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PABĖGO Iš RUSIJOS 
KARVES ODA PRI

SIDENGĘS
- VILNI'UK —Lenką ka

reiviai spalių 6 d. buvo la
bai nustebinti, kai iš Sovie- 

e tų Rusijos atžygiavusi kar
vė pranyko, o jos vietoje 
pasirodė rusų studentas 

f .Wieslaw HawrylowTez ~sū| 
karvės oda rankose.

Sovietų Rusijos komisa
rai neišleidžia savo piliečių 
į kitas valstybes,. bijodami, 

.kad jie neapsakytų apie ko
munistų sukurtą “rojų.”' 
Pereinančius per rubežių 
rusus koniisarai šaudo be 

. jokio pasigailėjimo. .
• Studentas tląwrylo}vicz 

. sugalvojo gudrų būdą. Jis 
užsidėjo karvės odą ir bol
ševikai nepastebėjo, „many
dami, jog karvė pereina per Į 
jų saugojamą rubežių. .

PASTRAOKS “AMŽINA- 
SIS" MAYORAS

v
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1.- -Vaizdas Spnta Barbara degusio miško, kurio gaisras buvo pavojumi keliems Callfomijos mies
tams. 2.—Prezidentas Hoover kalba Baltąją Rū mą sode Į gerbūvio ir pašelpos organizacijos vadus. 
3.—Virginijos, žuvusiems kare uaminklas, kurs bus atidengtas spaliu 15 dieną.

l i r. j

Vilniaus Gedulo Diena Gra-i 
žiai Paminėta

MAINE ŪKININKAI TURĖS 
MILIJONUS NUOSTOLIU

'' TRENTON," N.. J. r- šio
. miesto mayoras Fredericki 
W. Donnely pranešė, jog 
nuo lapkričių mėn. 1 dienos j 
jis pasitraukia iš eitųjų p.a-

. reigtį; . .
Mayoru jis . išbuvo nuo 

.. 1911 metų ir daugelio buvo 
vadinamas. 44 amžinuoju ma- 
■yoTti.” • •

. JJostouiėciai lietuviai tu
riningai . paminėjo Spalių 
Devintąją, prisimindami 
lenkų padarytąją skriaudą 
h1 ])asiryždami stiprinti sa
vo tautinį susipratimų.

2 vai. po pietų Municipal 
Building svetainė buvo pri
pildytą.. Programą punk
tualiai pradėjo K. Federa
cijos. 3-čio skyriaus pirmi-' 
ninkas J. B. Lančka.

Klebonas kun.y Pr. Vir-.’ 
mauskiš pasakė įžanginę 
kalbą, pasidžiaugdamas su
sirinkusia . gausingąja • vi-.- 
suomene ir primindamas. 
Spaliu 9 d. reikšmę.

Parapijos choras, p; M. 
Karbausko vedamas, sudai
navo Tautos himną ir pa 
triotiškas . dailias: Ulonai, 
Gimtinė- -Kur bėga. Šešupė 
ir Ei pasauli j mes be Vil
niaus nenurimsim.,. Akom
panavo p. M. Karbaųskųsr 
Jr. - ■. \ „■ . .

Choro dainos buvo sudai
nuotos pakilusioje nuotai
koje, i.ššaukdaiųos susirih:- 
kusiitose didžiulį pasitenki
nimą. . .

Adv. K. Kalinauskas sa
vo trumpoje, gyvai pasaky

toje kalboje nupa s ako j o 
j Vilniaus teisinę būklę, stip- 

’ rindamas viltį, jog teisingu
mas visados .. laimi, tad irf 
Vilniaus klausimas ateityje 
bus. teisinga i. išspręstas.

; Kun. P. Juškaitis ilgojo 
.-kalboje p.apas;ikojo. savo kc • 
jioins. įspūdžius iš lanky- 
Įinosi Eiirdpoje ir plačiai, 
kalbėjo apie dabartinę Vil
niaus. lietuvių būklę.

Pertraukos metu padary
ta kolekta Vilriiaus našiai* 
čiams, Katalikų Ėn i versite-, r 
tui ir parengimo išlaidoms 

"padongtT.'TSm’irrld'a$5fr.22.----- —
‘Paskutiniuoju kalbėtoju 

buvo, kum J. Vaitiekūnas, 
Providence klebonas, prieš 
kelis mėnesius iš Lietuvos ? 
ištremta^.

Kun. J. Vaitiekūnas, en- , 
tuziastingd.patriotrzmo dva
sia nusiteikęs; savo iškal- ‘ 
bingumu žavėto žavėjo susi* 
rinkusiuos. Vilniaus klau
simų ‘jis nušvietė religiniu; 
tautiniu, ekonominiu, teisi
niu ir tarptautiniu atžvib- 
gjais- . ■ •

Jo. kalba susi rinkusiųjų 
buvo dažnai; pertraukiama 
triukšiningąis aplodismen
tais^

Del užsitęsusius progra
mos, kum K, Urbonavičius 
ir Pr. Galinis nebekalbėjo.

Programa tęsėsi 3 valau- . 
das. Po kalbų priimta re
zoliucijos, ■ kuriose pareikš-, 
tab protestas prieš Lenkiją ’ " 
ir pareikštas nėpasitenki- 
ninia^ Lietuvoj esama, vidų- “ 
jine tvarka.; , . ’. .

Gedulo Dienos’, minėjime .. 
dalyvavo per 700 žmonių. . • 
Taigi, nors ir saulėta ir šil- - 
ta diena, būvo, nors ir kito-- 
kiu viliojimą.būta, bet lie
tuviai, parode savo taiitihį 
susipratimą?' •

Susirinkiinas užbaigtas , 
visą dalyvių bendrai siigie- ' 
dotu Tautos 'himnu, p. M. 
Karbauskui skambinant pi
anu. . . •. . ■ . /

PRESQUE ISLE,-. Me. 
—- Aroostook apylinkės ū- 
kininkai šemėt buvo pasode 
ne 41,760,000 bušeliu bulvių. 
Kadangi I- žemes ūkio pro
duktu .kainos yra labai nu
puolusios, tad Maine ūki
ninkai, parduodami, bulves 
dabar esama kaina, turėsią 
apie 13 milijoną dolerių 
nuostoliu.

Gubernatorius Ely Pas Lietuvius
----- -------- ---i--------1-------—7—------------?--------- ——------ — -■■■:- .- —<$' .. ‘

■ WESTFIELD, Mass. — 
Spalių 9 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių, parapijos kataliką 
draugijos surengė George 
WaShingtdn 200 metų su
kakties ir-Vilniaus Gedulo 
Dienos minėjimą.,

Klbono kun. S. J. Vęm- 
brės rūpesčiu surengta turi
ninga ir iškilminga progra
ma. -’ '

Tarp kalbėtoją buvo gu
bernatorius Joseph B. Ely, 
miesto mayoras R. Co.yving, 
44 Darbininko ’ ■ md. Ąr‘ F. 
Kiieižvs ir kiti.

Gubernatorius J, B, Ely 
savo turiningoje kalboje a- 
pie Georgė W.ashington la
bai gražiai, atsiliepė, apie 
lietuvius,

Guhe i -Įator. a.us atšilau 
kymas Westfieldo liet u- 
viams padarė gražiausio įs
pūdžio. . ..

Gubernatorius, dideliu su
sidomėjimu išklausė choro 
sudainuotų0 lietuvišką dai
ną. ‘ ‘

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS ŽADA PANAIKINTI 

BAŽNYČIAS

IŠTREMTASIS ARKIVYS
KUPAS PATENKINTAS
LAREBO, Texas.—Mek

sikos ‘ vyriausybės ištremtas 
Popiežiaus atstovas arkivy
skupas Fldres. spaudos at
stovams pareiškė esąs pa
tenkintas savo dabartine^ 
būkle.

Arkivyskupas pažymėjo, 
jog jau nebe ■ pirmų kartų 
jis tremiamas iš savo tėvy
nės. . .

DEMOKRATAI GAVO RES- 
PUBLIKONU VADO 

DOVANI
* NEW YORK, — Valsty
bės iždo- sekretoriaus Ogden t 
Mills, respublikonų žymaus 
vado, asmeninis čekis 100 4 
dolerių sumai nėtikėfaį pa-1 
teko demokratų prezidento 
rinldmų agitacijos koinite-

. tilt.
Tūlas laikas atgal, ’ Mills 

sukirto lažybas su. viena 
, ' žymia denioki-ate, sakyda- 

. /mas, jog Roosevelt nebus 
. nominuotas demokratų kan

didatu. Bet(Roosevelt lai
mėjo, tad Mills pralaimėjo 
100 dolerių.

.Laimėjusi lažybas deujor
• kratė iždo sekt e t o r i a u s 

. Mills čekį pasiuntė kaip
auką - demokratų , partijos 
reikalams.

MEKSIKĄ. — Spaliu 2 
d* Meksikos prez Rodrigu- 
ez išleido savo -. pranešimą,, 
kuriame jis smarkiai puola 
Popiežiaus Pijaus XX tik 
ką išleistą encikliką, kurio- 

| ję Popiežius pasm ę r k i ą 
Meksikos katalikų perse^ 
kiojimus ir., ragina . katali
kus būti vienybėje su vys
kupais kovoje. dėl savo tei
sią. ' . ! - . ■

Prez. Rodriguez ‘Popie
žiaus. enciklika • labai pasi
piktino ir savo pranešime 
piigrąSmo uždarysiąs visas 
Meksikos katalilnf bažny
čias, jei', girdi, enciklikoje 
pareikštos mintys neišnyks? 
Jis grąsina paversti bažny
čias dirbtuvėmis “proleta
riato klasių gerovei.” ?

AiškUj.. Bažnyčios priešai 
1 I sukels visas paiamsią galy- -n I, , . -. V • •

bes, kad Meksikoje katali
kai susilauktą dąr žiaures
nių laiką ir skaudesnių per
sekiojimų, bet tos audros 
nesugriaus Tvirtos Uolos, 
kurią, pastatė Kristūs ii’ pa;- 
žadėjo amžiną užtikrinimą 

Į gyvasčiai., •

IŽDO DEFICITAS SIEKIA 
. 400 MILIJONU DOlERiyL A",'w»į-

Į - - G ■: ^vRugsėjo 28. d, palaidotas

VOKIETIJA NEMOKA 
AMERIKAI SKOLOS
WASHINGTON.—Rug

sėjo 28 d. Vokietijos vy
riausybė formaliai pranešė. 
Amerikos vyriausybei, j og 
Vokietijanegalės sumokėti 
Amerikai $7,800,000 skolos,- 
kuri turėjo būti sumokėta 
rugsėjo 30 cĮ.

Šis Vokietijos pareiški
mas buvo padarytas su A- 
merikos vyriausybės sutiki
mu. . ” Skolos sumokėjimo 
Sulaikymo prašė 3. mėnesiai 
•atgal Vokietijos .amhasadų- 
rius Amerikoje.

PALAIDOJO 282 METAI 
■ ATGAL MIRUSĮ

HOOVER VĖL KALBA APIE 
DEPRESIJOS GALĮ

DĖS MOINES, lovva.— 
Prezidentai Hoover čia pa
sakė ilgą kalba, kurioje iš
gyrė savo valdymą, išpeikė 
demokratą, programą ir pa
sakė esųs įsitikinęs, jog 
“prosperity*’ laikai jau ne
betoli. ■ • •

Hoover yra gimęs Iowa 
valstijoje, todėl jis ir pasi
rinko ją pirmąja vieta sa
vo kovai būti , vėl išrinktu 
Amerikos prez. antram ter
minui* ;

. Prieš prez. Hoover pra-. 
dėsiant kalbėtą Iowa. keli 
tūkstančiai ūkininkų, suren
gė protesto eiseną, kurioje 
nešė plakatus su užrašais 
prieš Hoover. - Ūkininką 
eisena palydėta džiaugsmin
gais sveikinimais.

Prezidento kalbos klau
sėsi. apie. 12,000 žmonių.. 
Prezidentas visur buvo sau
gojamas sustiprintos .viešo
sios ir slaptosios policijos..

LONDONAS TEBĖRA DI
DŽIAUSIAS MIESTAS

PASAULINĖ EKONOMINĖ 
KONFERENCIJA

Federacija Prisideda Prie 
, N. C. W.C.

. YTASHINGtOK. — Val
džios iždas, spalių 16 d, pa
skelbė, jog per praėjusius 
paskutinius tris, mėnesius 
(liepos,, rugpiūčio ir rugsė
jo) ’ valdžią turėj o ’ $431 ,- 

1483,016 pajamų ir: tuo.pa
čiu laiku $833,803,930 išlai- 

BROW.NSVILLE,- Te- dą; Vadinasi, išlaidos bu- 
- . xąs.' — Wįllaey apylinkės | vo didesnės už p a j a m a s 

laukai spalių 4 d., buvo pa- $402,320,914. . ‘ • J 
skendę vandenyje, kurs išsi- 

. r liejo’ iš . neramiosios Rio 
į • Grande upės. Tūkstančiai. 
| akrą * žęfnės, buvo apsemta 

’ Jį ..vaiidenimi. Nuostoliai dar 
1 neapskaičiupti. ■

POTVYNIS TEKĄS 
VALSTIJOJ

kūnas 282 metai atgal mi
rusio D"'Aulnay Charnisay, 
vadinusio save Aka d i j o s. 
karalių.

Rugsėjo 19 d. mokslinių 
kai, bedarydami įvairius ty
rinėjimus, atrado Prancū
zijoje istorinį dokiiiiienta, 
kurį D’Aulnay. parašė 16491 
hi. Vasario 20, d., prašyda- 
mas jo. luiną palaidoti po 
Port ’Royal ‘bažnyčios lai])- 
tais.,..

■Mirusio kūno palaikus

Į minėtą pajamų sumą 
įeina ir nauji jnokėsčiai, ku
rie pradėjo veikti, lino lie
pos menesio T d. pagal ąau- buvo surastos ir palaidotos 
ją mokesčių įstatymų, Kon
greso priimtą.

pagal testamento išreikštą 
norą. • '•

NE.W' YORK. — Pasku7 
tiniuoju laiku, surinktosios 
žinios parodo,. jog Londonas 
tebėra, didžiausias miestas 
pasaulyje • savo gyventojų 
skaičiumi. Antrą vietą ten
ka New York.'

Oficialus skaitlinės. rodo 
šiuos didžiuosius miestus 
pagal :gyventojų, skaičių: 
• L o n d o n as — 8,202,818 
gyventojų; Ne\v York —-6,- 
981,915; Tokio (Japonijos 
sostinė). — 5,312,000; Ber
lynas— 4,296,000; Chicago' 
— 3,376,438; Paryžius — 
2,871,039; Maskva r-2,745,-’ 
000, :
•. Labiausia padidėjo. Tokio 

; miestas.. Japonai prijungė. 
» prie jo netoli esančius niię- 

stęlįusur tuo būdu miestas 
smarkiai pakilo.. .

GENEVA. —Pasaulinės 
ekonominės .konferencijos 
rengimo komitetas, nutarė 
šaukti konferenciją Londo
ne ir kviesti visas pasaulio 
valstybes. / •
.. į Anglijos vyriausybe suti
ko padengti išlaidas, kurios 
susidarys perkeliant konfe
rencijos . sekretoriatą iš Ge- 
nevos į Londonu, \ .’ •

(FEPKRACI.IQS 1NFQHJĮĄ<’MV , 
?. BIURAS) : . I

Spalių 3 d, W.ashingtone 
lankėsi Federacijos sėkre- 
tdrnis*.. Leonardas < Šimutis 
ir Informaciją Biuro vedė
jas kun. Jonas BalkūnaS, 
Per porą valandą tarėsi su 
N. C. W. C. gęriėraliu sek
retoriumi kun. J. J. Bur-

RUGSĖJO MĖNUO LAI
MINGASIS VOKIETIJAI

. BERLYNAS. —: Vokie
tijos laikraščiai # paskelbė, 
•jog rugsėjo mėnuo yra pir
mas Šiais metais Vokieti jo* 
je, kuriame neįvyko politi
nių’ žmogžudysčių. Liepos 
mėnesį užmušta net 36 žino*: 
nės. * >

u jau užregistruota.
■ j L>šimutis taipgi “Drau

gų" įprašė į N. C. W. G.

Nfewš Service direktoriumi 
p. Krank Hali. .
. -Galutinai ..viskas sutvar
kyta ir susitarta, dėl Fede- 
ravi j os ’ prišidė j imo ~ p r i e. 
National Catholič Kelfare 
Conferedce. Pasilieka tik 
formalfai sekretoriams .ma
nytis laiškais (pareiškimo 
ir sutikimo) ir užsimokėti, 
metinį mokestį (šimtų. do
leriu) Federacija jungsis, 
prie. N. C. Č. M. ir- N. C. 
-C. AY, Šakų, Federacija

vice Federacijos Tnformam- 
jos Biurui patarnauja ]>ri- 
imant žinias. • Nexvs Servi
ce daVė savo eopyrigih tei
sęs. mūsų Biurui. :‘Dfau-‘ 
gas” jau ‘priklauso, prie 
Catholič Press Associatlun, 
o dabar esąs narys ir. N., 
W. C* iTcv*s Service.: -'Pai 
vieiiintėbs lietuvių laikraš-z 
tis, remiamas tokių agentū
rų. ’ •

BERLYNAS. -—. Artė
jant Vokietijos rinkimams,1 
fašistą vadas. Adolf Hitlvr 
susišaukė, savu goriausius a- 
gitatorius ir jiems pareiškė, 
jog fašistai turi laiineti .lap
kričio mėn; G d.‘įvyksian
čius rinkimus.



'^ntradicnte,, apalių ii, 1931

ovi

škotijojeįvyko lolaij kontįtas, kuriame dalyvavomprgląot 'jr fiįį: Į 

kįiiai. RavejkiĮe vaikinus i? vieną merginu p
laiku nušokusius aukštyn.

i

■' *

“Darbininko” Katalogas
•4-:: > ■ J

i* UBB^H 
-r MM

hejp SU nuprastų kąpnieeiu 
Į^Įikfy Jiędą kalbėjos ą- 
pie įvairius dalykus. Pa
galiau palietė ir Salumnen- 
tą.

Mokytas profesorius stęn- , 
gėsi kaimiečiui įrodyti- būk 
kataliką mokslas esąs Idai- : 
dįntas/

—Kaip tamsta gali tikė
ti, kad mažutėje ostijoje y- 

I ra Kristus?
—Tvirtai tą paslaptį ti

kiu, nes taip Kristus pasa
kė. ’ . : , J

—Bet prašau . pagalvoti.
i Juk tai nesąmone l
| -^-TaČiato taip yra, pone 

,,|profesoriau.
Dievą- garbinti, ’ p i-a Ž an t tyggi ^pastebi, W ta* 
Ritate*
savo geradariui tan. B.’ .
biclai ' * —O, Viešpats Dievas yra

Kada ims pašvontmimas Vualis. _ Aš nesyyrudda- 
Bur-biškiu bažnyčios ir- aš tllilu f ■“to ti- 

■ bandysiu nuvykti į tas > fe10 nepajėgs rs- 

klmes ir su gerb. skaityto-
i , .-„-r,;..k ..ocNzU Profesorius . susimąsto, jais sayo įspūdžiais pasieta- j .. , ■,■ . ■. . v .

linti ■ • ~ Nepalenkiamas kauni ė‘-i o
Ex-AmcHkteti^ tikėjimas jam padare didel;s 

i įspūdį. Pradė jo, tyrinėti 
kataliku tikėjimą. Būda
mas didėlio proto ir išmin
ties. vyras greit pažino tie
są, atsivertė, ir tapo, gaišiu 
kataliką, rašytoju. J -M. L.”

‘■MŪSŲ LAIIBAŠTĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsą Laikraštis” yra did- 

žiausiaš ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
qių; geriausiai' informuoja Lietu*. 
vos visuomenę ajįje savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius.) vi-, 
ad pilnas rinitų ir objektyvių 
traipsnrą, • gražių pasiskaitymų,

Žinios Iš Lietuvos
Y* klebonas, kur sekiningai 
isklebpnavo 12 mėtą ii' daug 
geru padarę Uticos liętovii) 
parapijoj; būtent skolai 
apmokėjo, bažnyčią ir kle
boniją atremon.tavo ir nu- 
pįrko-įsteigę didele^ įupL 
nes aptverdamas geležine 
tvora, . •

Dabar sugrįžus į tėviškę 
kup. Zabielai, J. K Panevė
žio vyskupas K. Paltardkas 
pasiūlė jam organi z u o t i 
niaują pampi ją ■ Burbišky. 
Kun. P. Ząhiela ne tik J.-E. 
vyskupo ’. pasiūįnną priėmB, 
bet įafs sayo pinigais mv 
pirkti ’RurMšio- 4varu 
ią,su garsiais puriu Venslo- 
vayičią paloviais, sodnais ir 
8 hektarais , žemes. .. • « , ■ ’ • •

Dabar jau daromas sku
bus paločią remontas, ..kurie 
karo. laiku buvo, apleisti ir 
apdaužyti. Nonina greitai 
.atidaryti bažnyčią. . Bažny
čia bus viduriniame sąlio- 
nę. .Palocius yra dvieju 
aukštą su daugybe kamba? 
rilį ir salionu. .- Iš pietą pu
ses bąš didžiausia kleboni
ja, dvieju aiikšti) su dudeni 
salionais ir jame bus baž
nyčią, Prieky padarys ga
leriją vargonams ir. chorui. 
Viršui. bus (dėta daugiau 
langą. Taigi bažnyčioje 
šviesa bus galuose ii> yiršu-

Iš rytą pustas didieji gon- 
kai-porčiaiy : tai. bite didžio* 
sies durys į bažnyčią. Šate 
bažnyčios, šiaurės pusėje, 
pirmame aukšte bus dvi di
delės svetainės; didesnė 
bus naudojama vakarėliams 
—■ teatralus, .0 mažesne su-, 
sirinkiinariis^ Antrame auk- 
šte kambariai vargoninin
kui ir pakristijojidi,. ir dar 
nemažas salionas, kuriame 
vargonininkas galės chorą 
mokyti. Pietą ‘pusėje baž
nyčios didelis prieškamba- 
rys-salionas tarp bažnyčios 
ir. klebonijos, kur žmonės 
atėję su reikalais, turės kur 
pasėdėti-palaukti. Iš to ga
liono durys į zakristiją. Zą-

■ kristija- taip gi didelė, žo
džiu sakant, bus visi pato* 
giimai iŠ visą pusią!

