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KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

1925 ’m. gruodžio 21 die
ną Popiežius Pijus XI pa
skelbė Kristaus Karaliaus 
šventę. Ši šventė kasmet 
švenčiama paskutinį sek
madienį, spalių mėnesy.

“Įsakydami visam kata
likų pasauliui garbinti 
Kristų, kaip Karalių, mes 
tuo norime duoti tinkamo 
vaisto nuo maro, kurs žu
do žmonių visuomenę. Ta
sai mūsų laikų maras — 
laicizmas su jo klaidomis 
ir bedieviškais tikslais” — 
rašo Popiežius Pijus XI 
savo enciklikoj Kristaus 
Karaliaus šventės reikalu.

Taigi šį sekmadienį, spa
lių 27 dieną švęsdami Kris' 
taus Karaliaus šventę pri
siminkime Popiežiaus Pi
jaus X žodžius apie spau
dą, kaipo svarbiausią ka
talikiško veikimo priemo
nę. Jis pasakė: “Aš grei
čiau parduočiau mano baž
nyčios meblius, negu kad 
leisčiau išnykti vienam 
katalikų žurnalui”. O jei 
mūsų išeivijoje, mūsų pa
rapijoje būtų įgyvendintas 
Popiežiaus Pijaus XI pa
raginimas: “Į kiekvieną 
šeimą turi pareiti bent vie
nas katalikiškas laikraš
tis” — religinis ir tautinis 
atgimimas mūsų išeivijoje 
žymiai sustiprėtų.

Kazys Inčiūra.

Raudonųjų Teismas Nuteisė 
Sušaudyti Armijos Vadą

f KUN. H. VAIČIŪNAS i 
.SUGRĮŽO IŠ SANATORI-

JOSf

i ITALŲ ETHIOPIEČIŲ
1 KARE JAU ŽUVO IR* 

SUŽEISTA 26,000

20 Darbininkų Gavo 
.Kalėjimą

Jomis die- London, Spalių 23 —Su-
MASKVA — Spalių 22 d. 

sovietų komisarų teismas

GAISRAS SUNAIKINO 
JUDAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 

x KOLONIJĄ

Los Angeles, Kalifornija 
—Spalių 23 dieną kilo gai
sras arti Malibu vasarna
mių ir padarė $4,000,000 
nuostolių.

GIESME KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTEJE
Pulki, pasauli, džiaugsmingai ant kelių — 
minios pragydo dangaus angelų. 
Garbinkim, garbinkim Kristų Karalių 
Psalmių šventų gausumu!

Vargšą dejuojantį, 
didų svyruojantį, 
Jis nuramins ir priglaus. 
Kelio neradusį 
džiugins nuvedusį

- amžiam malone Dangaus^ 
Garbinkim, šlovinkim Jo karalystę" — 
čia visi lygūs, visiem yr vieta.
Viešpatie, Viešpatie! Mokyk neklysti 
džiaugtis linksmybe šventa!

Taikoj, ramybėje, 
meilėj, vienybėje 
gink ir globok mūsų šalį; 
gelbėk dejonėse, 
tvirtink malonėse,
Kristau, Karalių Karaliau!

KRATA TABAKO 
ĮSTAIGOSE 

Areštavo 30 Asmenų

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ČEKŲ PASIUNTINYBĘ

ETHIOPIEČIAI NUKOVĖ 
400 ITALŲ

Pasislėpę ethiopiečių kul
kosvaidininkai sunaikino 
vieną Italijos kariuomenės 
kolumną, kuomet ją iš ne
tyčių užklupo. Ethiopiečių 
kulkosvaidininkai buvo 
pasislėpę tarp žolės ir ak
menų iš dviejų pusių, ir jų 
italų žvalgai nepastebėjo 
Italams prisiartinus prieš 
pat jų kulkosvaidžius jie 
paleido juos iš abiejų pu
sių išskindami beveik vi
sus toj kolumnoj marguo
jančius. Jiems nebuvo nei 
kur nei kaip nuo tos ug
nies pasislėpti.

BIJO FAŠISTŲ

prie taip vadinamos Trot- 
skistų organizacijos ii? 
kurstę gyventojus prie su
kilimo.

Sąmokslą susekęs Ukrai
niečių vidaus reikalų ko-

Cicero, III. —
nomis sugrįžo _ ______ .
jos kun. H. Valiūnas, šv. 
Antano parapijos klebo
nas. Kun. Vaičiūnas nors 
dar nėra visikai sveikas, 
bet tiek suJįprėjęs, kad------------ —---- -— — ---------------------
galės eiti patėigas. Linki- abisiniecių. Be to apskait- > šaudymui per 15 metų išti-.mas nuteisia vieną, kitą

sanatori- lig rimtų ir patikimų ap- nuteisė ilgametį komunis-
armijos misariatas, taip rašo Prav-tų raudonosiosskaitliavimų, kare tarp I- tų raudonosios armijos misariatas, taip rašo Prav-, 

talijos ir Ethiopijos jau komandierių Muliarenok (da. Kada bus galas šaudy- . 
žuvo arba tapo sužeista į sušaudymui ir 20 komu-, ti žmones? Bolševikai bai- 
26,000 kareivių. Iš to skai-'nistų darbininkų gavo ka-'siausiai smerkia kitų vals
čiaus 6000 italų ir 20,000 Įėjimą. Pasmerktasis su- tybių vyriausybę, jei teis*

me kleb. kūn. Vaičiūnui vi- liuojama, kad užmušta Ikimai tarnavo raudonoje asmenį už valstybės išda- 
siškai išsveikti. J tarp 200-300 moterų ir vai-į armijoje ir 20 nuteistųjų1 vimą arba kurstymą prie

______ |_ kų, kurie žuvo nuo Italijos■■i.i. 1 1 » Ii | V J.

PAŠALPGAVIŲ SKAIČIUS ’orlaivh} mgtomų bombl}-
TRIUKŠMINGAS 

STREIKAS

Rugsėjo mėnesy Massa-1 Lake Charles, La. —Spa

7,000 SUMAŽĖJO

chusetts valstybėj pašalp- 
galvių skaičius i sumažėjo 
septyniais tūkstančiais. 
Tokiu būdu valstybei su
taupo apie du milijonu do
lerių. .

Spalių 1 d. buvo 170,000 
bedarbių Massachusetts 
valstybėje. Taigi nuo pe
reito pavasario, bedarbių 
skaičius sumažėjo 22,000.

Berlyas — Spal. 22, Trys
Boston, Mass. — Spalių vokiečiai, pasisakę; kad jie 

atvykę iš Čekoslovakijos, 
įsiveržė Čekų pasiuntiny- 
bėn, išdaužė eilę langų ir 
sunaikino daug baldų iki 
kol buvo suimti.

23 dieną slaptoji federalės 
valdžios policija padarė 
kratą septyniose tabako į- 
staigose ir areštavo 30 as
menų, kuriuos kaltina už 
slaptą tabako įvežimą.

Kada trys policijos agen
tai įėjo į Joseph Slamey, 
247 Broadway, tabako 
dirbtuvę ir pareiškė, kad 
jis areštuotas už slaptai į- 
šmugeliuotą tabaką, tai 
Slamey apalpo ir bevežant 
į ligoninę jis mirė nuo šir
dies ligos.

Ketvirtadienio ryte trys 
kaltinamieji buvo prista
tyti į teismą, kur turėjo 
užstatyti kauciją iki. teis
mo.

SUGAVO ĮTARIAMĄ
PLĖŠIKĄ

visą laiką dirbo Karkovo sukilimų keliems metams 
geležinkelio stoty. Visi pa-; kalėjimo, bet kada sovietų 
smerktieji buvo kaltinami komisarų teismas nuteisia 
•už geležinkelio “sabotaža-j darbininkus už duonos ke- 
|vimą”. Bolševikų spauda'palelio pavogimą mirtimi, e 
i rašo, kad jie visi priklausę tai mūsų bolševikai tyli.

lių 22 d. Čia įvyko susirė
mimas tarp streikuojančh] 
laivų krovėjų ir iš svetur 
atvežtų sargų. Susirėmi
me žuvo vienas “importuo
tas” sargas ir 10 tapo su
žeistų.

DAUG NUOSTOLIŲ 
__ \

Havana, Kuba — Spalių 
22 dieną rytinėje Kubos 
saloje ir vakarinėje Haiti 
dalyje siautė baisus ura
ganas. Uraganas, siautė ir 
Jamaica salose, kur pada
rė apie pustrečio milijono 
dolerių nuostolių.

Kuboje daugiausiai nu
kentėjo Santiago miestas. 
Nuversta daug namų, su
gadinta elektros pajėgos 
gaminimo įstaiga. Miestas 
buvo be šviesos. Oriente 
provincija taip pat nuken
tėjo. Uragano paliestose 
vietose yra nemažai žuvu
sių ir sužeistų.

Spalių 23 dieną policija 
sugavo tūlą Werner, kuris 
vogtų automobiliu bandė 
pabėgti. Werner įtariamas 
kaip vienas iš plėšikų, a- 
piplėšusių vaistininką Gi- 
deon, 111 Harrishof St., 
Roxbury. Plėšikai iš Gide- 
on atėmė $50.00.

Automobilius priklausė 
John Alden, gyv. 222 Bil- 
lings St., Norfolk Downs.

7 MOKINIUS IŠMĖTĖ 
IŠ MOKYKLOS

JUDŽIAI
Lowell, Mass. — Sekma

dienį, lapkričio 3 d. par. 
.salėje.bus rodami gražūs 
judamieji paveikslai—^Baž7 
nyčia Katak u m b o s e”. 
Taipgi bus gerų kalbėtojų. 
Įžanga 25c., vaikams 10c.

Saugus, Mass. — Šiomis. 
dienomis mokyklų taryba 
išmetė iš viešųjų mokyklų 
7 mokinius už atsisakymą 
padaryti priesaiką Ameri
kos vėliavai. Vaikai ir jų 
tėvai esą kokios ten Jeho-

ETHIOPIEČIAI SUSIGRU
PAVO KALNUOSE

ANGLIJA UI ITALIJA 
SUSITARĖ

Addis Ababa, Ethiopija, 
—Pranešama, kad ethio
piečiai gerai apsiginklavę 
susigrupavo kalnuose tarp dvi armijos divizijos iš Li- 
Ogaden dykumos ir Ethio- bijos, o Anglija ištraukė- 
pljos vienintelio geležinke- keturis karo laivus iš 
lio ir laukia italų užpuoli- diterranean jūrių.

Roma — Spėjama, kad 
Anglija ir Italija susitarė, 
nes Italija sutiko atšaukti

mo. Čia ethiopiečiai yra

talams.

ANGLIJA ANT SAUSŽE- 
MIO PPERSILPNA PRIEŠ 

ITALIJA

VOGĖ IŠ VIENOS BAN
KUS, KAD APMOKĖJUS 

KITAI

Šis susitarimas.ųustetĮH 
no ne tik kitų valstybių 
diplomatus, bet ir pačios 
Anglijos vadus, tai: Bald- 
winą ir Hoare, kurie yra 
pareiškę, kad praeis daug 
laiko pakol Anglijos - Ita
lijos santykiai pagerės.

Paryžius, Prancūzija, — 
Spalių 23, Prancūzijos vy
riausybė susirūpino dėlei 
leidžiamų gandų būk poli- 

; tinė grupė Croix de Feu 
(fašistų karo veteranų or- 

■ ganizacija) ruošiasi paim
ti valdžią į savo rankas. 
Tuo tikslu premieras La
vai prašė perleisti naujus 
įstatymus su kuriais būtų

KINGŠFORD SMTTH 
LEKIA AUSTRALIJON

London, Spalių 20—Nuo
žmūs. laukiniai Ethiopie
čiai Danakil tyruose apie 
į15 mylių nuo Prancūzų 

   ___  {Somaliland apsupo 600 ita- 
nas Kingsford “smith^išJM kareivių ir jų padėtis 
Anglijos orlaiviu pasileido 'esantj desperatišką Jų pa- 
Australijon. Pirmą susto- 
jimą padarė Marseilles. Jo 
kelionės tikslas yra įrody- . . , - .____ . ._______ . |ĮJt CLULUUIUV LCli, X"
ti, kad tarp Anglijos i^ pykę ant italų, su paimtais 
Australijos galima įvesti belaisVėii italais didelių 

“juos
Igreit nukankina.

Morsevilles, Prancūzija, 
Spalių 23 — Garsus laku-

nas Italijos orlaivių. Visa 
įbeda tame, kad laukiniai 
i ir žiaurūs ethiopiečiai, į- 
pykę ant italų, su paimtais

C T | **V*WVX IcllSVeil itčllcllS (
galima griežčiau sudrausti greitą susisiekimą oriai- Iceremonjjų nedaro - 
panašias grupes. viais. Igreit nukankina.

Washington, D. C. —Bri
tanija gal būti vis dar yra 
galingesnė ant jūrių, bet 
ant sausžemio ji tegali pa
statyti vieną kareivį prieš 
Italijos penkis kareivius.

Birželio 30 d., 1934 m. 
Mussolini turėjo 433,625 
aktyvius kareivius; išla
vintų kareivių atsargoje 
turėjo 5,885,000 ir oro jė
gų, įskaitant ir atsargoje 
esančius lakūnus, turėjo 
165,545 kareivius, viso tu
rėjo 6,484,170 kareivių.

[ Tą pačią dieną Anglija 
turėjo 471,602 aktyvių; 
763, 650 atsargoje ir 47,- 
617 lakūnų, viso tik 1,282,- 
869 kareivių.

Taigi ant jūrių Anglija

Franklinville, N. Y., Spa
lių 22, Union Nation Bank 
tapo apiplėšta, vietos žy
maus biznieriaus Edgar 
Waite,'kurs buvo apsiren
gęs moteriškais drabu
žiais. Jis tą banką apiplė
šė, kad apmokėjus kitai,
Salamanca bankai $500 2,300 voltų elektros srovė, 
paskolą. 'Tapo vietoje užmuštas.

ELEKTROS VIELA 
UŽMUŠĖ BERNIUKĄ

Ware, Mass. — Joseph 
Urban, 12 metų berniukas 
pasilipęs stulpu palietė e* 
lektros vielą, kuria tekėjo

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

ievai esą, tt.vtt.ivo tvu uciiv- — , ,
vah’s Witnesses nariai, ku- fah P^odyt, savo- galybę, 
rie negalį duoti priesaikos bet ant sauszemio Italija.

šeštadienį, spalių 26 dieną, 5 valandą po pietų vėl 
bus proga visiems išgirsti gražių dainų, kalbų ir ra
dio žinių. Kiekvienas lietuvis tepasuka savo radio ant 
1410 kolcycles ir tesiklauso Darbininko Radio Progra
mos iš stoties WAAB, Boston, Mass.

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Pranešėjo ir

Vedėjo kalba.
3. Valiok, dalgele .....................

Oi tu rūta, rūta.....................
Darbininko Radio Choras

4. Smuiku solo....................................Pasirenkant
Jonas Kalinauskas

5. Pranešimas.
6. Lopšinė .............................................Naujalis

Solo — O. Valeckaitė ir Choras.
7. Pakel galvą............. ........................... Žilevičius

Solo — Juozas Antanėlis
8. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.
9. Aras .................................    Petrauskas

Darbininko Radio Choras

Striolis
Šimkus

žemiškai valdžiai.
Išrodo, kad jehoviečiai 

eis į teismą ginti savo tei
sių. Teisme paaiškėtų įsta
tymo legališkumas ir taip 
pat jehoviečių pažiūros.

UŽMUŠĖ SENUKĄ

VOKIETIJA IŠĖJO IŠ T.
SĄJUNGOS

J.Revere, Mass. — Joh 
Sullivan 82 metų senukas 
vežimėliu važinėjo savo 
dukters kūdikį. Ant jų už
važiavo nemokančios vai* 
ruoti automobilis ir senu
ką vietoje užmušė. Kūdi
kis laimingai liko gyvas.

Berlynas, — Spalių 22, 
Vokietija visiškai išėjo iš 
T; Sąjungos. Aukštieji val
dininkai pareiškia, kad 
Vokietija neapgaili šio sa
vo žygio.

Prieš du metus Vokieti
ja reikalavo iš T, Sąjungos 
leidimo jai ginkluotis. Są
junga neleido. Vokietija 
nusprendė tad išeiti iš Są
jungos. Są-gos tvarka rei
kalauja du metus laukti 
iki visiško išėjimo.

DARBININKO RADIO KONCERTAS

NASHUA, N. H. — Sekmadienį, spalių 27 d., ŠV. 
Kazimiero par. bažnytinėje salėje įvyks Darbininko 
Radio Programa, kurią išpildys choras, soIbtaU) irs
tės ir muzikai.

Koncertas įvyks vakare. Prašome dalyvauti.



jEeaičiadienis, Žpaiią 25 d., 1935

POPIEŽIAUS NORAS
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mum iiiiį mini—M' innir”Prr‘Strakauskas yra

Metinės žinios

Bendroji intencija lap
kričio* mėnesio 1935, pas- 
kirta Šventojo Tėvo Pi- 

: jaus XI Maldos Apašta- 
’ lystei yra tai: Dažnas Ap- 

:; mąstymas Amžinųjų Tie- 
sų.

Vadinasi Popiežius nori, 
r;., kad katalikai, sykiu ir jų 

’ -jaunimas, atsipalaidotų 
į nuo šokių ir visokių tuš-< 

čių bruzdėjimų, o rimtaikl

................................. ■■■■■■■.....
atlaidus (toties ąųotiės) 
vėlėms skaistykloje kiek 
sykių atlankys katalikiš
kų bažnyčią ir pasimels 
Popiežiaus intencijai.

PAMOKOS .
Spalių 26 d., 9 vai. ryte, 

parapijos salėje, 402 E. 
7th St., įvyksta, vadovybė" 
je kun. K. Jenkaus, Seserų 

| Jėzaus Nukryžiuoto ir art. 
i R. Juškos, parapijos ber
naičių - mergaičių lietuvių

|aūhbsibį» kartos fcttfiigąiį’ 
Ml ypątingai jaunieji tu
rėtų išgirsti jo gražios kal
bos.
. Į vakarą Įžanga tik 25c„ 
vaikams 10 c. Rap.

