistas šv. 
Matas prideda: “Visa tai 
buvo padaryta, kad išf)ildy- 
tų kas buvo pasakyta j>ra^ 
našo. ” Gi pranašas pasakė: 
“Jis neturtingas.”

Ne tik neturte, bet ir. iš
niekinime, Jūzus leido Save 
vadinti tuo vardu, kuriuo 
mes Katalikai, paskutinia
me sekmadienį spalių mene-
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Brooklyno lietuvių bolše
vikų organas . labai nervuo-. 
jaši ir pyksta jei kas para
šo, kad. Sovietų Rusijoje 
badas. Jis bando visokiais 
būdais paneigti žinias apie 
badų ir nubaltinti kruvinų
jų bolševikų komisarų dar
bus Rusijoje.

Bolševikai nori įkalbėti 
darbininkams, 4 kad- Rusijoj 
„nėra bado, ir kad teii gėriau 
gyventi, negu Amerikoje, 
bet patys į tų “rojų” neva
žiuoja arba nuvažiavę sku
binasi grįžti atgal į kapita
listinę Amerika.

Šiaip bolševikai smerkia- 
kapitalistinę spaudų, bet iš 
jos žinias apie Rusiją apsi
laižydami persispausdina ir 
jomis džiaugiasi, ’ ypatingai 
jei koks • parsidavėlis arba 

[nematęs bado turistas para
šo, kad Rusijoj bado nesą, 

č'iojau po įvairias įstaigas, į Kaip juokinga, kad “Lai- 
konsulatus, krautuves ir ne-1 svė” įdėjo ir tūlo amerikie- 
pajutau, kaip praėjo laikas. 
Kaip 3:15 valandą po. pietų 
sėdau į traukinį ir 4:21 po 
pietų sugrįžau i Kaišedoriš Freeman, 
prisiruošti ilgai kelionei.! 7 J „ _ 
Panevėžį, Vabalninką ir i 000.00 į metus. Jis dirbąs 
Vilnių. Stalmoste, prie Solda upės.

šio, Jį vadiname. Matyk Jį 
teismo kieme. įAnt Jo sužei
sto- kūno užmestas rausvas 
drabužis; Jo rankos virve

Ieškodami Motiejaus Be- (kyti gyvybę. Jis turėjo kei- j 
likevičiaus namo,- prišiarti-istų vidurių ligų ir negalėjo' 
itome prie . Ilgių, ežero, kur' valgyti per metus, mes žar- aamdžiau taksi, kuris kaina- 

F maudės grupė vyrų be jokių ■ na buvo sutinus. Aš greitai! vo net 70 centų už. neperla- 
F kostiumų. Diena buvo tokia nufotografavau jį su savo1] .̂ Ligoninėje
F;' šilta, kad ežero vmiduo ir šeimynėle ties namais, kuj.-1 savo giminaitį ir
fe. mus paviliojo, Babuvę vau- i pirmų kartų, kuomet ., dar Į veliail j.au pinojau, kad 
g;; denyje kokį pusvalandį, ap- į mažas buvau, dalyvavau lie- ’ operaci ja negalima ir mirtis 

sirengem ir pagalios išėjo J tuyiškose vestuvėse,. kurios J buvo neišvengiama ir Įvyko, 
tęsės ištisas tris dienas. Čia i praeįf.j žiemų., Kaune vaikš- 
linksminos, šoko- ir gėrė, oi —— 

viskas pasikeitė, įnirtis pri- i KARALIUS IR JO KAREIVIAI j 
spaudė šeimynų. . ■ ’- _____

Važiuojant Motiejaus. Be-; . Y ■ . . 1
likevičiaus vežime, prie.ke-Į KARALIUS. .
lio užtikome Jono Gudelių. T...... . .... _ Jėzus Kristus vra Karalius nuo amžių, nes vvnausųr ir vieninteli sūnų • ’ n v
Bernada/kuris su savo jau-;Jis Y1’* Di^as- Tas M^ūs, iš meiles dėl zmo- 
mitėle žmonele dirbo prie ^ įmėmė .ant Savęs žmogaus kūną, apsirėdė , 
avižų. Jaunikaitis turėjo: PaP^stais rūbais, ir gyveno taiųy mūsų. Tačiau 

p —gerai pavykusių nuotraukų. į vos 18 metu, bet pasinėrė Jo nenustojo buvęs Dievas ir Karalius. Jam
K Taip.pat nufotografavau ir įgauti pasogos ir skubiai ap- užgimus Angelų choras Jii garbino. giedodamas, 
?A Eimučio šeimynų, nors ir ne į sivedė. . Aš greitai išsiėmiau J kviete žmones ateiti ir pagarbinti ųžgiiniibi 
b . rsn visais vaikeliais, mat, j aparatų ir padariau keletu Rara^llį Ateina iš Rytų šalies trys Išminčiai 
^ šeimininkas dar . jaunas ir i vaizdingu nuotraukų, nes im ir klausia, kur yra gimęs Žydų Karalius, o su- 

' gamta ir žmonės prieš gro- i M? garbina ir duoda Jam dovanas. .
žybę buvo nenusikaltę. Pas- Kada Jėzus pradėjo mokyti žmones, kai (li
kai prisėdom visi ant Ali-: džios minios sekė JĮ ir nekaltų norėjo padaryti 
jaugonių vieškelio ir ilgai ,jį savo žemišku Karaliumi, bet Jis visuomet 
kalbėjomės. Maii•'pasakojo ’ pasitraukdavo nuo jų, nes “Jo karalyste ne iš 
nepaprastų dalykų apie Gi-į ši0 pasaulio.” . , '
lučių Šio' kaimo Si- • KARALIAUS MEILE.
mono Gudelio sūnūs .Marty- ■
naš, 20 metų, Marijampolės kaip fas Karalius mus myli! Pamąstyk, 
gimnazijos moksleivis, Šo- Tas, per kurį visų padarytą, ateina gyvauti 
vęs kartu Su Bulota ir Vo- įtarp mūsm.Kai Jis palygino Savo meilę sii ano 
syliu į garsųjį Voldemarų tėvo, kurio sūnus, buvo paklydęs, bet sugrįžo su 
1929 iii. ir vėliau išbėgo į didžia baime prie tėVo, o tas su džiaugsmu jį 
užsienį. Lietuvos slaptoji; priėmė, bučiavo, ir glamonėjo. Kaip. Jis mylėjo 
policija tuo jaus pas. gimines : vaikelius. “Leiskite mažutėlius ateiti prie Ma- 
Gilučiuose darė tardymus, ir nes.‘.Glaudė J is tuos mažutėlius prie Savęs, 
labai nežnmmškai, y:-4y -. . .
ir . barbariška i pasielgė. Įnušidejūlę moteriškę ir jau norėjo jų alaneni- 
Martyno giminaitį ’ Zignių,' i mis- užmušti, liet ‘jis- tarė: ‘ ‘Kas iš jūsų be nuo- 
kuris buvo: visiškai nekal-1 deinės tegu -pirmas Ineta- į ja akmenį... Moterįš-
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iš ežero p. Belikeyičius ir 
Eimutis, kurių mes. ieškojo-1 
me. Jiems įsakėm vėl grįžti, dabar, už kokių 19 metų, ! T; 
ežeran ir stotis prie nendrių 
iiušifotografuoti. Paskui vi
si slinkome į jų namus ir 
skubiai įsakome j ų moterė
lėms ir vaikeliams apsirėdy
ti fotografavimui. Tuoj aus 
šeimininkas išnešė ilgų suo
lų ir pastatė, prie rugių5 
prie kurių padariau keletu

; Įįy nenorėjo, kad Amerika ži- 
. notų kiek daug jis turi vai- 

h. kėliį..

Jr,a nuotraukoms, todėl Mi- 
į, jaugonysė ilgai neužbūvau, 
f. bėt skubinauš į Gilučių 

kaimą pas savo gimines, 
Gudeiiūsl Aš Čia buvau 1930 
/metais ir Vos . tik paspėjau 
nufotografuoti senelį. Mo
tiejų Gudelį, kurs sunkiai 
sirgo ir pagalios paliko šį 
pasaulį, o dabar radau ser
gantį jo vienintelį sūnų. Jis 
džiaugės mane pamatęs ir 
dar ųenorėjo mirti ir palik
ti mažus ’ Vaikelius, o opera
cija,’ kuri kainuoja . apie 
Šimtų amerikoniškiĮ dolerių, 
buvo viėniiltėlė viltis išlaį-

. Diena buvo pusėtinai ge-
X. * ‘ ■
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labai nežmoniškai, biaųriai bučiavo ir laiminu juos... Žmonės atvedė pas Jį 
ir . barbariška i pasielgė, [nušidejėlę moteriškę ir jau norėjo jų akmeny 
Martyno giminaiti ’ Zigmų,'; mis-užmušti, liet Jis tarė: “Kas iš jūsų be nuu- 
Iniris buvo; visiškai nekal-1 d-ėinės tegu pirmas meta- į ja akmenį..: Moteriš- 
las ir nieko apie Voldema-1 ke, eik ir daugiau nenusidėk.v • Prie Nainius

f

Aišku
O* l. Čia palygi

nome tik inžin'iei‘ii.1 algas... 
IPaprasti darbininkai nei 
'(tiek neuždirba. JĮe.už savo 
1 mėnesinę algą tegali nusi
pirkti pūdų rugių,, daugiau 

Į nieko.
I Kitų, valstybių darbinin- 
įkai -r amatninkai nebadaūja. 
dar ir dėlto, nes jiems, ,a-.

tus. specialės privilegijos 
pirkti produktus visose 
krautuvėse; gi Rusijos dar
bininkai turi stovėti ilgas 
valandas gatvėje kol gauna

“duonos ir kaikurių rytinių leidinių Įiirkfi nors iš žolių, 
valgių. Mes gauname užten- šakiui ir bulvių kejitos duo- 
kamai pieno, sviesto, žuvies, uos.
Mėsos kaip kada stokuoja,” Rašyti, kad Rusijoje ne-

. Jeigu Rusijos . buržujams ra bado, kad ten geriau gy- ‘ 
stokuoja kai kurių valgių 'ir į venti ’darbiniiikams, npgu 
mėsos, kurie gauna dideles Amerikoje gali tik bolše.vi- 
algas’. ir išgali nusipirkti, kai. Susipratę darbininkai 
tai aišku, kad darbininkai 
badauja, nes jie lietini iš ko 
nusipirkti maisto, kuris tik 
prieinamas komisarams, in- 
žinieriams ir visai bolševikų 
diduomenei.

Inž.-Kreemaii apie darbi
ninkus ir jų gyvenimų nei 

i žodelio nepasakė, o tik apie

miesto Jis sutinka laidotuvių eigų. Eina paskui 
karsta, griaudžiai verkdama moteriškė, nes mirė 
jos vienatinis sūnus. Jėzus priėjo prie jos, už- i 
dėjo rankų ant jos peties ir tarė: . “ Moteriške, 
neverk... Jaunikaiti,: sakau tau kelkis.” Jauni
kaitis atsikėlė ir gyveno. Miršta Marijos ir 
Mortos brolis Lozorius. Ateina, pas jas Jėzus. 
Pamatęs sešeris verkiančias, Pats apsiverkia ir 
sako: “Lozoriau kelkis”.;. Žmogus sirgęs 38 me
tus ieško sveikatos. Niekas negali jam pagelbė
ti. Sutinka tų ligonį Jėzus ir sako: “Kelkis, 
imk savo guolį ir vaikščiok”.Tąs žmogus tuojau 
pasveiko, pasiėmė savo guolį ir vaikščiojo. 
Paskui Jį sekė du akli ir šaukė: “Dovido Sū
nau, pasigailėk mūsų... ;Jis. prisilietė jų aidų ir 
jie regėjo.” Sekė paskui Jėzų dešimt raupsuo
tųjų ir maldauja: “Jėzau, mokytojau, pasigai
lėk mūsų. Pamatęs juos Jis tarė: Eikite ir.pa
sirodykite kunigams. Ir atsitiko, kad beeidami 
Jie pasveiko.” Argi tai ne didelė buvo Kara
liaus meilė prie žmonių ?
'“Didesnės meilės niekas neturėjo, kaip tas, 

kių-is^avo gyvybę padėjo už savo prietelius.” 
“ Jis mylėjo mane ir atsidavė Save už mane.” 
Uz. kiekvienų musų Jėzus kentėjo ir mirė, kad 
visi galėtume eiti į dangų. Žiūrėk kai Jis pririš-, 
tas prie ‘’tulpo būdelįų plakanias.: iŠ. eršldečių. 
nupintas vainikas užspaustas Jam ant galvos; 
Jis. visas sumuštas ir sukruvintas; eina į kalnų 
akmenuotu keliu tempdamas sunkų medžio 
kryžių... Karalius miršta už .savo žmones ant. 
kryžiaus. Ar bereikia didesnio pieilės ženklo? .

