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PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Sveikiname Kolegijos Rėmėjų Seimą
260 BAŽNYČIŲ UŽDĄ-1FEOERAL NATIONAL Iš 

SYTA RUSIJOJE 1 MOKĖS $2,250,000
/BERLYNAS. — Sovietų 

oficialus organas “Pravda” 
praneša; kad per pirmą pus
metį šių metų Rusijoje iiž- 

. daryta dar 260 bažnyčių.
Bedievių organizacijos 

organas skundžiasi, kad ne- 
_ žiūrint žiaurių tikin£njjiĮ (

MOKĖS $2,250,000
Šiomis dienomis kongres

menas J. VV. McCormack 
sužinojęs, kad prieš Kalė
das uždarytos Federal Na- 
tiional bainkos rėceiveris p. 
Herbert Pearsdn išmokės 
vėl .10 nuoš. depozitoriam. 
Viso būsią išmokėta $2,250,-

Odos Darbininkų Streikas

• '* persekiojimų jųjįj prisiriši
mas prie dvasišldų tebėra 
didelis. Nors jų dauguma 
vaikščioja apiplyšę ir išba
dėję, bet žmonės vistiek jiem 
užjaučia, kokios užuojautos 

. jie nępbrodydavo prieš re- 
voliucijiniais laikais.

Jų žodis jn*a daug svar
besnis už bolševikų komisa
rų žodį. Ūkininkai pamatę 
dvasiškius pakelia kepures, 
o moterys bučiuoja jų ran
kas ir prašo jų palaimini
mo. Bedieviai reikalauja 
uždėti didesnės bausmes ku
nigams, ir padėti išplėsti be
dievių propagandą Busi jo- 
je. Taip rašo bolševikij 
spaudą. Tokia tai religijos 
“laisvė’^pąlaikbma Rusijon 

: f*Tik apie tokią “laisvę^
p. Litvinov “pamiršo*’ pa-

• sakyti.

DOUGLAS DARBININKAI 
PASIRINKO BROTHER-

A HOOD

MIRĖ DR. PAULIONIOj 
ŽMONA j

BROOKLYN. K Y. — L 
Lapkr. 20 d. mirė gerai ži
nomo daktaro Paulionio 
žmona. Jai buvo padaryta 
galvos operacija, bet neišli-i 
ko — mirė.

Dr. Paulioniui reiškiame į 
gilios užuojautos.

LITVINOV IŠVYKSTANE- 
UŽRAIGŲS DERYBŲ

_—. ,—.------- —— ---------- ■.—$

UŽMUŠĖ VARGONININKU 
VASAITĮ

HARTFORD, Conn. — 
Lapkričio 19 d., vėlai naktį 
ė jo skersai Jlludson gatvės 
p. Leonas Vasaitis, buvęs 
Šv. Trejybės parapijos var
gonininkas ir patiko nelai
mę. Cpnnecticut kompanijos 
bus’as besisukdamas iš Elnį 
į Hudson. gatvę trenkė į p. 
Vasaitį ir užmušė. Jis tuo
jau buvo nuvežtas į Mt. Si- 
nai ligoninę ir ten. paskelb
tas negyvu. Bus’o draiveriu 
buvo Frank Stickney; 36 m. 
amžiaus, gyv. 93 Bark Road, 
West Hartford, kuris tuo
jau buvo areštuotas ir kak 
tinamas užmušime. Paleis
tas užsistačius $1,500 kau
ciją. Velionis buvo 44 m. 
amžiaus ir gyv, 38 Wolcott 
St ■

NORWOOD, Masš;—Lap
aičio 16 d., Winslo\v Bros, 
& Smith kompanijos darbi
ninkų streikas tebesitęsia. 
Kompanija visokiais būdais 
bando streiką sulaužyti, 
samdo streiklaužius ir jiems

Šią savaitę streiklaužiai 
streikuojančius darbinin
kus išvedė iš kantrybės zir 
piketieriai, kaip sako, vieną 
—kitą streiklaužį apstumdė.

Be to, strėikieriamš pri
metama ir daugiau nusikal
timų.

Pereitą antradienį areš
tuota keliolika streikierių, 
tarp kurių ir šie 1 i etuviai: 
M. Vasiliunienė, J. Karny-

šėrikų zaunių ir provokaci
ją ir streiką laimėsite. •

Susipratę darbininkai su 
jumis ir yra pasitengę viso
kiais būdais jums padėti.

129,260 DARBININKU 
GAVO DARBUS

La, A. Keršis. Jie kaltinami 
sumušime’• streiklaužiu ir '

WASHINGTON, D. C.— i 
Tlarry L. llopkins įsakymu* J 
jau pasamdyta 129,260 dar
bininkų prie įvairių darbų 
visoje šalyje. • .

Pereitą savaitę viešųjų . \ 
darbų administratorius pa- ' - 
skirstė 1,500,000 darbų vals
tybėms ir teritorijioms, prie 
kurią jau samdomi darbi- *

i galiną pašalpą iŠ 
valdžios. •'

Pagal valdžios plano iki 
gruodžio 15 d. bus paimta 
prie viešųjų darbų 4 milijo
nai' darbininku.

WASHINGTON, D. C.- 
Stovietų komisaras Litvinov, 
lapkričio “ 23•* d., išvykęs Į 
Rusiją nesusįtaikęs dėl rei-* 
kalavimų ir skolų. :

Vykstąs labai patenkintas 
Prez. Roosevelt Svetingumu 
ir- Rusi j os pripažinimu.

NUPLĖŠĖ ANGLIJOS 
KONSULATO IŠKABI

. KAUNAS., —. Naktį iš- 
lapLzričio 2 į 3 d. nežinomi 

vėse darbininkai balsavo, pi^a^ariai^pįplėšė Didžiio- 
kuria unija pasilaikyki. Bal- s^os Britanijos Konsulato 

2 „ _ dalyvavo 1083 ^kabą. ir išmušė. Vieną lan- 
. darbininkai, iš kūriii 794 DietuvOs^ vyinaiisybė tu- 
. balsavo palaikyti Brother-

- ' hbod of Shioe&Allied Crafts- 
men ir 270 palaikyti B obt 
& Shoe Worker’s uniją. Tuo 
pačiu balsavimu panaikina
ma pirmykštė sutartis. Tai
gi laimėjimas darbininkų 
pusėje..

“Dar vis nenorime su
prasti spaudos reikšmės”, 
dažnai kartodavo Popiežius 
Pijus X.

' Supraskime!
Sau ir kitiems užrašykime 

“Darbininką”, tai paklau- 
svsime savo vadų.

^/KUK’DR. JONĄ NAVICKĄ l 
jo 20 metų literatmio darbo sukaktuvių proga.

KALINIAI APARDĖ IR PA
DEGĖ KALĖJIMU

Sovietai Pasirengę Karui; 
Su Japonija

BROCKTON, Mass.—Šio
mis dienomis W. L. Doug- 

. tas Slioe kompanijos dirbtu
vėse

VILNIAUS PARODA KAUNE.

gavimuose

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
artimiausiu laiku . suruoš 
Kaune Vilniaus literatūros 
ir meno parodą.
Parodoj bus išstatyta dau

giausia tokių leidinių, ku
riuose . būvo- rašoma Vil
niaus klausimu ne .tik Lie
tuvoj, bet ir užsieniuose.

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
jau yra surinkusi apie 300 
knygų išleistų užsieniuose 
svetimomis kalbomis. Dau
giausia tokių knygų pasiro
dė yra išleista Prancūzijoje, 
Švedijoje ir-. Anglijoje. Be 
to, bus daug parodoj knygų 
išstatyta ir amerikiečių ra- 

sidurė. Jis tūlą- laika sirgo,Šytojiiy kurie rašė apie;Vil-
• ūill- . .

rėja dėl to daug nemalonu
mu.

NUSIŽUDĖ TĖVAS KETU
RIŲ VAIKŲ

MANCHESTER, Conn. 
—Lapkr. 17 d. — Kazys Če
ponis, 42 m. amžiaus, tėvas 
keturių vaikų, kirviu ir kū
jeliu sudavęs sau į galvą, 
pagriebė stalavą peilį ir nu-

Matyt, dėl ligos sukvailavo- 
jo. Paliko žmoną ir keturis 
vaikus, vyriausias 13 metų.

Kolegijos Rėmėjų Seimas
LITVINOV APLANKYS 

KAUNį

akmenų metime.
Sakoma, kad vienas Pier- 

ce line bus’as buvo akmeni
mis apdaužytas.

Trečiadienį, lapkričio 22 
d. areštuotieji streikieriai 
buvo- pristatyti teismui. J& 
kaltais neprisipažino ir tar
dymas atidėtas sekančiam 
pirmadieniui, lapkričio 27d.

Visi kaltinamieji paleisti 
Užsistačius kauciją.

Kompanija ir jos agentai 
visokiomis priemonėmis pro 
vokuoja streikierius keltį 
riaušes. Bet darbininkai ži
no, kad '.riaušėmis streiko 
nelaimės . ir provokacijoms 
nepasiduoda.

Sakoma, kad mušeikos Iš
daužė kompanij os sandelio 
1 anglis, sudegino vieno na
mo savininko garadžių, ku
riame stovėjęs streiklaužio 
automobilius ir pridarė ki
tokių blogumų.

•Kompanija visą tai, kaip 
sako, primeta streikieriams. 
Tai neteisinga. Tas tik truk 
do susitarimui.

Susipratę darbininkai 
streikuoja gindami savo tei
ses. Jei karštesnio tempera
mento Streikieris, kompani
jos streiklaužių išprovokuo
jąs, ir padarytų kokį netak
tą, tai negalimą kaltinti vi
sų streikierių.

Reikia pažymėti, kad šia
me streike vieningai laikosi!^ ... -

laužtą nėra. Tuo negali pa-1 P^^tos karo paskolos.

200 LIETUVIŲ NORI -1
GRĮŽTI TĖVYNĖN !

Urugvajaus. (Piet. Arne- .. 
riko jo) valdžia yra paskel- : 
bus j kad ji padės- ...emigrąn- ; 
tams bedarbiams grįžti į sa- 
vus kraštus. Norinčių grįž- ■ 
ti atsišaukė per 2000 asme-, 
Uų, kurių tarpe yra ir apie. 
200 lietuvių. Valdžia tokio 
didelio skaičiaus nesitikėjo. • 
Dabar nežino ką daryti, nes 
emigrantams išvežti tėra : <. 
paskyrus 40,000 pezą, o už- . ’ 
siregistravttsiems reikia mą- . 
žiausia pusę milo jono pezų. 
Taigi tuo tarpu nedaug kas 
išvažiuos. Tarp laimingųjų 
esą ir 3 lietimai senukai.

PHILADELPHIA, Pa. 
—Lapkričio 21 d. Eastern 
statė kalėjime sukilo kali- 

! niai. 75 kaliniai puolėsi lau
žyti rakandus, daužyti ma
sinas. Jie savo revoliucin. 
dalbą apvainikavo padeg
dami kalėjimo virtuvę.
. Skubiai pašaukta iš viso 
miesto policija: sukilimą nu
malšino.

1

MASKVA, — Jau buvo 
rašyta, kad apie. Vladivosto
ką buvo pastebėta Japoni
jos kariški. lėktuvai, bombų 
mėtyto j ai. Astuoni japonų 
karo žvalgybos lėktuvai ir 
vienas bombų mėtytbjas per
skrido visą eilę rusų kaimų 
ir miestelių į Pietų Vakarus 
iiuo Vladivostoko. Sovietų 
komisarai nerimastaiija.

Komisaras Molotovas yra 
pareiškęs, kad Sovietų Ru
sija yra pilnai prisirengusi 
netikėto Japonijos puolimo 
galimumui, ,ir dar pridūrė, 
kad jei Japonija* puls So
vietų Rusiją, rusų uždavi
nys bus aiškus ir paprastas 
—visiškai sunaikinti priešą 
ir išgauti raudonajai armi
jai pilną “ laimėjimą. Vadi
nasi, Rusijoj bolševikai ro
dosi karingais. Jie net pa
sirengę Japoniją sutriuš
kinti.

DOLLF1ISSO ŠOKĖJAS 
GAVO 5 METUS

VIENA, Austrija. — šio
mis dienomis teismas nutei
sė Rudolf Dertil, nazininką 
už šovimą į premierą ir da
bartinį Austrijos diktatorių 
Dollfuss 5 metams į sunkių
jų darbų kalėjimą.

Premieras Dollfuss, 4 pū
dų ir 11 colių žmogus, jau 
visai ‘išsveikp nuo šūvių. Jis 
buvo teisme liudininku.

BALIONU IŠKILO 58,000 
PĖDŲ AUKŠČIO

DAUG RUSIJOS BONU 
NEIŠMOKĖTA

Y-. ■ . • • ? ’ • . . ' . Prancūzų spauda prąne-
tlt • a i-- ■ t T-i ša, kad p. Litvinov grižda-Naujosios Anglijos u* visų Rytinių valstybių Kole- 1 .v 2 , . ,7

gijos Reniejų Seimas Įvyks .Marianapolio Kolegijoje. dmig; y aistybiii ma- 
Thompson, Conn. paskutinį lapkričio mėnesio sekrnadie-110 .. aplankyti ir Kauną.

d., 1933 m., 10 valandą ryte. • į Taipgi sustos ir kitose Pa-
. Nuoširdžiai kviečiu visus Marianapolio Kolegijos | baltės valstybėse. Jo lanky- 

Gerb. Prietelius ir Rėmėjus atsilankyti ir imti dalyvu- • ‘
• mo:šiame seime: visų pirma,. Gerb. Dvasios Vadus, kurie 

parode šiai. įstaigai tiek^daug širdies ir-palankumo; ge-
• tuosius Kolegijos Rėmėjus^ kurie savo, gausiomis auko-.

. : mis padėjo šią'kolegiją sukurti; ir pagaliau tuos lietu
vius katalikus, kuriems rupi mūsų tautos švietimo rei-

i, kalai ir kurie nori šį darbą arčiau pažinti ir jį paremti.
L . K^n..Dr/J9,N^vičkas,M..i. C.

Marianapolio Kolegijos Direktorius ir
ū , ’ . v 'iT- Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas.

mosi tikslas esąs ištirti eilę 
svarbių politinių klausimų.

“ Kiekvieno kataliko yra 
šventa priederme paremti 
katalikišką spaudą ir ją 
k u o p labiausiai paskleisti 
žmonių tarpe”. y

' ' Popiet, Pijus'IX.

jėzuitai globoja
10,000 INDIJONŲ

SEATTLE. —TėvasWaL 
ter Fitgerąld, S. J., Jėzui
tų draugijos Provincijolas 
praneša, kad Wasliington, 
Montana, Idabo, ir Rytinė- 
ję dalyje Oregon esą 10,000• 
indi jonų dvasinėje Jėzuitų 
misi j orderių globoje. Ten 
sėkmingai darbuojasi 27 ku
nigai ir Šeši broliukai.

Lapkričio 20 d. Jung. 
Valst. lakūnas W. Settlė ir 
majoras Fbrdney iš Akron, 
Ohio, norėdami pasiekti 
aukščio rekordą, balionu iš
kilo į stratosferą ir po kelių 
valandų nusileido Bridge- 
ton, N. J. pelkėse.

Balione . įtaisyti instrū- 
inentai parodė, kad jie buvo 
iškilę 58,000 pėdų, kas ly
ginasi beveik. 11 mylių,. - 

. Rekordo vistiek nepasie
kė,. nes neoficialiai sakoma, 
kad rusų balionas buvo iš
kilęs 62,335 pėdas..

NEW. YORK.,— Rusijos 
valdžia, 1916 metais, Jung. 
Valst,. pardavė už $75,000r 
000 bonų, kurių prinokus 
nebegalėjo išpirkti. -.’ū

l Be to, Rusijos valdžią, .
i tais pačiais metais Jpardavė “ 
I už 300,000,000 . rublių bonų 

lietuviai darbininkai. Streik I i1* 2,000,000,000 rųbliij
laužtą nėra. Tuo negali pa-1 Petl^t°s karo paskolos.
sigirti kitų tautų darbiniu-1 Dabar,, pripažinus Rusiją, 
lęjįį .. ' |ir tų bonų klausimas kelia- .
? Lietuvių vienybę pradėjo-l^as- bolševikai, beabejo, tu- ‘ 
drumsti holšėrikai per savęl108 sumokėti.
organą “Laisvę.” Jie smov-j ninADlTncI/AFADinJr 
kia vadovaujančios unijos !• “Alf Ari JUO VAKAnltNE 
vadus, nes. “pas vadus yra* . ■ 
gana pavojingų minčių,., per
daug pasitiki NBA leistom 
teisėm.”.

Bolševikai siuliO darbinin
kams. provokacijomis pasi
žymėjusią bolševikę Amią 
Burlaek į vadus. .

* Darbininkai laikykitės 
rienvbes, neklausykite bol-

NORVČOOD, Mass. -y j. 
Selmiadienį, lapkričių 26 d„ I
vakare Įvyks Šv. jurgio į>a- . į 
rapijbs vakai’ionė, bažnyti
nėje svetainėje, ši vakarie
ne bus tai parapijos vfėi\i ii* \ 
visos daiiniotės apvdnikavV . | 
mas. Parapijiobiai gausiai 1 
ateikime, ... J

•f •



pthmjdadleinis,- t&picričio 24, 193&
v

ILTINES ŽINIOS
. , |im . i , i.......i'1"''1 ' 1 į -
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w

L Lapkr, 21 d., 8 vai. vak. į- 
lyko Federacijos skyriaus 
pįnešinis susirinkimas. Nu- 
ferto atlanky ti sergantį sky- 
fcus uolų kasteriu p. Simo-

Kavolį. rTam padaryti, 
fcleguotas. p. J. Griciūnas, 
įkyriaus pirmininkas. Nū- 
įarta kuoiškilmingiaasiai 
minėti vasario 16 d., kviesti 
fcin. J. Balkuna ir kitus 
Kidbėtiojus, ir artistus. Nu- 
fečfa pateikti visoms katali
kiškoms draugijoms kvieti- 
l&ą priklausyti prie Federa- 
pjos. Taip pat ųūtąrta tm 
reti parengimą ' Adventų jKauui 
metu. -'I.'

?pie dainavimo studijų, kur 
dainavimo profesoriaus vie
tą vaidins, tusiems gerai ži
nomas .‘Muozejisv”

Tikras ‘ ‘ siurpryzas' ’ bus, 
tai pirmą kartą mūsų publį- 
kai pasirodymas solisto net 
iš Detroit, Mielu Jojo skam
bus balsas tikrai sužavės 
klausytojus* Išgirdę, patys 
persitikrinsite. .