Bostone prasideda prieš
rinkiminė agitacija. Lap
kričio 4, bus rinkimai į 
“School Committėe” ir ‘Ci
ty Council’. Į 5-kias Moky-i 
klų Komiteto vietas kan-j 
didatuoja net 29 kandida- 
tai, o į 22 miesto tarybos 
vietas kandidatuoja net 91 
kandidatas. •

UXU^CJXXXJU, U XX^ kalbog kaUlikiško Ukė 
pamąstytų apie Apreikštą .. nom . c Viei tSvn

/ Jėzaus Kristaus Karaliaus 
Mokslą — Tiesas.

.. Šioji metų dalis yra pa- 
/••’.’į.togi krikščioniui pamedi

tuoti. Štai Kristaus Kara
te liaus šventė, Visų šventų, 

_ *' Uždusinę. Netoli Adven-
• t tas, Marijos šventė, Kale
ndos. Vakarai eina ilgyn, 

•; • šaltyn. Dar su geros kny
gos pagelba kiekvienas ka- 

: talikas tinkamai gali pasi
elgti palei Šventojo Tėvo

- intencija. Tepabando.

jimo pamokos. Visi tėvai 
turėtų raginti savo vaiku
čius noriai lankyti šias 
reikalingas pamokas.

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

VIGILIJA
> Spalių 31 d., yra vigilija 
■< (pasninko diėna) prieš Vi- 
' sų Šventų didžiulę šventę.

Ketvirtadienį, spalių 31 
d., 7:30 vai. vakare, šv. 
Petro par. salėje ant 7-tos 
gat. įvyks LDS susirinki
mas, kuriame bus patiek
tas seimo raportas. Todėl 
prašome visų narių skait
lingai susirinkti.

O. Siaurienė, pirmininkė.

MOTERŲ DĖMESIUI

; VISŲ ŠVENTŲ DIENA
Lapkr. 1 d., yra Visų 

; " Šventų minėjimas. Nors 
; toji šventė įpuola penkta- 

s ' diehį, dėl jos didumo, Ka
talikų Bažnyčios nariams 

~ nėra pasninko. Tad katali- 
k kai Visų Šventų dieną, 
: 7 penktadienį, valgys mėsą.

V

UŽDUSINĘ
Lapkr. 2 d., Uždusinėję, 

priėję išpažinties ir priė
mę šv. Komuniją, katali
kai gali gauti visuotinius

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

r

f

k

'i

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

vaikams.

Adresas:
933 E.8 Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

2.PSBB^NĮNKa

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

GARSIAKALBIAI TEL. SO. BOSTON 0558

Ini. Stasys Beleskas, Sav

NYČIA KATAKUM-, 
BOSE”

Šv. Agnietei nu
kerta galvą Kuž tai, 
kad ji nesūtiįo išsi
žadėti krikščiony
bės. ‘ •

Kas norite pama
tyti šiuos gražius 
judamus paveikslus 
‘Bažnyčia Katakum- 
bose’, tai ateikite 
sekmadienį, spalių 
27 d. į šv. Petro par. 
bažnytinę, salę, So. 
Boston, Mass., 2:30

| Tel. S0. Boston 0823 |
I LIETUVIS DANTISTAS I

IUR.M. v. casper;
3 S
| Arti Munieipal Building • |
i 525 E. Broadway, R. Boston I

Ofiso Valandos i L,„i *7.on „
Į Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo L30 iki = Vūl. pp. ŪPOa (.oU V. ė 5 tr “u.° 6tlkI 8.v^* vakare. °fi-1 vakare. Šiuos gra-5 sas uždarytas subatos vakarais Ir = I . , »
f nedėldienials, taipgi seredomĮs nuo Ę Z1US paveikslus EO- 
| 12-tos dieną uždarytas. = j •
| Taipgi nuimu ir X-Ray | dys ir aiškins A.

pęidžius. Įžanga 25 
—............ — 111 — ......■"į centai, vaikams 10c.

Spalių 22 dieną, Lincoln 
mokykloj, tarp ‘K’ ir T’ 
Sts. nuo 1:30 iki 3:30 vai. 
po pietų prasidėjo anglų 
kalbos ir pilietybės pamo
kos. Pamokos vyksta ant
radieniais ir ketvirtadie
niais. Lietuvės moterys te- 
pasinaudoja proga išmok
ti kalbos, nes pamokos tę
sis jei susidarys užtekti
nas skaičius mokinių.

IR KINIETIS 
KANDIDATUOJA

Charlestowne gyvenąs 
kinietis Jerry Yee Woo, 
skalbyklos savininkas ma
no, kad per 40 metų skalb
ti ir prosyti marškinius ir 
kalnierius jam jau pakan
ka, todėl nusitarė įsigyti 
lengvesnės duonos — įsi
velti politikon. Dabar Jer
ry Yee Woo kandidatuoja 
į City kounsilmonus. Aną 
vakarą buvo suruošęs net 
parodą su žibintais.

“BAŽNYČIA
KATAKUMBOSE”

843 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuvis Anstolis — Ųonstable 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
>

Apdraudos ir Nejudomo 
Turto Agentas

409 Broadway, Room 4 
South Boston, Mass, 

Telefonas: Parkway 1785-M.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ 

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

CHARLIE & OHRIS
454 Broadway, So. Boston.

TIRE & BATTERY SERVICE 
Texaco gąsdinąs ir aliejus

ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Automobiliams šildytuvai $6.75 
Exide Batteries nupiginta 

kaina
Radios vertės $74.00, 

dabar už $10.00 
Tel. So. Boston 4000-4001

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.

-Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

.(pagal sutarti)

DR. J. LANDŽIUS
(SĖYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit : 
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JDHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.
A-

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 Kast Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1043

Tel. So. Boston 8520

? ADVOKATAI ŠALNAI
r DARBININKO NAME
< 366 Broadway,
’ South Boston, Mass

So. Boston, Mass. — 
teinantį sekmadienį, spalių 
27 d. 2:30 vai. po pietų ir 
7:30 vai. vakare Šv. Petro 
par. bažnytinėje salėje į- 
vyks gražūs parengimai 
“Darbininko” naudai. Kle
bonas kun. Pr. Virmauskis 
pereitą sekmadienį bažny
čioje ragino savo parapi
jiečius skaitlingai atsilan
kyti ir paremti šį parengi
mą.

Šiuose parengimuose bus 
rodomi gražūs paveikslai, 
kurie yra gaminti Italijo
je tai “Bažnyčia Katakum- 
bose”. Kadangi tą dieną 
pripuola Kristaus Kara
liaus diena, tai vertėtų vi
siems ateiti ir pamatyti 
kaip pirmieji krikščionys 

i drąsiai guldė savo galvas 
už Kristų.

Po pietinėje programoje 
kalbės publikos labai mėg
stamas kalbėtojas kleb, 
kun. Pr. W. Strakauskas 

i iš Lowėil, Mass. Kadangi

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šį sekmadie
ny 2:30 vai. po pietų Vy
čių kambary.

Brangūs Vyčiai! Žinau, 
kad visiems rūpi mūsų or
ganizacijos likimas ir, kad 
visi su dideliu pasiryžimu 
norite dirbti jos gerovei. 
Todėl, ateikite šį sekma
dienį į susirinkimą ir nu- 
statykime gaires mūsų 
darbuotei.

Reikalų turime svarbiij 
ir darbo-prieš akis pakan
kamai, užtat Visus nuošir
džiai kviečiu; darbą vieny
bėje.

Pakvieskite savo drau
gus prie vyčių organizaci
jos prisirašyti.

Susirinkimas prasidės 
punktualiai.

Kp. Pirmininkas.

Šiais metais Kelley, Ro- 
berts, Putnam, Webster, 
Ellis ir Haggerty vakari
nėse mokyklose anglų kal
bos ir pilietybės nebus mo
koma, bet tas bus mokoma 
Cambridge High ir Latin 
mokykloj.

Pamokos įvyks antradie
nio ir ketvirtadienio vaka
rais nuo 7:30 vai. iki 9:30. 
Lietuviai pasinaudokite 
proga.

REIK ALINGA pienui iš
vežioti draiveris. Turi būti 
blaivus ir geras biznierius, 
kuris pažįsta So. Bostoną. 
Gera alga. Atsišaukite

L. Norinkevičius,
660 E. 8th St. 3 lubos.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TR0wbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

■ - ■ -• ■ ______  • • ■ r-- >■_______

MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTU

VES

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

LITRUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

KALENDORIŲ IR

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Eroadway, So. Boston, Mass.

BROADVVAY LUMBEE 
C°.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas

312 W. Broadvvay Į 
So. Boston, Mass.

. TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W, CASPER
- (KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass 
Office: Tel. S. B. 1437 

ztes. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D, A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral> Home ir Rei, 
564 East Broadway, 

So. Borton, Mus.

Šiomis dienomis pp. A. 
Grigaliūnai, gyv. 16 Tho
mas Park, minėjo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Sidabrinį Ju- 
bilėjų minėjo iškilmingu 
bankietu lietuvių svetai
nėje.

Taip vadinama “surprise 
party” jiem suruošė bro
lis, seserys, giminės ir 
draugai. Svečių ir viešnių 
buvo apie 150 iš Lawren* 
ce, Dorchester ir So. Bos
ton.

Bankiete vadovavo pp. 
Markus ir Lapinskai iš 
Lawrence, pp. Januliai iš 
Dorchester ir pp. Petkaus- 
kienė ir Lunskienė iš So, 

; Boston.
Grojo Stevens orkestras. 
Bankietas buvo šaunus, 

[ Į Svečiai ir .viešnios linkėjo 
pp. Grigaliūnam ilgiausių 
metų ir juos apdovanojo 
gražiomis dovanomis.

Pp. Grigaliūnai savo šei- 
rųynoje turi sūnų advoka
tą, tai p. Jonas Grigaliū
nas, 598 E. Broadway.

Rap.

Spalių 22 dieną atsidarė 
Cambridge Vakarinės Mo
kyklos, kuriose mokumą 
langių kalbos ir pilietybės.

SPALVUOTI LIETUVOS 
KRUTAMI PAVEIKSLAI

Rodomi J. Januškevičiaus Jr.
Spalio 27 d. New Haven, Conn. 

Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėj, 6:30 vai. vakare.

Spalio 29 ir 30 d. Waterbury, 
Conn. Šv. Juozapo parapijos 
Mokyklos svetainėj, 7:30 v. vak.

Lapkričio 3 d. So. Boston, Mass. 
Šv, Petro bažnytinėj svetainėj, 
po pietų 3 vai. ir vakare 7 vai.

Įžanga visur 35 centai, 
vaikams 15e.

J. Januškevičius, Jr. 
219 Šo. Highland St. 
W. Hartford, Conn.

Vienatinis bonsuotas Florist's
Telegraph Delįvery narys

So. Bostone
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur
THORNTON’S

FLOWER SHOP
John J. Hayes, savininkas 

Vestuvių bukletai ir Pagrabų gėlės 
—mūsą specialybė

Tel. ŠOU Boston 3198 
111 Dorchester St. So. Boston.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So, Boston 2923

iiiiiiiMiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnviiiiiiiiiiiiiuiiiiiaiiiiitiiĮ?

Tel. S. B. 2805-R t 
LIETUVIS

lOPTOMETRISTASĮ
Išegzamlnuoju akls| 
priskiriu akinius f 
kreivas akis atltie-j 
einu Ir amblijonlS- ė 

koše (aklose) akyse sugrąžinu! 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAšAKARNIS, O. D. \ 
447 Broadway, South Boston j

Tel,:. So. Boston 9459

REARDON'S
FL0WER SHOP

Užlaiko vestuvėms bukietus ir 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON
487 Broadway, So. Boston, 

Mass.

DR. GRADY

PARSIDUODA labai pi
giai gražūs forničiai - bal
dai. Atsišaukite nuo 4:00 
vai. po pietų šiuo adresu: 
673 E. 6th St. ant pirmų 
lubų.

SPECIALISTAS
Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Loveli Hospitaly, gydy
tojas City- Dlspensary; gydytojas prie 
St. .Tolin’s Hospltalės; Medičiuos eg- 
zaminieria prie Metropolitan Life 
Ins.; Lorcell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Fotesters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—S vnk. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas bižnieritis mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir maloniai 
patarnaują. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skalbimą matėte “Darbininke**.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

TelephOne Ūolumbia 6702 
29 Savin Hill Avenue,' 

DORCHESTER. MASS.
45 Hampdon St., 

Tel HIGhlahds 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKIN3 SQ. CABH MARKET 
Povilas Bsltrašiūnas, Sav.

49OBroadway, Tel.8.Boston3120 ■

K.ŠIDLAUBKAS
916 Ė. Broadway 

Telephone South Boston 9367

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. SIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W, Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLINGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. St., Sp. Boston

.9

Tol. BtooSrton ŠGO 
GyveMtMo/i rieto: 

' 838 Donteter Ava. ■

S. BARASEVIČIUS IR 
SUNOS

Seniausias ir Sąristovii šios 
Vaistyk

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
balsamuotojab

Gyvuoja 26 flietai. Patarnavi
mas dieną ir naktį. 

TURI NOTARO TEISES 
Ofisai: .

254 W. Brorivsy. 80. Boston



DARBININKAS

PROViDEHGE, R. I.
ŠVENTINIMAS 

BAŽNYČIOS

sveikino mūsų kleb. kun.1 
į J. Vaitekūną ir visus para-j 
jpijiečius ir sako, kad dar j 
; pirmą bažnyčią šventinąs/: 
kurią pastatė čia jam vys-.

Spalių 13 d. įvyko ŠvJ kupaujant. .
Kazimiero naujos bažny-' Vakare naujos bažnyčios j 
čios šventinimas. Šiose iš- salėje įvyko koncertas/ 
kilmėse dalyvavo apie Žmonių buvo pilna salė.1 
2000 žmonių, žinoma, ne Buvo nemažai ir svečių 
visi galėjo sutilpti į baž- kunigų. Programos vedėju 
nyčią. 'buvo kun. J. Vaškas iš

Dalyvavo 4 draugijos:! Thompson, Conn. Progra-! 
Šv. Jono, Moterų šv. Onos^oje dalyvavo vietinis Šv.1 
iš Worcester, Šv. Marijos 
Vardo ir Šv. Petronėlės.

Vyskupą J. P. Keough ir 
kunigus lydėjo būrys for
maliai pasirėdžiusių Ko- 
lumbos Vyčių, o iš abiejii 
pusių buvo eilėse sustoję 
Šv. Jono dr. nariai, pasi
puošę su savo draugijos 
ženklais.

Po pašventinimo bažny-!

Kazimiero parapijos cho
ras, mūz. R. Juška iš So. 
Bostono, kuris sužavėjo 
klausytojus savo maloniu, 
balseliu^ Į

Iš vietinių dainininkui 
dainavo J. Kuprevičius, V. 
Racevičius, P. Kavalčiu-' 
kas; p-lės J. SenkavičiūtėJ____  _
O. Juškaitė, O. Lukšytė ir į RUtkevieienė, J. Cironkie- bažnytinėje salėje. 

jZideckaitė. _ ng Aukavo po $2.00: M. i Visi nori pamatyti tuos

Darbininko Radio Choras. Pačiame Viduryj sėdi muzikas, Rapolas Juška, 
Choro ir Darbininko Radio Programos Vedėjas. Sekmadienį, Spalių 27 d., 7 va
landą vakare, šis choras dainuos šv. Kazimiero par, bažnytinėj svetainėje. Na* 
shua, N. H.

i z; * .ne. Aukavo po $2.00: M.i Visi nori pamatyti tuos
čios, buvo perneštas iš se-j Pertraukose buvo kalbų įTuronienė, A. Dzekevičie-1 dainininkus ir dainininkes, 
nos bažnyčios švenčiau-ir sveikinimų, nė, M. Kacevičienė, M. o ypač jų vadą p. Rapolą

Apart viet. kleb. un. J-'chapas, P. Bartusevičienė. Jušką. Norime jų visų bal- 
Vaitekūno kalbėjo kun, .,p0 Babavičienė, sus išgirsti svetainėje.
^aST^Si?S Wofcester’ U«’iA. Nameikiene, E. Vaito-1 Taigi sekmadienį, spalių 
K. Urbonavičius, un. • njene, A. Adomonienė, A.127 dieną, 7 vai. vakare vi- 
Virmaus is is o. os ono, į Qriganunjenė t. Kudžmie- si pasimatysime svetainė- 
kun. Petrauskas is Brock-1^ R Gečiavįčienė> MJ je< 
tono, evas OI^S^S a."viBogdonienė, A. Dzekevi-’ Girdėjome, kad bus ir 
ria ir - un. . a unas is ■ £įeng, R Cironkienė, R. j kalbų, pranešimų ir nau- 

asPe ’ ‘ ’ Taruškienė, E. Mockevi-jienų iš viso pasaulio. Tai-
;čienė, M. Mortušienė, J. gi visi nashua’iečiai ir iš 
Žilinskienė, M. Bužinskie- apylinkių tesueina ir tesu- 
nė, J. Cilcuvienė, J. Balko- važiuoja pasiklausyti gra- 
nienė, Z. Valaitienėj K. žiu dainų, muzikos ir kal- 

I Rukštelienė, E. Švedienė, bų.
! K. Dzekevičienė, V. Akula-, Jūsų “sweetheart’as” 

v . . , . vičienė, J. Mėfeunieriė; O. *’susios tiek skanių valgių,;,, u • -, . . .v. v. . SMėsaviciene, O. Bubniene/
M. Begonienė, M. Milukie- 
Ine, O. Petrauskaitė, L. A-;

~ vižinienė, M. Tamašauskie-1 
. v. . . . .e ne, M. Kurilienė, V. Jatke-1kančios aukavo valgiais: J. - A „ >
a m x • - a n' i • viciene, A. Rodiene, P. Gi-A. Zlotniene, A. Cironkie- ... _ . o . .v. -- . - - -- -- naitiene, A. Semkeviciene,

sias, lydimas procesijos a- 
pie 150 berniukų ir mer
gaičių, kuriuos pavyzdin
gai priruošė Seselės Kazi- 
mierietės iš šv. Kazimiero 
parapijos, Worcester, Ma- 
ssachusetts.

