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UJA CENTRO NARIAMS
L. D. S. Centro valdybos 

, svarbus posėdis įvyks šį pir
madienį, spalių 23 d., 7 vai. 
vakarė, ltDarbininko” re
dakcijos patalpose.

Visi Centro nariai prašo
mi atsilankyti.

Centro Sekr&tmus.

VALSTYBĖS PROJEK
TAMS PASKIRTA 

S1.953.000

MISIJOS

Masąchusetts viešiesiems 
darbams (įvairi e m s na
mams pataisyti) federalė 
valdžia dar paskyrė $1,935,* 
000. Tai jau antras valdžios 
paskyrimas. Praėjusių me
tų spalių 5 d. buvo paskirta 
$3,128,700.

-• SO. WORCESTER, Masš.
— Ketvirtadienį, spalių 19 

f d., Aušros V artų bažnyčioje 
prasideda misijos,“kurias^ 
ves tik ką iš. Lietuvos atvy
kęs trumpam laikui prela
tas J. Maciejauskas.

Misijos baigsis 40 valam 
dų atlaidais spalių 24 d.

Kleb. kun. K. Vasys vi
sus kviečia pasinaudoti Die- 

”• vo malonėmis.

UŽDIRBO $1,500,000 
-PER 5 MĖTOS

MAIZERVILLE, PA.
Spalių 28 d., Šv. Liudvi

ko lietuvių par. bažnyčioje, 
prasideda misijos, kurias 
ves pral. J. Maciejauskas. 
Misijos baigsis iškilmingo- 
mis pamaldomis lapkričio 1 
dieną.

Tos ^parapijos klebonu y- 
ra kun. J; Tiškus.

BROOKLYNE
Spalių 25 d. pral. J. Ma- 

ciejauskas bus Brooklyne, 
•N. Y. pas Apreiškimo P. 

. . ŠvČ. parapijos kleboną kun.
K. Paulonį.

PraL Maciejauskas kvie
čią savo pažįstamus, tos 
dienos vakare, .tuoj po Ro
žančiaus pamaldų, ateiti į 
parapijos svetainę pasikal
bėti, nes lapkričio 4 d. iš
vyksta į Lietuvą. ..

KAINA 6 CENTAI j
■ • f . ■ .•

... ’ ‘'J’’"’* J

Mirė Arkiv yskupasBartoloni
- ------------------------- ------ ----------------- ------------------- ----------------------------------------------- :—------------------------------

JERTtŽOLIMAS. — Šio- ■ 
mis dienomis, po apendicito 
operacijos, .mirė Popiežiaus ’ 
Apaštališkasa'i'. Delegatas j 
Palestinai . afkiVyskup a s į 
Riccardo Bąrtoloni. 1

A. a. arkivyskupas Bar- į 
toloni yra buvęs I’opįežiaus ' 
Nuncijumi Lietuvai, iš kur , 
turėjo pasitraukti dėl tauti- 
ninkii vyriausybėj nekorek- 
tingų žygių. Velionis buvo 
didelis lietuvių prfetelis, į

WASHINGTON. — Se
nato; banko komisijoje, da
rant bankininkų finansinio 
gyvenimo tyrinėjimus, pa
aiškėjo, jog Chase National 
-banko—viršininkas Wiggin 
per penkeris metus uždirbo 
1,500,000 dolerių iš algos, 
bonų ir ekstra atlyginimo. 
Kai jis pernai pasitraukė iš 
banko, banko direktoriai, 
paskyrė jam kasmet po j 
100,000 dolerių iki gyvos ‘Spalių 18 d. iš Europos į New Yorką

Vysk. Pr. Būčys. ’’ t . ’ .■
, Iš New. Yorko, ketvirtadienį t. y., spalų 
Marianapolio kolegiją, Tho mpson, Conm 
kiek ilgiau.

100,000 dolerių iki gyvos 
galvos.

Komisijos patarėjas Pe- 
cora patiekė faktus, kurie 
[(rodo, jog bankininko alga į- 
vąiriais metais buvo toki: 
1929 m. —$175,000; 1930— 
218,750L XŪ31 — .$250,000;. 
1932 $220,300 ; 1933 m.^
už pirmuosius šešis mėne
sius— $52,970.;

Tokios algos buvo moka
mos banko viršininkui, kai 
bankas vis lindo į skolas. 
Tai aiškus įrodymas, kodėl 
daug bankų užsidarė ir nu
skriaudė milijonus dėpozi- 
toriu.

GYVATĖ ĮKANDO AR
TISTE

CARO HIMNO AUTORIAUS
KAPAS—KAUNE. ?

[atvyko J. E. 

j 19d. .atvyko Į 
t kur apsibus.

• CAMDEN, N. J.
Pral. Maciejait-ską Pagerbti 

vakariene.
Spalių 26 d., vakare, kleb. 

kun. Virbickis . su savo pa
rapijiečiais rengia iškilmin
gą vakarienę pral. J. Ma- 
ciejauską pagerbti ir išleisti 
į Lietuvą, kuris išvyksta 
lapkričio 4 d. iš. New Yorko 
Prancūzijos linijos laivu 
“Ile de France.”

HOLLYWOOD. — Laike 
vaidinimo lauke ir fotogra
favimo judomiems paveiks
lams, gyvatė įkando žymiai 
artistei Ann Dvorak į koją.

Artistė tuojau nugabenta 
į ligoninę, kur jai.suteikta 
skubi pagalba.

POUCUA IŠGELBĖJO UŽ- 
PULTUS DARBININKUS

NRA LAUŽYTOJAI ROS 
BAUDŽIAMI

WASHĮNGTON. — Pre
zidentas Roosevelt išleido į-

• J • sakymą, kuriuomi nuskina
ma bausmė iki 500 dolerių 
ir 6 mėnesių kalėjimo už 
laužymą NRA taisyklių. 
Bausmė bus taikoma tiems 
dirbtuvių savininkams bei 
vedėjams,, kurie yra pasira
šę sutartį, pasižadėdami pil
dyti NRA kodeksą.

NRA .administratoriui ge- 
į. nerolui Johnson pavesta iŠ-
V leisti taisykles, kurios nuro-
| dytų prasižengimus NRA į-
| . statymui. : . * T* “ I A ... .

BROCKTON. — W. L. 
Douglas Shoe kompanijos 
dirbtuve atsisakė nutraukti 
sutartį su sena unija, dėl ko 
kilo dirbtuvėje naujas strei
kas.

Spalių 18 d. kilo didelis 
susirėmimas tarp pikietų ir 
dirbtuvėj dirbančių darbi
ninkų. Streikierių automo
biliai net vijosi dirbančiųjų 
darbininkų automobilius.' 
Rando Iph policija išgelbėjo 
7 darbininkus, kurie atbėgo 
į policijos stotį.

Kompanija išgavo teisinė 
laikiną ‘ ‘indžionk š i n ą ’ ’ 
prieš pikiėtus ir naująją li
niją. Douglas. dirbtuvėje 
dirbdavo apie 1300 darbi
ninkų. Tąi didžiausia batų 
dirbtuve Brodktone.

Apie, penki kilometrai 
nuo laikinosios .Lietuvos so
stines Kauno, nepaprastai 
gražioj vietoj, tarp miškų, 
išdidžiai, stovį viena iš pui
kiausių ir brangiausių Lie-. 
tiįvoje Pažaislio Kamendu- 
lų vienuolyno bažnyčia. Šią 
bažnyčią yra matęs ne vie
nas viešėjęs Lietuvoje sve
timšalis, nes ji yrą vienas iš 
gražiausių Lietuvoje meno 
bei statybos paminklų. . /•

Pažaislio bažnyčią -savo 
lėšomis pastatė Lietuvos di
dikas Pacas 1667—167Ame- 
tais. Bažnyčios vidų papuo
šė ornamentais ir freskais 
garsiausieji anų laikų italų 
menininkai. Kai 1795 me
tais Lietuvą pagrobė rusai, 
jie tuojau atkreipė dėmesį į 
Pažaislio bažnyčią ir jau 
1831 metais, po , Kosciuškos 
sukilimo, vienuolyną ir baž
nyčią pagrobė Stačiatikiai 
(pravoslavai).. Taip jie šias 
Hetūvių tautos brangenybes 
išlaikė savo rankose iki pa
saulinio karo, kol 1915 me
tais galutinai išsinešdino, 
kad daugiau nebegrįžtų.

Rusų viešpatavimo- lai
kais Pažaislio vienuolyno 
rūsiuose ir jo šventoriuje 
buvo palaidota daug aukštų 
pravoslavų dvasininkų ir ki
tų žymių asmenų. Bet di
džiausias nętikętuhias lan
kantiems Pažaislio vienuo
lyną sužinoti, kad jo švento
riuje, be kitų, yra . palaido
tas drauge su savo žmona 
Rusijos carų (monarchijos) ‘ 
himno “Bože caiia chrani” 
(Dieve, carą saugok) auto
rius.*- žymūs rusų kompo-

- Netoli Žaras ų vienas 
smulkus ūkininkas,, bearda
mas lauką, užtiko pilną ka
tilėlį rusiško aukso, kurį esą 
dar senais . laikais užkasęs 
lenkas dvarininkas Besieki s. 
Iškasęs auksą, ūkininkas 
nuo rusų kariuomenės pabė- 

Amerikon ir ten pui
kiai įsikūręs.,. ’ ,

Tokių atsitikimų Lietuvo
je buvo daug." Seni rusų ka
riškiai,.. kuriems teko per ,di- 
dįjį. karą bėgtTšū Renen- 
kamfo armija, o taip pat 
mokslininkai archeologai sa
ko, kad Lietuvos žemėj esą

užkasta dideli turtai- ne tik 
Nąpoleono. ąrmi j oš, bet ir 
rusų. „Rusų laikais keletas 
kariškų įstaigų kai kuriose 
vietose darę kasinėjimus ii* 
užkasto aukso radę.

Ir Lietuvos vyriausybės 
kai kurios įstaigos kelia 
sumanymus, kad tose vieto
se, apie kurias vietiniai gy
vent o j a i pasakoj a vi šokias 
istorijas,. būtų daromi kasi
nėjimai. Nes; iš užsienių, y- 
pač Prancūzijos, atvyksta 
žmonių, prašančių leidimų 
ieškoti paslėptų Prancūzų 
kariuomenes aukso skrynių.

Japonai ŠeimininkaujaRu- 
sijos-Kinijos Geležinkely

zitorius Aleksiejus, Feodoro 
sūnus, Lvovas.

Lvovas buvo generahna- 
joras, rusų caro Nikalojaus 
I adjutantas. Mirė Kaune 
1870 metais ir palaidotas 
Pažaisly. Jo kapas, su mar
murine paminkline lenta ir 
atitinkamu ant jos užrašu, 
yra užsilikęs* iki šių laikų, 
Kiekvienas,, lankąs Pažais
lio vienuolyną, pasinaudojo 
proga pamatyti Lietuvos 
prispaudėjų himno ’ auto
riaus kapą.

Tai bene įdomiausia nišų 
viešpatavimo laikų liekana 
Lietuvoje.

AUKSAS LIETUVOS ŽEMĖJE.

Gerokai prieš karą, liuos- 
laikiais kaimo seniai, pyp
kes čiulpdami, pasakodami 
viens kitam apie užkeiktus 
katilukus, apie užkastas Na
poleono skrynias, su auksu 
ir kitokiomis brangenybė
mis. Toms pasakoms ■ vieni 
tikėdavo, kiti numodavo 
ranka. Atsirasdavo ir tokių, 
kurie mėgindavo kasinėti 
tas vietas, kur nuo senų se
novės vienas kitas buvo , pa
stebėjęs liepsną ar vaikščio
jančias “žvakutes.”

Ir iš tikrųjų, paslėpto že
mėse aukso kai kas rasdavo, 
praturtėdąvo. 2 Taip antai, 
garsusis Šiaulių fabrikanto 
Frenkelio senelis, nusipir
kęs netoli ežero sklypą ir jį 
bekasinedanias, .atradęs di
delę ąžuolinę skrynią,. ku
rioj buvę daug prancūziško 
aukso. Ta skrynią buvusi 

• užkasta Napoleono kariuo
menės, kuri 1812 metais ru
sų sumušta* bego. per Lietu-

.. MASKVA. — “Tąss” 
praneša, kad Sokolnikovas 
įteikė Japonijos atstovui 
Maskvoje Olai pareiškimą, 
kuriame pažymimą, kad, 
gautomis . žiniomis, Man- 
džiurijos vyriausyįė, japo
nų vyriausybės nurodymais, 
mananti- artimiausių laiku 
padaryti vienpusiškų per
mainų Rytų Kini jos . gele
žinkelio valdyboje. Taip p.at 
Mandžiurijos valdžios orga
nai, japonų vyriausybės a- 
gentų nurodomi, maną įves
ti visą eilę policinių priemo
nių, nukreiptų prieš Rytų 
geležinkelio linijos Sovietų 
bendradarbius. Sokolniko
vas toliau Sovietų vyriausy
bės vardu įspėja, kad; į to
kių arba panašių priemonių 
įvykdymą Charbine, kurios 
nusižengia esamam geležin
kelio stututui, Sovietų vy
riausybės bus žiūrimą kaip 
į f aktą,prieštaraujantį toms 
priemonėms, kurias prisi
ėmė Tokio ir Mukdeno vy
riausybės, ir žiūrės į tai, 
kaip į neleistiną geležinke
lio užgrobimo bandymą. So
vietų vyriausybė mananti, 
kad tiesioginė atsakomybė 
už tuos prasižengimus ten
kanti japonų vyriausybei. 
Ne Mandžiurijos. vyriausy-

be, kuri. esanti.. bejėgiška ir 
negal int i atsakyt i už įvy
kius Mandžiurijoje, bet ja
ponų vyriausybė, kuri esan
ti tikra Mandžiurijos šeimi
ninkė, turinti atsakyti tiek 
už visus nusižengimus Rytų 
Kini jos geležinkelio sutar
čiai, tiek už rengimąsi už
grobti geležinkelį.

ANGLŲ PARLAMENT 
TARAI LIETUVOJ.

Rugsėjo mėn. pabaigoj 
Lietuvoj lankėsi Anglijos 
parlamento narių delegacija 
iš penkių žmonių, kuriai va
dovavo ' parlamento narys 
Alfred Bossom. Delegacijos 
kelionės tikslas.— .arčiau 
susipažinti su Pabaltės val
stybėmis. Delegacija . pir
miausia atvyko į Lietuvą. 
Čia jį. buvo nuoširdžiai pri
imta.. Delegaciją tyrėjo pa
sikalbėjimą su Lietuvos vy
riausybė ir apžiūrėjo įvai
rias pramonės įmonės, kaip 
antai, “Maisto” skerdyklas, 
“Pienocentrą” ir kit. Iš 
Kauno delegacija išvyko į 
Klaipėdos uostą. Iš čia spe
cialiu traukiniu delegacija 
išvažiavo į Latviją. Savo at
silankymu Lietuvoj anglų 
parlamento nariai liko labai 
patenkinti.

VOKIETIJA LAIKYSIS I
SUTARČIŲ j

BERLYNAS. — Kanele- ! 
rio Uitler artimieji page.lbi- j 
ninkai viešai pareiškė, jog > 
Vokietija, nors ir išstojo iš i 
Tautų Sąjungos, tačiau lai- Į 
kysįs tarptautinių sutarčių, f 
kurias ji pasirašė; .. į

Anglijos ir Prancūzijos į
vyriausybių atstovai Gėne- j
voje smarkiai puolė Vokie
tiją dėl jos išstojimo iš j
Tautų Sąjungos ir iiusi- į.
ginklavimo konferencijos. j

Francūz i j o s premierąs 
Dąladier pasakė parlamente 
kalbą, kurioje pabrėžė 
Prancūzijos pasireng 'i nrą 
derėtis dėl nusiginklavimo j 
sąlygų. j

AMERIKOS"AMBASADŲ- i
RIUS PAS KANCLERĮ * 

HITLER i

Vokietija Reikalauja 
Lygybes

BERLYNAS, — Kancle
ris Uitler dar kartą pakar
tojo, jog Vokietija, nedaly
vaus jokiuose tarptautiniuo
se pasitarimuose, nepasira
šys jokių sutarčių,. jei jai 
nebus Suteikta lygių teisių 
su kitomis valstybėmis.

• Italijos preinieras Musso- 
lini susirūpino savo” supro
jektuotu keturių valstybių 
taikos paktu/ kurį pasirašė 
Italiją, Anglija, Prancūzija 
ir Vokietija.

Prancūzu nuomonė, pasi- 
- rašytąsai keturių valstybių 
/[taikos paktas nebeturi reik*

šmes, kadangi jis paremtas 
Tautų Sąjungos statutu.

NULYNčimiEGRį
PRĮNCESS; ANNE, Md. 

—įniršusį gaują žmonių įsi
veržė į Somerset apskričio 
kalėjimą, kur buvo sulaiky
tas vienas negras, apkaltin
tas baltos moteriškės užpno- 
liine. Minia pagrobė negrą, 
ištraukė iš kalėjimo, nuvil- 

.ko drabužius, pririšo prie 
ąutoinobiliąūs, vilko per 
gatves ir, .pagaliau, visiškai 
sumuštą pakorė

BERLYNAS. — Ameri- 1 
kos ambasadorius Dodd tu- j 
rėjo su kancleriu Uitler pa
sikalbėjimą apie hifierinith.. 
kų užpuolimus Amerikos 
piliečių. ■ ’. ■

Paskutiniuoju laiku karš- 
tagalviąi hitlerininkai buvo . 
užpuolę ir apmušę kelioliką 
amerikiečių, kurie nesveiki
no gatvėse hitlerininkų ve- ; 
liavos. Dėl tokių biaurių 
žygių Amerikos, ambasado
rius pareiškė griežtą pro- . 
testą. Vokietijos vyriausybė 
atsiprąše ’ir pažadėjo Su
drausti mušeikas.

18 COLIŲ SNIEGO
LETITBRODGE, Altą.— 

Spalių 18 d. šioje apylinkė
je iškrito sniego nuo 12 iki. . 
18 colių.

FILMĄ IŠ LIETUVOS 
GYVENIMO

Šiuo Tmotu yra filmuoja-, 
mas Klaipėdos kraštas. Pir
moje eilėje daromos gru-_ . 
gausiųjų vietų — pajūrio, ■ 
įst.iv gų, istorinių violų —- ■ 
n m I raukos. Tai bus inė< 
džingą dideliai . kiiltūriniai 
filmai. iš Lietuvos gyvriu- 
mo. ji bus išleista lietuvių, 
iv augių kalbomis ir skiria
ma, Amerikos lietuviams, iš. 
lairios jie galės geriau pa* 
įžiuli savo senąją tėvynę.



ir

JAMA $1,750,000

VESTUVĖS

Vaikų misijos baigsis sek
madienį po šy. mišių 8 
vai. rytą.-

Vyrų misijų’ baiga Įvyks 
tą diena 3 vai. po pietų. . ‘

Į M. I. Mclntire: vaistinę,. 
1461 Washington st?. South 
End, spalių 18. <L įėjo du

ta<Ueniv art 20 4, 163Ž

dietines žinios!
’SULUVAN TESTA- 

' KENTAS PATVIR
TINTAS

1931 m birželio 22 d. mi- 
bs Lowell turtuolis Hum-

ey O ’Sulįiyan savo, tes
ektu paliko nuosavybės 

i,000 dolerių vertes. įv.ai- 
labdarybei. Visas turtas

įvestas kardinolo O’Con- 
įell priežiūrai.
iVelionies gimines buvo 
Ikėlę teisme protestą, nore- 
mi panaikinti testamentą^ 
iau šiomis dienomis ‘gi- 

infs atsisakė nuo protesto 
tįomi testamentas Įgijo 

os- *•. ' .... ‘ ’
> ngjmnosJšAuidinpav’infok 

It&lniti tokia tvarka: du, 
'eŠimtadiiliai. neturtingiems 

katalikų vaikams; vienas 
įegimtądatis.: misijoms; du 
dešimtadaliai Lmvell sene- 

!L3ių ‘pašalpoms; vienas de- 
i^limtadalis . Lovvell gabiems 
•^tofttejJhaigiiukains ir ke-

ATSISVEIKINO SUSI
■ RINKIME
Spalių 17 d., tuoj po vy

rų misijų pamaldų, vietinis 
Federat'ijos slurius laikė 
trumpą eilinį susirinkimą.

