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Lietuvių Kolegijos Rėmėjų 
Seimas Pavyko

SEIMĄ SVEIKINO J. E VYSKUPAS P. BŪdYS ’•

‘ CHICAGO, III. —Sekma
dienį, spalių .23 d., įvykęs 
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų 
seimas Aušros Vartų para
pijos salėje prdėjo dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo trys 
Šimtai draugijų ir organiza
cijų atstovų, taip pat keli 
šimtai svečių. Priimta eilė 
svarbių nutarimų, ddvano- 

. mis sudėta virš 600 dolerių 
Kolegijos reikalams.

Seimas prasidėjo šv. Mi- 
šiontis 10 :30 v. rytą. Mišias 

.laike kun. L.. Draugelis. 
u Laivo” redaktorius, gražų 
pamoksta pasakė kųn. J. J. 
Jakaitis, M, I. C. Mišių me
tu gražiai giedojo choras ir 
ąit. pp. Čižauskai iš Dętroit, 
Mįchigan.

Po Mišių buvo bendri at
stovų, pietūs^ . ' -

2 vai. atidaryta seimo se
sija kum J. Mačiulioniui,’ 
vietos klebonui, pirminin
kaujant. Kum L. Drauge
lis, Kolegijos Rėmėjų vice- 
pirmininkas, pasiūlė kandi
datus4 prezidijumą, sekreto- 
rijatą ir komisijas. Į gar
bės prezidijumą.* pakviesti: 
J. M. d. g. pralotas M. Kru
šas, proviirci j olas kun. V. 
Kulikauskas, kum H. Vai
čiūnas, prof. E. B. Mastas ir 
J, Krotkus. Į prezidijumą: 
dr. A. Rakauskas, adv. K. 
Česnulis, dr. P. Atkočiūnas. 
Į. šekretorijatą: ,’prov. Z V. 
Petrauskas ir B. , Paliliūnai-

> ' te., Į rezoliucijų komisiją:
.A. Žvirblis, J. Juozaitis-ir 
L. Šimutis. Mandątij — A. 
Bacevičius, pmia Atkdčiū- 
nienė ir Pr, Čižą u s k ą s. 
Tvarkdariai —: St‘. Šimulis

'.. ir A. Grybas. . .
Seimo pirm, dr, A. Rakau

skas, pradedamas darbą, pa
sakė įspūdingų Įr turiningą: 
kalbą. Šeimą, sveikino:; pro- 
vincijolds kun.' V. Kulikaus
kas, j. M. pralotas M*. Km-. 
šas, p-nia Mt Čižąuskienė,

• Moterų1 Są.gos pirim, ■ kum 
. A. Brišką, kun< H. Vaičiū- 
. nas, kum. M. Urbonavičius,

L. Šimutis (Federacijos cen
tro vardu), kum J. J. Jakai
tis -ir visa eilė kitų. Daug 

. Vsveildniinų suplaukė laįš- 
. . • kais ir telegramomis, iš ku- 

. rių pažymėtini: L E. .Vys
kupo Petro Bučio, kūn. dr.

' r Navicko, Rėmėjų dr-.jos pir
mininko ir kolegijos direkto- 

•' riaus, kum Ig Albavičiąus.
Berskaičiuš J. E. Vyskupo 

... Bučio kablegramų, sukeltą 
./• triukšiningos ovacijos,.

Išklausyta kuit Draugelio 
platus praneširnas apie Rė
mėjų .draugijos veikimą. Iš- 

? davė raportus ir kiti valdy-

Gražų referatą apie mūsų 
tautos švietimo kelius pa-* 
skaitė stud. J. Krikščiūnas.. 
Apie Lietuvių Kolegiją ,kal- 
bęjolkum M. Š varlys ir kun. 
J. J. Jakaitis. Apie katali
kiškųjų mokyklų būtį,pla
čiai ir turiningai kalbėjo šią 
vasarą lankęsis Lietuvoje J; 
M. d. g^ pralotas M. Krušas. 
Anot jo, gal nebūt galima 
pasakyti , kad valdiškosios. 
Lietuvos mokyklos būtų be.- 
dieviškos, /iačidu apie 80 
procentų mokytojų yra ne^ 
katalikai, aiškiai nusistatę 
prieš katalikiškąjį auklėji
mą. Dėl to katalikams len
ką rimtai susirūpinti. Tas 
pats yra ir su valstybės uni
versitetu. Katalįkarn.s būti
nai reikėjo steigti savo unL 
versitetą, tačiau tautininkų 
valdžią. sutrukdė, neleisda
ma jo atidaryti. Getb. pra
lotas taip pat pažymėjo, kad 
ir šiame krašte lietuviai ka
talikai labiau susirūpintų 
savomis* mokyklomis ir pasi
džiaugė .. faktu, kad Marijo
nų vienuoliją įsteigė bernai
čiams kolegiją, kurią Viso
mis jėgomis. įteikia remti, 
nes ji turės, duoti išeivijai

PRISUOS~DIKTATŪRA 
PASKELBTA TEISĖTA

tinkamu vadų. Gražiai J. 
M. lirai. Krušo kalbai sukel
tos triukšmingos ovacijos.

Išklausius komisijų narių 
— A. Žvirblio, J, Juozaičio,

-nienes raportų, seimas užsi
baigė malda, kurią atkalbė
jo provincijolas kum V. Ku
likauskas. ' ,

Po seimo buvo gražus kon
ventas, kurį išpildė: Sasnau
sko vyrų choras, komp. A, 
Pociui diriguojant, West 
Sidės kvartetas, (Žilių iš 
Waukegano duetas ir solis
tai*: M. Janušauskienė, K 
Sabonis, A. Šiaūliūtė, G. 
Klevickaitė, J. Kudirka ir 
E. Rakauskienė.,

LAUKIAMA KINIJOS-JA 
NIJOSKARO

BEDARBIU RIAUŠĖS PRIE 
MIESTU SALĖS

SEGHOSLOVAKIJOS KA
BINETAS PASITRAUKĖ
PRAGA,.— Čechošlovaki- 

jos .. miništeris pirmininkas 
Urtzal įteikė prezidentui sa- 
vo ir viso ininisterių, kabine
to atsistatydinimo raštą, , ku
rį prezidentas. priėmė.

Naujas ministerių kabine
tas sudaryti pavestas seimo 
pirininiirkui Malypetr.

ITALIJOJ MOKYKLŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

. BERLYNAS. —'Liepos 
mėnesį Vokietijos kancleris 
von Papen pašalino Prūsi
jos premiera . Braun ir jo 
ministerių kabinetų, kurių 
vieton prezidentas Hinden- 
burg paskyrė Papėn’ą dik
tatorium.

Pašalintieji ministe t i a i 
padavė skundą - Vokietijos 
aukščiausia jam t e i s.m u i, 
kurs spalių 25 d. išsprendė,, 
jog pašalintas ministerių ka
binetas . tebeturi konstituci
nį galią ir gali veikti, ta
čiau kartu pripažino,, jog ir 
Veldėti jos vyriausybė ture-, 
jtv.tėisę įsikišti į valdymą.

Pašalintieji minister i a i. 
turėjo posėdį, kuriame nu
tarė bendradarbiauti su fe- 
derate valdžia. •' .■

ROMA. — ‘Šiais mokslo 
metais Itali j oje bus .pastaty
ta 1200 naujų mokyklų. .

• Italijos mokinių skaičius 
kasmet vis didėja, todėl Ita
lijos vyriausybe yra priver
sta daugiau mokyklų prista- 
tvti,. j s. • ,

BANKO UŽSIDARYMAS 
LAIMINGAI BAIGĖSI

GIESME KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE
> ------ —1 —

Pidki,pasauli,clžiaūgsmiiigaiąntkelių —
. minios pragydo dangaus angelų.

Garbinkim, garbinkim Kristų, Karalių. /
/ . Psalmių.šventų gausumui -.

Vargšą dejuojantį, . ' 
didi svyruojantį, 
Jis nuramins ir priglaus.

- Kelio neradusi
. džiugins nuvėdušį 

amžiam malonė Dangaus. ..
‘\.Garbinkim,šlovin.khnJokaralystę — 

čia visi lygūs, visiems jt.‘vieta...
. .. Viešpatie, Viešpatie ! Mokyk neklysti .

5 džiaugtis linksmybe šventą!'
.. Taikoj, ramybėje, > .. .

' meilėj, .vienybėje •
gink ir globok mūsų šalį*. ••

. gelbėk dejonėse, . :
; tvirtink malonėse, , . .

. Kristau, Karalių Karaliau!
. Kazys Inciura,

VOKIEČIAI APDOVANOJO
PRANCŪZUOS PREMIERA

•' PARYŽIUS.- — Vokieti- 
j os ambasadorius įteikė ■ Vo- 
kietijos medalį. Prancūzijos 
premierui Herriot. ■'
- Medalis suteiktas prancū
zų . premiėrui už jo nuopel
nus. Vokiečių tautai, para
šant knygas apie. vokiečių 
poetą.Goethe. x

.. bos nariai. Taip pat draugi 
jos akyriij atstovai, .

RASKOB PAAUKUJO PAR
TIJAI525,000 ' "

NEW YORK.-r Demo
kratų partijos komiteto, bu
vęs pirmininkas, A. E. Smi- 
th’o artimas gerbėjas, John 
J. Raskob ph,aukojo partijos 
agitacijos reikalams. 25,.000 
dolerių. . . J . .

♦Demokratu partija Ras
kob ’ui yra' skolinga. 120,000 
dolerių dar nuo 1.928 metų, 
tačiau Raskob jų dar nerei
kalauja. J,

UNIONTOWN,yPa. — 
Šiame mieste 1915 m. užsi
darė First National Bank, 
kurio šėrininkai. šių metų 
Spalių 25 dk gavo $110,000 
dividęnto. Tai yra antras 
flividentąs ir gal paskutinis.

Šis cliviclento išmokėjimas 
pilnai patenkino šėrininkus, 
nes už kiekvieną pirktą šėrą 

1100 dolerių vertės' jie gavo 
po 460 dolerių, o banko do7 
.pozi toriai jau'senai gavo pn 
$1.16 už -kiekvieną dolerį..

17 metų atgal tam. bankui 
vadivavo miiltimilijonLrii is 
Josi’ih. V.. Thompson, auglių 
kasyklų savin nkas. Anglių 
kasyklų kainoms nukritus, 
bankas skaudžiai nukentėjo 
ir turėjo , būti uždarytas. 
Bet užėjo didysis karas ir 
kasyklų- kainos pašoko ir 
štai užsidariusio banko rei-. 
Įmini baigėsi su dideliu peL 
nu ir depozitoriams, o ypač buvusiais, bonų išmokėjimo 

Šėrininkams; .... < reikalaujančiais veteranais.

PASITRAUKIA GENERO
LAS GLASSfORD

ANGLIJA PREKIAUS SU 
RUSIJA

WASHINQTON. — Ki
nijos valstybės tarybos ną.- 
rysDr. IL H, Kung pareiš
kė, jog gali kilti Japonijos- 
Kinijos karas, jei Tautų Są
junga neišspręs Mandžiuri- 
jos klausimo.' > 
--Dr e Kung - pasakeTj og.Ja~ 
ponijos įsibrovimas į Man- 
džiuriją yra- nepateisinamas 
ir . jog tai yra 'blogas pavyz
dys kitoms valstybėms. Jei, 
girdi,, taikiu būdu Mandžiu- 
rijos klausimas nebus išsprę
stas, tai ■■ Kinija panaudo
sianti savo 400 milijomj gy
ventojų. .

Taigi tolimuose rytuose 
he kokios, žinios.

NUSINUODI10 LIE
TUVAITĖ?

LONDONAS. — Anglijos 
pi’ėm. pagęlbininkas Stan
ley Baldwin . parlamentui 
pareiškę, jog Anglija,.- nors 
ir nutraukė prekybos sutar
tį su Rusija, tačiau preky
bos santykius palaikys ir ieš
kos naujų būdų prekybai 
palaikyti, kad . nėk e n k t ų 
Anglijos ir kolonijų ekono
minio saugumo reikalams.

Spalių 25 d. Bostone prie 
Mt. Mt. Vernoii ir Chesnut 
gatvių policiją atrado gulin
čią be sąmonės Albiną Ė. 
MonJreviČiūtę, 19 metų, ku
rios tėvai gyvena 20 Clėve- 
land St., Bročktonė ir pri
klauso ŠV. Mari jos • lenkų, 
parapijai.

Sugabenta į General Hos- 
pital, gydytojai atrado ją 
esant apnuodytą; nelaimin
gosios galva gerokai sudaū- 
.žytą. .' . ■■ ’. ' ’ J

Šios nelaimės priežastis 
labai, paslaptinga., Polici
jos1, ekspertai reiškia nuomo
nę, jognelaimingoji pati iš
gėrė nuodų, norėdama nusi
žudyti ir paskui nukrito į. 
Charles, upės pakrantę, kur 
ir susižeidusi galvą. •

Kita nuomonė yra, jog ne
žinomi asmenys ją užpuolė, 
apiplėšę ir sudaužė galvą.

Monkevičiūtės tėvai Yr 
..draugai negali surasti jokios 
priežasties, kodėl jai būtų 
atsiradusi mintis nusižudy
ti. Ji dirbusi vienoje spau- 
dinimo kompanijoje prie S. 
Statįon ir vakarais: lanke 
mokyklą.
, Kiekvieną vakarą Monke- 

yičiūtė parvažiuodavo pas 
sayo tėvus-4 Brocktoną.

LONDONASAPRŪPINS
BEDARBIUS MAR- 

SŪOTOJUS

. AVASHINGTON..— Wa- 
shingtouo: policijos lurŠinin- 
kąs gėneralas Pelhtl.ur D. 
Glasšford pasirašė atsistaty
dinimo raštą. • •

Policijos viršininkas no
rėjo padaryti kai kultuos 
pakeitimus Washingtd.no, .
policijos 'yyyem^. bet 
tas jam nepavyko, todėl jis 
ir pasitraukia.

Gon. Gbissford’ pasižymė
jo dideliu. žmoni š k u m u, 
ypač elgesy su Washingtonc

LONDONAS, -r ■ ^tiesto 
taryba nutarė pagelbėti • ąt- 

[ vykstantiems 4 ‘ marš\i o t o-

tildmasi, būsią apie’2000.
• Šį žygiaviiną-inaršavįmą 
surengė bedarbių. organizą- 
ci j a, kurioje vynui ja komu- 
.uistitiis elemenlas. Tačiau 
labai mažą skaičių bedarbių 
šis žj'gis sutraukė.

NEWTON, Mass.Spa-. 
ių 26 d. rytą apie '200 be- 
darbių vyrų•ii* moterų apsu
po miesto valdybos’ namus ’. 
— City Hali, norėdami pa
matyti miesto mayorą ir pa
reikšti savo reikalavimus. . 

. Bedarhlains npšiskirstant, .. ’ . 
tilo riaušės, kurias malšino. . 
didelis būrys policiniiikų. 15 
bedarbių suimti ir apkaltįn- 
:i riaušių kėlime.

Spalių 35 d. bedarbiai tu
rėjo susirinkimą, kuriame 
bandė išrinkti savo tarybą. 
’ Bet nieko1 neramaus nebūta. . 
Spalių .26 d. bedarbių grupė 
susirinko prie vie'no kampo, 
kur ])olicija pareikalavo iš- ■ .
siskirstyti. Grupė hepaklau- I
se ir pradėjo žygiuoti į mie
sto salės pusę.

- Bedarbių riaušių Nmvton 
miestas dar nebuvo turėjęs. 
Iki šiolei visi miesto bedar
biai'buvo aprūpinami kokiu 
nors darbeliu bei buvo šel- j 
piamį. .

Policija riaušių kaltinin
kę .laiko Aliėe AVard, 32 me-’ • J
tų, .kuri tuojau po suėminR (
reikalavo apie jos suėmimą *!
pranešti komunistinei orga- *
niząėijai Bostone. , :

Bostono .mayoras Weeks 
pareiškė, jog nė vienas New-: - į 
tono gyventojas nemirs ba- . 
du ir nekęs šalčio, bet visi 
bus aprūpinti, todėl jokia iš \ 
šalies ,agitaciją visai herei-, 
kalinga.-

PASKIRTAS BUENOS AI
RES ARKIVYSKUPAS f
VATIKANAS. — Popie- ' į 

žius Pijus NI spalių 26 d, 
Buenos Aires, Argentinoje,■ J - 
arkivyskupu paskyi'ė vysku- . '
pą . pagelbininką Giącdmo j . 
Luigi Čopello. ‘ i

Iki; šiolei buvušis Buenos 
Aires arkivyskupas Bottąro į

‘ paskirtas Makros (Gyaikijo- Į
jo) tituįiariu’ arkivyskupų, ., į

Be to,' tą pačią dieną Po- .. 'J

KATALIKy {STAIGUS TU
RĖS OIIMILIJONU DOLE

RIU NUOSTOLIŲ
NEW YORK, — Katali

kų Bažnyčios Amerikos ly
tinės dalios įstaigos turės a- 
pįe du milijonu dolerių nuo
stolių dėl subankrutavusios 
Danįel O’Connell kompani- 
jos. Tai paaiškėjo spalių .25 
d*, kai. pasklido viešos žinios 
apie hpnėtnš .kompanijos 
bankrutą. '■ " ;

Daugiausia ii u k e n t ė s 
Springfield; "Mass ir . Bu (Ta* 
lo yyškupijos, kurių invest 
inonfąibuvo toje kompahijo-

vyskupus Argentinos .dvieili .
vyskupijoms. • ' . , ■ •

REIKALAUJA BONŲ 
IŠMOKĖJIMO

^VASHINGTON..— Už- ' 
sienio kąru vateranų organi * 
žarijos vadas atimi r o.l a s . 
Coontž apsilankė pas prezi
dentą Hooyėr ir įteike orga- 
nizaci jos susi važia vi įnė. prL 
imtą nutarimą, nnkalaujan- 
tį tuojau išmokėti bonus ve- ' 
ieranams. . • . • • • į .

Rėikalaviine nuindonuų . 
jog beavtėjanti žięma rodn 
liūdną ateitį ir ypatingai- rei • 
kalingos pašalpos tos našles. 
ir tos šeinųmos, kurių vyrai 
ię tėvai žuvo karuose ar p va-.. 
rado darbinginnų.

•rs

t ■ t - 
' : *

■ ■ y

Washingtd.no
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“Darbininko” Katalogas
■ * . * • ■ ■ • • . • . •' , . • , f

PRIEŠ SVETIMŠALIUS

KARALAIČIO RĖDĖ- 
•JIMAS

“PRAKEIKTAS 
RYTOJUS”

Vienas .jaunikaitis gyveno 
ištvirkusiai. Jis girdėjo Die
vo balsą savo širdyje: “Pa
sitaisyk. Pradtk gyvenimą 
išmąujo. ■ Tačiau jis* neno
rėjo persiskirti su kūniškais 
smaguriavimais' ir save ra
mino salėdamas: “Rytoj aš 
atliksiu išpažintį ir prade- 
-silL naują gyvenimą.7r

. (Mirtis atėjo kaip vagis 
Jis mirė be gailės* 

eio už nuodėmes.
Po kiek laiko jis apsireiš

kė vienam savo draugą, iv 
šiurpulingu balsu šaukė: “O

Klaipėdos pramonės ir. 
prekybos įstaigą netekę dar
bo tarnautojai šiomis dieno- 

41)18 susirinko savo reikalais 
pasitarti. Iš viso buvo apie 
70 žmonių. Prieš kurį lai
ka buvo sudalyta komisija 
siu bedarbiu reikalais rūpin
tis. . Ji lankėsi krašto di-

1 rektorij'Oje prašyti, kad iš-

Daug metą atgal, vienas 
Lenkijos karalaitis, gerai ži
nomas bedievis, materialis
tas, paraše knygą, kurioje 
jis išrodinė jo, kad . su kūlio 
mirtimi /viskas* pasibaigia, 
kad žmogaus • siela įniršta 
sykiu su kurni ir, kad tikę- 
Ji į pomirtinį gyvenimą yra 
paiky^tūrdlamjis -rengiami 
duoti Įmygą atspausdinti; 
kaip vieną, dieną, jam vaik
ščiojant’ miesto parke, pri
ėjo prie jo vargšė moteriške. 
Ji buvo išbliškus ir suvar
gus, akys paraudę nuo verk
smo. Ji puolė , prie kara- 
laičio,. apkabmo jo kojas, ii’'mane nugramzdė. į praga- sulaukdamas pakvietimo ęi- 

į. ” ,• J T, na jis pas perdėtinį ir sako i
• . :1 “Gerbiamas TeVė, ar vie-

KAS .NEDIRBA, TĖGU šuoliai čia nevalgo?”
..... i . IRNEVALGO” / \r “Taip, valgo, 

jo vėlė gal -Skaistykloje ken- ■
Netu; Kartą vienas jaimikaitis 

buvo priimtas į vienuolyną.

