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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

• VIENYKITĖS! w DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IB
PENKTADIENIAIS 1

EINA NUO 1915 METŲ

LIETUVIAI PRALAIMĖJO
v Praėjusį sekmadienį Wor- 

cesterio lietuviai futbolinin- 
- / kai “Lithuanian Giants of 

V-orcester” žaidė priAš Fit
ton tymą. Žaidimas baigėsi 
38:0 Fitton laimėjimų.

Fitton tyme geriausiu 
žaidėju It daugiausia laimė
jimo taškų padariusiu buvo 
Vodoklys. Taigi, lietuvis 

. žaidė prieš lietuvius.
Tad galima nusiraminti*, 

jei lietuvių tymas ir pralai
mėjo. Laimėjusio tymo^vądu 
yra ir lietuvis !
Worcesteriečiais tenka pa-, 

sidžiaugti, jog turėjo drąsos 
savo” tymą sudalyti. Būtų 
gera, kad kas nors pamė
gintu sudarvti nors vienam 
žaidimui lietuvių futbolinin
kų tymą iš tokių lietuvių 
žaidėjų, kaip Dirsa-Dixon,; 

' Česnulevičius, Uždarinis, 
Zapustas, Žintelis, Bajorū
nas, Klimavičius. (Olom), 
Bušmanas^ Al.' Weston, 
Krausas ir kiti. Jei visų ko-, 
lėgijit sporto žvaigždės lie
tuvius. surinktume, tai toks

■ tymas tikrtfi būtų reikšmin
gas įvykis sporto įstoti j oje.

SUĖMĖ DAUG llttRIfl

Kun, S. J. Vembre, Vfestfieldo lietuviu parapijos klebonas, kuris 
labai rūpestingai suruošė Vilniaus Gedulo Dienos paminėjimą pa
kviesdamas j jį J. E. Gub. J. B. Ėly ir majorą Cov^ing. Aukštų
jų vyriausybės ' oficialų dalyvavimas musų parengimuose yra la
bai reikšmingas. \ .
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Steigiamasis Lietuvių Stu
dentų Seimas Pavyko

-- - -- - į.. ......■ , _ ,____________ ■ n-;---- *----- ------ ’----- --—-------—

Thompson, Coim. —• Špa- kun. J. Bakšys, sub-diakonu 
lių .12 d. š. m. Šv. Marijos11 
lietuvių kolegijoj įvyko steL 
giamasis studentų seimas. 
Svirnas pradėtas išicilmingo- 
mis šv. inišiomis 10 vai. ry-. 
tą, kurias ‘atnašavo kun. • J,

NAS FAŠALttHl DEŠINI
. . . . SPABIA ’

Rochester, N. Y.

: ROCKLANDr Mę.—Pro- 
liibięijos agentai sučiupo 
laivų “Cašsara,”kuriame 
atrado 2,000. dėžių likerio, 

•■ ; kurs įvertinamas $80,000.
Nelabai- senai agentai su
griebė 418 'dėžių likerio už 
$41,000 vertės. .

'Suimtasis laivas yra -583 
. . tonų sunkumo, turi radio 

siunčiama aparatų.

PREZ. HOOVER VYKS I
• CLEVELANO
WASHINGTON, D. C.— 

Prezidentas Hoover, paten
kintas • savo politine kalba 
Iowoje, nutarė važiuoti į 
Clėveland, Ohio, kur spalių 
15 d. jis pasakys kita kalbų, 

\ guldamas' savo/ v a 1 d y m o 
• tvarką. ■ •

Iowoje • Hoover kalbėjo 
apie ■ ūkininkų ir tarifų 
klausinius, d Glevelande.kal- 

■ bėsiąs apie, bedarbių klauši-
iną.

NUSKENDO BELGU 
LAIVAS

Sv? Jurgio lietuvių “kata^ 
likų parapijos nariai, Ro= 
cliester,. N. Y., U S., A., 
skaitlingai susirinkę', savo 
svetainėje, spalių mėn. 9 d., 
1932 m., vienbalsiai griežtai 
pasmerkia ir protest u o y a 
prieš ' dabartinės Lietuvos 
valdžios elgesį — • • . ■

Del Katalikų A.k e i j 6 s 
varžymo;

Dėl neleidimo atidaryti 
Lietuvos Katalikų Vnivęr- 
siteto; ..

Dėl persekiojimo visų, ka
talikų, ypač dvasiškuos, in
teligentų, moksleivių—stu
dentų (PavasarininluĮ ir 
Ateitininlm); . .

Del visų daromų kliūčių 
katalikams ir katalikybei.

Męs, Rochester’io lietu
viai katalikai, tnsur griežiat 
ir ątviroii smerksime, mes. 
visados' profesiuosim^ ir* 
negalime remti dabartinės 
Lietuvos valdžios tol, kol ji 
nustos persekiojus katali
kus ir, kolei, jį atitaisys vi
skas padarytas neteis etas 
skriaudas katalikams ir ka
talikybei.

Mes, ftaip pat, negalime 
remti., dabartinės. Lietuvos 

. valdžios, kuri. visai neturi 
daugumos šalies gyvento jų

; ir piliečių pasitikėjimo.
Mes,'. Rochester’io lietu

viai katalikai,: reiškiame gi
lią užuojautą visiems Lietu
vos katalikams, kurie yra 
Lietuvos valdžios pęrseluo-: 
jarni, ir, prižadame remti. 
Lietuvos katalikus, jų idė
jas, idealūs ir .darbus, mo
raliai ir finansiniai.. /

Nutarta pasiųsti šią re-

valdžiai, Lietuvos Pasiun- 
‘tanyber Washington5'e;.Lie-‘ 
‘ tuvos . Episkopatui ir vi
siems Amerikos katalikiš
kiems laikraščiams.

Pasirašo už Rochester ho 
Lietuvių Šv. Jurgio- para pi-

’ ■' " ’r ” ■
Jonas Bakšys,. '

'. Juozas J. Riokiš, <.
Jonas P. Levickas, 
Petras Norkeliūnas, 
Jonas Čelkys Morkūnas, 
Ant, Ž temis. .

moteryTpavojingiau
VAŽIUOJA NEGU VYRAI

MASKVA. -ū Komunistų 
partijos centraiinis komite-. 
tas spalių 11 d./paša-lino sa
vo 2G narių, . kurie sudarė 
dešinį j į sparną.

Tarp pašaliAtųjų 
Gregory ZinovJ 

. tomintėrno pini 
: Leo KamenefĄ Trockio šla
geris. Visi pašalintieji skai
domi Trockio i šalininkais. 
Jie apkaltinti skleidime 11- 
eratūros prieš esamą vy
riausybę ir kritikavę .Stali
no vedamą politiką.

Zinovieff ir Kameneff 
•buvo pašalinti. jau 1927 me
tais, . bet vėliau, padarius 
“ pakūtą,?’ jie buvo sugrą
žintų . . S" .. ‘ .

URAZlĖm&HI 
SUKILĖLHI VADAI

. RIO.DE JANEIRO.— 
Vyriausybės įsakymu, Sao 
Paulo mieste suimti du civi- 

. iai respublikonų partijos 
vadai ir du laikraštininkai..

. Suimtieji kaltinami ren
gime jr rėmime sukilimo

kun. J. Skalandis.
Turiningą pamokslą pasa

kė kun. K. JenkuS.. Tuoj po 
pamaldų į kol egi jos salę siL 
si rinko apie 8(1 atstovų ir 
svečių.

Alekshiras. Dcnkonu buvo Kun. Dr. J. Navickas, ko-

i n i

j. E. Gub. Joseph B, Ely, Vilniaus Gedulo dienoje, spalių 9 dieną; 
Weštfieldo (Mass.) ir . apylinkės lietuvių mass-mitingė pasakė lie
tuviams palankią kalbą. ' " « . . . .

, I • • • ■ . . . . . • •

Naujas Pryčeris
Sao Paulo apylinkėje Su- ? 

kilimas tęsėsi apie tris mė-

Massachusetts vals t i j o s 
automobilių registruotojas 
Morgan T. Ryan, kalbėda
mas moterų ..respublikonių 
klubo susirinkimui, pareiš
kė, jog automobilių nelaimių 
kaltininkų clideshį skaičių 
sudaro moterys; negu vyrai.. 

. Ryan pastebėjo, jog ma
žesnių nelaimingų važiavi
mų skaičiuje vyrai pralen-. 
Iria moteris, bet didžiųjų ne
laimių priežasčių didesnį 
skaičių sudaro moterys.

Registruotojas . paminėjo, 
jog greitas- važiavimas yra 
didžiausia priežastimi auto
mobilių nelaimėms.

ImiETiWW kruvi- 
NOSRIAUŠĖS

LEIPZIGAS. — Besiren
giant parlamento.. rinki
mams, kurie įvyks lapkričio 
6 d., spalių 10 dienų Vokie
tijoje įvyko daug politinių 
susirinkimų

Politiniai-suširi n k i m a i 
nepraėjo be kruvinų riaušių,

vadovaujamai kariuomenei.

giau 6,000. Vyriausybė ren

INSULL SUIMTAS 
GRAIKIJOJE

Brooklyno nezaležiihikų 
.organas ‘1 Vienybė ”: įdėjo 
paveikslą socialisto-tautin im 
ko Jono Liūto (Liut- 
.kausko) ir žinutę, kad. nee 
zaiežninkiį pryčeris Geniotis 
jį “įšventino” pryčeriu.

Jonas W. Liūtas (Liut
kauskas) per daug metų bu
vo laisvamaniu-socialistli.  J o. 
amatas graborius ir laiva
korčių agentas, kuo jis per 
daūg: ihetii ir užsiiminėjo.

■ Liūtas. :yi‘ą buvęs samia- 
riečin Ceiitrp^pirmiiiniku.

. Liūtas, matyt, .taikosi ‘ į 
LaVrencę, nęs gal Būt girdė
jo, kad. įiezaležiiiiikai susi- 
būntavoję’ prieš Petrošių.

. Nezaležninkų . organas ra-

BREST; Prancūzija. —
■ Spalių 10. d.'audros metu 
n u s-k e n d o belgų /laivas

•_ . “ Scheldestad*’. .Nelaimė p
' vyko apie 240 mylių ’ nuo.

• Bordeaiik uosto. Laive bu
vusius .žmones išgelbėjo Cu-

. ’ nard. linijos atstovas “Laii-
* | castria”. ' •. ’ • •

į Nuskendęs laivas, buvo
| 4889 tonų svorio, 375 pėdu

‘I- ilgumo. Laivas statytas An- zoliiiciją ir protės.tą ponui kuriose vienas žmogus už-
į 1901 metais. L ~ ' . * “ ‘ ’ ’ ’ _ ~ \ -A» Smetonai ir Lietuvos muštas ir daugelis sužeistų.

ATĖNAI' — Spalių 1.0 d. 
čia suimtas. Samuel -liisull, 
buvęs Chicagos vienu - stam
biausių turtuolių, elektros 
jėgos tiekimo valdytojas. 
Jis suimtas Amerikos atsto
vybės prašymu; ■

Šl InšulĮ yra kaįfinąmas 
didelėje apgavystėje. Chi
cagos teismas ir polici ja ieš
ko jo ir jo brolio. Jo brolis 
suimtas Kanadoje.

: Suimtasis Samuel jnsull 
Graikijos policijai pasisakė 
praradęs visus savo nulijo*.‘eina 7 žmonėms. ' Bendrai 
iiinius turtus dėl visanie’pa- 
saulyje siaučiančio W‘izio.

Pasku.tiniomis . žiniomis, 
Insull paleist as- . .į lais vų, J. 
Valstybių atstovybe atėmė ir 
panaikino Insull pasą. Tai
gi jis dabar yra izoliuotas..

šo, kad GenioČio ir Liūto 
bažnyčia esą “grynai, lietu
viška įstaiga,. , kuri neturi 
nieko bendro nei su lenkų 
Hudoru, nei su Romos K. 
Bažnyčia,’.’ nei su Kristaus 
įsteigta . Bažnyčia; vadinasi, 
yra iięzaležna pilnoje, žodžio 
prasmėje. . .

Reikia pažymėti, kad Liū
tas (Liutkauskas) yra ve
dęs ir-tūri šėimyrtą.

“Who ’s next Yra gan
dų, kad. “nexU’ pryčeris ne- 
zaležninkų organo redakto
rius,. buvęs. Šleinio žvakde- 
gis. Galimas daiktas, nes jis 
labai . uoliau platina neza- 
ležninki ją — lenkų užmestą 
ereziją, ‘

ropa Radio Reikalams
Laimingiausias kraštas >gų radio ; siūčiu, iš kurių 

radio atžvilgiu yra Danija*
i kur vienas radio imtuvas iš-

sudėjus be SSSR,. radio 
siunčiamųjų stočių galingu
mas .‘Europoj siekia 2,500 
‘kilovatų. Iš jų . Vokitija 
naudoja 575, Anglija—. 382 
ir Prancūzija 287 kilovatus. 
SSSR veikia keletas galiu-

legijos direktorius, studentų. . 
organizac. kūrėjas, pradėjo 
pirmąją steigiamojo šeinio 
sesiją maldau kurią sukalbę- 7 
jbdčuūTArW raiti s; TrtMV7 
ha jiažymėdamas l;ai|) daug 
mūsų stiidciitai-moksloiviai 
galėtu nuveikti katalikų ak? 
cijoje būdami organiziiotais. 
P L‘(‘zidiumą sudarė Kūrėjų . 
įgaliotoji komisij.a: Juozas . 
B. Laučka, Jonas Velkys. 
Morkūnas, Kazys A d n a- 
.Vengras ir Jonas P. Pi]L 
pauskas. Viiieas b»aulys, dėl 
jo tėvelio mirties, seime ne
galėjo dalyvauti-

Į Garbūs Prezidiumą kun. 
Dr., Navickas pakvietė kun. 
K, Urbonavičių, .kun. joną 
Švagždi ir kun. A. Petraitį. •

Rezoliucijų komisijai kun. 
K. Jenkus, kum J. Aleksiū- 
nas^Pr; Galiiiįs ii-V.- Sabas.

Konstitucijos komisija: 
K. Urbonavičius, J. C. Mor- 
kūniis, ,adv. Pr. Bublys, kimi 
Dr. Navickas ir K.: Vengras. 

’ .JJaugiausia kalbų sukėlė 
organizacijos vardas? T*o il
gų diskusijų priimtas vay- • 
das r Amerikos Lietuvių Ka- • 
tąjikų Studentų organizac!* 
ja. . Angliškai: Lithūariian 
C atholie . Stūdent’s o f Ame
rica; . •

Priimta keletą, rezoliucijų. . 
Nutarta leisti, mėnesinį žuri 
italą. . ’ ■ . ..

Į Gehtro Valdybą išrinl? 
šiuos asmenys;

Dvasios Vadas — kun. K.
Jenkus. . •

Garbės Pirmininkas - - 
Adv. Pr. Bublys.

Pirmininkas — Jonas Č. 
Morkūnas.

Viee*pii’m. —‘ K. Vengras, . 
Seki*. — St. Vaičaitis;

. Fin. Sękr. — I. Lesčinse' 
kaitė...’ • . ;

Iždininkas — Pr. Galinis.
Vju’iausias Redaktorius— 

Kun; 1C. Urbonavičius.' 
.. Redaktorius — Juozas B._ 
Laučka.

Administratorius J. P< 
Pilipauskas. .. ‘ .

Seime' dalyvavo atstovai 
ir svečiai, iŠ šių vietų;

• So; Boston, Mass. - 
Braukto!!, Mass. ■ 
Providence, R. I. 
Rochester, N. V. 
Syracuse, -N. Y. . 
Nmąvood, Mass?

. Brooklyn. N. Y. 
Canibridge. Mass.

- La\vrvnce, Mass. 
AVorevšter, Mass.
So., Worcęstvr, ^Mass; ■

: $vč. Marijos Kolegijas 
(Tlioinpson, Coimri, vado
vybe ir studentai. . .

Lai gyvuoja Naujoji Ka*

viena kita naudoja l()()-2()0 
kilovatų. .

Apskritai, kaip prancūzai 
apskaičiuoja, Europoje (ir
gi be SSSR) radio reika
lams išleidžiama vienas mi* 
l ra rdas: frankų. Vien Vo- „
kieti ja. tiems reikalams iš- tuliku »ųtų organizacL 
leidžia. 535 |iiiįionus frai^ ?. ‘ L.?! ’

RIO.DE
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[ lOjHiptarttije LiOtlivo ja I “Darbininko” Katalogas
r * • ’ * • • % ’ . . v

je vėl pavogtas brangus di- 
vonas iųio altoriau?.

Parapijiečiai labai susi
rūpinę dėl atsiradusių va
gią, juo labiau, kad visos 
vagystės įvykusios bažny
čiai esant užrakintai. Iki 
šiol neišaiškinta dar nė vie
na vagystė, ■' ' / .

■J . ■ *•

kunigų perkėlimai

Amerikos lietuvių laikra
ščiai čia lahąį laukiami, bet 
lenkų cenzūra^ retai pralei- 
Užkn jei “ G^a r s a a” a r 
/ Darbininkas” ^parašo prieš 
lenkite, tar^hfc 'kbndsku6ja 
juos Daiizige. -
■ • ' ■ • 1,1 , ■

: IŠKASENOS GARDINE
: ■■ ' '■ - s h . . i ■ ■

LIETUVIŲ VARGAI . 
(Iš vieno laiško) ‘

Trumpą Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimai. Pa 
rašė kun. V.. Zajančauskas.—50<t

Maldų RinkinSliB, baltai* 
viršeliais----------------$1.75—1.21

Maldų Rinkinėlis, juodais ■
Viršeliais ___ 1__ —$175—-1.21

Dr. Virico Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moterystė ir Aeimyna. Ver
tė J. Gerutis .... „.,40a.

Gamtos Pradžiamokslis — 
pr. A. Vileišis________ ___—50c,

Dmpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų Išsisaiigotij Parašv 
negyvoji gamtą: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

Naują Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais---- 75c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais BOn, ~

Mano Patyrimai Didžiojoj* 
Karėj, 1018‘ ir 1910' m. Para- 
Šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas),  ----- -— ---u™—_.25«

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
. Graudūs Verksmai. Sudarė'ir 

! išleido Kun. J; Koneevičiim.—10c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusoitis ____ ,—250.

Moterystes Nesuardomybė. J.
Lesaūskis. Šv. Kas, D-jos lei
dinys, Kaune ___ _______ —10a. .

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius -_______ _40a.

Meilė (Poemą). Parašė M.» 
Gustaitis ' ______ ;______ 115c.

Šventas Gabrielius, Išleido . 
Tėvas Alfonsas Maria 4J. P—25c.

. Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J, Skruodys—50o.' • 

Leiskite Mažučiams. Ateiti 
Prie’ Manęs. Sutaisė - KuPrą- .
nas v,......................... —40c, ’

Mūsą Dainiai.; Parašė Ka
zys Puidą —... 50a.
Anderseno Pasakos—su pa- 

eikslėliais ,—;----- _20c.
MALDAKNYGES

Pulkim ant Kelių—“D-ko’\ 
panda. * Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
1 ■•/(p1 iftUSATRAi

Vienuolio Disputą * su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su- 

. lietuvino Vaidevutis.---- ------ ižo.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

mą komedija. Parašė Seirijų 
uoaukas _■:___ '.... ............. ...25a-

Nepaisytojo—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M- 
Juras. Kaina;—___ __ _____ ^35c

. GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das - ------- 1------i____________ 25*

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak

’ tą. Parašė Seirijų Juozukas—35o< 
Sniegas — Drama 4-rių ak

tų. Vertė Akelaitis -------- 40*
Esumas—3-čia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus?’ Pa
rašė Kini. L. Vaicekauskas—10c

Visi Geri—3 jų veiksmų v*i>- 
drilis;. parašė Ė, V. - ----- —£10o

Patricija, arba nežinomoji . 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas 10c

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus; Vaidini
mas su gaidomis —_________ 75c,

Dramos; > 1) Germaną; 2.) 
Fabiola—5 aktų; i3) . Liurdo 
Stebuklas 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas------ ----- ;--- —(Km,

J . Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. HiraŠė Gineitis 15e.

• Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok, kų darai; 2) Jonė 
laimė; 3) Pasakyk mąno lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N_ 15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: I) 
Ištiesime. paskui; 2) Atftaan- 
lija's Surinko B. K., D. ir N.—15c,

I ' . ,; ; "DARBININKAS" ?
366 Broadway, So. Boston, MasSr

APSAKYMĖMAI
...