Iškilmingas mišias atna
šavo Rt. Rev. Msgr. P.
Blessings, D.D.V.G. Asis-| Parapijiečiai labai dėkin- 
tavo kun. K. Vasys iš Wor-gi kaip savo klebonui, taip 
cester ir kun. J. Švagždyš ir parapijos komitetui už 
iš Brockton, Mass. Vysku- . pasidarbavimą surengiant 
po Kapelionais buvo Rev/tas iškilmes. Ypatinga pa-( 
L. C. McCorthy, O. P. Ph.idėka priklauso visoms mo-, 
D. ir Rev. J. P. Aldrige O. | terims, kurios buvo parųo- ’ 
P. Rev. C. J. Mahoney. Pa- f 
mokslą pasakė kun. J. Bal- kuriais vaišino svečius ir 
kūnas iš Maspeth, L. I. N. savuosius.
York. I Taip pat tenka padėka !

Taipgi dalyvavo ir kun.'aukavusioms valgius. 
. Dr. J. Navickas iš Thomp- ’ 

Son, Kun. J. Baltrūnas iš

NORNDOD, MASS.
PAVYZDINGOS 

VESTUVES
Spalių 12 dieną, 9 valan

dą ryte Šv. Jurgio parapi-
Quebec ir kun. A. švedas nė, Z. Valaitienė, M. Čia-:£. ’ . / \ ~ ’ jos bažnyčioje su iškilminis n t t? a DRuiaviciene, -a. Lroaa- . xpiene, E. Ablocmskiene. „ v. - ~i ii.-- v i m v - -c causkiene, E. Ciociene, O. ?Prakalbėjęs Vyskupas M. Tamašauskiene, E. . . . . ___________ ____  ____________________ L___ Strazmckiene, K. Bartuse-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 1J^ Daugveckaitė, K. „ KR-J
A UIT? R C A T čienienė.Zl.MKILo.rxl Rap> E č.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS, ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ ~
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ’

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. Sth St., So. Bostun, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pinniųinkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422

ProL Rašt. — Bronė Cinnlenė,
29GouId St., West Rozbury, Mass.
Tel Parkvvay 1864-W

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

Tel. Tarkivay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniui lutė,

105 West 6th S t., So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė.

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

antra utarninka klekvlpnn msnpsio

iš Providence, R. I.

DRAUGIJOS VALDYBA
i’uin. — J. l'eu’jiuslitys,

24 Thomus Park, So. liosluu, Mass.
Vice- pirm. — V. Aleduuls,

21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Prol. Raštininkas — J. UUneckis, 

ū Thutuas Purk, So. Boston, Mass.
b'in. Raštininkas — Albf Nevieni,

16 \\ intieid st., so. Boston, Mass. Darbininko Radio choro, 
Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čia nedčidienį kiektipno mėnesio,
2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 49?
E. 7th St.. So. Boston. Mnss.

7:30 vai. vakare, pohažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalai1’ kreipkitės- 
oac nrotnkoln rufitinlnke.

NASHUA, N, H,
Šios kolonijos lietuviai 

labai laukia atvykstant

Solistų ir Solisčių, kurie 
šeštadieniais dainuoja iš 
radio stoties WAAB, išpil
dyti radio programą sek
madienį, spalių 27 dieną,

s* • - 3. c.-'’

I

CLEANER, x
STEADIER H E AT

Phone usfor

‘Hue coal’
g

BATCHELDER WHITTEMORE
834 Mass. Avė Boston, Mass

Highlnds 1920

) lietuvius būti ge- 
katalikais ir lietu-

tei-

BBONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace
Visokios rūšies apdrauda ir 

slngas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Rcsidence: _

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

Telephone

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peior Trečiokus

savininkei

vestuvės, kuriose šių žo
džių rašytojui teko daly
vauti.

Kadangi p. Vincas Ku
dirka, LDS. Garbės Narys 
ir vienas iš tos organiza
cijos steigėjų yra plačiai 
žinomas mūsų išeivijoje 
kaip žymus darbuotojas,, 
našlių ir našlaičių didis 
rėmėjas, tai ir jo dukters 
vestuvėse nepamiršo ir 
Vilniaus našlaičių.

P-nas Jurgis Verseckas, 
taip pat žymus veikėjas 
LDS. organizacijoje, savo 
trumpoje kalboje paaiški
no reikalingumą šelpti na
šlaičius ir pakvietė So. 
Bostonietį p. Joną Jarošą 
kalbėti. P-nas Jarošas sa
vo kalboje priminė Vil
niaus lietuvių vargus ir 
kovą už lietuvybę ir kvie
tė vestuvių dalyvius nepa
miršti našlaičių. Taigi lais
vai sudėjo $8.10. Aukavo 
šie: po $1.00 — K. Viesulą, 
J. Jaroša, S. Jasionis, J. 
Bartulis, B. Adomaitienė; 
po 50c. — H. Balutis, J, 
Grudzinskas, J. Verseckas, 
V. Kudirka, P. Kuras. Su 
smulkiomis aukomis sudė
ta $8.10.

Aukos pasiųstos per A.

ragino lietuvius būti ge- < 
tais katalikais ir lietu- i 
viais.

Programos pertraukoje 
kun. Knėižis skaitė pas
kaitą, apie Lietuvą ir lie
tuvių senovės burtus.

P-nas R. Vitartas, Sr. 
pasakė eiles apie Vilnių.

Mažojo parapijos choro 
nariai, vadovaujant varg. 
p. A. šlapeliui, suvaidino 
veikalą “Linksmos Die
nos”.

Vaidino šie: p-lės L. Da- 
vidauskaite, J. Vasiliūnai- 
tė, Ed. Kavaliauskas, J. 
Kulišauskas, A. Grudzins- 
kaitė, O. Kodytė, A. Smol- 
skytė, J. Babilaitė, A. Je- 
zavitaite, P. Davidauskas, 
V. Vasiliūnas, B. Mačys, 
J. Jurgelevičiūtė, A. Vai- 
kazaitė, F. Sironkaitė ir 
St. Kulišauskas.

P-lės J. Vilkišiūtė ir J. 
Vasiliunaitė, gabios p. A. 
Šlapelio mokines skambi
no pianu.

Vakaro programa užsi
baigė dainomis ir Lietuvos 
himnu. EdM

GRAŽIAI PAVYKO

gomis šv. mišiomis, kleb. 
jkun. S. P. Kneižis sušliu- 

’bavo p. Bronislovą Červo- 
jką su p-le Ona Kudirkaite.

Į Jaunavedžiai ir jų tėvai ir 
j giminės priėmė šv. Komu
niją.

Kadangi abu jaunieji 
nuo pat mažens darbavosi 
organiazcijose ir draugijo- L. K. Federacijos Centrą, 
se, tai ir judviejų jungtu- Labai gražus darbas. Jau

nėse dalyvavo labai daug 
žmonių. Laike jungtuvių 
bažnyčioje giedojo Šv. Ce
cilijos choras, vadovau
jant varg. p. A. Šlapeliui. 
Jaunoji p. Ona Kudirkaite 
nuo pat jaunų dienų pri
klausė prie šv. Cecilijos 
choro ir jo naudai daug 
darbavosi.

Liudininkais buvo šie: p. 
Bronislavas Kudirka, jau
nosios brolis, p. Adomas 
Nevinskas, p. K. Strums- 
kis iš Canton, p. Valerija 
Adomaitytė, p. Sofija Na- 

ivikaitė, p. J. Survilaitė.
Kaip jaunavedžiai, taip 

ir jų palydovai ir palydo
vės buvo gražiai ir pado
riai apsirengę.

Vestuvių bankietas įvy
ko jaunosios Onos tėvelių 
namuose, 37 Franklin St. 
Bankietas tęsėsi per dvi 
dienas: šeštadienį ir sek
madienį. Stalai buvo ap
krauti skaniais valgiais. 
Vestuvių dalyviai buvo 
kaip vienos šeimynos na
riai: linksminosi, šneku
čiavosi, žodžiu sakant, tai 
pirmos tokios pavyzdingos

Montello, Mass. — Sek
madienį, spalių 20 d. par. 
salėje įvyko “Darbininko” 
naudai vakaras su juda
maisiais paveikslais ir 
prakalbomis. LDS Centro 
Valdybos pirm. kun. Jonas 
švagždyš prieš paveikslų 
rodymą pasakė gražią kal
bą apie darbininkų reika
lus. Jis ragino darbininkus 
jungtis į LDS organizaci
ją. Po prakalbos A. Pel- 
džius rodė judamus pa
veikslus, kuriais publika 
buvo pilnai patenkinta.

Žmonių buvo pilna salė. 
Mat, LDS 2 kp. buvo iš an
ksto išplatinus tikietų. 
“Darbininkas” yra dėkin
gas klebonui už suteiktą 
dykai salę ir publikai už 
gausų atsilankymą į pa
rengimą. Krapas.

navedžiai labai maloniai 
su visais svečiais apsėjo 
ir visus vaišino. Vakare, 
apdalinę svečius ir vieš
nias vestuvių tortu, išva
žiavo į New Yorką ir to
liau praleisti taip vadina
mą ‘medaus mėnesį’. Prieš 
išvažiuo s i a n t jaunave
džiams, vestuvių dalyviai 
išreiškė pp. Kūdirkams 
padėką už vaišes, o jauna
vedžiams linkėjo laimingo 
ir gražaus sugyvenimo, 
sukurti gražią lietuvišką- 
katalikišką šeimynėlę.

Bankiete Dalyvavęs.

Sekmadienį, spalių 13 d. 
įvyko mažojo parapijos 
choro vakaras. Ta proga 
prisiminti ir Vilniaus už
grobimo diena.

Kleb. kun. S. P. Kneižis 
pasakė kalbą, pažymėda
mas Vilniaus reikšmę Lie
tuvai. Priminė ir karą Ita
lijos su Ethiopija ir bend
rai Europos ruošimąsi 
naujam karui. Pažymėjo, 
kad kilus karui Lietuvai 
yra rimtas pavojus netek
ti nepriklausomybės. Jis

LOWELL, MASS,

d., per pirmąsias mišias/; 
Stengkitės visos prieiti* 1 
nes yra daug atlaidų kada I 
visos eina bendrai. ' J

Marijos Vaikeliai turės į 
savo metinį pasilinksmini
mą spalių 27 d., vakare < 
bažnytinėje svetainėje.;

Bus ‘Halloween - Party*., 
Bus gardžių valgių, geri? 
mų ir žaislų. Taipgi bus 
dalinamos dovanos. Kiek* 
vienas narys ir narė turės 
kaip nors parodyti savę 
talentus, šokdami, dainuo
dami arba taip kokiu” nors 
būdu turės pasirodyti. Ne
pamirškite visi Marijos 
Vaikeliai spalių 27 d. bus 
jūsų “Halloween - Party”.

Moterystės Sakramentą, 
priims p. Ona Petkevičių*: 
te ir Petras Kasparavičius.’ 
Jungtuvės įvyks 9.00 vai. 
ryte mūsų par. bažnyčioje. 
Visi parapijiečiai linki 
jiem laimingo gyvenimo ir. 
ilgiausių metų. Ir aš taipo
gi linkiu jum “Ilgiausių

■ metų ir geriausių pasek- 
i mių”.
f Kas yra su mūsų choru? 

Choristai ir choristės, ū* 
kininkai tuoj turės savo 
langą, o kur jūsų? Kiek 
laiko atgal buvo girdėtų 
kad jūs ir norėjote įtaisy
ti naują langą? Kas yra, 
ar pamiršote kaip rengti 
šokius, whist parties, pen- 
ny - sales, bingo - parties/ 
arba bunco - parties? Jūs 
visi jauni, turėtumėte pa
rodyti seniams, kad jūs tu
rite daugiau veiklumo ne
gu jie. Gaila, reikia prisL 
pažinti, kad seniai daugiau 
veįkia, negu jaunimas.

Žodis Nashua’s mergi
noms. Merginos saugokite 
savo parapijos vaikinus,’ 
nes, kaip matyt, daug at
važiuoja pas Lowell’io 
merginas. Vilkas.

GIEVELAND, ORIO
AMŽINOJO ROŽ. DRAU
GIJOS 15 METŲ SUKAK

TUVIŲ BANKIETAS

Ūkininkų metinė vaka
rienė, kuri įvyko spalių 6 
d. davė gryno pelno para
pijai arti šimtą dolerių. Ū- 
kininkai norėjo padaryti 
šimtą dolerių per tą vaka
rienę, kad galėtų įtaisyti 
naują, langą bažnyčioje. 
Kadangi biskį trūksta, tai 
ūkininkai pardavinėja ti- 
kietus dėl naujo “Radio 
Victrola” sykiu. Taigi pa
rapijiečiai padėkite ūki
ninkams, kad jie galėtų 
greičiau surinkti visus pi
nigus dėl naujo lango.

“Penny-sale”, kuris įvy
ko spalių 18 d., bažnytinė
je salėje, pelno parapijai 
davė apie $25.00. “Penny- 
sale” buvo Apaštalystės 
Maldos draugijos.

Visos narės gražiai pasi
darbavo.

Spalių 20 d., bažnytinėje 
svetainėje įvyko antra pa
skaita, kurią kleb. kun. 
Strakąuskas skaitė. Pa
skaita buvo iliustruota pa
veikslais. Parapijiečiai 
gausiai sueikite klausyti 
paskaitų, Jokios įžangos 
nereikia mokėti. Kuodau- 
giau Žmonių tuo didesnė 
nauda iŠ paskaitų.

Gyvoji) Rožančiaus drau
gystės nares eis bendrai 
priimti komuniją spalių 27

Bankietui užsibaigus — 
Šokiai ir Kortavimas. Sek
madienį, spalių 27 d. įvyks 
bankietas. Įžanga 50c. 
Pradžia 6 vai. vak.

Rengimo Komisija
Tinginystė —. jauno žmo

gaus kapai. M. SiguriiJ*

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI. 
Ofisas: SANBORN BLOOK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados.

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - SLIPIŲ
Vyrams Lietuviu išdirbtus .

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir Sventadientata '

1152 Washington Si,
Jforwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRAB0RIU8
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių jatalfa:

124 Am«8 St, Brocktdn, Man.
. Gyvenimo vieta:

25 EnUrprba St, Bruktea
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Kristus Karalius
Kristaus Karaliaus idėja nebenauja. Dar savo 

kančios metu, Pilotui paklausus: “tai tu Karalius?”— 
Kristus neužginčyjo ir atsakė: “tu pasakei”, bet tuoj 
pridūrė: “mano karalystė ne iš šio pasaulio”. Atrody
tų, kad Kristus atsižadėjo šio pasaulio karalystės ir 
valdovams paliko teisę vaidytis kaip tinkami. Politi
niu ir ekonominiu atžvilgiu — taip, doroviniu — ne. Į 
politinę valstybių santvarką Kristus nesikiša, bet 
labai uoliai rūpinasi moraline žmonių būkle, nes Jo pa
siuntinybės tikslas — plėsti gerą ir paneigti blogą. 
Kristus-Dievas iš esmės nepakenčia blogų darbų ir

' myli ir užgiria gerus. Už blogą Jis baudžia, už gerą 
^gausiai atlygina. Ar pasauliui tas tinka, ar netinka, 

Kristus yra jo kūrėjas, valdovas ir Karalius. Jo nuos
prendis gali būti neskubus, bet paskutinė apyskaita 
priklauso Jam. Jis tik viens tinkamai išspręs visų 

_Jmonių darbų vertingumą, pradedant nuo žemiausių 
prasčiokėlių ir baigiant karaliais, prezidentais ar dik- 
tatoriais. Tuo būdu Kristus yra Karalius ir Valdovas 

J pilnoj to žodžio prasmėj.
v Bet kaip gi žiūri pasaulio valdovai į Kristaus ka

ralystę? Apskritai imant, labai neprietelingai. Hero- 
L; das buvo pirmas Kristaus Karaliaus priešas. Del ne-
■ R pamatuotos baimės, kad Kristus-kūdikėlis pavetž nuo 

. jo karalystę, Herodas nužudė kelis tūkstančius nekal- 
i<’ tų vaikelių, manydamas, kad Kristus bus viens iš jų.

Berodo pavyzdį didesniam ar mažesniam laipsny sekė
■ ir tebeseka daugelis pasaulio valdovų — karalių, dik- 
į tatorių, prezidentų. Aš sakau — daugelis, nes toli-gra-

žu ne visi. Yra buvę ir tebėra gerų valdovų, kurie 
p- kaip tik džiaugiasi beturėdami Kristų Karalių savo 
į R Žmonių širdyse, nes Jo viešpatavimas kaip tik atneša 
į taikos ir ramybės valstybių gyvenime. Bet dauguma 
r- pasaulio valdovų neigiamai atsineša į Kristaus kara- 
b. lystę. Vieni Jį pašiepia, kiti tiesiog persekioja. Bet, 

nežiūrint to visko, Kristaus galybė neužginčyjama net 
[ Šioj žemėj. Daug karalių su ginklu rankose buvo šokę 
f nugriauti Kristaus karalystę, kuri, tiksliausiai pasa- 
Į . kiusr yra Jo Bažnyčia, bet vieton ją nugriauti, patys 

< sugriuvo. Kristaus karalystė tai kertinis akmuo, Į ku- 
[ rį jau neviens Jo priešas susikūlė.

“Ir dabar, karaliai, supraskite, mokykitės, kurie 
p teisiate žemę” — pasakė Psalmistas. Iš tiesų, nevie- 
h nam valdovui būtų naudinga arčiau pažinti Kristų Ka
ry ralių ir su Juo geruoju gyventi. K.
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A.A. K. ČIURLIONIS

gLietuvos Genijus ir Dvasios 
Milžinas - Konst Čiurlionis
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Tautybe be Kalbos?