“Duokite naujam hrolhu 
knygą,” tarė vienuolyno 
peKietįnįs,Jįįr^uye'skite jį 
į kambarį?’

Perdetinio įsakymas buvo

Naujas vienuolis ilgai 
skaitė, pradėjo nerimauti —; 
norėjo valgyti* Ir laukia 

prakeiktas,rytojus. Rytojus kada jį pašauks valgyti. Ne-
KUV IV, .(,V. X. , llll

verkdama pradėjo * prašyti? rą 
sakydama: _• ■ |

. “Gerasis karalaiti, mano 
vyras, tik ką mirė... Dabar

- čia... Aš neturtinga.
tiu pinigą užprašyki šv. mi- dūvo priimtas į vienuolyną, 
šią už jo. vėlę. Gelbėk, kava- pamatęs vienuolius dirban-. 
laiti, „mano vyrą, duok’ man* ^įus įaUke jis tarė: 
nors kiek pinigą.” '

Nors karalaitis buvo įsiti- pustančio maisto. Ma- 
kriiięs, kad moteriške rįja pasirinko geresnę da- 
dingai yra įsitikinus, tačiauo 
neturėjo čį'ąsos jai atsakyti.1-'' 
Davė jis jai pinigą ir matė > 
kaip moteriškė nuėjo tiesiai 
į bažnyčią prašytą kad.ku- 
.pigas atlaikytą šv. mišias už 
jos vyro vėlę..

Po penkią dienų, vąkare, 
kuomet karalaitis skaitė sa-

“Brriliąi, kam dai-buoja-

■pr.

“Bet kodėl manęs niekas 
nepašaukė?” .

“Tu esi dvasiškas ž m o- 
gus, ” atsakė perdėtinis, ‘ ‘ir 
nereikalauji maisto. Mes e- 
same kūniški ir turime vab 
gyti, nes dirbame. Bet tu 
pasirinkai geresnę dalį. ’ ’

:■ T.

■*’ ’■ «. ■ i

tymą ir svetimšaliams nebū- , 
tą suteigiami darbo leidi
mai. Direktorijos pirminiu* 
kas dr. , Sciireiberiš pareis-; 
kęs, kad jis nemato tokio įs
tatymo reikalo. Tgs dalykas 
esąs jau tvarkomas apsigy
venimo leidinity komisijos ir 
krašto gubernatoriaus.

Komisija netrukus plačiau 
išdestysianti visą dalyką ir 
krašto gubernatoriui.

i; Susirinkime patiekta ke- 
letas Taktąr kaip kitose vals
tybėse varžomi svetimšaliai 
darbo atžvilgiu, Pavyzdžiui, 
Vokietijoje Lietuvos pilie
čiai, nėt buvę- Vokietijos ka
riai (klaipėdiškiai), ‘ negau
na darbui leidimo, nors jie 
ir patys susirastą darbo. 
Kai kurie kalbėtojai todėl 
tvirtino, kad ir pas nius ne
turėtą palikti apie 400' Sve
timšalių tarnautojų, kada 
klaipėdiškiai lieka be darbo. 
Jie reikalavo, kad neseniai 
Did. Lietuvoje išleistas dar-, 
bo leidimas duoti įstatymas 
butų taikomas ir Klaipėdos 
kraštui. Seimelio. projek
tuojamas įstatymas kovai, su 
nedarbu nė pusės žodžio ne
sako apie svetimšalių teisiu 
suvaržymą darbui gauti.

KAUNĄS. — Liet nvos 
konsulatą Pietą Afrikoj lik-, 
vidavus, konsulas V. K, ( 
Račkauskas buvo atšauktas 
į centrą, tačiau jis į Lietu
vą negrįžo it dėl to,nuo rug
sėjo .mėti. 1 d. iš Užsienią 
Reikalą Ministerijos tarny
bos atleistas; V. K. Račkau
skas nuo 1928 m. pabaigos 
iki 1926 m. buvo Lietuvos 
Pasiiuitinybės Londone sek
retorių' ir 1926 meht pabai
goj Sleževičiaus . kabi n ė t o 
buvo pakviestas redaguoti 
“Lietuvą,” bet dėl įvykusio 
gruodžio ineii. pervelsmo re- 
daktoriaus^m,elgir~nėteko 
eiti ir 1927 m. pradžioj vėl 
grįžo į Londoną, kur Jis kai 
kurį laiką ėjo Lietuvos at
stovo pareigas.

V; K. Itackauskas' yra ge
rai žinomas amerikiečiams 
laisvamanis, redagavęs lats- 
vamauią susivienijimo orga
ną ir buvęs Liet. Atstatymo 
bendrovės direktorius.- .

Kur jis dabar yra ir ką 
jis veikia spauda.nepraneša., 
Spėjama, kad jis tebėra Pie
tą Afrikoje,

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Bookėr • Washing- 
ton.

vieną kitą surastą klaidą, 
pakėlęs jikis, pamate prieš 
save stovnitį. žmogui, apsirė
džiusi kaimiečio drabužiais.

. “Karalaiti,” sakė nepažį
stamasis, “aš atėjau tamstai 
padėkoti. Aš esu tos mote
riškės vyras,. kuriai tamsta 
davei pinigą, kad būtą ?šv. 
mišios atlaikytos, už manę. 
Tavo gaRiaširdystė patiko 
Dievui. Jis. manė leido da
bar ateiti ,ir Rtmstai padėko- 
ti.”, ■

Tai pasakęs žmogus isny- 
ko kaip šešėlis. Karalaičio 
Susijaudinimas buvo. neapsa
komas. JiS tuojau stidegiiip 
savo raštą ir iki^mireiai bu
vo ištildmas ir pavyzdingas 
katalikas. T.

Nemaąyk, kad be tavęs 
niekas tiesos. neišmaąo—A- 
rabai.

KALeDU EKSKURSIJA

1SOMM0

Rengia Liet. Laiv. Agentų 
Sąjungą Amerikoje.

ŲAMERIKOS 
UMIJA

' •- U*

S. S. ‘DROTTNINGHOLM”
.Išlauks.iš Yoi*kf»' ■ - ’ 

•. GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ilsiausi] As palydovas. j>. I k. z< 

širdų Amirikoti Linijai, 
Centro raAlni’s.Amerikoje, LU’tuvlij. 
Styrinus vtMtejns, ,ns stpimsfs pada
ryti kelionę pilnu , Įdomybių,. apie 
kurių. * višh-niH • hus ntnlonū prisj- 
inlnt.L O imk l»ro5in reles: “l’endro.; 
Ijlfonnacl.lo'* Kellonojt* j Klnlpėdij” 
Ir “Kalėdų Elcsku'rsfja.” Galinamo^ 
pas auerdUM arba:
SWEDISH AMERICAN LINE
10 State Str.* Boston, Mass,

Capt., 1032 
. Ths Ainetlnh

Tobttt«C«,

NEPRIJAUKINTAS ARKLYS 
“Gamtatavo Žalumoj” — kaip išreikšta j
kovoje tarp neprijaukinto arklio .it • ! 
galvijininko; persistatymuiš paveikslo 
National Geographic Magmine liepos 
metu laidojo, imto Ski Iii Statnpede, ' 
Mante Vista, Colorado. aGamta savo. 
Žalumoj Retai Švelni ir Lengva” — ir 
salias tabakas neturi vietos cigaretuose.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to Jie tdkie lengvi

1V4TES perkame puikiausių, patį Ūžiamas per pagerinamą Lucky 
puikiausią tabaką visame Strike valymo procesą, kuris 

pasaulyje, bet tas dąrneišaiski- ginoma9 kaip- 
.. na kodėl žmonės visur skaito

Lucky Strike lengviausiu eiga- jr aodybos gyventojas
retu. Dalykas tame, kad mes ' • .... i t ». « »•

. , v - . ‘ . ' sako, kad Luckies yra tokie
niekuomet neužmirštame tei- . . ; / .
^jog^amtasavožalumoj’ le”<^ '

Retai Švelni ir Lengva’’ ^- todėl ' . M
šis puikus tabakas, jį tinkamai . It’s toasted 
pasendinus, išnokinus, pėdei- • — poktH« !<nfvų UckltĮ

;•. .. . v. ■

It’s toąsted*’*
Štai kodėl kiekvieno miesto.

. ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Hirtorija 

(Graikų Mythologijoa Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva—.506.

Tryi Keleiviai—Krikščionie, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Paraše T. Vyš- 
niauakaa. Verti P. B,_____ ^400.

Trumpi Skaitymčliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie j* 
^airius gyvenimo atsitikimui. 
Pataš# J. Tarvydas  

'. Turto Normar—moksližki pa
siskaitymai. Parašū Uosio_ —.45e.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumų per Tfivų Fabcrų-Fi- : 
lipiną. Vertė Kun. P, L. ___ .15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengs S. Kaimietis—.15c.

Užkeikta Mergelė bu Bara- 
dA Ir Bmdaskutis—apysaka 15o 
- Katalikų Bažnyčia ir De* 
mbkraUzmas. — ParąšS kun. 
Tarnas Žilinskas---- i——_50o.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis —_____ ____ __________ 25o.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 
kun. Pr. Būtys, M. I. C«___ 1,5(1

Mūsiškiai Užsienyje, Juokin-
. gas aprašymas keliones į Pa

ryžių ir atgal Mikalojaus: ir 
Glapiros Ivanovų.;. Išguldė • 
Magnus Parvalkietis_ i_.___  .50

Kelionė Aplink Pašau!} per 
8Q dįenų-r-Apie Visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairios kraštus. 

' Parašė Julius, Verne. Vertimas,
J. Balčikonio..... -• |1 0(1
. Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis —____ 75e.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Zadeikia. Kaina _____50c.
. Aritmetikos Uždąvinynas—25o.

Vaikų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos inokslut_____50c.

Petriukas —^laiškai vieno 
_ vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e

» Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj k—------- 1—-—,_15c.

Žaidimų Vaikas—Savybes 
• vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis.. Sutaisė Matas Gri
gonis _:______ _____ _______ 50 c.

Laimi — • (počma)'. Parašė
Vaitkus -i.—r— ___ _^._U)0c.

Atsargiai. šū Ugnimi. Verte 
iŠ lenkiško kun. K fl..10c.

Mūsų Tikėjimas-r išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo, 

. Vertė Jonas M. Širvintas----- :50o.
Lietuvos Ženklai. — Išleido, e

J. Šeškevičių^ ir B-vS, Kau
las —____ __________ ___ L_400.

Ėmęa ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir . Dialogai. 
Paraše Juozas V.. Kovas __ 130c.

Graudūs Verksmai.__ * Ver
te Vysk. *A. Baranauskaš.___I(iė.

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
. Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 

gužės, Birželio ir Spalių mS- 
lesiams. Išleido kun.'K. A. Va- 

, ys ——— ___ _ ____ ...25o.
Dangaus Karalienė. —Su

rinko Kun. M, GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, au ip- 

. darais ,. $1,00.
Socializmas ir Krikščionybė.

Prof. V. Jurgučio ■ . 10c 
; žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. Pi Būtys 39c,

Žydas' iiiėtuvoje. Parašė S.
Kaimietis __  10c

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri? 
kščionybės. Lietuvių, kalbon 
išguldė P, B._____ _____ _25p;

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiąus Vai- 

.: kas'____ (__1______ _________ 10c
Jono Kmito Eilės ....... .7&
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais™™--.!.?!)

Trumpa Apologetika arba ..
Kat, Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rali kun. V. Žajančanškaa-^fiO*

Maldų Rinldn81is, baltais 
virbeliais „-..i.,;... —$1.76—1.98

Maldų RinkinėliSi juodais 
Viršeliais -— --------- -^..$175—1,28

Dr. Vinco Pietario Raštai, 
istorijos apysaka. Du tomai, $1.00

Moteryste ir šeimyna. Vor- 
t3 J, Gerutis __ ...........40a,

Gamtos Pradžiamokslis — 
pr. A. VileiAis—_____ 1—__ 50e.

Limpamosiom Ligos ir kaip 
nuo jų išsisangoti? Parafiv 
negyvoji gamta: žem3, van
duo, oras. Paraše J. Baronus—OOė.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalia. JI). Su paveikslais.—75e. ■

Vaikų Knygele — su pa- , ' 
veikslais ____Ą -

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m, PaU- 
Ž3 Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) .... . ....jŽSei;,
. Pamaldų Vadovėlis, Stacijom 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido. Kun. J. Koncevičius.—lOe,.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ____ ____25a.

Moterystės Nesuardomybž. J, 
Lesauskis. Šv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune —.——

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Ruęevičius —___ _____ :__ AOe.

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis ....... „ ■ 1.6c,

.Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas. Alfonsas Maria C. P.—25e. .

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys_50o.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas ___..-..j------"_______ ..Mkų

Mūsų Dainiai. ParačS Ka
zys Puida_____________ l__ 50ol

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais ...........  '."20e.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” >

panda.. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
TEATRAI » j

Vienuolio Disputą su Rabi- 
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis - ------

Elgetų GudruniaS, 8-jų veiks
mų komedija.. Parašė Seirijų .
uozukas ---- 1___ _—;---- . ,25<
Nepaisytoje—keturių veiksi ' 

olų drama. Parašė kup. pr. M. ’ 
Juras. Kaina__------- ----------_35e

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das ------------ 1__ - ....  ■' ■ ' 25*,' •

Ubagų Akademija ir Ubagų. ' 
Salius — komedijos. po 1 ak 
Jų. Parašė Seirijų Juozukas—35e,

Sniegas— Drama 4-rių ak- 
l,ų. Vertė Akelaitis ——40a, 

Esumas—8-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa

rašė Kum L.. Vaicekauskas—10a
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz

delis; parašė F. V. __ :____ 10®,
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė —• . 4 ’ aktų drama. 
VėrtS Jonas Tarvydas , lūo.

Išganymo Apsireiškimai -i-' ' 
atėjimas ir gyvenimas ant že- . 
rriės- Jėzaus Kristaus. Vaidini- ■ 
mas su gaidomis  ------- -——75o«

Dramos; 1). Germaną; 2) A 
Pabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas --4 aktųj parašė. 
J. ‘'Tarvydas.—_—————ŪSe, 

- KnarkiaPaliepus.—Komedi
ja' 1-me akto, lūrašė Gineitis I5o.

Vaikų Teatrai: dalis I; 1). */ 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė ; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N,— 15m

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) t 
Ištiesime paskui; 2) Antanu* 
kiš' Surinko S. K., D. ir N—15c.

: “DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass.

JONO KM1TO EILES
t

Į Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- | 
Į lapių, tik už 75‘centus. “Darbminkui” prisiuntęs I 
4 75 centus gnusį Jono Kniito gražias eikš.

. . Jonas Kinitas vienintelis Amerikoj lietuvis po-
.• etas. Jo ėdęs pilnos pat vi jot išką jausmų;..

. . ’ , ’ Siųsk užsakymą į •

, “D AR B1NINKĄ”
866 West Broadwy South Boston, Mass,

1
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
. ■ • • . . ’ • ■ • Z .

SHENANDfjAH, pa. jauskas susituokė su Pape- 
. kaitė šv. Pranciškaus para
pijos choriste. P* Papekai- 
te priklausė prie choro per 
ilgus metus. Choristai lin
ki jai laimingos ateities. A* 
bu yra pavyzdingi jaunikai
čiai.

ŠV* VARDO, DR-JOS 
FUTBOLININKAI .

Šv. Vardo draugijos‘fut
bolininkai jau s m a r k i a i 
imasi imigtyhčse-su Antra
cite lygos komandomis. Pe
reitą sekmadienį jie ėmęsi 
su Šv. Vincento vietine ai
rių komanda. Pasekmės bu
vo 0-0. Musų futbolininkai 
turi gerą tymą ir yra vilties, 
jog jie pakils , aukštai rung
tynėse su kitomis komando
mis. .

KASYKLOS
KAsyklos apie Minersville 

jau pradeda .geriau judėti, 
Oak Itill pradėjo antrą šil
tą dirbti, priima 'daugybę 
darbininkų. Pine Knot, ku
ris stovėjo ilgą laiką, jau 
pradėjo dirbti. Tomišton ir 
Glendower pradės dirbti. 
Lyttlę jau pradeda priimdi
nėti daugiau darbininkų nė- 
už ilgo-, pradės visi dirbti. 
Netoli- nuo Minersville'pra
dėjo statyti naują Brakelį, 
Sherųjan Coate Co., kur pri
ims daug naujų darbininkų. 
Ateitis anglims apie Min-er- 
sville yra labai puiki, nes 
čia tik dar pradeda kasti 
anglį. Yra daug anglies. 
Visur ūpas jau pradėjo kil- 
M. / ... ■. m.

MT.CARMEL, PA.

:į kurias kviečiami įžymūs ' 
Amerikos lietuvių katalikų 
asmenys ir visi tie, kurie y- 
ra prisidėję ar bent buvę 
dalyviais bei pad ė j ėj a i s, 
steigiantis tom’dviem kata* 
likiškai-kultiirinem į s t a i- 
gom, kaip Seserų Kaziinie- 

sviečiii Kongregacijai ir lie
tuviškai. parapijinei mokyk
lai.

airių ‘kapines. Tokia.. ’ j au 
čia mada. Pottsvillės špi- 
įdlėn “Glood Samaritan” 
pribuvo dar viena lietuviška 
slaugė Cnurs^ė). Jąja yra 
žinoma čion visiems Alena 
Bijikuliūte iš Arnots Addi- 
tion (Nauja St Clair). ,A- 
lena buvo labai darbšti Šv. 
Teresės Sodalici j os narė, už* 
tat jos draugės nenurims pa
kol Alena nėprižadęs būti ir 
..toliau jųjų nai’A

i iš Mahanoy City padare pa
stabu, kad padengime čarte
rio ’ išlaidu prisidėtu visos 
Schuillkill apskričio lygos 

[kuopos. Šią.lygą sudaro at
stovai iš Lietuviu Piliečiu 
Klubu nuo įvairiu šio aps
kričio kolonijų bei parapi
jų* po 5 atstovus iš vienos 
kuopos. Vienas iš kiekvie
nos kuopos atstovii Įeina į 
egzekųtyvį lygos komitetą, o 
kiti pasilieka tik nariais. 
galutinai nutarta, kad išląi- 
das išgavime Čarterio pa
dengs visos kuopos, bet kad 
komisija su čarterio išgavi
mu nesiskubintu. *

PILIETYBĖS KLĄŲ- . 
i: SIMAS' :• ■ ' -

Pilietybės komisijos pir
mininkas P. Mandžiarskis 
pranešė apie pilietystės pra- 
dėtąjį vajų; jis pareiškė, 
kad Lietuviu Piliečiu Lygos 

' šio apskričio paskelbtas va- 
■ jus sukėlė, daug suinteresa

vimo mūsų, lyga ir lietuviu 
ir amerikonu tarpe. Kai- 
kurie angliški laikraščiai 
mūsų lygą už tai pagyrė. 
P-as . Mandžerškis pareiškė, 
kad šiandien išgauti piliety
stės raštus yra. daug sun
kiau, negu 'kad būdavo, pir
miau; egzaminai yra daug 
sunkesni ir teismo išlaidos 
daug didesnės.... Toliau, jis 
pranešė, kad gavo porą, šim
tu knygeliųį apie pilietystę, 
kurias, išdalino egzekutyvio 
komiteto nariams veltui; Su
sirinkimas P. Mandžiarškiųi 
išreiškė padėką.
Politiniu santykių Komisi- 

. . jos raportas
Politinių'santykiu komisi

jos pirmininkas Jurgis Gu
tauskas pranešė, kad komi
sija turėjo, pasitarimus su 
politinėmis organizacijomis 
lenkų, slovakų ir rusinu ir

perstatė svečią kalbėtoją ad-Į 
vokatą Bernard O’Hare. Jis 
pareiškė daug gražių minčių.! 
Jo kalba * žavėjo ir domino 
klausytojus-jas. [

Pą kalbos sekė pasilinks
minimo vakarėlis, kurio 
programoje buvo dainų, mu
zikos, šokių ir juokų. Pasi
linksminimo programą su
rengė darbšti Vytė JuKa Ga- 
x .liniūte. Laikas prabėgo 
jaukioje,-smagioje nuotaiko- 
je. . : ■ ■ • - :

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 30 d., kalbėto jum bus po
puliarus dentistas Dr. N. 
Breiman.

SODAEIEČIŲ DOMUI f 
. Ateinantį šeštadienį, lap

kričio 5 d., bus sodąliečių iš
pažintis 4 ir 7 vai* vakare, o 
bendroji Šv. Komunija sek
madienį per 7:30 mišias. 
Tas paprotys jau nuo daug 
mėLii gyvuoja; Labu gražu, 
kuomet mergaitės sykiu ei
na kas- mėnuo prie Šv< Ko
munijos.