Bet tuo’ tarpu maišas 
praplyšo; ąuksas išbirę jo 
ant žemės ir pavirto į dul
kės. Laimė išnyko. Elge
ta paliko elgetų, ir’dar di
desniu, nes neturėjo dabar 
nė maišo. T.

GODUS ELGETA

Suvargęs ir nuskuręs ei- •< 
getą ėjo nuo namo į namą 
prašydamas išmaldos. Jis 
rugojo ir pyko ant savo li
kimo; Ir matydamas turtuo
lius puikiuose rūmuose 

. gyvenančius ir viso turin
čiu?, negalėjo suprasti, ko
dėl jie nepatenkinti gyveni
mu, ir kodėl toki neišipin- 
tingi, kad kaitai? norėdami 
dar daugiau turtų visai jų 
nebetenka.

Tuo ’ tarpu Laimė atėjo 
prie jo ir tarė;

“Klausyk, aš senai norė
jau tau pagelbėti. Žiūrėk 
kiek aš daug aukso radau. 
Turėk savo maišą ir aš tuo
jau jį auksu pripilsiu.”

Elgeta, nudžiugęs, iškratė 
p maišą ir laiko. Bet laimė 

. jam tarė: . . '
1 ' “Duosiu tau aukso su yie- 
į na sąlyga. Kiek aš įpilsiu į 

maišą bus tyras. auksas, bet. 
jei iŠ maišo ant žemės is- 

’ kris, visas pavirš į dulkes.”

Elgeta apžiūrėjo maišą. 
Nekiauras. ‘‘Pilk,” jis ta
rė, “ąš noriu ..būti turtin- 

'■ gas/! ■’ ..
•, /‘Gerai,” atsakė Laimė, 
į' “be.t. atmink Jįią ąš sakiąu.

.Neužmiršk, kad tavo <maį- 
, sa? senas, nereikia perdaug 

į .jį pilti. ”
' Bet, elgeta taip buvo su- 

i žavėtas auksu, kad nebega;
. Įėjo nė žodžio ištarti. Lai-
r ko> jis maišą ir laukia. Pra- 

dėjo auksas į jį birėti. Mai-. 
T šas pasidarę gana sunkus.

' “Ar jau užtenka ?”•
■ “Dar, ne, pilk.” ‘ ’

“Alau rodosi tavo, maišas 
pradeda plyšti.”

“Nesibijok, ’ pilk tik auk- 
’• . ša..”-- 

4- •

$

r ■

J^RALAIMSJO
LAIŽYBAS

Kartą šv. Bernardas gi- 
ręst šv. ToinuiAkviniečiui, 
buk . jis maldose nešąs* išsi- 
įlaškęs. Šv. Tomas jam ta
rė.: - ■ ' •'

“ Klausyk, * Bernardai, jei 
tu . sukalbėsi vieną ^Sveiką 
Marija** ktydžiai, aš tau'pa
dovanosiu arklį.”

“Dabai gerai,” atsake 
Bernardas. “Jau arklys 
kaip ir mano.’1

“Gerai, kalbėk “Sveiką 
Marijį’'•* ' '• *

Bernardas pradėjo; “Svei
ka MaTįjūp .inalonės pilno-1 
jį...” ’ Staiga sustojo ir grėi- 
.tai ątsisukęs į Tomą klaus#;

“Klausyk, Toinai/Ar bal
ną duosi sykiu su arkliu?” '
... \ . :• . ’ ■ T.

Nors akiai dingęs; vis gi 
atminčiai Brangus. . / .j i 

"■?w'

PUNSKAS. — Vilniaus 
iy Suvalkų apskričiuose ne- 
i'ainumaįb tarp lietuvių ir 
leninį vis nemažėja. Daug 
ginčijamasi dėl lietuvįšldGįr 
lenkiškų pamaldų. Punske 
iki liepos 10 d. sekmadie
niais buvo, skaitoma lenkiš
ka evangelija įr kiekvieno 
menesio pirmą sekmadiėnj. 
sakomas lenkų kalboje pa
mokslas, <o likusiės1 pamal
dos buvo lietuvių kalboje. 
BėL lenkams to nepakako, 
nork ją tėra keletas7 dešetkų 
iŠ 6000 parapijiečiui ‘lietu
vių.4 Lenkai visur 'skundė
si, kol gavo padidintas len
kiškas pamaldai.

Dabar ankstyvos mišios y- 
rįa kareiviams ir policijai. 
^Pamokslas ir sumą liettl- 
: itiamš, kitos ’ .pamaldos ‘ leri- 
,įiškosv. ' }*
i r Kiek taiko ątgid čia buvo: 
i iškilmingi' Atlaidaiį ‘

Per’ niišpąrų procesiją1 
lenkai norėjo nešti vėliaiaž/- 

i bet- lietuviai taiū 'pdsipi^iėši-' 

. i no ir nedavė' vėliavą, ites 
j; jos’ ’pifktdd ’ lietuvų1 draugi- 

Ją.” ‘ Bažnyčioje.buvo ptaSi- 
dčjtįsios riaušes, bet pdIici-: 
ja išskirstė . 7 ’liėtttviąi’ bit- 

; vo‘- suarešLiotn Jiems' iškėl-' 
tos bylos.

YYTT

“Gaz. Warsz.” rašo, kad 
' reĮHoii’tūo j arH dabartinę1 Į- 

gilios' bažnyčią, ^kadai' Vy
tauto* statytą.,’ Gfardirie, at
rasta keletas brangią isto- 
rkšlnt‘liekanų. • Ypatingai 
brangūs: rastMMi—gotikos 
m&fytai. Presbiteri anie at-' 
rastas‘buvęs užmūrytas ak

meninis ‘.gotikos*'. ;stil i aū s 
įangds. Tokie1 pat’ langai 
atrasti užmūryti ir šonine- 
sė‘navose. . ‘ ■<

' Dabar eina tolimesni isto-
h 1 f. t * .... •

i pškų retenybių ieškojimai, 
i to je bažnyčioje. ‘ : •

APVOGĖ BAŽNYČIĄ

(VAIRIOS KNYGOS
Į Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythologijoi Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
viu kalbon išguldė Alyva—,—50c. 

Į Trys Kririviri—Krikščioni*, 
ŽydĄ^ ir Tarka*. Painokiaan-

Į A tou P. *. —į ■ 4oe. 
I TtufriM !■ V>«1
SSrižl &w£o jtrftSKmną.

; “Vilniaus Rytojus” rašo, ft^T^m^kflSkl"450

kad paskutiniuoju metu 45o.
Vilniaus arkivyskup i j o s Į . ' ' —aprašymą* apie . 
kurija ’ padariusi vįsį'eil  ̂

•kunigų pakeitimų. .Tie pa-1 ~
kitimai liečia ir kai kurias 
lietuviškas parapijas įr lie
tuvių kunigus. Štai Zanio- 
šos parapijos klebonas kun J

„Iferpaį ųežippmi .piktada
riai /buvo, pavogę., iš Aądutk 
škip bažnyč^;. brąpgii už- 
dąųgąįą nu,Q > sąkyklos.; Sįę-} 
męt rugpiūei^ipen..nuo,tos 
bažnyčios , altoriaus buvo 
pąvogtą. ^keletas liktorių. 
Šiomis dieųoinią,j rasę laik^ 
rašę jai,. Ąęląti^kio. bažnyčio

n

i

r : * į ;i

aw

—ir žalias tabakas
tie tur i vietos cig ar e t uo se

, puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas

v per pagerinamą Lucky .Strike valy- ■ 
m‘o procesą»-kuris žinomas kaip - 
’Tt’s toasted”.. štai kodėl kiekvieno. 
miesto, miestelio ir sodybos gyven-.

C»pr.;i03!, 
Tilt JjMtteui r 

Tobucėto.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
. Išplaukimai iš,Ncw Yęricoi

ĮU. L. "GRIPSHOIAr. lupkrlčioi O
S.S. “DBO’L'TN.UJGHOLM” grumi. 2
M. L. “ORIPSHPL5I” grud. 8

Ittftjrmfttfijos apie laivuliartes ir 
kelione, gaunamos veltni,'. pa's. mu
sų agentus ai* bent kurloi musu 
rastinėj. ...
8WĖDISH AMERICAN LINE
10 8tąte8trM JfofrkltaA

'' Al 'bemanai, kad tau 
užtenka?” < .

. “Dar keletą, saujų įpilk.’’
“Štai, pilnas. Saugok, 

kad neperplyštų maišas. ”
“Dar nors vieną saują į- 

pilk” . . , ’■

Į LIETU V Ą
Per BREMENĄ : . 

greičiausiais jurą laivais 

eSISO
Pulkus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN I

LIETUVĄ
Dėl informacijų kreipkitės: 

252 Boylston Street> 
BOSTON, MASS.

NORTH GĖRMAN

JtAbAkąs—NuotUl — ętiky- 
mė kenk*mM; d** Ni- 
kotaM Kaimi«iąu~15o.

da BtridaįkiUis^apyBakA 15o.
Bižnjįi ir Ds- ’

. -t 7i. ■ < Patam kun. . ,
#BuIū perkeliamas klebonu f Tania* —«^k---50c.
ądministratoriiim į Varėną. ••AehkiSfaj hiokykKi Prefek-Į.^r VcrMKUn- 

lįas kuli. Voronavicius per- Į .^3pD[X ^ąrpąiutinii iuchaT 
keliamaš iš 'Borb4hliČią į r«tMi, <dn^res|8. Parašė 
Kalesnykuš. Jis čia būsiąs Į ‘ X‘

vikam-ljoadjutoriu. Tarp $£

kito ko,- tęnka pažymėti, ji atgal Sfikėlojaus ą 
kad kun. VoTonavičiuŠ ne- Į Glapiroa Ivanovą. IšguldS 
mokąs lietuviškai Įkalbėti,į,5° 
keliamas1 į< iriišria Kaiesny- Ani? ?er
, ■ .. V ■. . aigną—Apie viaas derybas
kų parapiją. Svenciomą pįe «slo įdomOa nuotikiai kę- 
d ('kanas • kim Mfinkmmkns ! , per įvairius kr*štui|.
ucKcinas Kim. iviamcausKąs v-ertims.,
keliamas klebonu į Rimšę,‘p. Balčjkouio yi cm
| Rimšės klbonas, kunigas rrauLoninės Demokratjios Pa- 

.Daukšai klebonu į_Zamo- Gegužės Mėnuo — Kun. P... 
Šą. Rukainių klebonas kun. Žąįelkia. Kaina _— ----- 50o.
dn Gailiušas keliamas de- ’ Uždavinynas_25o.
kanti į Švenčionis. Dobi^zy- Į kinfiiia kalbos mokslui— fine 

f. navo vikaras- kum pšeme- . Petriukas — laiškai vieno . 
neckis keliamas, j Gardnią, Į.',*^^.V£t,8 3’

J bolševizmas ir jo vykdymas 
Į Rusijoj ______ —A________15c.

. ■ Žaidimų Valnikas—SavybėS
Vakarėliams tįr gegužinėms pu 

... gaidomis. Sutaisė Matąs Gri-
, jotus' —i------L-,-._______ ■__ 50c’

Laimė— (poėinaj. parašė
Vaitkus-—;__ ■..•..■■:________ :50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
- iŠ lenkiško kun. K, Š,.,.,•««»10c, 

Mgsų Tikėjimą?—išaiškini- 
jtuas pagrindų mūsų tikėjimo.

Vertė Jonas M, Širvintas —50c.
Lietuvos Ženklai. — Išleido 

J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las— __ _______ —L.___ :—40c.

L Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai.

• Parašė Juozas V. Kovas ____30c.
r Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas.—_10o. 

Eucharistiškos Stacijos—Su-.
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 

I gūžės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiam s. Išleido kun. K. A. Va-

• ' ya;’-^...^—.25<h 
Dangaus karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ________ $1.0(1

. Socializmas Ir Krikščionybė." 
ĮProf. V, JurguŽio    —10c.

žmogus ir Gyvuolyi. Para
šė kuri. P. BuČys ;_____ 30c.,

žydas Lietuvoje. Parašė S. . 
Kaimietis • -Į. ■ , ■ 10*

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio. kri
kščionybės. . Lietuvių ..kalbon 
išguldė P. B. ___ _ . .—25c,

Apsirikimų Komedija. Ati
tikimas iš Amerikoniško gyve 
rimo. Išguldė Lapšiaus ■ Vai
kai     —1— L------ 10c

Jono Kmito Eilės..........$1.00
. Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais it. aprašymais—2,—1.50

ŽUDYNES
FORT DĖARBORN’E 

tfGąmtd savo Žalumoj”, — kaip 
atvaizduota dailininko N. C, JFį’eth 

. įkveptgs beširdiškos išdatikįįstės 
gaujos atkaklių Miami indi jonų, 

, kurie nežmoniškų-įtušimu išžudė 
^ įprlo gyventojus . «• • rugpjūčio 15

■ d- 1812 metais.

.‘f

Jo nęrtr Lūckįes;
. « s-^lėngDiąiisiame. cigaretė
. kokį kada nors rūkėte '

MES perkame puikiausią,, patį
puikiausių tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškĮiia kodėl .7 /°ia» kad Liįckics yra tokie 
žiąonės. visur skaito Lucky Strike lengvi cigaretai. •
lengviausiu ei garėtu. Dalykafc tame, • ... . ?

. k^d niės niekuomet neužnrirįfaiue ’ Yl **
teisybės, jog “Gamta-savo Žalumoj S . t^aSŲpd’ 

; Retai‘Švelni ir Lengva” - todėl eis . Tw paktlis lengvą Lucklts 
■ ”. ' . ų '■ ‘ . .. •? • ■ " _ ■. ■ ' - ' '

įttąiyltt grrtsfifįffilkyitt geresnį pwofalį,, ar .fisdirylif Iobš1csnlus šlaitu. įelfyiti, 
įfadyll Mėgti jo hdmytttr, o įisisMyliį tiamits miiko faikiHilt,.vhiick įstsiilh. Iki f o Juru įrutilMt teki*

, . \ • urpi „ RALPH VALDO EMERSON
Ar psreSkttAM rtcganStinai pMiikina kodM pafaulii u.žgiu1 ir priima Lucky Striksi

. sI JONO KMITO EILES .1
I 
I £ 
i ■

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- į
į lapių, tik už 75 centus.? -‘Darbininkui” prisiuntęs. |

. ./75 centus gausi Jono Kinito gražias eiles. * I

Jonas Kuritas vienintelis Aincrikoj lietuvis po- i 
‘etas. . Jo eilės pilnos pątrijotišką jausmų. • 1

Siųsk užšaldymų į . r.
•<DARBININKĄ*’ ... .‘ I

. S®6 West Brbadvvay South; Boston, Mass. |
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
W|LKE£BARRE,PĄ.

KUN. P. B. PAUKŠTYS. 
ADMINISTRATORIUM

Šiomis dienomis Berautų 
diecezijos vyskupo O’Reilly 
parėdymu, buvęs Wilkes- 
BaiTe Šv. Trejybės parapi
jos klebonas kum P/ B. 
Paukštys paskirtas Forest 
City, Pa. Šv, Antano para
pijos administratorium. ,

čius — pirmininkas; muz. 
J. J. Šaučįūiias — sekreto-] 
rius, Juozas Masonis — iž
dininkas, .

Vyriausias pirmininkas 
ir “gaspadorins” yra .kle
bonas kum J. V. Inčiūra. 
Kiti Ju gaspadoriai J. Jo- 
navičius ir J. Vanslauskaš.

Gaspadinės: A. Venslaus- 
kienė, Praleikienė ir Žele- 
nikiene. •.

Schuylkil Co. Jų vadas y- 
ra Dr. Juozas Radzevičius, 

i Minersvilles gydyt b j a s;
jam prigelbsti p. Jonas Ba- 
lyta, Minersvilles ~ H i g h 

iSchool mokytojas ir p. V.
Baranauskas, Šv. Vardo dę- 
jos pirmininkas, Tikimės, 
kad Minersville Šv. Pran
ciškaus parąp. footbplinin.- 
kai įgys apskrities JaĮiro 
vainiką. Dieve duoki Be

■ K|NGSTONlPA.
KAIP APVAIKšClOS/30 

MIETŲ BAŽNYČIOS
JUBILIEJŲ '•>.

Lietuvių ŠvČ. Mari jos 
bažnyčia buvo pašventinta 
spalių 29 d. 30 metų atgal.

Kad tinkamai paminėti 
30 metų bažnyčios jubilie
jų, rengiamasi prie didelių 
iškilmių. .

Surengime to jubiliejaus 
į darbą yra įtraukta apie 
10 draugijų, kurios tvarkin
gai ir vienybėj veikia.

Sekmadienį, spalių 2, vi
sai draugijų atstovai .turėjo 
susirinkimą, kur buvo iš
rinktos pastovios komisijos 
ii* išduota raportai iš eina
mų, reikalų. . - ,. .

Kad šį jubiliejų padaryti 
daugiaur sėkmingu,' tai buvo 
renkamos tarpe parapijom* 
piniginės ir kitokios aukos.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
bus surinkta apie pusantro 
šimto dolerių. Komisijos 
turi apie -80 vištų, ančių; 
keletą paršiukų, karvelių, 
zuikių; keletą kumpių, Vy
no, alaus, sodės ir visokių 
kitokių dalykų.

Aukų rinkėjų raportas 
buvo visus patenkinantis.

. Nežiūrint blogų laikų o vi
sokių aukų surinkta labai, 
daug.
Programa maž-daug bu s 
šiokia, šeštadienį, spalių 
29, ryte bus šv. mišios už 
mirusius pūrapijonus. Tą 
pačią dieną vakare bažnyti
nėj svetainėj bus iŠkilmin-

•• gąs bankietąs. Bankiete bus 
geriausi valgiai, dainų, , mu
zikos, kalbų.

J Sekmadienio vakare, Spa
lių 30 bus “Bingo” ir Oąrd 
Party. Bus duodama dova
nos ir užkandžiai.
, ‘ Įžanga labai pigi;..į abu 
vakaru tik/vienas doleris.

. . Religinio komisi j a nori, kad 
visi pąrapijonai' dalyvautų 
Šiame bankiete. Todėl it 
nustatė tokią žemą įžangos 
kainą. Anot rengimo ko
misijos piiihminko ’. Jiu’gio 
Joiiavičiąus: “Kad ulioc, 
tai ulioc.-’. / x ? • 

• Senesni 'parūpijonai šia
me bankiete prišimiųs baž
nyčios statymo ■ darbą. O 
jaunesni atsimins, kad jie 
minėjo savo tėvų statytos 
mylimos bažnyčios jubilie
jų. • . ' ‘ :

Jubiliejaus rengimo ko
misijoj yra Jurgis Jonavi-

me : J. Kraužlys, A. Kadu- 
kevičiąs, A. Agurkis, J. ; 
Brazauskas ir A. Muckus; ]

Spaudos komisija: A. ; 
Ambrozaitis ir Al. Paškevi
čius. i

MINERSVILLE, PA.
Šv. Pranciškaus parapi

jos rekolekcijos jau užsi
baigė Su atlaidais,, kuriuose 
dalyvavo kun; Dr. L. Men
delis, kun. P. Česna iš Ma- 
hanoy, ir. jo asistentas kun. 
V. Mikutaitis,. kun. Tiškus 
iš Maizeville,. kum S. Nor- . v 
butas iŠ- Fraekville<ir kun. 
V. Matulaitis iš St/ Clair. 
Rekolekcijas labai pasek
mingai ir gražiai Vedę kun. 
Dr. L. Mendelis. Visi žmo
nės gėrėjosi jo nepaprasta 
kalba ir pamokslais. Daugy
bė atliko išįažintį ir pri
ėmė šv. Komuni jų. Jo pa
mokinimai ilgai neišdils ti
kinčių jųširdyse. 
PARAPIJOS KOPŪSTŲ

.. ; .VAKARIENĖ
Šv. Pranciškaus parapi

ja, sėkmingai praleidus re
kolekcijas ir atlaidus, da
bar visu smarkumu griebia
si surengti, metinę vakarie
nę, kuri-jvyks parapijos sa-. 
Įėję, ketvirtadienį, 7;30 v. 
dieną. Bus labai žymių kal
bėtojų laike vakarienės, 
bus pamarginta programa, 
po vakarienės bus šokiai. 
Įžanga tik ; 50 centų asme
niui. Tikimasi, kad visi 
pavapi jonai ją parems ir- 
daugybė, žmonių ateis ir da
lyvaus, neš kas tik Miner- 
svillė iki šiol įvyko; tai vi
suomet 1 buvo pasekmingai. 
Mat, žmonės Čia yra labai 
susipratę ir labai lojaliai ir 
karstai remia visus parapi
jos reikalus. •

Šiomis dienonjis mū s ų 
klebonas parvežė naują Mi
šiolą, standų jam ir naujus 
Mišioms lakštus, kuriuos 
nupirko geros širdies parū
pi j ony s. Tikslai šių dova
nų yra paminėti Šv. Anta
no 700 metų jubiliejų. ; 
ŠV. VARDO DRAUGIJA

Šv. Vardo draugija,, turė
dama labai, darbščią valdy
bą, pradėjo* labai smarkiai 
darbuotis- atvėsus orui. 
Footbolo kom a n d a ja u 
smarkiai •žaidžia su kitais 
tymais. Ji prisirašė prie 
South Anthracite.* lygos; 
prie tbs lygos priklauso žy
miausi f ootbo liniukai.

ja jau surengė iš eiles ęlvie- 
jus šokius padengimui sko
los nupirkime footbolinin- 
kains įrąnkių. Almantį 
penktadienį jie vjėl turės 
šokius; Jie moka pritrauk
ti daug publikos. Valio Mi- 
-nersvillęs Šv. Vardo dr-ja. 
Vertėtų, kad visi vyrąį pri
sirašytų . prie jos.