įč-

£ t

Tautybė be kalbos — tai kūnas be galvos, kitais 
į žodžiais — lavonas. To nereikia nė įrodinėti, lygiai 
t kaip nereikia įrodinėti tos aksiomos, kad du ir du y- 
| ra keturi, ar tos, kad — aš galvoju, taigi esu gyvas. 
Į Tolygiai kalbant, išeina taip: aš kalbu lietuviškai, tai- 

gi esu lietuvis, nekalbu — tai lietuvis ne esu. Sveika 
logika kitos išeities neturi, žinoma, galima labai silp
nai kalbėti lietuviškai ir vis dėlto būti lietuviu. Tas 
suprantama. Bet kaip galima vadinti lietuviu visai ne
kalbantį lietuviškai — to tai jau aš nesuprantu. Jei 
toks žmogus užsispiria vadintis lietuviu ir įsižeidžia, 
kad mes jį išskiriam iš savo tarpo, — tuomet, ką be
darysi, tenka pagerbti jo geri norai ir užvardinti jį 
busimuoju lietuviu ar kandidatu į lietuvius, tuo, žino
ma, supratimu, kad jis kada nors išmoks lietuviškai. 
Bet kad jį, nemokantį lietuvių kalbos ir dar gi neno
rintį jos išmokti, vadintume tikru lietuviu, tai jau nu- 
sidėtume prieš logiką.

Tos visos pasakos apie lietuvišką dvasią be lietu
vių kalbos, tai tik gryna sofistika, tušti sakiniai.

Kaip vanduo, kad neišsisemtų, reikalingas kokio
• didelio baseino — upės, ežero, ar šaltinio, taip ir tau- 
; tinę dvasia, kad ne užgestų, privalo turėti didelį maiš
yto sandėlį. Tas maistas tai tautos turtas: liaudies ir 
šviesuomenės kūryba. Liaudies kūriniai — tautosa
ka — susidaro iš pasakų, mįslių, dainų, padavimų ir

* Lt. Paskui seka kultūrinė tautos kūryba: visos moks
lo sritys, meno kūriniai, literatūra, istorija ir t. t.

R Nemokant kalbos, nėra galimybės prie to visko priei- 
: ti, tuom pasinaudoti. Kalba tai raktas į tautinės dva- 

šios iždą. Dabar paimkime Amerikos lietuvių jauni- 
mą, kurs lietuvių kalbos nepažįsta ir nenori pažinti. 
Koki jo šansai įsigyti tos tautinės dvasios, kurią jis 

pakosi išlaikysiąs be lietuvių kalbos? Jis šansų kaip ir 
‘ neturi. Tėvai, iš Lietuvos ateiviai, dar gal kiek įkvėpė 
tos dvasios savo vaikams. Gal sudainavo kokią daine
lę, pasekė kokią pasaką, šį tą nupasakojo iš Lietuvos 

R gyvenimo. Bet koki tai silpni veiksniai tautos dvasiai 
palaikyti! Vaikas, nežinąs lietuvių kalbos ir neturįs 

t galimybės susipažinti su tikrąja tautos kūryba, greit 
tį viską užmirš, ir skysti Lietuvos vaizdeliai, pasemti 

• iŠ tėvų pasakų, veikiai išdils jo mintyje. Ir, tėvams iš
mirus, numirs ir “tautinė” vaikų dvasia...
įf Taigi tenka tik pakartoti, kad tautybė be kalbos 
tai — kūnas be galvos. Skaudus tai faktas, bet fak
tas: įietųvis be kalbos, — jau nebelietuvis. K.

Laiškas Redakcijai
VĖJELIS IR KAP. JURGĖLA

* Rugsėjo 16 dieną visa vių visuomenės narys. Jis 
Lietuva minėjo savo geni-1 ’ ............................
jų ir dvasios milžiną Mi
kalojų - Konstantiną Čiur
lionį. Tą dieną, suėjo lygiai 
60 metų nuo jo gimimo.! 
Jis gimė 1975 metais, Dai
navos krašte, Varėnos 
miestelyje, neturtingo var- 
goninko šeimoje. Jo tėvas, 
Mykalojų pramokęs rašto 
ir skaitymo, apie aukštes
nius, sūnaus mokslus nė 
negalvojo, nes neturėjo lė
šų. Tačiau dar gana anksti 
jaunasis Čiurlionis linko į 
meną. Juo susidomėjo dr. 
Markevičius, kuris Myka
lojų pradėjo mokyti muzi
kos. Čia ir pasireiškė jo 
nepaprasti gabumai. Dėl 
to dr. Markevičius jį re
komendavo kun. M. Ogins
kiui, kuris 14 metų Myka
lojų pasiėmė pas save į 
Plungę. Ketverius metus 
jis grojo kunigaikščio rū
mų orkestre.

M. Oginskis, pažinęs ir į- 
sitikinęs neabejotinais M. 
Čiurlionio gabumais, leido 
jį mokytis į Varšuvos kon
servatoriją, kurią 1900 m. 
Mikalojus ir baigė. Čia 

! besimokydamas, jis para
šė pirmą savo muzikalinę 
poemą: “Miškas” ir dvi 
harmonizacijas “Polonez” 
ir “Fuga”. Šie jo kūriniai 
visur turėjo didelio pasise
kimo ir už juos M. K. 
Čiurlionis gavo premiją. 
Tai paskatino kunigaikštį 
Oginskį dar daugiau pade-; 
ti pasireiškusiam genijui.

1901 metais Čiurlionis 
. pradėjo studijuoti Leipci- 
. ge pas geriausią muzikos 

teorijos profesorių. Tačiau

daug prisidėjo steigiant ; 
Lietuvių Dailės Draugiją į 
ir rengiant pirmąsias lie- i 
tuvių meno parodas. Be j 
to, harmonizavo dainas, ; 
organizavo lietuviškus cho ; 
rus ir tt. Vasaromis važi- i 
nėdavo po Lietuvą, paišy
davo kryžius ir rinkdavo 
sau reikalingą dailės me
džiagą. Pasakoja, kad kur
damas savo paveikslus, jis 
dažnai tamsiame kamba
ryje prie drobės su teptu
ku rankose išstovėdavo 
daugelį valandų, Visai pa
miršdamas valgį ir poilsį. 
Toks dvasinis įtempimas, 
savo vaizduotės sukaupi
mas, priartino katastrofą, 
kuri jau buvo nujaučiama: 
jis apsirgo proto liga. Ku
rį laiką dar gydėsi Drus
kininkuose, bet tai nieko 
nepadėjo. Daugiau kaip 
metus prisikankinęs ties 
Varšuva proto ligų sana
torijoje, mūsų genijus mi
rė 1911 m. kovo mėn. 31 d. 
Palaidotas Vilniuje, Rasų 
kapinėse. Atsiskyrė su re
gimu pasauliu, nes jis vi
są gyvenimą Čiurlioniui 

. buvo perankštas ir per 
> žiaurus. Toks jau visų ge

nijų likimas...
M. Čiurlionis buvo triša

kis kūrėjas: dailininkas, 
kompozitorius ir poetas. 
Žinomiausias jis kaip ta
pytojas, nes ši jo kūrybos 
šaka yra gausingiausia. 
Jo tapybos kūrinių negali
ma išaiškinti ir atpasako
ti. Juos reikia pačiam su
prasti, matyti ir jausti, į- 
sigylinti į tą dvasios paki
limo pasaulį, kuriame

Cambridgę, Mass. 
Spalių 23, 1935.

GERBIAMAS RBtAKTORIAU:—
- jptąšku patrinti “Darbininke” šį mano į- 

vertiriimo ii* padėkos žodelį muzikui R. Juškai 
it visam “Darbiriihko” Radio Chorui už sutei
kimą mumslatiąi gražaus koncerto spalių 20, 
parapijos salėje. Dainos buvo rinktines, įvairios 
ir malonios. Jų pateikimas publikai buvo labai 
vykęs Ir girtinai Gausiais aplodismentais tą į- 
rodė publika,

Kompleihentuojant abelnai visų dainų iš
pildymą, negaliu apleisti vieno, kurs ypač ar
tistiškai pasižymėjo dainuodamas iš operos 
Faust’o ariją. Jis tą dieną taip puikiai išpildė, 
kaip, kad Metropolitan Operos dainius. Tuomi 
operos dainium buvo muzikas Rapolas Juška. 
Čion jis parodė savo tvirto gerai lavinto balso 
nepaprastą grožį.

. “Darbininko” Radio choro šeštadieniais po 
piet klausantis oro bangomis leidžiamų koncer
tų nevisuomet buvo galima jais gėrėtis bei ne- 
visomis dainomis. Kai kada ir kaikurios labai 
nevykusiai skambėjo. Bet klausantis ir'matant 
dainuojant visai kas kita. Čia kaip solistai, taip 
choras pilnai parodė savo talentus. Matydamas 
ir girdėdamas tikrai gauni pilną dainos ir mu
zikos meno pasitenkinimą. Virš minėtas choras 
ir solistai visų atsilankiusių į šį koncertą muzi
kos gyslelę palietė ir pilniausiai ją patenkino.

Šia proga sveikinu “Darbininko” Radio cho
rą su jp vadu p. Rapolu Juška. Linkiu aplanky
ti visas lietuvių kolonijas teikdami tokius gra
žius koncertus. Linksminkite visus lietuvius sa
vo dainelėmis ir oro bangomis. Lai jums visiems 
Dievas padeda ir laimina.

Reikšdamas Jums padėkos ir pagarbos žo
dį, lieku,

Kun. Pr. J. Juškaitis,
Klebonas.

Iš Mūsų Veikimo Centro
FEDERACIJOS KON

GRESO PROTOKOLAS
(Tęsinys).

Antras posėdis
Kongreso vedėjas dr. A. 

Rakauskas atidaro antrąjį 
posėdį’ 2:40 vai. Prasideda 
sveikinimai telegramomis, 
laiškais ir žodžiu.

Sveikinimų komisijos na
rys kun. Dr. Martusevl 
čius praneša, jog yra pa
gaminta sveikinimai tele
gramomis: kardinolui D. 
Dougherty, Philadelphijoj, 
Šv. Tėvo atstovui arkivys
kupui A. Ciccognani Wa- 
shingtone, D. C. ir arki
vyskupui Skvireckui Lie. 
tuvoje. Kongresas vienbal-

kun. JM. Oginskio mirtis Čiurlionis gyveno. Jo kūri-

i
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■ Jeigu matai, kad yra proga — nebausk ’nė minu
tes; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; 
įada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai. Napoleonas.

suardė visus jo planus, jis 
turėjo nutraukti mokslą.

M. K. Čiurlionis tapyti 
pradėjo turėdamas 30 me
tų amžiaus: Iš pradžių jis 
piešdavo tik atvirutes sa
vo pažįstamiems. . Kurį lai
ką buvo mokytoju dvejose 
paišybos mokyklose. Ta
čiau metęs šį darbą, pra
dėjo savarankišką meno 
gyvenimą. Pirmieji jo ta
pybos kūriniai yra “Gi
rios”, “Muzika”, “Laidotu
vės” ir “Tvanas”. Tai bu
vo drąsūs užsimojimai.

1907 metais. Čiurlionis 
apsigyveno Vilniuje, ku
riame buvo aktyvus lietu-

niai yra dvasingi ir nus
tingi. Juose vaizduojami 
kažin koki tolimi, nematy
ti pasauliai, kurie šviečia 
išminties spinduliais. Vi
suose savo tapybos kūri
niuose Čįuriibnįs spren
džia sunkiai suprantamas, 
amžinas problemas. Juo il
giau mes stovime prie jo 
paveikslų, juo aiškesnė 
mums darosi jų mintis, 
prieš mus atsiveria tos kū
rėjo paslaptys^ kuriu pri
puolamai negalima paste
bėti.

Žymiausi jo kūriniai y- 
ra:“Rex”, “Žalčių sona
tos”, Chaosas”, “Saulių so-

natos” ir kiti. Šiė jo kūri
niai nežino jokios mokyk
los, nes jis savarankiškas, 
pats savo meno mokyklą 
ir jos pasaulį sukūręs.

Čiurlionis, kaipo muzi
kas, dar ir dabar neįver
tintas, nes jo didieji kūri
niai ligšiol net muzikams 
nežinomi. Tik St. Šimkūs 
jo “Jūrą” paruošė simfo
niniam koncertui. Šimkus 
sako, kad mes dar neturi
me orkestros, kuris pajėg
tų tą didįjį muzikos kūrinį 
išpildyti. Taigi, Čiurlionis 
ir muzikoje buvo nemen- 
kesnis genijus, kaip tapy
boje. Poezijoje jis mažiau
siai žinomas, nes čia iš tie
sų jo palikimas negausus.

Liūdnas, vargingas ir 
tragįngas buvo šio geni
jaus gyvenimas ir mirtis. 
Panašus buvo ir jo kūri
nių likimas. Jie buvo iš
blaškyti, išmėtyti, o dau
gelis žuvo svetimų žmonių 
rankose. Dabar dauguma 
Čiurlionio tapybos kūrinių 
jau surinkta ir jie sudėti 
didžiojo kūrėjo —- čiuriio-

Keletą savaičių atgal pas 
mane į kleboniją apie 7 
vai. vakare atvažiavo žur
nalistas Vėjelis ir kap. 
Jurgėla; . jiedu pareiškė, 
kad renka žymių žmonių 
fotografijas ir jų parašus; 
tas fotografijas įklijuosią 
į albumą; tą albumą iškil
mingai padėsią į Vytauto 
Didžiojo muziejaus archy
vus.

Aš paklausiau: “Ar turi
te Lietuvos'Valdžios, bei 
centralinių organiazcijų į- 
galiojimą?” Jie man pa
reiškė: “Valdžios įgalioji
mo formalaus neturime, 
bet aukšti valdžioje asme
nys tą dalyką remia ir jie 
suteikė savo fotografijas”. 
Po to jie parodė’man pre
zidento Smetonos, ministe- 
rių, Vyskupų ir tt. foto
grafijas; be to jie girėsi 
gavę Latvijos ir Estijos 
žymių žmonių fotografijas 
ir parašus. Po to aš pareiš
kiau:

“Neesu taip svarbus ir 
žymus asmuo, kad mano 
fotografiją reiktų dėti į 
muziejaus archyvą”. Jiedu 
mėgino įrodinėti apie ma
no fotografijos svarbą ir 
tt. Toliau paklausiau:

“Kas Tamstų tą darbą 
finansuoja?” Jie man pa
reiškė:. “Kiekvienas, kuris 
suteikia savo fotografiją 
duoda auką $10.00 arba 
bent $5.00”.

Jiedu prašė manęs, kad 
parūpinčiau jiems nakvy
nę pas parapijonus; atsi
sakiau tai padaryti ir nu
rodžiau porą hotelių. Jie
du atsisakė eiti į hotelius, 
nes negalį užsimokėti. To
kioms aplinkybėms susida
rius buvau priverstas tuos 
neprašytus svečius ir dar 
nepažįstamus pernakvinti 
klebonijoje. Pernakvoję ir 
paviešėję, kitą dieną atsi
sveikinant, kap. Jurgėla 
dar paprašė $5.00 ant gazo 
savo fordukui; tos aukos

' jiems nedaviau.
Žurnalistas Vėjelis pali

ko savo vizitinę kortelę ir 
• prašė pasiųsti mano foto- 
igrafiją į Lietuvos General- 
I Konsulatą New Yorke.

Lietuvos valdžia nepri
valėtų leisti į Ameriką pa
našių tipų, kurie asmeniš
kais sumetimais važinėja 
po kolonijas ir išnaudoja 
žmones. Jei jie nėra Lietu
vos valdžios siųsti, tai ko
dėl jie išnaudoja Lietuvos 
Generalinį konsulatą, su
darydami ten savo centrą?

Amerikos lietuvių visuo
menė turėtų reaguoti prieš 
tokius asmenis, kurie vėjo 
pučiami trankosi po Ame
riką.

Kun. J. B. Končius,
Į Mt. Carmel, Pa.

šiai užgyrė šiuos sveikini
mus.

žodžiu sveikina kongre
są J. E. vysk. T. Matulio
nis Lietuvos K. V. C. var
du ir plačiai apibudina sė
kmingą katalikų veikimą 
(akciją )s išvardindamas 
būdus ir priemones, kaip 
to galima atsiekti. Pirmas 
įrankis tam yra dažnas ė- 
jimas prie šv. Sakramen
tų. Antras — tai katalikiš
kos organizacijos ne tik 
suaugusiųjų, bet jaunimo 
ypatingai. Čia J. E. išdės
tė, kaip jaunimas Lietuvo
je yra suorganizuotas į 
katalikiškas jaunimo or- Į 
ganizacijas, k. a. pavasari
ninkų, ateitininkų, ange
laičių ir k., ir kaip sėkmin
gai tos organizacijos vei
kia. Amerikoje mes irgi 
turime daug katalikiški] 
organizacijų, kurios yra y- 
patinga atspara bedievy
bei ir todėl visi katalikai 
turėtų prie jų priklausyti.

Katalikų spauda lošia ir- , 
gi labai svarbią rolę kata-i 
likų gyvenime ir pats šv. . 
Tėvas ragina mus katali- ; 
kus skaityti ir remti tik 
savus katalikiškus laikraš
čius. Katalikiškos mokyk
los yra irgi dideliu įran- 
kiu katalikų veikimui. Tai- 

r gi mes katalikai privalome! 
, leisti savo vaikučius į ka-1 
. talikiškas mokyklas, o y J 
, patingai į savąsias lietu-'
• viškas kat. mokyklas, kur
• jaunuoliai yra auklėjami
• būti gerais katalikais ir, , -

! susipažinti su savo pašau-

VIENUOLINE LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau

„ > — Čiurlio
nio — vardb galerijoje, 
Kaune.

lietuviais.
Baigdamas savo kalbą, 

J E. vysk. T. Matulionis 
pareiškė širdingą padėką 
Federacijai už jo pakvieti
mą į Jungtines Valstybes, 
nes kitaip abejoja, ar būty 
galėjęs atvykti.

(Busdahgiau)

kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.
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STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS

Puikiausi 
Paveikslai už 

žemiausių

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

“ Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus” 

pas

GEORGE’S FLOWER
SHOP 

30 Trumbull St* 
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio”.

Tel. 3-5710

GKEENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite I Taipgi, parduodame RA- 
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS. ..
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass."; ,

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENWOOD ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sią kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936.