SUTUOKTUVĖS
Šiomis dienomis Sv. Jur

gio lietuvių bažnyčioj Ed
vardas Kunca su Jeanette 

' Gumauskaitė. ėmė; šliubą.
Jaunavedžius Moterystės sa- 
kramentu* surišo mūšų kle- 
nas kun. Karalius. Pamer
gė buvo p-lė Marė Michaels 
iš • Pliiladelphijos, pabrolis 
buvo jaunavedžio draugas 
Dr. N. Breiman. Abu jau* 
navedžiai kilę iš gerų šeimy-. 
nų. ■ Edvardas yra baigęs 
Shenandoah High School ir 
McCann’s Business, College. 
Jisai yrą žymūs atletas. Ku
rį laiką jisai dirbo Mer- 
chants National Bank kasi
ninku ueasįder.”

Jeanette Gumauskaitė gi 
yta baigus She n a n d o ą h 
High School ir ėjus aukštes-
nįjį mokslą Drbxet Institute. Įsu; ••susįtarta> kokius 
Užbaigus tenai savo mokslą’ 
jį buvo paskirta' ‘ ‘ clietitian’ 
Ashland State ligoninėje.' 
Geriausių linkėjimų jąuna-

Perėitą savaitę mūsų pa- vędžiains. :
rupijoj apkrikštyti-sekanti: . . ' •
Jurgis-Adomaš sūnus Ado- NEW PHILADELPUIA, Pi. 
nio ir Anelės Bobiniūtės Va- , • ■. ..
laSevicių. Krikšto tėvai. Jin- Pereitą sekmad.' Schūill- 
vo Jurgis Valasevičius ir apskričio Lietuvių Pi- 
Katre ID’bonavičieiįė. Alag- Lyga turėjo savo mė-
dalena, duktė Antano ir R 6- [ne$mį susirinkimą .Narijau- 
žės Visockiūfės Poteliūnų. [ *gį.o Sąlėje. Susirinkimą a- 
Krilvšto .tėyai buvo Vincas fįc|ar^ įj. yedė pirmininkas 
Aįicys ir Isabel Visbekiutė.' jurgis Gutauskas iš Shėnan- 
Iiai būn,a z tie kūdi kė 1 i a i I cĮoa^ pa . sekretoriavo Ed-: 
džiaugsmu Bažnyčios, ^t^ j vardas Spilingis iš Cumbo- 

la, Pa. Sekretorius perskai
tė pereitą susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo, priimtas 
taip, kaip skaitytas. Pada
rius vardošaukį, pasirodė, 
kad dalyvauja susirinkime 
iš. dešimties kolonijų . atsto
vai.
ČARTERIO KLAUSIMAI

Čarterio komisija padarė 
pranešimą,, kad čai’teris ne
trūkus bus išgautas*. Išga
vimas čarterio kainuos apie -. »V|I v
39 dolerius, j. Maciejūnasį reporteris, pranešė, kad jis

LIETUVIAI MIESTO 
VALDYBOJE

Mūsų miesto valdybos są
state gana žymią vietą už
ima lietuviai. Shenandarįo 
miesto mayorū yra lietuvis 
Juozas Sarpališ (Joseph Se- 
paųley),čia gįmęs ir augęs, 
išmintingas ir geras IratalD 

motoms įvairių s p o r t ų, 
kaip tai kumštynių, footbalĮ 
ir baseball. Miesto konsul- 
manų pirmininku yra irgi 
lietuvis Juozas Papeli s, ir. 
kiti du konsulmanai lietu
viai. Mokyklų direktoriais 
yra Dr. Kazys Kalinauskas 

-ir Vincas Daiginąs, iš profe
sijos ąpdraudos agentas. Po 
bristais yra/ ’ys lietuviai,/

NAUJI BIZNIERIAI . - 
/‘Šlienandoali D airy” pie

nininkystės biznis perėjo į 
. naujas ir lietuvių rankas. 
Du, jau ir sumanūs, biznie
riai Kleitoms Uleckis ir J.e- 
ronimas Jurgis Shenadorio 
pienininkystės biznį pradė
jo; vesti. .Giydėti, kad jiems 
gana gerai sekasi. Malonu, 

. kad jauni lietuviai imasi biz
nio. ' • ■ j- • ’.>• ' • ’ .

DARBAI dERfiJA.
Šią savaitę dar dvi kaso

tos. Reading’' kampanijos 
pradėjo dirbti Shenandoah 
ir AVest Shenandoah. . Šios 
kasyklos : stovėjo daugiau 
kaip metus laiko. Leghįgh 
Valey kompanijos kasyklos 
dar vis nedirba,

TRETININKŲ SUSI-
• RINimiAS

- Spalių 30 d. tuoj po su? 
mos įvyks Tretininkų susi- 
rinldmas bažnytinėje salėje. 
Per susirinkimą mūsų para
pijos klebonas pasakys Tre
tininkams mėnesinę konfe
renciją. Narės kviečiamos 

. dalyi’auti sųsirinldn)e.
KRIKŠTAI.

Užbaigus tenai savo mokslą

Uos, :tevo, giminių ir visos 
' žmoni jos!.

DRAUGIŠKAS VA-.
RĖLIS y

Pereitą, sekmadienį Vyčių 
naujai ištaisytoje saMįė įvy
ko didelis parengimas — 

. .prakalbos ir pasilinksmini- 
nio vakarėlis, kuris visais 

; atžvilgiais buvo pasekpiin- 
į gas. Salė buvo, pilnutėlė 

jaimimo. Vyčių dvasios.ya- 
i.’das kun. A.. Alauskas susi

rinkusiems klausyt o j a m s

■5

vietinėje amerik o n i š k p j 
spaudoj Schuillkill County, 
apie lygos veikimą informuo 
ja ir kad beveik visi angliš
ki laikraščiai gana prielan
kiai rašė apie lygos pilietys- 
tes. vajų. Lietuvių kalboj 
spaudos, komisijos narys V. 
Lukoševičius iŠ Minersville 
pranešė, kad jis rašė apie 
lygos vęikimą lietuviškuose 
laikraščiuose ir ateityj e pa
rašys.

Pągeidavhnas
Kad atskiruose piliečių 

klubuose sukeltų daugiau 
gyviuųo ir kad pritrauktų 
daugiau narių, buvo išreikš
tas pageidavimas, kad atski
ros kuopos bei klubai savo 
kolonijose jient sykį į mėne
sį surengtų vadinamą “šmo- 
kerį” įr kad egzekutyvio.ko
miteto nariai būtų kviečia
mi su pranešimais.. iš savo 
klubų veikimo. Išreikštas 
pageidavimas, kad į tuos 
smokeriūs ūžsikviestų ir 
kalbėtojus, kad'ir nelietu
vius. . .

Kitas susirinkimas
Kitą susirinkimą nutarta, 

laikytį Miheršville, Pa., Šv. 
Pranciškaus lietuvių moky* 
kloję,, lapkričio (Nov.) 20 d. 
7 valš vakare.

Korespondentas.

MINERSVILLE, PA.
POTTSVILLE, M.

ST. CLAIR, PA. ■
Visi čion susidomėję meti

ne. parapijos vakarienė, bū
siančia spalių .30 d.. Klebą-, 
nos sakęs važinėj ęs Lanceš- 
ter, kur. būna išpardavimas 
gyvų, galvi jų (auction salę) 
ir pąrvežės -pusę tuzino par
šiukų. Gaspadhtės rengia 
kopūstus ir bulves bušeliais 
traukia Šv. Kazimiero salės 
link. : Viskas tas dęl priė
mimo daugelio svečių, kurie 
laukiami iš visų apylinkių. 
Mat, ,būš tai nepaprasta va
karienė, nes. į ją užprašyti 
yrą kalbėtojai kaip lietuviai 
taip ir svetimtaučiai. Visi 
įdomūs išgirsti kun. Balka
nų iš Broooldyn,. organiza-

kaiidįdatus* ateinančiais rin
kimais mes ir jie remsime, 
l'latesnes instrukcijos rinki- 
tnų. reikale bus praiiešta kuo 
pomš laišku. Nutarta egze 
kutyvio komiteto mstrukci-^- • .. . - f • .y 
jų griežtai laikytis; Buvo lietuviško jaunimo A-
pakeltas .klausimas; koks ^IU‘S prisižadėjo
yra šios apylinkės lietuvių kvykti į tą pokylį su prą- 

, į LrtlLr. mtlinnYVlrt "VA rtO nn ir> "t f o
ūpas bei nusistatymas kas 
link prezidento linkimų— _ . .
už ka lietuviai halsuos ? Rei- deiueyer, ku^ neužmuš uie 
Ida pažymėti: kad Lietuvūy 
Piliečių Lyga Schuillkill 
apskričio nėra susirišusi nei 
su viena iš politinių partijų;. 
Ji veikia sayvstoviaij. nęs. 
prie lygos priklauso ir d c 
ii -okratai ir . respublikonai 
Lyga veikia toj linkmėj, kad 
ku^daūgiausia lietuviams 
gero padarytų. Iš susirin
kime dalyvavusių pasirodė, 
kad visi prieš vieną stovi už 
Roosevfeltą.
r g 6 iidps korė t si jos raportai 

Anglų kalbos s p a u d o s 
komisijos narys Juozas Sa
bas įš Coal Dale, kuris yra 
dviejų angliškų; laikraščiu

kalba. Laukiama nesenai iš
rinktas kongresmenas Steu-

kad lietuviškų balsų’ (vb- 
tes), prisidėjusių prie jo iš
rinkimo. Kuii. A. Aląūskas 
iŠ dhėnandoahj jaunimo or
ganizatorius in Shenandoah 
Vyčių kapelionas, prisižadė
jo irgi atsilankyti su pra- 

. kalba. Dar ii’ daugiau tild- 
mąsi į šį šaimų bankietą, 
kur -kiekvieną gaus, kas 
jam patinka', nes .be gardžios 
vakarienės su prakalbomis 
bus ir. muzika bei šokiai jau- 
niraui. . . -

Pereitą Šeštadienį palaido
tas Antanas Valiukevičius, 
gyvenęs Polo Alto. Grabo- 
rįu paėmė svetimtautį, už tat 
ir nugabeno lietuvio kūną į

Šv. Pranciškaus- -parapi
jiečiai labai įdomiai lanko ■ 
sekmadieniais Auditoriumą, 
kur rodomi naujausi Uni- 
versal kompani jos kalbamie
ji paveikslai.; >Tiemš pa- 
veikšlains yra įrengta, nau- 
jaušis ir niodem i is. garsu 
aparatas su dviem mašinon., 
kurios brangu i kamavo pa
rapijai. .. Kalba aiškį gar
sas malonus, .paveikslai g'.< 
ri, galima susilyginti su di
džiais Pottsvile teatrais. 
Gerbė Minersvillės lietu
viams,. kad jie turi kur eiti 
kas sekmadienį. Pelnas nuo 
tų paveikslų, eina .parapiji
nei mokyklai. .
NAUJOJI ALTORIAUS

. DRAUGI JA y . ■ ?

Naujoji Altoriaus draugi
ja jau pradėjo, savo darbuo
tę. . Į minėtos draugijos vaL 
dybą pateko: pirm. Regina 
Martusevičiūtė, vice-pirm. 
J. Radzevičius, raštininkę 
p. Matulaitienė, ižd J. Žu
kauskas. Prisirašė jau apie 
60 ašmenų. Pradžią gera. 
Tikimės, kad ateity dar dau
giau prisirašys prie šios 
prakilnios draugijos, kurios 
tikslas yra darbuotis Bažny
čiai, Draugija padės dar
buotis prie parapijos vaka
rienės. Netrūkus suruoš ei
lę Cąrd Party ir tt.
PARAPIJOS BAZARAS

Šiemet girdėti, kad klebo
nas su'savo armija Surengs 
bazarą apie pabaigą lapkri
čio mėnesio. Pernai bazaraš 
davė virš 1000 dolerių pel
no, Šiemet ir. tikimasi gauti' 
ne mažiau pelno, nes čia .pa
rapijiečiai visi išvien Su kle
bonu, dirba išsijuosę, vfšT se
ni ir jaunį dirba išvien, už
tat ir yra geros. pasekmes. 
Kur vienybė, ten įr galybė..

-.DOVANA-
Pastaruoju klaiku mūsų 

kleboSąs gavo labai gražų 
auksinį arnotą iš Prancūzi
jos, kurį paaukojo viena pa* 
rapijįetė. Tai graži dovana.

KRIKŠTYNOS .
Mūšų klebonas pakrikšti- 

no pereitą šeštadienį Sanau- 
sku dviniikuš vardais Dona- 
. f ’ *

tas ir Darata. Gi sekmadie
nį /pakrikštijo Jono Dam
brausko kūdikį vardu Elz
bieta. •

SUTUOKTUVĖS
Spalių 30 d. jonas Nari-

Mirė Vincas Žukauskas 
Pottsvillės įžymus hofelio 
savininkas. Velionis sirgo 
jau kelis menesius vandeni
neliga, kuri jį ir pribaigė. 
Laidotuvės įvyko spalių 12 
diena, ' .

TAMAOUA, PA.
. PASISEKĖ ..

Spalių 21 d. įvyko. Š. Var-< 
do draugijos Šokiai Šv, Pet
ro ir Povilo salėje. Atsilam 
kė labai' daug jaunimo. Sa
lė buvo pilnutėle žmonių.. Be 
abe jo, liko' : gražaus pelno, 
Buvo pastebėta, kad ir daug 
Vyčių .iš SiienandoTiaus at
silankė. Šokiams grojo Vy
čių orkestras iš Shenando- 
riaus> Tas. orkestras turi 
tokią patraukiančią jėgą, 
kad kur tik jisai groja, ten 
ir Vyčiai ir Vytės eina.

^Gruodžio 28 d., Mt. Car- xw+co„j3. 
mėly įvyks didelės .iškilmės, Į. Administracijai.

"SAULUTE!"
‘ ‘ SuulutS’’ eina du kartus per 

menesi 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kainą Lietuvoje, 
metams 12 J it., , pusei metij 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir. kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutes

SVEČIAI PER 
ATLAIDUS \.

. Keturias.dešįmties valan
dų atlaidai praejo.AU didėlių 
pasisekimų. ' Pamokslinin
kas. kun. J. Bakanas išsV^ar- 
cesterio pasakė visus pa
mokslus. Jojo balsas labai 
skambus, ir buvo girdėti aiš
kiai per visą bažnyčią. Šis 
jaunas kunigas, iš pamokslų 
matyti, turi daug gabumų, 
kaip pamokslininkas;

Iš Minersville atvyko P. 
Pranckūnaitė ir Ona Kuš- 
leikienę, atlaidų aproga.

Atlaiduose dalyvavo- šie 
svečiai kunigai: Čepukaitis, 
Paukštis, Giedra, Laiutiakis, 
Zimbiįs ir Daumantas,

MIRĖ
plu'ozas Alikšienas,: gyvenęs 

pas dukterį p< M* Demskie- 
nę, 2314 Eoster Avė., pasi-

mirė spalių 19 d.,- 4:15 vai. 
ryte. Buvo ■ pašarvotas pas 
kitą dukterį, ip. J* Vtilčik. 
Laidotuvęs iš Šv. Mykolo 
bažnyčios spalių/22 d. į Šv. 
Stanislovo kapines. Žmogus 
turėjęs daugiau kaip 60 me
tų, seniai plaučiais sirgęs.

Jonas Padzūkas, .55 metų 
amžiaus, 2704 Carroll SU 
buvo spalių 17 d. sunkiai su
žeistas automobilio, ir mirė 
Ilopkins ligoninėje penkta
dienį, spaliu 21 d. laidotu
vės iš šv. Alfonso; bažnyčios 
įvyko spalių 25 d. Netrū
kus bus tardymas jo mirties. 

: ‘ .. / ... .

Telefonas; Plaxa 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius Ir BalsamuotojM 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

praejo.AU
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DARBININKAS

v BOOTH BOSTON, MAflS. 
MttJBPiJOim BOOTH BOSTON 0600

Kristus Karalius
__KTistaus -Karaliaus idėja,[karalystės negali sūkontro 
lygiai kaip ir katalikiško- liuoti joki valstybės įstaty

mai, nės Jo viešpatavimas 
yra žmonių; mintyse ir šit- 
.dysė,. o tų dviejų pajėgų jo
kia pasaulio galybe negali 
pavergti./ Kristaus karaly
ste laikosi be policijos. ir 
ginklų. Jo: ginklas — mei
le, o. priės ją nieko nereiš
kia kanuolės ir šautuvai.

Tiesa, Kristaus-Karąliaus 
priešai, nuvokdami meilės 
galybę pastato prieš Jį sa
vo dvasinį ginklą — neapy
kantą. Ta. jau galingesnė 
už šautuvus, kurie neapy
kantai tarnauja tik kaipo 
aklas įrankis. Tokį neapy-- 
kautos ginklą naudoja šian
die Kristaus priešai viso
kiais būdais. Turintieji val
džią puola Kristų-Karalii? 
oficialiai, varydami Jį iŠ 
valstybės įstatymų ir moks
lo įstaigų ir atimdami nuo 
katalikų bažnyčiai. Kurie 
neturi valdžioj, tie neigia 
Kristinas mokslą spaudoj e.

, Ir ta kova eina platyn ir 
smarkyn ir galo jai nešima-i- 

\ to. ' Mums katalikams tik 
vienas dalykas terūpi: sto
vėti po Kristaus-Karaliaus 
vėliava. “Titą ženklu nuga
lėsi.” ' . K;

sios akcijos šūkis, nebenau- 
jas dalykas, tik naujai iškel
tas ir ryškiau pastatytas 
prieš mūsų akis. Karalius 
yra absoliutus valdovas. Jo 
valdžia aukščiau, jo spren
dimas yyaf galutinas ir nuo 
jo nėra apeliacijos. Toks 
valdžios titulas žmogui, ži
nomą; netinka, nes kiekvie
nas žmogus yra silpnas ir 
klaidingas. Todėl karaliaus 

’ vardas ir valdžia demokra-
* tingai žmonijai nepriimti- 

. nas.
Bet kas kita su-Dievu. Jis 

gali vadintis karalium, nes 
ištiesų Jis yra pilnas žmo
gaus valdovas. Jis Tverė- 

. jas, žmpgūs, Jo padaras, tai
gi Dievas gali •' sunaudoti 
žmogų kaip tinkamas ir 
žmogių privalu. Dievo valios 
klaušjdk Bet Dievas nėra

■ toks, kaip kiti karaliai. Jis 
* gerbia žmogaus laisvą valią
ir leidžia eiti ten, , kur žmo
gus. pasirenka. Prie , to, 
Kristus yra dvasios Kara
lius. Jo karalystė neturi ri
bų ne erdvėj e, ■ vadinasi, nė
ra nustatyta, valstybių ribo
mis, — nė laiko eigoje, nes 
Kristaus karaliavimas pe
reina į amžinybę, Kristaus

NEZALEŽNINKYSTE 
‘PRAŠMATNYBE'

Šleiniui su Mickevičium 
viešai: pasisakius nesančiais 
nė vyskupu, ne kunigu,. Ba- ‘ 
luči.o redaguojama Chieagos 

. ■ 1 ‘Lietuvapavadino • neza- 
liežnikų judėjimą, burbulu. 
Rašė. daug “Lietuva” apie 
virš minėtų, dvi e jų nezaliež- 

. .nikų (mirusių) vadų viešas 
išpažintis antrašte: “Spro
go Burbulas.*’.. * ‘
'Tarp kitko (mirusį) “Lie
tuva”’ pabrėžė, kad švarūs 
taūtiniukai * neremia neza- 
liežnikų ir esą negalį maišy- 

. tis tokiame tuščiame, nešva
riame burbule. ’

.- 4 Lam^neo katalikui vadi
no nezaliežnikystę kvailu te- 
rorizmiu Kvailu dęltdį .kad 
vadai pasirodė ir pasisakė 
esą bemoksliai — apsimetė
liai. Sugedęs es-katąlikas 
vargonininkas mokė jų va- 
dus bažnytinių apeigų. O 

. kelios moterys vadovavo jų
sinode įr//vyskupo” Micke- 

. virinus išlinkime*Toks jų 
bažnyčios pamatas ir šian
dien Lawrencė yra didžiau
siam juoke ir mulkinimu.

Vadinama ir terorizmu dėl. 
to, kad sumulkintį žmones . 
labai persekiojo likusius ka
talikus, juos gązdilio ir mu
šė.

. Treti vadina nezaležniky- 
stę erezija,, ketvirti, mickia- 
da , tautinė bažnyčia ir 11, ir 
tt. Pats Stasys Šlęinis.pa
vadino apgavyste (teisin
giausiai).’ 1

O dabar tautininkai, imd 
nezaliežuikystę kaipo praš
matnybę. Sako, mes heno? 
rim pačios nezaliežnikystes, 
bet mes norime ko nors; Ot,. 
norime ko nors naujo! “Eo- 
nių!” . . ’7

. Taip, visi gyviai turi no
rus. Bet sveiką protą tūri 
tik geras ir doras žmogus..