; • .Burbiškis randasi. Ahvk'
• S • '

seią a. a. vyskupo Baranau*. 
sko gimtinėje, Utenos, apsk. 
prie garsaus didžiojo RubL 
-ką ežero, 9 kiloinetrai nuo 
AliyĮ^sČii) parapijos,. 10 ki
lometru nito Leliuąą par.? 
11 kilni, nuo Debeikių par. 
ir Į2 kilni, nuo. Skemonią. 
par. 1 Į dabartinę liaują 
Burbiškią parapiją bus pri
skirta daugiau iš Anykščiu 
parapijos, mažiau iš kiti), 
ir naują Burbiškio pavapi? 
ją. bus pačiame centre visti 
parapiją. ' .. . .

. Burbiškis stovi labai gra
žioje vietoje ant. gražaus 
kalnelio prie didelio. Rubte

DIDELI AUDROS NUOSTO
LIAI KLAIPĖDOJ

KLAIPĖDA. — -Rugsėjo ] 
13 d., Klaipėdos krašte šiam ; 
te didelė audriu Iš ryto 
buvo nutraukti visi užmic^ \ 
Čio telefono laidai. Tik apie ; 
9 vai. ryto.galima buvo su
sikalbėti Berlpio-Klaipėdos 
Rygos, linija, > tačiau vėliau 
ir ji sugedo. Matyti, vėjo 
palenkti stulpai kibiau pa
sviro ir nutraukė likusius 
laidus. Klaipėda su Kaunu 
neturėjo telefoninio susisie
kimo iki po piet, Iš ryto 

(~ Į’etkarciaiš dhr galimą buvo : 
susikalbėt i per Plungė-Tel- 
šitis, bet vėliau ir ši linija

■ ..nutruko ir tik popiet pasi
sekė vieną Klaipėdbs-Kau- 
no liniją sutaisyti.. Pačioj 
Klaipėdoj audra sugadino 
apie. 300 telefono laidą..

Per audrą žymiai nuken
tėjo krašto miškai ir.vieto-

- mis trobesiai. Tačiau'iki
šiolei nuostoliai dar neap
skaičiuoti. . -

. Rugsėjo 14 d., Klaipėdoj 
buvo nepaprastai gražus o* 
ras, Tačiau rugsėjo 15 d, 
iš ryto jau buvo žyniu nuo
lat . stiprėja vėjai, . Naktį 

, vėjas didėjo ir apie 4—v.
ryto juroj . mušė 10 b a 1 ą 
bangos. Uosto statyboj 
vanduo nubloškė nuo kran
to daug darbo pricnionią. 
Prie terauto buvę . lai vai 
n ktics metu tūrėjo
vesti į marias. .-Vienas lai- 
vas <cRosa Christel,” stove* 
jęs prie .Lindcilau dirbtu* 
vii), audros buvo užmestas.

• ant kranto. Vėliau ji pa-1 
vyko taip. pat išvesti į ma
rias. ’ ■". :

Įsisiūbavusi jūra pirma
dienio rytą ties Melnrage 
išmetė ant krimto latviu

. laivą ‘ "Roja,„kuris plaukė/ 
į Gdynę.. . Jis jau buvo.nu
plaukęs tolokai už Klaipė
dos, bet audros .užkluptas 
pasuko atgal, ieškodamas 
,Kląipėdos uosto.. . Nors.lai
vas .iki Klaipėdos, pajėgė 
atplaukti, bet į uostą neįė- 
jo. Laive buvo 11 asmenį, 
bet ne vienas jią.nenuteen-

' tėjo. .
. Jūra nebuvo nurimusi ir 

. rugsėjo 15 d. Vanduo pa- 
■. siekdavo 60 metrą kranto.
[ Kiek Iki šiol s ūži n o- 
ty ta, krašte daugiausia
t z . nukentėjo sodai. Šilti t e j 
l ir jos apylinkėse audra iš-
j verte labaT daug vaisine-
i džiu. . Miškuose išve r s t a 
;. daug medžią. Daugely yie-
; ti) keliai užversti medžiais
į . ir telefono stulpais. Rūgsė- 
f jo 16 d. vejas vėl Ih^vo/sut

g. štiprėjęs..ir uosto inspekui-
! ja perspėjo laivus, kad šie
j iš iiosto neišplaūktiji. •

• >

b"
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BURBIŠKIS

Nauja parapija ■ •

£Hą vasarą, sugrįžęs iš A- 
merikosį savą tėviškę. A-' 
niūuą kairiu), Beveikiu pa
rapiją, Panevėžio’ vyskupi- 

. ją, kun. I?r. Zabiela organi
zuoja nauji) parapiją. Kun.

. P.: Zabielą touvo TOąių- K*

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Historija 

(Graiką Mytliologijos Žiups
nelis) su paveikslais.’ Lietu
vių kalbon išguldė Alyva-,—-50c.

Tryii Keleiviai—Krikščionis, 
Šydas ir Turkas. Pamokinau- • 
ti apysaka. PiriMS Vyl-

Verte P- ?-----------40c'
Xrump| labai

graigs paskaitymai apie I 
Wiiw mesimo ptaitikimųs.

J, Tarvydai - ,—45c.

Idą. ežero. Dvarus, pąlo- 
enri npattgfr tyaiririis- dide
liais gražiais medžiais ir so
dais; per įvaro žemę.'eina 
didieji vieškeliai iš Utenos 
į Anykščius, Debeikius, Le
liūnus. ir Škemonis. Susi-- 
siekimas iš visą pusią ge
riausias. Į siaurojo -gele
žinkelio Rubikii) . pusstotį 
irgi tik trys Idloinetrai.

Burbišky jau rengiamasi 
prie.. pašventinimo naujos 
bažnyčios. Kaujoš parapijos 
žmonės šit įiekantrmnu lau
kia tos brangios dienos baž
nyčios pašveiitmimodr visi 
Įabai; džiaugiasi, kad sąsi- 
jąukė ne tik naujos parapi
jos, bet ir tokį geradarį;, ku
ris iš parapijiečiu nei cen
to, nei jokio darbo nereilia- 
lavb asmeny klebono kini, 
pi*. Zabielos, kuris be jokio 
rūpesčio ir vargo parapijie
čiams pastato-paaukoją baž-" 
iiyčią. Dabar.’ -parapijie
čiams daugiau, nieko neb.e- 

. reikia,, tik eiti į bažnyčią ty

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

TELŠIAI: — Rūgs. 1 d. 
persikėle į naują, namą Di
džiojoj gatyėj \ (prie Ap
skrities Viršininko).* ‘ I 
•’/ Be Seserų vedamojo vai
ki) darželio nuo rugsėjo 1d. 

: atidaroma ir pradžios mo
kykla.. Tame pačiame name 
bus ir mergaičių inokslei-i 
yii) pensionatas (bendrabu
tis).Atsilyginti galima

Štyvįp įjpphtk-moksliški p»* 
^kąitymai. Uowh__._245o. 

gephąąų —ąprašyfliua 
per Tėvą li’ąįųriį-M-.

iįipįį. Vęrte Kun. P. L. —-15p. ' 
JUbakaa—Nuodai — rūky

mo kenksmas) pagal d-rą Ni- 
teUfci Parėmė S. Kaįmietis-^lSe; 
' Piketytą MęrgeĮS

4$ įr Baisdaskutu—apysaką 16a. 
Kėliklį Bažnyčia 

mokraiizma». — PąrjšS to-.

4pftštą|ygtęs Maldo? gtato- 
Vęrtč Kun.' 3auru- 

8«ps ---------- ............ ........... .25c.
^1^ TąrptauūniB Eucha

ristinis Kongresas. Paraše 
guu. Pr. BuČys, M. I. C.—4.50

jūsiškiai Užsienyje. Juokin
gus aprašymas kelionės j Pa
ryžių, ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų „.. Išguldė 
Magnus Parvalkietis -■.. -.. ,50

Kelionė Aplink Pasaul| per 
d() dienų—Apie visas derybas 
be galo įdoįrips npotikjai ke
liones, per įvairius kraštus, 
parašė Julius Vefae. Vertimas, 
J.: Balčikonio —-  ;.• ,... frl.Oil

Smulkesnės, t; .pragyveni- 
piui sąlygas gailina sužinoti | korespondencijų, daintj, paveiks- 
yietpje.

AR ESATE NERANGUS — 
PAVARGĘS?

NUGA-TONE yra gydytojaus, pre- 
• skrlpclja prirengta atgitivinti jūsų a- 
'bettių fizinį stovi- NVGA-TONU .sti- 
rimliuoja -apetitų. Jus jausitės tvlr- 
tPMiit; gerinus galėsite miegoti.

Eikite pas savo vaistininkų. |r nu
sipirkite vieno menesio tteatmehlų, 
kuris kainuos jums tik y’ietrų dolerį. 
Priiminėkite tabletkas pęr dvidešimts 
dienų ir jeigu jus Husite ueužgunė- 
dlntas, Jūsų pinigui bus. Brųžlniimi,

lų ir t. t
'• “Mūsij ' Laikraštis” šiandien 

hmn.-r L_ _ ■'ZTZi Iplačiausiai ‘-skaitomas. Lietuvos
A T4E? IR tAG kaime ir mieste, nes savo plačiuJL v /A II 1111 IpJ I ^1 JL llĮl ĮFvJljP utiniu visus patenkina. Taip pat 

‘ ' virš 2.009 prenumeratorių turi
LEGENDA APIE VEIDRODŽIO[ • ■ IR VERSIĄS ' ^®tuvių tarpe,.-kuriu

’ I . didele dauguma yra broliai ame-SUMUŠIMI ... .j . - rilūeėiai. • . ' ■ '
Voijiečitfiaila'aščiai'Tašo,:j -“Iftsij UikraŠtis” kas savai 

kad vietos bedarbis, Teodo- t8 po 12 tuslapių,. iUust 

las Leinkeį negalėdamas žvalgas iš religinio,.. kultūrinio, 
niekaip užsidirbti duonos; visuomeninio, ekonominio ir po- 
išsigąlvoj'O sau neblogą vėi~ gyvenimo sričių, 
šią: jis pasidarė pasakoto- “®fls'( leidžia Ka-

ju. ■ tuo verslu, jis visai met^s; KetUToj 4 utaij 
padoriai uždirbąs, . Jis vąi-įniuoše. — 12 litų, 
kšto po mažuosius yokięčią 
miestukus , ir po įraimus iįr 
pasakoja vaikams—kai ka
da ir suaugusiems pasa
kas, padavimus, teeisiąs isto
rijas; Kai Ivuriuos- savo .pa
sako jinuįs jis pats esąs su
kūręs, o kitus paėmęs iš 
folkloro. ‘. ..

ITž kiekvieną ' pasaką ar 
istoriją Lėtoku, gauna 50— 
75 pfęningius. Vaikai jį 
yrą pąhiėgę ir vadina kaž
kodėl <<:dedę .Edvinu.” . Kai 
“d.edū . Edvinas” . ateina į 
kaimą, • tuoj . susirenka bū* I ^U£kut>eįite 
riai klausytoju ii< sustoję “ra,1'l"e
eilėje, • laukia pasiktaisyti, 
ko nors “skanesnio.”• ..Kar-<«ntų. h

tais jte turi liek lįausytoją, . “darbinint<6” Limite 
‘ kad neturi laiko nė‘ papie^ Kąunas‘ ^priktausomyH. cikftfi 
tauti.; Tai didelio, pasateu 
pareiteajaviuio dienos, ku
rios Lemk'ei yru neĮteprąs- 
tai liiąlonįos, nors jis ir pa-f 
lieką be. pietą. 1

Joks prietaras nėra taip; 
pasaulyje paplitęs, kaip 
veidrodžio # sumušimas, kurį 
būk tai sumušus, reiškia ne
laimę: Anglai riet sako, kad 
toji nelaimė tęsėsi septyni 
metai.. • .. . '

Štai kaip tas ąišidnama. 
Senovėje veidrodis buvo 
brangus daiktas. Priešisto- 

’ rimais laikais žmones 
žėdavosi žiūrėdaini į vande
nį, ■ Išradus metalus, buvo 
vartojanios šlifuotos- gėlę 
žies ir vario blėkutės. '

Tik 14-tani šimtmety Ve
necijoj 'buvo išrastas stiklo 
veidrodis. Stiklo veidro
džius buvo labai lengvą šig- 

.mušti ir ją sumušimas reiš
kė tikrą nelaimę, nes buvo 
dabai didelis nuostolis. Le
genda apie septynių metą 
nelaime kilo iš to, kada.vie-. 
uos. anglą aristokratą šei
mos tarnaitė sumušė didelį’ 
iV liibai brangi) veidrodį ir 

. -Už tai turėjo, septynerius 
Įuetiiis sunkiai vergiškai dir
bti^ kol atidirbo nuostolį/

Tos vargšės tarnaites'var
gą i, kad veidrodžio sumuši
mas- jai reiškė septynerius 

■ mėtos nelaimės, taip, vėliau 
ir paplito po visą pasaulį..

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, jos laimėjimai Ir ne 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi- 
.Šiems, be abejojimo, rupi. Juųis taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas ir iaisvė. jus taip 
pat niekinat prlespa.Udos nevalių Ir ne
ribotų sauvaliavimų su gvenCiaiisiomis 

i žmonių teisėmis ir laisve, — Jus norite, 
kad ir toli "būdami, kad’ ir plačiųjų ma 
rlų atskirti, pažinu TėvynėB buvi, koks 
jis tikrumoj yra. — Šiląis vlsais at
žvilgiais Janas labąl yra pravartu te- 
Biragytf ' ‘ ‘

“DARBININKAS” Ugdo tiesos ir 
laisvės meilę. . 4 • . ' 

“DARBININKAS” moko neapkęst! 
priespaudos smurto ir niekinti didval- 
du Veidmainyste. x

‘‘DARBININKUI” Visur Ir viaados 
rupi darbo žmonių reikalai. •

“DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS?’

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Pramonines Demokratjio? Pa- 
ąYJpdąį. Parašė . Uosis _u_^75ę.’ 1

Gegužės I$enuo — Kun- D.
Žąijei^ia. Kąina .—„SUp.
. Aritmetikos Užda,vinyna3_25c.

Vaikų Darbymečiui — Riri- 
idnėiis kalbos mokslui_____ 50c.

Petriukas — laiškai vieno 
vąįkeįjo. Vertė S. Rakauskas 15c

Ėolševižiąas — Kas tai yr* 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj' ’ —______ ____ u__ _115c. ’

. Žaidimų Vainikąs—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms sų 
gaidomis. Sutaisė JMatas, Grį- l 
•pnįę -------- -------- - ------ —50c

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus   __ ..... ...... ... . ...-^.SOc.

Atsargiai su Ugnimi. ’ Vertė 
iš lenkiško kuri. K._8.L;.,-.10c.

Mūšų Tikėjimas — išaiškini* 
mas” pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-_ _5Qc.

Lietuvos Ženklai. — Išleido . 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau- 
las ’—.—i—;---------------—_40c.

Ėmęs, ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas —-30c.

Graudūs Verksmai.- —-Ver
tė Vysk. A. Baranauskas-—-10c...

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15o.

Kristaus. Kryžius: Stacijos, 
Graudus Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mfi- 
lesiąms.. Išleido kun. K. A; Va- 
yis, __—:..25b..

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, su ap- 
da’ąis ,—l___——____j—$1.00

Socializmas ir« Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio ------- _10c.

žmogus ir Gyvuolys. Par»- 
šė kųn. P. Bučys __—_4i_X-39o.

, žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis _— --------- ; s—10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys lV-to Šimtmečio kri
kščionybės. . Lietuvių kalbon 
Išguldė P.. B. .. ................   25o.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyvo 
niųio. išguldė Lapšiaua Vai- 

' kas —---------- — ---- —,—10c' ’
Jono Kmito Eilės . •.. . . .$1.00 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais——^1.50

Trumpa Apologetika arba 
£ąt. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V,. ZajančanskaB—5()<i

Maldą Rinkinėlis, baltais 
viršeliais___ —-—$1.75-1.21

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais

Dr, Vinco Pietario
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

Moterystė Ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis -- -------------__4.Oa.

Gamtos Pradžiamokslis — 
pr.. A, Vįleišis«___— __ 50o.

Limpamosios Ligos ir kaip 
ūuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žem^ m- 
•dno, oras. Parašė J. Uaronas_ fiOa?

Nauja Skaitymui Knyga 
(Dalis 11). Bu paveikslais.™ 75a.

Vftlkų Knygelė — su pa
veikslais ____ __ L-_____^___„30ę.

Mano Pąlytonti| DiiUiojd - ~ 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
še Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ___ ■'''......   ' ■;„^.25a

Pamaldų Vadovėlis, Stacijor
Graudfts Verksmai,. Sudarė ir
išleido Kun. J. K<nicevieius...-J9<V

Vienuolinė Luotfia, Vertė . ■ .
Kun. P. Saurusaitis —__ —25a.

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lęsauskis. Šv. Ka?. D-jos lęi-.
dinys, Kaune —.—, .—.10°^

Sunkiausiais Laikais. Parašė
4. Rucevičius _2--------- - -----.4Qe.. •.

Meile (Poema). Parašė M.
Gustaitis ------ 1_____ _____ _15e»

. iventas Gabrielius. Išleido . ■ '
1 į'ėvas Alfonsas Maria C. 1J._ 25c,

Religijos Mokymo Metodį- •
Ka. Sutaisė K. J. Skrųvdys—50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti
. prie Manęs. Sutaisė KuPra- 

pas ______—----------
Mūsų Dainiai. Parašė Ka

sys Puida. ------------------ __50o.
. Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslčliais ’ —Į— ------ -—_2Oo.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių-—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0Q
TBATRĄI / .

VieiijįMio Disputą su Rabi-' 
uu, Vieno veiksmo juokai. Siu- 
betuvinb Vaidevutis-r—---- -~lSa.

ElgCtųGudrumas, 3-jųveikst 
mų komedija. PąfąšČ iieirjjų, 
uorukas —2_ /__ _________
Nepavytojo—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M. .
Juras. Kaina--------;--------- -—35a

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S.. TaYvyr ' 
das .

• Ubagų Akademija ir Ubagų
Ralius — komedijos po 1 ak
tą. Parašė Beirįjų Juozukas—-35b,

Sniegas — Drama 4-rių ak? • » • ’
lų. Vertė Akelaitis _—,——40a ...

EsUmas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10a

Visi Geri—3.-jų veiksmų, vais-
cįelis; parašė F. Y*’ .—_—r10ų 

Patricija, arba nežinomoji
kankinė. — 4 aktų dramai 
Vertė Jonis Tarvydas

Išganymo. Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas sū gaidomis--------- 1—-75c«

Dramos; 1) .Germaną; 2)
L?abiola—5 aktų; 3) Liųrdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė
J. Tarvydas.—----;—_—L65o,

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-ine ąkte. Trirašė Gineitis IJteL’

Vąikų Teatrai; dalis. I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jpno 
laimė; 3) Pasakyk mano ląiš- .. 
ruę, . Surinko S. K., D. ir N—15a

.Vaikų Teatrai: dalis II: 1)
Ištirgime paskui; 2) Antanu
kas Surinko S. K., D. ir N—l$c<

“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass

i 
į JONO KMITO EILES |

' : —- - ' |

BEMOKSLIS .APAŠTALAS ..

Kartą mokytas protestan
tas profesorius . Jurke kai-1

GeęnaFias tino ReuinatUkų , 
Skausmų,, salo B u (falo Ponia *, 

“■Metų metus mane’ kankino minia-
■ thtnis.. Pagaliau. nš i^gir-lau apje

■ FalnJCxpclier] ir nuu|>irlt.nf j" bon<’ 
k^.. s-Pintias iiutejiiinas juotni ni<n

* mentaliai sulcil-e. tnlrturtinintą. Ii-
• . naudojus jo. vlentt I><ui|c4 gilėjau-at

likti visti savo kasilienittj .darna 'be 
jokios nngclbo.t. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų' savo sųnarluvbc.“ ‘ .

‘ L Q‘
Dufialo, N; Y.. • . j.