Skyriaus gabus pirminin
kas p. j. B. Laučka, atida
ręs susirinĮdnią, išdavė ra
portą iš prakalbų, kurios į- 
vvke AEniutiLual Bldg.. s t ja-

K, VENGRUI PATINKA 
LIETUVOJE

■Ętud. Kazys Vengras, Te- 
vm Mari jom i auklėtinis, Vy
tauto Didžiojo miiversitetn 
Kaune, studentas atsiuntė 
^Darbininko” rt dakcij a i 
kelis. laiškus, kimiuose reiš
kia, didelį pasitenldnįiną at
vykimu į Lietuvą. Ypač jis 
džiaugiasi profesoriais Do- 
vv'daičiii,: Šalkauskiu, Venc
kum, Grigaičiu, Penkausku. 
ir Skvirecku, kiiriij paskai
tų jam tenka klausyti.. ’ •

Jt)> A-RB I/jjtNKŽH • 
gistravo 302,352 balsuoto
jai, kas yra rekordinis, skai
čius Bostono. 1929 im .įsil’e- 
gistravusių skaičius siekė 
279,313 ir praėjusiais me
tais, laike prežideiito rinkt
inų — 304,661.. ’

* Iš Įsiregistravusių bal
suotojų 164,9.97 vyrai 
137,355 moterys.

^peminarijai Briglitoue.

; L. VYžipŪGPAI
Į‘<
k L. Vyčių 17 Algirdu kiio- 
P pos svarbus susirinkimas i- 
r^vyks spalių 22 d., ši sekma- 
pdienį, 5:30 ygl. rak. Vyčių 
jykambary, ‘Septintoje gatve- 
fc&i' ' •
U Visi nariai prašomi būti; 
t nai atsilankyti. ‘

VcddgJm.'

fe ^ADVOKATAI
JUOZAS GUNYS

ADVOKATAS

414Broadway, S. Boston; Mass.

. Tel, So. Boston 0948-

.•• • GYVENIMO • 
r ■** Tel. Parksvay 1864-VV '

Prisiekęs Advokatu

■ JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

' sus legalius dokumentus.
817 E St. (kampas Broadway)

- . South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą; Talbot 2474

.1

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

■ ■ < r‘Darbininko ” Namę
■ . (žintros tūbos, Room 1)

. ,366 Brbadway, So. Boston.
; Tel.. So. Boston 3357
'..y.. Bostono Ofisas:

60 State St., Room 326
. Tel. i&ubbard 9396 

..Gyvenimo.:. 33 Rosembnt §tieet, 
Tėl. Talbo.t 2878. Dorcbester, Mass.

lių 9 d.
Pb to pirmininkas išdėstė 

reikalą jam važiuoti Liėtu- . 
voh ir atsistatydinti . nuo 
pirmininkaviino šiam, skjv 
riui. Jis taip pat tarė šusi- 
rinkimui atsisveikinimo žo- 
tlb ' ■ ' " ' .■■ ■■

ATče pirmininkas J7. Gid
ei finas užėmė vietą išvaži.uo- • 
jaučio piripininkb ir tarė 
.jam širdingą sudiev.

Visi susirinkę, buvo pa
giria vi drožti atsisveikinu
siam po prakalbą, ’ bet dėl 
laiko stokos tik kum Vir- 
mauskis tekalbėjo'. Jis pa
reiškė. didelį -pasitenkinimą 
iš pono Laučkosv. Amerikon 
atvažiavimo ir iš jo čia. vi- 
suomririinės darbuotės, liū- 
ilčsį, kad palieka Čia spragą, 
džiaugsmą, kad sieks ,aukš- 
iuosius mokslus,, ir vilti, 
kad už poros metų pagrįžtų, 
pageidavo, kad jo išleistu
vės būtų* širdingos ir dide-' 
lės, o sulauktuvės dar nuo
širdesnės ir didesnės.

Ponui Laiičkai apleidus 
susirinkimą, buvo kalbama 
apie j o išleistuves, Susirin
kimas užgyrė rengiamą jam 
išleistuvių vakarą, spalių 25 
dieną, 8. vai. vąk., 492 E. 
74h St., if- nutarė' pardavi
nėti to vakaro įžangos tikie- 
i ns ir visomis galčniis dar- 

į buotis to greito, parengimo. 
! mindai/ : '
\ Choras ir Sodalietes- irgi 
! pardavinėja išleistuvių va- 
• karo-įžangos, tikietus. Xo- 
į pintieji privalo jų tuoj nu- 
' sipirkti, nes greitai jų pri

truks.
Juozapas Kasparas, ir D. 

J. Averka yra kapitonais 
lt o. visų laukiamo vakaro.

Pždaryto Fėdefal Natio
nal*- banke—resyveris- turi 
prirengęs dokumentus, eil
iniui ieškiniui 1,750,000 do
mių sumoje prieš banko 
buvusius direktorius.

“ DAKTARAI

I Iš ’šios dideles, sumos, 
800,000 dolerių yiįa JL direk
torių atsakomybė, už asses?. 
mentus, o 950,000 dolerių’ 

Lsiuną sudaro 5 direktorių 
skolos už paskolas ir pasiža
dėjimo notas.

Penki. direktoriai, ‘iš ku
riui Ieškoma už. paskolas ir 
pasižadėjimo notas yra šie: 
banko prezidentas Danięl C.. 
Mulloney — $118,024; The- 
odėre M, Logan—$322,- 
272; J. M, Emerson—$198,- 
228; W.; H. Mahoney — 
'$13ii j»22. i r J (>hn A« Deery 
-$174,000, / ... • ’ ’
,Pž asesmentus direkto

riai laikomi atsakoniingais 
štili kokiose sumose? D. G, 
Mulloney $483.365; Th. 
M. Logini — $106,709; LII. 
O’Neil — $61,217; Ph.: L 
Baird — $13,487; John A. 
Deery — $49,083; Joliii M. 
Emerson — $55,740 ir W. 

ĮlCMahmiev^--$26,868.

SENUKAS ATSIGYNĖ 
PLĖŠIKU

TRAUKINYS MIRTINAI 
SUVAŽINĖJO žMOOy

%

■&'

NAUJU NAMįl STATY
BOS PROJEKTAS

LANKĖSI PRELATAS 
J, MAGIEJAUSKAS

.vinmką,.7O metų senuką,-iš
eiti Į užpakalinį kambarį. 
Tačiau senukas griežtai at
sisakė ir nepabūgo atstatyto, 

j revolverio., Vienas iš plėši- 
i’kų ..lazda drožė senukui per 
galvą, bet nesužeidė, tik su
daužė akinius. Tuo laiku Į 
vaistinę įėjo jauna moferiš-

Tel. S. B. 0441. -

PR J. KALINAUSKAS
• -ADVOKATAS -

414 Broądway, So. Boston.
- • Room 3.
Gyvcn. vieta: S Fiorence S t.,-, 

Hutlson. Mass.
Tol. HudSoft 622.

■ - Tel. So. BoMon 3520 .

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO name

366 Broadway, . į 
South Boston, Masą • į

’ -f
t
B
t
E

, i'el. Su. Boaton 0828
LIETUVIS DANTISTAS

BR. M. V. GASPEH 
(KASPARAVIČIUS . | 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofiso Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki I 
5 lt nuo 0 iki 8 vai. vakare. Ofl«- j 
aas uždarytas subatos vakaralė Ir | 
nedčhlięuloiB, taipgi wsredomis no® 

illeiiĄ uždarytas.
Taipgi nuimti ir

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo i O iki 12 vai. 
ryto, nuo .1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo .6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą. .

Pirmadienį, spalių 16 d./ 
Watertown, Mass. gyvenęs 
kųn. J. Flėvoko 70 m.’ am
žiaus ‘dčde Antanas I. Die
vukas įnirę. •

Palaidotas iškilmingai iŠ 
.X. P. P. Švč. lietuvių par; 
bažnyčios (Campridge) , Šv. 
Minijos kapuose, Turners 
Palis; Mass. , -

. Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Margaretą ir 
daug giminių.

‘“Darbininko”, redakcija, 
kuli. J. Plevoki-ū reiškia gi
liausią užuojautą;.

AR ŽINAI?

Tel. So.. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Offšo valandos nuo 9 • iki 12, nuo 
1:30. iki 6 ii* nuo-6 :30 iki 9 v. v. 

, Seredomis nuo. 9 iki 12 v. dieną. 
.Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Kedčliomis nuo 9 iki 12 tai. dieną.

(pagal sutarti)

DR. J. LANDŽIOS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

Spalių 18 ir 19 dienomis 
“Darbininko” redakcijoje 
Tekėsi atvykęs iŠ Lietuvos: l)15šlkal

i piTdatasy Julius Mačiekaus- fiiioiTihTi risi riir*&m 
kas, Švėkšnos klebonas. SuSlTARTA DEL PIEmJ

Prelatas atvyko į Ameri-• KAINU 
ką prieš kelias savaites, ,ap-i • z?
lauke pasaulinę parodą Chi- i ““ t
eagoje ir lapkričio, prhdžio-l . dujoje- Anglijoje pasiek- 
je išvyks atgal į Lietuvą. . Pa susitarimo dtd pieno kai- 

uu. Massachusotts guberna- 
torius Ely, Verinont. gub.cr-. 
matorius AVilsoų, Maine gu- 
bmhatonus Brann ir Nev? 
Hampshi tp gub. Whrmt; tu
rėjo bendrą pasitarimą ir

, Spalių 18 d. ryte prie 
Pliarl(‘i$ St tunelio stoties ; 
traukinys inirtinai stivaži-. • . 
nėjo 1 ’lulipp Grosser, 40 
.metų, gvv. 9 Andėrson st, , 
WestEiid,.

1200 KANDIDATU 1 
MOKYTOJUS ’

Bostone šiuo laiku. yi‘a. ' 
1200 asmenų, norinčių gauti ' 
mokytojų, vietas viešose Ino- . 
kyklosė. Mokyklų viršinin
ko Campbeil pranešimu, 
šiems kandidatams labai : 
maža vilties gauti mokytojų.. 
vietas. Šiais metais pradžios 
mokyklų mokinių skaičius 
sumažėjo visu tūkstančiu, 
tad toko atleisti 25 mokyto- 
jus, kuriems ieškoma kito- 
Ivto darbo.—:----- ~~ ~~

Gražioje Ainertoš . atra
dėjo, spalių 12-t.oj e dieno jė, 
Andrius Kazmauskas, su te-1patvirtino pienininkų sular- 
veliais gyvenęs Mattapąn, tas kainas..
Mass., pamainė savo gyve- r Pagal naująjį susitarimą. Į 
nimo luomą, apsivesdanias kvorta pieno. krautuvėse Į 
su. p-le L( )tt i e Heleri Ma- 
IniOAvska, •/gyveiimičią Eve- 
rett, MaSs. Neatniėzgi amu 
liiazgu r— šv. Moterystės Sa- 

• k.ramentu surišę . kini. Ta
rnas A. AValsh, Malonių Plo
tinos Bažnyčioje, Cbelsęa, 
Mass., klebonas.

kainuos daugiausia 12 cen
tų, mažiausia — 11 centų.

»Ė ĮTARTĮ VA
GYSTĖJE

GRABORIAI

; tel. S. B. 2806 R.
i LIETUVIS

: optometbistas
pjmj IšegiBhmlntiuju aklu 

priskiriu pklulua 
kreivai akis atitle- 
Ginti, ir aiublijonh 

kode (aklose) įskyse pagrąžinu Svie
tų tinkamu laiku. . ; t
3, L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JOSEPH W, CASPErĮ
(KASPARAS) I

GRABO R I U S 
494 Ę. Broadway, . * 

South Boston,. Mass.
Tel. So, Boston 1437 J 

Bes. 158 W. 7th St.
Tel. So, Boston 1437 M 

Patarnavimas, dieną ir-naktį.

Massaehusetts valstybes 
naujai Įsteigta namų staty
bos taryba turi parengusi 
projektą naujų namų staty
bai Bostono.pakraščiuose ir 
prie ilndover, kur audiny- 
čių darbininkai galėtų turė
ti namus su -dviejų akrų 
sklypu, kas kainuotų nuo 
2000 iki 2400 dolerių. ?•

Ypatingai gražiai projek
tuoja irias ■ South Eiid.. staty- 
bos planas; .kuriam britų iš
leista keturi milijonai dole
rių. Statybos taryba mano, 
jog bus galima gauti 85 
lituįsimčius visų’’išlaidų kaip 
valdžios paskolą. .

Tel. Porter 3789

JGIJN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai
; Ofiso Valandoš:. 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
;kamp. Jnman .arti Central Są,

Oambridge, Maus.

DAKTARAS
Bet nėra geresnio savo 

snmialybeje .
ima..c .širdies/ Plaučiu 
Kepenų Pilvo, Inkstą, Slo- 
g<% .PatiTildmo, Reumtv 
tizmu* ir visokias Kraujo, 
Nervą, Odos ir Ktotilškas 

ĮT*abiejij. lyčlą ilgas.
Patarimas veltui 

riisitarlnias’i ikriil apsaugos nuo 
nelaimiu;išlaidą ir kančią. . 

Dr.GraRj,327£5“£'.. 
FclafldtJii • AntratUeni*lii, ketvirta- 
dieniais Ir 6aatndlbnl*U 16—ia ry
tu, 3—5, T—iŠ vtkfcre; eek«i*Ul«- 
tilulR 10—12 tlkUt

—Baigiasi vasara. Pail
gėjo vakarai- ir kiekvienam 
Įiąsidąrė nuobodesnis laikas 
—sako .Pranas • Jonui, kad. 
nors,koks parerigimąs būtų, .
ar kas,: ipir’ 'būtų , 
šiek tiek pragięchėti, įora- | 

: linksmėti. - • ■ JI 1—Na, tai tik jau .nenusi
mink — atsako Jonas, atei-. 
nimtį trečiadienį, spalių 25 
d. So. Bostono jaunimas 
rengia išleistuvių vakaių J. 
B. Laiičkai, . išvažiuojan- 

' Čiam į Lietuvą tęsti aūks- 
i tuosius mokslus. Šis vaka- 
i ras bus ‘“YVhist Danty” for- 
[ moję, kuris pasižymės savo 
i Įvairumu, neš jam vado vau- 1 
Į ja prityrę jaunuoliai bei 
ę jaunuoles. Apie svarbą šio 

parengimo nėra' reikalo pa- 
Į šakoti, nes Jk B. Laučka y- 
i ra visų mylimas jaunuolis, 
3 {jasižymėjęs nuoširdumu bei 
[ savo dailia iškalba, dalyvau- 
f damas visuose lietuvių pa- 
j rengimuose. Būdamas popu- 
| [liafiis, susilaukę labai daug 
| draugų, kurie,' Įvertindami 
| jo nuopelnus, be abejo daly- 
| vaus šiam paieii gimė, 
| Noredanias dalyvauti, nu- 
j šipįrk bilietą, iš . anksto,
I • Skubėk, nes. po “ Whist
II Party” bus Šaldai, griežiant

. gerain orkestrui. O jauni-. 
. ino, jaunimo, tai bus ir iš 

kitų kolonijų.. . . ’ ;
- ’ Kilt.

302,352 BALSUOTOJU

■SI

■ Policija' suome tūlą Peli
ja min T i Ilty, 26 metu, gyv. ' 
48 Brunsvvick SI., Roxbury, j 
kaltinamą . 5(1,000. dolerių !' 
pašto vagystėje, 100,000 do
lerių brangenybių ir plėši
me AVorceštery ir daugely' 
kitų vagysčių.

Tilley suimtas savo mei- i 
lūžės kambary. Jo kišenėse i 
rasta 1500 dolerių, o pas. 
nieilužę daug brangiu daik- 

" tų. ' • • • .. . .

Tel. Port et- 2U(>7-W.

STELLA UAIKAITĖ
PIANO MOKYTOJA 

(JO2 Pt’TNAM AVĖ., 
. (’AMBRIDGE, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

Telephone'.
SOI BOSTON Jjk.,1058 ' t

BAYVIEW ® 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROČKNE 
Automobiliu ir Trolcą

• . - Agentūra.
Taisome visokią iSdirbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth Št. 

tSOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočiunas ir Pcter Trečiokas.

savin Inkai

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bite laikų, dienų ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kielcvieuąin 
pareikalavimui. Už: važiavimų į kitus 
miestus jokio atlyginimo heroikai a u jm

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) |

16-18 Intervale St.,s% 258 West Broadway,. Į i
Montello, Mass. So. Boston, Mass. I
Tel. Broekton 4110 Tek S. Boston 4486 Į

Ji LAIKRODININKAS | .

i Parduodu įvairiausios rūšies I 
ą auksinius ir sidabrinius daik-1 

f tus. Taipgi ir pataisau. t 
i 366 W. Broadway | 

j SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI

. -išpalių 18 d. buvo, paskii- 
tinč -diena.Btisfonė įsiregist- 

h'Uėti besiartinantiems' iuiės
to vinkimatns, į vyksi autiems 

j. lapkričio ,7 cL šiemet įsire-

Apie mūsą pigą ir gražų patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broiuhvay, So. Boston, 'Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

INSURANCE I 
: Apdrausk namus, rakandui I 
I . automobilius pas f 

J. S. MĖSLIS | 
j 455 W. Brbadway, So. Boston | 

r r Tel. So, Boston 3612 |

a K. SIDABRAS “ 
■mu Važiuojantiems j ir iš Lietuvos parų- 
— 1 * YlhiH

■c

D. A ZALETSKO
GRABORYSTES ĮSTAIGA-FUNERAL HOME

564 E. Broadvmy, South Boston, Mass. . -
Tel. So. Boston 0815. „ • |

Dabar linlemiue. duv geibiu lietuviams patarnauti, nes mūsą • 
įstaiga turi visus patogumus.

Naujausios inados' kambariai šermeninis Dykai. Patar.uavi- 
mas dię.nij ir nalętį. '

Pilnas pasirinkimas- metalo iv kieto medžio grabų. • Mūsą’ 
kainos: Metalinis grabas (Steel A’aąket) ir visi Švmienys (bo 

; kapą— $1100 ir aukščiau. Kieto medžio gi*abas ir visi šerme
nys— $115 'ir aukščiau. Drabužiu apdengtas . grabas .(Clot.li 
(’ove-reiD ir visi .šermenys — $75.00 ir aukščiau, . ..••. • ■

. D, A ZA1WKAS ‘ - ■ R 14 VALINSKIENE:

pinu pasporius ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžiu baksus,- namus, rakandus 
•ir t. t.

312 W. Broadway, S. Bdston. Mn*s. . 
Toiofonas South Boston. 1 tos

AGENTŪRA
parduodame Laivakortes į. ir 
iš Lietuvos ant patogiausių iv 
greičiausiu laivu. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už C4SH
. I N S U R ANO E
Apdraudžiamo Namw> Rakan- 
: dus, Automobiliu^ ir f t. * 

broadway travel 
. BURBAU

J K. J, VtEąVLA. Suv..
866 W, Broadvay,
So; Boston, Mass, ■ ■ t

•••. Tol. South RiMon 0G20. .

i



Penktadieniu Spalių 20 d., 1933 darbenokas 3. *

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
S. S. PITTSBURGH. PA.
ŠV. KAZIMIERO MO- i 
KYKLOŠ ŽINUTES.

