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Staiga Mirė D-ras 
J. Purickis I

Kaunas — Spalių 25 d., losofinio pobūdžio. Karo 
4 vai. ryto savo namuose, metu būdamas Šveicarijo- 
Vaižganto g. 18 nr., neti- je, darbavosi, gaminda- 
kėtai nuo širdies paraly- mas propagandos organi- 

Inform. Biuras.
Vykd. Komitetas ir kitos,

žiaus mirė dr. Juozas Pu- zacijos: 
rickis.

Velionis yra ilgametis išleido ne maža raštų įvai- 
Lietuvos Žurnalistų S-gos riomis svetimomis kalbo- 
pirmininkas, buv. Užsienio 
Reik. Ministeris, žymus 
veikėjas. Kuriantis Nepri
klausomai Lietuvai, su 
snecijalėmis misijomis va
žinėjo užsienyje ir gynė 
jos reikalus, rūpinosi Lie
tuvos propaganda ir di
plomatinių santykiu išplė
timu. Pasitraukęs iš viešo 
politinio darbo, paskutiniu 
laiku daugiausia dirbo 
žurnalistikos dirvoje.
DR. PURICKIO TRUMPA 

BIJOGRAFIJA
Velionis gimė 1883 m. 

Jezno parapijoje, Trakų 
anskr. Pradžios mokyki? 
išėjo Jezne, paskui kunigu 
seminariją Kaune ir Pet
rogrado dvasinę akademi
ja kurią baigęs išvažiavo 
į Šveicariją ir ten baigė u- 
niversitetą, gavęs filos 
daktaro laipsnį. Daugiau
sia, ypač užsieniuose, mo
kėsi filosofijos, istorijos 
socijalinių mokslų ir tei
sių. Baigės mokslus 1915 
m., iki 1918 m. dirbo įvai
riose lietuvių labdaros ir 
polit. organizacijose Švei 
cariioie. 1918 m. pradžioje 
persikėlė į Berlyną, ku’' 
atstovavo Liet. Taryba 
prie vokiečių valdžios im
tais pačiais metais buvr 
koontuotas Liet. Tarvbo° 
nariu. Susidarius nirma- 
jam Lietuvos kabinetu^ 
1918 m. pabaigoje buv*- 
priskirtas nrie Lietuvon 
atstovybės Berlyne.

1919 metų pradžioje bu
vo paskirtas Lietuvos ats 
tovu Berlyne ir toje vieto
je išbuvo iki 1920 metu 
Išrinktas į Steig. Seimą 
grįžo į Kauna ir čia buvr 
paskirtas Užs. Reik. M1’ 
nisteriu. U. R. Ministeris 
dr. Purickis išbuvo nu' 
1920 m. birželio 19 d. ik' 

• 1921 m. gruodžio 20 d 
Nuo 1926 m. sausio 1 d. 
dr. Purickis buvo Ekon. 
skyriaus direktorium, o 
nuo 1926 m. birželio 1 d. 
— Užs. R. M-ios direkto
rium. Dr. Purickis buvo 
Lietuvos delegacijos pir
mininku per ekonomines 
dervbas su Latvija ir 
SSSR. Nuo 1927 m. vasa
rio 10 d. ėjo ir Teisiu-Ad
ministracijos D-to Direk
toriaus pareigas. Iš U. R 
Ministerijos dr. Purickis 
išėjo 1927 m. geg. 15 d.
Dr. Purickis, dar tebestu- 

dentaudamas, bendradar
biavo perijodinėje lietuviu 
spaudoje, ypač “Draugijo
je”, kur skelbė daug strai
psnių ir ilgesnių studijų 
daugiausia istorinio ir fi-

I

mis; dr. Purickis dalyvavo 
tų leidinių pagaminime, 
daugiausia rengdamas jų 
istorinę dalį. Iš jo raštų 
tenka paminėti studiją a- 
pie Roformaciją Lietuvoje 
XVI amž., kuri vokiečių 
kalba buvo atspausta 
Šveicarijoje 1919 metais. 
Be to, jis yra parašęs et
nografinę studiją apie 
Gardino gubernija, iš
spausdintą vokiečių ir 
prancūzų kalbomis, ir k. 
raštų. Paskutiniu laiku 
bendradarbiavo mūsų pe
rijodinėje spaudoje.
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Demokratai
9
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1100 IŠĖJO į STREIKĄ !
Ludlow, Mass. — Lank. 

5 d., 1100 darbininku išė- 
io i streiką iš Ludlow Ma- 
■nufacturing Associat e s 
dirbtuvės. Darbininkams 
vadovauja United Texti- 
*e Worker’s Union. Reika
lu ja pakelti algas 20%. 
Taiką ir pusę už viršlaikį 
ir dvigubą mokestį už se
kmadienio darbą.

CCC. VYRŲ RIAUŠĖS

Worcester — 300 CCC. 
darbininku jpykę kam 
iiems prisieio tamsiuose 
vagonuose kėlės valandas 
’aukti kito traukinio, pa
kėlė riaušes. Išdaužė vi- 

vagonų landus ir sa vo 
’iršininkus užrakino “išei- 
’amosiose” kamaraitėse, 
vienam užrakintam pasi- 
-ekė pasprukti išdaužus 
’-amaraitės langą. Jis pa
kaukė policiją, kuri atw- 
nis skaičiuje apie 150 ir 
ai su dideliu varmi navv- 

’-o riaušes apmalšinti. Po 
~«nišiii buk rasta nemažai 
,;štuštintų” bonkų, kurios 
•nėjama ir davė vyrams 
’^asos ir inspiracijos 
;auše«« kelti.

DU KARO LAIVAI 
SUSIDAUŽĖ

KAINA 5 CENTJ■■

Rinkimus
VĖL PERLĖKĖ 

PACIFIKĄ
Tokio Politinio Sukrėtimo 
Nebuvo Per Daug Metų 
Respublikonai Nebežino 

Ką Bepradėti 
Tariasi Organizuoti Nau

ją Partiją

Los Angeles —Sir Char- 
les Kingsford Smith vėl 
perlėkė Pacifiko okeaną iš 
Brisbane Australijos į 
Oakland, Cal. Keli metai 
atgal, jis nustebino pa
saulį nulėkdamas iš Oak- 
lando i Australiją. Dabar 
jis tais pačiais keliais su- ant respublikonų. Tai bu- 
grįžo. Tas parodo, kad a- vo valstybiniai rinkimai, 
viacija jau yra tiek pažen- Užsiregistravusių piliečių 
gus, kad galima tikėtis 
neužilgo įvedant nuolati
nius susisiekimus orlai
viais per abu vandenynus.

Pereitą antradienį, lap
kričio 6 dieną buvo kaip 
sakoma žemės slenkimas 

nv.; k,.

AMERIKA UŽIMA PIR
MA VIETĄ KOMERCI
NĖJE AVIACIJOJE

visoje valstybėje yra apie 
47,959,928. Rinkimai įvy
ko 47 valstybėse. Rinkta 
33 valstybėse gubernato
riai ir senatoriai.

Kitose valstybėse maže
snieji valdininkai.

Triukšmingiausios prieš
rinkiminės kampanijos į- 
vyko Massachusetts ir 
Kalifornijos valstybė s e. 

! Pastaroje valstybėje daug 
nerimo sukėlė Demokratų 
kandidatas į gubernato
rius Upton Sinclair, buvęs 

j socialistas ir staiga virtęs 
demokratu. Sinclair davė 
piliečiams įvairių neįtikė
tinų pažadų. Piliečiai ne
tikėjo ir jis rinkimuose 
pralaimėjo.

Kalifornijos valstybės 
gubernatorium tapo išrin
ktas respublikonas Frank 
F. Merriam.

Massachusetts valstybė
je kandidatais į guberna
torius buvo dviejų didžių
jų partijų, būtent: demo
kratų ir respublikonų bu
vo James M. Curley —de
mokratų ir Gaspar G. Ba- 
con — respublikonų.

Laimėjo demokratų 
kandidatas James M. Cur
ley. Jis gavo 734,051 bal
są; Bacon gavo 627.430 
balsų. Godwin, nepartinis 
kandidatas į gubernato
rius surinko 94.069 balsus. 
Vadinasi demokratu kan
didatas James M. Curley 
«ravo 106,621 balsą dau
giau už respublikonų kan
didatą Bacon.

Demokratu kandidatas į 
Jungtiniu Valstvbiu Sena
torius, David I. Walsh sa
vo oponentą, respublikonų 
kandidatą, Washburn su
mušė dar blogiau remi 
Curlev Bacon’a. 
«ravo 839.550 balsu: Wash- žibinfaįs. 
bum — 534.964 balsus.

Vienintelis respublikonu 
kandidatas, kuris užsilikd 
maža dauguma balsu, tai 
dabartinis Mass. Valstv- 
hės sekretorius Frederic 
W. Cobk. Jis laimėjo tur 
būti tik dėlto, kad io ono- 
nentas. demokratu kandi
datas. Dr. Santosuosso y- 
ra italas. Jei jis būtu pa
sivadinės koks ten Sulli- 
van, Bucklev ar Smith. 

, tai ir Cook būtų buvęs nu
šluotas. •

Massachusetts Valstvbė- 
je rinkimus laimėjo šie: 

, Gubernatorius — James 
I M. Curley, demokratas.

Amerika užima pirmą 
vietą komercinėje aviaci- | 
joje tarp pasaulio tautų. 
Tą rodo netik tas, kad A- 
merikos transatlantiniai 
orlaiviai laimėjo antrą ir 
trečią vietas įvykusiose 
lenktynėse tarp Anglijos 
ir Australijos, bet ir Ko
mercijos Departame n t o 
surinktos statistikos. Pa- 

i vyzdžiui: 1933 m. Ameri- 
Prancūzijos Valdžia Griuvo Jkoje orlaiviais keleivių

........... J_______  vežta 568,000, o Vokieti- 
joj, antrą vieta užimančio
je, vežta tik 123.000: laiš
kų persiųsta 7,816,000, o 
sekančio j po Amerikos 
Rusiioie laiškų vežta tik 
4.378,000 ir t. p. Be to, 
Holandija, Šveicarija ir 
Švedija vartoja Amerikos 
išdirbystės orlaivius savo 
transportacijai.

JAMES MICHAEL CURLEY
Naujasis Massachusetts Valstybės Gubernatorius.

NAUJOJI DALYBA AR
TIMA POPIEŽIŲ ENCIK

LIKOMS

Brooklyn, N. Y. — Nau
joji Dalyba nėra socialis- 
tiška ir tautinio atgaivini
mo programa, Prez. Roo- 
sevelto vykdoma, yra la
bai artima Popiežiaus I>e- 
ono Xm ir Poniežiaus Pi
jaus XI enciklikoms, pa
reiškė 
John A.

į Catholic
1 rence. Socialės Akcijos de
partamento direktori u s, 
savo kalboje Kataliku Ak
cijos konferencijoje. Broo- 
klvne. Jis rari^o katali
kus remti Prez. Roosevelt 
darbuotę.

I

Rt. Rev. Msgr. 
Rvan, National 
Welfare Confe-

A-

Mc 
ka-

Los Angeles — Netoli 
Mavdeiena įlankos du 
merikos kariški laivai 
naikintojai. Ellis <ir 
Farland, dalyvaudami
riškuose manevrose susi
daužė. Laike susidaužvmo, 
abu “vyko atakon” ir abu 
buvo be žiburių. Jie velka
mi i San Diego, Cal. dėl 
pataisymo.

Tuose pat manevruose 
žuvo ir vienas orlaivis, 
kuomet trvs orlaiviai lėk
dami eilėje užsikliudė 
sparnais. Vienas iš jų kri
to vandenin ir nuskendo. 
Lakūną Įeit Thomas P. 
Teter pasisekė laimingai 
išgelbėti.

v •

respublikonai 2 
dar nežinoma ki

PRANCŪZIJA PASIRUO
ŠUS SIUSTI SAVO KA

REIVIUS Į SAARĄ

Paryžius — šiomis die
nomis Prancūzijos premie- 
ro Doumergue ministerių 
kabinetas griuvo. Mano
ma, kad ir premieras Dou
mergue atsistatydins. Ka
binetą suardė radikalai 
socialistai, ' kuriems vado
vauja žinomas Herriot.

Spėjama, kad Doumer
gue pasitraukus, kabinetą 
sudaryti bus pavesta radi
kalui Herriotui.

SURASTA NETIKRU 
PINIGŲ SPAUSTUVĖ 
Worcester — čia pasta

ruoju laiku buvo labai pa
plitusios netikros doleri
nės Bet galop policija O- 
read gatvėje užtiko pas 
vieną asmenį spauzdina- 
maia mašiną, su kuria, 
policija mano, buvo spau
sdinamos tos dolerinės. 
Nors klišių nerado, bet 
art mašinos rasta žalio 
juodyto.

RAGINA priimti
VISUS STREIKAVUSIUS

The Tex-Washington
tPe Labor Board ragina 
visas audeklines priimti 
atarai i darba visus dalv-

Paryžius — Prancūzijos 
Užsieniu Reikalų ministe- 
ris Pierre įgavai, oficialiai 
pranešė Vokietiios Amba
sadoriui Roiand Koester. 
kad Prancūzija yra pasi
rengus siusti savo karei
vius j Saarą teritorija,
kaip tik gaus iš Tautu Lv- vavusins streike darbinin 
gos prašvma tai nadamrti. 
Saaro nrovinciia yra Tau
tu Lvgos globoje. Sausio 
mėnesv bus gvventoju bal 
savimai, kuriuose turės 
nasi^akvti ar ūe nori likti 
Tautu T v<ms p^oboie. grie
ti nrie Vokietiios ar prisi
dėti prie Prancūzijos.

kns. Nors didžiuma ta; 
padarė, bet ateina skundv 
kad kaikuriose vietose au
dekliniu savininkai dalv- 
vavusius streike darbinin
kus nebepriima i darb? 
arba 
džia.
streikavima. Labor Board 
ragina, audeklines priim
ti į darbą visus pirm strei- ideologija? Spręskite pa- 

Ennius. | ko dirbusius darbininkus, tys.

priimtuosius atlei- 
kaino bausmę u?

Tikro ^draugą per siclvar- 
| tą pažinsi.

TAI BENT MOKYTOJAI 
— PATARIA VISUS KU 

NIGUS IŠŽUDYTI
Prie ko veda bedieviu 

fanatizmas jų ugdomas 
kerštas ir neanvkanta, ai
škiai parodo šis Associa- 
ted Press pranešimas iš 
Mexico, D. F.. “Radikališ- 
kiausis sumanvmas, koks 
kada nors padarytas da
bartiniame prieš - bažny
tiniame vaiuie. buvo mau
tas iš federalės mokvklos 
Matamoroje, Tamaulinas 
valstybėje, mokvtoiu bū
tent: “kad visi kunigai 
būtu išžūdvti (evecuted) 
kaipo šalies išdavikai. Su
manymas buvo nerdnntas 
komitetui be diskusiiu”.

Tai tiesiog neįtikėtinas 
pranešimas, bet “Associa- 
ted Press” prasimanymu 
neskelbs ir Amerikos rim
tieji dienraščiai jo nedėtų 
’’ei nebūtų teisybė.

Kokius piliečius tokie 
mokytojai gali išauklėti, 
kurie sugeba tokius “ge
niaiiūs” sumanymus pa
tiekti? Kokius idealus to
kie mokytojai gali įskie
pyti mokinio širdin, kuo
met patys susip'vvenę su 
“visų kunigu išžudymo”

Jung. Valstybių Senato 
rius — David I. Walsl 
demokratas.

į Leit. Gubernatorius - 
Joseph L. Hurley, dėmi 
kratas.

Į Valstybės Sekretorius - 
Frederic F. Cook, respi 
blikonas.
Valstybės Kasierius - 

Charles F. Hurley, dėme 
kratas.
Valstybės Auditorius - 

Thomas H. Buckley, d< 
mokratas.
Generalis Prokuroras - 

Paul A. Dever, demokn 
tas.

Valstybės legislatūrc 
taip pat daugumoje laim 
jo demokratai.

Jungtinių Valstybių S 
natan demokratai gavo 1 
vietas; respublikonai ‘ 
farmeriai - darbiečiai ' 
progresyviai 1. Demokrj 
tai Senate turės 68 Šen; 
torius; 
kiti 2;
laimėjo 2 vietas.

Jung. Valstybių Repr 
zentantų rūmuosna dem 
kratai gavo 317: respubl 
konai — 103; farmeriai- 
darbiečiai 3; progresyvi; 
7 ir dar nežinoma kas g; 
vo 7 vietas.

Connecticut Valstybė, 
taip pat laimėjo demokr 
tai. Tas pats įvyko beve: 
visose kitose valstybėse.

Vadinasi Jung. Valstj 
bių piliečiai parodė pili 
pasitikėjimą Prez. Roos 
velt ir jam atidavė visii 
ką kontrolę šalies vald 
me. Valstybės gerbūv 

! dabar priklausys nuo d 
mokratų, nes jie visur t 
ri daugumą savo atstov 
Ligšiol naujoji dalyba 
jo vėžio greitumu, nes re 
publikonai gal nevisi, n 
pritarė Prez. Rooseve 
planams.