PililHKPELLEH
I
 Labai graži luiygadaudcklo apdarai^19- pus- 

. lapių, tik už 75 centus. ‘‘Darbininkui” prisiuntęs 
. 75.centus gausį Jono Kmito gražias eiles;

•• Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
| . etas. 'Jo eil^s pilnos patrijotiškn jausmą. • 
r ’. .’ - Į ’ . Siųsk užsakymų į ' ■.
Į . • “P-ARBINiNK^^ .
| 366 West Ęroadtfay South Boston, Mass.

lt
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DARBININKASAntradienis, spaliu 11* 1932 *

RUDUO GIRIOJE
linksmintų, senus draugus 
aplankyti). Tariau jų gie
smė nors ir pilna, skausmo, 
liūdna, bet joje tartum ir 
girdisi vilties, kad pas mus 
vėl jie sugrįš, pas mus vėl 
atsilankys, savo buveinę vėl 
čia pasidarys.

Ruduo!. Tu gražiausia, 
bet taip pat ir liūdniausia

PAMESTAS ŪOŽANCiIJS
'.'f

Apyvakaris. Sirtavo mie- ; 
sto gatves buvo tykios. Tai t 
spalių mėnuo ir kiekvienas 
mylįs Marijąė jo bažnyčion, j

“parodyti^ H
Bažnyčia apšviestais lan
gais masino žmoniją į save. •

. Meskime smalsią; bet šven
tą akį į vidurį. & minis al
torius iškaišytas, gyvomis . 
gėlėmis. . Malonus kvapas 
dvelkė QTe. .Maldautojų» a- 
kys nukreiptos į Marijos 

f stoiylą. . O jį žiūri labai 
maloniai... •

Tą naktį ne visi radosi 
. bažiiyčitijo. Tamsiausiose 

miešto“ kertėse bastėsi gerų 
piliečių nuskriaiąlinėtojai; 
valkatos, vagys ir žmogžu
džiai. ! klaida n e r ū p.ė j o 
jiem^. Rūpėjo apvogii, už
mušti ką nors. Iš vieno to-, 
ki o tamsaus kampo išsiknp- 
rino vagis.— Barysų Liud-

■ vi kas. Jis žinomas visiems. 
Dūlino, jis i įmesto.majoro 

' nainus. . Turtingas, reikia
pasinaudoti*. -

Butas tamsūs. Įsilaužė. 
Matėsi rankinio ž i b ų r i o 
šviesa. . Vagis surado saų- 
goniąją dėžę. Jo - miklūs 

. pirštai lengvais atidarė ją. 
Turtų joje dange, pinigai, 
brangakmenys - It v i š o k i 
brangūs popieriai.. Ištušti
no ją..*, .

• Bažnyčia stovi tamsybių 
gobnėsę. Jos bokštas ap-

. gaubtas dėbęsimis. Papras
ta, nakties, nūrtinoji tyla^ 
Sieko nesimatę. Bet. palauk 
—r žmogus beeinąs.’ Jo ęL 
sena sbubota. : Jis sustojo ' 

• veikiai. Šalygątvyjė mato 
kieno tai •' pamestą perlini. ! 
rožančių, Grabi joniškais
pirštais pagriebė jį.— ir kį- 
šenėsna. Tai Boiysų Liud
vikas, kurs sutramdė savo, 
eiseną. * . • . \ . ‘

Tamsu mieste. Tiktai, vic- 
. nojė vietoje matėsi šviesos 

spindulys. trykštantis pro 
lango užuolaidos Šoną—va- 

; gies name. Guvus ;-vęjas 
pakele užlaidą,*. Daug’ huv 

' to matėsi ant stalo. Jis 
žiūri geidulingomis akimis. 
Patenkintas. Nenoroms tu
rėjo tą lobį padėtį į šalį; 
^Berods‘viskas. Tik prisi- 

. .mena tą raštą rožančių.
Varto, pėrliiiiiis. karolius 
rankose. Bet, kas čia? Ant 
galo . rožančiaus jis randa 
mažą auksinį kryžiij.. Nti-

■ kryžiuotas žmogus ant jo.
Arčiau pasižiūri. Tik ką 

; ' ’ išskaito ' keturias raide s
INRt Ką jos reiškia? Tiek 
to, bet ta žmogaus galva ap- 

į . vainikuota g r s k ė e i a i s. 
•Į.. Kuom m Ts nusikalto ? Py- 
| nesi vagio, galbojė įvairūs

atsakymai,,. Metęs rožan
čių ant stalo nuėjo gultų.

Lytinga naktis. Miesto 
gyventojai skubinosi na- 
morr.—Ankstiy-hePgatvėse 
nesimato žmogaus. Bažny
čia buvo šviesesne negu ki
tados, Tai Spalių mėnesio 
pamaldų pabaiga. Berods, 
visas miestas atėjo į bažny
čią. Taip ir ne.

;Guglinęj(> sau vienas gat
vėse Boiysų Liudvikas. Kur 
jis trankosi ?. Jis sustojo ar; 
fi prie gražių namų. Įsilau- 
Žč\ kaip paprastai. Sura
do,. . jo ieškomąsias dėžes. 
Atidarė.. O kiek turto jose ! 
Bet,, kas čią? Jis radosi 
aplietas rankinio žiburio 
Šviesos.. Tai. sugautas? Ne! 
Sukalbėjo šautuvas,. Pasi
girdo, lyg žmogus puolė. 
Jis pro langą sau dūlino.

Gatvėje,/apsidairė. Kas- 
. žin ar šūvį ’ kas nugirdo?
Ne!. Ką? Taip, nes iš kito 

. gatvės galo pasirodė miesto 
sargas. . Vagis bėgti; . Ly
tinga. Kur slėptis. Durys 
ir jis įspruko...

Bažnyčios šviesa, blikste- 
i’ėjo jam akysną. Greitai Įsi
laužė į .sėdynę. •. Švončiau- 
siaš Sakramentas išstatytas.

pžmonės tyliai, ..'.susikaupę' 
meldžiasi. Vagis apsidai
rė... Nejučiomis jis pritarę

L rožančiaus maldai. T visus 
žiūri Marijos stovyla. Ma- 

; -rija žiūri i ji liūdnai. Va
gis pasižiūrėjo ir susigėdo.

. Susigėdinęs, akis mikfeipė' 
nuo jos.. Tada kaip tik ir 
gavo, atsakymą į tų laidžių 
reikšmę. Vaikystes dieno-, 
se. jo motina aiškindavo jam 
apie “Jėzų Nazarietį Žydų 
Karalių.”

Kasys Arfna.

Ruduo! Mano nuomone 
tai gražiausioji metų dalis. 
Visa gamta pamažu keičia
si. Giria tarsi kelia kokią 
tai didelę puotą, lyg žino
dama, kad. tai paskutinė. 
Rodos, visa giria tai su
pranta ir stengiasi paskįiti- 
nę puotą padaryti gražiau
sią, maloniausią. Visi ei
dami į puotą kuo gražiau
siai apsirengia, lygiai taip 
pat ir girios medžiai, tuo 
syk keičia savo veidą ir 
.drabužius. Ten ant medžių 
matai kur raudonuū lapus, 
kiir geltonus, ir kaimais net 
matai, lyg kad besislapstę-j r*TjT TTT T^TTTNT A ’ 
čius žalius lapelius. | trtLLlŲ DlfcJN A

r

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS | "ŽVAIGŽDUTĖ”

NO VENA
Prie' •

Šv. Pranciškaus Asyžiečio
Su ;

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą
■ r ■

,■■■ Kaina 15c.
metų dalis, tavęs aš laukiu |Tai 
išsiilgęs, tavęs 'nenoriu, aš 
palikt. Tačiau tau lemtą ir 
atsitolini, taigi man lieka 
tik “Sudiev” tau pasalryt.

Petras BaĮbaskai.

labai 'naudinga ir reikalinga 
Knygute. Užsisakyti rastu ir asme
niškai įsigyti galima 

“DARBININKO” KNYGYNE
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Ruduo! Nors jis ir labai 
gražus, tačiau ir liūdnas; 
Medžiai atrodo, lyg kad jie 
būtų visai nusiminę, linguo
ja savo vii’šuTiėrnis į visas, 
puses, išartum apraudodami 
savo likimą, savo su jais 
gyvenančių lapelių likimą, 
su kuriais taip draugiškai, 
taip nuoširdžiai gyveno. Ši
tie draugai dabar guli ant 
žęniės,. negalėdami atsikelti. 
Jie tik tada pasikelia, kada 
papučia vėjelis ir juos nu
neša toli, toli...-

Paukštužėliai gieda savo 
atsisveikinimo giesmę. ’ Jie 
mums sakyte sako, jog jie 
mus daljar palieka, jie. le
kia Į1 kitą, kraštą,, ten pasi-

RUDUO ŪŽVIEŠPA-
’... TAVO

• Maloni yra gamta vasa
ros metu*. Berods,, ilgai ii* 
visuomet galėtumėm, žiūrė
ti . į žalias pievas, į lapais 
apklotus medžius 'ir Į žy
dinčią gamtą. Tariau lie. 
Ateina naujas dievaitis —- 
ruduo. J is . keistai,, žvainai 
pasižiūri: į gamtą... -Tam ne
patinka jos. gražumas. Jis 
įleidžia savo nuodingus sy
vus. Gamta neatsispiria. 
Jos spalvos keičiasi. Pameta 
savo gražumą.. Ir žinai, kac 
vėl Įsigalėjo ruduo. Tuomi 
ir naujas laikotarpis.

. Nedraugiškas laikas.- Šal
tas.* Net kai kada ir koktu 
žiūrėti į visūresantį, nuogą 
reginį. Kai kada žalios pie
vos guli apdengtos rusvais, 
geltonais, kai. kada žalsvais

lapais. Jei žengi per pušy
no mišką, 'tai takai mjnkš- 
iesni ir tykesni.. * Jie ap
dengti pušų skujomis. Čia 
taip pat matosi nųkaustytos 
ir išbertos žvėriško vėjo 
medžio šakos. I

Pažvelgi aplinkui. Pli
kas miškas. Stovi išskėsto-, 
mis šakomis medžiai. . Din
gę jų rūbai. Žmogaus akis 
mato kas pirmiau buvo ne
pastebėta. Beveik kur tik 
medžiai yra, randi daugiau, 
paukščių. gTižtas. Savinin
kai išlėkę. Tykus, niūrus 
miškas , be paukščių čiulbė
jimo ir ulbėjimo. Slegian
čios, negyvos rudens die
nos... ' ’. ••..- ■■■

Danguje plaukia 'balti 
debesys. Veikiai jie. perei
na. Berods; jie bėga iiiio ši
tos rausvos žemės. Ant. jos 
niekas' • nebemargiiliuoja. 
Gamta sustingusi. šaltai, 
neatkeliamai’ ligi kito pa
vasario. ■ . . • .

Buvo graži diena. Mary
tė su. savo drauge ėjo pasi- 
vaikščioti.. Joms beeinant, 
Marytes drauge jos paklau
sė;. “ Maryte, ar tu pardavi- 
nesi gėles?” .Maryte pažiū
rėjo savo draugei Į akis. 
Jos drauge tuojau suprato, 
jog Marytė nežinojo apie ką. 
ji kalbėjo. “Maryte, aš ma
tau, kad nesupranti apie ką 
aš ‘kalbu. Aš paaiškinsiu. 
Mes tojo dienoje pardavinė- 
sim gėles, mes ‘ prisidėsime 
prie Labdaringas Draugi
jos, kuri šelpia mūsą tautie
čius beturčius. ..

“Kada tas b.us?” klausė 
Maryte.

“Šeštadienį,” atsakė, jos 
draugė.

“D, kaip aš mylėčiau šel
pti varšus žmones.” Mary
tės akys buvo, pilnos ašarų. 
Ji labai norėjo; šelpti tuos 
Vargdienius. ■

Vakare, kai Marytė par-

ėjd^nambnTyfos pamote pa- 
stebėjo, jog kas nors netvar
koj.

“Maryte,” klausia. jM 
pamotė, “Ko tii taip nuliū
dus?” Maryte nedrąsiai 
papasakojo, ką jos draugė 
jai pasakė. Marytės pamo
tė pradėjo. garsiai juoktis.' 
“Tai todėl tu nusiminus! 
Kam reikia rūpintis tais, 
žmonėmis.. Tegul kiti, juos 
šelpia!” Ir jūokdama nū-j 
ėjo.. . : . . . . •••
. ‘“Bet,” tarė M a r y te, 
. “ Dievas yra galingas; , Jis 
viską gali padaryti.” 
. xBėt jos pamotėj tartum 
nieko negirdėjo. .

Tą naktį Marytė atkalbė
jo poterius,. kuriu jos drau
gė ją išmokė. •

Rytą Marytė.tarė; “Ma
myte, ai* leisi pardavinet 
gėles?”

. pamote šitą kartą nesi
juokė,' bet linksmai htarė, 
1 ‘ Taip Maryte.*5 5

Geltų -di enoj ė Mary te ap
sirgo ir negalėjo pardavinėk 
ti gėles. Dėlto ji labai nu
liūdo. “Nenusimink. Mary
te,” tarė motina, “aš tavo 
vietojo eisiu.”

Jos pamotė,. hepardaviiie- 
dąma, atsiminė tuos žb- 
džiūs, kūrinos Maryte jai 
sake: “Dievas yra galingas. 
Jis viską gali padalyti.” It 
suprato, kad Dievas viską 
taip sutvarkė, kad išmoky
tų ją artimo meilės.

Pet ron ėle .Banyte, . J 
Šv. Kazimiero mokykla, !

’ WoTcęster, Mass;

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
laikraštis.

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo.

I Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite .jiems tą lai
mę kurtį jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tąm darbas r- tai įprktin* • 
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir. nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė“ leidžiama vai
kams Sviesti, dorinti ir. lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems Šiemet gražią, dova
nėlę .-užsakyk jiems “žyaigždu-

| tę, ’ * kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių, Bus ir Tau Į 
malonu, kai vaikas skaitys ir v 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja —vos 4 

THtrnretaihs;----------- _—.-------------- į
: '; ' ' - f

Kaina Angelo Sargo Vaikų Šą- . | 
jungos nariams 3 lit., o visiems ki- >
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 . i
litai metams 4 litai pusei metų. i

Priedų duodama loterijos bilie- Į
tas. : ’ - • t
•Adresas: “žvaigždutės” J

Administracija, Kaunas, Liaudies <
Namai. ;

PROGA BEDARBIAMS

LDS. Kuopų Susirinkimai
\ DETROIT, MIOH. 1

LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, ^palhį Į1 d., tuoj po 
panu*dij,. Jurgio parapijos mo 
kykloje.. : Visi kuopos nariai yra 
kviečiami -Atsilankyti' į’. šį auginu 
kimą. ; *

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
y LDS. 36 kp. susirinkimas įvyki 

sekmadienį,’spalių 16 d., 1932 m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vienį naują 
narį atsivestų prirašyti prie Mūsą 
brangios organizacijos..

HARRISON-KEAENEY, ‘N. J.
L. D. £>. 15 kuopos susirinkimas 

pyks spalių lldiepą, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė.. . Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

■ Valdyba

• WESTyiLUB, ILL.
LDS., 75 kp. mėnesiniai suskiu 

kiinai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdybą

Georgios gubernatorius Bičhąrd 
B. Rudeli, Jr., laimčįęs senato
riaus nominaciją. •

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną, gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį,
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti -nuolatini ir gerai ap
mokamą darbą.

ATHQL,MASS.

LDS. 4. kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks spalių 16 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
jos salėj. Kviečiami, visi nariai ąt 
siiankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite savą 
draugus ir drauges prirašyti pri* 
mos kilnios organinei jos

Kviečia Vaidyb*

Kasys Arina.

■«/-

Ross Somervilleiš Toronto, Ka
nados, laimėjęs Amerikos mėgė
jų golfo čempionatą,

LAWRENCE, MAS8.
LDS; .70 kp susirinkimas įvykę 

spalių ni. 16 d., , tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
m e keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri 
rašyti. . Valdyba

WESTraLD, MASB.
LDS. 111 kuopos euririnkiniM į- 

vyks sekmadienį, spalių 16 die-. 
ha, tuoj po sumosi, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiamai viri 
narinį. ateiti Taipgi atsiveekite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos.

Valdyto

. C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 16 d., tuoj po stirnos į- 

vyks LRS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į š] susirinkimą ir aš 
rimokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

• •• "* Valdyto

BROOKLYN, N. Y.
* • \

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki 
m as įvyks spalių 16- d., 6:30 v. 
kare, Karalienės Angelų parapijof 
svetainėj,' kampas Robling ir So 

gatvių.
Taigi malonėkite visi susirinkt 

ir užsimokėti duokles kurie esat, 
skolingi, Nepamirškite ir nauji, 
narių atsivesti prirašyti-prie mūsą 
brangios organizacijos. ’

. Kviečia Vąldybt

PROVIDENCE, R. I.
LDS- 1Į kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį spalių 16,- 
tuoj po Sumos, bažnytinėj avėtai 
nėj. Svarbu- kad visi šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavys 
d), kitiems,

Ne kiekvienas šąli pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą. darbą, nepaprasta 
dvasia. Booker Wasliipg* 
ton* .

“VILNIAUS RYTOJUS"
Visame pasaulyje kalbama ir 

rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius.

Q betgi maržai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi, progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviais. I

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyvenimu svetimtaučiai,: tai 
juo labiau turi juo įdomautis, lie
tuviai.

Deja. Daugeliui lietuvių, gyve
nančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas. . .

Tą spragą galėtų išlyginti ei
nąs jau ketvirtus metus. Vilniuje 
lietuvių laikraštis.

“VILNIAUS RYTOJUS.” .
‘“Vilniaus Rytojus” rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvių, gyvenimą, nušviesdamas 
jį vispusiškai.

“Vilniaus Rytojų’ ‘ skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, o .kur džiaugiasi, 
sužinosi* ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena. . ■ ~~

“Vilniaus Rytojus” išeina du 
kartus per Wvaitę.. .

“Vilniaus Rytojuj,” stovinčia-į 
mo Vilniaus krašto lietuvių tauti
nėje sargyboje, lyg veidrody. at
sispindi visą tai, kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje. - 

. Todėl kiekvienas , lietuvis ‘ lai] 
rskuba užsisakyti “Vilniaus Ryto-j 
ją.” ■ ’ - / •

Rašykite.šiuo adresu; Vilno, ui,- 
sv. Janska 8—1 “Vilniaus Ryto 
jus,”

Kaina užslenĮyj ė visiems metami
1 doleris. s .

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIU KNYGŲ _

Tįkūž $1.00
šias {domins knygas galima {- 

sigyti “Darbininko” administraci
joje už. pusę normalės kainos:

AUKSINTO OBUOLIO IS- • 
TORIJA (Graikų Mythologl- 
jos žiupsnelis) su paveikslais. . 
•Lietuvių kalbon išguldė Aly
va , .<... . .50c.

TRUMPI SKAITVM ELTAI— 
labai gražūs pasiskaitymai ą- 
ple {vairius gyvenimo . atsftl- • 
kimus. Paraše ,T. Tarvydas..45c.

' TURTO NORMA—nioksliž- 
ld.pasiskaiytm.ai. Pamšė Uo
sis ........................................;45c. .

‘ UŽKEIKTA MERGELĘ SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ..........  . 15ę.

. ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vertė iŠ lenkiško. kun. K. Š..-10c.

Už $2.00 .
KATALIKU BAŽNYČIA IR . 

DEMOKRATIZMAS; Paraše 
; kun. Tarnas Žilinskas........50c..

XXIj6tas TARPTAUTINIS . “ 
EUCHARISTINIS ŪONGRH- 

• SAS.-, Parašė kun. Pr. Buė'ys,
M. L C........... .150

PRAMONINES DEMOKRA-. 
TI.TOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis. .................*L*C. •.
:. BOLšEVizįfAS—Kas tai y- 
ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rupijoj ............. /..15c;

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ- ‘‘ 
CIONYBK. Prof. V. Jurgučio ,10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA^ Vertė X Gerutis.*.......40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS ir . 
kaip nuo jų apsisnugoti? Para
šė Dr. A. Vileišis...... i...50c.
■MOTERYSTES NESUAR- 

DOMYBE: J. Lesauskis. Sv. 
Kaz. D-jos leidinys. Kaune. .10c.

. Už $2.50
. JONO .KMITO EILES.. 4. .1.00 

*■ MEILE (Poem). Parašė M. 
.Gustaitis .,;,... , ,15c.

. . SŪNKIAUSiAIS LAIKAIS. 
Parašė A. RueevH!ius.,......40c.

ANDERSONO PASAKOS— 
bu paveikslėliais ................    ,20ę. .

IŠ KELIONES PO EURO
PA IR AZIJĄ. Parašė Pranai
čių Julė.........Y...
. MARIUKAS—laiškaivieno 

. vaikelio. Vertė .S, Rakauskas 15c.
. • ŽAIDIMU VAINUGlS-^Sa- ■ 

vybės 'vakarėliams ir geguži
nėms ,su gaidom iš. Su taisė M. 
Grigonis ................... >50c.