Ogi kiek dar visokiu štu- 
kų pamatysite* Nepraleiski
te šios progos. Visi būsite 
sužavėti. Savo atsilankymu 
paremsite parapiją ii* pa
skatinsite jaunimą dides
niems darbams. tautiškame 
katalikiškame veikime...

i . : Jurgis.

CHORAS JAU PASI
RUOŠĘS

PADĖKA
Nuoširdžiai : dėkojame vi

siems, kurie kokiu nors ba
du prisidėjo rengiant Pran
ciškonu - Tretininkų vakarą 
lapkričio19 d. Ypač dėko
jame kleb. kun. F. Virmaus- 
kiui, kun, K. Urbonavičiui 

i ir kum F. Juškaiciui. Taip 
į pat ačiū rengėjams ir daly

je Jviams 
‘kai.

Artėjant lapkričio 26 die- 
nai, choro parengimui jau 
yiškas priruošta. Muž. M; 
Karbauskas kiekvieną .vaka
rą. lĮŽsiėiuęs mokymu įvai
riausių. dainų' kaip chorą,! 
taip ir pavienius asmenis.. •

Mergaitės, puikiausiai iš-; 
mokę s>minuotą,’v pasirodysi 
scenoje įvairiausiais kostiu- i 
mais. ■
•' Grupė, choristų sudainuos' 
“Fordulm.” sutaisytą iŠ į-j 
ydirių liaudiškų meliodijų, 
kad. net pilvai gali nul<enįė-. 
ti nuo juoko, 
ruošė artistišką dalykėlį a-

ADVOKATAI
Q j ^VlUCJ?lįkOe"J G IUCtUS*

I II n 7 I G P II M V C i' Paliko vyra Juozapą, Būnu I. J u U l A A U U NI b Į ;petl.a dukterl ’Tom;
“; seiid ir seserį Oną Ciuladie- 

iuę. Bus laidojama lapkr. 25 
!.d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro 
bažnyčios, Šv. Kryžiaus ka
puose, Malden, Mass.

. , —-Rengia——
< žvento Vincento De Pauliaus Draugija Sušelpimui 

Švento Petro Lietuvių Parapijos Biednuomenės

Lapkričjo-Nov.25 d., 1933
PARAPIJOS SVETAINĖJE

492 E. 7-th Street, South Boston, Mass.
Prasidės nuo 6 iki .12 vai. vakare.
Gros Joe Antanėlio Orchestras

Įžanga 35c. su. cbeckihg. . .
Ateidami galite kalakutą dar ižlaimėti.

/ K j-
Nors visokeriopų brusjde- 

jimų sukiny, negalima pa
miršti nei choro “Amateur 
Night” įvykstant lapkr., 26 
d., 3 vai. p.; p. vaikams ir 
7:30 vai. vak. suaugusiems, 
bažnytinėje salėje. Rengėjai 
tvirtina, kad Šiuo choro pa
rengimu visi teatro mėgėjai 
bus .-patenkintu Vaikams į- 
žanga 10c., suaugusiems 35e. 
Negalima pamiršti!

" DAKTARAI

programoje ir publL

Valdyba.

mirė, savoLapkr. 22 d.
-“ namuose, 291 W.-3-rd SL, 

dė V., pli- Bostone, Ameiia.,MaČiu- 
' ievicienė - Kacevičiūte, Žas- 

~ liete, 46 metų amžiaus, porą 
i savaičių pasirgusi. Ji pra-

L ADVOKATAS |

Į 414 Broadway, S. Boston/ Mass.|

Tel. So. .Boston 0948 Į
■

p

GYVENIMO
Tėl. ]Parkway 1864-W SVEIKSTA
Pripiekgs Ądvokataa

JUOZAS B. GAILIUS
Vedą visokias proyas. Daro vi- aus legalius dokumentus.
-817 E Sk (kampas Broadvniy) 

South Boston, Ma»s.
Telefonas: Šou Boston 2733 .

Namų; Taibot 2474
U, ■ ■

Simonas Kavolis; sunkiai 
sirgęs ligoninėje, sekmadie
ni, lapkričio 19 d.. parvežtas 
į namus kiek sveikesnis. 
Linkime jam visai pasveikti.

TRUPINĖLIAI
Baso Pranelis.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

", ‘'Darbininko” Name
-j. (antros lubos, Room 1)
'. 866 Eroadway, So. Boston. '

Tel. So. Boston. .3357 ■
š ; Bostono Ofisas: .
•'' 60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 i 
-Gyvenimo: 33 Rosemont Street; 
Tek Taibot 2878 Dorcliester, Mass,

Tel. S. B. 0441.

ĘPR. J. KALINAUSKAS
* • ADVOKATAS

.« • • , ■ • ■
* * 414 Broadway, So. EoBton. •
S ’' Room 3.
S Gyven. vieta : 8 Florencc St., 
»
* . („HudsoD; Mass.
Hel. Hudson 622. ’.

Pereitą sekmadienį, Ona 
•Doliute patiko nelaimė. Ją 

i pavojingai sumušęs ‘ tūlas 
r Martįii Garney, gyv. 197 W. 
3rd St. Carney radęs ją 
verkiančią ant laiptų ir pa
klausęs jos kas yra ir pasi
siūlęs jai pagelbėti. Jis kvie
tęs ją eit su juo į jo namus. 
Onytė nieko blogo nemany
dama sutiko.

< Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI 
| .* ■ - DARBININKO NA5IĘ . I J 866 BroatLwąy, r * South Boston, Maso . I

S

Te) So. Boston 0638
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. CASPER
' . (KASPARĄV1CIUS

Naujoje Vietoję, . 
525 E. Broadway, S Boston.

O fito Valandos:
Nno 9 Iki 12 Vyte Ir nuo 1:30 Iki 
5 Ir nuo G Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
D&dShllentaiB, taipgi aeredomla nuo 

12-tos dieni uždarytas.
Taipgi nuitiiu ir X-ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. As GALVAKI 
<(U1#AU8S&£ y

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

Ofisas atdaras nuo. 10 iki 12 vai 
. ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 .1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimę.

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 D v., v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienu. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienu.

» (pagal sutartu

DR. J. LANDŽIUS 
SĖTMOUR 

lietuvis gydytojas ir 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South. Boston 2712 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

S

. Pereitą ketvirtadienį įvy
ko Piliečių klubo susirinkit 
lųas tikslu hoininųoti kandi
datus į Valdybą. .

Susirinkime ‘buvo išpla
tinta šiokio turinio lapeliai

(Dedame netaisę. Red;)
“A NEWDEAL

I “Musų nekm’ie Dūriai ne- 
įkarta nusiskundžia, kad

.. i Klubas virstą betvarkes, 
girtuoklystes ir ištvirkimo 
landyne, -kur-padoriam na
ciui nėra vietos.

" /“Tie nariai, kųiuemg rupi 
—I i lietuvių ir niusų Klubo ge-.

NegaLjiha ,yainii-žtį ir. tai, į W vardas.ir tie, toįrie 110- 
kad prag-raiuaje merginos ; »t(j, kad. Klubo realai bū- Dgl eU ■ gBnoji vaId^ 
bus išsipuošusios pasamdy-1 svariai, sum?iniai ir gęzi- ■ . ■ .....
tais kostiumais. ’ , . uiiugai vedami nominuos ir

——balsuos už sekančius pa-
Kastas Šidlauskas, pir-irius: 

mininkas Šv. Vincento de 
Paulio skyriaus, pereitą sa_- . 
i’aitę išdaTino pęnkiiOuis be- Aaitts,— 
turčių šeimynoms cteabužių 
šiltų žieniai. Visį turintieji 
gerų, bet jiems. lątrėikalin
gų drabužių yra prašomi 
atiduoti juos šiai labdarin
gai draugijai. Ačiū! '

“I^irm. MikoĮas Venis, 
“Vfėe pirm. Jįžųąs fra-

Šiomis cli.eąomis mirė 
2\lexmider Ste i n e r t. M. 
Stėiiiert & So.us kompąnijps 
viršiimikąs. jis Įjuyo epelis 
ihužrką rėmėju*

Majoras Cu r 1 ę y bando 
pravesti biliii Vfasliingtone, 
kad gautų mįlijępą dolerių 
ištaisymui pajinių ir mili
joną dalelių gatvių pataisys

P-na s M. Karbaus kas 
prašo tėvu, siųsti savo vai
kus, berniukus ir mergaites, 
prisidėti .i^rie choro. Tai ge
riausias būdas . sulaik y t i 
juos. nuo. g’at|nų kampų. Be 
tb, jte š,ū£o/^Mojimu tar
naus. Dievįį^v-'" i

“Prot. rasit Jonas J. Ro
manas, ' ■

“Fįm rast. Jonas į, pet- 
rauskas,
/‘Iždįn. JonasJS. Mešlis,

. “ Maršalka Beiųifttas,

LIETUVIS GRABORiįlŠ
Laidotuvių reikale visuomet 

ir visieins maloniai ir tinkaipai 
patarnauju. Galite .kreiptis bi- 
le laikų, dieną ar naktį, o aš 
visuomet pasirengęs kiekvie
nam pareikalavimui. Už važia
vimą į kitus miestus jokio at
lyginimo .nereikalauju. .

P. J. AKUNĘyiCH
\ . . (AKUNEVIČIUS) '
.. 16—-18 Intervale Street,
- - MonteB), MagSt •
- s> •*- f iA' *£< -• « ■■. T^l., Broo&ton 4110

258 West Broadway, 
South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4486

Vėl- primename ! Visi - ap
eikime į Šv. .Vincento <e 
Paulio .nepaprastą, b^liiį. at
einantį šeštadienį, lapkr; 25 

Į d., parapijos salėje; Atsi- 
1 minkite! Ateidami į Šį miL 
į žinišką balių padėsite JŠv., 
i Vincento de Paulio skyriui; 
suteikti pagalbą parapijos 

j beturčiams Šv, Kalėdą Nue
itu. ■ " ■

f Juozo Antanėlio gailusis 
| orkestras gros t V yčių. ir L. 
| D. S. šokiuose^ kurie įvyks 
j lapkr. 29 d., parapijinėje 
i salėje, septintoje gatvėje.

Šie šokiai bus paskutiniai 
f prieš “Padėkavonės Diė-. 

i . Į -ną.?? Tad visi nepamirškite 
f' 'atsilankyti* Įžanga tik 35c, 
| i vyrams, moterims 25c.: .

JOSEPH W. CASPER
. (KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 Ė. Broądway, 

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

Res. 158 W. 7th St. •
. Tel. Sb. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

U ‘- U-U
Tel. South' Boston 0815

Ū. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res. • 
564 ”Ęast Broadway,

So. Boston, Mass.

Paskutinis šių Metų. |.

Teatro Mėgėjų Vakaras
Stato Parapijos Choras, Parapijos Naudai. 

,. .,------ Vaidinimas Įvyks------

Sekmadienį, Lapkricio-Nov. 26 d., 
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE 

W. FIFTH STREET, SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai, vakare 

įžanga ,. ...... . .. .. ................. 35 centai.
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Š
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■“Direktoriai: Cunys, dai
lius, Galinis, Kiburis, Kul- 
pinas, Mockus, Pūstelis;”

ba ir jos rėmėjai šukele 
skandalą. Bet iškelto nusi
skundimo, “kad klubas virs
ta betvarkęs, girtuoklystes 
ir ištTOkimo landyne, kur 
padoriam^ aiariui_nerą_ vie
tos” iieužginčijo.

Skaudus užmetimas. Lie
tuviams tik daro gėdą.. Rim
tesni nariai yra pasirengę 
klubą nuo visokią nešvaru
mų valyti. Ar jie pajėgs / 
Ar klubo nariai susipras iš
rinkti valdybą, kuri norės 
klubą apvalyti? ■ ;

l’-nas M. Venis, jei būtų 
sutikęs kandidatuoti. į" pir
mininkus, gal ir būtų panai
kinęs kaikurių žmonių klu
bui duota naują vardą, bet 
senasis pirmininkas p. T. 

įGrevi;) neturi nei noro, nei 
palinkimų, nei gabumų pra- 

jdėti unewdeal.”
■ Iš trijų klubo kandidatu i 
• pirmininkus gal bus rim- 
"čiausias p. Bernotas.

motiną, brolį Izidoi'į ir sese
rį Moniką Globiėnę.

. P-nąms ir p-nioihs Kavo-. 
liams reiškiame gilią užuo
jautą. .

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Teiephone

SO.. BOSTON A f

BAY VIEW ®
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trokų. 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčiii auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta;. _

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS. ;
Joc. Kapočiunas ir Pctcr Trečiokas 

savininkai

MIRĖ KAVOLIS

STANLEY & SON'S 
UPHOLSTERING CO.

Visas darbas atliktas prityru
sių vyrų.
Pirmos rūšies kostumerskas dar

bas atliktas ant visokių dalykų.
Rakandai padirbami pagal už

sakymą. .
į, ?Taisom0..X-4Užbaigį'am e ■ Sįlip 
Čovers. —nfoątrHeus. V ■
171 Broadway, So. Boston, Mass.

Tė], So. Boston 2374-R.

vedęs ją p. Juozo Alačiule- 
| vičiąus kiemą pradėjo ją 
spardyti ir mušti. Juozas’ 
Maciulevičius su sūnumi 
Petru išgirdę riksmą nubė
go į kiemą, ir pagavę <Jar- 
ney . palaikė kol policija at
važiavo.
.. Ona Doliute gy velia su sa
vo tėvu 310 3rd Jos 
motina jau senai mirus, o

- brolis tarnaująs karinome-.
nėję.’ -. ...
’ Sužeistoji yrą tik 20 m.

- amžiaus. > • •:

=Tel. Porter 3789

i JOHN REPSHIS, M. t
| (RĮ5P8YS)
Į Lietuvis Gydytojai 
Į Ofiso Valandos: 2—4 jr 6—8 | ‘ 

278 Harvard Street, |
|kamp. Inman arti Central Sq,=
| Oąmbridge, Mas«.. j į
*........-'"""V- -j1"1-"-"-"".  * į ūienį Bureak 169 Coiigress

Kaip ■- Įsigyti Darbą.
Kurie. reikalauja darbo, 

; kreipkitės į State Ėmploy-

V
NE VIENINTELIS 

DAKTARAS
Bet nėra geresniu savo 

speoialybeje
Irniie.L širdies, Plaučių 
Kepeiuj, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Pa trūkimo, Beuma- 

; lizino ir visokias Kraujo,' 
Nęrvų, Odos ir Kronlškas 
abieju lyčių Ilgas.

x • Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaltnly, Išlaidų ir katiClų. .• 

Dr,Gr«ilj,327t“i 
Valandom Antradieniai*, ketvirta
dieniai* ir težiadltmiĄla 10^-12 nr-

'fcr-5,' 7—8 vakare ;r»ok«adU 
nlala 10-12 tlfitaL'..

i Si., Bostone..

CAMBRIDGE, Mass, - 
Lapkričio 17 d. mirė Matas 
Kavolis, 42 m. .amžiaus, gyv. 
Hąryard,. Mass. .Mirtis buvo 
netikėta. Matas Kavolis, 
lapkričio 8 d., važiavo ark
liu ir tnokas trenkė į jo ve
žimą; užmušė ' arklį ir jį 
mirtinai sužeidė. Buvo nu
vežtas į Ayer ligoninę, kur 
ir. mirė. Palaidotas, 'lapkri
čio 20 d. su -gedulingomis šv. 
misiomis . iš N. P. P. Švč. 
bažnyčios Hely. Cross ka
puose.

Velionis buvo nevedęs.
Paliko dideliame nuliūdi

me, brolius Ceprijoną ir Si
moną ir seseris Elzbietą Po- 
vilaitienę, Marcelę Zaveds- 

Įkienę įr 'Lietuvoje senutę

PARSIDUODA
' Arba Iš&inuomuoja Namas 
Atfiėns Street South Bostone:

3 šeimynų. Yra elektra naujai . 
suvesta ir gasas; Du aukštai išsi- 
nuoinuoja po 5 kambarius ir tik 
$11.00 j mėnesį. Kreipkitės., 
EI. Plevokiene, 948 E. Broadway 
So. .Ęoąton, Mass. L.24

I JUOZAS M. DILIS I
E " f
Į. LAIKRODININKAS j 
s Parduodu įvairiausios rūšies Į 

į auksinius' ir sidabrinius’ daik- j 
rtus. Taipgi-ir pataisau. ’ į 
| 866 W. Broadway
| SO. BOSTON, MASS. f

AGENTAI

Apie mūsų pigų. ir gražų patarnavimų, 
. klauskite tų, kuriems mes patarnavome. v“ 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriaį ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass. 
' Tęl. Sq. Boston 0304-ĮV •

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

i 
Į

INSURANCE ]
Apdrausk nnmųs, rakandu* 

automobilius pas . ” i
J. S. MESLIS

455 W. Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 3612 ‘ •

firniiB d rnugijo* reikalais kreipkite ' 
Dm ^rrotpkolų r*į|tlntnk^ r

BV. JPNQ EV. BL. PABALPINt! , 
DR-JOS VALDYBA

Pinu. — J. Petrauskas,
24 Thomaš Park. So. Boston, 

Vlce-plrm.—V. Medonls,
1430 Columbia R<L, S.‘ Bestoji,. Mum 

Prot Raštlnliikan — J. Gllneckl*
5 ThonukM ParK fio. Bp*tpn‘ .Maa 

Fln. Bošlininkas Pr. TuMkis, ’
109 Boiveu St, So,- Boston, Mass. 

IšUlnihkap•— A. NiiUdtipn**
885 Ė. I)roadwny, So. Boston, MM» I 

Maršalka r- J. Zuikis i-
7 Wintlėid SU., So. Boųtov, Mam. I 

Draugija laiko sUBlrlųlilmua kna tteClt 
š .7.1 ~ -T ... Z’ ‘T’ fl *ntrij ntaniliik4 kltkvleno m3n**Io, j tiedfildlejU klpkvleuo mCneedO. $ vai
| ,44Z Broadyray, South ę<*top IĮ r;N Vį|, ^idtįiytlnfij «v*-l po pietų. Para^ljoa <92 R. TU 

taluBj,' . Bt,’* So. Borton, Mink I

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į. Ir iš. Lietuvos parū

pinu p a sportus' ir parduodu
Laivakortes. .

Apdraudžia baksus, namus, rakandus 
‘ ir t. t •

312 Broachvay, S.-,. Boston, Mass.
• Telefonus South Boston 1798

■ Profeslpnalaf, biznieriai, pramonių 
kai. kurie skelbiasi "Darbininke," tik

I rai verti skaitytoju paramos.
j Visi earslnkitps “Darbininke.’'