PAT.ETDO KTJLKOSVA 
DŽIU UGNĮ I demo

kratų PARADUOTO 
JUS

Hazelton, Penn. — La 
kričio 6, mažame kasyk 
miestely, Kelavres, Pi 
vakare prieš rinkimų di 
na. vietos demokratai s 

Walsh ni0§ė parada — eiseną i 
.... ......... Kuomet par 
duotojai ėjo nro tūlo Br 
no ramus iš ten nasipyl 
kulkosvaidžio šūviai į p 
raduotoius. Trys paradu 
tojai vietoj krito negyi 
ketvirtas vėliau mirė, pe 
ktas mirtinai sužeistas, 
penkiolika lengviau suži 
sta. Po tokio baisaus 
benrotiško šaudymo tat 
suimtas vietos resnuhi 
konu vadas, Josenh Brtl 
su visais savo šeimva 
nariais ir anie 13 kitu j 
menų. Valstybės ir fdi 
ralės valdžios autoritej 
pradėjo nuodugnią invfl 
tigaciją dėl šio šiurpa 

’go įvykio.



Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW

Automobiliu ir Troką
< Agentūra.

Taisome v Įšoki g IMirbyačią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: ‘ , •

1 HamĮin Street 
ir 1. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. fapodiftnai ir Peter Tredfokaj 

savininkai

LAIVAKORČIŲ Dt 
IN8URAN0E, 

K. SIDABRO 
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadvray, 
* Ant antrų- lubų 
So Eoston Mas?

MUZIKOS MOKYKLADAKTARAI

Pražydo Nuvytusios Gėlės

Važiuojame Visur

SEKMADIENĮ

i

I

VYČIŲ ŠOKIAI

i

c

I

IR

įas
E

SMAGUS VAIDINIMAS

i

MIKE

(VAIRŪS skelbimai
I

i

i

DIXIE KOKSAS t

I •r

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

■
45

J 
I

t

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

a

•ĮtMttttMttitsnni

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 East Broadvay, 

So. Boston, Mass.

I

251 W. Broadway, So. Bostor-
Ofiso valandos nuo 9 ■ iki 12, nuo 
1 ;30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 
167 Washington St. 
University 9221

VALENTINA MINKIENĖ |
Duoda piano muzikos pamo-t 

kas vaikams ir suaugusiems.! 
Vartoja naujausią metodą mo-j 
kūrimo. Mokina klasišką ir pa-; 
prastą muziką.

Studio adresas:
312 E. Broadwa.y, So. Boston. • 

Tel. So. Boston 3317.

Didelis Nupiginimas
už speeialę

Abį pusi ekskursijos tikietą 
Kainų ir naujas išplaukimų są 
rašas 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

243 Washington St., Boston

TRIJŲ VEIKSMŲ

TEATRAS

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

i 
» 

i I

i I
I f

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

Cambridge, Mass.

■■A*-.. 1^

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 19 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų h 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Į Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

| 525 E. Broadvvay, S. Boston
| Oįiso Valandos
| Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
i 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- i 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir: 
| nedėldieniais. taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray Į

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

f JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiV 
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvay
SO. BOSTON, MA88.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Streęt, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

Lapkričio-Nov. 11,1934
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

W. 5th Street, So. Bostop, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Įžanga 35c.

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj)

Nuolatiniai išplaukimai 
Patogi kelionė

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu ‘FREDERIKVIII’ 

iš New Yorko 
Gruodžio 8

Ekskursijos vadas
K. Falek Rasmussen

I ligonbųty. Ui 
sužeistųjų v

CHORAS DIRBA SU 
PASIRYŽIMU

___________________ __ i

Šv. Petro bažnytinis 
choras, šį rudenį, dirba su

Penktadienis, Lapkričio 9, 1934.

VIETINES ŽINIOS
t----------------------------------

LABDARYBĖS 
VAJUS

DR. ROGER J. ABIZAID

Šv. Petro parapijos Šv. 
Vincento Pauliečio Labda- 
rybės Draugija per lapkri
čio mėnesį, kad galėtų 
kuodaugiausiai sušelp t i 
biednuomenės, ske 1 b i a 
labdarybės vajų arba au
kų rinkimą. Vajaus me
tu labdariai, penktadienių 
vakarais, suneša Šv. Vin
cento Pauliečio Draugijos 
Susirinkiman vieną kitą 
centą, drabužių, avalinės 
ir kitokių dalykėlių. Tin
kamus draugija išduoda 
bedarbiams, kitus pirma 
pataiso, trečius taupo

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
inu«i

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-1V

8 
' r

•B

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
E St. (kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732 
Namą: Talbot 2474

vtvvvvvvvi

ADVOKATAS

H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas:
60 Statė St... Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: S3 Rosemont Street, 
bL Talbot 2878 Dorchester, Mass.

draugijos “Whist party 
ėms” ir baliams.

Yra tokių, kurie aukas 
atsiunčia per pažįstamus. 
Štai, ponas Dovydas Li- 
lienthal,, vice-pirmininkas 
ir kasierius L J. Fox, Ine., 
paaukojo per poną B.Ko- 
raitį ponui S. Kavoliui Šv 
Vincento Draugijos kasie- 
riui $50.00.

Ponas B. Koraitis dirba 
I. J. Fox firmoje jau per 
šešis metus.

Vajus baigsis baliumi 
lapkr. 25 d., parapijos sa
lėje, 7-tos. Ten bus išlei
džiama kalakutas ir kele
tas kitų dalykų.

Visos įeigos eis varg
šams į pagelbą.

HARVARDO EKSPEDI
CIJA VARTOS PLĖŠIKŲ 

ŠAUTUVUS

Harvard’o Universiteto 
Nuovargio Laboratorija 
ruošia ekspediciją į Hima
lajų kalnus, Indijoje. Eks- 
oedicijos dalyviai apsigy
vens kalnuose, 20,000 pė
dų aukštumose ir ten tirs 
kokią veikmę daro ant 
žmogaus kūno ir organiz
mo skystas, didelėse aukš
tumose, oras. Kad sutau
pius kiek pinigų, apgin
klavimui ekspedicijos na
rių, sumanė prašyti Bos
tono policijos padovanoti 
nereikalingus šautuv u s. 
Bostono policija mielai 
sutiko išpildyti. Sutiko a- 
timtuosius nuo įvairių plė
šikų, žmogžudžių, gengs- 
terių šautuvus ir revolve
rius atiduoti ekspedicijai, 
nes tie ginklai ar šiaip ar 
taip policijos centralinėj 
guli be naudos. Taigi gin
klai, kurie'buvo vartoja
mi ramių piliečių teroriza
vimui, bus sunaudoti mo
kslininkų, dėl žmonijos la
bo.

X _______________

Lapkr. 8 d., mirė Ame
lija šilalienė, 47 metų, 
gyv. 170 Silver St., ji stai
ga apsirgo širdies liga 
lapkr. 6 d. Nugabenta į 
miesto ligoninę mirė už 

1 dviejų dienų. Paliko vyrą, 
sūnų ir tris dukteris. Lai
dojama lapkr. 10 d., 9 v. 
ryte iš Šv. Petro bažny
čios, Mt. Benedict kapuo-

: se.
Į

GRIŪDAMAS STOGAS 
UŽMUŠĖ DARBININKĄ, 

4 SUNKIAI SUŽEIDĖ

Užmuštasis P a t r i c k 
Lynch, 30 Sturbridge St., 
Mattapan.

Sužeistieji: Robert Green 
820 E. Fifth St. So. Bos
ton. Martin Keane, 28 Su- 
dan St. Dorchester. Pat- 
rick Rusk, 74 Marine Rd, 
So. Boston. Ferdinand Fe- 
ery 10 Endicott Rd. Arlin- 
gton.

Lapkričio 7 d., South 
Bostone, ant East First 
Street esančioje Boston 
Elevated Power House’je 
įvyko šiurpulinga nelaimė. 

(Penki darbininkai šildytu
vo kambary No. 23 ruošė
si statyti platforme dėl 
pataisymo stogo, kuomet 
stogas griuvo ir tonai ply
tų iš 23 pėdų aukščio už
griuvo ant jų, juos pris
lėgdami ir sutriuškinda
mi.

Vienas iš jų vietoje už
muštas, o kiti keturi kri- 
tingai sužeisti ir randasi 
ant “danger list”, Carney <wr.. r

jo ir

Tel. Devonshire 7906 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

P-NAS DOVYDAS LI- 
LIENTHAL, vice preziden 
tas I. J. Fox Ine. Aukavęs 
Šv. Vincento Pauliečio 
Draugijos Lietuvių Sky
riui, So. Boston, Mass., va
jaus bėgy $50.00.

dideliu pasišventimu ir 
pasiryžimu. Laiko prakti
kas tris kartus savaitėje. 
Lankosi į jas šimtą nuo
šimčių. Pilnai patenkin
tas savo gabiu vadu artis
tu Rafolu Juška. O jis di
džiuojasi choru, giria jį. 
Kun. K. Jenkus su malo
numu dalyvauja praktiko
se penktadieniais. Per mi
sijas Tėvas Mešlis ir Tė
vas Aukštikalnis gyrė 
chorą viešai ir privačiai iš 
kelių atvejų.

Penktadienį, lapkr. 2 d., 
Maldos Apaštalystės Dr- 
ja tegalėjo turėti tik 
trumputį mėnesinį susi
rinkimą iš priežasties cho
ro didžio uolumo. Jis rei
kalavo salės praktikai, iš
dėstydamas, kad jų įvai
rybių programa įvyksta 
lapkr. 25 d., ir kad jie tu
rį gražiai pasirodyti.

Žodžiu .choras yra pa
siryžęs negaišauti, dirbti 
ir parodyti ką naujo ir ge
ro.

Rengia
Lietuvos Vyčių 17-ta Algirdo Kuopa

M. Treinavičiute, moky
toja, moko muzikos pianu. 

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ
444 E. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro- 
a Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

Kadangi mūsų lietuviai 
ir 

jiems tautos reikalai ar
timi prie širdies, tad ir šį 
kartą jie jaunimui pri- 
jaus. Taigi visi į šokius.

Kik.

Šis parengimas, tai dar 
vienas vyčių žingsnis, rei- profesionalai jautrūs, 
kalingas jaunimo organi
zavimui. Tai dar vienas 
žingsnis, kad sukelti lėšų 
jaunimo sporto reikalams.

Taigi gražus tikslas, be 
abejo susilauks visuome- I 
nes gausios paramos, nes 
norint jaunimą matyti lie
tuviškesnių, turime jį pa
remti. Kik.

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos vaidintojai jau vi
sai prisiruošę perstatyti 
veikalėlį “Pražydo nuvy
tusios gėlės”, sekmadienį, 
lapkričio 11 d., 7:30 vai. 
vak. bažnytinėje svetainė
je.

Praktikose atsilankęs p 
muz. R. Juška, labai su
maniai vaidintojams nu, 
rodė, kaip kiekvienas tu
rėtų įsigilinti į vaidinima 
ir tuomi vykusiai veikalą 
perstatyi publikai. Beabe- 
jo, tokios pastabos ir nu
rodymai vaidintojams bu
vo labai malonūs ir reika
lingi.

Be to, tą vakarą atsi- 
lankusius, palinksmins ir 
daugiau kuo, kaip tai: p 
inž. St. Beleskas demons
truos jo naujai išrastą 
muziką. Bus dainų, kalbų 
ir kitokių margumynų.

Trečiadienį, lapkričio— 
Nov. 14 d., L. Vyčių kuo
pa rengia šokius Ritz-Plą^ 
za Ballroom, 218 Hunting- 
ton Avė., Boston, Mass.

Kadangi salė labai pui
ki, o tikietai pigūs tik 40 
centų asmeniui, tai tiki
masi turėti daug svečių. 
Be vietinių, kurie beveik 
visi ruošiasi šokiuose da
lyvauti, pranešta, kad at-1 
vyksta ir iš kitų miestų 
daug svečių, kaip tai iš: 
Cambridge, Norwood, Wo- 
rcester, So. Worcester. 
Lawrence ir kitur.

Rengimo komisija iš
siuntinėjo pakvietimus vi
siems profesionalams at
silankyti į šį parengimą ii 
paremti jaunimą.

GRABORIAI JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston 1437 J

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tet S. B. 2805-R
LIETUVIS Į

OPTOM ET RISTAS
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius- 
kreivas akis atitie 
sinu ir amblijoniš-

Įkose (aklose) akyse sugrąžinu 
i šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
| 447 Broadway, South Boston

Qi(aiiimMi»«M»aiiiiititiiiiMfiMi«»«iif:»>iii«i»it»ii«*iife,,*„. fž]

A. J. VVHELAN
Steam Heating

Numažintos kainos
202 N. St. So. Boston

Tel. So. Boston 4168

KALĖDOMS
Kaiendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite1 f krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus 

652 Broadway, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, Iptoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis paudavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 
3ixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

MOTOR SERVICE
8TUDZBAKEB

Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 
DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežama iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas | Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kfiras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

WHITE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SU So. Boston, Mass. 

Vice-pirminlnkė — Ona Sianrienė,
448 E. <th SL, So- Boston, Mass. 
TeL So. Boston 8422

Prot. Rait. — Bronė Ciunienė, 
29Gould SL, West Roxbury, Mass. 
Tel Parkvray 1864-VV

Fia. Rait — Marijona Markoniutė,
83 Navarre SL, Roslindale, Maas. 

Tei. Patkway 0558-1V
Iždininkė — Ona Stanlnliųtė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgtrdienė,

1512 Columbia Rd., 8o„ Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Januionienė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarniąką kiekvieno mėnesio. 
7:80 vaL vakare. pobažayttoCJ sve
tainėj. *

AV. JONO EV. BU PAŠALVIME
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park. So. Boston, Maas. 

Vice- pirm. — V. Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Masa. 

Iždininkas — A. Nsudtlūnas, s
886 B. Broadvay, So. Boston, Masa 

Maršalka — J. Kaina,
7 Winfield SL, Sp. Boston. Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
fls nedėidienĮ kiekvieno mėnesio,
2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 482 

' E. 7th SL, 8<k Bost i, Mass

• LL
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3.
aukavo šios: D. Dapkienė, I skaityti knygas. Lietuviš-

PITTSBURGH, PA.
PADĖKA

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Trečiasis 
Skyrius laikė rinkliavą 
Šv. Kryžiaus Bažnyčioje, 
Chicagoje, ir ten surinkta 
$100.00 Vienuolyno nau
dai. Reiškiame širdingą 
padėką visiems gailestin
giems aukotojams už au
kas ir visam Trečiajam 
Skyriui už pasišventusią 
darbuotę. Ypatingai dėko
jame pirmininkei, S. Mi- 
kutaitei, E. Ogentaitei, P. 
Turskienei ir B. Kalvai- 
tei už pasišventimą aukų 
rinkime.

Dėkojame Klebonui kun. 
A. Skripkui už Jo nuolan
kų pavelijimą daryti mi
nėtą rinkliavą

Teikiame taip gi pade- , 
kos žodį Šv. Kryžiaus Pa- 
raDiios Tretininkams už 
$10.00 auką, suteikta Vie
nuolynui per P-nią Sudei- 
kienę.

Taipgi dėkojam p-nei E. 
Ogentienei už $55.00 auką, 
pelno nuo Bunco Partk, į- 
vykusios 14 d. spalių m. 
š. m., Josios namuose. 
Prie progos reiškiame sa
vo dėkingumą visam sky
riui ir kiekvienam, kuris 
prisidėjo auka, darbu ar
ba atsilankymu, ypatinga? 
komisi jai — p-nei E. Ged
vilienei, p-lei B. Kalvaitei. 
O. Jurgaitienei ir C. Jan 
Čanskui,

Lai šventasis Pranciš
kus gausingai atlvgina vi
siems mūsų geraširdžiams 
priteliams.
Dėkingos šv. Pranciškaus 

Seserys.

• v

si parduodamos bilietus ir metų atgal, ir po tam iš- Mahanoy City, Girardvil- ‘ visus lietuvius balsuoti 
renkdamos dovanas, kad vykęs į Lietuvą, buvo sve- le ir Maizeville. Dabar vy- už demokratus, nes prezi

dentui D. Rooseveltui bus 
geriaus vygdyti šalies ge
rovę.

Po kalbėtojų sekė bunco 
ir kortų lošimas. Buvo 
paskirta daug dovanų, 
kurias laimėjo R. Valatka, 
K. Kašetienė, J. Blaževi
čius, M. Malerankienė, p. 
Jutkevičienė, A. Beleikis 
ir J. Vizgaitis.

Po prakalbų ir lošimų 
sekė šokiai, nes daug jau
nimo ir suaugusių buvo 
pasipuošę labai grožiais 
ir įvairiais kostiumais ir 
kaukėmis, kurie sudarė 

i labai gražų įspūdį, 
į Užgrojus maršui, buvo 
pakviesti teisėjai išspręti, 
kuriems duoti dovanas. 
Teisėjais buvo šie: J. La- 
pinaitis, K. Baikauskaitė,
U. Palevičienč ir J. Blaže
vičius.

Dovanas laimėjo M. Ka- 
sevičiutė, E. Kasevičiutė, 
p. Pranaitienė,. E. Vaičiū
nienė, M. Bartkienė ir p. 
Barkauskienė.

Dovanas aukavo šie: M. 
Jurienienė, V. Čepulioniu- 
tė ir A. Blaževičienė. Ren
gimo komisi ja daug pasi
darbavo, būtent: A. Viz
gaitienė, M. -Vaičiūnienė.
V. Čenulioniutė pirm. J. 
Medinienė ir E. Mikalio
nienė. Komisi jai pagelbė
jo V. Mikalauskienė ir jau- 
nametės sąjungietes E. 
Dainauskaitė ir E. Bagdo-

Meksikoje ir Ispa- naitė. 
socialistai - komu- 
degina bažnyčias,

tik tas kortavimas sek- čias Shenandoah’e. Kun. 
mingai pavyktų. Jos vi- Mikšys grįžęs iš Lietuvos 
siems atsilankantiems pri- dabar yra vikaru Sal- 
žada linksmą vakarą, gra- džiausios Širdies bažny- 
žias dovanas ir tvarkingą čioje, 
vakaro vedimą. Visi kvie- Pa. 
čiami atsilankyti ir daly 
vauti 
ninkės
kortavimo 
Ropienė, 
M. Matulevičiūtė, ir kitos.

ksta Frackvillen, ir gal vė
liau Mt. Carmel ir kitose 
lietuvių kolonijose.