NAUJA ALTORIAUS 
DRAUGIJA

Minersvįllės parapijoj/iš-' 
dygb nauja draugija, ku
rios tiksiąs yra darbuotis 
vien tik Bažnyčios naudai. 
Prie jos jau. daug prisirą- 
:šė vyrų ir moterų. Kiek
vienas, kuris yra katalikas 
ir norįs darbuotis Bažny
čiai, galį prisirašyti prie 
jos;. ; '

SUSITUOKĖ
Šionjįs-; dienomis susituo

kė iš mūsii parapijos Sin
kevičius su Pisco iš Pot- 
svillės ir Izabelė Gureyičiū- 
tė. iš Seltzer City susituokė 
su Henkinuiš Minersvįllės. 
Abi jaunavedės buvo labai 
pažįstamos visai parapijai, 
Dieve, duok jiem laimingai 
gjVehti, ,

‘NUMIRĖ; ■ ■ 7
Spalių 5 d. palaidota Šv. 

Dranciškaus parapijos ka
pinėse Ieva Jurgaitienė/ 
Velione neilgai sirgo, pali
ko nuliūdime dvi seseris ir

• • f v

vieną augintinę. Adomas 
Paulauskas labai; gražiai jai 
'patarnavo. Kun, Dr. L. 
Mendelis; kun. Tiškus ir 
kun. M. Daumantas atlaikė 
Bažnyčios pamaldas už jos 
vėlę.. Lai būna jai lengva 
žemelė.Laidotuvėse daly
vavo daugybė žmonių, ypač 

, visos draugijos in corporę 
priėmė šv. Komuniją už jos 

. vėlę, nes ji priklausė prie
visų draugijų., M.

ST. CLAIR, PA.

SHENMĮDUH, PA,
A'u. Varda Drg. Religine 

Deinon^tracija.
Dalyvavę virš 10,000 

žmonių. <
Pereitame nedėldienyje 

mūsų miestelyje . įvyko ^v. 
Vardo Draugijų religinę 
šios apylinkės ‘milžiniška 
demonstracija ir pamaldos 
tyrame ,ore. Prasidė j o 3 vai. 
por pietų, su maršavimo pą- 
iadą gatvėse. Paradoje da
lyvavo ir gana žymią vietą; 
užėmė ir lietuviai. Iš visų 
parodoje dalyvavusių para^ 
pijų Šv. Jurgio lietuvių pa* 
rapija atsižymėjo kaipo, 
skaitlingiausias vyrų būrys.; 
Parodoje marsavo Amerikis 
Legijonas, visa,miesto poli
cija, keturi bęnai ir pora, 
tūkstančių Šv. Vardo Drau
gijų narių. Parke “Higli 
School Stadium”, kur įvyko 
pamaldos, susirinko su vir
šum 10,000 žmonių. Apeigos 
prasidėjo sugiedant Ameri
kos himną, kurį giedojo su
vienyti chorai, pritariant vi
sai . publikai vadovaujant 
Antanui Grigoraičiui, Šv.; 
Juozapo iŠ /Mahanoy City 
lietuvių, parapijos, vargoni
ninkui. Kalbėtojui buvo Dr.

’ ŽINIOS
. Moterys turėjo susirinki-; 

mą ,sekmadiėnį,po mišpariį 
ir nutarė surengti parąpD 
jos naudai vakarienę Šio 
mėnesio 30 d. Ketina pilė 
tos. progos suprašyk. politi
kierių su prakalbomis. Po- 
vakarienei nutarė turėt šo
kius. . •

Šliubas Ievos Smolskie- 
nės su Liudviku Andriukai
čiu bus šio mėnesio 16 d., 
sekmadieni;,-tuoj po sumos. 
Jaunavedžiai po šliubui ąp’ 

Įsigyveno Sherentowne.

iš. Philadeiphijos, monsigno- 
ras H. Lamb ir monsignoras 
Joseph ČOrrigam Visi krei
pė dėmesį klausytojų į rei
kalingumą katalikiškos ak
cijos katalikiško veikimo. 
O šiandien svarbiausia to 
veikimo sritis y-tai šelpi-. 
mas pavargėlių -^ bedarbių. 
Palaiminimą šu ‘Šv. Sakra
mentu davę monsignoras H. 
Lamb. D. D.r: asistuo jant ku
nigui Mickūnui ir kun. J. A; 
Karaliui. Suvienyti chorai, 
kurie sudarė apiė'300. balsų, 
po vadovyste Antano Grigo
raičio, labai gerai sugiedojo 
UO Satutaris Hostia,” ir 
uHoly God We Praise The 
Name?’

Šv, Jurgio lietuvių para- 
pįja irgi turi Šv. Vardo Dr- 
ją,.; kurios pirmininku yra 
Jurgis Gutauskas, sekreto
rium Juozas Diskevičius ir 
kūsierium Jurgis Sakalaus
kas. Draugija turi su vir
šum 200 vyru. Labai gražų 
pavyzdį duoda kada kas an
trą sekmadienį mėnęsio eina 
tiek vyrų prie Šv. KomUnį- 
j°s. ‘ ... "/ '■ ’ -
JAUNIMUI PASKAITOS

Mūsų parapijos jauni- 
mas “Vyčiai”. turi savo 
kambarius, kur vakarais su
eina pažaisti. Rudens ir žie- 
mos laiku sekmadienio vaka
rais yra rengiami pasilinks
minimo vakarėliai su pra
kalbomis ir paskai to m i s 
įvairiais klausimais. Suren
gime sekmadienio vakarėlių 
programų Vadovauja kum 
Aleksandras Alauskas. Yra 
taip taikoma, kad vieną sek
madienį kąlbėtojum būna

kunigas, o kitą svietiškis — ;
advokatas, daktaras, bei biz- labai veikli parapijos reika- 
nieijus. Pereitą sekmadienį 
kalbetojūm buvo kun, Dr. 
Vytautas Martusevičius, an
tras mūsų parapijos Vika
ras,’ nesenai sugrįžęs i£ Ro
mos, Kalba buvo įdomi ir 
pamokinanti.

ORGANIZUOJAMA 
BASKET BALL 

. LYGA., •/ ■
-Kum- Alauskui vadovam

• . . .■ - • * .

jant organizuojama Šioje 
apylinkėje lietuvių parapi
jų basket bąli lyga. Jau tu
rėta du susirinkimai ir atro
do, kad šiais metais pasiseks 
daugiau parapijų pritraukti 
prie , šios sporto pramogos.. 
Pernai šioje lygoje dalyva
vo: Shenandoah, Girardvil- 
le, Minersville, Mt. Carmel, 
New Philadelphia, Tama- 
que ir St. Clair lietuvių pa
rapijų rateliai bei tymai. 
Shenandohryje yra sunke
nybė, nes; neturime savo sve* 
tainės ir reikia samdyti, bet 
nežiūrint to, mūšų ratelis 
jau treti metai kaip veikia. 
Footbolo komandos šiais me
tais grynai lietuviškos Š.hė’ 
nandoris neturi. .
BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Pereitą savaitę pradėjo 
veikti, vadinamas Bedarbių 
Šelpimo Komitetas. Į tą ko
mitetą paskirtas yra ir mū
sų klebonas kun, J. A. Ka- 
raliūš. Komitetas ■ prižiūri 
dalinimą bedarbiams korte
lių dėl maisto. Pašelpos gau
ti prašymų pareitą savaite 

s apturėta 2800, o pinigų, iš 
valstybės iždo tam tikslui 
gauta tik $3,000. Vadinasi, 
biskį daugiau negu po 1 do
lerį šeimynai į savaitę. Tiki
masi, kad kitą savaitę bus 
gauta daugiau pinigų tam 
tikslui.
PARAPIJOS REIKALAI >.-» - ■■ • 
: Pereitą savaitę parapijos 
moters ponios . Sandarienė, 
tšyvięnė, Dominaitienė,. Ža- 
Levičienė ir panelė Berta

“ Kuršvaitė surengė parūpi- 
: jos naudai “card ir bunko 

pafcty,” airių mokyklos sve
taine j e. Pelnę iš tos pramo
gos liko, . Jęaip klebonas pa
reiškė, $248.00. Žmonių bu
vo pilna salė. Atsilankė ir 
airių klebonas, -kuri pasvei
kino, prakalbėdamas į visus 
ir pareiškė, kad salę duoda 
už dyką be jokio atlyginimo 
It kada tik kun. Karalius 
pareikalaus. Kita grupe mo
terų-jau rengiasi prie kitos 
“card. party” ir tįkietus 
jau pardavinėja. Pramoga 
įvyks vėl airių mokyklos 
svetainėje spalių 27 d. va
kare. Rengėjomis yro: po
nios Pačesieųė, Kazlauskie
nė, Maknickienė,. Sakalaus
kaitė ir Dąvmey.
ALTORIAUS DRAUGIJA

Šv. Jurgio parapijos alto
riaus draugija nupirko baž
nyčiai labai gražią,z naują 
krikštelnyčią. .Šita draugija

yra skaičiumi įąedidelė, bet

hiose. ■' A., A.

(ULFMONT, PA.
Kulpmonto miestelis yra 

nuo Mt Carinei atstu apie Į 
tris mylias^ J anie yra apie 
Šimtas šeimynų lietuvių. Iš Į 
jų apie 55 šeimynos pri- Į 
klauso prie Šv. Kryžiaus 
pal’apijos, Mt. Cafmelyj, gi 
apie 35 šeimynos priklauso 
prie vietines St Mary’s baž
nyčios (Vcngrų-Ungarų), 
kurios klebonu yl*a Dr. J. 
Petrovits^. Dar 1927 me-.

Jais, kuomet tižėihė klebono 
vietą, kun. Dr. J. Končius, 
ypatingu būdu atkreipė dė
mes į dvasinius Kulpmonto 
lietuvių .reikalus. Buvo 
pradėta rūpintis įsteigti at
skirą naują lietuvių para- 
piją, net buvo surinkta jau 
apie 4000. dolerių lėšų. Vys
kupui tačiau nes u tikus 
duoti leidimo, b u v o su
sitarta su S t. Mary’s. para
pijos klebonu kun. Dr. J. 
Pėtrovits dėl leidimo jo pa
rapijos bažnyčioje t e i k t i | 
lietuviams' patarnavimus, 
būtent; kiekvieną sekma
dienį 8;15 Mt. parmelio 
kunigai Dr. J. Končius ar
ba jo asistentas kun. J. Kli
mas laiko Šv, Mišias, saka 
pamokslus h’ taip pat pade
da jų drauginiame gyveni
me. Tiesa, dar tais.pačiais 
1927 metais kun. Dr. Kon
čiaus rūpesčiu buvo padrn 
rytas visų Kulpmonto lietu
vių susirinkimas ir nutar
ta nupirkti basas, kad 
Kulpmonto lietuviai kas 
šventadienis ir vaikai, kas
diena galėtų pasiekti Mt 
Carmel ar tai atlikimui sa
vo dvasinių pareigų ar tu-1 
rint galimumo ir progos 
lankyti lietuvių parapijinę 
mokyklą. Tačiau nesura
dus tinkamo šoferio. tokiam 
atšakomingui darbui, minė-1 
tas lietuvių projektas neįvy
ko. .Neatsižvelgiant į jo-į 
kias kliūtis bęi. sunkenybes, 
susisiekimo dėlei sU Motini I 
Carmel, visgi atsirado , ne
mažai šeimynų, kurios savo 
vaikus leisdavo į Mt Car- Į 
mėlio parapijinę mokyklą 
ir patys priklausė prie Mt 
Carmel Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčios. Tokie tar- | 
pė pažymėtinos yra Moėką- ' 
petrių ir Balionių ir kitos 

‘šeimynos* Balionas Stasys 
net iki šiai dienai lanko Mt 
Citrinei parapinę mokyklą. 
Geresniam aprūpiu i m u i 
Kulpmonto lietuvių yišųs 
reikalus, kun. Dr/J. Kon
čius pasirūpino atidaryti 
vietos viešoje mokykloje 
Sunday Scliool. Dvi Šv. 
Kazimiero, seserys iš Mt 
Carmel kas sekmadienis va
žinėja į Kulpmont ir vesda
mos. tą Sunday Scliool dės? 
to joje tikybą ir lietuvių 

r kalbą. ’ ‘ V ’•

Tarp kito Kulpmonto lie* 
tuvių geresniam, aprūpini
mui kun. Dr, Končiaus rū
pesčiu buvo mėginta atida’ 1 
•ryti toje vietoje Mis i j ą> 
tam tikslui pasinaudojant 
ar tai esama lietuvių klub/o 
sale ar vienai iš kurių ka>.. 
talįkų bažnyčių. Ir tapi 
kun. l)r. J. Končiaus suma- . 

Į nymui neįvykus., jo paties 
•L buvo susitarta -su- Bt. - 
ry’s bažnyčios klebonu kūn. 
Dr. J. P(‘trovits, kad vie
tos lietuviai galėtųJojo baž
nyčioje kas sekmadienį iš
klausyti Šv. Mišių ir pa
mokslų. Ta tvarka; jau tę
siasi nuo spalių 11 d», 1931 
metų. Seserys Kazhnierie- 
tės nuo to pačio laiko veda 
katalikiškas paniekas Ven-

| grų-Ungarų mokyk .1 o j ė... 
Kųlpm .mto, lietuviai labai 
ym patenkinti dabar t i n e 
tvarka. Be to, vielos .žmo
nes yra labai dėkingi Mt. 
Carmel Šv. Kryžiaus para? 
pi jos klebonui kun. Dr. J. 
Končiui už jo nuolatinį rū
pestį jų reikalais ir taip pat 
nemažiau dėkingi y ra. kun. 

Į Dr. PetroVits, kuris sutiko 
' priimti į savo parapijinę 

mokyklą be jokio mokesčio
'• Įįetųvių . vaikus ir rūpinasi 

1 tįtfp; ‘kaip savo parapijie
čiais. Neveltui. Kulpmon
to lietuviai . yra pastebėję . 
kun. Dr. Končiaus ir kun.; 
J. Pėtrovits asmenyse tik
rus bažnyčios apaštalus. Be

I to reikia pastebėti, kad kun. 
Dr, J. Pėtrovits yra pasižy
mėjęs savo meile pi ie liet u
vių tautos.
KULPMONTO CHORAS

Įvedus pamaldas lietų-, 
viams Kulpmonte, tuoj aus 
įsisteigė ir lietuvių bažny- 

I iinis choras. Pradžią tam 
davė Mt. Carmel Šv. Kry- 
žiaus parapijos vargoninin
kas p. Vladas J., šierantas. 
Į savaitę , kas dvi dienos la- 

I vina juos, tai yra choristus, 
lietuvių klubo salėje. Šian- 

| dieną priklauso prie nune
rto choro per 40 mulu Bė 
I to, choras rengia vakarus, 

piknikus, piknikus, card 
Įtarty, šokius etc/. žodžiu, 

pasižymi savo veiklumu. 
Visi : Kulpmonto \ lietuviai 

Į yra dėkingi Mt. Carinei vai*-, 
goiiininkui V. J. Šierantui, 
kuris yra daug darbo ir triū 
so pridėjęs, choro įsteigime 
ir jo išlavinime tokioje 
aukštumoje. Kulpm n n t o 
to choro veiklumas priklau
so ir .nuo asmenų, kurie įei
ną į jo‘ valdybą, o tai pir
mininko Vladu šeironto. 
viee-pii'nniūiiko. kartu ir 
kasieriaus .mokytojo Ka
minsko, kuris daug yra pri
sidėjęs prie choro suorgą- 
nizaviine, ir sekt. A. Vos- 
kiūtes. Reikia pažymėti, 
kai Kulpmonte yra darr S. 
L. R. K. kuopa, lietuvių 
klubas iv keletas kitokių 
draugijų. . J. B. T.
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Foretgn yearly.................................$5.00
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Amerikoje metama ♦ .$4.00
Užsieny metama ................?5.00
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Forelgn once per week yearly... .$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams ..$2,50

DARBININKAS
U SOUTH BOSTON, 1IAŠŠ,

Užsieny 1 kart «a v alteje metams.. $2.50

PROTESTAI REIKALINGI
Spalių 9 dienos ap.vaikš-Įlos neatneša.. Bet jeigu kas 

. čiojimai pasižymėjo pah'įįo- -atneŠtLlaUržalos^tai-reiškiar - 
kad į jį Itreipimna dėmesio, 
įr ta kalba apie nervų gadi
nimą ai* tik ii e bus pačių 
tautininkų' sielos atvaizdą; 
Ne. Čia kas nors kitaip yra 
negu tautininkaistengiasi 
mums atpasakoti. Faktas 
yra, kad į Amerikos katali
kų protestus dėmesio krei
piama, ir. tai didelio dėme
sio nės juos nerimastis imą, 
kad katalikai užsieny žino a- 
pie tilvėjiino persekiojimą 
Lietuvoj.’

Kai dėl to, Į<ad LatiUikit 
vadai užgyrė. Smetonos per--’ 
versmą ir dabar' patį Smeto
ną kritikuoja, galima pasa
kyti tiek, kad jie iš p. Sme
tonos tikėjosi gero, o susi-: 

| laukė blogo, vadinasi, apsi- 
. vylė. Ar sykį gyvenime žmo
gui ar. tautai tenka apsiyil- 
ti‘? ._ Geriausias tėvas laimi-

tekoNOMiNiš Kkižis
ko kndo galo, bet ir #suma% 
žčjimb laukti. x

* 4 y . I

Antra priežastis J yra di
dysis karas. Per karą vals
tybės . tiek lainiėjušios tiek 
pralaimėjusios, prasiskolino 
viena kitai. Didysis karas 
daug, labai daUg gaminių 
ir pajėgų* sunaikino ir tuo 
pačiu iškėlė gamybą iki ma
ksimumo. Gamybai pakilus 
iki maksimumo, prigaminta 
prekių tiek, kiek negalimą 
sunaudoti. Atsirado perpro
dukcija ir konkunmęija. 
Valstybės pakėlė užsienių

tingu mūsų išeivijos nusitoi- 
kirnu VilniausLiausimu. Vi
sur išnešta rezoliucijų prieš 
lenkų grobonišką politiką. 
Bet drauge su tuo atkreipta 
dėmesio įr į dabartinės Lie
tuvosvyriausybės neteisingą 

. ir neteisėtą elgesį su katali
kais. Kadangi perdaug jau 
aiškiai matoma, kad tauti
ninkų vyriausybe,- varžyda
ma katalikų teises ir duoda
mą laisvės ir paramos lais
vamaniams, jn-a pasirįžusi 
sist emai ingai Liet u vą sube- 
dįevinti, tai katalikai, kad ir 
gyvendami tolimoj x4męri- 
koj, negali abejingai į tai 
žiūrėti ir tylėti. Taigi, pasi
naudodami įdėkviena vieša 
proga, protestuoja prieš tokį1 
tautininkų vyriausybės elgė-; 
sį. Tų .protestų išnešta ii* 
spalių 9 d.