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

Dial 6-1944

POPE OPTICAL GO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių,

397 Main St.» Worcester, Mass.

4 WORCESTERIO ŽODIS |
AUŠROS VARTŲ PARAP.

LDS. ŠEIMINĖS 
PRAMOGOS

Spalių'8 ir 9 dd., Aušros 
Vartų parapijoj, įvyko L.' 
L.S. 2O-tas Seimas. Pirmą 
vakarą įvyko koncertas ir 
prakalbos. Koncerto prog
ramą išpildė jaunameęių 
choras ir solistės, vado
vaujant p. J. Balsiui. Kal
bas pasakė kun. P. Luns- 
kis, Eržvilko (Lietuva) 
parapijos vikaras, kuris 
dabar lanko lietuvių kolo
nijas Amerikoje ir A. F. 
Kneižys, “Darbininko” Re
daktorius. ■ .

Tą vakarą tikėtasi su
laukti LDS. įsteigėjo ir __ d_______ ____
Garbės Nario, Kan. Prof, parapija ir jos LDŠ kuopa 
F. Kemėšio, bet garbinga- ir visos katalikiškos drau- 
sis svečias suvėlavo. At
vyko pasibaigus vakaro 
programai.

Bet žmonės vakarėlio 
programa buvo patenkinti.

Antrą vakarą, spalių 9 
d. įvyko Aušros Vartų pa
rapijos 10 metų sukaktu
vėms paminėti ir kartu L. 
D.S. atstovus pagerbti ne
paprastai šauni vakarienė. 
Toaątmastęrių buvo pats 
tos parapijos šeimininkas 
kun. K. Vasys.

Prie garbės stalo sėdėjo 
Kan. Prof. F. Kemėšis, 

Švagždys, Kun.
miesto mayoro 

Mr. Donahue, 
Vaškas, MIC., 

Vosylius, MIC.,

viends nesitikėjo. Užtat į 
visi atstovai labai džiau-| 
gesi, kad turėjo daug ma
lonumo Kun. K. Vasio pa
rapijoje.

Seimo metu pietus ir va
karienę atstovams paga
mino šaunios Šeimininkės 
svetainėje. Pirmos dienos į 
pietų metu atstovai pasa
kė nuoširdžių kalbų. Visi 
dėkojo aušriečiams už vai
šingumą ir linkėjo greitu 
laiku užbaigti bažnytėlę,! 
kuri stovi ant Gedimino 
kalno ir yra papuošalu 
Naujoje Anglijoje.

Labai daug laiko ir dar
bo aukojo LDS. 108 kuo
pos nariai, vadovaujant p, 
J. Glavickui.

Tegyvuoja Aušros Vartų

gijos su jos garbingu va
du, Kun. K. Vašiu prieša
kyje.

NUOŠIRDI PADĖKA

ŠV, KAZIMIERO PAft-JA
ŠAUNI ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS VAKARIENĖ

INATIONAL BOTTLING0
COMPANY

f Lozoraičiai — Savininkai
f Išdirbame perus minkštus pė-
| rimus.. Geriausias patamavi-
I mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel, 3-6525

i 495 Millbury St,
I WORCESTER, MASS.
a< 3

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bučinskas, 
Savininkas

• Mes visuomet užlaikome švie
žių tavorą. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Kun. J.
Struckus, 
atstovas 
Kun. J. 
Kun. J.
adv. A. Mileris, Kun. K. 
Urbonavičius, adv. P. Bub- 
lys, Kun. J. Bakanas, Kun. 
J. Bružikas, S. J., ir šeimi
ninkas Kun. K. Vasys.

Vakarienės programa 
susidėjo iš kalbų, dainų ir 
muzikos.

Dainavo Aušros Vartų 
parapijos choras, solistės, 
vadovaujant p. varg. J. 
Balsiui. Pažymėtina, kad 
keturias liaudies daineles 
sudainavo visi vakarienės 
dalyviai, vadovaujant cho
rui. Tas sudarė labai link
smą nuotaiką,

Bendrai vakarienė buvo 
karališka. Šaunios tos pa
rapijos šeimininkės labai 
nuoširdžiai vaišino sve
čius, o jaunos panelės ma
loniai patarnavo prie sta
lų.

LDS. Seimas praėjo pa
kilusioje nuotaikoje, nes 
Kleb. Kun. K. Vasys savo 
dideliu nuoširdumu uždegė 
visus savo parapijiečius.

Seimo dalyviai neturėjo 
jokio vargo nei nemalonu
mo su nakvynėmis. Visur 
lietuviškas nuoširdumas, 
vaišingumas. Parapijiečiaj 
labai noriai visus atstovus 
pasikvietė pas save nak
vynėn ir neėmė nei nuo 
vieno jokio atlyginimo, 
Tokio nuoširdumo gal ne

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. WORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367

Aušros Vartų parapijos ' 
klebonas kun. K. Vasys ir 
parapijos vakarienės ren
gimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalyviams : 
ir aukotojams parapijos ■ 
vakarienei; kuri įvyko 
spalių 9 dieną, 1935 m. -

Pirmiausiai mūsų priete- 
liams ūkininkams, kurie 
kasmet nesigaili savo au
kų. ■ >5 ? j s * j *. ■ *■

Jakštys, Kazys Jonaitis, 
Rugieniai, Lileikis J., Ur
bonai, Stelmokas B., Stel
mokas Antanas, Ulydai, 
Valatkai, Mačiulienė, Lu- 
košius J., Čižauskai, Le
kas, Tamkus, Mekelkiai, 
Donaičiai Jurevičiai, Stel
mokas Juozas, Užpalis A- 
leks, Stulgaitis Juozas, 
Tamkai, Dunaičiai.

(Hardwick, So Barre ir 
toje apylinkėje).

Pečiuliai, Šimoniai, Kaz. 
Zabliauskas, Butkai, Dibi- 
nskai, Masaitis, Nedvec
kas Feliksas, Degučiai, 
Butkevičiai J., Kaspučiai, 
Kavolius, Kamaičiai, Na
vickai, Paltanavičiai, Pau- 
lionis, Mrs. J. Green, šiš- 
kai, Sipliauskai, Vasiliaus
kai, Baris J., Matulioniai, 
Matulevičiai, Highland P., 
Giedraitis J., Nevuliai 
(Oxford), Akstinai, Kosu- 
lis, Auginčiai, Gruzdžiai, 

, Čiūnys, Grendai, Kerba- 
! liai.
į Mūsų Biznieriai rėmėjai: 

Savickas Jurgis, B. & K.
( Market, Struckus Jonas, 
, Metrikas Vinc., Bačinskas 
, Jonas, Glayickas Juozas, 
’ Mažeika St., Pigaga Ignas, 

Dvareckas Jonas, Ad. Ku
darauskas, Burokai, Na
tional Bottling Co.

Rožė Simonienė, M. Šva- 
rienė, Grigienė, Čerkienė, 
Morkūnienė, Bačinskiene 
Ėlzb., Kotinienė Morta, 
Mikalauskienė, ' Moščiro- 
kienė, Wilban Bottling Co., 
Essex Pocking Co., Vaške* 
levičienė, Žemaitaįtienė, 
Nedveckienė A., Bobinie- 
nė, A.; Zakarienė, Ėmil.; 
O. Mikolaitienė, A, Kasė- 
tienė, Vaitkevičius Kazys, 
p. Ąlikauskieriė, Nevar- 
dauskienė, Baublienė, Aik-

PONIA URŠULE DAUKANTIENĖ (JOKUBAITĖ)

O:

■ į^^/'

Spalių 16 dieną, šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
(Worcester, Mass.) bažnyčioje, 9 vai. ryte p-lė Uršu
lė Jokubaitė susituokė su Kazimieru- Daukantu iš 
Gardner, Mass. Liudininkais buvo jaunojo brolis, Bro
nius Daukantas ir p; Bronislava Sidabriūtė.

P-lė Jokubaitė yra viena iš pirmųjų Darbininko 
bendradarbių. Ji buvo pirmoji Moterų Sąjungos orga* 
iio “Moterų Dirvos” redaktorė. Tai gabi rašytoja. Paį* 
štaraisiais laikais p. Jokubaitė (Daukantienė) daug 
darbuojasi Moterų Sąjungoje. Ji yra Moterų Sąjungos 
Centro Literatinės Komisijos narė ir apskričio* rąštiį 
kinkė. ' • į

Spalių 17 d. ponai Daukantai, vykdami į Baltuo
sius kalnus praleisti taip vadinamą “medaus mėnesį”, 
lankėsi “Darbininko” Redakcijoj.

Pp. K? ir tt Daukantam linkime linksmo ir lai
mingo gyvenimo.

šnorienė, Čirienė, Dirsienė, 
Emil.; Debelkienė, Džiau- 
gienė, Gudukienė, Karpa- 
vičienė, Kubartavičienė, 
Kirmelienė, Kučimienė, 
Puodžiuvienė, Pilipavičie
nė, Serpickienė, Saurusai- 
tienė, Vilkienė, Valentuke- 
vičienė, Skumarokienė M.

Taipgi padėka priklauso 
visiems tikietų platinto
jams ir visiems pasidar
bavusiems, kurių vardų 
neteko sugauti ir gražiam 
būriui publikos, kurie at
silankė. Rap.

das-, Nedveckas J., Kuosu- 
lis Petras, Svikla Vladas, 
Masčinskas J., Pigaga Ig
nas, Kudarauskas J., Ta
mošaitienė Teklė, Onuša 
Juoz.

Šeimininkės ir Pagelbi- 
ninkės laike LDS. Seimo 
ir parap. met. vakarienės, 
spalių 8 ir 9-tą — Anelė 
Nedzveckaitė, Julė Aikš- 
norienė, Ona Gudokienė, 
Monika Čirienė, Monika 
Katinienė, Ona Zakarienė, 
Suzana Žemaitaįtienė, A- 
nusevičienė Anelė, Kaspa- 
riene Ona, Emilija Volun- 
giute, Marijona Kubarta
vičienė, V. Šaulienė, Izio- 
kienė Eleonora, Morta 
Čerkienė, Vaškelevičienė 
Valerija, Kuzmickienė Pe
tronė, Skamarakienė Ma
rė, Kučinienė Domicėlė, 
Kirmilienė Marcelė, Gvaz- 
dauskienė Marė, Glavickas 
Juozas, Vaitkevičius Ka
zys, Tamulevičius Bernar-

TeL5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
Room 401 WORCESTER,
Slater Bldg. MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Hardinę St.
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

D. MAŽEIKA ir J. JONAITIS 
12 Vernon Si, Wprce8ter, Mms.

Antradienį, spalių 22 d., i 
7 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos metinė vakarie
nė. Tos taip didingos ir 
šaųpįos vakarienės toast- 
masteriu buvo pats para
pijos šeimininkas, kleb. 
kun, A. Petraitis.

Vakarienėje dalyvavo iš 
visos Naujosios Anglijos 
garbingų svečių, kaip tai: 
Kun. A. Bublys, MIČ. ir 
pfof. J. Pilipauskąš iš Ma- 
rianapolio Kolegijos; Kun. 
P. M. Juras, LDS. Vice
pirmininkas ir kun. Pau- 
liūkoriiš, MIC. iš Lawren- 
ce, Męn Donahue, Worces- 
terio miesto mayoro atsto
vas, kandidatas į konsul- 
manus, A. F. Kneižys, 
“Darbininko” Redaktorius 
iš Canton, Mass. ir .vieti
niai prof esi jpnalaj: * adv. 
K. Tamulionis -su žmona, 
adv. A. su .žmona, 
adv. P. Bublys;‘šų*, žųiona, 
Dr. Vaišnora <^su žmona, 
Dr. Žemaitis1 su*-Žmona, 
Pr. 'K. Žilius, kūil. S. Vem
brė, Vaistįnihkas -Sutkus 
ir toašmasteris kleb. kuri. 
A. Petraitis. Visi viršui 
pažymėti asmenys sėdėjo 
prie garbės stalo ir pasa
kė vakaro programai ati
tinkamas kalbas.

Kalbas paįvairino daine
lėmis ir muzika, vadovau
jant muzikui Juozui Že
maičiui, merginų - moterų 
chorai, solistai ir solistė, 
duetas, smuikininkė, ar- 
monistas ir orkestras.

Vakarienėje buvo apie 
400 žmonių. Visi buvo la
bai geroje nuotaikoje. Pa
žymėtina, kad vakarienė 
buvo be jokio svaiginan
čio gėrimėlio. Tai labai 
gažus pavyzdys. Už tai 
reikia pagirti rengėjas, 
Moterų - Merginų Socialio 
Klubo nares ir jų padėjė
jas. Svetainė buvo labai 
gražiai išpuošta ir primi
nė, anot kun. Vembrės, 
Lietuvą, kaip ūkininkai 
užbaigę laukų darbus, vai
šinasi ir dėkoja Aukščiau
siam už visas dovanas.

Pasibaigus programai, 
kleb. kun. A. Petraitis dė-

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS

Worcester To Webster Road 
Visokių Valgių, Užkandau ir 

Gėralų 
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmų 
“TRAFPIC LIGHT” kairėje

THE PEOPLE’S |

SAVINOS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas ; į-

450 Main Street, Worcester, Mass. !!
Skersai Gatvės Nuo City Hali

_____ .__

ko jo visiems ir visoms uM 
surengimą vakarienės, dį* 
lyviams už gausų atvyki* ‘ 
mą, programos dalyviams* 
aukotojams ir aukoto* 
joms, o ypatingai šeimi
ninkėms. Kleb. kun. Pef- 
raitis pažymėjo, kad eto*; 
bant vienybėje galima di
delius darbus padaryti. ŠV*: 
Kazimiero parapija turi' 
didelę ir gražią bažnyčią,1 
modernišką mokyklą, Se
serų namus, kleboniją. Vi*, 
sas parapijos , turtas šie-*; 
kiąs apie pusę milijono čia* 
lerių, o skolos turi tik apie 
$28,000.00. Vien mokyklos ’ 
užlaikymas parapijai kai
nuoja apie $6,000.00 kas
met. Tas parodo, kad pa* 
rapijiečiai yra duosnūs in 
vieningai remia parapiją.

Vakarienė užsibaigė ku
nigo Bubilo kalba ir mal
da. Visi skirstėsi į namus 
kupini gražiausių įspū
džių. Rap.

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
tųfejome ^rfeilmlus^u'Įietųviąis,

GHARRON’S
20 Trumbull St Worcestor, 

. Tel. 49480

ŠIRDPERŠOS
Mūsų “tavoriščiai” iš 

Norwood, Mass. parašė 
“tovariščio J. Mažeikos 
prakalbų ’ ir “Darbininko” 
Radio koncerto palygini“ 
mą. Parašė Brooklyno ‘to- 
variąčių’ gazietoje, kad 
Mažeikos prakalbos pavy
ko^ o “Darbininko” kon
certas finansiniai nepavy
ko. Bolševikai tose prakal
bose surinko su smulkio
mis $13.50, o “Darbiniu- 
ko”^1 Radio koncerte su 
smulkiomis surinkta $35.- 
15. Tepalygina Gerb. Skai
tytojai, nes finansai labai 
dąug pasako. Taip, taip p. 
p. “tovariščiai”, darbinin
kai parapijiečiai kitaip 
protauja, negu žmonęs iš 
“tovariščių” pastogės.

Bolševikai lietuvių ko
lonijose renka aukas dėl 
Lietuvos politinių kalinių. 
Surenka po keletą ir ke- 
lioliką dolerių kiekvienoje 
kolonijoje, kur tik “tova
riščiai” sugrįžę iš Lietuvos 
išdrožia “spyčius”. Iš “to
variščių” bolševikų rapor
tų, kuriuos jie skelbia savo 
gazietose, pasirodo, kad 
tos aukos eina Amerikos 
“tovariščių” šelpimui. Štai 
tik vienas iš daugelio įro
dymų: Haverhill, Mass. 
“tovariščio” Mažeikos pra
kalbose viso surinkta $14. 
00, o apmokėjus “tovariš
čių” išlaidas teliko $2.50, 
kaip patys “tovariščiai” 
rašo, “dėl Lietuvos politi
nių kalinių”. Vadinasi iŠ 
Haverhill “tovariščiai” iš
vežė $2.50, o kol pasieks 
Brooklyną, tai bus nema
žas defecitasr Taigi Lietu
vos politiniai kaliniai gali 
tikėtis iš surinktų aukų 
žero. Darbininkai, kurie 
duoda 
niams kaliniams težino, 
kad jie šelpia Brooklyno 
“politinius” ubagus.

Lietuvos politi-

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONI

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų vaikeliai butų paklus 
snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo* Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 
■maldų Rinkinėlis”* Jo® 
kaina tik 50c* Ją galite 
gauti, “Darbininkas”,36E 
W. Broadway, So. Boston 
Mass. ■



PHILAOELPHIA, Pi,

MOUNT CARMEL.PA
STUDENTAI

giškoj kalboj: Gheez ir la
bai daug kitų daiktų su 
paaiškinimais.

K. Vidikauskas.

[ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS |
KATALIKIŠKŲ MISIJŲ 

PARADA
; , Šeštadienį, 19-tą spalių 

į atlankiau katalikiškų mi
sijų paradą, įvykusią sve- 
tainėje “San Domingo K.

■ of C. Auditorium”. Del tos
P < parados, eksponatų — dai- 
į ktų išstatytų parodoje, tai 
f sunku trumpoje korespon- 
l dencijoje ką daug parašy-

PAREMKIME SESERIS
Pp. Vaškevičiai iŠ Det- 

roit, Mich. labai * nuošir
džiai remia Seseris Pran- 
ciškietes. Jie padovanojo 
Seserims namą, o šiomis 
dienomis pridėjo ir auto
mobilį. Seserų Rėmėjai

dintas Guffey Bill, kurį į rinkimuose kandidatų tar- 
senatą įnešė demokratas pe į žymesnes pavieto vie- 
senatorius iš Pennsylvani- tas yra vienas lenkas, lie
jos Guffey, kuris anglia-i tuvis ir italas!, ir kiti kata- 
kasiams yra labai naudin- ; likai. Visokių ateivių tar

pe yra stiprus judėjimas 
darbuotis ir balsuoti už dė- 

Imokratus. Lenkai, kad pa
remtų Malinowskį, Regis-

gas.
PENNSYLVANIJOS 

VALSTYBĖJE
Tą patį.galima pasakyti į~of wnis‘"laiko’susirin- 

apie demokratus ir Penn- Vįraus įr yra sudėję net 
sylvanijos valstybėje. ' orą tūkstančių dolerių, 

Jiems laimėjus rinkimus, ,kad jo kandidatūrą pa
buvo išleista daug naudin-, remtų Tą patį daro ir ita. 
gų įstatymų Harrisburg’e, j lai ir kiti Lietuviai, ant 
žmonių darbininkų ir ma- kiek man žinoma; Gutaus- 
žesniųjų biznierių naudai. 
Išleido daug įstatymų su
tvarkančių įvairius daly
kus liečiančius 
sius ir abelnai 
kus.