Tel. s. B. gW5-R į 
LIETUVIS

OPTDJIETRISTAS!
• Išbgtnnjlnųoju eklr-i 

. prtHklrhi . akluhu- 

. Kreivus KklS Bt.tflr 
lipų ir nmbiljpnk 

koše (eklose) nky«e Hugrųžlnu fi-zls 
thikAinu Inlku.

>. L. O. D.

UETUVOB DUKTERŲ DIUJ08 
90 GLOBą MOTINOS įrvjO, 

’irmlnlnkč — Ėva .Mar kalens, 
625 E. Šth Sf., So. Boston, Mass.

Vlce-plrmlnlnke— Oho Slaurlenė,' 
443 E; 7th Š.t, So. Boston, Mase. 
Tel. Sp. Boston 3422-R

Prot. Rnšt — Bronė CtunlehC, . 
29 Gouid S t, W<mtBoXbučy, Maįa. 
Tel. Parkway 18G1AV '

Fip, JRašt — Marjona Jtfarkouluto 
33 Navarre St; Rosllndale, Mum.

Tel. Park,way 0558-W‘ /I
‘MdlpinkC Ona Stuuiullutė

106 \Veat 6tlt. Su, So. Boston, Įlata. 
Vvaikdnrė —, Ona AUsglrdienS

1512 Colutpbla lUi.,-So., Bontpn/MiM*- 
kasos. Globoja —E.JnnuSoulenfi

1426 Columbln B0., Sov Boston, Mase 
Draugija iavo suslrinklmup. laiko kaa 

antri) utarnlnka kiekvieno mėuMlp,

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes įįr 
iš Lietuvos aut patogiausių ir 
greičiausių laivu. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus. :
PERKAM LIETUVOS BONUS 
• UŽ OASH

I N Ė U R A N C E 
Apdraudžiamo Namus, Rakan

dus, Automobilius ir t. t, 
broadway TRAVEL 

BURBAU
K. J. VIESULĄ, Sav. 
366 W. Broadway,

■ ‘ So, Boston, Mass.
Tek South.. Boston 0620

4
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERO PARAP.

PIITLADELPHIA, Pa.
—Jau 40 metų prabėga nuo 

- įsteigimo Šv. Kazimiero pa- 
^rapijos. Sukaktuves pami

nėti yra rengiamas jubilieji
nis bankietas, sekmadienį, 
gruodžio 3 d., Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos salė
je, . \

Yra užkviesti žymūs. šve- 
. čiai kalbėtojai ir šiaip daly- 

. viai.
Šiuomi kviečiame visus 

parapijiečius į šį bankietą. 
Tikietas kainuoja 75 c.

CHORO TEATRAS 
PAVYKO.

’ PHILADELPHIA, Pa. 
—Sekmadienio vakare, lap
kričio 18 d., &v. Kazimiero 
mokyklos salėje, \choro Dra
mos Ratelis surengė -labai 

. linksmą ir įdomų parengi- 
. mą, kuriame suvaidinta juo

kinga komedija “Gyvi Nar 
bašninkai” ir sudainuota 
keletas dainų laike teatro 
pertraukos. Po tam sekė šo- 

. Idai.
Teatre dalyvavo daug jau

nimo,. svečių ir senesnių 
žmoniii, taip, kad, salė buvo 
pilnutėlė žmonių. Skaitlin
ga publika buvo labai pa
tenkinta . ir nesykį pertrau
kė vaidinimą, artistui pa

baigus kalbą savo aplodis
mentais. Vaidintojai suvai
dino savo roles artistiškai* 
Šiame vaidinime .-nemažai 
turėję progos išvystyti savo 
dramatinio talento galingu
mus/ Visi vaidintojai yra 
pasižymėję scenoje ir jų 
vaidinimas sukėlė žiūrėto
jams daug skanaus juoko. 
Ypatingai pasižymėjo šiame 
teatre p-le E, Raguckaitė, 
kurios vaidinimas nekartą 
sukėlė publikoje daug malo
numo ir rankų plojimo. 
Vaidino sekantieji; E. Ra
guckaitė, T* Balčiūnaitėj J. 
Konstantinas, J. Jakstys, 
K. KisieliuSj S. Dryža. Pri
rengėme teatro dirigavo po
nas K. Konstantinas, kuris 
savo' patarimairtaūg prisi
dėjo prie teatro pasisekimo.

Laike teatro pertraukos 
choro nariai ir. narės sūdai-}
navo keletą dainin. Anelė j '■ • - •• . •.
Mačiuliūtė — solo — “Kai-į Baltimorės Jaunimo K6n- 
mynas”; Ona Rameika. ir. certas Pavyko.
Ona Jiiškauckaitė — duetą l Tikrai šitie Baltimorie- 
—“Plaukia Sau Laivelis.” lėiaį gali sau pritaikinti gay-

Merginų choras —“Senas 
Bernas.” .

Albinas Petraitis -=— solo 
esu vyras 
“Darbuos

tinimo. Tai yra vargoninin
ko p. Odelio nuopelnai,

Po to viso sekė šokiai.
Reikia pasakyti, kad vi

sas cho tas ir vaidintojai 
dirbo, kiek galėdami^ kąd 
parengimas kuogeriąųsiai 
nusisektų ir . kad visi žmo
nes būtų patenkinti. Ir pa
vyko. Jų darbas nenuėjo 
niekais. Choras labai paten
kintas šios pramogos payy- 
kimu ir dėkingi visiems už 
gausingą atsilankymą.

Sekmadienį, lapkričio 26 
d, teatras “Gyvi Nabašnin- 
kai” bus atkartotas, Šv. 
Andriejaus parapijoje, 8 v. 
vakare. .

Garbe Šv. Kazimiero cho
ristams užj 
lį. Lauksime daugiau.

buvo teatras: “Kur uošvė 
bus, ten tylos nebus,” kuria
me dalyvavo sekantieji as
menys: Zigmas Ramys, E- 
rnili j os, vyans ■— Al f onsas 
Paulauskas; Emilija - (My- 
lė), jo žmona — Elorehcija 
Laukaitė; Morta Kumštie- 
nė, uošvė, Emilijos motina 
—Emilija Biobeliiite; Gri
gas Ramys, Zigmo dėdė — 
Jonas Pažneika; Katrė, 
tarnaitė — Darata Marti
nai te.

.Visi vaidintojai labai ge
rai išpildė savo roles ir pa
tenkino publiką* Ypač pasi
žymėjo Emilija Bobeliūtė 
uošvės rolėje. Ji savo natu- 
rališku būdu ir gesti jomis (išgirsti.

dzi,” '“Aš Sutikau žydelį” 
—choras; 9) Duetas— žvai
gždelės Naktelė” —- Emili
ja Bobeliūtė ir Marija Gus
taitė; 10) Kvartetas —vy
rų ; 1.1) Sextetas — mergi
nų:. “Kur Banguoja Nemu
nėlis, ” “Trys.Sesutės”; 12) 
“Tų ir Aš,”. “Važiuokim 
Broliai Namo !”^-ch oras.

Arti penkių šimtų mūsų 
lietuviu buvo . atėję išgirsti 
Baltimorės chorą ir vaidin
tojų dainininkų. Choristai 
nugalėjo Shenandoriečius 
savo dainavimų ir vaidini
mu, taip, kad Shenandor'ie- 
čiai norėtų jų vėl kada nors

jvazimiero cno- ~ r? •• . *
surengta vakarė- iatoi prijuokino pttblikĮĮ. yru, 
... T . A 2- __ 1__ •

VAKA.RIENE PASISEKĖ štai, Vyčių svetainėje. Jo-
Gražiai .pasiseko sureng

tas kopūstų, balius ir šokiai 
lapkr. 16 d^ Dalyvavo apiesvetainėje, - antradienį, I 
400 žmonių. Vakarienė pra-j’ 
dėta nuo 8 ikn Įl-tai, šokiai į 
tęsėsi nuo pusę po septynių 
iki po dvyliktai. Atsilankiu
sieji lietuviai praleido link
smai vakarą. Šokiai irgi bu
vo linksmus. ,

Širdingai dėkojame vaka
ro šeimininkėms, poniams: 
Valasaviciene'i, Tvavdzi- 
kienei, Gigolienei, Šymans- 
kiėneij Antanavičienei, Ode- 
laitienei ir Benodiktienei. 
Taipgi visiems vyrams ir 
visoms merginoms, kurte-ios 
pagelbėjo,

KORTŲ LOŠIMAS.
Kortų lošimas, Turkey 

Run, hipkiicio 15-tą dieną 
gražiai pavyko. Nepaisant 
nei sniego, nei šalčio, pus
antro šimto žmonių atvyko 
į“Tiifkėy Run ir TinksinaT 
praleido laiką. Jyairios ir 
gražios dovanos buvo išda
lintos. . Nuoširdžiai, dėkoja
ma vakaro šeimininkėms, 
ponioms Marijai Budaus- 
kiene'i, ir Kątrinai Turn- 
bull.

VYČIŲ VEIKIMAI.
Savaitinės pramogėlės šią 

savaitę nebuvo dėlto, kad 
sekmadienio vakare Balti
morės choras atsilankė pas 
mus. Kitą savaitę tariamės 

, kalbėto jum pakviesti kun. 
Gallagher, airių parapijos

> pagelbininką. Ponia Julijo- 
1 na Mizeriūtė bus programo.

t engėja. į vyks, kaip papra-

kios įžangos neva.
Kortų lošimas įvyks Vy?

lapkr. 28 d. šeimininkes, . ' 
vytes, jau turi surinkę, daug 
gražių.dovanų.. Tikisi dide
lių pasekmių.'

AURE.
| Po slinki os ligos, pavojim 
gos ir svarbios operacijos, 
ponia Pivniekienū atsiskyrė 
su šiuo pasauliu,' Loeust į
Mountąin ligonbutyje. Kun. ;
Karalius atlaike 'iškilmine i
gas mišias.. Kun. Bruek- 
mann buvo diakonų ir kun, 
Laumakis subdiakonu.; Po ] 
mišių kun. Karalius pasako į 
rarųinantį pamokslą. Paliko ; Į 
dideliame . nuliūdime tris ; i 
dukteris ir vieną sūnų* .. , į.

Vincas Matulevičius. 28 j 
metų, nėlaimingai žuvo* ’ 
Skylėje kasant anglis, dina’1 •: 
mitas netikėtai ekspljodavo •• < 
iš syk •■užmušdamas jauną .' 
vyrelį.. Kūną .rado kitas jau- . ' 
nuolis eidamas anglių., A. a. -t 
Vincą pažino tik iš drapanų 
ir plauku. Kun. Laiiniakis i 
atlai kė mišias i v pasakė ra
minantį pamokslą. Didelia
me nuliūdime paliko sąyo . ? 
moterį, tėvus, brolius ir Se- "i 
seris. . / ’ •

S(‘kmadiein^ ponia Mansi- 1 
kieno, mūsų vargonininko 
motina, ligonbūtyje staiga ■ 
mirė paralyžiaus liga. Visas i
choras pareiškė savo vedė- ;•
jui simpatijos jausmus; grū-, . 
pė kalbėdami rožančiaus da
lį už a. a. Mensikienės sielą, 

j Amžiną atilsį- suteik jiems 
Viešpatie, ir amžinoji švie- . 
sa jieins tešviečia!

i VESTUVES.

. šeštadienį, 10 valandą ry- 
1 te, lapkr. 25 d., Albinas Jo- 
Ikubonis veda Blanką Bajo- 
| liūtę už savo žmoną. Albi- •.
> rias i r Blanka yra Vyčių na- .
i viai; priklauso ir prie cho- 

‘ i ro. Girdžiama, kad įvyks iš-
. ' kilmingos šliūbaųnos mišios;- , 

i kuriose dalyvaus trys kimi- 
'gai; turės .net šešias poras 
! liudininkų. Visas choras da- ' 
Į lyvaus vestuvėse.

;į / ’ “ Putis:’^

-Nuoširdžiai— -dėkojamo 
poniai Romanai už paskoli
nimą baldų kambario sceno
je; ponui RuĮiin, . Strand 
Teatro manageriui už skoli
nimą scenos; vakaro šeimi
ninkėms, kurios sėkmingai 
vedė vakarą: ponioms Ma
rei Metkauskienei, Sienai 
Pacėsienei, Elenai Labes- 
kicnei, Magdalenai Petravi- 
čienei, Margaretai Norkevi- 
čienei, Agotai Diske vičie- 
nei; Scenos prižiūrėtojams: 
Jonui Rutkauskui, Juozui 
Šerui, Juozui Dąpkūnui, 
Vincui .Jakuboniu'i, Jurgiui 
Jurgeliui ir -visiems, kurie 
kaip nors prisidėjo prie 
koncerto ir teatro.

Antroji programios dalis 
buvę koncertas, kuriame da
lyvavo beveik visiis Balti- 
mores Šv. Alfonso parapi
jos choras. Dainavo: “Lie
tuvos himnas,” “Pavasari
ninkų Daina” — choras; 2) 
Recitacija — Jonas Pažnei
ka ; 3) Duetas4 i Oi Juozy- 
ti-’ — Ona Česniūtč ir Jur
gis Galkus; .4) “Onytė,” 
“Vai Kur Buvai Dziedzul” 
-—choras; 5) Solo: “Kad 
S i r d į Tau Skausmas, ” 
“Gerk, Gerk Girtuoklėli”— 
Rapolas Juška; 6) Aktas — 
Ponas Juodanagis; 7) “Bū- 

iligii Schoiol svetainėje. Į kim Vyrai Lietuviais.” — 
Pirmoji programos dalis vyrai; 8) “Dzimdzi Drim-

SHENANDOAH/PA.

-“Meile”, “Aš 
didžios garbės’\ 
kis — Triūsk.”

Vyrų choras -
Čiojau— Pupas.

Visų viršminėtų dainavi
mas susilaukė gražaus įver-

“Vaikš-

saus Romos Cezoriaus Cae- 
saro žodžius — v.eni, vidi, 
vici. Nes atėjo, pamatė, ir 
nugalėjo Shenandoriečius 
savo vaidinimu ir dainomis, 
savo prirengta programa, 
kuri įvyko sekmadienį, lap
kričio 19 d., Shenandoah

< Taip Apvalūs, taip Keti taip Pilnai Prikimšti

Visuomet&

Visuomet luckiapatenka/
Copyrlfht, 1„3, Th» 
ADMtlcan Tobacco• 

Crapiny.

Lengva matyti, kodėl tiek daug moterų labiau mėgsta 
Lucky Strike. Luckies yra pilnai prikimšti ilgais 
pluoštais parinkto tabako, apvalus ir kieti ild pačių . 
galų. Tai reiškia, jog Luckiės visuomet traukiasi 
lengvai, visuomet dega vienodai. Tai taipgi reiškia, j’pg 
jie neturi erzinančių Kuosų, galų prilipti prie lūpų 
arba suteršti gražius dalykėlius moters krepšelyje. Ir 
kas diena moters daugiau ir. daugiau parodo sayo 
įvertinimą sakydamos, jog “Luckies patenkina’’.

S. S, PITTSRIIRGH, PA. :
I Vaikučiai deda visas pa-- 
stangas, kad pagelbėjus ko- 
lektoje, kuri yra daroma .

: anglims ir bažnyčios patai-.
symui. Jau yra graži pra- ‘ 

• džia padaryta. Jiems rupi, j 
. kad turėtų šiltą mokyklą ir . į 
bažnyčią, todėl išsijuosę diry .

j ha, kad bažnyčiai pagelbė- į 
jus. Ar tai ne' Apaštalavi-

i mas ? Tegul jaunystėje iš- ; 
' moksta apaštalauti, kad už- •

čia i ir tautai*'®

Daug geriau šeimoje tris va* . 
gis turėti negu vienį girtuo
klį. Rom. Striūpas.'

Į LIETUVĄ
. IteguliarlSki ISpĮatikimžil 

Smagi Kellonfi
. žemos Kainos

Kalėdų Švenčių Išplau
kimas iš Nevv York

“Frederik VIII” Gruod.9

ifs toastcd n

ISplnukimu suraSį 1D34 metams, 
kainus It kitas Ihformąetiaš sutel

kia agentai arba ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICANpUNE

24& IVashtogton Street, Boston
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DAJtBIJŪJtKAS
/ (The Worker)

PabBahed every Tue«day and Frid^y exept Holid&ys sueh aa 
N«Įf Year, Good Friday, Memorial Day, Įndependence Day, 

Labor Day, Thanksgivnig and Christmaa
>y—-r \-

JOSIPH’? LITHUAJflAN R. j0. AS8OOIATIOS OF LABOR
Rtarad u Mcond*daM mtt»r 12,1915 u. jhe poat offic« ai Bocton, IIsm. 

y ‘ and«r th« Actof Mireh t, IŠTO

iaceptanca for maUlng at spedal rate of postage provided fbr !n Sactlon 1108 
u Actof OctoberS, 1917, authoriKėd onJuly 12.1918

■UBSCRĮPTION KATES:
Maaattayaarly $4.00

yearly..,„.|&00
ppgfltle onca per yeek yearly. .$2.00
Mtign <»ca pėr week yaarly..,.$2;50

DARBININKAS
WEST BR0ADWAY'

KUN. DR J. NAVICKAS

PRBNUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ..r...Z..<...$4.00 
Užsieny metama ...............................|S.6o
Vieną kart savaitėje metama....$2.00 
Užsieny 1 kart navaUSje metanu. .$2.50

SOUTH BOSTON, MASS.
FELEPHONE SOUTH BOSTON ųC2u

ŽIEMOS PROBLEMOS
Yra žmonėse patarlė, kad 

tcjei šv. Martinas ant ledo, 
tai Kalėdos ant vandens.’’ 
Šiais metais taip ir yra: šv, 
Martinas gerokai šaltas, tai
gi Kalėdos turėti} būt šiltos.

Tenka sužinoti, kad Mariai^ipolio L’ Kolegijos DL 
rektorius, gerix kun. J)i-. Jonas Navickas mini savo 20 
meti} literatiiįio darbo sukaktuves. Mat, “Draugo” pra
nešimu 1913 m. tilpo “šaltinyje” jo pirmas kūrinys 
“Metelė,” Tai gražus, vaizdelis reiškiąs busimojo stam
baus talento požymius. Tai, anot /‘Draugo’’,.buvo pirmas 
kūrinys ir ne paskutinis. Tai ti^ra tiesa, nes gerbiamas 
jubiliatas puošė, tebepuošia ir toliau puoš mūsų literatū
rą gražiais ii- naudingais veikalais, ir ne tik straipsniais 
“Darbminke”, “Studentų Žodyje” ,įr kituose laikraš
čiuose, bet ir ištisomis didelėmis knygomis dvasinio, is
torinio. ir filozofimo turinio.

