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sekmadienį, lapkričio 6 d., 7 vaL vakare bažn 
etainėje L. D. 8. Pirma kuopa rengia įdomius 

nų klausimais debatus.

iL, -■
"J®
er

Debatoriais pakviesti adv. P. Bublys, adv. P. Sykes, 
muz. J. Žemaitis, L. D. S. 7 kp. pirmininkas iš Worces- 
ter, Dr. J. Landžius, P. Galinis ir A. F. Kneižys.

Debatų vedėju bus adv. K. Kalinauskas.
Visi piliečiai ir nepiliečiai gausingai atsilankykite, 

> nes debatų eigą visiems patiks. Lapkričio 8 d. prezidento 
rinkimai, tad geriausia proga apsispręsti už ką balsuoti.

Pirmadienį, lapkričio 7 d., 7 vai. vakare tie patys de
batai įvyks Montelloje, bažnytinėje svetainėje, 20 Webs- 
ter Street Debatai rengiami L. D. S. Antros kuopos va
dovybėje. X

Visi montelliečiai kviečiami gausingiausiai atsilan-

BALSUO-
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WASHINGTON, 

surinktomis ži- 
, Amerikoje įsirašė 
230 balsuotojų, kurie 
teisę balsuoti prezi-
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B m. įsirašiusių bal
ių buvo 42,387,254. 
ose valstijose balsuoto- 
aieius padidėjo. Ypa- 
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NE WYORK. — Sociali
stų kandidatas prezidento 
vietai Norman Thomas ne
galės balsuoti prezidento rin 
kimuose, nes jis neįsirašė.

Balsuotojų įsirašymo me
tu Thomas buvo išvykęs agi
tacijos reikalais į tolimas 
vietas. Taip aiškina jo agi
tacijos komitetas. Daugelis 
juokiasi! koks čia kandida
tinėsįpareigos.

KOMUNISTAI PAŠOVĖ 10 
FAŠISTŲ VOKIETIJOJE

s

i 
r^-. ■

A. L. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS 10 k!
Pirmoje eilėje sėdi iš kairės į dešinę: J. Utatovičnis 

9t. Juras — Dvasios Vadas, St.
Antroje eOčje: E.

viči^ė, M. Klepo^ytė.
Trečioje eilėje: Br.E

Pr. StandfifitB, EL D 
Ketvirtoje eilėje: Pr. ] 

. Paskatinėje eilėje: P.
J. tas irV. Baube.

OPA, LAWRENCE_. MASS.
— iždin., J. Černiauskas — pirmininkas, kun.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJE

3. Baužaitė, 0. Gerčiūte, EI. Klimašauskaitė.

KINIEČIAI KOVOJ A SU

irmin akas, J, Kirmilaitč — sekretorė.
Savi liūtė, P Remeityte, F. Taškūnaitė, J. Zi-nke-

Kirkilas, J. Savičius, J. Stankevičius, K. Bulovas.
s, J. Miliauskas, J. Micka, B. Švenčionis,

Mainierių Konven
cija Užsibaigė

šių balsuotojų skaičius padi
dėjo 570,0000, palyginus su 
1928 m. užrašymu, kai res
publikonų skaičius padidė
jo tik 29,000.

1928 balsavo 37,000,000
balsuotojų, vadinasi 5 mili- 

^Miai balsuotojų pasiliko na- 
^^įuose ir neatliko savo pilie- 

f tinės pareigos. Manoma, 
jog šiemet balsuotojai dar 
labiau supras atlikti savo 
pilietinę pareigą.

JUGOSLAVIJA NEMOKĖS
NUOŠIMČIU Už PA

SKOLAS "
NEW YORK. — Jugosla

vijos karališkoji vyriausybė 
pranešė, jog ji negalės išmo
kėti 7 procentų už užsienio 
paskolos bondsus, už kuriuos 
1962 m. Jugoslavija turės 
sumokėti apie 45 milijonus 
dolerių.

MUSSOŪNrKV IE č IA 
DARBININKUS TAPTI 

' FAŠISTAIS

HAMBURGAS. — Lap
kričio 2 d. gerai organizuota 
ir ginkluota komunistų gru
pė užpuolusi fašistų politinį 
susirinkimą ir pašovė 10 fa
šistų ir du nepartinius pilie
čius.

Komunistai paleido apie 
50 šūvių ir tuojau 12 žmonių 
krito gatvėse. 4 sužeisti sun
kiai. Tik policijis įsikišimas 
pagelbėjo apsaugoti dauge
lio žmonių gyvybę.

Po* riaušių policija suėmė 
apie 200 asmenų. x

Paskutinėmis žiniomis 3 
iš sužeistųjų jau mirė.

ATĖNAI. —Uhalcide a- 
pylinkėje lapkričio 2 d. jau
tėsi žemės drebėjimas. Ke
liolika namų nukentėjo. Gy
ventojai išsikraustė į kitas 
vietas.

KOMUNISTAIS

vyru 
į streiką.

Kinijos

CHICAGOJE SUĖMĖ CA 
PONĖS LEITENANTUS

~ CHICAGO. — Slaptoji, 
policija suėmė 10 gengste- 
rių, kurių dauguma yra gar
siojo Caponės pagelbininkai 
— leitenantai. Visi jie su
imti viename name, kur jie 
tarėsi savo biznio reikalais.

MANCHESTER Anglija. 
— Lancashire audinyčių 150 
tūkstančių verpt jų 
spalių 31 d. išėjo

nepriimdami nūn ažintų -al- 

SU-
Lancashire ; 

dirba apie 200 v 
dirba apie 200 (tūkstančių 
verpėjų, tad darh 
tik ketvirtadalis d 
darbininkų. |

Tai jau antias didelis
■

streikas, įvykęs paskutiniuo
ju laiku.

yčiose 
ėjų, tad

te paliko 
dirbančiųjų
•* *
I ..........

■ MANZA, Italija. — Ka
riško paminklo atidarymo

I iškilmėse, kuriose dalyvavo 

apie 200,000 asmenų, pre- 
mieras Mussolini pasakė 
kalbą, kurioje kvietė visus 
Italijos darbininkus tapti 
fašistų partijos nariais.