Respublikonų
tracija, prieš Roosevelt’ą, 
Amerikoj ir ypač Pennsyl- 
vanijoje, daug žmonėms 
pažadėdavo, bet nieko ne
duodavo. Eidavo kartu su 
kompanijomis, žmonėms 
taksas didindavo ir kom
panijoms nuleisdavo.

Respublikonai taipgi 
priešinosi pakaktinai pen-| 
,.. . . ~ \ 
kompens a c i j a i sužeis-1

Mūsų parapijoi eina auk- sumanė tomis dovanomis 
štus mokslus sekantieji padaryti daugiau pelno. 

į Išleido tikietus ir juos 
pardavinėja geraširdžiams; 
žmonėms. Taigi, kurie per
ka tikietus galės pasirink
ti namą arba automobilių. 

Dovanos bus paskirsty
tos lapkričio 24 d., 1935, 
Šy. Pranciškaus Sesenj 
Vienuolyne.

Tą dieną šv. Prahciškaus 
Vienuolyno Rėmėjai ren
gia card party. Kviečia vi
sus gausiai dalyvauti.

Raštininkė.

studentai:
S. Laurinaitis, Mt. St.

reikėtų prirašyti Mary’s Seminarijoj, Md.; 
^didelę knygą. Parodos eks- lA- Sandys, Tėvų Marijonų 
L*, ponatai miniatūroje tie-! Seminari jo j Hinsdale, m. 

į? siog vaizdavo ką tik ne vi-;Prie Chieagos; I. Paskevi- 
. ? są kamuolį žemės ant ku-|č*us’ Fordham Universite- 
t " no darbuojasi Kristaus a-l^e’ ^ew York; Paškevi- 
L; phštalai — 

abiejų lyčių
tvienuoliai - broliai ir sesu-

■ tės - vienuolės.

mfeijonieriai čius> Mokytojų kolegijoj
_  kunigai, Pr*e Kingston, *Pa.; A. Svi-

derskiutė, Bucknell uni
versitete; E. Arcikauskai-

. Tas, kuris galėjo, bet per Bloomsburg mokytojų 
apsileidimą neatlankė tos kursus, L. Shierantaitė, 

t parodos, tai pats sau pada-Marywood kolegijoj prie 
~ : re didelę skriaudą, nes dy-i^cran^°^> Karosas.

■ kai galėjo daug, daug kuo|Pram®n®s kursus, Phila- 
£ .pasimokyti. Galėjo pažinti i ^Ipkia, Pa. A. Švabaus- 

įkaip gyvena įvairių kraš- I kas» karininkų mokyklą
? tU gyventojai. Kaip kata- |West Point; L. Akelaitis, 

".£■ likų misijonieriai - gydy- |graborių mokykloj Phila.
- tojai gydo pavargėlius - Ii- Urbanavičiūtė,

| : eonius. Kokius rinklus ir slaugių ligoninėj, Reading,
Pa.

Tėvai labai išmintingai

PADĖKOS ŽODIS

r
į

2. tojai gydo pavargėlius - li-(^a*’
3 gonius. Kokius ginklus iri 
į įnagius vartoja laukinės ir 
(J puslaukinės tautos. Kokios 
Ir yra apeigos (apart lotiniš- daro, kad leidžia savo-vai- 
- - kų) Katalikų Bažnyčioje, kus į aukštas mokyklas,

Nes buvo parodoje išstaty-.
ii arnotai ir kiti liturgiški
daiktai. Armėnų bizantai, 

įsiro - kaldėjų, koptų, ma- 
Vlankarų ir siro - antiokų;

prie to gi buvo labai gra-
4 žus pontifikališkas mišio-

X las abisiniečių senoj litur-

nes mokslas, yra svarbiau
sias turtas šiame pasaulyj. 
Mt. Carmel’io lietuviai 
mokslingumu neatsilieka 
nuo kitų kolonijų, bet dar 
ir pralenkia.

PROFESIJONALAI

DR. L VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:30
63 Main St., Brockton,

Ofiso Tel. Brockton

Namu Tel. Brockton

angliaka- 
darbinin-

kui nėra nieko sudėję, bet 
uoliai darbuojasi jo kandi
datūrai.

Priparodyti tik kelis res
publikonų partijos veiki
mus per pastaruosius 25 
metus valdžioje, kurie 
žmonėms nieko gero neat
neša, paimsim tik kelis pa
vyzdžius :

Respublikonai nupirko 
balsavimo mašinas, kurios 
yra netikę ir guli teismo 
skiepe sukrautos. Mašinos 
kainavo netoli $275,000 pa- 

Ivietui, ir jų saugojimas la- 
didesnei !bai dau^ kainuoja. Respu- 

kompensacijai sužeis-ibliko“ai patenkinti 
tiems, ir tinkamai mokės- *a*P dalykus palikti.

ądminis-

Širdingai dėkojame A. L.
R. K. Federacijai Philadel- 
phijos Apskričio už pri
siųstą auką $21.00.

Pasimelsime, kad Visa
galis laimintų Federacijos 
narius ir visus Jūsų užsiė
mimus.

Didžiai dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys, demokratų pravesti J-, 

iš Juozapo Marijos Vilos.

niui, kuris panaikintų taip 
vadinamus “sweet shops”

Respublikonų partijos 
vadai per pastaruosius 
metus tik mainėsi ofisus;

KODĖL LIETUVIAI PRIVA 
LO BALSUOTI UŽ 

DEMOKRATUS

ANTANAS IR STANISLAVA VALATKEVIČIAI
Ši j Auna porelė priėmė Moterystės Sakramentą, 

spalių 12 dieną, Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčio
je, So. Boston, Mass.

Jaunasis Antanas Valatkevičius, gyv. Brocktone, 
Mass., iš profesijos yra judamųjų paveikslų operato
rius. Jis yra Šv. Roko parapijos parapijietis ir daug 
pasidarbavęs parapijoje.

Stanislava Valatkevičienė (Šajefkaitė) yra South- 
bostonietė. Tai p. Karolinos šajefkienės auklėtinė. 
Stanislava kelis metus dirbo Darbininko administraci
joje. Labai daug dirbo Šv. Petro lietuvių parapijoje, 
ypač tos parapijos Chore, Blaivininkų organizacijoje. 
Ji yra LDS. Naujosios Anglijos raštininkė.

Dabar dirba Lietuvių Rakandų Krautuvėje. Ji ei
na stenografės ir knygvedės pareigas.

Ponia Šajefkiėnė yra LDS. ir Darbininko rėmėja. 
LDS. organizacijai namus perkant, p. šajefkienė savo 
ir dukrelės vardu pirko namo bonų už stambią sumą 
ir už paskolą neėmė nuošimčių.

Jaunai porelei, pp. A. ir S. Valatkevičiam linkime 
linksmo gyvenimo ir sukurti gražią lietuvišką šeimy
nėlę.

įstatymai buvo respubliko-^ėra jų tarpe nei vieno, 
' Inu sumušti; respublikonai,!kuris būtų nors vieną kar- 

vadovaujant senatoriams ^4 atsisakęs nuo kokio 
UcClure, Salus ir Clark,' nors ofiso ir kitam davęs 
respublikoniškame senate progą vesti pavieto reika- 
sumušė veik visus demo- ^us< Taipgi tie patys vadai 
kratų įneštus įstatymus turi veik visas savo šei- 
darbininkų gerovei. jmas, dirbančias savo arba 

.. . i kitų ofisuose.SCHUYLKILL PAVIETE j *
„ v « , ..... x r Respublikonųobalsisda-

kar yra “Sugrąžinti Schu- 
|ylkill Pavieto Kreditą”, 
i juk .jie per pastaruosius 
,25 metus buvo ofise. Kas 
|pasidarė tam kreditui?
iKas jį panaikino? Kaip jie 
tai gali sugrąžinti dabar, 
jei per 25 m. to negalėjo 

■ padaryti jei tikrai jis yra 
| pražuvęs?

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
Artinantis rinkimams, 

mūsų Schuylkill paviete, 
eina labai smarki kampa
nija tarp respublikonų ir 
demokratų. Imant domėn 
visas aplinkybes, galima 
tvirtinti, kad ir šiais me
tais, kaip 1932 ir 1934 m., 
demokratai laimės. Demo
kratų partija visoj Ameri
koj ir Pennsylvanijoj daug 
gero yra padarius žmo
nėms abelnai, o ypatingai 
darbininkams.

JUNG. VALSTYBĖSE
Juk Roosevelt’o adminis

tracijai reikia padėkavoti, 
kad sustabdė bankų ban- 
krutavimą; kad pavedė į- 
statymus, kad ik $2.500

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta trid 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy 
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS ”1 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina......  65c

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur 
•liemenė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................................. 15c

EMJjĮS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarti 
programams prakaitėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30cl

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kunl 
L. Vaičekauskas ............    10cl

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mol 
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, ii 
vyrai ir 3 moterys ......................................  15cl

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas anl 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dail
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.......................................  50cl

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Gineil 
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris! 
Kaina.............................    1H

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvaul 
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys....................... 35<l

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para 
še Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot..... 25(1

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygojl 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akadd 
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagu. Ubagų Baliuje dJ 
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................35il

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pa.1 
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” .......................... 15l

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Si 
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai.............. 15l

Visus užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, I
So. Boston, Mass.

Gerb. Klebonų Dėmesiui
| Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų iri 
| Lapelių su lietuviškais parašais. Kainos labai pri-l 
I'einamos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:
I - Už 300........... ..........$2.75
| Už 500..................... $3.25
| Už 1000...............  $4.50
f Už 1500.................... ..$6.00

Už 2000......................$7.75
f Malonėkite siųsti užsakymus,

^DARBININKAS”
| 366 W. Broad\vay, South Boston, Mass.

Mt. Carmelyj turime sa
vų lietuvių sekančių pro- 
fesijonalų: Dr. Lastaus- 
ikas, Dr. P. Jušinskas (Dr. 
i Justin), dantų’ gydytojas 
Dr. Brazauskas, aptieko- 
rius, S. Jonkus, graborius 
T. Kuncas.

Mokytojos: E. Kehnins- 
kaitė, N. Klemiutė, A. Si- 
dariutė, R. Benderiutė, O. 
Janulioniutė, E. Laurinai- 
čiutė ir mokytojas P. Bie
liauskas.

Pensylvanijos guberna
torius paskyrė Dr. Lastau- 
ską valdžios klinikos vir
šininku ir I. Matukaitj val
džios inspektorium fabri
kuose.

Mass.

4140

1364

Korespond.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

respublikonų partija atei
vius kaip lietuvius, lenkus, 
italus, slovakus ir kitus, 
visai ignoruodavo, nieko j 
jiems neduodavo. Juk nie
kad nebuvo girdėti, kadi 
respublikonų partija į ša-1 
vo kandidatų sąrašą dėl 
žymesnių paviete vietų, 
būtų davus vietą lietuviui, 
lenkui ar kitam tokiam a- 
teiviui.

Neprileisdavo nei vieno 
net ir iš katalikų. Schuyl
kill paviete suvirs 65% y- 
ra katalikai, bet teisme

Respublikonai šiuose 
rinkimuose žmonėms nie
ko nežada. Kompanijoms 
gi žada taksų numušimą. 
Priešinasi viešiems dar
bams, — gal nori, kad 

nėra nei vieno kataliko biednieji badu mirtų, 
teisėjo. Prie teismo net ir

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Kaip Tai:

Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Programus,

Tikietus,

Vizitines korteles,

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Lietuviai, katalikai, susi- 
! Neparduokite 

savo balsų už keletą dole
rių, kurios šimteriopai at
mokėsite per sekančius ke
turis metus. Naudokitės 
ląisve, balsuokite už lietu
vius, katalikus. Jie jums 
žada sąžiningą, ir teisingą, 
ir ekonominę pavieto vedi- 

Reikia atiduoti kreditą mą!
demokratams, kad šituose Albinas Matulevičius.

depozitoriai bankuose yra'tarnai visi yra arba prusai praskite!
_____ 1______ FH_ 21 • vi /4 n e»4 vo IayiIj’IT — —— —apdrausti. Tą padarė de-'.arba jei randasi iš lenkų 
mokratų • administracija, į ir lietuvių kaip tai vertė-
Prieš demokratų įstojimą I jai, tai tik toki, kurie nuo 
valdžion, kad bankos ban-, katalikų tikėjimo atpuolę. 
krutavo, tai depozitoriai Šiais metais irgi kandida-krutavo, tai depozitoriai Šiais metais irgi kandida- 
daugiausiai nukentėdavo. Į tų sąraše respublikonų 
Nuo laiko kada demokra- partijoj nėra nei vieno a- 
tai pasiėmė į savo rankas teiyio, nei kataliko, 
valdžią, bankų bankrutavi-1 
mo nei negirdėt.

Roosevelt’o administra
cija daug gero padarė taip 
gi su savo, respublikonų 
pavadintais, “alphabetiš- 
kais veikimais”, kuriuos 
respublikonai nori priro
dyti, kad esą prieš Ameri
kos konstituciją. Klausi
mą galime pakelti, ką res
publikonai darytų? — ne
paisytų darbininkų ir lai 
jie badu miršta?

Roosevelt’ui irgi reikią 
padėkavoti, kad prohibici- 
ją panaikino ir kad buvo 
išleistas įstatymas, pava-

DARBINIAMS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Uolidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independencc Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Chrifitmas
-------------- by --------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOOIATION OF LABOR 
j Entered ub second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston.

Mass. under the Act of Mnreh 8, 1870
Acceptaoce for malling at special rate of postage provided for In Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorlaed on July 12, 1918
SUB8CRIPTION RATES:

Domestlc yearly .............  . $4.00
Foreign yearly .................... $5.00
Domestlc once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metame ....................... $4.00
Užsieny metams ......................... $5.00
Vieną kart suvaitoję metams ,. $2.00
Užsieny 1 kurt suvaitoję metnms $2.00

DARBININKAS 
366,We$t Broadvvay South Boston, Mass.

Tolephone South Boston 2680
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MODERN 
UPHOLSTERING CO.

Ši įstaiga randasi, 173 N. 
Main St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton — 1076. Ji

pilietybes popieras, nes 
lengviau gausi darbą ir se
natvėje pragyvenimui pen
siją. Atvažiavimo dieną ir 
laivo vardą dėl savo kos- 
tumerių aš surasiu veltui, 
kurie ateis į mano drabu
žių krautuvę. Kurie kreip
sitės laišku tuo klausimu, 
tai prisiųskite $1.00 išlai
doms.

Amerikos piliečiai, ku
rie esate pasitarę, galite į 
Ameriką atsikviesti savo 
tėvus, brolį arba seserį. 
Laivai dideli — greiti, o 
laivakortės pigos. Krautu
vė atidara ir vakarais.

tCME ROOFING BO. DR. GEORGĘ - 
WAKELING -

- Osteopathio Specialistas 
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutartį 4
50 Ash St. Tel. Brockton 4776

McGLINCHEY & 
RUSŠELL

FUNERAL HOME
Tel. 254-R; 446 Main St
Pagrabams patarnavimas ir 

Automobiliai.

ABINGTON, MASS. Hm
Mes specilizuojames stogų ir 

sienų apdengimu
TEL. 249-W.

Tel. Brockton 
išdirba aukštos rūšies mo
demiškus namams baldus.

Kurie norite turėti savo 
namuose puikius baldus - 
forničius, duokite specia
liai užsakymus, kuri atliks 
darbą pagal Tamstos sko
nio už labai prieinamą kai
ną. Savo krautuvėje jie tu
ri didelį pasirinkimą bal
dų.

MODERN UPHOLSTE
RING CO. kviečia visus iš 
apylinkių ateiti ir pama
tyti moderniškai padarytų 
baldų. Atėjusiems bus tik
rai įdomu, nes tai bus ką 
pamatyti.

Ši įstaiga dėlei gero, 
mandagaus patarnavimo 
turi gerą vardą.
čia yra pirkęs, 
neis — jis pirks 
rekomenduos ir

timores lietuviai įvęrtino 
šitą dvasinę pramogą ne
tik meniškai, bet ir dvasi
niai. Dienos metu galima 
buvo rasti būrelį mylinčių 
sielų, atliekančių šv. va
landą; o rytmečiais ir va
karais, tai bažnyčia buvo 
arti pilna.

Sekmadienį, pirmą atlai
dų vakarą, linksmą ir 
graudingą vaizdą sudarė 
du kunigai broliai Mende- 
liai, kada suklaupė prie 
altoriaus prieš pamokslą: 
Ne vienam atėjo mintis į 
galvą, kaip geras yra Die
vas! 25 metai atgal tie a- 
budu berniukai atvažiavo 
kaip grinoriukai į šitą lai
svą šalį. Mažai kam į gal
vą gal atėjo, kad iš tų 
dviejų grinoriukų galės 
kurią dieną būti kas nors 
kito, kaip tik du “mainie- 
riai”. Tačiau su Dievo pa- 
gelba jie pasiekė gyveni
me vietą už kurią nėra au
kštesnės pasauly. Ir štai 
sekmadienio vakarą vyres
nysis dr-as Mendelis, kai
po apeigų magistras, vedė 
savo jaunesnįjį brolį į sa
kyklą Jėzaus, žodį skelbti. 
Žmonės negalėjo reginiu 
atsigerėti. 
Mendelis, 
kalbos niekad formaliai 
nesimokinęs, ir nors lietu
viškų pamokslų nesakęs, 
vartojo gan gražią tarmę: 
jo balsas buvo skardus, 
aiškus — ir visi, kurie tik 

zimieras Keidošius visus atėjo, naujo kunigėlio iš- 
stebino savo gražiu balse- ' girsti, nebuvo apvilti. Visi 
liu įtonuodamas antifonus grįžo namon patenkinti. Iš 
ir Magnificat. Joną Stoč-|Visų atžvilgių šių metų 
kų, Stasį Benešiūną ir J.1 
Galkauską galima buvo iš-1 
skirti iš vyrų. Naujalio j 
Veni Creator buvo ypač į 
puikiai išpildytas.