Kun. Dr. Navickas dar jaunąs žmogus ir jau jubi
liatas. Jis gimė -Virbaly, Suvalkijoj, 189 J m. Mokslus ėjo. 
savo gimtame miestelyje, gimnazijoj buvo Mariampoleje' 
ir išbuvo du metu Seinų Sėminarįjoje, iš kur išstojo dėl 
gerkles ligos, nuo kurios gydėsi pas savo dėdę daktarą 
Vabalą Varšuvoje. Amerikon atvyko 1913 m. ir įstojo į 
La Saįette vienuolyną Hartforde. Kaipo vienas iš ga
biausių studentų jis buvo išsiųstas į Friburgo universi
tetą, Šveicarijoj, kurį baigė 1922 m. šv. Teologijos dak
taro laipsniu. Įstojęs į Tėvų Marijonų vienuolyną, kun. 
Dr. Navickas visu uolumu pasišventė mūsų išeivijos nau- 

i dat Čia matome jį duodant, misijas ir dalyvaujant visuo-

šie ankstybi rudens šalčiai 
lyg teikia baimės, kad žiema 
galį būti šalta ir todėl labai 
sunki bedarbių Šeimoms. A- 
merikoje dabar yra apie 3 
milijonai bedarbių šeimynų. 
Jie gauna maisto iš labda
rybės, bet gauna jo labai 
mažai — apie 20 dol. į mė
nesį. Su tokia pašalpa vos 
tik nuo paskutinio bado te
galima apsiginti, Bet ir lab
daringi fondai jau baigia iš
sisemtu Miestai viens po ki
to ima bankrūtyti. Yra to
kių miestų, kurie priversti 
uždaryti net savo mokyklas 
dėl pinigų trukumo kurui 
nusipirkti ir algoms išmo
kėti..; O čia dar tūkstančiai 
bedarbių neturi ką valgyti. 
Būklė tikrai dėsperatinga. 
Kas daryti ?

Šalies, vyriausybė stato 
paskutines pastangas nuo 
krizės išsigelbėti. Pripažino 
Sovietus su ta viltimi, kad, 
atsidarius normaliai preky
bai su Rusija, bus pakanka
mai rinkos Amerikos garny-

bai. Yra skeptikij/kurie pie
čiais trauko dėl tokio opti
mizmo, bet nieks negalės 
prikišt MTashingtoiio admi
nistracijai, kad jį nebando 
surasti kelių krizei pašalin
ti. Bandoma-viskas kas tik1 meniniame dai’be. Bet. svarinausia kun. Navicko darbuo- 
galima. Tuo tarpu, kol būsi-’ ■ tės sritis tai jaunuomenės auklejmias. Čia įdėta riša jo 
moji, prekyba sjt Rusija’išsi- Širdis. Jis puikiai silpninta, kad be katalikiškos lieti.iviš- 
rislys, Roosevelto vyriau- j kos inteligentijos mūsų išeivija negalės išsilaikyti. Kai- 
sybė pradeda vykdiiiti mil
žiniškų riešųjų darbų pla
ną, sulig kurio daugiau kaip 
3 m ii i ardai dolerių bus pa
leista apyvarton: Tas duos 
darbo dviem trečdaliam be
darbių šeimynų, vadinasi, 2 
imli j onai šeimynų bus aprū
pinta. Kol kas ne visa ta 
milžiniška suma gali ope
ruoti, bet. jau 400 milijonų 
dol. eina į apyvartą. Tuo ___ _c ........
būdu 2 milijonai darbininkų Į Ir ‘ •Darbininkui” yra"labai malonu prisijungti prie pla- 
uždirbs po 50 dol. mėnesiui. <t- -- 1 ..k-.-.. 4—
To, žinoma, toli gražu nepa
kanka normaliams gyveni
mo reikalams, bet vis geriau 
negu 20 dol. gaunamų iš lab
darybės. Kiek vėliąų kiti % 
milijonairiarbininkų pradės 
dirbti, ir yra vilties, kad šią 
žiemą, žmonėms bus kiek 
lengviau. Kaip matome, 
Roosevelto • administracija 
smarkiai kovoja su depresi
ja ir deda daug energingų 
pastangų gerbūviui grąžin- 

■ti. ■ : K.

po Marįanapolio L. Kolegijos Rektorius, kun. Dr. Na
vickas skiėpyja lietuvybę savo auklėtinių sielosna nepa
prastu uolumu. Kun. Navickas gerbia ir myli genį kaipo 
paukštį, bet nepakenčia jo raibumo laikraščiuose, vadi- 
nąsi, iitmori, kad jaunimui būtų teikiami laikraščiai miš
rioje kalboje. J ei leidžiame lietuvių laikraštį,—-sako jis 
—tai tegu jis būna lietuvių įkalboje. Anglų kalba tinka 
anglų laikraščiuose.”

Visai teisingai “Draugas” vadina kun, Dr. Navicką 
“švietimo ministeriu.” Taip, jis šviečia muši} jaunuome
nę tikro ministerio sumanumu ir energija. Istorija užra
šys jo vardą labai stambiomis raidėmis mūšų išeivijoj.

l

eios kun. Dr. Navicko gerbėju minios ir nuoširdžiai jam 
palinkėti sveikatos ir ištvermės, kilniame .jo darbe. , K.

p

D.

VERGŲ VARGAS
" Senas, juodas laivas at

plaukė į Kartagėnos uostą,
•_ Pietinėje. Amerikoje. Juo 
atvežė grandinėmis surakin

ėtus belaisvius, kurie kai gy
vuliai buvo didžturčiams 
pardavinėjami.

Tuo metu, 1634 metais, 
tūkstančiai vergų iš Afrikos 
kas mėnesį būdavo atveža- _ .______ ,_____ ______ _
mii Pietinę 'ir Vidurinę A- vo kai misijonierius .į Kur-

5 metiką. “ .
buvo reikalinga, darbininkų 
laukuose. Vietiniai, darbi
ninkai neilgai tėistterdavo

tais daugiau kai pusė vergų 
išmirdavo.

Toks tai laivas ir dabar 
atplaukė į Kartagėną. Nedi
delis būrelis žmonių tebuvo 
atėję pasitikti keleivių. Ta
čiau tame būrely buvo vie
nas kunigas, jėzuitas Petras 
Kliaveras. :

Petras Kliaveras atvažia-

Okupuotoje Lietuvoje
KIEK YRA „VILNIAUS UNI- j padarė pranešimą apie Uni- 

VERSITETE STUDENTŲ. Įversiteto .1932—33 mokslo 
Ligšiolinis Vilniaus unr 

vers’iteto rektorius Opocins- 
kis imatrikuliacijos dieną 

varyti visi sykiu, vyrai, mo
terys ii1.-vaikai, į -'drėgną ka
lėjimą, kur jie kęsdavo ba
dą, laukdami kol juos koks 
ponas nupirks. Kalėjime ir
gi platindavosi visokios li
gos , jie kai pragare šauk
davo,’klykdavo ir vaitodąvo. 
.Vienas tik Petras . būdavo 
jiems gailestingas. Jis kai 
geriausi motina, apžiūrėda
vo juos, gydydavo, ramin
davo,. mokydavo Dievą my
lėti. Anot teisingų liudymų

...jis pakrikštijęs jų apie 350 
I tūkstančių. Dažnai po 15
valandų klausydavo išpažin
ties kol pats apalpdavo. Už 
jų nusidėjimus save iki 
kraujo plakdavo, per naktis 
klūpodavo prieš Švč. Sakra
mentų, prašydamas Jėzaus

■ atleisti vergų nusidėjimus.
Sykį klausydamas gyvai 

bepūvančio vergo1 -išpažin
ties, pats ką tik neapalpo. 
Tuojau kėlėsi ir pats ant sa

lves pradėjo bartis: “Petrai, 
įlinkai neilgai tėistterdavo I męs 1581 metais, Kataloni- biauru/tau nedorėli, kad tu 
prie sunkiųjų darbų. Kad Įjos ūkininko sūnūs. Tapęs nenori žiūrėti į savo artimą, 
išrišus darbo problemą, že-' misionieriumi, 1610 metais, Argi šitas ligonis ne. taip 
mių sariiiiiikai pradėjo įvež- • atvažiavo į Kartaginą ir i pat" Jėzaus Kristaus krauju 
ti iš Afrikos negrus ir juos pradėjo darbą, čia jis dar- atpirktas ?. Tu. tini daryti 
pirkti ir parduoti. bavos.i . 44 metus, ir t ikrai atgailą. ” Ir paėjęs v šalį nu-

• . Didžturčių laivai nu-, užsipelnė vardo negrų ver-;.plakė save iki kraujo, pas- 
; plaukdavo į Afrikos pakraš-. gų apaštalo.. Imi sugrįžęs prie ligonio iš-
_ šiiis. .Tenai jie prisigandy-l Kiekvienų' mėnesį kada .bučiavo kiekvienų jo žaizdų. 

Javo negii}, arba jų parisi- laivas su vergais atplaukdami Nemažai -jis iškentėjo ir 
pirkdavo - is karalių, .arbaivo, Petras visuomet pasitik- kitokių krvžių ir jiersekioji- 
įlūptifelavo .MRniĮiš,’/‘ir su-idavo laivą ir įėjęs daliiida^ mų. Vergų.* pardavėjai jo 
grtldę kai ‘ gyvulius į laivą, w jiems, sukalėdotą duoną.' baisiausiai nekentė h* viso- 
veždavo į Pietinę Ameriką. J i s. paguosdavo juos ineilin-< kinis būdais jį. persekiojo, 
Labai dažnai ištikdavo bai- gaiš, žodžiais.. ! Žmones neidavo į bažnyčia,

Čia didžturčiams

bus maras' ant laivo ir. kar

tagėną įr pasišventė tarnau
ti nelaimingiesiems belais
viams negrams. Jis buvo gi-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
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bus gauta žymesnių sumų, . 
greičiausiai atidamt Vg- 
tauta Didžio jo. nutzicjujc ką 
ro indsiėjaits skgrią Laisves . ‘ 
Varpas skambins dar sena
me bokšte. V , .

Laisves Varpas paaukuo- . . 
tas Amerikos lietuvių, vi
suomet gaudžia per didžiau
sias tautos iškilmes. Ant 
xarpo yra amerikiečių įspū
dingas užrašas: “O skani- • . 
bink per amžius vaikams 
Lietuvos tas laisves never- . 
tas kas negina jos !” Taigi .. 

I Šiemet, per kariuoinenės 
šventę lapkričio 23 dieną, 
Laisvės Varpas' dar skam
bins iš seno Karo muziejaus 
bokšto, nors Kart) muziejus 
jau bus perkeltas į Vytauto 
Didžiojo nmzieją.

•' • . P-lė BIRUTĖ KARLONAITĖ,
šiomis dienomis garbingai užbaigė slaugės mokslus Car- 
ney ligoninėje, So. Bostone ir gavo diplomą. Slaugių už
baigimo iškilmės įvyko Canįey ligoninės, koplyčioje. P-Įe 
Karlonaitė gyv. 41 Alder St., Lawrence, Mass. Naują 
profesionalę sveikiname.

nif tais veikimą.
Iš pranešimo matosi, kad 

pereit ais metais Vilniaus 
universitete buvo 3923 stu
dentai. Jų tarpe 1241 mote
ris ir 2582 vyrai, Laisvų 
klausytojų iš viso buvo 133, 
risi kiti tikrieji klausytojai.

.Profesorių iš viso kartu 
su docentais yra 102.

VILNIETIS DARIUI IR • 
GIRĖNUI.

Žinomas muzikas ir kom
pozitorius vilnietis V. Gut
kauskas atsiuntė Lietuvon 
Dariaus ir Girėno gedulin
gą maršą,iš savo simfonijos 
ir dvi kantatas. Tos kanta
tos buvo giedamos Vilniaus 
lietuvių .gimnazijoje. Net 
vietiniai lenkai nekėlė, kaip 
paprastai, triukšmo tas kan
tatas išpildaiit; o kai kurie 
ir labai jas gyrė. Lietuvos 
muzikų manymu, Dariaus ir 
Girėno maršas ir kantatos 
yra labai vykusios.

bavos.i . 44 metus, ir tikrai atgaila. ” Ir paėjęs į šalį nu-

LAWRENCE, MASS.
ALRK. Moterų Sąjungos 

16 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ir paskaita, kurių 
skaitė kuli. P. t Juras. įvyko 
lapkričio 16 d. Dalyvavo ne
mažas būrelis moterų ir vi
sos, matyti, buvo labai pa
tenkintos. Pamiršo, kad ir į 
namus reikia eiti, taip buvo 
paskaita susidomeju si b s.. 
Daug sykiu buvo svarstyta 
kaip išauginti . Moterų Są
jungos 16 kuopą; Tėvas Ju
ras davė mums nuoširdų 
patarimą ir patsai apsiėmė 
duoti, paskaitas piriną tre
čiadienį kiekvieno mėnesio. 
Tikimės turėti gražias pa
sekmes, nes jau gavome tris 
naujas nares, būtent J. 
Zapėniėnę, Akstinienę ir 
Čiurlionienę. Prie labdary
bės darbo laisvai apsiėmė 
ponios Baubinienė, Mikstie- 
nė, Vencienė (kuri jau še
nai dėl biednų dirba) ir L. 
ŠveiiČionienė., Todėl laivren- 
ciečiai niekados nepraleiski
te paskaitų, nes daug galė
site pasimokyti, o mums 
daug ko reikia išmokti.

Žirgas.

nes nesitikėjo susilaukti 
taip greit naujo kunigo.

Bet mūsų kleb. kuu, V. 
Vilkutaitis gavo iš Chica- 
gos, buvusį pas prel. Krušą, 
Tėvą Alfonsą į pagelbą. 
į pagelbą. ■ -

Parapijiečiai džiaugiasi ir 
naujuoju kunigu misijionie- 
riu ir dėkoja klebonus už jo 
pakvietimą.

Parapijiečiai.

WORCESTER, MASS.

gus; ir net jo perdėtiniai 
kartais smerkdavo jo elgėsi.

Po sunkių darbų ir vargų 
Dievas jį pašaukė į savo 
garbę 1654 metais, turintį 
73 metus amžiaus. Jo šventė 
pripuola sausio 15 d. T.,

ATHOLMASS,
. VAKARIENĖ.

Va&iriėnė sų šokiais V

CLEVELAND, 0.
Sv,

Jurgio lietuvių parapijos
. ; Šiomis dienomis iš

LIETUVIS IŠRADĖJAS.
Nesenai Radviliškio yals- ■ . 

Čiuje, V išmautų, kaimo gy
ventojas Jonas Grigaliūnas . . 
sukonstruktavo medinį lėk- _ 
tuvą. Iš.pradžią iš Griga
liūno visi juokėsi, laike jį 
pamišusiu, tačiau kai pama
lė, kad jis . su savo lėktuvu . 
nuskrenda iš vieno kaimo į 
kitą, susidomėjo, ir vienas 
grįžęs atostogų to kaimo 
Studentas. Jis praneša apie 
išradimą į Kauną, Iš Kau
no atvyko vienas lakūnas ir 
lėktųvą apžiūrėjęs r a d o, 
Kad medinis lėktuvas iš tik
rųjų turi kai kur iii naujo
viškumų. Dabar Grigaliū
nas atvyko į Kauną ir savo 
išradimą nori užpatentuoti.

ŽEMAITIŠKŲ KLUMPIŲ 
FABRIKAS.

Žemaitijoj nuo. senų seno
vės žmonės nė tik kaimo, 
bet ir; miesteliuose dėvi žie
dines klumpes. Didžiausi 
turgai Žcmait i j <o j c — tai 

• klumpės ir moliniai puodai 
kuriuos nuo amžių dirbda
mi .žemaičiai stipriai ir sa- 
votišl.iti ■ meniškai padaro. . 
Meniškai dirba žemaičiai ir 
klumpes. Viršų užriečia, iš
pjausiu, nudažo visokiomis 
gėlėmis, margumynais.ir pa
skui pai duoda už du—pen
ius litus/ ’/ ,

Iki šiol žemaičiai klum
pių pramone, nesivertė ir 
dirbdavo jąs. namuose, Da
bar Telšiuose yra įsikūru-

KORTU VAKARAS.
T. M. skyrius rengia kor

tų vakarą, lapkričio 29 d., 
Šy. Kazimiero parapijos sa
lėje. Minėtame vakare kal
bės kun. A. Morkūnas, M. I.
C. ir kiti. T. M. skyrius; sjos: .4^ klumpių dirbtuvės, 
kviečia, visus atsilankyti, nes | kul.;oS5 klumpėmis aprūpina 
t6 vakaro pelnas skiriamas Žemaitiją. Klumpės 1d- 
kolegijai. |jaį patogios dėvėti, gražios

kamuoja, labai pigiai.
PRANEŠIMAS Klumpių pramone susido

mėjo iiet klaipėdiškiai ir ne-
. L. D. S. Connectieut ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks 26 d. lapkričio, | Klumpių prie žemės darbi}. 
Waterbtay, Comi., šv. Juo- • f’nnaSi.is klumpių dirbtu/ 
zapo lietuvių parapijos mo- Vt-.s fabrikai — steigiasi 
kj-klos kambariuose, 1 Vai.. pinug,-1C, Kretingoje iv ki- ' 
po piety. - iluose Žemaitijos miestuose.
. Gerbiamos L. D. S. Cmm. . Aukštaičiai medinių klum- 

apskričio kp. malonėkite;piij ne;iėvi: Kai km- buvo 
skaiffingai prisiųsti atsto- lnu-giina jdumpes dirbti, nes 
rus į Šį Suvažiavimų ir į jos labai lengvos ir šiltos.

kolegijai.

senai dirbtuvei užsakė vie
nas dvarininkas 120 porų

tapo iškeltas kun. Zaikaus- jiems įdūokite naudingu į-! j)et nieko iš to gero neišėjo, 
kas. Parapijiečiai; dėl jo iš- nešimų organizacijos gero- jy[a<yĮ, Šėmaičiai tuvi kokį..
kėlimo buvo labai nusiminę, ven. - nors. “ sekretą

ry® ®TTv T e a. ® J^rdaug rėikalaU- onids Iš ILictuvos: - ;../
kur skambės laisvės ta šiais metais atlikti, trūk-1 “Tai man graži meile-— ■ 

VARPAS PER KARIUOMENĖS stą apie 40.000 litų. Del to1 kiti vvrai dėl savo . žnionii 
... šventę; • ‘ ■

jos naudai.. Šeimininkės dir
ba smarkiaii : tikietus pareitu 
vilioja, dešras kemšu ir kU 
tokius .‘gaidūnlynus taiso, 
kad tik gerinus galėtų visus! Žmonės neidavo į bažnyčią,

. Iš laivo vergai būdavn-su- > kur Petras sukviesdavo yer- svečius pavaišinti.

ta šiais metais atlikti, truk-’ “Tai man graži.meile■ 

nebus galutinai . užbaigtas’per ugnį eis”...
Vytauto Didžiojo muziejaus J “Bet , vaiku! i, tas yra juk .

