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brangus . Jo Šventybės šir
džiai, rodo tas, kad Jis per 
savo atstovų Lietuvoje yra 
įsakęs man čia atvykti ir 
Jus pasveikinti, šv. Tėvas 
Jums siunčia ypatingų pa
laiminimą. Brangieji kanki
niai! Jūs tikėjimas stebina 
visų kat. pasaulį. Jūsų iš
kęsti dėl tikėjimo vargai 
dar karta parodė pasauliui, 
kad ir šiam moderniajam 
amžiuj yra gyva- Kristaus 
dvasia. Ir Lietuvos katali
kai džiaugiasi Jūsų nuveik
taisiais darbais, didvyrišku

Lietuvos spauda apie grį
žusius - iš Sovietų Rusijos 
tremtinius paduoda tokių 
papildomų žinių.

Tremtinius iš Sovietų at
stovi} B'igosovo stoty parė
mė Lietuvos pasiuntinybes 
Maskvoje vaidininkas p.Va- 
lįnčius^ Indroje, Latvių pa
sieny, į Juos . kalbą pasakė 
KVC. pirmininkas, kun.

_... Mieleška. Pažymėjęs, kad 
jie, kaip tikėjimo kankiniai, 
yra Bažnyčios ir mūsų tėvy
nės pažiba, pasveikino Juos , .
Šv. Tėvo ir Lietuvos KVC 'pasiaukojimu ir drąsa, 
vardu, Šv. Tėvas, sako, žino Apie jų sutikimą Latvi-? 
visus Jūsų dėl tikėjimo iš- joj ir Lietuvoj jau buvo 
kentėtus vargus. Kaip esate pranešta.

Apie jų sutikimą Latvi-

Kas Tie Moderniškieji Tikė
jimo Kankiniai?

. 1, Vyskupas Teofilius Ma
tulionis. Gimė 1873 m., i 
kunigus buvo įšventintas 
1900 m. Aluntiškis. Pasižy
mėjo veikimu Petrapilyjėj 
kur ilgą laiką išbuvo klebo-

. nm Jėzaus Širdies bažnyčio- 
f '• jė£.ųž Narvos vartų. Kon

sekruotas 1929 m. vasario 8 
d. Pirmą kartą buvo suim
tas 1923 m. ir pasmerktas 3 
metus kalėti. 2. metus buvo 
išlaikytas Maskvos kalėji
me. Paskum vėl buvo suim
tas 1929 m. lapkričio 24 d. 
Leningrade. Čia buvo išlai
kytas 1 metus kalėjime, 1% 
metų išbuvo Solovkuose ir 
vėl metus Leningrade. Pa
guliau, buvo išvarytas dirbti 
priverstinų darbų. Dirbo 
miške,“ pelkėtose vietose,, 
kaip ir visi kiti kalinamieji. 
Bedirbdamas pelkėtose, drė
gnose ir Šaltose vietose sun
kų darbą, visiškai neteko 
sveikatos. Į Maskvą atvažia-, 
vo su sutinusiomis kojomis 
ir turėjo atsigulti į ligoninę. 
Nors vyskupu buvo įšven
tintas net 1929 m., bet dėl 
suprantamų priežasčių apie 
tai nežinojo ne artimiausieji 
jo draugai. Apie tai buvo 
sužinotą tik Indroje; įžen
gus į Latvių teritoriją. Lie
tuvoje vysk. Matulionis turi 
3 savo brolius, ištekėjusią 
seserį, ir kt. .artimų gimi
nių. •

2. Kun. Augustinas Pronc- 
Idetis. Gimęs 1886 m., įšven
tintas į kunigus 1910 m. 
Klebonavo Leningrade.^ Bm- 
ro suimtas 1932 ift. hal. 15d. 
ir ištremtas į Solovkus.

3) Kun. Kazim. Juršanas, 
gim. 1887 m., įšventintas į’ 
kunigus 1910 m. Buvo kle
bonu Babinavičiuose (Mobi
le vo gub.), labai lietuviškoj 
parapijoj. Į Solovkus buvo 
išsiųstas, 1926 m., paskuti^, 
nius metus gyveno ištrėmi
me įvairiose Sibiro vietose. 
IŠ katalikų kunigų pirmasis 
pateko į Solovkus.

4) Kun. Kazimieras Ve
lička, gimęs 1859 m.,_ įšven
tintas 1887 m. Dirbo Lenin
grade. Išsiųstas į Sibirą 
1931 m.

5) Kun. Vyt. Paškevičius 
gimęs 1882 m., įšventintas 
1906 m. Dirbo Mohileve. 
1930 m, sausio 28 d., buvo 
paskirtas vysk. Sloskano vi- 
earius generalis. Buvo iš
tremtas į Solovkų salas. -.

6) Kun. Vincentas Ilgi
nąs gimė 1886 m., įšventin
tas 1909 m. Dirbo Charko
ve. Buvo suimtas 1926 m. 
spalių 25 d. 3 metus išbuvo 
Solovkuose. 1930 m. išsiųs
tas į Archangelską vėl 3 
metams, Tris mėnesius išbu
vo laisvas j bet rugp. 27 d.

Kolegijos Rėmėjų Seimas
Naujosios Anglijos ir visų Rytinių valstybių Kole

gijos Rėmėjų Seimas įvyks Mariąnąpolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn. paskutinį lapkričio mėnesio sekmadie
nį 26 d., 1933 m., 10 valandą ryte.

Nuoširdžiai kviečiu visus Mąrianapolio Kolegijos 
Gerb; Piietelius ir Rėmėjus .atsilankyti ir imti dalyvu- 
riio šiame seime: visų pirma,-Gerb. Dvasios Vadus, kurie 
parodė šiai įstaigai tiek daug Širdies ir palankumo; ge
ruosius Kolegijos Rėmėjus, kurie savo gausiomis ąūko- 

• inis padėjo šią’ kolegiją sukurti; ir pagaliau'.tuos lietu
vius kata!ikus, . kuriems rūpi mūsų tautos švietimo rei- 

“kalai ir kurie nori šį darbą arčiau pažinti ir jį paremti.
Kun.JJr. J. Navickas, ĄL I. (7.

Marianapolio Kolegijos Direktorius ir 
Rėmejiį Organizacijos BirminžiĮkąs,

KAUNAS. >— Šiomis die
nomis išvyko į Japoniją pir
mieji lietuviai rinsijonieriai, 
būtent: klierikas Petras 
Baršauskas ir. klierikas Al
binas Margavečius. ..

vėl buvo areštuotas ir paso
dintas į Butirkųs Maskvoje.

7) Kum Myk. Bugenis g. 
1888 m., įšventintas 1913 m. 
Dirbo Omske. 1930 m. rugp. 
21 d. buvo išsiųstas į Sibiro 
Įiogerius, paskiau į Solov- 
kus, o paskutinį Taiką buvo 
kalinamas Butirkuose.

8) Kum Jonas Paulavi
čius gim. 1877 m>, įšventin
tas 1900 m. Kalugoj išbuvo 
21 metus. Suimtas 1931 m. 
Iš karto buvo laikomas G. 
P. U. liogeriuos Uslagoj, vė
liau — Solovkuose ir pas
kutiniu laiku buvo ištrem
tas į Uscisolk.

9) Kum Vincentas Deinis 
gim. 1880 . m., įšventintas 
1903 m. Dirbo Leningrade, 
prieš 'tai Pskove. 1928 m. 
gavo 7 metus. 6 išsidėjo So
lovkuose ir Svirskio liogery, 
kur turėjo dirbti priverstą, 
nūs darbus.

10) Kum Jonas Ladygaj 
gim. ’I869- m.?, įšventintas 
1894 m; SatanowTe (Kame- 
riic Podolsky) išbuvo 30 m. 
1930 m. sausio 2 d. Čerežvi- 
čaikos sesija Virchovo teis
me nuteisė jį 5 metus kalėti. 
4 metus, išsėdėjo Jaroslavly, 
pavienėj celėj.

11) Kum. Vladislovas Če- 
gis gim. 1888 m., įšventintas 
1912 m. Dirbo Gačine ir Le
ningrade. Suimtas 1931 m. 
Buvo nuteistas 10 metų į 
Krasno - Nysevski lageriu? 
(Urale). ;

Iš jų du yra generalvika
rai (kun. PuŠkevičius ir 
kun. Ilginąs, dirbęs Charko
ve), kiti yra taip pat. pasi
žymėję ir aukštesnio rango 
dvasininkai — buvo deka
nais, klebonais etc.

Trys iš jų yra kilę iš da
bartinės Latvių teritorijos, 
visi kiti — iš pačios Lietu
vos. Paskutiniu metų jie bu
vo suvežti iš įvairių vietų į 
Butirkųs Maskvoje ir čia 
kalinami. Vežami nežinojo, 
kam ir kur juos veža. Dau
gumas spėlioję, ar tik nebus 
jiems keliama nauja byla, 
bet vėliau sužinoję netikėtą 
siurpryzą. Daugumas jų, 
kaip ir ik vakarykštės foto
grafijos buvo galima įsiti
kinti, savo pavidalu į kuni
gus nebuvo panašūs. Dauge
lis turėjo miškakirčių rū
bus. Kiekvienas judesys ge
stas ir net žodis rodė išken
tėtus vargus ir kovas. Bet 
visas tas vargas, nuolatiniai

KAUNAS. — Hpalių 20 
d. J. E. Vyskupas Teofilius 
Matulionis pasiuntė Jo Emi- 
necljai Kardinolui Vaceli 
šio turinio telegramą:

Vyskupas Matulionis ir 
dešimt kunigai, buvusiųjų 
bolševikų kalėjimuose ar iš
trėmime, vakar laimingai 
grįžę į Lietuvą, sudeda prie 
Šv. Tėvo kojų sūniškos mei
les ir pagarbos jausmus ir 
visa širdimi Jam dėkoja už

“S.egodnia” praneša, kad 
Lietuva tarihsi su. Sov. Ru
sija dėl antros parti jos pa
sikeitimo ^litiniais kali
niais. . j

Per Raudėnų Kryžių bu
vę derėtasi su Lenkais dėl 
kalinių pasikeitimo. Derėji
muose esą prieita teigiamų 
rezultatų. Lenkija atiduos 
tuos lietuvius, kurie buvo 
suimti Vilnioje, o Lietuva 
atiduos 12 kalinių, kurie bu
vo jiuteistįyž.špionažą len-.maldas, tėviškų palankumą
kų naudai . j Rusijos krikščionims, o y- 

pač už suteiktą sau per 
Nunciatūra Apaštališk ą j į 
palaiminimų,' būdami visuo
met pasiryžę grįžti prie pir
mykščių. darbų, kaip tik 
juos pašauks Šventasis Sos
tas.

Kuboj Paskelbė KaroStovį
: 1   ;—7—;■.

Naujam© Sukilime 52 Užmušta, 
183 Sužeista, .

TIĄVĄNA, Kuba, —• Lap
kričio. 9 d. — Vakar prez. 
Graų San Martin, visoje ša
lyje. paskelbė karo s.tovį. -

Per 20 valandų sukilėliai 
kareiviai 'ir civiliai, kovėsi 
su valdžios kariuomenė ir 
kovose užmušė 52 žmones ir 
183 sužeidė. j . .

Rytinėj Havanos dalyj 
sukilėliai užėmė miestą Be-

LITVINOFFJAUDERY
BOSE

PROHIBIEIJI KAINAVO 

 

JIING. VALSTIJOMS 

 

TRIS BIUtNDS DDL

TVASIIINGTON, D. C.— 
Per prohibicijos metų
Dėde Šamas 'prarado fede- 
ralių mokesčių už svaigina
mus gėrimus f$3,000,000,000.

• '■ U v ~
tuliohiu liks Lietuvoje. Kai 
kurie iš jų vyksta pas gimi
nes, o pora į LatgaŲją* Ru
sijoje šiuo metu pusbadžiu 
gyvena apie 90 kunigų.

: Jiems reikią skubios pa-
jįjdctas Eusion pai$josjkan- 

tų galimą- ką padaryti per di^atas La Gu.ap(Ua, pro- 
R. Kryžių. Lietuvos visuo
menė yra duosni, .tad reikia- 
manyti, kad raginimų ir čia 
nereikės.

Pirmosios dienos Kaune
Garbingieji tremtiniai su

tikimu, priėmimu ir jais rū
pinimosi labai patenkinti ir 
nudžiuginti. Koki įspūdžiai 
susidarė jiems Lietuvoje po 
ilgo kalinimo Sovietuose. ‘ 
rodos, nė aiškinti nereikia.

Spalių 20 d. jie atsilankė 
pas Kauno Arkivyskupą, 
paskui Kauno Metropolijos 
Kunigų Seminarijoj, kur 
padarė’ vizitą rektoriui, ir 
Seminarijos profesorių . ir 
auklėtinių buvo iškilmingai 
pagerbti. Buvo norėję pada
ryti vizitą ir Šv. Tėvo at
stovui Lietuvos monsinj; A- 
rątai, bet negalėjo, nes šiuo 
metu jis yra svarbiais reika
lais išvykęs į Estiją.. Pats 
negalėdamas jų sugrįžusių 
iš Rusijos sutikti, juos pri
imti prie sienos ir Šv. Tėvo 
vardu pasveikinti . įgaliojo 
kun. V. Mielešką.;

Paskum nuvyko pas Užs. 
Reik. Ministerį p. Zaunių. 
Čia kalbėjo visų vardu vysk. 
Matulionis. Jis padėkojo p. 
ministeriuį už jais rūpini
mąsi ir prašė padėkoti visai 
Lietuvos vyriausybei už jų 
išlaisvinimą. Ta proga taip 
pat prisiminė dar likusius 
Rusijos kalėjimuose kitus

MIESTU VIRŠININKU 
RINKIMAI

Antradienį, lapkričio 7 d. 
įvyko miestų viršininkų 
rinkimai.

Triukšmingiausi rinkimai 
įvyko New Yorke ir Bosto
ne. - ;

Kew Yorke majoru iš-

testantas. McKee ir O ’Brien 
pralaimėjo.1 Pastarasis yra 
dabartinis miesto majoras.

Socialistai ir komunistai 
taip pat turėjo. kandidatus, 
bet jie tik pagelbėjo La- 
Guardiaj.

Bostono miesto majoru 
išrinktas adv.. Frederick W. 
Mansfield. Jis buvo vienas 
iš šešių kandidatų.

Adv. Mansfield yra ka
talikas ir žymus politikas.

Bridgeport, Conn. majoru 
išrinktas McLyvi, socialis- 
'tas (iš. pavardės išrodo, kad 
žydelis)* . ' .

MUSSOLINI NORI SUSI
GRĄŽINTI VOKIETIJA
ROMA. — Premieras B. 

Mussolini turėjo pasikalbė
jimą su Vokietijos naziu 
gen. Goering apie įvyku
sius nesusipratimus nusi
ginklavimo kon fereiici j o j, 
Genevoj ir Vokietijos išsi- 
braukimą iš Tautų Sąjun
gos. ...

Pranešama, kad Mussoli- 
ni pasisiūlęs kitoms, valsty
bėms taikintoju ir tuo tiks
lu įvykęs pasikalbėjimas, 
kad grąžinti Vokietiją į nu
siginklavimo konferenciją.

WASHINGTON, D. C.— 
Lapkričio 8 d., po visų for
malumų, prež. Roosevelt ir 
Mintim Litvinoff — Maxi- 
movich. - Finkelstęin — visa 
valandų kalbėjosi, visus ki
nis klausimus atmetę, apie 
Rusijos pripažinimų. Prieš 
ir po Su prezidentu pasikal
bėjęs p. Litvinoff kalbėjo 
su p,. Hųll, Valstybes sekre
torium, įvairiais klausimais, 
kurie, iš p. Litvinoffo pa
reiškimo, Rusijai nelabai 
svarbūs.

Svarbiausias p. Litvinoff 
atvykimo tikslas yra išgauti 
Amerikos pripažinimų. Aiš
ku, kad p. Litvinof f už tų 
pripažinimų duos visokių 
pasižadėjimų: skolas atmo
kėti, nevesti komunistinės 
propagandos, duoti milijo
ninius užsakymus ir tt.

Kas gi tas įjitvinbff ?
Boston Post, spalių 28 d., 

1933 laidoje paduoda apie jį 
štai kokių žinių:

“Meyer Genoeh Moise- 
. viteh Wallaeh^kada taį bu
vo žinomas kaip Maxim 
Litvinov, arba Maximo- 
viteh, kuris įvairiais revo- 
liucijiniaiš sumetimais va
dinosi Gustave Graf, Fili- 
kėlstein, Buėhmann ir Har- 
risori, yra žydas iš amatnin- 
kų kliasos, gimęs 1876. Jo 
revoliucijinė karjera prasi
dėjo nuo 1901 m. Nuo to 
laiko jis visuomet būdavo 
policijos priežiūroje ir ke
liolika kartų buvo areštuo
tas.

“1908 m. buvo areštuotas 
.Paryžiuje sąryšyje su va
gyste 250,000 rublių, val
džios . pinigų Tifįvze metai 
prieš. Iš Prancūzijos jis tik 
buvo ištremtas. Pradžioje 
karo, Litvinov, dėl neišaiš
kintų priežasčių, buvo įleis
tas į Angliją kaip netiesio
ginis “Rusų atstovas” ir vė
li du buvo pranešta turįs ry
šių, su Vokietijos agentais ii' 
buvo surištas su platinimu

Suki lėliai yra gerai apsi- Į 
ginklavę ir jau paėmė tris j 
svarbias tvirtoves. Į

Pranešama, kad sukilėlių | 
pajėgos stiprėja ir auga.

Prez. Grau San Martin j 
koncentruoja visas karines j. 
pajėgas sukilėlius sutrins- j 
kinti, bet labai abejojama, ; 
kad-jam pavyks. ■

PROHIBICIJA JAU PA
LAIDOTA

WASHINGfTON, D. C.— j 
Pereitą antradienį, lapkri- > 
čio 7 d., Utah, Ohio, Penn- 
sylvąnia, Kentucky,. North 
CaroTina ir South Cąroliną: 1 
valstybėse įvyko balsavimas’ j 
už ir prieš'prohibiciją. Tik -'S 
abi Carolina valstybės liko 
sausos,. 37 valstybės pasisa
kė prieš prohibic'iją. Taigi 
prohibiciją, kuri per 13 mė* 
tų nusinešė milijonus dole
rių ir tūkstančius gyvybių, 
legaliai bus palaidota grtto-. 
džio 5 d.. Žinomą, į tas lai-. ! 
dotuves. susirinks . apverkti į 
prohibicijos visi butlegeriai, | 
požeminių urvų kriminąlis- ‘ f 
(ai, apmokami agentai, pro- 1 
fesionališkai apmokami sau- I 
šieji.’ • ' į.

MIRTIES BAUSMĖ LIE
TUVEI ŠANCHAJUJE

ŠANCHAJUS, Kinija. —. | 
Reuteriš iš Šanchajaus pra- j 
neša, kad vyriausiasis britų j 
teismas Šanchajuje rado į 
anglų pavaldinio, bet lietu- į 
vių kilmės našlę. Katherine į 
Hadley, kaltų užmušus į at- 1

mąištingos literatūros, kuri į sargų pasitraukusį jūros ka- | 
buvo jam atvežta iš Mask-(pitonų, Walter YoungS. Tei- į 
vos emisaro Holtzmann. Po smas ja pasmerkė mirti, bet j 
to, kada jis negavo sugrįžti 
leidimo, jis grįžo į Angliją 
jau kaipo Bolševikų Amba
sadorius. Bet “jo 'intrigos 
buvo taip desperatiškos” 
(Lord Curzon sako)’,- kad 
jis galutinai iŠ ten »buvo iš
tremtas.” ...