Mussolini pareiškė, jog 
fašistų partijos tikslas Ira 
•JK1 *__1 -

ISPANIJOS-PRANCŪZI-
JOS DRAUGINGUMAS

✓

MADRIDAS. Šiomis 
difenomis čia lankėsi Pran
cūzijos premieras Herriot, 
kurs apdovanojo Ispanijos 
prezidentą Zamorą Prancū
zijos garbės legiono kryžiu
mi. ■'

Nors prancūzų premierą 
Ispanijos vyriausybė priė
mė labai vaišingai, tačiau 
Madride universiteto teisių 
studentai paskelbė streiką ir 
nelankė uniiMpsiteto tol, kol 
Herriot buvo Madride.

Premiero Hemot apsilan
kymas laikrtfl»APrancūzijoe

1 vi J __ •____rPSDUDiiKos araufinncmmo I •JI. . Į
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MEKSIKOJE {VESTA GIM 
DYMO KONTROLĖ

MEKSIKAS MIESTAS.

— Nuo lapkričio 1 d. Vera^ 
Cruz valstijoje pradėjo vei
kti gimdymo kontrolės įsta
tymas, kurio vykdymą pri
žiūrės specijalus komitetas.

Įstatymas labai radikalas
ir priimtas jiežu.rint į tau Chiles res|

PERU PRIIMDAMI 
KONSTITUCIJA 

---------- u
LIMA, Peru, -j- Peru val

ai išsiskirstė 
ki gruodžio 8 dj Paskutiny- 
is kongreso* nutarimas bu-

LIMA, Peru.
stybės kongresą^ išsiskirstė 
iki gruodžio 8 dj Paskutiny
sis
vo priimti naują valstybės 
konstituciją. Į

jog prieš 2 metus Meksikos 
gydytojų kongresas pareis- sandri, k 
kė, kad Meksikai nereikalin- partijų k 
gas įstatymas, kurs kontro- Keli m

dentu išrinl-

1 *
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FOOCHOW.
vyriausybė lapkričio mėn. 1 
d. pasiuntė savo kariuome
nės du regimentus į Kinijos 
Fukien provinciją, kur ko
munistų būriai yra susispie
tę.

Paskutiniuoju laiku Kini
jos vyriausybė pradėjo ypa
tingai smarkią kovą prieš 
komunistus, kurie būriais 
užpuldinėja gyventojus, šau
do, plėšia, degina namus.

Nesenai kiniečių kariuo
menė sušaudė kelias dešim
tis komunistų, tarp kurių 
buvo kelios moterys.

• v •

SHENANDOAH, Pa. — 
(Mūsų korepondento prane
šimas). — Kietųjų anglių 

. kasyklų 9-to distrikto unijos 
darbininkų konvencija užsi
baigė spalių 29 d. Konven
cija atstovavo 40 tūkstančių 
darbininkų. Pradžioje buvo 
manoma, kad užbaigs per 
keletą dienų, bet užsitęsė 
net dešimt dienų. Per pir
mąsias- kelias dienas kon
vencijos darbą trukdė karš
tos defybos už akreditavimą 
delegatų iš taip vadinamų 
lokalų, kurie dėl nedarbo nė
ra pilnai užsimokėję. Iš ša
lies žiūrint atrodė, kad kova 
ėjo už distrikto vadovybę. 
Opozicijos vadu buvo Mr. 
Blase iš Locust Gap, o pozi
cijos Mr. Brennan iš Sha- 
mokin, Pa. M. Brennano 
šalininkai laimėjo. Distrik
to prezidentu vėl pasilieka 
Matin H. Brennan.

KANAVO APIE $10,000 ■
Konvencijos delegatai yra 

apmokami už laiką, sugaištą 
laike konvencijos iš 9-to dis- 
trikto gaudami,

į tiek, kiek 
gaudavo dirbdami mainose. 
Konvencija kainavo distrik- 
tui apie tūkstantį dolerių į 
dieną; vadinasi, kainavo a- 
pie dešimtį tūkstančių dole
rių. Užsibaigė gana taikiai 
ir rimtai. Distrikto prezi
dentas M. Brennan, bai
giant konvenciją, pranešė, 
kad lapkričio 2 d. mainerių 
unijos atstovai pradeda mo
kesčių konferenciją su ka
syklų - savininkų atstovais 
N. Yorke. Bus svarstoma 
apie mainų darbininkų mo
kesčius. Kasyklų kompani
jos visur bando mainų dar
bininkams mokesčius mažin
ti.

rios'

PIRMA GINKLUOTA VA
GYSTĖ TURKIJOJE

JNSTANBUL. —Du ma
skuoti apsiginklavę plėšikai 
užpuolė banką ir pagrobė 
2000 .dolerių. Tai įvyko lap
kričio 1 d. ir tai esąs pirmas 
ginkluotas užpuolimas nau
joje Turkijoje.

BANGINIS NESIKRAUS 
TO Iš NANTUCKET

kad darbininkai, kurie ne-
' r

uždirba dienos mokesčio, pri 
statytų savo čekius skundų 
komisijai.

6. Konvencija reikalauja, 
kad distrikto if nacionale 
unijos valdyba dėtų pastan
gas, kad darbininkai, kurie 
tapo atstatyti nuo darbo dėl 
aktvvio dalyvavimo streike, 
būtų atgal į savo darbą su
grąžinti.

7. Konvencija reikalauja, 
kad teismo komisijos pirmi
ninkas savo nuosprendžius 
prisiųstų kompanijai, dis
trikto valdybai ir lokalo 
valdybai.

8. Konvencija reikalauja, 
kad unijos lokalai spaudos 
darbus duotų unijos spaus
tuvėms.

9. Konvencija griežtai rei
kalauja, kad unijos distrik- 
tas turėtų savo atstovą kon
trolės komisijoje prie Read- 
ingo kompanijos taip vadi- J 
namo “Beneficial Fund.” ?

R
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REZOLIUCIJOS

CHIČAGO. — Spainj or, 

d. šio miesto bedarbiai suor
ganizavo didelę eiseną— žy
giavimą į miesto valdybos 
rūmus, kur atstovus priėmė 
mayoras Cermak ir pažadė
jo patenkinti reikalavimus 
tiek, kiek jis galėsiąs.

Maršuotojai reikalavo lo
kių palengvinimų: $7.50 pa 
šalpos į savaitę bedarbio šei- . 
mynai, $5.50 į savaitę pavie
niams asmenims; veltui nau
dojimasis gatvekariais be
darbiams ir mokyklų vai
kams; velti* naudotis gasu, 
vandenimi, elektros jėga ir 
t. t.