Vytauto Didžiojo Komi- bokštas, bus dalinai į rengti, šiek tiek perdaug, iš manęs 
tetas apžiūrėjo Vytiuito t)i-- iš fronto pusės'didieji laip- reikąląujn.nia, nes aš juk. 
džiojo muziejaus - statybą, tai ir įrengtas dalinas nuL iguiuhūus apykaklius nėšio- 
Paaiškėjo, kad muziejaus ziejaus vidaus apšvietimas; ijn”. 
darbams, . kuriuos ūžšibrėž- Jeigu artiiniaųsiii laiku, ne-1

iš fronto pusės'didieji lai p- reikalaujama, nes aš juk.

Jeigu artihuaiisiu laiku, ne-1 Ar. j
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Jząeiją pavadino “Katalikų Į į
|k^ierikoje?^ . J KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ

Nuo pat pradžios Susior- 
ganizavimo “PilnųjBlaiv. [ 
Unijos/’ Amerikos katali- R.
kų dvasiškija. uoliai ją rė- DETBOIT, MICH. į Inie. Visuotiniame antrame

^ Baltimore Kat.'BažnyčiosL _ ’ 7".. 7' Blai vyb€-^- Amerikoje ' Isųsirinkime 1886 m., šios Sa-pr- clt.ovt)
, Jies vyskupai ragino klebo- s‘ ..

r . , nūs; “Del Jėzaus■‘•meilės[ Lapkričio 19 d,, Šv. Jur-
gąni^uoti generalę. organi- galint, kad išnai-1 gioparapijos svetainėje į-
zacijų, prie kurios visos*.Io^Įj^įį girtavimo blogybę.Pa- vyko parapijos čhono vaka-

/ / Tėvas Mathevv, atvykęs kalės blaivybės draugijos Lįaukavimas tų Bažnyčios ras, vadovaujant choro ve- 
j galėtų priklausyti. vaikų/kurie ne tik lųpinasi dėjui muz; J. čižauskui.

Conneetient valstybėj e nepasigerti yra garbingas, Programa nusidėjo iš solo,

| l*pfai<!io 24,1933. . -

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
. VALDYBA.

Kun. J... J, Jakaitis—dvas. vadas; Kim. Pr. X Juėkaltls—pirm, 
ir redaktorius. 432 Wlnd«or St, Cambrldge, Mass.; Pr. Mankos— 

. I-as vlcę-pirm.; X Baltružaitis—II-as vice-pirm.; V, X Blavackaa
—ražt., 7 Mott St, V’orcester, Mas*., O. Sidabrienė—lid, 6 Com- / 
monwealth Avė., Worceštetį Masalu K< Rainys ir A Zavetakas—lM- 
do globėjai. ■_••••

pi tyui»iŲ < * v* m

Tėvas Mathcu? Blaiwjbūs 
Apaštalas.

Pamokslus sakys, vaka
rais sekantieji kunigai; lap-

lapkričio 30, kun. K. Urbo
navičius; gruodžio 1, kun* - .
Dr, Bružas; gruędžio 2, ku
nigas K. Jenkus; gruodžio
3, sekmadienį kun. Ę.a Štra* 
kųuskas; gruodžio 4, kun* 
F. Juras;
K. Vasys. s, z.
dd. kun. Dr, Bružas. Rytais 
pamokslus sakys -klebonas; .. 
gruodžio 4, ir 5 rytais kun* 
Virmauskis ir kun., Petrai-

ČAMBRIDGE, MASS.
Lapkričio 19 d., parapijos ^‘įčio 29 d. pats klebonas 

salėje kun. B. Juras skaitė 
labai gražią paskaitą apie 
Katalikų Akciją* Nuodug
niai išdėstė pasauliečių apa-

KOUiaiJOSE Į
iiįiįanųų,1

j nė vakarienė, Šv. Kuzimię-
. ro parapijos naudai. Lštala\dmo svarbą. Gaila, kad 

Šįmet rikininlvai pasirodė | neperdaugiausiai buvo klaū» 
labai duošnųs, nes suaųkavo l sytojų.. ~

daugybą visokių produktų,, NEPAPRASTŲ DIEVO 
b moterėlės prikepė pyragų 
ir visokių gardumynų. 

Parapijos choras, p. varg 
J. Taniūlioniui vado vau

■uuroUHiuiūŪKirnL

' Amerikon, uoliai blaivybės 
idėjai darbavosi. Jis statė _ _ « t * - w
blaivybės'.dorą labai aukštai, [susiorganizavo pirma cent- bet garbingesnis tų, kurįe duetų, kvartetų ir choro. 
Jo darbas visame pasaulyje i ratine blaivybėj organizaci-Įyra pasižadėję visai negerti [Sudainavo gražiai. Ypathi- 
u,,.... t; jokių svaigalų.” [gai pasižymėjo solo p-Ię S.

’• m.. , Bukšaite, . duetas p-lės S.
. lrę<Wis Visuotinas.KM. h. A;JU10i;iukaitP ......
Bažnyčios susiriąkims taip | Jis rag.ino jilluUtll!l lialllv

s pat išgyrė Wwu? BBe tOj dtatogu ir ' ' '
n- di;aiigiJas, kurios B”Vo ir
be piatma. Per penkmde- Lfig01^ laimfe Bpr>jat?. 
šimts metų u Pilnųjų Blaiv.
Unijos Amei,ikiojen. uoliai! Dalyvavo daug žmonių ir 

| veikė. Dvasiškija kiek galė-Tvį^ biušu žymiausieji lūž
dama rėmė. Popiežiai nuo .. profesionalai.
Leono XIII iki dabartiniopat dalyvavo kunigai: 

| Pijaus XI, dažnąi ragina kun, J. Čiauškąs, ku- 
žmones prie pilnos biaivv- Valaitis, buvęs pir- 
bes. Tą darė ne tik siųsda^ . šios par. klebonu, 

Imi apaštališkus, laiminimus-LipkuS iš Grand Ra- 
metinems Pilnųjų Blaivi
ninkų konvencijoms, bet ir 
per tam tikrus aplinkraš
čius apdovanodami piln. BĮ. 
draugijas gausiais atlaidais.

Visus atlaidus Piln. BĮ. 
Į suteiktus sunku būtų iš- 
[ skaitliuoti. Todėl ar neverta 
būti blaivininku? Girtybę 
visų ne . tik kunigai,, bet ir p^iį^ Jie sveikino kun. 
dori žmonės yra _ išpeikę. mįžauską, . choro vedėją, 
Kiek ji blėdies darė ir tebė- j, čižauską daininin- 
danp žmonijai?. Su ptasali- įug įr parapijiečius, kad 

jtrimu prohįbicijos girtuok- taip gražiai darbuojasi, 
lybė vėl viešai’biiš matoma. Labai nuoširdžią h jaudį- 
Pasirūpinkime sustiprinti Įnančią kalbą pasakė kun. 

. savo blaivybės frontą, kad Valaitis, Jis dėkojo kun. 
į girtybės.. priešui- užpuolus čižauskui, kad jo nepamirš-1 

galėtume laimėtojais tapti. įr yisuomet jį parsiveža į
, K-V-L j parengimus. Džiaugėsi turįs 

ni-Tiįuno nniin proga, dalyvauti toje para-1 
LltlUVUo BONAI pijoje, kur tiek dar-bo ir 

’ • sveikatos yra padėjęs.
Perku Lietuvos Bonus. K)ul j Cižauskas i sve- 

Pmmu Lietuvos Bonu ku-. kalbas aįaak? dėkoda-
ppnus už pilnus pinigus. mas jjems įr visai publikai 
Parduodu laivakortes ant . įg atsilallkyttl.p 
greitiijii laivų. Siunčiu pi- Pasibaigusprogramai bu- 
nigiis į Lietuvę ir, j,Lenkija Uo gokiai 
doleriais. Įgaliojimus ir kL ’ Kupw A(rlt0H.^
tus dokumentus tvirtinu, ______ 
nes esu-Viešas Notaras.Lai- MACUlIA N U
kome vyrams ir moterims iiAv.HUAj Ni Hi
tvirtus ir plačius čeverykus '
(shoes). Jaunimui gražiau- Ūkininkų Vakarienė, 
mij šilkiniu . Lapkričio’5 d. įvyko mū-
Krautiivė didelė ir’ pilnąjį- L parapijos ūkininkų meti-

buvo žinomas — garbus. 
Būdamas Jungtinėse Vals
tybėse per pusę milijono 
žmonių prisaikino negerti 
jokių svaigalų. Tie vėliaus 
tapo blaivybės draugijių or
ganizatoriai įvairiose kolo
nijose, Tos-draugijos nebu-

ja. Ji pasivadino Katalikų 
Bląivimnkų Draugija. Jos 
ohalsis ’pasklydį) po visą A* 
menką, Tos blaivininkų dr- 
još skyriai tuoj pradėjo ra
stis ir kitose valstybėse. 
Pirmą konvenciją hląivinim 
kai turėjo Baltimore, Aid.

e.enttatinę organizaciją, Vė
liaus tapo patirta, kad sek- 
iningesniain blaivybės idė
jos platinimui reikia suor-

konvencijoje iš blaivininkų,, 
kurie su saiku svaigalus 
vartodavo, padare pilnuo
sius . blaivininkus: Organi-

Ę]iiiiinti«iit0iiniiiiiiii|i<iiiiiiiHiiaiiiiiiiiiii«i»iĮUi*iiiiiiiiiiiiMtiiinl«iii*iiilyĮti)iii«i>iHi<nii«ūĮh<9iii»itiitaiiinii|H»»uii>l2j

Mokėt į CAf 
Savaitę VVV

f JŪSŲ DARBAS

j REIKALAUJA

Į GERŲ

Į AKIŲ

| Šiais laikais turi būti gana veiklus palaikyti savo darbą. 
I Su suvargusiomis ir įtemptomis akimis nustoji daug brangaus 
į laiko. Duok. akis išegzaminuoti mūsų ekspertui akią daktarui, 
I” kūjis pririnks tinkamus akinius jūsų akims ir veidui: 
Į J. J.: Zabarausko, Registruoto Optometristo Vadovybėje
I Atidarą visą dieną, šeštadieny iki 9 vai. vakare.

i Open
.. B a W

Į Ghąrge jF
Į Atcounf pj

JFAVELRYCOM

* GLA’SSES ON CREDT

Your
Credit -

Is
Gocd

■I
| . Prezjdentas Roosėveltąs Ragina Jus. • i
| PAGELBĖTI BEDARBIAMS SUTEIKTI DARBUS f

i Jus Irgi Galite Savo Dalį Atlikti 1

Į APTAISYDAMI NAMUS-DABAR ( 
j ‘ PATARIMAI Į
Į Apmaliavoti Namą 
| Apdengti Naują Stogą 
I ' Naujas Grindis Sudėti 
i Arba Pridėti Ekstra 
| Ąttic Kambarį 
| Virtuvei Kabinetą

Naują Garadžią
v Skiepą Ištaisyti 
. Plytines Grindis 

Sudėti . '
Virtuvei. arba.

Batji-Rąom.
’ Įrengti žiemai Kuro Taupytoją ir Vasarai Pątpgiimus. 

MatykitefMus Dėl Visokiu Statymui Patarimą.

NORFOLK LŲMBER C0.«
43 Cahton, Street, 100 Pearl Street
Stoughton Bridgewater

. Tcl. 372 .. . . . Tel. 350

Brocktono Pirmutinė Moteriškų 
Drabužių Krautuvė

Kur Rūšis Nusprendžia Vertą

5

I
i

PUTROS
/Mūsų, dideliam išsirinkime Futrij, turime .tik Ge 

liausies.Rūšies kaip.tai:.
• . Raccoons—Hudson -Seal—Muskrat. 

'■ Kainos nuo •*." 
$98.50 iki $250.00

i

s.

/.J ...J:

Rap. gruodžio 5, kum 
gruodžio 6, 7 ir 8

MALONIŲ LAIKAS.
Lapkričio-29, vakare, švč. 

Panos Marijos Nek a 11 o 
i. ■:. . • / Prasidėjimo bažnyčioj pra-
jaut, sudamaVio Keletą dai- sįcp-s Noveua 'prie Nekalto, 
nelių-Buvo solo h’ duetų, 1>1.asįdj?jini0, Novenos pa- ' 

Kalbėjo mūsų profešiona* j)Ug yąkarąiy. Kartu 
lai. kalbą pasakė P- !sll Novenabus visienis para- 
L. Velička, kuris yra baigęs į pįįįečiąms astuonių dienų 
teisių mokslus ir dirba Pa^1 rekolekcijos. Pamokslai bus 

Įadv. Da\ves. .' Vyiais 8:30, vakarais 7:30.
. - k' Viskas baigsis gruodžio 8d. 

lėti lietuvybe ir nėsigėdinti, Gruodžio 3, 4, 5, 
yi^ur pasisakyti lietuviu ir ,-(|įenįy pirmadienį ir antra- 

SU *-Retu-., (Įįeuį jnls Sakramento
vaškai, valandų adoracijos atlai-

Baigiant programą kalbė- < į 1 ■ ■■ '' _l__ _ ■ •
jo mūsų klebonas kliu. Dr. :——----- —J------_
A. Bružas. Jis dėkojo ūki-i 
ninkama už gausias aukas j 
ir visiems, kurie, kokiu nors 
būdu'prisidėjio prie vaka
rienes. Programa baigėsi 
Lietuvos ir Amerikos him-’ 
nais.

L. D. S. 65 KP.
Lapkr. 5 d. įvyko L. D. S. į 

65 kp.. susirinkimas, kuria
me perskaitytas. Seimo iš
rinktos komisijos laiškas ir 
paskinta apie Katalikiškąją 
Akciją. Kadangi narių buvo 
mažai, tai diskusijos atidė
tos. Pirm. J. Tamulionis į- 
galiotas pasitarti su kun. ‘ 
Dr. ^A. Bružu, komisijos na
riu apie praplėtimą veiki- _ 

* PlnClcliU apie ^2'atallklS ' 
tąją Akciją kalbėsim prieš-1 
meti n pa m e susirinkime, 
gruodžio 3 d-.

DARBAI. '
Taip vadinamos , kadm'ilos, 

,(qotton mills) iki Šiam lai-' 
kuį ėjo' gerai, bet dabar vėl ■ 
susilpnėjo. Pradėjo dirbti 
tik po 6 vai. į dieną (30 vai.; 
į’ savaitę). Kiti dirba dar; i 
trumpiau. . ■ j

. Čia pradėjo vesti naują I 
kelią trijų- milių ilgio. Pri- Į 
ims apie 300 bedarbių ir bus į 
darbo trims mėnesiams. į 
NAUJAS BIZNIERIUS ; ii 

T. Bakanauskas, buvęs 
Lietuvių Kooperatyvės krau 
tuvės vedėjas, atsidarė savo 
bučernę, High St. Geriau- i 
šių pasekmių. !

Dzūkelis. I

neliųr-Buvo solo ir duetų.

pids, Alich. ir kun. S. Ku
čas iš Šagamore, Mieli.

Svečiai kunigai buvo .at
vykę į šv. Petro par. kleb. 
kun. V. Misevičiaus mainy
tės laidotuves ir ta proga 
atvyko į choro parengimą.

Gerb. svečiai kunigai kle
bono kun. Čižąuško pakvies- 

Iti gražiai, prabilo į gausią

Čižauską, ; choro vedėją.

šokio tavoro. Beje, mūsų
krautuvė-atdara ir vakarais I * vvri T/*- • • 1 e • i|

“kite LDS. Kuopę Susirinkimai.|
PETRAS BARTKEVIČIUS

678 No.Main St., Montello, Mass.

WATERBURY, CONN.

Lapkr. 26 d., 1 vai. po pietą į- 
......... vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
.. ____      ę Lenos mokyklos kambary, Com 
t GHARRWS |Į gress Avė. Ateikite visi. Valdyba 

I..........PIANAI—RADIO8
- ŠALDYTUVAI

Aliejaus pečiai, Skalbiamos 
mašinos 

į 80 TBUMBULL STBOT

f

!
 T«L4-H80 ; I
L«n<TO« Hįygo*—B«Jfuąiimčuų

sekina

Gruodžio 8 yra pasižadė
jęs užbaigoje rekolekcijų 
dalyvauti J. Ę, Vyskupais .' ~ 
Petras Būrys. . . ’ . . • :

Nuoširdžiai visi lietuviai. 
C\tnd)Hdge’iaus ir apylm- . 
kės -k.v’įeč i a m i dalyvauti 
šiuose branginosi* atlaiduo- 
sc. Naudokitės visi iš brau-1 A 
gaus Dievo malonių laiko. ? 
Pasirūpinkite atlikti advęii- V-\

AR ESI SIUVĖJA?
. .Ar žinai, kad mūsų skirtingomis' >Sporf‘Vilnonio Audeklo 
“Mili End” Kainomis galėsite geriau pasidaryti drabužius, 
gražiai ir nebrangiai?

Mes turime visą eilę tinkamų išskiriamų aukšfąs vertes.
VILNOS MEKSTINIŲ, RABBIT HAIR 

DRABUŽIUS IR JERSEY
Taipgi ir kelis tyšinia-galiukus dėl švarkų' 

ir snovv. (’loth audeklo.

Mes Parduodame šiuos Vilnonius Pigiau 
negu Wholesjile Kainos.

BARBOUR MILLS
(Audeklų Skyrius Barbour VVclting (,'o..)

932 No. Montello St., prie Albion, Montello. Mass 

Išdirbėjai Išskiriamą Mekstinilį.

LOWE & POWERS, Ine.
GRABORIUS

Daugiau kaip 65 metai prityrimo.
. Patarnavimas Dieną ir Naktį..

Tel. Stoughton 12—
115 MONK STREET, STOUGHTON, MASS.

H The Vogue Stores, Ine., 209 Main St.; Brocktbn HHB

Paskutines Dienos |
Vaikų Siutai

Miera 6 iki 15—2-jos kelnės.