Anieiikos ir Lietuvos tąu- na savo-vaiką kada jis geras,
( . ■ tininlvai į tuos katalikų pro- bet-peikia kada blogas. . Ti-

. testus žiūri sū dirbtina pa- kęjosi h* jo to, o susilaukė
. nieką ir stengiasi juos .pa- visai ko kito,, ir atsidusęs’tė-

į . * šiepti. Girdi; katalikai, .ypač vas pripažįsta, kad apsivylė;.
; jų Vyriausia organizacija Vis dėlto nieks už tay ne-
į ’ Federacija, darydami tuos smerkia, tėvo, tik vaiką. Per-
■i protestus tik save koitipro- versmas buvo nelegalus, tas
j mituoj a, gadina sau nervus tiesa, bet tauta jau neturė j o
j ir vardą, įh'aūkia į tą poli- kitos išeities, -kaip tik pa-,
j tiską suirutę nekaltus ir ne- kliūtį į bolševikų ranka s.
; nusimanančius žmones ir pa< Tokių perversmų yra buvę
< galimi yra nelogingi, nes tie kiekvienos tautos istorijoj.

••••' patys katalikai vadai užgy.- Jie daromi, kad tautą išgeL
I re. Smetonos perversmą iv Įbeti iš smarkiausio pavojaus.1 

dar. jam padėjo. Taigi' tie Bet tie, kirnie organizuoja 
protestai, anot tmitininkų, panašius perversniuš, d,arų 

j . ne tik neatneša naudos, nes tai tuo tikslu, kad. tautos gy- 
nieks .Lietuvoje į juos ne- venimą vėl pastatytų į nor- 

: ■ kreipia dėmesio, bet dar gi malęs vėžes, vadinasi, išrnik- 
/ .. pridirbą katalikams žalos, tų teisėtą krašto valdovą. Ir 

neš juosi pastato nepatriotin- Lietuvoj buvo taip padary- 
* goję šviesoje.

Toks. tautinuilvų protavi-į 
inas iš Vavii’šiaųs atrodo tik- 

J sius, bet jei. jį kiek pąiiągri-| 
Į . nėsinie, • tai jau neatrodys 

toks tikslus. Visų pirmą, 
kuomi Čia katalikai save] 

į - ’ . kompromituoja? . Kad giną! 
• . savo brolių teises ? Tai jie 
; čia tik eina, savo tiesiogines 

parpigas. Kaip tik priešin- 
į gai, jie tik tuomet save koiiė
? promituptų, jei ’tylėtĮį, kai. jų

brolius tėvynėje visaip cn- 
’ giama-ir heduodafna jiems 

.J nė paprasčiaiišįų.piliečiųtei-
į - siųi Nervus katalikai, tiesa,

.; turi sugadintus, bet ne dėl
t \ protestų, tik dėl. cariškos 

tautininkų mizur-us. Kai dėl 
vardo, tai kaip katalikai gal 
jį sau sugadinti,, jei Lietuvoj 

. įtieks. į jų protestus nekrei
pia dėmesio ? Jei Į ką ne
kreipiama dėmesio, tai toksi 
dalykas nieko nereiškią ir 

: . jis ne. tik naudos, bet ir ža-

.- .1

ta.. Įvykdinfa perversmas j 
tuo 'suprafiihu, kad paskui i 
būs sušauktas, seimas ir iš- . 
rinktas kitas prezidentas, 
arba tas .pats, provizorinis, 
bus tautos užgirtas bei ratL 

j fikuotas. To tikėtasi iŠ p. . 
I Smetonos; Jis to nepadarė, 
reiškhi, apvylė visą tautą. Ir 
kaip tauta gali dabar tylėti i 
• Imant dėmesin tą , kas bu- 

Įivu pasak j ta, savaime atpuo.- 
Uą priekaištas, kad Iditalikai, 
į protestuodami , prieš neteisė
tą tautininkų vyliaus y .b ę, 

1 pastato nėiiatrijotingoj švie
soj. Kaip tik ptieŠingąi, 

l Į protestuodami prieš uzurpa- 
; .torius, jie atlieka labai pat;
l įrijntmgą pareigą. ..;-

Beje, dar pr&aišiojąina 
katalikams, kad jie moka tik 
protestuoti, gaminti lyžol-iu- 
cijas,. įkąthė.ti Sau ligas, o’ 
kūrybines kritikos, protinių 
gabumų ir. konkrečių pmdū- 
lyiiių nepajėgia patiekti. Čia

ttabartinis ekonomių i ą 
krivis yW slogutis iietilv ū-J 
kini prekybai, bet ir vP 
sonis visuomeninio gyveni
mo šakoms..

Kasdien užsidarinėja ban
kai, dii'btuvės.. Kasdien šim
tai darbininkų atleidžiami 
nuo darbo, kasdien didėja 
minios išalkusių ’vynį ir mp- 

• tetų,. žmonų-motinų ir vai
kų.. Kas kaltas? Gal pinigai 
žuvo ? Gal nebeauga dau
giau kviečiai ir rugiai ? Ne.

Mes Išviečių • turim per
daug, ’ bet nevalgę. Vilnų
petdaugF^beU Ąėapsivftkęr 

« Žodžiu, visko perdaug, bet; 
mes nieko neturim. Mes al
kani ir nuogi. . . • - ■.

Štai ir kyla klausimas: 
kodėl ? . Todėl, jog mes per
daug esam, teisingiau pa
saulis, nutolęs nuo Dievo, o 
logiška ir praktiška iiutoli-. 
ni()' nuo Dievo . paseka, — 
sako vysk. Dr. Micbael 
Buchbergęrj — yra . nutoli- 
inas nuo Kristaus.

Gaila, bet pasaulis užsb 
miršo pagalvoti apie- Kris
taus skelbtąją meilę ir teL 
singumą. Pasauliu tik kumš
čio teisę bežino.’

Žmonių t'ėisinis ir ekono-; 
4niriis . gyvenimas . remiasi 
daugiau jėga ir įmurtu, ne
kaip teisingumu ir sąuvale.' 
Ir štai dėlto ir atsirado. įvai
riausi vienų perteklįai, o ki
tų didžiausias skurdas. -

Juk kas jam, kad tu. ken
ti badą ir Šaltį, — jis sotus 
ir patenkintas. Jis nesu
pranta įr nenori suprasti, 
jog jis turi perdaug, bj tu, 
gal būt, nieki). Jis nežino ir 

t nenori. žinoti meilės ir teisė
tumo įstatymų, jis. žino tik 
jėgos :ir pinigo įstatymą.

Jei žmonių širdyse būtų 
■ Kristus, o ne .mamona, argi 
. galėtų būti pasaulyj Roke- 
. fellerių, Fordų ii* Morganų, 
. ’ kurie galėtų tyčiotis žmonių 

vargais ir skausmais, patys 
gyvendami pertekliuje ? Ar
gi galėtų turčiai jitoktis, kai 
žmonija kenčia ir .rauda t

Dabar, jėi tu negali juok
tis, kaistu su jais — kęsk įt 
žūk, nes. tavo jėgos dar per- 

; silpnos kovoti, nes jų ranko
se jėga ii- teisė.. ■ ‘ ■ 
. Atsitolinimas nuo Dievo, 
kaip tik ir'yra viena iš svar
biausių ekonominio ;krizįo 
priežasčių,. Ir kol pasaulis 
klydinės nėtikejimo labirin
tuose, tol sunku ne tik visiŠ-

ria'nt, nebenori įsileisti, sve^ 
timų gaminių. Pritruko rin
kli, vadinas, nebėra pirkėjų. 
Ir pagaliau, karo metu Įvy
ko neteisingas turtu pasida-

liniffids: vieni ’gAvo įfer- ' 
daug, kiti nieko.

Štai priežastys ^gaminu- 
sios ckonpininį kpzįj

TiesA, daug kalinama apie 
jį, apie jo pafraxkimmą.\

Bet kas iš to.
Kąs iš to, jei viena ranka 

glosto, o kita muša. Didieji 
pasaulio kapitalistai kaip 
skriaudę, taip ir skriaudžia 
dailininkus, o darbininkai, 
kaip ir seniau, nevisados tei
singai dirba.

Kas Iš to, jei pasaulio 
diplomatai suvažiuoja, kur 
nors Lozanoj, ar kitur, svar
styti .pasaulinio krizio 'klau
simo, jei valstybės, užuot 
taikiai gyventi, neapkenčia 

[ Viena kitos/ ~
Krido Idausiriias gali hu- 

> ti 'išspręstas tik dviem sąly
gom: arčiau prie Dievo ir 
daugiau žmoniškumo k -

J. P. PUipaaskas. .

įž-2Ž 1 d, Susi ty|AS&
leidžia&ft liūltso lMMe5iriIai.il .
įžanga pek* feazafį bus fec. j 
JauniiW?tš jau iš ąhfct‘6 ren-1 
ginsi fezAi^i. V y’fei'.a i,n 
Ąlumifai K* Mainės Va&e-I 
liąi nori laike bazaro turėti ] 
savo skyrius. Palaukime, 
įr pamatysime, ką jauni
mas-galės padaryti su kle
bono patarimais.

Valerija J. K.auiiiėtĮjtč.

Iftw HAVEN, CONN.

(kas GIRDĖTI LiEtUVIŲ 
KOLONIJOSE

Moterų Sąjungos • 33-čią 
kuopa rengia Šį rudenį pir
mą savo pąsilrnksminimo 
vakarą — Card Panty ir šo- 

-kius.—Tai įvyksųspaliųl^-Į 
d., 6;30 v. vakare,’ Šv. Ka
zimiero parapijos svetainė
je, 339 Green Si., New Ila- 
vėn. Conii...
Kiekvienam lošiančiam sta. 

lui. bus. duodamos .dovanos 
taipgi bus teikiama gardūs 

] užkandžiai,. kuriuos są j un- 
•gietės pagamins. Taipgi 
bus proga prie geyos muzi
kos pasišokti. Girdėjau, jog 
bus duodama dovanų porai,
kurį geriausiai pašoks lie- ] 
tūvišką polką.” SąjUngie- 
tės taikydamos prie aplihr 
kybių, padarė visai mažą į- 
žangą .— 25c asmeniui;.

. Sąjungiėtės nuoširdžiai 
nekviečia visus -atsilankyti 

' ir . smagiai laiką. praleisti 
Taipgi meldžia visų savo 
kortas atsinešti. \ Mar.

Pereita penktadienį, Šėš- 
taAienį ir sekrnadienį Šv, 
Jurgio lietuvei, bažnyčioje, 
įvyko 40 Valandų atlaidai.

Buvo keletas svečių kimi-, 
gų. Penktadienio Vakare pa
mokslą pasakė kun., J, 
Švag’ždys, šeštadienio—kun. 
K. Urbonavičius, sekmadie
nio atlaidų užbaigimo- vaka
re —.tani. ’K. M. Juras.

Į Žmonės gausiai Susirink- • 
dayo į pamaldas ir naudojo
si Dievo malonėmis.

L. Dt Si 3 KUOPOS 
.SUSIRINKIMAS. '?

Selunadieiiį, upalių 9 _
tuoj po sumos įvyko L.D.S. ’ 
3 kp. susirinldmas. Kuopos . 
atstovai išdavė iš įvykusio 
Seimo raportus.

MIRĖ
*. Pereitą šeštadienį mirė 
Krizostimas Kuškis, Jis sir
go džiova. Palaidotas iš Šv. 
Jurgio bažnyčios antradie
nį, spalių 11 d. . <

THOMPSON, C0NH.
KOLEGIJOS ŽINIOS
Visi moksleiviai kuo stro

piausiai. rengėsi moksleivių 
draugijos seimui, kuris įvy
ko spalių 12 dieną.

J
Mokytojas. Kazimieras 

Vengras-Adna, M. I. O./ 
daug rasąsiįvairiuose laik
raščiuose, . išrinktas kolegi
jos moksleivių draugijos 
pirmininku. Vincas. Sabas,’ 
kuris daug darbuojasi mok
sleivių organizacijos labui,' 
išrinktas pavaduotoju. Abu 
vra kilę iš South Bostono.- 
Tadgi yra bostoniečiams di
deli garbė.', Valio southbos-- 
toniečiams ! .

■ -------------------—— ’ ■ ; į

■ Kolegijos butbolo ratelis 
daro daug pažangos. Kiek
vieną dieną lavinasi, kad' 
lietuvių vardą iškeltų auk
štai'šioje, sporto srityje; La
bai getai yrą visiems žino
ma, kaip jie aukštai iškilo’ 
basebolo srityje, tai galima’ 
tikėtis, jog jie ir šioje, sri
tyje pasirodys pergalėto
jais.

Daug sporto mėgėjų įnik 
siuntė aukų sustiprinti, fut
bolo ratelio- finansinę jėgą. 
O tu, sportĮninke-mėgėjau, 
ar neprisidėsiu

ųtsakynias savaimę siūlosi. 
Pirmiau. negu pirštą pagy
dyti. reikia iš jo pašinas iš
traukti. Kad kelinyną pa
dalytum dirbamuoju- lauku, 
reikią iš jo kelmus išrauti,: 
paskui išarti, išakėti, o pas
kui jau dirvą, užsėti. Ir mu
sų toks pats uždavinys. Pir
miausia iš Lietuvos reikia 
blogumai pašalinti, o.tik tuo
met ką konkretaus pasiūlyti, 
Pirmiau reikia, p.ą.’d .ą ry t i 
operacija, o paskui jau-duot 
Ligoniui valgyt. Ar daliai* su
piltu tania, kodėl nėra kom 
tarčių pasiulynių Lietuvai 
gydyti't K

r

\ .Lietuvių kalbos nau j ak 
mokytojas p, J. P. Pilipau-’ 
skas sėkmingai veda savo1 
klases' ir mokiniai tikisi iš
mokti daug ką iraujo4 ■.1

Daug mokinių pažįsta lo
tynų kalbos mokytojų kai
po neraiėlaširdingą., nes nie
kuomet nepasako; kada; įv 
vyks kvotimai. O, kaip mo
kiniai tūėgsta kvotimus! • .

■ ■/ . Antanas J iizel ienas.'

MAGO, III,
Kėpejis M. Narvydas,. 

Dr. A. J, Normantas ir agi\ 
D. Pratapas sužeisti auto-

inobiįiaus nelaimėj e. Į p. 
Narvydo automobilių įva
žiavo juodukų automobi
liu^ kuris toliau pavažiavęs 
apvirto ir du jo važiuotojai 
užmušti, o. kiti sužeisti. Lie
tuvių daugiausiai nukentė
jo p. Narvydas, kuris guli 
ligoninėje.

Sandaros prezidentas ra
šo, kad iš vienos pušės vieš
patauja ekonominė p r i e- 
spaifda, 4‘o., iš kitos puses 
Sandari apspito šrioviniai 
sąrančiai../'

Vadinasi, Sandara negan
da sau ramios vietos šiame 
pasaulyje. Bėgo iš Bostono 

. nuo žiurkių, užbėgo Chica- 
goje ant sąrančių. ’. /

HARTFiB~tflj,GONH.
. ’ ALUMNAI .
Švč. Trejybes parapijos 

mokykla įsteigta 1923 m.- ir 
vedama Šv. Pranciškaus 
Sesučių mokytojų. Per tą 

. laiką mokslą baigė apie 100 . 
lietuvių jaunuolėj. 1931 m. 
per kun. J. Amboto rūpes
nį suorganizuota alinimai, 
kurie iki ‘ šiol veikia gerai, 
turi, savo susirinkimus ir.

’ parengimus; . Rugsėjo 18 
dieiįą . turėjo susirinkimą. 
Šiė asmens išrinkti valdy
bom pirm. — E. Mončiūnaš, . 
vice-pirm. — A. Pinkevj-' 
čiusr raštininke — A. Kos- 
monaite ir ižd, — Ė. Mašio
tas.
MARIJOS VAIKELIAI.
Marijos Vaikeliai . turėjo 

savo siisirmįdmą spalių 2 d < 
Šis susirinkimas buto .svar
bus, nes narės jąu buvo pra- 
dėjusĮoS silpnėti ir norejohi 
padauginti. Valdyba. taip
gi buvo* renlcama; Valdy
bos šitoks sąstatas; pirm.— 
O.\ rfukodolskaitė, viee- pir- 
miuinkė M. Ked zi ū t ė, 
rąšt. V. K.aupietytė ir ižd- 
— V. .‘Latokiųtė; Tam su
virinkime. dalyvavo ir davė 
patarimus Sesute M. Clara;
PARAPIJOS BAZAIL\S 
i ■ ' ■ ■ ■ »

Parapijos bazaras įvyks

Pirmadienį, spalių. 10 d./ 
įvyko organizatyvis studen- 
tų-moksleivių •susirinkimas. 
Išrinkta atstovai į Seimą. . . ; *

DETROIT, M1CH
■ mirė

Rugsėjo 6 d. mirė. Juozas 
Vernauskaš,. 42; m. Laido
tuvės buvo iškilmingos, su. 
bažnytinėmis apeigomis iš 
Šv. Jurgio lietuvių bažny
čios; apeigas atliko kun. J, 
Čižauskas. Palaidotas kata
likiškose kapiiiėse.
■<. APSIVEDĖ
. Rugsėjo 10 d. apsivedė J. 
Danikęyičius su O. Ambra- 
ziūte., Sutuoktuves atliko 
lietuvių Šv. Antano parapi
jos 'klebonas kun. J. Borei- 
šis.. ■ ’

• GARNYS •
Garnys aplanke M. J. Ši

monių šeimą, paliko gražią 
dukrelę. .

_ Sekmadienį, spalių 16 d.; 
įvyks L; Vyčių Naujos Ang
lijos Apskrities suvažiavi
mas.. Vietiniai Vyčiai laukia 
daug svečių delegatų iš visos 
Naujos Anglijos. ‘ • • ’ ’ : '

: ’.Z ■ ■
•_ -SUNKIAI SERGA. ■
Sunkiai serga p-le J. 

Kraunelytė ir- A. Pėdas. 
Pasimelstame, kad Dievulis 
jiem grąžintų, sveikatą.

HINSMLE-Ui.
PADIDĖJO VIENUd- 

LIŲSKAICIŲŠ
Marijonų skaičius padi

dėjo vienu vienuoliu V 
Spalių 5 d. per šv., mišias, 
prieš -pat šv. Kom ųn i j ą, 
Jurgis Andriuška iškilmin
gai padarė savo pirinuosius 
įžadus, • prisiekdamas Die
vui išlaikyti neturtą,’ skais
tybę ir klusnybę vienieins 
pietamš.. Mišių ir iškilmių 
Celebrantu buvo kum V. 
Kulikauskas, Provincijolas^ 
Ceremonijų inagištru klieri
kas Antanas Ignotas,

. K1 ierikas Jurgis Andriu
ška -at vyko pas mus iŠ Wor- 
cester, Mąss., 1931 m., bai
gęs aukštesniąją jnokyldą ir 
beveik dvi metų koleg i j os. 
Per tą* laiką; kuriame mes 
.turėjome progos šų juo gy-

NASHUA,N.H.
KRiKŠTAI.

Neseniai garnys atsilankė 
tą pačią naktį net trijose , . 
mūsų lietuvių šeimynose; 
(Neteko girdėti,, ką Dr. 
Umpa tam. garniui pasakė, 
už miego, sutrukdymą.) Mū- . 
sų Vargonininko. Jono ii’ 
Izabelės Tamulionių šeįmy-. . 
na susilaukė dukrelės; taip
gi dukrelės susilaukė. Anta
no, ir Konstancijos Žapėnų . 
šeimyna, o Simono ir Mari
jonos Ulčickų šeimyna—sū
nelio., *

Sekmadienį, spalių 9 d. 
buvo taikstytos: 'J.ulyte-Le- 
Ii ją . Tamulioųiūtė, kurios . 
krikšto, tėvais buvo Edvar
das Tamulionis ir Marijona 
Bakanauskaite. Anastazijos; .; 
Marijonos Zapenaitęs . l<ri* 
ššto .. tėvais buvo. Vincas; . 
MiteheĮl ir Jieva Januškevi
čienė. ‘ •

■f

venti, savo pavyzdingū už
silaikymu,. dvasiškumu,. bu
do inti lonumu, • ir gimtais 
gabumais jis mums dievotu
mo pavyzdžiu tapo. Jis da- ' 
bar lanko šv. Prokopijaus . 
Seniinariją,'Lislie, Ilk .

Nė kiekvienas gali pada
ryti ką Inors ^epiitirasto, bet . -t 
kiekvienas, gali nudirbti pa
prastą darbą . nepaprasta 
dvasia. — Bo.oker įVashing- 
ton.

.i •• .■■■
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I^ktadienfsj spalių Į4tjĮ93?

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO . 
VALDYBA :

• • . .
Kun. J. J. Jakaitis—dvat. vadas ; Knn. Jonas BakanaS—pirm.; 

Kūn. J. Mačinllonis—I-a»Is vice-pirm.; Pr. Manku*—Il nsis vice- 
pirm,; V. J. Blavackas—rašt., T Mott str., Worcester, Mass., O.,Si* 

‘ dabrlenč—Ižfl., 6 Commonwei*lth Avė,, Worcester, Mass., K. Bal
nys ir J. Svlrskąs—iždo globbėjal; Kun. Fr; X Juškaitls—redakto
rius, 432 Wlndsor st, Cambrldge, Mass.