Spalių 12 dienų vaikučiai 
turėjo laisvų dienų pagerbi- 

' ’rnui Kristoforo Kolumbo, 
kuris atrado Amerika. Die- 

..nų prieš'šių šventę, kielcvie- 
na klasė išpildė prdgramelį, 
susidedančių iš įvairių pai
ri joti škų dainelių, eilėraš
čių ir prakalbėlių apie Ko
lumbų ir* jo; didvyriškus- 
darbus. Mūsų vaikučiai y- 
patingu būdu jį pagerbė, 
nės jis. buvo uolūs katali
kas. Viešosios mokyklos,ma
tyt, nei kiek dėmės neat
kreipė į tai. Turbūt labai 
nemalonu, kad katalikas at
liko tokį garbingų darbą.Ti- 
kimės, kad vaikučiai, išpil- 
dydaūii šias programėlės, 
pasimokė iš. jo pavyzdingo 

. gyvenimo. J"is savo milžiniš
kų darbą pradėjo ir baigė 
malda. Gerai jis suprato 
šiuos Kristaus žodžius r 
“Viską galiu Tame, Kuris 
mane stiprina/’ Kad tai 
vaikučiai' dažnai atsimintų, 
geriau jiems mokslas sektų-

7 si, J ’ .
Nuo spalių 13 dienos vai

kučiai silpnos : sveikatos 
gauna pienų taip, kaip pra
ėjusiai s metais gaudavo. Ti
kimės, kad jie yra dėkingi 
savo geradariams ir kad ne
pamirš už juos pasimelsti.

G^L KEISTA, BET 
r TEISINGA. • :

Viena-lietuvaitė, lankanti 
aukštesniųjų viešų mokyklų, 
papasakojo šį dalykų. Mo
kytojas išsitaręs jos klasėje 
lietuvių vaikams . ar tik jie 
ūepaeinų iŠ kiniečių. Jie 

.' kaip ir užsigavo tuo jo išsi- 
reiškimu. Bet jis" tuoj jiems 
išaiškino, kodėl jis taip išsi
taręs, Sakė, kad kiniečiai 

” mokiniai yra labai gabūą ir
• • darbštūs moksle. Jis pate-' 

. mij o lietuviuose tas pačias 
ypatybes ir-šiaip išsireiškė: 

•.“Niekad neradau nei. vieno 
lietuvio mokinio, . kuris ne
būtų gabus. ’ ’ Matyt, kad 'tai 
Dievo dovana lietuviams, 
bet ar visi ja tinkamai var
tojame?

SHENANDOAH, PA.
KŪNIGŲ UŽPUOLIMAS.

Senuose laikuose žmonės 
iš savo krašto atplaukė į 
Ameriką, kad tik naudotųsi 
tikybos laisvei . Taip turimo 

■.“Nepriklausomuosius?-’ ku
rie atvyko į Virginijų apie- 
1620; Katalilms, kurie su 
Lurd Balt i mūre atplaukė į. 
Maiyland apie 1634; ir net 
mūsų -pačių Valstybėje — 
1 ‘ Broliškos Meiles ’f- draugi
jos sekėjai apie 1680. Ir 
nors pirmas pataisymas mū
sų Amerikos Konstitucijoje 
yra apie tikybos laisvę, vis- 
tiek,. rodos, kad dar turimo 
kovoti.dėl tos tikybos, lais
vės —- net 'ir mūsų parapi-

lazdomis ir ‘•black-jackuis” 
apsiginklavę!!!,

KOLUMBO DIENA.
Spalių 12 dienii, iškilmin

gai minėjom kataliko Ko
lumbo šventę. Kolurfttio Vy
čių pakviesti ii* vedami, vi
sos katalikiškos. parapijos 
dalyvavo didelėje parodoje, 
su savo įvairiomis draugi jo
mis. Mūsų -Švento Vardo 
draugija gražų įspūdį pada
re, gražiai pasirodydama., 
darbe jums vyrams, kurie

Joje. . . \ .. .
Pereitų, sekmadienį Sese

rys prade j o vaikučių pamo
kas laikyti bažnyčios -svetai* 
nėję. Ta pačių valandų truš- 
tistai turėjo savo susirinku 
mų kitame kambaryje. Pa
mokai prasidėjus, būtys 
mušeikų, trustistų vedami, 
įstūmė duris ir netikėtai įsi
griovė į mokslo kambarį, iŠ-, 
gąsdinę kelius šimtus vai
kučių, kurie pradėjo klykti 
ir verkti. Taipgi užpuolė 
mūsų, kunigus ir Seserų pa- 
gelbimukes, ir kitus, kurie 
tiktai jiems į rankų papuo
lė, 'ir visus . pradėjo su. laz
domis ir “black-jackais” 
daužyti. Nukentėję, žmones 
patrauks kaltuosius į teis
mų. Štai katalikyste—kuni
gus mušti ; štai ’ vyriškumas 
—nekaltas mergaites sudau
žyti ; ir štai narsumas — ke
liolika prieš vienų, ir dar su

PhiladelpMjos Diecezijos Mokyklos
Diocezijos mokyklų meti

nis raportas, suteiktas mo
kyklų tymiisijai, kurios pre
zidentas yra mūsų Kardino
las Dougherty, parodo, , kad 
139,247 katalikų vaikų lan
ko 335 parapijines ..mokyk-’ 
las. \.

STATISTIKA.
Diecezijos mokyklų 335.
Diecezijos aukštesnes mo-

Parapijines mokyklos

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno 

Žygį Atminti

nebijote viešai pasirodytikyklos 5. 
kaipo katalikais ir Šventu r Parapijinės aukštesnės 
Vardo nariais! Gaila, tik, mokyklos (4 metams) 2L 
kad nebuvo daugiau tokių Pc 
drąsuolių. Po' parodos aukš- mokyklos 62.
tesnės mokyklos auditorijo- Įstaigos su žemesnėmis 
je buvo gražių prakalbų; mokyklomis 21. .
vakaro vedėju buvo kum J. parapij.fags mokyklos 286. 
Gallagher, airiij klebonas ir 
Kolumbo Vyčių nai^s; Tarp 
tų kalbėtojų buvo ir mūsų.
lietuvis mayoras Šarpalius.
. VYČIŲ VEIKIMAI.

Saulei nusileidžiant, dva
sinės esybes -jau pradėjo 
rinktis priregtam “Gray- 
malkin ’ ’ vakarėliui, nes,, pa
sauliui aptemus, dvasios tu
rėjo laikyti savo^lvasinį su
sirinkimą Šerio ūkyje. Žino
ma, ir daugumas mūsų vy
čių ten pribuvo pamatyti, 
kaip Šios esybės iš kito pa
saulio rodosi žemiškoms a- 
kims. Nežinau kaip tas su
tvarkymas dvasioms patiko; 
bet žinau, kad vyčiai buvo 
patenkinti ir kad vakaro 
įspūdžiai dlgąi pasiliks ten 
nuvykusių vyčiit mintyse. .

DARBAI GERĖJA
Kasyklos, kurios jau net 

antrus motus nedirba, nese-

‘arapijinės aukštesnės

. Parapijų •Philadelphijoj 
140.

nai pradėjo dirbti. Kitos, 
kurios netaip ilgai buvo su
stojusios, irgi pradėjo dar
bą. Taip, darbas yra džiaug
smo priežastis daugelio mai- 
nerių namuose. Dabar galės 
žmoniškai gyventi- ir. apsi
rengti per žiemų-.
LIETUVIS POLITIKOJ

Mūsų lietuvis pilietis po
nas Lukašiūnas, siekdamas 
teisdarystės ofiso, iš pra
džių manė, kad jam nepasi
sekė, bet perskaitymas bal
sų parodė prigavystę ir dal
bai’ jis gavo teisę uždėti sa^ 
yo vardų. ant baloto antru 
kartu. Kitas žmogus taip 
uždėtas ant baloto antru 
kartu, yra ponas Waters 
(taksų rinkėjas), apsivedęs 
su lietuvaite.

Parapijų^ Išskiriant Pln- 
ladelphiją, 248.-

Parapijines mokyklos iš
skiriant Philadelpliiją 158.

Moki n. i ų mokslo : metų 
pradžioj 139,271; mokslo 
metų baigoj 139,247.,.

Mokinių kasdieninis lan
kymas 123,930.

Mokinių užsira sius i ų 
146;237. ’ .

Mokyt ojai-os, pašau Tie-
Čiai-tėš 102.

Mokytojai - os, vienuo- 
liai-ės 2,941.

Philadelphi joj buvo 46,- 
041 berniukų ir 45,979 nier- 
gaiciųTlš viso? 92,02(1. Išski
riant Philadelphiją, devy
niose apylinkėse, kurios su 
Philadelphijos apylinke Su
daro mūsų diecezijų, buvo. 
23,456 berniukų ir 23,771 
mergaičių, iš viso: 47,227. 
Visoj diecezijoj moksleivių 
skaičius yra 139,247.

Tu mokyklų ir mokiniu 1 ral;laž"yt.in.5.j 
tarpe yra ir sekančių lietu- ( 
vių parapijų mokyklos: Šv. 5 
Andriejaus -parapįjay—PhD - 
ladelphijoj, įsteigta 1926 m., 
turi 201 mokinių ir 8 moky
tojos; Šv. Kazimiero para- ■

Vienoje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai/* 
kurių įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akoinpanuo? 
jant vargonais ir gražus lakūnų. ir; “Lituanicos/ vaiz
das, o kitojo pusėje daina “Kareivėliai” Stasio Šim
kaus, kimių įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa
dauskaitė, akompanuojant pianu ir armonika iri lakūnų 
laidotĮivių .Kaune paveikslas. ’

Plokštelė atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bįlo. plionografii. .

■ Kaina 75 centai. <
Užsisakykite tuojau- . i.

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

i

i

os,

vyks LDS. 5 kuopos susirinkirnaa 
Kenos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

NEW BRITAIN, CONN. .
LDS. 36 kp. susirinlūmas įvyks 

sekmadienį,, spalių 22-rą. dieną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį fetsivestą prirašyti prie rnfisij 
branerios organizacijos.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp; mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, spalių 22,

hej, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga Užsimo
kėti duokles. Valdyba

WATERBURY, CONN.
. Spaliu 22,- 1 vai. po pietų į-

pija, Philadelphijoj, įsteig 
ta 1912, turi 218 mokinių ir p ės.
8 mokytojos; Šv. Pranciš- Šv. Pranciškaus Seserys 
kaus parapija, Minersville, moko sekančiose lietųviško- 
įsteigta 1927 m.; 314 moki-;se parapijose: Šv. Juozapo 
nių ir 9 mokytojos; Šaldž. 1 Mahanoy City, su 378 mdki- 
Jėzaus Širdies, New Phila-' niąis, ir 7 mokytojomis.; Šv. 
delphia, įsteigta 1928 m.,1 Jurgio parapijoje, Phila- 
3:8 mokinių ir 8 mokytojos.1 delphijoj, su 308 mokiniais 
Visose minėtose parapijose ir 8 mokytojomis. ’

moko Seserys Kazimieriė-

ELIZABETH, N. J. < *
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyk* . 

lapkričio 1 dieną,' 7-tą valandą . ' 
vakare, bažnytinėje svetainėje, . 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti. Valdyba

. CLEVELANJ), OHIO
Lapkr. 3 d. 8 valandą vakaro, - 

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

BRIGHT.ON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

pęųktadienį, .lapkr. 3 d., 7:30 v. . 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdyba <

N. s. philadėlphia; pa.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks sekmadienį, lapkr, 5d■ 
tuojaus po sumos, §v. Andriejaus ... 
par. svetainėj, 1123 Leinon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir •’ 
kurių užvilktos duoklės užsimokė-; . -r. 
ti. Taipgi atsiveskite nors po. vie- 
ną naują, narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

KULPMONT, PA.
Darbų klausimas vis gė

rėja, Nors. člar daug bedar- 
bių. tačiau atrodo, kad ir 
jie bus aprūpinti darbu.

A. Muzikėvieienė išsikūlė, 
i iš mūsų miestelio ir apsigy

veno Brooklyn, N. Y. pas 
savo vaikus.

' M. M.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

./ remti tuos biznierius ir pro-. 
•į fesionalus, kurie skelbiasi 
į “Darbininke.”

Amelija Manelgytė, po 
r ■ * . pavojingos ligos ir operaci

jos, jau sveiksta ir yra išgi
jimo kelyje. Linkime greit 

; ■ . pai*vykti į namus. • .

Laimute.

ėopytlpht. 1933, The Atlietiem TebAcco Conv’V.

■ £:
■. • i

i

NAŠHUA, N. H- J .
LDS, 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkr. 5, tuoj po pas-', 
kutinių mišių, pobažnytinėj 'sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. . 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
pripašyti prie Šios organizacijos. .

WORCESTER, MASS. ; • ’
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr. 5 dieną, 6 vdl. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- . ’ 
idence St. Visi nariai bitinai atei- . 
kitę, nes turime apsvarstyti kele- 
tą svarbių klausimų. Be to, gera. .=♦ 
proga užsimokėti duokles

Valdybą Į

VISUOMET puikiausis tabakas - 

VISUOMET C puikiausia apdirbimas

Visuomet, patenkina.'

Rūkydamas Lucky ar esi pastebėjęs 
ilgus baltus pelenus? Tai puikaus, pa? 
rinkto turku ir naminio tabako požymis. 
Ir ar esi pastebėjęs, kaip pilnai Luckics 
tuo parinktu tabaku yra prikimšti — 
tinkani.fi susukti — taip apvalus — taip 
gryni — be liuosų galų. Luckics visuopiėt 
patenkina!

KADANGI LITCKIES 
VISUOMET PATENKINA

Parinktas tabakas 
tinkamai susuktas—be 

liuosų galų

ifs toastecl H
DĖL GERKLĖS APSAUGOS—DĖL GERESNIO SKONIO

SAINT CLAIR, PA. . , V ;
LDS. 107 kp. mėnesinis supkiTi-'' . 

kimas įvyks lapkr. 5, tuoj po su- ‘ 
mos. Šv. Kazimiern ^arap. salėj. ‘
Kviečiami ris nariai dalyvauti ir . 
•išsimokėti mėnesines mokestis ir '

. naują narių atsivesti prirašyti ; * 
-- -- *------ L— • į 

EASTON, PA j
LDS. 40 kuopos susirinkimas f-. 4

vyks lapkr. 5 d., tuoj po sumos, ■ 
šv. Mykolo parapijos svetainėj,. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti ’ 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

.. |
WORCESTEK, MASS. !

LDS. LOS kuopos susirinkimas į- į J : 
vyks lapkr. 5 d., Aušros Vartų , .Į 
parapijos salėj, tuoj po sumos ! 
Visi nariai prašomi pribūti, nes. ; j 
nirime svarbią reikalą. ’

. Kviečią Valdyba < | ■.

PHILADĖLPHIA, PA. - J ’ (
LDS. 13 kp. , susirinkimas įxyką J

■penktadienį, lapkričio 5-tą diena ;
vakare, mokyklos'kambary.‘Ateu ■ ’ ' ” į
kitę gausiai. Nepamirškite UŽsiino- V

M. Songailą ■« f

tinkani.fi
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NAUJA TVARKAįlinkus, o paskui skelbia, 
kad. tos
nios*” Toliau “Laisve” s 
ko:
mo) teorija. mokina,. kad. 
proletariatas turi per revo
liuciją nuversti buižuazinę 
valstybę ir įsteigti proleta
rinę diktatūrą, Tas mokini
mas " nusidriekia per visus 
Markso raštus.” ' . ’ .

Jeigu taip ištikrųjų yra, 
tai gal bus man pavojinga 
Markso rastus skaityti? Nes 
galiu prieiti, išvados, kad 
socializmas . per revoliuciją, 
(ne evoliuciją) • eina prie 
proletarinės diktatūros bei 

NAUJAS KRIZIS
——’■ . į apie socializmą ’
dabar jau diųsi ir'susijau-j kurią “N-i.ios” 
dinusi, darytų dar nepakeli-1 netikslia ir 
čiamesniųs žygius Klaipė
dai ir Danzigo koridoriui ir 
tuo būdu karą isprovokuotii, 
nes. pirmieji lenkai šoktų 
ginti pripažintą jiems Ver
salio traktatu teritoriją. Ką 
darytų mūsišldai Klaipėdos 
kraštui apginti — sunku iš1- 
spėliotį, bet ir jie . vargiai 
užsilaikytų pasyviai. Pran
cūzija, žinoma, negalėtų pa
silikti abejinga, ir kas iš to 
visko išeitų, tai baisų ir įsi
vaizduoti.

. Nereikia tat stebėtis, kad 
visas pasaulis yra labai su
sirūpinęs Europos padėtim. 
Tautų Sąjunga, be abejo
nės, užmegs Su Vokietija, vi
sokias derybas ir įvairiomis 
notomis bandys tą krizį to
liau mistumti. Gal bandys 
daryti kompromisus ir pa
siūlys vokiečiams lengvatų, 
bet krizis .jau čia ir sunku 
bus ką nors radikaliai pa
taisyti. Visi tik šiurpulingai 
laukia, kas iš to išeis.

Tautų Sąjunga labai su
mažėjo, Mažai kas ten joje 
beliko. Pirmiau išstojo Ja-p 
ponija, ir Talkininkai nieko; 
neįstengė jai padaryti. Da
bar Vokietija su panieka ir 
pagieža iŠ jos išsitraukė. Ži
noma,. Japonija toli, Vokie
tija. čia jau- Sudrausti ją 
daug parankiau, bet ar bus 
lengviau? • K.

< PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama . .,L........ ,|4.00
Uiflleny metama .15.00
Vieną kart aayaltSje metama... .$2.00
Užsieny 1 kartasTaltPJe metama..|2.5G

H Vokietija išstojo iš Tautų 
K Sąjungos. Ji primygtinai , 
Kr- vis reikalavo’ lygybes' apsi- 

ginklavime, vadinasi, norėjo ,
Įi' būti didžiųjų valstybių eilė- 

se. Kitais žodžiai, jį reika- 
& lava, kad galėtų turėti ar- 
.k”' niiją tokio dydžio.Tkaip Ah£ 
ft’ glija, Prancūzija, Italija. 
Kr. Bet Anglija ir ypatingai 
K Prancūzija nuolatos tam 

; priešinosi. Po ilgų, derybų
P Hitleris įsakė savo sekreto- 

riui. Baronui Neurath pa
reikšti, kad Vokietija išsto
ja iš Tautų Sąjungos ir.nuo 
šio laiko ginkĮuosis kaip 
tinkama, vadinasi, turės to
kią armiją,, kokią tik’ jos fi
nansai galės išlaikyti. Tas 
netikėtas pareiškimas pada
rė tokį įspūdį, tarsi kas bū-, 
tų metęs bombą į Talkinin
kų tarpą. Prancūzų vyriau
sybė pareiškė, kad toks vo
kiečių žygis esąs reikšmin
giausias įvykis 20 metiį ei
goje.

Dabar kyla klausimas, 
kas Talkininkams daryti ? 
Okupuoti Vokietijos pakraš. 
čiūs, kaip buvo padaryta po 
Didžiojo Karo, . būtų labai 
pavojinga. Išbujojęs vokie
čių nacionalizmas vargiai tą 
pakęstii. Tai būtų lyg mesti 
žariją į parako sandėlu 
Laukti’ kol Vokietija apsi
ginkluos, būtų nemažiau pa
vojinga. Sakykim, ji karo

• pirmoji nepradėtų, bet, tu- 
fcA; redama stiprią armiją, jų

.C

į DAR APIE SOCIALIZMĄ
S Iš . “Naujienų” sušilau- r< 

kiau rimtos pamokos sočia- į 
lizmo-srityje,. Įsitikinęs; kad i 

r ’ nesispyrimas pabu- ; 
jt; davoti. socializmą ant “ko- ; 
■F muhos” yra ne tik šūvis ; 
R; pro šalį, bet ir grynas neži- 
h*. Uojimo vaisius,” {iN-nų.?. 
f ' Redaktorius nori užkišti tą 
■E;-' spragą mano , edukacijoj ir 

‘fef protekcionališkai, nors nuo- 
K. širdžiai, pataria man per- 
|Įfc- skaityti veikalus apie socįa- 
;E* lizmą kun. Ryano, ądy. Hill- 
'E ųuitto (tik ką mirusio so- 
® eialistų vado Amerikoje), o 
K ■ paskum jau griebtis . ųž 
S? Markso ir Engelso.