“DARBININKAS” \
366 B’way, Spt Boston, Mm
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darbijuncas
(The Worker) 

h&Med every TUESDAY and FB1DAY 
1 • >------ ------ *

BAINTJOSEPH’SLITKUAKIANt.O.A8SOCIATIOM OTLABOR
JBntened m second-daM matter Sapt 12,1915 u. the port Office at BoetotŲ Mase, 

ander the Act of Mkrch 8,1870

’Acceptance for malllne at ipeclal rate oi poatage provlded for M Sectfon 1103 
Act of October 8,1917, authorlied on July 12,1918

‘ X Šablmskas.
• * • ‘ - . •, . •. • • • /

Katalikybe ir Nusigink- 
lavimas

' • ' BUBSCniPTION KATES :
Dottteittc yaarly ................H00
Forifgn yeMfly.................... ...15.00
Domėstlc once per week yearly. .$2.00 
Foreign nare per week yenrly... .J2.50

PRENUMUnATOS KAINA:
Amerikoje metams..............?4.00
Ūisleny metams ................J5.00 
Vieną kart savaitėje metams....$2.00 
Užsieny11 kart savaitėje metams. .52.50

DARBININKAS
B66 WEST HROADWAY SOUTH BOSTON, MASS

TfcLEPHOHE SOUTH BOSTON 0G20

MEKSIKOS KATALIKŲ 
PERSEKIOJIMAS 

EINA TOLIAU

Y patinguose istoriniuose 
momentuose ir kat a 1 i k a i 
pasiduodavo kitų tautų ne
apykantos dvasiai ir ka
lingai nuotaikai. Tačiau 
tai buvo momento užsidegi
mas —■ karo hipnozių pasi
davimas, o ne. katalikiškos! 
sąžinės bei sąmonės padik
tuota. būkle, nes katalikybe, 
iš savo prigimties yra paci- 

: fistinė . religija. Užgrobi
mo karai katalikų būdavo 
griežtai smerkiami. Tuo

| Bedievių inkvizicija Mek* 
i sikoj einu visu. smarkumu, 
į Prieita prie to, kad kaiku- 
; riuose apškrieiuosę, kaip 
į Vera Cruz, kūnigams atim- 
\ ta pilietybės teisės ir bažny7 
į cįos yra konfiskuojamos.

Neteko pilietybės teisių, ku- 
Į, *. nigai gali būti ištremti, At-. 
| ‘ imdama bažnyčias, Mek'si- 
i kos vyriausybė uoliai seka 
l« ■ rusų bolševikų pavyzdį. Pa

sirodo, kad Bažnyčios prie*. 
Šai visame. pasauly veikia 
sutartinai, pagal vienodai 
išdirbtų planų: visiškai pa
naikinti Katalikų Bažnyčių, 
ir tai skubotai. Pasinaudo
dami pasauline depresija ir 
sukurstę tamsesnius, žmonės 
prieš Bažnyčių, kaipo, tvar
kos palaiky to ją, jie primyg
tinai nori sujungti jų su 

, kapitalizmu ir į jų nukrei
pia vargdienių neapykantą,* 
kad jie patys saugiai gale- 
tų tuos pačius vargšus, iš
naudotu Gudrus tai pla-

• nas, bet jis tik laikinai, vei- 
ikia tose šalyse, kur žmonių 
1 susipratimas mažiaus i a s?
Todėl radikalai ir pradėjo 

; Savo, darbų nuo tamsiausių
- • pasaulio kraštų —Rusijos 

F < ir Meksikos. Jie daro ta 
i skubotai, kad žmonės liėap- 
r sišviestų ir nepastebėtų jų. 
i ‘ gudrių planų. Tamsoje

jiems geriausia sekasi dar- 
Į buotis., . . . •
I Meksikoj jau nuo seniai 
! verda kova prieš tikėjimų,
I .bet: ji paaštrėjo po paskuti- 
i . nes revoliucijos, kai naujai
o susikūrusi bedieviška vy-
• riaūsybė visiškai uždraudė

katalikams lankytis į= pa- 
.. y maldas. Bet katalikai grie* 

žtai pasipriešino ir vju’iau- 
l sybė. buvo priversta nusilei- 
P : sti. 1929 m. buvo padaryta

j

MOKSLEIVIŲ SEIMUS
Šiuotni kviečiame visus 

Amerikos lietuvius mokslęi- 
‘ ‘.vius, Timlmnčiųs ' aukštąsias 

. mokyklas, atvykti į Steigia
mąjį moksleivių organizaci
jos Seipia, kuris .pyks Ko- 
lumbp šventėje, spalių m, 
12 d; ŠvenČ. Marijos Kole
gijoje, Thompson, Coųn. .

Kūrėjų -.įgaliotoji Komi
sija:. ' ' ” . '

į Vincas Šaulys,.
Juozas B. Laucka,

• . JondsCelkįjs Morkūnus, 
. Kazys Aclna-Venyras ir

Jonas P.PilipauškaSi

su šv; Tėvu vadinamą M«- 
dus Vivendi (sugyvenimo 
būdas) sutartis, pagal kurių 
atidarytą kiek bažnyčių ir 
keliems šimtmns. kunigu bu
vo leista dvasiškai aprūpiu- f 
ti keliolika milijonų Meksi
kos katalikų. Visiems, .aiš
ku, kad toks’kunigų skai
čius buvo labai mažas aprū
pinti, tokiai žmonių daugy
bei. .Bet ir tos Sutarties 
Meksikos vyriausybe riosi- 
laikė ir pradėjo dardabiau. 
apriboti kunigų skaičių ii’ 
šiaip jaii visokiais būdais 
varžyti katalikų tikėjimo 
pareigas. Šv.. Tėvas negalė
jo ilgiau pakęsti tokio per
sekiojimo ir energingoj en- 

. eildikoj: pasmerkė Meksikos 
vyriausybės elgesį. Tuo
met Meksikos prezidentas 
nekultūringai pareiškė, kad 
jei Popiežius, ir toliau “be
gėdiškai’’■ kišis į Meksikos 
vidujinius reikalus, tai jis 
atimsiąs ir likusias bažny
čias. ir kiinigąms atšauksiąs 
piliečių teises. Tuomet Va
tikanas pareiškė, kad dau
giau nieko nesakys Meksi
kos vyriausybei, kad dar la
biau ueapsunlvintų katalikų 
būklės. Bet Meksikos vy
riausybe, nėžiūi'int' tokio

. Vatikano pareiškimo, eina 
toliau. Jau kaikuribs pro
vincijos vykdo ! prezidento 
pareiškimą,. atimdamos kin 
nigams piliečių teises, ir tuo 
pačiu pąsmerkdamos^ juos 
ištrėniimui ir konfiškuodar

;• mos katalikų, bažnyčias.. 
: Girdėt, kad ir Meksikos Ar-

i kivyskU}).as bus areštuotas.
Ir. taip eina tolyn kata- 

; likų persekiojimas Meksi- 
. koj.. Atrodo, kad grįžta 

pirmųjų, kriltščionhi laikai 
prie Romos imperafo r fų. 
Pasaulis -stebisi, kas iš to 
išeisi Bot bedieviai nieko 
.nepaiso. Užsimerkę ant 
visko,- jie ^atkakliai gilau ja 
Bažnyčių,' ‘ nesupras d a in i, 

‘kad tokiu. • neapgalvotu žy
giu jie patys sau duobę ka

išą.- •/ ‘ K.

tojų dėmesiui
4 ‘ DarbininkasM jau priima 1932 

m. Lietuvos Paskolos Bonų ku- 
' ponus ui prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 

i 1932 m. kuponą siųskite
“DARBININKO” ADM., 

366 W. Broadwayt ’
>. South Boston, Mass.

pažiūrą, ir luta jo adeptų . 
psiifęhika; karas su netikė
liais yra magumutono orto
dokso pareiga. Katalikų 
doktrina kad ir leidžia apsi
gynimo karus, tariaus ir tai 
laikoma nelaime. Krikščio
nybė. tėra karingai nusista
čiusi. ir nusiteikusi prieš 
klaidas, kurios Dievo; tiesų . 
iškraipo, ir prieš Inoralinę 
netvarkų — nuodėmę. . Ir 
kovojant su klaidoms, bei 
nuodėmėmis krikščimiybė į- 
šako mylėti' klystančius. ir 
nusidėjėlius, jiems .įg ė r a 
trokšti ir daryti. ‘ Neapy
kantos .. jausmas prie kitų 
tautų, kurios netarnauja 
mūsų interesams, liesutaiko- 
mos su Kristaus mokslu, su 
Evangelijos pažiūra į žmo
nes, kurių yra bendras Tė- 
yas-Dievas ir kurie turi tų 
patį amžinąjį paskyrimų. 
Nieku būdu nesiderina ir 
yra diametraliai priešingas 
Kristaus dvasiai anas 'per
dėtas nacionalizmas, išsigi
męs patriotizmas, iš kurio 
daromas ‘savas dievas’ ir jo 
“garbės’’ vardan leidžiamą 
Sau daryti visokias nedory
bes saiitykiuosę su kitomis 
tautomis, šiandien tokiu 
ryškiu antikrikščipni š k ų 
nacionalizmu pragar s ė-j o 
hitlerininkai.

Perdėtas nacionalizmas, 
gaivinamas naujoje kardo-

jej gali sukelti naujų kąrą, 
kims galėtų griuvėšiairf pa
versti Europos kultūrą, To
dėl suprantamas tautų sų- 
sirilpjnimas taika. Nepuo
limo paktai, nusiginklavi
mo l^onfėrencijos, tai ke- 

į lias, kuriuo valstybių vado* 
Į vybės nori išvengti baisios 

i katastrafps. Tačiau . šitos 
visos priemonės tėra labai 
provizorinės. .Blogą, ne tai, 
kad yra pasigaminta apmo
tų, nuodingų dujų ir kito- 

. Jęių. jiaikinimo .įpriempnLų, 
bet visokių nedorybių. Šalti
nis — pikta žmogaus šir
dis, t. y. žmogaus, kuri lei
džia naikinti.tokį pat. žmo
gų, kaip ’ ir. jis patsai. Tik
rieji pacifistai skeptiškai 
žiūri į visas iki šiol rtusi- 

’ginklavimo priemones. Mo
linį nuginkluoti tautas, rei- 
Ida iš jų psichikos vyti lauk, 
kitų .tarifų neapykantos, pa
vydo ir godumo jausmus. 
Šitų tiesų tieį kartų yrą 
priminę pasauliui Popie
žiai iki pastarojo Pijaus 
XI “Ohrįsti caritatd” enci-( 
kiūtos imtinai; . ,

: ' Tiesą, nusiginklą v i m o 
konferencij os. komįsij ojė y- 

. ra patiektas projektas kaip

Atlantos- jauniausis- policininkas Bernard- BlackweH - einą savo-pa- 
rėiįfeM iš?akdamas pirmą iikiėtą automobilio savininkui, prasilen
kusiam su esamomis taisyklomis.

“psichikų nuginklųotiį” pa
vidale “konvencijos apie 
moralinį . nusiginklą/vimą; ” 
Ir reikia stebėtis, kad šito-, 
kį gražų (projektų, sutin
kantį su katalikybės dvasia, 
įnešė Lenkija. ’ Jei tos 
konvencijos punktai būtų 
priimti, būtų g y v ę n i m e 
vykdomi, nuramintų kiek 
rafinuojamų nacionalizmą. 
Projektas numato baudžia
mojo kodekso atitinkamas 
pataisas, kurios saugotų 
nuo perdėto karingunio kė
limo spaudoje, teatre, ki
nuose, radio, mokyklose, 
kur būtų kurstoma kariau
ti- nesilaikyti, tarptautinių 
sutarčių, nekęsti kitų tautų 
žmonių...

Tonis A. Joimson, 42 metu, is 
West Virginia, naujasis Ameri
kos Legiono vadas, išrinktas pa
skutiniame legionierių susivažia
vime. . •

. F. Virakas. .

KAUNIŠKAS KERŠTAS

Gerkulistoks buvo • jo netiliraš vardas< 
:aip jis būdavo pravardžiuojamas, šoko kaip, 
liūtas prie savo aukos, kaip meškinas , ant dū
mų, kaip vanagas* aiit vištos. Ką. aš sakau ? 
•Kaip; velnias prie nusidėjėlio vėles, ir jos -v- 
nesugavo 1 O nesugavo tik todėl, kad jinai,f tų 
jo puolimą iš anksto permatydama, už sienos 
kertės užsislėpdama', suspėjo laiku, pasprukti, 
prieš pat jo nosį užsidarydami vartai užsitren
kė ir jos šalygatvėje liko’išsižiojęs-kaip kvai
las, kaip žmogus, • • kuriam, ne visi namie,' ku- 

■ riąin sniegėnynę trūksta - penkto balkio. Ir kas- 
gi jį taip juokingai, apgavo ? . .

Ne kas kitas, Tuiip tik Širvehų. “piemenė”. 
Magdutė, tokia mergiška, kuri nė protu, ne 

. gudrumųt nė ypatingu 'dailumų vienu žodžių 

.—nieku neatsižymėjo, buvo taip sau papras
čiausia mergapalaikę, o apgavo štai ką ir už ką ?

. Gerkulis buvo vyras ir iš stuomens ir iš lie
mens, toks paritintas, toks pastatytas ,* galvą 
kaip. puodynė, kojos kaip plėstai, rankos kaip 
seno ineškiho letenos, krūtine kaip dzūkij kros
nis, pečiai kaip dvylio, nosis kaip puslitinis a- 
gurkas, akys kaip kukuliai, ūseliai — veš kala
si— kaip šarma, Ir’tas milžinas, gremėzdas, 
imk tu man ir užsidek prie“piemenes” Mag
dutės'kolda tai meile. ” . ■. •>

Nors perųai per visus 
metus gaisrų, iš viso buvo 
mažiau, negu šiemet per 
aštuonis mėnesius, tačiau, 
kaip mato.me,. jų nuostoliai 
yrą didesni. Mat, pernai 
buvo ntmiaža Stambių, gais
rų: degė teatrai, rudeniop 
ŠaiiČių fabriktis ištiko di- 
deliS'gaisras ir kf.

Šiemet daugiausia dega 
ūkiai. Žymiausia dalimi čia ' 
;.yra kalta statyba. Žmonės 
stato trobas niekelio įiepTi- 
žiūriini, nekonfrotiuojami. 
Blogai įrengia krosnis, 
cliuntratikius. Žmonės vis 
dar negali suprasti, kad rū
kymas kluonuose tai p " pat * 
palyginti dažna gaiš r ų 
priežastis. Nuo perkūnijos 
šiemet sudegusių namų- 
skaičius yra didesnis, kaip, 
kitais metais.

Katalikų BūžiųvČia gali 
atlikti labai svarbų vaid
menį: “moralinio nusigm- 
klaviiųo”- akcijoj, nes jos 
dvasia ir siekimai yra įs
kiepyti žmonėms taikos 
dvasią^ tikrą patriotizmų, 
pasiaukojimo dvasių ir tau
tų solidarumo dvasių.

Katalikiškoji Akcija ne 
ko kito siekia, kaip įnešti 
Kristaus dvasios į įstaty
mus, mokyklas, kino, teatrų 
ir į tarptaųtiniiis santykius. 
Tautos turėtų stiprasti, kur 
glūdi i ikri taikos pamatai, 
ir akyvaizdoje visokiijų. kri
zių "priimti alyvų šakelę, 
kurių siūlo Romos Senelis 
— Visu siela imtis katali- 
kiškos Akcijos. ilP. B

Poezija, tai Dievas šventose že 
mes svajonėse.—V, Žukoyskij.

L, D, S, CENTRO 
NARIAMS
x

L. D. S. Centro Valdybos po- 
sėdis kviečiamas antradienį, spa
lių ii. d., 7 vai. vąk. “Darbinin- 

t ko” redakcijoje,
Šiame posėdyje buvusios val

dybos nariai perduos savo parei
gas šių metų Seimo išrinktajai

:-valdybai.'
. ..Visi nariai prašomi atsilanky
ti.

CENTRO SEKRETORIUS.

PER 240 DIENŲ - 800 GAIŠ 
RŲ LIETUVOJE

2,6 to,000 tūkstančiu nuostolių

Valstybes cįraudimo. įst. 
laikraščiams bendradarbiui 
suteiktomis žiniomis, šiais 
metais mūsų kraštų ištiko 
rekordinis gaisrų skaičius.

. Per 240 dienų buvo apie 
800 gaisrų.

Pernai per visus metus

buvo 620 gaisrų. Iki rug
pjūčio 1 dienos valstybes., 
draudimo įstaigai pareikš
ta apie pustrečio miliono 
litų nuostolių. Pernai nuos
tolių buvo pareikšta per vi
sus metus apie milioną litų 
daugiau, .būtent 3,695,000 
litų. .;

i . Magdutė buvo duktė neseniai', iš sodžiaus į 
miestą atsidanginusio žemaičio. Aukšta, laiba, 
liekna, .mėlynake,, geltonkasė, meilios išvaizdos 
męrgyšČia., bet nieku, kitų ypatingu, kaip jau 
sakiau, neat$ižyniėdama buvo, taip sakant, kai
mo, avelė, ypač jų sugretinant ir palyginant Su 

e .kitomis apylinkės miestelėnų dukr elėmis, gi
musiomis ir augusiomis dideliame'—Kaimo 
mieste. . . . . • '

Nė ji mokėjo kaip reikiant- paeiti, nė pašne
kėti, nė apsieiti visur metėsi į. akis, jos kąi- 
inietiškiimąS, jos sodietiškas. ištyžimas ar ne
lankstumas. ‘Bet mūsų Girkuliuį kaip tik tuo- 

! mi į akį ir įkrito, o įkrito taip, kad nors imk ir 
pasikark. ... . • ’

Guli lovoje — Magdutė akyse, sapnuoja tik • 
: apie Magdutę. Išeis į gatvę, ir besisukina ’apie 
Magdutės namus, apie jos vartus, kad tik gaib 
tų , ją •pamatyti... ir taip kas miela dienele,, kas
dien. *’ ' ' ; ■■ • j
. Kainųmąins. tas metėsi i akį. Nekantrios 
iniesto panelės ir moterėlės, neiškentė Magdu
tės padalini3kramtymų liežuvius nejnigahuidu- 
sios. Ta kaimiete, įa “piemenė”, irgi matoinai, 
turėjo velnią už kasų, užantyje, ar- savo nosy
je, todėljsiunane tokio -perdaug -landaus, b* įky
raus žvalgo; seklio, nusifemiyti. ’

Cjįą U* susidūrė dyi 'priėšginybės, dveji, prie-, 
šingi norai viens nori’ artintis, matyti^.šų- 
sipažinti^ o antras atsikratytu '.

! Gerkuliui daugiau pinto turint. gal nskąs 
. būtų baigta, normaliai, ko gęriaūšia. Būtų mie-

L VYČIŲ N. t. ram
čio KUOPOMS

pusmetinis suvažiavimas į- 
vyksta 1932. metų October- 
Spaliiį. 16 d.,Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja
mes Avė., Norwood,. Mass.* 
Posėdis prasidės .I v. p. p.

K/ttn. P. M. Juras, 
Dvasios Vadas,

D. J. Averka,.
■Pirmininkas,. j

Q Vcilentukevičiūtėf 
Raštininke. • .

slelčnų romanas- išsivystęs ir pražydęs. Bet ne- 
laimei, jis už dalyko griebėsi gremėzdiškai, tai . 
•griebdamas “piemenę’’ į glėbį, vietoje pieme- . 
nes. sugriebė .vartų. stulpų, gavo nosį kaip kū- • 
žabą ir dar iš jos nereikalingas kraujas čiurkš
le pradėjo jeketi. .. . ' . / . .'

T-odai jau buvo perdaug..., ,Gerkulis perpyko, 
įniršo kaij) sužeistas, liūtas, kumštis sugniau
žęs, dantis grieždamas tarė: .

• Dabar mane paminės I’7 . ' ..
• **♦*.«.•

• Ponia. Šyilpickienė gyveno Kaime Kaukolių . .
gatvėje,, nuosavuose namuose ir vertėsi..., na, 
kaip čia;pasakius ?..v Argi galima tikrai pasa
kyti, kuomi iniestelėiiai, namų, savininkai; o . . 
yi)ač miestelėnų moterys verčiasi L. .Gyveno, .. ’ 
duonelę-valgė, raugaln negėrė ir neblogai afro
dė', o. kąd su jvąįrįakepuriais studentais už būt- 
piuigių laiku nesumokojimą riaušes ir. skauda- j 
lūs keldavo," tame niekas nieko ypatingo, ne 

mandagaus, nemato, i'ies. tai Kaune -kasdieninis 
priprastas reiškinys. . ’ . ■ v

. Šiandien švilpicki.eue kelia pokylį—-baliui, 
stiliaus Gerkulio dvidešimties, metų sukaktuvių
ir vardinių diena. ■' . ; ' •
Virdulis ant skobnies kunkuliuodamas, šnypš- • 

damas, garą, kaip lokomotyvas ptn skyles va- • 
ro. Aplink bonkos raudonos, žalios, geltonos ir . 
■vystas^ valstybines., bei trejų devynorių.degtines, ’ 
kaip‘ toiyyžiUus Eifelio bokštai iš .tąrp plačių 
lėkščių'* pyragais ir įvairių mėsų, kepsniais i>yi- \ 
k-vautų akį yyliodamos aukštyn kyšo. A})ie jas | 
įvairių dydžių ir, įvairių rūšių .stikleliai elokt- Į



Antradienis, spaliu ii, 1932

Žodis Suklaidintiems
Praslinko penkiolika me-: i 

j tij, kaip aš, dar studentu 
būdamas, tyrinėjau taip va
dinamos “ tautinės bažny
čios,” ar kaip jie yra ge
riau žinomi^ nezaležnuikii 
atsiradimų Tiėtuvių . tarpe 
Amerikoje. Tūlas 'Mickevi
čius, pasivadinęs save vys
kupu, Jiuvo sutvėręs para
pija Lavvronce, Mass. Aš ta
da suradau ir yuešai paskel
biau spaudoje ir prakalbo
se, kad Mickevičius nėra bų- 

. vęs ir nėra katalikii kunigu 
ir todėl negali būti ne “ vys
kupu.” Jisai tais titulais,

5 b vėliau net ^Tmki=yvsku-r' 
■ pu,’-’ pasivadino, kad tiktai 

lengviau jam būtų apgaudi
nėti žmones.