Šį veikalėlį pirmą kartą 
New Philadelphia, suvaidino, kun. Šmulkš

čiui (Shenandoah’e buvęs 
----------- vikaru) vadovaujant. Pa-

VYČIŲ VEIKIMAI rašytas Jono Tarvydo. Y- 
Vyčiai vyksta Frackvil- ra labai įdomus, iš lietu, 

len suvaidinti savo pri- vių kaimiečių gyvenimo, 
rengtą veikalėlį “Apkal- Senesniems primena gyve- 
bos ir Meilė”.------------------ nimą Lietuvoje ir jauni-

------------ į Vyčiai šį veikalėli jau mui parodo kaiD jų tėvai 
SVEČIAS yra suvaidinę daugelį lie- praleido jaunystę savo

Kun. D. Mikšys, buvęs tuvių kolonijose, kaip tai: gimtinėje. Be to, bus dai-. 
mūsų par. vikaru keletą Philadelphia, Tamaq u a, nų ir šokiai. “Pūtis”.

SHENANDOAH, PA.
Spalių mėnesio rožan

čiaus pamaldos sėkmingai 
užsibaigė. Žmonės visą 
mėnesi skaitlingai lankėsi

kortavime. Šeimi- 
rengėjos šio 
yra, ponios: 

Danalevičienė, • V • •• » “ • f••

A. Barštienė, M. Kasevi- 
čiūtė, M. Beleckienė, E. 
Kulikauskienė ir V. Veri- 
konienė.

Tą vakarą išdalinta 9 
dovanos. Laimėjusieji bu
vo labai patenkinti.

Rengiant tą vakarėlį 
daug pasidarbavo šios: A. 
Barštienė, M. Uždavinie- 
nė, D. Dapkienė ir J. Me
dinienė.

Dėkų visoms už gražias 
dovanas, taipgi svečiams 
už skaitlingą atsilankymą 
ir rengimo komisijai už 
pasidarbavimą ir tiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie parengimo.

J. H. M.
KNYGŲ SKAITYTOJŲ 

DĖMESIUI!

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Šv. Petro parapija nu

samdė Simono gerai žino
mą parką “Beechnut Gro- 
ve” visiem ateinantiem 
metam. Vieta visiems pri
einama ir žinoma. Jei ku
rios draugijos norėtų nu
sisamdyti tą parką 1935 
m. teateina pas Šv. Petro 
par. kleboną. Lietuviai pa
sinaudokite, nes gausite 
pigiau. Parapija šį parką 
paėmė visiem metam, nes 
kuris šįmet turėjo, tai 
perdaug prašė nuomos.

atsi- 
noris 
Ji tą 
paai-

Daug yra tokių, kurie 
apsiveda pas teisėją ar 
pryčerį, ir tik todėl, kad 
mergina nebando perkal
bėti. Gera ‘katalikė mergi
na, įsimylėjus nekataliką 
arba atšalusį nuo tikėji
mo turi stengtis prieš 
jungtuves pritraukti prie 
Katalikų Bažnyčios. Tegul 
nemano, kad tą galės pa
daryti apsivedus. Ne. Tą 
turi padaryti prieš apsive- 
dimą.

Kitas dalykas: katalikų 
tikėjimas nesipri e š i n a 
gamtos mokslui ir kito
kiam mokslui, nes tikras 
mokslas pripažįsta Aukš
čiausiąjį kaip pasaulio 
Tvėrėją. Klysta tie, kurie 
sako, kad tikyba priešina
si mokslui. Ne. Tikyb? 
kaip tik skatina siekt: 
mokslo ir apšvietos. Tik
rojo mokslo vyrai kaip 
tik buvo, yra ir bus tikin
tieji žmonės. Tik pasauli
nio mokslo paragavę iš
krypsta iš tiesos kelio, 
nes jie nepažysta Kristaus 
ir Katalikų Bažnyčios 
mokslo.

vai. vakare, piktadariai į- 
sibriovė ir apvogė. Išnešė 
apie $80.00 pinigais ir ki
tokių dalykėlių. Jiedu bu
vo išvykę trumpam laikui 
pas tėvus. Sugrįžę rado 
viską išversta.

JUNGTUVĖS 
Šiomis dienomis susita

rė apsivesti Lesley Kish 
su p-le Mare Jokimočiute. 

P-lė Marė Jokimočiute, 
atėjus pas kleboną, pasi
pasakojo, kad nors ji no
ri imti šliubą bažnyčioje, 
bet jos vyras nesutinka. 
Klebonas jai patarė 
vesti vyrą, nes jis 
su juo pasikalbėti, 
padarė. Besikalbant
škėjo, kad vyras yra bu
vęs geru kataliku tėvų sū
nus. Jis besimokindamas;

bažnyčion dalyvauti pa-, gamtiškų mokslų pas pa-! SUNKIAI SUSIRGO 
maldose.

Lapkričio mėnesy uždu
sinės maldos kalbamos 
bažnyčioje kas antradie
nį ir penktadienį 7:30 vai. 
vakare. Sekmadieniais į- 
vyksta gedulingi mišpa
rai ir uždušinės maldos 
7:00 vai. vakare. Iki šiol 
žmonės skaitlingai daly
vauja pamaldose.

KORTAVIMAS
Kortavimas paropij o s 

naudai įvyks airių svetai
nėje, lapk., 22 d. Šeimi
ninkės stropiai darbuoja-

KUN. DR. BONAVENTT 
ROS PAULIUKO, O. P. 

MISIJOS

kų knygų randasi centra- 
liniame knygyne Detroite.

Downtown library, Gra- 
tiot ir Farmer streets 
Main Library, Woodward 
ir Kirby avės — ir šiuose 
skyriuose: 22.00 E. David- 
son Road; School Craft, 
branch; Bowen Branch, 
West Vernor ir Grand 
Blvd, Richard branch, 
Grand River ir Stoepel 
streets Campbell branch, 
6625 W. Fort St.

Knygyno Valandos, vie
šuose, Main ir Downtown 
Libraries 9:00 A. M. iki 
9:00 P. M.; Medical libra
ry 9:00 A M. \ to 6 P. M. 
Branches, skyriuose 1:00 
P. M. iki 9:00 P. M. Visi

Detroit, Mich. — Gauta 
žinių iš Public library vir
šininkų, kad daugiau ne
reikės mokėti 25c. už pasi
skolinimą knygų, kaip 
pirmiau buvo daroma.

Taipgi nereikės mokėti 
3c. į dieną, kaip kurie ma
no. Knygyno viršininkai 
ragina žmones dažniau 
lankytis į knygynus ir

vieši knygynai uždaryti 
sekmadieniais ir trečiadie
niais. Patariu visiems 
skaitytojams naud o t i s 
knygynais.

Ona Aksomaitienė.

REIKALINGAS \
VARGONINKAS

Reikalingas tuojaus ge
ras vargoninkas.

Kun. J. čižauskas,
1313 VVestminster Avė., 

Detroit, Michigan.

Susivienymo nauji 20 
metų Endowment skyriai 
jau veikia. Gera proga 
prisirašyti. Todėl visus ir 
visas kviečiame į mūsų 
susirinkimą lapkričio 11 
d. š. m., tuoj po sumos Šv. 
Alfonso parapijos susirin
kimų kambary. Čia bus 
plačiau išaiškinta Naujų 
Skyrių sudėtis. Po susirin
kimo visi eisime aukštyn 
pietautų, nes Vyrų Drau
gijos Oysterių Roastas 
prasidės nuo 1-mos po pie
tų. J. Budelis, ras.

Darbininkų Sąjungos 30 
kuopos susirinkimas į- 
vyks lapkričio 18 dieną 
tuoj po sumos paprastoj 
vietoj. Malonėkite susirin
kti.

J. Budelis, pirm.

LIETUVIŲ KELIAUNINKŲ 
PAVEIKSLAS

Buvo rašyta šiame kampely a- 
pie Šv. Alfonso Parapijos šven
tąją kelionę j W-ishingtoną lan
kyti Pranciškonų Vienuolyną ir 
“Šventąją Žemę’ . Šj mėnesį iš
leistas Pranciškonų žurnalas 
“Crusader’s Almanae”, kuria
me aprašo visas “keliones” į 
Washingtoną, ypatingai pabrie- 
žia Lietuvių ekskursiją, išspaus
dindamas net visų keleivių pa
veikslą.

Nuostabu, kad iš visos daugu
mos kelionių surengtų Į Vienuo
lyną, nuo ankstyvo pavakario i- 
ki rudens šiais metais, vos pen
kios grupės pralenkė Lietuvius 
savo narių skaičiumi ir tik dvi 
kitos prilygo.

Lietuvių iš viso būta net 300 
keleivių. Iš Baltimorės lenkai tu
rėjo savo tarpe vos 110 dalyvių 
ir antrą kartą pasiekė tik 200, 
Baltimorės Čekai irgi tik galėjd 
surinkti 120 narių.

Vienuolyno tvarkdariai, Pran
ciškonai pastebi, kad šiais me
tais daug daugiau pradėję lan
kyti jų šventvietę, ir iš to spren
džia, kad laikai tikrai pagerėjo, 

žinys.

Pasekmės to vakaro bu
vo labai geros. Tariame 
širdingai dėkų kun. J. B. 
Čižauskui už paraginimą 
ir atsilankymą į parengi
mą ir visiems kas kuo 
nors prisidėjo ir parėmė 
tą pramogą.

Jeigu kur Bažnyčioje 
atsitinka nors mažiausias 
dalykėlis, tai visi laikraš
čiai kuoDlačiausiai rašo, 
bet jei Bažnyčios priešai 
Ją puola ir persekioja, tai 
spaudoje nei žodžio. Jei ir 
parašo, tai nepalankiai. 
Užtat katalikai privalo 
remti ir skaityti nors vie
ną gerą katalikišką laik
raštį.

Štai 
nijoje 
nistai
žudo kunigus ir pasaulio- 
nius katalikus, tai ‘neparti 
jinė’ geltonoji spauda tik 
nežymiai parašo, kad ten 
ir ten užmušė kunigą ar 
sudegino bažnvčią. Toki 
spauda tik platina blogą. 
Ji skelbia blogus darbus 
su pasigerėjimu, kad tais 
skelbimais suklaidinus ir 
primasinus prie blogo jau
nimą. Geltonoji spauda 
nesmerkia blogu darbų; ji 
nesmerkia nei ištroškusiusauliečius netikinčius mo

kytojus, palengva atšalo 8804 Lafayetts Avė., sun- katalikų kraujo socialistų- 
nuo tikėjimo. Šis vvrais* kiai susirgęs šaukėsi kuni- komunistų.
pasirodė protingas; jis na- g0. Bet šaukėjai, neradę 
sižadėio išnildvti visus savo parapijos klebono 
Katalikų Bažnvčios reika- namuose, nedrįso šaukt: 
lavimus ir grįžti Jon.

Jonas Rogeris,

kunigo iš artimos parapi
jos. Kadangi ligonis buvo 

PHILADELPHIA) PAi Silpnas, tai kaimynas pa
šaukė Šv. Petro par. kle
boną, kuris aprūpino Sa- į

Katalikai iš šviesesnie- 
ni nekatalikai, kuriems 
rūpi pašalinti blogą iš 
žmonijos tarpo, privalo 
protestuoti prieš geltoną
ją spaudą; jos neremti ir 
neskaityti.

Praėjo tykiai
Iš spaudos matome, kad kramentais mirštantį ligo- Detroito lietuvių bowlerių 

. . . . . __  r»i Tmn tnr-i hiiti visadnc .... ...

Moterų są-gos 54 kuopa 
nutarė surengti vakari
nius kursus, kur visi galės 
mokytis lietuviškai skai
tyti ir rašyti

Kursai prasidėjo lapkri
čio 5 d., 1934 m. Mokoma 
du sykiu į savaitę, pirma
dieniais ir antradieniais, 
Šv. Jurgio parapijos mo
kytoje, 7 vai. vakare.

Į pamokas gali atsilan
kyti vyrai, moterys ir jau
nimas. Moko Šv. Jurgio 
parapijos mokytojos Se
serys.

_

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

SENŲ CHORISTŲ KONCER
TAS

Vadovaujant mūsų naujam var- 
goninkui, p. Simonavičiui, cho
ras suruošė savo pirmą koncertą 
šio sezono, kurį pavadino — Se
nų Dainininkų vakaras.

Programa seka- “Tautos Him
nas”, “Pasveikriinmas”, “Sė
džiu po langeliu”, “Saulelė nu
sileido”. “Pasisėjau žalią rūtą”, 
visi Choro. Duetas iš P. Micke- 
liūnienės ir R. Sinkevičienės su
dainavo “Kur banguoja Nemu
nėlis” ir “Įšoko oželis” .

S. Zigmantienė ir P. Butkevi- 
čius atliko “Dėdytė ir Tetytė”, 
po kurio sekė L. Stankevičienės 
solo: “Ko vėjai pučia”, ir “Pa
mylėjau vakar”. I

Žinomas duetas, iš Seserų Bo- 
beliučių (M. Gustaitienė) padai
navo “Naktis svajonėms papuoš
ta’ ir “Valia valužė”.

Vyrų .choras atliko “Ulonai” 
ir “Blinda”, po kurio J. Stoč- 
kus tenoras, sekė su “Vai, pūtė, 
pūtė”, ir “Dul, dul dūdelė”. 
Vyrai tat užbaigė su “Lietuvos 
kareivėliai”.

Tarpais, p. Simaitis pagrojo 
armonika.

Vakarą užbaigi- Choras su se
kančiomis dainomis “Vilniaus 
kalneliai”, “Plaukė sau laive
lis”, “Einu per dvarelį”, “Va
žiavau dieną” ir “Salta rudenė-, 
lis,” ’

Lapkričio pabaigoje į- 
t vyks parapijos bazaras, 
Kun. J. B. Čižauskas at
silankęs į susirinkimą 
kvietė sąjungietes pasi
darbuoti bazare ir įsteigti 
savo skyrių.

Į komisiją tapo išrink
tos: P. Vizgaitienė ir E. 
Mikalionienė. Joms padės

nį. Taip turi būti visados. rezu]fatai mainosi, kompe- 
Jei vieno kunigo nėra, tai, ticija didgja 
šaukite kitą. savaitę bowlinimo
__________ ___________ rezultatai yra šioki:
—~~ ~~~ ~ V ---- ! Laimėjo Pralošė

. ......................... “ " 6
5
3
3
2
2
1

įvairiose kolonijose Vii 
niaus užgrobimo diena pa 
minėta labai įspūdingai.

4S"".'■S.TSį |
minėjimu. I S- V«do dnu- Ru3 . Franks

Tik Philadelphijos lietu- pj°s mėnesinė komunija D Brazis 
viai spalių 9 d. praleido la- sekmadienį, lapkri- Vyčių
bąi ramiai. Kur tas musų 

Dievo gražusis obalsis, kuris 
Apvaizdos Bažnyčio- skambėjo po platų pašau- 
- 7? _ i n?

Apgailėtina, kad prieš 
į visą mūsų tautą iš gėdos 
1 turime rausti. Ar gi mums 

“"'"to Kazimiero Bažny- sPalili 9 nieko nereiškia? 
čioje, Pittsburgh, Pa. Kodėl taip apsileidome? jos vaikučius.

Lapkr. 29 — Gruod. 8 dd.. Kur katalikų vadai! Kur ----------
Nekalto Prasidėjimo tautininkų “galingas” bal PIKTADARIAI ĮSIBRIO- spalių mėn. 30 d. Tą vaka- 
Švenč. P. M. Bažnv- sas? Vadinasi miegojome, VE I ZIMNICKŲ NAMĄ rą prisirinko publikos ga- 
čioje, Cambridge, Ma- ir pramiegojome, 
ssachusetts.

Lapkr. 4 — 11 dd.,

je, Chicago, UI.
Lapkr. 12 — 18 dd., Šven

to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 19 — 27 dd., Šven-

čio 11 d., laike 8 vai. šv. & Pete 
mišių. Visi nariai sueikite gv jur2-jo 
į bažnytinę salę, o iš ten 
eisime bendrai į bažnyčią. 
Pereitą mėnesį dalyvavo 
visi nariai. Lai šis gražus 
pavyzdys pasilaiko jauni
mo tarpe ir tepritraukia į 
šią draugiją visus paropi- Kaukių Vakaras Pavyko

Moterų Są-gos 54 kuo
pos kaukių vakaras įvyko

Bdlta Rožė 
Lietuvių Užeiga

ŠV. JURGIO PARAPIJA

0
1
O
o
o o
4j
4 pasidarbuoti A. Gustaitie-
5 nė, pirm. J. Medinienė ir 

į kitos sąjungietes.
J. H. M.

Telefonas: Plasta 1350

IONAS GREBLIAUCK AS 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S PACA STREET 
RAT.TTMORE MT)

Spalių 24 d. Lietuvos 
Dukterų dr-ja buvo suren
gusi vakarą — bunco ir 
kortavimo. Atsilankė gra
žus skaičius žmonių.