Žinios Iš Lietuvos
20 METŲ KAIMAS SKIRSTO- 

MAS VIENKIEMIAIS

BLAIVININKŲ ŽINIOS

DARBININKŲ GIR-
, tAvimas

Miestų gyvenimas yra 
žymiai palankesnis svaigie
siems gėrimams vartoti, ne
gu kaiinų. Ypač atvažiuo
jančių į miestus gyventi 
būklė y ta bloga. Pametę 
kaimo gyvenimų,. darbinin
kai ar ūkininkai vąžiuoja į 
niiestų su viltimis ir svajo- 
*nęmis~apiirTaimmgųr gyvc^- 
liirna. Tačiau vos tiktai jie 
pradeda apsiprasti su mie
sto gyvenimu, kai juos 'ap
supa nauji viliojimai.*-: Dėl 
to daugelis jjatenka į po jū
rių . gyvenimo sūkuyį. Po
jūčių ir ..geidulių jėgos yra 
daug stipresnes, negu "doro
ves ir sielos jėgos. Pasta
rosios,, norint jų įgyti, , rei
kalauja daugiau . kovos su 
pačiu savim, o pirmosios 
reikalauja tik joms nūsilen 

i sti ir.pamėgti., Ir štai jaif- 
nuolis, pasidavęs labai greit 

Į praeinančiai pojūčių ir vi
sokių malonumų bangai, 
greit pražudo sveikata,ener
giją ir valių.. Dabar jis y-, 
ra vergas ne tik alkolizmo, 
bet ir kitokių .miesto ydų, 
kurių niekuomet netrūksta.

Prieš, karų .plūdimas ir 
veržimasis t. miestus buvo, 
mažesnis. Jam d i d e j a n' t, 
mūsų laikais alkoholizmo 
aukos, taip pat. didėja, nes 
šiandieninio didmiesčio ap
linkuma alkoli z m u į y r a 
daug p a 1 a n k ė s n e, negu 
senovinio. Ar. ' jaitnuolis,. 
pav., besius savo sutaupy- 
.tuosnis -pinigus skirstan
tiems tėvams, jei jo drau
gai visokiais būdais jąm į- 
kalbiiiėja eiti į. restoraną ir.

RICIELIAI, Alytaus aps, 
— Bičiulių kaimas pradė
tas šlaistyti vunkiemiąis 
dar prieš karų 1913 metais. 
Skirstymo vienkiem i a i s

Svarbiausios šių dienų 
. girtavimo tyrinėjimo prie- ' 

žastys yra nuolat augus 
svaigiųjų gėrimų vartoji
mas ir dėl to padidėjęs 
žmonių gyvenimo skurdas. 
Po Didžioj A Karo nėsulaU 
komai augąs palink i m a s 
svaigintis tai ir kitų prie- 

. .. žasčių, negu skurdus žmo-
. nių gyvenimas, hetur t n s,, 
butų stoka ir kt. Viena iš 
tų priežasčių yra hėnūgalį- 
ma blogos aplinkos įtaka 
žmogui. Aplinka jį negai
lestingai pagauna ir nešio
ja kur tik nori.
’įtolda yra aplinka žmo
nių palink imuį : svaigintis ? 
Atsakymas tėra vienas: ge
ra. Svaigiųjų gėrimų var
tojimo įpročiai, jų įtaką

‘ jaunosioms kartoms,—Štai I 
tosios aplinkos padarinys.. 
Tiems įpročiams pataisyti 
ir kartu pačiai aplinkumai , 
pagerinti, —Štai kur reikią 
nukreipti mūsų laikų blaL 

: vybės darbų ir -kur ieškoti 
alkoliznio šūknų.

Paskutiniu šimtmečiu pa- 
Ritėjusios gyvenimo sųly- 

.. gos, mašinų ir technikos 
įsibrioyimas . į' visas žmo- 

: gaus gyvenimo sritis ii* ga
mybos padidėjimas gerokai 

. Išplėtė ir ąlkoliznią. Įsi
brovusios mašinos į pramo
nes. sritį sumažino žmonių

■ • savarankiškimių.-’ Jie nu- 
. stojo darbo, pamėgimo, ya-l

. Įios stiprybės, palinko į nu
siminimą. Tai nemaža su- ■■

" : stiprino ir palinkimų -sviri-1 ten linksmai praleisti laikų, 
gintis. , Ieškodami smuklė- Tas- pats ir su pagyvenu- 

.. se užšimiišiino, jie dar la-. siais žmonėmis, atsįkelusiais 
bitui susilpnino savo valių į miestą. Ir jie, nors pįr- 
ir dui’bo jėgas, r Mechaniš- ma buvo rėti smuklės sve-

. kas darbas prie mašinų at-Įčiai, dabar jau dažniau lan-
. ėmė norį dirbti. Labai ap- kosi į restoranų ir randa 
rėžtas ir siauras darbas fa- ten linksmų drnugų koim

•panijų.* Jeigu kuris tūri 
d.ar kiek daugiau vidujinio 
atsparumo, tai tam yra >n- 

[gviau atsispirti viliojamai
miesto aplinkumai. Palen
gva nusikihtoma - namie į- 

ĮgytaiS- įpročiais ir pažiūro- 
. Į mis, kurios stipriai juos IciIt

brikuose užmigdė darbinim 
. •/. kų sumanumą.: O toks su- 

mechanizėjęš žmogus . yra 
; dar labiau aplinkumos pa-] 

veikiamas,; patrauMamasd 
Štai yėl ■ priežastis, dėl kli-1 
rios darbininkai nesulaiko
mai veržiasi į smuklę.

*'■’ Mašinos ištraukė moterįj kė nuo visokių iškrypimų. 
iš namų, atitraukė nuo šei- Dabai: nlįolat girdimas “lai- 
mos gyvenimo. Tai paken-Įsvės” žodis įsibriauna y 
ke šeimai. Tyrinėjimai pa-, žmogaus elgėsi, jį visiškai 
rodė, kad fabrilni. darbiniu- Į pavergia tariamasis miesto 

; kių vaikai kūnu‘ir siela y-j gyveninio- atsipaląi d a v i- 
ra silpnesni. Pairęs šeimos Į mas nuo visokių tradicijų.

Štūi kaip 'įprašytus mie^ 
sto dąrbiniiįko . gyvenimas 
viename žurnalo “Revue de 

ideiis Mondes? numeryje: 
[‘.‘Miesto’ datbininlvas jpn- 
I-bunda -. po sunkaus miego, 
nuvargintas pereitos dienos 
darbo blogainė būto Ore; 
jaučiasi” esąs nusilpnėjęs, 
neramus; naujos d i e n o š 
darbas daro jį Įlar neranies- 

| nį. Jo drabužiai.' drėgni, 
| nes. pereitų dienų liju,< Jis |

•gyvenimas paskatina’ ne tik
_ vyrį, bet ir-inoterį ętvaigin-

•. tis. O girtaujantieji tėvai
‘ i duoti A pradžia n ‘a’ u j o m s

■ girtuoklių kartoms; Maža 
to, tokiiĮ tėvų. vaikams su- 
trilkdoiua toliau plėtotis sa- į 
vq kūno ir dvasios jėgas. .

7 Butų stoka taip pat yra 
nemenka, žmonių svaigini-

4 ’ nioši priežastis. Darbinių-1 
kų butų stoka dat negreit

. bus prašūlinta.

------------------------------------ -—

nenoriai juos parduoda, nes 
mano, kad baravykai bus 
irangesni, nes šiemet mažai 
jie dygo.

ĮVEDA KAIMUOSE NAIftŲ V 

Ntrfti&AOTĄ •!

' tedKIšKfe. — •Šiomis 
ienomis apskrities virsi-- 

niiįkas išsiimtinėjo valsčių 
viršaičiams Surašyti kiek y-) 
ra kaimuose gyvenamųjų? 
namų. Norima padaryti; 
miestų ir miestelių paVyž^ 
dzin namų numeracijų irį 
kaimuose. . " ’ :

darbai dar ir dabar tebesi
tęsia. Mat, kaimas didelis,, 
daug ūkininkų, kurie nela^. 
bai nori skirstytis į vienkie- 
mins ir dažhai griaunaAtei
tininkų palėktus projek
tus. * -

Manoma, kad 'skirstymo 
vienkiemiais darbai užsitęs 
dar kelerius mdtus.

KURIAMA NkuJA pXR?Al?ilA

juos užsivelka ir drebėda
mas palieka savo butą. Žie
ma. Diena tik ką aušta; 
smulkus lietus krenta ant 
slidaus tratūaro. Tanisu iri 
šalta. Darbininkas galvo
ja apie vargingų dieną, ku- 
ri prasideda, ir apie tuos 
rūpesčius, kurie pi*ieš jį sto 
vi. Praeitis buvo liūdna, 
dabartis pasigailėjimo Ver
tą, ateitis pavojinga,—vi
sa tai pereina per jo galvą 
ir jis toliau keliauja nulei
dęs akis, be drąsos ir nusi- 
teikimoi Gatvėje stovi 
smuldč. Ji yra jo prieglau
da. . Jis įeina.. Užsisako 
butelį degtines ir bematant 
jį. išgeria. \ Dabar staiga - 
vislias kitaip atrodo. Šili
mos pajutimas, nusiteiki- -j p]en| p į Balbiei'iškį. Tame 
mas ir ątsigąyusioji jėga 
užima vietą tik kų jausto 
nemalonumo, klintys tru
putį yra blaivios, tačiau ne
ramios, juodos mintys pra- 
[nyksta. Valandėlę darbi-, 
ninkaš pasiguodęs pasiima 
įrankius ir skuba į dirbtu
vę?’
NeiĮuostabu, kad tokio dar-* 

bininjio. siniteles pamėgimas 
ja*a nebepergalimas, nes 
tampa nebenugalimu įpror 
,čiu. Tik ką patekęs į mie-: 
stą žmogus neturi nei drau
gų, nei pažįstamų. .Išėjus 
į gatvę,, jam \ matyti, kaip 
visi skuba, visur, trenksmas 
ir. bildesys. -Rodos, nėra.ne 
vieno žmogaus, kuris jį už
jaustų, patarimų duotų ir 
draugiškai su jūo- pasikal*. 
betų-. Tiktai vieną vieta 
jam gerai .ytą žinomai kur 
lengvai galima rasti drau
gų ir patarėjų. Tai smuk
le, vienbutis, restoranas. ' 
štai čia užsuka, naujasis- 
miesto gyventojas. Antra 
kartą jani prireiks draugo, 
.jis ve! čia užeis.; Taip pa
lengva jis taps uoliu ręsto-, 
rano, viešbučio- ir smuklės 
•lankytojų, nors bus pradė
jęs ir ne dėl . nikolio. . ‘ •

Iš. to aiškėja, kaip labai 
svarbi yra darbininkų vie? 
šoji globa,. norint juos ap
saugoti ir atpratinti nuo ai? 
kolio. , ‘ . ^. ■

• (iŠ “Sargybos”)" ’

Į Gerb. IteboAų Dėmesiui

KALNĖNAį Kauno aps. 
— Kahiėnu ir UžAšatei a- 
pylinkūs gyventojai laTtei 
susirūpino įkūrimu Vžųšą-, 
finose sąvo^jaraįAjosr/Že-' 
mes sklypas bažnyčiai jau 
gautas. Pamaldos, laikinai, 
bus laikomės pradžios mo-' 
kykloj.. Vyskupui įteiktas1 
prašymas* paskirti kunigų.

ATKASĖ KR'&vA KAUKOLIŲ

PRIENAI, Marijampolės 
aps. — Besiskirstanti Vien
kiemiais, Prienų, alaus b'ra-.. 
vorui "“Goldberg” teko gra
žus, aifkštas kalnelis. prie

į‘ 
kalnely,; rife kurio matosi 

platus vaizdas į Birštonu ir 
Nemuno kilpas, bravoro sa
vininkas p; šakovas suma
nė pastatyti namus pramo
goms ir užvažiuojantiems 
svečiams priimti. Pradėjus 
kalnelį lyginti, atkasta di
deles . i krūvos kaukolių ir 
kaulų, tarp kurių rasta gin
klų ir pinigų^ Darbas, kol 
kas',.nutrauktas.; kalnų lan
ko būriai žmonių.

J-EŽNA s •'.

AUDRA SU PERKŪNIJA

GEROS KAINOS BARA- 
. VYRAMS

BUTRIMONYS, Alytaus 
aps.'—-.Rugsėjo 18 d. nak
tį čia. siautėnepaprastai 
smarki audra su perkūnija. 
Žaibas įtrenkė į Sviliniškių 
kaimo gyventojos Nastara- 
vičienės Teresės gyvenamų 
namų, kuris bematant sude-. 
gū. . Mažiūnų kaime perkū
nija. nudegino J; Leščihskįo 
kluonų su nekultais javais,' 
Be to, žaibas .pritrenkė ir 
patį. Leščinskų, . tačiau po 
kiek laiko jis atsigaivino. 
Nuostolių padaryta apie aš
tuonis tūkstftnčius. .litų.

LABANORAS, - .Utenas 
aps. — Apylinkes pirkliai 
Uoliai supirkinėja baravy
kus ir kilogramui moka 4— 
4.25 . It, . Tariau ūkininkai

Turime gražių Ųždušinei Dienai Konvertų ir La- .
' pelių su lietuviškais parašais- Kainos labai priei-

. narnos. ■ Su lapeliais ir persiuntimu tik.: . ‘ •

’ Už 300 .......'.A-... $2.75 ■■■
••* . Už 500 ...J$3;50

Už looo $4.50. ■ • • .
Už 1500. $6,25 ' •
Už 2000 $8.00 ; .

. T ' Malonėkite siusti užsakymus,.■ ■■ 
į.r •

“DARBININKAS” ’ "

South Boston, Mass.. |

^^tnccro^iirttes^

. Rugsėjo 25 d. š. m. Lietu-; 
voje buvo, iškilmingai mini-, 
iria D. L. K. ^Kęstučio 550 
teetų mirties paminė j imas. 
Kaip visur taip ir JęZnas 
(Ąrtąūs aps.) iškilmingai' 
paminėjų ' savo tautos did
vyrio mirtį.

Prieš sumų, 11. valandą, 
visos organizacijos - draugi
jos organizuotai su savo vė
liavomis susirinko į bažny: 
čių, būtent: Pavasariniiikii 
kuopa, Moterų kat. draugi
ja, 'Šauliai uniformuoti,' 
jaunalietuvių būrelis (tam. 
tininkų) ir mokyklų vaikai. 
Šurnų laikė kun. J/Zabulio- 
nis ir po sumos pasakė pa- 
niokslą. Pamoksiininkas pa
žymėjo, kad nors Kęstutis 
nebuvo katalikas/ bet buvo 
tikintis ir gyveno kaip tik
ras, krikščionis ir jis išattk- 

‘ Įėjo savo sūnų Vytautų 
krikščioniškai, kuris dar 
jaunas būdamas priėmė ka- 
talįkų tikėjimą, ir kad Kęs
tutis valdė Lietuvą teisingai 
ir sąžiningai .kaij) tikras val- 
•dovas. Jam valdant, jo .visi 
.piliečiai jautėsi tikrais pi
liečiais, nes visi buvo lygiai 
traktuojami; nebuvo perse
kiojimų, neapykantoj visi 
buvo lygus. Jis pareiškė, 
kad jei' dabar Kęstutis atei
tų į pasaulį ir pamatytų ša- 

. vo ainius kaipAjie gyvena, 
, valdo įr vieni Ritus perse- 

. kioja, tai iš išgąsčio vėl ini-r- 
' tų. • ■ / . - .v ■ ’7‘; ■

Po pamokslui viršminėtos 
draugijos su vėliavomis, ri
kiuotai procesijoje su kum 
J; Zabųlionių priešaky, Pa
vasarininkų orkestrai •’ grie
žiant ii* giedant Dievas mū
sų. gelbėtojas, ėjo į kapus 
pasimelsti už kritusius sava
norius dėl tėvynės ‘ laisvės.

Prie savanorių kapų kun. 
J. Zabulionis pasakė atitin- 
kainų pamokslą. Po pamok
slui buvo biedaiua “Libera” 
ir pasimelsta . už ki-itusiųs- 
mirusiųs savanorius. Paskui 
pagiedota Viešpaties Ange
las. Ant žūvusių paminklo 
Alotėrų. dra ugi jauždėjo Vai
nikų. ■ •' A

Sugrįžus nuo kapinių bu
vo mišparai. Po mišparų To
peliui laiidamus įr palaimi
nimas Šv. Sakramentu. . •

.- •. Ęx-Aineidkieiis.

AN^RAB.bdDIO ! is įvest.
0....’fei. ’ S*

. Spalių 6 d. pyko, šio sezo
no antras šy. Alfonso par. 
chtfro . radio konecrtas. Po 
Tautos himno visas choras 
sudainavo • Jzulviškų “6ių 
merelį ”, Seko tuomet šešių 
balsų daina, “Lietuva, bran- 
_gUsaletū’L-. keliančios, piure- 
lės dalyvavo: ’Ona ir Marija 
RAdzevičiūtės, Darata Mar- 
tilte ityte; M :a Keidošių* 
tė, Ona ir M . Oesniūtes. 
Šių šešerių bi ‘ labui gra- 
ž.iai susiderino, ir daina pin
kliu pavyko. ...

Juozo Venekaičio orkest
rus tuomet pagriežė du smar 
kilis lietuviškus š<uuus. Po 
to choras atliko “Motuš, 

;•motulę’-’ ir liaudies dainų 
“Trys, sesutės’7 Baigė pro
gramų su ‘^Lietuvišku nter-

■ šu’’, .kurį.Venckatci() inuz.i- 
’ kai’ atliko.

• Iš viso galima sakyti,, jog 
choras po.meto daugiau pa-

■ tyrimo' per ra d. ' ryja dau-. 
7gi.au rimtumo . 'prisilei- 
. Ilžia prie tokių klaidų, kurie

y.ereituis metais buvo paste- 
)imi. Pagirtinas irgi įprotis 
.eisti Įdek galint daugiau 
choro narių, p. •liais žit 
mažomis grupėmis’ w radio 
dainuoti. Tokių būdu- jie 
įgyja daugiau savistovumo, 
ir iš to išeis. chorui naųdon. 
Gaila tik, kad kuomet visi 
girdimi balsai - moteriški. 
Vyrų kaip ir nėra. Tai dėl-1 
to,, kad maža vyrų priklau
so.; chorui, sulyginant su 
merginoniis, * Pageidaujama.; 
kad daugiau vyrų prisirašy
tų,' nes tokiu būdu bendras 
choro vaizdas išeis lygesnis.

KĖTURIASŲEŠIMTiS 
, BALTIMORĖJE. .
Kas motas Šv. Alfonso 

bažnyčioje laikoma šie atlai
dai tivčią spali j sekmadie^ 
nį, ki ■ 1 . Su ’

\»-mja patiks*
;■ t . ' ’ka: , Ą’miau b . j
Vo kviečiami įvairūs kunigai Į 
po viena pamokslų pasakyti, ! . 
šiemet išrinktas vienas vi- Į 
sus atlikti. Kunigas Baka- j- 
nas, Worc.esterio lietuvių • j '. 
parapi jos vikaras,. Čia par- Į 
traukiamas atlaidų pamoks- . Į, 
liniuku. . - . .;

Kiin.; Bakaiias baltrinorie- i 
čiams nebe svetima^. Jis tik ’ 
prieš du nietų baigė Roland 

, Parke &v. Marijos Semina- J 
riją, .metus anksčiau mūsų 
kun. Giedros. Jo mokslo 
metuose jis gana dažnai at- 
si’ 'kydavo ir pas mus. .

' Tikime,. kad- šis jam. m- ' 
nigas per r iv<; dvejus. įimtus 
kunigavimo y gerai prasi- j. 
lavinęs pamoksluose/ . ■ • . i 

■ . KošELi-EVGs'
V AK Al 

Sekmadienio a
. siau .astuonių, spai 

nų, įvyks pirmas 
ehyi'o rengimas. Panašų, va- ■ 
karulį turėjome ir p.raejū- • 
siais metais, kuris visiems., 
atsilankiusiems labai patiko. 
Linkime, kad ir šis “juokų, 
dainų, šokių ir kitų įvairu-? . 
m.ų” vakarėlis panašiai išei- «. 
tų.’ ' ;

ę>- pu-
10. die

nių hiėtų

žynys*

Telefonas; Ėlaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
. Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PAG A STREET, . 
^LTIMORE, MD.