I )ar. ir. Čia J o meile nėsįstb jo’ Kad nuims bū
tų lengviau. pasiekti dangų Jis palieka mums 
Altoriaus Sakramente Savo švč. Kūnų ir Krau-

mėsos, kurie gauna dideles Amerikoje gali tik bolše.vi-
• 2_ iv -T .. • 1 f...: o... .1...J.:;.

bolševikų melams įietįki ir. 
netikės. Darbi nihkfiff. ’

čio inžinieriaus Freeman 
pasikalbėjimų apie. Rusi jų 
ir jo paties gyvenimų.

, . anot “L-vės,” 
Rusijoj . garnius algas $15,-

Perskaitę “Darbininką ’ ’ neinu 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supazin- 
disite kitus su “Darbininku’’ ir 
L. D. Š, ir ątremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

jų būti, mums dvasišku maistu... Ar koks kara
lius kada nors taip mylėjo žmones, kai Kristus 
Karalius myli mus ? •

KAREIVIAI. ’
Kiekvienas karalius turi savo kareivius. Ge- . 

ras ir ištikimas kareivis klauso savo karaliaus. 
Kiekvienas karaliaus noras jam yra Įsakymas. 
Už savo karaliaus vardų, už karaliaus garbę, už . .
karaliaus karalystę,, geras kareivis yra pasirvn- . 
gęs padėti savo gyvybę.

DVI KARALYSTĖS.
.Dvi yra karalystės; Kristaus ir .šėlom?.. 1 r du 

karaliai: Kristus ir šėtonas. Visi žmonės yra 
vieno ar kito karaliaus kareiviai. Bet kas norė
tų būti šėtono kareivis ? Kas išdrįstų eiti į kovų 
prieš Kristų,, ta gerąjį Karalių ? Baisu. Taigi 
ir nekalbėkime apie šėtono kareivius. Mes esa
me tikri* Kristaus kareiviai. Jo teises.giname, 
Jo karalyste saugojami1.
. Gerai, mes Kristaus kareiviai. Tačiau, kokio 
mes esame? Jei mūsų Karalius yra toks malo
nus, toks geras, tai kokie mes privalume bnti - -
Mes turime būti panašūs r savo Karalių : tų ri
me būti Jam ištikimi visur ir. visuomet: geriau

‘ visai nustoti, negu pasipriešinti Savo Koralini, 
geriau visų pralaimėti, o laimėti vietą prie Ka
raliaus garbėje.-Tasgarbingas Karalius visuo
met. turėjo ir turi ištikhmi kareiviu, šventieji 
mums duoda pavyzdžius-1 ikrų j ti kareivių.

• • KV. .POLIKARPAS.
1-risiniinkiiųo šy. Polikarpą.. J į kareiviai at- 

vedė prieš teisėjus. Jis surastas- Kiųkščivms. 
Jni Jis neišsižadąs Kristaus, btis nužudytas, l'a-

v
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I
 blaivininkų bustvienymo centro

VALDYBĄ
Kun. J, J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Pr. J. Južkaitis—pirm, 

ir redaktorius, 432 IVhidsor St.; Cairibrldge, Mass.; Pr. Mankus— 
I-as viee-pirm.; J. BaltnjSaitią—Il-as yice-pirm.; V. J. Blavackas 
—rušt., 7 Mott St., AVoreestėr, Mase., O. Sidabriene—ISd., 6 Com-. 
mornvealth Avė., iVorcester, Mass„ K. Rainys ir A. Zavetakns—Iž
do globėjai.

' J. P. Pitipauska^.

YRA KO SUSIRUPJNTI

/ MES IR ALKODIž^IAS
Kas pats svaiginamąją gėri
mą Nevartoja, tas'dar nėra 

. pilnas blaivininkas. . Tikro
- ’ • ■ • blaivininlco pareiga pačiam.

visuomet būti blaiviam ir 
žmoniją blaivinti.

Rom. StriūpaS..

Ir štai nors trumpai .per
žvelgus visą nikolio daromą 

• žalą, visas jo nešamas nelai
mes, yra ko susirupint: 
Alums tenka susiiūpint, 
kaip gelbėt ąlkolio jūrose 
žūstančius mūsų tėvus, mū
sų motinas, Vaikus, broliuk 
ir seses.' •

Visoje Šiaur. Amerikoje 
lietuvių yra apie 800,000. 
Manau nesuklysiu pasakęs, 
jog N. Anglijoj . yra virš 

. 200,000.. Tačiau šiandie sei
me yra vos kelios dešimtys. 
Kur. daugiau ? Kur tie šim
tai i r tūkstančiai ? Dalis jų 
vergauja Baccliuį, kiti nors 

: negirtauja tačiau blaivybės 
idėja nesirūpiną.

Motinos, jums Dievo skir
ta auklėt jūsų vaikus, jums 
pavesta jūsų taikų ateitis. 
Saugokit juos. Supraskit, 
kad svaigieji gėrimai yra 
jūsų vaikų sveikatos, jų at
eities didžiausi priešai. .Jie 
gadina', jų kraują, silpnina

- Jų orgiįnfznią ir padeda .plė
stis ligonis. Atsiminkit kad 
Sva i gabi va rto j imas yra 
kenksmingas jūsų, vaikams 
ir ue.t vaikų vaikams.

. Tad pasigailęldt. jų. Da- 
sigailėkit tų našlaičių, tų 

.. ’ tūkstančių vaikų,, kurie tie
sia į jus pamėlyna. v U s i a s 
rankutes, kurie nuplyšę, ir 
paliegę tik dėlto, kad jų tė- 

< vas visa prageria. Pasigai- 
■ lėkit daugelio tų dvasios'ir

(Referatas Blaiv. Seime)
kūno paliegėlių, kurie to
kiais liko tik dėl tėvų girta
vimo. Pasigailėkit, tų tūks
tančių dar negimusių kūdi
kių,- kurie dėl tėvų nuodė
mių turės visą gyvenimą 
vargti ir skursti. .

Tat žinodamos šukruskit, 
motinos. Neužtenka, kad. tik 
jūs negėrtūmūt. Jūsų parei
ga sukrusti prieš tą įsigalė
jusią girtavimo piktžolę ir 
visomis jėgomis stengtis ją 
išrauti. To iš jūsų reikalau- 
ja jūsų vergsiančios Gran— 
ges, to reikalauja nelaimiu-, 
gi alkoliku vaikai, to reika
lauja visuomenės gerovė.

Tėvai, pagalvokit, kur 
tiesa: ar blaivininkų pusėje, 
kurie kovoja prieš girtavi
mą, ar tų, kuriems rūpi iš 
svaigalų didinti savo paja-

šeimoms, juo Šviesesnę atei
tį kursi savo tautiečiams.

Jauniine, kai pažvelgi į 
svyruojantį, išpurtusiu vei
du, pragertom akim girtuo
klį, neužmiršk, kad ir . tu 
toks pat būsi, jei vartosi 
svaigalus, Prisimink, jog ir 
jis kadaise , toks buvo, kaip 
ir. jūs dabar. Ir jis kadaise 
džiaugės pasauliu,. kadaise 
ir jis turėjo kilnių troški
mų. Kas atbukino jo jaus
mus, kas pavertė jo gyveni
mą. griuvėsiais?! — Alko
ms! '■ ■•; . .

Nejaugi tu,- skaistusis 
jaunime, kuriam dar visas 
gyvenimas prieš akis, pasi
liksi toj svaigalais užnuody-

toj aplinkoj. Gana be reikš
to eikvot jaunąsias jėgas. 
Gana jau rūgt alkoho svaiT 
giam tvaike. Neškim į savo 
draugų tarpą šyiesos'ir lai
mės. Skleiskhn . jų tarpe 
blaivinimo darbą. Džiaugsis 
mūsų žygiais tėvai, laiininš 
senoliai ir kupini vilties 
žiūrės į Švintančią ateitį.

Visi į blaivinimo darbą! 
Be padėties skirtumo į ko
va su alkoliu! Šalin retė-
•zim! Mes laisvės norim. -Al-Krinktas,buTO,kWas. ir 
koho - retežius ^tirpinsim taj ,)kTO diMla,mjo ,7skn. 
ratai tirpinančia Į ,M įPjiim į katedrg. Seno-
itgium. Ir sutirpinę juos, ;rBa nnil,;nWn miostA< 
mes tapsim laisvi, sveiki ku
rni ir dvasia ir drąsiai žehg- 

. sinti į šviesią ateitį, .

Gb

n

'.. Kietaširdis Valdovas
.Tai buvo įšidlniių dieną 

[Orleano mieste, Prancūzijo- 
•je. . Mirus tos diecezijos 
šventam vyskupui E vėrei-, 
jui, išrinktas buvo, kitas, ir

£

Tačiau-vyskupas buvo nu- 
Pasišaukęs tarną, 
pakviesti miesto 
pasikalbę j i m u i.

liu tamstos reikalavimo iš- \ | 
pildyti. Dėl to, kad tamsta 
esi paskirtas vyskupu nėra 
dar priežasties 1 paleisti ka
linius. O antra, tai čionai . 
visai ne vyskupo dalykas.”

■ • Vyskupas giliai atsiduso, **■ 
Neturtėliai, ir nelaimingieji 
buvo visuomet arčiausia, 
prie jo širdies. Jis tikėjosi, 
kad ta garbė, kuri jam teko, 
aut eiles džiaugsmą nelaimiu- 
giesiems.-Bet valdovas buvo .. 
nusprendęs kalinių neišleis- 
ti. ; '.' . .- o '.

“Gerai,”. tarė'vyskupas, ' 
•‘Tamsta nutarei nepalaiky- 
ti senovės papročio. Tamsta:, 
turi,: žinoma, galę kalinius 
paleisti arba palaikyti. Ta
čiau atmink, kad sunitu yra 
žmogui, gyventi su užkietė
jusia širdimi.”

Valdovas, pa lenkęs galvą, 
pasitraukė nuo vyskupo ir 
ėjo prie durų. Tik staiga jis 
sukniubo ant žemės, žmonės 
.persigando. Jo veidas buvo 
išblyškęs ir šalt u prakaitu : 
išpiltas. Visi mate, kad jis 
mirtinai serga. Greitai jam 
buvo parūpinta vaistui, bet 
jis šilimu balsu tarė:.
. “Nebeveikia man vaistų. 
Vyskupas teisybę sake, Slin
ku gyvent i su . iižkiet ėjusia ■' '• 
širdimi.'* Valandėlę jis ty
lėjo. Paskui vėl sunkiai al
suodamas sakė. “Paleiskite 
karinius.” Tai buvo jo pas
kutiniai žodžiai. .

Laike Amano vyskupavi- •' 
mo, -Attilą, Dievo Rykštė, 
su savo kariuomene naikino 
Prancūziją. Jis ėjo Orleano, 
miesto link. Vyskupas Ama
nas skubėjo į Aries prašyti 
Romėną vado Acto pagal- '■ 
bos. Išgavęs tai, vėl grįžo, 
atgal'i savo miestą, kad bū
tų su., žmonėmis, kuomet . 
priešas užeis. Ir tikrai Atti
ki ėjo tiesiai, viską naikin
damas, užimti Orleano mies
tą.^

Žmonės rinkosi prie kate
dros ir laukė savo ganytojo ' 
žodžio. Vyskupas juos rami.-.. 
no sakydamas; “Nebijokite, 

. saugokite miesto sienas. Bet 
pirmiausia, prašykime Dįc- . 
vo pagalbos. Be Jo mes nie-. . 
ko nepadarysime.” ' '

Ir žmonės, suklaupę, gat- •••. 
vėse meldėsi ir prašė Dievo ’ 
gelbėti juos nuo žiauraus .'' '' 
priešo. Ir tuo metų, kada 
Attilą pradėjo versti, miesto 
vartus, štai atėjo Romėnų " 
vadas su savo galinga ka- ’ . 
riuomene, sykiu su juo Teo- 

•derikas* (jotų karalius, ir 
jie sumušė Attilą ir išgelbė
jo ne tik Orleano miestą, ... 
bet visą Prancūziją nuo bai
saus priešo. T.