Draugijos narės visuo
met aukoja pačios gražių

K. Dryža j Zimnickų namą, apie 6 j ir politikieriai ir ragino į dovanų, taigi ir šį sykį
• šiomis dienomis į pp na skaitlingai. Dalyvavo

CHAS. B. KUCHAUSK AS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu * 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. — South 0083
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PRENUMERATOS KAINA:
$4.00 
$5.00

Susirūpinkime Spaudos 
Platinimu

Morkus.

Iš Po Mano Balanos
— 86 —

Šv. Domininką?, su kurio var
au ražantėlio mėnuo taip stipriai 
mezgasi, asmeniai pažinojo šv.

SUBSCRIPTION RATES:
Oomestic yęarly ............................... $4.00 Amerikoje metams
Foreign yearly.................................... $5.00 Užsieny metams .
Oomestlc once per week yearly $2.00 Vieni) kart savaitėje metams .. $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50 I Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

DARBININKAS
•66 West Broadway South Boston, Mass

Telephone South Boston 2680

Kviečiame Talkon
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-sis Seimas, 

Montello, Mass., rugsėjo 24 d., 1934 m. užgyrė Cent
ro Valdybos sumanymą skelbti vajų.

Sumanymas užgirtas ir dabar tik turime jį vy
kinti. Bet klausimas, ar šis Lietuvių Darbininkų Są
jungos ir “Darbininko” vajus duos apčiuopiamų re
zultatų? Ar mes turime tikrų idealistų darbininkų, 
kurie stotų j katalikiškąją apaštalavimo darbą? At
sakymą galėsime duoti tik gavę pasižadėjimus dar
buotis ir pabaigę vajų.

Šiandien gi, galime prisiminti pereitų metų va
jų, kurio vaisiais perdaug džiaugtis negalima. Jei ne 
kun. J. Bružikas, S. J., L. D. S. Garbės Narys, vienas 
surinkęs apie 500 naujų skaitytojų (tik vajaus metu); 
jei ne So. Bostono, Lawrence, Lowell, Hartford, Mon
tello parapijos, daugiausiai surinkusios prenumeratų, 
tai vajus būtų išėjęs “flat”.

Mes visi pripažįstame, kad spauda yra galingiau
sias ginklas kovoje. Mūsų idėjos priešai labai uoliai 
darbuojasi savosios spaudos išplatinime. Štai čia 
Jung. Valstybėse jie turi net tris dienraščius, o mes 
lietuviai katalikai tik vieną. Savaitraščių jie taip pat 
turi daugiau. Kas tuos mūsų idėjos priešų laikraščius 
palaiko? Aišku kas, kurių dauguma, o kad katalikų 
yra dauguma niekas neginčys.

Taigi skelbdami Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
ir “Darbininko” vajų, kreipiame visų katalikų dėmesį, { 
kad “Darbininko” išplatinimas ir sustiprinimas yrs 
kiekvieno susipratusio lietuvio kataliko darbininko ir 
darbininkės pareiga.

Pirmose eilėse katalikiškos spaudos platinimo 
darbe privalo stovėti Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
nariai. Mes turime duoti pavyzdį kitiems katalikams 
darbininkams. Pasirodykime uoliais katalikiškos 
spaudos platintojais ir organizatoriais.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos išauginimas ir 
“Darbininko” išplatinimas mums visiems katalikams 
turi būti pirmaeilis reikalas.

Tstigi būkime sąmoningi ir nuoširdūs savosios 
spaudos palaikymo darbe. Vajų paskelbus, būkime' 
.darbštūs it tos bitelės.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir “Darbininko” 
vaju skelbiame nuo GRUODŽIO 1 d., 1934 iki kovo 1 
d., 1935 m.

Vajaus metu laikraštis “Darbininkas” nupigina
mas ir Lietuvių Darbininkų Sąjungos nariams mokeš- 
čiai sumažinami. Be to kiekvienam nariui ir “Darbi
ninko” prenumeratoriui bus proga užsidirbti sau pre
numeratą ir įsigyti dovanų knygomis.

VAJAUS SĄLYGOS
1. Vajaus metu Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

narių, naujų ir senų, metinė mokestis ir “Darbinin
ko” prenumeratos kaina metams bus $3.00. Prenu
meratoriai, nauji ir seni, gauna dovanų knygomis 
$1.00 vertės, o L. D. S. nariai, nauji ir seni — $2.00

: vertės.
2. Prenumeratoriai, seni ir nauji, kurie neišga- 

| Ii užsimokėti už visus metus, moka paprastą kainą,
būtent: $2.00 pusei metų; $1.00 trims mėnesiams, 
L. D. S. nariai moka po 25 centus mėnesiui. Dova
nas knygomis gauna tik pabaigoje metų.

3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus pro
ga užsidirbti sau prenumeratą ir narinė mokestis. 
Pavyzdžiui, LDS. narys arba “Darbininko” prenu
meratorius gauna 4 naujas metines prenumeratas 
arba 4 naujus narius ir už juos iš anksto po $3.00,

| t. y. $12.00, tai penktąją prenumeratą gavėjas gau
na sau dovanai.

Žinome gerai, kad vajaus metu bus ir tokių 
darbininkų-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, ne 
4 naujus narius prirašys prie LDS., bet 8, 12„ 16. 
20 ir daugiau, kaip pavyzdžiui kun. J. Bružikas, S. 
J. pereitame vajuje prirašė apie 500 nacijų prenu- 

į meratų ,tai visvien nuo kiekvienų 4 prenumeratų 
L ar narių (naujų) gauna vieną prenumeratą dova- 
I nai. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas vieną 
fe sau pasilieka, o kitas gali parduoti arba užrašyti 
Į- savo giminėms ar pažįstamiems.

Susipratusiai lietuvių 1. Visomis priemonėmis 
katalikų visuomenei ne- remti lietuvių katalikų; 
tenka daug kalbėti apie spaudą. ___
spaudos reikšmę. Ji ir 2. Visose parapijose stei- Pranciškų, 

i taip gerai nusimano, kad gti laikraščių ir knygų 
joks svarbesnis tautinis platinimo biurus.
ir tikybinis darbas be 3. Visur, kur tik galima, taįkė isPan« liaudies
spaudos pagalbos nėra į- steigti mūsų laikraščių 
manomas. Nieks ir negin- bendradarbių ir korespon- 
čija, kad spauda yra ne- dentų ratelius.

(reikalinga. Tačiau spauda 4. Besimokinančią mo- 
spaudai nėra lygi. Ji gali kyklose jaunuomenę pra
būti aukštai pastatyta, į- tinti prie spaudos bendra- 

i vairi ir menkutė. Visi su
tiksime su tuo, kad mums 
reikia ne bile kokios spau
dos, bet geros. Kad turėti 
aukštai pastatytą spaudą, 
reikia, kad ji medžiaginiai 
būtų gerai aprūpinta. Kad 
ji to susilauktų, reikia, 
kad ji būtų plačiai skai
toma. Tai aišku visiems.

I * ’ V'.'*. _

Mes, lietuviai katalikai, 
■negalime skųsties. Turime 
laikraščių ir net dienraštį. 
Netrūksta ir knygų. Tik 
reikia, kad mūsų laikraš
čiai bei knygos ir savo tu
riniu ir teknišku atžvilgiu 
pralenktų mūsų idėjos 
priešų spaudą ir prilygtų, 
nors dalinai, amerikonų 
spaudai. Jei tuo šiandien 
dar negalime pasigirti, tai 
dėl to, kad dar tūkstan
čiai lietuvių katalikų na
mų yra, kuriuose nerasi 
nei katalikiško laikraščio, 
nei katalikiškos knygos. 
Tai yra liūdnas reiškinys, 
kuris verčia kiekvieną vei
kėją rimtai susirūpinti. Ir 
Popiežius Pijus IX yra pa
sakęs: “Kiekvieno katali
ko yra šventa pareiga 
remti katalikiškąją spau
dą ir ją kuo plačiausiai 
paskleisti tarp žmonių. 
Geri laikraščiai yra nau
dingiausiu daiktu, vertu 
didžiausio užmokesnio”. 
Kovoti prieš besiplatinan
čią bedieviškąją spaudą 
kito būdo nėra, kaip tik 
iš visų jėgų platinant ka- 

italikiškąją spaudą. Dėl to 
Popiežius X yra paskel

bęs: “Prieš blogas knygas 
mes turime pastatyti ge
ras knygas; prieš blogų 
raštų nuodus mes privalo- 

j me pastatyti gerų raštų 
vaisius; prieš blogos pa
kraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos 
doros laikraščius”.

Mūsų veikimui seksis, 
Bažnyčios reikalavim u s 
išpildysime, savo tautybę 
išlaikysime, jei kiekvienas 
veikėjas ir susipratęs lie
tuvis katalikas pasidarys 
katalikiškos spaudos apa
štalu, jei kiekvienoj para
pijoj bus spaudos platini
mo biurai. Rūpinkimės ge
rų laikraščių ir knygų 
platinimu. Prie to ragina 
ir Federacijos 24 kongre
so rezoliucija ir pats gy
venimas mus prie to ver
čia. Į savo veikimo prog
ramą įdėkime:

* * ♦ ,
Domininkas, kaipo ispanas, sa-

I kui palikus, nusigandę vienuo
liai jį tačiau ant paklodžių pasi- 
s/ėrę į laukus išneša.

♦ ♦ ♦

Čia ligonis kiek biskį atsigau 
na. Ir, kuomet nuo jo pečių jau 
veik sudūlėjusius marškinius nu
vilkta, prašė vienuolių, kad ki
tus marškinius jam tik paskolin 
tų. Kitaip sakant, panorėjo mir-

Tėvų Pamokslininkų Įsteigė
jas •
Užsnūdo Viešpatyje, lygiai 
pietuose, Rugpiūčio 6, 1221. 
Visi amžiai garbinkite Vieš- 
nati.

♦ ♦ ♦

Apie šimtą metų paskiau, vi
siems gerai girdėtas ir patsai į- 
žymiausis italų dainius Dantė, da 
gražiau ir plačiau Šv. Dominin
ko darbus savo knygoje sumini.

♦ ♦ »

I

i labui. Pranciškus, kaipo italas, 
daugiau rūpinosi italų likimu.

* * * ti ne vien ko, bet nei savo marš- saldžiausių atminimų rankon im-
Judviejų mintis ir siekis buvo kinių neturėdamas. Tikras pavy- tas ražantėlis primena! Darbda- 

’ *J-------x--- - ------
, ♦ *

Kaip įžymų asmenį, vienuoliai
i ketino palaidoti bažnyčios rūsy-
> je, po pat didžiuliu aukuru. D®’ 
mininkas 
ščiausiais 
ąlsisakė.

(
I

‘ veik tas pat. Vienas ir antras pa-, Z(lys neturto.
___ »_u__x: :_______ I..ix:____«_ I *

darbiavimo: rašymo ir jos 
platinimo.

5. Raginti, kad visos mū
sų draugijos ir organizaci
jos apsirinktų vieną iš ka
talikų laikraščių sau už 
organą.

6. Kad bent didesnieji 
lietuvių centrai Ameriko
je užvestų laikraščiuose 
nuolatinius savo kolonijų 
žinių skyrius.

7. Visose kolonijose ren
gti speciales spaudos sa
vaites. Taigi vykinkime 
šiuos dalykus į gyvenimą. 
Jie yra svarbūs ir reika
lingi. Dabar yra geriau
sias laikas. Nepalikime nė 
vienos katalikiškos šeimy- i 
nos be katalikiško laikra-V V • scio.

ALRKF Sekretorius

i KAS PENKTASImOGUS

i renka apšviesti ir pakelti pačią j 
žemiausią žmonijos dalį.

* * *
Pirm, negu artimesnei! pažin- ' 

tin sueina, iš netyčių pradeda 
krutėti it, rodos, kogeriausiai su
sitarę. Vadinasi, vieno darbuoties 
sumanymas visiškai atitinka ki
tam.

apie tai nugirdęs, kar- 
žodžiais tokios garbės

Ve kiek brangios istorijos.

i viui - valdininkui jo silpnumą; 
• darbininkui, — vilties rytojų. 
Sveikam, — skaistesnę ateitį; li
gos nugnybtam, — paguodos žo
di. Bet gal niekam jis nėra taip 
brangus ir meilus, kai visų pa
šieptam lietuviui. Čia jis mato ne 

j vien skaudžią savo praeitį, bet 
taip pat ir pakenčiamesnę ateitį.

- KATALIKAS
Šventųjų Metų Centrai! i 

ms Komitetas išleido kny
gelę. Joje nurodoma į Ka
talikų Bažnyčios eigą per 
1900 metų. Turimomis ži
niomis dabar pasaulio 
žmonės šiaip susiskirstę 
tikėjimo atžvilgiu:

. Katalikų 
201.855.000 
52.513.320 

5.387.678 
17.038 874

Europoje
Š. Amerikoje 
P. Amerikoje 
Azijoje 
Visame 
pasaulyje

Europoje
Š. Amerikoje 
P. Amerikoje 
Azijoje 
Visame 
pasaulyje

349.845.457
Krikščionių
234.529.575

85.540.818
9.103.725
9.450.545

339.166.647
Nekrikščionių

31.340.816 
21.000.103

125.574.630
970.354.614

1.149.822.792 
imant, kata- 
Konfucio se-

Europoje 
Š. Amerikoje 
P. Amerikoje 
Azijoje 
V isame 
pasaulyje

Procentais 
likų yra 19;
kėjų 16,4; muzulmonų 13; 
Indusų 12,1; Budistų 10,8; 
Protestonų 8,9; Pravosla
vų 7,1; Animistų 6,6; ate
istų 4,1 ir žydų 0,9.

Katalikų Bažnyčia yra 
labiausiai išsiplatinus ne
paisant aštrių persekioji
mų kai kuriose šalyse.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I 
Čia ne tik tavo praeitis,
Čia tavo ir ateitis. x į

Maironis.

♦ ♦ ♦

Domininkui mirus, jo kūną pa- Pirmiau jam jis buvo tik vakdro 
prastuose kapuose ir kitų vienuo- šešėlis;
’ių eilėje priglausta.

* * *

Laidotuvės, kurių jis sulaikyti 
jau negalėjo, buvo labai iškil
mingos. Apart vietinių vienuolių, 
patys Įžymiausi Bažnyčios vada: 
dalyvavo.

* * *
Ant jo kapo Kardinolas Ugoli 

ni patarė sekanti užrašą palikti:
Palaimintas Dievo tarnas Do
mininkas da Guzman

* * *
Ir tik vien dėl to, ypač jų vei

kėjų tarpe, labai dažnai net ir 
sisai šiurkščiu lenktynių pasitai
kyta.

* * *
Mat, vieni ir kiti pasirenka ne

tartą kaipo patį kampinį akmeni 
savo sumanymo rūmui. Ir ot, 
lenktyniuoja: kurie su mažiau 
apseiti išgalės.

* * *
Belenktyniuojant vienuoliams 

ne kartą prisėjo ir jų vadams 
nemalonumais pasivaišinti. Tai 
vienok ne Domininkas, o tik 
Pranciškus visuomet pasirodė 
pergalėtoju. Tuo da labiau, kad 
Domininkui vieną kart prisisap
nuoja labai įdomus sapnas.

* * *
Jis mato supykusį Kristų ir su 

bausmės rykšte rankose. Reiškia, 
jau pasirengęs nubausti ir da 
kartą visą ištvirkusį pasaulį.

* * *
Švenčiausioji Panelė su pora 

vyrų artinasi prie Jo ir maldau
ja da palūkėti. It, rodos, šie du 
vyrai pasiketina iškrypusią žmo
niją apie tai perspėti^

* * *
Šiuose dvejuose vyruose Domi

ninkas pažįsta Pranciškų ir save.
* * *

Šiuo sapnu sujudintas pasike
tina daugiau nekad su Pranciš
kumi ar jo vienuoliais į jokias 
lenktynes neiti.

* * *
Žodžiu, nuo šiol Domininkas 

pats ir 
dirba ir kuodidžiausio neturto ir 
skurdo naštą velka ne, kad juos 
Pranciškonai pamatytų, o t_____
meilės artimo ir Dievo garbės.

♦ ♦ ♦

Prie progos galima pridėti da 
ir tai, kad Domininko būta ne
paprastos sveikatos ir ištvermės 
žmogaus. Nežiūrint į tai, kad, ~ . ... . .
veik šventu gimė ir tokį šventą I \ Centro komiteto pirmi- kjs Gimnazijos auklėtiniai 
gyvenimą vedė, o betgi iš išvaiz- ninkas prof. M. Biržiška 
Jos daugiau panešėjo atkakliau; pranešdamas apie S-gos 
šiam karvedžiui, negu nusižemi- veikimą pasidžiaugė, kad 
nusiam vienuoliui. * S-ga daugiau gauna aukų

ir įvairių kitokių pajamų.
Domininkas sulaukęs penkias- ,

. .. . * * i Vilniui Vaduoti s-ga da-uesimt metų ir su mažu kaupeliu . . ®
jaučia, kad neužilgo jau reikės bar turi 489 skyrius SU

25.326 nariais. Be to, 16 (dančiomis širdimis, kad 
skyrių yra užsieny. brangiausi lietuvių Tautai

Lietuvių sąmoningumas darbą — lietuviško jauni
mo tautišką auklėjimą ne
galite tęsti.

Reiškiame širdingiausią 
padėką ir pastangas, dėtas 
mūsų gimnaziją kuriant ir 
už nenuilstamą darbą jai

I

I

i

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajaus 
sąlygos.