“DARBININKO” SKAITY
TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas ’’ jau priima 1932 1 
m. Lietuvos Paskolos. Bonų, ku
ponus už pi. umeratas ir kny
gas už pilną, ją vertę. Nukirpę . 
1932 m. kuponų siųskite ..

‘.‘DARBININKO” ADM.,
366 W. Broadway, ’ ’
3outl n, Mass.

WESTFIELD, MA^S.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

vyks . sekmadieni,, spalių 16 die
ną, tuoj po-sumos, j§v. Kazimiero 
parapijos saloje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

• Valdyba

366 Broadway,

& ‘ ^eęiįįuiĮek vahdens ir niut 
l(h Ta tauta k
h'Urisunaudoja daugiau, 
muilo.

C. BROO. *, N. Y.
Spalių 16 d., , po sumos į*- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai.. Tąigi kviečiame visus narim 
atsilankyti Į šį susirinkimu ir už
simokėti mėiiesmefl. Atsiveskite h 
savo draugus prirašyti.

7Valdyta
i ■ . ■ ' ■. • * ' •

NEW BRITAI CONN. :
LDS. 36 kp. susiriulęimhė įvyks 

sekiumlivių, špalią Ū’ <L 1932 nu. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateiti; 
visi nariai ir bent po vienį naują 
natĮ atsivestų prirašyti prie fnflsų 
brangios organizacijoa. •

AiŽOLMASS.

LDS. 4 kp. ’s susirinki 
. „ , . ’•» tuoj po|nuis Įvyks .spalių

mišparų, šv. Pranciškaus parapi* 
jos sal?j. Kviečiami visi nariai at- 
silankyti ir uŽsimokčti mėnemnM--. 
mokestis. Taipgi atsiveskite aavi 
draugus ir drauges prirašyti pils 
šios kilnios organizacijos..

Kviečia Valdybą

/ BROOKLYN, N. 1.
•- LDŠ. 12 kp. mėnesinis susįribki-

rims Įvykš spaliu 16 d,, 6:30 v. 
kare, Karalienės Angelų parapijoj 
svetainėj, kampas Roblmg ir So. 
4lh rnitvių. . • ;'

'i malonėkite visi b nkti 
ir tu įmokėti duokles ku itk 
skolingi. N - oą .‘rėkite if ajų 
narių atsivcšt. n išyti prie rnūsti 
brangios. organi„uvijos»’

Kviečia Valdyba

PROVIDEN \ I,

LDS. 11 kp. mėni įsirinki- 
imas Įvyks HoknuiiUt . ,. -alių 16, 
tuoj po sumos, bažnyu . .avėtai- .. « 
nėj. Svarbu, kad visi Šiame surik j 
rinkime dalyvautų ir užsimokėti į
duokles. Parodykime gražų pavy*» Į
di kitiems. ’ į

• •• i
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F$npiųs if WMhmgtono sukak- 
' Ųryių paminėjimas praėjo

X ’ iiūtilmingai.

Sektnadiepį, spalią 9 d. 
iętiivįų draūgijos, klebonui 
J. Vembrei vadovaujant, 
|įaŽiąi paminėjo Vilniaus 
išgrobimo ir-George Wash- 
hgtpn sukaktuves,

Trečią valandą po pietą, 
svetainėje, progra- 

tnį pradėjo pirm. Justas 
trumpa prakalbėk j pa- 

įftkįndąmas tikslą. Para- 
pijoį chorai, varg. E. Šia- 
bęliuį vadovaujant, sūdai- 
ąi'YO Amerikos himną. Be 

tąs pats choras ir maža
is choras sudainavo keletą 
įainelią prakalbą tarpuose, 
J. E. gubernatorius Joseph 
ply pasakė gražią kalbą a- 
įib Spalią 9 d. ir Washing-

• ausini susirinkę lietu- 
.. J. E. gubernatoriui pa- 
J .- >jo už kal)bą . atsistoji-

‘ t aplodismentais.;. į 
ęisėjas F. Burke savo 
' oje nupasakojo apie

v. . hingtoną kaipo vadą įr 
di. omatą/ ' ’' ’

. ; ?tto majoras' R, H. Cn- ’

. ♦ .

Ely ir Westfieldb , miesto 
majoro p. Raymond Cowing, 
energingai protestuo j a m e 
prieš tokį Lietuvos valdžios 
nekultūringą darbą ir griež
tai reikalaujame Lietuvos 
Katalikų, Universiteto greį~ 
tešnio atidarymo.
; L. K. Universiteto Vado
vybei, jos rektoriui Jo, Eksc.; 
vyskupui Mečislovui Rei
niui katalikiškai visuomenei, 
reiškiame širdin g i a u s i ą 
užuojautą, raginame nenu
leisti ranką ir nugalėti visas 
kliūtis, kurios sulaiko kata
likiškąją tautą įsisteigti Ka
talikiškąją Aukšt. Mokyklą, 
O mes šventai pasižadame 
moraliai ir materialiai rem
ti. Šios rezoliucijos kopiją 
reikalaujame nusiąstį p. A. 
Smetonai, L, Prezidentui, 
Lietuvos atstovui Washing- 
tone p. Balučiui, Švietimo

• Ministeriūi p. Šakenįui, Lie
tuvos Episkopatui ir įgalio
tame pasirašyti ■— .

Km n, .Ą X Vembre, J. Ža
la f V. Minkelis, ife. Šlape
lis :ir Art. K. Macaitis..

pasirinkusį šį gražų ir-prą- 
rihią keliąį vedantį į “Die
vui. ir Tėvynei” tarnavimo 
darbą*

Rugsėjo 15 d. apkrikšty
ta Vlado ir Natalijos Ver- 
telkaįtes Atkočaičią dukre
lė vardu Marytė; krikšto 
tėveliais buvo Antanas AL 
kočaitis ir Anele Atkočai* 
tyte šauni choristė, kuri

yra bene 3-čio kūdikio kri
kšto motinėlė.

ŽODIS SILPNIEMS .
Vieniu specialistas gydytojas kele- . 

tų metų atgal išrado kombinacijų su
darytų Iš tonikų ir Jam gydymas sė*' • 
kės! su tuo tonikų, ši šičakripcija 
vėliaus buvo slurtėlanm paštu tūtos* : 
taiiČlamSf kurie sužinojo apie ši Išra
dimų ir apie jo stebėtinas pasekmes, 
ir kasdle pareikalavimas ant jo di
dėjo, Ant galo Jis buvo duotas vais
tininkui dėl platinimo, Tonikas, ku
ris turi tų spėriai? ypatybe atgaivi
no Ir sugrųžlno normales jėgas tuks* . 
tankiams, vadinasi NUGA-TONE.

.Tusų vaistininkas .parduos Jums su 
pilna garantija mėneplnj'. treatmentų 
už $1 00. Nusipirkite jį šiandie,. ir 
pastebėkite rezultatus rytoj,

sVictor Radio
Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 

I Stebėtinai Pigiai. 
I Šutaupint Pinigų !

Proga Jums

-1. ^Ovviiig, Westlieldo miesto.; majoras^ spaliu 9 d., lietuviu mass-nutinge pasakė turiningą kalbą.

Spalių 9 d. Rezoliucijos
■ --------- -------;----- » ; . I \ a : į •

VILNIAUS VADAVIMO darbą ir griežtai reikalauja  ̂Į inasonėriškos Lietuvos val- 
: ',; me/kad Lietuvos vMstybės j džios, .priešakyj p. A, Sme- 

Męs Westfieldo kolonijos ' trečdalis, Vilnius, Lietuvos . tona ir švietimo /ministeriu
lietuviai, sykiu sū North-! amžinoji sostinė, ir Lietuvos p. A. Šakeniu, neleisti ati- 

v v ~ j J prakilnios dvasios ‘ s ūną daryti minėtojo universiteto, 
iŠ' Worcester griežė; prade- . Spriiig f ie Ldo, krauju aplaistyta, kur ilsiasi.
dąilt ^•pgi’^nią, tarpuose ir Į pįtfšfieldo^Mass., Tariff.vil- kaulai 
užbaigus.

xA. įl Kneižys kalbėjo a- 
zpie Viliriaus reikšmę Lietu
vį! ir lenką groboniškus 
darbus.
‘'Klebonas kun. S. Vembrė 

givo patriotine kalba . ap- 
vhinikąvo visą programą ir 
susirinkusiems pasiūlė pro
testo rezoliucijas prieš Len-. 
kįj^ .Vilniaus klausimu ir 
ptieš dabartinės Lietuvoj 
vyriausybes režimą.

Vyrą choras sudainavo 
pąrą dainelių.
, Susirinkimas . užbaigtas 

'.Lietuvos himnu. ■ ‘
Žmonią buvo labai , daug 

vietinią ir iš apylinkės mie
štą. .Visi buvo patenkinti 
programą.

Programo antroji dalis 
buvo skirta jaunimui. Bet 

j jpimimo žaislai ir Navisko 
orkeštras sulaikė ir senes-

1 ni kasius.. Visi gražiai, lin- 
j ksminosi iki 1Q vai, vakaro.

Rengiant šį paminėjimą. 
Į lapai daug darbavosi Jus- 
j ta? Žala, A. K. Masaitis, V. 
j 'TS1. ir kiti. ' ‘ 
į . ‘ė Westfįeldo.lietu-’ 

ir ją vadui klebonui 
Į S. Vembrei už taip iš

kilmingai surengtą paminė- 
įirią. . Kąp.

■ ’ . ’ . L

/.* Washingtoną. Jis 
pi idžiaugė lietuviais kaipo 
gezais šios šalies piliečiais.

Tarpuose .kalbą pasakė 
eiles apię 'VVashingtoną jau- . 
nrolfai įr jąunuolės P. Jo
ną čis, A. ęlutkevčiūtė, A. 4 
Jonaitis, B. Atkočaitis. 1 

t . Prano Navisko orkestras aillpį-OI10j Easthamp t o n o,

fsi

garbingos ^Lietuvos 
le, Branbjv Cbuii. kolonijų'.praeities milžūnj -^ didžiųjų 
tėvynainiais, ■ apyaikščioda- ;
mi. Vilniaus; Gedulo dieną ir J 
mass-mitinge išklausę p. Al 
Ė, Kneižio ir kun. ’ S. .J, 
Vembrės įdomius ir paverg
to brolio vilniečio pilnus k 
skausmo . pranešimus, aky- 
vaizdoje <L E. Massachusėtts 
State gubernaforiaus p. Jo- 
seph Ely. ii* West fieldo mie
sto majoro p. Rayinonį Co- 
wing vienbalsiai ir griežtai 
protestuojamo prieš lenką 
valdžios smurtu ir veidmai
nyste Vilniaus užgrobimo

PERKAME BONUS7
.i Ąr turį Lietuvos ..Boną? 
Nės mes .perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal clie-. 
noš kursą. Tuojau praneš
kite, mums, kokį turit.Boną 
ir kiek yra prie jo kuponą. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigąis. 
Prie progos aplankykit 
mus. •• '■ ■■ •. ■ ’ ’

1 Mušą krautuvė atdara ir 
vakarais iki .9 valandai,, *. ■ ■ 

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam. pinigus—doleriais 
į Lietuvą. Lenld ją ir Latvi
ja- ’ . .

Musu krautuve, didele. 
Turime visokią drabužią ir 
ccv.erylęij. (shoęs). Laikom 
taipgi, plačią čeveryką 'vy
tam ir moterimi • • 
. Nuo dabar ant Čėveryką, 
sktybėlią, marškiniiį ir ka|- 
dru numušama 25 nuošimtį/

Malonėkit'mus hęnamiršf.
AMERICAN DRY GOODS 

.STORE

kunigaikščiu Vytauto, Gedi
mino ir Šv. Kazimiero^ sosti
nė kurį geografiniai, politi
niai ir juridiniai, sulyg Su- 
valką sutarties, greičiausia 
Aulygr teisybės, principo Lie
tuvai liūtą grąžinta. Tą sa7 
y o .šventą pageidavimą ir 
reikalavimą sykui siunčiame 
Lietuvos Prezidentui p. .An
tanui -.Smetonai, Lietuvos 
pasiuntiniui Washingtone p. 
B. Balučiui, Vilniui Vaduo
ti Sąjungai Kaune, ir U< S. 
A, Užsienią reikalą p. Mįhi- 
steriąi. Tuo tikslu steigia
me V. V. Sąjungos skyrią.

Rezoliucijos tekstą įgalio
jome pasirašyti — . . " ’ .

Ku n. N, J. jre m b justi- 
ną Žalą-, Vaclovą ’ Minkęli, 
Emilių Šlapelį ir. Ant.. Ma
caiti. • . ’

KATALIKŲ UNIVERSITETO 
ATIDARYMO

l. KAUNIETIS IR 
I. POTEUUNAS

laikome visokios rūšies 
■. -gėrimus*

x r w, Hartford, CoiU. . .. .
Tol. 6-0823 . . į .. MONTELLO. MASS,

matome griežtų., reikalų pa
reikšti, kas seka:

;• • “Kadangi. katalikiš k o j i 
Lietuva neturi dar. Aukšto
sios Katalikiškos mokyklos, 
kuri ruoštą. jai tinkamus va- 
dus, apsaugai nuo balševiz- 
mo ir masonerijos;

Kadangi Lietuvos Katali
kai turi pilnų .ir juridinę tei-. 
sę tokią įstaigą' įsisteigti ir 
ją savo lėšomis išlaikyti, nes 
tokią jiems., teisę laiduoja 
Lietuvos valstybes konstitu
cijos paragrafas 84;

Kadangi Aukštąją Moky
klą — Katalikių Universite
tą laiduoja Lietuvos Kon
kordatas su .Šv. Sostu 1 ir 
XIII 5 straipsniai, Katali
ku Bažnyčios Teisė Codes 
Juris Canon ici ‘ can. 1375, 
1379, specialus raštas Apaš
talu Sosto Šventos Semina-' 
rijądr Studijų Universitetą 
Kongregacijos iš birželio. 18 
d. 1931 in. No. 599/32 ir Lie
tuvos Episkopato- raštas iŠ 
rugsėjo 23 d. 1932 m. No.' 
2234-— įsteigiant oficialiai

. Kataliką Universitetą;
Kadangi ir Amerikos lie

tuviai katalikai, nepaisant 
laisvamąnią p a j u o k u i r 

. 'šmeižto, gana gausiai yra 

. parėmę Lietuvos Kataliką 
Universiteto ‘ reikalą (virš 
$60j0pb;00) ir’ daug kartą 
mūsą spaudoje buvo ragintą 
steigimo darbą kogreičiausia 
pradėti —- ■ p, / . . .

Todėl mes Viršminėtą ko
loniją lietuviai, aky vaizdo j e

678 No Main Street, .,

dc cacatacacaco

PUIKUS MODELIS

TIKRA NAUJENYBE

Į.

Į.. Eight Tube Superheterodyne
I Ooijisole.
| Nęw TypėRadiotrons.

1 I •

WESTFIELD, MĄSS.
Trejetas savaičių' atgal 

vietinis Šv. Kazimiero pa
rapijos choras turėjo mažą 

. pramogą bei išleistuves vie
no savo nario, chore giedo
jusio 6 metus,. Jono Jutke- 
vičiaus (151 Meaddw st.) į 
kolegiją. . Jaunikaijis buv.o 
labai stropus,, dievotas ir 
pavyzdingas; per; 5 metus 
buvo; choro pirmininku. 
Todėl “big John” pasirim 
ko nebet kokią kolegiją, 
oęt Šv. Karolio ( Baromiė- 
jaiiš, Baltimore, Md.‘, kaine 
pradės studijuoti filozofiją. 
iiį. rengtis dyasiškan luo- 
man — kuniguosna. Laike 
pramogos visi gražiai link-; 
sminosi, šoko, dainavę, o. 
mūsą Jonas storu bosu vis 
traukė lietuviškai “Sėjau 
rūtą, Sėjau mėtą”Kiek* 
vienas iš choristą pasakė 
po trumpą gražią . atsisvei
kinimo prakalbėlę, kurios 
kitus net prie ašarą priva
rė. Jonukui choras suteikė 
gražią dovaną, viena solis
čių aukojo $2.00, o N.N, net 
yišą geležinkelio bilietą -r-. 
iiuo WestfieĮdo .rkį Balti- 
morės užfundijo. Taigi, lai
mink Aukščiausia Joną,,

MODEL R-78
i BI-ACOUSTIC Superheterodyne.

i Cųusole. k ' . .. “B” Amplification. .
| New TypėRadiotrons. TwelveNewType Compensation.
j . Automatic Volume Contrbl. Automatic Tone Compensation.
| Tone Contriol. « Dual Automatic VolUme Control.
j Radiotrpns; 3RCA-58, Tone Eųualizer,
| 3 RG A-56,1RCA-247, ExtendedMūsical Range.
I 1 UX-28(h ' Tone Control. -
• Hpight, 38į indi.; width, 23 ImprOved Dynamic Spęaker.
i .' inch.; depth, Hf inch. Radiotrons: 5 RCA-56~ 
į 4RCA-58,2RCA-46,
s 1RCA-82. .
I Height,43”; widith, 28p’;
p- depth, 14’’.
i .• •' ’ ' *
| Didžiausią nuolaidų duodam už jūsų sena radio, nežiūrint jo 
s stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
L RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO.
I ■' * ‘ ; ' ■ •' “ • .lv

| Už mažą primokčjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra-
I .dio ir galėsite gėrėtis puikiais, radio programais.

RCĄ VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kainą ir '

jums sutanpyt; v . ..

Jeigu reikalaujat tikrai geru Rekordų, atsiminkite, kad pas 
mus jus rasite didžiausi pasirinkimą.
Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą ją vertės.

Geo. Masilonis

J AVA vxvxvxb amjujlu tunai Į$cii<a>w»uw»> nu ju ntuuc ju 

i gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrint. kiek mes galime 
| jums sutaupyti v . ..

£ 
į

|377 Broadway, So. Boston, Mas s. j

Mes,. Westfieldp kolonijos 
lietuviai, svkiu su Norih- 
aniptono^. Ęastliąinp t o n o, 
Hdlyoke, Spr i n g f i e 1 d o., 
Pittsfiėldo, •• Mąss., Tariff- 
ville, Granby, Conn. koloni
ją tėvynainiais, apvaikšęio- 
daniĮWilniaiis Gedulos dieną 
ir Įnasš-mitįnge išklausę p. 
A.-F. Kneižio ir kun. S. J; 
Vembrės- pakartotinai ,džiu-. 
ginančią žinią apie įsteigimą 
Tjb'tiįyoje’ Katalikiško Uni- . . . .. .

' . ersiteto, bet iš antros, pusės . Jo Ukse. Massachusetts Sta- lL 
i griežtą nusistatymą tautinės | te gubernatoriaus p. Josęph į I

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATĄ! 

‘Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MĄSS. 
Tel. Norvood 0330, .

Gyvenimo, vieta? 
32 ’Walnut Avė.

• Tėl. Norwood 1315-W .

1, CHARRON'S |
I PIANAI—RADIOfi j
j, aADDYTUVAI
i Aliejaus peČH Skalbiamo* I 
s maiinda . I
I 90TRUMBULL 8tinT I 
I WORU18T1R, MASB. j 
t . ' .Tel: 4-9480 |
|L«a<vofl niygoe—B« NuoUmttc!

YRĄ1 ANT KAMPO BR0ĄDWAYIR E ST S . PER 
BEVEIK 70 METŲ .

VALANDOJ: '
. Nuo, 9 ryto iki 3 po pietų. Suimtomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų,

Depozitų’ nuošimtis eina ntto trecio Trečiadienio kiekvieno 

mėnesio. Dividontai mokami trečią Trečiadienį..Balandžio1 ir 

Spalių meneshj. Siunčiame pinigus į užsienį ir iš rašo, m c 
Travellers Choques. > • . . , • •

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

A



Penktadienis, spalių 14, 1932 ; .
——^I.Į , 1^— I Į I ■. . I » I Ji ■-

PgRPI-RINK-Sa. t

VtETlNE8 ŽINIOS
takuose.' Ir vis kaš vakare-. 
liš ateina ndujų.

Tarp kitko misionierius 
pabrėžia .katalikų pareigą 
priklausy ti prie- katalikiškij- 
jų draugijų, skaityti katali
kišką spaudą ir remti ją.

Ši pirma misijų savaite 
baigsis sekmadieniu 7 vai. va
kare. . Apart užbaigimo pa
mokslu niisionieiius sakys 
pamokslus per mišias, 7:30, 
9:30 ir 11 vaL

Vyi-ų-vailcinų. misijų su- 
vaite prasidas špaIių T6" d./ 
7:30 vai. vakarė.