•siminęs. 
paliepė 
valdovą 
Miesto valdovas neturėjo 
geros, širdies naujajam vys-- 
kupui-fr abelųai visiems ka- 
tąl'ikąms.; Bet pašauktas at
ėjo prie vyskupo. .

“Tegul Dievas laimina 
tamstos. vyskupąvimą? ” jis 
pabučiąyęs vyskupo .žiedą 
tarė...

“Dokui, tamstai už gerus 
linkėjimus, ’ ’ tarė vyskupas* 
“Bet valdone, ar taųista ko, 
neužmiršai šiandie?”

“Kaip tai ar neužmiršau, 
vyskupe ?”' suraukęs kaktą 
klausė valdova s,—mat urnai 
suprasdamas apie ką vysku
pas kalbėjo.

“Šiandien yra diena ma
no pirmą sykį įėjimo į ka^ 
teclrą. Ir nuo seno Orleano 
mieste yra paprotys, kad, 

< . . ę naujai))vyskupui užimant
A.-nn V*£l 11^ K iūtest<> kalėjimų y-.rUlItVl-lllCt.' 11 1X01 OO i ra paleidžiami baliniai. Ka-

daugi mes esame dėkingi 
Dievui už šių .di^nų 7palai
mas, turime parodyti gai
lestingumą ir tiems, kurie 
prasikalto.” /

Valdovas suspardė lūpas. 
Jis jau senai nutarė tai. ne
dalyti, tačiau niekada ne pa
mąstė, kad vyskupas taip 
viešai iš jo tai reikalautų. 
Pažvelgęs į vieną ir aut rą 
pusę, pamatė, kad didžia 
minia laukia jo atsakymo. .

“Man labai gaila, vysku
pe,” jis sakė, “kad aš nega-

. į vės papročiu visame mieste“ 
I tą dieną buvo švente.

:į Nauju vyskupu buvo pa
skirtas kum. Amanas, savo 

• j u *z- i* šventumu ir. mokslu- jau ži- Jėzus Kristus Musų Karalius jnoms visoje salyje, kuo 
i mažų dienų jis buvo .pamal
dus. Po kek laiko į kunigys
tės įšventinimo jis buvo pa- 
ski etas vyskupo Evercijaus 

riai Jam tarnaujame? Ar I. padėjėju. Gi Evercijui nū- 
mes, jį mylime?

Mirties valančioje mes. J er
zu pamatysime savo Kara- 
diumi. Geriau dabar Jį my
lėkime ir Jam ištikimi bū
kime, kad po mirties nesi- 
gailčtume.. .

K. P. j.

Šis dvidešimtas amžius y-J 
ra pasižyipėjęs' daugybe 
naujų išradimų; radio, or
laivių ir tt. Taigi pasižymė
jo ir naikinimu karalių. 
_Nųversti nuo sostų karaliai 
galiūnai : Rusijos Nikalojus, 
Vokietijos Vilhelmas, Aust- 
rij os. Pranciškus, Ispanijos 
Alfonsas ir daugelis mažes
nių viešpatijų karaliai, savo 
sostų* nebeteko. Pasaulis ka
ralių nebekenčia. .

Kristaus Karaliaus vieti- 
mas. Netikėkit tiems, kiuie I n^1^ls Sv.'jjėvas pąstebč- 
-šelpia” vaidus,'bei: laikoj bad “-s,, tarsi, is- 
aludes.. Būkit tikri, kad! blaSk5’tos av1S - be vado, 
įvairiausi “mooiishine”: ir; Paskelbė viso pasaulio Ka- 

raliumi Jėzų Kristų, Kuris 
tikrai yra Karalius. Kuo
met Pilotas Jėzaus pakiau- 

Ar tu karalius? Jėzus 
Taip taš esu Kara

lius,” J ėzus- Kristus yra ti
kras Karalius. Jis turi auk
ščiausią, pilniausią ant Visų 
tvarinių valdžią. Jis pats 
pasakė: “Man yra duota Vi
sa valdžia danguje ir žemė
je. ” .

ir 
alaus pardavėt o j ai ta smar- _ 
ve tūkstančius varo į skur- j 
dą ir nė kiek tuo nesirūpi-! 1 _ 
na. *. |_

Tėvai, jūsų pareiga šeimą Į a^a 
išlaikyti, b ne stumti ją 
skardau. Neliekit nekaltų y 
savo žmonų ir vaikų ašarų. ! 
Nenaikinkit savo vaikų at
eities. Pažvelkit į tūkstan
čius alkanų' girtuoklių vai- : 
kų. Ir atsiminkit tuos tūks
tančius nelaimingų dvasios 
ir kūno neturtėliu, tas moti- L * * • , c . •v i' nu ir vaikų kančias ir nes- 

. kit suraminimą, • tieskit 
jienis pagalbos ranką.. Juo 
didesnį skaičių girtuoklių 
atvesit į blaivų ir dorą ke
lią, juo didesnę ^pagalbą su
teiksi toms nelaimingoms

Idme save ar mes gerais 
esame J o pavaldiniais ? Ar 
pildome Jo įstatus? Ar no

rus, Anianas paskirtas Or
leano diecezijos vyskupu. 
Tai Lūvb7390 -metais.

. Užsibaigus katedroje pa
maldoms, kunigai, miesto 
valįlfeinkai ir žmonės sueja 
į vyskupo, .naiiią jį pasvei- 

' kinti ir palinkėti viso labo.

AinA’ika nori .atgaivinti.. Prezidentas Rousevėlt pa
kvietę sovietų užsienių rei- šalį, varyti biznį. Rusija ža- 
kalų komisarą Litvinoff į]da už du bilijonu dolerių 
Ameriką pasitarimui. Ame
rika mano pripažinti Rusi
ją. Kodėl? Pirma, kad su
daryti tvirtą frontą prieš 
Jąponijąų antra, kad su 
Rusija bus galima daryti 
didelį biznį. Amerika.. jau
čia karą su Japonija. Turė
dama Rusiją savo pusėje 
Japoniją; antra, kad su 

.■ . .. . ’džiausios tautos piietelvstė-
. ££lstu,s yra tad Japonams bus baisios, ir

Siį KaraĮįuini. Ar mes Ji ■ į-ara3 neįy,rįS- Taip galvoja 
nonai pripažįstame ar ne, ‘ ‘
arba Jį niekiname, Jis vis- 
vięn pasilieka mūsii Karą-, 
liūs, o mes Jo pavaldiniai.

1 Sekančiame sekmadienyje 
minėdami Jėzaus Kristaus 
Karaliaus šventę patyrinė- rą.

pirkti Amerikos gamybos. 
Tačiau, kame užtikrinimas, 
kad Rusija darys biznį su 
Amerika ? Iš kur Rusija 
ims du bilijonu dolerių už
mokėti Amerikai už pirki
nius, Rusija, kurios žmonės 
gatvėse, badu miršta? To
liau, kokį užtikrinimą Rusi
ja duos, kad jos atstovai šio
je šalyj e nevarys komunis- 
t inės propagandos pasauli
nei revoliucijai?

Šiandien aišku ko Rusija 
nori. Jai nelabai svarbu A- 
merįkos. pripažinimas, bet 
labai svarbu gauti Ameri
kos paskola. Šiemet Rusija 
turi įvairioms Europos ša-1^7® »■«■“««« ,«l«"*enras- 
hm-s sumokėti daugiau kaip Ib0(lel .^lkav dabaJ 

... ...2----- --------- -------- -- ^griebiasi gelbėti, žūstanti
MES, KAREIVIAI AR DEZERTYVAI? jbolševizmą, nesuprantama. 
Štai keletas Kristaus kareivių, kurie gyveno ,‘ .• ■ . . . T-

prie mūsų ir parodė kaip mes galime ir turime ’ 
būti ištikimi Kristui Karaliui. Tačiau, ar mes ’ 
esame verti eiti po ta pačia, vėliava su anais iš- • 
tikimais Kristaus kareiviais? Ar mūsų gyvėni- 
inas mors kiek panašus į jų? At mes esame toki , 
ištikimi kareiviai kai jie? j

O. kaip daugelis iš mūsų raustume iš gėdos ; 
palyginę save su anais. Kai mes nepanašūs įij 
Savo Karalių ir į Jo ištikimus kareivius... Daž
nai mes smilkome visiems dievaičiams. Jei bol
ševikai parengia kokius vakarus, teatras ar- 
prakalbas, mes paliekame Savo Karalių Kristų, 
paslepiame Jo vėliavą, ir einame smilkyti ir 
garbinti šėtono, remti Kristaus, priešus. Nesu
prantamą kaip katalikai, skaito, remia bedieviš
kus laikraščius! Jie.tiesiog varo velnišką dar
bą. Ir dar nesigėdina save katalikais vadintis. 
Toks žmogus jau ne katalikas,, ne Kristaus se
kėjas, ne Kristaus kareivis, bet. išdavikas, de- 
sertyva.s, nes jau. paliko Kristų ir tarnauja šė
tonui. ' ■ ' .

KAIP KARALIUI ATSAKYSI.
Kristus šiandien dar nereikalauja mirti už 

Jį, liet reikalauja, luid nies nepildytume nuode-, 
inįų, reikalaują, kad mes Jo klausytume, kad 
labiau Jo bijotume, o ne žmonių. Tačiau, kai 
dažnai dėl žmonių baimės katalikas atsiduoda 
velnio tarnystei.- • ’ . .

Kristus Karalius šiandiemklausia: “Sūuaių 
duktė, ar būsi Man ištikinias, ar Manęs kiliu- 
sysir. ■""■ . ■. '•

; Kristaus Kąraliaus šventėje atsakyk Į tą 
Idausimą. .. .' •

kai kurie amerikonais Ta? 
čiaujoks Rusijos pripažini
mas kai. tiktai pagreitintų 
Amerikos karti su Japonija, 
nes pastaroji tą Amerikos 
žygį imtų kai šaukimą į ka-

cinu, Polikarpas drąsiai išpažįsta esąs Jėzaus (tesiu ir taip parodysiu, kad labiau reikia bijoti 
Kristaus-sekėjas. Teisėjui pagailo to senelių. Ir į Dievo, kai žmogaus.”
jis jam sako: “Klausyk žmogeli, tu jau senas, [.
ir aš nenoriu tave išduoti ant nužudymo^ Išsiža-
dėk savo Dievo.. Tai nebus tau sunku. Žiūrėk, i Ir kas neatsimena šv. Perpętuos ? Ji buvo' 
prie mttsiį dievaičio statulos dega ugnis. Eik, į garbingos kilmės moteriškė. Suimta ir į kalėji- 
įmesk kelius smilkalo giudelius į ugnį ir būsi tay<> įmesta už.tikėjimą. Kalėjime ji turėjo: 
laisvas.” Taip, tai, rodos,, mažas dalykėlis, pa- [’ .............  "
smilkvt i pagonių dievaičiui. Tačiau Polikarpas ... _
žinojo, kad tai btttiį Kristaus išsižadėjimas, ir kiną, eina į kalėjimą, kad atkalbėti savo ditkte- 

. jis atsako teisėjui: . ■ ; ri nuo tikėjimo.
“ Aštuoiiios . dešimtys šešius metus, aš Jėzui į “Mano dukrele.

Kristui tarnavau ’ir Jis man niekų blogo nepa-
. darė. ,Tai kaip gi dabar aš Jį paniekinsiu, Jo i§-

. sižadėsiu?” .
‘ Toks atsakymas įpykino teisėją. “Jei tu neiš

sižadėsi savo Dievo, paliepsiu tave įmesti išni
kusiems liūtams.”.

“[meskite,” buvo Kristaus kareivio atsaky-
■ mas. :.

' “Jei tu žvėrių nebijai, tai liepsiu tave sude-
/ guiti,” • ■
Ų “Malonus teisėjau, tu grąsini mane ugnimi, 

kuri greitai užgesta, .nežinodamas, kad tavęs 
laukia neužgesinama ugnis.” • : ’ .