Kiekvienas mokslas yra 
naudingas ir .visolti pątarį- 

|į. mai priimtini, bėf vis dėlto 
nemalonu, kai kas liepia pa- 

’ Šimokyti . ir priskaito . tave 
prie. nežinėlių skyriaus. Tai
gi jaučiausi nei šiaip, nei 

. taip. Bet štai pakliuvo į nia- 
. no rankas vienas 4‘Laisves’ ’ 
numeris, . įkuriame štai ką.

I perskaičiau:. . ,
■ “Kunigų organas “Dar-, 
rbinhiims” mokina ‘ ‘ Naujie-

F nų” redaktorių G rigaitį šo-. 
K ' cializmo. • Dabartinį Grigai-

■i

r

1

“problemos pai-
Į“. __ *.*“ " ‘ sa-

Marksizmo ( socializ-.

'nuomones, 
paskelbia 

ignorantiška.
Vadinasi, jeigu per visus 
Markso raštus nusidrtekia 
mintis, kad socializmas per 
revoliuciją turi eiti prie 
proletarines diktatūros, tai 
iŠeiifa, kad tarp Markso ir 
pono Grigaičio teorijų susi
daro griežtas skirtingumas. < 
■ čia, žinoma, galima už
krėst i jomioti “L-ves” kom- 
petenting u m ą socializmo 
klausime. Su p. Grigaičio ir 
mano asmeniu “Laisvė” ce
remonijų nedaro: abudu 
sveikai iškolioja. Bot Socia
lizmą ji, matyt, brangina. 
Ji supranta, kad bolševikai 
Rusijoje vykdo tikrą socia
lizmą— juk Sovietiį. valsty
bė ir vadinasi Socialistinė 
Respublika. Vadinasi, gry
nųjų socialistų (marksistų), 
supratimu socializmas per. 
revoliuciją eina prie komu
nizmo. Tas bent aišku ir 
konkretiška.

Gi “N-nu”. redaktoriaus 
aišldnimu, socializmo klau
simas yra painus dalykas. 
J ei painūs teorijoje, tai 
praktikoj e . dar paįnesnis ir 

’ tuo būdu neįgyvendinamas. 
Biitų nemandagu sakrti, 
kad p.. Grigaitis, anot ‘ * Lai
svės, ' ’ Socializmą tyčia krai
po ir valkioja, .kad jis išeitų 
painesnis, , bet vis dėlto prak . 
tikoje jo aiškinimai išeina 
perdaug jau dirbtini ir į- 
tempti. Jis yra pareiškęs, 
kad sočia lizinas, siekia suvi- 
suoi'neninti susisiekimą ir 

■—’—- | gamybą,, paliekant privatinę
čio socializmą vadino “šliū-! nuosavybę. Aš. padariau pa
pinių.” Tai dasigyveno tas j stabą* kad ’ suvisuomeninti 
šveicariškas1 filosofas Gri-; susisiekimą ir gamybą be 
gaitis iki to, kad ir kunigai i komunizmo neima n o m a. 
jį įspėja, jog kapitalizmo j Kaip suvisuomeninti ūkio 
sistemos nebus galima šulo- j gamybą be kolchozii ? Į tai 
pyti sociali.stiškais Lopais.” '“N-nų” redaktorius neduo- 

Aha! Kai kam. atrodo, i da tiesioginio atsakymo, tik 
kad ne mane mokina, tik aš j daug kalba apie smulkias 
mokinu. Reiškia, dar nėra i komunas, kurios atsiradu- 
taip bloga su manim. Bet i sios nepalankiose aplihky- 
skaitau toliau (toje pačioje 1 bėse turį žlugti. Apie sovie- 
‘"Laisvėje”):. • ;tų valstybinę komuną tik

“Grigaitis susigmčyjo su į tiek pasako, kad tai valsty- 
tūlu K. iš Bostono “Darbi-Į binis kapitalizmas. Bet ta- 
ninko” apie socializmo teo-, me valstybiniame kapitąliz- 
riją. Abudu gudriai apgau- |me kaip tik randasi Su visur*-, 
diliėj.a s a v o . skaitytojus.; meilintas susisiekimas ir .ga- 
Klerikalas K. tiksliai sočia-1 
lizmą perstafo didžiausiu į 
baubu ir suverčia, ant jo vi- ; 
sas lderikališkaš sutras.Gri- [ 
gąitis gi socializmo teoriją 
tyčia, kraipo ir • valkioja, Įiaū suvisuomeninti?
idant pateisinus socialdemo- ’ Jis daug , kalba apie būti- 
krafų pardąvystes. . Visų ■ iiunią palankių aplinkybių' 
pirma jis pareiškia, kad rei- į 
kia “dideles”, galvos “tilo- 
rai; suprasti ■ painias ‘ soeiii- 
lizmo įr . jo santykių su ki-. 
tais “izniąis” problenias?’ 
Pats tas problemas tyčią.su
painioja, kad apgauti darbi-

KUN. J. BRUŽIKAS, S. J.,
Darbštusis nhšijonierius, Lietuvos TŪvii Jūzuitiį gimi- 

nazijos buvęs direktorius, treti metai yedąs išganingą 
misijų darbą Amerikos lietuviu parapijose, šių metų 
spalių 18 d. sulaukė 10 metų sukakties nuo įstojimo į.Jė
zuitų vienuolyną ir 8 metų nuo padarytų amžinųjų įža
dų. Šios sukakties proga “Darbininkas” sveikina Gar
bųjį Misijonierių, “Darbininko” bendi'adarbį ir nuošir
dų prieteliu, linkėdamas Aukščiausiojo palaimos jo dar
be. ...A ' ■■ . ‘

KRISTUS IR TURTAI
Bkonominūs krizės metu 

yra reikalas turėti suprati
mą apie Kristaus ir Krikš
čionių pažiūras į turtų 
klausimą. Prispausti vargo 
ir bado, neturtingieji, žiūri į. 
turtinguosius. Ir tose išvar
gusiose akyse matosi. pavy
das, godumas ir neapykan
ta, kuri gali gaivalingai iš 
pamatų išgriauti socialinį 
gyvenimą. Gri turtingieji, 
Irtirių kapitalai išaugo iki 
milžiniškų sumų, girdi var
gšų nusiskundimus ir deja
vimus, tačiau, turtus laiko 
pasigrobę ir vargingųjų gel-

myba, ypač ūkio gamyba■ ■—. 
kolchozai. Kur jis i‘as griež
tesnį suvisuomeninimo pa
vyzdį ? Ir kokią priemonę 
paduos tiems dalykams tiks-

sodaiįzmui plėstis , ir nuro
do, kad. tos. aplinkybės turi 
susidaryti nė revoliucijos,; 
tik evoliucijos keliu. Kalba 
apie darbininkų švietimą ir 
užtaravima prieš kapitališ- 
.tty skriaudas. Užsimena ir

būti nenori. Svarbu tat yra 
žiu oti Jūžaus Kristaus pa- • 
žiūras į turtus ir turtinguo
sius. '
KRISTAUS NETURTAS

Vienas Kristaus gyveni
mo įvykis, kuris giliai į- 
si neilga į širdį, tai Jo netur-. 
tas. Ir reikia žinoti, kad ne 
gyvenimo aplinkybes Jį pa
dare neturtėliu, bet Jis lais
vai pasirinko Sau neturtą ir 
tas Jo neturtas buvo pilnas.

Kristaus neturtas prasi
dėjo Betliejuje — šiaudai ir 
prasti vystyklai Jį šildė. Jo. 
netartas pasibaigę ant Kal
varijos kabio, kur rūbai bu
vo nuplėšti nuo Jo kūno ir 
Jis nuogas buvo prikaltas 
prie kryžiaus. Visas Jo gy
venimas buvo neturtingas. 
Jis net Sau draugus —.apa
štalus, beveik visus pasirin- 

j ko iš lietotingųjų tarpo, 
i.Kuomet pradėjo viešai mo- 

. kyli žmones, tikrai galėjo 
~ sakyti:’ “Lapės turi Urvus, 
•"fir paukščiai savo lizdus, bet

Žmogaus Sūnus neturi kur 
i galvos priglausti. ” Tris mo- 
įkytojavimo metus. Jis pra
leido eidamas iš miesto į 
i mi estą, praleisdamas naktis 
hint kalnų ar prie ežerų.

apie klasių kovą, bet tik pa
brėžia jos esimą faktą, tiks
liai ..nepasakydamas, kaip 
socializmas toj kovoj turi 
dalyvauti: daryti ją griež
tesne,•' ar. verčiau malšinti, 
delsiant ir laukiant, kol su
sidarys patogesnės aplinky
bės. O jei nesusidarys, tai ir j 
taip bus gerai, o gal dar ge
riau? Deklamacija apie lai- 
svę, lygybę ir brolybę •. pa- 
tiekta tik. dėl stiliaus yaiz-j<T, 
dingumo.

Toks socializmo apibūdi- Į 
ninlas yra, žinoma,’ gan sim- j 
patingas,, bet ar tikslus tai įab< 
kitas Mausimas. Ir, bendrai, įTas, kuris pasigaL 
ar te galima pavadinti šo- vąr^ pada_
cudizmu • . re stebuklą padaugindamas

Beje, N-uų le^a^Q" duona, vail^ščiojo po Pnles- 
nus. man pataria perskaitę. žemę alkanas ir iširoj 
tity Hilląuitto veikalus apie km Kažin> jėzus §iaH_ 
socializmą. Kodėl nė?-Bet ateih} ant žemes ar-Jis 
teko man girdėti, kad Hill- namuose, ar
ąuitt. mirė labai, turtingu. alkanu ei_
Klausimas, ar jis praturtę- yes ‘būdamas turtin
iu • iš spcializnio, ar. is . nto gas. (į-į ,m£lS(y pasidarė ne
kokio biznio ? Jotis soęralįz-;ka(j perj0 neturtą 
nm, tai išeitų* kad .socializ- męg Artime turtingi.” 
mas moko dary t i milijonus, į Kartais mes girdime, kal
ias būtų, nebloga, bet kam Kristus buvęs ko-
tąda jį vadinti socializmu, 0 pimnistas. Nieko toliau nuo 
ne kapitąjįzmu ?„• J ei iš kito - tipsbs w negalp kaip tQ_ 
bumo jis sukūrė sau kapi-1 k- ka[bo^ Kristus nieka- 

ida. neskelbė komunistų filo-' 
! Zofijos. Jis nebuvo turtuo- 
Įlių priešas. Daug turtuigų 
vyrų ir moterų buvo Jo ąr- 
tiiniaviši •prieirūįai. •’ ,

TĄ PATj MOKSLĄ 
Kristus,. turtuoliams

Kristus buvęs ko

talą, tai reiškią, vieną kal
bėjo, o kitą darė, tur būt įsi- 
tikinęs,- kad- socializmas gy
venime neturi kitokios ver
tės, kaip tik išū geto im ą sva
jingosios literatūros.
atžvilgiu gal būtų ir pravar
tu jį.’ perskaitrti/jėi nenūo- ....
bodžiai rašo. K. vargšams skelbė vieną, it tą

Tuo-

“Draugas1 r rašo, kad:
Syracuse, N. Y., vyskupi

jos vyskupas J. A. Duffy 
pradėjo vykdyti naują, taip 
vadinamą, centralizuotą fi
nansinį planą savo vyskupi
joj.; Šio plano tikslas yra 
palengvinti įsiskolinusioms 
parapijoms ii; pačius klebo
nus atitraukti. nuo sunkaus 
finansinio galvojimo ir dar- 

:bo. • ■ ‘ r
Šiuo nau juoju planu, visų 

vyskupijos parapij ų finan-

patį mokslą. Jis pripažino 
privatines nuosavybės teisę, 
bet aštriai pareiškė, kad 
turtai yra klintimi sielos 
išganymui; kad. jie yra dilo-' 
ti žmogui, idant jis jais gel
bėtų kitus, ir kad Dievas* 
pareikalaus apyskaitos kaip 
jie buvo sunaudoti.

, GODUMAS.
Godumas padaro žmogų 

šykštu, žiauriu, kietašir
džiu. Toks, žmogus nebegirdi 
nei Dievo, nei žmonių balsų, 
ir kaip Judas Iškąri  jotas, 
jis išduoda net Kiistų, išsb 
žada savo tikėjimo, savo 
Dievo. Daug nėtėisingiim<j 
pasauly, dėl to, kad godu
mas yra .apėmęs netik tur
tingųjų, bet ii- neturtėlių 
širdis. Kristus tur būt turė
jo mintyje godumą, kada 
Jis sakė: 4 4 Niekas negali 
tarnauti dviem’ valdovam. 
Niekas negali tarnauti Die
vui ir Mam monaį.” Žmogus, 
kuris gyvena tik dėl pinigų, 
kurio Dievas yra doleris, 
atranda, kad karste dole
rių nėra;- jis stovi prieš 
Dievo teismą tuščiomis ran
komis, veidas draugas tam 
turtuoliui, kuris, Kristus 
sako: “mirė ir buvo palai
dotas pragare.”

. . TURTAI-IŽDAS.
Kristus užgyre totus, 

kuomet į juos žiūrima kai į 
iždą. Turtuolis, Dievo aky
se, yra niekas kitas, kai tik 
Jo paskirtas . užvaizdą jam 
pavestų f turtų, kuriuos jis 
turėtų naudoti.savo amžina
jai'laimei ir neturtėlių pa
galbai. Kur Kristaus moks
las yra pilnai. sekamas, te
nai nėra pasakiškų‘turtuo
lių. Nes priėmimas Kris
taus' mokslo natūraliai apri
boja turtus... Krikščionystė 
moko ne kaip sukrauti tur
tus ir juos laikyti, bet kaip 
juos išleisti didesnei savo 
amžinai garbei. Kristus aiš
kiai pasakė, kad turtai turi 
būti išdalinti, beturčiams. 
Kiekvienas katalikas žino 
septynis gailestinguosi u s 
darbus dėl kūno ir sielos, ir 
pagal išgalės, juos pildo.

’ Daug buvo ir yra turtuolių, 
korte savo turtais Dievui' ir 
artimui . neapsakomai daug 
gero padare. Kiek yra pa
statyta bažnyčių, mokyklų, 
ligoninių, prieglaudos na-^ 
inų iš turtuolių iždų I. Užtat 
Kristus sako:.. “Palaiminti 
gailesįingiėji, nes jie aptu
rės gailestingumą.” Tai ir 
su turtais, žmogus gali nusi
pirkti sau dangų, tik žino
ma, juos reikia tinkamai su
naudoti. Kristus sako: “Ką 
padarėte f vienam iš Mano 
mažųjų brolių Man padarė
te.” “Ąt eikit o jus palai
mintieji, įoildte į.dangaus, 
karalystę.” . . jit'

ainiai reikalai, išėmus pa
prastas išlaidas, paimti .vys- 
kupijos žinion. Vyskupas 
Duffy pareiškia, kad tos 
parapijos, kurios, finansiš
kai stiprios ir kurios netu
ri skolų, savo’ pajamų per
viršiu turi remti neturtin
gąsias parapijas, kutias, y- 
pač šiandien, smarkiai spau- 
džia; finansinis krizis* Nuo 
šiol įvairios visu parapijų 
finansinės trunzakcijos turi 
būt pristatytos pačiam vys; 
kuput,

Vyskupui Duffy daug 
rūpi neturi,i ėgli jų parapijų 
likimas. Tačiau užvis labiau 
•—patiems klebonams pa
lengvinimas, Vyskupas, pa
reiškia^ kad iki šiol jo vai- 
domoj vyskupijoj klebonai 
turėdavo daug’ galvos džio
vinimo finansiniais parapi
jų reikalais. , Ši sunkenybė 
tu ii būt nuo jų nuimta, tarp ' 
kad jie turėtų daugiau laiko . 
įvairiems bažnytiniams, mo
kyklų ir kitiems'. pastoraci
jos darbams.

“Turite žinoti,” pareiš
kia vyskupas, “kad Bažny
čia nėra jokia komercinė. į- 
staiga, o kunigai negali būt. 
keičiami biznieriais.”.

Mahometonų Cen
tras—Lietuvoje
Butrimonių, valsčiuje, 

Raižių kaime yra mahome
tonų mečete, (šventi.idmis) ir 
prie jos gyvena imamas, va
dinasi, tlvasios vadas Ado
mas Chaleckas. Pavapijonių. . 
jis turi apie 700 žmonių. A- ’ 
domas Clialcckis yra 
Lietuvos 
sios vadas

J L,u, VISOS 
mahometonų (tva- 
— muilijus.

Anksčiau dzūkų mabome- 
tonų mečete, buvo Bajorų 
kaime, Alovės valsč. ' 1888 
metais ji buvo panaikinta ii' 
pastatyta Raižiuose.

Lietuvos mahometonai 
dar prisilaiko savo religinių 
apeigų. Jie švenčia ne sek- . 
ihadieniais, bot penktadie
niais. Kiaulienos ir. juodos 
duonos jie nevalgo. įdomios 
jų ir vestuvių apeigos. Jau
nikis savo būsimos žmonos 
prieš vestuves negali maty
li. Visus pasiruošimus daro 
piršliai ir tėvai.. Kada jau 
grįžta iš mečetes, prieš .val
gymą jaunoji plauna savo 
vyro kojas, o vyras tuo lai
ku rankoj laiko botagėlį ir . 
žmonai sukerta. Tai yra 
ženklas, kad žmona turi, 
klausyti vyro. Vestuvės tę
siasi visą savaitę.
Mahometonai, totoriai, kid--. 

rainiai ir kitokios retesnes 
religinės sektos Lietuvoje 
turi visiška tikėjimo laisvę 
(Tik katalikų tikėjimo išpa
žintojai yra persekiojami ir. 
varžomi. Red.). Jie, ypatin
gai karaimai ir mahomei<»- . 
iiąi. labai garbina Vx tautą . 
Didįjį,': kuris šiuos, ateivius > 
Lietūvoje įnieš penkis šimt-” 
mečius tėviškai priėmė'iv

T.

’ * Darbininkas ’’ jau, priima 1938 
m, Lietuvos Paskolos Bonų ku* 
ponus už prenumeratas ir kny< 
gus už pilną ją vertę. Nukirpo 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS” .
366 West Broadvr&y,
So. Boston* MassG.
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YRA KO SUSIRŪPINTI

(Referatas Blaiv*-Seime) /
GIRTUOKLIO ŠEIMA j kokiu . nepaprastų priežas-; 

: irią, ir netaps alkoliku, vis-.: 
dėlto, jis negalės būti ne jo 
priešu. Jam neleis jo įpra-s 
timaš, jo tėvij. paliktas pa-: 
protys; . .. . . . ■ ■

Šiandie tokiu šeimą ir to
kią”'vaiką daug ir labai 
daug yra ir mūsą išeivijos 
tarpe. ...

Waterbury, Conn. 1 kp. ;’ 
Cambiridge, Mass. 7 kuop. 
W. Erankfort, III. 17 kp.;

.. Athol, Mass. 24 kuopa; / 
Worcestėr, Mass' 25 kp.; 
So. Boston, Mass. 49 kp. 
Minėtos kuopos užsimokė

jo prieš seimą. Būtą labai s
1 gražu, kad kitos- kuopos- 

nors dabai* prisiųstų savo 
duoklės. Mokestis mažas, i 
vos tik 25 centai nuo nario 
Trisienis metams. Už šiuos 
sumokėtus pinigus yra pa
laikomas Blaivybės skyrius 
“Darbininko ’ ’ penktadienio 
nunieldūose ir padengiamos 
kitos išlaidos. ■. * .