AfflKS ROOSEVELT KALBĖJO PER DR NAUJOS ANGLIJOS W-

MISIJUNIERIUS
Didžiai gerb. Tėvas Bruži- 

kas Jėžuita^ misionierius iš 
Lietuvos begalo pasekmingai 
laiko šią savaitę misijas: mo
terims ir merginoms-Šv. I e- 
tro lietuvių bažnyčiojęy So. 
Bostoių Mass. Misionierius 
begalo uolus išpažinčių klau
syti. Širdingai skelbia Die
vo žodį pamoksluose. Karš
tai kviečią visus į misijas, 
net lanko nerangiuosius *—

Už tat Dievas ir laimina 
Tėvo Jėzuito misijūs. Mote- 
rų-nierginų pliema tiek, kad 
nebetelpa; bažnyčion suoluo
se. Kemšasi į zakristijas, į 

: galeriją, j tarpdurius/ Stovi

SODALIETeS veikia

Besiartinant prezidento 
rinkimams, demokratij. ir 
respublikonų partijų vado
vybės dedfc visas pastangas 
laimėjimui užtiktintL

Kadangi Massaehusetts 
valstija demokratams- labai 
svarbi, tad pranešama,, jog 
į čia atsilankys kalbėti, pats 
demokratų kandidatas K D. 
Roosevelt. ( / . - , .

Boosevelt, .sakoma, atvyk
siąs į Bostoną spalių 31'(L

Po Roosevelto apsilanky
mo, į Bostoną atvyksiąs it 
Alfred .IC. Smitli, kur^ pasa
kys kalbas ųiž Roosevėlt 
gubeiai(atorių Ely.

APSIVEDĖ

ir

ADVOKATAI
I

{■plIipillllilHlilIllIlilillHilIliluidlIlIlIllIlttltlIlIlIlIfllIlltl  (3

i JUOZAS SŪNYSI
ADVOKATAS

Mūsų Sodalietės dalyvavo 
šiemet. su Vyčiais ir .cliuru 
plotinos Dienos programoje, 
vaidino veikalą.. Dabar jos 
hmidyk veikti su didžiulę ka^ 
talikių moterų draugija Lie
tuvos Dukterų. Jos išpildys 
moterų draugijos metinio 
pa,ręngi.nįo pro^Tamą, spelių 

■30 diena. /“
1414 Broadway, S. Boston, Mass.
| Tel, So. Boston 0948

' GYVENIMO
Tel. Pariovay 1864-W.

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias proyad. Daro ri- 
’ su^įegaMus-dnteaBiįętlĮp;

817 E St. (kampas Broadvray)
South Boston, Mass. ./- 

Telefonas: Šou Boston 2732 
. Namų; Talbot 2474 .

VYSKUPAS SPELLMAN 
PRADĖJO SAVO 

PAREIGAS

KAI, J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

** Darbininko ” Name 
(antros lubos, Room i)

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

Bostono Ofisas: /.
89 State Street, Room 63

* Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo f 33 Ėosemont Street, 

•Tel. Talbot 2S7Š Doręhester, Mass.

Tel. S. B. 0441. '

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3» ...

Gyvenimo vieta: 39 Green St, 
Hudson, Mass.

Tel; Hudson 622.

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja, kaip kas metą, spalių 12- 
toje, kalbėjo Šv. Rąžančių 
nuo 7 vai. ryto iki 7 v. yakT

Tokia narią pasišventimas 
džiugina kiekvieną Marijos 
tarną.

Toks kalbėjimas, kad ir 
per dieną iš tikiųjų niekam 
blogo nepadąro, tik daug ge
ro,', gero, |

Bendros nįaldos labai tim 
ka... i-

VOGIAM 20-TAM SEIMUI

DAKTARAI ■

P-lė Marijona Navickaitė, 
259 .. Silyer. St., SO. Boston, 
Mass. ir. L. Cai'danelli, 49 
Brooks Ąve^ Qųincė, Mass.,’ 
apsivedė Šv. Petro bažiiyčio- 

, j e, spaliu 12. d.,: 3 vai p; 'p. ‘

Bostono arkivyskupijos 
naū j agis yyskupas-pągelbi-

NUBAUDĖ GIRTUOKLIAU
JANTĮ POUCMDNĮ

tik ką .atvykęs iš Romos, ap
sigyveno šv. Jono’ Bemina- 
ri j oje./ ir pradėjo eiti savo 
naująsias pareigas.. : <

. Vyskupas, atvykęs į Ą* 
merifci, - buvo labai nuošir
džiai priimtas savo artimų
jų draugų ir bažnyčios at
stovų. Porą dienų, jis prabū
vu pas savo tėvus, kurie gy
veną V/hitman, Mass.

. Policijoj j v i r | i n.i;n k a s 
smarkiai nubaudė patrolma- 
na Eugene M. Danehy, pri
klausantį Mattapan. polici
jos stočiai. Jis rastas kaltu 
girtuokliavime ir suspen
duotas’ 60. dienų. Kai jis 
grįš įi darbą; jam’ dar. reikės 
atlikti 210 ‘ islandų arešto.

BAUDŽIA Už NETEISIN
GA BALSAVIMA

.Šukiai, sergąsPomanienc..

Šiomis dienomis sunkiai 
susirgo p: Ronumiėnė,. Jono 
Romano motina ir nuvežta i 
Nexv Engiami Deaconess li
goninę. Linkime pasveikti.

Boxbury teisinas. nubaudė 
Auna • McKinnon, 28 metų 
trims menesiams kalėjimo 
už bandymą neteisingai bal
suoti. praėjusiuose pirmuo
se balsavimuose..

Ji norėjo balsuoti, pasisa
kius svetimą pavardę. Ma
tyti, ji bandė.. balsuoti du 
kartu. Nuteistoji teismo- 
nuosprendžiu ‘ nepatenkinta; 
ir skundžiasi į aukštesnį tei
stiną., • “ *. •

PRALL BROLIAI
PENTORIAUR DEKORATORIAI S
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI • 

Į . PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ‘ 
[ 46 ARMANDINE ST., :/ DORCHESTER, MASS. j
!• . ‘ . Tel.. Talbot .0354 ; ’ • • j

t . ’366 Broadway, I
| South Boston, Mass Į

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. HALSU
; Advokatą i

Edwar iR. Coplen.
Albert Ądplsoii 
Bcnjamin Chesky .

OFISO VEDĖJAS. . .
Jonas J. Romanas

18 Temont St„ Boston, Mass.
310 Kimb&ll Buildihg 

Telefonas: Capitol 9880
Ofiso v a 1 a n clo s

9 yal. iki 5 vftl

■s-ii.i,.*- , įg.,ggr..r.u,
Tel.. So. Boaton 0628 u

LIETUVIS ;DANTI8TA1

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/Iio ValaMdoe:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 VAI. vakare. Ofi- 
*aa uždaryta* nųbatop vakarai* k 
nedSldlėnlals, taipgi Mredomia nu* 

12-tos dienų uždaryta*.
Taipgi nuiįnu ir X-ray

Lietuvis Dantistas

(GĄLIJ^UŠKaS) 
414 Broadwjy, So. Boston

Tel. fikx ftįtoU 2300\ ;

Ofisą* atdaras nuo 10 Iki 12 va£ 1 
ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po. pietli 
nuo 6. iki. P vakare. Svent* dieną 

’ pagal susltarbnt

Tel. So. Ęįostdn £660 t

Lietuvis JJantistas - 1

A. L. KAPOČIUS
251Broad^ay,’ Ša, Boston 

. ■.• Gi. • . .
Ofiso valandas nuo 0 Iki .12, nuo 
1:30—6 fr nuo' 6:3P—9 vakare.
SeredjMnis uuo P-r-12 vai, dienų. 
Su bato mis nuo. 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną . 

; (pagal sutartį)

Tel/Porter 3789

Lietuvis Gydytojai 
Oflto Valandai 2—4 Ir T—O 

278 Hąrvard Street, 
kamp. Inmah arti Central. Sq, 

Cimbridge, Mus.

'Brangūs Vyčiai! Nfegaliu 1 
užmimti ir jaučiuos didžiai 
skolingas už suteiktą man 
tokią dovaną ir garbę, ko
kios niekados nesitikę jau
tai aukso medalis.

Visa mano darbuotė , ne
tik Vyčiams, bet, abelnai, 
organizacijų dirvoje buvo 
kaipo atlyginimas už apsi
leidimą bei padarytas klai
das jaunose dienose, bemaž 
per 4 metus klaidžiojant 
neaiškiais takais, prisiglau- 
dus prie svetimų tautų. Tai 
buvo židinys gyvenimo, ku
rį galėjau panaudoti sau ir 
tautai bei išeivijai. Nors 
tai ne per ilgi mėtai, kaip 
minėjau, nuėjo veltui, bet 
dėl tos* klaidos dejuoju ir 
šiose senose dienose. Todėl 
visa mano darbuotė ir buvo 
paskirtą organizuoti įauui- 
mą, nes tik’ panašių būdu 

; galima sulaikyti jauni m ą 
i nuo laisvų ir klaidingų pa*

IŠVYKO IDOCHESTER

’ • ' ; ~ K ■ •

Pei‘ daugęll metų Įgyvendintas bučerues Ir gro»ęrne* blinis, geroj vietoj, 
tirštai •apgyventoj lietuviais Ir svetlmtauėlftis, arti šv. Petro lietuvių baž
nyčios, vist uioKlerniSki jt>xlsymjil, elektriką, elektrinis Šaldytuvas, Šiltas Ir•—< 
Saitas vanduo. * Namas vienos šeimynos su dviem krautuvėm, Biznio etato* * 
virš .$100 J savaitę, rendamls gaunu $390 i metus( Reikia Įmokėti tik $3O0&. ‘ 
Kaina dėl greito pardavimo numažinta iki $8,500. Norintiems Įsigyt! gerų 
bizni ir pigiai dabar šl: yru geriiiūsta proga, nes užtikrintus gerus pragyve
nimas ir lielnlngaš, saugus' Investmentas. Tuojaus kreipkitės pas r

A. J/KUPSTIS
332 West Broadvvny, So. Boston, Maus.

Tel. South Boeton 1662 JL

Spalių 12 d., tuojau po stei
giamojo studentų seimo išvy
ko į Ęochesferį kartu su to- 
cliestėriečikis J. B. Laučka, 
L. D. S. sekretorius.

ŠUNIMI SUSIRGO
Spalių 1 2d. vakare staiga 

susirgo1 Liudvikas Pakali s, 
gyv.. 126 O St., ir nuvežtas 
ligoninėn.

j ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į

I, Tel. South Boston. 2712 i 

I ttl ilUOžIlK i 
Į ŠEYMUUR 1 
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
Į . ' CHIRURGAS Į
j " • . XHąy ■ | 
j . . 496 E. Broądway, |
f South Boston, Mass. j

Į JUOZAS M. mus
I LAIKRODININKAS

| Parduodu .Įvairiausios . rūšies 
Į auksinius ir sidabrinius daik- 
I tus. Taipgi ir pataisau.
| 366 W. Broadway
Į SO. BOSTON, MASS;

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ĮJETUVOS DUKTERŲ DRJOSį 4V.JONO EV. BL. PAAALPINĖE 
DR-JOS VALDYBA

Birniinlnkas — M. žloba
86 Mt Ida ^.d., Dorcheeter, Mętn.
* "Telephone Ceiutnbla 54IP 

Vlce-Plrmlnlnkas —• J. Petrauakas
24 Tlipinas Park, So. Boston, Maa* 

Prot RaStinlnkas — J..~ Glinėęlcte .
5 Thomas-.Rark, 00. Boston, Mao* 

*Fln. Raitininko* — M. Seiki*
. . 256 K. N1 n tti St., So. Hoiton. Moaa 
iždininkus — A, NniidžitlūM

885 E. Broiidwny, So, Boiton. Mm* 
MartMka — X Zalkl* . .

7 Wlnfleld Bt, Su. Boston, Mbm, : 
Draugija laiko susklnkinilte ka* 

nedeidleni kiekvieno mėnesio, 2 yol 
po pietų, Parapijos fialfij, 492..EL 7th 
St, So. Bvdton, Mm*.

Profesionalai, bhnlertal, pramonių 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,’’ tik 
nU verti skaitytojų paramos./ 

Visi garsinki tęs ''Darbininke.”

i A. J. WE$T, M. D. Į
| LIETUVIS j 
r . . • •
iGYDYTOJAS ir CHIRURGASj.
| V a la n d o.s: |
|Nuo 2 iki 4 d., nuo. 7 iki .8 vak.| 
Į . 478 Gallivan Boulevard | 
j . DORCHESTER, MASS, | 

Į .. Telefonas Talbot 0847 |

po globų motinos m. | 
^irminlukS — Evai MarksieliC,

625 E.81U St, So. Boston^ Mas*. 
Viee-pirmlninkū— Ono SiiiUrieiiO,

443 E. 71 h St, Soi.- Boston, Mas*.
Tek So. Boston 8422-R. .

Prot. llaSt BronS Ciunienė,
29 Gould. St, We»t Roxbury, Mass,
Tel. X»arkway 18«4-W \ , .

Fln. KaM. —• Marjona Markonlut*
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0358AV. • 
lidiblrikfi Oua Staniui lutė

106 Weat 6th St, So. Boston, Mas*. 
Tyatkdare —- Ona MizglrdienB »

1612 Oolumbla Rtl, So. Boston, Mm*, 
Kaso* Globėja — E. JaiipSonlenfi

1426 Columbia RcL, So. Boston, Mas* 
Draugija Mvo stisirlnkiinua laiko ka* 

antrą ntnrntnką. kiekvieno 'mėnesio, 
7:80-vai. vakare, pobažnytlnftj *ye- 
tįinaj,/, .

ViMis drau£l$o« reikalai* kreipkite 
j pu protokolų, raitininku. ; j.

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

. dilel. pagydymo vlfoklp 
i kraujo, nervij Ir chronll- 

■V J kų ligų4 Kuria, kenčiate 
nuo reumatiimo, įkandu-- 

voCifl, aųtlnimų arba 
; V^tSmitelp kokių kūno Ilgų, tu-, 
! \Y<ri rftumit krtlptla tuojau*. 
r Atminkit, pailtalravima*, 
patarimai dykai visų 81 menes!* 
OriUrAftąriaa. 

ralando*: Antradieniai*, ketvirta 
dieniai* Ir leAtadienlate 1O—rt- 
•te, 3—6, .7—8 šraioara; 'eekaiaMUe- 
niala 10—12 tiktai. •

Spalių 16 d., Šv. Jurgio paV* 
rapijos svetainėje, St.. Ja^'/r į 
mes Ąve., Norvvood^ Mašsr- ;
Posėdį* prasidės 1 v. p. f

Kun. P. M. Juras, ' 
Dvasios Vadas, •

J)J. Averka> 
Pii’miniiil<as,

O Valentulicvuiūtč, 
Raštininkė. .

žiūrų,’ kurios vėliau įtrau- ' 
kia nelaimėn. /

Visa mano darbuote pir- 
miaus Susivienijimui ir pa- 
Šalpinėm draugijoms, Fe
deracijai ir Blaivybei, o vė
liaus Vyčiams, nian nuoląt 
atrodė per maža. Norėjau 
daugiau ir daugiau. Ro« 
dos, tai prievolę kiekvieno. 
Dirbau, garbes nei kokios 
dovanėlės nesitil<ėdamas nei 
jos laukdamas. .

. Prisipažinsiu, jog mano 
gyvenime medalis, jau ne 
pirmas,. 1896. • m. gavaii 
medalį už 100 mylių , lenk
tynes dviračiu. 1897 m. ga
vau1 antrą medalį už tolimą 
kelionę, trečią ir tiž 100 
mylių. Tais laikais dvira
čiai buvo. stambus. sportas, 
bet. tais medaliais nesidi-, 
džiavau ir nėnešibjau. Dr. 
Basanavičiui būnant Ame
rikojė, atidaviau sudėti 
Vilniuje, tame • Tautos na
me, kuriame jis darbavosi, 
kaipo lietuvio afsižyniėji- 
mus. .
. Šį gi medalį, kurį sutei
kėt, įvertinu labai, kadan
gi tai nuo organizacijos, ku
rią iš visų geriausia mylė
jau ir myliu. . Dėl jo ap- 

t saugos, pirma proga pasįe- 
• kęs. Thompson, Coim., pra- 

1 žysiu Mūrijomj jiarn patal
pos, nes mano. dienos jau 
trumpos. '

Vyčiai, tai nepaprastas 
užvardinimas,, nepaprasti 
jaunuoliai ir jaunuolės.. Tai 

i vienatinė organizacija, kuri 
gabiai moka pagerbti Vyčių 
dirvos kiėkvieną artoją. -.

Dėkoti nemoku j; todėl 
maldauju: lai Dangaus ga- 
lybią*z5p^izdą siunčia 
jums malones ir prigelbsti 
jūsų darbuot-ei Tautai ir 
Bažnyčiai. .Kiek jėgų tu
rėsiu,.' dirbsiu, nės jos. jau 
senai paskirtos Vyčiams* 
Gelmėje širdies Tr viešai 
Vyčiai bus . mano, obalsis, 
atskirs mane nuo Jūsij tik 
mirties dalgis. ’

. • .V. J. Norkūnas.

i

MUZIKOS MOKYKLA
Lietuviai! Kurie norite pamo

kanti savo berniukus ar mergai
tes muzikos, pradekite leisti da
bar. Mokinu savo studijoj, taip
gi einu ir į nahius. Namie esu' 
yalyarais ir sekmadieniais. Tele
fonas South Bosfon Į9$3^J. , 
VALENT. PALTANAVlčIOTfi

912 Ėast Broadway, 
South Boston, Mass.

L VYČIŲ N. A. APSKRI
ČIO KUOPOMS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes. atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom. su- 
lankstytus . fėnders ir bodies ir 
.apipentyuam. aTisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

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

Tel. So’ Boston 2351-R
STEVE JAKELIUNAS, Sav., bu
vęs Broadivay Garąge vedėjas.

MUZIKUS MOKYKLA
.Mokytoja ir AkompanistČ

• Pabaigus Paelton Pianoforte 
Solįool

M. TREINAVičIUTfi, 
444 East Sixth Streęt, 

SOUTH BOSTON, MASS.

> H

Tas, kas, būdamas jaunas, netu- «« " 
r0jo aukštų idealų, iš tikrųjų nSra 
buvęs jaunas—Prof.' St/Saikaus-',/ 
kil. •

L. Vyčių N. A, apskričio 
pusmetinis suvažiavimas į- 
vyksta 1932 metų Oetober-

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

optometdistas
įįSSSįį"^. I^gsainlnuoju akis 

priskiriu akinius 
kreivas akis atitle- 

. einu Ir amblljonli 
koše (aklose) akyse sugretinu ffvi* 
sų tinkamu laiku. . .

J. L, PAŽAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

AGENTAI

i

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS - •

1253 Broadwa,y, S. Boston, Mass Į
Tol.. So. Boston 2613 |* i

,A

C. J. WEISUL
AGENTŪRA ’ ;

LAIVAKORTĖS * >
• į .ir iš Lietuvos patogiau

siais keliais, greičiausiais 
laivais. -
Sutvarkome ..visus doku
mentus taisykliškai.

BONUS ■'
1 ■ Perkame Lietuvos bonu$ 

už CASH, mokame aukš
čiausias kainas. : .

INSURANCE ,
• /Apdraudžia m namus;

. krautuvės, rakandus, au
tomobilius ir kaš tik rei“ 
kalinga. . ,

C. J. WĖISUL AGENTŪRĄ 
“Darbininko” Name

366 W. Broadway, ,
SOUTH BOSTON,'MASS/ :

Tel. S. Boston 0620 .J/

i GRABORIAI
PATARNAVIMAS DIENĄ 

IRNAKTJ

U. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 C&mbridge Street 

Cambridge, Mase.
• Telephone Univorslty 8831-W.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bįle-laiku, . dienų ar naktį, 
o aš visuomet pasirenka kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimų į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

K J. AKUNEVICH
(AKVNBVIfflUS)

16-1Š Intervale St, .. 258 West Broadway,
Montello, Mass. ' Sp. Boston. Mass.
Tel; Bfockttm 4110 y Teb S. BostPh 4486 i

t
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Iš ŠV, JUM PARAP
. Keturių Dešimtų Valan- 

: dų atlaidai Šv, Jurgio baž
nyčioje įvyksta spalių 23, 
24 ir 25 d. Tuojaus po at
laidų prasidės dviejų savai
čių rekolekcijos, kurioms 

į vadovaus misionierius kun. 
, J. Bružikas, jėzuitas.