Kiekvienas LDS. narys ir “Darbininko” prenu
meratorius, norįs šiame vajuje pasidarbuoti ir gau
ti dovanas, būtinai turi Centre įsiregistruoti, t. y. 
pareikšti savo norą raštu, kdd gavus visas smulk
meniškas informacijas iŠ Centro apie vajaus sąly
gas ir vajaus eigą.
• Kviečiame visus į šį taip kilnų spaudos platini
mo darbą! - ■ . ’■;A ‘

nūngi jau gana plačiai 
į nušvitusi net trijų spalvii vaivo
rykšte. Da tik neseniai patarė 
tylėt ir kentėt, laukt: dabargi 
rodo balsą aukščiau kelt, nepasi
duot, eit, laimėt. Lietuvi! kai 
pirmiau brangu savo ražantėlį 

i tik po skurdo ašutine, ant grynos 
! i;rūtinės slėpiai. kaipo ženklą ne
lemto tavo likimo, taip šiandien 
jį rankon tveręs kuoaukščiausiai 
iškelk, kaip simbolį ištvermės ir 
pergalės.

Kaip Vyksta Vilniaus Vada
vimo Darbas

Devintasis Vilniui Vaduo i 
ti Sąjungos Suvažiavimas 

1

i

Spalių 14 ir 15 d. Kaune 
Įvyko Vilniui vaduoti są- 
gos devintas suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyva
vo 390 įgaliotų atstovų. 
Per abi dienas suvažiavi- 

jman lankėsi daug kaunie
čių.

Suvažiavim u i praside
dant Karmelitų bažnyčio
je įvyko pamaldos su ati
tinkamu pamokslu.

Pirmą sykį į suvažiavi
mą buvo atsilankęs Minis
teris Pirmininkas J. Tūbe
lis. Jis Vilniaus Vadavi- 

j° J™?uol.iai_ mo darbininkams pasakė
t t ~ kalbą, ragindamas giliau 
tik dėl suprasti Vilniaus krašto 

: istorinę ir ūkišką reikšmę 
Lietuvai.

Suvažiavimo atstovai

v •

T •

dar maža, reikia kad 1 mi
lijonas pasų būtų išplatin
ta. Ir šito tikimasi pasiek
ti. Į Vilniaus pasą kiekvie
nas turi jlipinti per metus 
bent po 10c. ženklelių.

1933 m. WŠ turėjo 74.- 
318 lt. pajamų ir 73.475 lt. 
išlaidų. Naujų metų sąma
ta sudaryta su 150.000 li
tų.

Į naują centro valdybą 
i išrinkti: prof. M. Biržiška, 
dr. J. Purickas, dr. A. Ju
ška, prof. F. Kemėšis, inž. 
Bačelis, J. Grabauskas, 
Kubiliūtė, Uždavinys ir 
Mažonas.

Suvažiavimas plačiai ap
svarstė tolimesnį veikimą.

KUN. JUODVALKIUI 
PASITRAUKUS

Iš Rygos lietuvių gimna-
nuvyko pasveiknti J. E. i-įjos direktoriaus pareigų 

__ -• pasitraukė kun. Juodval-Resp. Prezidentą.

nepaprastai susijaudinę į- 
teikė jam sekančio turinio 
rdresą: “Aukštojo židinio 
įkūrėjau ir sunkiausiais 
laikais jo vedėjau. Mes, 
Tamstos auklėtiniai, ski
riamės su Tamsta skau-

grįžti prie Dievo.
♦ ♦ ♦

Tuo tarpu darbavosi Veneci
joj, — I j|j|
ne vien Italijoj, bet ir visame 
pasaulyje.

* * * ___  c i o___*_____ ___
Manė sau, mirti tokiose gražio-1 tiems vilniečiams labai pa-1 

Re aplinkybėse, gal nebūtų taip 
gerai. Ilgai netrukęs keliauja Bo- 
iognos linkui. Bologna toli gra 
?u nelygi Venecijai.

* » ♦
Ko ilgiau keliauja, to labiau 

jam sveikata šlyja. Galutinai jau 
veik keturpėsčias žemelę graibo.

* * *
Šiaip taip vienuolyną prirep 

lioja. Ir, vos ištaręs “mirštu’ 
ant durų slenksčio sukniumba.

♦ ♦ ♦
Subėgę vienuoliai, didžiai gar 

bingą savo dvasios vadą ant pa
talo paguldyti kelia. Gi Domimu- 
kas iš paskutinųjų rodo, kad ir 

į ši pati žemelė, ant kurios dabar 
sudribęs tūno, jam kaipo žmogui Į 

Iii tai da pergera.
♦ ♦ ♦

Jau veik be sąmonės Dominin- 1, 6 visų

gražiausiame kampelyje ryžtumas kovoj dėl Vii
niaus vis stiprėja. Atėji
mas į pagalbą badaujan-

kėlė lietuvių vardą Vilni
joj net tarp gudų ir kal
bančių lenkiškai lietuvių, vadovaujant. Linkime ilgų 

Per radio iš viso kalbėjo įr laimingų metų, kad ir a- 
233 asmenys. 75 kalbos teityje ištvertumėte dir

bant lietuvybės darbą”.
Gimnazijos pedagogų 

šeima surengė savo vado
vui per 11 metų vakarienę 
ir taip pat įteikė brangiai 
puoštą adresą. Be šio adre
so pasakyta daug kalbų.

buvo pasakytos svetimom 
kalbom. Vilniaus Gelež. 
Fondo atstovai buvo A- 
merikoj ir aplankė 35 mie
stus, pasakydami 135 kal

ikas.
Apie Vilniaus Geležinį 

Fondą pranešė Kupcikevi- 
čius. Fondas nejudomo ka
pitalo turi apie ketvirta
dalį milijono.

Vilniaus pasus turi jau 
Į apie 400.000 lietuvių arba 

gyventojų. Bet

Jeigu prie mano kojų su- 
idėtų visų viešpatiją vaini- 
j kils vietoj mano knygų ir 
j mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atsimočiau.
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BLAIVININKŲ SUSIVIĘNYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
pirm., 423 Winsdor St, Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Mankos — n vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt.; 
7 Mott St. tVorcester, Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Common- 
vealth Avė., Worcester, Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 

i! Thompson, Conn.

Penktadienis, Lapkričio 9, 1934.

“Aš Nepaisau
Kaip Šalta
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BLAIVYBE IR JOS 
PASĖKĖJAI

Prabėgo jau keli mėne
siai kai įvyko 24-tasis A- 
merikos Rymo Katalikų 
Pilnųjų Blaivininkų sei
mas. Vadinasi, kad ši blai
vininkų sąjunga žengia į 
25-tus savo veikimo metus 
ir reiškia, jog ateinančiais 
metais ši organizacija mi
nės 25-ių meti) gyvavimo 
jubiliejų. Tenka daug kuo
mi pasidžiaugti ypač tais 
gražiais darbais, kuriuos 
sąjunga yra nuveikusi 
Bažnyčios ,tautos ir žmo
nių gerovei. Nors blaivi
ninkų susivięnymo narių 
skaičius šiais laikais žy
miai sumažėjo ir jau ren
giasi “prie laidotuvių”, 
tačiau jos darbai dar vis 
reiškiasi ir patys nariai 
kelia likusių narių dvasią 
ir skatina visus stoti j 
naują darbą.

Šiandie pasikalbėjimuo
se su blaivininkais tenka 
juos išgirsti daug kalbant 
apie saikiną blaivybę. Sa
ko, jog “esą galima gerti 
su saiku, jeigu tik žmo
gus nepasigeri”. Bet pasa
kyk, mielasai gudruoli, 
kuris girtuoklis iš karto 
tapo dideliu ‘girtuokliu? 
Kiekvienas tapo dideliu 
girtuokliu ne vienu kartu, 
bet pradėjo nuo lašelio, 
paskui nuo vieno stikle
lio prie antro, trečio ir 
taip toliau iki kol “tas 
saikas” jį nugalėjo ir pri
vedė prie pasileidusios 
girtuoklybės. Tokios “sai- 
kinos blaivybės” negali 
būti. Kuomet žmogus sto
ja blaivininkų skaičiun 
suprantama, jog jis pri
valo susilaikyti nuo viso
kių svaiginančių gėrimų. 
Pats žodis blaivininkas 
pasako, jog nešiojantis tą 
vardą privalo vesti blaivų 
gyvenimą nesuteptą nuo 
bent kokio svaiginančio 
gėrimo.

Blaivininkų Susivieny- 
mas yra viena gražiausių 
ir kilniausių lietuvių drau
gijų Amerikoje. Ji turėtų 
būti didelė ir galinga, o 
jeigu ji tokia nėra, tai 
mūsų pačių blaivininkų 
kaltė, nes mes patys šio 
susivięnymo nariai gėdi
mės blaivybės reikalais 
J

o
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Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentų 
arba

viešai pasirodyti; bijomės 
kitų pajuokos ir pasmer
kimo. Kartais tenka išgir 
sti nusiskundimą, jog pa
tys blaivininkai kitus blai
vininkus pašiepia, sakyda
mi, “Štai tas vyras geria 
ne alų, bet pieną” ar ki
taip, tam panašiai. Tegul 
kas nori mus blaivininkus 
pajuokia. Toks menknie
kis neturėtų teikti mums 
nusiminimo. Pajuoks vie
ną kitą kartą ir kuomet
pamatys, jog mes tų pa
šiepimų nepaisome ir ne
kreipiame dėmesio, jie pa
tys nurims ir rasit kitą 
kartą jau ne pajuoks, bet 
ir pagirs. Patys savo klai
dą supras. Žinote tie šu
nys, kurie daugiausia loja, 
niekad nekanda.

Semper Fidelis 
(Bus daugiau).

KĄ RODO KASDIENI
NIS PATYRIMAS

l

Kasdieninis patyrimas 
aiškiai mums parodo, jog:
1. Kasdieninis, nors ir su 
saiku degtinės vartojimas 
veda stačiai į girtuoklys
tę.
2. Degtinė atima žmogaus 
protą, rūpestingumą, dorą, 
šlovę, kitų pagarbą, nusil
pnina kūno ir dvasios jė
gas, pažemina jame Dievo 
paveikslą ir dovanas, o 
dažnai patį žmogų paver
čia į beprotį ir padūkėlį.
3. Dažnas svaiginančių gė
rimų vartojimas yra tur
tų netekimo ir skolų užsi- 
traukmo priežastis, viso
kių nelaimių ir vargų šal
tinis, barnių., muštynių, 
vagysčių, paleistuvystės, 
bedievystės, tikėjimo išsi
žadėjimo ir daugelio kitų 
piktybių pradžia.
4. Degtinė sutrumpi n a 
žmogaus gyvenimą ir ati
ma jo gyvybę; girtuokly- 
bės padaro pasaulyj dau
giau nuostolių kaip kad 
karai, badas, gaisras, li
gos, tvanai ar kitos kurios 
nelaimės.

Kas to visko nori išsi
saugoti tegul pasižada bū
ti ištikimu blaivininku ir 
niekad į burną neimti jo
kio svaiginančio gėrimo.

Degtines Priešas

v •

KOKS SKIRTUMAS!

(Senas kuprotas žmoge
lis, raudona nosimi, senais 
apdriskusiais drabužiais, 
apšepęs ir nuskuręs, leido
si į savo pakrypusią na
melio rūsį. Jo skylėti ba
tai, suglamžyta kepurė ir 
apžėlęs smakras rodė jį e- 
sant lyg kokį valkatą. A 
tėjęs rusin, pastebėjo ten 
krūvą sukrautų statinių 
ir tuščių bonkų kampe su
mestų.)

Petras apsidairęs visur, 
sako, — “0, aš nelaimin
gas! štai visa kas man be
liko iš viso mano pelno per 
10 metų! Tuščių bačkų ir 
butelių krūva. Bet aš apsi
rikau; man dar pasiliko 

I pilvo ir kepenų liga, sumi-

i

Jau 32 metai, kaip buvo tokia šal
ta žiema, kaip pernai, bet D. & H 
Cone-Cleaned Anthracite apšildė 
mūsų namus. Tai tikrai parodo, 
kad didžiausiems šalčiams, ji tin
kamiausia anglis.

LAWS0N COALandGRAIN CO.
Tel. Brockton 6445

YARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., MONTELLO, MASS.
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įS veikata ^Brangus Turtas
.4 

žiemavoti. Kasdieną kaip 
mažas, taip ir senas turi 
gerokai pabuvoti lauke, 
žinoma, tinkamai apsiren
gus. Geriausia tai padary-

šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

SVEIKATINGUMAS 
ŽIEMA

Rašo Dr. S. Biežis, gy
dytojas ir chirurgas, Chi

cago, UI.

metotarpiu kiekviena šei
ma bei kiekvienas žmogus 
privalėtų ypatingai susi
domėti savo sveikata.

Pačią žiemą, kaipo to
kią, netenka perdaugel 
kaltinti, tačiau šaltas oras 
pagamina ypatingas ap
linkumas, kas faktinai 

i paveikia į mūsų sveikatą. 
Užtat būtina yra tas ap
linkumas tinkamai supra
sti ir logiškai vaduotis. J 

i tai įeina keletas visiems 
žinomų faktorių, kurių ne
galima paneigti nepaken- 
kus savo sveikatai. Vasa
ra žaventi gamta, kad ir 
visai nejučiomis, priver- 

’ čia mus visus naudotis jos 
gerybėmis, kurios kaip tik 
išeina į sveikatą. O žie
mos metu to viso stoka.

Kuomet lauke šaltis su 
vėtromis siaučia, žmogus, 
palinkęs net perdaug na
mą įšildyti, o jos išvėdini
mą visai pamiršta. Kvėpa
vimas tokiuo peršildytu, 
suterštu oru gerokai ken-

v •
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Žiemos metu veik visa
dos esti daugiau susirgi
mų ir mirčių, negu bile 
kokiame kitame sezone. 
Daugiausia ligų pastebi
ma kvėpavimo organuose 
ir iš jų pasireiškiančių 
komplikacijų. Taigi, žie
mos sezonas yra nepalan
kus sveikatingumui, ypač 
mažyčiams vaikams ir la
biausiai senyviems, kurių 
bendra sveikata nėra per- 
stipriausia. Užtat šiuo
----2---------------- ,---- 1 
šęs protas, pilna skolų ir; 
sąžinės griaužimas!”

* * *

(Štai Jonas abstinentas 
išsiveda savo sūnelį lau
kan. Juodu stovi puikiam 
darže, kuriam žydi įvairių | 
įvairiausių gėlių, visur
matosi įvairios fontanos. kia sveikatai, nes mažina 
stovylos, gražios išpuoš- kūno atsparumą, kas il- 
tos pastogės. Tolėliau ma
tosi puikūs namai, gražio
mis spalvomis nutepti, ku
rie lauke kaip ir viduj pil
nomis reikmenėmis išpuoš
ti.)

Jonas abstinentas sūnui 
sako, — “Štai sūnau mano 
namai, kuriuos nusipirkau 
už pinigus blaiviu gyveni
mu sutaupytus. Mat, kar- 
čiamų nelankiau; užtai 
niekuomet nereikės sam
dyti buto! Mano sūnau, 
niekuomet neragauk svai
ginančių gėrimų? niekuo
met nevaikščiok į karČia-

gainiui duoda progos įsi
galėti vienai, ar kitai li- 

I gai. Čia randame vieną iš 
priežaščių, pasikartojan
čių slogų. Kambario šilu
ma niekados neturėtų bū
ti aukštesnė, kaip 75 laip
sniai. Išvėdinimas turi bū
ti praktikuojamas regu
liariai ir apščiai, kad ne- 
stokavus tyro oro, kad ir 
tai reikėtų daugiau kuro 
suvartoti. Miegamo kam
bario langas turi būti pra
viras visados, kad mie
gant nebūtų’stoka tyro o-1 
ro, nors tai reikėtų dau-

mą! Būk doras, darbštus, P"* »iWodaIo įsigyti, 
taupus ir būsi laimingas’’.

■ t . Sutaisė Autas

pąbūvoti valandą, kitą at-* i 
virsme ore, ar tai spar
čiai vaikščiojant, ar žai
džiant mėgiamus žaidi
mus. Tokis labai girtinas 
įprotys duoda progos svei- 

| ku oru pasinaudoti, krau
jo cirkuliaciją ir širdies 

į veikmę sustiprina, raume
nis prąmin^ština, bendrą 
ūpą pakelia; žodžiu sa
kant, žymiai gelbsti palai
kyti sveikatą reikiamoje 
aukštumoje, kas, galų ga
le, apsaugoja nuo įvairių 
lig«-

Atitinkamas valgis taip
gi nemenką rolę lošia. Pa 
sitenkinti vien tik mėsa, 
^duoną ip druska anaiptol 
nepakanka. Kūnas reiks 
lauja dar ir kitokių daly
kų, kaip tai: įvairių drus
kų ir vitaminų, be kurią 
niekas geros sveikatos ne
gali turėti. Pastarųjų dau
giausia randasi piene, 
kiaušiniuose, vaisiuose ir 
daržovėse, kurie turi ras
ti sau tinkamą vietą ant 
stalo prie kiekvieno val
gio, o į tai nežiūrėti kaipo 
į kokias prašmatnybes, 
kaip kad tūli daro.