Rašydami čekius, malonė
site išrašyti vardu: Ona Si 
dabrienė ir siusti V, J. Bla- 
vaekas, 7 Moft Št., Wor c es
tei-, Mass. • ’ '<■ . . .

V, J. plavaetias,
. B. Blaiv. Centro sekret.

PERDIDELIO NUTUKI
MO; PAVOJAI.

D r. xl. Petriką, 
Braoklyh, N. Y.

Daug goriau šeimoje tris ya- 
• ... gis .turėti negu vieną girtuo

klį? Rom. Striupus,

Nevienam jūsų teko ma
tyt. girtuoklio šeimą. Ir ką 
gi jūs. matėt ? I Skurdą, prie^ 
spaudą, nesutikimus, bar
nius. Vyras šeimos galva, 
šeimos duondavys beveik 
visuomet . giltas, išpurtu
siais veidais, pamėlynavusia, 
nosim, drebančiom rankom, 
svyruojaučia, eisena  ̂jfvįžęsi 
iš šniujtleš svaido aplinkui 
vien keiksmus, muša žmoną, 
vaikus. Už ką ?---Nė pats 
nežino. Svaigalą vartojimas 
be laiko pakerta jo jėgas,/ 
mažina j o <cla rbštumą, iš j o 

. kišenes t raukia, pinigus, ku-. 
rie taip būtu reikalingi, šei
mos gerovei... Visa šeima 
vargsta, nes jos .gal va visa 
paaukoja alkoliui. Ji ken
čia panieką, nes jis, vyriau
sias jos narys, ant Baceho 
aukuro sudėjo savo ir savo 
Šeimos, garbę.

Motinos tlęl vyrą girtavi
mo pagautos vargo ir ligą 
naktis nemiega. Joms rūpes
tis nęlaiku raul<šlėmi s. iš Va
goja, kaktas ir veidus. ’ 

- Vaikai menkučiaŲ-išblyš- 
loisiais,? . pamėlynavusia i s 
veidais. Dažnai neprotingo
mis išsigimėliu akimis žvel
gia . į mus. Iš ją pasaulis, 
nieko gero nesūsilaulcs. Tai- 
aukos, kalėjimams ir painu- 
sėlių.namams. ... '

. Jei, kurie, gimsta, 'sveiki 
ir protingi, dažnai paseka 
tėvų pavyzdžiu. Ir kaip jam 
nepatekti, kad jis vos tik 

. išvydęs pasaulį jau sveiki
namas stiklelių skambėjimu, 
voš spėja pažint pasaulio 
šviesą, jo grožį, vos pradeda 
gaudyti savo akimis iūiujus 
įspūdžius ■— kaip .'pirmiau
sia pamato savo girtaujan
čius tėAyis, savo brolius, se- 

. seris, gimines ir pažysta-
. mus. Pirmiausias blogis, 
kurį jis nė nenusiinanyda- 

.. mas ir ne savo valia atlieka 
(jam alkolikai tėvai įpila) 
yra' vyno stiklelis. Aišku, 
jei toks vaikas suaugęs, dėl

Wašhingtone. f edeiales 
valdžios biuras, Visuomenės 
Bveilcatos Komisija (Public 
Health Service), . nesenai 
paskelbė- statistikos lentelę, 
kuri nurodo sudiktėjhno pa 
rojus, ypatingai sutinka
mus viduramžio metuose. 
Savo statistiką j kalbamoji 
komisija remia įsigytu pri
tyrimu su 3,000 ligonių, ku
riuos ji studijavo per dvide
šimti metų (1908-1928).

Komisijos studija apėmė 
penkiolikti skirtingu ligų. 
Tiktai viena.džiova prielan
kiai reaguoja į.sitdiktejinio

leistas biuletinas rodo, kad 
širdies , ligos neapsakomai 
padidėjo per pastaruosius 
dvidešimts penkis metus, 
. Dr. pc Porte rašo “The 
American Hėart Journal' • 
už balandžio mėpesį,: kad 
širdies liga yra didžiausia 
mirties priežastis. IŠ kiek
vieno 100,000 gyventoją mi
ršta kas metai: širdies Ii-' 
g( >m ■ 277, vėžiu 123, plaučių 
įdegimu 102, nuo nelaimiu-? 
gą įvykiu (accidents) 81, 
inkštą ligom 77, džiova 71.

Širdies ligą yra net kele
tas. Dažniausiai betgi pasi
reiškia Šios rūšys :. rauma- 
tiškosios infekcijos, artelio 
—sklerozės (gyslų sukietė
jimo) ir sifilio. New Yorko 
Bellevue ligoninėj 1926 m. 
tapo Sudalyta va kokia sta
tistika : iš 1,000? širdies li-

6

. i
l

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip rie^ kurie jį 

geria. .. ?

UŽSIMOKĖJO CENT
RUI.

P. B. kuopos užsimokėjo 
centrui po. 25 centus.nuo nū-, 
riti sekančiai:

e

NAŠLAITES “TĖVAS”

Penkerių metą našlaitė 
stovėjo prie namo durą. Jos 
galvutė . buvo priglausta 
prie durą ir nusvirus že- 
niĄ’n. Dažnai ji pakeldavo 
rankutes ir nubraukdavo 
nuo paraudonavusių akių 
ašaras.’ Netoli jos gatvėje 
stovėjo būrelis berniukų ir 
mergaičių..

“Joana,” tarė vienas ber
niukas, “kas dabar tau val
gyti duos ? . Gal tau reikės 
hadumirti.”

“Taip,” pridėjo kitas, 
“kur tu pasidėsi dabar, kai 
tavo tėvelis ii* mamytė nu
mirė'?” .

Mergytė dar labiau susi
graudino. Tačiau, nubrau
kus nuo veidelio ašaras, tuo
jau atsisukę į vąiltų būrelį 
ir tarę::

“Aš turiu geresnį tėvą, 
negu kuris iš jūsų/ Aš ži
nau, kad jis. manę gerai pri
žiūrės?’-

“Geresnį tėvą negu aš tu
riu?”, netikėdamas klausė 
benhukas, kuris manė, jog 
geresnio tėvo už jo negali 
būti visame pasaulyje. “Ma
no tėvas yra didelis, tvirtas 
vyras'. Mes viso daug turi
me. Geresnį tėvą ? Tu žinai,

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS 

‘‘DRAUGAS,” vienintelis.-Amerikos lietuvių, kataliką
dienraštis, išeinąs 2334 ’S. Oaklęy Avė., . Chicago, 

. Ilk Metams $6.00. * • z .
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kad tu visai neturi tėvo, nes 
jis numirė.”

. “A, bet. aš turiu tėvą,” 
atsakė Joana. “Jis yra la
bai geras. Jis prižiūrės, kad 
aš visuomet turėčiau ką val
gyti ir kuo apsirengti. Pa
matysite patys kaip jis ge
rai mane užlaikys,”

- Vaikai jos nesuprato. Jie 
žinojo, kad ji našlaitė, : o ji 
jiems sako, kad turi tėvą ir 
dar geresnį už ją. Kaip tai 
galėtu būti ?

“Tai. tu tini tėvą, a?” 
tarė dienas berniukas.: “Tai. 
pasakyk, kur jis gyvena ?. 
Mes norime jį pamatyti. J ei. 
jis toks geras, tai tu nesigė- 
dink. j į inmns parodyti.”

‘‘O Visai ne,” atsakė naš
laitė. “Eikime su manim ir 
aš jums jį parodysiu.”

Ir vedė našlaitė būrelį 
vaiku gatve iki priėjo baž
nyčią. Ji sustojo, Vaikai su
stoję pasižiūi’ejo į vienas ki
tą, tarytum nežinodami kas 
bus toliau.

‘ ‘ Ar jis čia gyvena.’ ’ ? Ade
nas ją paklausė. “Čia baž
nyčia?’

“Taip, jis čįa-gyvena. Ei
kime į Addu. O, nebijokite. 
Jis labai geras. Aš žinau, 
kad. ir jūs jį mylėsite kaip 
ir aš.”

Našlaitė .atidarė, dideles 
bažnyčios duris ir įėjo. Bas
kui. ją sekė jos draugai. Ty
liai ji ėjo bažnyčios viduri
niu taku iki. priėjo arti alto
riaus. Paskui atsisukę į sa
vo draugus . ir linksmai -ta
rė:

“Žiūrėkite,” ji sakė rody
dama į Angelo Sargo statu-

mus. (pneumonią). Tos vi
sos ligos griežtai neigia per- 
didelį storejimą. PaAyzdžiūi 
organinės širdies ligose iš 
100,000 žhionįą, turinčių 
viršaus:45 metus amžiaus, 
miršta 253. tij, kurie sveria 
bent. 50 svarą viršaus, savo 
iioi'malio svorio. Gi norma- 
lio sv<nrio miršta tiktai. 213 
iš. to paties skaičiaus ;, kurie 
sveria mažiau normalio svo
rio—tu miršta tiktai 161’. 
Veik tą patį galima pasaky
ti apie cukraligę (diabetą), 
inkstu ligas,., kepenų (Juk
nų) sukietėjimą^—pa geltimą 
(cirrhosis),- smegenų krau- 
j.apludį, apopleksiją ir kitas, 
ligas, -

Kadangi širdięs ligos ir 
cukraligė bene tiktai bus la
biausiai išsiplai inę Ahieri- 
kos žmonėse, tai apie jas 
kiek platėliau | >akalbėsime.:

ŠIRDIES LIGOS. —Šių 
metu pradžioje išleista Met
ropolitan' Lite Insurance 
Kompanijos statistikos biu
letinas rodo, , kad iš kiekvie
no tūkstančio šio į šaly gintu 
šią baltosios rasės vaiką, 
viršaus du šimtai ją . kada 

: nors mirs viena ar kita šir
dies liga. Tai,, be abejonės, 
gana drąsus pareišldmas, 
bet. jisai yrą paremtas fak
tais. New Yorko valstybės 
Sveikatos Departamento, iš-
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lą, “štai mano tėvas. Dabar, 
kai niano tėveliai numirė, 
jis manę prižiūrės; jis bus 
mano tėvas.”

Vaikai žiūrėjo į statulą, 
jis labai jais rūpintąsi.
'ję kunigą kalbant apie An
gelą ‘Sargą, bet nė vienas jų 
nevadino jo savo tėvu, nei 
taip labai, pasitikėjo, kad 
jis labai jais rūpnntąsi.

Našlaitės “tėvas” iš .tik
rąją ja rūpinosi. Neužilgo 
turtinga šeima ją paėmę ir 
išauklė j o. Kū< >niet. Joana 
užaugo, jos auklėtojai norė
jo, išleist i ją už garbingo vy
ro. Bet Joana turėjo lutus 
planus. Prieš . vestuves ji 
oabėgo iš auklėtoją namą ir. 
prisiglaudė pas pažįstamus. 
Paskiau įstojo į ša\ Domi
ninko vienuolyną.' .

J Vienuolyne ji pagaišo jo 
savo., šventumu. Jai mirus 
daug stebuklą .įvyko per jos 
užtūrima.’ .Popiežius- Bene- 
■dildąs N’IV 1754 m. paskel
bė ja palaiminta.

. ' . -' u ■ T. ■

gom sergančiu ligonią buvo 
42 nuoš. reumatinės rūšies, 
22 nuoš. arterio-sklerotmės 
ir 8.5 nuoš.’sifilniės. Lilni-. 
šieji sirgo kitokiom rūšim. 
Aišku, kad kone pusė serga 
reumatine rūšim. Ši rūšis, 
kas metai daugėja. Tai Tai
kli ir jaunuomenės liga. Ar- 
terio—-sklerozinė rūšim ser
gu daugiausia viduramžiai 
bei apyseniai žmonės. Ji a- 
tenia kartu su gyslą sukit* 
tė j imu, . kas yra ‘ ‘ senatvės 
liga,” nors ji kartais ir ga
na ankstyvame amžiuje.

S'ifilinės rūšies širdies li
gą galima pašalinti kartu 
su sifiliu. Jeigu apsikrėtu
si šia liga pradedama , anks
ti gydyti, tai širdis jo lieka 
nepaliesta. •• • •

CUKRALIGĖ.—Sakoma, 
kad cukraligė (diabetu) šio
je šalyje serga daugiau, ne-, 
gu džiova. Žinomas šioj sri
ty autoritetas, Joslin’as, ap- 
skaitliuoja, kad cukralige. 
Amerikoje serga apie mili
jonas žmonių, o Collensas 
sako, kad tiktai viename 
■New Yorl^o mieste, serga- 
virš 100,Q00.

Iki 1901 inetą mažai kas 
buvo žinoma apie cukraligę.. 
Tiek tebuvo aišku, kad kū
nas negali pasilaikyti cuk
raus nei sluobylą (krakmo
lo), nors jie ir labai’audi
niams reikalingi. Veik iri
sas . su valgyt as cukrus, šia 
liga sergant, išeina per ink
stus kartu su šlapumu. Del 
to šios rūšies ligoniai daž
nai praranda savo normali 
svorį. O kadangi ištirpini- 
mui cukraus reikia daug 
vandens, tai sergantieji la
bai trokšta geirii. Minėtais 
(1901) metais jaunas Ame
rikos patologas, Df. Opie, 
atrado, buk kūnas todėl ne
gali asimiliuoti (suvartoti) 
jam reikiamo cukraus, kad 
yra pakrikę jo kasoje (sal-, 
dži< > j< > j e. gi lė j e, vieno je mai- į 
sto viršldniiuui. reikalingą 
gilią-glįandsą) ■ besiartinan- 
ihos tūlos celės, kurias kiek 
Įiirmiau aprašė vienas to r 
kiečiu patologas, Dr. Lan
ge rhans’as. Kadangi šios 
celes tuno kasoje pasiskirs- 
čiuslos tam. tikromis grupė
mis,’ tai jas ir vadina “Ląn- 
.gerhans-’o” salelėmis. Šios 
celes išdirba tam. tikras iš 
styras-sekrecijas, .- reikalin
gas cukraus virškinimui, Be 
šią sekreciją pagolbos kū-

............ ŲĮ PY) j T) 1^11 S DllGStaS pUSaUly- 
j e, tokia studija užvesta.

Kad skaitytojas galėtą 
geriau orientuotis savo svei- • 

. kates svorio srity, tai čia 
paduodu lentelę vidutinio 
(average) svorio, sulig am- 
žiaus bei' aukščio.. Apie, vi* ,w 
dūlini svorį, •; paduotą šioj 
lentelėj, -reikia pasakyti ve 
ką: vyriškis tini pridėti du 
svaru, o moteris atimti tiek >A, 
pat. Keno svoris jau žymiai.
Viršiją normali , svorį, tas . . 
turi stengtis atitaisyti tą 
“klaidą” atatinkama dieta., - . 
Jeigu patsai neliūsi vokia a- 
pio savo dietos nustatymą, 
•privalo kreiĮitis j sąžiningą 
gydyt uja. . . •

SVORIO LENTELĖ; .
Aukštis 
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mis negali pasiimti sau ėūkr 
raus..

1922 metais du Kanados 
daktarai, ^Banting’as ir Be- 
st’as, betyrinedanii -mitybos 
klausiiną Toronto Univer
siteto .laboratorijoje atrado, 
kad įleidus. cukralige ser
gančiam kalbi anosios liau
kos (kasos-panereas) .sekre
ciją, paimtą iš veršiu bei 
kitą gyvulią — diabetikai 
•‘pasveikdavo”-1, y. jie pra
dėdavo suvirškinti cukru. 
Žinoma, jie buvo sveiki tik
tai tol, kol gmtdavo kalba
mąją. sekreciją - išskyrą., 
šios sekrecijos: tai' buvo 
daugiausiai produktas mi
nėtu Langerhans’o “ sale
lių ”, todėl jie ir pavadino 
šį naują produktą “insuli
nu” (lotyną kalboje sala 
vadinasi ‘-insnla”). Nuo ūl 

Taiko “insulinas” tūkstan
čiam išgelbėjo gyvybę bei 
grąžino sveikatą, nors jisai 
nėra tikroji gyduolė šiai li
gai. Sugedusią liauką nega
lima juk patąisyti.

Cukraligė, kaip jau .minė
jau, yra viduramžio 1 iga; ja 
suserga dažniaus'iai pasiekę 
40 metą žmonės. Kadangi 
gimimu ratą mažėja,, tai se
niu proporcija darosi vis di
desnė. Štai kodėl ir cukrali
ge sergančiu skaičius kyla. 
Ja serga dažniausiai per
daug riebūs žmonės, todėl ir 
vadina ją “bausmėUž per
sivalgymą ’ ’. Ja serga dau
giau moteni, negu vyru, 
daugiau žydu, negu kitos 
rasės, daugiau vedusią mo- 
terą bei našliu, negu mergi
nu. Tūli daktarai įrodinėja, 
kad ji yra 'iki tūlam laips
niui pa veide jiama, kaip ir 
eliktėjimas. Tikrąją gi, .spe
cifišką pTiežascią, kodėl tos 
celės /sugenda —' kol kas 
įar nežinoma, T. ..

New Y.orko Medicinos A- 
kademija pradėjo šią l'igą 
studijuoti, kaip visuomehi- 
ūės sveikatos problemą. Tai

Amžius
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Bukime Ištikimi i p “ 
Savo Karaliui
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GAMBRIDGEMASS. t nemyli tiesos. Tiesą myliu 
f * Xt.V nnortultr '-r™k «

. (Tasa) ’
DVI STOVYKLOS. Šis 

pasaulis yra lig kokis kovos, 
laukas, kuriame verda nuo
latine kova tarp dvieją pa
sidalinusią grupįą. Vienai 
iš'tą gnipią vadovauja tie
sa, kitai skriauda, neteisi? 
bė, kuri visokiais- būdais 
stengiasi tiesą suminti, su
triuškinti, kad jos neliktą 
nė ženklo šiame pasauly,

Buvo laikai, kuomet pa
saulis nežinojo kas tai yra 
tiesa. Nors daugelis jos 'ieš
kojo, bet negalėjo rasti. Diri 
genas didis, graiką išmin
čius, užsidegęs žiburį, vaik
ščiojo po gatves ir teiravosi, 
-ar-ne-mate kas tiesos. Žmo-^ 
neš juokėsi iŠ j o: ir laikė jį 
kvailiu, nes žinojo, kad pa
sauly tiesos nėra ir . užtat 
niekas negali jos-rasti. Ne
rado jos nei didžiausi pa
saulio išminčiai, nors kaiku- 
rią nuomonės būdavo labai 
artimos tiesai. ,

Todėl senovės išminčiai, 
patriarchai ir. teisingieji ne- 
sykį iškėlę dangun rankas 
šaukdavo: “Dangau, atsi
verk ‘ir išduok nuims teisin
goj į’ ’• Ai* Dangus galutinai 
išklauso nelaimingos žmoni
jos šauksmo ir atsiuntė tei
singąjį —. Kristaus asmeny
je. Kuris parodė žmonijai 
kas tai yra tiesa. Jis paliko 
aišką mokslą, su. kurio pa- 
gelba būtą galima tą tiesą., 
pažinti ir pažinus paskui ją 
sekti. Paliko įsteigęs drau
giją tai tiesai saugoti. Su
rinkęs 12 Galilėjos vyrą ve
džiojos! juos per tris metus, 
mokė juos, kaip tiesą pažin
ti,. darė didžius Įuršgamti- 
škus:. darbus, stebuklus tie
sos patvirtinimui, paskui* 
siuntė juos į pasaulį apreik
šti visiems Jo atneštąją tie
są. "

Vienok tiesa nuo pat pir
mo savo pasirodymo pasau
ly sutiko didį pasipriešini
mą. Dar jai vystykluose te- 
besant, jau ji ieškoma nužu
dyt. Nespėjo Kristus už
migti Beflejąus tvartely, 
jau Herodas siunčia armiją 

- ginkluotą kareivią, kad Jį 
nužudytu, nes bijojo, kad 
tas Kūdikėlis užaugęs nenu- 
verstą jo sosto, kurs pasta
tytas ant skriaudą ir netei
sybių.