Vyrams
IR JAUNESNIEMS

SIUTAI

$3.95
F IT A $9.90
r / V $13.75

$17.50
Pirk Dabar

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

riias įvyks sekmadienį, lapkr. 26, 
l vai. po. pietą, bažnytinėj svetai-

Į Tel. 149 ;. |

Į Jęąnette Johnson’s I
| Neiy Street Floor I
Į BĖAUTY SALON Į

J. ’, ■*’ ■ .■Specialistai.'1. ■. • Į

I Permanei Hair AVariug iv. vi-į 
|. soldoj grožės srity j. ■ Į 

J 59 Legion Parkway, -proektonj

nej, 339 Greėn St. Kviečiame na- ĮI 
rius(es) ateiti. Gerą proga užsiino-.■■ I 
keti duokles. Valdyba ii

NEW BRITAIN, CONN. '
LDS. 36 kp. susirinkimas įvykt į 

sekmadienį, lapkr. 26 tą dieną; i i 
Svarbu, kad.į šį susirinkimą ateitą [ 
visi nariai ir bent po vieną nauji; 
narį atsivestą prirašyti prie Mūsą i] 
brangios organizacijos. H

Vyrai!
Pamatykite
šiuos Overcoats

ir Topcoats

$

BALIUS
-—-Rengia--— i

Cambridge' aus Lietuvos Būną Draugija . j
Padėka y onės Dienoje. ■ ‘

Lapkričio-Nov. 3Q d. 1933 '
■ ■ CYPĖVS SALĖJE,. . . : J

40 Trospect.Street, VCeiitryl Sipunv) ' ‘ ■ Cąmbridge, Mass. ;
Prasidės .nuo 4 Vai. ir tesis iki vėlumos. ‘

Gros geriausia. Babe Stanley ‘s Brdadcastįng Orkestras.
Įžanga vyrams 50c, 'Merginoms j5c..

• ■■ Visus kviečiame atsilankyti KlLMlTE’l^VS, ■ l

Negalima Užmiršti Bargenus 
Tai!—Neužmirk ir Vietos

Moterims. -X“. 810.951
Gražus Kailiais l>08tS$29.95 to $35.00 Į

| . Apvesti Miera 14 to 44 __ , Į

|Sport Coats Geros ė1<t.95|Į kainos Natų I Į
jos Mados ]

I Suknios
I Vilnones, Sport,
| Silks, Travel Twseds 

Miera 14 iki 50. $2*95 •

Suknios
Visos eina •

■ Kainos nuo ' . • . J
$7.95 iki $10:95 O n <)£ 
Miera 14 iki 50. ^<5 ' ..

1 šilkiniai II Apatiniai V v v į
Kūdikiams 
Kautai, m

The VOGUE STORES Ine
200 Main St, Brockton

Į|



Penktadieniu lapkričio 24, 1933.

- Brocktono-MontelloŽinios

$

• i 
k

f 

k .

Lapkričio lj) d. 7 vili. vak.rpa, pasakė įžangine prakal- 
Av. Rioko par. sv. įvyko pri- bele, kurią čia ir paduoda- 
imtuvių vakaras, tikslų sli- me:\ .

“Gerb. Dvasiškiai, sve- 
parėpijosr vikaru kųn. Juo-jčiai ir parapijiečiai l . . 
šapu Petrausku. i rn:T v r $L j Tik porą dienų praslinko,

' .Vakaras buvo aprūpintas ‘ kaip ■ praskambėjo -žinute, 
turtinga programa: • kalke-: kad sekmadienį, lapki*. 19„ 
tojais ir dainininkais/. 7 vai. vak„ Š v. Roko parap? 
' Svečių ii’ parapijiečių piU svetainėje įvyks priimtuvių 
smilko labai daug, pilnut?-. vakaras, tikslu susipažinti 
le sale. Vienas iš žymiausių-.1 su naujai atvykusiu kum. 
jii svečių buvo’ atsilankęs [Juozapu Petrausku.

'Brocktono miesto majoras’
H. C. Baker’is. '

Iš dvasiškių žymiausia 
svetys, mūsų patriarkas ku
nigas K. Urboną virius.

Vakaro vedėjas J. Kum-

sipaįįjiitti su nauju,: mūsų

W. G. McGLINGHEY
GRABORIUS

Per 30 metų tame bizny j.

■ Patarnavimas dieną ir

- . naktį

446 Main Street,

Brockton, Mass.

Kųn. J. Petrauskas, liko 
paskirtas Bnsfon’o diecezi
jos. Kardinolo O’Connell į 
Montello ^v. Roko pąrąp., 
kaipo pągelbininkas klebo- 
hoilui kum J. Švagždžiui, .

Kaip ir kiekvienas atvy
kęs * aukštas valdininkas į 
kokią, nors . jam paskirtą 
vietą, stengiasi susipažinti 
su tuo būriu^mohiųTlju^ui* 
nuo teks bendradarbiauti.

Bepigu . pasauliečiui-val- 
diniidmi vizituoti keletas 
žymesnių valdininkų, ar. tai 
sau lygių profesijonalų, bet 
atsilankyti su vizitą pas vi
sus parapijiečius, tai jau 
darbas neįmanomas, o tuo 
labiau visiems parapijie
čiams vizituoti atskirai nau--

' kaipo bendradarbiui, keletą i 
gražių minčių, kas reikalin
ga jo gyvenime.

Klebono žodis, tai buvo 
! rimta pamoką, netik jau- 
aiam kunigėliui, bet kiekv'ie- 
;nam rimtai gM vejančiam 
katalikui.

I ■ - ’ .

.Baigiant programą kalbė
jo vakavo kaltininkas kum 
Juozapas Petrauskas.

. Jis nepoTitikierisį ueprU 
žadėjo daug,-.; bet tiek kiek 
bus galima, kiek bus jam 
prieinama padirbėti, ne tik 

Art... P. PETRAITIS,. Sv. kaipo kunigas, bet ir kaipo 
Roko , parapi jos vargonimn-: lietuvis. Dėkojo . visiems at
kas, ('borų vedėjas ir žymus silankiusiems ir rengėjams 
dainininkas. Lapkričio 26d. už surengimą tokio gražaus 
jt) vedamas choras vaidins vakaro. , ' ’ ’ j
operete “Ličtuvaitė.” . |•;-Vakaro vedėjas, paantri-

■ • 6. *
-1___________ 1-’ ■■ i ____  r "r ,

Brocktono
Pirmas

Rakandų

S ą n d e 1 i s 
WI L L I S

FURNITURĖ CO. CAMPEELLQ

Žemiausia Renda Brocktone, Reiškia žemiausios Kainos 
Jums. •

(Atdara Kas Vakaras).

‘/Geresni Rakandai Už Mažiau.“

J

kas, choro votie,jas ir žymus

.Įiięs lietuvišką AČIŪ 
J rinkusiems, pranešė, 

programa išsisėmė.

p a sak> d a m a s |kĮina8 į Montello' yrą malo-< ’ —-------
- -■ _ . r . ■ iniai sutiktas, netik .kaipo! šv* Roko parapijos cho-

Vestuvėms Fotografijos
Prašome atsilankyti į mušti Studiją ir apžiūrėti fotografijų 

pavyzdžius." Gal ju tarpe rasite ir savo artimus draugus.

STEWART ŠTUDIOS
| 68 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

Į

2

3j

3

Gražus Drabužiai J

Tet 1605. Vilti 
Servlfeo

Del

Brockton, Mass.59 Main Street,

Jaunų Vyrų z
AtsInęSilnmas šj skeihiniij ginisl kro*.
dilo $1.00 pirkdnnnis Svarioj (ir slutij.
SIUTAI ..... t.. $18.50 iki $35
Viršutini ŠVARKAI $18.50 iki $35

PLOŠČIAI ...... $18.50 iki $45

SUSI-

jai atvykusį Dvasios Vadą, 
ir-gi būtų jau nebepagarbąr 
'bet stačiai varginimas ir a* 
temimas laiko dirbti kokį 
nors rimtą darbą.

Tikiu atleis man kum J, 
Petrauskas, jeigu aš mėgin
siu atspėti, pereitu • kelių, 
dienų, jo širdiės jaitsmų 
nuotaiką. Juk mes patemi- 
jmne, kad kum J. Petrams 
kas,, rimtai, susikaupęs- pra
dėjo pirmus žingsnius sav(x 
darbo ir kažin, ar nepajuto 
savo širdyje prie tų, ku
liuos, sutiko ir kurių nesu
tiko to nemalonaus jausmo; 
kokį patyriame mes patys 
pakliuvę į būrį žmonių šau 
nepažįstamų ir nesupažįn- 
dintų su mumis. ' /

Kum J. Petrauskas sudė
jo mums savo pirmą, vizitą |ulas. jo užsibrėžtam tikslui. 
pereitą._.sekina<[ienĮ rflaiky- L.aip(( Wligui_
damas s v. Misiąs, o šį sek- Kini. JJ Petrausko at.vy- 
madienį  ..... .1— *" “' -
mums gražų. pamokslą. Jis L • ; ‘ ' v ’ _ . i
kvietė inlts^hendrar ^fū^^rkilnigo,. bet irkaipcT vfsūo^

v>K r i s t ‘tus fūlrodytnL^j^^^ sportininko ir da- 
Kryžiaus keliu. \ linai parapijos reikaluose

Pasiūlė mums žodžius kariaus. -
tuos, kurie jo širdyje yra Pirmieji žingsniai kum J.
prigyje nuo. to .laiko, Wa lifld}.ja nRlnįS)
jo valia pasireiškė pasiren- org.UH>za(.ijir reikalai 
kant kunigystes luomą. •LW|liepus užmiršti. >Spoi tas, ant 
mo pasirinkimas, tai tui i jįs neprieštaraus Baž- 
būti tvirtos laisvos valios nV(*.jos parėdymams, ir išti- 
luisistatymas, nes kunigys-U ep- kUrie reika,

i /u.olvn?s.'1 a. Il^ell£vas V lauš per šiuos susirinkusius
jo įpiršti jokiu bildu nega- prįeteiįus visokeriopos pa- 
!lrna’ . . . ; v , . . .Iraipos, dirb^Pšunku ir atsa-

Agentas gali įpiršti pirkti piningą, darrba. . 
ta ar kita drabuži, radio ar vr . ».v." ..., t , , / , r , Mes visi čia susirinkę, si kita koki dalykėli, bet luo- . . . ..-‘ , . vakarą, tikiu, eisime i pa-

; oias, v j)a< mingys <s, ai gapJa reikale ir rasime pas 
|i ari būt tam tikras pašau- kun/Juozw Petrausk^ 
IĮ ulbas 11 aln^ -F P11( 1 nies suomet pritarimo ir patari- 
Į inmlL v <^a>v netenka, nw kgpo pas
i i -lel;as nfiesu^dyag^i^. . pas ’vishome-
h Kadangi kum J: Petraus- n|nk. ,F •
Į; kas atėjo pas mus pdsiryžęs Ilginės, kalbos, pers- 
^ pildyti savo luomo Sinkias L fag .miest() majoras,: ku- 
Į pareigas tarpe mūsų, taigi ds trumpoje kalboje Iinkė- 
I mies visi ir einame jam petl.ausklli lai_
^padėti, bendradar- darbU()ti{5 Broektone

brauti, sekti su juo Kristaus gy. Roko paI, choras,
ĮųKiĄŽiaus Ke ią. . ■ kuris sudainavo‘keletą gra-

: -Lai mūsų, sis susiTUikimas nauclies ■datai, būtent: 
lips..i-enzita janidr ptitarij^. girrfe-_ ^Važiavau

dienąKūlikai
“Ant kalno karklai”

Katalikų Akcijos vardu, 
^sveikino ir linkėjo jaunam 
kunigėliui pirm. J. Traina- 

Įvičius.
Plačiau kalbėjo adv. J. 

Verecka.
N, P. P. Š. draugijos var

du sveikino pirm, M. Senke- 
Į vičiūtė.

Vargoninkas solistas P. 
Petraitis sudainavo: “Vi
sur tyla... ’ “ Augin tė
vas...’’, “Kur bakūžė...

Kun. K. Urbonavičius sa
vo kalba suteikė publikai 
skanaus juoko ir rinito pa
mokinimo.

Biznierių ir ’Prdfesijpna- 
lų vardu kalbėjo P, Bartke
vičius.

; Mergaičių Sodalicijos var 
[du sveikino, pirm, p-lė La
pinskaitė.

Sekė Dr.- J, Kvdraciejaus 
sveikinimai ir linkėjimai. •

Katalikų Federacijos 9-to 
skyriaus vardu, sveikino 
pirmininkas K. Pileekas.

Sekė Dr. Govman'o svei
kinimai ir .linkėjimai.

Nenuilstaiitis p. vąrg. P. 
.Petraitis sudiiinavo -rinitą 
operos dalį, . va d i n a m ą

Rap.

ras su savo vadu p. P7Pet-f 
raieiu jau pasirengęs išpil
dyti: operetę “Lietuvaite,” 
Lietuvių Tautiško namo sa
lėje, lapkričio 26 d.

Vietiniai ir apylinkės lie
timai atėję turėsite ko pa
siklausyti ir •pasigerėti. Bus 
daug.naujų ir linksmų dai
nų ir įdomus: vaidinimas. 
Vaidins ir dainuos gerai iš
silavinę dainininkai-ės i r 
choras p. art. P. Petraičiui 
vadovaujant.

V aid ins J ieva 1 hibosaite 
—Alenutės. rolėje; Adolfas 
Krušas, gerai žinomas teno
ras dainuos ir vaidins’Igno 
rolėje • Magdaleną Mazga- 
lienė ir Pranciška (lalins- 
kaitė darys sąmokslą su 
Tarškūnu, vaidinant B. Je- 
zukevičiui. Jiems painiosis 
žydei i s Stasys Drevinskas 
su. savo šukėmis, laikrodžiu.

Jam (žydeliui) pagelbpn 
ateis Oną Jaką venytė — 
rimtoji Našlutė. Vėjavaikį 
Adomuką. nudups Martinas 
Anda itis.
. Parapijos choras sudai
nuos gražių dainelių. Gražią 
muziką išpildys skaitlingas 
orkestras.

Lietuviai, dalyvaukime 
ivisi. Turėsime progą išgirs
ti gražių dainų ir pamatyti 
vaidinimą.-

I The Blue Fleet I
GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

. ■ ■. ■ • . #

Aliejus-Angliai-Koksai

Brockton Ice & Coal Co.
6 CENTER STREET,

ir

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

227—229 Main Street,. Brockton, Mass. .

Prie People’s Savings Bank

Geros Rūšies Aprčdalai
»

Merginoms ir Moterims

Bf P. 8.j .Waterbiiry, — 
Tamstos raštelis netinka. 
Netilps.

Sąlygos labai žemos.
Tik $1.00 kas savaite

Prisiklausęs įvairiu svei
kinimų ir. dainų mūsų kle
bonas. kum Jonas Švagždys 
pasakė i j aunam kunigėli tii

Visokią išdirbyščių typewriteriai ir rokavimo mašinėlės— 
parsiduoda—išsinomuoja—taisoma^—žemiausia kaina.

Ribinai dėl visokiu ofisui mašinėlių 50c. ir 75c. kiekviena.

JOHN H. WYATT
Typewriter Centras

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

TYPEWR1TERIAI
Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms

$15.00
ir aukščiau

Tel. 189—1151

•. nigus pirkdamas kurą!. N 
tai kainą — bet reiškia kiek

. šilumos gauni už savo pinigus. I). & H. Anthracite man

Cleaned

Sakau■
. Kad aš išmokau taupyti pi-

. mažiausia lėšiioja, nes jie prirengti geriau — Coiie — 
neturi jokių purvų, ir yra kastas, sutaisytas,

įiargabentas ir pristatytas Amerikos darbininko. Aš lai
kanti prie. D. & H.”

D & H CONE-CLEANED
ANTHRACITE

LAWS0N €0AL & GRAIN CO.
Tel. Brockton 6445.

VARDAS IR OFISAS 64 AMĘS ST., BROCKTON.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: sanborn block 
681 Washington St. 
N0RW00D. MASS. 
Tel, Norwood 0330 

Gyvenimo vieta t 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020.

SKRYBĖLĖS •
Skirtingoms Moterims

$5.00
Visokios Maitos Skrybėles į 

J dėl’ Jaunų, ir senesnių J
$1.98 — $2.98 į

Knox. Skrybėlės—Vėliausios Mados | 
‘.‘Uneer" FU'th Avė, “Vsiuabnitil" Į

. . $7,50 į
A. E. BRADY CO.,

24 W. Elnį St., . j

. Brockton, Mass. . | 
“AOBlmokū toliau pnoiti" I
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Rytinių Valstybių Žinios
.... ..................... . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... |

Gerb. Skaitytojams
Su niuo numeriu mes per- savo padėką. Katalikiškame 

traukiame šį “Rytiniij Vai-, veikime L. D. S. . su mūsą 
stybįąŽinių” skyrių HDar-l skyriumi įvedė įprotį Įietu- 
bininke. Liepos 1 d. 1930 m J visko amerikoniško žurna- 
** Darbininkas” išėjo'su m,ū- hzmo — koloniją skyrius, 
są skyriumi —- “Iš Didžio- Visos didžiosios kolonijos 
jo Nc\v Yorkp ir New jęr-Įjail fU1.į gavus skyrius. Ry

šiais metais balau-‘tūlės valstybės naudojo 
(20 d.) skyrius,oDarbininke

raštus iš kur jie nebūtą pri- NAU JO LAIKRAŠČIO ■- 
siąsti./ JI3ALIUŠ.
5 Naują katalikiškos spau- • Kaip tik “Amerika” pa
dus šeimos ntfrį “Ameriką” sirode, jaja susidomėjimas 
(kurio nors dar ir nematė-1 jaučiamas ;
me) sveikiname ir linkime! 
geriausią pasekmią. ,

BALIUS.

sey, 
džio mūu- 
pasįdidiiio ir pasivadino 
‘Rytinią Valstybią Žinios? 
Taip “Darbininkas” ryti
nėms valstybėms tarnavo 
virš 3 metus. Jis įgijo sim* 
pati jos bei pasitikėjimo mū
sų visuomenėje. Skaitytb-

Ą. L. R. K. Moterą Są
jungos 29 kp. ■■ susirinkimas 
įvyko lapkričio 15 d. Susi-' 
rinkimą atidarė malda pirm 
U. Mikulskienė. Iš vakaiie-

nepaprastas. 
Sveikulimai ir linkėjimai 
pląukia iš. visą Ryt. Valst. 