Dabar-tas pats Litvinoff

rūpesčiai ir kalinimas nepa- lietuvius ir kunigus ir pra
laužė jų dvasios ir pasiryži
mo kovoti* už tikėjimą, ir 
dabar prieš juos savo galvas 
lenkia kiekvienas ne' tik ti
kintys, bet ir šiaip" taurus 
lietuvis. ;

Kur dabar jie ką. veiks?
' t Daugumas su vysk. ,Ma-

Še jų taip pat nepafniršti. 
Spalių 21 dt 11 vhl. visi grį
žusieji buvo priimti audį- 
jencįjoj Resp. Prezidento, .

• Iš sukeistųjų kalinių 3 iš 
Rusijos_dar nėra grįžę. Juos 
Sovietai pasižadėjo, netru
kus grąžinti*. Parkeliauja 
taip pat jų giminės.

paragino jos pasigailėti. ! 
Teismo paskirtų bausmę tu- ! 
rėš dar patviTtintrbritų mi-. j 
nisteris. Iki Šiolei Kinijoje ‘ 
britų teismo įsakymu nebii- j 
vo mirtin bausta nė viena į 
moteriškė. Teisėjas, skirda- • į 
inas bausmę, pabrėžė, kad i 
gynėjo iškelti provokacijos { 

. • ■ ? TTT ..... ir apsvaigimo motyvainėra J
yra atvykęs | Vashmgton, !ikanfelmi žlnogžudvstei 
gauti Rusijai pripazininiij. užlllįlSimu paverą. į

. ti. Teismo sprendimų pra- f

JAPONIJOJE ŽUVO 2000 
ŽVEJĮ!

TOKIO. — Pereito mėne
sio pabaigoje per nepapras
tai smarkią audrą, kuri 
siautė Japonijos vandenyse, ____ .
kaip dabar praneša, žuvo toivųe, Britų Gianoje, viėti- -Mns jTatmgai raginamė 
daugiau kaip 1,000 japonų1 ųe gyventoja.Perez pagimdė remti tuos biznierius įr pro- 
žvejų laivų. Su laivais žuvo j 7 sūnus. Motina ir visi , vai- fesionalus, kurie skelbtųsi! 
apie 2000 žvejų. .

rimilin“ *7 u’ sprenuimą pra- j
e- PAGIMDĖ 1SUNOS riešus, kaltinamo,p neparodė J

* * . • t . _  - i % 4 f_ ’ -■/.< |nė mažiausio susijaudinimo, į
LONDONAS. — Reute- DCMtflME SAl/UACIHŲ i 

ris praneša, kad George- KtfflMfflt MVUUoIU^ į

J . (kai yra visiškai sveiki, I■ ‘Darbininke.”
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idienis, Lapkričio 10, 1933
■ta P X R B I KI ir K £ B

o Mfimmis
VIETINĖS ŽINIOS!

• i

Lapkričio 8 d., 7 :30 vai. 
re Merginų Sodalicija 

ųo bažnyčioje pamaldas 
salėje, susirinkimą. Jos 

uWh'ist Partv” ir, 
r kitąj kokį ten dzimdžių

vakarą v*Wlrist Party” ir 
“Turkey Party?’ Tas pa
rengimas įvyks parapijos 
salėje, 7-tos gatvės, lapkr. 
25 d,, 6 vai p. p.

. LINKSMAS METINIS

f Lapkričio 10 d.> 8 vai, va^- 
feire įvyko, 492 E. 7-tli St.

įėję Studentų Kmitiečių 
trinkimas.
Jie pasidžiaugė pasekmė- 

eavo parengimo, įvyku- 
io spalių3 d. ir pritarė šv. 

Vincento a Paulio Labdarių 
draugijos milžiniškam va

li, lapkričio 25 d.

Lapkr. 12. diena nusavino 
Lietuvos Dukterų po Globa 
Panos Marijos draugija. 
Jos mišios ir pamokslas bus 
9:30 vai. ryte/ o vakare ji 
stato puikų teatrų. Jos susi
rinkimas įpuola lapkr. 14 d. 
7:30 vai. vakaro, bažnytinė
je salėje.

Rengia Lietuvių R. K, Saldžiausios Širdies 
v 1 Viešpatie# Jeiaus Draugija

Karo Užbaigimo Dienoje

Lapkriiio-Nev. il d., 1933
PARAPIJOS SALfiJE,

. 492 East Seventh Street, South Boston, Mass, . 

'Pradžia 4 tą valandą po pietų,

Lapkr. 11 d.r Paliaubų 
Ifįiena naudojasi L. R. K. 
^aldž.. širdies ¥. J. pašaipi- 
F-nė. draugija, ji turės mišias, 
|/bažnyčioje 8:30 vąl. rytą, 
Sūkurius giedos kun. Urbona

vičius. Vakarop ji pradės 
.metinį, balių, parapijos s.ale- 

uiUj 7-tos gatvės. Pirminm- 
r/kas p. Vincas Savickas su 
į; padėjėjais deda Visas pa- 
įstangas, kad “Armistice 
¥ Day” ąpvaikščiojimas nusi- 
| sektų. Draugijos susįrinkį- 
į jnas bus lapkr: 13 d.

Lapkričiu 15 d., 7:30 vai. 
Vak. Jaunųjų Merginų cho
ras rengia ;?Whist PartyZ’ 
Tam pasibaigus, jos mano 
k{paš,iimyti.’’ Jų choro prak
tika esti bažnyčioje kas pir
madienio vakarą.

Lapkričio 17 d., po Šv. 
Valandai bus susirinkimas 
Tėvų. Marijonų Rėmejip 
draugijos vietinio skyriaus. 
Svarbus dalykas prieš, sky
rių stori — tai Rėmėjų me
tinis seimas ir jo reikalai.

atskreiidū, žmones pave-> Rašo: . 
žioja ir už, savo darbą pasi- “xlpniokejus išlaidas *gry* 

r no pelno skridiniui liko 
ganižuoti aviacijos dieną sumos lakin
<ur kitur.

Gal ir dabar p. socialistai 
iš, Raudondvario sakys,, kad 
4 ‘ Darbbiinkas ’ ’ ‘ ‘meluoja,
šmeižia,, varo piktą agitaci- 
ją ?” Štai “Keleivis” No. 
45 įdėjo korespondenciją iš 
Philadelphia, Pa., kurioje 
paduoda ten įvykusios <4A- 
:riaeijos. Dienos” trumpą 
apyskaitą.

DAITA1A1

ėmęs užmokestį važiuoja oi*-

®AJMKI0(E
• Ponia Alena Jodkienė iš 

Davvience, Mass. randasi 
.lluntington Hospitaly, 695 
Iluntington Avė., Boston, 
Mass, Šiomis dienomis jai 
darys, operaciją. Jos vjras 
Nikodemas yra, “Darbihin- 
ko1’ skaitytojas ir* L. D. S, 
prietęiiš. Jis gyvenamu vie
nuolikos įnėtti šunum'i,. Law- 

Tence. Ponų Jodkų trys su-, 
nūs eina mokslus Mariana* 
polio Kolegijoje. Maldauja
me Dievo poniai Jodkienei 
greito pasveikimo.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

l

p - Tą patį vakarą, po šv. va- 
fį landai, bažnytinėje salėje, 

savo savaitiniame susirinki- 
k me, ŠV; Vincento Pauliečio K ■ A. ? . • '
į Labdarių draugija nutarė 
R rengti, dideliu užsimojimu 

f lovom ai

Pranciškonų Tretininkų 
Brolija minės Šv. Elzbietos 
šventę, lapkričio 19 d, -Tu
rės programą tuoj po miš
parų. Šventės apvaikščioji- 
mo reikalu šaukia, šį penk
tadienį, po Šv. Valandai 
Brolijos 'susirinkimą..

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER 
(KASPAlUVrOIUS 
Naujoje Vietoje,

625 E. Broadway, S. Boston.
Ofiso Valdndot:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Ikf 
5 ir puo 6 iki 8 yal. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedSldleniaiB,-taipgi seredotnls nu* 

12-toe dienauždarytes..
Taipgi nuimu ir X-raįf

JBOZAS CUNYS

Lapkr. 26 d., 4:30 vai. po 
pietų pripuola Vyčių , susi
rinkimas, 7:30 vai. ųak. Sa
vame kambary, * .

Girdžiu Vyčiai rengiasi 
važiuoti į Apskr.. susivagia- 
viiiią, Proridence, R»" L 
Taip ir reikia; Dar daugiau. 
Reikia visiems nuvažiuoti.

Lietuvis .Dantistas :

DR. S, A. GALVAI®
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, niro 1:30 iki 5:30 pa pietų ir 
nuo 6 iki" 9 1. vakare., šventų dienų 

pagal susitarimų. . .
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LIETUVOS DUKTERŲ DBJOS 
po globa, motinos *vč.

»xrminlnk6 — Eva Mnrkslėnfi, .
625 E. 8th St,, So; Boston, Muša. 

Vice-plrmlnioke—' Oub Siaurlon?, ■ •
448 K, Tth St., So. Boston, Mas*.
Tel. So. Boston 3422-R

Ptot.. RaSt. — Brone Clunlenč,
29 Gonld M,.' Wgst IloKbury, Mas#.
Tel. I’arkvvay 1864-W

Fin. fiaet — Mnrjona Markoniuti
33 Navąrre St.į Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 65B8AV 
iždininkė. — oua IfiimlullutS

106 VVeftt 6th St.. So. Boston, Maga. 
Tvfirkdare Ona Mlzglrdlenč

1612 Uoiutnbla Rd., So, Boston,. Mum. 
Kasos Globoju — E. Januš'onlenfl

1426 Colunibta ttd., So, Boston, Mota 
Draugija gavo susirinkimus laiko kaa 

tintrn ntaminkų kiekvieno mčiieslo, 
7:80 vai. vakarai pobažnytlnęj sve
tainėj.

į vos' Dukterų draugijos rne- 
I iries šventės, nes iš ryto 
9:30 va l. visos n arės bend
rai, su vėliava ir ženklais 
maršuos bažnyčion išklausy-

riMiN draugi j (M relku|ul« kraipkit## 
pu protokolu raitininke.

*V. JONO EV. BL. PAŠALFINia 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thornua Port So. Bostao, Mas*. 

Vice-pirm.-t-V, Medonte,
1430 Cohimbia Rd„ S. Boston, Mart. 

Prėt. RaStinhikaa r- J. OUneckte 
. 5 ThomftN Park. So. Bontoh Maa*. 
Fin. Raštininkas — Pi’. Tuleikls, 

10!) Bowen St, So, Boston, Mass.
Iždinrtikas A. Naudžiūnas

885 E, Broaihvay, So. Boston, Mm*. • 
Maršalka — J. Zalkls

7 tVlnfield St., So. Boston, Mai*. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedčfdięnį kiekvieno mčrtėijlo, 2 vai 
£0 Dietų, Parapijos rnlOJ, 492 H. 7th 
St., So Boston, Msaa

USIPAMATYKITE
A1. . . . . . . .  . 1IDRD0 STEBOKU"
At tai ne isinokejimas hz- . . - - c

darbą l: J ei ne, tai kas ? Visi Bostono ir apylinkės
Ar ir čia pikta agitacija, lietuviai turėtų .'pamatyti ti šia inišių, Po pietų, 3 vai. 

p. socialistai t Į gražią ir įspūdingą dramą
“Darbininkas” ne piktą!“Litirdo Stebuklas,” kurią

nui James - Janušauskui iš
mokėta -65.00.”

agitaciją varo, bet tik reika
lauja, kad . iš visuomenes 
renkamas aukas ir aviacijų 
rlienų pelną kontroliuotų iš 
visuomenės — visų pasaulė
žiūrų žmonių sudarytas ko
mitetas, o nė socialistų, su
dalyta korporacija.

Jei socialistai nori laiky- merginų. Be vaidinimo bus 
tis korporacijos, tai tene- kalbų, dainų ir muzikos. Tai 
reikalauja visos visuomenės; bus kaip ir užbaiga Lietu- 
arba visų srovių pritarimo. I

stato scenoje Lietuvos Dūk- 
t erų po globa Mot. šv, de
ja. Perstatymas įvyks sek
madieny, lapkričio ■ 12 d.,. 
Šv, Petro -bažnytinėje salė
je 7:30. vai,, vakare. Tai 1 a- 
hai gražus veikalas, kurio 
perstatyme dalyvauja 2.0

I ' Tek S, B; 2805-IL I
I LIETUVIS s 

į OPTOMETBISTAS į 
|. įSėgzainlnuoJu akU f
j priskiriu akiniu.-* |
= irekaB akis atlik i
| ginu Ir nmblljonh. j
f košė (aklose) akyse MUKrųžlnu Avie | 
| hq tinkamu laiku. =
1 J. L, BAMAKARNIS, O. D. [ 
: 447 Broadway, South Boston I

GLiurdo Stebuklas” bus su* 
vaidintas.vaikams,. Vakare 
gi šnaugiisKuns, Visas net-

•’ S JOAUU/U.v^uuvu ajuouvm g~
nas pltsiaii; su pavapi, j a. Tą
vakarą į minėtą, draugiją Į |W A IDjję OlfEI D|IU| AI 
bus priimamos naujos pavėsį jVAInUu w\tLulmnl .
sti palengvintomis sulygo-* 
mis, būtent: nuo !16 iki 25' 
metų be įstojimo ir be dak
taro, o vyresnės už pusę į- 
stujimo. Todėl visos pasi
naudokite Šia proga.

Lietuvos Duktė. '

MIRĖ
! Lapkričio. 8 d., 12 vai. vi- 
. dudįenyj, mirė Barbora Al- 
j seikiene, savo namuose 297 
i D S t. Ji paėjo iš Ilakių. 
.Seniau gyveną, Brighton, 
Mass. Virš į^Shetų -pragy
veno So. Bostone. Per 5 
metus ji dažnai sirgdavo. 
Paskutinius 5 mėnesius., ji 
visai susirgo vėžio liga. Jos 

, laidojimas įvyks su baznyti- 
į nėmis apeigomis 9 vai. iy?

-'ta, lapkričio 10 d.

! HR I 1 AlUlMK 1 Ją pergyveno trys duktė-
Į vili Ji LnllUAIUu = pVs vienas sūnus, sesuo,

SEYMOUR j; brolis, pusseserė, pusbrolis
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR į fIT y5T1*aS* 
| CHIRURGAS | 

• |. ■ .X4Ray- ' ... |
į Tel. South Boston 2712 |
į 534 E. Broadway. I
| South Boston, Mass. |

IŠSINOMUOJA ARBA 
PARSIDUODA

' Gražus 8 kambarių mūrinis na
mas. 5 minutos. nuo City Point 
byčitj. Kreipkitės 204 N Street.

Tel. So. Boston 3838 AV.
L.10

to? ŠOKIAI DARIAUS-GiUĖNO 
PAMINKLO FONDUI

BUCERIS IEŠKO MRRO
Patyręs per 25 metus, teisingas, 

darbštus, vartoja kelias kalbas 
Dėl Informacijų kreipkitės pas
V. Tamulaitj, 188 W. 9-th St., 

. So. Boston, Mass, ..
‘ L.10

GRABORIAl

Šeštadienį, lapkričio 11 d. 
Municipal Building, East 
Broadwayn So, Bostone į- 
vyks šokiai, kurių pelnas 
skiriamas Dariaus ir Girėno 
paminklo statymui.

LIETUVOS VYūlŲN, A, 
APSKRIČIO KW«

Telephone
SO. BOSTON

- IBAYVIEW » 
MOTOR SERVICE

STŲDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trolių 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo yleta:

1 Hamlįn Street 
ir E, Eighth St. 

tfOUTH feOSTON, MASS.
Joc. Kapočiunas ir Petcr Trečiokas 

savininkai

Tol. Porter 20G7-W. 5

STELLA BAIKAITĖ '|
PIANO MOKYTOJA, Į
602 PUTNAM AVĖ., I

(’AMBRIIKm, MASS.

I JUOZAS M. mus į'
LAIKRODININKAS |

5 ' X

| Parduodu įvairiausios rūšies |. .
j auksinius ir sidabrinius daik-į
Į tus. Taipgi ir pataisau. j
| 366 W. Broadway Į

Į SO. BOSTON, MASS,. Į

Tautos. ateitis priklauso 
jaunąja! kartai. Koks bus 
jaunosios kartos auklėjimas, 
tokį būs Senatvėje, vaisiai. 
Tik organizuotas jaunimas 
gali išsilaikyti doras ir kil
nus. Tam reikalingas orga
nizuotas darbas. L. Vyčių 
N. A. apskričio, veikimui 
nustatyt!,'. lapkričio 19 d, 
1933, šaukiamas. pusmetinis 
suvažiavimas, Šv, Kazimie
ro parapijos svetainėje, 349 
Smith St., Providence, R. T.

Suvožia vi m a s prasidės i. 
punktualiai 2 vai. p. p., tad i 
dalyviai prašomi nesivėluo-! 
ti. L '

Kviečiame visų apskrities1 ■ p r ii t i i
kuopų atstows, pavienius n U L 11 I fl I

oi-omiizicijos narius
' ‘ f INmANCE |

Apdtaušk namus, rakandu* i 
automobilius pas |

J. S. MESLIS į

LIETUVISGRABORIUS
.'Laidotuvių reikale visuomet 

ir visiems maloniai ir tinkamai 
patarnauju. Galite kreiptis bi
te teiktų djeną ar iiaktj,. o ak 
visuomet -pasirengęs kiekvie
nam pareikalavimui. Už važia-, 
vimą. į kitus miestus, jokio at
lyginimo nereikalauju.. . ,

P. J. AKUNEVICH 
(AIvUNUVIČIUS) 

16—18 intervale Street, 
Montello, Mass.

Tel. Brockton 4110
258 West Broadvvay, 
South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4486

ADVOKATAS

414 Brondway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Bbston 0948

11 Mūsų socialistai iš" Rąu- 
dondvario pyksta ir kolioja- 
si už tai, kad “Darbinin
kas” savo skaitytojmns nu
rodė, jog rengiamos ariaei- . 
jos dienos. James 'ui - Janu
šauskui JT-’a pąrtijinės ir 
kad tų dienų pelną pąsiiiiis 
Chicagos socialistų suorga- - 
nizuota Transatla n ti n i o • 
Skridimo Sąjunga, — kor
poracija.

Rodos, už teisybę ko čia 
pykti p. socialistai ?

“Darbininkas” .prieš Ja-> 
męs-Janušauską ne tik pik
tos, kaip socialistų organas 
rašę, bet nei jokios agitaci
jos nevaro, nes p. Janušaus
ko nepažįsta.

P-nas jarnės - Janušaus
kas gal yra ar ne geriausias 
lakūnas, bet ką tas turi ben- 
•di’.o šii Chicagos Transatlan
tinio Skridimo Sąjunga, ku
ri įkorponiota, kad asmenys 
stori jos priešaky j nebūtų 
•isrneniai atsakoiningi už 
korporacijos darbus. Vadi
nasi daroma, kad galėtų nu
siplauti, kaip Pilotas, ran
kas. ■. • •

jarnėš * Janušauskas gali 
būti labai geras lakūnas ir 
teisingas žmogus, bet jis nė
ra met tos socialistų suorga
nizuotos korporacijos direk
torium. Jis yra tik jos dar- 
binmkas. . Jeihu kas suren
gia jain:Aviacijos -dieną,’ tai

AVIACIJOS SIENOS
GYVENIMO 

Tel. Parkway 1864-W

Prisiekęs Advokatai

fflOZAS B. GAUJOS
Veda visokias pravas. Daro vi- 

l sus legalius dokumentus.