Kadangi tiesa perstatoma. 
Kristaus asmenyje, tad tie- 

• sos priešai kovojo prieš 
Kristą ir. Jo pasekėjus vi
sais amžiais, iki mūsą die
ną, įvairiausiais būdais, va
rtodami kiekvienam laikui 
pritaikintus tinkamus įran
kius. Užtat kas nori tiesa 
pažinti, tas turi pažinįi pa
tį. Kristą, Jo mokslą ir su- 

■■ lig jo nurodymą gyventi.
Praeities istorija mums 

’. parodo, kad ’ buvo laiką, 
kuomet atrodė, kad Kris-. 

~ taus atneštas tiesos mokslas 
visiškai žlugs, kad Jo.moks
lo sekėjai, liks nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. ; Tačiaus, 

.. tiesa visad Išeidavo perga
lėtoja. Vienok toji kova yra. 
gana žiauri, nes pasaulis- 
žmonija bent . daugumoje

čią. žinonią pasauly yra ne- . 
didelis skaičius. Tiesos prie - 
hii yra daug skaitlingesne 
kariuomenė. Bet tiesos ka
riuomenė, nors ir ne taip 
skaitlinga, bet pergalė jai vi 
sad užtikrinta, nes jai vacįor 
vąiija Kristus, Kurs kitaip 
yra vadinamas: .“Teisybės 
Saulė”. . 

f .

Kaip tamsios . miglos, de
besiai negali visai užtemdy
ti dienos šviesos, kuri paei
na nuo saules, taip, tamsūs 
heteisybią rukai negali nus
telbti tiesos. Vienok toji ko
va už tiesą yrą gana sunki,, 
kadangi, palinkimas prie.ne
tiesos gludi pačiuose žmonė
se. Tad čia,, kaip tik tinka- 
Jo Eminencijos Bostono 
Kardinolo himno žodžiai: . :

Žiauri yra kova
Del tiesos ir Dievo,

. -Saldus Jėzaus vardas,
. Tavyje mus. jėga, . ': * 

Dažnai žmogus nuoširdžiai 
norėtum laikytis tame skai
čiuje kovotoją už-tiesą. Bet 
čia pasaulis su savo apgau
lingais viliojimais,, savo 
trumpai tveriančia garbe, 
turtais tave masina. Tai ta
vo paties kūnas su visokio
mis užgaidomis vis traukia 
žemyn. Čia vėl piktoji dva
sia kiša tau visokias abejo
jimą mintis. Todėl, jeigu 
žmogus nenori nukrypti 
nuo tiesos, esi priverstas 
kaipo, kareivis nuolat stovė
ti sargybojenuolat mankš
tinti savo protą, kad jis bū
tu pakankamai šviesus ir 
tvirtas atremti visas tas dva 
sios priešą atakas, užpuoli
mus.

Kuomet atsimeni- žmogus.,, 
.jog esi to Tiesos Karaliaus 
kareivis, ir jog kareivis tu
ri nuolat mankštintis, būti 
drąsas, nebijoti pavoją;, ir 
jog tiktai per kovą gali įgy- . 
ti garbę; tada tas vienas- 
prisimininiaš • tarytum su
teikia nauju pajėgą ir drą
sos.

Tad šie straipsniai yra. 
kaipo proto niankštinimas 
ją rašytojui ir tiems, kurie 
juos skaito. Šią straipsnią 
tikslas yra aiškiai ir visapu
siškai nušviesti tas pinkles, 
į kurias mes per savo nesu
pratimą pakliuvę, ' .vietoj, 
kad ginti tiesą, už ją kovoti, 
mes nesąmoningai einame 
prieš ją. Mes dažnai dėl 
stokos susipratimo tarnau
jame ne savo Karaliui Kris
tui, bet. eaname prieš Jį, ir 
griauname tos dvasinės val
stybės pamatus kurios mes 
esame piliečiais.

WORGESTER, MASS.
' VYSKUPO ATSI- 

LANKYjCAS. ;
Spaliu 12 d. Šv. Kaziniie-' 

ro bažnyčioje 3 vah po pie-1 
tą Jo Ekscelemdja vyskm' 
pas Thomas M. O’Leaiy, su- '• 
:eike Sutvirtinimo Sakra-' 
mentą daugiau kaip ,200 as- ’ 
meną — vaikams ir suaugu
siems. . ‘■

Vyskupas sutiktas: labai.; 
iškilmingai. Prie klebonijos: 
durą jį pasitiko mokyklos ; , 
mažos mergaites, pasipuoŠu-' 
sios baltais drabužiais ir 
raudonais kaspinais. Ran
čose laikė raudonas rožes. 
Be to, pasitiko Astuonios 
dešimtys altoriaus minist- 

, rantą. ’ Ir taip, lydimas 16 
kunigą, vailcams skambi
nant/ vyskupas buvo lydi
mas į bažnyčią. Už. tokį grą
žą sutikimą vyskupas pa
reiškė -dėldngumą.

KUNIGAI SVEČIAI.
Iškilmėse dalyvavo mons. 

Phelan, Tėvą Marij o n u 
Provincijolas kun. J. J. Ja
kaitis, kim. M. Cibulskis, M. 
S., LaŠalette Kolegijos rek
torius, kun. K. VasySy kun. 
J. Valantiejus, kun. Dr. J. 
M. Navickas, Marianapolio 
Kolegijos direktorius, kini. 
A. Bublys, kun. Pr. Stra
kauskas, kuris pasakė labai 
grąžą pamokslą laike iškil
imą,. kun. S. Vembrė, kun. 
Dr. A; Bružas, kun. V. Kar- 
kauskaš, kun. V. Puidokas, 
kun. P. Juraitis ir kun. J. 
J. Bakanas. s

DOVANA VYSKUPUI » ■ 1 ■Seselią parinktos mažos, 
mergaitės ir berniukai, visą 
mokyklos mokiiiią vardu, į- 
teikė. vyskupui dvasinius ir 
gėlią. bukietus ir piniginę 
dovanėlę. Vyskupas vaiku- 
čią dovanėlę priėmė su dide
liu džiaugsmu ir suteikė lai
svą dieną. .

Šiai 'iškilmingai dienai 
klebonas kun. A. Petraitis! 
ir Šv. Kazimiero Seselės rū
pestingai iš kalno ruošėsi, 
todėl viskas išėjo kuo pui
kiausiai.

- ■ NOVENA,•' ’ <

Paslėptą Brangenybę j

i----------- .----------- ' .. ■ ' • •______ .______ ......._____ ____________________•;______ -

Vaizdas iš Kardini)lo IVisemah’o dramos “Paslėpta BraiigėnybėJ’ kurią, stato Šv. 
Petro parapijos jaunimas Gate of Hęaven salėje, Spalią 29 d., 7:30 vai. vak. Stovin- 
čiiiją eilėje (iš kairės į dešinę) : Pr. Averka, Keršanskas, Al. Neviera, A. Tutkus, J. 
Tamulynas, D. J. Averka, Janulėvičiils ir Jasevičius.- Kitoje .eilėje — A. Kleponis, 
Gumbakis, A. Gaputis, A. Jurgelaitis (guli) ir Pr. Razvadauskas.
Garsiojo Anglijos Kardinolo Wisexnan’o 2-ju aktą drama, kurią sulietuvino mylimas mūsą išeivijos 

poetas, Jonas Kmitas—Kun. K, Urbonavičius.

. Istoriniais faktais pamatuota, ši dramą turi be galo jaudinančią momentą, kuriuose 
glūdi prakilnūs ir skaistūs idealai ir gražesnio gyvenimo siekiniai. Apsukriai scenos 
keičiasi — apgailėtinos, nuspręstosios tragedijos tvirta užmazga slepiasi neištikimą 
tarną šypsenose. Beširdiškas persekiojimas, apmokėtas šventu nuolankumu —: aštrūs 
žodžiai, nuoširdi, malda. Veikalas reikalauja iš veikiančiąją artistą daug dramatišką 
gabumu. ; ■ • .

Ši drama buvo pasekmingai perstatyta sekančiose kolegijose.: — Boston College, 
Iloly Cross, Worcester.,; Šacręd Ileart, Girardville, Pa.; St. Mary’s, Techny, III —ir 
St. John s Seminary, Brighton, Mass.

Lietuviams bus perstatyta So. Bostone
GATE OF HEAVEN SALEJE

r- •
Kristaus Karaliaus SventSje

Spalių-Oct. 29, 1933
7:30 vai. vakare. Rezervuotos vietos - Bilietai 75 ir 50c.

parapijos tik ką gražiai iš
puoštoje salėje.

Vakariene surengta kle
bono Vardiniu proga. Jos 
rengėjai su varg. Em. Šla
peliu stropiai dirbo patylo
mis,. norėdami .sUdąryti sa
vo mylimam klebonui. tikrą 
siurpryzą. Vakarienė pavy- 

— atsi- 
g parapiečią ir

Stoškus atidarė susirinki
mą, pakviesdamas dvasios 
vadą kun. Puidoką ątkalbe- 
t'į maldą. Susirinkimas te

isėsi gana ilgokai, nes buvo 
labai įdomus.

Apsvarsčius kuopos rei
kalus ir priėmus planą mė
nesio darbuotei, buvo du re- _

__ ______ . ferataį, pačiu kuopos narią ko visais atžvilgiais-
"‘Šv. Kaziniero bažnyčioje 'parengti lietu v i ą kalbą. įlankė dau;

prie Šv. Teresėlės• devyniųI Juos parengė J^ Čianys ir;daug svečią. a ^n- Ų 
‘' r Strakauskas yra plačiai zi-
o- Įiiomas ir mylimas, parodė 

! gausus dalyviu skaičius, o i * ■ .. /
j ypač gražus svečią kunigą 
būrys. ...

Įžengiantį salėn kun, Pr. 
mėnesiniuo- Sfrakauską, lydimą kunigii, 

l.se storinki urnose debatams vakarienės dalyviai pasitiko 
į stropiai rengia/ savo temas I karštu ranką plojimu; or-

J. Kašėtaitė.
. ’ 1

Labai atydžiaį referatai i 
išklausyti ir pačią nariu iš
nešta kritika, kaip tūrinio 

į taip ir kalbos atžvilgiu.
Sekančiuose

(Bus .dauginus)
B.

Parapijos balius, įvykęs 
spalią 12 d., gražiai išsišo
ko.- Pelnu gauta apie 150 
dolerią.

SUSITUOKĖ.
■ Spaliu 15 d. susituokė 

I Vincas Dimitra su M. Mi- 
kulvte. k

; Šiomis dienomis įnirę An
tanas Pleyokas, 70 metą, gy
venęs Watėrtmvn. Velionis 
buvo kuri. J. Plevoko (lede. 
Jo kūnas palaidotas ‘Tur-

dienu novena baigėsi spaliu 
9 dieną. Šv. Rožančiaus pa
maldos • kiekvieną vakarą 
7:30 vai. Laike novenos ir. šį 
mėnesį vakarais Į pamaldas 
žmonės lankosi gausingai.

SUGRĮŽO.
Kun. Jonas J. Bakanąs,

išbuvęs 6 mėnesius West-j §įe studentai: J.. Kukaus-'pesfras sugrojo pasitikimo 
fielde, sugrįžo spaliu 10 d..’ kas, J. Bulauka, A. Kaz- inaršą. .
ir vėl darbuojasi su klebonui lauskaitė ir F. Zakaraitė. : Vakarienę pradėjo p. Ę. 
kun. A.-Petraičiu. Sveikina- r|v. R šlapelis, paaiškindamas pa
ine ir linkime geriausią pa- 
sekniią.

B tešm enimis.

SO.WORCESTER MASS
IŠ STUDENTŲ VEI

KIMO. ;
Šio mėnesio 9 d. Aušros 

Vartą parapijos salėj įvyko 
8 vai vak. Studentą kuopos

. į susirinkimą. atsilankė 
beveik visi nariai ir gausin
gai svečią. Pirmininkas. T.

Tai bus bandymas arba. šlapelis, paaiškindamas pa- 
praktika prisirengimas ' 'renginio.- tikslą ir pakvies- 
prie dideliu debatų, kurie darnas Nashua kleboną, kun. 
artimoje ateityje įvyks su Pprižą būti vakaro 
vietinė Vyčiu kuopa. J.redeją.-,. ■ Maldą atkalbėjo

" p kiiri. K. Urbonavičius*
! Muzikalę programą išpil- 

. Z’de didysis ir jatmesniąją 
chorai, mergaičių orkestras, 
solistės Norinkąite . ir Žap- 
nickaitė. .Sveikinimo eilė
raščius pasakė M» ir R. 
Grindaitės, EI. Bomiliūtė. ir 
J. Didikaite. Geliu bukietą, 
įteikė Pr. Dzedulionis, o do
vanas nuo įvairiią draugiją

įteikė Vyt. Paulauskas ir 
EL Bomiliūtė. '•

Sveikinimo kalbas, pasakė 
kuri. Aug. Petraitis,. Wor-. 
cester klebonas, kun. J.Pet- 
rauskas, kun. Dr, . J. Na
vickas, Marianapolio kole
gijos direktorius, J. B. 
Laučka, L. D. S. Centro se
kretorius, kun. J. Švagždys, 
Monterio klebonas, kuri. Pr. 
Juškaitis, Čambridge klebo
nas, VI. Paulauskas, T. Ver- 
siackas ir kun, K. Urbona
vičius, pirmajai Lovvell kle
bonas. Prie garbes stalo bu
vo dar kun. Pr. Juras, bu
vęs Lowell klebonas, kum 
K. Jenkus . iš So. Boston, 
kun. Dr.P. Biskis .iš Thomp
son, kuri. V. Puidokas iš 
Wo.ręester ir vienas kunigas 
portugalas.

Paskutinis kalbėjo pats 
kun. Pr. Strakauskas, iš
reikšdamas padėką už. pa
gerbimą ir linkėjimus. Kvie 
te parapiečius nuoširdžiai 
dirbti Bažnyčiai ir Tautai.

Vakarienė baigta malda 
ir Tautos himnu. . R.

kun. Ed* Gradeekis, kuriaių„. j 
klebonas kun. J; Ambptas' 
pavedė surengti parapijos 
bazarą.•. ■

Į susirinlrimą ypač gau
singai atsilankė vyčiai, ku
rie nuoširdžiai pasitiko kle- ( 
boną, kai Šis atėjo į susirm- ■ 
Idrną. Kun. Ed. Gradeekis . 

i patiekė bazar ui įdomią pro
gramą, kokios dar nebuvo, 
Bazaras tęsis penkis vaka
rus lapkričio ; 11, 15, 18, 
22 ir 25. Įžanga 25c. Visi 
atsilankiusieji gaus brangią 
dovaną. Laimėjimui bus lei
džiama $30.00. . 10 draugi ją 
turės savo rinkas, kuriose 
ves. įvairią prekybą.

L. D. S. 6-ta kuopa savo 
lankoje užrašines “Darbi
ninką” ir net. bus galima 
laimėti “Darbininko0 įpe
nimi eratą.

1 Lapkričio 18 d. vakaras 
sldriamas ūkininkams, ku
rie priveš daug ūkįninkišką 
daiktą. Laukiame gausingo 

’ pasirodymo t _ ____ _ __
Ūkininką pirmas posėdis 

įvyko spalią 15 d. tuoj po , 
mišparą. Veikli darbuotoją 
Ieva Strugiene, iš So. Man- 
cheąter, pareiškė, jog- jos 

, kaimynai smarkiai rengiasi 
bazarui. Ji užtikrino, jog 
sūrią, sviesto, morką, btil- 
vią, kopūstą bus užtektinai. 
M. Rupas iš Wappingo taip, 
pasakė: “Mūsą apskritis 

’ atvyks. Viščiukai ir paršiu
kai mums ne pinigai, bet. tik 
patarnaus parapijos reika
lams, o be to mes išplėšime 
rinką mūsą produktams.”

Buvo ir daugiau panašią 
pareiškimą, Klebonas padė
kojo ūkininkams už para
mą. . . ‘j

-Spalią 20? d., penktadienį 
vakare įvyksta bazaro rei
kalams aptarti susirinki
mas, 43 Capitol avė. Girdė- 
.]riu, jog turėsime bazare net 
13 įvairią budeliu - krautu- 
vėlią, tad bus plati rinka.

. ’ iRep&ri. A. J. Jf.

MDNTELLO, MASS.
Dideliuose. miestuose žmo

nės moka aukštas vendas ir . 
neturi gero gyvenimo. Mū
są mieste gerai gyventi ir . 
rėndos labai mažos. Aš tu-. 
riu keletą tenementą. išren- 
davojimui po 22 doleriu į 
mėnesį, kur dideliame mies
te už tokius tenementus rei- 
kėtą mokėti po 45 dolerius... 
Čia galima gauti namą-pik- 
kti už nebrangią kainą. Čia 
linksma ir malonu gyventi. 
Daug lietuvią. turi savo na-. 
mus, krautuves ir fabrikas.' 
Čionais lietuviai gyvena 
aristokratiškai ir neblogai 
uždirba. Iš Bostono į Mon- 
tello atvažiuoti traukiniu 
tik kainuoja 37 centai, taip 
kad Montelloj gali gyventi, / 
o Bostone dirbti. Prie pro-, 
gos aplankykite mūsą mirs- 
tą ir mūsą drabužią krau
tuvę.

Petras Bartkevičius, 
American-Di’y Goods Stoike 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

LOMELI. MASS HARTFORD,COM
PAGERBK KLEBONĄ

. Spalią 15 d. Sv. • Juozapo 
parapiečiai savo klebonui 
kliu; Pranciškui Strakaus- 
kui pagerbti surengę iškil
mingą vakarienę,. įvykusią’

BAZARAS.
Spaliu 6 d, vakare ino-. 

kyklos s vėtai nė j e įvyko. 
draugijai ir parapieČią susi
rinkimas bazaro reikalams, 
aptarti. Susirinkimą vede

CHARRON’S 1
PLANAI-RADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai^ Skalbiamos ;

pašino*
JO TRUMBULL STU«T

WOR0B8TlR, MABS.
T«L44M30

j Lragrbl UlyfftM—B« WudHm5i«
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^epktadjęnig, Spalių ŽO d.,1^33 . P'AfeglKikfcgS
S Rytinių Valstybių Žinios

PAREIS KIMAS
V - • i' ji T’ * -L •Vilniaus ir kitų tizgrobtų Lietuvos

kraštų Lietuviams
Didžiojo New Yorko lie- materialiai mūsų , paverg-

tuviai, minėdami Vilniaus tiems broliams tą sunkią ko*
užgrobimo tryliktąsias nie- vų su Lietuvos priešais lai-
tineš sukaktuves, . skaitliu* meti Tautos ir Tėvynės
game visų organizacijų vie- garbei. . :t.
šame; susiiinkime 1933 m. 2) Pareikšti pasipiktini-
inriTin 0 A TH’FPfl- itin IpnkiT vai idiliškais nrie-
nelėS' Švč. lietuvių parapL spaudos žygiais prieš lietu-
jos salėj,, kampas No. 5-th viusTr lietuvybę Vilnijoje
ir Havenicyer Sts., Brook- ir kituose pavergtuose Lie-
lyn, N, Y. prisiminę, sunkia tuvos kraštuose; kartu grięž
Vilnijos ir kitų pavergtų tai protestuojame prieš
Lietuvos kraštų liėtuviit bū- Lenkijos vyriausybės nam
klę, nutarė: ’ 7. dujamas kultūringam- pa-

1) Pareikšti gilios užuo- šauliui negirdėtas prieinu-
jautos žodį mūsų paverg- nes lietuvių kultūros palai-
tiems broliams rihneČiams, kų naildnimcl.:ir tautiniai
jų sunkioje- kovoje sū Var-. kultūrinio veikimo bei ap-
šuvps imperialistais už lie- svietus persekiojime, kaip
tuvybūs išlaikynių Vilnijo- tai: mokyklų uždarinėji-
je ir kituose pavergtuose. maš, prieglaudų vaikučių \į
Lietuvos kraštuose, kartu gatves išmėtymas, švietimo
pasižadame visais galimais ir kultūros organizacijų ar
būdais: gelbėti moraliai .ir 1 labdaringų draugijų.. dras-'

J . - - -- - ■ M. »

I , .

kymas, lietuvių mokytojų, 
dvasiškių, mokinių ir kitų 
visuomenes švietėjų arešta
vimas, kalinimas ir kiti ne
žmoniški persekiojimo bū
dai kiekvieno lietuvio tauti
nio judėjimo.