Šie dalykėliai, iš pavir- 
šutinos pažiūros, rodos, 
yra menki, vienok turi di
džiulės reikšmės. Juos be 
ypatingų pastangų, bei,lė
šų gali atlikti kiekvienas 
be išimties. O tik reikia 
susidomėjimo, apsvarsty
mo ir įkainavimo, nes už 
sveikatą nieko nėra bran 
gesnio. Taigi ją reikia vi- 
.sados ir visur pirmoje vie
toje statyti.

Penkiolika Darbo
Metų Lietuvoj

Prof. J. Ereto Atvykimą 
Lietuvon minint

Tinginvstč — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigumi.—————— *

Š. m. spalių 15 d. suėjai ' 
15 metų, kai į Lietuvą at* 
vyko prof. J. Eretas. Tad 
šia proga, nors trumpai, 
pažvelkime į prof. J. Ere* 
to nuveiktus darbus Lie-* 
tuvos kultūrinėj dirvoj.

J. Eretas gimė 1896 m. 
Švicarijoj. 1915 m. baigia 
realinę mokyklą Bazelyj 
ir stoja į Friburgo katali-* 
kų universitetą. Baigęs u- 
niversitetą 1918 m. gauna 
daktaro laipsnį. Vėliau į- 
sigyja Šveicarijos armijos 
leitenanto laipsnį.

Dar bestudijuodamas J. 
Eretas gauna susipažinti 
su ten ėjusiais mokslus 
lietuviais studentais ir 
skatinamas padėti atbun
dančiai Lietuvai. Lietuviai 
jį kviečia vykti Lietuvon -- 
ir čia parinkti savo veiki-* 
mui dirvą. J. Eretas sto
ja darban. Ne po ilgo iš
eina jo parašyta knyga 
vokiečių kalba apie Lietu
vos praeitį, dabartį ir a- 
teitį. Šis leidinys padėjo 
geriau pažinti užsieniui 
kas yra toji atbundanti 
Lietuva.

Vėliau jis dirba Lietu
vos pasiuntinybėj Berly
ne, o 1919 m. spalių mėn. 
atvyksta į Kauną.

Pačioje pradžioje dr. J. 
Eretas buvo paskirtas už
sienių reikalų ministerijos 
patarėju. Tuo pačiu laiku 
jis imasi organizuoti Lie
tuvos telegramų agentūrą 
Eltą. Važinėja Lietuvos 
reikalais užsienin. Vėliau 
dr. J. Eretas stoja į 1 sa
vanorių pulką ir kurį lai
ką eina pulko adjutanto 
pareigas.

Prasidėjus deryboms sū 
lenkais, dr. J. Eretas siun
čiamas užsienin atremti 
lenkų neteisingus Lietuvai 
priekaištus ir kelti aikš
tėn Lietuvos vardą. Atli
kęs savo uždavinį, jis grįžt 
ta Lietuvon ir stoja dar
ban besikuriančiame Lie
tuvos Universitete.

Be mokslo darbo Uni
versitete, prof. J. Eretas 
rūpinasi ypač kat. jauni
mo organizavimu. Ilgą lai
ką buvo “Pavasario” fi
gos pirmininku, o vėliau 
išrinktas jos Garbės Pir
mininku. 1922 m. buvo 
vienas iš - organizatorių 
Lietuvos Gimnastikos ir, 
Sporto Federacijos, vėliau 
padėjo suorganizuoti Lie
tuvos Sporto Lygą ir kurį 
laiką joje darbavosi.

Savo mokslo raštais 
prof. J. Eretas yra žymiai 
praturtinęs negausin g ą 
mūsų mokslinę literatūrą.

“M. L.”

v •
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šioje brošiūrėlėje kan. prof. F. Kemėšis aiškiai 
nurodo pavojų mūsų išeivijai. Jis, nurodęs pavojų, pa
taria kaip jo išvengti.

Lietuvybės išlaikymo klausimas mūsų išeivijai 
labai svarbus ir su juo mes visi turime būti susipažinę.

Susipažink ir Tamsta, brangusis skaitytojau. Įsi
gyk šią brošiūrėlę šiandien. Kaina 5c. Siųsk 7c. pastos 
ženklą su persiuntimu ir gausi šią turiningą brošiurė-

Į lę tuojaus.
“DARBININKAS”

366 W. Broadivay,i.. So. Boston, Mass.
Yra didelė klaida užsi

darius visą laiką namie

— Spalių 14 dieną Pagė
giuose nusišovė dvarinin- ; 
kas Horn. Jis yra 70 metų 
amžiaus ir yra tėvas jau
nojo Horn, kuris kaltina- ■ 
mas dalyvavęs Jasučio I 
nužudyme. Jausdamas sa-1 
vo sūnui nekokį teismo J 
sprendimą, pats nusižudė, j 
Be to. ir jo kaimynai da- j 
bar kaltinami už priešval-
stybinį veikimą Klaipėdos Į

•-krašte. Tsb<

-C
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
I KOLONIJOSE

NOBWOOO, MASS.
---------- E. d. M. Priėmimas Naujų Narių -------- •

Sekmadienį, spalių 28 d. į “HOLLO WEEN PARTY” 
mūsų Šv. Jurgio parapijo
je įvyko iškilmingas pri
ėmimas naujų narių į šv. 
Vardo draugiją. Tai įvyko 
su bažnytinėmis apeigo
mis, kurioms vadovavo 
Dvasios Vadas kun. S. P. 
Kneižis.

Ši draugija sutverta 
mūsų parapijoje pereitą 
metą, ir dabar jau turi 
narių apie 70. Matyt, kad 
vyrai brangina šią drau
giją- i

PAKELTAS LEITENAN
TU

Feliksas A. Babilas, mū
sų jaunas profesorius — 
mokytojas, kuris mokyto
jauja Wethersfield, Conn. 
aukštesmoje mokykloje 
(High School), sūnus pp. 
Babilų, gyv. 31 Folan A- 
ve., šiomis dienomis buvo 
pakeltas iš antrojo leite
nanto pirmuoju leitenan-

Rytinių Valstybių Žinios
K BROOKLYNO

PADANGĖS
i

lietu- 
kleb.

vieni

Vyčių Teatras Pavyko
Sekmadienį, spalių 28 d., 

vakare, įvyko visų laukia
mas Vyčių kuopos teatras 
“Suardytas Gyvenimas”. 
Šį veikalą neseniai 
vių kalbon išvertė 
kun. S. P. Kneižis.

Vaidintojai buvo
iš geriausių. Vaidino šie: 
B. Červokas, A. Jasionytė, 
A. Venckus, S. Novikaitė, 
Ona Pazniokaitė, J. Mace
lis, A. Mickūnas, O. Ku- 
dirkaitė, ir B. Kudirka.

Už scenos p-lė Valerija 
Adomaitytė labai gražiai 
sugiedojo “Avė Maria.”

Kas matė tą veikalą — 
džiaugėsi ir pageidavo, 
kad pakartotų. Tie, kurie 
nematė, dabar gailisi.

Šv. Jurgio lietuvių par.
Šv. Cecilijos choras suren- tu, Pėstininkų — Reservo, 
gė taip vadinamą “hollo- Maine Pėstininkų 5-jo pul- 
ween party”, bažnytinėje ko, regulerės armijos, 
salėje, spalių 31 d. i Mokytojas Feliksas Ba-J

Beveik visi choristai da- bilas yra baigęs Boston • 
lyvavo. Taipgi dalyvavo University. Būdamas stu-1 

1 nemažas skaičius ir jų dentu jis buvo R. O. T. C.! 
draugų. Visi linksmai lai- kapitonu.
ką praleido žaisdami, dai- Mūsų jaunam profesijo- 
nuodami ir užkandžiauda- nalui Feliksui linkime pa- 
mi.

Įvairių žaislų kontestuo- 
se laimėjo šie: F. Minkevi
čius, Juozas Smelstorius, 
Valentinas Balutis, Jokū
bas Petraitis, Marė Okule- 
vičiutė, Edvardas Babilas, 
Ona Kamilaitė, Leokadi
ja Gaidulytė.

Po grandioziško maršo, 
kuriam vadovavo varg. p. 
Šlapelis ir p-lė Marė Užda- 
vinytė, choro vice-pirmi- 
ninkė, visi pasistiprino 
skaniais užkandžiais. Pa
sistiprinę vėl linksminosi 
iki vėlumos.

Šio vakarėlio rengimo 
komisijoje buvo: Petras 
Valentas, pirm., V. Balu
tis, Elena Jasionytė, An
gelė Okulevičiutė, Stasė 
Smilgytė, Albertas Zimlic- 
kis.

siekti aukščiausio laipsnio 
profesijonališkame darbe.

Rap.

CAMBRIDGE, MASS.

Marijos Vaikelių Parengi
mas

Antradienio vakare, sna- 
lių 30 d., Marijos Vaikelių 
draugija surengė ’ savo 
“Hallowe’en Partv”... Bu
vo valgių, gėrimu, žaidi
mų ir nepaprastų klaunų.

Už nepaprasčiausi apsi
rengimą pirmą dovaną ga
vo Alekas Kavaliauskas. 
Už gražiausi apsirengimą 
pirmas dovanas gavo p-lė 
Joana Minkevičiutė ir Ed
vardas Smolskis.

ir daugelio taip gerai nu
sisekusių.

Žmonės iš koncerto skir
stėsi namo patenkinti ir 
gerame ūpe.

Būtų labai gerai, kad 
dažniau choras tokių ge
rų ir turiningų koncertų 
parengtų. L. S.

HARTFORD, CONN.

| Po choro dainų, du jau
ni vaikinai: pianistas 
Thaddeus Saddler ir smui
kininkas Ant. Raišys, pri
tariant pirmajam pianu, 
labai gražiai smuikuoja 
solo, ir, jam pabaigus,

Sužinojęs, kad Pan. šv. 
Apreiškimo par. choras 
rengia š. m. lapkričio mėn. 
4 dieną, sekmadienio va
kare, koncertą ir šokius, 
žingeidumo vedamas, su
laukęs vakaro, apie sep
tynias einu koncerto pasi
klausyti.

Vos tik priėjau prie mi
nėtos parapijos salės, tuoj 
prie durų viens berniukas 
man paduoda koncerto 
programą.

Paėmęs programą, žiū
riu, viršui didelėmis rai
dėmis parašyta: “Koncer
to Programa Panelės Šv. 
Apreiškimo Para p i j o s 
Choro, vedamo Muziko 
Jono Jankaus, Parapijos 
Salėje^, Brooklyn, N. Y 
Lapkričio — Nov. 4 d 
1934 m. Pradžia 7:15 vai. 
vakare, o žemiau seka il
ga ir turiningas su paaiš
kinimais, kas *ką išpildys 
programa.

Įeinu salėn, kuri randa
si trečiame parapijos mo
kyklos aukšte, sustoju 
prie durų ir žvalgausi. 
Matau pilną salę įvairaus 
amžiaus ir didumo žmo
nių

Dalyvauja vietiniai pa
rapijos dvasiškiai ir kelia- bu sužavėti, 
tas apylinkės lietuvių in
teligentų.

Radęs laisvą vietą atsi
sėdu ir nekantriai laukiu 
koncerto pradžios.

Besidairydamas į šalis, 
pastebiu netoli manęs sė
dintį Karalienės Angelų 
parapijos choro vedėją 
gerb. muz. P. A. Dulkę, 
Newark, N. J. šv. Cecili
jos choro vedėją gerb. mu
ziką A. Stanšauską ir dar 
keletą kitų žymesnių mu
zikos ir dainų mėgėjų.

Pagaliau, nurodytu pro
gramoje laiku, 
Apreiškimo 
pirmininkui

žanginę kalbą ir apibrėžus klausytojų gausus ir triu
šio koncerto tikslą, prasi- kšmingas rankų plojimas, 
deda koncertas.

Uždangai į šalis nuslin
kus, scenoje pasirodo p-lė 
Ang. Valentaitė su pianu 
solo. Jos pirštai labai mi
kliai lakstė po klavišius, 
iš kurių kyla ir banguoja
gražūs ir malonūs muzi- triukšmingas žmonių plo- 
kos garsai, kurie sužavi jimas ’ššaukia juos antru 
ir užburia klausytojų šir- kart, 
dis. O. Stanienė gražiai su-

Jai pabaigus ir gausiam dainuoja, pianui prita- 
plojimui palydėjus, išeina riant, “Plaukia sau laive- 
A. Buzaitė-Čemerkienė ir lis”.
A. šiška, kurie, pritariantį Jai pabaigus dainuoti 
A. Valentaitei pianu, la- ir plojimui dar nenutilus, 
bai gražiai ir žavinčiai su- scenoje pasirodo Apreišk- 
dainuoia duetą iš oper. Ansamblis ir, A. 
“Čigonai”, už ką jie susi
laukia nuo klausytojų 
daug katučių.

Jiems apleidus sceną, 
prie piano atsisėda jauna 
mergaitė Elžb. Stanaitė ir 
skambina 
pianu solo, už ką apturi dis, kurie 
daug nuo žmonių aplodis- gražumu ir nepagaili 
mentų. reikšti savo padėkos jaus-

Scenoje pasirodo jauni- mų dailininkams.
kaitis Justas Jankus. Jurgis Vedegis ir Vik- 
kuris pritariant muz. J. toras Bekeris dainuodami 
Jankui, labai gražiai su- gitaromis skambina duetą 
dainuoja “Jojau Dieną”. 
Jis nors dar jaunas, bet 
jau sugeba gan gražiai 
scenoje pasirodyti ir klau
sytojus savo gražiu balse-

v •

Lapkričio 11 d., 7 vai. 
vakare, parapijos mokyk
los salėje įvyks garsiniai 
paveikslai. Rodys p. J. 
Januškevičius.

Tą pačią dieną tuoj po 
sumos įvyks LDS. 6 kuo
pos mėnesinis susirinki
mas. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti.

Raštininkas
Valen

taitė pianu skambinant, o 
muz. J. Jankui diriguo
jant, sudainuoja “Ulonai”, 
“Du briliukai” ir “Užmik 
saldžiai”.

I Gražus dainų aidas ža-
labai puikiai vėtė sužavi klausytojų šir- 
už ką apturi dis, kurie gėrisi dainų 

• v 
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Šv. Trejybes par. baza- 
ras prasidės lapkričio 17 
d. Ruoškimės dalyvauti.•J

PARAPIJOS BALIUS
Vietinės- parapijos gerie

ji parapijiečiai kasmet 
rengia mokyklos naudai 
BALIŲ. Praeitais metais 
jis būdavo spalių 12. Šie
met tas metinis balius į- 
vyks lapkričio 12, Eikš 
Ballroom salėje, Centrai 
Sąuare Cambridge. Ka
dangi šiemet lietuvių pa
rapija gruodžio 8—9—10 
minės 25 metų jubilėjų. 
tai šis balius bus kaipo 
prisirengimas

Šiais sunkiais laikais 
daugelis parapijų vos-vos 
gali šiaip taip egzistuoti. 
Mes dar Dievui padedant 
galime ir mokyklą išlaiky
ti. šiemet gerb. klebonas 
daug palengvinimų su mo
kesčiais Vaikučiams prada
rė. Tas nereiškia, kad iš
laidos sumažėjo — prie
šingai dar padidėjo

Metiniai baliai daug pa-

Į Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų eirdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

CHORO KONCERTAS
• Sekmadieni, lapkričio 5 
d., bažnytinėje salėje įvy
ko Šv. Cecilijos choro, va
dovaujant varg. p. šlape- 
liu>, koncertas. Programa 
buvo įvairi ir turininga. 
Choras ir solistai nepa
prastai gerai išpildė prog
ramą. Dainavo choras, so- gelbsti išlaikyme mokyk- 
listai Ctės) p-lės Adomai- 
tvtė. E. Klimavičiūtė, p. 
E. Navikienė, p. A. Šlape
lis ir duetai: p-lės V. Ado
maitytė ir Ona Kudirkai- tuvių dvasią Amerikoje 
tė, p. E. Navikienė ir Ona
Pazniokaitė. Piano solo platinimas Kristaus Kara- 
skambino p-lė Joana Va- lijos bei Jo mokslo priva- 
siliunaitė. Taipgi dainavo lo remti visus parapijinius 
Merginų choras.

Choram vadovavo varg. 
Anicetas Šlapelis. A-

• v

los. Todėl visi lietuviai tu
rėtų imti tą faktą domėn, 
nes lietuviškos mokyklos 
šioje šalyje tik išlaiko lie-

i

Kam rūpi lietuvybė ir i

Pan. šv. 
par. choro 

pasakius į-

reikalus. Imdami dalyvu- 
mą parapijos parengi
muose irgi prisidedate 

prasčiausiai “už komponavo“ p-lėTsmi!- prie palaikymo bei platini- 
gytč ir varg. A. šlapelis. m0 tų Prakilnių siekių 

Koncertas pavyko. Pel-! Rengėjai nuoširdžiai vi- 
nas paskirtas parapijai, sus, kaip vietinius, taip ir 
Tai gražus jaunimo dar- iš apylinkės kviečia skait- 
bas, kuriam atsidavęs va- tingai dalyvauti virš minė-

Darbai Odų Dirbtuvėje
Kaslink darbų neseniai 

buvo rašyta, kad odų dir- p. 
btuvėse . l 
visas kitas dirba. Bet šio
mis dienomis ir odų dirb
tuvėse labai daug darbi
ninkų priėmė į darbą. Sa
ko, kad dirbtuvės gavo 
nuo valdžios didelį užsa- dovauja varg. A. šlapelis, tame parengime .