817 E St. (kampas Broadvray) 
I * South Boston, Mas*.
Į- Telefonas: Šou Boston 2732 
į Namų • Talbot 2474

UI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

*'Darbininko” Name
(antros lubos, Room L)

866 Broadway, So. Boston. \
, Tol. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
•< 60 State SU Room 326
• . Tel. Hubbard -9396 

Gyvenimo:' 33 Rosemont Street,
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tol. S. B. 0441.

PR. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvray, So. Boston.į 
Room 3.

Gyvon. vieta: 8 Florenęo St., 
/• Hudson,Mas«.

Tel. Hudaon 622.
FaS

_____________T—^~............................................ __________________  
rtjniHilitfeiiiiiiiaHiutiHUK)...........

Tol. So; Boston 3520 . t

ADVOKATAI ŠALNAI
. DARBININKO NAME ,L

866 Broadway, |
South ^Boston, Mas# > I

p ' 
r-

i 4

UŽ UKRAMIEČIĮI KANKI
NIUS fiUSIJUJE

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.' 
Seredoinis nuo 9 iki 12 v. dieno. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
NedėliOmis nuo 9 iki 12 vai. dięnį.

(pagal sutartį) ;

Tel. Porter 3789 J

i WRMlS,MfiJ
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoju
į Ofiso . Valandos : 2—4 ir 6—8 į
[ 278 Harvard Street,
įkamp. Inman arti Central Sq,-

Osmbridge, Mmi.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
spe-nalybeje

ima_e širdies, Plaučių 
Kepenų, Bilvo, Inkstų, Slo
gos. ratrilkimo, Reuma
tizmo ir vleokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir Kronikas 
abiejų lyčių ligas.

• ; Patarimas veltui
. Basitąrimus tikrai apsaugos niid _• 

nelaimių, išlaidų ir.kančių.

Dr.GraW27S'i
oteli 10-12 tiktai

T"

Sekmadienį, lapkričio .11 
iv 12 dd., Didžiojo Bostono 
ukrainiečiai rengia pamal
das už ukrainiečių kanki
nius Rusijoje, paradą ir ma
sinį mitingą.

Šeštadienį, lapkr., 11 d. 
•10 vai. ryte ir 7 yal. vakare 
įvyks pamaldos.

Sekmadienį, lapkr. 12 d., 
10 vai. ryte pamaldos baž-' 
nyčioję, . 13.6 ^Irlmgton St., 

. Bostone.
1:30 vai. po pietų. paradas 

gatvėse. Parado s prasidės 
nuo Airington St. ir Castle 
Sųuare, Boston.

3 vai. po pietų masinis 
įūsiiTnkimas, Municipal Au
ditorium, E. Brobkline St. 
ir Shavlnut Avė., Boston.į 
Tai bus . protesto mitingas

. prieš Sovietų Rusiją.
• ■ t \ . . ■

• 7 vai, vakare . įvyks ban- 
; kietas, Belįevue Hotel, Ręa- 

cou and Btnvdohi, St.
Rengia ukrainiečių drau

gijos. Vadovaują dvasini n- 
kas J. Zelęchhvsky. . .

jjkraiuioeiai: kviečia , ir 
lietuvius dalyvauti jų pa- 
rengimuose^ •» . . .’

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G. R A B ORIUS 
494 E. Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M . 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamyotojas

Patarnavimas diena ir naktį. . . * ■ “
Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.'

Ąpie musų pigų ir gražu patarnavimą, 
klaupkite, tų, kuriems mes patarnavome. 
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 

, Graboriai ir BalsemuotojAi ;
380 Broadway, So, Boston, Mass, 

Tel So. Boston 0304-W

ANGLIAI $12.00
■ Eg'g, Stove, Nut.—American 

Anthracite — Koksai $10.75,.
j . • Briquettes $9.50.
į Pristatome Bostone ir Apylin-.. 

; jw/ i.Kūje be ekstra mokesčio, — pri
statymas tiesiai.

Geneva 6060
• Westem Coal Co.

;' • L.I0

ir bendrai šios apskrities 
lietuvių, katalikų visuome
nes vadus. Juo 
skaičius kviečiamųjų i 
lankys, juo sąmoningiau ir 
giliau bus galima nagrinėti 
ir diskusuoti svarbesnieji 
mūsų organizacini gyveni
mą lieČiantieji klausimai.

Lietuvos Vyčių A. ap
skričio valdyba:

Dvasios Vadas —
Kun. V. Puidokas, 

Pirmininkas —
J. Antanėlis, 

Raštininke —
O. Valentukeidėiutė.

didesnis |
M si - j 455 XV. Broadway,. So. Boston! 

”‘*1. TeL So. Boston 3612 ?

: K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iš Lietuvos para* 

.. pinu. pasportus ir parduodu .
Laivakortes. .

ApdraUdžiu baksus, namus, rakandas 
ir t. t

342 \V. Broaihvay, S. Bostoii.. Mum.
Telefonas South Boston UOS

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortea. į įv 
iš Lietuvos ant patogiausią ir 
greičiausių laivų. Sutvarkomo 
reikalingus dokumentus, .
PERKAM LIETUVOS BONUS 
’ Už CASH

I N S U R A U C E 
Apdraudžiamo Namus, Rakau- 

• dus, Automobilius ir t. L 
BROADWAY TRAVEL 

BUREAU
K. J. VIEŠVIA, Sav, 
866 Broadway,

. Bo. Boston, Mass.
Tek' Kouth- Boston

<■
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
rengėja

. SKENANDOAH, PA.
““ nahy ir skaitys paskaitą.

PARAPIJOS VEIKIMAS . Į>asilinksminimo *
Mūsą parapijoj turime bus Marijona Tamkalevi-

tris didelius įvykius, šį mė- čiūte. Visi kviečiami atsi- 
nesį:: pirmas kortą lošimas, lauky ti. Įžangos nebus, 
kuris įvyks 15 dieną, Tur-* 
key Run. Moterys stropiai 
rengiasi ir turi daug gražią 
dovaną. Tikisi pasisekimo. .

Antras įvykis yra kopūs
tą balius ii* šokiai, kurie’ į- 
vyksta-Mainerią svetainėje, 
lapkr. 16 dieną. Tvardziko kas du lietuviai, Lenkas 
orkestras suteiks muzikų Waliikiėwiez! laikosi repub- 
.sokikams. Įžanga j balių ir jjkonij baloto; jo priešai yra M r*’ U -W Cjt-i —1 v*musų lietuvis Lukasiūnas-r* 

demokratą baloto; o trecias 
— Bierstein socialistu ba
loto. Mat ir politikoje pauk
štis parodo savo plunksnas !

“Pūtis”

POLITIKA.
Antradienį visoj- mūsą 

valstybėje įvyko balsavimas, 
taip pat ir mūsą mieste. 
Vertas paskelbimo tei’sdario 
rinkimas mūsą mieste. Yra 
trys kandidatai;. vienas len-

Svarbas Pranešimas 
Penn. Studentijai

MPUNT CARMEL, PA.
šiuomi pranešame, kad. Amerikos Lietuvių Kataliką 

Studentą Organizacijos Centro Pirmininkas Jonas C. 
Morkūnas, atvyksta š< in. Sekmadienį (Sunday), lapkri
čio ( Nov.) 12, 2 vai. po pietą, pas aukštai gerb. kun. Dr. 
J, Koncią į jo vedamąją Liętuvią. Katalikij Šv. Kry- 

“ t., svar-

skirtumo atsilankyti į šitą 
nepaprastą lietuvišką kopū
stą Balių ir Šokius.

Įžanga vakarienei h*, šo
kiams sykiu 35 cent».
TEATRAS — “GYVIEJI 

NABAŠNINKĄI”
Kitą sekmadienį, lapkri- 

*čio 19 d., 7:30 Vakare, Šv. 
Kazimiera mokyklos salėje, 
parapijos - choras suvaidins 
‘ * G y v i e j i Nabašiiinkai’V 
Tai yra 3 veiksmų labai juo 
kinga komedija.

Teatro praktikos sparčiai 
varomos. Visi vaidinto jai- 
atsidėję mokinasi savo da
lis, pratinasi vaidinti sceno
je. Žiiioma, kiekvienam rūpi 
laiogeriausiai atlikti savo 
paskirtą rolę.

Šiame teatre dalyvauja 
purinti, tmkamiausi artis
tai iš choro Dramos Ratelio. 
Veikiantieji asmenys: Sta-

ras gerai nusiseko. Buvo 
daug žmonių.

. 12 d, lapkričio m. Terpijo
nai rengia kortą vakarą. 
Pelną- skirią šv. Pranciš
kaus Seserų vienuolynui..

18 d. lapkričio m, pavapi- ^aus (Holy Cross) parapija, Moūnt Carmel, Pa., svar
bos choras rengia, balių pa- |ąn tikslu kalbėti ir organizuoti mūsų katalikiškąją Tie-

airiškąją studentiją (studentus ir studentes), kuri da- 
or t i i — m -.-i* kar lanko arba yra lankiusi (.alumnai):—

. -a d. lapkričio m. e v jo- High Bchools, Technicąl & Cominėrcial. .Schools, A- 
ną Draugija rengia /^ cądemies, Institutęs; Universitetus ir Kolegijas; Semi

narijas ’ir if. ..
. Visi. Dvasios Vadai, visą lietuviškoji -katalikiškoji 

visubtnene, ypač mūsą STUDENTIJA, yra nuoširdžiai 
prašoma atvykti į Šv. Kryžiaus parapijos svetainę, Mt. 
Carmel, TK lapkričio 12 d., 2t vai. po• piėtij.

Centro Valdyba,
šokius bus tik 50 centą. Ši 
pramoga yrą rengiamą pa
rapijos naiidą'i. Taigi rem
kime savo parapiją pirkda
mi bilietus, kad Šis bankic- 
tas būtų sėkmingas!

-x-—Trecias-^ irAlidžiaūsias^ į- 
yyk'is, tai teatras ir koncer
tas Baįtįmorės artistų gru-‘ 
pės. Gii’džiame, kad vieton 
paskelbtų 40 artistų atvyks
ta net 50, Šie radio stoties 
dainininkai atvyksta čion 
su dideliu autobusu . šešta
dienio vakare, 18-tą dieną 
lapkričio^ ♦ pernakvos vieti- mokyklos . salėje įvyks Ko- ladelfiečiai turime laikyti 
iiiame .Ferguson viešbūtyje t pUS^ Dalius ir šoldai, .ku-Uau garbe, kad mūsų yra 
ir sekmadienį giedos per su- * * “ _ . _ . - .
mą mūsų bažnyčioje. Sek
madienio vakare, 19 d. lap
kričio, turėsime tą ilgai 
lauktą progą išgirsti šiuos 
žymius dainininkus. Pir
miausia jie vąidins trumpą 
komediją pavadintą:. “Kur 
uošvė bus, ten tylos nebus.” 
O po tam vaidins ilgesnį, 
veikalą, kuriame dalyvaus j

. lietuviški juodukai. Turėsi- . 
me progą pamatyti ir išgir-!

; sti tuos artistus vaidinant ir j 
dainuojant, kuriais visi Bal-f 
timorės lietuviai didžiuoja-

met ir visur jį remti. Jauni
mas yra mūsų tautos, žiedas; 
iš kurio galime tikėtis atei
tyje daug jaudinančią ir 
garbingą vaisią mūsą tau
tos ii* Bažnyčios ateičiai. 
Mes nebūkime atsilikę tame 
dalyke, bet priešingai,, bū
kime pasiryžę kupištild- rapijos naudai, 
miausiąi savo prielankumų 25 d. lapkričio m. Terbijo- 
minėtam jaunimui, ir artis-' 
tams, išreikšti, Mes tai pa- 
darybinė k u o s kaitli ngiau-. 
šiai atsilankydami lapkričio 
19 d. į Šv. Kazimiero mo
kyklos salęv-Taigi.. choristai 
ir choristes tikisi lapkričio 
19d. matyti savo tėvelius ir 
mamytes, jr . visus choro 
prietelius. Ateikite . p ą s i- 
džiaugti juokingu vaidini- 
mil; Turėsite tiek juokų, 
kad galėsite per visus metąs 
jubktis.Ųžangatik 25 centai

kltttch”, pelnas skiriamas 
bažnvčiai.

KULPMONT, PA.
V. Dambrauskas^ gerai

Sz Iš Lietuvos.
tial Insurance kompanijosDARIAUS IR GIRĖNO PAŠTO
konferencijoj,. Atlantic Ci- ŽENKLAI.
t-y, N. J. ■'

PHILADELPHIA, PA.i LHULLi iHHj t ni ‘ nislovas Dryža, J. Jakštys, 
ŠV.;KAZMIERO RARA-j į

f" ■ ■ PITA ■ • ’ ™ Balčiūnaite ir. C. Ki-
x . sielius. ’ ...

Kopūstų BaĮmsirBoha,.. Tas teatras tai mūSl} tau-
Sekmadienio vakare, -lap- tos. ir parapijos jaunimo 

kričib 12 d., Šv. Kazimiero' darbuotės vaisiai. Mes Phi-

riuos rengia . Š v ... Vardo • toks pavyzdingas ir darbš- 
draugijbs nariai. Balius tus jaunimas. Be to, mes vi-Balius tus jaunimas. Be to, mes vi- 
prasidės 6 valandą vakare., ei privalome suprasti ir at

jausti, kad tai yra mūsą ne
išvengiama pareiga višuo.

ŠV; Vardo draugi jos nariai 
nuoširdžiai kviečia visus be

Programa įvyksta J. ,W. j 
Cooper High School svetai-. 
nėję, lapkričio 19 dieną, 8 
valandą vakare. Įžanga 40 
centą visiems. Galima ir da-: 
bar įsigyti bilietus. ‘ •

VYČIŲ VEIKIMAI. ’
Pereitą sekmadienį, lap-, 

kričio 5 d., gražiai pasisekė 
pirma Vycią šįmet surengta 
nedėlinė pramogėlė. Kun..i 
Vincas McGąrrity, airių pa
rapijos pagelbininkas, skai- . 
tė paskaitą apie organizaci
ją ir jos tikslą, taikydamas 
savo paskaitą prie Vyčiu 
pabrėžė būdus, kuriais Vy
čiai gali pagerinti savo or
ganizaciją. Labai įdomiai 
kalbėjo, ir bęabejo visi atsi
lankiusieji buvo sužavėti. 
Nors oras buvo negražus, 
lietus ir sniegas, bet tas ne
sutrukdė Vyčiii ir ją drau
gą atvykimą.

Po tos programos buvo
surengtas pasilinksminimas ( 
vytės p-lės Genevivos Ka-, 
nauskiūtės. Tame.pasilinks-• 
minime dalyvavo visą pažįs-, 
dama maža Evelyn Gėbiūte,1 
gabi šokikė ir dainininkė *•; 
programoje dalyvavo Rožė., 
Pliuški, vyčiu draugė,, ir • * 
profesorius Juozas Mensiek, j a

J niūsą vargonininkas, kurie j 
prisidėjo pianofortėš skam- . 
binimu ir dainomis. . Į ;

: . Šios nedeliūės pramogėles ■
• Įvyks Vyčių svetainėj kiek

vieną sėkmadienio . vakarą
. po pamaldų. Kitą sekmadie-

Šv. Jurgio Parapijos 
Pramogos

Spaliu 29 d. buvo kortu 
vakaras para pi j os naudai. 
S. Oreskienė, D. Gricienė ir 
Varvuolytė. sukolektavo do
vaną. Vakaro vedime dirbo 
visa Petro Oreskos šeimy
na, D. Gricienė, V. Kaza- 
kauskienė, E. ‘Ganiter, Sla- 
vickienė, Petrąitienė. Vaka-

,_L___’Paštų_YaĮdyh<it jjm-ėd«ama 
fe pagerbti Atlanto hugaleto- 

Mt. Carinei, jus Dariii ir Girėną, nutarė 
Delegatai važiavo specialiu išleisti uolatinius oro pašto 
traukiniu. . ženklus ir prieš kurį laiką

——   • paskelbė jų projektui paga-
. P-nai Dambrauskai susi- - ...

laukė sveiko sūnelio. Duok dalyvavo 27 dailininkai. 
Dieve jam sveikam užaugti ..Speciali. ; komisiją priėmė 
ir pasekti savo tėveli. .dailininkų Viliamo ir Tara'

Choro maskaradiniai šo-1 Cistas statant namų. Jam 
kiai pavyko. Salė buvo pil-i auf rankos krito stora plau
ną žmonių ir visi buvo pa-Į^a ir nulaužė pirštą, 
tenkinti geru orkestru. Linkime p. Mockape.triui 

SUŽEISTAS. ' greito pasveikimo.
Edvardas Mockapetris su-

Taipgi 
Sliamokiii

dalyvavo ir 
ir

minti konkursą. Konkurse

M. M.

bildaitės pagamintus pro
jektus. Pats ženklu Spausdi
nimas bus _ pradėt asjūomis 
dienomis.

KUN. M. YĖLUČIUI60 M.

TABAKAS ?RANGUS

. Copr., 1933. 
The Amerlran 

Tobacco Cu.

Ve

Šimtas milijonu, doleriu vertes- 
puikaus prinokusio turku ir naminio tabako 

' sukrauta Lucky Strike išdirbęįu-
tabakas naudojama pagaminti jūsų 
Luckies taip apvalins, taip kietus, taip 
pilnai prikimštus—;liuesus nuo liuosn

“ galų. Štai kodėl Luckies visuomet tokie
. lengvi, tokie švelnus, •

American Tobacco Compąny sandėlių vaizdas ii. orlaivio, Į-rie i!k’, N. C. .

Šitokiuose puikiuose sandeliuose t— 

atviruose švelniems pietų vėjams— 
milžiniška atsarga • parinkto turklį ir 
naminio tabako sendinama ir noki
nama. 27 atskiros tabako rūsys, 
“deriiaus grietine”—nes tik 'gerinusia .

*it’s toasted ”
„ DĖL. GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

Visuomet puikia

VISUOMET Luckiespatenkina

SEDA, Lietuva. — Spa
lių 22 d. sukako .60. metą 
ainžiaus Sedos dekanui ku
nigui M. VėluČiui. Jubilia
tas daug yra nusipelnęs mū
są kraštui. Jį su pagarba 
mini Šakynos parapija, kur 
okupacijos metu jis darba
vosi. Kan, M. Vėlutis nepri
klausomybės pradžioje buvo 
išiinktas viršaičiu. Daug 
nusipelnęs katalikų ve'iki- 
mui ir spaudai.

JAU RUOŠIAMASI STATYTI 
DARIUI IR GIRĖNUI PA

MINKLĄ.
Komitetas Dariaus ir Gi

rėno paminklui statyti dar- 
i bą varo visu smarkumu. 
Auką ligi šiol šiam tikslui 
jau surinkta apie, 80,000 11- 

Į tu. Jų dar maža, nes norima 
paminklą pastatyti ypatin
gai gražu ir didelį. Aukos 
dar teberenkamos. Pamink
lo projektą dirba dail. Gry
bas. Jo statyba bus pradėta 
kitais metais ir baigta tuo 
laiku, kad jį atidengti gali
ma būtų lygiai tą pačią die
ną, kada didvyriai žuvo.

LIETUVOJ RASTAS PI
NIGŲ FABRIKAS.

G f imi v o Lietiir'rs ir Lat
vijos sidabrinius pinigus.
ŠILALĖ, Tauragės apskr. 

'šiomis dienomis sulaikytas 
Vaitkus platinęs padirbtas 
monetas. Paaiškėjo, kad tos 
monetos yra dirbamos Tau- 
!ag’ės apskr. Šilalės valse. 
Spalių 17 d. Šilalės pol. 
nuovados viršininkas su po
licininkais tame pat vals
čiuje Pažvėrio k. pas Česną 
padarė kratą. Kratos metu 

'rasta visi prietaisai kalti 
. ‘ : monetoms, ir viena nukalta 

i vokiečiu penkių markią mo
neta. Monetą fabrikas labai 

. .. priąrity viskas r kaladėje į- 
la'isytas presas spausti krei
dos pavidalo milteliarhs.