Tais laikais vieni namo 
įrodymais patikėjo,, o kiti 
manė, kad aš taip rašau dėt 
kokui asmeniškų išrokavL 
mų. Bet štai dabar, po 

■ penkiolikos metų, jų pačių 
. taip vadinamas “kunigas,” 

4 Šleinis neva “įšventintas,”
• gulėdamas ant mirties To-.
• vos rašo: ' .

• ■ • “Nelaimingos buvo • tos
valandos, kuriose 1 i k a u 
Tautinės bažnyčios kunigu, 
nes joje nėra Dievo Steigia-, 
mos Karalijos, bet tiktai 
Šėtono. -

. “Aš mirštu ir skiriuosi 
su šiuo pasauliu ir prašau 
To Dangaus Tėvo atleisti 
tas mano padarytas klaidas, 
ir prašam mirties valandoje 
krauju mano, paties apsi- 

' plauti nuo tos erezijos, ku
rių skleidžiau.”

;Tų raštų p. Valaitis ra
dęs tarp kitų raštų, kimiuos

- . mirdamas Stanislovas Šlci- 
. nis paliko ir jį atspausdino

. ^Vienj’bėje.-” Manau, kad 
. . niekas neišdrįs; -pasakyti,

Jog p. Valaitis.ar jo rėdė; 
guojama ^‘Vienybė”, yr a 

. . palanki katalikams.
Tas dokumentas aiškiai 

parodo, kad patys nezalež- 
ninkai dvasiškiai prisipųžį- 
—-- -------------- v------------- :—;’'

sta eretikais ir neturi jo
kios teises vadintis kunr- 
nigais. Negana to, Šlebiis 
mirdamas, padare atgailų 
ir atliko išpažintį pas katu- 
likų kunigą. Jisai žinoda
mas, kad greit -reiks jam 
stoti į paskutinį teisina, ne
prašė pagalbos nezaležnim 
kų kunigo, bet Šaukėsi Ry
mo Katalikij kunigo, kunigo 
tos bažnyčios, kurios apei
gas šventvagiškai pamog- 
džiiijo, tos bažnyčios nuo 
kurios, per ketmiolikų mė
tų atkalbinėjo žmones ir žu* 
dė jų sielas. \ ’ v-. .
- AtlikfhurraK ispažnttį šlei- 
iris padare viešų .pai’eiški- 
mų, kurį patvirtino savo pa
rašu, Tarp kito ko jis sa
ko: •’ .. ' ’ . ■ ;

“Aš atsišaukiu iš mano 
širdies . gilumos,. prašyda
mas šventos Romos Katali
kų Bažnyčios dovanojimo ir 
visus tuos, lęuriuos apgaudi
nėjau, raginu , sugrįžti į Ka-: 
tulikų Bažnyčių.’•

Tas turėtų • atidaryti akis 
visų suklaidintų žmonių. 
Dievas yra gailestingas. ir ’ 
Šleiniui mirties ‘valandoje 
•leido jjladarytį atgailą.. Ka& 

gali užtikrinti, kad jums 
suklaidintiems bus suteikta 
toki pat .proga. . Pagalvo
kite,. ir jei ištiktųjų jūsų 
širdyse randasi nors, kibirk
štėle tikėjimo, neatidėlioja
mi, grįžkite prie tos B:ažny- 
čįosj kuri yra vienintelė tik
roji Bažnyčia, kurių Kris
tus įsteigė.
... joiĮas. Keras.

KUN. JONAS BRtfžIKAS,

žiai dėkojame Didžiai Ger-f 
biamai Dvasiškijai lietųviš- 
kii kolonijų rytuose ir iš. tiį. 
kolonijų? parapijų atvyku
sioms atstovams. Ne tik iš 
Pennsylvanijos ir artimos 
N ęw J ersey vaisi i jų liet u- 

bet ir iŠ. tolimesnio
Maryland 

valstijų Seselių prieteliai 
buvo skaitlingai . atstovauti. 
Lai Dievas Jums visiems at
lygina už pastangas daly
vauti tose .'iškilmėse ir už I 
gerus Sekclėms. linkėjimus.' 
(Nesiliūusime . mokiit s i o s 
Jums visiems ypatingo už 
tai Dievo palaiminimo ir 
būsime jums visume.t dėkin
gos.

)§i’.. Kas Į/iiie-r# tfeMf'ij*.

vinį
o ir
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Į DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LitTUVOB PUKTERŲ DlUOfl 
r GL0Bx MOTINOS IVč.

‘IrmlulukG — Eva. MarlcsieiiG,
(}25 U 8t.h St., So. Boston, M«83. 

lUce-pIrmininkS—• Ono ShiuriėliG;
Į 443 B. Ttli S t,, So, Boston, Mąss.

Tel. So, Boston 3422-R
Prot, RaSt. — BronG Clurilem’,

20 Gould St„ West Uoxbury, Mass.
Tėl. Pai-kwny 1801-W

f’ln. Rafit. — Marjolia MarkonluM.
33 Navąrre St,, Roslindale, Mass.

į Tol. l‘arkway (Jū58-W 
pidlnlnkė — Ona Stunhillutfi

10G \Vest Oth St., So. Boston, Mass. 
VvarkdarG — Ona MlzgirdienA

1512 Colunibla Rd„ So. Boston, Mana 
Kasos Globoją — K, -JnnuSoniCn® •• 
.' 1426 Columbjn Rd„ So. Boston, ilasj* 

tDraugfj* savo susirinkimus laiko kas 
nntr< ntarntnkų kiekvieno mėnesio, 
7:30 Vai. vakarį Dobažnytlnfij sve
tainę.

ęiHiifb drankiJoB reiItalais kreipkite- 
I paa protokoli) taUtlnlnkę.

M, JONO EV. BL. PAŠALBINBl 
DkJpS VALDYBA

eirnUninkuą — M. Zloba
86 ĮIL Jd* Horchealtfffį MaHk

. Telephoiie Coluinbi* 5431 
VRe-Pinnlnlnkas — J. Petrausko*

24 Tlipma-s. Purk, So; Boston, Mum, 
(•rot. Raitininkas ~ J, Gllneekl*

5 Thonias Purk,. So. Boston, Nuo, 
Vln. Raštininkas — M. Šelklk.

• 256 B. Nlhth. St., So. Boston, MaM, 
Iždininkas — A. NaudŽianas ’

885 E/Broa<Jwny, So. Boston, Maa*> 
SlarSalkn — J, Zaikls

7 Win.Cield St., So. Boston, Ma^.r 
Oriiugija laiko susirinkimus kas tro^l 

nedvidknl kiekvieno mėnesio,. ? vai 
po pietų, Pnrapljoa salėj, 402 M. 7th 
St, So. Burttdn, Muša

Profasloniilnl, biznieriai, pramonių* 
kai; itnrlė skelbiasi ••Darbininko,” t!k< - 

1 riti verti skaitytojų parmnos.
Vi.xi u'.irsl'hkltPs ”1 lorbiiiinv*." .

jėzuitas, .garsus misijonierius, jau antri metai važinėjąs po Ame
rikos lietuvių parapijas, teikdamas misijas, . Jo turiningų ir iš
kalbingų pamokslų pasiklausyti susirenka daugybes žmonių.

Spalių . 10 d. kun. J. Bružikas iš Gąry, Ind., atvyko į Sauth. 
Boston ir tuo j aus vakare lietuvių parapijos bažnyčioje pradėjo mi
sijas. ‘ Pirmoji savaitė skiriama moterims ir merginoms. f

"DARBININKAS" AlABA- 
MOS UNIVERSITETE

Gerb. Klebonų Žiniai

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę ‘ ‘Darbininką” nenu- 
meskite, bet: duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu ' supažin- 
disite kitus su ‘‘Darbininku” ir 
L. D. S/ ir atręinsite mūsų idė
jos priešų propagandą. .

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip. seksualinio organizmo 
shnboližavimas fiziniais Judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

Misijonierius jėzuitas jo

nas Bružikas praneša,’ kad 
jo .visas- laikas iki birželio, 
men. 18 d., 1933 m. yra už
imtais misijomis ir j e i-gu 
dar metus pasiliks Ameri
koj, tai savo maršrutų taip 
paskirstys: 1933 metų rude
nis vakaranis,' 1934 m. Ga
vėnia rytams, o 1934 m. pa-, 
vasaris žiūrint, iš kurios, 
dalies ateis daugiau pakvie
timų. ‘ • ■ ,

Čia paduodu savo marš
rutų. tik iki Kalėdų: Bosto^ 
ne, Mass., pas kum P. Vir- 
mauskį nuo spalių 10 iki
23 d., Brooldyne, N.'Y. pas 
kliu, N. Pakalnį nuo spalių
24 iki lapkričio 6 d., Ėliža- 
betilę, N. J. , pas kun. Simo
naitį nuo. lapkr. 7. iki-20 
d., Philadęlplii jo j pas. kun. 
j. Kaulakį nuo lapkričio 21 
iki gruodžio 4 _d., ’ Paterso- 
rie, N. J. paskum P. Stonį 
nuo gruodžio 5 iki 11 d.,

ros šviesoje blizgėdami šypsosi. ■ • •
Čia tenka seniam, kad jie nemyli, jauniems,

’ kad karščiuojasi ir netaupo, panelėms, kam ?
. vaipos, .vaikinams, kam šaipos, tenka ir tiems, 

kurie-veda, ir tiems, kurie žada, ir tiems,: kurie 
kaip gegužės į svetimus lizdus deda... bet la
bili labiausia tenka tiems, kurie joms kailį pe-

' . rią,.tai yra Jų mieliausioms priesėgėlėms, jų-
. . nelaimingiems. vyreliams. .' “ ‘ ?

Kūmutėms pusėtinai iš įvairių bonkųskystį- ■ 
mėlį aptuštinus, įkaušus, išraiidus ir įsikarš- i 

• čiavus, staigiai atsivėrė durys ir įėjo pats iš-.
kilmių solenizantas — ponas Gerkulis.

• Visos.šoko, kaip iŠ ugnies, nes jis buvo visas
ki'liviiias. y . '■ /

’ • “Kas?! Kaip /.! Kur? Ką?” . ?.•: •; • ' 
—“Ugi toji piemenė”... • .
Sukibo visos rengt, plaut, inazgot, p ŠVilpic-

• Ideiiė trenkė .kumštimi į skobnį, kad net stikle
liai, parvirto ir tarė:— Tas dovanota riebus U

. . tai.** vydragai*... tai šiokiai tokiai anokiai.;. 
Tuoj eit į Nuovadų ir sifstatyt protokolų, tegul’, 
biaurybė... • niūkęs pabaudų.,.. ‘ Tegiil kalėjuhe 
supūva../ .

MOTERŲ SA GOS GONH.. j 
APSKRIČIO KUOPOMS

fik lietuviškai, o kai jie su
augs, .aš Jiems sakau, eis j

lų kalbos ir pasiliks ■.ištiki
mais • lietuviais.' ■

Mano draugai, studentai- 
dabar žino, jog lietuvis tai 
nėra lenkas. Jie tai ne tik 
žino, bet ir pritaria Ii (‘tu
viams.

I “Darbininkas’’ visados 

pramano rašomajame .stak\ 
Jį skaitau ir džiaugiubsiu 
estjs lietuvis.. .’ Kviečiu vi
sus -.(‘ Darbininke> ” brangius 
skaitytojus skleisti lietuvy
bės idėjas, aiškinti lietuvių 

| tautos uždavinius. •

‘Sveikinu ‘ • Darbininkų, ” 
i linkėdamas kuo .plačiau sėti 
naudin gų liet u.vybes. „sėklų, 
ypač tarp Amerikos lietu
vei jaunuomenės.- .-

; Stati. Juozas MiškmiSf 
Uuiversity of Ąlabama..

Šiuomi pilmcšu, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
C'bim. apskričiometinis su
važiavimas įvyks lapkričio 
13 d., 1932 metais, Št. Ja- J
mes’ mokyklos svetainėje,. L

1 kirk St.,. So. Manckester,.. 
Conn. Pradžia 1 vai. p. p.. . •

Kadangi sram suvaziavi- . < 
mui yra. svarbių reikalų ap- ’ į 
tarti, taipgi reikia linkti į
apskričio valdybų, kviečiu 
visas kuopas kuo skaitliu- į
giaūsįai- prisiųsti atstoves ič • / i 
pagaminti . naudingų. įiicši- 1 
mų apskričio ir visos, orga
nizacijos, gerovei..

. ■ Marijau,a Jokubdite,. ■- 
■.' M. S. Coim. apskr. rast

Daugybe studentų ateina 
į .mano kambarį ir pamato 
“Darbininkų,”.', esantį ant 
mano rašomojo.stalo., Daž-I 
irai jie. paima ’ į r a n k a s | 
“Darbininkų” ir kraipyda
mi savo galvas,, rusirūpinę. 
k'ausia;; .“kokia kalba 
pi rašytas Li15.rastis ir :i

Nakyiėtę'S; atsisėsti, aš 
paaiškinu jiems liėt: u v i ų 
tautos 'istorijų, kalbų (.ma
no padėka... priklauso, kun. 
J. švagždžiūi, man apie tai • 
aiškinusiam mano vaikystės 
dįėnose).- .J

■ Studentai susidomi, nes 
daugumoje jie negirdėję a- 
pic lietuvius ir jų kalbų, \ •

Ąš turįu didėlio džiaugs
mo paaiškinti jiems apie 
mūsų tautos papročius, is- 
’iorijų ir tt* • , •’ .

• Paprašo manęs paskaity
ti kų nors iš “Darbininko.” 
Aš jiems, paskaitau ir pa- 

; aiškinu 1 ietuvių kalbos. ’ gro- 
. žybes, pažymėdamas, jog 

didžiuosiuose univetsitetilo- į 

sė yra dėstoma lietuvių kai- rios profesijos jis bebūtų ir kur
i ba ir ji labai reikalinga fi- begyventų, jo neprenumeruotų ir 
' Magijos mokslui. ' -. skaitytį bent nuo 1930 metų

... pradžios.' - . ... . ••
■ Aš jiems paaiškinu, jog “Židinio kaina Amerikoje: met. 

mano broliukas ir sesutė su *~$L50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
. • Tik paabndyk — mūsų nėrūgosi. tėveliais namuose; kalbasi Le{. _ 35 lt-> pusnl. _ 2o lt. ■. .

. . . • ". ■ . '.' ’ Adresas:. KAUNAS, Laisvėja A*
—Taip, ponas teisėjam ; •; . ' lįjąNr. 3.,' • . •
—Neįtikėtina?... o liudininkus.turite?
—Kad. ponas teisėjau niekas nematė. Aš jų

griebiau, Ji spruko į kiemų, p aš bac nosimi į vmĮLu i ęi

vaitų stulpų..; • ■ ' • ' “Saulutč” eina du kartūs jper
. —Tai. kuomi jinai .kalta, kad . tamsta toks pnčnesį 16 pust didelio formato su 
liurbis,. Juk ji tamstai'nesumuše uosi, bet su^. ^Muvirselra. Kama.Lietuvoje, 

.musrn tamsta pats, tai kam dar- duodi skundą. Vokietijoje
ir teismui brangų laikų gąisini... eikit .mimo... ii* kitur metams15 lit., pusei me- 
’sudie... . .' I tų 8 lt.. ■ ’■
- • " **• ; .<1. ... ’■■ ■ i .Adresas: Jurbarkas,‘-SaulUtSs

; • .'t v. i . . .v ’. ‘ •. Administracijai. .
Parėję itamo svečiai gerokai issigere negalų —___ _—_ _________ ___ •...

Pliiladelpliijuj pas kun. I. 
Zimblį niro .'gruodžio 12 iki 
18 d,, Broooklynė, X’ Y. 
pas kun. S. Remeikų nuo 
gruodžio 19 iki 25 d.

J Laiškams adresas

. Re r, J. S. Brtižika^ S.j:f

' ’207 York St, 
Brooklyn. N. Y.

NUOŠIRDŽIAI Ačiū
. Antrų dieiuį spalių, šven

tinant mūsų nauja įstaigų 
ties Philajelpliia, Pa. ne
būtų . buvusios tokios dide
lės, iškilmės ir jos nebūtų 
suteikusios nuims tiek nuo
širdaus. džiaugsmo, jei ne? 
būtų jose dalyvavusi tokia 
skaitlinga minia mūsų prie- 
telių ir rėmėjų. ’. Už gra
žius, malonius tos dienos įs
pūdžius, už gausių Seselėms 
suteiktų moralę ir medžia
ginę paramų labai nuošird-

10 DIDŽIULIU TOMŲ
i (turinčiųarti 5000 pusi.).. 
mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to. biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią , mėnesinį literatū
ros, ^mokslo, visuomenes ir aksde- 
iniš;kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat-jo leidimo pradžios. Bet “Ži- 

i()O; dinys’ darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei- 
gu kuris inteligentas, vi'stiek ku-

J-^Tai ką ? Jis prie jos lindo, o jinai jam į 
nosį- įkando ar kų ? Tai čia turėtų jįriai skųstis,- 
o ne jis., • ... ’ ■ ’

. —romui, ji jį sukruvino, taip, kad turėjome 
visų nuplaut.

—Tai .gatvėje, buvo koks skandalas,. triukš7 
mas, ramybės ardymas, muštynės i ' •

—Visai bė jokio triukšmo, ko tyliausiai, /y .'
* —Kad triukšmo gatvėje nebuvo, tai čia ne
• policijos dalykas. Jei tamstos .turite skriaudų/ 
i eikite pas taikos teisėjų..; meldžiu mums darbo
įietrukdytL.. sudiev;.. 1

Grįžo; namo.', perpykę, keikdami policija ir 
tvarkų; Girdi, kad sąšlavas išpilk ar .pamazgas 
ant gatvės, tai policininkas’ .kaip iš žemės iš
dygsta, tuoj protokolas ir pabauda, o čia vyra 
tokį, kaip.ąžuolų,'piemene sukruvinti — .tai ne 
Jų dalykas? tai eikite pas teisėjų.,.- ' . ’

Didelio čia daikto, bene hięs nežinome kelio, 
nežinome, kur teisėjas gyvenat Rasime kelių 
i r. pas. Jį, ’ bet tai piemenei, kad ji nesulauktų, 
nedovanosime ir gana., ' . ■ '

—Mes, ponas tiršiniiikę, su. skundu. .'
. ^-Kaine dalykas'? ’•’. .••‘•h

—Toji piemenę sukruvino mano.sūnų. ■
• — iCokį sųnų? - . ^7 ’ .. .

. . —Štai šitų. . ' ‘ .• ' ■' . .
—Motin, Juokus kreti. Tokį, vyrų’ sukruvint,.

. tai ne pioiiien.es ranku darbas. .- ,; ‘
—Tikrai, ponuli, sukruvino. •

Dar.ilgai aimanavo, dejavo, gurkšnojo, už
kandžiavo, kol volai naktf atsisveikino ir. išsi
skirsto.. Bet sutarė, 
širdį, vėl vist susirinksiu.

jog. rytoj.' pagirių, atgaut

Eina pas/taikos teisėjų, neša škuudų. l’ada-

t—Tai tamstos sūnų muš? ir sukruvino pie? 
menė?! tA .į

Statemėnt of The Ownership, 
Management, Circulation, etc..

Rėąuired by The Act bf
. Cong’ress of Augusi 24, 

1912,
oi’ Darbininkus. publlslied SemLweekly 
■a( Boston, ĄIuss. October 1, 1932, 
Stale oi jMiiss., <‘(MiiUy ot’ Sul'folk. '

Bel'ore ine, a Notiiry Public iii and 
for. nio State and ėountry’ aforesaid, 
personally appėarod Mary F. Dtisey, . 
ivho having beon- dūly sworn according 
to law, deposes. and suys that slie is the 
Btisiness Maiutger of tlie Darbininkas 
and t.bat tlie follosving is, to the best 
of ]jer knoTvledge and’ belief, a true 
siatesihent of tlie ownorshlii, inanage- 
ment etc., of tlie aforesaid publicatfon 
for tlie date-shown In the above eap- / 
tion, rcųuired by the Art of Atigųst 24,.. 
T912, emhodiėd ih seėtlon 443, Postai 
Laws and RegUlations, prinfed on. the ■ 
reverso of this-forui,.to Avit:'

1; That the narnės and addresseš of 
tlio piiblisliers, edlfor, and bušiness 
iiianugors are: Pūhlishor St. Jos. Lith.- 
It. C. Ass’n of Lątmv .366 Broadway, . 
Sd. Boston* Mass.; Kditor A. F.. Knel- 
ięys, 291 I’leasant St., Canton, Mass.; 
Business Manager, Mary F. Dusey, 9 . . 
Fąivndale Rd., liosUndale, Mass.