Iv šy. Polikarpas, kai tikras Kristaus karei
vis, padėjo savo gyvybę už savo Kariiliip

ŠV. DARATA.
' Arba p visi mink įnie šv. Daratą, kuri'pagoiiią

. ■ karaliui į jo grąšiniiniis atsako:' “Tikras dan- 
.gaūs ir žemės Karalius įsakė man Jam vienam 
•tarnauti. Tu Jo nematai; aš. klausysiu Dievo,

[ •• ne žmogaus. J vi. iu liepsi niaire kankinti, ąš ken-

ŠV. PERPETUA.

stątulos dega ugnis. Eik, į garbingos kilmės moteriškė. Suimta ir į kalėji-

j su savimi mažą sūnelį. Jos tėvas buvo pagonis. 
Ir jis, žinodamas kai pagonys krikščionis kan-

jis šakė, “pasigailėk mano 
žilų plaukų. Pasigailėk savo seno tėvo. Pažiū
rėk į mano rankas, jos tave auklėjo, dėl tavęs 
dirbo... Atsimink savo brolius, savo motiną;.. 
Pasigailėk mūsų, dėl tavęs mes būsime visų pa
niekinti ir nekenčiami. Mano duktė, išsižadėk 
krikščionių Dievo dėl manęs, tavo seno tėvo./’

Taip kalbėjo senelis tėvas. Jis parpuolęs ant. 
kelių bučiavo savo . dukters kojas ir ašaromis 
jas vilgė. Pėrpet'ua verkė. Jos ašaros krito ant 
tėvo žilos galvos, tačiau aiškidi atsakė: “Dievui 
pirmiausiai aš turiu būti ištikima.”

Atvedė Perp.etuą prieš teisėją. Tas. pamatęs 
jos seną apsiverkusį tėvą ir mažą jos kūdikį sa
ko: “Pasigailėk savo seno tėvo, pasigailėk savo 
mažo sūnaus, įmesk kelius smilkalo grūdelius į 
ugnį prie dievaičio statulos ir būsi laisva." .

“To aš.niekada nepadarysiu,” atsakė Perpė- 
tua. Koki, tai ištikimybė Dievui ! Jai tik reikėjo 
vieną smilkalo grūdelį įmesti ir jos tėvas, sū
nus ir ji būtų laisva ir linksma. Bet tas būtų 
nuodėmė, neištikimybė Dievui, Tai geriau ken
tėti ir mirti, nekaip pildyti nuodėmę.-

m
'1

4.

tris šimtus bilijonų dolerių. 
Šalyje badas. Pinigų nėra. 
Rusija dabar priėjo štai 
prie ko: sumokėk skolas, 
kada nėra kuo arba pa
skelbk . nepasisekimą. Tai 
Rusijos kritiškas momentas.

Imte sumokėti daugiau kaip T*?

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

Ofisas:
SANBORH BLOCK 
681 Washington St. 
NORWO0D, MASS. 
Tek Nonvood 0330 .

Gyvenime vieta:
32 Walnut Avė.

. Tel. Nonvood 1315-W

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
“DRAUGAS,” vienintelis -Amerikos lietuvių kataliluj

, dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cliįeago, 
III. Aletamš. $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų J 
Sąjungos organas,, išeina dukart į savaitę, 366 W< 

. BroadAvay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00. . .

“GARSAS,” savaitinis. Amerikos 14„R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., AVilkėsdBarrė, Pa. 
Metams -2.00. ‘ ;

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci- 
jos žurnalas, 366 W. Bvi>adway, So. Boston^ Mass.

. Metams $2.00. I užsienį — $3,00. Atskiro numo-t . 
rio kaina 20c.

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334. S,
■ Oaklov Avė., Chicago,. Illinois. Metams $2,00. ' ■ .•

“MOTĘRŲDIRVA,” A. L. B K; Muieini Sąjungos mę- .
. nėsiųis Žurnalas, 2322IV; 24th St., Chicago, Ilk. ■ 

Metams 2.00.:
^VYTIS,” Lietuvos Vvciu žurnalas, išeiną dukart į rnč-

. nosį, 4736 S. Wood Št, Chieago, Ilk Metams $2.00. .. |

i
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIU I 
KOLONIJOSE

THOMPSON, CONN.
i ' . ■/ SVEČIAI.

* ■ * ’ {

j Pereitą savaitę - kolegiją 
: Lankė nesenai atvykęs iš
į Lietuvos prelatas Julius

Macįejauskas, Švėkšnos kle
bonas.

; \ . . Gerbiamas prelatas . kole
gijoje pernakvojo ir suteikė

(t studentams garbę išklausyti 
jo šventų mišių, kurias jis

i ąnt rytojaus atnašavo, Ka
dangi prelatas Maeiejaus- 
kas yra pareigų apsunkin
tas, tad negalėjo kolegijoje

1 ilgiau apsistoti.
< LINKĖJIMAI KUN.

... DR. BISKIŲL
Spalių 25 d. suėjo lygiai 

du metai kai kun. Biskis 
~ buvo įšvęstas į kunigus ir 

spalių 26 d. atlaikė savo 
pirmąsias šv. mišias, Šv. Pe- 

' tro bazilikoj e, Romoje.
Kun. Dr. P. Biskis ką tik 

šią vasarą atvyko į Ameri- 
. ką užimti mokytojo parei

gas kolegijoje. Kolegijoje 
jis moko filosofiją, semina
rijos departamente ir Grai
kų kalbą, kolegijos departa
mente.

Kun. Dr. Biskį sveikina
. visi kolegijos studentai ir 
linki Ilgų ilgiausių metų 
Kristaus vynuogyno dar- 
buotėje.

NAUJAS KLIERIKAS ,
Šios savaitės pradžioje 

atvyko naujas klierikas Pe
tras Cinikas. Klierikas P. 
Cinikas yra ką tik baigęs 
savo naiijokavimo laiką Te- ' 
vų Marijonų naujokyne, 
Hinsdale, III., kur jis pada- 

■ re pirmuosius savo įžadus.
Naujai atvykusis klieri

kas įstojo į pirmą filosofi- 
• jos metą. .

Klierikui P. Cinikui, visi
• - linki geriausios kloties savo 

moksle.
- ; LINKSMA DIENA STU-

. DENTAMS KACEVI-
■ ČIAMS. ..

. Šiomis dienomis kolegijo
je linksmiausi studentai y- 
ra Antanas, ir Jonas Kace- 
yiČįai, nes jų mylimiausiai 
mamytei poniai KaceviČie- 

. nei suėjo lygiai penkiasde
šimts metų amžiaus.

Ponas ir ponia Kacevi- 
eiai yra kolegijos garbės rė
mėjai. Nors ši šeima jau 
yra suteikus kolegijai gau- 
sią piniginę auką, bet visgi 
ji ir dabar pasitaikius pro
gai, patarnauja, kolegijai.

. Šia proga buvo surengta
■ \ puota Kacevičių namuose, 

kurioje, kolegijos vyresny
bei leidus, dalyvavo studen
tai Antanas ir Jonas.

. Antakis 'M.amikna, 
' (L. K.)

NASHUA, N. H.

pos narys duonkepys Juo
zas Rašitinis paaukavo už

kandžius. Jis yra labai ge
tras ir duosnus žmogus ir vi
sados aukoja. ‘ .

, ‘-i i j* » 'Kuopa ir klebonas'p* Ra-., nenei, kuri įvyks sekmadie-• f v. , v.. . ,•«... t V .v.- Ji • - žitmiui nuoširdžiai dėkoja m, lapkričio 5 d., kanos vi- . v , . . , .. d- \ Y. . ir lietuviams pataria Ji rem-
■ ■ ' • ,ti. - .. • :

.VadiBamos Ootton Mills alIESTo VALDYBOS 
(Kadmilai) tojo savmte , RINKIMAI. . 
poilsio. Tad klebonas pa-
kvietė parapijiečius į talką Šio miesto valdybos rinki- 
pravesti platesnį kelią.į ka
pines. Žmonės paklausė ir 
per 4 dienas labai nuošir
džiai darbų atliko. Taip pat 
padidino bažnyčią.
JAUNŲ VYRŲ KLUBAS

Rengia šokius. Taip pat 
nutarė sudalyti basket bąli 
ratelį, kurio vadu pakvies
tas garsusis sportininkas 
Petras Česnulevičius. Perei
tą žiemą šio klubo ratelis 
labai gerai pasižymėjo.
LIETUVIS UŽSIMUŠĖ

Šiomis dienomis rastas 
negyvas daržinėje Antanas 
Deimantas. Jis'dirbo pas 
ūki n i n k ą. rusą .. Bogush, 
Merrimac, N; H. .. Sakoma, 
kad jis nukritęs nuo Šieno, 
Buvęs vedęs, . bet su žmona 
negyveno. Gyvenęs laisvai.-

L. D. S. 65 KP. .
Surengė vakarėlį parapi

jos naudai. Nariai smuika
vo’ daug dovanų. Mūsų kuo-

muose nėra nei vieno lietu
vio, bet yra kandidatų, lie
tuviams palankių.. Vienas 
toks yra William Molloy, 
kuris su lietuviais draugau
ja ir gelbsti. Jis yra Jaunų 
Vyrų Klubo Garbės Pirmi
ninku ir yra aukavęs dėl 
lietuvių bažnyčios. Jis yra 
brolis Brooklyn,. N. Y. vys
kupo Molloy ir turi - anglių . 
biznį,. P-nas Molloy yra 
kandidatu į Pire Commis- 
šioners. "

i ‘ . .DARBAI. -

‘ Darbų nepėrdaiigiausiai, 
bet tai vienur, tai kitur 
galina darbus.. ’ *

Apie 6000 darbininlių -r- 
batsiuvių streikuoja. Jie 
jau trečią kartą išėjo į 
streiką. Šį kartą streikuoja,’ 
nes kompanijos nesilaiko 
pažadų mokėti nuo dalių. 
Daug- ir lietuvių streikuoja.

Dzūkelis.

Nauja Lietuvių Pramonė ' '* f * * ivi" ivi* '• d— ' | 

Buįute ir p. M. Morkūną 
su p. B. GumbleviČiūte.

Jaunom porelėm linkime 
sukurti gražias lietuviškas 
šeimynėles.

PAVEIKSLAI.
Pereitą sekmadienį, baž

nytinėje salėje buvo rodomi 
judami paveikslai. Mūsų 
klebonas pranešė, , kad pą- 
veikslai bus rodomi sekma
dienį. Jaunimui tas patin
ka..

VAIDINIMAS.
L; D. S, kuopos mėgėjai 

l engiasi vaidinti,- lapkričio 
pradžioje u Gudrus kvai
lys”. Kleb. kun. E. Stra
kauskas ir varg* E. Šlapelis 
darbuojasi, kad vaidinimas 
pavyktų.

POLITIKA.
Spalių 17 d, įvyko šio 

miesto valdžios yiršin-inkij 
nominavimas. Kandidatai į 
majorus: respublikonas — 
advokatas prancūzas, o de
mokratų — advokatas airis. 
Lietuviai politikoje nedaly
vauja, nežiūrint,, kad kitos 
tautos, daug mažesnes, or
ganizuotai dalyvauja ir lai
mi.

Šį kartą ir lietuviams rei
kėtų susidomėti ir gal ge
riau būtų balsuoti už pran
cūzą. Padarykime permai
ną-.-- -———-------- —-

Jouns t). Kerbelis ir ^lykolas išataą atidaro krautuvę virtuvėms 

ir salionams apšildymui pečių, su. aliejaus Įtaisymais,. papai pasi- 

jrinkimą. .

. Bus irgi Mąjestie, Phiięo, R.C.A., Vietor radios, clcktrikiiiiai Šal- 

dyt ivai (refrigerators) ir elekti’ikinės skalbynes. Taipgi bus ir vi

sokių kitokių namams* reikmenų su žemfavsioinis kainomis.

Prašome a.tsilanl<yti; Bits užtikrintfis sąžiningas patarnavimas.