3) Toliau, nutarėm šį pa
reiškimų mūsų pavergtiems 
broliams — Vilniaus ir ki
tų pavergtų Lietuvos kraš
tų lietuviams pasiųsti per 
Vilniui Vaduoti Sujungus 
centro valdybų Kaune ir 
taip pat paskelbti Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių spau
doje.
• ; ■•••.. Kazys Vilniškis.

Suslrinldmo pirmininkas 
P. BukšnaitiSf 

Susirinkimo šekretoidus.

BRODKLYN, N. Y

s./inyn^/^
40 VALANDŲ ATLAI- . 

DAL
Su nepaprastu iškilmin

gumu pereitų savaitę praėjo 
Keturiosdešimties Valan
dų Atlaidai mūsų parapi
joje. Pavyko ir kaip dvasi
nio susitelkimo akstinas, ir 
išvidiniai, kaip bažnytinės 
liturgikos' dailumo pavyz
dys. . . . ’

Kad padaiytų bendrų įs
pūdį vieningų y' be nereika
lingų išsiblaškymų dėl nuo- 
,at keičiančio kalbėtojų, ku
nigai nutarė pakviesti vienų 
)amokslininl<ų. Tas kalbėto
jas buvo kun. Jonas Balku
ms, naujai. paskirtas Mas* 
oeth, N. Y. klebonu.

Jaunas, smarkus kalbėto
jas. didžiai imponavo klau
sytojus. Turint dėmesy dal
iai išpuošta bažnyčia, gėlė
ms išklotų altorių, smilkalu 
iyepiantį orų — prie tokių 
įpystovų giliai skambus, 
drpantis kalbėtojo balsas 
mžadino klausytojus. retai 
it jaustu būdu. Paslėptos

mintys, šenai pergy v vn t i 
jausmai. Visa, kas susijau
dinusiam , kyla ' vaizduotėm 
prisidėjo padaryti šiuos at
laidus įspūdingiausius šioje 
parapijoje. Prie kitko prisi
dėjo ir dailiai . ‘.atlikti Miš
parai, kurių. muzika, kartu 
ir kalbėtojo balsas, sudarė 
atmosferų pilnai atitinkan
čių dvasiniams lavinimams.
- Kad sužadinti • jausmai 
nepaliko bergždi, liudija 
gausios išpažintys. Žmonių 
minios stovėjo prie šešių ar 
septynių kunigų . iki vėly
vam : vakarui atlaidų dieno
mis.

Be pamokslininko ir vie
tinių kunigų, buvo atsilan
kę sekantieji svečiai kuni
gai Čepukait’is, Valančiū- 
nas, Žimblys, Alauskas, 
Garmus, Daumantas, Nor 
butas,- Matulaitis, Klevins- 
kas ir Paukštė. Buvo ir ki
tataučių kunigų.

KORTŲ VAKARĖLIS.
Sekantis kortų vakarėlis

SPALIŲ DEVINTOJI.
Kaip kiekvienais .metais, 

taip ir šiais Brooklyno Ka
talikų Federacija mini Vii* 
niaus pagrobimo sukaktu- 

įvyks penktadienį, spalių 27. 
d. Šeirį i’iii i ii k a u s ponia 
Heinz, panelė Rašlevičiūtė 
ir kitos jų bendradarbės. 
Linkime šioms šeiminin
kėms tokio pat pasisekimo, 
kokio sulaukė Šv. Vardo 
Draugijos vyrai pereitų sa
vaitę; Nežiūrint jų dažnu
mo j šie "vakarėliai -kaskart 
auga, atnešdami vis daugiau 
pelno parapijai. Kada kitos 
įeiges dėl nedarbo smunka 
žemyn, pinigai Šiaip surink
ti tampti labai reikalingi 
bažnyčiai. Įžanga tik 35c. ir 
kviečiami dalyvauti visi.

. GRĮŽO IŠ LIETUVOS.
. Spalių 12 d. Stefanija 
Mikutaitė. - Jonutiene par
vyko į, Baltimorę pasitarus 
iš Lietuvos. Vos metai te- 
prašlinko, kai jauna, dar 
neištekėjusi panelė Mikutai
tė išvažiavo į Lietuvą pasi
svečiuoti. Jos draugai nu
stebo, netrūkus išgirdę, jog 
ketinanti, teketi.. Štai dabar 
jau grįžo vedusi moteriškė. 
Vyras kol kas dar Lietuvoj. 
Linkime laimingo vedybinio 
gyvenimo,

Ž-inys.

ves. Šių metų atrodė bus 
dar iškilmingesnes, nes bu
vo prisidėję; prie to ir tau
tininkai ir sanclariėeiai. Bet 
praktiškai jų prisidėjimas 
neišėjo toks efektyvus, kaip 
turėjo būti.1 Tiesa, žmonių 
prisirinko apypilnė Apreiš
kimo Panelės šv. parap,. sa
lė, bet galėjo būti ir dau
giau,. jei kai kurie vietiniai 
laikraščiai įr lietuviška ra- 
dio nebūtų žmonių suklaidi
nę,. nurodydami jiems kita 
svetainę. . . .

Kalbėtojais buvo K. Kru- 
šįnsfcaš, p. Vitaitis, D. Klin- 

: gaj vicą - konsulas P. liaųz- 
vardis ir du aukšti iŠ Lietu
vos atvykę svečiai: pulk, 
inž. Jurgutis ir kap. Dr. Li
sauskas. Jie padare gražų 
įspūdį, kada vienas jų tnun- 
poje pasveikinimo kalboje 
pasižadėjo . per klaidų pra
rastų Lietuvos, sostinę Vil
nių vėl atgauti.

Atidarant posėdį, sugie
dota Amerikos ir Lietuvos 
himnai ir kalbų metu sudai
nuota keletas patriotiškų 
dainų, kurias išpildė Kara
lienės Angelų par. ir Broo- 
klnio Operetės chorai. Pa
baigoje jie sudėtinai užtrau
kė galingų “Ei pasauli, mes 
be Vilniaus Nenurimsim”. 
Po kalbų buvo padalyta 
rinkliava. Surinkta $20.00 
iš kurių smnokėta'smiilkios 
išlaidos, o ' likusieji $15.30 
pasiųsta Vilniaus Geleži
niam Fondui Kaune. Susi
rinkimas išnešė atitinkamas 
rezoliucijas užgrobtų Lietu
vos kraštų reikalu, o taipgi 
ii* T. Kosciuškos reikalu. 
Susirinkimų vedė K. Vil
niškis. Salę tam tiksluo kun.

Bailioms davė dovanai. • 
Vietinis.

k,

PATERSON, N, J,

J- 
f

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET,
BALTIMORĘ, MD:

Rudens Naujienos
i Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonkiasį valgomo-.
i jo kambario, priimamojo kambario, virtuves baldus ir ĮTAISUS.; Visokio 
' j masto; pečiai, , dujiniai šildytuvai, Angliniai pas mus randasi pigiai ir patogio

mis sąlygomis. ’ • \ • • • ' • .

SVARBU!
Po/ keletą savaičių -visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi

nio \anksčiau-: prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektų apgailestautL Jeigu norėtumėte -užsakyti kokį nors , balda, pa- 
dėsime. į.šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti. . ■■

Kiekvienam perkant, teįkianie ’gtažią dbvaną.

SHEVITZ FURNITURE CO.
728—30—32 WASHINGTON BLVD. . Plasa 3925. . BALTIMORĘ, MD,

« .-.J • • ..‘J- : ■ . •? f- i.

i

ir Rože Kalantai savo 10 
metų moterystėje sugyveni
mo proga, vietoje vaišių ir 
balių, savo parapijos bažny
čiai įtaise brangių klausyk
lų, kurių padirbo vietinis 
lietuvis SėreviČius.

Tos klausyklos iškilmin
gas pašventinimas - įvyko 
spalių 15 d. Į pašventinimo 
apeigas susirįnlm nemažas 
žmonių būrelis, šventinimo 
apeigas atliko kun. P. Va
nagas ir iškilmei pritaikin
tą gražų pamokslėlį pasakė 
kun. J. Šeštokas. IkunoksU- 
ninkaš išaiškino gerų darbų 
svarbų ir pagyrė gerb. Ka
lantų gi*ažią auką^ Ta-i-yra^ 
visiems sektinas pavyzdys.

ŠV. ONOS KLUBO
. . „BALIUS,
Spalių 15 d. parapijos sa

lėje po bažnytinių pamaldų 
įvyko šv. Onos klubo balius. 
Balius buvo labai įvairus ir 
įdomus, su visokiais juokais 
ir painarginimais. Visos 
klubietės buvo vienodai ap
sitaisiusios. Publikos buvo: 
labai daug ir labai viskas 
jaukiai praėjo.

Reporterių.

” Thompson, Conn.
STUDENTŲ ORG ANI
ZACIJOS SUKAKTIS,
Spalių 12 d. suėjo lygiai 

metai nuo, Amerikos Lietu
vių Katalikų Studentų Or
ganizacijos įkūrimo dienos. 
Lygiai prieš metus- įvyko 
pirmasis Studentų orgaiii-

PRASIDĖJO KATEKE
TINĖ MOKYKLA,

Patersono lietuviai neturi 
savo katalikiškos mokyklos. 
Daug tėvų savo vaikus lei
džia į kitataučių kat. moky
klas, bet dar daugiau į vie
šąsias mokyklas. Kad viešų
jų mokyklų vaikai neliktų 
be tikybinio išmokslinimo 
bei išauklėjimo, yra įsteigta 
kateketinė .mokykla, kuria 
veda Seserys’ Pranciškietės 
iš Elizabeth, N. J. Seselės 
atvažiuoja kas šeštadienį ir 
vaikučius gražiai mokina, 
Šv. Kateketinė. mokykla 
prasidėjo su pamaldomis 
bažnyčioje spalių 14 d. Se
selės vaikučius atvedė tvar
kingai į. bažnyčia, o klebo
nas kun. Stonis, atlaikė šv. 
mišias, pasakė. pritaikintų 
pamokslėlį ir davė Palaimi
nimų Šv. Sakramentu. To
kiu būdu kateketinė mokyk
lėlė atsidarė pasiprašiusi 
Dievo pagalbos. Gaila tik, 
kad ne Visi tėvai supranta 
tos mokyklėlės svarbų ir sa
vo vaikučius ' neatsiunčia. 
Tėvai, kur nuvesite savo 
vaikus auklėdami be Dievo?

KLAUSYKLOS PA- 
y. ::šVBXTIimiAS;.

Patersono kilnūs lietuviai 
ir. patupi j ieeįM ' Stanislovas

VISUOMENES SEKCI
JOS SUS1R1NKB1AS. -
Spalių 14 d. įvyko visuo- . 

menės sekei jos susirinki
mas. • Susirinkimų atidarė 
Jonas KamanduUs sukalbė
damas maldų.

žarijos, steigiamasis seimas i Surengimui atitinkamos 
Marianapolio Kolegijoje. ■ programos ‘Gaudeamus/’ 
Šia proga Vincas Sabas, dų- įvyktų Visų Šventų iš- 
baltinis kolegijos Studentų 'vakarėse (HaĮlotveėn), iš
kuopus piru iii liukas, pasakė rinktas kumit etas iš šių as*’ 
atitinkančią prakalbų. į menų: Antanas Ignotas, ko- 
------- 7— =-------——-1 miteto patarėjas,. Jonas Ka

zerWfcKeII,':-Marė’ Baublyt^^
Pranas Andveičikas ir Jo- Bronius Voveris. Kadangi . 
nas Spranaitis gražiai pa-, šis komitetas turi labai svar- 
dainavo solo. Matyt,,. Pateri ’.bių pareigą atliktu tad gali- 
son turi ir gerų lakštingalų, nae tikėtis, jog jų parengi- . 
Nepajutus kai porą valandų aias visus pilnai •patenkins. . 
ir praslinl-co, o jaunimas ne- Toliau luto įnešimas ap- 
kantravo laųkdapias šokių, tarti busimąjį Kolegijos 
Tat vakarienė užsibaigė šo-. rten-iojų. seimų, kuris įvyks 
kiais ir linksniais pasikalbo- i rūmuose
jimais.

Tat tas gražus savo pava
pi j os paini 11 ė j imas pri u“ j (> 
įspūdingai ii; pasekmingai. 
To pasisekimo dėkingumas 
priklauso darbščiam Vaka
rienės Rengimo Komitetui, 
lietuviams biznieriams, Pa
tersono lietuviams, o' lygiai 
apylinkes, lietuviams, kurie 
gausiai parėmė atsilankymu 
ir. aukomis. Valio.

Iksas.

Atitinkančių prakalbų.

PARAPIJOS VAKA
RIENĖ PASISEKĖ.

Šv. Kazimiero parapijai 
suėjo 22 m. kai ji gyvuoja. 
Kilnesniųjų parapiečių bu
vo sumanyta šį įvykį pažy
mėti parapijos vakariene. 
Iniciatyvos pasiėmė parapi
jos komitetas, Tuoj buvo 
pakviestos moteris -rengti 
vakarienę. Į vakarienės ren
gimo komitetų įėjo šios mb- 
tėrys : Sasnauskienė ir Ži
lienė gašpadoriais' ir joms, 
pagelbmnikėmis: Barišiene, 
Cėlencevičienė, . Butkienė, 
Kulikaitienė, Matonie n ė, 
Marcinkevičienė,' Misiūnie
nė, Staniulienė, Volungevį- 
Čienė, Zulenienė.

Suorganizuotas komite
tas draug su parapijos ko
mitetu uoliai ėmėsi prisi
ruošimo darbo. Kas platino 
tikietus, kas rinko aukas, 
kas tvarkė salę ir jų puošė. 
Prie darbo daug prisidėjo 
darbu ir aukoftiis Cliffside, 
Maywood, Franklin, Clif- 
ton, Hackensack, Lodi ii* ki
ti apylinkės gyventojai.

Ir tikrai visuomenes pri
tarimas buvo karštas. Ne
žiūrint visuotino streiko Pa- 
terson, vienok aukos plau
kia gausios ir tikietai par- 
davinėjosi greitai.

Paskirtų dienų prieš va
karienę, bažnyčioje buvo at
laikyti iškilmingi Mišparai, 
į kuriuos gausiai, atsilaiike; 
žmonių.

Po pamaldų publika pra
dėjo plaukti į papuoštų sa
lę. Bematant visos vietos 
buvo užpildytos ir dar daug 
paliko belaukiančių. Paga
liau, pasirodė vietinis kle
bonas draiig su lęuh- J. Si
monaičiu ir kun. I. Kelme
liu. zltkalbėjūs malda, pra
sidėjo vakariene, draugiški 
pašikalbėjimai ir kalbos.. 
Kalbose daug reikšta džiau
gsiu! > pavapi j os gyvavimu, 
jos judrumu -if tadųi Suma- 
niunu. Laike kalbų p-les Re-

Svarbus Pranešimas ]

— MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APSKR. KUO

POMS.
Šiųomi pranešu, kad Mo

terų Sujungus Conh. Aps
kričio metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d., 1933, 
Šv. Andriejaus parapijos 
svetainėje, Churcli ir Stan
ley gatvės, New Britam,- 
Conn.

Pradžia 1 vai. po. pietų. 
Kviečiu visas kuopas ,, pri
siųsti skaitlingai, atstoves, 
nes yra daug- svarbių reika- 
lll- .

Taipgi pagaminkite nau
dingų įnešimų apskričio ir 
visos organizacijos labui.

Marijona Jokūbaitč, 
M. S. Apskr. raštiniu.

uz me
nesio. Kun. Dr. Biskiš pa
kviestas parengti paskaitų,

—Kadangi kolegijoje da
bai- yra įrengiamas naujas, 
knygynas, kurįamc bus gali
ma. sutalpinti didelis skai
čius knygų ir kadangi kola-, 
gijos vyresnybe yra susido
mėjus įrengimui kolegijoje 
muziejaus, tad šiame susi- 

; rinkime buvo išrinktas ko-. 
■ mitefas, kuriam pavesta su
rasti priemonių, kad padi
dintų. kolegijos knygynų bei. 
muziejų. Nutarta, kad pati;. 
^Visuomenės sekcijos valdy
ba sudarytų šį komitetų. •

KUN. A. BUBLYS 
IŠVYKO.

. Spalių 14 d. kum A. Bub- 
lys, M. I. C. išvyko į Berau
toji, Pa. duoti misijų. ''

‘ Visų linkėjimai seka kun, 
Bublį, kad jis sielų-reikalus 
kuo geriausiai aprūpintų.

Antanas. Mažitkna, 
(L. K.-

SKLEISKITEŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu- 

meskite, bet duokite kitiems pa« 
skaityti. , Tokiu būdu siipažin* 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūstj idė
jos priešų propagandą.

Sunkioj kovoj už būvį
O, Vilniaus nepaini ršk, liet u vi! 
Ten tavo bočių praeitis, f 
Ten irgi tavo ateitis!

Maironis

Mandagumas yra būtinas intelektuali o, moraliu ir 
religinio išsilavinimo papildymas ir turi su jais kartu 
žengti. . Krier.,

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovftitt Saliniais garlaivio Broaierbavpiie •

• ’ . užtikrina labai patogiu kcJUnųy Į
. t Gimimu?. keli.is i rriYvp

informacijų klauskite pas vietinius ^gontus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
įįaįm- 252 BOYLSTON ST.» BOSTON .jįįgįa
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UŽUOJAUTA.

Kum S. P. Remeilcai Jo. tėvelio Fabijono 
mirties dėlei reiškiu savo ir Katalikų Federaci
jos .Apskričio-užuojautą. Reąuieseat in pace.

. , Kun, Jonas Batkūnas. .

dos ir sakomi specijalūs pa
mokslai. Kaitrioji vasara, 
išsiblaškymo dienos jau už
sibaigė, todėl dabar kaip tik 
tinkamiausis laikas.kiekvie
nam yra duotas rimtai ap
mąstyti tikslų, -dėl kurio 
Dievas sutvėrė žmogų.

Parapijietis,

KUN. S. P. REMEIKAI

dėl jo tėvelio Fabiono Remeikos mirties, nuošir

džios užuojautos reiškia

“DARBININKO’REDAKCIJA

BROOKLYN, N. Y, vykstą į mūsų mylimą tėvy
nę Lietuvą, atsiduoti jos. dar

Ką tik gauta žinia, kun, 
- S, P. Remeikos, Karalienės 

Angelų parapijos klebono, 
~:tėvelis Fabijonas Remeika 
' 18 d. numirė. Lietuvo-

je. Spalių 19 d. 10 vai. ryto 
Karalienės Angelų bažny
čioje įvyko 'iškilmingos pa- 

. maldos. Dalyvavo daug ku
nigų.

DARIAUS-GIRĖNO 
FONDO KOMITETAS,
Pereitą sekmadienį įvyko 

bendras Visų organizacijų 
atstovi!. susirinkimas, kuris 

. priėmė fondo konstituciją, 
kurių paruošę tam tikra ko
misija. Priėmus konstituci
ją, susirinkimas išrinko fon
do valdybą iš 9 asmenų, į 
kurią įeina: kun. N, Pakal
nis, D. Klinga, J. P. Mačiu
lis, K. Krašinskas, P. Buk- 
šhaitis, inž, A. Mažeika, inž. 
P. Barziliauškąs, J. Ambra
ziejus ir K. yilniškįs, kurie 

• tarp savęs pasiskirstė parei
gomis. Be to, prie valdybos 

. išrinkta ir komisija iŠ 15
asmenų: kun. J. Balkūnas

jaunos, bet toli pažengusios
aviacijos progresui.