Konvencija priėmė 43 re
zoliucijas įvairiais darbinin
kų klausimo reikalais. Se
kančios yra pažymėtinos:

1. Konvencija yra priešin
ga visokiam mainierių algų 
kapojimui.

2. Konvencija griežtai rei
kalauja, kad būtų panaikin
ta darbininkų fizinis egza
minavimas, kurį praktikuo
ja kai kurios* mainų kompa
nijos pirm negu darbinin
kas gali gauti darbą.

3. Konvencija grie ž t a i 
protestuoja prieš Reading 
kompaniją už-pakėlimą ang
lių kainos ir mainų darbi
ninkams už “pea coal” nuo 
$4.25, iki $4.90 už toną.

vencija ragina 9-to 
lokalus, kad jie pa- 
atgauti < lokalaus 

lutoritetą reguliuo-

BRAZIUJA IŠTRĖMĖ 100 
' SUKILĖLIŲ

■ I ■ ■ 7

RIO DE JANEIRO. — 
Brazilijos vyriausybė ištrė
mė 100 braziliečių, kurie da
lyvavo sukilime prieš Bra
zilijos esamą vyriausybę.

Visi ištremtoji išvąžiavo į 
Portugaliją.

t

BARON’AS PAVADINO
HOOVER’Į MELAGIU

NEW YORK. — Spalių 
31 d. čia kalbėjo preziden
tas Hoover, rinkimų *ka- 

kalajs. Jam .pradėjus kal
bėti, vienas žmogus salėje 
sušuko “You are liaT” (tu 
esi melagis). Jis buvo su
imtas ir išvestas iš salės. Pa-



Penktadienis, lapkričio 4, 1932

J6t LĄIME

valsti

žalio tabako

So. Boston, Mase.

KM1T0

Lietuviai piliečiai nema
žiau už kitus turėtų susido
mėti rinkimais ir pasirinkti 
kandidatų į auk š č i a u s i a' 
Massachusetts vietų. Gub. t 

ELY kandidatūrų ypatingai j 
turėtų patraukti Amerikos 
Lietuvius. / L .

Jo nepaprastai geras pasi-

BEBNARD GINGSBURG, 
12-tamė distrikte kandidatas j 
j kongresą karo veteranas, advo
katas per 13 metą, buvęs Massa- 
ėhusets valstijos legislatūros at
stovas. 12-tą distriktą sudaro 6, 
7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 war- 
dai. Jis kviečia balsuoti už jį y- 
pač ateivius, kuriems Gingsburg 
labai palankus.

(Skelbimas)

trenks Knu*imrw»**evQu»
S. S. ‘DBOTTNINGHOLM”

Išplauks iš New Yorko
GRUODŽIO 2, 1932 M.

Ekskursijos palydovas p. VI. P. 
Mučinskas, švedų Amerikon Linijos, 
Centro raštinės Amerikoje, Lietuvių 
Skyriaus vedėjas. Jis stengsis pada- 
rytT kelionę pilną įdoniybių, apie 
kurią visiems bus malonu prisi
minti. Gauk brošiūrėles: “Bendros 
Informacijos Kelionėje j Klaipėdą” 
ir “Kalėdų Ekskursija.” Gaunamos 
pas agentus aU>a:
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Statė Str„ Boston, Mass.

-jos J pastatė jį tarp įžymiau
sių Jungf. Valstijų vadų vie
šame gyvenime. Jo patari
mai tautiniuose ir valstijos 
reikaluose yra labai aukštai 
įvertinami. Tauta jau jį pa
sirinko kaipo ateities prezi
dentinį žmogų, ir jo asme
nybė kasdien auga. Iršian- 
dien, ne paslaptis, kad jis y- 

įvertinamas ir mylimas 
KespubliKonų ir Demokratų 
vadų, kurie jį remia; faktas 
kad vedama kampanija' 
prieš jo išrinkimų yra tik, 
kad jis kitos partijos žmo
gus. Nė vienas svarbus dar
bas nebuvo iškeltas, kad ji 
diskredituotų — ’nė vienas 
kaltinimas nėra vertas atsa
kymo.

Jis rūpinosi bedarbiais ir 
visos valstijos ekonominiais 
reika/ais. Jo ekonominę pro
gramų palaikė net ir politi
nė opozicija.

Jis visuomet buvo ir yra 
visų tautų žmonėms lygiai 
nuoširdus.

Gub. Ely niekados nepa- 
taikavo vienai ar kitai gru
pei žmonių, kad gautų jų 
balsus. Jis visiems lygiai 
tarnavo.

Taigi šis laiškas yra para
šytas, kad atkreiptų Ameri
kos Lietuvių balsuotojų dė
mesį, kurie dar nėra susipa
žinę su Gubernatorium Ely, 

Kaip daug jie pasitarnaus 
patys sau ir Massachusetts 
valstijai vėl išrinkdami Gu
bernatorium Joseph B. Ely, 
antradienį, lapkričio 8 d.

Palaimintas Enrikas Su
so iš Ulmo eidamas mokslus 
į kunigus turėjo vienų labai 
ištikimų draugų-moksleivį. 
Po įšventinimų į kunigystę, 
juodu tūrėjo skirtis. Atsi
sveikindami juodu padarė 

s 1 

sutartį, kad kuris jų pirmų 
numirs tai gyvenantis pei 
ištisus metus kas savaitę at
laikys dvejas šv. mišias, vie
nas pirmadienį, antras 
penktadienį už mirusiojo vė-

X lę.
Enriko draugas mirė. La^- 

I kas bėgol Praėjo keletas 
metų, Enrikas ir užmiršo a- 
pie padarytųjų sutartį. Kar
tų, kuoųiet Enrikas meldėsi,

į??: :■

BB
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orkestras, 
linksmai te 
į kviečiamas

ažnyčiojė. 
Įvyks me- 
s bažny- 

Bus švar
kai, kurie

PHILADELPH1A, PA.

Nesigailek vandens ir mui 
lo. Ta tauta kultūringesnė 
kuri sunaudoja daugiau • 
muilo.

kius parapijos naudai. Lap
kričio 19 ir 26 d. d. vėl tu
rės šokius parapijos svetai
nėje prie Salmon ir Vcnan- 
go gatvių. Re p.