Sykį begalo nekantraująs 
susirinkime, socialistas buvo 
paklaustas ko jis nori. Jr 
visus prietelius ir priešus 
jisai nustebino, kuoniet jisai 
•atsakė, kąd jisiai nežino ko 
jis nol’i, tik jis labai žino, 
kad jisai labai nori. O šian
dieniniai tau t i n i ii kai

nzuierėliai — ignostikai gal Į AMŽIŲ KARALIUS
Jie pitairįuko Geniotį, Liu-Į

:ą, DettoŠių, Valatką, VI- 
partų ir iš jų Mukia ką nors 
naujo — sorkių. Tautiniu-1 
: <ams —į socialistams yra di
džiausias džiaugsmas ma
lant velnio darbą tamsesnių
jų žmonių tarpe. Jie tuo 
vmdo užmušti savo sielą, 
kuri neduoda jiems ramybės I 
ir Veržiasi į tikrąjį kelią — 
gyvenimą. Bet jie nuduoda 
nejaučią ir ieško naujų tal- 
kminkii — prašmatnybių. ? ‘ 

Suklaidintieji lawreiicie- ■ 
čiai geriausiai gali pasakyti . 
kiek daug jiems tą prašmat
nybė — nezaliežnikystė kąi- 
naver pinigų, gero sugyvenUt -- 
mo, gero vardo,. Kristaus 
mokslo ir sielų. ’ I *

Šimtai žmonių pert a i s ė 
šliūbus, perkriksti j o vaikus, 
atsivertė mirtiname patale 
kaip ir Šleinis. . Į 

; Ot. ką žmogus nustojęs 
Dievo vadino prašmatnybė-1 
mis ir kuo įisa’i pagatąvas 
griebtis, kad tik kaip notfcl IgTAU, tu esi musų

Kaip V. J. Kristaus pildo- ■ _ . _ *<5
dosi Šventi žodžiai ištarti a- ivzxXxza. U O
pie Bažnyčios persekiotojus J
“Jie. jausis tarsi gers da, Kristus yra Kara-'

' ■ ' 1 ■ ‘ ■ p liūs ne tilc nĮažutėliųTr silp-
. ■ . |uųjt?, bet pagonių ir žydų,
DAnrYA «hAD&lilll^lll!i mP&am5tonų. ir kri^čionių, iAUErA UAnulNlliAUI katalikų ir ne katalikų. Kri-

----- -—- stus yra Karalius viso pa-
Gerb. “Darbininko” Red.,:, šaulio. Užtat psalmistas 

Amerikos Lietuvių Kata-Dovydas šaukia: “Viešpa-: 
Ūkų Studentų Organizacija tie, mūsų Viešpatie,, kaip 
širdingai dėkinga Jums už stebėtinas Tavoj vardas viso- 
Jūsų pareikštą draugišką ir je žemėje, neš Tavo didybė 
nuoširdžią paramą ir koope- iškilus aųkšČiaųs už dangų.” 
raciją, padedant įsteigti mū- (Pš. VIII, 2-3). Ir vėl ki
šų kilnią, organizaciją/ toje psalmų knygoje skaito-

i , Mes taip pat širdingai, dė^ t v .. . .. ■■ , :
i .. T. - * i 'i • • As gi esu Jo. .įstatytaskoiame* Jums uz patalpini- . .. s ■ ■ ■ _ ; i .

tu. j i- d • j. — Kailinis ant Jo šventojo ma Studentų.Seimo atsisau-1 . • , v A, . . , 9 . _T Siono kabio,-kad apskejb-kimų ir-straipsnių Jūsų re- v. V . / -v ,
d-u/mamaiame 1'aiLraštvie elau Jo isąkymą- Viešpats dag,wimąjame laikiastyje. Tu M Stous
Musų darbas tik pradėtas! ..vr - ’ Aš šiandieną pagimdžiau

Nuoširdžiaį prašytumėm TaW; Reikalauk iš Manęs, 
patalpinti kelis kartus į Jū- ir duosiu Tau pagonis kaip 
sų laikraštį drauge atsiųstą į y^vo tevainystę ir kaipo Ta- 

vo nuosavybę žemės ribas. 
Valdysi juos geležine lazda 
ir sutrupinsi juos kaip puo-. 
džiaus indą. O dabar Supra
skite karąliąi; leiskite pa
mokyti save, jūs žemes tei
sėjai. ' Tarnaukite Viešpa
čiui baimė je ir. džiaugkitės 
jam su. drėbėjimu. Priim
kite perspėjimą,. kad kar
tais Viešpats nėiižsirūstintų 
ir nepražutanėte iŠ teisiojo 
kelio; Kuomet trumpu lai
ku užsidegs .Jo rūstybė, pa
laiminti visi, kurie pasitiki 
Juo.” (Pš.. 2, 6-12). Iš tų 
Dievo žodžių visi aiškiai su
prantame, kad visi žmonės 
yra po Kristaus Karaliaus 
valdžia, kad visi privalo Jo 
klausyti, sulig Jo paties žo
džių: “Man duota yra visa 
valdžia, danguje ir ..ant. že- 
■.mes*’-* x ; ’

Kristus Karalius turi bū
ti garbinamas. Mes priva
lome Jį-garbinti, Jo klausys 
ti ’ kaipo savo Karaliaus. 
Tūkstančių tūkstančiai ' ka
talikų įvedėKinštų* į sūvo 
namus ir apšaukė Jį savo 
Karaliumi.. Dar tiktai' keli 

j metai tepraėjo kaip šv-entn-

Kaip medžių lapai lapkrity, 
Karoliui taip nuo sostų krintą, — " 
Jau mes nugriuvusį kelintą 
Suskaitėm musų atminty.

Jie manė namų sau pastovų 
Sukursiu ant žmonių sprandų, 
Bet sostas žemiškų valdovų 
Ant vėjo romias pagrindų.

Dulkiai, kanuolės . ir šautuvai 
Apdraudžia žemės karalius, : 
Bet nuo idėjų sostai griūva 
Ir mintys.trupina ginklus../

Tačiau yr’ amžinas Karalius, 
Šautuvai Jo hėnugalėš.(— 

t Kas klauso dangiškos Jo valios,.
>—------ Tas-griuvėsiuosemegulė^——

Tai Kristus. Savo meiles sostą
. Jis kuria mūsų Širdyse; / 

Ir lengva mums ir nėhubosta 
Gyvent su Jo ramia dvasia.

Jis duoda sielai maistą skalsų, 
Šeimyną, laimiu’ ir namus; 

.Kiekvieną, kurs klauso Jojo balso,, 
Nė čia, nė amžinai nežus.

rašinį: “Visuomenės Vadų
Dėmesiui!” Į

Širdingai ačiū. ’’ ’ -I
Su gilią pagarba,
Jonas čelkys Morkūnasf 

Pirmininkas.

Poetija# tai Dievas šventose žę 
mes svajonėse.—V. žukovskij.

MOTERŲSį-GOS CONN 
APSKRIČIO KUOPOMS
Šiuomi pranešu, kad A. 

L. R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio metinis su
važiavimas įvyks , lapkričio 
13 d., 1932 metais, St?Ja- 
mes mokyklos svetainėje, 
Bark št; So.. 'Manchester, 
Conn. Pradžia j vai. p. p.

Kadangi šiam suvažiavi- 
.mui yra svarbių reikalų ap
tartų taipgi reikia rinkti 
apskričio valdyba, kviečiu' 
visas kuopas kuo skaitlin
giausiai prisiųsti atstoves ir 
pagaminti, naudingų įneši
mu apskričio ir visos’ orga
nizacijos gerovei.

Mari joną Jpkubafrč. I 
M* S. Conn. apskr. rast. |

sis Tevasf .Popiežius Pijus 
XI, apskelbė Jėzų Kristų 
pasaulio Karaliumi. Suki
lo ir sustaugė tada pragaro 
galybės.. Kodėl? Nes tam
sybių kunigaikštis laikė sa
ve šio. pasaulio karaliumi 
ir daug ištikimų jįs turėjo 
pasekėjų _ir garbi n t o j ų. 
Kaip štai netikėtai, per Šv. 
Dvasios . įkėipimą, Kristus 
buvo " apskelbtas pasaulio 
Karaliumi.

Gal niekad .giliai nęapmą- 
stėte to paskelbimo. Pažiū
rėkite.

Dangiškasis Tėvas atsiun
tė Savo vienatinį Sūnų ant 
žepiės, kad atpirktų žmoniją 
iš nuodėmės, iš amžinosios 
mirties. Jis atėjo,' atsineš
damas vardą: Jėzus Kris
tus. Iki šiai dienai tuo var
du mes šaukiamės į Jį, kai
po’ į savo Išganytoją, ir tą 
vardą Jis turės per amžius.

; Beveik jau du. tūkstančiai 
■ metų praėjo kaip Jis sugrį-
• žo'pas Savo Dangiškąjį Tė- 
' va, bet mums čia ant žemės
• paliko Šaltinius malonių — 
f šventus Sakramentus, taip,

kad kiekvienas gali būti iš
ganytas. Per ’ tą £>avo. di
džią meilę ir gailestingumą 
Jėzus Krishis norėjo pa
traukti visus . prie . Siąvęš. 
Bet kuomet Jis apsireiškęs 
parode Savo Švenčiausiąją 
Širdį, Jis taipgi^ apreiškė, 
kad. tai yra paskutinis žeiik-. 
las. ir šaltinis malonių žmo
nijos išg^my'Jtii. .

.. ” Ir, ištikrįiįr, milįįoniį mi
lijonai žmonių per tos Švč. 
Širdies meilę rado sau išga
nymą. ■ Bet pragaro galybės 
sukėlė. tarp . žmonių kovą 
prieš Kristų Karalių.

Ay buvo kada girdėta, 
kad. įsisteigtų nmkyklos, ku
rių principalis tikslas bū
tų mokyti mažutėlius, *kad 
nėra Dievo? Ar buvo kada 
nors toks nepaisymas. Dievo 
ir Bažnyčios įstatymų? Ar 
buvo kada toks, žmonių atšu-

imas ir putplimas nuo Die
vo? Žmonės ieško ne Dievo 
celio, ne Jo valios pildyti, 
iet* savo. Žmonės ieško ti
kėjimo be Dievo. Jie pir
mą gyveha, paskui tikėjimą 
nori pritaikyti prie gyveni
mo. Taigi, kadangi Jėzus 
Kristus nepritraukia prie 
Savęs visų žmonių, per Sa
vo didžią meilę, per Savo di
dį gerumą ir neapsakomą 
gailestingTimą, tai Jis apsi
reiškė kaip Karalius su visa 
galybe, kuri yra danguje ir 
ant žemės, ir Jis privers pa
saulį nusilenkti prieš Jį ir 
pasiduoti Jo valdžiai, sulig 
švento Rašto žodžių: “Rei
kalauk iš Manos, ir Aš duo- 
siu Tau pagonis kaipo Tavo 
tevainystę... Tu juos valdy
si geležine lazda ii* sutrupin
si juos kaip puodžiaus in
dą.’* . ’ ’ ’

. Toliau, šv. Jono Apreiški
me apie. Kristų .Karalių 
šlmitomę: ' “Baskui aš' ma
čiau atvirą dangų; štai bal
tas arklys,, ir kurs ant jo .sė
dėjo vadinosi Ištikimasis ir 
Tikrasis! Jis teisingai teisia 
ir kovoja; Jo akys buvo 
kaip ugnies liepsna, ir am 
Jo galvos daug vainikų; Jis 
tūrėjo parašytą vardą, ku- 

. rių. niekas nežino, kaip Jis 
pats. Jis buvo apvilktas 
krauju apšlakstytų rūbu; 
Jo vardas Dievo Žodis. Dan
guje. esančios kariuomeiiėš 
sekė Jį ant baltų arklių, vi
si apvilkti balta, skaisčia, 
plona drobe. Iš burnos iš
eina abiem ašmenim aštrus 
kalavijas, kad juo ištiktų 
tautas; Jis. valdys juos ge
ležine lazda: Jis mindo vi: 
sagalinčiojbi Dievo narso vy
no šiiausfuvą. •. Ant Savo

PASIKALBĖJIMAS APIE
LAIMĘ . '

JONO KMITO EILĖS
Tai gtažus mūsų išeivijos 

žymaus poeto Jam. K Ui*-.; 
jopavičiaus eilių rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin- 
■a ir tūri 191 pusi. Jos kai

na $1,50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tų, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie
rių viršeliais 50 centų.'

Dabar yra geriausias lai
kas Įsigyti šią taip. brangių

. Jono Kmito Eilės yra mū- 
literaturos papuošalas. Nu- 

pigmimas padarytas, . k a d 
duoti progą kiekvienam įsi- . 
gyti Jono Kmito Eiles, mi- . . 
-nhtt^ieHGarlnngcrvHJeto^^O: r 
motų Uteratinio -darbo su
kaktuves.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesliioji spauda* Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tani- 
šta ją’įsigyjęs.

Užsisakydamas rašyk
“DARBININKAS” ..

366 West Broadway, .
So. Boston, Mass.

Gal būti nerasime .žmogaus, 
kuris netrokštų ii* neieškotų 
laimėsi Dar nespėjo kūdikis, 
pravert akių, o jau suspau
dė jį skausmai jis verkia., 
Paaugęs ir pradėjęs valdyti 
protą, jis eina į kovą .su ne
laimėmis, kad Iškovoti lai
mę. Kiekvienoje kovoje rei
kalingas vadas. .

Knygelėj“ P a si kalbe jim &S 
apie Laime f trumpai, bet. 
teisingai parodyta, kur -yra 
žmogaus. laime ir kaip jąją 
sugauti. —

įsigyk ją Šiandien ! “Dar
bininko J spaudos vajaus 
metu, jos kaina tik. 5. centai* 
Įdek į konventą 7 centus pa
što ženklais su persiuntimu 
ir. užadresavęs p; a s i ų s k 
“Darbininkui” ir tą knyge
lę gausi ir džiaugsies ją skai
tydamas.

“DARBININKAS”
866 Wes.t Broądway 

So. Boston, Mass.

“ŽIDINYS"
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagtt*, 
jainaa llteratųroa. mokslo, visuŲOtnlSi 
Ir hkadėmlikojo gyveninio MltistiUotta 
męnėsinls iurnajas . yra didiknsla^ 
rlmOiaUBlns, įilolfiitiOilM, It’kiekvlinam 
prasilavinusiam Žmogui tinkamiausia* 
lietuvių lurnslMB. Todėl tiži frUkUbm 
te užsiplikyti "žldlnj.” •

“židinio” kaina Lietuvoje: met. 8? L. 
pusm. 20 lt t Amerikoj* metaiha 
pusmečiui 12.50. ’ • •

Adr.t “tldlay*,” Kaunas, LataM lt 
L -

apdaro ir ant Savo strėnos 
Jis turi parašytą: “ Karalių 
Karalius.ir viešpafaujančįip 

: jų Viešpats. Tuomet aš ma
čiau vieną angelą stovint sau 
Įėję; jis.šaukė dideliu balsu, 
sakydamas .visiems paukš
čiams, kurie skrido dangaus 
vidurių: Ateikite ir susirin
kite į didį Dievo pokylį esti 
karalių kūnų,;' vadų - kūnų, 
galingąjį! kūnų, arklių kūnų 
ir kūnų tų, kurie ant jų* sė
dų kūnų visų laisvųjų ir 
vergų, mažųjų ir didžiųjų. 
Aš mačiau žvėrį, žemės kai- . . 
radaus ir jų kariuomenes, 
surinktus kariauti prieš Sė
dėjusį ant arklio ir prieš jo 
kariuomenę. Žvėris buvo 
sugautas ir,su juo netikra- 
sis pranašas,- daręs jo aky- 
vaizdoje ženklus kuriais su
vadžiojo ėmusius žvėries žy
mę ir garbinusius jo paveik
slą. Šituodu buvo įmestų 
gyvu į sierą degantį ugnies 
tvenkinį, kiti buvo nužudy
ti sėdinčiojo ant arklio kala
viju, kurs -išeina- iš jo bur
nos; ir visi paukščiai pasi- ‘ ; 
sotino 'jų kūnais. ” (Apr. 19, 
11-12). t ”

. Matote, visa tai padarys 
; Kristus Karalius. Kada tai.
bus? J is vienas težino. Per 
baisų prispaudimą ir didžias . 
nelaimes .,kūrės ištyks pa
saulį, Kristus Karalius pa
rodys žmonijai Savo galybę 
ir privers prieš Jį imšHenk- 

‘ti’ ; -

Tačiau, įneš, kurie tikime, 
mes kurie Išganytąją myli
me,’ nelaulpme, kad Jis su
trupintu. tmus knįp puo- 

. džiaus indą,- ir ne iš baimes, 
tik iš meilės Jam,atsiduodu-’ 
Ule ir apšaukįamė Jį Savo •/

. Karaliumi. •
..Kristau,- Tų esi niūsų Ka- 

TiJiuS) mes Tave gąrbinainė,
. Tave/mylime,. Tavo šv* įsa- ’, 

kvmils ištikimai “pildome. Ir .• * ’ . . • . . ‘ 
: kaip malonu ir gera žinoti, 
■ kad Tu esi mūs? Vadas, mū- • ./

sų Apgyiiejas, niūsų stipriu-.
/ tojus. “Kilu tautos ir svx> » : 
1 ra karalystes Dievas leidžia 

balsą ir dreba žemė*" . T, •
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BLAIVININKŲ SUSrVIENTMO CENTEO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Jonas Bakanas—pirm;;/ 
Kun. J. Mačiulionls—I-asIs vlce-pirm.; Br; Maukus—-Il-asia vlce- 
plrm.; V, J, Blavackas—ražt., 7'Mott atr., Worcester, Masa., O. Si
dabrienę—ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester, Mase., K4 Rai

nys ir J. Svlrskas—Udo globojai; Kun. Fr. J. Južkaltls—redakto
rius, 432 V’lndsor st., Carnbriilge, Mas*.
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ALKOLIZMAS IR JAUNIMO AUKLĖJIMAS

Kaip rodo kasdieninis pa
tyrimas ir rimti mokslinin
ką bandymai, žmogaus kū
nui alkolinių gėrimų daro
ma žala yra labai didelė. 
Alės, skiriame kartinį, arba 
nedažną, ir chronišką, arba 
nuolatinį, apsinuodijimą ai- 
kolitųPirmasis yra.'netikas 
kitas, kaip tik paprastas pa
sigėrimas. Jis greičiausiai 
ištinka mėgstančius progai 
atsiradus arba pripuolamai 
išgerti. Antrasis yra . jau f- 
gimtas ir įprastas liguistu
mas. arba alkolizmas.

Girtauti mėgstantieji tė- 
. vai dažniausiai šį palinkimą, 
yra paveldėję..< Jie jį per
duoda ii* savo vaikams. To
kiu būdu liguistas palinki
mas girtauti eina iš vienų 
kartų į- kitas. Šiandien vi
sai. jau aišku, kad tėvų gir*

priežastis uti
procentų visų
Įgimta silpna-

tavimas yra 
žiausiai 10 
dvasios ligų.
protyste taip pat dažniau-; 
šiai pastebima pas alkolikus 
ir jų vaikus. Dėl to alkoliz- 
mas šiandien rimtai tyrinę-' 
j amas ir psichologijoje arba 
nenormalaus dvasinio gyve
nimo moksle.

Alkolizmas yra didelė žmo
nijos nelaimė. ‘AĮkolikai tę:- 
vai savo blogu, pavyzdžiu ii', 
netikusių, auklėjimu jauni
mą traukte traukia į blogą 
kelią. Ne paslaptis, kad ai- 
kelinius gėrimus vartojam 

, čiose Šeimose dažniausiai ir 
vaikai labai anksti įpranta 
vartoti nikolį. Be to, alko- 
likai tėvai visai nesirūpina 
doroviniu savo vaikų auklė
jimu. 'Dėl to ir lytinis jų 

■ gyvenimas greit iškrypsta.

Victor Radio
Mjutonmr

Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Rądįo, Todėl Parduodam 
Stebėtinai; Pigiai. Proga JĮums 
Sutaupint Pinigų!,

PUIKUS MODELIS
calicacocacacoDa įlies

MODEL R-74

-zup i£oiąuB£nc}.nS p?d dwį, 
nai nusižengia įstatymams 
ir patenka į kalėjimus, toi 
kiu būdu savo, šeimoms su
lenkdami, daug rūpesčių. Al- 
kūlikai tėvai ar šiaip jau 
vyresnieji,, mėgstantieji gir
tauti, netrunka ir jaunes
niuosius, ypač tuos, kurie 
turi psicliopatinių paliuki|- 
tnų, padaryti ruoniškais al- 
kolikais.