. Atspaustą tikrą monetą tuo
se .milteliuose, pripilama 

. tirpyto cino, gal su kokiu 
priemaišų.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia,
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skubina. Tikisi, kad katali- pasiųsime į Vilnių. Nelai
ką visuomenė jiems jas su- lykite Vilniui šurinktų pn 
dėtų, o jie iš to turės naudą “ “ 
ir garbę. .

Ir tol, kol nesudaiys tOke 
antrojo skridimo komitetas,

' kuriame katalikai turės pro 
pdrcionaline . reprezentaci
ją, bendro darbo negalės 
būti ii’ Federacijos centras 
nepataria organizuoti e m s 
katalikams remtį socialistų 
komitetą. ’

sistatymo, kad vietoje kelių 
nežymių^ reikia pastatyti 
vieną tinkamą paminklą 
ten, kur' lakūnai augo, dide
lį žygį sumanė ir kelionei 
rengėsi. , - 

Pasn*ūpinkimeį kad tas 
paminklas jau būtų pastaty
tas metų sukaktuvėms, bū
tent iki liepos 17 d., kurioje* 
toji baisi tragedija įvyko,

Del Antrojo Skri
dimo

Mūsų visuomene jau yra 
spaudos painformuota, kad 
vienas socialistų laikraštis 
organizuoja naują skridimą* 
per Atląntiką. Tą skridimą mesnės lietuvių kolonijos 
attiksiąs lakūnas JanieS-ja- 'surengė/ paskaitas, prakal- 
nušauskas, kuris ligšiol lie- bas-ir kitokiais’ būdais tą 
.tuvių visuomenei, visai dar dieną paminėjo, Katalikai' ^truKUs ir visas reueraci- 

prie III Internacionalo, o * nebuvo žinomas. Šiuo reika- jT aukų Vilniaus vadavimo 3°^ susiorganizuos, 
jo programoje yra uždari-! m Federacijos centro nusi- t ęikalams sudėjo, taip vadi- 
nys nuversti viso pasaulio į statymas yra aiškus. Netik- namų Vilniaus pasų, išpir- j 

nei paprasciausiiĮ valstybiiį^^^^ organįzuot^naują,ko. Grąžu ir naudinga, kadi
žinoma, pasižadės negriautu sklidimą nepastačius tinka- Spalių Devintoji —

v. . Jung. Valstybių vyriaušy-] 1!JO paminklo pirmiesiems plaus užgrobimo diėųa viso-1
& ka padarė tuos nelaimingus bės, bet kaip tą pasižadėji-j lakūnams, išcliisusiems taip ' ’
g. belaisvius panašius į lauki-r mą-jie suderins, su savo t drąsiu žygį atlikti ir savo 
P nius žmones, . o tai juk visi principais ? O jei -suderins, j gyvybę paaukoti, kad Lietu- 

tai kaip ilgam? i Vą išgarsinti ir kad lietuvių

bus su kreditu. Sovietams ] aviacijos‘plėtimosi istoriją, 
verkiant reikia pinigų. . A-] pas t a t y k i m e savo myli- 
merika jų turi, bet ji labai; mietus lakūnams paminklą, 
atsargi su jų skoliniinu. Nu-( racia apie kitą žygi kalbėki- 
degus rankas su Anglija, ; rne 
Francūzija, Lenkija, Italija] Socialistai, sumanę .orga- 
ir kitoms valstybėms, ji tu- fnizuoti skridimą, pasielgė: 
ri rimto pagrindo manyti,.'baaVališkai. Jie patys vieni 
ar nebus taip pat ir su So-;sucĮai.Q bendrovę ir ją inkor- 
vietais. Tuo būdu užmegsti ] poravo. Į katalikų visuome- 
biznio santykius su bolševi- aę Įr į katalikų organi/aęk 
kais yra labai rizikinga. . į jas jie nesikreipė. «<*- 

Bet kapitalistinė Ameri- kada užsitikrino savo 
ka tur būti suuodžia, kad į siauram rateliui kontrolę, 
Sovietuose sparčiai rituliuo- j kreipiasi į plačiąją . v,isuo- 

’ jasi kapitalizmo principai, l menę ,

MILIJARDAS IR PLSE '

PRENUMERATO8 KAINA:
Amerikoje metama ............. .*4.00 
Ulsleny metame ....... ,.,^.....*5.00 
Vien* kart savaitėje metama....*2.00 
Dfeiėny 1 kart aayalttja matahui. .12.50

SOUTH BOSTON, MASR

DU KAPITALIZMAI
■k Lietuva iškilmingai pasi-[dėl skolų, girdi, galima susi- 

5 tiko 15 belaisvių — kunigų
ir pasaulionių ■— grįžusių 

K-ii bolševikų nelaisvės. Jie 
feįten dirbo tikrą vergų darbą, 
•^neturėdami nei pakankamai 
B. ^maišto J ___

žmogiškų patogybių. Kan- 
F 'tynęs, alkis ir drabužių sto-

Aukos Vilniaus 
Reikalams

Spalių Devintoji jau se
nai praėjo. Beveik visos žy+

nigų pas save. Federacijos 
19 skyrius, Brighton Parke, 
dliicagoje, spalių 9 d. aukas 
jau prisiuntė,. Ten surinkta 
$10.21. Kas daugiau?

Musų Jėgos Auga
Po pastarojo Federacijos 

kongreso, mūsų centro—Fe
deracijos jėgos padidėjo. 
Prieš kiek laiko p. Simonas 
Galinis iš Scranton, Pa., 
sekretoriatui.pranešę malo
nią žinią, kad ten prie Fe-

. Pasaulyje yra pusantro ( tų darbininkų? Savo maldų- 
milijardo žmonių.

iš to pusantro milijardo 
žmonių yra milijardas pa
gonių. Vadinasi, du trečda
liu pasaulio gyventojų. Li
kusį trečdalį reikia padalin
ti į dvi dalis: viena^pusė— 
katalikai, antroji skįzmati- 
kai ir protestantai. Tikroji 
Dievo karalystė tik tiek te
įsigalėjusi per beveik du 
tūkstančius metų nuo Išga- 

deraęijos prisidėjo Lietuvių nytojo mirties.
Dramos Sąjunga ir žada žinau, kad it pagonys ir

tarti. Sunkiau būsią su pro
paganda. Sovietai priklauso

g’ nius žmones, . o tai juk visi
inteligentai, ir net vieiias _________ t____ t__ _u
vyskupas jų tarpe. Lietuvos Į Sunkiausiai tai tur būti] vardą įrašyti. į pasaulio 
Žmonėms graudu buvo į juos 
žiūrėti. Toki tai kultūros 
produktai išeina iš bolševi- 
štinėš ^darbininkų tėvy
nės,”

Beveik: Juo pačiu laiku 
Washingtonė įvyksta kitos 
iškilmingos priimtuvės so
vietų. pasiuntiniui. Maksim | 
Litvinov (buvusis Baltsto
gės ir Kauno pilietis Fin- 
kelštęin) atvyko Amerikon 
'daryti Sovietams biznio, va
dinasi, tartis dėl oficialaus 
Sovietų pripažinimo, - Kaip i 
tas.biznis išeis, suriku nu-' 

L matyti, nors p. Litvinov e- 
& sąs labai optimištingas. Sa- 
L; ko Į pusę valandos galima 
I bus. susitarti. Tačiau Ameri- 
t kęs spauda . įžiūri kylėtą 

kliūčių, tarp kurių svar- 
| biąusios esą šitos: skolos, 
b propaganda ir kreditas, 
v. Sakoma, kad .Sovietų vy-

k

jas jie nesikreipė. Tik da-

kaip nors susitaria.
Tuo būdu matome du .mil

žinišku kapitalizmu paduo
dant viens kitam ranką: ei
linis Amerikos kapitalizmas 
sveikina valstybinį Sovietų 
kapitalizmą. O kokia iš to 
nauda darbininkams? Kai į 

Į-' riausybė skolinga AmerikaiIdu turtuoliai draugingai' 
apie. 800 milijonų dolerių, j sveikinasi, tai darbininkas) 
Bėt Sovietai sako, kad ir. A-! iš prityrimo žino, 1 

merika jiems skolinga, taigi' bus sunkiau. - . i

f

b

bendrai darbuotis katalikiš
koje ir tautiškoje dirvoje. 
Sveikiname ir linkime pasi
sekime, pasitikėdami, kad 
netrukus ir visas Federaci-

mis, savo aukomis platinsiu 
Dievo Karalystę,.,..

“Aš. viską atleidžiu jau
niesiems,” sako vienas pran 
cūzų kunigas. “Tačiau vie- _ 
nas dalykas amžinai atstu
mia mano širdį nuo jauniui- ’ " 
lio: kaip pamatau, kad jis. 
juokiasi iš meiles.— aš j.o\ 
daugiau negaliu pakęsti.” 
Garsus italų rašytojas, Dan- 
lė, dar vaikas būdamas jaus
davo kažin kokį neišaišldna- 
mą troškimą nueiti į netoli- ■ 
ino kaimyno namus, kur au
go mergaite, vardu, Beatri
če, Jis jausdavo iš tų namų 
grįžtąs daug geresnis. Vė
liau, kada užeidavo piktos, 
pagundos, • jam užtekdavo.- 
prisiminti tą malonų, grąžui 
Beatričės veidą, ir ramybe 
grįždavo į .Jo sielą..-.

PRANEŠIMŲ”
— MOTERŲ SĄJUNGOS 

CONN. APSKR. KUO
POMS.

Šiuomi pranešu, kad Mo
terų Sąjungos. Conn. Aps
kričio metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d., 1933,

škizmatikai, jei tik ..cldrai 
gyvena ir yį‘a įsitikinę, kad 
jie turi tikrąją tikybą, gali 
būti išganyti. Šv. Tomas sa
kei, kad Dievas tokiam geros 
valios žmogui net angelą 

Šiomis dienomis susiorga- pasiųstų, jei kitaip jis nega- 
nizavo naujas Federacijos; lėtų išganymui būtinų tikė

jimo tiesų sužinoti.
VisMėl to kaip skaudu, 

kad regimoji Bažnyčia po 
tiek , amžių taip 
triumfuoja!

Du šimtai penkiasdešimts 
milijonų nuo Bažnyčios at
skilusių klaidatikių ir mili
jardas pagonių ! Ar aš su

kaičius 
milijardas? Milijardas mį-

r naudinga, kadi s1'?'1™8 New Blitaiu, Conn. 
_ yįpi Jam duotas 18 numeris.

J Prie skyriaus prisidėjo šios 
draugijos: L.R.K.S.Ą. 109 
kp., L. D. S. 36 kuopa, Šv,. 
Rožančiaus dr-ja, Marijonų 
Rėmėjų skyrius, Moterų 
Sąjungos kuopa. Šios visos 
draugijos sudaro virs 500 
narių. Tai žymi pajėga. Ffrljprantu/kas tai per skali 
aeracijos 18 skyriaus valdy- gardas? Milijardas mį-|Sv. Andriejaus parapijos > 

nuČių nuo Kristaus gimimo jsvetainėje, Cliurch ir Stan* 
pasibaigė tik 1902. metais,; Į^y gatvės, New Britam, 
balandžio 18 dieną, apie šeš-‘ (jonT1> 
tą valandą vakare. Milijar-; Pradžia 1 vai. po pietų, 
das pagonių, sustoję po ke-.j£vįe(ųų visas kuopas pri- 
turis eilėje ir praeidami skaitlingai atstoves,
keturis kas sekundą, praei- > nes yra įaug svarbių reika- 
tą pro mane tik per aštuo-į 7 
nis metus ir penkiasdešimts Taipgi pagaminkite nau- 
šešias dienas. dingų įnešimų apskričio ir

Jr aš, matydamas tą. regi- visos organizacijos labui.

je mūsų tautoje pasidarė 
karpo gedulo diena ir joje 
plačiai svarstomi to krašto 
vadavimo reikalai.

Turime žinių, kad Vil
niaus lietuvių reikalams yra 
reikalinga greita parama. 
Ypač lietuvių . katalikų už
laikomos našlaičių prieglatb 
dos aului yra reikalingos. Iš 
lenkų ne tik nesusilaukia 
paramos, bet dar . trukdymo

mažai

ba: kun. A? Vaškelis, Dva
sios Vadas, V. Vaznis, pir
mininkas, p-nia Tamošaitie
nė, vice pirm., K. Steponai- 

ii persekiojimo. Iš kitur! *\s’ -paštininkas, A. Gradec- 
taip pat nieko nesitiki? Vie-Į iždininkė. Sveikina-

tos lietuviu būtis nepavydė-* me nau-M skyrių ir linkime 
tina, tačiau kiek tik galėda- * geriausio pasisekimo; dirbti 
mi stengiasi, kad prieglau- ’ bendrą ir išganingą katali-

- - - ' ! kiškos ir tautiškos akcijos
dirvoje.

UŽSIMOKĖJO
Savo mėtines duokles už

simokėjo šios draugijos: L. 
R. K. S. A. 160 kp. ir Trėti- 

I ninku draugija Brighton 
šiek tiek, rilniečiams surink-1 Park,. Chicagoje. Laukiame, 
tų pinigų. Jei visos koloni- kad ir kitos draugijos, ku- 
jos, kurios spalių 9 d^zinko rįos dar nėra užsimokėju- 
aukas, prisius jas ^centrą, sios, pasektų jų pavyzdį, 
susidarys graži suma ir tuoj A.L.R.K. Fed. sekret.

das. ir mokyklas išlaikyti. 
Beveik vienintelis šaltinis, 
tai Amerikos lietuviai. Del" 

Jei socialistai: to ’ir neapvilkime jų. Kiek 
o kapitalas su kapitalu visi nenorėjo sudaryti višuome-/galėdami remkime yilnie- 

. niško komiteto, kuris turė-tčįus.
tų pasitikėjimą ir katalikų 
visuomenėje 'ir Intose gru
pėse, patys tesudeda aukas 
ir teišręngia p. Janušauską 
kelionėn. Bet, kaip matyti, 
jie patys su aukomis nesį-

Šiuo tarpu ižde turime

__  į Moterų Vaidmuo Kata- 
kąa >mj ūkiškame ir Tautiškame 

Veikime

šešias dienas.

nį, suprasdamas tą skaičių 
ir tą begalinį reikalą, vis 
nesirūpinu Dievo Karaly-; 

’stės platinimu. Argi jau to- į 
kios daugybes mano brolių 
išganymas neuždega mano 
širdies? Teisybė pasakė Iš
ganytojas.” Pjūtis,, t’iesa,

dingų įnešimų apskričio ir

Marijona dokiibavtė, 
M. S. Apskr. rašfiiim.

SKLEISKIT!! ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” neriu- 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir

I L. D. S. ir atrerąsite mūsą. id<- 
! jos priešą propaganda ’

didelė, bet. darbininkų ma
ža.”, Gal aš būsiu vienas iš

Paimkit ligones, senelių, našlaičių ir vargšų 
prieglaudas. Kas daugiausia pat aiman ja,—Mo
terys, mergaitės. Ir jas ten nuvedė ne piniginiai 
apsiskaitymai, ne žemės vilionės, bet K risi aus 
meile,, kuris, pasakė, jog ką gero, esame padarę 
vargšams,'kuriuos Kristus savo broliai pavadi
no, tą esame pačiam Kristui padarę,

Įsigilinti i .šią katalikės moteries veikimo sri
tį, nurodyti kuriose, šalyse, kuriais laikais, kiek 

neįmanomas be Dievo pagalbos, Jai gauti, rei-^ei’° Padarė moterys labdarybėje besidarbuoja- ; 
kia melstis. Dažnai, pasimeldę, daugiau padaro- raos? šiandie Federacijos Kongrese neįmanoma,, 
me, negu tikėjomės. Čia įeina visos maldos rū-i“*Per PIat^ ,sr^s*. . .....
Šys: minties, lūpų, pavienių asmenų ir viešoji,] Bet užtai katalikei moterei lieka toji veikimo 
tyli ir iškilminga giesmės malda. Ji apima mū--j sritis dar daugiau praplėsti, daugiau sušelpti 
sų padėką, pagarbą Dievui, atsiprašymą už sa- gailestingu veikimu žmonių (sielų ir kūnų), 
vo ir kitų padarytas nuodėmes ir prašymą pa- e) Moteris ir Bažnyčios teisės aalstybeje, . 
galbos naujiems darbams. Veikli moteris žino, e Moteris pilietė naudojasi jai suteiktomis pi- 
jog visi jos darbai gali būt nuolatinė malda. Sa-1•lietinėmis valstybėje teisėmis ir padeda gyventi 
vo darbus ji pradedi ir baigia, bent trumpu- įstatymų ir valstybinių įstaigų pagalba bendru
čiais minties ir širdies pakėlimais į Dievą. Bet “ ~ ' * v’
ji pati apaštalauja malda ir padeda kitiems 
apaštalauti. Todėl: remia tas įstaigas, kurios

11,.Viešosios dorovės gynimas: a) Visuome
nėj paskleistų dorovinių klaidų, ydų, nukrypi
mų atitaisymas, b) pozityvus veikimas per pa
dorias madas, papročius, pasilinksminimus su
daryti krikščioniškai dorovei gilų pagrindą jau
nose širdyse. Ši sritis taip pat didelė, plati, tu
ri daug pavojų, bet gerai pastatyta, neša šimte
riopą vaisių. .

c) Moteris, ir malda. Katalikiškas veikimas

LIETUVIŲ KATALIKŲ
5. Matydama kitų žmonių užšalimą, nedėkin- 

gumą ir be atodairos daromas nuodėmes, ji liū- 
jSta su Jėzumi ir savo Komunijomis nori atsi- 
’■ teisti įžeistai Jėzaus meilei.
( . 6. Kai tik būna mylimasis Jėzus išstatytas 
Šv. Sakramente viešai pagarbai, katalikė mote- 

____  __  :risuoliaiprisideda maldomis, atsilankymu,gė-
Federacijos 23 kongresas, Be abejojimo, ehįcagie- i lėmis ir apaštalavimu Jėzui pagerbti.

įvykusis Chicagojer vienbal- čiai ir toliau pradėtąjį dar- i 1. Pati klauso sekmadieniais ir šventėmis šv. 
šiai priėmė nutarimą pasta- bą varys pirmyn. Bet ir kį- j mišių, Jėzaus Kristaus kančios ir aukos pakąr-

~ tyti .Chicagoje paminklą tos lietuvių kolonijos prie! tojimo nekruvinu būdu — ragina ji savo šeiiny-
• 'garbingai žuvusiems miisų paminklo statymo darbų tu-, mi ir kitus neapleisti šios garbingos, naudingos 
Jakūnams Dariui ir Girėnui,.] ri prisidėti. Juk Darius ir pareigos. ; . \

vnn.r,-/ narn^nffom &. KatalikėnioterisrūpinamrastiKrištuipa- 
padarydami gražu distanci- Į ir garbingam žygiui ne vien sišventėlių jaunuolių į kunigus, padeda išaugin- v v >

- •• ’ •' Chieagięčių vardu, bet visų; ti pašaukimus, siunčia sūnus Mišioms tarnaut, Pa<leda žmonėms siekti šventumo: vienuolynus.
M Amerikos lietuvių. Taigi I rengia viešas iškilmes kunigų motinoms pagerb-

j Federacijos centras ragina] ti, pa v. Italijoj. Kitur jaunos mergaitės, per 
apskričius ii-.skyrius, kiek savo draugijas stengiasi sudaryti, rinkliavas

* ' d W 1 • ' . ■ “i -1 * - • vi . •'i: -r . i .. _ ♦ ££. ■ . '

VIENYBE
A. L. R. K. Federacijos Reikalai 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Paminklas Musų Lakūnams
Federacijos 23 kongresas,

(Tęsinys)

į* • garbingai žuvusioms miisų’ paminklo statymo darbų tu-, ną ir kitus neapleisti šios garbingos, naudingos , - - __ i.. x __ ’ . i . - • - " . . -4- • i__ 1-_ __ *

kurie perskrido Atiantiką, ’ Girėnas rengėsi pavojingamv*-

jos rekordą ir plačiai pa
saulyje išgarsindami lietu-! 
yių tautos vardą. .