Šv. Jurgio parapija turi 
stiprų chorą, susidedantį iš 
40 su virš asmenų. Dėka

“DARBININKO” SKAITY 
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas* ir kny
gas už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siąskite

“DARBININKO” ADM.,
* 366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

ion Day 
vyks Mahe-

•v*

Al. J. A.
1 gĮg?

PA. WILKES BABRE, PA.

žiaus salę. Prisirinko per'škaus vienuolyne, Pittsbur- dvasiškių. 
300 žmonių Li iksnrai šne- ghe. i 
kučiuodami lošė,įvairius lo-

' pasibaigus
dalinimas.

dalyvauti

išką knygą.

I

k

PADĖKA
Šiuomi Šv. Pranciš kaus 

Vienuolyno Sesutės nori iš
reikšti didžią padėką vi
siems delegatams dalyvavu
siems pirmame Vienuolyno 
Rėmėjų Seime, spalių 9 d., 
1932 m. " •

Sunku tinkamai apkai- 
nuoti Seimo pasekmes. 
Trumpai sakant, pirmasis 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Seimas buvo labai 
pasekmingas. Netikėtai di
delis skaičius delegatų, sve
čių ir kunigų susirinko — ir 
nuo pat pradžios iki pabai
goj visi energingai svarstė 
Vienuolyno gerbūvį palie- 

^_čiančius dalykus. Visi kaip 
Scenas tąja pačia prakilnią 

d 
gomis sustiprino Rėmėjų 
organizacijos pamatus ir sa- 
vvtarpinę dvasią pakėlė.

Viena iš didžiausių pasek- 
mingumo priežasčių buvo, 
tai kunigų klebonų pasidar
bavimas. Šiems garbin
giems kunigams Rėmėjams 
Seserys yra daug skolingos. 
Nesigailėjo laiko ir kelionės 
ir kiti delegatai, kurie atvy
ko netik iš Pittsburgho ir 
apylinkės, bet ir iš toliau. 

¥Ui iWįty ' 
romis mintimis ir naudin
gais patarimais. Priimti 
kuogeriausi sumanymai už
laikyti ir sustiprinti Šią 
draugijėlę, kurios tikslas y- 
ra ateityje remti Sesučių 
Dievo garbei ir tėvynės nau
dai darbą.

Laike Seimo pare i k š t a 
mintis apie naują knygą, 
kurią išleidžia Šv. Pranciš
kaus Seserys dešimties Jų 
gĄ’vavimo metų sukakčiai 
paminėti. Toje knygoje tel
pa labai įdomi istorija, lie
čianti netik Vienuolyną, bet 
ir daug lietuviškų kolonijų, 
veiklių asmenų darbuotę ir 
jų stebėtiną pasisekimą.

Nauja knyga įdomiai iš
dėsto tris Vienoulyno istori
jos periodus. Pirmas perio
das: Lietuvaitės Seserys pas 
lenkes; — tai.galima paly
ginti prie Izraelitų gyveni
mo Egipte; antras periodas: 
Lietuvaitės pas Vokiečius 
trejis metus, atvaizduoja ke
lionę į Prižadėtąją žemę; 
trečias periodas: Lietuvai- 
tės savo name — Izraelitai 
Pažadėtoje žemėje, pertrau
kimas ryšių su kitataučiais, 
lenkais ir vokiečiais. Visa 
istorija yra išpuošta gra
žiais paveikslais. Todėl de-Į 
legatai, išgirdę apie tokisj 
svarbią knygą, *®*“*«*i I

Kaip iš apylinkės, taip ir 
iš kitų miestų suvažiavo de
legatai su gausiomis auko
mis, už ką. visos Sesutės pa
silieka nuoširdžiai dėkingos. 
Visų geraširdžių, kaip kuni
gų, taip ir delegatų ir sve
čių atsiląnkvmas suteikė 
Vienuolynui nevien medžia
ginę pagalbą, bet ir moralu. 
Savo dėkingumą Seserys 
stengsis išreikšti kasdieninė
se savo maldose.

Šv. Pranciškaus Seserys.

SHENANDOAH, PA.

IŠKILMINGOS LAI
DOTUVĖS

Velionė buvo 
Ji išauklėjo 

buvo visu 
\ *• 

šiame 
Ji niekados neką.

užgaunan .

zikos gražioj viltoj? Jei no- kiais laikais padėti savo Dziko ir choro narių pasi- le vyskupas O’Reilly pagy- 
rite tą viską žin< ti, skaityki-' bažnyčiai vargus vargti — šventimui, pasiekta gerasis- re Šv. Vardo dr-jos veikimą.
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Mūsų parapijos jaunimo 
organizacijos Vyčių susirin
kimas įvyko spalių 25 d., 8 
vai. vakare. Susirinkimą a- 
tidarė ir vedė pirmininkas 
Petras Butkauskas. Atkal
bėjo maldą dvasios vadas 
kun. A. Alauskas. Atsilan
kė skaitlingas būrys narių, 
kurie pilni sumanymų ir ža
da daug šią žiemą nuveikti. 
Įsirašė nauji nariai: Leonas 
Kazūnas ir Juozas Kučins
kas.

Protokolą iš pereito susi
rinkimo perskaitė raštinin
kų Ona Vašciliūtė; buvo pri
imtas vienbalsiai. Po to se
kė organizacijos finansų ra
štininkės atskaita, kurią

l^iūtė. Visas finansiiiis ra

portas priimtas vienbalsiai. 
Iš atskaitos pasirodė, kad 
organizacija labai gerai sto
vi finansiniai. Toliau sekė 
komisjų raportai. Raportai 
buvo priimti, kaip išduoti. 
Per susirinkimą buvo nutar
ta laikyti šokius Maherio sa
lėje rinkimų dienoje, lapkri
čio 8 d., ir pakviesti Vyčių 
orkestrą groti. Buvo nutar
ta rengti "tinkamą programą 
paminėti “Armistice Day” 
— dieną, kurioje pasaulinis 
karas užsibaigė^ Visį nariai 
pasižadėjo tikrai dalyvauti 

’ šiose iškilmėse. Teatrališka 

komisija pranešė, kad yra 
rengiamas vaidinimas anglų 
kalboje.

Buvo pranešta, kad iki 
šiolei prie šios apylinkės lie
tuvių parapijų basketball 
Ivgos priklauso penki rate
liai : Girardville, Mahanov 
City, Tamaqua, St. Clair, 
Shenandoah ir esą vilties, 
jog ir Hazleton prisirašys 
prie šios lygos.