—— koloniją. Raštą taipgi ne- 
AMERIKĄ.” trūksta,. Bet vienas įdomiau-

ESTAILISHED

LEIDŽIA
Rytinią Valstybią svaja- h’ gal reikšmingiausias nes raportą išdavė P. Dob- t 

išsipildo. Šiomis dieno- ’ įvykis naujam laikraščiui, ’ rovolskienė. Pelno liko $32.-‘ 
_ ____ skyrių įpra-jjietliVią JTjiiversąlis įtai lapkr; 26 d«, sekmadienį, 

tinti lietuvius skaityti tik- Biuras Brooklyne išleidžią įvyksta balius, kurį rengia
u . laikraštį. Amerikos Lietuvių visuome- Vytauto Vaidylą Ratelis, 

niniio ir kultūiinio gyveni- Jaunuoliai parodė gražų 
mo savaitraštį “Ameriką.”.norą paremti laikraštį, tai- 
Redaguoja Kazys* Vilniškis.J gi. jų statoma komedija
Eis kartą savaitėje penkta-Moterims Neišsimeluosi” 
dieniais, prenumeratos kai-* ; tnies gero pasisekimo. Jau j
na metams doleris ir pusėtį^^ girdėti, kad juos žadu piię^ O. Lukoševičiene auka- 
pavienio numerio kaina. 3c. j kviesti Newarkiečiai tą• ko--
Naujasis laiki-aštis tarpaus1 mediją suvaidinti. Taigi yi- 
Rytinėms Valstybėms, nors į šį sekmadienį ,į Aprei||<. 
gvildens ir praneš Ameri- 

1 kos lietuvią platesnį gyve
nimą bei veikimą. “Ameri
ka” nebus partinis savait
raštis; ji tarnaus plačiai 
lietuviškaik visuomenei, va
dovaujantis tautiškais ir 
krikščioniškais principais.

nė

tai .katalildšką
Dabar priaugo prie ; savo 
vietinio ląikčaščib; Diitok 
Dieve, kad ir kitos kolom-, 
jos savo skynus paverstą į 
vietinius laikraščius. Tada 

jai — jį- pamilo. - Šiandieną gūnią nauj-a era katalikiš-- 
skinaatįs su ‘‘Darbiniiikir'' kam veikimui ir lietuviškam 

žurnalizmtii.
Knh., Jonas J>alkū4ws.

skiriantįs su “Darbininku^* 
reiškiame šią širdingiausią 
padėką skaitytojų, bendra
darbių ir platintojų vardu.
Tikimės 44Darbininkas” h,U1nrtwlnrtv.il nzf/nmsr 
toliau pasiliks mūsų šeimų NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 
Švietėju, dažnu lankytoju, 
draugu. • ■

Šiomis, dienomis Lietuvių.
Universalis Biuras Brook- 

. lyne išleidžia Amerikos Lie
tuvių visuomeninio ii* kultū
rinio gyvenimo savaitraštį 
“Ameriką.” Ji užims 44Ry
tinių Valstybių Žinią’’’ vie
tą. Džiaugdamies nauju 
kultūros nešėju rytuose, 
“Darbininko” skaitytojai ir 
bendįądarbįai tegali tik svei 
kinti rytiečią pastangas leU

tį tauMmo ir rengimą Įsi.- 
sąmoninimo tikslams.

Lietuvią Darbininką Są
jungai,, redakcijai Ir admi
nistracijai reiškiu taipgi

“Rytinią Valstybią. Ži
nią” skyriaus “Darbinin
ke” buvusiems ir dabarti
niams redaktoriams: kun. 
j. Balkūnui, kun. N. Pa
kalniui, kum S. Stoniui, 
kun. J, Kripui ir visiems 
gerb. bencLradarbiams, skai
tytojams, platintojams ir 
prieteliams už ikšiolini nuo-., 
širdą bendradarbiavimą ir 
paramą.

Prašome ir toliau “Dar- 
biiriukui” 'bendradarbiauti.

Kaip ligšiol, taip ir to- 
.1 iau 4 4 Darbininko ’ ’ redak- 

- cija talpins straipsnius, ko
respondencijas ir. kitokius

L— 0 , '* ’ * - ; ' ■ . - ' - -----------M

r

■ Ė

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ ekskursija
I LIETŲ VĄWfflS

.z, IŠPLAUKS IS NEW YORKO;POPULIARIAIS 
LLOYD EKSPRESINIAIS GARLAIVIAIS

Greičiausia
E.elįione į

Senąją Tėvynę

spEcuuAi. BREMEN I 
traukiniai * e

Stovinti galimais 
garlaivįo Bremer- 
havene užtikti n a 
labai patogią ke
lionę į LIETUVA

| Informaciją klauskite pas vietinius agentus arba Į|

Į NORTH GERMAN LLOYD J
252. Boylston St., Boston, Mašs.

GRUODŽIO 7 D. g

EUROPA
GRUODŽIO 16 D. I

ii

PRANEŠIMAS

48 parapijai. Iš apskrities1 
suvažiavimo, kuris įvyko1 
Apreiškimo parapijos svo- j 
tainėjė, spalių 22 d. raportą. 
išdavė M. Dragūnaitienė ir j 
Terebeizienė. Ona Kudzmie- 
nė aukavo baksą saldainių 
dėl laimėjimo per vakarie-

Pan. Švč. parap. salę. Be 
komedijos, ten bus daugybė 
gražią pamarginimų ir šo
kiai. P-nia Stagniunienė su 
dukterimis rūpinasi, kad bu- 
retas būtą šauniausias. .

Vietinis.

vfo keiką. Minėtom Sąjun- 
gietėni tariame ačiū už au
ką. . _

Nutarta . rengti, “ Bunr.o 
P,arty” pas .p, U. Mikuls
kienę, lapkričio 28 d., 8 vai. 
vakare, 201 Etna St. Kvie
čia visas Sąjuiigietes daly
vauti.

Sąjįinyįetc.

Prikrautji su pagražintais ska
niais valgiais iš viąo pasaulio. 
A & P turi įvairią valgią ir tik
rai bargenas dėl jūsą ūvencią 
Pietą.

DEL MONTĘ
Su sinkioms ir be

B.tiudas Dykai su 
kiekvienu pirkiniu

None Such .

RAZINIOS
(Risto
MINCE MEAT
SPALGENŲ SKYSTIMAS °-B™ 2 “

Pakeliai

2 1 sv. Q 7b 
kanai

2 Paketai 2
kenai. 2JC

ŠEIMYNOS MIHAI sv btga 93' 
PYRAGAMS MILTAISURIS Baltas ar Spalvuotas 2 svarai JJc Į

Pereito Rytinią Valstiją 
Kataliką Seimelio nutari
mu, sekanti minimą valsti
ją lietuvią draugiją konfe
rencija įvyks sekmadienį, 
gruodžio 31. Karalienės 
Angeliį parapijos- salėje, So. 
4-th ir Roebling Sts.,. Broo- 
klyne. Prasidės 1:30 vai. po 
pietą.
. Dienotvarkėje numatomi 
šie reikalai:
. 1.' Lietuvią' Dienos rapor
tas. 2. Jaunimo reikalai. 3. 
Spaudos reikalai. 4. Lietu- 
vqs kataliką padėtis. 5. Ka
taliką akcija, 6. Bėgami ir 
būsimi reikalai.

Bus taipgi paskaitą, pra
kalbu ir tarimą tomis temo
mis.

Taigi Šiuomi kviečiame 
Tamstas išrinkti mininiai 
konferencijai .atstovus ir su 
įgaliojimais pasiąstį juos 
konferencijom

Kuopos, draugijos, chorai, 
siunčia po 1 atstovą nuo vi
sos draugijos ir po 1 nuo 
Idekviemj 25 nariu. Parapi
jos siunčią po 5 atstovus. 
Nepamirškite ir gerą suma
nymą atsivežti.

J. Ticmasanis, 
Fed. Apskr. Šekret.

__________

TAUKAI pakeliuose ai’ rėčka

DOUGHNUTS Sugared or Pląin

LA TOURAINE KAVA
ENCORE Macaroni ar Spaghetti

VJGETABLE SOUP Homels

2 svarai | Jc 

tuząias | Jc

.1 svfiraš 2Qc 1

i oz pak • 2|jc 
kelias *| jįc j

DUOK‘A&B Maisto Čerti fikatus’

RudensNaujienos
S.’.’’ ’ ’ . . '• ‘

. Užeikite pas mus. apžiūrėti visokius baldus, kilimui, klijOnkias, valgomo
jo kambario,. priimamojo kambario, virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiai, ddjihiai šildytuvai, Angliniai pas mus randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. ' Thanksgiving Dienai, valgomieji stalai ir. baldai..

?-SV ARBU! ■ v'
. Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi

me anksčiau prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektų apgailestauti. Jeigu: norėtumėte užsakyti kokį nors, baldą) pa-

■ dėsime į šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti. . • x . .
. Kiekvienam parkant, teikiame gražią dovaną; . z •',

SHEVITZ FURNJTURE CO.
V 1 728-30—32 WĄ8HINGTON BLVD. Flasą 3925. BALTIMORE, MD.
K > ? ’ . ' . . • ■ . .

i

i.

£

P. NACORNAUSKAS • 
SMERKIA ŠMEIŽIKĄ.
Žinynui jau patekus į; 

spaudą, pereitą sąvaitę, pa
sirodė vietos anglą laikraš
ty, Eveping Sun, viešai 
Vinco Nagornaąsko laiškas, 
daine pabrėžiama, jog dau
gel žinią apie jo asmenį, til
pusią to laikraščio pasikal- 
bejupe ęu. Vincu Laukaičiu, 
esančios neteisingos. Mūsą 
rašytojas ir dramaturgas 
stačiai vadina kai kurias ži
nias šmeižtais, ir kaltina ad
vokatą Laukaitį ją skleidi
me..
- Kad tolįąu išaiškinus da
lyką, Žinys kreipėsi laišku Į 
gerbiamą rašytoją, ir gavo 
sekantį atsakymą:

Delbiamasis! ’ ’ ’ • ‘
Kašlink' straipsnelio, til- 

pusio Evening Sun pereitą 
savaitę, tik tiek galiu pasa
kyti,. kad. šmeižtas, būk aš 
pasinaudoju lenkišką litera
tūra, buvo taip skaudus, 
kad ąš buvau priverstas jį 
atšaukti. Be to, buvo absur
diškas šmeižtas; nes argi 
būtą protinga prašyti nuo 
ubago paskolos, kuomet mi
lijonierius siūlo savo mili
jonus? Man turtingiausia 
pasauly literatūra, angliška, 
yra prieinama; tai kam gi 
man naudotis lenkiška 7

Su p. Laukaičiu neturė
jau jokios pažinties iki per
statymo vakaro {uKnygy- 
nas: §v.. Ąžuole’ ’);. tada jis 
atėjo prie manęs ir persįsta-

S ■

s

: 3• i

i

’ ‘I

i

Tėlafonąs; Plaza 1350..

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Bolspanuptojai 

423 S. PACA STREET, 
^AKTlgOil!,

tė save; pasisvėikinom, bet 
nesikalbėjom, nes buvau už
imtas reikalais; nesinaudo
jau -ta nauja pažintimi, ir ' 
už tai neteisingos žinios a- 
pie rnaiie vietinėj spaudoje. 
Todėl reikėjo atitaisyti.

Vincas N'agornmislvas,
Žinio Pastaba: Tokiu “in- 

terview” Laukaitis netik p. 
Nagomauską įžeidė, bet Vi
sus komisijos narius, .kurią 
vardai buvo minimi pereitą 
savaitę. Šie, kurie visą dar-. 
bą atliko‘sąryšy su 25 inehi 
Knygyno sukaktuvią minė
jimu, buvo lyg į šalį nustu
miami, ir p. Laukaitis visą 
garbę prisiėmė. Tai negra
žu.

SUTUOKTUVĖS.
Šeštadienį, lapkričio 18 d. 

Jonas Čepaitis, 834 Hollins 
St. susituokė su Ona Pa- 
dvarškiūte, 837 Hollins St., 
Šv. Alfonso bažnyčioj.
RINKLIAVA NUO BOF- 

ROS ŠĖRININKŲ.
Perskaičius visuotiniame 

Susirinkime revizijos prane
šimą, pasirodė. šėriniiikams 
jog tardymas toli gražu nc^ 
užbaigtas. Kad padengti to
limesnio tardymo išlaidas, 
reikėjo ieškoti pinigą kitur, 
negu iš. tą pačią komiteto 
asmenų, kurie taip' gausiai 
prisidėjo prie ikšiolinių rei
kalų., Nubalsuota tat, kad 
kiekvienas šėrinihkas, turis 
bent vieną šėrą ($100,00) 
privalo nuo kiekvieno šimto 
mokėti penkias dešimts cen
tų. .Tikimasi, jog . iš to susi-

. darys nors .$2,(K)0, ? kąs jau 
duotą galimybes visiškai už
baigti ręvižįją, i r. jei kaip, Į 

. tai dar ir. perorganizavimą, j

Tiems, kuriems valgis dau^ reiškia šį: sezoną. 
Išmainomi bile kurioj A & P Valgią Krautuvėj

DROMEDARY PEEL. Citroji, Lcmon, Orange 4 oz pak. 10c.
2 sy. javas 29c

9 pz pakelis 10c
5 oz jaras ilc 
pakelis . 14c

1 sv. kenas. 27c 
pakelis ' 9c 

kenas 23c

WHIPPLE’S MINCE MEAT
, QŲEEN ANN MINCE MEAT

. MARASCHINO CHERRIES ‘ 
HECKER’S CREAM F ARINA

JR & RPLUM PUDDING 
bMl’s POULTRY SĖASONING 
FRIEND’S MINCE MEAT

Qu(llity (įu^er M aid Produktai G 
PRE£>ERVES Ąnn Page gb’aM ar Rasp. 1 sv 20c kt. 19c 
ANN PAGE JĖLLIĘš visokis skonis jaras 13ė 
BAKINGPOWDER Quaker Maid 1 sv. can 25c 
OLIVĘS Encore stuffed. pt jar 45c Encore plain jar 33c 

. . . 2'No. 2Vi kepai 25c ;
Nq. 2j/j kenas 13c .

. pusė pajutęs 23c

2 pakeliai 25c

2 oz bonka 21c

A & P SQUĄSH
A. & P PUMPKIN

ENCOREOLIVE OIL
RAJAH CUREANTS
RAJAS EXTRACTS

YUKON GINGER ALE didelė bonka 10c. .12 12 oz bots 75c
Yukon Sparkling’ Water eontents only 3 12 oz bots 25c 

GRAPE JUICE A & P . kvortos bonka 25c 2 pt. bot1. 25c
GIDER galonas jugas 37c Vi galono jugas 21c 
CIGARETAI Cbesterfields, Old G’old eartoii pak. Hc

Camels, Lueky Strikes $1.09 1

SPĄRKLĘ Many Pure Fruit Gėla tinę Elavors 2 pak* 9c
FRUITS for SALAD Del Mojite No.2‘,4 kri. 29c No 1 17c

KIETOS SALDAINĖŠ Maišytos į cellophane inaiš. svaras 25c

GUARANTUOTI ŠOKOLADAI svaro baksas 33c

Dates Marvin. Pittęd 15ę ihan
. 8 oz pak. .. -«*«/>.•

Maišyti Riešutai, sv. 29c įį‘. ’ '*
Walnuts sv. 29c gį
Almonds {Soft 8hell s^5c
Pecaiis sv. 29c P-j
Pop Corn Little Bust. 10c
Citron Peel sv. 29c <
Layer pigs " .pak. 15c .
Peanuts Jambo Salt. 10c

■. Stuffed Dates sv: 25c |

(AP)1
PLACE 

^YOURORDER 
L NOW!

Tos Kainos Yra Bostone 
ir Apylinkėj e. •

U1nrtwlnrtv.il


PgnktadieniB, Lapkričio 24, 1933. BARB’lNnK'AS - ■ ' 8.

MASPETN, L L, N. Y,
p.: Sekmadienį, lapkričio 12,
f 4:30 pą pietą parapijiečiai 
t* ’ surengė, milžinišką vakarie- 
į nę pagerbti savo naujai pa

skirtą kleboną kun. J. Bal-
į kūną.*
| Vakarienėje dalyvavo sve- 
į Čią apie 900, o darbininką,
[ tarnaičįą, tarną ir šeiminiri-
į. kią buvo arti 100. Prieš
e pradedant vakarienę, Soda-
t lietūs ir parapijos didysis
t choras sustojo viduriniame
L take ir pasidalinę į šalis,
•? _ kad ■ padaryti eisenai kelią,
; nekantriai ]ąuke '* savo myli-
7 niio klebono ateinant į salę,
į Parapijos komitetas ir mer

gaitės su 6 bukietais geliu 
-• lydimi Amerikos ir Lietu

vos vėliavomis ėjo pro yidu-
; rį sustojusią Sodaliečią ir

choristą pasitikti kun.. J. 
Balkūną ir Įeitus svečius.

"* .Orkestrais grojo maršą. Įs- 
pudys buvo nepaprastai ža- 
vė j antis. Klebonas kun. J.

• Balkunas ir jo pagelbi.uią- 
kas kun. J. Alėksiūnas, kun 
P. Lekęšis ir kiti kunigai 
pasi rodė. prie durią.. J uos 
sutikus prasidėjo eisena į 
vidų. Choristai ir choristės 

. linksmai sutiko kleboną ir 
svečius. Salėje pasipylė del
ną plojimas. Klebonui ir ki
tiems atėjus prie stalo įr su
sėdus, parinktos parapijos 
mergaitės Įteikė savo myli- 

•... mani garbės svečiui ir vadui 
kun. J. Bailumui, kuri. J. 
Aleksiumi! ir kun. P. Leke- 
šiui šešis gėlią bukietus^

.’ Bukietai buvo pagerbimo 
dovanos nuo vietinės Vyčią 
kuopos,. Sodaliečią, choro, 

-1- rodos, nuo motetą draugiją.
Vakarienės šeimininkas Pe
tras šlapikas per Klaščiaus 
garsiakalbi pasveikino visus 
svečius ir perstatė vakaro 
vedėju poną:Mackevičią iš 

' Blissville, N; Y. Toastmas- 
teris Mockevičius maloniai 
pasveikino visos parapijos 
ir visą draugiją vardu, savo 
naująjį kleboną, kun? J.

” ■ Balkūną, kun.-j, Ąlėksiūną 
ir kun. P. LekešĮ.