Įpratūsiųjų girtauti pro
tas, jausmai ir dorove daž
nai būna labai atbukę. Jų 
valią silpna; visuomet nepa
sitikinti. Jie gri^t užmirš- 
ta savo pašaukimo ir šeimos 
pareigas. Be to, dažnai 
jiems trūksta garbės jaus
mo. O- ypač ajkolikai la
bai yra linkę įvairiems nusi
kaltimams. . Mažiausia 20— 
30 procentų kalėjimuose yra. 
tikri giituokliaį, arba bent 
jų girtumas buvo -nusikalti
mo priežastimi. Ir šiaip 
skaičius visokių nuoskaudų, 
kurių priežastimi buvo, gir
tumas, sudaro 15procentų. 
Taip pat dažnai mūsų jauni
mo atšiaurumo ir pasįleidi 
mo priežastimi yra jo girta
vimas. 'Be to, mūsų laikais 
vis dažničiū ir dažniau pasi
taiko.-. dorai nušikalštančių 
vaikų iki 14 metų. Šio. reiš- Laučių atsiskyrelių-pustel- 
kinio priežastimi tarp kitko mukų.' Pagalinus, mūsų vie- 
yra ir vis labiau besiplečiąs L^ijuai apglėbia pustelnin- 
alkolizmas. . kus ir duoda-jiems galimv-,

•/ Nemaža tyrinėjimų mums visi§kai pasiaukoti Dįe- 
parodė,^kad tarp alkolizmo vo. garųeį įr giepj išganymui, 
ir. nusižengimų dorai, ypač q vienuolynai ten geriau .au-

, kyayJ° nusižengimų, yra ar-1 bujoja, l<ur žmonių ti- 
tiini ryšiai. Sakysim, dr. • r kaimas yra gyvesnis.'. 
Baero tjTinėjimai parodė, Į *

L kad Vokieti jos. kalėjimuose 
sėdinčių , sųsikaltėlių .41.7% 

. sudaro girtuokliai, o dš visų 
i nubaustųjų dėl paleistuvavi- 
| mo ir išžaginimų girtuokliai, 
i sudaro net 60.2 procentų. 
Į Tai skaisčiai,. kurie, galvo- 

jantiems * žmonėms turėtų 
daug , ką pasakyti.' ; *

■ Kovoje su alkolizmu var
tojamos šios priemonės: įs
tatymai, policijos įsakymai, 
pricšalkolinės draugijas' ir 
bealkoliniš jaunimo auklėji
mas. Paskutinioji yra ge
riausia.

Blaivus ‘. arbar prieŠalkuli- 
uis jaunimo auklej mias turi Į. , ■* ’• v*. ; | g1 t”1prasidėti šeimoj e. Čia, kaip • y 
ti. visur kitur, labai didelės . 
reikšmės turi gražus tėvų iri' 
vyresniųjų pavyzdys. -Ta-ILl 
ęiau, .kai kalbamą a. p i e

norime lygKlausimus siuskite — Į Ats. bvc. Marijos į Dan- 
gų Bnnmo arba Z o 1 y n ę s 
šventė prinunia mums tikė
jimo paslaptį, jog Marija y- 
ra paimta į dangų su kūnu 
ir siela. Seni Įiadavimąi pa-

JŪRŲ PRIEPLAUKA,
366 West Broadway, 

So. Boston, Mąss.

Kl. Esu.tretiiiinkėi' Pasisiuvau 
abitą ir noriu, • kad numirus bū
čiau jame palaidota. Mano drau- -uttkeją, -kalk -apaštaUv kai 
gė sako, kąd reikia laidotis su 
skarele vietoje kapturo;

Ats. Numirusios tretinin
kes nevalia rėdyti su kaptm 
tu. Skarelė turi būti juoda,

•. Kl. Kodėl "mūsų laikais nebėra 
pustelninkų?

Ats. Negalima sakyti, kad 
dabartiniais laikais nėra pu-, 
stelnįnkų. Ėa\ų’zdžiui, vie-’ 
nuoliai trapistai, . kartūzai,, 
kamendulaį gyveną atsisky
rėlių būdu. Šveicarijos, kal

tinų uolose yra nemažai gj'Ve- 
- Įuančių

jie po kelių dienų po. Mari
jos mirties atidarė jos kars
tą, neberado ten Marijos kū
no, tik malonus kvapsnių ro
žių kvapas pasklido iš kars
to. Mūsų liaudis vadina tą 
Šventę Žčlyne, mat, tą durną, 
būna šventinamos gėlės, kų 
rios pirinena vainikavimą 
dangaus ir žemės Karalie
nės. -Šventinant prašoma. 
Dievo, kad Marijos užtari
mu žoles bei. gėlės gautų ga
lią gydyti gyvulius ir žmo
nes. Pašvęstas gėles bei žo
les laikyk, garbingoje vieto
ję, ,M<a.d ir prie Mali jos pa
veikslo, prie kurio besimel
džiant atsiniinsi'brangią'Žo-

' lyhės šventę. .

indami lūpas 
sumkyt.i jas» piktoms kal
boms ir jas valioti vien Dięy 
Vo garbei, Dėdami Myžią-ųs 
ženklą, ant krūtinės, norime' 
nustebinti . blogus pageidi- 
T mis ir panaudoti- visas .kum) 
•jėgas geriems darbams* Už; 
kiekvieną maldingą persi-

i
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MODEL R-78
A teh.tnbe SuperM^terodyne BLACOUSTIC Superheterodyne; 
with ‘4 B ” Amplif i e a t i o n, “ B ” Amplif iėation.

HlgirSien™ l«odoaRa-. Votane Control.
cUotrons, I nipr oy e d. 8 . . . H
Loiidšpeaker. Chassis and Extended Musical Range.
.coiidenser rnbbei’-mounted.. Tone Control.
Early. English Tablo Modtl _ ' ■'.■ _ ' ‘
Cal>taet,..\valnut-venerea.ImprpvędDynanuc Bneaker. ■

Radiotronst 4 ROA-56, .3 Radiotrons: 5 RCA-56,
■RCA-58, 2 UCA-46„1 RCA-

■ 82. . ‘ ‘ • J' .
. . Height, 20 ihcb“; vridth .

141/16 ineh.; dėptli 111/4 Height, 43”; width, 2B.į”;
hich. / . dępth,l,4”. .
Didžiausią nuolaidą duodam už jusą sena radio, nežiūrint jo . 
stovio, .tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI jUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO. k
Už mažą primokėsimą jus turėsit naujausia ištobulinimo ra- 

. dio ir galėsite gėrėtis puikiais radio -programais.-
' RCA VICTOR RADIO . yra tikrai geriausias, su jo kaina, ir 

gerumu, nėra lygaus. Užeįlat .persitijnint kiek mes galimo 
; . jums sutaupyt. . > ’
i Jeigu reikalaujat tikrai geru Rekordą,, atsiminkite, kdfi pas

4RC A-58,2RC A-46, 
1RCA-82.

E'
c

.' V''*

Iš Tanistos klausimo spe* 
ju, jog neturi intencijos iš* 
siginti savo tikėjimo žmonių 
akyse. Tas būtų nuodėmė. 
"Alanau, saugojiesi prie dar
bo, kad kas nepamatytų besi* 
žegn o j ant, kada darai kry* 
žiaus ženklą aht kaktos bei 
krūtinės dėl išprašymo Dic- *' 
vo palaimos ir pagundti ar 
pavojaus metu. Neabejoju, 
jog Tamsta hesisarmatiji pa 
si rodyti tikinčiu,, gera kata* 
likę, pilnai . supranti kry
žiais ženklo svarbą, nes ki
taip 1 urna gi ženklintu!., sa
ve šventu, i '"žiatis. žev. mJ 
Kryžiaus žeo s vaisiai pri- ’ 
klauso nuo Tamstos inienci- ; 
jos bei geros valios. Jis bus; 
labai -gėraš,-^'^- •užtulinus 
savyje, gailesį į uz dėmes,. 
ženklinsi save’ mm ’.gai. ir M

žegnojimą popiežius -Pijus atshuinsi ir at jausi, t iėšpa- 
I-X suteikė. .50 dif‘uų atlaidų. ties kryžiaus kančią.

LDS. Ku« pų Susirinkimai
MONTBLLO, MAS8.

• LDS. 2 kp. sutrinkimas į Tyks 
lapkr.' i, Šv„ Roko ap. svet. 
Visi nariai prašomi atei’. “ šį susi
rinkimu ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

mus jtis rasite.didžiąusį pasirinkinią. . » * .

Mes perkame Lietuves Bonus ir mokame pilną kainą ją vertės.

Geo. Masilonis
Į 377 Broadway, So. Boston, Maso,

E

r

Kl. Ar galima penktadieniais 
žuvi bei pyragaičius kepti ant 
taukų? '

Ats. Bažityčia leidžia var
toti uždarų, užtriną ir kepti 
ne mėsiškus valgius ant tau* 
ką. ’ ;

.. kl. Kodėl kunigui Žolynėje 
šventina žolynus? Vieni sako, kad 
sudžiovinus išsmilkyti siūbą, kiti 
sako, kad reikia laikyti garbiu- 
gdj vietoj iki kitu metų ir t. t. 
Prašau paaiškinti. .

plūki pidemmiė apsisaugoti
• nuo daugelio nelaimingų at- 

■ įsitikimų. . - . ' •
1 Religijos pamokose į alko- 
i nuoją, jog'nėra lėšų ąiųsti 

'■ | ti. iš' dorovės puses. .

| •'Jaunimo.;supažindinimas- 
priešalkolinį* aukl^imą, pa- su. alkMinių gėrimų keiks-' 
prastai galvoje turime mo
kyklą. Ji ir turi jaunimo 
blaivinimu darbe suvaidinti 
labai svarbų vaidmeiiį.

• Mokytojai, ’patys būdami 
pavyzdingi,, pirmiausia turi 
gerai pažinti savo mokinius. 
Jei šiems daug blogos įtąkos 
yra padaręs namų girtaviJ 
mas, tai ją (tą įtaką) turėtų 
palengva švelninti ir naikiu* j 
t i. Pamokose- mokytojai ga
li rasti labai - daug grąžui 
progų nušviesti“ mokiniams 
alkolinių gėrimų kenksmin
gumą. Medžiagos juk yra 
pakankamai.
čia reikia pasidžiaugti Vo- bai naudingi yra ir beąlkoli- 
kiečių TeėhhikosTstituto iu- liiai jaunimo uainai. Vadi- 
žiniėriais, kurie savo klaujuamieji liaudies namai taip 
sytojus. visuomet būtinai su- pat turi.. tarnauti jaunimo 
'pažiiidiiva su abstinencija, globai. • .

. mirodydami, . kad. tai yraj. (Iš .k%Šth’gybąs”).

Kl, Ar geras yra kryžiaus žen
klas, kada padarau ant krūtinės 
arba ant kaktos su nykščiu, sau
gojantis, kąd kas nepatėmytu.

Ats. Nuo spnų s e n o v ės 
Žmonės yra prątę ženklinti, 
save dvejopu kryžiumi:. di
deliu, kai dešinės rankos 

pirštais l&liesdumi kaktą sa
kome 'vardan dievo 
TĖVO, paliesdami krūtinę .

• —- IR SŪNAUS, paliesda
mi kairįjį petį ir .dešinįjį— 
IR ŠVENTOSIOS DVA

' S.IOS ir pagalinus iiuleisda- 
' mi ranką ant krutinės-taria- 
' ine AMEN.- Mažu kryžiumi 
' ženkliname save, kai dešinės, 

rankos nykščiu durpine kry-
' žiaus ženklą ant kaktos, lū- 

pų ir krutinės. . Kryžiaus 
‘ ženkle telpa mūsų tikėjimas 

. į ,Švč. Trejybes paslaptį.
Jiiomi pareiškiame, kad mes 
esame krikščionys katalikai 
ir kad Kristus yra mūsų ke
lias,. tiesa' ir gyv e n i m a s.

SAINT CLAIR, PA.

LDS. 107 kp. mėnesinis .susirin
kimas įvyks lapkr, 2, tuoj po su
plos. Šv. Kazimiero parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti .mėnesines mokestis- ir. 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinku 

.mas įvyks .sekmadiouį, lapkr. 6,. 
tuo jaus. po. sumos,, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Ijemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors- po vie- 
mį naują narį prie kuopos prira- . 
syti,” .Valdyba

PHILADELPHIA, PA. '
LDS. 13 kp. Susirinkimas į^ks' 

penktadieni, lapkričio 4, -7:30 v., 
'vakare, mokyklos kambary. Aiti 
kitę gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles/ Valdyba

. MASKVA, N. H.
LT ųp. mėnesinis susirinki

mas įvykę lapkr.- 6, tuoj po pas
kutinių mišių, pdbažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanyrųų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie Šios organizacijos.

BRIGHTON, MAŠB. .

LDS. Į.-' « v ^usiiri mas į.?' - 
penktadienį lapkr. 4 d., 7 :30 vai. 
rak, Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
S?t. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO'
Lapimeio .4 d., 8 tvai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis.susirinkimas.. Gerbiami, 
nariai prašomi nusirinkti. Valdyba

WORCEj.’ER, mąss.
LDS. 10S kuopus susirinkimas į- 

vyks lapkr, 6, Apšros Vartų -pa
rapijos salėj j tuojąus po sumOą. 
V * nariai prašomi pribūti, nes 
j ■ ' svarbiu *g5kają. .

.. . ■ Valei a

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp- susirinkimas įvyks 

lapkričio men. 5/1;oną, 7 valandą 
vakare/; bažnytr . 
Nariai kviečiami 
atsivesti s'avo. dr. 
lyti- . ■ .

•' svetainėje.
'lai ateiti ir 
.(ės) prira-

Valdyba

BALTIMORE, MD, .
Lapkričio (i d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam* ’ 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi- . 
rinkimas. Malonūkite ateiti visi.

. Kviečia.Valdyba.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos, susirinkimas į-, 

vyks lapfck 6 d., tuoj po sumos* 
šv. Mykolo, parapijos svetainėj. • 
Malonėkit- visi, nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

mingamu yra tik viena 
priešallvojinio aųldėjįmo pu
sė,, Mokykla, be to, turi pri-' 

i pratinti- prie tikrai blaivaus 
g;vv.cnim(i* Svarbiausia^ ji 
turi išmokyti gTažiai ir pa
doriai .praleisti laiką. Pamė
gimas gimnastikos; ' sporto, 
žaidiiniĮ ir . damų čia daug 
gali padėti, Taip pat labai 
naudingos ir. įųiešalkolinęs 
jaunimo organizacijos.'

Rūpinant is ’ s vėikoiir s j nu- 
nimo pramogomis, reikia 
žiūrėti, kad- prie; sporto’ailti. 
•ščių nebūtų alkolinni geri- 

Tarp kitko ųių parduotuvių. . Be to, la-

. WORGESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos silsi rinkim ąa į- 

.... -- -i - vyks- lapkričio .6 d., (i v. ■vakare,
Kryželį dėdann ant kaktos bažnytinėje svetainėje, 41 Pro.v- 
pal-eiskiaine norą,' prašali-'^eneeSt. Vist nariai M -aiatri- 
n«s btogas niiiitis,’ protauti' ;ne9 turilne kd-

i pagal ^Amžinosios. Tiesos
i tą svarbių klausimų.. Be to, gera.

_ _ Į proga užsimokėti duokles,
principus. KTyžiūuu žeųk-f . ‘ Valdyba

DETROIT, MiOH.
LDS; 72 kp. susirinkimas įvyki 

sekmadienį,, lapkr, 8 d., tuoj po 
para . ’ą, šv. Jurgio parapy mo- 
. tykioje. Vis?. ^uopos nai M ' 
kviečiami ats. . ’ vti į šį siu-rin. 
kimą. .’

Valdyba

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO3Į &V.JONO EV.EL, ALPINI 
I PO.GLOBjk MOTINOS iVČ. ( DR-JOS VALŪ A

'eįrmlnlnkim ~ M. žioba
36 Mt Ida ud.» Uirchi-eter, Mana
’ < • .Telcphonę.Culumbla 543) 

Vlce-PIrminlnlcas — ,T. Pvtrauskae
24 TImpuls Bark-’ So. Bi»ston, Mai* 

Prot Raštininkas J.-oiliipcld
5 TbutupA I’ark, S 

Fln. Raštlnihkns — M
256 E, Nlntli SU S<>. *.■ 

Iždininkus r— A. Niuldžlth
S85 E. BroarHvay, So. BoeV 'i, Mana 

Mai'HĮilku r* J. Zuikis .
T Vlntleld SI., So. Boston, Mnas. . 

OrauKlJa laiko susirinkimus kas trečią 
ncdėldtenl kiekvieno. mOnoaio, 2 vh!
po iibdy,. Pnrapljua saKiJ, 402 K. 7tb 

* St, So;-Boston, Maaa

HARRISON-KfiAR^ĖY, N. -J.
L. D. S’. 15 kuopos ”inkimas 

įvykt? • lapkr. 8 dkiu.. rupijos 
svetainėje, G tiavis. . y Visi 
nariai kviečiami atšilau, k

Valdyba.

Urmininke — - Eva Mat-kslene, 
. 625 EI Stli St.f So. Boston, Maus. • 
Vice-pirmlnhikū-* Ono: Siaurienv, 
’ 443 E. Vth St., So. Boston, Mass. 
. Tel. So.’ Boston 3122-lt.’ ’ 
prdt.’ Rttht. •— Broli?' eutnlone,

20 Gotlld St.,' Vest Roxbury, Miiss.
*Tel. PariOviiy l&G-l-tV . ■ ‘ . J

Fim Ražu — Marjonu Miirkdninrt.
33 Navarre SU* ilpnlkvlalo, Mass. • 

Tel. l’urlcvny 0558AV . ■ 
Iždininke — Ona Stunlullutf

105 West Oth SU, Sd. Boston, Ma&a. 
Tvarkdarį.— Ona Mitginllenė 

. 1512 CdlumblH Rd., Sn. Boston, Masą 
Kasos Globfjii — 15. .TahuŠonlenG

j 426 Columbirt Rd.( So. Boston. Mn<* 
Draugija savo .susirinkimus taiko kas

antri ulnrnUika kiokvlonn nivuosio. 
<’ 7:30 vnk vakare, pobnžnytinOj.-kvo*

' tainOj. • • K.'n, kuviv muwit
Vidais. drnvRlJns rollmlnls kreipkite nit \vrtl įkaityn\lų purinuos.

protokolų reitininkę. * r‘ ' , .......... ..

“DARBININKO" SKAITY
TOJU DĖMESIUI

• ’ totv blusa
> ' -

n, felrioK

Frofeilonuhil, bltnli-rlul, pramoain* 
knl, kurie skeMasl- ‘ Darbininke,** tik

V M garsinki ICŠ'"Darbininke,"

^Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną ją vertę,. Nukirpę 
1932 ni. kuponą siųskite. ' 

t •‘DARBININKO” ADM,»
3G6 W.. Broadway,

. South Boston, Mass."1

N /.'tikėjimus 
di s uųųūai.



I 28> 1932

I Visuomenes Vadų
I Dėmesiui

O B A L SI S:
Ieškok MOKSLO, vartok IŠMINTĮ ir-gyvenk TIKĖJIMU.’

B

i
Comme.rcials,

“ Amerikos Lietuvių Katalikių Studentu /Organizacijos aukščiausias i 
tikslas yra išūgdyti sąmoningą katalikišką lietuvišką inteligentiją, . 
kurį išlaikytų Amerikos lietuvių jaunimą katalikišku ir. lietuvišku. ”

Spalių mėn, 12 d., 1932 m., Švč. Marijos Kolegijoj, 
Thompson, Conn., suvažiavo daugelis Amerikos lietuvių 
studentų ir studenčių, lankančių aukštesniąsias mokyklas 
ir kolegijas, Dvasios Vadų Ir turelis lietuvių inteligentų 
ir buvo įsteigta “Amerikos Lietuvių Katalikų Studentu

. Organizacija,” ■' '' ■' * ___ p

Tokios organizacijos įsteigimo'klausimas buvo senai 
svarstomas įvairiuose susivažiavimuose, konferencijose ir 

1L t. Tas klausimas buV6w taip pat gvildenamas ir mūsų 
lietuviškoj katalikiškoj spaudoj. Visos organizacijos, 
draugijos ir visuomenes vadai buvo .susirūpinę Amerikos 
lietuvių studentų likimu šioje šalyje, nes mūsų tautos at
eities likimas priklauso nuo mūsų JAUNIMO ir, ypač, 
nuo MOKSLĄ EINANČIOS JAUNUOMENĖS, kuri 

bus mūsų TAUTOS ATEITIES VADAI; . . '

Ajnerikos Lietuvių Katalikų Federacija, šieųiet savo 
. kongrese, išrinko specialų komitetą, kuris rūpintųši or- 

gianizubti .Amerikos lietuvių katalikų studentus į draugi
jinį vienetą. ’ ... .