Kodėl Verta Skelbtis ‘Darbininke’

i:;;

1— “Darbininkas” kaipo vienintelis lietuvių darbinin
kų laikraštis šioje šalyje, yra plačiausiai skaito
mas, ir iš jame telpamu skelbimų kiekvienas ge
riausiai susipažysta su įvairiais biznio reikalais, 
kaip: pirkimo, pardavimo, išsirendavojimo, mainy
mo, patarnavimo ir tt. ir tt.

2— Lietuviai darbininkai darydami įvairius biznio rei
kalus, greičiausiai atsikreipia į paskelbtuosius 
“Darbininke” biznio duomenis.

3— “Darbininke” pasiskelbiąs visuomet randi greitą 
atsiliepimą, kas padeda: profesionalo, biznierio, ar 
kitokio amatininko gerovei.

Todėl ir verta skelbtis “Darbininke”. Skelbimus siųskite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway

choras savo 
susirinkime, 

įvyko sekmadienį,
• v •

Parapijos 
į mėnesiniame 
i kuris
lapkričio 4, užsibriežė 
daug darbo žiemos sezo
nui.

Entuziastingai rengia
mės prie TURKEY whist 
party, kuri įvyks antra
dienį prie Padėkavonės 
dieną, tai yra lapkričio 27, 
bažnytinėje svetai nėjo. 
Dovanų bus labai daug ir 

į įvairių, ir kiekvienas atė
jęs nesigailės. Tikietai pi
gus, tiktai 25c.; galima 
gauti pas choristus.

Taipgi vienbalsiai 
tarta rengti milžiniškus 
šokius tuojaus po Naujų 
Metų. Į komisiją įėjo pa
nelės Karbauskaitė, Kali
nauskaitė ir O. Bingelytė.

Visi dalyvausime para
pijos baliuje, kuris įvyks 
lapkričio 12, Eikš Svetai
nėje.

Prisirašė keletą naujų 
narių. Pageidaujama, kad 
ir daugiau jaunimo prisi
rašytų, nes mokomės nau
jas Šv. mišias ir gražių 
giesmių. Repeticijos būna 
kas trečiadienio ir penkta
dienio vakarais, aštuntą 
valandą.

“Plaukia Nemunėlis”.
Jie buvo iššaukti pakar

toti. Bet jie scenoje pasi
rodę, tik visiems padėko
jo-

Scenoje susirenka ne
mažas merginų choras ir 
labai gražiai, diriguojant 
muz. J. Jankui, o A. Va
lentaitei pianu pritariant, 
sudainuoja “Mergyte jau
noji” ir “Naktis svajonė
mis papuošta”.

Apleidus chorui sceną 
ir dar plojimui nenutilus, 
pasirodo A. Aimutis, ir 
sudainuoja, Jankui pianu 
padedant, “Už jūrelių, už 
marelių”, ir sužavi visus 
klausytojus savo dainavi
mu, už ką apturi gan daug 
rankoms plojimų.

Vėl .T. Vedegis ir V. Be
keris dainuoja, gitaromis 
pritardami.

Šį kartą dar triukšmin
giau jiems žmonės plojo.

Po jų, A. Aimutis ir V. 
Juška, pianui pritariant, 
sudainuoja duetą “Aukš
tas kalnas”.

Scenoje pasirodo Pan. 
Šv. Apreišk. par klebonas, 
kun. N. Pakalnis ir trum
poje, bet jaukioje ir turi
ningoje kalboje dėkuoja 
visiems, prisidėjusi e m s 
prie koncerto surengimo, 
atsilankusiems jo paklau
syti ir gerb. muz. Jankui 
už išmokinimą ' taip gra
žiai dainuoti mažų ir su
augusių chorus, ir ragina 
visus, ranką rankon pada
vus, iš vien dirbti savo 
Bažnyčios ir tėvynės ge
rovei.

Didysis choras, diriguo
jant Jankui ir Valentaitei 
pianu pritariant, sudai
nuojant “Vienas žodis ne 
šneka”, “Pupos, pupos” ir 
“Vytauto Maršas”.

Tuo ir baigiasi šio kon
certo programa. Praside
da šokiai, kurie tęsiasi li
gi vidurnakčio.

Kiek man čia Brooklyne 
per kelis metus begyve-

is nant teko matyti ir girdė
ti visokių lietuviškų kon-

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St . 
NORWOOD MASS 
Tel Norwood 0330

Gyvenimo vieta:
32 Walnut Avė

Tel. Nonvood 1020

J. B. S.

Jo dainelę palydi gan il
gas rankų plojimas, o e- 
santieji salėje berniukai ir 
mergaitės, pradeda tą jo 
dainuotą dainelę pamėg
džiodami jo balsą, dainuo
ti.

Kiek palaukus, Apreiš
kimo Ansamblis, suside
dąs iš dešimties abiejų ly
čių asmenų, diriguojant 
muz. J. Jankui, o pianu 
pritariant A. Valentaitei, 
labai ispūdineai sudainuo
ja “Bijūnėlis Žalias” ir 
“Lietuvos Laisvės Var
pas”. Jų dainas palydi 
gausus ranku plojimas.

Ansambliui apie i d u s 
scena, A. ‘Valentaitė ir 
Justas Jankus gražiai 
skambina pianu duetą, už 
kuri jie aplaiko gan daug 
rankų plojimų — pagyri
mų.

A. Buzaitė-Čemerkienė 
puikiai sudainuoja “Ber
nužėli Brangus”, pianui 
pritariant, už ką jai žmo
nės nesigaili rankomis pa
ploti.

Jai pabaigus dainuoti, 
scenoje pasirodo apie ka
pa berniukų ir keli vyrai, 
kurie visi kartu sudainuo
ja: “Tupi Gaidys Ant Tvo- 

I ros”, “Verda Boba Kuku- 
nu- Hus”, “Kai Aš Jojau” ir 

“Vijo Vilkas Voveraitę”.
Šios dainelės labai žmo

nėms patiko.
A. M. Mažeika paskam

bino balalaika labai gra
žią meliodiją, už ką jis 
gauna nemažai aplodis
mentų.

Jam pabaigus skambin
ti, didysis choras, veda
mas muz. J. Jankaus, o 
piar.u A. Valentaitei pri
tariant, labai puikiai ir 
žavinčiai sudainuoja “Pa- 
lankėj, palaukėj”, “Kai 
aš buvau mažutėlis” ir 
“Eime ten pasilsėti”, 
op. “Silvia”.

Choro dainas palydėjo jcertų, tai šis yra vienas

iiiiAM Kim ii
ADVOKATAS

202-203 Cdombs Bldg.
3 Washington Sąuare 
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080
351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 

Room 38, Gleason Bldg. Į 
Tel: 26137 1
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KAZ. W. TAMULIONIS Į
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I 

WORCESTER, MASSJ

Tel. 5-2576

ADVOKATAS

390 Main St.,

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORM’OOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

SIENINIŲ KALENDORIŲ 
1935 M.

Nauji dideli Lietuviški ir 
Lenkiški kalendoriai 

A. F. SWERTRA 
135 Newbury Street, 

Lawrence, Mass. 
Tel. Lavrence 2074

CLIFFORD’S
SERVICE STATION 

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7i/2c.

Taipgi parduodame: 
LYNN ALIEJAUS 
ŠILDYTUVUS

Tel. 6394
588 No. Main St., 

BROCKTON, MASS.
z



VIETINES ŽINIOS

rių parapijos klebonas

Massachusetts valstybės

LEGALIZAVO ARKLIŲ 
IR ŠUNŲ LENKTYNES

NORWOODO VAIDIN
TOJAI SO. BOSTONE

Visos Mass. Maine ir N. 
H. Apskričio kuopos yra 
nuoširdžiai kviečiamos į 
paskutinį šių metų suva
žiavimą, kuris įvyks sek
madienyje, 25 lapkričio, 

po pietų

“Darbininkas”

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Penkias savaites tęsėsi piliečiai, per rinkimus, di- 
žvejų streikas Bostone, džiuma balsų nubalsavo 
kuriame dalyvavo apie legalizuoti šioj valstybėje 
1500 žvejų, tapo atšauktas arklių ir šunų lenktynes 
kaipo nekonstitucijinis. su laižybų (pari-mutuel) 
Streiką atšaukė John M. teise. Už šį įstatymą legis- 
Flaherty, unijos sekreto- latūroj kova ėjd per tris

Žinome iš švento Rašto, 
kad senų senovėje kara- 
__ _________» labai daug 
žmonų. Ypač šis paprotis 
buvo plačiai žinomas Rytu 
šalyse, kur turėjo šimtais 
žmonių ne tik karaliai, bet 
ir šiaip turtingieji. Pasi
taiko, kad dar ir mūsų lai
kais vienur kitur užsiliko 
haremai. Didžiausi jų bu
vo. Turkijoje, kurios da
bartinis prezidentas Ke
rnai Paša daug turėjo dar-

SVARBUS PRANEŠI 
MAS

Viena čeverykų dirbtu- bo, kol panaikino haremus 
vėlė ant A St South Bos- ir privertė turkus turėti 

•tone, pradėjo kraustytis į tik po vieną žmoną. 
Haverhill, Mass. Susirinko j Atrodo kad haremams 
apie 300 pirmiau dirbusių atėjo gala8 Tuo 

sekmadieni, toj dirbtuvėj darbininkų karemų pasitaiko dar ir 
>os, Lietu- ir norėjo kraustymosi su- d.har L s kokini

dvesnę raštinę 
raštinė 202—203 Coombs 
Building, 3 Washington 
Square.

Pereitą vasarą Gedemi- 
no klubas sutvėrė base
ball komandą, kurį žaisda
ma su kitomis miesto ko
mandomis laimėjo antrą 
vietą, bemaž miesto čem- 
pijonatą.

Vietos lietuviai ruošiasi 
savo baseballininkams su
ruošti bankietą, kad juos 
tinkamai pagerbti už tai, 
kad jie sugebėjo, pirmais 
metais žaisdami taip auk
štai iškelti lietuvių vardą 
šio sporto srityje.

Rugsėjo 19 d. Klubo sa
lėje įvyko politiškas mi
tingas, kur advokatas V. 
Kiaršis, Jr pirmininkavo.

Šios kolonijos lietuviai 
supranta mokslo svarbą 
ir iš paskutinės stengiasi 
savo vaikams duoti pro
gos pasiekti aukštesnius 
mokslus. Jūsų korespon
dentui teko sužinoti, kad 
šiais mokslo metais p-lės 
Birutė Prakapas, Edna A- 
ladavičiutė lanko Sim- 
mons kolegiją; p-lės Jen- 
nie Jurelioniutė, Portia 
Law School; p-lė Arlena 
Kazlauskaitė, Burdett Bu- 
siness kolegiją; Viktoras 
Zaremba, Bates kolegiją; 
Juozas Matonis, Petras 
Šilanskis ir Juozas Baka- 
nauskas, Northeastern u- 
niversitetą; Edvardas Bel
skis, Leopoldas Dzingele- 
vičius ir Antanas Karpi- 
čius, Webbe institutą; Jo
nas Bekšauskis, Suffolk 
Law School; ir Viktoras 
Kiaršis, Dartmout kolegi
ją. Jonas Keras.

Komisija:
Mrs. J. P. Wait chhis
Mrs. K. Stulpin 
Mrs. J. Czeikauskas 
F. J. Čižauskas 
A. Kuczinas
P. FabiJonaitis 
F. MikolaitFs, Rašt.

DAYTON, OHIO mišparų, šv. Pranciškaus parapl-
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks jos salėj. Kviečiami visi nariai 

sekmadienį, lapkr. 11 d., baž- atsilankyti ir užsimokėti mėnesi-
nvtinėj svetainėj tuoj po sumai, nes mokestis. Taipgi atsiveskite 

Kuopos rašt. Z. Gudelis, savo draugus ir drauges prirašy- 
_________ ti prie šios kilnios organizacijos.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks CA 

lapkr. 11, tuoj po sumos, baž- LDS. I 
nytinėj svetainėj, 41 Capitol Ą- rinkimas 
venue. Malonėkite visi nariai a- lapkr. j 
teiti, nes yra svarbių reikalų dėl vių bažnytinėj svetainėj. Visi na- stabdyti ’ pyldpTpi jį n t § 

trokų krovusių mašinas. 
Pašaukta policijos rezer
vai ir minia išvaikyta.

’*"wf metus be pasekmių. Galop —_ — - * v a.

n ĮVAIRIOS ŽINIOS
nubalsavo teigiamai. BUVUS KUBOS PREZI- kas Arečevas. Jis per 5 

DENTAS MIRŠTĄS metus buvo vedęs 58 kar- 
—r——r— tus ir susilaukė<102 vaikų.

*few York — Čia gauta Tai yra, aišku, savotiškas 
ių iš Santa Domingo, haremas, tik tuo skiriasi 
i buvęs Kubos prezi- nuo senoviškų, kad 58 
itas Gerardo Machado žmonos pagarsėjusio Are- 
rštąs nuo užsinuodiji- čevo žmonoms buvo ne 
. Jį užnuodinęs virėjas, vienu laiku.

kuopos naudos. riai malonėkite atsilankyti ir už-
Taipgi malonėkite užsimokėti simokėti užvilktus mokesčius.

kurių yra užsilikę mėnesinės duo- —---------
klės. . DETROIT, MICH.

rius iždininkas. Atšaukda- MERE KUN. KENNEY
; ■ ■ --

mas pareiškė, kad šis-----------
streikas buvo suplanuotas Ketvirtadienį, lapkričic 
tam tikrų interesų, kurių i 8 d. mirė kun. Francis J 
tikslas buvęs, išparduoti Kenney, Šv. Augustino ai 
žmonėms, buvusią šaldytu
vuose žuvį. Tokios žuvies 
buvę 15,000,000 svarų.

Šiame atsitikime visi 
faktai būsią priduoti New 
England Regionai Board.

Antradienį, lapkričio 6 
d., “Darbininko” redakci
joje lankėsi misijonierius 
kun. J. Bružikas, S. J., L. 
D. S. Garbės Narys, lydi
mas kun. F. Strakausko, 
Lowell’io lietuvių par. 
klebono, kur šią savaitę 
kun. J. Bružikas skelbia 
misijas.

Apaštalavimo Maldos 
draugija užkvietė Nor- 
woodo Vyčius mėgėjus at
vykti ir suvaidinti veikalą 
“Suardytas Gyvenimas”. 
Šis veikalas yra gražus ir 
tik Norwoode vieną kartą 
vaidintas. So. Bostono ir 
apylinkės lietuviams bus iiai turėdavo 
tikra naujienybė.

Vaidinimas įvyks sek
madienį, gruodžio 9 d., ba
žnytinėje salėje. Įžanga 
35c. ir 25c. Bilietus įsigy
kite iš anksto pas narius.

Valdyba.

Ši kolonija nors nedide- 
bet yra daug susipratusių 
lietuvių, kurie remia sa
vuosius žmones. Štai mū
sų pirmutinis lietuvis ad
vokatas p. Vincas Kiaršis 
Jr., taip savųjų remiamas, 
kad turėjo persikelti į er 1934, 1:30 vai

Jo nauja šv. Pranciškaus bažnyti
nėj svetainėj, 94 Brad- 
ford,, St.,Lawrence, Mass.

Kuopos prašomos pri
siųsti kuodaugiausiai de
legačių ir patarimų, kaip 
sėkmingiau išplatinus Są
jungos veikimą mūsų ap
skrityje. Nepamirškime 
dienos ir laiko!

U. T. Jokūbaitė 
Apskričio rašt.

Chicago, III. —
Sulig Dariaus - Girėno 

Paminklo Statymo Komi
teto nutarimo spalių 5 d., 
surengti Naujų 1935 metų 
sutikimo vakarą pamink
lo naudai, šiuomi išrinkto
ji komisija skelbia:

Prašo visų organizacijų 
ir pavienių įsitėmyti, kad 
vakaras, su įvairia prog
rama ir šokiais, įvyks 
gruodžio 31 d., 8 vai. vak., 
Šv. Agnietės Auditoriume 
(St. Agnės Auditorium), 
prie Archer Avė. ir So. 
Rockwell St.

Iš anksto skelbiame ir 
tikimės, kad kiekvienas 
lietuvis, gerbiantis mūsų 
didvyrius Darių ir Girėną, 
prisitaikins, kad nepaken
kti šiam kilniam patrioti
niam tikslui.

..ro vyskupo
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WATERBURY SAVINGS BANK
WATEBBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

kapitonas, tai Ed. Krause, metiniai šokiai, įvyksta 
tai kiti. Sveikiname visus 
jaunus lietuvius, kurie 
taip gražiai pasirodo ir 
garsina lietuvių vardą.

parapijos salėje. Jauni
mas kviečiamas dalyvau
ti.

ROGHESTER, N. Y.
VYSKUPAS ŠVENTINS 
NAUJOS BAŽNYČIOS 

KAMPINĮ AKMENĮ
Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū

pinti tavo visus bankos reikalus.
Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

A

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

kas. Andriejus Stirna, Pe- taisytas ir patobulintas 
jtras Norkeliūnas, Teodo- 
1 ras Paluikis, Petras Pikū-
nas, Jonas Kavoliunas.

Kontraktor i u s: Otto
Steinwachs, architektas y-
ra George Lorens.