ATIDARYMAS ĮVYKS SPALIŲ 27 D., 1933 M.: 

8 Penn gatvės, (kampas Penu ir Waverly gatvių), 

WORCESTER, MASS,

WOPCFSTER, MASS.
L. D. S. 7 kuopoj susirin

kimas įvyko, spalių. 22 dieną, 
kurį vedė pirm. muz. J. K. 
Žemaitis. Apsvarsčius kuo
pos svarbesnius, reikalus, 
numatyta rengti darbinin
kiškos prakalbos. Prakalbos. 
Įvyks lapkričio 12 dieną, 
Šv. Kazimiero par. salėje 
tuoj po.mišparų. Kalbėtojai 
bus iš Marianapolio kolegi
jos ir kitur. Pirm. J. K. že
maitis pasižadėjo parūpinti 
muzikos ir gražių dainelių. 
Laike prakalbti bus užrašy- 
nėjamas laikraštis “Darbi
ninkas’ ’ ir kiti, Įžanga dy
kai, Todėl kviečia visus da
lyvauti spalių 22 d. prakal
bose. Klebonas kun. A. Pet-

raitis bažnyčioje ragino 
žmonės, kad remtų katali- j 
kišką ją spaudą. Reporteris,

PLĖŠIKAI APIPIEŠĖ
L. U. S.NARĮ ,

LOWELL, Mass. — Spa
lių 21 d. plėšikai užpuolė p, 
A. Vilkišių jo krautuvėje ir 
pagrobė nemažų sumą pini
gų- ' "

P-nas A- Vilkišius yra L. 
D. S. narys ir ines labai 
jam užjaučiame.

Biznieriai būkite atsar
gūs su visokiais įtartinais 
“kostumeriais.”

ŠLIUBAS.
Spalių 22 d., Šv. Juozapo 

lietuvių bažnyčioje, kleb. 
kum. P. Strakauskas sušliu-

i L UCK Y 5 TRIKE

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
1 Tol. Porter 2OO7-W. ■ e

I STaiA SAKAITĖ i

I PIANO MOKYTOJA
I . 602 PUTNAM AVU,

CAMBRIUGE, MASS.

3

• • s
i '.

, Telephone
SO. BOSTON
; 1068 ' f

BAYVIEW ® 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROOKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią Išdlrbysčių . auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta; ’ ‘.

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS,
Joe. KdnoČiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarom. automobilių taisy
mo vietą. Taisėm visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom sų- 
lank^ytus fenders ir bodies ir 
apipentąiani. aTisom ignitionš ir., 
generatoi’ius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, 
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
STEVE JANELĮUNAS, Sav.

JUOZAS M, DILIS 1
LAIKRODININKAS i

Parduodu įvairiausios . rūšies __
auksinius ir sidabrinius daik-

įtus. Taipgi ir pataisau. .
Į 366 W. Broadway

l SO. BOSTON, MASS.

i

PARAPIJOS BAZARAŠ
Šv. Kazimiero parapijos 

bažaras praėjo vidųtiniško- 
mi pasekmėmis. Per visus 
tris vakarus buvo daug 

■ . žmonių ir darė gerų biznį.
Dabar parapijiečiai su sa- •. 

vo kleb. kun. Dr. A. Bružu 
į. ‘‘ priešakyje smarkiaLrengiA- 
Į: . si .Ūkininkų metinei yaką-

a-N|

&

IBS

VISUOMET.

URDTS

Iii m

frV:

kŠj: :>:*y.

CorinrUbt, 1S53, Th» Aa«k*b ToInkoo ComMNr.

h

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininkę/’ tik
rai verti skaitytojų, paramos.,

Vinį garsinki t "Darbininke ” '
■. ■»•'•?!< ‘y. " .' .■ y-- j: ur

LIETUVOS BONAI

Puikiausis 

tabakas 

—tiktai viduriniai 

lapai

Pati širdis puikios Lucky Strike 
kokybes yra parinktas tabakas— 
nunokintas šiltais saules spindu
liais, derlingos žemes ir lengvu lie
tumi. Šiuo laiku iki $100.000.000 
vertes puikaus turkų ir naminio 
tabako, Derliaus Grietinės, sendi
nama Lucky Strike išdirbejams. 
Kadangi tik ypatingas parinkto 
tabako pasirinkimas naudojama • 
pagaminti jūsų Luckies taip 
apvalius, taip kietus ir pilnai 
prikimštus — laisvus nuo liuosų 
galų. Štai kodėl Luckies visuomet 
tokie pat lengvumo, švelnumo ir 
gardaus skonio atžvilgiais.

Perku Lietuvos . Bonus. . 
Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją. 

• doleriais. Įgaliojimus ir ki
tus dokumentus tvirtinu, 
nes esu Viešas Notaras.Lai- 

•kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čeverykus 
(shoes).,Jaunimui gražiau- ; 
siu šilkini ų . marškinių. 
Krautuvė didelė ir pilna vi
sokio tavoro. Beje, mūsų 
krautuvė atdara ir vakarais 
iki 9 valandai. Malonėkite 
mus nepamiršti.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 No.Main. St., Montello, Mass.

Į LIETUVĄ
Ilegnliariški. Išplaukimai 

Smagi. Kelionė 
žemos Kainos

Du KalSdų švenčių 
Išplaukimai

“United States” Lapkričio 25 
“Frederik VIII" Gruodžio 9

Išplaukimų surašą. 1934 metams, 
kainas ir kitas informacijas sutei

kia. agentai arba ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

24S. AVaslilugton Street, Boston

■'r

CHftRRON’S 
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI 
Aliejais pečiai, Skalbiamo* ! 

malino*
10 TRUME ULL STUKT 

W0RUB8TKR, MASS, 
TĄ ^9490

Lengvos lilygos—B* NuoUmŽi*

c 
i

i

*itl5 toasted*
DĖL gERKLĖS APSAUGOS — DĖL CEllESNIO SKONIO
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Rytinių Valstybių Žinios
- į bė jau su jaučiais (lenkais. VIENYBES!

Lietuviai I Kilkit prieš pasaulį 
Ir nęfeišiiigą jojo gauja.'; : ;
Veskit darbą jau krtiviną!

. Ramiiikit Lietuvą nuliūdusią!
Pagrobę priešai jos kūną drasko,
Jos sielos brangenybes raško...
Oi, kilkit vienybėje šiandieną
Ir tegul meile Lietuvos jungia kiekvieną— ’
Sūnų ir dukterį Lietuvos,
Taip toli nusidanginę nuo jos! . .

Ptytaitis.

mylimą jaunuolį ir.talentin
gą seminaristą klieriką Juo- 
zą Varva'itį. Ot ria tai vai
kinas, gabus visokeriopai:' 
filosofijos studentas, skulp
torius ir dailininkas. Filo- , . 8
Sofijos mokėsi Marykrolle 
colegijoje, o dailę National 
Aeadėmy o f Design New 
Yorkc. Bet jam dabar rūpi., 
filosofijos mokslas .ir luini* 
gišk'as. luomas. Jis atsisvei
kino su. visais ir 'iŠ važiaVo į ■ 
tą garsią šalį Šveicariją. . 
Ten-jisai mano siekti filoso
fijos daktarato. Bravo, klie
rike Varvaiti! Męs visi 
nlaspetliiečiai didžiuojamės 
ir linkime Jums geriausio . 
pasisekimo moksle. • . _. _

■ Maspethieeiai,. Brookly^. 
mečiai ir kiti, skaitlingai 
atvykite į busimąją priim
tuvių ir paggrbimo vakarie
nę musą mylimam klebonui 
kun. Jonui Balkonui pa
gerbti. . . .

. Plunksnos *

petho jatuias choras pirmą 
sykį sufeided-anti&dš mėginu 
ir vyrų ir dar tik menesio 
hmžįauš, mums suteiks, 
kaip jis pasirodys per vaka
rienę. Luikim jam geriausių 
pasekmių. ’

Vyčiai irgi neatsilieka. 
Jie šaukia .savo kuopos su
sirinki mą ketvirtadieny, 
lapkričio 19 d. vakare para
pijos salėje. Kaip nujaučiu, 
jaunimas .ateis į šį susirin
kimą dideliu būriu, nes 
Maspethe j alinimo netiūks- 
ta. Tai visi apylinkėje Žino. 
Džiaugias ir didžiuojas vie
tine Vyčių kuopa, susilau
kus jauno ir darbštaus Dva
sios Vado asmenyje kun. J.

; /Yleksiūno.----- .—-— <
Dėkingi esam klebonui 

kun. Jontu Baįkūnui ir jo 
pagėlbiniiikui kitu. J. AĮek- 
sinnui, kad. pradeda : taii» 
greit ir pasekmingai išju
dinti ir burti mūsų jaunimą 
į vienybę ir lietuvišką vei
kimą. Mūsų jaunimas pami
lo šiuodu jaunu veikėju, 
kaip bitės medų.

- -HšpdĄdč^^ 
nepasiduoda. Jos taipjau 
planuoja ir rūpinasi, ka'ip 
prisidėti prie ateinančios 
vakarienes. Rodos, jos bus 
šeimininkės ir rūpinsis Sve
čius maloniai priimti ir pa
karšinti.

Visos parapijos draugi
jos stengiasi surengti šią 
vakarienę V; taip, kad mūsų1 
ktehonąs^ųOpamirštą nieka
dos. Jauni ir seni — visi 
dirba ištijuosę — vieni bi
lietus^ pardavinėja, kiti mo
kosi .dainą,. o dar kiti) ren
giasi . pagaminti gardžiau
sius valgius.

Maspethas tikr.ai plyšta iŠ 
džiaugsmo ir visi kas gyvas 
kruta juda, dirba. ir laukia 
kas -toliaus bus. Maspethe 
dabar tikrai malonu gyven- ' ; / .. n. .. . .
tf, nes yra kiekvienam pa-' raūedant Vėlimą dienoje 
rapiečiuį kuom teirautis, ką į^s lajk°ma mišią no vena 
nors veikti. Visą mintys yra !u^ dūšias skaistykloje; per 
užimtos planais ir būsimais .devynias dienas kasdien bus _ 
darbais ir, žinoma,, visu a-ti^nialdos ir mišios egzek-, 
kys yra atkreiptos į mūsą ^ūilčs 8:30 vai. lydo (lapkr. 
mylimus jaunus dvasiškius. J-stirna).. Paskutinę nove-

Jau dabar Maspethas iš- ,nns dieną buš sakomas pa
siuntei šeštadienyje į Švei- m°kslas.
cariją, tęsti aukštuosius -.-Spalią 31 d. įvyks jau- 
inokshis — į tą garsųjį Ėri- nujų Sodaliečią’ Llalloiveeu 
burgo Universitetą, savo': party. t

Log.). Koks kraštas! Aš* jo 
neaprašinėsiu, tik pasaky
siu, kad jis yra gražus ir 
turėtą būti skirtas teisin
giems. ir išmintingiems šei-

profes. A. Ja n u 1 a i č i o 
(prieškariniuose “Lietuvių 
Tautos” numeriuose, — “L. 
T ."yra Vilniaus Lietuvių 
Mokslo Draugijos žurnalas) mmhikams, Lietuviams, bet 
paskelbtų davinių, gen. Kas- ne Šiems piktiems ir ^psilei- 

organizacijų pastangas į.(Juška-. buvo vienas kelių 
lietuviškų kalbėjusią gene* 
rolių lenką * lietuvių vals
tybėje ir parašė vienintelius 
3 .atsišaukimus į Lietuvos 
gyventojus lietuvių kalboje 
bene 1793 metais, kovojant 
prieš maskolius. Savo laiške 
į Lietuvos kariuomenės va
dą gen. Nesialovski, datuo
tą Vloclave 1790 m. kovo 7 
X,—Geli. Kossiuškū—rašė:

N.eseiiaL . vienas-’ draugas 
legionieriš atkreipė mano 
dėmesį į “Vienybės” redak
cijos pastabą “Dabar” skil
ty, kurioj e išsireiškiamą 
prieš tūlą lietuvių veikėją; 
ir

.. išaiškinti amerikonams, kad
vgėm Tadas Kosciuška buvo 

lietuvis, ir geri. Kosciuška, 
sulyginamas su Pilsudskiu,

* Želigovskįu ir kitais išga
momis. .