Apsvarsčius ir aptarus 
bėgančiuosius organizacijos 
reikalus ir išklausius įvairių 
raportų, susirinkimas užbai
gtas malda, kurią atkalbėjo 
kun. A. Alauskas.

Kitas Vyčių susi rinkimas 
rūpinosi pa- Į Įvyks lapkričio 15 d. Nariai 

iti planus išplatinti tąĮvra kviečiami dalyvauti su- 

•iTinkime.

na penintį, savo pastan-

Spalių 18 dieną iškilmin
gai palaidota iš Šv. Jurgi* 
lietuvių bažnyčios parapijos 
kapinyne a. a. Veronika 
Kvederienė. 
gera katalikė,
gražią, šeimyną, 
gerbiama ir mylima 
m: este, 
tejo rūsčiais ar 
■ ials žocZ ais.

Šv. Mišias celebravo kle
bonas kun. Karalius. Prie 
šoninių altorių mišias atna
šavo parapijos vikarai kun. 
A. Alauskas ir kun. D. Mar- 
tusevičius. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. A. 
Alauskas. Laidotuvėse, da
lyvavo didelė žmonių minia 
ir į kapus lydėjo daug auto
mobilių. Grabnešiai buvo: 
J. Brozey, P. Arbušaitis, A. 
Sabaliauskas, E. Brozey, R. 
Brozey ir E. Raymond.

Velionė paliko nuliūdime 
sekančius vaikus: P. Mika
lauskienę iš Hazleton, M. 
Krizanavičienę iš Miners- 
villės, O., Arbušaitienę, Joną 
ir Jurgį ir brolį Jurgį, visus 
iš. šio miestelio.

Teilsisi ramybėje! Testi
prina gailestingasis Vieš
pats likusius našlaičius.

Spalių 18 d. 5 vai. po pie
tų parapijos bažnyčioj suri
šti moterystės mazgu Edvar
das Krauzlys su Ona Micke
vičiūte. Šliūbą suteikė kun. 
A. Alauskas. Jaunavedis 
dirba kasyklose, kur jisai y- 
ra “firę boss.” Jo žmona 
priklausd prie choro ir Vy
čių. Pamergė buvo Adelė 
Denčiūtė, pabrolis Antanas 
Denčiuš. Linkim jaunave
džiams daug laimės ir Die
vo palaiminimo.

te toliau. Atsal rmą į minė- j
tą klausimą ras te atsilankę! savo klebonui. , 
į Vyčių “Elee 
Dance,” kuris 
rio salėje, vakąfce, lapkričio
8 dietlą- Šokis ms gros po
puliarus Vyčių

Kas tik nori 
vakarą praleisti, 
atsilankyti. į

ir padėti nešti sunkią, naštą silavinimo laipsnis taip baž- 
' uytiniame giedojime, kaip ir 

Garbė Jums, rnountearmę- tautiškose dainose.
iicčiai, lai Dievas padeda ir į Per keturius šeštadienius 

toliau jums darbuotis taip choras turėjo - surengęs šo- 
gražiai, kaip kad ir dabar 
dirbate. J. B. T.

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ”

. SUSIRINKIMAI
Lapkričio 6 cr> tuoj po su

mos įvyks Apašl alystėš Mal
dos draugijos s ųsirinkimas 
bažnytinėje salėje. Per su
sirinkimą kleborlis kun. Ka- 

ralius perskaitys ir išaiškins 
narėms šio afiesicršv. Tė
vo paskirtą intenciją, į ku

 

rią nariai pef šį mėnesį pri
valo atkreiįytT^’patingą dė

 

mesį ir už/ką tyri melstis. 
Narės kviečiam 
susirinkime.

Antradienį, la ičio 8 d., 
7:30 vai. vakare įfyks Soda- 
lieeių .pamaldos 
o tuoj po pamal 
nesinis susiri 
tinėj svetainėje, 
stomi svarbūs 
privalo kiekviė įai Sodalie- 
tei rūpėti. •

įsių para- 
ife Šv. Kry-

Šv. Ro-
Kad šiais
vo para

de, ji suren-

ŠV. VARDO DR-JOS 
IŠPAŽINTIS

Ateinantį šeštadienį, lap
kričio 12 d., bus Šv. Vardo 
draugijos išpažintis 4 ir 1 
vai. vakare, o bendroji Šv. 
Komunija sekmadienį per 
7:30 vai. mišias. Tuoj po 
tų mišių įvyks Šv. Vardo dr-, 
jos susirinkimas bažnytinėje 
salėje. Nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime. Š. Var
do draugija yra tarptautinė 
katalikiška draugija, pritai
kinta išimtinai vyrams ka
talikams. Rodos, niekas nė
ra taip svarbu, gražu ar 
prakilnu, kaip matyt vyrus 
stipriai organizuotus po ka
talikiška bažnytine vėliava.

VYČIŲ ŠOKIAI
Ar norite žinoti atsakymą, 

klausiman, ką, veikti antra
dienio, rinkimų (Eleetion 
Day) dienos vakare, lapkri
čio 8 d. ? Ar norite žinoti, 
kur eiti tą vakarą, kad ma
loniai praleistumėt laiką, 
susitiktumėt savo t draugus 
ir pažįstamus, kad pasišok- 
tumėt prie žavėjančios mu-

PARENį

Viena iš didž 
pijų, draugijų 
žiau bažnyčios 
žančians draugi 
laikais pagelbės 
pijai, spalių 18 
gė didžiulę Carį Party. Jau 
išanksto, kartu 
klebonu kun. 
pradėjo skelbti, 
ną bus didelė ' 
Pririnko daugy 
gi tas patraukė 
ištikrųjų - 
nutėlė salė.
nos jau ankščiau buvo išsta
tytos tam tikram e lange, pu
blika tą patėmiįus traukte

NAUJIENA
Lapkričio 13 d. atvažiuoja 

į Alt. Carmel iš Kingstono 

garsūs Wyoming klonio ar
tistai ir Šv. Kryžiaus para
pijoje 7:30 suvaidins dviejų 
veiksmų komediją “Žentai 
iš Amerikos.” Be to, bus 
kitokių paįvairinimų. Mat, 
iš Pittstono kartu su artis
tais atvažiuoja du garsūs 
lietuviai juokdariai, kurie 
savo dainelėmis ir juokais 
žada suteikti publikai svei
kų juokų, kokių, esą, Mt. 
Garmely dar nėra buvę.