Iš APREIŠKIMO PAR AP.
Spalių 20 d., penktadienį, 

vakare Vaikelio Jėzaus Na
šlaičių draugija rengia ar
batėlę, Įtarios pelnas šelpi
mo darbams.

Sekmadienį, spalių 22 d., 
yra misijų sekmadienis. Pa-
skelbtos sąlygos atlaidams
įsigyti per šiuos Šventuo
sius Metus,

Spalių 16 d., pirmadienį, 
mūsų mokyklos aukštesnių-
jų skyrių vaikučiai buvo nu-
vykę į. “business sliow,”
kųr matė, visokių įdomybių. 
Jie turėjo proga pamatyti 
New York daug įdomybių.
Tikėkit ar ne, patys did-
miesčio gyventojai mažiau
siai apsipažinę su savo 
miestu, kur svečiai yra_ iš
žiūrėję visas įdom y b e s. 
Daugiau tokių ekskursijų.

J. J. ŠlikaSv V. Žalniei'aitis,
• ‘ • - ■ ■ t? e

p. Bajoras, J. Tumasonis,
K. Dumblys, ‘p. LauČiškis, 

y P. Lukas, p. Vyšnias, K.
. ■ Kuzmickas, Pr. Kizis, VI. 

Zauluis, M. Brangaitienė, U.. 
Mikulskiene ir p. Basčius.

•. Susirinkimo, prezidiumas, 
kurį sudarė:. K. Vilniškis,

Kun. S. P. Remeika, Ka
ralienės Angelų parapijos 
klebonas gavo liūdną ir la
bai skaudžių žinių spalių 15 
d., kad jo mylimas tėvelis 
mirė Lietuvoje. Tūlą laiką 
atgal- kum Remeika gavo 
nuo saviškių žinią apie tėvo 
sveikatos, pablogėjimą, bet 
netaip kritįngoje Stadijoje. 
Sekmadienio ryte, spalių 15 
d. gavo kitą žinią, kad rug
sėjo. 28 d. tėvas mirė ir rug
sėjo 30 d. palaidotas.

Susijaudinęs sūnus mažai 
tekalbėjo toje dienoje, nors 
ir labai daug gavo užuojau- 
tų nuo kunigų ir šiaip para
pijiečių ir draugų. Ųž savo 
a. a. tėvo Fabijono Remei
kos sielą gedulo -iškilmingas 
pamaldas klėbonas paskel
bė ketvirtadienį, spalių 19
d.,. 10 vai. savo parapijos
bažnyčioje. Buvo daug ku
nigų ir pasaul'ionių toje die
noje. •

A. 'a. Fabijonas paliko 
nuliūdime dukrelę Ona, po 
vyra Kūrutienę Lietuvoje 
ir sūnų S. P. Remeiką, Ka
ralienės Angelų parapijos
klebonų, Brooklyne.

Kun. S. Remeika 1927

- Sodalicijos susirinkimui
užsibaigus, pirmadienį nier-

D. Kliiiga, J. Tumasonis ir
E. Rudnikas, įgalioti su-

- šaukti valdybos ir komisijos
posėdį, kuriame bus pasi-

: skirstoma pareigomis ir ap
tariami veikimo planai. Su
sirinkimas vienbalsiai priė
mė rezoliuciją inkorporuo
to transatlantinio skridimo 
reikalu.

Vietinis..

PRANEŠIMAS.
Visų Dariaus - Girėno

Fondo, valdybos ir komisi
jos narių pirmasis posėdis

■aitės turėjo progos pirmų
kartų pašliužinėti parapij os 
naujai įgytomis “roller ska- 
tes.” Girdėti, jog visos mer
ginos tuo sportu patenkin
tos. Kitos jaunimo draugi-
jos teiraujasi kada ir kaip 
galės naudotis.

Sodalicijos susirinkimas 
įvyko pirmadienį, spalių 16 
d. Girdėti, jog šiomis dieno
mis parapijos jaunimo or- 
ganįzacijos perorganizuo
jamos ir glaudžiamos bend-
ron, artimesnėn santaikon.

Karalienės Angelų parap. 
bazaras, kuris įvyks lapkri
čio 11 d. ir užsibaigs lapkr.
19, nuosavoje parap. svetaiL

.įvyksta pirmadieni, spalių 
; 2.3, 8 vai. vak< Šv. Jurgio

parap. salėj, 207 York St., 
B rooklyn, N, Y. V įsų pra
šome būtinai dalyvauti, nes 

. reikės valdybai p,asisldrštyti 
pareigomis ir aptarti labai 

■ .svarbius reikalus.
K. Vilniškis, . 

Prezidiumo pirm.
. - J. Tumasonis,

. . • Prezidiumo seki.

nėję,, reikia tikėtis gražių 
pasekmių, nes kaip draugi
jos, taip pavieniai parapijos 
nariai nuoširdžiai dirba.

. / • Leit.. P. Nakrošis spalių 
• ’ ■ 21 d. grįžta į Lietuvą... Par

buvo jęs, Amerikoje, susipa- 
-. žinos su šios šalies gyvenimo 
• -sąlygomis ir lietuviais, ne- 

mažai pasisėmęs naudingų 
aviacijos srityje žinių, pil
nas energijos ir pasiryžimo,

CRDOAIfl YN M Y [daugiau / dovanų neturėjo,
t DnUUKLIIlj lii I i lltes matėsi daug gražių kos- 

—__ tiumų: Anastazijos Brąn-
40 VALANDŲ ATLAIDAI gailytės, . Aleksandro Ja- 

40 valandų atlaidai Šv.
Jurgio parapijoje prasidės 
spalių 29 d. Pradžia įvyks 
per Sumų su iškilminga 
procesija/ Užkviesti sakyti 
pamokslus kitn. j. Balkū
nas, naujas Maspetho para? 
rijos klebonas, kum Stonys, 
Patersono klebonas ir kum 
J, Simonaitis, Eližabetho 
klebonas. Per visas tris die
nus (29, 30 31 dd. Spalių),

Š v. Sakramėnto garbi
nimas, Choras giedos nau
jus. Mišparus, pritaikintus 
iškilmei, vadovaujant varg.
i. P. Šakui. 40 valandų at- 
aidai baigiasi -antradienio. 

Vakare su iškilminga proco-

'• Telephone: STAGG 2—0706 valIn d o s : 
Nuo 9—-12 13 ryto, 2—8 vak.

Šventadienio h

l)US

iškilmei

Žinovas.

vakariene.
Rožančiaus draugija su

rengė puikių vakarienę sa
vo lėšomis. Gyvojo ir Amži
nojo Rožančiaus nares skait 
ingai dalyvavo. Dalyvavo 
vietinis . klebonas, kum.. N. 
Pakalnis, kuris buvo vaka
ro vedėju. Taip pat atsilan
kė ir vikaras kum J. Lauri-

r

naitis,
Vakarą pagražino vieti

nis vargonininkas P. Sakas 
Gii mažuoju choru. Sudaina-
vo keletą/»gražių dainelių.

kupčionio ir įvairių kitų ko
stiumų.

Sodalietės yra dėkingos 
darbininkams už pasidarba
vimą, o žmonėms už parėmi-
mę, gausiii atsilankymu.

, Garbė Sodaliečių pirmi- 
ninkei Olgai Cherniohoff, 
kuri daugiausia pasidarba
vo.--

Vainikas.

IŠKILMINGOS LAIDO 
TUVĖS.

Spalių 9 d., Cuniberiand 
ligoninėje mirė a. a. Pranas
Raugalas, sulaukęs tik 45 
m. amžiaus. Kilęs iš Užuba- 
lių kaimo, Ukmergės par. 
Paliko dideliame nulįudime 
savo mylimą žmonų Veroni
ką Varniukę * Raugalienę, 
dukterį Oną. Revukienę, 
žentą -Altaną Revuką ir tris
sūnus: Antanų, Pranų ir 
Jonų. Pranas lanko Brook- 
Ivno kat. šv. Jono Univėrsi-
tėtę, (pirmiau vadinosi S t.
John’s. Collcge). Kadangi 
jis priklausė universitete 
prie įvairių grupių, kaip 
tai:. literatų, dramos, daini
ninkų ir kitų, tai daug atsi
lankė į laidotuves iš univer
siteto jo mokslo draugų ir

DR. BUDAS K. VENCIUS
PANTI 8 T A S- 499 GRAND STREET

X—RAY UnIon At®J
Namij Telefonas: MIchIgan 2—4273 B R O Q K L Y N, N. Y. !

—Visos draugijos jau tu
re j o savo susirinkimus ir
vėl pradėjo darbuotis. Ne
užilgo draugijos susiorgani
zuos į vienų didelį Federą-. 
ei jos skyrių. Šios organiza
cijos vėl atsigaivino ’Mas- 
peth’e:. Susivienijimo kuo
ja, Moterų Sąjungos, kuopa, 

Vyriai, choras, jaunų jų ir 
tyresniųjų Šv. Vardo, jau
nųjų ir vyresniųjų Sodalici- 
a. Altoriaus (moterų ir
rnikų atskirai), Rožančiaus,

niais Karn'ivalas prasideda 
2 vaŲp. p. Kitomis dieno
mis 5 vai. Sekmadieny, spa
lių 22. d., Kami vale daly
vauja Šv. Jurgio, draugija, 
R.adio vaikai Ir visa parapi
ja. P-nas .Lukšys trauks 
garsiuosius judamus pa
veikslus, .

[ Tol Bryąiit 9-7763 -•

■■

CLEMENT VOKETAITIS
Tretininkų, Šv. Sakramen-
to, Šv. Vincento ir šv. Pot- 

■o ir Povylo. Draugijos pa
siskyrė dienas ir posėdžiau
ja pobažnytinėje salėje.

— Lapkričio 12 d. Klas- 
čiaus salėje įvyks visų drau
gijų ruošiama vakarienė pa
guiti naująjį kleboną kum. 
J, Balkūną. Kartu bus Itftm, 
P. LekešiauS . išleistuvės ir
<un. J. Aleksium) prie,mi 
mas. Vakariene prasidės 
lygiai 6 vai. v a k a r d Šo- 
ciai bus nuo 8 vai. Tiki et ai
jarsiditoda pas draugijų
ląrius,.

advokatas
: 113 West 42-nd St.

New York, N, Y,

KLASČIAU8 •

GLINTON PARKAS
! inttins BmaglaYisla vieta Broolt-

i

Į piknikams, baliams, koncertams, 
s Šokiams Ir visokiems pasninksmliil-

lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa-

kamp. Maspeth. ir Betta Avė.
JONAS KLASČIUS. Sav^ 

Maspeth, N. Y.

| kytl salę žiemos sezonui.

metais, parvykęs Lietuvon 
džiaugėsi suteikęs savo tė
veliams ^0 m. auksinį šliu- 
ių, o 1928 metais, vasario 
mėnesį jį pasiekė skaudi ži
nia apie motinos mirtį. 1932 
m. kun. Remeika parvykęs 
Lietuvon pasidžiaugė liku
siu tėveliu. Dabar jau il
gesniam laikui atsiskyrė ir 

paliko našlai
tis...! Dievulis suteikė ilgo 
amžiaus motinai. Tėvelis iš-

' Šios, parap. mokykla tik
rai progresuoja mokinių
skaitliumi. - Šioje Savaitėje
vėl užsiregistravo nauji de-
vyni mokiniai. Dabar Kara
lienės Angelų parapijos mo
kykloje užregistruotu 56 
mokiniai. Reikia pasidžiaug
ti-.

su tėveliu

gyvėno 84 m. Tegul ilsisi ra
mybėje. Sūnus ir mes jų ne
užmiršime.

At jaučiąs draugas.

TIKRA NAUJIENA
Jau buvo rašyta, kad vai- 

dylų - mėgėjų grupė ruo
šiasi statyti įdomių kome-
dijų “Moterims Neigsime-
luoši.” Tai ne melas, tikra
tiesa, šiai komedijai yra 
ruošiamasi pilnu tempu ir
visi jų galėsime pamatyti

Karalienės Angelų para
pijoje prasidės trijų dienų 
Rekolekcijos arba. Tri- 
duum,antradienio vakare 
spalių 31 ir baigsis lapkri
čio 2 d. vakare 7:30 vai, 
Per visas Rekolekcijas ry-. 
tais ir vakarais, bus pamal-

Vakaro vedėjas perstatė 
choristę L. Žvihiūtę ir A. 
Jakupčionį, kurie sudaina
vo ir gražiai paskambino.

. Klausiaus ■■ gražių kalbų 
nuo K. Vaitkevičienės,. M. 
Brangaitienės 'ir Stepanįjos. 
Jakupčioniūtės ir kitų.

Kun. J. Laurinaičio kal
ba visiems patiko, nes buvo 
gyva ir turininga.

Narės yra dėkingos poiiei 
Fultmonienei už pyragą ir
taip pat visoms už patarna-

vienas kunigas. Vietoj vai
nikų, paliko korteles su pa
žymėjimu, kad bus atlaiky-
tos už velionio sielų kelėrios
šv. mišios. Tai sektinas pa

vimų. Gaspadinės buvo šios: 
ponios Klumbienė,^ Milina- 
vicienė, Kulikauskienė, Sli- 
vinskienė ir Bėrtulienė. Pa^ 
staroji daug pastangų padė
jo į vykdydama, šių vakariė-
lię. Prie stalų patarnavo
Liudvika. Drigiūtė ir Stefa
nija Jakupčioniūtė.

“MASQUARADA”?

Sodalięčių balius, kuris į- 
vyko spalių. 15 dieną, pui
kiai pasisekė. Žmonių lan
kėsi gausiai. Sodalietės

vyzdys.
Velionis nesirgo pilnai ne

dvįejų dienų ir, kaip spėja
ma, mirq nuo apendikso, nes 
operacija’ nebuvo daryta,
gal buvo jau per vėlu. A. a.
Pranas Raugalas buvo labai 
kuklus. Nemėgo jokių išėji-
mų. Jis dabojo tik darbą,
namus ir bažnyčią. Buvo ge
ro ir linksmo būdo žmogus. 
Jo supykusio, tur būt, nieks 

Užtat ir namiš-nematė.
kiaras buvo sunku su juo
skirtis.

Palaidot a s iškilmingai 
spalių 12“ d. iš šv. Jurgio 
par. bažnyčios Su trejomis 
šv. mišiomis bei asista, šv.
Jono kapuose.

. Lai būna jam lengva šios 
svetimos šalies žemelė, kuri 
savo globstyn j į priėmė.

Į Brooklynų atvažiavo

—Jau ruošiami vaikai 
ori e pirmos Komunijos ir
dirmavonės. Pamokos būna
tiki a i šeštadienio * rytais 10 

bus-12 vai. Dirmavonė
anksti pavasirrį.

—Kun. J. Balkūnas yra 
iviečiamas dalyvauti Natio-.
ną] Council of Cothdlię Men 
; xonf er enci j oje Chicago j e, 
m riš įvyks spali ų 22—25 
dienomis. Tokį pakvietimą 
gavo ir kun. J. Simonaitis, 
Elizabeth, N. J. .

-RažanČiaus pamaldos
šį mėnesį Atsimainymo baž
nyčioje įvyksta sekmadie
niais 4 vai. p, p., trečiadie
niais ir penktadieniais .7 >30 
vai. vakare. . Sekmadieniais
esama dabar trejos mišios, 
bet nuo lapkričio 29 d. bus 
ketverios: 8, 9 10 ir .11 vai.

—-Šv. Vincento dr-jos mi
šios 9 vai. šį sekmadienį,
spalių 22 d. P-nas Lukšys
U -auk s paveikslus prie baž- 
nvcios.

Tel. JEvcrgreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: STAGG 2—0105

į > A. PET« IK A
S- ■ XwnfBtęKy '

F.

LIETUVIS DENTISTAJB

221 S. 4th SĮ., Brooklyn, N. Y.
Z'BpMlullų DĮagnoM 

Oazo AMtiettk»
VALANDOS;

Nuo 9 vei. ryte Įkf rtltareV 
Peiktadieniąljs. Ir Syįntadleriiili, 

. tik •nsitaruK.

Tel. Stagg 2—5048 Notary PtibUe

M. P, BALLAS ING.
B IE LI A tJ S K A. Š

Graborius ir Balaamuotojai

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tet Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(LevandauskM)

lapkričio mėm 26 d., 1933, 
Apreiškimo Panelės Šv. pa
rapijos salėj, Brooklyn, N. 
Y.

Paprastai, ką nors ren
giant, yra priimtą mušti vi
sa jėga į reklamos būbną iš
sišiepus, tačiau mes, bė jo
kių. 4 4 būbiių ’vien tyliai pa-, 
sisakom, kad koni e d i j a 
‘ ‘Moterims N eiššlmehiosi ’ ’ 
yra. viena iš įdomiausių. Tai 
originalus, mūsų pačių šei
myninio gyvenimo vaizdelis, 
atvaizduojąs vieno žento su 
uošviu patekimą į moterų 
“užspręstaš slaistas.” .

Visa tai išpildys naujai 
įsikūręs “ Vytauto ” Valdy
tų Ratelis, Be to, žada būti 
Šiaip įvairi programa, kurių 
pamatę ar išgirdę tikrai 
jausimės patenkinti. Taigi, 
lauksim lapkričio 26 d; ir. 
žiūrėsim kas ten įvyks. . • 

* Barškutis.

džiaugėsi, nes ne veltui jų 
Vengimas. Vakaras buvo ga
na juokingas. Jaunimas bu
vo pasiruošęs įvairiais dra
bužiais. Sodal'ietės turėjo 
gėrimų ir užkandžių.

pralotas J. Macija u s k a s, 
Šviekšnos klebonas. Linkėti-
na svečiui čia gerų sėkmių.

J, Pdbalinis.

MASPĖTH, N. Y.
Laimėjo dovanas jaunoji

Marcelė Biežiūnaitė už gra
žiausi kostiumų, o jaunikai-
tis išJKaralienės Angelų pa
rapijos už įvairiausi kostiu
mą. Gaila, kad Sodalietės

Kum A. Milukas, buvęs
parap'ijos klebonas dabar
užima kapeliono vietų Šv.
Katarinos ligoninėje, Broo
kkm, N, Y.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne-
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prįetelių ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti nauja maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylėlę, užeikite—Jūsų visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIA BIURAS, . Ine.

.. t Buvusi “VYTAUTO SPALSTITVT”
Brooklyn, N. Y.

STagg 2^133 • '
423 Grand St. .

PADĖKA
GRAB ORIUS

107 UnioH Avė., Brooklyn, N.Y,

Sveikinusius’ mane ‘ laiš-
kais, telegramomis ar žo
džiu mano naujose pareigo-
se širdingai dėkoju. Dėkoju.
Karalienės Angelų, parapi-.
jos draugijoms už iŠle'istu-
vių puota ir jų dovanas.

Kun-. Jonas Balkūnas.

KARNIVALAS.
Mašpetbo Atsimainymo

parapija turi šiomis savai
tėmis spalių 15—29 dd» Kar
ui valą, Klaščiaus parke. I - 
žauga <jlovana'i.. Per dvi sa- 
vaiti kasdieną vakarais v.i- 
soki. pasivažinėjiinai, risty- 
nės ir kitok'i. juokai. A’įsi 
kviečiami kasdieną lankytis, 
šeštadieniais. ir sėkmadir-

Y ?

Telephone Stagg 2.-4409 
NOTA11Y PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS.

402 Metropolitan. Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo para 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ve» 
tuvSms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

. Tel. Newtowu 9—4464

ANT.J.VJHNTIEJUS
GRABOŠRIUŠ IR . 

’ BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose Šakose

iS’otary Bubile ■ .
6441 — 72-nd Street, 

Arti Granė.St.' ’.
MASPETH, L. K. Y.

mot. laukus
214 Aoe., Brooklyn

U>L. JSvėtyrėtn 6—1614
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