' Toks sugretinimas yra vi
siškai nepateisinamas ir 
prieštarauja istoriškiems fa 
ktanis. Gen. Kosciuška bu-

——vo neabojotinaslietuvis-tau-
tininkas, kokią , retai 18-to “Dievas žino, aš neturiu su 
šimtmečio gale buvo. Anotlkuo kalbėti, betgi tas gal ir

7^%^

seserys . Šeimininkauja eili- 
. niame kortu losime. Girdėti, 
kad daugumą visą dovanų

ŠŲTUOKTUVŪS.
Pijus Laukaitis, 24 metą, 

susituokė spalią 21 dieną 
su panele Jozefą Gaveliūte^ 
abu lietuviai iš Šv. Alfonso 
parapijos.. Jaunieji apsigy
vens laikinai pas jaunojo 
tėvą, English Consule.

. Kazys Vilčinskas, 19 me
tų, vedė lenkę Beitą Przy- 
w,arą, Švento Rožančiaus 
parapijos.

MIRĖ, .
Jonas Luiza, Sunkiai sir

gęs per šešerius metus šir
dies liga, staiga pasimirė 
sekmadienio vakare, spalių 
22 d: Velionis buvo 54 metą.

dusiemš žmonėms. Ar Tam* 
sta grąžinsi mane Lietuvon?. 
Gal Tamsta manęs ' atsisa
kysi, suprasdamas, kad- aš 
negaliu Tamstai pūtaniauti. 
Bet kasgi aš esu, jei ne Lie
tuvis, Vienas Tamstos rink
tinių tautiečių? Kam aš tu
rėčiau rodyti dėkingumą, 
jei fte Tamstai ? Ką aš turiu 
ginti, jei ne. Tamstą ti sa- 
ve4 Jei-manu prašymas ne
sulauks Tamstos palankiu 
mo ir jei Tamsta neiškelsi 
mano sugrąžinimo klausimo 
Seime“ Dievas žino, koks 
blogas gali-mane ištikti, nes 
mane pykina, kad aš esu iš 
Lietuvos ir turiu tarnauti 
Korono je: ( Lenkijoj e), ir be 
to, argi Tamsta neturi tik 
tri s generolus l Kai -kokia 
jėga pavers Tamstą bejėgiu, 
tai Tamsta prasibūsi ir sa
vim pasirūpinsi.

Po daugelio metų kovų 
už Amerikos, Lietuvos ir 
Lenkijos nepriklausomybes, 
Kosciška. nenustojo karš
tai mylėjęs, savo Tėvynę 
Lietuvą ir neliūsto jo rūpi
nęsis apie Lietuvos laisvę. 
1815 m, jis rašė carui Alelį 
Sandrui: ••

“Jūsų Didenybe: grafas 
Čartoriskis papasakojo man 
gerumus, Tamstos ruošia
mus Lenkijai. Man trūksta 
žodžių pareikšti savo pagar* 
bą ir dėkingumą.. Betgi yra 
vienas dalykas-, kuris kelia 
nerimą mano sieloje ir truk-' 
do .mano laimės jausmui. Aš 
esu gimęs Lietuvis, ir ne
daugėms metų man belieka 
gyventi, betgi ateities liki
mo uždanga slepia nuo ma
nęs mano gimtinio krašto ir 
motinos tėvynes likimą. Aš 
neatsimenu, kad Jūsų Di-

tai kaipo nepaprastas lais
vės tribūnas ir kovotojas, 
jei liaudies molėtojas, . jis 
jutą vienas ištildmiąusių 
Lietuvos gynėją. Apie Mir
kė viČią galima turėti gal 
kitokios nuomonės, nors

MOTERŲ. SĄJUNGOS 
. - VAKARIENĖ.

Sekmadienio vakarą įvy- 
; ko nętinė Moterą Sąjungos 

yakariėąė, į kurią didelis 
būrys žmonių atvyko pasi- 
vaišinki. Visi s^ąlahpįisipil- 

» -^e-kM^-aidi’ą-eilę^edanes- 
Įžahgos dovaną, laimėjo 

p. Petriulionis Gavo maišą 
drabužiams laikyti.

Iš šito vakarėlio lengva 
spręstij jog ši draugija vie
na stipriausių parapijoj. 
Moterys, matyt moka prisi- 
veržti ir išsilaikyti kuopoje. 

KORTŲ VAKARĖLIS.
Šį penktadienį Raslevičių

Laidotuvės įvyko - trečiadie
nį, iš bažnyčios, i Holv Re- tktl'U Učiuų uillčb VJ.OŲ. VLVVČVUŲ. -Z t ‘ •. ,_v •. ’ i ueemer kapines.'30S savo įespmis supirko. . 

.ToĖįs pasiaukojimas para- BUVO ATVYKĘS 
pijos mindai iš tikrąją reik- Kun. Antanas Dubinskas i . ._ > . v -
šmingaS. Kuomet vienam ar lankėsi pas kun. Daumantą, 1 dFhe būtum panašių .gražių 
dviem vakarėliams renkama Gir ar dville, per 40-ties Va-, paradų padaręs šiuo- reikalu 

■■ aukų, galima tikėtis iš vers- landų Atlaidus. Buvo ten (žodiškai, ar tai 
liniukų išprašyti veltui. Ta- dvi dienas. juo tautiečiams.’
čiau tas būtų neįmanoma.. Žinys. Visi išlikę Kosciuškos ra-
kadangi, kas.antra savaitė;—— ' ' ’---- ——'šyt.i dokumentai, netgi, jo te-
ruošiama šie vakarėliai. Dėl 
to aukos jau beveik išsisė- ’ 
mė. Reikia tik linkėti, kad: 
šio darbo visas pelnas per-j 
viršys išlaidas bent ti'igu-j 
bai.

■ I
1 :

? man .ar ma-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GRĖBIMUS
Graborius ir ’Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

, stanientas, darvtas Parvžiu- 
Į je, liūdija, kad jis buvo ne 
tildai kilme lietuvis, bet 
karštas Lietuvos patriotas 
—tautininkas. Nėra abejo
nės, kad jei dabar gyventu,

Rudens Naujienos
Užeikite, pas mus’ apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonkias, valgomo

jo kambario, priimamojo kambario, virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
.masto pečiai,, dujiniai šildytuvai, Angliniai pas uitis randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis.

SV ARBU!
Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu., dar turi

me Minkščiau prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
•'VėUąu netektų apgailestauti. Jeigu norėtumėte užsakyti kokį nors baldą, pa-* 

dėsime į šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti. . •• • . •
. Kiekvienam perkant, teikiame gražią dovaną.

SHEV1TZ FURNJTURE <Xyy:.;
728—30—32 WASHINGTbN BLVD. Plaza 3925. . BALTIMORE, MD.

manau, kad ir jis_ būtų da
ręs taip, kaip prof. Roeme- 
ris, pulk. Skorupskis, rnaj. 
Kraunaitis, broliai Biržišy 
kos, Vincas Kudirka, Basa
navičiai ir kiti lenkų kultū
roje augę lietuviai padarė. 
Be to, gal “Vrbės ’ ’ redakto
rius, negyvenęs Amerikoje 
pernai, nepastėbojo ameri-. 
komi spaudoje, kad Wash- 
ingtono Vaisi. Dep-tui atsi
klausus lenkų ambasados ar 
yi'a Kosciuškos ainių Lenkir 
joje, jei yra, tai pakviesti 
juos Amerikon svečiais, 
kaitų su Lafajeto ir kt. ai
niais, — lenką ambasada at
sake, kad Lenkijoje nėra 
nei vieno Kosciuškos ainio. 
Tuo tarpu plačiai liėtūvią 
spaudoje nuaidėjo, kad Lie
tuvoje yra net keli Kosciuš
kos ainiai; Lietuvos kariuo
menės Įeit. inž. Stanevičius 
(ar panašiai), kurio visus 
tiesioginę įpėdinystę įro
dančius dokumentus man 
teko tikrinti, ir trys broliai 
Biržiškos, y ' i-v

*■ -■ ' ■ f

Bendrai ; niums nedera 
, kratytis mūsą tautos gar
bingą žmonių, pagarsėjusių 
svetur, ; kai. įiebįyo nepri- 
klausomos Lietuvos, s k. a. 
Krist. Duonelaitis Prūsuo
se, poetas de Miloše --Mila
šius Prancūzijoje, J. Balt
rušaitis rusuose,Myk. K. 
Čiurlionis lenkuose ir kt; 
Kiek aš žinau, Lietuvos Ne
priklausomybės raktą 1918 
m. vasario 16 į, pasirašė 
keli asmenys, Ąiirie . buvo 
svetimoje įtakoje užaugę-, 
k. a. Donatas 3&linauskas, 
taurus ^ietuY^suybąjoras, 
anais laikais mažai lietu- , 

’ viškai mokėjęs, dar -'1902 
metais, spaudos* draudimo, 

’ laikais “prašmugeliavęs” 
J lietuviškai lotyiūškomis rai-. 
i dėinis parašytą . knygą apie, 
i lenkinimą Vilniaus vysku- 
Į pystėje (rusą cenzorius-bu- 
: vo naujokas Vilniuje ir. Ma- 
: lįnausko - nugirdytas, dek to 
[ jis nukėiitė); St. Narutavi- 
Į Čiiis, I-jo lenkti prezidento- 

brolis; prof. Mykolas Bir
žiška. : Juos lyginti su Pil
sudskiu (kurio brolis Bro
nius Šveicarijoje buvo Lie
tuvių Tarybos narys, vėliau 
nusišovęs, dailininkas), Že- 
ligovskiu ar kt. visai nede
ra? Męs privalome’taūtą va
lyti. tildai nuo išgamų, ku
rių’ mūsų . tautoje perdaug 
5’fa. Gi tokiais žmonėmiš, 
kaip gėli. Kosciušką, taip.

t

plačiai visame pasauly, y1- 
?pač Amerikoje, gerbiamas, 
mes tegalime tiktai didžiuo
tis. “į praeities Tavo sū
nūs te stiprybę Semia,” sa
ko inūsii Tautos Himnas. 
Kosciuškos gyvenimas, yra 
tienas mūsii tautiško pąsK 
didžiavinio - šaitinią. O jei 
lenkai ar kiti nevidonai mė
gina mūsą kaikutįuos. did
vyrius savintis (jie. saviiio- 
si ir kap. Darių, o anksčiau 
Šarkį), tai musų pareiga 
tokiems pasikėsinimams už
kirsti kelią.

Legionininkas.

MASPETH, L. I., H. Y.
*; Spalių 8 d., per pamokslą 
hąisą naujas klebonas kun. 
J. Balkūnas pakvietė jauni
mą prisirašyti prie choro ir 
pareiškė, kad choro prakti
kos įvyksta ‘'penktadieniais 
vakare bažnytinėje svetai
nėje. t ■ .

Kaip atėjo .peŪktadiehis' 
aš tuojaus po pamaldų nu
vykau į salę pasižiūrėti ir 
iš tikrąją nustebau. Jauni
mo buvo pilna salutė. Mer
ginų gražią kaip rožių. Tik 
jauną vyrą nesimato daug. 
Iš viso atvyko apie 45. Var
gonininkui J. Tamošaičiui 
baigiant praktikuoti su cho- 
su vieną, dainelę,. pasirodė 
mums visiems labai žinomas 
ir mylimas kun. J. Aleksiū- 
has. Jisai, kaipo.choro dva
sios vadas, malon i ai ir 
džiaugsmingai prabilo į ką. 
tik susitverusį chorą. Pa
sveikino visus ir prašė visą 
dirbti išvien Dievo ir Baž
nyčios naudai. Priminė, kad 
mūs jaunimui, ypatingai 
chorui, pridera pamylėti sa
vo tautą, žmonės ir dainas.; 
Katalikybė ir lietuvybė ir* 
muzika, giesmės ir dainos, 
tai turi būtį choro idealai. 
Jaunam .chorui buvo malo
nu, išgirsti tokius surami
nančius žodžius.iš savo D va
šios Vado lupą. Choro var
giu varg.,J. Tamošaitis nuo
širdžiai padėkojo už malo
nią prakalbėlę ir pareiškė, 
kad. choras yra nusiteikęs 
uoliai darbuotis ir išpildyti 
Irisus savo Dvasios Vado 
priimtus patarimus. Choras 
yra. pasiryžęs tapti vienu di
džiausią, tobuli a usi ą ir 
darbščįausią chorą visoje 
apylinkėje.