Žavėjančios procesijos 
kaip sekmadienio rytą po 
sumos ir antradienio vaka
rą po mišparų, tai vėl mū
sų Sesutėms pliusas. Kaip 
mergaitės, taip berniukai, 
ypač altoriaus tarnai, rit
miškai, be skubėjimo ir be 
perdaug ilgo vilkinimo ė- 
jo apie bažnyčią. Ypač j 
gražų įspūdį darė pulkelis į 
mergaičių, kurios barstė 
gėles Išganytojui. Per vi- 5th Regiment Armory, tik Niekas nė pamanyti nepa- 
sas atlaidų dienas daug at- 7 blokai nuo mūsų bažny- i manė, kad Juozas taip 
liko šv. išpažintį ir daug ė- čios. Tame apvaikščiojime staiga būtų išplėštas iš 
jo prie šv. komunijos. Bal- dalyvaus mūsų ŠŠ Vardo'mūsų tarpo. Bet širdies li-

šv. Alfonso bažnyčia yra 
graži, bet ypač graži per 
tokius atlaidus, kaip 40 
valandų. Šįmet altorius ir 
visa sanktuarija buvo pa
skendę palmose ir gelėse. 
Dėka mūsų gabaus Felik
so Petkaus, zakristijono, 
pastangoms, buvo įtaisy
tos, ypatingos šviesos, ku
rios netiesioginiu būdu ap
švietė visą didįjį altorių 
taip, kad susidarė vaizdas 
panašus į sapną. Ne vien 
tik lietuviai, bet ir svetim
taučiai, kuriems teko atsi
lankyti mūsų bažnyčion 
negalėjo atsigerėti Kris
taus Karaliaus sosto gra
žumu.

Gražus majestotiškas al
torius, tai nuopelnas Sesu
čių^ Kazimieriečių. Kuomet 
jau kiti gyventojai ilsėjo
si, ramiai miegojo, jos su
ko galvą, dirbo, kad sutei
kus žmonėms ką nors tik
rai meniško, kad papuošus 
kuogražiausiai vietą savo 
Sužieduotiniui. Giedojimas 
per sumą sekmadienį ir 
kiekvieną vakarą per miš
parus, dėka p. Jono Čižau- 
sko ir parapijos choro pa
sišventimui, buvo vertas 
vienuolių Benediktinų. Ne
buvo girdėti operetiškų 
kliksmų, bet rimtai, grigo- 
rioniškai, sulyg Bažnyčios 
noro ir nurodymų, buvo iš
pildyti mišparai. Kun. Ka-

VVASHBURN BAKERY 
INC.,

PUIKŪS KEPĖJAI
DUONOS ir PYRAGŲ

507 Pleasant St.
Tel. Brockton 5401

JonasKun. 
nors lietuvių

Keturdešimtė paliko atmi
nimų, kuriuos per visą me
tą bus malonu prisiminti.

Juveinis.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

atidara ir vakarais.
Petras Bartkevičius

(Agentas)
678 N. Main St., 
Montello, Mass.

Utis PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS 

DRUG STORE 
Specialia išpardavimas 

$2.50 Užkandžiui dėti skrinutė 
su Vecum bateliu, dabar už 

$1.39.

ii "1
D0WD FURNITURE 00. Ino.
Congoleum rūgs 36X54 —98c. 

pirmiau buvo kaina $1.67...
335 Warren Avė. <
prieš Motor Reg. 1
Tel. Brockton 600 •

Seniausia krautuvė Brocktdfte

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame visokias fotografijas ir 
gražiausio kūdikio kontesui 

skiriamos dovanos $220.

Kas sykį 
tas kitur 
pats, ir 

kitiems.
Skl.

DUNLOP TIRE & 
RUBBER CORP.

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugumo

EMIL JOHNSON, Sav.
72 Legion Parkway 

Brockton 3640

J. J. KELLEHER

153 Main St. Tel. 7740.

KUŠKI HEALTH SYSTEM
Esame Specialistai 

Electro - Garinių Mineralinių 
Vanų ir mankštinimų.

INFRA-RED BAKING 
Jalmar Kiiski, Vedėjas 

153 Main St. Tel. 2336.

M. H. VVALSH DAlitV
. - 1? fe*--* “

Gamintojai geriausios rūšies
PIENO ir SMETONOS 7

Specialia vaikams pienas, t 

348 Oak St. Brockton 2110 " 
. ■ ' '-it

KUR MANAI GYVENTI?

Jeigu manai gyventi A- 
merikoje, įsigyk Amerikos

dr-jos vyrai ir altoriaus 
tarnai. Vakare bus tinka
mos pamaldos, o po pa
maldų parapijos salėje į- 
vyks LIETUVOS ATSIMI
NIMŲ VAKARAS. PP. Či- 
žauskai prisidės prie vaka
ro iškilrąių su dainomis ir 
žaislais. Jei kas tą atsimi
nimų vakarą apleistų, • tai 
gailėsis sužinoję kaip gra
žiai praleido laiką kiti.

A. A. DUOK JIEMS 
VIEŠPATIE

Po trumpos ligos, dar 
gan jaunas žmogus, palik
damas dideliam nuliūdime 
savo žmoną, vaikus ir kai
mynus, su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Pijus Adomai
tis. Jis gyveno 637 Wa-

Akinių Pritaikinto jas
Darbą atlieka atsakančiai

63 Main St. Tel. 1066

Tel. Brockton — 1076 
Darbas Garantuotas.
MODERN 

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant 

užsakymų 
ApdengiametJr pertaisome 

VELTUI APSKAIČIAVIMAS 
H. Coldįng, say. 173 Main St.

ŠIS BANKAS VISIEMS
Taupyk su mumis

BROCKTON SAVINOS BANK 
Main ir Court St.

BLUE MOON 
RESTAURANT
Nauji Vedėjai 

74 No. Main St.
TEL. BROCKTON 2351

CAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

1106 Main St., Franklin Bldg., 
Campeilo, Mass.

Tel. 2197 
Parsiduoda Šerai.

Uz įdėlius nuošimčiai, mokami 
SKOLINA "PINIGUS DĖL 

NAMŲ 
58 metai biznyje.

| DR. KILEY sako: į
| GERAS DANTŲ TAISYMAS ‘ |
| Nebrangiau pas mus. |
5 Mes turinre patyrimo per 32 m. traukime ir taisyme ag 
g PLEITAS PATAISOME BELAUKIANT g
g Nieko neskaitome už

DR. KILEY
Dantistas

Veltui
Išvalome

Dabar
68 MAIN ST.

Valandos: 9 ryto iki 5:30 po pietų 
TEL; BROCKTON 7220 ,

egzaminą.
Veltui trau

kiame, jei da
rome pleitas 

BROCKTON, MASS.

shingįon Blvd Mirė spalių ataka - Juozo 
15 d. Palaidotas su trej°-i^enas

Rinkevičius palaidotasSekmadienį, Kristaus |mis mišiomis šeštadienį,!
Sesutė Julijona išgyvenusi 
6 metus Baltimorėje turi 
daug pažįstamų, ypač tarpKaraliaus dienoje, mūsuĮspalių 19 d. Tą pačią die- .. x^7£luo 1’ nM-iirf.ls sv- Alfonso bažnyčios jaunųjų, kuriuos ji mokinobažnyčioje suma bus su į- 

statymu ŠŠ. Sakramento 
ir ŠŠ. Sakramentas bus a- 
doruojamas per visą die
ną. 3 vai. po pietų bus vie
šas Kristaus Karaliaus pa
gerbimas naujoj vietoj,

nd per pietus visai netikė-i x . . .v. -
tai, valgydamas prie stalo, jsu trejomls “šiomis. Kun. 
puolė negyvas Juozas Rin-i 
kevičius, gyvenąs 808 Hol- 
lins Street. ------ -----
pačiame stiprume, pusęi 
amžiaus ką tik praleidęs.

parapijos mokykloje. Se- 
| Antanas Dubinskas atna- šutė Juozapa negalėjo at- 
šavo šv. mišias prie di- sigerėti lietuvių bažnyčia.

Juozas buvo altoriaus, o kunigai Todėl didesnę dienos dalį

7 blokai nuo mūsų bažny-įmanė, kad Juozas taip

Lawrence Biznio Apžvalga
BACK BAY STUDIO

Paveikslai
DIENĄ ir

traukiami
NAKTĮ

277 Jackson St. Lawr. 28828

DR. J. R. LEAVITT
Optometrištas

Ofiso vai. nuo 9 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vai. po pietų

Sekmadieniais ir vakarais 
pagal sutartį.

574 A Essex St. Law. 31623

L. J. Mendelis ir Kazimie- ji ir praleido budėdama 
ras Keidošius prie šoninių į prie ŠŠ. Sakramento. Be 
altorių. Abudu mirusieji; to, vienai dienai buvo at- 
beveik kartu atvykę į A-i vykęs iš Washingtono Kri- 
meriką, buvo visiems ge-!zostomas Mendelis, kuh. 
rai žinomi ir visų mylimi, dr-o Mendelio broliukas? 
Nustojus tų dviejų asme-! Jis dar mokinasi George-' 
nų, Baltimorės lietuvių ko
lonija nukentėjo. Kaip ka
talikai, mes negalime prie
šintis Dievo valiai, ir to
dėl prisimindami Pijų A-

town Universiteto Medici
nos skyriuje ir skundėsi, 
kad mokslas yra gilus ir 
kvotimai labai sunkūs.

BROADWAY MATTRESS CO.j domaitį ir Juozą Rinkevi
čių mes tariame “Amžiną 
atilsį duok jiems Viešpa
tie, o šviesybė amžinoji te
gul jiems šviėčia. Tegu il
sisi ramybėje. Amen.

Aukštos rūšies matrosai

Specialistai perdirbėjai

440 Broadvvay, Lawrence 29846

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamųotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ESSEX HARDWABE & PLUMBING SUPPLY Co, 
“Gyva Krautuve*'

i i Plumbing - Heating - Elektrikiniai reikmenys. I i
j; Carey stogams lųaterijolas, * - B
j Lucas maliava — aliejai — varniiitfi • j J
p Sienoms popiera — statybai hardwąris ir įrankiai, o
h SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos. B

> TEL. 9000 UŽDYKA PRISTATOME H
| 565 Essex Stf, Lawrence j

| “THE HOUSE OF BETTER SERVICE0 g

TAIKOME SENUS 
MATROSUS

perdirbame, sterelizuojame ir 
padarome kaip naujus— $2.50 
Parduodame naujus plunksnų 
ir pūkų matrosus wholesale 

kaina 
ESSEX MATTREŠS CO.

388 Common 8t. Tel. 30489 
Lawrence, Mass. :

LANKĖSI BALTIMORE

Profesionalai, bUiiieriąi, pramoninkai, 
kurie skelbiasi "Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

40 Valandų Atlaidų me
tu, be svečiu kunigų, kurie 
buvo atvykę su dvasine 
pagelba, lankėsi Baltimb- 
reje gerb. Sesutė Juozapa 
iš Chieagos ir Sesute M 
Julijona iš Nėwtown, Pa.

CHAS. B. KUGHAUSICAS
LIETUVIS GRABORIUS

Ir Balsamuotoįai 
637 S. Paca Si. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabtia paruošiu. 

Nuo $75—$100-4150 ir 
aukščiau *

Tel. — South 0083

Namų: Ofiso:
Tel. 7938 Tel. 4009

STĖPHEN C. 
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brockton, Mass.

OSCARSONS 
UPHOLSTERING 00. - .

Išdirbėjai seklyčių setų. 
Taipgi taisome senus baldus ir 

matrosus
Matrosai pertaisomi už $3.00
Mes paimame ir pristatome:

679 Centre St. Brockton
TEL. 7737

THE MILLER FURNITURE CO.
145 No. Main St. Brockton, Mass?

KUKNINIAI PEČIAI,
OIL BURNERS ir OIL HEATERS “ 

Miegamų ir Valgomų kambarių baldai 
Visokį grindims patiesalai 

Visi dalykai garantttoti
KAINOS ŽEMOS —

POLITIŠKAS SKELBIMAS

Balsuokite už
DR. WALTER K. CHISHOLM
KANDIDATĘ Į SCHOOL COMMITTĖE

Balsuokite už Dr. Walter! g 
K. Chishlom, kuris yra kan?J > 
didatas į School Conimitteeį;{Į 
nes jis yra gero charakterio51Į 
ir gabus vyras. Jis yra bal*; i! 
gęs Tufts Dental Kolegiją ir; u 
žmonėms tarnavęs vtatf 16; j f 
mėty. Jis turi tris vaikusį; | ► 
kurie lanko mokyklas»«> 
Brocktone ir už tai žino ko* į * 
mokykloms ir mokiniams rei-J» 
kia. ‘ .»o

Jis yra sunkiai dirbęs ba* ’ > 
tų dirbtuvėse per 3 metus ir’ {I 
savo uždirbtais pinigais 
ėjo, aukštus mokslus. Jis yra£ < I 
geras pilietis, karo vetera-; j | 
nas ir taxų mokėtojas. Jižė į [ 
žino mokyklų problemas. < i

Melvln Packnrd. 302 Prospect St* j 1

POLITIŠKAS SKELBIMAS

Balsuokite už 
DR. JOBN A. PETTEY

KANDIDATĄ Į SCHOOL COMMITTEE
Dr. John A. Pettey yrį; 

republikonų kandidataž 11 
School Committee, Brockto*: ; 
ne. Jis yra labai suintere*; i 
suptas pagerinti mokyklą^; 
lankančių vaikų būvį. • * 

Jis yra baigės vietines- 
mokyklas ir Fuits Medioal 
Kolegiją ir praktikavęs 
po iinįrhatas Broįkton li<

Kare per 2 metu. Buvo su-C
Ur W A 

tamavhna nito Britų 
valdžios medalį «umiliUri< 
niu kryžiumi. Jis turi savo; 
nuosavybei, mbka tax,W 

7 
ir turi nemaią iešmą. Jis 
ra kiip tik tinkamai žmo»; 
gus į School, OommitUe 
Bordą.

CiąrĮęs A



IiRytinių Valstybių Žinios]
ĮWATERBURY, CONN.

PRANEŠIMAS

’dos”, kurią parašė Dėdė 
Jonas*

Spalių 23, įvyksta gimi
mo dienos proga vakariė*

sįą ir auklėja mūsų jauni- Morkūnas, kuris neseniai pasirodė. Kitais metais,
------ 'sugrįžo iš Lietuvos ir buvo sako, tų:

i LDS. 5-tos kuopos narių kun> Gradecką pagerb- 
\ mėnesinis susirinkimaslį- kuris išbuvo Waterbu* 
L Vyks 27 d. šio mėnesio, Šv. ryje daugiau kaip metus.
f Mtbzapo parap. senos mo-| q Bridgeportiečiai ren- 
f feyklos kambariuose, pir- gia kunigui Gauronskiui 
& vai. po pietų. I vakarą spalių 29.

Malonėkite atsilankyti į,
* ŠĮ susirinkimą visi nariai, 
f # narės. Kurie esate dar! 

neužsimokėję už “Darbi-1 
Įlinką” užsimokėkite, ki-

I taip bus ; laikraštis sulai- parapijos metinis baazras 
p kytas. Atstovai, Kun. J. J. 
į. Kripas ir Dr. M. J. Aukšti

kalnis išduos platų rapor
tą iš LDS. Seimo. Manau, 
kad visiems LDS. nariams 
yya svarbu žinoti ką Sei
mas nuveikė 3 per tas dvį 
dienas. Todėl nepamirškite 
ateiti susirinkiman, o ten 
viską sužinosite.

J. Totilas,
t- Kuopos Rašt.

t

TRUMPOS ŽINUTES

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybės Lietuvių

mą. Dirbkime visi išvien, jį 
kad būtų geresnės psfeek- <į 
mes. |į!
Klebonas Kun. I. Kelmelis.'!*

Lietuvių kalbos pamo- «j 
kos yra šeštadieniais nuo J 
9 vai. ryto iki 12-tos. Šias | 
pamokas veda Seserys, ku- | 
rios atvažiuoja ir vaiku- « 
čius mokina. Siųskite savot!g 
vaikučius į mokyklą lietu
viškai pasimokinti. •

prasidėjo spalių 18 d. ir 
tęsis iki 3 d. lapkričio 1935 
m. Bazaras įvyksta: penk
tadieniais, šeštadieniais, 
sekmadieniais ir trečia
dieniais, vakarais nuo 7. 
valandos iki 12 vai. nak
ties. Vakarų programoje, 
jyra įvairūs laimėjimai, šo-į 
kiai, prakalbos, deklama-] 

icijos, kermošius ir kitoki 
[margumynai. Visos bažny
tinės Organizacijos pasi-jV11*111^?
1 minšiiiciins dirbti narani-ins Saleje,

KEARNEY, N. J

8 
ii 
ii

!

WATERBURY SAVINGS BANK
WATĖRBURY,CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury’o Savings Bankus Brooklyn’o Skyrius gali aprū- 
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
/ TRAVELER’S CHECKS

FGREIGN DRAFTS
Ateikite mes joms patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

‘‘sugrįžo iš Lietuvos ir buvo Sako, turėsim savo orkes- 
į! Vilniuje. trą ir bus jau virš 300 vy-
!j P-no Morkūno kalba bu- rų. Visi dėkingi klebonui, 
-Į vo įdomi tuomi, kad jisai!kuris šį sumanymą įvykdė 
jį apsakė kaip Vilnius yra ir pats kartu maršavo.

trą ir bus jau virš 300 vy-

i

ruošiusios dirbti parapijos 
-- i naudai. Jos visos teprisi- 

Choras, vadovaujant deda savo aukomis ir tt.
f: gerb. prof. Aleksiui lavi- Kviečiu taipgi ir pavienius; ' va * 
f. naši dėl savo metinio kon*'savo parapijiečius ir kai- 

ęerto ir teatro.