! > Šio komiteto ir kitų žymių asmenų iniciatyva buvo
I sušauktas “Seimas. ir įsteigta ‘ ‘ Amerikos * Lietuvių Katali

kų Studentų Organizacija,” su centru Švč. Marijos Ko-
< legijoj,v Thompsoiij Conn.

> • : Šios organizacijos kilnūs tikslai ir idėjos yra aiškūs^

: . Šitoji organizacija suteiks didelės labdaringos nau-.
’dos, daug vaisių ir garbės visai savo tautai, JEI JI BUS 

1 VISŲ MŪŠŲ VISUOMENĖS VADŲ REMIAMA.
I* V •. ’ ' v. v .

> ’ Šios 'organizacijos vyriausias ir didžiausias uzsimo- 
! jimas yra suvienyti į kuopas* VISOSE AMERIKOS LIE- 
1 TUVIU KOLONIJOSE:

'/ 1. ■ visus studentus, lankančius aukštesniąsias niokv-
į , ■ •
> klas (High S^hools, ■ Tęcliiiical Schools, 
■ Academies, Listitutes, ete.), .•

į "2. vius studentus, lankančius įvairias Amerikos Se-

Į minarijas, Kolegijas ir Universitetus,' 
[ 1 3. .visus “sendraugius,” kurie.yra baigę mokyklas,
! • 1 4. rėmėjus ir dvasios vadus. /

Į VISOSE LIETUVIŲ KOLONIJOSE klebonai, ku- 
■j nigąi, seserys, mokytojai (jos) ir viri įtakingi asmenys

. privalėtų imtis tos iniciatyvos ir pradėti o r g. a n z u o t i 
i. STUDENTŲ KUOPAS. ‘ '
į .. Visuomenės vadai! Susirūpinkite šiuo svarbiausiu 

j šios' dienos klausimu.mūsų, tautos problemose ir padėkite 
mums suorganizuoti visą Amerikos lietuvių katalikišką 
studentiją. • ’i ” ’ • ■ .

Jau mums, užteko miegoti tautinio susipratimo mie
gu ir klausyti tuščių kalbų! Ąlūsų visų pasiryžimas yra 
DIDBTI! DIRBTI TAUTYBEI IR KATALUvYBEI!

į Ame rikos Lietuvių Katalikų Studentų Organizaci-
’ jos valdyba kreipiasi į plačiąją lietuvių katalildškį intė- 
t ligęntišką risnomenę ir. nuoširdžiai prašosi, paramos ir 

pagalbos, . ’ • '.
į • i Amerikos Lietimų Katalikų .Studentų Organizacijos 

/ Valdyba:
., Dvasios Vadas KUN. K. jenkusj S. Boston, Mass.

Garbes Pirm. — Adv. F. BUBLYS, Worcester, Mass.
. Iždininkas P, GALINIS, Dorchesterį Mass. .

’ Pirmininku — įONAS č^LKYS MORKŪNAS, 

Rochešter, N. Y- ’ ■
, Vice-Piim. — K. VENGRAS, St. Mary’s. Gpllege, 

Thompson, Conn. > ’ •
’ Sekretorius—*ST. VAIČAITIS,-Št. Mary’s College, 

Thompson, Conn. • ‘ .
;• . Fin. Šekretprįns IŠABELĖ LEŠČINSKAITĖ,

South Boston’, Mass? - : . •
Vyr. Redaktorius 5- K UN. K. URBONAVIČIUS, 

South Boston, Mass. • . • . - . ?.*•’■
Redaktorius J. P. PILTPAUSEAS, St. Mary’š 

CoUege, Thompson, Conn, . .’ .
. .. Administratorius — J, B. LAUČKA, So. Boston, 
Mass. . ■ - . y.. ' ’ - . -.' •-

. . Ausais informacijų reikalais kreipkitės į “Litlnuuuaii
. Catholic Studente of Amerika,”- St. Mary’s C o 1.1 e g.e, 
Thompson,. Conn.; ąrba Jolin C. Morkūnas, Pirin.. 25c 
Berlin.St, Roehester, N. Y. ■ - . • . \ \

PARAPIJOS MOKYKLA
Šv. Kazimiero, parapijos 

lietuviai turi patogiausią 
gražiausią mokyklą, kurioje 
Išmintingai ir didžiausiu pa
siaukojimų dirba Šv. Kazi
miero seserys. ‘ : •

• Parapijos . mokyklos nuo
pelnai tiesiog sunkiai įverti
nami. Jos auklėtiniai išėjo 
geri patrijotai ir parapijos 
darbiniiiliai. . ■

Nors daug žmonių aima
nuoto, jog nėra lėšų, siųsti 
vaikus į parapijinę mokyk
lą, bet šis pasiaiškinimas ne
pateisinamas, nes dar ne vie
nas vaikas dėl neužsimokė- 
jimo nėra pašalintas is-mo
kyklos/ :

. Mūsų , klebonas kun- A. 
Petraitis daug kartų aiški
no bažnyčioje, kad tėvai ne
trukdytų vaikams, lankyti 
savo mokyklas vien tik dėl 
to, jog negali išsimokėti. 
'Klebonas suras būdus? kač 
ir nepasiturinęiųjų vaikai
galėtų lankyti mokyklą taip,, 
kaip ir kiti. .

. Tad, brolau, nėsididžiuok 
ir apsilankyk pas kleboną ir 

> paaiškink jam savo būklę. 
J Ir tikrai tavo vaikas bus 

priimtas į mokyklą..... .
’ , Mokykloj e dabar yrą 420 
mokinių, bet vietos dar yra 
užtektinai. . Tad, visi leis
kime savo vaikučius į savo 
parapijos mokyklą, kur ji ė 
bus. gražiai auklėjami Dievo 
garbei ir Tautos gerovei.. ■

• .„ .’ •. . Vilu iškiš.
į

t

DARBININKAS

ssps
T

KAS GIRDĖTI. LIETU VII) 
KOLONIJOSE

WORGESTER,MASS. ( orkestrą. Tai gera proga 
visiems atsilankyti ir links
mai laiką praleisti, l

Reporteris

NEW HAVEN, CONN,

WESTFIELŪ, MASS.

kun, J. Ambotas^-THalūgą 
išpildys A. Brajaiiskaitė ir 
Q. Bulkauskaitė. Visus da
lyvius palinksmins burtinin
kas šposininkas Simana
vičius., j z

Bus’ir kitokių pįunargini-' 
mų, todėl kviečiami visi lie
tuviai skaitlingai atsilanky
ti.DEBATAI' ’

ŠV. Kązimiero parapijos 
svetainėje spalių 23 d., 5 v;. 
vakare L. D. S. 7 kp. suren
gė debatusprakalbas.

Programą pradėjo kuopos 
pirm. Ji K. Žemaitis, pa-, 
.kviesdamas A. F. Kneižį 
būti programos vedėju.

■ Debatoriais buvo: Dr. J. 
l<andžius ir adv, P. Bublys 

gynė respublikonų partiją, 
j. K. Žemaitis ir J. B. 
Laucka palaikė demokratus, 
o vakaro vedėjas A. F. Knei- 
žys aiškino apie reikalą nau
jos partijos, kuri geriau su
prastų ir gintų darbininkų 
reikalus; ■ ";

Debatai, ėjo sklandžiai, į- 
domiai -ir gyvai. Ypač gy 
vai praėjo debatorių atsikir
timai, antrą kartą kalbant.

Debatų pertraukos metu 
platinta įvairios knygos*

Pažymėtina, jog Worces- 
tėrįo amerikoniški laikraš-

' čiai prieš ir po debatų jįa- Į Iškilmingas mišias laikys ir 
talpino nemažus pranešimus.

ž

Įžanga 25c. Vaikams tik 
dešimtukas. ’ - ;

Ejc-pirmininkas.

NORWOOD, MASS.Spalių 30 d. 7 vah vakare 
parapijos salėje (339 Gregu 
Št.) Šv. Kazimiero parapi
jos choras rengia koncertą- 
balių; Koncertinėj dalyj 
dalyvaus parapijos choras 
p.~Vyčo vedamas, šulo -due- 
tai. P-le O. Danu si ū t e 
skambins pianą. Po koncer

tinės. dalies bus vaidinimas 
Oehovo veikalo (Piršlybos, ’ 
režisuojant E. Žiūrini.

Po to šokiai iki 12 y. nak
ties. Grieš didelis'orkestras. 
Įžanga 35c. Jis.

METINIS KONCERTAS 
;■ šį' sekmadienį spalių 30 
d., minima mūsų parapijos 

117 meti} gyvavimo sukaktis.

& fa s fs’L U. Ar. A. aįiskrį-
. fūf.s* suvužiavimo,

Lietuvos Vyčių N. A. -ap-
■ -skirties—suvažiavimas—įvyko- • 
spalių 16 d. klebonas kun. 
S. Kneižis pradėjo posėdį 

. malda ir sveikinimo kalba.
Po to, Vyčiai sudainavo Lie
tuvos ir Vyčių himnus, p-lei 
A. Kasparai!ei vadovaujant.

P-nas Vieraitis (worees. 
terietis) išrinktas suvažiavi
mo vedėju, nes apskrities 
pirmininkas. D.- Averka dėl 
svarbių priežasčių neatvyko.

Vytė p-le Vaientnkevičiū- 
tė (yvorceštęrietė) perskaitė’ 
protokolą, kuris vienbalsiai 
buvo priimtas. '

Vyčių organizacijos .vie
nasis pirmųjų steigėjų p. 
M. Norkūnas labai gražiai 

. pasveikino suvažiavusius at
stovus. . Pastebejau.r kad p. 
Norkūnas nešioja prisisegęs 
arikSo medalį, kurį jam įtei
kė apskritis 20-j ame. Seime, 
Bostone.’ 

Ąahiokslą sakys pats, klebo
nas kun. S. Vembrė.

7 y.al. vakare įvyks minė
jimo programa-ykoncerias. 
Yra pakviesta visa miesto 
šviesuomenė atsilankyti:. gu
bernatorius J. B. Ely, mies
to mayoras, advokatai ir t, t. ~ -

Koncerto pfo^rdmą išpil- 'Nutarta, rengti, ekskursiją j 
dys parapijos didysis ir ma- Lietuvą, M, Norkųhas iš-

iui vadovaujant. Solistės 
Monika ir PI. Manasaitčs iš
pildys kelis įdomius muzi
kos kūrinius.
'.. - Yra pakviestas Tėvas 
Čeleštinas, kurs parodys 
daug magiškų' štukų-šposų.

Žodžiu, programa bus la
bai įdomi, turiningd ir ver
ta .pamatymo.’ .

Visa tai įvyks bažnytinė
je salėje tuoj po mišparų..

ŠOKIAI
Parapijos sukakties minė

jimo išvakarėse, spal. 29 d,, 
šeštadienį,'. Šy< . Kazimierą 
draugijos salėj, 22 Williains 
St. įvyks* šokiai, kuriems 
grieš- N avis' 6 ašmenų. orkos- 
iras, iš pat Worcester,

Šokių metu bus įvairių iš- 
laimėjimų auksu ir angliais. 
Įžanga tik 25c, o vaikaitis 10 
centų. . « .

Vsi Avėstfieldiėčiai ir apy- 
linkiečiai kviečiami gausiai 
atsilankyti -į sitros įdomius 
parengimus. IC. K.

. Lietuvą, M, Noikųhąs iš- 
žasis.chorai, varg. Ė. Šlape- rinktas ekskursijos vadu.

Telegramomis sveik i n o 
Vyčiai Laučką, Morkūnas Ir 
Į siti’ iš.Rochester, N. Y,.’

A. F. ’ Knėižys sveikino. 
u Darbininko ’ ’ vardu.

Atstovų buvo iš Šo, Wor- 
cestėr, Lawręhpe, Providen- 
ce,. Šo. Boston ir Noryvood. 

So. Worcester  iečiai laupė jo 
sidabrinį puoduką už gau
siausi daljrvavimą apskrities 
suvužįaviine, kurį į t-nike 
Ndrtvdbdo vyčiai. .
'■ Nors So. Bostoniečiai sun
kiai dirbę,-kąd pavyktų Vy
čių Seimas,, bet jie vistiek 
apsiėmė rengti apskrities šo
kius savo kolonijoje.

So. Ty'orcesterie.čiąi pa
kvietė visus į. sekantį apskri
ties. suvažiavimą, įvyksiantį 
ateinantį, pavasarį. - ..

Nor\voodo Vytės-, suruošė 
gardžius valgius ir, visus at
stovus pavaišįiio'. Po užkan
džių sekė dainos ir šuruin-. 
buiTUn. . •

. Valio Lietuvos Vyriai.!
Ten 'buvus.

N. MANCHESTER, CONN.

Orui, atšalus ir piknikų se
zonui užsibaigus, Labdarių 

; Klubo šokiai tęsis iki Ad
vento Maironio parko salėje 
Šeštadienio ir. sekmadienio 
vakarais; Tai bus įvairūs 
pasilinksminimai.. Jau vi
siems gerai žinoma, kad 
Labdarių Klubas turi gerą

L. R. K. Š/A. Cbnueeticut 
Apskričio metinis suvažiavi
mas įvyks spalių 30 d. 1 vai. 
po pietų lietuvių svet ainėje; 
Gohvay St. ..

Girdėti, jog šis sūvažiąvir 
liras bus ypatingas bus 
daug atstovų ir svečių. .

Po posėdžių, toje pat sve
tainėje-. 7f.vai, Vakarę) Ir.ir.t- 
fordiečiai vaidintojai šuvai- 
Mins trijų valksmų dram;
‘TTgninis Ratas?’ Kalbės

* Spalių 23 d,, vakare, baž
nytinėje salėje Įvyko.Apaš
talystes: .Maldo:; draugijos 
vakaras. • Klebonas kun. S. 
Kneižis rodė ir aiškino pa
veikslus apie,, apsireiškini: 
Švč, Panos Marijos LĮurde 
Žinotini buvo apie 150.

ą

praktika. Spalių 26 d. įyy- 
ko •Sodaliečių draugijos sų 
sirinkinris ir spalių 27 d. — 
L i et ū vos x Vy č ių ” s usi r i 1 ik l 

mas. . ■ . -
Į

, '6

""Špaliij 17 <1. įvyko 1^1’, jlul8'°s, Kasos teismo 'du nu. . 

kn moksleivių susirinkimas.
Dalyvavo apie 20 mokslei- 
v.ių4

• Pirmininku, išrinktas Jo
nas Pazniokas. Nutarė reng
ti, taip vadinamą įstojimo 
vakarą. L .Moksleivių mė- 
lininiai susirinkimai įvyks 
pirmą pirmadienį kiekvieno 
.mėnesio. Linkime mokslei
viams pasisekimo.

sprendimu Lietuvos naudai/ 
•;aip galinta būti Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos nariu 
ir koks yra Sąjungos tiks- 
as.. •

Buvo parduodama Vil
niaus pasai ir ženkleliai.

. Kalbėjo vietinis klebonas 
kun. J.\ Valantiejus, kun. . 
Kripas, kun. Kazlauskas ir 
Dr, Staniskovaitis. Gaila, 
kad neperdaugiausia prisi- 
rinko žmonių. . ' . -

Vilniaus pasai ir ženkle-
•Ji,ar yra labai gražūs, lietu- , 
retų būti. tų namų, kur .ne- 
būtų Vilniaus paso..

. : ••• . Čia Auįjltb.

• Parapijos metiniai f erai 
įvyks lapkričio 20 ir 24 d. d. 
Vakariene gi- — sekmadienį,, 
lapkričio 27 d. Perų ręngi- 
mo komitetas smarkiai dar
buojasi, kad padarius para-. 
I )ij ai • pęliu > i renka daiktus 
fvgamsy --ovganižm^a^larbir- 
ainiais ir kviečia visus gau
siai į. ferus ateiti. \

THOMPSON, CONN.

Adv.-B. Sykes su žmona, 
pereitą savaitę, būva išvykęs 
j Berkshire kabius. Kelione 

>a vyko.
. Pereitą -.savaitę adv. B. 

Sykes sCineliųi, 3 ir puses m. 
amžiaus, Nonvood ligoninė
je išdaryta operacija — iš
imta liežuvėliai. Sveiksta.

KOLEGIJOS ŽINIOS

Praėjusia savaitę vienuo-. 
[yiio vyresnysis kun. Jonas 
j. Jakaitis, M. L. C. išvyko 
•į Ohicagą; kur gavo labą'i 

daug pakvietimų. laikyti šv.

A. Fedas, LDS. 3 kuopos 
raštininkas ir p. Leilsbergie.- 
fiė tebeserga-ir tebeguli ligo
ninėje.

NEW BRITAIN, CONN.

jos Rėmėjų Heirne. Misijo- 
nierius žada, sugrįžti tik . 
prieš Kalėdas^

Kolegijos fakulteto narys 
Br. Vincas Šaulys, M. I. C... . 
kuris keletas, savaičių atgal 
buvo išvykęs į AVaukeganą 
Į savo , tėvelio laidotuves, t, 
jau Sugrįžo. ’ . ’

Negaliu praleisti šią pro
gą nepažymėjęs,. kad Bro 
liui Šauliui, visi kolegijos 
studentai, ypač futbolo mė
gėjai, yra dėkingi, nes. per 
jo ištvermingą, darbą futbo
lo ratelis galutinai buvo ko- * 
legijoje įsteigtas. •

A. Jn'zdiena\s,- .

- ATLAIDAI
■ y

Šv. Andriejaus lietuvių 
įai'apijoš bažnyčioje spalių 

.16, 17 ir 18 d. d. buvo 40 
vai. atlaidai. Nors oras mi
nėtose dienose buvo nekoks, 
lietus su šiurkščiu veju, 
draskančiu medžių gelsvuo
sius lapus, tačiau bažnyčia 
nivo pilna žmonių rytais, 
vnkai’ais ir vidurdieniais. 
/ .'Taip Į)at gausingi būriai 
per -tas tris dienas priėmė 
sv. Komuniją; ••.Pamokslus 
vakarais sakė kun; J. Ambo- 
tas, kun. J. Valantiejus, 
kun. V. Karkauskas. Rj/t- 
hiečiais pamokslų nebuvo...

Buvo atsilaiikę dar šie 
dvasiškiai: kun. Pankus, 
kun, Cibulskas, kun. Liut
kus, kun. Gradeckis, kun. 
Kripas, kun. Abromaitis.

Pažymėtina, jog gražiai 
pasirodė parapijos choras, 
J. Olšausko vedamas? ypač 
pe-r mišparus;. B uvo atvy
kę vargonuoti Bridgeport 
varg-. J.. Steponaitis ir Hart
ford varg. V. Barduiis.

Altoriai . skendo . . gyvose 
gėlėse,, kas yra Šv. Rožan
čiaus draugijos abiejų sky? 
-rių nuopelnu. - Ypatingu rū
pestingumu altorių puo^Įme 
pasižymi P, Kiichaiiskienė 
ir M, Tenukienė.' •

' tikras tonikas
Beveik kiekvienas,-o ypač pasieku

sieji viduramžių, reikalauja- toni|«). . 
idant toliti pilnai uktiviškieiris. Tai 
buvo senląl. patirta vieno gydytojaus 
specialisto, kuris atsidėjęs tirinėjo''ir 
bandė surasti preskripeijų- ant kurios 
jisai galėtų pasitikėti. -Tų. preskrip
ei jų jisai pavadino NiTGA-T<)NE ir.. 
Šiandien Ji yra vaistas, vartotas per 
tukstančius Žmonių .Ir parduodamas 
vaistininkų su pilna garantija. Mė
nesinis t.reatmentas už Vienų pole- 
rj. : .’ ’. • •. . .■ ••

Į LIETUVĄ
Per BREMENĄ

• ; greičiausiais jurų laivais

BREMEN
EUROPA

Birikus geležinkeliu susisieki- . 
mas iŠ ' BREMERH;\VTJN į . .

LIEJUVĄ . u •
- Del informacijų kreipkitės: ' .

252 Boylston Street, 
BOSTON, MASS.

MORTAI GERMAN

WATERBURY, CONN
Spalių 19 d. Šv. Juozapo 

parapijos svetainėje įvyko 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos naujai įsisteigusios kuo
pos prakalbos* ’ Kalbėjo. vi* 
re-konsulas P. Daūclžvardlsv 

. . J is aiškino, kodėl mes be 
Vilniaus negalime , nurimti 
ir negalime kitiems Vilniaus 
atiduoti. .Trumpai, bet aiš
kiai kalite jo apie Taukų. Siu

i

SYKES & SYKES 
K A. Sykes ir iŠ, G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tol. Noiivood 0380 

Gyvenimo vieta: • 
32 Walnut Avė?.'