Lietuvių kalbos pamo-
L. D. S. 5 kuopos susi- kos yra kasdiena, nuo 4 

rinkimas įvyko spalių 28 
diną. Susirinkime dalyva
vo veikliausieji kuopos 
nariai. Buvo plačiai svar
stomas LDS. Connecticut 
Apskričio suvažiavimas 
kuris įvyks lapkričio 25 

įj d., New Britain, Conn., 
p klausimas. Išrinkome 7 at- 
m stovus, būtent: Antanas 
& Šamboras, Juozas Berno- 

ta, Dominikas Matas, Pet
ras Jakubauskas, Petras
Liubinas, Juozas Marčių- junga rengia didelį balių sle1“ lietuviai yra nuošir- 

• lynas. sausio 19 d. 1935 m. J ' 1__
į Susirinkime dalyvavo ir dieną nieko nerenkite.
mūsų klebonas kunigas J. Į 
Valantiejus su Jonu Kai
riu, ]________________ ._____________ ______ _
kuopą dalyvauti metinia- rengiasi ką tai didelio su- i sys yra 
me parapijos bazare, I 
paskyrė mūsų kuopai 23 Labai gražu ir remtina.

I d. apkričio. Kunigas Va- 
~ Lietuviai labai dėkojo lantiejus nuoširdžiai dė- 
savo klebonui kun. Valan- kojo kuopai už paramą tės komitetas turėjo posė- 
tiejui, kad užkvietė J. E. parapijai praeity. , 
Vyskupą Matulionį į Wa- 
terbury.

Lai Dievas stiprina Gar
bingąjį Ganytoją Vysku- Šokių, kurie įvyks lapkri- salę nuo visokio purvo 
pą Matulionį, kad Jis ga
lėtų aplankyti kuodaū- Salėje. Gros Black & Gold 
giausiai lietuvių kolonijų 
ir jose sustiprintų lietuvių 
tikėjimą.

Mes lietuviai visur pa
rodykime meilę ir nuošir
dumą Jo Ekscelencijai, 
kankiniui už tikėjimą. Jis 
yra visiems tikras pavyz
dys kaip reikia gyventi ir 
ginti tikėjimą.

Pasimelskime, kad Die-

iki 6 vai., o šeštadieniais 
nuo 9 iki 12. Leiskite vai
kučius lietuviškai mokin
tis, kad paskui nesigailė
tumėte, kad berniukas ar 
mergaitė vedasi su italu 
arba vokiečiu.

Sekmadienį, lapkričio 11 
d., 3 vai. po pietų, Jo Eks
celencija Diecezijos Vys
kupas Mooney šventins 
Naujos šv. Jurgio par. 
bažnyčios kertinį akmenį.

Visą dieną bus nepa
prastos iškilmės šiai dide-

Parapijos priaugančiųjų Tei šventeL VJSOS 
choras mokinasi gražų Jos dalyvaus šiose iškilmė- 
veikalėlį.

vėliausiais įtaisymais ir 
dabar gamina dar geres
nius saldainius kaip pir
miau. Šie saldainiai per 
kelius mėnesius užkariavo 
visą Lietuvos ranką. v 

Dabargi, Kalėdų šven-
Demokratu balius puikiai tems nemažas kiekis šių 

pavyko saldainių yra siunčiama į
Sekmadienyje, spalių 28 Ameriką, kad ir ameri- 

d., Šv. Jurgio par. svetai- kiečiai galėtų pasivaišinti 
nėję įvyko Roehester lie
tuvių demokratų balius ir 
vakarienė. Atsilankė di
džiausias skaičius lietu
vių, daug svetimtaučių ir sakyti siunčiant savo už- 
pažįstamų. Skanią kopus-

sa vaisiais saldumyn a i s 
nors per Kalėdas.

Taigi krautuvių savinin
kai gali šių saldainių užsi-

«

I

se, drauge su Naujos Baž
nyčios Statymo Komitetu įų įj- kilbasų vakarienę

Waterbury, Conn
------------------ c

J. E. VYSKUPAS MATU- tiko, kad ameiH^iečiai mo- 
LIONIS ATNAŠAVO

ŠV. MIŠIAS

New Jersey Chorų Są- trustistais. Visi Roche>

Sekmadienį, spalių 28 
d., Šv. Juozapo par. baž
nyčioje, 11 vai. ryte įvyko 
iškilmingos pontifikalės 
Šv. mišios J. E. Vyskupo 
Teofilio Matulionio. Jam 
asistavo kunigai: Valan
tiejus, Vaškelis, Gaurons- 
kas. Gradeckis, Ražaitis 
ir Kripas.

Bažnyčia buvo pilna 
maldininkų - žmonių.

Prieš mišias įvyko pro
cesija iš klebonijos bažny 
čion. Choras labai galin
gai sugiedojo “Ecce Sacer- 
dos Magnus”.

Pamaldos buvo labai į- 
spūdingos ir iškilmingos.

Lietuviai džia u g i a s i 
Garbingojo Ganytojo atsi
lankymu Waterbury.

Po to J. E. Vyskuoas 
Matulidhis, lydimas kleb. 
kun. J. Valantiejaus. lan
kėsi Daš piešto aukštuo
sius valdininkus, labdary
bės skyriuose ir įvairiose 
įstaigose. Jo Ekscelencijai 
padarė labai didį įspūdį 
nuėjus į policijos stotį, 
kur visi policijos viršinin
kai ir policistai prašė su- 
klaunę vyskupiško palai
minimo.

Jo Ekscelencija Vysku
pas Matulionis lankėsi 
pas Hartfordo Vyskupą, 
Katedroje, Aetna Life In- 
surance kompanijoj, La
Salette Kolegijos novicia
te, kur kun. I. Abromaičio 
prašomas, skaitė paskai
tą.

kslininkai ir aukštieji val
dininkai nesigėdija ir ne
slepia savo tikėjimo, bet 
visur viešai išpažysta. Jis 
gėrėjosi Amerikos pažan
ga ir kultūra-

džiai prašomi kuoankš- 
” j čiausiai susirinkti, nes ga

lėsite geriau pamatyti 
Teko nugirsti, kad mūsų šias nepaprastas iškilmes, 

kurie užkvietė mūsų parapijos visos draugijos Klebonas kun. Jonas Bak- 
, . .. ... i ... pakvietęs žymių

ir rengti parapijos naudai. Į svečių ne tiktais iš vieti-
■ nių, bet taip gi dalyvaus
■ ir žymių dvasiškių iš ki- 

Vasario 16 dienos šven- tur.
I

sakymus sekančiu adresu: 
A. J. Mažeika, 145 Tavlor 
St., Brooklyn, N. Y. Užsa
kymus prašoma siųsti jei 
galima 
(Nov.) 13 d 
kokios rūšies saldainių y- 
ra pageidaujama, nes įvai
rių rūšių saldainių kainos 
yra įvairios.

prieš lapkričio 
pažymint,

Juozas Marciulynas.

Nepamirškite Studentų

dį.

čio 10 d., Švento Juozano Labai gerai. Senai reikėjo. 
_ Nugirdęs.

Orkestras. Žinote, valcus. 
polkas, suktinį šokti, tai 
galės pasitenkinti Orkes
trą.

Be to ateity bus suvai
dinta Studentų vieno akto 
komedija: Tėtis Rašo Gro- 
matą i Kraių. Tai nauja 

i komedija. Vaidins vieti
niai Studentai. Be to suti-

VYČIU APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir Nevz Jersey aps
kričio suvažiavimas įvvks 
sekmadienį lapkričio 18 d., 

Kavoliunas, I. Vilimas, b. §v jurgio parapijos salė
je, 213 York St., Brooklyn. 
N.Y. Kadangi šiame suva-

paruošė sekančios šeimi
ninkės: ponios Norkeliu- 
nienė, Vilimienė ir Kovie-i
nė. Visiems begalo patiko 
ši vakarienė ir visi svečiai 
sakė, kad tik pirmą kartą 
valgė tokią skanią vaka 
rienę. Valio mūsų geroms 
lietuviškoms šeim i n i n- 
kėms.

Komiteto nariai buvo: 
J. Riekis. J. Morkūnas, J.

Po iškilmių, Šv. Jurgio capas, P. Svetikas, J. Le- 
paranijos svetainėje įvyks viekas, A. Butrimas, K. 
didelis viešas pasilinksmi- Zlotkus, F. Paluikis, J. 
nimas su šokiais ir tt. |“__ ~____ “ “V___ .7

Naujos Bažnyčios Sta- Kazakevičius, M. Budres.
P. Norkeliūnas, V. Butri
mas, M. Vezelis, J. Valės- žiavime bus patiekta daug 

naujų dalykų svarstymui, 
tai kuopų atstovai prašo
ma nesivėluoti .nes posė
dis prasidės lygiai 2:00 
vai; po pietų.

. J i— ■ ■ ■

Šv. Jurgio draugijos 
menedžeris pradeda valyti

, tymo Komitetas ir Klebo
nas širdingai kviečia vi
sus senus ir jaunus, pažįs
tamus ir nepažistamus, 
linksmai praleisti šią di
delę šventę savo svetainė
je.

Naujos Bažnyčios Sta
tymo Komitete yra sekan
ti nariai: Klebonas kun. j 
Jonas Bakšys, Juozas Ric- 
kis, Juozas Mocejunas, Supervis o r s 
Feliksas Paluikis, Kazys 
Zlotkus, Juozas Baranau
skas. Pranas Sukis. Jonas 
Levickas, Stasys Navins-

NEW BRITAIN, GONN
“HOTJ-OWEE^T” VAKA

RAS IR MUŠTYNES 
Spalių 31 d., 8 vai. va

kare įvyko baisi tragedi
ja. Jaunuolis Joseph Sou- 
ney, 14 m. amžiaus, tapo 
mirtinai sumuštas apsi-rasimeisKinie, nau uie- ---------------- ------------ ,—

vas Ji laikytų ilgus metus, ko kalbėti kunigas Jonas maskavusių piktadar i ų

YA.LE-ARMY FOOT 
BALL LOŠIMAS 

Šiomis dienomis Jo Ek
scelencijai teko matyti 
tur būt pirmą kartą Ame
rikoje footballą New Ha
ven Yale University Sta- 
diume tarpe Yale ir Ar- 
my. Pasitaikė graži diena 
ir susirinko apie 50,000 
žmonių - žiūrėtoju! Army 
ratelis nugalėjo Yale. Ar
my kapitonas yra lietuvis 
Juozas Stankus - Stan- 
cook. Apie jį gražiai ir 
plačiai rašė anglų laikraš
čiuose prieš ir po lošimo. 
Paradas, muzika bei chee- 
ring labai gilų ir malonų 
įspūdį padarė į Jo Eksce-

Jo Ekscelencija besilan- lenciją. Lietuviai vis kyla 
kydamas nors ir labai nu- sporto arenoje, tai Stan- 
vargo, bet Jis džiaugėsi į- cook, tai Karaban (Brown 
gytais įspūdžiais. Jam pa- University, Providence)

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

Nuo rugpiūčio 26 d. Tė- spaudos apaštalas. Tesu- 
vas J. Bružikas, S. J. vėl teikia Aukščiausia Tėvui 
pradėjo misijas lietuvių Bružikui sveikatos ir ilge 
parapijose. Sunkus 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia, 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir

I

Balkūnas iš Maspeth, Stu- Nukentėjusis buvo taip 
dentų Organizacijos dva- sumuštas, kad kiek pasi
siūs vadas. Bus ir Moving kankinęs mirė. Jis buvo 
Pictures, kuriuos traukė gaisrininkų viršininko sū- 
ponas Morkūnas. i

NEWARK, N. J,
Spalių 21, įwko mūsų 

parapijos metinis balius 
Žmonių prisirinko pilna 
parapijos salė. Liks gra
žaus pelno. Labai malonu, 
kaip parapijiečiai sutarti
nai darbuojasi su klebonu.

Lapkričio 11 d., įvyksta 
paminėjimas KRAŽIŲ 
SKERDYNIŲ 40 metų su
kaktuvių, kurias rengia 
parapijos jaunimas su šv. 
Cecilijos choru. Bus su
vaidintas gražus veikalas ! 
“AUŠRA”. Matysite, kaip 
buvo branginama spauda 
40 metų atgal; kaip žmo
nės dėjo savo gyvastį už 
spaudą. Matysite kaip ru
sų žandarai šaudė knyg-

I

nūs. Laidotuvės įvyko lap-; 
kričio 3 d. iš Švč. Marijos, 
airių par. bažnyčios. Da
lyvavo miesto viršininkai 
ir minios žmonių.

Policija piktadarių tebe
ieško.

Tą patį “holloween” va
karą miesto gaisrininkai 
buvo iššaukti 26 sykius, 
bet 10 sykių iššaukė ty
čiomis.

Miesto taryba savo po
sėdy nutarė, kad ateity 
nebus galima apsimaska- 
vusiems vaikščioti gatvė
se.

vykti iš ryto išklausyti 
šv. mišių. Ypatingai atsi
minkime mirusius narius, 
kurių jau žymus skaičius 
išsiskyrė iš mūsų tarpo. 
Nepamirškime 
maldose.

Nuoširdžiai kviečiu, 
Apskričio Raštininkė

v •

L. D. S.
Connecticut Apskričio 

kuopoms

tai gyvenimo.
Tėvo J. Bružiko Misijos

Jis ne tik įvyks šiose parapijose:
Lapkričio 5 — 11 d. d.

151 Rogers St., Lowell. 
Mass.

Lapkričio 12 — 25 d. d., kalbės apie tą įvykį. 
259 N. 5th St., Brooklyn, ----------
N. Y.

IBI

ka, J. Valiukevičius, H. 
Svetikas, E. Sirus, J. Cic- 
kevičius, ir A Sturgis. 

Vakarienę atidarė pir
mininkas Juozas Riekis. 
Vakaro vedėjum buvo Jo
nas Morkūnas.

Svečių politikierių buvo: i 
Chairman of the Board of j 

C h a r 1 e s 
Knapp, Councilman John 
Hart, Councilman Julius 
Hoesterey, Supervisor Ha-! 
rry Lili, Jacob Komenski,! 
Deputy County Clerk Ro- 
bert Burke, ir kiti. Demo
kratų viršininkai buvo J. 
Pero, J. Oca, L. Mazžola, 
G. Ehle, P. Grimes, A. Ma- 
honey, ir kiti.

jų savo Taipgi buvo sekanti kan- 
Į didatai: Congresman Ja
mes P. Duffy, Sherriff Ja
mes E. Malley, County Pu- 
ichasing agent John Hen- 
ner County Judge Marvin 
Dye, District Attomey 
Goodman Sarachan, As- 
sembleyman Joseph DiFe- 
de, Senator George Kelly, 
coroners Wm. Menges ii 
Dr. J. Picciotti.

Šio vakaro nepaprastai 
gražus pasisekimas pri
klausė nuo visų darbščių 
komiteto narių. Garbė 
jiems visiems. Svetainė 
buvo taip prikimšta žmo
nių, kad nebuvo nei vietos 
sėdėti, nei stovėti.

I

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

Šv. Aurjustinas.

Pranešu LDS. Connecti- 
eut apskričio kuopoms, 
kad metinis suvažiavimas 
įvyks 25 d. lapkričio 1934 
m. New Britain, Conn., švJ 
Andriejaus parapijos salė
je. kampas Stanley ir 
Church gatvių.

Suvažiavimo pradžia 1- j 
mą vai. po pietų. / 

Visos kuopos kviečiamos 
nariams (rems).' dalyvauti suvažiav i m e;;

kad lapkričio 25 d., 9:30 prisiunčiant skaitlingai at- ‘BIRUTES* SALDAINIAI 
vai. ryte, Šv. Andriejaus stovų, bei patiekiant nau- 
lietuvių par. bažnyčioje, dingų įnešimų, dėl organi- 
New Britain, Conn. įvyks zacijos gerovės. Malonėsi-
LDS. Conn. ‘Apskričio Šv. te patiekti raportus iš kp. tas S. Gabaliauskas, kuris

T. M.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
L. D. S. APSKRIČIO 

KUOPOMS
Conn. 
ir vi BROOKLYN, N. Y.

KALĖDOMS
Pereitą vasarą advoka

Pareiškiu LDS.
Apskričio kuopoms 

nėšius, kurie platino lietu- siems 
višką spaudą Lietuvoje. 
Aš manau, kad turėtų 
kiekvienas lietuvis ateiti 
ir pamatyti ši vaidinimą, 
ir kartu minėti tą šventę.

Taipgi bus sudainuota mišios už * visus narius, darbuotės. Taipgi turėsime virš metai laiko atgal kar- 
daug gražių dainų. — Iš- gyvus ir mirusius. I progos išgirsti atstovo ra- tu su kun. A. Lipnicku

• girsite ir giesmę apie Kra- Tą pačią dieną, tos na- portą iŠ LDS. Seimo. lankėsi šioje šalyje, susi-
žiu skerdynes. Kražiečiai ranijos salėje ivyks LDS. Kviečia apskričio Valdy- dėjęs su kitais asmenimis 

Conn. apskričio metinis ba: 
suvažiavimas. Taigi kvie- .

1 Lapkričio 17 d., choro 1 čiame visus atstovus at-Į
Pirm. J. Mančiūnas 
Rašt. B. Mičiunienė.

perėmė garsųjį lietuvių 
saldainių fabriką “Biru- 

| tę”. šis fabrikas tapo per-

ĮSIGYK sau namus• • •
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namų: di
deliu mažu, be ir su eraradžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe. Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PTGTAI ir ant leng
vo' salvėm. GALIMA PAPIRKTI 
U* MAŽA $500 pradini ĮMOKĖ- 
JTMA. Likutis kaip re^^a. Ne- 

r»-n<rnc' A'V’RJK ar 
RAŠYK: SAMAR WTT’»'F, — Ad
vokatu ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietau Skvriaus Vedėtas 
1440 BROADWAY. New York, 
Rnom 2160 *Tba te1ef«nnnk P®^n- 

ft-STTB Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!