, Bažnyčios presbiteri u m 
paujai išklotas brangia gu- 
ma (rubber); Darbas at
liktas labai, sumaniai Areli; 

r er Rubber Products kompa
nijos. Prie šito žymaus p 
taisymo didele, auka prisi- 

‘ dėjo Gyvojo ir Amžinojo
Ražaneiaųs draugija.

labai gražiai papuošta bal
tomis lelijomis..

Garbė Tretininkių pirmi
ninkei p. Petronėlei Jurevi
čiūtei už jos pasišventimų. 
Tretininkių yra 57.

Dieve jiems padėk gražiai 
gyvuoti. ■ \

Stef. 'Jahupcianiūtėi

Iš karalienes angelu 
PARAPIJOS. ’

zgi “Draugui įprašė į N. C. 
W. b. Wews Service/* P-nas 
L*. Šimutis v ne įprašė, bet 
įraše. “Draugų’\į N.C.W^C. 
News Service. .

News Service ne tik pa
tarnauja mūsų“ Biurui, pri
imant- žinias, bėt visas jas 
paskleidžia Amerikoj ir už
sienyje (14 valstybių) .', 

(ICEDkRACIJOŠ I^FOĮlMAeiJŲ 
BIUItAS)

NEW YORK, N. Y,

• Lietuvių, kalbos ir istori- 
, jos mokykla atsidarė spalių 
i 11 diena. Užsiregistravū- 
į šių skaitliuje randasi ir ko- 
! legijų studentai. Pagirtina.

Stasys Butkus, staigiai 
i mirė širdies Įigh, . .spalių 6 
; dienų. Palaidotas iškilmin

gai Šv. Jono kapinyne spa
lių 10 dieųų. .

Kum. S. P. Remeika pra- 
neša telegrama iš . Kauno, 
grįšiąs tik spalių 26 d. (lai
vu Europa). Todėl parapi
jos balius atidedamas į spa
lių 27 d., (iš Spalių 19 d). 
Balius tikrai bris didelis, nes 
daug tildetų išpirkta. Baliu
je klebonų Sutikti draugijos 
ruošia. skanių vakarienę, 
Bus šokiai. Gros Vytauto D. 
orkestras. Tikietų skaičius 
jau apribotas. Pasiskubin
kite jų įsigyti.

Ralpho ir Onos Krachų 
dukrelė* apkrikštyta vardu 
Ruth-Aldona spalių 9 didną. 

. Krikšto tėvai: Ant. Vis
minas ir Ona Bartkus.

Spalių 8d, susituokė Alek
sandras Navickas su Pran
ciška Ptąsnikaite. Spalių 30 
dienų, susituoks • Antanas 
Morkūnas Su Genėveva 
Bžozovska. Spalių 16 d. su
situoks Viktoras P. Valinis 
su Marijona G^ramaįte.

• Domininkas Vaškas it 
J Bronislava ;
į priėmė moterystės sakra- 
; mentų, spaliii 12 . d. Sutuok- 
’ tuvės buvo, iškilmingos šti 
j Maišiomis. Pavyzdinga, po- 
į relė?" *• '’

dins komedijų “Mulkinyčįa 
ir Ąlulkintojas”^ Moterų 
Sąjungos kuopa ir Ražan- 
einęsj girdėti^ ka tokio ne
paprasto pagamins; gi jau
nimo draugijos ir vyrų Šv, 
Vardo draugija taip pat 
sparčiai darbuojasi. Net mo
kyklos vaikučiai neatsilieka, 
jie prisideda platindami ti- 
kietus, kurių jau išplatinta 
keletą šimtų. .

LIETUVIŲ PAKRI
KIMAS

Garsiame New Yorke y- . 
ra sena liet Aušros Vartų 
parapija, su dailia (prie, 
pat jtalland tunelio) mūro 
dviem 1 ■ bokštais ’ bažnyčia. 
Seniau aplinkui bažnyčia 
gyvenę daug- lietuvių, bet 
dabar gyvenamų narnų Šio-. 
jė miesto dalyje nebedaug 
teliko. Lietuvių gi. visai 
maža*‘mūsų, tautiečiai išsi
skirstė po visų 'miestu ir į 
: o Mžn^ių^’etaU^ 
na; ŠVenthdiehiais n e i 
dviejų šimtų žnir n i nerti- 
eina.’ Didelęr I‘?-‘dų dui*o 
lietuviai, kurie- nusiUraūsto 
per toli nuo savo'liųžliyčlos,; 
kad jų bent šveūhįdiėhiais 
naudotis; Per tautinį lie
tuvių (jaunųjų ir senųjų) 
nesubrendimų jie nei nepa> 
sij us kaip gali netekti New 

.Yorke savo bųžiiyČibs.. .Juk 
svetimtaučiai lietuviams 
bažnyčios neužlaikys. .

ŠV. PRANCIŠKAUS .
/.• .. ■■•ŠVENTĖ'

Praeita savaitė b u v o 
mums turtinga pamaldomis 
■Sekmadieny buvo šv* mi
šios su įstatytų Švč. Sakra
mentu. Gyvojo Bažančiaūs 
draugįjds. Pirkia.lieny bu
vo metinė Šv: Teresės! Vai- 
l.elio Jėzaus ti;ėha. Antra* 
dieny gi giažiMĮ pažymėta 
Šv. Praneiškdiife AfeyžiėČio 
Šventė“. ’. Rytų-'ibuVo giedo
tinės; sv. Pranciškaus Treti
ninkų. mišios. Šv. Pranciš
kaus relikvijos buvo išsta
tytos pamaldumui visų die
nų. Kun. Jonas J. Jakai
tis, M, I. C,’ pasakė 'pamok
slų ryte^per mišias įr Vaka* 
irę Tretininkų susirinkime.

NAUJAS STUDENTAS
Šiomis dienomis į Tėvų 

Marijonų Kolegijų, Thomp- 
so’n ’e iškęliavb 'mokslų tęsti 
Venclauskų Petrukas. Sa- 
vidsiams Petrukas atįąšė, 
:kad. lietuvių kolegija yra 
nepaprastai graži ir, kad jis 
labai džiaugiasi tenai pate> 
kęs.- Aušros Vartų bažny
čios lankytojai pasigenda 
Petruko, nės jis kas sekma-

Bli

Priaugančio Choro k’dn- 
cėi tas—teatras. ’

Telepbope: 8TA.GG 2-0706 VALANDOS:
nD DIADA? V VEUO? Nuo 9-12 16 ryto, 2-S vai.Ulll DLAUAu Iii iLHUIuO Šventačli^niala tUiitarua

DANTISTAS 499 GEAND STREET
X—RAY . (kdmpaH Union Avė.) I

Namų Telefonas: Mlchlgan 2-^4273 B R O O K L Y N, fr. Y.

’jaunimui! Kasmet, ši para
pija dalyvauja viešame^ pa- 
rodavimė ir taip, viešai nesi
drovi išpažinti savo katali- 
kiškumų; Kaip vienas kalbė
tojas išsireiškė : jei Ispani
jos ir Meksikos visuomenė 
būtų organizuota ir savo ti
kėjimų viešai gintų, nebūtų 
įvykę tos nelaimės, kokia 
■šiandien . jos kenčia. O.ar 
gali kas nors užtikrinti, kad 
čia Amerikoje mes ilgai 
džiaugsimės tikejiino laisve, 
jei nesirūpinsime gintį kų 
turime. Amžinas sergėjimas 
yra . kaina laisvės. Tik apsi- 

: j leiskime, nesirupiniame,: ir 
DiėVė apsaugok kas. gali į- 
vykti. Tad, vyrai, subruski- 
ine! • Visi į Švento. Vardo 
Draugijų viešų paiudavimų, 
sekmadienį,- spalių 16 d., 
nuo 2*500 iki 6:00 valandos.

,.N..’N,

T«lepbon«: STAGG 2—0106

DU. J. PETRIKĄ
(gsinrciEj 

niBTUVtS DENTĮSTAS
221 8.4th St., Irooklyn, N. 1.

GanoUneatetlka 
’ VALANDOS: 
Nuo G VtJ. ryte Iki 8 vai. Vakare. 
Penktadlehlal^ Ir fcventadfenlale 

tik susitarus. *
DIDELIS SUKRĖTIMAS 
: Jau seniai New Yorko 
lietuviai taip buvo sujudę. 
Priežastį . visų susidomėjL ‘ 
imli davė žinia,, jog grįžta 
jų klebonas kun. Juozas Še- 

i štokas. Jo priėmimui. new- 
yorkiečiai ruošia parapijos 
salėje gi‘ažų koncertą spa
lių 23 d. Koncerto. padidL : 
nimui pakviesti žymesnieji. 
dainininkai įr iš . kitų apy
linkės parapijų. New Yor- 
ko. chorų veda p, A. Kamin
skas. Tai patyręs chorve- 
dis. Koncerto priruošimo 
praktikos eina sklandžiai ir 
dainininkai noriai sūvažiuo- . t 
ja net iš . tolimesnių’ did
miesčio dalių, nes daindriąf 
gerbia savo, profesorių: TL 

. kimusi, kad koncerto dieno- 
jje spalių 23 d., ‘ parapijos 
salė bus pilna, nes įžangos 
ženklai pfirduodanii spar
čiai. ,,r; '. ‘ ’ .’
KARDINOLO LAIŠKAS 

: . Praeitų . sekmadienį mū
sų. klebono, pavaduotojas 
kun. jonas j. Jakaitis, M. 
L C. laike; abiejų mišių

!; skaitė New Yorko: kardino
lo laiškų; dėlei . ruošiamos 
popiežiui kolektos šį sękma- 
dienį, spalių16 d. Kardi
nolas teisingai pastebi, kad 
lygiai trys šimtai metų at
gal. vakarinės civilizacijos 
idealai-buvęs. vieninga kri
kščionija ir kad centralinės 
Europa vienytoji figūra 
buvęs. popiežius..\ Bet vos 
tik tautų tarybos ėmusios 
posėdžiauti be Švento jo Tė
vo— veikiai pasireiškė nė- 
išvengiamos pasėkos; reli
giniai maištai, moralybės , . ...-i — *• . i ’ ‘ii - . A-dicniĮS’ patarnaiiclsvonusilpnėjimas, kultūros pa*- L. <.v’ -v, ■" Isioms, o prie “gero ūpo goninimas, žmogiškos iilo- 
sofijos nuklydimas ir egois
tinis turto ir pajėgos iškė
limas. .

Įminėdami Eucharistinį 
Intemacijonalį Kongresą 
(Dubline) Kardinolas pri
mena, kad jokia galybe že
mėje nebūtų galėjusi į .vie
nų vietų sušaukt per milijo
nų mėldžionių,. atstovaujan
čių trisdešimt dvi . tauti į 
taip žavintį kėletos dienų 
susirinkimų ir pažymėti jįjį 
didingumu, šaunumu ir dva
sinių triumfu, kuris giliai

• sužadįno ir. platųjį pasaulį^

. Taip pat rengiamasi prie 
kito nepaprasto vakaro, bu- 
tent, Mažojo choro koncerto 
irteatro. Bus suvaidinta 
gražus, juokingas; ir kartu 
pamokinantis. yeįkal. “Prie 
Bangaus Vartų”. Koncerti
nę dalį išpildys mergaitės, 
priaugančio choro narės, o 
mstrūmentąlįnę dalį atliks 
mokyklos mokinįai, berniu
kai ir mergaitės. Bus ir šo
kiai. Muzikantai; bus j aunu-, 
čiai. Šis vakaras vertas ypa
tingo parėmimo visų, nes iš 
tikrųjų mažas choras užsi
tarnauja 'parapijiečių para
mos; Juk tai mažės mergai
tės, kurios per ištisus metus 

' giedojo bažnyčioje per* mi
šias, ’ kas' sėkmadiėnį per 
mišparus, kas vakarų' per 
gegužės,-spalių mėnesius ir 
kitas ’ vakarinei pamaldas, 
per Didžiųjų savaitę. Įėigtt 
norime, kad ir atietyjė turė
ti jau išlavintų giedorių bei 
vaidintojų, remkime' ' suau
gančių kartų. Parodykime 
savo atjautimų, visi be išim- : 
ties ateikime į jaunojo cho
ro koncertų-teatrų, sekma* . 
dleliį, spalių 30 d. ' ■

NAUJOS DRAUGIJOS
Nors, rodos,,, visi luomai 

aprūpinti, bet vis trūkdavo 
dvašhiės draugijos, berniu
kams ir'jauniems vyrams, 
panašios į Šodaliečių.. arba; 
Marijos Dukterų mergai-: 
tems, Dabar yra - bandoma 
sukurti, arba geriau sukant,- 
-atgaivinti seniau gyvavusių 
Švento Vardo Draugijų mo
kyklos berniukams ir jau
niems vyrams. Kaip sužavė
jo šiuos žodžius .rašantį da
lyvaujant Brooklyno Diece
zijos visų parapijų. Švento 
Vardo Draugijų atstovų su
sirinkime, ir klausant vyrus 
svarstant tikėjimo bei dva
sinius reikalus. Pėr 200 de
legatų svarstė tokius“ klausi- 

; mus kaip budėjimų prie Šv. 
■ :Sakr(amento vienų šęštadie* 
nio naktį mėnesyje, tarp. 
10:00 vai. vakaro ir 6:00 vi. 
rytoj kaip reikia visoms 200 
draugijoms atsakinėti tų- lai
kraščių redaktoriams, kurie 
savo špaltose įžeidžia Kata
likų Bažnyčių arba jų. per
stata -klaidingai. Koks pa
vyzdys mūsų ąu g a n' č į a m

Tek Greenpoint 9—2320

JūSEPH GABSZVA
GRABORIŲS

• —IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

i ■ KLASČIAUS T 

r CLINTON PARKAS
I Piknikams, baliams, koncertams, 
f sokhimB Ir visokiems vasIllnkNmlnl- 
| mums smagiausia vieta Brookt 
| lyne-Mnspethe; Jau. laikas užslsa- 
Į.kytl salę Šteinus sezonui. j
i kamp. Maspeth ir Betta. Avė. Į 
Į JONAS KLASČIUS. Sav, į 
f ' • ■ Maspeth, N. Y. I

MIRĖ
. Spalių 7- d,. 8;40 yal, va

kare 'pasimirė Stasys Luko-. 
ševičiuSj gyvenęs 379 Grand 
St., Brooklyne. Velionis A- 
merikoj išgyveno apie 45 
metus, ilgiausia Shenan- 
doah, Pa.. Jš Lietuvos paėjo 
iš-Žalgrauzįo kaimo. Girkal
nio parapijos, Raseinių ap
skrities;; Jo. brolis;Antanas 
mirė taipgi Brooklyne 4 me
tai f am atgal. Lietuvoje liko 
sesuo Martįoiia Mickevičie
nė. . ‘

Velionis buvo pašarvotas 
Mi Bieliausko (Ballas) įs
taigoje, palaidotas iš- Ap
reiškimo Pan. Švč. bažny
čios Šv.; Jono kapinyne, spa
lių 10 d. Veįionies laidotu
ves prižiūrėti ir jo testa
mentų išpildyti buvo įpra
šytas * Vaclovas Vitkus.

Tel. Newtowh 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIŲS IR

. BALSAMUOTOJAS 
Apdrniirfa VlHose SnkoHe

. . : ’ Notnry Public
• 5441 — 72-hd Street, 

Arti Gnind St. 
MASPETU, L L. N.. Y.

Ražančiaus draugija savo 
Pėtrulevičiūtč metiniame susirinkime pa- 

’ : aukojo bažnytiniams drabu
žiams pirkti 50. dolbrių. Į 
naujų valdybų šiemet pateko ; 
pirmininke A. Ražerskięnė 
ir vice pirm. Šarkauskienėj; 
direktoriumi pasilieka kun. ■ 
JonasBalkumis.
BASKETBALL GRAŽIAI 

PRADĖJO?
*

Praeitą sekmadienį para
pijos jaunimo klubas pradė
jo bąsketball sezonų. Klaš- 
čįaus salėje susirinko virs 
300 jaunųjų. Klubo tyfrias 
žaidė su Morris Park K. ’of 
C. tynįū įr laimėjo* 33 :30. 
Gražiai tyme pasirodė Pet
rauskas ir And r u k a i t -i. s. 
Pradžia graži ir manoma, 
kad "klubas turės šį sezoiių 
dar gražesnes . pasekmes. 
Sekmadienį spalių 16 d. ty
mas žaidžia su St. Rosa of 
Lima. Žaidimai ir šokiai L 
vyks kas sekmadienis Klaš- 
čįaus salėje.

” " " "* • •. ■ * . • '

Petras Petrauskas stojo į 
Miami Universitetų, Miami, 
Florida. Jis ten žais futbolo 
komandoje. Namieje jis.pa- 

* sižymėjęs kaipo geras futbo- 
listasj

PATAISA. \
• . ‘ . • * Į .

Antradienio “Darbinin
ko” leidiny Biuro praneši
me buvo klaidingai atspaus
dinta, kad “L, Šimutis taip-

.. Tretininkai apvaikščiojo 
savo metine šventę

Spalių. 4 d., šv, Jurgio . 
parapijos Tretininkai iškil
mingai apvaikščiojo savo 
metinę šventę, Šv. Pranciš
kaus dienų. Pusė’pp sėpty- 
hių įvyko iškilmingas priė
mimas į tretininkus. Buvo 
pasakytas gražus ir turiniu-'

- gas pamokslas; buvo paaiš
kinta kaip yra kilnu ir 
brangu priklausyti p r i ę 
Tretininkų. Po to, p. Ste
fanija Kazlauskienė ir Tek
lė Damūšienė priėmė priža
dus. Paskui priėmė profe
sijų p.p. Marijona Gužaus- 
kienė, Ona Gerulienė įr Te
kle Jakupčio n i e ii e. Š v.

j Pranciškaus stovyla buvo

GERBIAMIEMS KLEBO-
i NAMS
j Šmomi pranešame, kad ■ ‘ Vytaii- 
> to” Spaustuvėje galima gauti pi- 

gįa kaina .Užclušinei dienai vokų 
Į ir ląpeliij su. gražiu atvaizdų ir 
j lietuviškaiš pažymėjimais. .* ‘

“VYTAUTO’’ SPAUSTUVĖ,

j' 423 Grand St, Brooklyii, N. Y.

. Tol. Stagg 2-2133

i.

t

■

TeJ. StAgg 2—5048 Notary Public

M. P. SALIAS INC.
BIELIAUSKAS 

Grabinius ir Baisamnotojas 

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

šęšf adoniais. *. Petruk! tv 
. vb skaitlingi prirteliai pas> 
tiki, kad mokysiesi Smar
kiai, užsipelnysi mokytoju 
pagarbų įr išeisi gerai iš-- 
mokslintas Amerikos lietu
viams vadas.

Iš APREIŠKIMO PARAP,
PARENGIMAI.

Visu smarkumu rengiasi 
prie_didžiulio parapijos te
atro ir baliaus įvykstančio 
sekmadienį, spalių16 d- Pa
rapijos choro nariai šuvai-

NEWK, N. J.
■ * JUNGTUVES. .■
. ‘ Spalių 9 d. klęb. kuh. Ig. 
Kelmelis surašo Šv. Cecili
jos choro narius p. Š. BuL 
kų. Su p-le G. Tamulyte. 
J uiigtuvės buvo iškilmingos. 
P-lė Tamulytė:, priklausė 
prie choro apie 10 mėtų;, o 
p. Butkus apie 6 metus. A- 
bu buvo darbštūs ir pavyz
dingi jaunuoliai.

Linkime ’ jiemdviem lai
mingo gyvenimo.

TeL Start 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandatuk&i).

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyrų M.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTAIIY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
„GRABORIŲS

402 Metropolitan Avė. 
'BROOK1YN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
, Bažnyčią .

Parsamdau Autonfobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-, 

kiems pokyliams • ,

ProtesfonnlAl. ’blznlėttai, promonln* 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,“ tik
rai verti skaitytojų para mos. * • -. .

. Vl«! srarsliikit^s "Darblpinke.“

A/or.
re’., Brooklyn

•Jt'el, Evergrcen G—4014

Karalienes Angelų parapijos Balius ir kun. kleb. S. P. Remeikos sugrįžimas 
į- -' Klasčiaus salėje, Maspeth, L. I. Spalių-Oct. 27 d., 1932 m. Pradžia 7:30vai. vakare 
į Kviečia parapijos visos draugijos i

t

Tikieto kainą $1.00
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