Chieagos:- lietuviai jau! x . ...
gražią, pradžią padarė. Pa- leidžia sąlygos, pašidaibuo-' bent vienam klierikui išlaikyti. Jos turį ‘(savo 
minklo fonde jau.yra netoli ii,--kad surinkti kiek pinigų! kunigėlį.’ Parama teikiama per Dvasinę Ku-.

(paminklo fondui ir siųsti i mgų Seminariją.
( juos ar per Federacijos cen-i 9. Šiems darbams garsini, .aiškint naudoja 

i trą arba tiesiog Darįaus-Gi-’ laikraščius, brošiūras, knygas ~ žodžiu spaudą, 
reno Fondo centro. pirmi- 10. Padeda jauniems žmonės .kurti šventas 

Į ninkui, p. A. Kalvaičiui, Ę.
Bellevue Place, Cliicago,..111. 
Kad paminklą .reilda .statyk 
ti Chicagoje, bet nė kur ki- 
tūr, klaušintas yra ■ ■ išrištas. 
Fęderaeijoš praėjus i ą m e 
kongrese. Ir bendrai dabar 
jau dauguma yra tokio nu-

•i'.
C ketumi tūkstančių dolerių.

Fondą žymiai paaugino su-Vt.ĮU.fl fjJ llllCLl pcitLHL^UlV OV*. . J 
B, migfoji aviacijos dieną ir j t 
&' viešoji rinkliava, miesto p 

gatvėse. Šie dideli darbai ne p 
jį tik, kad fondą išaugino, bet 1 
Lt lietuviuose šukele tam tikra 1Keturiuose sukėlė tam .tikrą 
jį ' nuotaiką ir parodė’, kad vis 
įs”. dęi to yra žmonių, kurie. 
...į įvertina : drąsuolių pastan- 
. / .gas pakelti savo tautos'vau-.

dą-’’ •' ’’

šehnasv a) Negerai sudarytų šeimų, sutvarky
mas, b) paruošimas dorinis mergaičių būt švem 
tomis motinomis, c) su vestuvėmis ir gyvenimo 
priidžia surištieji., medžiaginiai klausimai, d) ■ 
pagalba j aunu j ų tėyains, e) paaukojimas savo 
ir kitų šeinių Švenč. Jėzaus Širdžiai ir tolygūs 
reikalai reikalauja iš orgaiiizuotų katalikių 
dūug darbo. • .. y ’

jų inokyklas, uždarų rekolekcijų .namus, misi
jas, religines draugijas, katalikiškąją spaudą, 
Šventų vietų lankymą, bendras grupių, draugi
jų pamaldas ir pan. Čiadirva plati.

d) Moteris ir gailestingi darbai. Nepaslaptis, 
—moteris yra gailestingesnė, ji greičiau’ ir jau
triau užjaučia artimą nelaimėj, negu, vyrui, ku
rių kritiškasis protas pirmiausia ieško priežas
čių, o paskui skuba pagalbon. Todėl rasime Šioj 
srity dirbant daug daugiau moterų negu vyrų.

Apibėkite mintimi pasaulį, šiaurė ir pietus, 
ledynai ir puriausiojo nepakeliami karščiai pa
viliojo .daug pasišventėlių — misijoniėrių sku
bėt pas apleistus žmones ir jiems nešti Kristaus 
šviesos, šalo jų dideliu būriu stoja pasišveūtu- 
sios mergaites — įvairių. Vienuolijų Seserys, 
dvasios karžygės. . .

e) Moteris ir Bažnyčios teises valstybėje. .

jį . labą pagal krikščioniškus principus. Ji rūpi
nasi savo dalele padėti viešajam gyvenimui kle
stėti; tikrai '-trokšta visuomenei gerovės, tiek e- 
konomine, tiek moraline prasme, — tai. jai Įsa
ko artimo meile. Ji žino, jog katalike moteris 
privalo būt suįdominta medžiągįnės gerovės rei- . 
kalais; ji tai remia,.nes visiems privalo būt už- .' 
tikrintas tam tikras medžiaginių gėrybių k i<*1 
kad galėtų pastoviai ir ramiai pildyti Dievo Įsa-, 
kymus. Visuomenės dorovė ir tos dorovės prida
boto ja — Kristaus Bažnyčia, pagelbsti žmo
nėms siekti bendrojo labo. Susidaro todėl tarp 
valstybės ir- Bažnyčios sutartys, konkordatai 
bendrojo katalikų labo siekiant. Bet jrisitaikoU 
jog nevykusioj i šalies įstatymai, valdininkų už- 
gąįdįs, palaidų žmonių įsivyravimus aukštose 
vietose, puikybė ir kitokios ydos paskatina kai 
kviriiios valdininkus, - valdžias, ar visuomenes • 
dūlį stoti prieš krikščion išką dorovę, prieš Kri- 
stų, prieš Jo Bažnyčią. • '/ . . |

(Bus daugiaus) j
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penktadienis,. Lapkričio 10, 1933

BLAIVININKŲ SUSJVIĖNYMO CENTRO 
VALDYBA ' .

■ Kun. Ū, J. Jakaitis—dvas. vadiis; Kun.. Pr. J. Juiskaitls—pirm, 
ir redaktorius,_432 Y’indaor St„. Čanibridge, Slass.; Pr. Maukus— 
I-us vice-phin. r J, Baltrušaitis-—II-ns vice-pirm.t V. J. BIaynckaš

' —ražt., 7 Mott.SU. VVorcester, Miiss.,O,Sidabriene—ižd., 8 Com- 
. inomveaith Avė., JVorcester, Mass., K.. Rainys ir A. Zavetakas—lž-

I do globėjai. , ■ • . ,

Blaivybe Amerikoj
Europoje blaivybė senai zayo. pirma Piliiųjų Bląivi- 

žinomai Amerikoje ji nėra pinkų draugija, pradžią tu- 
genesne kaip suvirs šimto labai sunkią. Po poros 
metų. Supraųį:amar, tikrą jesgtkų metų pilnųjų blai- 
blaivybes pradžią, slinku bū- vininkų radosi kiekvienoje 

• tij‘pasakyti. Kiek iš užrašų..valstybėje.
. žinome 1789 metais Litch-; ", ; ..
l'ield, donnecticūt valstybė- Į • ^laivytiės reikalą-pamatė 

. ■' je, du šimtai ūliininkų suda-1 katahkai? pet ir jvai- 
re. pirmą neva blaivybės oi- j rius rusies protestonai. Žme- 
ganizaciją. Jie tik prisiekė l^s atkeliaudami is 
neduoti svaigalų ūkeje dir- krąštų atsivežė ki
bantiems darbininkams. V.ė- toldus įproenis, atsigabęmj 
liaus New Yorko valstybėje P‘ givtuokliavimo papročius.
Morėau mieste, 1808, tapo I.rotestoiių ininišteįiąi ban- 
biiorganizuota pirma pilnų- Per įvairius įstatymus 

. jų blaivininkų draugija. TosŽllKJnes padaryt blaivais.Ly-
draugijos nariai prisiekė ne-TP^P trylika- metų atgal, pra
gerti . jokių Svaigalų išėmus' vesdami pTohibirijos įsta- 
ligoje, ir viešuose pietuose, tiis, mąne jog visi šios ša- 
Už -sulaužymą tų įžadų jie Ws ^uones bus pilni blaivi-, 

. • sumokėdavo ižd.an 25 centus cinkai. Bet kaip apsiriko.
O jei pasigerdavo pabaudos '>er tą laiką žmonės ne tik 
Turėdavo Sumokėti 50 centų, nesublaivėjd, bep dar labiau 

Tų,:neva, blaivininkų ot- Pia^ejo ghtuokliauti. ,
gąnizacįj ti nariai nebuvo Į Mums blaivininkams kaip 
pilni .blaivininkai, vienok buvo taip ir tebėra labai

. jie davė pradžią, pilnųjų plati dirva .darbuotis. Tad 
blaivininkų, orgamžacijai. veikime kiek išgalime.
Bostone 1826 m. susiorgani- < Blaivas.

Blaivininkų Veikimas Kolegijoje!

II

t) AttŽtNTKKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE i

WESTFIELD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAIDAI.

šv. Kazimiero parapijoj, West- 
field, .Masą, 40 vai. atlaidai. įvyk
sta lapkričio (Nbv.) 12, .13, 14 
dienose. Prasidės sekmadieny bu 
Suma ir procesija, ir baigsią ant
radienio vakare iškilmingais miš
parais, Pirmadienyj ir antradie- 
nyj šv. mišios bus 5;30, 7:30, $ 
ir Suma 9 vai. Minėtose dienose, 
rytais ir vakarais pamokslus sa
kys garsesnieji apylinkės pamok
slininkai.

Kadangi 40 vai. adoracijos . Šv. 
Sakramento atlaidai yrą brangus 
laikas Dievo malonei įgyti, taigi 
nuoširdžiai kviečiu ir raginu vi
sus parapijoms ir artimesnių ko
lonijų lietuvius pasinaudoti tuo- 
mi ir gausiai lankytis Bažnyčion 
prie šv. Sakramentų. i 
- - Kunf Sv J, V<2mbrėr Klebonas.

pilna valdyba ir nariai sku- 
binasi į pagarbą. Ir lapkri
čio 14-tai dienai labai smar
kiai rengiasi. Girdėti, kad 
bus visokių skanumynų, šal
tos ir Šiltos košės, visokių 
konfitūrų ir tt. ' Taipgi- už
kviestas geriausias Worces- 
terio muzikų prašmatnus 
feenas.
J ei kas norės praisą užsL 
dirbti už gražiausi lietuvis- 
ką-špkį, galės ir tą laimę pa-

ĮVAIRENYBES
4 ■. . . • •

80 METŲ ORLAIVIŲ Tado valdomą orlaivį. Įsra- 
SUKAKTUVES.

Po tų sekė iškilmingos Šv. 
Mišios, kurias eelebravo ku- 
i.igas A. Morkūnas, M.I.C. 
Asistavo kun. Dr, P. Biskis 
M. I. C. — dijakonu ir ku- 
nig. Dr. E. Andtulionis M. 
T. C. -“SUbdiakonų. Apeigų 
magistru buvo Kl. M. J.od- 
kaM.I.C,(

Visi pasiryžo blaivybės į- 
dėją skleisti ne tik mokinių 
tarpe, Bet ir kitur, kur tik 
galima skatinti ir pasaulie
čius prisidėti prie šios dar
buotės. • .

, . Lapkričio 1 d., Visų Šven- 
tiy dienoje, Marianapolio

. Kolegijos koplyčioje įvyko 
nepaprastos, iškilmės, priė-

s\ mirrps naujųjų Blaivininkų 
. Beripastarasias savaites ko

legijos blamninkų sekcijos 
nariai laikė vajų ir kai ku
rių darbščių narių dėka, 
prisirašė naujų. Asmenys 
padariusieji įžadus nevarto
ti per visą gyvenimą svai
ginančių gėrimų yra šie: 
Kl. P. cinikas M.I.C.,K.

. Stadalninkas, J. Praleika, 
A. Plautas, J; Vilčauškasf'. 
A.-Peslius, A. Dranginis, J.!.'

. Mikelidnis, M. Bigenis, J. |

Pranckevičius. P Venslau- WOBBESTER, MASS.
skas, J. Ukevičiūs. į ---------

Blaivininkų apeigoms va-' ’ Pilu. Blaivininkų 25 kuo- 
dovavo kun, J. Jakaitis M, pos svarbus mėnesinis susi- 

. I, C., Naujosios Anglijos rinkimas įvyks lapkričio 10 
Blaivininkų Sąjungos Dva- dieną. Šis svarbus, susirinki- 
si os'Vadas. Jam patarnavo mas prasidės tuoj aus po Šv< 
Kl. J. Baltrušaitis M. I. C,. Valandai vakare, Šv. Kazi- 
>r J. Liola, Kolegijos Blai-jmiero šalę j e. Šiame susirin- 

•. vininkų kuopos pirmininkas ■ kime gali dalyvauti ir tie, 
ir raštininkas.

JAUNIMAS ORGA
NIZUOJASI.

Malonu matyti, kad ir čia 
gimusio jaunimo tarpe ran
dasi prakilnios ir ideališkos 
dvasios asmenų... Štai praei
tos savaitės pirmadienyj, 
spalių 30 d., vietos klebo
nui paraginus, keletos idea
listų iniciatyva buvo, su
šauktas pirmas jaunimo su
sirinkimas tikslu organizuo
ti visos parapijos .jaunuo
menę ir sutverti 11 Katalikiš
ko Jaunimo Klubą.” Atsi
lankė 25 jaunuoliai-ės, ku
rie entuziastiškai apsvarstę 
organizacijos klausimo svar 
bą ir, pirmininkaujant J. 
Kavaliauskui, išrinko laiki
nąją komisiją, kuriai pave
dė sudaryti konstituciją ir 
diskusiniai parinkti klubui 
vardą. Atsilankiusieji se
kančiam susirinkimui pasi- 
žadė j o kiekvienas atsivesti 
po 1—2 naujus narius. .

Po susirinkimo, gražiai

Juozas Liala, 
. (L. K)

i kurie dar prie kuopos ne-

do lygiai prieš 80 metų, 1 
11852 metais — prancūzas 

Klaidinga . manyti, kad paryžietis GIFFARD, Jis 
grovas Cepelinas pirmas iš- tais pačiais metais pasistatė 

------ —-—— -----____ v*4 metrų ilgumo ii’ 12 met- 
į. Bus ko paklausytirjdienio vakare tą darbą jau rų storumo orlaivį ir pakilo' 

’ pradėjo. Po CambridgepOT- į orą. Orlaivis buvo vago
tą eina: Marijona Suiidu- mįs maža garine mašina ir 
kienė ir Emilija Šeškajisr galėjo sukmetis.' Orlaivis 
kienė. Marcėlė Ząveckieiiė loke, vos lu kilometrų per 
ir Eva Ajauskiene. Po Kast valandą, .bet visus ir toks 
Cambrįdge : Baltrus Miški- •greitumas jau stebino. Or
ais ’ir Mateušas Norbutas. lairis padaręs porą kilpų 

Dieve jiems padėk ir lai- virš Paryžiaus skirtoje vie* 
mink.- toje nilsileido.• Gįffard žade-

Vietinis, jo. statyti žymiai didesnį 
orlaivį.

pasišoko, padainavo ir pasi- 
valgę šdltakošės apie. 10 vai. 
išsiskii’stę linksmai. į namus1.

MOKYKLĄ.
Nors pas mus, kaipo ma

žesnėje kitų tarpe kolonijo
je, neįstengiama turėti iiūO’ bandyti. • ’ - . ■
Jatinūs katalikiškos, Seselių . Tad viri .. į L. D, S. 108 
vedamos, mokyklos, tačiau, kuopos 
savo rūšies lietuviškoji nio- i Pąrty! 
kykla gražiai gyvuoja. Rū-Į ■ 
pėsniu .IJeboM ktui^ S. J.1 .^gRUJgE Į^, 
Vembrės, gražiai atremon- 
tuota bažnytinė svetainė ir ? ■■ .
pavesta mokyklai. Čia peiik-' RAUDOS APAsTALAI. 
tadieniais 4—5 Vai. if šešta- Praeitą sekmadienį, Gerb. 
dieniais 9—12 vai. suriren- Klebonas . per visas mišias 
ka vaikučiais—14metų am-■ &ake pamokslus apie svarbą 
šiauš ir laviftaini’— lietuvių 'katalikiškos spaudos. V.aiz- 
kalbos skaityme, rašome, džiai įrodė kaip svarbus ii* 
taįelnžme, J^hivw Ųfori-,šventas yra darbas platinti 
jojė, liet, gramatikoje, sv. ----- ----- J- ”
istorijoje,, giedojime ir dai
navime. Klebonui šiame dar- . 
be padeda vargoninkas J. 
Januškevičius,, p-lės Anele. 
Jutkevičiūtė ir Ona Griga- 
liunūite. Šiemet mokykla y- 
ra skaitliugesnė, iiegu per
nai. Apsileidusių tėvų vai-į 
kuč'iams pavyzdi duoti —j 
šiais metais mokyklą lanko, . 
M. Baliukonytė, A.. Geče vi-! 
čiūtė, D. Jutkevičiūtė, P. f 
Lingaitytė, O., Melešiūtė, V. | 
Labuckiūtė, J. Baliukonis, 
A. Jutkevičiųs,. .1. Jutkevi- 
čius, E. Jatkus, J . Kąlatina, 
P. Lingaitis, A. Masaitis, V. 
Jegeleričius, P. Samulevi- 
čius, S. Ulinskas, Ą. Zįnka, 
E. Labuekis, B. Dvareckas, 
T-. Jonaitis, M.'Ambrolevi-j 
čiūtė, F. Atkočaitytė, N. 
Dvareckaitė, S. Grigaliūnai-1 
tė, G. Jegelevičiūtė, I. Joge-1, 
levičiūtė, O. Jutkevičiūtė, J. [ 

. Jutkiūtė, J. - Samule vičiūtė,! 
Š. Sedaravičiūtė, A.. Svik-Į 
liūtė, B. Anibrolev'ičius, E. Į 
Ambroleviči.us, J. Borysas, j 
K. Grigaliūnas, * J. Joėekas, .'

.. j.' Jutkeričius, -E.... Kazlaus-1 
kas, Z. Klūsetičius, J. Ma
žeika, J. Melešius, B.. Mike
lis, V. Mikelis, S. Naudžius, 
V. Naudžius, V. Ulinskas, 
T. VoIskus, M. Adomavičiū
tė, A. Bėikšiūtė,. G. Bory- 
siute, A. Delnickiūtė, V. Ge- 
cevičiūtė, P. Jutkevičiūtė,
J. - Kašėtaitė, A. Kulėsiūtė,
A. Lingaitytė. S. Mažeikiū-. 
te, .A. Minkel’iūtė, P. Mike-1 
liūtė, A. Samuleričiūtė, A.! 
Sedoravičiūtė, P, Vaivadai- [ 
(e, O. Zinkąitė, A. Jasekasj
B. . Jacekas, J. Jutkeričius,
K. Jutkęričius, V. Kašėta, 
P. Kazlauskas, A. Lingaitis.

Valio katalikybės ir lietu
vybės būsimo j i jaunuomenė!

rengiamą Wliist

MIRĖ.
Lapkričio 4 d., su 

'* pasauliu persiskyrė

bet to nebeįvykdė,: 
vįUQ'nes mirė.
Ona

Stuberaitė, apie 24 m. am
žiaus. Sirgo kelis metus šįr-

'* dies liga, Palaidota labai
gražiai su bažnytinėmis ap-

gerą spaudą. • Benedikto kapuose.
Gerbiamo 'klebono žodžiai Lapkričio 5 d., suvis 

neliko į tyrus šaukiančiais'!sirgęs mirė-.Pranciškus Mar- 
Po mišparų Maldos Apašta- cinkėrieius. Palaidotas, irgi 
lavinto draugija turėjo mč-Į gražiai su bažnytinėmis ap
gesini susirinkimą, kuriame; eigomis Šv. Benedikto ka- 
išrinko bei lįuosnoriai apsį- 1 puošė. ‘ \
ėmė Šeši nariai eiti per na-j Lai Visagalis būna galios
imus ir platinti • gerus, laik-l tingūs jųjų vėlėms. , 
| raščius ir knygas. . Antra-1 ’ A. A. R. P.