2. That the owners are: Saint Jos. • 
I-ith. R. Ass’n of 'Labor, 366 Broad- . 
vvay, So. Boston, Mass*

V Ttev, Jv Sitagždys, Prosident, " 20 
IVcbster SL, MontoILo, .Mass.

! J. Laučka,. Sec.retary, 456. W. Broad- .
1 way, So. Boston, Mass. . .

A. Vaisiausias* Treasurer, 371 Port- 
iand St:, panibridge, Mass. ■

3; That the. kmnvn .bondholders, 
niortgagees. and otlier security hpldėrs 
u\vni.ng <n* liolding T per cent or more • 
of totai ainount of bonds, m'ortgagęs 
or ot Irt seeurittes tire: ų’aulos Fondas* 
limoklyn, N. Y. •

. Mary F. pusey, Business Managėr, . 
s\vorn to and snbseribed before jn«. ■
this (5 day. of OeĮober. .1932. ’ •

CĮinrles J: AVelsUL Notary Public.' 
(My . comniission espires January 

2T, ‘OT). • . ’

gale vienbalsiai nutarė, kad ne policija', iie t ei- Į 
sėjai tokiuose dalykuose nieko nesupranta, b ! ’’ •.•••. .. .. . _
Alena kūmute, kuri buvo tolima “piemenės” I 

• giminaite, įnešė tokį naujų sumanymų: • I

’ Viskas grua, kas gerai, užsibaigia. • Nėra 
didesnes bausmės panelei, kaip jos apvesdini-' 
mas. Del to ir siūlau, Gerkulį su Magd.ute su-1 
vest į pora, apvezdiuL. Vienas, stiprus, mitra 
smarki, tokiems ir miesto grendime duona au
ga. . Kaip netingėsvisko turės,’ o dirbt abu | 
gali... -Vž jaunavedžių .sveikatą statyk, motin,' 
bonkų, išgersime; .tegul jieiiiš šventieji laimina.

—Tegul laimina,., tegul..,-1—visi šaukė nuošir
džiai ir ant skobnio vėl atsirado naujos bon- 
kos, nauji užkandžiai...

!

I 
i 
i

VERTI PARĖMIMO i:

Tikrtjle ar ne, pu trijų savaičių, (įerkulio su 
M^gtlute- nyko vestuves, o po vestuvių katras 
katių kruvino, tai šeimynine, paslaptis.*, aš ver
čiau nutylėsiu... ir... tuomi užbaigsim

■i •B-ii

ž

PROFESIONALAI^ 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI / 
KURIE SKELBIASI :. . 

*‘DARBININKE” .
TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS. .
VISI OARSINKITSS 

. . . „ “DARBIItlNKĘ” .
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KAS GIRDĖTI,LIETUVIUI
KOLONIJOSE I

D A R B įnin ki s

bet yra vilties, kad sekam 
eiliosi* parengimuose jie pa
mūrės drauge imsidarbiioti, 
nes netinka vyrams atsilik
ti nuo moterii.

LQWELL, MASS.
VAKARIENE

" Spalią 2 d. vakare įvyko 
Į vakarienė, kurią sūrenge

Aušros Vartą Draugija pa
gerbti kun. Pr. Strakauską 
jo vardiniu proga, Prisi- 

į rinko pilna svetainė senu 
r ir jaūniĮy kurie parode, jog 

jie gerbia savo idebohą. 
Svečią buvo atvažiavusi u iš 
Nashua, N; H., So. Boston, 
ir iš kitą miesteliu:. Iš ku-

Urbonavičius, kinu P. Jus- 
kaitis; kun. Bružas, kun. 
•lenkus ir kun. Plevokas.

PROGRAMA

Po vakarienės prasidėjo 
graži progrąmelė, kurią ve
dė \r. Paulauskas.

ĄTyt. Paulauskas rr’ Ale
na . Boniuliūtė pasveikino 
kun. Pr. Strakauską linkė
dami jam ilgiausiu ; metą. 
Po pasveikinimo • suteikė 
kun. xStrakauskui gėlią ii 

dvasišką bukietus. . .
2; Jaunasis. (‘boras pagie

dojo. ; ’ • -
, v. Kun. Plevokas ‘savo, 
linkėjimus pareiškė.

4. .Duetą pagiedojo ma
ržos .sesutes Vmmiika ir An

tanina Vi įkiši ūtės/ Laba i 
gražiai . sudainavo “ Eisiu, 
klausiu motinėlės.”

5. Kūn. K. Urbonavičius 
labai gražiai pagyrė kum 
Strakauską. Pareiškė jo- 
gei kum P. Strakauskas la-

y jiai darbštus ir jog laiko jį 
; tarp tą, kurie daug Bažny-.

čiai ir tautai dirba.
6. I kiskauilniK> solo pia

no Berta Pečikoniūte.; -.
7. Kun. Jenkus savo lin

kėjimus pareiškė; .
8.. Solo, pagiedojo Nashua.

";-N. H; vargoniiiinkas J.'Ta? 
j : miilionis. Jam ąkompona- 
U. vo. Alena . Grausniūtė. Jo 

dainavimas patiko, visiems.
• 9, Kun. D r. Bružas, gra-

• žiai pakalbėjo apie kum P,.
..Strakauską ir jam palinkė
jo savo. nuoširdžiausius lin
kėjimus.

10, Jo^ephine Norįukaitė 
pagiedojo Iltimi ’ g r a*ž i a.i

1 “Kad aš jojau.“
, 11. Kun. J uškaitis n m >-;

širdžiai paTiūkėjo kun.
Strakauskili ilgiausią, metą• • ■ •. * - 
ir geriausios sveikatos. .

12. Jaunuolis A7 Saule- 
nas su savo armonika pa-

. grojo kelias lietuviškas dąi*
•neles.. ’ ••...

13. Vėl .pasirodė A?. Bo
niuliūtė ir šį kartą iki dėklą-

į ■ mavo. ‘ v ■’ - •
’. 14.. Juiia- Jūręvičiūte ir J.

■ Norinkaitė pagiedojo dai-
’ ąelę; Tivikįa čia pažymėti, 

kad .Lo\V(*Uhu .vargonininkė 
akdinponave giedotojams ir 
chorui ,išskyrus nąshuaie- 
cius, kurie turėjo savo ;e

komponuotoją Eleną Grau.- 
sniūtę. . . •

T. Versiarkas šv. Vardo 
vyru draugijos 'va pdu iŠr<*i- 
Škė klebonui geriausius Im- 
kėj. mus.

Solo pagiedojo JiiHa •Ju
revičiūte ■i Vakaras. * ’

. Po jos pagiedojo J. ,Ta- 
i ndioms ir p. Vitkauskaite. 
Prajuokino klautyto j u s; 
taip, kad visiems buvo pa
reiga rankomis, paploti, pa- 
T'(*iškiaiit savo, dėkingumą.

Galą gale kum P. Stra- 
kauskas padėkopu^Visū'mš“ 
už surengtą vakarituię ir 
[uVogramėlę, Išliejo savo 
jausmus, pareikšdamas, jog 
taip pamilo Lovellį, jog ne
norėtą iš Dnvellio kitur va
žiuoti. . Po savo kalbos su
kalbėjo maldą ir viskas, pa
sibaigė. . 4.' ’ . • •

Viši dalyviai, patenkinti. 
Šypsodamiesi grįžo į namus.

Matot, biauigieji, ką ’Lo- 
\Vellio . lietuviai katalikai 
daro! Vienoj dienoj didelį

Pastebėta, jog*LDS. 05 
k p. galėtu geriau veikti.

deda visas pastangas susti
printi savo organizaciją, 
bet ji viena negali daug nu
veikti- G i Nasluia s lietu
kai — darbininkai nevisi, 
matomai supranta . reikalą 
Henytis ir veikti drauge or
ganizacijos ir savo labui. 
J ie turėtą suprast organiza* - 
tyvę reikšmę ąbclnai, o ypač 
šiais blogais laikais ir pri- 

Mtteti“pTtė~^bendro- darho, 
nes tik tada galės pagerinti 
savo dvasinę ir materialinę

Kaip kun ’. Juška it is savo 
kalboje pareiškė, jog, ‘‘Lo- 
v.cljio lietuviai-’ katalikai 
dnrbuodamics pralenks ne
tik Uaiubridge ir Nashua ir 
kitus miestelius, bet ir So. 
Bostoną.’‘ taip ir.aš sakau, 
nes lovvell iečiai turi, geras 
širdis ir su tokiu vadu, ko
kiu yra kun? Sfrakauskas, 
ilaūg padarys.

NASHUA, N.H.
17. D. S. 65-t'OS KUOPOS 

P.ARENGIMAS

I h-ąėjus vasaros sezonui, 
šios kuopos veikėjai suren
gė pirmus rudeninius šo
kius, kurie įvyko šeštadie
nį, spaliu 1 dieną, parapi
jos svetainė je< Buvo geras 
t nkest ras ir muzikimtai gra
žiai grojo. . Nors . žmonią 
neperdaug ten būviu, bet vi
si buvo, patenkint i.

įžangos tikietus pardavi
nėjo .P: Karosas ..ir J. Gri
gas^ . ..Šęiminuikąvd T, ATi- 
kučionimiė ir O; Skirkęvi- 
rienė. .Jos rūpestingai dar
bavosi. .ir atliko beveik, vi
sus parengimo reikalus. Už 
tai garbė joms i

.Gaila,.kad. kiti kuoluos 
nariai., ypač vyrai, neprisi
dėjo prie bendro darbo, ir 
nepagelbėjo . šeimininkėius.

Telefonas; Hmm 1350.

JONAS GREBLĮ AIIGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

'6

alifomiia universitetui pa-
_ ittB_______________

Turtuolis Edward Doheny; Jr. pastatydino ir padovanojo Southern 
veiksle "Jutoms rnipus, kuriuose bus universiteto knygynas,; Turtuolis pastatydino šiuos rūmus sa
vo mirusio sūnaus atminimui. ' . • / ■■■ '

reikalai blogi. Visame mie
ste prilipdyti-.. skeli) i.m a i.

TIKROS NAUJIENOS
ĮJOS* 65-tos kuopos pir- 

Alininkas .Jonas Tarnui i onis 
ir jo žmona Izabele snsįlaur 
'kė sveikos ir. gražios dukre
lės. (rantys, skrisdamas 
prieš žiemą į šiltas šalis, 
inat stabtelėjo Nashua ir at
nešė jiems tokią mielą, do
vanėlę;. . Geriausios sveikh- 
tos.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS
. Spaliu .2 dieną, Nashua n 
atsilankė tik ką grįžęs iŠ 
Lietuvos p. Anicetas Šlape
lis,' bnręs-ęionai. vargoninin
kas. -yl.Jis buvo apsistoję 
pas p.p. Mikučioiiius ir daug 
papasakojo apie Lietuvą, 
kur prabuvo beveik metus. 
Sakė gyveninio sąly
gas miestuose ir ūkiuose, a? 
pie politiką ir ekonominę 
padėtį,- šalies, tvarką ir tt

. Pagal jo išvadas Lietuvo- 
j e vi skas. butu gerai, j ei tik 
Lietuvos, valdžia nevaržytą 
katalikybės,, kataliką orga- 
nizatyviu darbą ir spaudos,: 
P,'. Šlapelis, paviešėjęs čion 

. vieną dieną, išvažiavo į Bo
stoną. ■ ... Rep.

miesto kasoje trūksta $35,- 
.958 i r j urašm 11a Vi su s .< Ii r- 
bančius | uaaiik< uti. vi o n > s 
dienos uždarbi. . . ■

GRAŽUS KNYGYNAS
Turiu pasakyti, jog Na- 

sluia turi; labai gerą, viešąjj‘ 
knygyną :— Public Liluraiy. 
Jame yni .daug gerą lietu
višką knygių, kas pąrodoį 
jog. N asbu.a I h ‘tuviai' yra 
susipratę, nes jie moka pa- 
isitūpiiiti, kad knygyne bū
tą savą knygą. , ’ .

Kiekvumaine mieste, kur 
gyvenama lietupu, viešuose 

..knygynuose turėtą būti lie
tuvišką knygą, Jei lietu
viai prašys, tai knygyną 
vedėjai ir iuipirkš.

■ ‘ L. Končių

Lietuvos kum J. Jakaičio, 
M. I. C. .

12. Duetas J. Jaimšk(*vi- 
či’aiiL.irEmkaus'., ~ ~~~

Be kitą svečią dar daly
vavo kum J uraitis ir kiti?.

Baigiant programą pra
bilo kun. Vasys; savo nuo
širdžioj ir gražioj kalboj 
dėkojo, kad taip skaitlingai 
susirinko, reiškė padėką vi
siems rėmėjams ir darbuo
tojams, o ypatingai ūkinin
kams ir bizi/erianis, kuriu

piistyliai sako savo draugei .: 
“Ąr žinai ką sesute, aš gįr- 
dėjau, kad mūsą klebonas

SO. WORCESTER MASS

vakarienė...
Griežiant garsiam orkes

tru, žmonės linksmi ir pa
tenkinti apie U \ ak Vakaro 
skirstės i narinis. ‘ .. B.

CAMBRIDGE,-W”S.

. Atvežęs medaus į lietū- 
viii kooperacijos ’ krautuvę, 
pamačiau, kaip Nashua ap- 
lihkurna atrodo.

MIESTAS BŪDOJE ‘
Pasidairius Main gatvėje} 

tuojau matai,, jog Nas&uia

A. KAUNIETIS IR 
J. POTELI0NAS

Užlaikome visokios rūšies 
minkštus gėrimus, -.

Taipgi perkraustomo .‘rakandus;.
■57 Bomfer St., Hartford, Comi.

Tek 6-0823

t ■ • ■ •

|Gerb. Klebonų Dėmesiui
I /,/.'■ -s.. L?'■ ' '

., rūrime gražią Uždusimu Dienai Koiivęrtą ir La- 
pelią su lietuviškais parašais. Kainos labai priėi-

E . narnos. Su lapeliais ir persiuntiniu tik: t ■ 
v.-- ' “

Už' 300 
Už 500-.

• Už 1000
. Už 150(1
■ • Už 2000-

Malonekil e siųsti užsakymus, .

“DARBININKAS”

T , / South Boston, Maes.

/Aušros . Vartą parap. tu
rėjo š. m. 27 d. spaliu, 7:30 ; 
vai.: savo svetainėje didelę 
vakarienę. Žnianią prisi
rinko pilna svetainė. Pasi
rodžius klebonui, š’u svečiais 
salėje, pasigirdo didžiausia 
•ranką plojimo a'tgarsys.

. Klebonas kūn. Vasys'ati
darė. turiningą ir linksmą 
prograiną. Jos vedėju pa
skyrė kum: V. • P ii i d o k ą. 
.Programa buvo sekanti:.

1. Katbėjė adv. Mileris..
2. DuetasOi kai p’gra

žu, išpildė F. Manąsaitė ir 
Valuiikiūtč,
. 3. Duetas J.- Januškevi- 
čimis įr Emkaus.,

4. Kun. Vembrės kalba.
5. Duetas — Plaukią sali 

laivelis.— tėvas ir’ duktė 
Januškevičiai. .
‘ 6,. .Muzika .Banjo — solo. 
Jonas Pucilįauškas,

• 7. Smuiką ir armonika 
pagrojo keletą gražią daK- 
kelią seserys Al inkoiiytės/ 
. 8. Kun. Petraičio kalba.

9.. Vykusiai, išpildė, para- ’ 
pi jos chortis 3. dainas, Ant 
tėvelio dvąri). Oi mergelė ir 
Jaunimo daina. -?
: KL Kalba naujas dakta
ras .Karpavičius. • 

* 11. Kalba tik grįžusio iš

ŠĖTONAS .TUOK TAS f■ • • • • ’ ’ * . ’
■ . (F ei jei p.n a s)

•Du ar trys metai .atgal, 
v.ienas Įžymus kalluūfojas 
kalbėdamas mūsų parapijos 
:surengtoje vakarienėje, a-! 
pic lictūvią kataliku .vieny
be pareiškė, kad .dabar į 
.(’ambridžią- visi, velniai su
simu vilto, tą vienybe suardy
ti., : ■ :

laikiau juoku, bet dabar 
pradedu suprasti, kad tai 

•’k* būta tik n is ,pnui lišyst ės. Aš 
tada, maniau sau: ką gi ga
lėtą.’visi. pragaro vi'lniąi pa
daryti . cambridžiė č i a m s, 
kuomet ją tarpe viešpatavo, 
tokia graži sątakos ir inei- 
Ičs dvasia .z.. Visi tada gra
žioji* vienybėje ir sątaikoje 
veikė, įkultūrini darbą.

. Vaikučiai škaitĮing’ai lan
ko- įrarapijinę. mokyklą ir 
buto gražiai auklėjami nu- 
siže.ininusią šęsolią, vienuo- 
lią? Turtingesnieji noriai 
užsimokėdavo . mokesčius, 
paskirtus mokyklos užlai
kymui, įr leido joii savo 
vaikus; - Biednesnįp.š klebor 
nas priin idav<> be nn ikesč-ią.

’ Viskas sekėsi kuopuikiau-

Ta net krūptelėjo iš bai- 
mėš ir sako: “Kaip tai? 
Tas negali būtU Kaip tokis 
dievotas, pamaldus kuni
gas gal i .būti .raganius ? ” .

. “G.al būt ir netiesa, bet iš 
.dalies atrodo, kad taip.” 
“ Kaip tai ?” “Štai, žiūrėk, 
kai p rengiama kokia para
pijos /pramoga; klebonas 
t ik švilptelėj.a ir žmonės lyg 
kokios magiškos jėgos pa
gauti visi Inoj ii* subėga; 
rr<)kia didele parapijos kę- 
1 iii. ’ 1 net ą. bėgy j o sutirpo, 
kai)) sniegas pavasarį, o ta
riaus nė vienas iš pąrąpijie- 
r i ą da r n ėra. ] >r į verstas: dėl
to ubagauti. Tas parodo, 
kad klebonas, turi savvje 
kokią tai paslaptingą jėgą. 
Taip, taip, tas.tiesa.

i4Aš, ir daugiau.' girdė
jau,“ “Žnibhės kalba, kad 

i mūsą klobonąs yra iieapsa- 
Į ko 1 nai . tart ii įgas. ’ ’ “ Al e • iš 
kur čia jis bus. turtingas.” 
“Netiki, aš-. prir o d y s i u. 
Žiūrėk kokį jis automobilį 
turi. Žmonės sakoj kad. tas 
Automobilis ■ kainuoja 15 
tūkstanČią. . O gi jo; suta
nas koks gražus, iieį vienos 
skylės nesimato; Žiemos 
metu dar ir kailinius ūžsi-

“Tai matai seselė, vis tai 
klebono godumas.“

T r štai žinią po Cambrid- ’ 
žią žaibę greitumu aplekia, .- 
kad mūsą klebonas neapsa
komai bagetas ir godus, ŽL 
noina, Ciimbridže tamsią 
^uonelią nestoka,,kurie len
gvai tokioms pasakoms tiki.

Bet yra nemažai žmonią, 
kurie moterėlią pk*tkoms 
netiki ir vieningai‘davbuo- 
jasi parapijos labui.

Klebonui širdį skauda 
matant kaip žmonės leng
vai ‘ pasi duoda suvėdžioto- 
jąmš ir kaip, daug blogo 
daro parapijai,, klebonui ir 
sau. -

Parapijos, mokykla auk
lėja mūši j išeivijai gerus te* 
vynainius ir katalikus. Bu-___
sipratę lietuviai katalikai , 
parapijinę niokykią; palai
ko ir į ją savi) vaikelius1 lei
džia. Bet nesusipratę ne
tik patys neremia, bet ir ki
lus atkalbinėja.. ‘ Žodžiu, 
jie padeda . šėtonui, griovį- • 
mo darbą dirbfi. Velniai 
nuduinę pragaran juokiasi 
ir rapoiduoja, kad jienis 
pavyko per tamsuoles ino- 
t er ė I es ■ sūkiai din ti ir suku r- 
sfyti dalį pavapijiečią;

. Liucipierįus iš džiaugs
mo trina Tankas ir įsako sa
vo tarnams paruošti šiltas 
vietas . liežuvninkains,. ku
rie (i os) prisidedą prie jo- 
karalijos palaikymo, 'N. /L.

MONTELLO, MASS.