Taip pat tikimasi, kad at
vyks ir garsi Wilkes Barre 
lietuvių solistėj Mrs. Yar- 
row, kuri sekmad i e n i a i s 
Wilkes Barre dainuoja vie
ną pusvalandį lietuviškas 
daineles per radio.

Taigi mes, mountcarme- 
liečiai,' laukiame jūsų pas 
save. Ir ne tik mes, bet ti
kimės, kad ir mūsų kaimy
ninių , parapijų lietu v i a i, 
kaip tai :* iš ‘Shena n d o a Ii, 
Shemokin, Mahanoy City ir 
kitų, pasinaudodami ta pro
ga, atvyks tą dieną pas mus 
pasižiūrėti gražios komedi
jos, skaniai pasijuokti ir pa
klausyti gražių dainelių.

J. B. T.

SCRANTŲ DIECEZIJOS ŠVEN
TO VARDO DE JOS IŠKILMĖS 
Metinė konvencija ir d;delis su
sirinkimas— pamaldos Kirby Pk.

Sekmadienį, spalių 9 die
ną, Scranton diecezijos Šv. 
Vardo Dr-ja minėjo savo 
metinę šventę.

Ryt? bažnyčiose atlaikyta 
atatinkamos pamaldos.

2-rą vai. po pietų Wilkes 
Barre viešbuty Sterlin Ho- 
tel prasidėjo Draugijos kon
vencija, kurioj dalyvavo a- 
pie 125 kunigai ir apie 450 
pasaulinių delegatų. Drau
gijos pirmsėdžiu išrinktas 
Edward Brodinski iš War- 
rior Run. Viee-prezidentu 
tarp kitų išrinktas lietuvis 
Jonas Skriptūnas; įvairiose 
konvencijoje ir pastoviose

t parapijos 
J. Končių, 

kad tą die- 
pramogėlė. 
į dovanų, 
ubliką. Ir 

prisirinko pil- 
Kalangi dova-

komisijose taip ptt matosi 
lietuviškų pavardžių. 1933 
metų konvenciją nutarta lai
kyt Carbondale, J ’a.

Konvenciją atidarė Rev. 
Patrick F. Cawlev iš Mos- 
covv. Kalbas pasakė šie: 
Monsignor Kane, prof. John 
F. Moran iš Achbald; Rev. 
P. F. Oowlev iš Moscow; 
Rev. Leo J. Kroner iš Haz- 
leton; KapitA W. A. Clark; 
Rev. R. Larkin iš Williams- 
port; Rev. J. J. Gough iš 
Pittston; Nicholas Burns iš 
Miners ^Vlills; James F. 
Collier iš Scranton. Solo iš
pildė Frank O’Neill.

Konvencija priėmė porą 
rezoliucijų organizacijos ir 
kitais reikalais. '

Po konvencijos Sterling

Ji siekia priartint žmogų 
prie Dievo. Daug žmonių 
sako, kad kapas yra mūsų 
pabaiga. Kapas nėra pabai
ga. Dėl mūs jis yra tik per
ėjimas į Amžiną Gyvenimą. 
Vysk, priminė, kad Scrantų 
diecezijos Šv. Vardo Drau
gija šiuo laiku turi 30,000 
narių!

Gilaus įspūdžio padarė, kai 
tūkstantinės minios, neap
lenkiant vaikų, sudegė žva
kutes ir laikydami rankose 
meldėsi. Milžiniškas parkas 

I sužibo tūkstančiais liepsne

lių. Didžiulė minia taip pat 
galingai sugiedojo “O Salu- 
taris,” “Tantum Ergo,” 
“Holy God, We Praise Thv 
Name” ir “America.” Mu
zika buvo MacLuskio 109 
Field Artiltery Beno.

Šių metų susirinkimas bu
vo iš visų didžiausias nuo 
pat Šv. Vardo Draugijos į- 
sisteigimo. Jo surengime 
tarp kitų darbavosi šie lie
tuviai kunigai: kun. J. K. 
Miliauskas — ženklelių ko
misijos pirmininkas; kun. 
A. J. Sinkevičius — žvakių 
komisijos pirmininkas: kun. 
A. Ežerskis ėjo akolito pa
reigas (užvaduojant kun. J. 
J. šupšinską).

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Šiemet parapijos mokyklą 
lanko apie pustrečio šimto 
vaikų. Mokytojauja Šven
to Pranciškaus Seserys.

Seniau, kiek žinau iš Šv. 
Jurgio parapijos trys išėjo 
į Šv. Kazimiero vienuolyną, 
nuo pradžios parapijinės iųo> 
kyklos lik šiol jau yra 4 Se- 

r_____ _ — -— serys Pranciškietės, 1 nau-(v^buty buvo metinis ban-
traukė tą vakarą į Šv. Kry-'jokė ir 4 mokosi Šv.-Pranei- kietas dalyvaujant virš 500

VYSKUPAS ŠVČ. TRE
JYBĖS BAŽNYČIOJ

Pirmadienį, lapkričio 7 <L 
į Wilkes Barre lietuvių Švč. 
Trejybės bažnyčią atvyksta 
vyskupas su dirma v o n e. 
Dirmavonė įvyks 10 v. ryte 
Pamokos pradėtos tiems, 
kurie nori prisirengti prie 
dirmavonės. Laiko mažai, 
lankykitės f pamokas, kad 
išmoktumėt katekizmą ir ki
tus reikalingus dalykus. O '■ 
nemokėdami galit padaryt 
klebonui sarmatą.