Kaip girdėjau, mūsą cho
ras rengiasi, prie* mūsą nau-. 
jo klebono kun. J. Balkono 
priimtuvią ir pagerbimo 
vakarienės, kuri į vyks- lap* 
kričių 12 d. 4:30 vak p. p. 
Klasčiaus. salėje, Maspeth, 
N. V Pamatysime, ką Mas-
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—Švento Vincento drau- : 1 
gija švėntĮFšavo —JOtinetą 
suraktį. Virš 200 narių 
spaliu 22 d at maršavo baž-. 
nyšion. su vėliavomis. Juos 
prie durių su altoriaus vai
kais ir kiyžium: sutiko . 
kun. J. Aleksį imas ir įlydė- , 
jo bažnyčion. Iškilmingas 
mišias atlaikė kun. J. Alek- ' 
siūiias ir pamokslą pasakė , 
kum J.. Barkūnas. Draugija 
•and’Šiol laikys šv. Vincento-’ - 
Pauliečio karūną bažnyčio
je. Klebonas paragino vie
tinius rašytis draugijon, ją 
reinti. " • .

—Atidų Šventą šventėje' 
mišios bažnyčioje bus laiko
mos 5:20, 7, 8 ir 9 vai.

Vėlinių (Uždusimų) die
noje mišios bus laikomos: 
6, 6:30, 7, 8, 8:30. ir. 9 vai. -

• ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO POPULIARIAIS
LLOYD EKSPRESINIAIS GARLAIVIAIS

G-reiciausia
Kelione į

Senąją Tėvynę 3
— BREMEN
TRAUKINIAI -J , . .

GRUODŽIO 7 D.
Stovintį šalimais .
garlaivio Bremer- pi ’ Į A
havenę užtikrina“ p ’t J’ĮC.’V'

. labai patogią k6> "■*^^1 < >
lionę.j LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informaciją klauskite pas vietinius agentus arba

KORTU GERMAN LLOYD
' 252 Boylston St., Boston, Masš. įSĘ

:

:.



Penktadienb,Spftlią27 d., 1938 DARBININKAS

PRANEŠIMAS
L; p; S. CONNECTICUT 
APSKRIČIO KUOPOMS

. L. D. S. Connecticut ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks 26 d. lapkričio* 
.Waterbui,y, Conn.* šv. Juo
zapo lietuvių parapijos mo
kyklos kambariuose* • 1 vai. 
po pietų.

Gerbiamos L. D; S. Conn. 
apskričio kp, malonėkite 
skaitlingai prisiųsti atsto
vus į šį suvažiavimą . ir 
jiems įduokite naudingų į- 
nešimų organizacijos gero
vei.,

Širdingai kviečia apskri
čio valdyba.

Pirm. P. Totoraitis, 
Rast. B. Mičiūnienė.

PATERSON, N, J.
PRASIDĖJO LIETUVIŲ 
KALBOS MOKYKLĖLĖ:
- Jau treti metai, kai gy
vuoja lietuvių kalbos moky
klėlė. Dėka jai jau vaikai 
kiek susipažino . su savo 
gimtąja kalba. I

Ėiaas metais ši mokyklą 
vėl atsidarė. Vaikai yra pa
dalinti į dvi grupės: viena, 
kurie jau yra susipažinę su 
lietuvių kalba ir antra, ku
rie visai nieko nemoka. Mo-! 
kyklą veda stud. Ė. Šapkai- 
te. Geriausio pasisekimo.

kurio sėkmingam pasiseki
mui dirba visi išsijuosę..

choro Vakaras.;
Šv. Petro ir Povilo par. 

choras, lapkričio 5 d. rengia 
teatrą. ■

■ ROCHESTER, N. Y.

džiai- darbuojasi ir veikia 
dėl mūsų parapijos gėroves.

Sekanti asmenys yra So-
daliečių valdyboje:

Dvasios Vadas — kun. J.
Bakšys,- .

Dvasios Patarėja — Se
suo Margaret Mary,

Pirmininke — O. Skilius-.

Telephone: STAGG 2—0706

DR. HADAS K. VENCIUS
DANTIS! AS 

■X—HAY
Namą Telefonas: Mlchigan 2—4273

V AL AN D O S : 
Nuo 0—12 iš ryto, 2—8 vak. 

šventadieniais susitarus
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)'- • 
BROOKĖYN, N. Y. J

BROOKLYN, N. Y.

Taipgi pagaminkite nau
dingų įnešimų apskričio ir 
visos organizacijos labui.

.Marijona JolMąite, 
M. S. Apskr. raštiniu.

vadavimui. Pq: to, įspūdingą 
trumpą prakalbą pasakė p. 
G.. Stankus, kuriam, teko 
būti tuo kartu Lietuvoje—. 
Vilniuje, kada lenkai užgro
bė. smurtu mūsų sostinę. 
Jam liūdniausia buvę, kada 
reikėjo apleisti Vilnių. Se? 
ke vaidinimas dramos “ Var 
pininkąi,” kuri atvaizdavo 
visą praeit į dr. V. Kudirkos 
laikais ir jo darbuotę dėl 
Lietuvos. Vaidintojai gra
žiai atliko savo roles. Ypa
tingai. gražų įspūdį darė ir 
publikai; ašaras ištraukė, 
vaidintojas V, Kudirkos ro
lėje, J. Olšauskas. Po vaidi
nimo nuoširdžią ir patrioti
nę kalbą pasakė kleb. kun. 
J. Anibotas iš Hartford, 
Conm

Varg. J. Olšauskas jaus
mingai pasakė eiles. Taipgi 
liūdnai sudainavo J. Ol
šauskas dainelę “Grabeliai 
suguldyti.” Keletą liaudies 
dainų sudainavo šv. Cecili
jos choras, vadovaujant J. 
Olšauskui ir porą duetų su
dainavo p. V. Gintautas ir 
Jv -Olžausl’KiSj—šk^mpanuo?- 
jant ] )-Iei Izabelei Jankeliū- 
naitei. Publika liko sužavė
ta ir buvo iššaukti po keletą 
kartų. Minimą vakarą su
rengė V. V. Są-gos skyrius’ 
su pagalba varg. J, Olšaus
ko. Vakaro pelnas paskir
tas Dariaus - Girėno pa
minklo statymui bei Vil
niaus vadavimo reikalams.

STUDENTŲ KUOPOS . ] 
VEIKIMAS.

Švin., spalių mėn, 13 d., 
Šv. Jurgio parapijos stu
dentai surengė linksmins 

: šokius su įdomia progmna, 
i kariuos atsilankė ne tiktai 

j daug jaun imo, bet ir daug 
mūsų kuopos rėmėjų.

Visas šio vakaro pelnas 
buvo , skiriamas parapijos 
naudai ir Studentų kuopa 
yra pasiryžusi paremti mū
sų parapiją ir mokyklą vi
sokiais būdais, dirbdama ir 
veikdama išvien su mūsų 
aukštai gerbiamuoju ir my- 
limuoju parapijos klebonu 
kun. Jonu Bakšiu, kuris y- 
ra nuoširdus mūsų 1 katali
kiškos studentijos rėmėjas,.

Šio vakaro- gražus pasise
kimas priklauso nuo šių 
darbščių studentų-čių, kurie 
visi nuoširdžiai darbavosi: 
B. Mateikytė, D, Baranaus
kas, J. Cickevičiųs, A. Ka- 

ĮZakeričiūtė, Kazakevi
čius, J. Kairytė, E. Urban, 
J. Samolytė, Ų. Bartulis, E. 
Palshūnas,.Aję, Stirnaitė, H. 
Svetikas, J. Kazakevičius, 
B. Andrews įr kiti.

r Šv. Jurgio par. varg, K, 
Bązys taipgi nuoširdžiai pa
dėjo savo gražiais patari- 

Lmais ir darbais ir mes jam 
tariame širdingiausią padė
ką už jo paijąmą. ,

Studentų kuopos vaikinai 
subrganizavo ‘1 Bąsket- Bali 
team,” po gerbiamo ir žino
mo Rochesterio lietuvio bas- 
ketballininko “ Wittię” Bal
trušaičio vadovyštės-coach.

Visi Rochesterio lietuviai 
biznieriai gražiai - parėmė, 
studentus ir.net nupirko vi- 

| sus drabužius ir kitus spor
to reikmenis, Kun. Jonas 
Bakšys taip pat paaukavo 
pinigų sportininkams ir vi
si tik laukiame nekantriai 
jų pirmo: pasirodymo žaidi
me, Mes, Rochester lietu
viai, privalėtume paremti 
šiuos gabius sportininkus 
atsilankydami į jų žaidi
mus. Klebonas yra pažadė- 

Į jęs paskelbti visus žaidimus 
—laiką ir dieną. Eikime vi
si ir paremkime juos savo 

[atsilankymu!
Didelė garbė priklauso 

[mūsų Rochester liętuvių žy
miems biznieriams, kurie 
visuomet remia lietuvybės 
ir katalikybės reikalus ir 
mes, lietuviai, visuomet tu
rėtume atsiminti — “Savi 
pas Savus!”

. Sekanti vaikinai žais 
j“basket bąli team’e”: Ma- 
nager D., Baranauskas, 
Captain — V. Stugis* Busi
ness Manager — J. Cickevi- 

. Čiuš, TreMsurer E. Bar-

V)ce pirmininkė — P. 
Baranauskaitė,

Iždininkė — J. Kazakevi
čiūtė;

Paremdami jųjų darbus 
it* veikimus, ines drauge pa- 
remsime ir savo parapiją!

Į Tek Bryant 9-7763 ’ | •

CLEMENT VOKETAITIS •
| ADVOKATAS

Į H3 West 42-nd St., 
j New York, N. Y.
3 . . ; y •»

E J

riai yrą šulai parapijų; Šv. 
Vardo gerbimas yra ženkr 
las 'priklausymą ir palaiky
mo Kristaus įsteigtos Baž
nyčios ir gyvenimas pagal 
Kristaus mokslo šeimoje, 
draugijose ir viešame gyve
nime. - .
v Pamaldų metu grojo var
gonais. '

PAVEIKSLAI.
Spalių 14 ir 15 dd. buvo 

rodomi paveikslai iš Lietu
vos ir Amerikos lietuvių gy
venimo^ Ypatingai gražiai 
parodytą žuvusių mūsų la
kūnų Dariaus ir Girėno lai
dotuves Kaune.

Paveikslai parodė didelį GRANDIOZINIS PA-
skirtumą Lietuvos ir Ame- RAPIJQS BALIUS.
r\kos lietuvių apsiėjimuose. atstovai

Amerikiečiai lietimai ne- nuįarg padaryti lapkričio 5 
gaji taip rimtai išsilaikyti, L sekmadienį grandiozinį 
kaip Lietuvos lietuviai. -T" parapijos bulių. Gaspado- 
pac metėsi į akis vienas pu~l rįais maloniai apsiėmė būti 
muiejumy parenkimas, kur pa^pyos trustistas p.-J. 
kaitoj elgesys gemų tik J Bužniauskas b vietinis Vei- 
Lj komedijose-^ ne
me įimtame paipinėjinie. ninkais laike baliaus sutiko

. . ’ Azaus. j-ftį tlpaugijtį atstovai ir pa-
fiAnst rupijos komiteto nariai.HARTFORD, GONN. Balius prasidės 5 vai. po 

pietų. Yra užprašyta gera
OPERETĖ muzika. Be to, gaspadoriai

Linksmi, operetę ‘“Lietu- žada ihešti ^sokir} pmnargi- 
vaitę“ stato Šv, Cecilijos PY™!’ apie kuriuos dar už-

1 laiko paslaptį. Jau energin
gai pradedama.aukas ^rinkti 
ir kai draugijų nariai ragi
nami dalyvauti. Tokio ba
liaus dar Patersonas nema- 

iteį. Tat nepraleiskime pro
gos neatsilankę. . J
ANGELIUKAI VEIKTA
Angelų Sargų Sąjungos 

vaikai bruzda. Jie jau mo
kinasi juokingą teatrą“ Nėr 
paprastas Siuvėjas. ^ Vaikai 
duoda gerą pavyzdį. Gaila, 
kad tarp didžiųjų šiais me
tais nesireiškia susiklausy
mo, o ten jėgų būtų!