Šio miesto dalis yra ap
gyventa veik išimtinai tik 
lietuviais, ir veik visi gy
venami namai priklauso 

‘J lietuviams. Todėl lietuviai, 
\ kad savo teises apginus, 

namų savininkai, suorga
nizavo tam tikrą draugiją 

) vardu “Lithuanians Tax 
ipayers Association”. Susi- 
! rinkimus laiko šv. Vardo 

, 6 Davės Avė, 
Kearny, N. J. Sekantis su
sirinkimas įvyks spalių 30

valdomas, kad jisai yra ---------—
grynai lietuviškas, tiktai Spalių 12 d., 10 vai. ry- 

i to įvyko gedulingos pamal
dos už J. Brundzos tėve
lius ir jo žmonos - Vence- 
vičiutės tėvelį. Gražiai gie
dojo laike pamaldų visos 
provincijos vargoninkai.

Po pamaldų parapijos 
svetainėje buvo pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo virš 50 
žmonių. Dalyvis

___r___ ______  _ __ • Skundų komisijon išrin- 
|mynus paremti šį prakilnų’kta sekanti asmenys: V.

; Studentai rengiasi prie, ir naudingą darbą dėl pa- Raguskas, 147 Schuyler A- 
• savo metinių šokių. Taip-' laikymo savo parapijos, ve., V. Paukštis, 55 Ivy St.

gi jau pradės mokintis kaip brangiausios Dieviš- J. Spranaitis, 41 Kings- 
. naują teatrą - trijų aktų kos Įstaigos, kuri gaivina land Avė., A. Daunoras, 

komediją “Bedančių Bė> šios kolonijos lietuvių dva-|154 Tappan St. Taigi su

p- Detroito Žinios

skundomis kreipkitės prie kričio suvažiavimo, kurį 
virš minėtų asmenų. Virš išdavė O. Dobrovolskienė, 
minėta draugija yra įkor- V. Gaigalienė, M. šertvi- 
poruota ir turi savo advo- tienė.
katą, ir virš minėtos drau-| Susirinkiman buvo atvy- 
gijos nariams duodamas kęs ir kun. J. Kartavičius 
patarnavimas nemokamai, ir padėkojo sąjungietėms 

-----------  už surengimą vakarienės 
TRUPUTIS POLITIKOS į kUn. N. Pakalnį pagerbti.

Rinkimams artinantis,! Mūsų kuopa prisidėjo 
vietinė politika jau verda, Pr^e surengimo vakarienės 
kunkuliuoja. Šio miesto laikraščiui Amerikai, kuri 
savivaldybė buvo respub- Įvyks lapkričio 10 dieną, 
likonų rankose per 36 me- Spalių 1 dieną, įvyko 
tus, bet pereitų metų rin- Sąjungiečių Bunco party 
kimuose deiųokratai gavo [ P- F. Salinskienės namuo- 
didžiumą balsų. Taigi jie se- Dėkojame visiems už 
turėjo vieną balsą daugiau atsilankymą. Nuoširdžiai 
miesto valdyboje. Dabar dėkojame pp. Šalinskam 
respublikonai deda visas vaišingumą ir dovanas, 
pastangas, kad atgautų Liko gražaus pelno, 
pralaimėtą pereitais me
tais savo kontrolę.

Lietuviai čia politikoj spalių 27 d., 8 vai. ryte.

Spalių 1 dieną, įvyko

. 7-ŠV. PETRO PARAPIJA į šeštadienį įvyko jungtu-1 nių užkandžių ir vis už tą 
>• Per keletą savaičių iš vės. Turėjo būti kunigas. [pačią įžangą. Rengimo Ko- 
šios parapijos nebuvo ži-‘ Atvyko kun. Johnson, ku- misijoj yra šie: Jonas Gri
nių Darbininke, bet ne dėl-ris iki pietų patarnavo. Po Karolius Balnus, S. 
tb, kad nebūtų buvę žinių, pietų atvyko kun. Valaitis, Vasiliauskas, Ona Grigiū- 
bet kad buvo susirgęs ko-kuris patarnavo šeštadienį tė, Marė Juozuniutė, J. 
respondentas. į ir sekmadienį. jLiegutė. Visiems užtikrina

Šios parapijos klebonas ( Labai daug žmonių ho- linksmą laiką.

i -

į

r

į... jau keletą savaičių kaip rė jo aplankyti savo ser- Į -----------
-^blogai jaučiasi, bet vis ne-'ganfį kleboną, bet nebuvo! r__ ____ , ‘___

norėdamas apleisti darbo prileisti. Klebonas atsipra- ras jau čia pat. Įvyks lap- 
ir atsisakyti į kvietimus §0 savo žmonių, kivo 
patarnauti kur kitur ėjo, buvo gydytojo įsakymas.
dirbo, kol ’
lovą. , . „ . .. . v

■ Jis buvo pasižadėjęs at-'k?Ja jaunimo draugijai uz 
vykti į atlaidus Grand Ra- užuojautą ir bukietą gėlių.
pids. Tą dieną pašaukė į ^1®* dėkoJa kun. Valai-

Parapijos metinis baza-

r
visai atgulė į

Klebonas nuoširdžiai dė-

Valdininkai yra atkelti iš 
gilumos Lenkijos ir būda
mi tikrais lenkais lenkiš
kai ir valdo, kad net gat
vėse yra uždrausta lietu
viškai kalbėti; kiekvienas 
žandaras ar net paprastas 
pilietis turi teisę, girdėda
mas lietuvių kalbą, papra
šyti, kad kalbėtų “po pols- 
ky”. Pranešė, kad visame 
Vilniaus krašte yra su
traukta labai daug ka
riuomenės, ir niekur esą 
tiek nematęs kariuomenės 
kaip Okupuotame Vilniaus 
krašte. Kalbėtojo nuomo
ne yra, kad lenkai bijosi 
lietuvių. Baigė kalbą, prisi 
mindamas, kad nežiūrint 
kokia priespauda būtų, bet 
Vilnius Lietuvai teks atal, 
nors užims laiko, bet toji 
diena ateis. Vyturys.

Bendra Moterų Sąjungos 
29 kp. šv. Komunija Jvyks

vaidina svarbią rolę, ir 
šiuose rinkimuose linksta 
į demokratų pusę ir remia 
daugiaus jų kandidatus, t. 
y. William Calmar, į ma
jorus ir Joseph Healy į 
Councilman.

Žinoma, lietuviai atjau
čia savo draugus, nes jie

Po mišių įvyks bendri pus
ryčiai, parapijos svetainė
je. Prašome dalyvauti.

Rast.

ROGHESTER, N. Y.
Spalių 13 dieną Roches-

C, BROOKLYN, N. Y.

nes toks kričio 3 iki 10 dienos. Bus 
įvairių daiktų, ypatingai 
iš valgių. Bus gera proga 
laimėti, šiam bazarui mer
gaitės pasiuvo labai puikią 
antklodę. Pasinaudokite 
proga ir nusipirkite bilie
tą. Kviečiame visus daly
vauti bazare, nes pelnas 
parapijai.

’ . . . L * v. iterio Lietuviai tinkamaiateina j lietuvių bažnyčią,IL.v/v 
lietuvių balius,
mus ir į lietuvių susirinki
mus. "

. J. V. Baltrukonis.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Spalių 27 d. mūsų baž

nyčioje prasidės 40 vai. at
laidai ir misijos, kurias 
ves misionierius jėzuitas 
kun. Mėšlys.

Choras deda pastangas, 
kad gražiai sugiedotų 
komp. Žilevičiaus naujus 
parašytus mišparus, kurie 
dar tebėra rankraštyje ir 
Mozarto Magnificat.

Člevelandą. Susitvarkė vi. Siui> Amerikos lietuviui 
sus reikalus taip, kad ga- P™a įšventintam kuni- 
įetų dalyvauti abiejose vie- S'U' uz patarnavimus, 
tose. Išvykęs į Clevelandi 
pasijuto blogai, ypač ant-| 
i:a diena turėjo šaukti gy- . . _ _
dytoją. ' Gydytojas apžiū-!klmai įvykdavo kas pirmą 
Sėjęs ir davęs vaistų, įsa-Įtrečiadienį mėnesio. Dabar 
kė važinėti. Taigi mūsų atkelta l Pirm^ pirmadie-

K .klebonas tą pačią dieną'“i-Lapaičio mėn. pirnm- 
! grįžo į namus ir atsigulė į ^lenl įvyks bazaras, tai

lovą. Pašauktas Dr. Siur.; jauntm? draugijos regule-
t bUs, apžiūrėjo ir uždraudė no susirinkimo nebus, bet pasakyti kuris ratelis lai- 

1 per keletą dienų keltis iš ^us raštininkas ir priimi- J mes, nes dabar visi stipriai 
' Įęvos. n®s mokesn*us’ laikosi. Net ir pereitų me-

j

t

5

■ S

r

Susirinkimų permaina.
Jaunimo draugijos susirin- Bowlerių susirinkimas į- 

vyko ir nustatyta visų me
tų tvarka. Šiame susirin
kime Šv. Petro parapijos 
klebonas įdavė keletą gra
žių ir gerų dovanų loši
kams. Kol kas negalima

tų Šv. Petro par. čampijo-
Nervuotas Susierzinęs?. Komitetą susirinkimas į- nus sPaudžia

£4-oi draita PacrolHa * . . . . . . _* Štai Greita Pagelba
Jfnm bflti nprvuotu nr susierzinusiu? 
N’tTGA-TONE sutelks greiti} pagelbi), 
Tai yni tiesus nervų tinklui tonikas 
tt. - veikla akstinu visai nervų šiste- 
jnaL Nervingumas daro žmones er- 
jd.als. ir nemaloniais. Suvaldyk savo 

; nervus su NUGA-TONE ir greitai už- 
niiriUt bMas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra .plokštelių for- 

*jndjė ir lengvas ‘priimti Paimkit vi
sa -mėnesio trytmentų už Vienų Dole
rį; Jei rezultatai nepatenkins, 

} pinigai bus. sugrąžinti. Pardui 
i garantuoja vist aptlekorlal. NeatldG- 
L lipkit — gaukit bonkų šiandien. Ven-

įvyks kaip paprastai, nors 
ir bazaro laikas. Bus gali
ma trumpai apsvarstyti ir 
išduoti raportą. Prašome 
visų ateiti paprastu laiku.

Antradienį, spalių 29 d. 
įvyks jaunimo draugijos

sogrgiinti. Parduodrt surengtas vakaras. Bus 
?JkauklkU ritimas-ir. pinoch- 

Į: ktt pamailTųTReik^aukYt'Tikro nu- le lošimas. Visus kviečia 
-OA-T0NE. , . ,. , .

ĮNuū/užkĮetcjimo imkit—ųga-sol dalyvauti, nes yra daug į- 
vairių dovanų ir bus ska-

^Ą-TONE.

—^Idealų Lluosuotoji} vidurių 25c ir

Bowleriai šiai stovi:
Išlošė Pralošė

Ek & Becker
Šv. Petro
Goebels
Vinco ir Petro
Willis Baker
Brazis
Laisva Valanda
Vlčiai
Green & G.
Parkview

9 
7
7 
7
7 
6 
6 
5
4 
4

3
5
5
5
5
6
6
7
8
8

Nepavykus klebonui gau
ti vietinių seserų dominin- 
konių, jis visgi surado bū
dą, kad parsitraukti iš E- 
lizabetho N. J. seseris 
pranciškietes. Taigi jau 
mūsų parapija per visus 
metus turės minėtas sesu
tes nors šeštadieniais, ku
rios mokins mūsų vaiku
čius lietuvių kalbos, kata- 
kizacijos ir prirengs vai
kučius prie pirmos komu
nijos. Todą tėveliai, leiskit 
kuoskaitlingiausiai savo 
vaikučius į savo parapijos 
mokyklą, o gerbiamos se
sutės juos išmokins, kas 
reikalinga ir nors dalinai 
įgaus tinkamo auklėjimo.

Pamaldos esti šeštadie
nių rytais.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPI
JOS

Mažėja Patriotiškumas
Minint spalių 9 d., kleb. 

kun. Paulionis paskelbė, 
kad pamaldos už žuvusius 
Lietuvės karžygius, ypač 
kurie žuvo Vilniaus kovo
se, bus laikomos 9 vai. kle
bonas išpildė savo pažadą, 
atlaikė egzekvijas už žu
vusius didvyrius, iš pasi
šventimo. Bet ar daug at
silankė parapijiečių į tas 
pamaldas? Galima, sakyti, 
kad nei vienas, išskiriant 
tuos, kurie kasdien ateina 
į pamaldas. Jeigu nė dvi
dešimts žmonių nebuvę ir 
tame skaičiuje dar keletas 
svetimtaučių moterų, kaip 
ir kasdien, buvo atėję. Tai. 
ištikrųjų skaudus reiški
nys. Jeigu tie tėvynės mei
lės kupini jaunuoliai iš pa
triotizmo guldė galvas už 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimą ir kuomet už 
juos esti tam tikslui pa
skirtos pamaldos, tai nei 
vienas mūsų “patrijotų” 
nepasirodo. Į prakalbas, 
kurios net dviejose vietose 
buvo surengtos, tai' iš šios 
kolonijos į jas atsilankė 
vos keletas. Tai kur glūdi 
tėvynės meilė ir patriotiš
kumas ?

paminėjo 15 metų sukak- įsvaziavi- r d vįtuves nuo Vilniaus užgro
bimo. Iš ryto laike abiejų 
mišių klebonas kun. Jonas 
M. Bakšys pasakė atitin
kamus pamokslus, primin
damas, kad yra įsakyta a- 
tiduoti Dievui kas yra 
Dievo, o Tautai kas yra 

turėjęs įvykti Dariaus-Gi-(Tautos, bet Lenkai nepri- 
rėno Fondo metinis seime-1 silaiko to ir laiko neteisė- 
lis dėl svarbių priežasčių tu būdu sostinę Vilnių, ku- 
buvo atidėtas. [ris yra Lietuvių Tautos

Šių metų Dariaus - Girė- širdis. Tą pačią dieną, va- 
no Fondo seimas įvyks kare, pavalgius labai gar- 
sekmadienį, ‘ 1935 m. lap- džios vakarienės, bažiiyti- 
kričio 17 d. 4:00 vai. po nėję svetainėje buvo pasa- 
pietų, Apreiškimo Pan. Šv. kyta keletas kalbų. • 
parapijos salėje, kampas] P-nas P. Svetikas, pirmi- 
North 5th ir Havemeyer ninkas Vilnių Vaduoti Są- 
gatvių, Brooklyn, N. Y. jungos skyriaus kvietė vi- 
Seimo dienotvarkėje, be sus Rochesterio Lietuvius 
kitų svarbių reikalų bus prisidėti prie V.V. Sąjun- 
iškelta ir svarstoma tre- gos, kad pagelbėjus savo , . _____
čio skridimo į Lietuvą rei- centais sukelti geležinį Vardo d-jos maršavimas 
kalas, gatvės pavadinimas fondą, kuris turės būti gatvėmis. Dėka mūsų 
“Lituanicos” vardu ir tt. naudojamas Vilniaus Va-|biamojo klebono ir šios Pa- jaUp. jfebo pp Samuolienė" 

prašomos [davimui. |rapijos vyrai, pirmu kar-'B Kazlauskien€ ir kitos. ’
Taipgi prašė aukų Vii- tu, kaip si parapija gyvuo-] M B

kurių ja, gražiai pasirodė. Išsiri-: 
surinkta $15.30. [kiavo apie 150 jaunuolių,]

Aukavo sekantieji: po suaugusių ir pabuvusių] 
$1.00 Kun. Jonas M. Bak- vyrų, kurie prisijungę prie 
šys, J. O’Brien, P. Sveti- kitų parapijų vyrų traukė

Moterų Sąjungos 29 kp. kas ir M. J. Lorenz. Po gatvėmis tvarkingai. Buvo 
Į- 50c. J. Pranckūnas, K.[pagerbta ir mūsų, Šv. Jur- 

Žlotkus ir Albinas Remei-[gia bažnyčia, njęs pro ją 
kis. Smulkiais: $9.80. pramaršavo keletas Šimtų 

Kalbėjo taip-gi ir pp. J. vyrų. 
J. Rickis ir Jonas čelkys rams, ; __ -J — . « . * — - ' - --i

BROOKLYN, N. Y
Sekmadienį, spalių 20 d.

Organizacijos 
tais reikalais savo atsto
vus painformuoti, kad sei-t niaus Našlaičiams, 
mas galėtų tuos klausimus 
pilnai išspręsti.
A. J. Mažeika, Fondo sek.

mėnesinis susirinkimas į- 
vyko spalių16 dieną. Susi
rinkimą pradėjo pirm. U. 
Mikulskienė malda.

Priimta raportas iš aps-

Moterų Sąjungos 35 kp. 
obuolių balius pavyko. Vi
si su dideliu susidomėjimu 
gaudė obuolius. Durų sar
gu buvo p. Daukantas, o 
gaudė obuolių skinėjus šie 
vaikinai: B. Jakupčionis, 
Pranas Bulovas, E. Brow- 
ning ir kiti. Daugiausiai 
užsimokėjo bausmių po 10 
centų šie: N. Reizytė 31, 
A. Pilelite 21, L. Kazlaus
kaitė 15, S. Mitienytė 11, 
M. Paulionytė 14, kun. A. 
Petrauskas 11, P. Gaida
mavičius 10, A. Slivinskie- 
nė 6, S. Jakupčionis 5,

Patrijotas. skanįuS gėrimus pardavi- 
grabai plšmonf !nėj0 p‘ J- Bransaltis- GRAŽIAI PAbIRODE j visiems darbininkams ir 
Pereitą sekmadieni, kaiP:darbininkėms Sąjungietės 

ir kas met, bus svento nuoširdžiai dėkoja, o ypa- 
. _ _ f tingai dėkoja visiems da-

i. Iš Sąjungiečių

Garbė tiems vy- 
kurie taip gražiai Į

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojaa

Pilnai brkriruoSps patarnauti 
kuotreriausiai diena ir naktj 
visiems Connccticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tol. NBW BRITAIN 675 R. •5

&


	1935-10-25-DARBININKAS_00001
	1935-10-25-DARBININKAS_00002
	1935-10-25-DARBININKAS_00003
	1935-10-25-DARBININKAS_00004
	1935-10-25-DARBININKAS_00005
	1935-10-25-DARBININKAS_00006
	1935-10-25-DARBININKAS_00007
	1935-10-25-DARBININKAS_00008