Šimus. Jiems 
prasidėjo ylovaną
Visa publika buio labai pa
tenkinta ir jau v dokai skir
stėsi į,namus. §v. Rožan
čiaus draugija, akmenyse E. 
Medelienės, M. l.aravickie- 
nės, Š. Milerienėj' ir kitų šį 

kartą daug, matyt 
bavo parapijos r4i

Be to, vietos v| 
kas p. Šeirantas h| 
vus asmuo, dovanil 
Neatsiliko taipgi I 

ląitienė ir visas 1 
čiaus draugijos 
dovanų dalinimui

Žiūrint iš šalie)
✓ 

ma labai malonaus 
kaip Mt. Carmelid 
moka ir sugeba

Vyskupo vardu 
&w. Keletas mokinių, bai- kalbėjo diecezijos generalis 
gūsių parapijos mokyklą, i vikaras monsignoras P» A. 
jau baigė aukštesnę mokyk- Kelly; taip pat Dr. Walter 
lą ir keliolika eina. Perei- Loftus iš Carbondale ir kiti, 
tą pavasarį išlaikė kvotimus Paskutinė šventės dalis— 
į aukštesnę, kat mok. 12 mo-' susirinkimas ir pamaldos į- 
kinių. Dalis jų eina kat. vyko Pirby Parke. Čia su- 

aukšt. mokyklą, kiti į viešas 
arba speciales biznio mokyk
las. Visi baigusieji Šv. Jur
gio parapijos mokyklą, ku
rie lanko katalikišką aukš
tesnę mokyklą, ar Šv. Juo
zapo Tėvų .Jėzuitų aukšt. 
mok. arba viešą aukšt. mo
kyklą, ar biznio mokyklas, 
gauna gerus mokymosi pa
žymėjimus.

(, pasidar- 
ikalams.
argoninin- 
ivo atkty- 
| dalinime, 

ir p. Ake- 
Iv Rožan-
ftpaskirtas 
įtakas.
I įgauna-
I įspūdžio, 
katalikai 
■ais sun-1 darbštumui vargonininko A

sirinko per 30,000 katalikų 
senų, jaunų, vyrų ir moterį) 
iš visi) apylinkės miestų ir 
miestelių.

Įžangines kalbas pasakė 
Rev. John J. Gough iš Pitt- 
ston ir Monsig. D. J. Kane, 
V. F. Taip pat kalbėjo Rev. 
John J. Vaughn, kuris pa
vadavo susirgusį Very Rev. 
M. J. O’Oonhor, S. T. D., J. 
C. D., Scrantų diecez i j o s 
kanclerį. Principalę kalbą 
pasakė pats vyskupas Tho- 
mas C. O’Reilly ir suteikė 

. palaiminimą. Savo pamoks-

NUGA-TONE TIKRAS
TONIKAS

Daugelis žmonių reikalauja 
tt mažiau, kiti di

žmogrns susilankla vidnramžians.
kiq organų veikimas susil pnėja.
reikia stimnlinoti. Štai ko Nl
TONE taip pinčiai vartoja uuul T
tanflai pastebėjo kaip jie paaldūT
visų atžvilgių tvirtesniais.

Yra tik vienas kelias Jt
' kiek gero Jisai gali pada
I yra rairipirkite mėnesini t reti tm
Jūsų nalstinyčioje. Kaiiuio |A tiK
nas D<>lerls, ir jeigu po vartoj
NT(?A-TONE per (1vl<W»iml ji dieni

[ ne busi te patenkintas. Jūsų pinigai
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8UBSCRIPTION RATES:
Domeatlc yearlj............................... .$4.00
Vorelgn yearly. ............$5.06
Domestic once per week yearly. .$2.00
Forelgn oncę per week yearly... .$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2.50

DARBININKAS
866 WEST BR0ĄDWĄY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620
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Bntered m Mcond-daai matter Bept 12,1215 ui the post etflce at Boston, Masa 

under the Act of Mareh 8,1870

Acceptance for malling at special rate of postage provlded for In Section 1108 
Act of October- 8,1217, anthorised on Jnly 12,12Į8

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama ................
Užsieny metams........................... ...$5.00
Vieną kart savaitėje metams....$2.00

POLITINIS SŪKURYS
Klausimus siųskite — 

JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

Šo. Boston, Mass. r

Prezidento rinkimai jau 
netoli. Lapkričio 8 diena 
nulems katram teks valdyti 
plačią ir turtingą Amerikos 
valstybę- Abiejų pusių kan
didatai deda didžiausių pas
tangų savo partijai laimėti. 
Esamasis prezidentas Hoo- 
veris jau nebetoks, kaip 
1928 m. Tuomet jis buvo 
garbinamas kaip didžiaųsisj noravo. 
administratyvįnių gabumų 
čampionas, Belgijos išgelbė
tojas, genijus, bemaž dievu
kas. Toks gabus jo oponen
tas kaip Smįth’as, nors gavo 
18,000,000 balsij, buvo smar
kiai supliektas. Respubliko
nai triumfavo. Hoover’is iš- 
kilo į padanges. Dabar... _ 
. Po keturių metų triukš
mingo ir nesėkmingo admi
nistravimo, Hooveris vėl 
stoja į kampanijos kovą, bet 
jau nebe tas žmogus. Paže
mintas, diskredituotas, kaip 
aras su .numuštais sparnais, 

! J j^-iau-tik-ginagi-. *- Pasižadė- 
jimų duoda mažai. Stebuk
lų negalįs daryti... Pirmes- 
nieji jo'pasižadėjimai, kad 
jam laimėjus, kiekvienas 
darbininkas turės puode viš
tą ,tvarte automobilių ir ant 
kojų šįlkines kojines, — nu
ėjo niekais. Jam pačiam 
skaudu, kai kas tuos paža
dėjimus jam primena. Apie 
vištą puode nėra ką ir be
kalbėti, gerai, kad žmogus 
turi duonos plutelę... Prie 
tokių ekonominių sąlygų 
kaip dabar, esamai adminis
tracijai nėra kuo pasigirti. 
Bet ■■— respublikonai kovo
ja ir tai labai sumaniai, yi- 
są bėdą suverčia ant pasau
linio krizįo. Ką, girdi, pa
darysi, kad netekome rinkos

• užsieny, bet pamiršta pri- 
> durti, kad tos rinkos nusto

jo dėl aukšto tarifo (mui
to), kuriuo apkrovė užsienio 
prekes (tavorus), ^užsi
mena taip pąt respublikonai 
nė apie tai, kad Hooverio 
administracija nėldek nesis
tengė palengvinti bedarbių 
likimą. Jei priešini n k a i 
jiems tai prikiša, tai jie sa
ko, kad tai melas; kad admi
nistraciją darė ką tik gale-Į 

jo, bet, girdi, viens preziden-1

tas negalėjęs to padaryti, ko 
visas pasaulis nepajėgia. 1 
čia vėl respublikonai pamir
šta tą faktą, kad yra buvę ‘ 
kongrese rūpestingų žmonių, , 
kaip senatorius Wagneris, , 
kurie norėjo pravesti daug 
naudingi} sumanymų nedar
bui sumažinti, bet adminis- • 
tracija tuos pasiūlymus ig- 