Geros Vertės — Rūbai
Moterims ir Merginons

Per 33 Metus

GERAS PASIRINKIMAS
NAUJŲ ŽIEMINIŲ ŠVARKŲ 

Apvesti su gražiais kailiniąįs.
$39.75 $49.75 $59.75

Visokiu madą ir mieros
• dėl visokią. moterų; ir merginų

no-

5

Ar. Vitli

NE VISI JUOKAI SVEI
KA!

- •Nevienas žmogus yra per 
“juokus” galą gavęs. Nese- ’ a 
iriai juokais pridėjo Mun- * 
dieno vienas banko. valdi- . • I. 
įlinkas savo sužieduotinei 
j evolverį prie krūtinės. Įyy- . 
ko šūvis ir graži jauna mer- . [ 
gaite krito negyva. ' i

Kitas toks “juokas”.:
Vienas pirklys,. Bergner 

yardu, grįžo iš vestuvių. Jo. . 
draugai nutarė jam “juoką 
iškirsti”. Netoli jo namų 
jie pasislėpė ir laukė jo 
.grįžtant. Kai pirklys varte
lius atidarė; vienas sušuko: ’ 
“Rankas aukštyn”, o kitas . 
paleido šūvį į orą. Pirklys . 
krito negyvas, neš. iš išgąs
čio sustojo jo širdis. Visi. ' ' 
turi pagalvoti, kaip patiems 
būtų, kad kas tokius “juo-.. /■ 
kus krėstų ... . ’

Ar. Vitk. /

■ Nomoo. MASS.
VYČIŲ ŠOKIAI. ■

Lapkričio 10 d., Norwood •• 
Tiuiior Iligli Scliool Audito
rijoj įvyks L. Vyčių kuopos 
šokiai. .; ■ i

Svetainė graži ir didelė ir k 
!\.*ngėjai° visus svečius, .ir 
viešnias, maloniai'priims ir 
nąvaišins. - '

priklauso. Lai ateina ir per? 
ritikrina ką blaivininkai 
veikia ir :ar naudinga pri
klaus yti prie blaivininkų or
ganizacijos? Daugelis žmo
nių sako, kad aš ir -taip ne
vartoju svaigalų, todėl ir 
nėra reikalo priklausyti. 
Labai gražu, kad nevartoja 
svaigalų. Tačiau atsižvelg
dami į tūkstančius nekalti! 
kūdikių, kurie iš priežasties 
savo girtuoklių, tėvų šian
dieną kenčia skurdą. Todėl 
pasigailėkime tų, kurie šian
dieną laukia mūsų pagelbos. 
Daugelis žmonių sako, kad 
prie blaivininkų tik tie pri
klauso, kurie buvo girtuok
liais. Gal iš-dalies ir taip. 
Bet mes žinome, kad dides
nės Blaivininkų organizaci
jos narių skaičius buvo ir 
yra, kurie nuo pat savo jau-, 
nų dienų nevartoja svaiga
lų. Vienok dirbą su. didžiau
siu pasišventimu Blaivybės 
idėjai. Yra žmonių,: kurie

tiMgSK The Vogiie Stores Ine., 20D Main St, Brockton 
Visas Taivoras turi būt

| Greitai Parduotas I
E Vaikų Siutai
■ Mietą 6 iki 15—-2-jos kelnės. O Cz AJ H

■? I VyramsI IR JAUNESNIEMS 
Į SIUTAI 

Vyrai! t
Pamatykite .
šiuos Overcoats ' 

ir Topcoats

rj a $9.90-'1 
r. I V $J3 75 

$17.50 
Pirk Dabar

99

P' A Sykes ir B G Šykes- 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
.SANBORN BLOCK 
681 Wnchin<»1n’' St 
N0RW00D MASS 
Tel N’orwood 0330 

Gyvenimo»vieta • 
32 Walnnt Avė 

Tel. Norwood 1020

Į H H a R R O I
PIANAI RADU> į

| SALDYTI^ Al Į 
i Aliejaus pečiai, Skalbiamos į 

. masino® " į 
į -30 TRUMBULL STREET Į 
| VOROESTER. MAM
Į Tel į

; Lengvos lilygoe—Be NunMrmMį

SO. WORCESTĖR, MASS

šilkiniai .. \ 
Apatiniai

NOPTH 
L1.OYC

s
Ė

darbuokime.
Širdingai kviečia 

Valdyba.

Negalima Užmiršti Bargenus 
Tail—Neužmirkir Vietos

The VOCCE STORES Ine.

/>A I Kūdikiams 
VVV I Kautai

■ - ’

5

Suknios
Visos. eina 
Kainos nuo

g
s
= >
i

E •• Moterims parsiduoda . $1 jC! |
Gražūs Kailiais toats $29.95 to $35.00 I

Apvesti Miera 14 to "44 ...

Sport Coats “ $12 95
Suknios
Vilnonės, Sport, • •. 
šilks, Travel Tweedš

Miera 14 iki 50. $2-95 $3-95Tfai Mięra 14 iki 50. v .

Į LIETUVĄ
RegunariSld Rplanklmdt 

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

Į r*u Katodų švenčių ‘ 
| ’ • Išplaukimai. . ;
i "VnitiHl Statos" Lapkričio 25 

’Tmlerik V IIP OruodŽlo 9 !

k

■ ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ ekskursija 
J LIETUVĄ

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO POPULIARIAIS 
LLOYD EKSPRESINIAIS GARLAIVIAIS

Greičiausia
Kelione [ v. 

Senąją. Tėvyne .

SPECIALIAI BREMEN 
TRAUKINIAI ....

GRUODŽIO 7 D.
. Stovintišalimais , ..

garlaivio Bremer- f*| A •
havene. užtikrina F 1M< V ;
lakui patogią ke'- • /
Hėnę j LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijų klauskite pas vietini us agentus arba

WHIST PARTYŪ
: L. D. S. 108 kuopa lap- 
k.tičio 14 d., 7:30 vai, vaka-

i < .. , ; re, bažnytinėje salėje,. 15sako, kad Blaivininku vra( rr. o. v , v x *p‘ 'Highfield Road, rengia di- visai maža dalis, tas tiesa. , x , r v-*m T-l T T T>1 • T- -T deh kortų losimo balių. Vi- Todel, kad Blaivybes idea-, , , • ■ x. ’ . . ‘ ^ . • ksas pelnas skiriamas Ausroslas vra nevisięms prieina- Tr t . -i ■ r- .. ... J . <v X artu parapijos naudai. į-mas, nes jis reikalauja-is- ; -'_ . .v 4* • m- ■ zanga tik 35 centai. .. ..tvermes ir pasisventimo. To-. .
dėl brolau ir šesiio, šian-j L. I). S. 7108 kuopa yra-la- 

■ diena tave Blaivybės idėjų į bai* darbšti ir įjcali. Ji kas 
Šaukia į .pagelbą. Stokime į| mėtai, tarp kitu darbo pro-, 
blaivįninkų. eiles ir pasi- gramus punktų neužniiršta 

nei .s.ąvo parūpi j < >s sunkių 
reikalų, su didžiausiais:pa- 
siryžimais. visą ėnęrgijos

ISpltuikiniij surašą,. 1,931 metama, 
kuinas ir. kitas šutei’

kin ašent?ų -arba ofisas

SCAND1NAVIAN- 
AMER1CAN LINE

24S AVRšhtŪKton- Screėt, noaton

Mott.SU


Penktadienis, Lapkričio 10, 1933 DARBININKAS

rockton-Montello Žinios
Gerb. Skaitytoj ii Dėmesiui

Šiame puslapyj telpa Brockto- skelbimai. .Daugiau tos kolonijos 
.no—Montello žinutės ir tos ko J skelbimų telpa 5 pusi. ■ ... 
Jonijos profesionalų ir biznierių

W. G» MdGUNGHEY
GRABORIUS

Per 30 mėtų tame bizny); 

Patarnavimas dieną ir 

naktį.

446 Main Street,

Brockton,. Mass.

[ ■.Tel. -149. ’ • ‘ ‘

į Jeanette Johnson’s
i • ‘ Netv Street Floor . * ' 

BEAUTY SALON

Į Specialistai.

ĮPėrmanent Hair .Waving ir vi-
Į. ' šokioj grožės srity,t .:

į 59 Legion Parkway, Brockton

§

. Skelbimus surinko vienas mū- . 
sų Įgaliotinis broektonietis. Dar 
ne visi. Kita savaitę ines tikimės 
iš tos kolonijos daugiau skelbi- 
mų. Ir gausime, nes Brocktono 

į biznieriai žino, kad - skelbtis apsi-
moka, Mūšų darbuotojas taip pat 
.tebėra gyvas.

Gerb. skaitytojų ir- prietelių 
nuoširdžiai prašome, remti tuos 

'profesionalus ir biznierius, kurie 
’ skelbiasi ‘ ‘Darbininke? ’ Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbiniu- 
kė. * ’ Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

MOmLO, MASS.-
Pereitu Sekniadienį. jauni

mas t Marijos vaikeliu de
jos, Sodaliečių, sportniinkai 
ir kiti buvo susirinkę tarti 
atsisveikinimo žodi jaunam 
kliu. j. Skalandžiui, kuris 

1 čia su jaunimu gražiai dar- 
, buvusi.

EI

AR ESI SIUVĖJA?
i ’ Ar žinai, kad mūsų skirtingomis Sport Vilnonio Audeklo 
i “Mill End” Kainomis galėsite geriau, pasidaryti drabužius, 
Į gražiai ir nebrangiai
į Mes tiirime visą eilę tinkamij išskiriamų aukštos vertės. ■

VILNOS MEKSTINIŲ, RABBIT H AIR
Į : DRABUŽIUS IR JERSEY

į Taipgi ir kelis lyšnus galiukus dėl švarkų . ..
I . : ‘ ir snoiv Cloth audeklo.

. Mes Parduodame šiuos Vilnonius Pigiau 
negu Wholesale Kainos.

BARBOUR MILLS
(Audeklų. Skyrius Baibour Weltuig Co.)

932 No; Montello St., prie Albinų, . Montello. Mass 
Išdirbėjai Išskiriamų Mokslinių. .'

u I
fS.

■ -

KIMI

JŪSŲ DARBAS

REIKALAUJA

< . GERŲ.

akių: _50c
Šiais laikais turi būti ganai veiklus palaikyti savo darbą. 

Su suvargusiomis. ir įtemptomis akimis nustoji daug brangaus 
laiko. Duok akis išegzaminuoti savo ekspertui akių>daktarui, 
kuris pririnks tinkamus akinius , jūsų akims ir veidui.
Dr. ‘J. J, Zabarauskasj Registruoto Optometristo. Vadovybėje

Atidarą visą dieną, šeštadieny iki 9. vai, vakare.

Opea
a

Charge
Account

Your 
<iredit

Is 
Goed

. GLASSES O N CREDI T
Lapkričio 7 d. įvyko L. D.

S. 2 kp. susirinkimas.

Lapkričio 8 d., 7:15 vai. 
vakar e į vyko Sodaliečių pa
maldos ir susirinkimas. So- 
dali.etes susilaukė naujo 
dvasios vado kun.. J. Pet
rausko.

SUSIORGANIZAVO
BERNIUKŲ CHORAS.
Lapkričio 6 d., Šv. Roko 

[ parapijos varg. art. P. Pet
raitis .suorganizavo berniu
ku chorą. Geru pasekmių.

Art. Petraitis mūsų para
pijoje labai energingai dar
buojasi. ..y’'

Šiomis dienomis Broekto- 
no Junior High Schodl pa
skelbė savo mokinius, kurie 
gavo pažymėjimus “A’s” ir 
“B’s”, tarp kurių'iš pavara 

Idžių randame ir šiuos lietu
vius: F. Kalpokaitė, O. Bal-

Kad aš išmokau taupyti pi- ■ A
nigus pirkdamas kurą! Ne /V. •
tai kainą r—bet reiškia kiek *
šilumos gauni už savo pinigus, D. & H. Anthracite man 
mažiausia lėšuoja, nes jie prirengti geriau — Cone — 
CĮcaned —'neturi jokių purvų, ir yra kastas, sutaisytas, :■ 

r pargabentas ir pristatytas- Amerikos darbininko. AŠ lai
kausi prie D. & H.’’ . / ■

D & H CONE - CLEANED 
® anthracite

LAWS0N COAL &lGRAIMIC04i
Tel, Brockton 6445, . .

YĄrDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., BROCKTON.

‘ r h ,

TcLlM5. V»M 
Service

Jaunų Vyru
SIUTAI ......,. $18,50 iki $35

Viršutini ŠVARKAI $18.50 iki $35

PLOŠČIAI;. $18.50 iki $45

Dėl

Gražus Drabužiai

bėrytė, A. Miškinis, E. Ba- 
riceviėiūtė, S. Satkauskaitė, 
A. Stankaitė, S. Lukaitė, 
Botojo skyriaus;

V. Krušas, K. Vaičiūnai
tė, A. Kundrotas, E. Ka- 
mandulytė, A. Mikėnaitė, F. 
Mockiūtė, H. Sidaiytė, P. 
Vaičiūnaitė, J. Uždavinis.

GAISRAS LIETUVIO
'• NAMUOSE.'-

_ Lapkričio 2’ d< pp.. Jezu- 
kevičių. namuose, 28 Arthur 
St., įvyko virtuvėje gaisras. 
Užsidegė nuo pečiaus po
pieriai ir malkos. P-nia Je- 
zųkęvičięnė: buvo išėjus į 
krautuvę. Sugrįžus ,rado 
gaisrą. Vyrai 'nuo Ames ir 
Intervale gatvių užgirdę 
šauksmą: gaisras, gaisras, 
pašaukę gaisrininkus. Gaiš-. 

! ras didelių nuostolių įiepą- 
’. darė. ‘

Lenkai Apie Lietu
vių Muziką

Šiomis dienomis - Varžų-1 
vos radiofonas, o podraug i
ir kitos lenkų radio stotys, * 
tume skaičiuje ir Vilniaus Į 
perdavė lietuviškos muzikos 
koncertą. Prieš prasidedant 
koncertui, buvo paskaitai 
apie lietuvišką muziką. Šią 
paskaitą parųdšė šiais me
tais keletą mėnesių Lietuvoj I 
viešėjęs lenkų žurnalistas-^— Į 
rašytojas dr. Mergei.

Reikia pasakyti, kad pa-l 
skaitai apie lietuvių muziką 
bųVo gana objektinga* Au
torius Įiažymejo, kad lietu
vių spauda šiemet minėjo 
uAušros” 50 metų sukaktu- | 
vėsą Lietuvių muzika yra | 
dar jaunesnėr negu. lietuvių!| 
spauda. Pirmieji lietuvių j 
muzikos pionieriai buvo;) į 
luetuvos Himno autorius I 
dr. V. Kudirka, dr. Vydū- f 
nas, vyskupas Baranauš- Į 
ras, nors jie iš profesijų ir j 
nebuvo muzikais. Bažnyti- į 
nes muzikos srity daug pa- | 
sidarbavęs prof. J. Nauja- ! 
is, miręs Petrapily Sasnau- I 
įkas ir kun. Brazys.|

Prieš kariniais laikais | 
centralinė lietuviškos muzi- |EI",____________________________________________
kos figūra buvęs kompozito Į gjlllll(ll(ll(lllllll,„,„,,1,1,,,i,,,,,,,,,,,,,į,į,

TYPEWR1TERIAI
Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms |

$15.00
ir aukščiau

Sąlygos labai žemos.:

Tik $1.00" kas savaite

11 59 Main Street, ’ ' — ~ ■ Brockton, Mass. |

I The Blue Fleet i
r * * ■ . . «

GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

Ąliej us - Anglia i-Koks ai
Brockton Ice & Coal Co.

6 CENTER STREET, Tel. 189—-1151

S

Strėikieris Antanas Miš
kinis, kuris buvo areštuotas 
prie Douglas Shoe kompa
nijos diktavęs ir kaltina
mas už metimą akmenį į 
gatvėkarį, kuriuo važiavo 
streiklaužiai, distrikto teis
me liko išteisintas, nes poli
cija neįrodė; kad jis tą būtų 
padaręs.

Vadinasi, darbininkas ir 
teisme laimėjo. .

riūs Stasys Šimkus. Jis Į 
pats harmonizavo lietuvia
ms liaudies dainas, pats di
rigavo chorus ir tt.

K. "Čiurlionis — genialus 
menininkas kūrė taip pat 
muz'ikalinius kūrinius. Jis 
jau daugiau pasidavė Vaka
rų Europos įtakai, ir jo kū
riniai pasižymi aukštu ori
ginalumu.

Toliau autorius pažymi, 
kad po karo lietuviškoji mu
zika atsipalaidojusi nuo len
kti ir rusų įtakos, nukrypo' 
daugiau į vakarus ir pradė
jo ieškoti lietuviškajai mu
žikai nau jų kelių. Prelegen
tas išvardino jaunuosius lie
tuviškosios muzikos pionie
rius, paminėdamas visus 
svarbesniuosius kompozito
rius: Juozą Gruodį,- J. Tal- 
lat-Kelpšą, V. Žadeiką, Ba
lį Dvarioną, VI. jakubėną, 
J. Kačinską ir kitus.

Gaila, kad ši paskaita bu
vo labai negausiai iliustruo
ta lietuviškosios muzikos 
kuriniais. Varšuvos, radio
fono koncertas išpildė tik 
du J. Gruodžio kūrinius: 
“Rudeni” ir “Katarinką.” 
Numatytų lietuvių daini
ninkų patefono plokštelių 
muzika nebuvo perduota.

Profesionalai, biznieriai, prmnonlp 
tai, kurie skelbiasi “Darbininke." 
rai verti skaitytojų paramos.

,VI<I ęarMnkftfia “Darblnink*"

f
1 ■

Visokių išdirbysčių typewriteriai ir rokavimo mašinėlės— 
parsiduoda—išsinomuoja—taisoma—žemiausia kaina,

Kibinai dėl'visokių ofisui mašinėlių 50c. ir 75c. kiekviena.

JOHN H. WYATT
• Typewriter Centras ‘ .

28 HIGH ST., Tel. 1928, BROCKTON, MASS.

Vestuvėms Fotografijos
Prašome atsilankyti į mūsų Studiją, ir apžiūrėti fotografijų Į 

pavyzdžius. Gal jų tarpe rasite ir savo artimus draugus. į

STEWART STUDIOS

REIKALINGA
Tarnaitė klebonijoje; Atsi
šaukite laiškais šiuo adresu : 
“DARBININKAS,” No. 5 
366 W. Broadivay, So. Bos
ton, Mass.

UJEWBiiii*n
- Perku Lietuvos Bonus.. 
Prįiniu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus.

. Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją
doleriais. įgaliojimus ir ki
tus dokumentus tvirtinu, 
nes esu Viešas Notaras.Lai- 

į kome vyrams ir moterims 
i tvirtus ir plačius čeverykus 
(shoes). Jaunimui gražiau
sių š i 1 k i n i ų marškinių. 

! Krautuvė didelė ir pilna yi- 
h šokio tayoro.. Beje, mūšų 

krautuvė atdara ir vakarais 
L iki 9 valandai. Malonėkite 

mus nepainirŠii. .
PETRAS BARTKEVIČIUS

678 No.Main St.,. Montello, Maso..

SKRYBĖLĖS 
Skirtingoms Moterims 

• ' • . $5.00 • • ■
i Visokios Mados Skrybėlės 

dėl jaunų ir senesnių 
$1.98 — $2.98

Khox Skrybėlės—Vėliausios Mados 
“Rncer” Fifth Avė. “Vagabond”.