V T 
r 
!1

.’$3.'5(T V • • 

. $4,50 /:■'

•$8.00

f 366 Broadway,

i’

f GHARRON'S i
PIANAI—RADIOB i

1 ŠALDYTUVAI 'J;’l 
| Aliejaus pečiai; Skalbiamos .’.| 
! . . mašinofl . • . Į

20 TRUMBULL STMBT
WORCMT1R, MAM. Į

I Tel 44M90 !
i • ■ ; . I ;•

j Lengvoi IRygo^-Be Nuolim&«i 
j| iihniiini.iiiiilii'MHimilimiiiiiinuii'litiiHiiiiiii'iiiiiii'li]

šiai.
• Velniai matydami tą gra-

■ žią. ineiles i 1; sątaikos' dva
sią tarpe . ėamhridžiečią iv

. ir kad tos imsižėminilsios: 
. seselės gali t i k ra i į ). riaū kl ė- 
ti Kristaus... karalijai geni 
■pilierią, ’ pradėjo rūpint iš 
kaip tą ineilę;ji‘-bąiaiką sm 
drumsti.' • Sau-į ’t^Įką pasi
kvietė niiikąiieins gėlai mal< 

;ti liežuvėliais. mmmvieN

' Kaip tas viskas . at su m - 
ką? Sykį dvį motvrėlf < .-u ■ 
stojusios prie ‘ bažn y r i 

. šnvkučhm j as i , V i en a : š ’ j u

Iš tikro,: iš tikro! Aš ne
suprantu iš kur jis tiek tą. 
pinigu gauna! “ Nesupran
ti ! . Aš tau paaiškinsiu. 
Aš . girdėjau, kad jis turi 
klebonijoje paslėpęs magiš
ką oželK kuriam paliepia 
pasipurtinti. ir tuoj šimti-; 
nes; tūkstantinės krinta lyg 
sniegas iš oželio kailio.’.’- #

“Bet jei .klebonas ' toks, 
bagetas, tai kam jis dar 
prašo pinigu?’’ . “Ana- aš 
leidžiu į' škūlę sūvo vien
turtį . šunelį ir turiu, kasmet 
sumokėt 9 dolerius. Be
nais, jis Kalėdą ir Velykij 
metu užfundina valkams 
saldąinią; bet kodėl jis .-ne-, 
galėtą, kasdien mūsą vai
kelius saldainiais pamylėt; 
arlia. “chiken dinner” pa
ruošti?“-. ’■ -

Mūsą, miesto biznieriams 
ir profesi-onalarns. neblo-.. 
ginusiai sekasi. Jie. turi įš- . 
teigę Lietimą Pramoniniu- . . 
ką ir Profesionalą Draugi- 
ją. Nors dai*-. jaunutė drau
gija, bet jau keletą gerą 
darbą atliko. . Draugija m*- . 
sikiša į partijas, o dirba sa
vo ūžbriežtą darbą. Tos 
draugijos pasidarbavimu 
buvo nurengta,'. “Moiitelk) 
Bargain Day” ir gražus 
■lietuvią išyažia v i m a s į 
Hamrock Be,ach..

Prie Lietuviu Bįznierią 
ir Profesionalą Draugijos 
priklauso 44 bi zni ėriai, 3 
gydytojai ir 3 advokatai.. / 
Visi dirba sutartinai, ir mie
sto valdžia gana prielankiai 
į tai žiuri. . Vietiniai Įnik-, 
naščiai dažnai aprašo apie . 
lietuvią pažangą ir minėtos - 
draugijos darbavįmąsi,

AVIACIJOS DIENA . .
Ant greitąją ši draugija, . 

pasitarus su kitais, sušaukė 
susi rinkimą ir i- š r i n k •< u f ‘. 
“Lietuviu . Aviacijos Die* 
iios!’. komitetą^ kuris.. d.ąr- ‘ 
lubosi s . i r surengs: lakūnams 
Dariui ir Girėnui priėmimą

lįą 12 dieną

Nors akiai dingės, vis.’gi 
atminčiai brangus.

1 PRALL BROLIAI
PENT0R1AI IR DEKORATORIAI *'
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI - j 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS «
| 46 ARMANDINE. ST., x DORCHESTER, MASS; | 
t ‘ v Tel. Talbot 0354 |
% * s

i ‘
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VIETINES-ZINIOS RAUPONįSĮg RYŽIUS 
BENGIASI PA4ELPAI

Hlllillfri-;—.....

LIETUVIŲ FUTBOLO 
TYMAS

Bostono lidkraŠčiai šią 
savaite paminėjo vistti nau- 

’ ją dalyką — tm^sime lie
tuvių futbolo tymą, kurio 
vardas yra “Lithuanian

• Giants of MTorcester.”
“Boštoų American’’ apie

' šį naują tynią palankiai 
-■ atsiliepia, pažymint, jog lie

tuviai yra geri sportmin- 
__ ■ kaL .Esąy reįkia tik prisL

mintį Notre' Dame, Ford- 
ham ir kitą 'gaišiųjų imi- 

. t versitetų futbolo žaidimus, 
kiu’iucfee; lietuviai .pasižyniėr

, jo ir pasižymi.
T&rai tenka pasidžiaugti 

lietuviais .sportininkais. 
Aukštųjų mokyklų futbolo 

... žadiniams prasidėjus, liętii- 
vių vardą ir paveikslus daž
nai matai laikraščiuose... .

Žtai žaidė Boston Colle- 
ge> Fordliam ir. kitos . mo

kyklos. - Boston. College 
žaidime geriausiai pasižy
mėjo ir publikos, mėgia
miausiu žaidiku buvo Pėt-

‘ ras Česnulevičius.. Ford- 
liąm. žaidime pasižymėjo Pa
pustas ir Uždąvinis. .

Nuo ' kolegi jų neatsilieka 
ir hįigji sęhool lietuviai 
moksleiviai. Štai Broėk; 
,t»on kapitonu yra Grigas,- 
Waltham — Blekaitis ir a- 
bu smarkūs vyrukai. ' / . ;

. . South BostoA Pere Mar- 
jęĮUet.tc tymo žvaigžde yra 

Phmskiš. . ;. * v ’
Žodžiu, mūsų . jauiiiėji 

sportininkai genai laikosi,

PARDUOS FEDERAL NA- 
TIUNAL BANKU NAMUS

.Jei teismas patvirtins re- 
syverio nutarimą, tai namas 
bus parduotas,

Taigi, atrodp, jog Bedė
tai National banko reikalai 
linksta į 'visišką likvidavi
mą.

AKLŲJŲ MOKYKLAI 100

mokykla “PerkiiiS’ fnstįtu- 
tion and Mnšsaeh u s e 11 s 
Hchdol "foFrpnncT^^niin^ 
100 metij sukaktį.

NEPRIIMS GENTINIU 
KONVERiy

Raudonojo Kryžiaus Bo
stono skyrius. šiomis dieno
mis rengiasi dideliam šelpi
mo darbiu. Vyriųusybū 
padovanojo audeklų 75,000 
dolerių vertės. Bus siuva
mi drabužiai, kurie bus su- 
eikti 100,000 asmenų*

“Apskaičiuojama, jog apie 
25,000. šeimynų yra reika- 
ingos drabužių. Rtuido- 

nojam Kryžiui drabužių pa 
gaminime ir išdalinime pa
gelbės penkios didelės lab
darybės draugijos, tarp ku- 
rių yra ir katalikų labdary
bės biuras, šios draugijom 
parūpins savanorius siuvė
jus.. i .

Pašto , viršininkas įsake 
taiUautojaiiis grąžinti siun
tėjams visus tuos laiškus, 
kurie turi tik vieno cento 
pašto ženklą ir parašytą pa
čiame konverte. .

Pašto, viršininkai . paste
bėjo,-jog siunčiami tūkstan
čiai; Beužlipytų konvertų, 
kuriuose tačiau parašyti 
laiškui ir klijuojama tik 
vieno cento pašto ženklai, 
Toldekon vertai — laiškai 
B.ebcbus priimami.

SUĖMĖ stambu - 
. VAGILKA

poli-

I
A.

Nesigailėk vandens ir puti 
\lo. Ta tauta kultūringesriė; 
kuri szinaudoja : daugiau 
ptuilo,- .

KAIP MIEGA GYVULIAI

SOUTH BOSTON NEPAPRASTAI GERAS PIRKIRYSlI
I’er daugeli inetų igyveiHlhitas bueernės ir grosernes biznis, gmj vietoj, ® 
tirštai apgyvento). IHuvIals ir syA‘thntuučhtis, arti šVi Vt'tro Hętuvlu bužr Sj 
nyčios, vibi moderniški įtaisymai, elektrlkri, elektrinis šaldytuvas, šiltas ir o 
šaltas vanduo.- Ntųrias \len<m -šeimynos su tlvlom krautuvam. Biznio dura H 
virš .$l(K» j 'snvallr* rendnmis gaunu S3IH1 į metus. Kelkiu įmokėti tik S30<x>. ų 
Kulną dėl greita iNirduvIuio numažinta iki SS,500, Norintiems įsigyti gerų o 
btžni ir pigiai dabar ši yra gerinusia proga, nės iiižtlkrintus geras 'pragyve- j 
tihnab ir pelningąjį saugus investinentas, Tuojaus kreipkitės pus -. h

A. J. KUPSTIS * h

332 West Ęroadway, . • So. Boston, Mass. |
Tel/South Boston 1662 N

milijonu dolerių. Stam
biausiu’ sumokėtųjų bųjo 
Edison, Eleetrię Illuminat- 
ūig kompanija, kurion. tak
sai sieke $2,300,958.58. < ’

VESTUVES

MIRĖ

Uždaryto Federal Natio
nal banl;o resyveris* sutiko 
parduoti minėto. banko So. 

' Boston skyriaus namus de- 
pozitprei Mary L. MaUa- 

. hanx.
Ši (le'pozitore turėjo ban

ke $1263.33. . Ji sutinka 
primokėti $7736.62 ir- paim
ti mortgičaus notų $5500.

- JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias proyaa. Daro vi

sus legalius dokumentas.
817 E St. Broądway) 

South Boston^ M&H .
Telefonas: Šou Boston 2732 ..

. Namų yT&lbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JUSEPH P. WALSH 
. AD V G K A T AI 

. Edwar R. Coplen ; ..
Albčrt Adclson * '
Benjainin. Chcsky '

? • OFISO VEDĖJAS..-

{Telefonas:. Capitol 9880
Q f i s p ir k ji <1 9 »

• ;. 9 vai. iki 5 vali

Gyvuliai, laukiniai žvėry; 
ir įvairūs gyviai miega vi
sokiose padėtyse.

•Varliagyviai (varles, ru
pūžės) mitga sėdėdamos su 
aukštyn pakeltomis galvo
mis. Žiemos metų jos mie
ga įsiraususios į žemę arba 
dumblę.. Krokodilai ir drie
žai miega, išsižioję, išsitiesę 
ant žemės. Ruoniai ir juru 
šunes miegoti išeina į sau
suma ir. ilsisi vieni kitiems 
padėję • galvas ant nugarų.. 
Banginiai ir vėžliai miega 
iškilę:! jūros paviršiu..

šikšnosparniai miega gal
va.žemyn, užsikabinę kojo
mis ant medžių šakij. Gy
vuliai, naminiai ir lauki
niai, dauginusia miega gulė
dami ant vieno šono, susirie 
tę. ... Arkliai’ir mulai miega 
stovėdami.; Drambliai .taip 
pat ilsisi stovėdami, • atsivė- 

: mę į. medį. ■ ‘ *
Beždžionės miega pritū

pusios. • Tik .orangutangai 
'dažnai miega viena • koja 
pasikabinę už medžio šakos.

"SARGYBA'-
“SAHGYBA’’ skaitydamas rasi šluos 

skyrius: !) Mokslo po])UlĮarizuęiJol) U 
visuomenes klausimi!, ■ 2) blaivybes, 3). 
ūkio,. 4) sveiki)tos, 5) gydytojo patari’. 
.tnŲ, 6) advokato patarlmij, 7) aįpMval- 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomljos gyveninio), 8) prleinUolInis

lašo: vykk. W B61' 
nys, įtol ę. Kuraitis, Vyduim?, ktm. 
Tumas,, prof. Kemėšis, dr?M. y&č|{Įti's 
kaiU, dr. A.. Gylyk, dn jur. ĮjątįilĮmhis. 
agr. Valatką, f|r. N. i|n P*

v
Adresas: Kaunas, Liaudies narna! 

“ŠAliGVBOS” adm.

Praėjusių savaitę 
ėi ja suomė Jose p h i n e P; 
Shmokaluk, 21 m., .amžiaus 
moteriškę, o apkaltintą. dide- . 
Įėję vagystėje. Ąpie sej)- 
tynias valandas, policijoje 
ji gynėsi ir nesakė, savo 
vardo, bet pagaliau prisL 
pažino.

Paaiškėjo,., jog ji naudo
davo netikrus čekius, pa- 
dįrlit.mtas. sąskaitas, naudo
davo ‘svetimų asmenų kre- 

’elitą; . ■ • . ■
Ji jau būyo ieškoma per 

18 mėnesių ir sugauta šiose 
aplinkybėse j. kelios savaitės 
(atgal ji nupirko brangią 
plunksną 'didelėje krautu
vėje. vieno turtingo .asmens 
kreditan. Kiek vėliau ji 
atnešė plunksną pataisyti. -.

Krautuvės vedėjas iš sa
vo turtingo pirkėju gavo 
Įiepasitenkinųno pareiški
mą dėl įtrauktos jo krėcji- 
tan plunksnos, kurios jis 
nepirkęs. 'Krautuvės vedė
jas suprato, jog čia kvepia 
apgavyste.'

Vagilką atėjo atsi į m t i 
plunksnos. *Vedėjas ją pa
kalbino, tačiau ji norėjo 
greitai išeiti, ' aiškindama/ 
jog automobilius laukia gat
vėje. Vedėjas pasisiūlė ją 
palydėti.. Datvėje Shmokp- 
luk norėjo, pabėgti, bet pa
teko į didelį tiafiką, kur 
polįcija ir suėmė ją. ;

Suimtosios Shmokoluk 
vyras yra prekybos agen- 
tas. Policijai jis aiškino, 
jog jo žmona, sakiusi jam 
gavusi pinigų iš savo tėvų 
ir už tuos pinigus nuinrkm 
si daug brangių daiktų.

Aragilė's namuose atrasta 
daug brangių daiktų — dei- 
mantnnąi. žiedai, bronzinė. 

( statula,, bronzinis stalas, 
prancūziški kvepalai ir tt,

Shmekolulc. pątalp i n t a. 
kalėjime. Ji yra ; dviejų 
vaikučių motiną. . • ’

Marijona Bąbrauškienė, 
L63Lmetų^hurLM>^Edjį< 
.savo Baniuose, 412 JV. 2nd 
St., So. Boston, Mass. Ji 
ilgokai sirguliavo, bqt mirę 
staiga. Ji! paėjo nuo. Kur
šėnų. Buvo kun. Danesevi- 
čiaus brolio dūkte.- Kum 
.Banevičius ilgai’ Buokė- 
j<* sėkmingai klebonavo. A- 
merikojė ji pragjTeno di
desnę dalį . savo . amžiaus. 
Palaidota iš Bv. Petro lie
tuvių bažnyčios spalių 10 
d., .9 yal. ryto. . Paliko liū
dinčius dukterį Teklę Aš- 

.iiienskienę, sūnus Antaną ir 
Joną ir brolį.'Juozapą Da- 
nesevičių; : V

Antanas landote, 128 
BoiVen St., S. Boston, Mušk. 
'su p-le Ona Dankšiūte iš
kilmingai smiišlipinivo ^v. 

“iVtro bažnyčioje spalių 9 
d., po sumai. Limbdojais 
buvo Jo.uąs Kybortas ir Ą- 
iiielė Dankšiūte.

NUPUOLĖ

DAKTARAI
'-'r '''I' \. t

iTel. So. Boston 0823 ■'
LIETUVIS DANTISTAS

Naujoje'Vietoje, .
525 E. Br.oadway,S. Bostpn.

. Ofiso Valandos;
Nuo 8 1R112 ryte ir nuo 1:80.11$

. 5 ir nuo 6 Ik! 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarai® Ir 
nedęidieuląls,. taipgi sęredomis nue

. 12-tos dleuį uždarytai -J. * • 
Taipgi nuinw ir X-rag

Lietuvis Dantistas i

OR.S.A.GAlVARISKIi
(G^LJNAUSKAS)

1X4 Broądwąy, gp. Boston
Tel. So. Ęocton 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12. vai 
ry te, nuo 1:30 Iki B^O po. plettr 
nuo 6 iki 9 vakare, šventu dieną ■ 

pagal susitarimu

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston

• Ofiso valandos, nuo>9 Iki 12, nuo 
. 1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare., 

Seredomls. nuo 9—12 vai. diena. 
Subatomls nuo 9 iki ,6 va! vakare. 
NedSliomls nuo 9 Iki 12. vai. dieną,

. (pagal sutarti) . —

'Tel. Portcr 3789 . . I

JOHN REPSHIS, I), D,
(REPSY8) •

Lietuvis Gydytoju .. ■
*' Oflio Valandoet 4 ir T—Q

278 Harvard Street, 
*kamp. Inmap arti Central Sq>

OMnbridge, Mmi. .

$40,000,000 TAKSŲ
Spalių 3 d. Botmio mies

tas jau-gavo 40,000,000 do
lerių- taksų,. kuriuos sumin- 
kėjo taksų mokėtojai dar 
be pahiuidoos. ’ Nesumokė
tų taksų dar liko apie 17

r

. . —Rengia —
Švč. Panos Marijos N. F, Parapija

Oambridge, Mass, .
(KOLUMBUS .DIENOJE)’

SPALlų-OCT. 12 D., 193?
■ Eikš Bali Room. Svetainėje

Central Sa«, Capibridge, Mas?.
Grieš didelė Carlsdn’s Orkestras.

Kviečiame visus atsilankyti.

Antanas Antanavičius, 
72 metų, spalių 9 d., 10 vai. 
vakare, eidamas namo į tre
čių. aukštų, dalipęs pusę 
ankšto,, nebetiko lygsvaros 
ir puolė žemėn; Nusivožė, 
pakaušio porą eolių odos ir 
susitrenkė sprandų. ’ , 

.Gydytojas Kemiedy sulo
pė savo gabia adatą nelai
mingojo pakaušį ir paguldė 
ramiam poilsiui.

. Al S inkevičįus,: 66. metų, 
gyv; 8 Wėlliiigtoii Mills >St., 
Matappan,. spalių 1 d. sun
kiai sužeistas autoinobL 
liaus su traukiniu susidiu’i- 
mey NeĮąįmč įvyko Gautų-, 
nė, •’prie. Dailiam gatvės 
kryžkelės/' Į . Į

A. Sinkevičius” važiavo 
automobiliu ir nepastebėjęs 
einančio traukinio; Jo au
tomobilis sudaužytas, o jam 
sulaužyti šonkauliai ir krū
tinė. • Patalpintas. Massa- 
.chusetts General ligoninėje.,

Dr. West yra sužeistojo 
Sinkevičiaus žentas.A.

VAIKEZAI PLĖŠIKAI
Keturi jauni plėšikai spa? 

li ų 6 d. apie 10 vai. vakare 
įėjo į Central Spa, 106 Cem 
tral Avė., Mėdforde ir no
rėjo .. apiplėšti savininką. 
Viens iš jų atstatė.savinin
kui revolverį. į? krūtinę- ir 
pareikalavo pinigų. •. Tuo 
pačiu laiku į'vidų'. įėjo. po-- 
lįemouas, kurs pareikalavo, 
užpuoliko pasiduoti. Šiam 
neiiuleidžiaiit ginklo, polie- 
monas paleido šūyiųs. ir

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PRIE GERO GYDYTŲJŲ 
REIKIA KREIPTIS

dęlfl • pagydymo visokiu !
. kraujo, nervu ir, chtonll-

l pj ligų.- Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių, VoUlų, Sutinimų arba 
Šiaip kokių kuria ligų, tu* 

’rčtumCt lęreiptls' tnojaus.
' Atminkit, pasiteiravimas, 

Į paturimai dykai visų §1 mOne^l.

Dt.Gralj,3?7
Falajidos: Antradieniais, ketvirta- 
dieniau ir ra*tadleh|jdib l(P-I2 ry
ta, 2—6, 7—8 vakara* sekw0U 
nfaU 10—12 tiktai '

| JUOZAS M. DIL1S
| LAIKRODININKAS j

Į Parduodu įvairiausios rūšies f 
Į auksinius: ir '."sidabrinius •daik-Į 
Į tgs. Taipgi ir pataisau.

| 366 W. Broadway
L SO. BppTON, MA5S.

GAMBRIŪGE, MASS.
* ’ * • , ’ 

SPALIŲ 9 DIĖNOaS
MINĖJ IMAS

7 vai. vakarę , Vilniaus 
DienoamihiėjinK) programa 
' įvyko; Cambridge lietuvių 
parapijos . svetainėje, kuri 
buvo kupinai pripi 1 d y t u 
cambrįdgiečių, ’ ' ■ t

... Parapijos choras, p., M. 
Karbausko, J n, vedamas 
pradėjo . programą, sudai
nuodamas kėlias . tautines 
dainas.

Pirmuoju kalbėtoju? buvo.
• Pranas Galinis^ Jis savo 
ilgoje kalboje papasakojo ą- 
pie savo šių. metų kelionę, į 
Vilniįį i r • Įio jo apylinkes. 
Savo, įdomiame pasakojime, 
P. Galinis suteikė , labai, 
.naujų negirdėtų žinių apie 
Vilniaus krašto ir jo gyven
tojų būklę.

Nors kalbėtojas; kalbėjo 
daugiau' kaip. valandą, bet 

■jo kalba išklausyta ypatin
gu, susidomėjimu.

Klebonas kum. Pr. Juš; 
kailis vaizdingai papasąko- 

’jo apie savo kelionę po Eu
ropą, sulygindamas Lietu
vos ir Vilniaus krašto ■būk
lę . su. kitomis valstybėmis. '

Paskutiniuoju' kalbėtoju 
buvo J. B. Laučktų kurs 

vieną . užpuoliką, 15 metų, 
mirtinai nušovė. Antras su- 

. žeistas, bet jį pagrobė jo- 
draugas ir nusinešė į lau
kusį automobilį. Jiems pa
vyko pabėgti, tačiau polię- 
monąs sučiupo ketvirtą, jo- 
seph'Cezari’o, 19 metų.; §is 
neišdavė savo draugų var
dų, tik pasakė, jog jų buvę 
6. Keturi įėję į vielų, o dū. 
laukę automohiliuj ę..