Prasidėjo vakario progra- 
• . mas. Choras, vadovaujant

• vatg. J. F. Tamošaičiui, su- 
'. giedojo Amerikos ir Lietu

vos himnus; : Pasveikinimo 
; / daineles, Ei, seselės į darže- 

. Ii, Jums Ilgu Metu ete. So-4,7 • o v V

■ dalietes atskirai sudainavo 
. “Kaip aš buvau jauna” ir 

-.. “Senas Bernas.” Dainavo
' linksmai ir gražiai. Public 

kai patiko, nes maloniai 
klausėsi ir ilgai plojo. Vi- 

. siems buvo linksma žiūrėti į 
.. ką tik susitvėrusi chorą iš 

apie 65 dainininkii, Mas- 
/ pethieeiai džiaugęsi ir di- 

’ džiavosi matydami tokį 
. skaitlingą ir grąžą būrelį

j dairiininkii. Bravo, Maspe- 
thui. Jau turi savo chorą ir 

. juomi didžiuojasi. .
. Po dainą visas choras šu- 

? : bruzdėjo ir stvėrėsi patar
nauti svečiams valgiais ir 
gėrimais. Patarnavimas bu
to geras ir greitas.. Švečiai 

| buvo pilnai - patenldnti val- 
£ ' giais įr patarnavimu.
jį Vakaro vedėjas Moekėvi- 
K čius pakvietė kalbėtojus, prą 
r. M-lti į publiką. Kąlbejp kun. 
p J. Valantiejus iš Včaterbu- 
E ••• ryj Conu;, kun. M. Pankus 
E' Iš Brįdgeport, Conn., kun. 
K Pakalnis iš Central Brook- 
F ‘ lyn, N. Y., Dr? Venckus iš

Brooklyn, N, Y. ir parapi
jos drapgiją pirmininkai, 
kaip tai f Bogočiūnaš, Nie- 
dzinskienė ir kiti. Taip pat 
kalbėjo kun. P. Lekešis, ku
nigas J. Alėksiūnas, ir kleb. 
kun. j. Balkonas.’ Viši iš
reiškė džiaugsmą ir nusiste
bėjimą, kad Alaspethas galė
jo tiek daug minios sutrauk
ti ir taip gražiai ii* tvarkin
gai pasirodyti. Klebonas su
sijaudinęs prabilo į.sugirin- 
kušius ir ypatingai į savo 
parapijiečius. Jam buvo ma
lonu kalbėti ir karštai pa
dėkoti žmonėms, kad taip 
daug jį užjautė ir taip gra
žiai jį priėmė ir tokią mil
žinišką vakarienę surengė. 
Klebonas pareiškė kad Mas
pethas ne tik mano būtį ant 
žemlapio, bet jau yrą. Minia 
sušuko: Valio, Maspethas 
su savo klebonu kun. J. Bal
kumi priešaky. Po vakarie-

Ar jisąi neturi žymaus as
mens, * kurio nenuilstanti 
dvasia ir kultūringas veiki
mas garsėja ne tik visos A- 
merikos lietuvią tarpe, bet 
ir svetįmtąučią tarpe jisai 
jau yrą labai gerai žinomas; 
Ir kas tas žymus asmuo? 
Tai mūsą klebonas kun. j. 
Balkunas. Laf gyvuoja Mas- 
pethas ir kun. J. BalkūnasJ.

Garbingi Vadai, mes visi 
lietuviai katalikai su mielu 
noru seksime ir- padėsime 
Jums Visokeriopai? Tad visi 
išvien dirbkime kataŲkybės 
ir lietuvybęs naudai, o vai
siai mūsą suvienytą pastan
gą. bus džiuginanti.

Plunkshofi VaiJts.

Idus prisirinko dar keletą i 
šimtą žmonių taip, kad di
džiule Klaščiaus salė buvo, 
grūste prisigrūdus žmonią, 
žemai ir aukštai. Visi šoko 
ir linksminosi iki sočiai.

Reikia -pareikšti, kad Šią 
milžinišką vakarienę suren
gė parapijos draugijos, jau
nos ir senos, kaip tai: Mote
rą Sąjungos vietinė kiiopa, 
Maspetlio choras, Vyčiai, 
Soclalietės, Moterą Rožan
čiaus ir Altoriaus draugi
jos, Šv. Vincento Vyrą dr- 
ja ir parapijos komisija. 
Daug pasidarbavo ir prisi
dėjo prie įvykdinimo šios 
vakarienės parapijos komi
sijos nariai: pirm. Mackevi
čius, iždininkas Bogočiūnaš/ 
veikėjai ir vadai — Cerėbė- 
jus, Rosenbergas, Niedzins- 
kas, Brūsokas, vakaro įna- 
nageiis P. Šlapikas, ponia 
Niedzinskienė ir kitos. Išti
kimai ir nenuilstančiai dir
bo kaip bitės musą parapi
jos gaspadinės, choras ir So- 
dalietės. Visi visokeriopai 
padėjo vieni kitiems, ir to
dėl vakarienė buvo labai pa
sekmingą.

Valio i Maspethui. Tad 
Maspethas tikrai esi '■ ant 
žemlapio' ir tave visi dabar 
tė-mija ir seka, nes esi kaip 
tas kelrodys, kuris rodai ke
lią netik katalikiškame vei
kime, bei ir tautiškame su
sipratime ir siekime. Ir ko
dėl nešididžiuos Maspethas ?

į į«ĮęX13ęd|tA»?..... -

ROCHESTER, N. Y.
' Pabaigoje spaliu mėn. Šv. 
Marijos Panos moterų dr-ja 
buvo surengusi vakariene 
draugijos naudai. Žmonių ( 
priėjo labai daug, taip, kad 
reikėjo net stalus rengti an- : 
trą kartą. . Po vakarienės, :i 
laike trumpos prograiiiėlės, 
p. Moėiejūnienė pareiškė di
delio džiaugsmo, kad žmo
nės moterims simpatizuoja 
tokiu savo skaitlingu atsi
lankymu ir priminė, kad 
pas mus yra būtinai reika
linga Moterą sąjungos kuo
pa. Tam sumanymui mūšą 
klebonas kun. Jonas Bakšys 
širdingai pritarė pareikšda
mas, kad Rochesteryje be 
mot erą sąjungos kuopos ne
galima apsieiti. Būtą malo
nu užgirsti to sumanymo 
greitas įvykinimas.

Lapkričio 4 d. mūsą jau
nimo Vyčią kuopa buvo su
rengus maskaradą balių, ku
riame taipgi dalyvavo daug 
žmonią apsirengusiu viso
kiais kostiumais,. Įvairiau
sia grupė tai buvo įteikta 
pirma dovana. Buvę n? dau
giau dovaną už įvairius kos
tiumus. Už geriausį pašoki
mą lietuviško suktinio (pol
kos) dovaną laimėjo mūsą 
geras pažįstamas ir veikėjas 
Juozas Baranauskas. . Jis 
taipgi yra—laimėjęs dovaną 
už tą patį šokį ir pereitais 
metais, reiškia savo čemp.i- 
jonatą atlaikė.

prieš lenki], ir rusą nežmo
nišką elgimosi su ukrainie
čiais ją. valdomuose kraštuo
se. Tame parade ir susįrim 
kime dalyvavo ir lietuviai 
savo klebono vadovaujami. 
Buvo smalkią kalbėtoją iš. 
svetimtaučią tarpo ir ją pa
čiu tautiečiu. Prieš tą pro
testo paradą ir susirinkimą 
bolševikuoj.anti ukrainie
čiai susibūrė net į keturias 
grupes protestuoti prieš sa
vo tautiečius kam jie barnio 
tarti savo protesto žodį 
prieš rusą komisarą skriaiL- 
džiamus savo tautiečius. 
Bet to ją protesto niekas 
neklausė ir keturi . vejai iš
nešiojo, o tautiškai«sušipra* 
tę ukrainiečiai vistiek savo 
užbriežtą darbą dirbo su ge
riausiomis pasekmėmis iv 
ją darbui gražiai pritarė A- 
męrikos spauda;

timas įvyks lapkričio 24 d., 
penktadienį, 8 vai. vakare, 
;<ąralienės. Angelą parap. 
svetainėje. .

Visi kuopą ir draugiją at
stovai malonės susirinkti, 
nes turime daug svarbią rei
kalą, kaip vietos, taip būsi-, 
mo seimelio ir Vasario X6 d. 
Prašome visus laiku susi
rinkti.

Sekretorius.

vyčiu "SN0wb#il"
’ PAVYKO

F Telephone: STAGG 2-0706 VALANDOS : Į
flD Dl AMO V VENPIIIC Nuo 5-1218 ryt0> 2~8 vafc I
UIll ULAUAu Al iLnulUu Avtntadieniali iuiitarui i
. D ANTIS T A S 499 GRAND STREET |

X jRAY (kampas Union Avė,)’ . J
I Namų Telefonas: Michlgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y* I

landą. Užtikrinam/kad at
silankę būsite patenkinti.

Pranašas,

NEW HAVEN, CONN.
Jau viskas priruoštą 

I“ Stęfani j oš V estuvems, ” 
kurios įvyks lapkričio 26 d. 
š. m., Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, 339 Green st. 
Sį gražu, nepaprastą vakarą 
rengia LRKSA. 116 kuopa.

Programą išpildyti į tal
ką atvyksta komp. A. Alek- 

Į sis su savo gabia vaidylą

IŠRENDAVOJU
’ KAMBARIUS

Apšildomi. Su valgiu., arba be 
valgio, ’ Išduodu Kovaitėms arba 
ant, dienų už labai prieinamą kai
nų. Patarnavimas kuo goriausias.

Svečiai kviečiami. . .
Moniką Pavalkis, 317 2-nd St., 
Elizabeth/N, J.

X

Šv. Jurgm-paiu.M.įoH ru
deninis kermošim’ (baza- 
ras) Įvyks lapkričio 25, 28 
ir 29 dd. Komitetas rengia
si visu smarkumu prie to 
rudeninio bazaro ir kviečia 
visus parapijiečius ir visus 
lietuvius kilo skaitlingiau
siai dalyvauti ė Neš šie me
tai yra gana sunkus parapi
jai dėl didelio nedarbo, tai 
yra labai gerą proga prisi
dėti keliais centais, kad pa
lengvinus tą naštą.. Bus vi
sokią paukščių ir taip viso
kią gerą daiktu, kuriuos ga
lėsime nebrangiai nusipirk-' 
ti. ‘Vyturys.

RADID VALANDA
Penktadįęnią vakarais; iš 

New Yorko stoties WLWL 
(1100 kiloeycles), 7:45 vai. 
dainuoja “Lietuvos Daina” 
lietuviškas dairias.

“Lietuvos Daina”,, apart 
išpildymo programos, per. 
radio, rengiasi; su maršrutu 
į lietuvią kolonijas Conn., 
Mass., New Jersey, Nevi 
York, Pęhn. ir Maryląrid.

“Lietuvos Dainai” vado
vauta p-lė Violeta Tamkiū- 
tė. '■ A. J. A.

Rochesterio ukrainiečiai 
surengė protesto paradą ir 
susirinkimą. Protestavo

MĖNESINIS SUSIRIN
KIMAS

Didžiojo 'Jfėw Yorko Fe-
I deraci j os apskričio susirin-

Naujiena! Naujiena!
Komedija 

“Moterims Neišsimehiosi” 
Koncertas ir Šokiai

------ Rengia----- -

Vytauto Vaidilų Ratelis
Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 26,1933

Apreiškimo Pan. Svč. Parapijos Salėje 
No. 5th & Havemeyer Sts. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6:30 vai. vakare Įžanga 75c. ir 50c.

; Sedy nėstRezervuotos 7
Atsilankę turėsite juokų iki ašarų

Kviečia Rengėjai

Sekmadienio vakare, lap
kričio 19, d., Šv; Jurgio pa
rapijos salėje, C. Brooklyne 
vyko Vyčiu 49 kuopos ne
paprastas “Snowbąll.”

.Šis naujienybią balius,Lrupe. Muzikaiišką dalį pro- 
jirmą kartą surengtas, pa- gTamos išpildys garsios dai- 

niriinkės-kai.
— .Apie desimtą valandą va-1 “Stėfaniįos "Vhstnvės” v- 
<are užsakyti laivai atplau-1 3^ veiksmą, Jono Tar
kš iš “Sibirijos” su šaltu vydo parašyta, komedija, 
sniegu. Taipgi atplaukė, ląi- kuri cluos ’pi.oga visiems 
yai ' su sniegu ir iš.North gardžiai pasijuokti. /. 
Pole. Kalėdą Diedukas jš- Gerb. p. A. Aleksis daug 
girdęs naujieną apie Vyeią truso pridėjo prirengdamas 
“SnowbalĮ” taipgi; prisiurid^ grąži.j ip įdomiu progra- 
:ė keletą1 laivą sniego. Nors jau nuo seiiaį yra žino- 
Diedukui dar peranksti da- ina> kad ka AJ Aleksis 
yvauti, bet. jis nepraleido rengia visados būną pąsek- 
piiogos. minga. Taigi tikimės, kad

Vyčiai yra dėkingi Kalė-k § parengimo visi atsi-
dą Diedukui už jo dovaną, lankę išsineš gražią Ispa
nes vien Sibirijos sniego jžįų, 
gausiai miniai nebūtą ūžte- Vakaras baigsis šokiais.

Gros geras orkestras. Taigi 
Dalyvavo per tris šimtus iš anksto patartiną visiems 

žmonią. Buvo atstovą iš vi- kojag miklinti ir ruoštis į šį 
są Nėw jeršey, New Yorko, gmagą parengimą, nes tai 
•Maspetho ir Brooklyno kuo- paskutinis prieš adventus, 
pą. Taipgi dalyvavo visą Stefanija kviečia visus 
Bnooklyno lietuvią jaunimo nuoširdžiai mtsilankyti į jos 
organizaciją atstovai. vestuves. Egle.

49 kuopos pirmininkas, -----
Juozas Česnulevičius prašė HARTFORD. CONN. 
padėkoti visiems ir visą or
ganizaciją dalyvavusiem as- _ . ■_
mpnims Lapkr.,19 d. Sv, Trejybes
Reikia pažymėti kad Ren- Parapyos svetameje, para- 

gimb • komisija febai uolia) “^08 alumnai su- 
darbavosi. Vis^ prirengimo 4 ?h’} 
darbą, ypatingai salės pa- M W kun. E Gra- 
puošima komisija profe?io#<*ls-. ^utonui .’adOT“- 
naiiškai atliko. Komisija su- fe fe fe ,feko: 
sidarė iš sekančių asmenų: Vaidmtofe) kuopmkmuSm) 
Kazys Fogelmanas, Mykolas fe fe ,Žfe 
Barisnevičius, Ant. Klumfe0 fe 
bis ir Antanas Bagdonas. I

Lauksime daugiau tokią I 
Vyčią vakarėlių.' ■ ..

Sibirietis. \

Pastaba. Kitą kartą ne
pamirškite ir redakcijos. 
Prisiąskite ir jai nors liku
čius sniego ar ko kito.

BROOKLYN, N. Y

Tel. Bryant 9-7763
‘ ‘ • ’5 .

CLEMENT VOKETAITIS!
ADVOKATAS

•! 113 West 42-nd St., |
j New York, N. Y. . J 

Ę[    imiinimiiiiiFŽ

I KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
L piknikams, baliams, koncertąmM, 
Šokiams Ir visokiems pasilinksmini-

t mama smagiausia vieta. Brook-
Į lyne-Maspethe. Jau laikas ažsfoą* 
įkyti sale žiemos sezonui.
; kamp.' Maspeth ir Betts Ava. -
i JONAS KLASČIUSĮ, Sav„ į
| Mąspeth, N. Y. J

Tol. Evergrcen 6-5310

JOSEPIIGARSZVA
G RAB ORIUS

BALS AMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—0048 Nbtary Publle

M. P. RAILAS M
BIELIAUSKAS

Graborius ir BftlaamuotojM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

| Telephone: ŠTAGG 2—0105

| DR. A. PETRIKĄ tvcmcK)
| LIETUVIS DENTISTAS

i ’

i 
c..
S ---------r.---------- ’T-’T -

i Njjo 9 vAL ryte iki 8 vai vakare.
| Penktadieniais Įr Šventadieniais 
| tik snsitarns.

| 221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y 
I-BpinduUų Dtagw 

Gaįcd: Anettetite
VOLANUOS:

Idaug juoką. Pastebėjio,. kad 
gera dalis publikos buvo 

(jaunimas. Užtat.reikia kuo- 
dažniausįąi tokius veikalus, 
vaidinti, kad patraukti jau-' 
ritmą. Svarbesnes roles vai
dino šie: Pagirskas, Kau- 
nietytė, E. Monciūnas, V.1 
Labeskiūtė, Bueevieius ir. 
kiti. Pertraukose šokiais pa
linksmino publiką A. Kas- 
manaitytė, akomp. V. Bjir-Į 
duliui ir J. Goberis su man-Į 
dolina ir armonika, labai; 

Į gerai atliko. Į
SERGA. Į

Viktoras Labeskis, jaunas

TeL Stagg 2—0783 Notary PobUr

JOSEPH LEVANDA
(Levandanakai)

G R A B O RI U S 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y

=

Lietuvią Dailės - Meno 
ratelis kviečia visus lietu
vius, senus ir jaunus, ateiti 
į rengiamą “Kaukią- Ba
lią,” penktadienį, lapkričio I - . . .
24 d., Knapp Mansion, 554 paikinąs, buvo sunkiai su- 
Bedford Avė., tarp Rodney sirgęs. Dabaipsveiksta. Lią- 
ir Ross Sts., Brooklynė, 8 kūne jam visiškai pasveikti, 
vai. vakare. . . Sputgis.

/ pranešame ' REMKIME SAVUOSIUS.
Kad “Vaikelio Jėzaus” Mes ypatingai raginame 

dr-jos 1 ir 3 skyriaus vaką- remti tuos biznierius ir pro- 
rienė yra perkeliama iš 26d. fešionalus, kurie skelbiasi 
lapkričio į 3 d. gruodžio. Tą ‘‘Darbininkė.” ' 
darome dėl labai, svarbią]?— 
priežasčią. Kurie jau turi-1 
te nusipirkę, bilietus laiky
kite, nes tie patys bilietai 
bus geri 'ir gruodžio 3 die
nai. . • ’

Vakarienę prasidės 8. va-1

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O RIU8 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo. parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J.VALANTIEJUS
GRABORIITS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose Sakom '

Notų*? Public ■ , .
5441 — 72-nd Street,

Arti Orand SU .
• MASPETH, U L. N. T.

Mt i-

X-

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Brooklyn
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