$7.50

A. E. BRADY CO., 

24W.ElmSt, 

Brockton, Mmb.
, “Apsimoka toliau paeiti“

68 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

ŠVARKAI

c

!

I

i 
j

MARGAI JUODO AUDEKLO

Kurie yra Madoje ir gerai nešiojasi
KAIP TIK ŠVARKAI DfiL SPORTWEAR 

IR TAIPGI MADOJE.

Kiti Švarkai nuo $12.95 iki $95.00
PO R TĖ R ’ S

227—229 Main Street, , Brockton, Mass.
= Prie. People^ Snvings Bank •« ..«*
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Rytinių Valstybių Žinios
Thompson, Conn.

STUDENTŲ KUOPOS, 
PLENUMO SUS1RIN-

muš būdus, padėti misi jo- tiek daug gero padarytų vi- 
riėriamš. Ši sekciją vadinsis suomenei, kaip, kad yra pa- 
Misijonerių sekcija* Po Jddaręs a. a. kun. F. Kudir- 

——■ Kuprevičiaus kalbos pienu-ka.
seimas kuogeriausiai pasi-‘mo sekcija vienbalsiai nuta- Šiuomi ir baigėsi Študen- 
sektų. Išrinktos Įvairios ko- re šią naują sekciją įkurti;. tų kuopos plenumo susirin- 
mi^ijos, kurių svarbiausia iNau joji sekcija laikvs savo 'kimūs.

HARTFORD, CONN.

midijos, kurių svarbiausiai 
yra svečių priėmimo komisi
ja, susidedanti iš Juliaus 
Stankaus ir Jono Mikelio- 
nio. Toliau buvo išrinkti 
šiam seimui atstovai, kurie 
atstovaus kolegiją — V. Sa
bas, J. Baltrušaitis ir S.

Naujoji sekcija laikys savo t 
susirinkimus kiekvĮmę ant- FUTBOLININKŲ ANT- 
rį mėnesio sekmadienį. ' . KASIS RATELIS LAI-

Išreikšta linkėjimai, šiai MeJO.
naujai įkurtai sekcijai ir Sekmadienį, lapkričio 5d.
padėkos žodžiai jos sumapy- Poieg-įjos antrasis futboli- 5 
tojui Juozui Kuprevitdui. 4^^ ratelis buvo nuvykęs įft

Toliau, sekė kuopos vardo AYebster, Masš. lošti su vie > * 
svarstpnas. Kadangi . per nu iš Websterio ratelių. Lo- 
pereitą susirinkimą buvo Šimas buvo pilnas gyvumo.

r daug žmonių, 
kurie visuomet, pašitaikius

, ■ . šeštadienį, lapkričio 4 d.,
• įvyko kolegijos A. L, K,

Studentų kuopos ’ susirinki* 
mas. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas Vincas Sabas, 
pakviesdamas kųn. Dr, Bis- 
kį sukalbėtų maldą. Po mal-

4 dos pirmininkas įteikė susi-1 Vaičaitis. Pakviestas kun.. 
rinkimui dienotvarkę, kuri (Dr, B'iskis duoti paskaitą.

Toliau buvo svarstoma a- nutarta, kad plenumo vai- Prisirinko

RASIS RATELIS LAI- 
. MeJO.

A. a. Ona Raskąuskieiie 
palaidotą iš Šv. Trejybes 
bažnyčios Mt. St. Benedict 
kapuose. '. ‘ .

Gedulingas, šv. mišias lai? 
kė kun. Ed. Gradockis;

•Karstnėšiais buvo f , 
Gedutis, Y. Zigmontas, A.

J.

su pataisomis buvo priimta:
a) VaTŪosąukis, h)Proto- naujos Sekei jos.’dy'ba galutinai išrinktų var? kurie visuomet, pašitaikius

- knl^ste^^^ ’ kolegijosT? studentu dą, tad susirinkimas ilgai progaiTseka kolegijos rate-
neturėjo svarstyti. • Vaidyba Ij. Lošimas- pasibaigė kole- 
išrinko šiokį vardą kolega- gijos ratelio naudai 20 prieš 
jos studentų kuopai: “Fe- 0; . .
likso Kudirkos kuopa. ” .. ' . Penktadienį, lapkr. .10 d.

A. a. kun. F. Kudirka,•* kolegijos’ pirmasis ratelis 
buvūsis Marijonų Provinci- loš su Worcėster Trade ra- 

j jolaš,, daug yra pasidarba- teliu. Worcestėr Trade rate-
. ■ ____ ____ _ .-r. .12 ........i.-.-,,r,';.-.1

' ū^i08 Anglijos Rėmėjų,|,UOpa yra su«kįrstyta į šias 
Seimas, d) Naujos sekcijos į s^iccyas. Visuomenes, Spau- 

steigimas, e) kuopai vardo . fĮ0S^ įr Blaivininku,
išrinkimas., f) Sumanymai. Apįe>Įkūrinl^. bei priežastį 

įkūrimo naujos sekcijos kal- 
Perskaičius pereito susi- bėjo šios naujos sekcijos į-, 

rinkimo protokolą, buvo pri- kūrėjas Juozas Kuprevi-| 
čius. Šios naujos sekcijos 
tikslas yra, kaip numatoma, 
pirma, melstis už sielas 
skaistykloje; antra, melstis 
už misijonievius, kurie dir
ba svetimose šalyse, kad jų 
Idlnus darbas kuosekmin- 

• ginusia sektųsi ir vartoti 
visokius studentams prieina

į Įvyko Valdybos rinkimai. 
Sekantieji buvo išrinkti į 
valdybą: .

Juozas Budelis, pirminin
kas; Juozas Biežy&, vice
pirmininkas; Jonas Jasai
tis, iždininkas; V. Matelis, 

• i.raštininkas.
* Susirinkusieji nutarė pa- 
rašyti pagarbos sveikinimus 

į p;-V. Nagornauskui, vieti
niam lietimų rašytojui ir 
dramaturgui.

Sekantis susirinkimas bus 
šaukiamas sausio 7 d., 1934 
m. ’ ■ -

ŠYVOS KUMELĖS 
VAKARAS.

Didžiai susidomėję nepa
prastais svečiais, BaĮtimo- 
rės visuomenė būriais atvy
ko į parapijos-salę pereitą 
sekmadienį. Svetaine prisi- 
pildė, nežiūrint labai prasto 
oro, lietaus. Ir šyvoji kume
lė juos neapvylė, Su savo 
trimis palydovais, Šakočiu, 
Šęporaičiu ir Ra ei n s k i u 
juokino ir domino visą va
karu.

SVARBŪS PRANE
ŠIMAS.

L. D, S. 6 kuopos susirin
kimas įvyks, lapkričio 12 d.

. Visi nariai -kviečiami atsi-
;)ąnl<yti.

Praeitas Seimas išrinko Boksinas, K, Valakas, 
t ' komisiją, kad kuopoms pa- Gąisoiras, M. Slanulis, 

gamintų paskaitų. Jau vi e-, 
bį paskaitą gavome ir skaį- 

s kirsime šiame susirinkime. : 
' \ . .. . i : NEWARK, N. J.

.. Pageidaujama, kad > jj d. S. H kp. ineneslnis susi
mi riai gausiai ateitų į susirin- dūkimas įvyks penktadienį, 

kimų.ir išklausytų, turinin- lapkr. 10 d., 8 vai, v., šv. Jurgio 
gos paskaitos.. . . • 'dr-jos syet., 180 New York-Avė.,

: XLK.->1.. Z1-. »/. x -
y . ’soini atsilankyti.

Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą, ar keliolika dolerią* 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamu darbą.

'“DARBININKAS” 
366 West ?Broadway, * 

. So. Boston, Mass. .

Girtnoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

bei įnešimai.

imtas. . Šios sekcijos rasti-. 
. ninkas yra Antanas Miciū- 

nas. , . ...
Toliau sekę svarstymas a-' 

pie Marijonų Naujos' Angli
jos- seimą, kuris įvyksta ko
legijos rūmuose lapkričio 26 
d. Įvairios nuomonės bei pa
tarimai buvo duoti, kad šis

v’ęš jaunuomenei. Jo di- 
džiausis nuopelnas yra, kad 
jam būnant Marijonų Pro
vincijolu, buvo nupiikta 
Matianapolio kolegija. Visi 
patenkinti ir džiaugiasi pa
sirinktu vardu.

Linkėjimai,- kad šioji 
“Felikso Kudirkos kuopa”

anihitų paskaitų. Jau vie-.

AtriiOL,MASS.

LDS 4 kp. mėnesinis susirinki
mas- įvyks lapkr. 12 d., tuoj po 
mižparų. šv Pranciškoną pavapi- 

T tT. . .. . jos salėj Kviečiami visi nariai at
ffftšt. zt; J.-P;- VB1 -“““I^-sirankyrt >r užsimokėti iMneSfcr—

mokestis, Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios Organizacijos.

Šv. Cecilijos choro opere
tę, vadovaujant varg. ,V. 
Burduliui. sužavėjo puhll

* • ffiu

V' ■

BOFROS APYSKAITOS
daviniai:

. Ketvirtadienį,. ’ lapkričio 
9 d., įvyko masinis Bofros 
Šėrininkų posėdis. Šis susi- 
rinkimas buvo sušauktas 
Veikiančio s i o s Komiši j os 
pranešti - visiems šėrinįn- 
kams trijų meiiėsių Bofros.

• tardymo davinius.

tikrųjų Bofros padėjimą 
k'iėk kitokį.. • Pranešta, jog- 
ši ais laikais įkainuota nuo- 
savybė privedė Bendrovę 
.prie daugiau kaip $200,000 
nuostolių,

■ Tačiau, komisijai, rodos, 
jog tas nuostolis, galima 
.priskaityti prie depresijos 
į laikų turto susmukimą. Ko-. 

Per tą susirinkimą paaiš-Une tolimesni žingsniui bus 
kūjo visiems, kad pirmykš-1 daromi priklauso nuo šeri- 
Čios Direkcijos metinę apy-j rlinkų nusistatymo.

FEDERACIJOS METI-
.Šio, kiek klausytojai galėjo 
suprasti, miesto Teismų pa
skirtas Knygų Peržiūrėto
jas ir Įkainuoto jas, rado iš

NIAI RINKIMAI.
•Vietine Federacijos kuo

pa laike savo pirmą susirin
kimą po vasaros atostogų.

i Mūsų įmonė padirbą visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokiištijos reik-
| menus. Ras mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrimų žva- .
| . kių, aukojamųjų lempelių ir žvakelių. smilkalo bei smilkymo anglių. Gėr- 
| biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prisiunČiame pilną 
| • mūsų dirbinių katalogą. , į -

f •

■ b-

A. Gross Candįe Co. Ine.
ŽVAKIŲ DIRBSIĄ! NUO 1837 METŲ

Baltįinore, Md. • ..
NEW YORK’E ATSTOVAS: CHANIN BLOG.

. . ’ . . : * • ,t ■ ’ ••**... ’’■**»•». s
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lis yra vienas iš geriausių 
AVorcestoryje, bet ar tik ko- 
legistai jo nenuveiks ?

KREPŠIASVAIDŽIO 
TOURNAMENTAS.

Per paskutinį sporto/sek
cijos susirinkimą buvo nu
tarta surengti krepšiasvai- 
džio (basketball) tourna- 
mentą, .. Šis nutarimas jau 
vykdomas/ Sudaryti tėteliai 
ir nęužilgi Šis kolegijos tour 
namentas prasidės.

Kolegija* dabar turi tik 
lauke padaryti krepšiasvai- 
džiui vietą. Bet neužilgo, 
susilaukus paramos, kolegi
jos vyriausybė tikisi įrengti 
1 1 gimnasiųm, ’ kurioj e ir 
bus įrengta tinkama krep- 
Šiasvaidžiųi lošti vįeta.

Paskutiniųjų dviejų ratė: 
Jių lošikų vardai, kurie loš 
UŽ Čiampionatą, bus paskel
bti “Darbininke.' ’

Antanas Mažufcna.
(L. K.)

Valdyba.

i N0RW00D, MASS.
Į L. D. S. .3-čios kuopos svarbus į s’ofi 
[ Husirinkimatf įvyks lapkričio 12d„ ! / 
šv, Jurgio parap. svetainėje tuoj! ■ 
po sumos. Visi nariai yra pra
šomi pribūti į susirinkmą, nes 
daug yra svarbių reikalų.

• Valdyba. 

čambrFdge, MASS.
. LDS. 8 kuopos mėnesinis .susi-į.. 

•• į ’
rinkimas įvyks sekmadienį/ 
lapkr. .12 d., tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius.

Kviečio Valdyta

DĖTROIT, MICH

LDS. 72 kp. susirinkimas Įvyks 
sekmadienį lapkr, 12 d., tuoj po 
parr...,.<It}, šv. Jurgio parapijos mo-

■ kyklojo., ’ Visi kuopos naršai, yra 
.kviečianti atsilankyti į šį tnisirin
,kimiĮ. ,

Iš tiesų,. Baltimorėje to
kių juokdarių dar neesame 
girdėję lietuvių tarpe. Ir jų 
muzikalu galia prilygo juo
kavimui: armonikos muzi
ka, -dainos ir stebėtinai gra
žiu švilpimu tie trys anglia
kasiai išpildė tikrai profe- 
sijonališką pramogą. Atsi
lankę visi buvo patenkinti.
KNYGYNAS ŠV. ĄŽUO

LE. •.
Pereitą Sekmadienį,. Lie

tuvių Svetainėje, tautinis 
knygynas minėjo savo 25-ių 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Po pietų buvo suruošta pra- 
kalbos, kuriose dalyvavo 
Nadas Rastenis, Atstovybės 
-Sekretorius Bagdonas, ir 
kiti kalbėtojai.

. Vakare įvyko vietos dra
maturgo ir literato, V?Na- 
gornausko Specialiai para
šyta veikalo “Knygynas Šv. 
Ąžuole” vaidinimas. .Tame 
dalyvavo p. Rasteniai, Sko- 
rka, ir kiti dramos ratelio 
nariai. '. '

Svarbesnes roles ♦ vaidino 
šie: Ed. Monriūnas, A. Ši- 

! manskienė, O. Bucevičiūte, 
.0. Sakadolskytė^A. Vaitie
kūnaitė,. J. Goberis, M. Kri- 
pas, S. Zavesk'is:Visi kuo- 
geriausiai atl i k o. Garbė 
chorui ir jo vadui. P<^ vaidi
nimo buvo šokiai. Žmonių 
buvo daug.

KORTU VAKARAS
Parapijos naudai i vyko 

pas p. K. Tamošiūnus. Do
vaną laimėj o:'A, Stankevi
čius. Šis vakaras įvyko 'Mo
terų Sąjungos 17 kuopos i 
iniciatyva..

VYČIU VEIKIMAS
. Svarbu, kad visi šiame «usi .Hvykš lapkr. 14 dieną, parapijos

V lemus ir 1S apylinkes jau- rjn]ęiine dalyvautu ir ližshnoketį j svetainėje, 6 Davis Avė. Visi • 
nimas linksmai praleido lai-: (]uo].(pK Parodykime gražų pavy? j nariai kviečiami atsilankyti.
ką.. Vyčių parengimuose vi-'di kitiems ’ Valdyba
suomet yra malonu daly-!/— 
vauti. Kadangi buvo “Hal- 
loweėn Night,” tai buvo ir 
visaip pasirėdžiusių.

• Špiiryis..

aure.
Šiomis dienomis mirė K J 

Maziliaųs k i e n ė. gyv. .51 i 
Sunirę St., Palaidota iš Šv’.i 
Trejybės lietuvių bažnyčios 
Mt. Št. Benedict kapuose.

Gedulingas misiąs atlaike. 
klėb. kun. J. Ambotas..

Karstneš.iais buvo: V. La-! 
beskis, J. D'imalakas, I. Ra- 
moskus, S. Jankus, J. Ma- 
rnon, D. Lukas.

Valdyba

HARTFORD, CONN.

UIS. 6 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 12d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 

i ra svarbių reikalų dėl kuopos nau 
j dos.

™ ! Taipgi malonėkite užsimokėti ku-Kuopos rašt. Z. Gudelis; .■ » .... _. . _ , ,F , rjų v ra užsilikę mėnesinės duok-
■ ‘ ♦’Ss. LDS.6kp.raft.

PROVIDENCE, R. I. Y ___
j LDS 11 kp mėnesinis susirinki 1 hARRISON-KEARNEY, N. J., 
mas įvyks sekmadienį, lapkr. 12.

i tuoj po sumos, bažnytinėj svrtai IJ- H 15 kuopos susirinkimas

Antanas Naudžius, gyv. 
Greenfield St., Windsor, 
Conn. mirė Hartfordo mies
to ligoninėje, .jis buvo 46 
metų amžiaus.

Vald.

DAYTON, OHIO
LDS.. 60 kp. susirinkimas Įvyki* 

sekmadieni, lapkr. 12 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno 

Žygį Atminti
• Vienoje jaisėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,” 

kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais ir gražus lakūnų ir “Lituanicos” vaiz- t 

-das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai.” — Stasio Šim
kaus, kuria įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena S a- 
dauskaitė, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 
laidotuvių Kaune paveikslas.

Plokštelė atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali- . 
ma groti bile phonografu. . . ' "

Kaina 75 centai.
Užsisakyldte tuojau

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
’ 461366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonas; Plaza 1350.

IJONJS 6REBLIAUGKAS
Graboriui ir Balsam uoto jai 

! 423 S. PACA STREET,
• MtTIMOEE, MD. . ‘

£

Rudens Naujienos
Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonkias, valgomo

jo kambario, priimamojo kambario,. virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiai, dujiniai šildytuvai, Angliniai pas mus randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. Tiltuiksgiving Dienai, v algomieji stalai ir baldak

' • ' SVARBU!
Po keletą savaičių visokios kailius žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi-.' 

me anksčiau, prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
. vėliau netektų apgailėsiant i. Jeigu norėtumėte užsakyti, kokį "nors, baldąvpa’ 

\ desimė į šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti ... •
- ' • f ‘ Kiekvienam perkantį teikiame gražią dovanu. . y . .

SHEVITZ FURNiTURE CO.
5 728-30-52 WASHINGTON BLVD. Plasa 3925. - ' BALTIMORE, MD. s
j, ’ • .>■ « ‘ .
. .. . •. • i / . u- A • . • ■ • ’ . v ’ ‘
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penktadienis, Lapkričio 10, 1933 D AR B IK-INKAS

BROOKLYN, N.Y
Iš APREIŠKIMO PARAP.

kyklos . berniuką choras. 
Giedojo gerai. Galima tikė
tis ateityje gausaus ir gero 
choro. •

VERTI PARĖMIMO i

BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį, lapkričio 12 
d., parapijos salėje bus ga
lima^ pamatyti, garsiakal
bius paveikslui “Kryžiaus 
Ženklas/*’ Šis paveikslas bu
vo rodomas Nevv Yorko di; 
džiausiuose teatruose. Sako
ma, begalo įspūdingas, nu
šviečiantis krikšČion y be s 
augimą,. krikščionių perse
kiojimą ir Bažnyčios perga
lę. ■ •

.} Todėl vertą visiems pa
matyti.

. _ “Ve Tenoras.’*

Įspūdžiai iš Visit Šventų ir
v Vėlinės Pamaldų.
Šioje parapijoje. Visų 

šventų ir Vėlinės diena pra
ėjo iškilmingai, prisilaikant 
liturgijos, kuri yra patvir-

Jįntą paties Šv. Tėvo.
ŠV;. Tėvas paskelbdamas. 