Nušautasis jaunuolis bu- 
. yo high school mokinys. .

IŠGELBeJOKĘTŲRIS
‘ . spaliu 4 d, vėlai vakare 
prie .0 st., .80. Bostone, kp- 
virtus ’ žvejojimo laiveliui, 
įkrito į vandenį iL Burns, 
gyv. 438 W; -Ę’ourth št,. V.

. J. lyiĮliins, J. Janonis ir 
Pr. Virbus, gyv. 18$ Goki 
st. Ten pat‘buvę’.kiti žūe- 
jotbjai pastebėjo nelaimę ir 
visus jaunuolius išgelbėjo/

paskelbtaMaski
DIENAI

MUZIKOS MOKYKLA
Mokytoja ir Akompaniste 

Pabaigus Faelton Pianoforte 
Schbol . ■

M. TUKINAVIČIUTfi, ! 
i..-’. 444 Kast įbeth ^treot, 

. SOUTH BOSTON, MASŠ.

1911 metų ir daugel i ousetą 
savo trumpoje kalboje ban
do. nurodyti praktiškiausias ’ 
priemones Vilniaus vadavi
mo darbut . • .

Susi rink imąs -baigias pri- ' 
inianUatitinkamas' rczolhr- 
vijas. Vedėju buvo A. Za- ’’ 
vetskas.

PARAPIJOS METINIS i 
BALIUS k !;

• Eikš Ballrooin gražioje , j 
erdvioje. Central Sq. .svetai
nėje spalių 12 d., Columbus „. 
Dienoje, įvyks parapijos 
metinis balius. ' Baliaus- 
pradžia- 6- vai. vakare. Tę- ! ' 
ūsis iki 12 vai. nakties. Grieš . 
Carlsoų Orkestras. ; • * • ’ , /

Baliuje atsilankę gaus 
skanių valgių, žemaitiškų'‘ 
kopūstų, aukštaitiškų deš
rų, zanavykiškų bar š č i ų, ■ 
kumpių, nesvaigiuančių gė- 
riimj iki sočiai. . -
:• Porele, kuri gražiausiai. r
suktinį, ■ valcą. pašoks, .gaus. ;
labai puikią, sidabrinę/ tau
rę dovanų. Taigi, išanksto t 
įmišoina miklinti kojeles,” 
kad laimėtumėte šią gražią 
dovaną..

Kiek iš įiardayitno tildė-’ 
tų. matosi, balius bus sėk
mingas. Jau daug tikietų.’’ ” 
dabar yra išparduotų, d kur

; da balius ? Asmuo, d A u-: *' : 
giausiai tikietų išpardavęs ’ 
gaūs'nepaprastai gražią, '. 
brangią dovaną, iš Europos 
parvežtą. Šeimininkė,; dau-’l ■: 
giausiai surinkusi aukų; ir
gi gaus atmintiną dovanėlę, 
iš Romos parvežtą.

Baliaus tikietų galima 
. gauti Lietuvių Kooperaci- 

j os krautuvėj e' 187 ebster 
; ""Avė.’, Jono Tam o š a u s k <j i 

krautuvėje,, kampas AVebs- 
ter Avė. ir Willow gatvių, 
ir pas baliaus gaspadines ir 
vyrus. . .- .

. Visi PambridgeČiai ir a- •• 
Į)ylmkes lietuviai užkyie- . 
čiaini ■.į balių. ?. .;.- * >

. į '.‘Rengėjai,

AGENTAI

INSURANCE Į
Ajjdriyhsk namus, rakandus j 

■ ‘automohilhis pas . «
J. S. meslis f ; 

|342 Broadw£Ty, So. Boston! 
į Tel. S. B. 1798 ar 2613 |

S

GRABORIAI I
Gubernatorius Joseph " 

B. Ely paskelbė, Jog Spalių 
11 d. bus generolo Pulaskį . 
minėjimo diena.

> . Puiaški buvo lenkas, at
vykęs į Ameriką revoliuci
jos laikais ir pitgelbejęs A- 
moi’iį«xs kovotojams išsilai
svinti iš anglų vergijos,. " į

PATARNAVIMASį 
iBNAKTJ

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUSnt 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 443 Ojimbridjt Street 

Cambridgė, Man, .
Telephofti UniwraUy* J8831»WK_

• te.

. y
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į Iš ŠV. JUBCIO PARAP.
į G. ir A. RAŽANČIAUS 

DR-JOS METINĘ 
ŠVENTĘ .

Sekmadienį, spalių 2 d., 
G. ir A. RažanČiaus draugi* 
jos nares iškilmingai minė
josavo metinę šventę. Jo
sios susirinkę į bažnyčią iš
klausė Šv. mišių 9 yal.. Į 
bažnyčią atėjo pasipuošu
sios draugijos ženklais ir 
neŠe vėliavą. P-nia Slivin- 
skienė buvo tyarkdarė. Na- 

į ■ rių buvo apie 20(1—Klebo
nas kun, N. Pakalnis laikė 

J Šv. mišias. .. Gerb. svečias 
j Tėvas Gabrielius Ja skėlė vi- 
j Čius pasakė labai įspūdin- 
j , gą . ir šventei pritaikintą 
į pamokslą. Artinantis prie 
j . šventos Komunijos ponios 
; Bertulienė ir Žvinienė . pa- 
j laikė, gražiausią tvarką. 
\ Altoriai buvo papuošti 
; gėlėmis; rožėms ir lelijoms, 
į kurias sunešė draugijos na- 
! . rėš. Šią šventę, minėjo ne- 
: tik Rožančiaus Draugija, 
’ bet ir visa parapija, nes ne- 
i buvo sėdynių ir teko kL 

J tiemą pastovėti.

IINIITĖS
■MN

ŠVČ.PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

Apreiškimo parapijos ne
paprastas vakaras —teat
ras ir šokiai bus spalių 16 
d. nuosavioje svetainėje. 
Dalyvaukit visi. F

Federacijos apskritis ir 
Šv. Ražančiaus Dr-ja, Ap
reiškimo parapijos pasiun
tė protestus Liet; Valdžiai 
dėl neleidimo atidaryti Lie
tuvoj Katalikų Universite
to. Protestai pasiųsti Liet, 
atstovybei Washmgt.on,D. 
C. ‘ ' -j • -

Brooklyno Demokr a t n! 
Klubas rengia vaidinimą— 
balių spaliu 29 d. vakare, 80 
Union Avė., Brpoklyne.

Brooklyno demokratai 
sujudo ir žada turėti didelį 
mass-rhitingą lapkričio 2 k., 
80 Union. ĄVe. svetainėje.

J.. ŠAUNUS VAKARAS . ’ 

j ’- Rugsėjo 26 d. Pan. švč.
. ■ ' Apreiškimo* parapijoj įvyko 

> jaunimo, vakaras • įkurti *.vi- 
’ šo jaunimo konfederaciją. 
' Kilo sumanymas sujungti
; visą lietuvių išeivijos jau-
! nimą k? t. Vyčius, Alumnie- ■
L f Čius, Šv. Vardo, Sodalįetes,-

Idubus ji* tt. Bet ar never- 
•' tą Jokią konfederaciją pir

miausia sukurti parapijoje, 
nes yra daug j aunimo drau-

I gijų, , l-curių nariai vieni su
h kitais 'neturi jokių ryšių. .0
j susidarius konfederacijai

. turėsime parapijoje stiprią 
i. jaunimo pajėgą. ’ ’

< ! Šios parapijos, kunigai ir 
•. rūpinasi, kad toki pajėga

■ į r susidarytų.
■ j ■ * Kun. LenceviČmi ir Kar- 

? tavičiui. Mok. Sesutei . Ni-
’j kodemai ir Sodalietėnis va- 

. į Ūovaujanf pirmas susirinki
mas ir įvyko rugsėjo 26 d.

Buvo kviesti ir dalyvavo 
beveik visi nariai Vyčių, 
Choro, Ąlumniečių ii* Soda-' 
licijos. Dalyvavo ir svečiai 

. kun. J. Židanavičius ir kun. 
!. Aleksiūnas. .
Į. Ta proga, jamiimas pa- 
? sveikino savo, kleboną kun. 
Į Paulonį,. jo gimimo dieno- 
! . je. Buvo ir užkandžių, 
i kuriuos parūpino sodalie- 
į tėš. Sodalietė A. Pūkeny- 
į ... tė padėvapojo1 didelį “kei- 
J ką.” •’
p Taip pat nuo ‘ 3 alinimo 
j draugijų kleb. kun. Paūlo- 
i nihr. įteikta, dovanų.
I ■ Pareikšta pageidavimas, 
< kad jaunimas surengtų daž

niau tokius ‘bendrus vaka- 
Teitus/ 2 ’ • •

Brooklyne lankėsi penn- 
sylvąniečiai — Susivieniji
mo darbuotojai. Apžiūrė
jo Susivienijimo namą ir 
labai patenkinti jo stoviu, 
tiktai, sako, bereikalingai. 
;iek daūg kalbų sukelta sei
me, kad namas niekam esą 
vertas. Karnas šiuo tarpu 
taisomas ir išrodo kaip ko
ki rezidencija. Teisybė, iki 
Šiol buvo labai , apleistas — 
nėapžiūrimas. .

Bi’.ooklyno “Vienybė” la- 
^ujaudįnta p. Šleinio 

‘tėvelio” mirtimi ir atsiver
timu. Nabagė-nustojo di
delio rėmėjo Lawr e n c e, 
Mass. Kas gali'užginčyti, 
kad ' mūsų' tautininkai, su 
lenkais nesibičiu 1 i u o j a ? 
Pats p. Šleinis buvo lenkų 
pakalikas, gi “Vienybė”’ p. 
Šleinio. Štai ir visa “trai- 
cė.” 4-Š.

Naujasis laivas “Seatrain,” nesenai paleistas i dar bft iš Clieitsr, Pa. Jis vežios prsldnius vagonus 
tarp New York, New Orleaną ir Havanos.. Tai nir miitinu prekinis laivas, pastatytas Amerikoje po 

didžiojo karo. , .

Draugija yra viena iŠ 
stipriausių tos. rūšies drau
gijų Amerikoje. Jos kapi
talas siekia virš vieno mili
jono doleriiu Pirmininkų 
yra Mykolas Saliklis, sek
retorium Jonas J. Krušis.

- “Laisvės” svetainės vy
resniuoju užveizdu. (mana- 
gęr). išrinktas P? Smaižo- 
nas. . ‘ \ •

Pas komp.. J. Žilevičių 
lankėsi nesenai grįžęs iš 
Lietuvos artistas J. Babra
vičius. v*a

- Spaliu 9 iki 16 d. tęsiasi 
jaunimo rekolekcijos vaka
rais 7;30* vai. vadovaujant 
vienuoliui pąsionistui Tė
vui . Gabrieliui.’ Jaunimui 
vertėtų gausiai kinkytis.

ELIZABETH, N. J.
$ • • ——------- _

*.' Rugsėjo 29. d. Lithuanian 
Bųilding and Loan Asšocią- 
tion surengė pietus Lietu
vių . “Laisvės” svetainėje. 
Dalyvavo tik kvįesti asme
nys, viso apie 40, visi žy- 
mesiii veikėjai, kurių tarpe 
klebonas, kum J, Simonai
tis, kmi. J. Kinta,. miesto 
mayoras Kenaji, komp. J. 
Žilevičius, keletas advoka
tai ir daugel kitų. Pradėta 
malda. Visi svečiai iškvie
sti kalbėti.' Draugijos atsto
vai— kalbėtojai pareiškė, 
jog draugija yfa ant tvirtų 
pagrindų, laikosi gerai ir 
nėra jokio pavojaus pini
gams vienu ar kitokiu bū
du įdėtiems toje draugijoje, 
dėlto nėra jokio pagrindė)
kalbėtojų, nuomone tokiam 
elgesiui — išimti pinigus iš 
čia ir dėti kur kitur. . Pa
reikšta noro geriau supažin
dinti visuomenę su šios 
draugijos veikimu, kad.* pa
rodyti 'tikrą jos stovį ir. su
stiprinti žmonių pasitikęji- 
mą. \ Y.

Spalių 2 d. Šv. Rožan
čiaus draugija turėjo savo 
intencija šv. mišias. Narės 
priėmė' šy., Komuniją. Va
karė įvyko balius parapijos 
svetainėje. Šiuo syk Treti
ninkės atsiliko^ nors jų ide
alas yra šv; Pranciškaus,

. Špaliųt9 d., iškilminga ei
sena mieste J ėzaus V ardo 

; Draugijos. Lietuviai irgi 
dalyvavo. su parapijos mo
kyklos būgneliifbenu.

Atsiprašau skaitytojų ir 
liečiančių . asmenų už įsi- 
briovusias klaidas iš Ėlįza- 
betli žiniose “D-ko”. rūgs. 
27 d. Pasakyta, kad “Mu- 
.zikos Žinyną’’ leidžia var
gonininkas X. / Stramskis. 
'Ponas Strumskis nėra vai> 
gonininkas, bet valdininkas. 
Toliau Sosnauskb Biografi
ją leidžia ne New York’O' 
apylinkės, kunigai ir vargo- 
ninkai, bet kaikūrie apylin
kės kunigą^ ir vargoninin
kai. ' Rčį).

vo policija ir ex-kareivi.ai 
garbės palydovais. Palaido
tas Šv.. Kryžiaus kapuose. 
Arįingtoųę.' NevvarkO ang
lų spauda apie šias laidotu
ves labfū plačiai parašė ir 
patalpino velionės paveiks
lą. Newark Eagie f parašė.:.

“Dųring the war he was 
a mernber b f the 2Qth In- 
fantry and sėrved as im. 
structor. Wliile teaching 
reeruits to jump. trehches 
he _was injured (koją su
laužė Rep.) and ne ve. r 
•fdily reėovered. Death ums 
ąttributed to ihat injury.”*

Newark - Evening News 
pažymėjo t a r p kitko: 
‘1 Friends of Mr. (Cypei) 
Ciplijauskas, in two planes 
soared ovėr the church du- 
ring the čeremojiies. Therė 

i were more than onę hund- 
red čoachės in the procės- 
šion. Police of Nevrark, 
Harrison and Kearney es- 
ęorted to the c e m etery 
where sliots were fired and 
‘s taps ’ ’ were blown over 
th'e grave by kiš former 
buddįes. ”

Velionis buvo- visų gerbia
mas ir mylimas šiame mies
te. Tikrai nežinia kiek pi
nigų paliko savo žmonai. 
Girdėt, -. kad turėjo septy^ 

.nias apdrąudos policies ver
tės 18,000 dolerių; įvairių 
šėrų ir kitokių vertybių do
kumentų; . - <’

Paliko. nuRucHme našlę 
Ciplijuuskienę, kuri nuošir
džiai dėkoja g i m i11 ū m s, 
draugams, policijai, vetera
nų draugijai ir kitiems už 
palankumą, ceremonijas ir 
išreikštus simpatijos jaus
mus šiame atvejuje..

Lai ilsėsi, ramybėjė.

(ROOSEVELT ŠALININKAI 
DAUG TIKISI

NEW YORK. — Demo
kratų partijos Z" komi t e t o 
pirmininkas James A. Far- 
ley pareiškė, jog už F. D. 
Roosevelt balsuos 43 valsti
jų piliečių daugumą. - Esą 
tik 5 valstijos abejotinos.

JISMITHIRMOŠEVEIT
VĖL DRAUGAI

. profeslonaliil, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,”, tik 
tai verti skaitytojų puru mos. .' . •

Viši garainkitCs “Darbininke." ■

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 26- d. iš Šv. Tre

jybės bažnyčios palaidotas 
es-kąreivįs; Jonas Ciplijau
skas, 41 metų amžiaus. .Pa
laidotas iškilmingai. . Bu-

Telepbone: STAGG 2—0700 VALANDOS:
nD DT ADAC If VtMPIIIC Nuo °~121S ryt0*2“8 vnk- Ulll DLAUnU l\l ItllUlUu . Šventadieniais susitarus

DANTISTAS (MA.m STREET.
X RAY (kampan*Union Avė.)

Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y.

džiausiu audringų džiaugs
mu New York demokratų 
konvencijos. Fotogra f a i 
tuojau apstojo juodu ir nu
fotografavo besisveikinan
čius. . ; ■'

DIDŽIOJO NEVI YORK’O 
APYLINKĖS UETU- 

VIAMS

Tilephone; STAGG 2—0106

Dfl. A. PETRIKĄ
(ivoick)

LIETUVIS DANTISTAS 
221 S. 4th 8t„ Brooldyn, N. Y.

Z-SplnduMv DtapnoM 
Ga»9 Aneaictika 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakar*, 
Penktadieniais Ir Šventadieniai* 

\ tik iniltanis.

Šiuomi pranešama gert, lietu
viams, kad JURGIS TUMĄ8O- 
NIS yra Įgaliotas rinkti “Darbi* 
pinkui” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. . Jis taipgi patarnauja lie
tuviams Visuose jų reikaluose, 
kaip Viešas Notaras.* Jo antrašas,: 
121 Union Avė., kampas Grand 
St., arba 1356 East’ 91th Street, 
Brooklyn, N. Y.

ALBANY, N.> ¥;•—. Čia 
posėdžiavo. New York val
stijos. demokratų partijos 
atstovai,; kurie p art įjos 
kandidatu į ’Nęw York gu- 
gernatorius nominavę da
bartinį leitenantą guberna
torių Herbertu.* Lehman.

Lehman nominavimo kal
bą pasakė buvęs, gubernato
rius Alfred E... Smiib.’ po 
kurie- kalbėjo gūb. Rrank- 
iln 1>. Roosevedt. . .

, < J Jo nominacijos, kalbų Ai
Šmith ir F. D: Roosevelt 

pasisveikino. Tai ", buvo, 
pirmas jų susitikimas, po 
ChicagoS: demokratų kon
vencijos, kurioje Roosevelt 
buvo, išrinktas kandidatu į 
prezidentus., 1.

Smith ir Roosevelt pasi
sveikinimas sutiktas di-

LIETUVIŲ VAKARINE 
MOKYKLA

. Spalių 13. d., ketvirtadie
nį,; 8:30 vai. vakare, įvyks 
susirįnldmas visų ųorinčių 
lietuvių kalbos ir . rašybos 
pamokas, lankyti.' Ypatin
gai jaunimas yra. kviečia^ 
Inas prisidėti. Susirinki
mas įvyks. Apreiškimo ’švč, 
Pan. parapijos svetainėje, 
Brooklyne. čia pat moky-

Laimingas, respublikonas kon- 
gresmonasį.. M; E. Bąrbour iš Ka
lifornijos! Nominacijose jis ga
vo lygiai tiek pat- balsu kiek ir 
jo priešas,. ■ Tada buvo traukti 
burtai, kuriuos laimėjo Barbour.

“PAVASARIS”
Šve^ięia savo 20 m. jMlieju.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio . lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį. 4‘Pa
vasaris”, gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui mielą ir bran
gu..- ’

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir. 
sesutės.

“Pavasary” Rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų,’ rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų tė 
vėlių bakūžes. ‘ ‘Pavasaris ” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba-Lietuvos paukšte
lių dainomis. .

“Pavasary” rasite vaidiii 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų. .

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenurimčiau.. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K.
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių- laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug. .

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj. Vokietijoj . ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.
. “Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaimas, Mickevičiaus gt 28.

klos kambariuose bus. ir lie
tuvių vakarinė mokyklą.

Kvieslys

Tel. Greėnpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIU S

—IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

s KLASČIAUS

Į CLINTON PARKAS
T Piknikams, baliams, koncertams.. 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
| mąms smagiausia vieta Brook- 
f lyne-Maspethe, Jau laikas užslsa- .. 
| kyti sale žiemos sezonui. ; • 
i kainp. Mašpeth ir Betts Avė. i . ' 
Į. JONAS KLASČIUS, Šav, j 
I Maspeth, N. Y. |

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR " 

BALSAMUOTOJAS
Apdrautla Visrtse Sakose

Notų ry Public
5441 — 72-nd Street, y

Arti Grand St. '
MASPETH, L/I, N. y*

Tel. Stagg 2—5043 Notary Public

M. P. BILUS INC,
BIELIAUSKAS

Graborius ir Bftlsamnotoj&i

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

TeL Stare 2—0783 Notary Public

JOSEPHLEVANDA.
' • (LevandanikM)

GRABORIU1
107 Union Avė;, Brooldyn, N. Y.

Teiėplione Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORI U S 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią ... . •

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems' pokyliams-

?WYS,r
y

Prot Dr. V, Mykolaičio-Putinto rediigut. 
jamna literatūros, mokslo, visuomenė 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
ui?neslnl8 Žurnalas yra. dhlžlnuslas, ■ 
rlmčūustns, ponilauslas ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausiai 
lietuvių lurnnluk *To<U>! visi baskubeH* 
ie nisisnkytl “Žldlnj?1 .

“Židinio” kaina Lietuvoje: mot. 35 I„. 
pusiu. 2|) .lt.; Amerikoje mėtnms SABOį 
pusmečiui

. Adr.: “židinys,” Kanums Ualsve* AL

MOV. l.AUKL S. Fotografas 
J/.i Bvdfovd J re., Brooklyn

’iVt Evvrjsmm O—4014
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