- Tel.' Nonvoud 1315 AY

CHARRON’S :
PIANAI—RADIO8 |

. ŠALDYTUVAI . Į 
Aliejaus pečiai. Skalbiamos | 

mažino# i
20 TRUMBULL STRIKT i 

W0Rdl8TNR> MASS | 
Tel 4-900 V | 

Hlyyo#—Nuoiimčiai
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| feentdadieąis, spalių te
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VIETINESZINIOS
DAINŲ ŠVENTĖS 

BAIKALU
Kiekvienų savaitę po kelis 
kartus turi praktikas, o tre
čiadieniais būna jungtinio 
choro praktika, į kurią vis 
atvyksta ir Brolis Banys iš 
Thompson, Coim. • >

Ši dainų šventė savo įdo
mia programa bus viena iš 
didžiausių naujienybių, to
dėl jos rengimo darbas užsi
tarnauja tinkamo įvertini
mo.

Šventės rengimo komiteto 
priešaky yra kuu. P. Vir-

Spalių 27 d. ‘ Darbininke? 
apsilankė, muzikai Brolis Jo
mis Banys, M. L C- ir p/M. 
Karbauskas-ir pasidalino įs
pūdžiais apie rengiamą dai
nų šventę, kuri įvyks lapfcri- 

. Čio20d.
Dainų Šventės programą 

išf)ildys So. Bostono, Gabi; 
bridge ir Švč. Marijos Kole- . .

—^^ijoš-ehoi'asf--kuFiam vade- anauskisrjinuz^M^-Karbau&- 
. vaus Brolis Jonas Banys.

Kiekvienas iš paminėtų 
choru pasirodys atskirai. Be 
to, bus ir kitokių paįvairini
mų. Pažymėtina, jog daly
vaus solistas Antanas ^Ba
nys ir smuikininkas A. Žyr 
danavičius, kurie išpildys 
vertingus muzikos kūrinius. 
Chorai smarkiai rengiasi.

kas ir Di\ M. V. Kasperas.
Šventė įvyks Dangaus 

Vartų parapijos svetainėje. 
Tikietų kainos nuo 35c iki 
1 dolerio. Sėdynes nume
ruotos, todėl patartina tikie- 
•tus iš anksto įsigyti.

SPAUDOS APAŠTALAI
. Misijų metu So, Bostone 

i4 ‘ Darbininkas ” susi! a u k e. 
nemažai naujų prietelių. Mi- 
šijonierius Tėvas Bružikaą 
S. J. labai aiškiai nupasako
jo spaudos reikšmę.,

Bažnytinėje svetainėje bu- 
[vo užrašinėjama “Darbinin
kas” ir Lietuvos Jėzuitų lei
džiamas mėnesinis žurnalas 
“Žvaigžde.” “Darbininkų” 
užrašinėjo M. Kilmoniūtė, 

Ė ■ ICavoIis ii* M, fcjimgelsky-
" te.

Šių asmenų pasidarbavi
mu “Darbininkas” susilau
kė kėlėt os dešętkų naujų 

i prenumeratorių.. S., Kavo
lis užrašė 32į M. Kilmoniūtė 

•—10. Šiems spaudos, apaš
talams 4 ‘ Darbininko9 ■_ «adini- 
nistracija vra. giliai dėkin- 
ga-‘ ;

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS

gas tapo visas ligos suimtas 
ir nuvežtas Bostono ligoni
nėn. ė '

Daktarai suranda'ligonį, 
turintį* cukraus ligą ir. nuo 
kojos žaizdos užnuodytą ja
me kraują. Stengsis gyvy
bę apsaugoti/ darydami jam 
skaudžią kojos operaciją.

Kun. Andrius S. šeštą- 
kauskas yra dirbęs Staugh- 
fone, Mass., paskui mokėsi. 
Jis kunigo mokslus gavo 
garsioje tėvų Sųlpeijonų 
Grand Seminąire, Montrea- 
lėj, Kanadoje. * Šiemet lie
pos mėnesy jisai švente 25 
metų kunigystės jubiliejų. 
Ęgiausiai jis kunigavo 
Trentono- K. J.—Jideeziįojeį 
lenkų-lietuvių parapijoj e.

Per paskutinius dvejus 
metus kun. Andrius sirgavo 
pas savo seserį Dorchestery, 
Mass., Highland St. \

Praeitą vasarą jis dažnai 
darbavosi Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje, S. Boston, Mass. 
ir lietuvių kolegijoj,, Thomp
son, Comi.

Dabar jis sunkiai kenčia 
Bostono miesto. ligoninėje. 
Jo pažįstami meldžia 
Dievo. jam ištvermės.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Penktadienį, spalių 28 d*, 

po šv. valandai, bažnytinėje 
salėje įvyks visų di'augijų 
atstovų susirinkimas, pasi
tarti apie Bostono Dainų 
Šventę, kurį yra rengiama 
So. Bostono katalikiškų dr- 
jų lapkričio 20 d,, 3 vai. po- 
pietų, didžiulėje Dangaus 
Vartų parapijos svetainėje.

mURAl /
- - y -v

Tėl. So. Boston 062!
LIETUVIS DANTISTAS

DB. M. V. GASPEB
—;------(KASPARAVIOLUS

NaujojėVietoje, 
525 E. Broadway, S. Boston.

* Oflto Valandai^ .
Noo 9 iki 12 fy|e ir nao 1:30 Ik! 
5 Ir nuo G Iki 8 vai. vakare, Ofl« 
iu uždaryta* fiUbato« vakartis Ir 
DodSldienials, taipgi serędomle nu» .

12-tos dieną TiŽdarytae.
Taipgi nuimu ir X-ray ■

Lietuvii Dantiste* j

uito

ADVOKATAS
DEBATAI

* -k

* (GALĮNAŪBKaS) .
414 Broądvvay, So. Boston

, Tel. So. Bo«on 2800
Ofisas atdarasnuo 10 Iki 12 vat 
ryto, nuo 1:30 Iki 5 :30. po plet ir 
nuo 0 Ik! 9 vakare. Šventą dieną ■ 
y- 1 pagal BUflltarUną

1414 Broadway/S. Boston, Mass.
■ | ’ Tel. So.. Boston 0948 .

• GYVENIMO.
Tel; FarkAvay. 1864-W

Prisiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provm. Daro vi

gus legalius dokumentui. . ■

817 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Man.

Telefonas r Šou Boston 2732
Namų ; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS Į
ADVOKATAS

“Darbininko” Name
(antros lubos, Room 1) ]

.366 Broadway, So. Boston.
Tel. So.' Boston 3357 .

Bostono Ofisasr
89 State Street, Room 63 Į

TOl. Hubbai-d 9396 I
Gyvenimo: .33 Rošemont Street, 

Tei. Talbot 2878 ’ Dorėhester, Mass.

KUN. ŠEŠTAKAUSKAS 
LIGONINĖJE

Kun. Andrius . Šeštakaus
kas pradreskė kojos ^piršto 
nagą. Dviem savaitėms hub 
to. praėjus kairė koja pradė- 
po tinti.. Spalių 23 d., kuni-

■Lapkričio 6 d., sekmadie
nį, 7 vai; vakare bažnytinėje 
svetainėje rengiami įdomūs 
debatai momento klausimų: 
ar dabartinės partijos pa
tenkina gyvenimo reikalavi- 
bus ir kurią partiją pasiriii- 
kti balsavimuose.'ž

Tai labai įdomus, klausi
mas, kuris "buvo spręstas 
praėjusią savaitę Norwoode 
ir Worsetery. Abiejose vie
tose debatus rengė L. D. S. 
kuopos.

Debatoriais bus- adv.- Pr, 
Bublys iš Worcester, Dr. J, 
Landžius ir .kiti. Debatuose 
išsiaiškinama apie reikalą 
piliečiams dalyvauti rinki
muose ir. kokius kandidatus 
pasirinkti... - .

. Visi piliečiai ir besirengią 
būti piliečiais prašomi ne
praleisti šios progos ir atsi- 

’ lankyti- i šiuos debatus. . .

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
•• ■ / •
251 W. Broachvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, .nuo 
1:30—6 ir nuo 6:3O—9 vakare. 
Seredomls nuo 9—12 vai. diena. 
Suba tomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo, 9 Ųęi 12, vai- dienų 

. (pagal sutarti)

VISĮJ ŠVENTŲ DIENA
Visų Šventų Dienoje ‘kiek

vienas katalikas privalo iš
rausyti šv. mišių,

Šv. Petro lietuvių bažny
čioje šv. mišios, bus laikomos 
šiomis valandomis: 5, 6, 7 8 
ir 9. .

Vakare bus dvieji mišpat 
rai*. Rytojaus dieną yra Už- 
dusinę, kurioje kiekvienais 
kunigas laiko po tris šv. mi
šias. ■ : ” ■

Spalių 31 d. yra vilija — 
pasilikus. prieš Visij Šventų 
Dieną.

dyti tuos gražius misionie
riaus painokymus. Jis ragi
no, pav., kad visi katalikai 
eitų prie sakramentų Kris
taus Karaliaus meti n e j o 
šventėje, spalių 30 d., ir a- 
belnai dažnai metų ■ bėgy, 
skaityti dorus raštus, pri
klausyti prie katalikiškų or
ganizacijų, '

Be to, girdisi pageįdavi
mų, kad koks kunigas vestų 
pamokas ar pamaldas kata-' 
likams, kurie nepriverčia.sa
vęs pildyti katalikij pareigų.

Gal ir tokio pageidavimai 
. bus kada patenkinami.

Šį sekmadienį.,spalių 30 d., 
.9:30 vai., rytą bažnyčioje į- 
vykšta Liet. Pukterą Drau
gijos intencija metinės mi
šios, kuriose dalyvauja kvie
čiamos visos narės,.

< 7 vai, vakare parapijos 
bąžnytmej.e svetamėje įvyks 
teatras — vaidinimas. Soda- 
lietės, kun. K. Jenkaus' va- 
clovaujanios, suvaidins gar
siąją komediją “Gyvoji Hto- 
yyla.’’ Pertraukos metu bus 
paiiiarginiinm

S.oiįthbostonieČiai ir apy- 
linkiečiai kviečiami gausin
gai atsilankyti.

‘ Valdybų

DĖKOJA

PRIMUŠĖ SAVO TETULE

MISIJŲ ATBALSIAI
Visur girdisi gyrimai,kad' 

šiembt' 'misijos buvo pasek- 
mingiausios.
. Dabar tik lieką mums-pi b

Mai’garet Stone, 60 metu, 
gyv. Brookline, spalių 21 d. 
susilaukė ! savė dukterėčios 
Agne MiuTay, atvykusios., iš 
Vevmont. 1

Tetulė labai apsidžiaugė 
netikėta viešnia ir maloniai 
ją priėmė.

Kaip, senutė pasakoja, 
dukterėčią pakvietė ją padė
ti jai nuvažiuoti pas dakta
rą, Po t-o jos važiavusios na
mo, t-ečiau dukterėčia pasu
kusi klhidmgu’ keliu. Vė
liau sustabdžiusi automobi
lių, išlipusi laukan ir aplie
jusi jai akis kokiu tai skys
timu/ o. po to- kirtusi jai į 
galvą kokiu tai kietu daik
tu.-

Duk'teivčia pabėgo, o te
tulė nugabenta į ligoninę. •.

Vėliau duktčiūčia surasta 
ir suimta; ■ ■■

5 našlaičiams remti trijų 
dnmgijų komitetas dėkoja 
visiems asmeninis, aukoju^ 
siems surengtų jų dviejų pik
nikų -proga daiktais bei pi
nigais.

Aukojusiais asmeni mis 
nivo: M. Bučeiitolms, J\ 
ŠvagždysJ V., Jakštas,: J. 
Jakštas, K. Dievukas, J. 
Petruškevičius, J. Mėšlis/ 
adv. Cunys, J. Stulcos, Cent- : 
ral Spa, Dr. Jakimavičius, /. 
J. Valeckas, Marcinkus/J. 
Glinėckas, J. Stingimas, K. . 
Urbonaš/Borusienė, P. Ma-. , 

; silionis, Kastąras, Quincy _
Čash Market, Sakalauskas^ 
D, Paražmskaš, Jt Dilia.
. Visiems dėkoja -

Kdniit&as.

Tel. S. B. 2803-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
ISegJiaminuoju akli 

vjįjSigfaA priskiriu akluiui 
kreivas nkls atitio- 

. ,inu jr amblIJonlC
koše (aklose) .akyse sugrąžinu Byle- ’ 
šą tinkamu laiku.

J. L. PA&AKARN1S, O. D.
447 Broadway, South Boston

AGENTAI

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas' 
J. S. MESLIS

1253 Broadvzay, S. Boston, Mass
Į Tol. So. Boston . 2613. į

1

i

Tel. S. B. 0441.•

PR. J. KALINAUSKAS I
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. '
Room 3. ■

Gyvenimo vietai 39. Green St.,-
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YRA ANT KAT4PO BR0ADWAY IR EįSTS. PER 

. BEVEIK 70 METŲ į

1 Tel. So. Boston 3520 . I

ADVOKATAI ŠALNAI Į
i 366 Broadway, • . 11
| . South . Boston, Mass. |

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

mėnesio. Dividentai mokami trečia Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių menesių. Siunčiame pinigus į užsienį f ir išrašome

• Travellers Cheąues\ •.

*

PRISIEKUS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI
:Edwar B. Coplen

“ Albcrt Adelšon
Benjamiri Chesky

r OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanu

18 Temont gt,, Boston, Masa.
310 Kimball Bnilding 

Telefonas: Čąpitol.9880 '
0 f i s o v w 1» n d o i 

. 9 vai, iki 5 vai.

U

I UR. J, LANDŽIUS i
SEYMOUB Į 

į LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
Į CHIRURGAS, • |
I ' S^Ray .. •’ ■ y. i 
| -Tel. South Boston 2712 • Į 

' 496 E. Broądway, . |
| South Boston, Mass. |

MIRĖ SENAS ADVOKATAS

Tel. Porter 3789
8 
j

JOHN REPSHIS,M, D»
(RHPflyS)

Lietuvis Gydytojai
OtiMo Valandai: 2—4 fr T—9

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

Oambridge, Mai», •'

1 A. J, BEST, M. U.
f ... LIETUVIS

IGYDYTOJAS Įr chirurgas!
B : - • * i *

| . Valandos: “ Į
| Nuo 2; iki 4 d., ntio 7 iki 8 vak. Į
I 478 Gallivan Boulevard i

'■B ’ • . -t * ». g
Į DORCHESTER, . MASS. Į

T Telefonas Talbot. 0847 |
y. 5

i

• V ALA ND O S: - f \ ‘ .

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis: nuo g ryto iki 12 vai. 
. pirmadieniu vakarais nuo-7 iki 9 tik o.eL depozitų.

į PRALL BROLIAI'
lt! . nhlIfflAnTH 1H hrV ATI A TAlh 1 T

D1RB* ATI4»KAMW OEKAI IR PIGIAI ’ ■ y^jl I 
. '• VATARM*VIM*B GERIAUSIAS I .. . o Hlt

1 - ■ l; - ”< oitt; 46 ARMANDINB BT., . DOROHESTER, MASS. ?

j i?tL talbot 0354 j .

j

ĮVAIRUS SKELBIMAI Į

PRIE GERO GYDYTOJU 
REIKIA KREIPTIS 

delel pagydymo vleoklų 
kraujo, nervų it chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu- 
Hų, vočių, sutinimų arba

Sk šiaip .kokių kūno ligą, tu- 
7h rStūmSt kreipti®, tuojau®. 

. s-Z Ątm Inkit, prbItelravlmaa, 
patarimai dykai visą Sį mGnegį.

galando*: Antradieniais, ketvirta 
.dieniai® ir ieAtadlfmlgl® 10—1* ry
te, 2—5, 7—8 vakare; aekiąaAi* 
nlale 10—12 tiktat

Profesionalai, biznieriui, pramonių’ 
kai; kurie skelbias1! “Darbininke,*' tik 
vai verti skaitytoji] paramos.

'Visi-garsinki tCs “Darbininke," ..

Į JUOZAS M. MUS |
Į LAIKRODININKAS Į

= Parduodu .įvairiausios rūšies| 
j auksinius ir sidabrinius daik- I 
Įtus. Taipgi ir pataisau.- . j 
| 366 W. Broadway
I SO: BOSTON, MASS. J 

0uM4iĮiiiiiif.-įmint

jSKūS MOKYKLA
• Lietuviai! .Kurie norite paino.- 

kinti, savo berniukus ar.mergai
tes muzikos, pradėkite- leisti da
bar. Mokinu savo studijoj, taip
gi einu ir į namus. Namie esu 
vakarais. ir sekmadieniais. Tele
fonas South Boston' 1963-J. .
valent. paltanavičiutš 

912 East Broadway, 
South Boston, Mass.

SVARUOS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

IIį'.s atidarėm automobilių taisy- 
' ni6 vietą. Taisom visokios rūšies 
automobilius, Taipgi ištaisom su
lankstytus fęnders ir bodies ir 
apipentįn&m. aTisom ignitions ir 
genėrat orius. Darbas užtikrintas’ 
.ir kainos, pigios. Vieta vadinasi:
. ’ STEVE'S REPAIR SHOPf 
565 Eighth Bt.,, So., Boston, Mass.

Tel. So.. Boston 2351-R 
STEVE JANELH\XAS; Sav^ btr 
vęs Brwadway Garago vedėjas. 

ŪUEJINIAI PEČIAI 
Panhiodn ir suvedu al.įeji^vuą, pe
čius namuose už labai'pigią kai
nų. Tiktai $22.50. Yanki’ė Maid. 
ir Jlerrimac Jh'LuKe padirbimo.

Prašau kreiptis pas savuosius 
, lietuvms, '

PRANAS SINKEVIČIUS, ' 
.765 Ę. 4th St. ’

So. Boston, Mass. . S-28

• Spalių 25 d, Bostone sa
vo įstaigoje, prie Pembėrton 
Sųuare, mirė advokatas Na- 
thanicl TVatson- įadd, 84 m.

" Miręs advokatas buvo ne
vedęs ir/pasižymėjo. ypatin
gu gyvenimo būdu. Jis ir 

. pasenęs' važinėdavo. gatvėse 
dviračiu, kuris buvo užsili- 
kęs. dar nuo . civilinio karo.
aikų.. Buvo didelis sporto 

mėgėjas.

NUBAUDĖ UŽ DAVIMį 
KYŠIO

AGENTŪRA
LAIVAKORTĖS .

į ir iš Lietuvos patogiau- 
siais keliais, greičiausiais 
laivais. • 
Sutvarkome visus ddku-

• * mentus taisykliškai.
BONUS/'

Perkame Lietuvos bonus 
už CASH, mokame aukš
čiausias kainas. . .

INSURANCE
Ąpdraudž i a m namus, 
krautuves, rakandus, au
tomobilius. ir kas tik rei-. 
kaiing'a. . . '

BR0ADWAY travel 
BUREAU .

K. J/VIESULĄ, vedėjas 
“Darbininko” .Name 

' 366 W. Broadivay, .
SOUTH BOSTON, MASS. t

Tėti S. Boston 0620

Teismas nubaudė tūlą Da- 
vid. Lęrniąn. 50. "dolerių pą- 
lauda iįž mėginimą ’ duoti 

$2.00 kyšio polichmikui, su
laikiusiam . jį, pravažiavusį 
pro. t rafiko šviesas.

. Lermaų pasiuntė polici- 
i linkui čekį $2.00 paštu už 
‘‘sufiksinimą.” Ką, polici
ninkas.ir ^suilksino,*’ pa- 
iluodanias skundą į teismą.

į GRABORIAI Į
PATARNAVIMAS DIENĄ 

IRNAKTĮ

D, A. ZALETSKAS
GĖABDRfUSIR 

BALSAMUOTOJAS . r 
87? ir 448 Cambridge Street” 

. Cambridge, Mass. ... 
Tėlephone Unlverslty 8831-W.

LIETUVIS GRABORIUS

t

Laidotuvių -reikale visuomet ir Visiems 
maloniai ir tinkamai pataimauju. Ga
lite kreiptis Inle laiku, dienų, ar naktį, 
o. aš visuomet pasirengus kidlmenam 
pareikalavimui,. Už važiavimų į. kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P/X AkUNEVICH
'(AKUNEVIŪIUS) '

16-18 Intervale St., y 258 West Broadway,
Montello, Mass. . / Šo. Bostonu Mass.
Tėl. Broėkton 4110 • , Tol. S. Boston 4486

i! ■

i

.'X
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IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
Kun. J. Bružikas orlaiviu 

atskrido iš Bostono. Kelio
ne jam labai patikusi. Orlai
vy parašęs keletą laiškų sa
vo rašomaja. mašinėle.

Keturių Dešimtų Valan
dų atlaiduose pirmuosius du 
pamokslu pasakė kun. J. 
Aleksiūnas ir kun. J. Lence- 
vičius. Kitus pamokslus pa
sakė kun. J. Bružikas,, jėzu- 
itas. ’

Altorius šįmet' ypatingai 
gražiai ir turtingai buvo išr 
puoštas įvairiomis gėlėmis, 

/kurioms įsigyti aukojo Ro
žančiaus draugijos ir atskiri 
asmenys.

Atlaiduose dalyvavo dątig 
. svečių kunigų.