Krįstaus Karaliaus šventę 
yra pareiškęs, kad žmones 
galima daugiau išmokslinti 
apie katalikų tikėjimą per į 
apeigas gražiai išpildytas 
negu per iškalbingiausius, 
pamokslus. Taipgi yra žino
ma, kad labai daug žmonių

.. atsivertė prie Katalikų Baž
nyčios būdami sužavėti Jos 
gražiomis apeigomis. .

Visų Šventų dienos, vaka
re po iškilmingų mišparų

—r^tiasidejev -gedulingi mišpa- 
i*ai, kurie išpildyti Gregori-

. ■ jonišku giedojimu.
. Giedojimas, karstas ap
šviestas žvakėmis ir lempu
tėmis jaudino visus.

' Kun. J. Lencevičius pa
sakė turiningą pamokslą ą-

. piė vėles skaistykloje. '
' Po to nyko iškilminga' 
procesija. Choras giedojo 

’ “Diena rūsti,” kurios me- 
. liudija labai įspūdinga. Vie

nas kompozitorius yra pą- 
.. reiškęs, kad j'is verčiau bū-

• tų parašęs muziką tai gies- 
. mei, negu šimtus kitų gar
siausių pasauly kurinių. 
Procesijai baigiantis choras 
giedojo “Libera,” “Viešpa?

. ties- Angelas ” ir 4 ‘ Amžina
atilsį.”

Vėlinių dienoje, 7 vai. ry
te prasidėjo iškilmingos pa
maldos bažnyčioje.

Sugietota egzekvijos, tri- 
. jų nokturlią irgi Gregorijo
niškai. .

‘ Prie šoninių altorių buvo ______
atlaikyta po trejas šv. mi-p •: "
šias, o prie didžiojo dvejos. Lapkričio 12 d., 5 vai. po 
Po to atlaikyta iškilmingos pietų-įvyksta Moterų Sąjįui- 
šv. mišios su .asista prie di- 
tižiojo altoriaus. . - __ _

Vėlių Diėiioje kiekvienas, susįrįnkimas'įvyks Šv. Jur 
kunigas gali laikyti po tre- - “
jas šv. mišias. Toki leidimą 
yra. davės Šv. Tėvas Pasau
linio Karo metu norėdamas 
šv. mišių auka dvasiniai su
šelpti žuvusius karėje. Tą 

.. dieną kunigas tepriima tik 
už vienas mišias auką, o 
antros mišios laikomos Šv. 
Tėvo intencijai, trečios už 
tisas vėles skaistykloje.

. Per mišias giedojo para
pijos mokyklos mergaičių 
choras, kuris labai gerai su- 

. giedojo, ypač gedulingas
n ilsia s ir “ Libera.' ’

Vėlinių vakare atkalbėtas
• rožančius ir kitos maldos už

• smirusius. Tą vakarą pirmą
kartą pasirodė naujas mo

C.BROOKLYN. N. Y
Simonas JąkupČionis (234 

Front st.) pasidavė operaci
jai Brooklyn’o ligoninėje. 
Ligonis turi didelę šeimyną. 
Visi vaikai labai gražiai 
auklėjami. Jo duktė, Stefa
nija yra “Darb’ininl<o” ko
respondentė, pasirašo i ‘ Vai
nikas.’1 Gerbiamam Simo
nui Jakupčionini linkime 
greitai pasveikti ir grįžti 
prie savo gražios šeimynos.:

,. Vargas.
STUDENTAI VEIKIA
Po atostogų studentai 

smarkiai imasi darbo. Susi
organizavo Dramos Sekcija. 
Literatūros mėgėjai taipgi 
žada spiestis atskirai. Or
kestras persiorganizavo ir 
ruošiasi pasirodyti viešu
moje.

TEATRAS.
Jaunuoliai vadovaujami 

gabaus muziko p. Povilo 
Sako ruošiasi statyti sceno
je tik ką parašytą naują 
Kalėdinį veikalą. B ė to ža
da duoti naują, laikui pri
taikintu, gražių, giesmių.

Lauras.'

. gos kuopos susirinkimas.
i Narės kviečiamos; dalyvauti.

gio parapijos bažn y tinę j e. 
salėje.

KIBIRUOS SNIEGAS VY 
ČIĮI49 KP. BALIUJE
Lapkričio 19 d., Šv. Jur

gio parapijos . salėje, .207 
York St., Brooklyne, įvyks
ta parapijos Vyčių 49 kuo
pos nepaprastas “Snow- 
ball” balius. Šis balius bus 
pavyzdingiausias, nes tat 
pirmą kartą toks yra 'ren
giamas.

. Iš kur gi jie ištrauks tą 
sniegą* daug kas klausia? 
Gal ir skaitytojas klausia,

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVĖRSALIS BIURAS

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

. BūW<‘VYTAUTO'. SPAUSTUVE”
■ 423 Grand St. Brooklyn, N. Y.

L STagg 2-2133

PROFESIONALAI,
* PRAMONININKAI, EJZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
“DARBININKE”

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
. paramos;

VISI GARSINKITfiS 
“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA.

MASPETH, N, Y.
• k . #
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kurines gausithe sniego? 
Pasiskaityk toliau!

“Ar-jųv ištikiuju turėsite _
sniego?’.’ klausia vienas jau-<Soda7^t?s turėjo'tvLpisb 
nas vaikinas* kuopos narys.

“ Taip, ’ ’ atsakė kitas na
rys. “Kas tokio, ar negali
ma ? Ar uždrausta, a r val
džią neleidžia?”

~ -VLkn^-būti-neuždi'attsta^y
atsakė .vaikinas. •• Ipethįečįai gėri sportininkai.

“Tad gi mes -turėsime Vyčiai organizuoja basket- 
sniego.” Ir atmink, kad tu-[bąli tymą. Neužilgo turės 
rėsime tiek daug, kad vL ;
siems užteks. Kuopos pirmi
ninkas ‘Juozas Česnulevi
čius dave»žinią* kad jau už
sakyta sniego' keletas laivą, 
kuriais veža iš Šibirijos. Ži
nai, Šibirijos sniegas yra 
kuošalčiausias bei geriau
sias. Laivai, sako, pirminin
kas, atvyks Brooklynan ą- 
pie 8 valandą vakare, lap
kričio 19 d. Taigi mes su ve
žimais ir arkliais atvesime 
tą ■ sniegą į salę,” tikrina 
vienas 'iš rengėjų.

“Ar tik/jums nesutirps 
tas sniegas,” sako tas pats 
jaunas vaikinas.

‘ ‘E, matyt, kad Tamsta 
neturi supratimo apie Sibe- 
rijos sniegą,” atsakė kuopos 
narys. “Šibirijos sniegas y- 
ca toks šaltas, kad .ir Sibiri- 
j o j e per risą metą z nėsu- 
tirpsta. Ir jei Sibirijoje nu
tirpsta, tai nesutirps ir čia 
Brooklyne.”

“ O j ei taip, tai jau taip, ’ ’ 
atsakė vaikinas.

Rengimo komitetas nuo
širdžiai kviečia kiekvieną

1 asmenį gyvenantį Brookly
ne ir apylinkėje, dalyvauti 
tame naujienybią vakarėlyj.

■ Kiekvienas atėjęs nesigai
lės, nes užtikrinam linksmą 
laiką. Taipgi turėsite progą 
susipažinti su įvairių kuopą 
jaunimu, kuris žada ‘ atsi
lankyti “in corpore.”

Bilietus galima įsigyti 
pas kuopos narius arba kle
bonijoje. Bilietai* perkan
tiems iš anksto 40 centų, o 
prie durų 50 centų.

Atsiminkite ir užsirašyki
te, kad sekmadienį, lapkri
čio 19 d., 8 valandą vakare, 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
207 York st., Brooklyne, į- 
vyksta Vyčių 49 kuopos 
naujienybių “ Snowb(aH” ba
lius.

Patarčiau atsinėštf piršti
nes ir lietuviškus kailinius.

. ; Sibirietis,

—Lapkričio 7- d. vyresnes

linksminimą. su tėvais. Už
kandžiais ir žaislais su dai
nomis praleido vakarėli.

—Lapkričio 6 d. Vyčiai 
vėl susirinko. Planuoja at
gaivinti savoTveiktag Mas-

šeimyninį vakarėlį.
. —Prie lietuvių bažnyčios 
praeitą visą savaitę dirbo 
miesto bedarbiai ir nuvalė 
visą daržą ir sodelį. Dabai 
rengiama aptverti nauja 
tvora. Šį rudenį ketinama 
numaliavoti kleboniją ir 
bažnyčią.

—Maspethięčia’i pamilo 
“Darbininką.” Kas sekma
dienis “Darbininkas” par
davinėjamas prie bažnyčios 
ir visus egzempliorus išper
ka. Kartii parduodamas 
‘ ‘Laivas ” ir The Brooklyn 
Tablet.. .

—Lietu vių Auditorijos 
korporacija turi gerą skly
pą žemės, bet. nenaudoja
mas. Argi negalima būtų ge
riau tikslui panaudoti, kad 
ir naujos bažnyčios pastaty
mui?

VAKARIENĖ PA
GERBTI VADUS.

—Šį sekmadienį, lapkri
čio 12 d., Maspethas pasiro
dys išdidžiai, Klasčiaus sa
lėje įvyksta pirmutinis mil
žiniškas balius. Balius pra
sidės 4 :30 vai. su iškilmin
ga'Vakariene pagerbti kun. 
J. Balkūną, kun. P. Lekėšį 
ir kun. J. Aleksiūną. Vaka
rienėje atsilankys visi apie- 
linkės kunigai ir 800 asme
nų jau turi užsisakę vietas. 
Po vakarienės (nuo 8 vai.) 
prasidės šokiai. Pelnas pa
rapijai. Visos draugijos iš- 
sijuosusios dirba..

BROOKLYN, N. Y
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A. L.-L. POSTO Nr. 1 SU- 
SLRINKIMAS ir VAKA

RĖLIS.
A. L. L. Dariaus - Girėno 

Posto svarbus susirinkimas 
šaukiamas penktadienį, lap
kričio 10 d. 8 vai. . vakare 
Posto bute, 262A Humboldt 
St, Brookįyn, N, Y. . . . 

I Karo Paliaubą vakarėlis 
įvyks šeštadienį, lapkr. 11d.ĮVYKSTA?

Kada girdžiame garsą, j t en pat. Įžanga vyrams 1 
tai mes žinome, kad kaš'dol., moterims 50c; Vakarę- 
nors paleido balsą, kuris su- * lįo metu bus pagerbti VaL 
judino etėro bangas.. Ętero! Kaminskas ir Aiit. Povilan- 
baiigos atlekia pas mus švel
niu skambėjimu, kad Šv. 
Jurgio parapijoj įvyks Ju
biliejinis bazaras. Ką tas 
reiškia? ’

Balsas.

BAZARAS.
Karalienės Angelų para

pijos Bazaras, kurio visi 
taip nekantriai laukė, šešta
dienio vakare* lapkr. 11 d, 
tapo iškilmingai atidarytas! 
O kiek daug ir kokių gražių 
dalykų tam hažare matyti. 
Reikia pasidžiaugti ir dėko
ti parapijiečiams ir šiaip ge
ros valios draugams, kurie 
taip daug* ir brangių dalykų ■ 
aukojo, išlaimėjimams. Ka
dangi šiemet depresijos me
tas, todėl klebonas ir bran
giems dalykams nustato la
bai žemas kainas — nepa
prastą “bargeną4”

Prie durių įžanga šiemet 
irgi visai mažutė su tikslu, 
kad visiems davus progą 
pasinaudoti bazaro reikme
nimis. Dar neviskas. Kiek
vienam vakarui nuskirta 
Iprie^duriu už tiltietus i šlai- 
mejimai. Tie išlaimėjimai 
gerų žmonių suaukoti k. t. 
rinktinės New Jersey pava
sario kiauliukės, kalakutai, 
dešros, skilandžiai, saldai
niai. Gi trečiadienio vaka
rui, kuris yfą skiriamas vi
so Brooklynd ‘biznieriams,’ 
tam vakarui už tikietus prie 
durių išlaiinėjimui paauko
jo Jonas ir Ona Klasčiai vi
są toną geriausių anglių. 
Reikia pastebėti, kad toji 
didelė ir brangi Klasčių do
vana yrą nuskirta ne tik 
vieniems biznieriams išlai- 
mėti, bet gali lygiai atsilan
kyti ir šiaip kitų luomų 
žmonės ir išlaimėti kupiną 
troką anglių. Todėl aukš- 
čiausis bazaro valdybos šta
bas kviečia ir laukia didėlio 
skaitliaus dalyvių kiekvieną 
bazaro vakarą, ypač prašom 
nepamiršti trečiadienio va
karo.

Penktad i e n i o vakaras 
skirtas visos parapijos vai
kučiams “Šurum-Burum 
Tą vakarą prie durių įžan
ga su išlaimėjimais visai 
menkutė. Tik penki centai. 
Tokia pat įžanga. bus ir 
vaikučių tėvams, kurie kar
tu su Vaikučiais atvyks į ba- 
ząrą.

Bazaro svetainėje sekan
čios draugijos turi savo sta
lus. 1) Parapijos choras, 2) 
Šv. Rožančiaus dr-ja kartu 
su Tretininkų ir Apaštalys
tės Maldos draugijom, .3) 
ŠĖRIKĄ, kuopa, 4) Moterų 
Sąjunga, 5) Marijos Dukte
rų kartu su Altoriaus, vai
kučiais ir 6) Parapija. Viso 
turime šešius stalus gražiai 
parėdytus. Muzika groja 
kas vakarą. Advento metas 
čia pat, todėl mes duodame 
progos visiems, ypač jauni
mui tikrai pasidžiaugti 
pasilinksminti bazaro metu. 
. Šiuomi Brooklyno lietu
viams pranešam ir visus 
kviečiame dalyvauti kiekvie
ną vakarą iki lapkričio 19 d. 
užbaigos. Mes tikri, jus bū
site pilnai patenkinti mūšų 
parengimais ir džiaugsitės 
dalykais didžiausio bargeiio 
įvairiausiais pasirinkimais.

L'-/ Gegute.

NEWARK, N. J.

Tetephon*: STAGG W70fl VA Ii A N PO 8 I

DR. BUDAS t VENCIUS —r
D A N T TST A Š' *99 GRAND STREET .

RAY (kajnpas Union Ave.)‘
Namu Telefono: Michlran 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y.

Vilniui Vaduoti Sąjungos Atstovų 
Suvažiavimas

Spalių mėn. 15—16 d. į-* 
vyko Kaime aštuntasis Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rių atstovų šųvažiąvįmasj 
dalyvavo' apie 500 žmonių/ 
Suvažiavimą sveikino dau
gybė organizacijų, kurių 
tarpe ir Latviečiii naciokta- 
tų, partija (iš Latvijos). 
Mirusieji sąjungos nariai 
(kulią tarpe Tumas-Vaiž
gantas ir S. Banaitis) ir 
prieš metus nekaltai lenką 
sušaudytas Vilniaus krašto 
lietuvis J. Bakanauskas bu
vo pagerbti atsistojimu ir 
gedulo maršu.

Pranešimą padarė sąjuir 
gos pirmininkas prof M. 
Biržiška. Per aštuonerius 
metus sąjungą suorganizavo- 
410 skyrių, kurią penkioli
ka yrą užsieniuose (Angli
joj, Amerikoj ir kitur) ir 
turi dabar jau 19,000 narią. 
Per tą patį laiką, ^sąjunga 
išleido 54 Įmygąs ir žurnalo 
‘ ‘ Mūsą Vilnius ” 146 nume
rius. 1932 m. įsisteigusi mo
terų sekcija* parūpino iš
tremtiems iš Vilniaus kraš
to lietuviams bendrabutį ir 
kiek galėdama juos šelpia. 
Visą laiką buvo vedamą 
Vilniaus vadavimo propa
ganda per spaudą, minėji
mus, šventes ir radio.

Tame pačiame suvažiavi
me kan. prof. Kemėšis pa
darė pranešimą apie Vil
niaus geležinį fondą. Vil
niaus geležinis fondas yra 
sudaromas, pardavinėjant 
taip vadinamus Vilniaus 
□asus ir Vilnimis markutes. 
Gaunami pinigai yra deda
mi į banką ir neliečiami. Jie 
jus sunaudoti atėjus Vil
niaus vadavimo svarbiau
siam momentui ir . tai tik 
Respublikos Prezide n t ū i 
leidus. Tuo tarpu fondas 
turi sulinkęs 135,937 litus. 
Vilniaus pasų išplatinta 
300,000.

Suvažiavime buvo priimti1 
tokie nutarimai: 1) kelti ir- 
propog u o t i svarbiausius' 
tautos reikalus; Dariaus ir 
Girėno išskridimo dieną su
organizuoti Amerikos lietu
viu Šventę, kad juos labiau 
suartinus su tėvyne; organi
zuoti Lietuvos jūros šventę, 
telkti visas kultūrines orga
nizacijas į bendrą Lietuvos 
darbą, 2) suorganizuoti prie 
vykdomojo komiteto politi
nę komisiją, 3) išleisti Vii-1 
niaus klausimu literatūros, 
pritaikintos specialiai mo- < 
kyklomš. Be to, buvo pada-t 
rytą nutarimų liečiančių 
grynai organizacinę, sritį.

Suvaižiąv i na a s pasiuntė 
sveikinimus vyriausybei, A- 
merikos lietuvi a m s šau
liams, pavergtiems lietu
viams 'ir kt. Suvažiavimas 
praėjo gražioje, darbingojevert{ skaitviojii pmm<w. 
nuotaikoje.

Telephone: STAGG 2—0105 |

DR, A. PETRIKU i
(luriiory •

LIETUVIS DENTISTAfi
221 S. 4th 8t., Brooklyn, N; Y

. I-BpMMUti Dtagnęf 
Gaiso ĄnetMika 
BALANDOS:

j Nuo 9 vėl. ryte iki 8 ral. vakaru
| PanktadleulalB ir dveatadlenlah
» tik enfiltanis. _

a . 
i

i t

Tel. Bryant 9-7763

CLEMENT VOKETAIK1
■ ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

New York, N. Y.

KLASČIAUS

| GUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
f Šokiams ir visokiems pasilinksmini* 
| mams smagiausia vieta Brook
I lyne-Maspethe. Jau. laikas ažslsa
| kytl salę Žiemos sezonui. •
s kąmp. Maspeth ir Betts Avė į
I JONAS KLASČIUS. Sav, į
| Maspeth, N. Y. |

Tel. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIŪS

ŠALSAMUOTOJįAS 
23f REDFORD AVENUN

BROOKLYN, N. Y.

———
Tel. Stagg 2—5043 Notary Public

M. P. BALIUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Bąlaanraotpjai 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y,

Te). Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEV4HB* 
(Levandausk&i) 

GRABORIUS
107 Unio* Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RA B O RIUS 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Vė» 
tuvšms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams %

Tel. Nexvtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR

B ALS AĮklUOTO J AS
• Apdrauda Visose Aukose

Notnry Public
6441 — 7Ž-nd Street,

. Arti Grand St
MASPETH, U l.. N. Y.

Profesionalai, blznlef. I, pramohin* «• .
kai. kurie skelbiasi “Darbininke.“ tik

Visi ėareilnkit^s "barblnlnlre.’’

stas, daugiausiai pagelbėjo 
žuvusiems lakūnams per pa
skutinius 2 niėn. ją gyveni
nio; ’ "

K riebia Posto Šlaitas. 
per K. Jurgęlą, padėjėją.

Parapijos bazaras praėjo 
dideliu pasisekimu.^

Lapkričio 4 d. Šv. Cecili
jos choro šokiai pavyko.

y

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford 4»e., Brooklyn

’itek Kvergrcfn 6—4Q14 y.
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