Žinrns. \

choras spalių 29 d., 1933, 
par, mokyklos svetaine j e,

Apreiškimo P. Švč. para- 
-pijoje spalių 16 d. įvyko 
Sodalicijos draugijos susi
rinkimas, kuri atidarė Dva
sios Vadas kun. J. Lenkevi- 
Čiuš. malda ir. pasakė gražią 
ir pamokinančia prakalbę- 
lę. . : .

. Nutarta rengti Halloiveėn 
party spalių 31 d.

Kviečiame visą apylinkės
jauninią dalyvauti,, JžąngCL 
tik 25c. ... .

Sodalietės . nepamirškite 17:0° val- vakare. Įžanga su- 
lankytis ketvirtadieniais augusiems 35c. ir 50e. Ši 
klųbruimyj.

Ten turėsite daug malo
numo ir linksmumo.

A. E. Korės p,
ŠV. VARDO DR-JOS
DEMONSTRACIJA.

Mūsų parapijos kunigai 
pranešė bažnyčioje, kad sek- 
madienj, spaliu 15 d. iš p^u.iguO|
parapijų Šv. Vardo dr-jos, kuopa surengė kortu va-

■?.? -dalyvavo karą. v?1'iau 10 draugijii
- - ... surengė bendrą vakarą ir

vadams. ir. ketu- pelną pasiskirstė lygiai.
iSpurffis. |

operetė visiems patiks, peš 
susidaro iš grynai lietuviš
kų dainelių ir vaidinimo. 
Veikalas muzikalus* nes dai
nuojama daug solo, duetai 
ir choras. Vadovauja,darbš
tus mūsų varg. V. J. Bur- 
dhliš. Hartfordo lietuviai 

(pradedą smarkiai veikti.
Nesenai, Moterų Sąjungos

dem'oD straci j o j e .-dalyvavo 
per 2000 vyrų, vadovaujant 
dvasios ’
riems Benams grojant.

Brooklyno diecezijoje, e- 
sama per 50,000 vyrų, kurie 
viešai išpažįstu tikėjimą ir 
reiškia pagalbą Šv. Vardui. 

■_ Iškilminga procesija, už
baigę eiseną gatvėse^ suėjo į 
Apreiškimo Pan. Švč. lietu* 
viii bažnyčią, kur atlaikytos 
iškilmingos pamaldos. ;

Didelis skaičius vyrų pa- 
daTe didelį įspūdį į visus. 
Dar didesnį įspūdį padarė 
2000 vyrų giedojimas baž- 

. nyčioje. Taip pat suteiktas 
Šv, Tėvo palaiminimas. Tė
vas Dominikonas kun. T. E. 
Conloii pasakė gražų pa- 

. mokslą. Jis yra vadas Šv.
Vardo dr-jos Amerikoje. A- 
merikoje yra 8,513 Šv. Var
do draugijų, kurios sudaro 
katalikiškosios akcijos ka
riuomenę.

Kun. Conlon pareiškė, 
kad Šv. Vardo draugijų na-

VARG. BURBULIS RA
DO PAKARUOKLĮ.
Hartford* Conn. — Šio-Į 

mis dienomis p. varg. V. J. 
Burdiilis, ‘begrybaudamas 
.IVethersfield miškuose, ra
do jauną apie 20 metų am
žiaus vaikiną pasikorusį 
diržu prie medžio. I

P-n a s Burdiilis tuo j aus 
pranešė policijai, kuri atvy
ko' su gyd. Howard į vietą 
ir spėja, kad tas vaikinas 
pasikoręs prieš dvi ar tris 
savaites.

Kol kas dar nesužinojo 
kas jis toks buvo, nes prie 
jo drabužiuose rado tik 
Sheldon street valgyklas ’

• . ’ . f

pardavimo dokumentą. .

LIETUVAITĖ “MISS

Bayonne, N. Y. — Spalių 
j 14 d. šiame mieste - įvyko 
NRA paradas. Iš bayonnie- 
črų merginų ‘ ‘ Mis,s NRA ’ ’ 
išrinkta lietuvaitė p-le A.. 
Mėlvidajtė,duktė pp. P. ir 
P, J. Melvidų. Ji yra bai
gus aukštus mokslus. Jos 
brolis lanko Harvard Medi- 
cal kolegiją. .

Lietuviai didžiuojasi tu- 
1 rodami savo, tautietę “Miss 
NRA’'’ ir linki jai geriausių 
pasekmių.

Į. ,j_ ■„", . : Bayonnietė.

ELIZABETH, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
Kun. S. P. Remeika, Ka

ralienės Angelų parapijos 
klebonas, sužino j ęs savo tė
velio mirtį Lietuvoje, labai 
susi jaudino. Jo gydytojas 
įsakė Jam j?ąmiaį užsilaikyti 
ir pailsėti. Jokio pavojaus 
nėra. Nervų slėgimą į porą 
dienų tikimasi atitaisyti-

Parapijos bazaras šiemet, 
reikia tikėtis, bus sėkmin
gas. • Draugijos deda jėgas 
bazaro naudai, o šiaip pa
vieniai asmenys . prinešė. į- 
vairiiy įvairiausių dalykėlių 
iŠIaimėjiinamšr ’ Pažare“bus' 
didelis daiktų pasirinkimas. 
Bazaras prasidės lapkričio 
11, baigsis lapkričio 19 die
ną. ■ -

Karalienės Angelų para
pijoje prasidės trijų dienų 
rekolekcijos. Antradienio 
vakare prasidės, penktadie
nį užsibaigs. Per, visas tris 
dienas rytais 9 vai. bus iš
kilmingos šv. mišios ir pa
mokslai ir vakarais 7:30 bus 
pamaldos ir pamokslai. Iš
pažintys bus klausomos ry
tais ir vakarais. Klebonas 
kviečia visus naudotis Die
vo malonėmis rekolekcijų 
metu.

'Karalienes Angelų parap. 
mokykla auga. Praeita sa
vaitę vėl 10 naujų vaikučių 
užsiregistravo. Dabar mor 
kykloje jau randasi 70 vai
kučių. •

Parapijietis.

NEW BRITAIN, CONN,

KLASČIAUS

I CLINTDN PARKAS
| piknikams, baliams^ koncertams, 
|Šokiams ir visokiems pasilinksmint 
Imama smagiausia vieta Brook-
Į lyne-Miispethe. Jau—laikas nžalsa- - 
| kyti salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir
I JONAS KLASČIUS, Sav, j
į Maspeth, N. Y. |

szonii.i.
ir Betts Avo. J ’’
JfiTTTS: I

Tol. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA 
GRAB ORIUS 

• —IR— ■■■
BALSAMUOTOJAS 
231REDFORD A VENDE 

BROOKLYN, N. Y,

I Telephone: STAGG 2—0105 

j DR, A. PETRIKĄ 
| (ymtcK)
į LIETUVIS DENTISTA8 
I 221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

I Z-BpindūUų Dtaanotc
j Gano Anėtietlka

. v . n - , I-" VA.I1A.NDQB : ' ’
Nemalonią žinią išgirdo to ( e Nuo o wt-r^e iki s tat vo/Karę. 

. t y., t • 't i 2 Penktadieniais ir Žventadienlilavakaro publika kai varg. J.! | tlk Bnšitarus. 
Olšauskas pareiškė savo at
sisveikinimo žodį, nes 3 d. 
apk ličio apleidžia mūsų j 

koloniją:. Apgailestaujama, [ 
nes netenka gabaus artisto. 1 

. Tiesą Mylis.

PARENGIMAI

|HMMaaMa|ganMK£p|MBJWMMUHKUHaM

Tel. Stagg 2—5043 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Grąborius ir Balsamnotoju 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį 
geria.

į
I 
Į 
t

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausią progą ne- 
. pamirškite užeiti pas muš ir. pasikviesti į savo 

namus lietuvių priėtelių ir patnreją-—laikraštį
/fDarbininką.” jei Jumyse kils graži minjis | 
ką lįprs gerą įsigyti ar savo prieteiiamš pado- | 
Vanoti, naują maldaknygę*- rožanČhi ar gražią I

• stovylelę, užeikite —7 Jūsų visuomet laukiame. i 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine. | 
’’ .; Buvusi ^VYTAUTO SPAUSTUVĘ

’ 423 Grand St. Brooklyn, N. Y. |
■ STafe 2-2133 ' |

Tel. Stagg 2—0783 Notary. Public

M LEVANDA
(Levandauskas)

OAB ORIŲ8 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Rudens sezonui prasidė
jus daugybė įvairių paren
gimų persikelia į svetaines. 
Čia dar tik nesenai susi
tveręs Vytauto Vaidilų Ra
telis rengia vaidinimą ir so
dus lapkričio 26 d., Apreiš- 
<iiho Pan. Švč. parap. salė
je. Jib stato linksmą kome
diją “Moterims Neišsime- 
luosi.”

Telėphone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O E I U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

DARIAUS - GIRĖNO IR 
VILNIAUS GEDULO 

MINĖJIMAS.
Sjiaįių 22 d., 1933 m. su

sipratę lietuviai katalikai ir 
atjaučianti savo tautos rei
kalus, gražiai paminėjo Da
liaus - Girėno tragišką mir
tį ir Vilniaus gedulos su
kaktį. Ryte 8:30 vai. atlai
kytos iškilmingos šv. mišios 
už žuvusius didvyrius, šv. 
Andriejaus, bažnyčioje, ku
rias atnašavo kun. P. P* 
Karkmas. 7:30 vak vakare 
įvyko graži programa, susi
dedanti iš vaidinimo dra- 

tulis, V. Vaitonis, E, Pal-į mos “Varpininkai,” 'dainų, 
[shūnaį. F. Kązak, B. Šamo- ’ kalbų ir deklamacijų. Dub
lis,- B. Prodgiirski, J. Zėl-iinros buvo pilnutėlė erdvi 
bis. ’ . į.

. -Ant uniformų yra raides i 
L. S. C.,.kas reiškia “Lith-.i 
naiiĮan Students Club. ” !

Į ŠtudentiĮ valdybai
Viena iš gražiausių ir di- būti. Jis kalbėjo apie vieti- 

džiausiu draugijų mūsų pa-. ' ? .

PRANEŠIMAS

.. SERGA KOMP. J. ŽI
LEVIČIUS.

Spalių 17 d. ganą rimtai 
susirgo komp. J. Žilevičius, | 
bet prityrusio daktaro Ba-" 
ceviciaus priežiūroje ir rū
pestingos bpi sumanios žmo
nos globojamas, ligonis eina

| geryn. Linkėtina gerb. kom-
| pozitoriui greito sustiprėji

mo.
Pereitą sekmadienį, spa

lių 22 d, , p. Žilevičiaus pa- 
i reigose pavadavo muž. J. 
Brundza.

RENGIASI PRIE
• .. BĄZAĖO. •

Greitu, laiku, lapkričio
mėm, šv. Petro, ir Povilo vapi jo j e yra SodalieČių. dr- 

į par. rengia didelį bazarą, [jar kuri visuomet nųošir- vi

I

salė. Klebonas kun. A. Vaš
kelis pradėjo vakaro pro
gramą trumpa prakalbėle, 
pakviesdamas V. V. Sąjun
gos pu m. V. Vidūkyną Rai

MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APSKR. KUO- Į 

POMS.
Šiuomi pranešu, kad Mo

terų Sąjungos Conn. Aps
kričio metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d., 1933, 
Šv. Andriejaus parapijos 
svetainėje, Ghureh ir Stan
ley gatvės, New Britaiių 
Conn.

Pradžia L vai, po pietų, j 
Kviečiu visas kuopas pri
siųsti skaitlingai atstoves, 
nes yra daug svarbių reika- 
hb *

nio skvriaus veikimą. Ne\v 
Britainiočiai stovi antroje 
vietoje aukomis, Vilniaus

Tel. Neirtown‘ 9—4464

ANŲ VALAMS
GRABORIUSIR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Visose Šakose ;

Notftty Public .
5441 —- 72-nd Street, 

Arti Grand SL 
MASPETH. L L. N. £

Profesionalai, biznieriai, pramonln* 
kai, kurie skelbiasi '-Darbininke,“ tik
rai verti Skaitytojų paramos.

VM sarsiukitos “Darbininke*..

J * MOT. LAUKUS, Fotografas
> V

214 Bedford Avė., Brooklyn
H ‘i'el. Hvmtroo*' 6—4614
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