Petronėlę Škavienė mirė 
spalių 16 dieną. Palaidota iš 
Šv. Jurgio bažnyčios Šv. Jo-, 
no kapinėse spalių 19 dieną.

Konstantino ir Petronėlės 
Skavių sūnus apkrikštytas 
vardu Eduardas Dovydas 
spalių 19 dieną./Krikšto tė
vais buvo Petras Miltams ir 
Petronėlė Sirutaitė. ;

daiyti. Daug per tai publi- Vakaras pavyko ir para- 
kos sutraukiama ir iš apy
linkių. Bet bazaras tai dar Vien mokyklos vaikučiai 
įdomiau organizuojamas, pardavė tikietų Už $150.00. 
Šiais metais bazarorengimo| $5.00 auksu laimėjo Teresė 
komitetas dirba išsijuosęs, Į Šnipiūtė, • 545 Grand St, 
kad dar įdomiau šį bazarą Brooklyn; $2.50 —K. Eimu- 
padarius. Tikrai girdėti, tis, 250 Ceap-St. ir $2.50 — 
kad daug naujenybių įnešta. J. Ėerront, 904 Elushing Av,

Pirmą bazaro dieną bus Šnipų ir Eipmčių šeimos 
sekmadienį, spalių 30 d., 7 yra pavyzdingos parapijoj, 
vai. vaHąre. Šį vakarą ve- Didelė garbė ir padėka 
da Šv. Kazimiero Draugija, priklauso visiems, kurie dar- 
Tą vakarą yra pakviesti su Įbayosi rengiant šį vakarą.

pijai liko gražaus pelno.
padainavo keturias lietuviš
kas patriotiškas daineles.

Vakaro kalbėtojai buvo 
sekanti: klebonas kun. Jo
nas Bakšys, Juozas Riebis. 
J. Svetikas, P. Juška, Jonas 
Čelkys Morkūnas, Ant Žie
mys ir kiti.

Išnešta protesto rezoliuci
jos prieš Lenkiją, dėl Vil- 
niaus ir prieš dabartinę Lie
tuvos vyriausybę dėl. katali
kų perseikojimo Lietuvoje.

. j.o.

PATERSON, N. J.
■ SESERYS PRANCIŠKIE- 

TĘS VEDA SEKMADIE-
NtNĘ MOKYKLĄ ’

Pafersone nėra parapijir ( 
nes katalikiškos mokyklos. , 
Kai kurie tėvai leidžia į ki
tataučiu .katalikiškas' moky
klas, vienok daugumoje val
ktį lanko viešąsias mokyklas, 
kuriose tikybinio mokymo ir 
auklėjimo nėra. Tą trūku
mą pašalinti čia veikė kate-5 
keti mokykla. Šiais metais 
klebono- kum Stonio paštam- 
gomis tą mokyklą vesti pa
kviestos seseles} Praneiškie- 
tės iš Elizabetliport, N? J.' 
Jos. ai važiuoja kas šeštadie
nį ir gražiai vaikučius mo
kina. Veikėliau. & lygiai ir 
vaikų tėvai labai seselėmis 
patenkinti ir džiaugiasi, tuo- 
mi« Deja, dar. ne visu tėvai 
seselių reikšmę supranta ir 
dar daugiau galėtų vaikų at- 

. eiti mokyklom Reikia ma
nyt, kad visi viešųjų mokyk
lų vaikai, lankys.

LIETUVIŲ' KALBOS 
MOKYKLA ; '

' Jau antri metai kai Pater- 
sone veikia lietuvių, kalbos ir

- istorijos mokykla. Ją lan
ko visų mokyklų vaikai. Jo- 
j e vaikai gerokai ■ pramoko 
lietuviškai skaitytį, rašyti ir 

‘kiek susipažino su Lietuvos 
istorija. Nuo spalių pra
džios mokyklėlė vėl atsidarė, 
tik* gaila, kad kol kas nedi
delis vaikų skaičius, ją lan
ko. Reikėti! tėvams rūpin
tis daugiau savo vaikus pra
juokinti lietuvių kalbos.

VYČĮĮT PRAWfeALL

Spalių 15 d. vakare Vy
čių kuopa turėjo savo šei
mynišką vakarienę su šo
kiais gražioje Nęwport. sa
lėje, prie liūliuojančio eže
ro.

Prie .parengtų stalų vy
čiai tvarkingai susėdo pagal 
kuopos valdybos nurodytą 
tvarką. . .
. Vakarienę pradėjo kuo
pos pirmininkas Pr. Jurge
lionis, primindamas, . jog 
vakarienė surengta tikslu 
paminėti kuopos veikimo 
perreformavimo metinę su
kaktį. S avo kalboj e pareiš
kė padėką tos. naudingos, re? 
fonuos įvykdytojui J. C. 
Morkūnui. •>

j. Č.: Morkūnas pasidžiau
gė kuopos dabartinė būkle 
ir. linkėjo nariams visados 
būti veikliais.

Kuopos pirmininkas na
riams perstatė 'pakviestuos 
sius, svečius : Dr. J. Breivį, 
bostonietį J. B. Laučką ir 
kitus,

Pasilinksminimo progra
ma praėjo labai gyvai ir 
įdomiai; ./ . z

Parengimo gražiu sutvar
kymu, kaip teko nugirsti, 
daug rūpinosi-kuopos rašti
ninkai: Iz. Rovaitę ir Pr. 
Komparskas.
/ . Žinąs.

PRASIDEDA BAŽARAS 
Pątersoniečiai yišūn.m e t 

moka įdomius ■ parengimus

Heliai, tame kalbės ataua-Rp^ iSgriov- me. 
lėmis Suj dienu temoms. dinę giaig metaig pa. 
Tas bus labai įdomus daly-• 
kas. Be to, bus gera mm-Dalis pl^ 
ka, šokiai ta to margumy-La nugldovug se)la-namltka> 
nai. Tat visi vjtame Patėr- Dabar tjlrfme fie nauja 
šonan! Kita bazaro drena bef ir 
bus lapkričio 6. Tai biznio- ftfokykios vaikams bus dau- 
riiĮ vakaras, bet apie tai rė-Lįau vietos žaidimui. Gan- 
liau- rvnvROC! dai eina, kad norima nu- 

; . _ . ; M , -V . pirkti tuos du aprūkusius
Šeimos , lizdelį kūną labai Į namus gtt žeme šalę mokyk- 

geros,. Šeiinos duktė Elena įqs įr pastatyti jaunimui ke- 
Janušaitytė su Aleksu Sm L— aukščiu klubo narna su 
koekiįi. Jungtuvės įvyksta visokiais įtaisomais, 
spalių 29, šeštadienį, 3:30 v. ■ V
Laimingos kloties naujame abejo, jei toks projek- 
gyvenime! į tas įvyktų, būtų lengva su-

'Reporteris.[rinkti pinigus, pąrdavinė- 
_—2—— Jant plytas po dešimtuką. O

Iš APREIŠKIMO f ARAP. ^as ,“^tnr6ti nam?su
■. ■ » • .*.. bowling alleys, gymnasium,

v. iv. . svimming podį ir tt. 
Sodaliecių mergaičių susw ° v v. .. .. ,* ., v -n? j Pereitą vasarą bažnyčiojerinkimas įvyko spalių 17 d., _ . i •

parWi.ios kiubb. Susirinki- daug: Pataisau;
’ ’l-i -i t I permainyta sildytiicli sistema,ma atidarė kun. Lencęvicius . į ■ •. . . ,. ,r r ■ 7 Taip pat rengiama ir klebo- malda. Nutarta r e n g 11 ... . ..rr'm • L v t « mjoje permainyti . sūdymo Hallloween balių, spalių 31 .r _. x . 7 .. . sistemą. Dedama naujo-diena. Nutarta kas ketvir- . v ~ .; . .. v , sios mados garsios General
ta^en?,ao^’^ra- Eleetrie aliejinis pečius. Ti- 

e an ap ■leio , . jkimasi, kad tas sumažins 
Pirma penktadieni im So- v.., .

dalieties turi atlankyti ista- \ $
tytą Šv. Sakramentą. Jei ne-Į. ' ,■ ’
galima paaukoti yisą‘valaii-į DnpiIECTCD U V 
dą, tai nors trumpą laiką.,11 KŲun tu I tlij N i 11 z

Pageidaujame naujų na-1 --------
inų. Mokestis tik vienas do- Spalių mėn., 9 d., vakare, 
leris metams. . ' Įšv. Jurgio lietuvių parapi-

O, Eidiikeviciūtej rap. jos svetainėje, įvyko Vil
niaus pagrobinio šventės pa~ 

, minėjimas;
Parapijos svetainė ■ buvo 

pilna prikimšta lietuvių ka
talikų patąpĮečių, kurie įdo- 
mavosi šio vakaro Nepapras
tą ir > įvairia programa, 

f Vakaro, vedėjumį. buvo 
[ klebonas, . kun. J. Bakšys, 
kims, netikėtai gražiai , ir 
patriotiškai, prakalbę j o į vi
sus susirinkusius žmones a- 
pie Vilnių ir katalikybę, bet 
taip pat, linksmino visus sii 
savo gražiais juokeliais.

Parapijos yarg. K. Ba- 
zys vedė vakaro mūzikalinę 
programą. .

Šv. Jurgio parapijos mo- 
I kyklos 7-tojo ir 8-fojo sky- 
riaiis mokiniai gražiai pa
dainavo keturias patriotiš
kas, lietuviškas daineles.

• P-lė Izabelė Rovaitė. pa- 
| skambino pianu fr padaina
vo dvi gražias, lietuviškas 
dainelės, kurios labai* patiko 
visiems žmonėms.

f P-lė A. ėtdinaitė gražiai 
.ir gabiai. padeklamavo pat
riotišką eilę apie Vytautą ir. vaikus į M<afalikiškas dran- 

: Vilnių, I gijas: Chorą, Sodaliciją, Šv.
j Šv. Cecilijos choras irgi Vardo ir parapijos Jaunų

.- Spaliii 16 d., sekmadienį Į 
buvo4 4 busy. ” Po pietų įvy
ko Šv. Vardo draugijos pa-1 
radas gatvėse. Apie 200 vy
rų—-jaunikaičių . paradavo. 
Paradą sudarė iš devynių 
Brooklyno parapijų ląpie [ 
1000 vyrų. Visi susirinko į f 
Šv. Nikalojaus bažnyčią, kur 
buvo pamaldos, aukojamos 
Šv. Vardui. Pamokslą pasa
kė misijonierius pasijonis- 
tas. Tai buvo Įspūdingas į- 
vykis matant vyrus viešai 
iŠpažyštžnt savo tikėjimą. 
Garbė lietuviams; kad taip 
gausiai ^dalyvavo. ‘;. ■

Po parado ir pamaldų lie
tuviai skubinosi į savo.para
pijos teatrą ir balių, •

Choro nariai sėkmingai 
vaidino komediją ‘‘Mulkinę 
ir Mulkintojas?’

Šv. Vardo draugijos vyrai 
darbavosi svetainėje;prie tL 
kieti} ir tvarkosi palaikyme.

Rožančineš, Sąjungietės ir 
Tretininkės darbavosi, prie j 
užkandžių , ir gėrimų. Taip 
pat gražiai darbavosi ir ki- 

: tų katalikiškų, draugijų na- 
s riai, *

NEWARK, N. J.
Spalių 15 d; Šv... Cecilijos 

choro šokiai praėjo labai 
gražiai. Jaunimo buvądaug.

Spalių 29 d. mūsų prąpij a 
rengia gražų vakarą. Para* 
pijieČiai remkite. \ j :• 
■ Spalių. 30 d. Šv. Cecilijos 
choras rengia gražų vaidini
mą 44 Kūmučių Rojus 
“Nenorėjai Duonos, Graužk 
Plytas.” Viskas pyks para
pijos salėję. • •

Lapkričio 5 d. Jaunų yaų 
kinų parapijos klubo bus šo
kiai. .. ••...■

Lapkričio 19 d. antri cho
ro šokiai su dovanomis.

. Lapkričio 20 d.,t Šv... Ce
cilijos choras vaidins opere
tę “Švarkas ir Milinė.” VaL 
dinimas įvyks Šv. Jurgio 
draugijos salėje.

Priaugančiųjų choras taip 
pat rengiasi vaidinti “Šven- 
tadarbč,” Diena dar nepa
skirtą. Šis choras mokina
si naujas mišių giesmes, pa
rašytas komp. J. Žilevičiaus.

Tėvai prirašykite savo

Vaikinų klubą. Jauni vai
kinai ir choras turi basket- 
bąll žaidimus ir kitus. O 
kurie jnorite jaunus įra
šyti į pašalpinę draugiją ra
šykite į Susivienijimą Lie
tuvių R. K. A m e r i k o j e. 
Jums patarnaus, vietinė 36 
kuopa, kurios susirinkimai 
yra Šv. Jurgio draugijos sa
lėje. a

Taipgi leiskite mažus mo
kytis lietuviškai, mokyklon, 
parapijos saloje, nuo 4 ild 6 
vai. subatomiš ir seredomis. 

1§V, PiaheiškausTT Sesutes 
mokina. Pasinaudokite pro
ga. žinantis.

Newarko ir apylinkės lie
tuviai susiorganizavo į dide
lį Demokratų Įdubą ir sku
biai rengiasi ateinančių: rin
kimų darban išrinkti Prank- 
lin D; Roosevelt prezidentu.

Deniokratų klubo valdy
bą : J. M. Bujauskas, pirm., 
Petras Norbutas, vięe pirm., 
Šraibakauskas, ižd., Julius 
'Šedis, sekretorius, Pranas 
MaRreckas, finansų sekr.
. Nutarta surengti didelės 
politinės prakalbos lapkri
čio mėn. 3 d., 7;30 vai. vaka
re, Lietuvių Šv. Jurgio dr- 

žiaii-N0S sa^e’-180 -^ew York 
lAve., Newaitke. Prakalbų 
ir abėlnai programos'reika
lu įoasiiūpinti išrinktas ko
mitetas : W. W. Ambrazevi
čius, J. Serfeiką, j. Norbų- 
tas, J. N. Bujauskas ir A. 
S* Trečiokas.
' Vilniaus . pąsij. ir ženkle

lių reikalu nęwarkieČiai jau 
savo kvotą yra iŠpildę. Ku
rie dar nesuspėjo Vilniaus 
pasus gauti bei nori, daugiau 
ženklelių, tai galės per tūlą 
laiką . gauti A. S. Trečioko 
agentūroje. . •

Newarko Lietuvių Pasko
los ir* Statybos. Skolinimo 
Draugija (Lithuimian Būil- 
čling and. Loan Ąšs’n) gerai 
gyvuoja ir yra manoma, kad. 
ir 'už Šiuos 1932 metus galės 
išmokėti gerus nuošimčius 
savo nariams, :

* A. S.Tr&čiohas.

Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS ;
AB Dl F VCMPIIIQ Nuo 0—12 *s ryto» 2—s vnk,Uiti DLAUAO Al VLIlUlUy šventadieniais aunitarut

DANTISTAS 499 GRAND STREET?
X—RAY (kampas Union Are.) I

Namų Telefonas : Mlchlgan 4278v B R 0 O K L YN, N. Yi i

Telephone: STAGG 2—0700

graži ir didelė bažnytinė 
svetainė. Visu tuo Šios ko- 
onijos lietuviai didžiuojasi.

Sekmadieniais laiko m o s 
trejos šv. mišios. Žmonės 
gausiai susirenka išklausyti 
šv. mišių. Parapijos choras, 
į). Tamošaičiui vadovahjant, 
praktikuoja - ■ penktadienių 
vakarais. Choras yra dide
lis ir gražiai sugieda. ,s

Prieš, dvi savaiti atgaivin
ta mažųjų mergaičių Soda- 
licijos draugija. Prisirašė 
per 70 mergaičnj.

Spalių 10 d. Sodalicijos 
draugijėlės įvyko, pirmas 
parengimas parapijos darže. 
Pelnų liko per 50 dolerių.

Spalių 16 d., įvyko suau
gusių mergaičių Sodalicij os 
draugijos, steigiamasis. susi
rinkimas. Prisirašė apie 40 
mergaičių. .

Jau pradėta organizuoti 
Šv. Vardo draugija; Čia 
taip pat pasireiškė kilnūs 
jaunuolių norai. Rap.

MASPETH, L. L, N. Y.
Šios kolonijos lietuviai ti

krai žengia pirmyn. Daugu
ma lietuvių turi po keletą 

; gražių hanių. Viši, tik ma
ža. išimtimi, yra, praktikuo
janti katalikai. O gražusis 
jaunimas, yra didelis Baž
nyčios ir tautos turtas. Tik 
kažin dėlko lietuviai, nebu
vo, pratę vieningai veikti. 
Bet dabar jau pradeda pa
mylėti vieningumą.

Čia yra, nors maža, lietu
vių . bažnyčia ir klebonija* 
Darbuojasi, du kunigu; Ša
lę bažnyčios yra gražus pa
rapijos daržas, tinkantis .į- 
vairiems parengimams. Yra

SKLEISKITĖ ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką1’ nenu* 
meskite, bet duokite /kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku’' ir 
L. D. S. ii? atremsitę mūsą ide- 
jos priešą propagandftį.

Telephone: STAGG 2—0100

DR. A. PETRIKĄ
' (mtbickI ■

. MHTTĮVIS DANTISTAS
821 S. 4th Bt„ Brooklyn, N. Y.

X-SpinSuUų DtagnoM 
Gano AneaMika 

VALANDOS:
Nuo 9 va.1. ryte Iki 8 vai. vakare.
Penktadlenlttla ir šventeidlenlala 

tik inaltaniB.\t-tt j

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G R A B O R I V S

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

I KLASČIAUS į

| CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams Ir visoklerns paslllnksmlnl-
S mnms“‘smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspelhe, .Tau laikas, užslsa- 
s kytL sale žiemos sezonui.
I kamp. Mašpeth ir. Betts Ave. § 
| JONAS KLASČIUS, Sav, Į 
Į Maspeth, N. Y. Į

BROOKLYN, N. Y.
1 ■ ■■ ■ • • • •

VAKARINĖ MOKYKLĄ/

Vakarinė Mokykla lietu
vių kalbos ir rašybos jau 
prasidėjo spalių 18 d., vaka
re. Viriną vakarą ’ užsirašė 
lankyti' mokyklą 23 moki
niai. :

. Acių vietos Apreiškimo 
parapijos klebonui, kun. K. 
Pauloniui, kuris netik davė 
mokyklai kambarį, bet ir 
bažnyčioje ragino tėvus sių
sti savo vaikus lietuvių kal
bos pasimokinti,, taipgi su
augusius lankytis į vakarinę 
mokyklą, yra tat vilties, kad 
mokykla augs ir stiprės.

Pirmą vakarą buvo iš
skirstyta mokiniai į dvi ^rū
šis. Pasirodė, kad beveik 
visi mokiniai kalba-ir šiek, 
tiek rašo lietuviškai. .

Mokykla įvyksta du kartu 
savaitėje —• antradienio, ir 
ketvirtadienio v a k a' r a i & 
Prasideda 6 vai. ir baigiasi 
8 vai. vakare. Vieta kam
pas No, 5 ir Hovemeyer Sts.

Kadangi už mokyklą ima
ma, tik 25. centai mėnesiui, 
tai yra gera proga visiems 
jaunuoliams su lietuvišku
mu susipažinti. Pasimokin
ti savo prigimtos .kalbos. 
Juk gėda ant gėdos, nemo
kėti savo tėvų kalbos... ."

Iš pradžių mokytojau ja 
uždėt o jai J. Tutnasonis>.ir J. 
Steponaitis. Vėliau, atsira- 
dus daugiau mokinių, bus

Tel. Newtown 9—4464.

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORTUS T.K 

BALSAMUOTO-TAS • 
■Apdrnnda Visose šakose

. Notpry Public-.-'
5441 —■ 72-nd Street,.

.’ Arti .Gr’nnd St.
, MASRETEI, L.. I., N. V.

11 'I'—. I.—
Tel. Stagg 2—5048 Nota ry Public

M. P. BALUS INC.
. BIELIAUSKAS

Grabdrįus ir Balsamnotojas
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

GBABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, K. Y.

Teleplione Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
g'raborius

, , , • • 7 © . •.

. 402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais. .Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves* 
tuvčiBs, Krikvštyimm s i r viso

kiems. pokyliams. .

kad jūs mokotės, nei tėvą, 
nei. Sesučių .ar broliukų nau
dai, bet savo naudai; Ką iš
moksit, nereikės kišeuiujo 
nešiotis, nebus godos tarp 

u- Taigi kin
kykit .Vakarinę Mokyklą.”

pakviestai ir daugiau nrnky- savų pasirodyti 
tojų* .

Jaunuoliai, atsiminkit,

D . L AUK L’ S. Fotogra 
214 Beritami , Bronely n

' Tol. Bvergr<w 0—irti 4
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