Tuos dalykus pla- 
tesnioji visuomenė gal jau 
pradeda pamiršti, bet, yra 
žmonių, kurie nepamiršo ir 
iškiša respublikonų klaidas 
vieną po kitai. Bet respub* 
likonai ginasi, kiek įmany
dami ir kaipo svarbiausią 
savo argumentą jie nurodo 
faktą ,ka.d būtų labai neiš
mintinga \tokios baisios de
presijos metu rinkti į prezi
dentus naują žmogų, neapsi- 
pažinuąį su yisais painiais 
dienos klausimais. Geriau
sia, girdi, būtų palikti tą pa- 
tį prezidentą, jau apsipratu- 
šį' su krizio eiga ir darantį 
rimtų pastangų iš to krizio 
išeiti.

Tas “.naujas žmogų s,” 
gręsiąs paimti busimąją pre
zidentystę — tai Roosevel- 
t’as, demokratas.^ Gabus ad
vokatas, iškalbus, daug ža
dąs, jis patraukia minią gal 
ne tiek savo! iškalba ir pasi
žadėjimais, kiek tuo faktu, 
kad respublikonų partija vi
siškai neteko vardo dėl ne
sugebėjimo tvarkyti šalies 
finansus, nes pridirbo defi
cito iki $2,000,000,000, ir ne
žiūrint tokio nežmoniško pi
nigų aikvojimo nė kiek ne- 
pagerino darbininkų būklės. 
“Užteks jąu Hooverio,” — 
toks šūkis girdisi visur, ir 
jis galingesnis už Roosevel- 
t’o iškalbą.

Bet, jei Rooševelt’as lai
mės, ar darbininkams bus 
geriau? Daug ką geriau 
vargu bus, nes krizis ištiesų 
yra pasaulinis ir nuslinks ne 
taip greit. Bet tikimasi, kad 
naujas prezidentas geriau 
rūpinsis darbininkų klausi
mu ir rimčiau stengsis jų 
būklę pagerinti. Mat, nau
ja šluota Vis geriau: šluoja.

K.
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AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

t LIETUVOS ALBUMUS 
«6 didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos kaina bųyo $L00. Dabar gausi tik už 

| $I.Q0.
Reikalauk S '

Į 4 * n 4 b b i v m 11 * *
I 8M Vest Brvadway Soatk Bos^ou, M®*
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kespė# laukos,?
^rįąįlaikant šių taisyklų, 

Jįęlųvįų kalbą Amerikoje pe 
tįk kąd nenyksta bet prie
igai. — augĄ, vystosi ir 
ketiną labai plačiai įsišafcp- 
ti. Sakyčiau, už sekančių 
keturių-dešįųičįų metų A- 
merįkoje lietuvių kalbą var
tos ir mokės nemažiau, kai 
du milijonai žmonių.

Ir kokis čia mūsų kalbai 
pavojus! Sakoma, būk šian
dien, ypĮač jaunimas^ yra vi
siškai suamerikonėjęs. Gal 
būti. Bet gi nepamirškime, 
jog anais laikais ne vien jau
nimas, bet <r patys seniai 
būdavo be galo supaliokęję. 
Patys įžymiausi vadai nie
kam negirdint paliokų kalbą 
vartodavę. Lietuvių bažny
čiose paliokų kalba melsda
vosi. Susirinkimuose palio- 
kiškai kalbėdavę. Draugi
joms įstatus svetimų kalboje 
rašydavę. Tvėrė lietuviškas 
parapijas, organizavo lietu
viškas kuopas, rodos, 
kad savo kalbą ir tautybę 
aukščiau ant juoko šakos iš
keltų. O bet gi lietuvių 

kalba nežlugo.
Dėlko gi jinai turėtų jau 

mirti dabar ?
Anais laikais lietuvių kal

ba turėjo užuvėją vos vieną, 
— bergždžią tautystę. Va
dinasi, už tautiškumą jokio 
atlyginimo nebuvo. Jei mo
kėjai ir lietuviškai kalbėjai, 
darei tąip vien kaipo lietuvis 
tėvynainis. Už tai gi be pa
čių lietuvių, niekas daugiau 
mūsų kalba neįdomavo.

v» _ _ ? v•

Naųjąi įfįęįgtųjį Ąmęyįkos 
Lietuvių katalikų Studentų 
Organizacija savo idėjų 
skleidimui nutarė leisti žur
nalą.

Tačiau dar nežinomas jo 
vardas. Užtat centro valdy
bą savo posėdyj spalių 26 d. 
nutarė skelbti laikraščio

Pirmiausia, žinant daugu
mos nuomonę, geriausia bus 
galima parinkti laikraščiui 
vardą, antra, kontestas duos 
progos patiems organizaci
jos nariams išrinkti savo 
laikraščiui vardą.

Konteste gali dalyvauti 
visi lietuviai katalikai.

Už geriausiai parinktą 
vardą skiriama 5 dol. premi
ja.. «

Kontestas prasideda nuo 
paskelbimo dienos ir baigia 
si š. m. lapkričio 30 d-.

Pasiūlymus siųsti:

Kun. K. Urbonavičius, 50 Wes 
6th St., So. Boston, Mass.

Tad moksleiviai visi daly
vauki! konteste.

Bendras reikalas — bend
ras darbas.

Žurnalo Redakcija.

kan- 

. mažesniems -— mažes
nės.

■

ZKĮ. Girdėjau, kad Visą Šven 

tąją dienoje, vakare, laikę gedu
lingąją mišparų, sielos ateina į 
savo bažnyčią ir prašo maldą. Ar 
tiesa?

Ats. Kad vėlės • skaistyk
loje kentančios prašo maldų, 
tai tiesa. Bažnyčia taiko 
Jobo (19, 21) žodžius jų 
maldavimui “Pasigailėkite 
manęs, pasigailėkite manęs 
bent jūs, mano prieteliai, 
nes Viešpaties ranka ištiko 
mane.” Bet kad laike ge
dulu mišparų vėlės eitų pas 
savuosius asmeniai prašyti 
pagelbos, iš kur mes galime 
žinoti ? Greičiausiai tai yra 
žmonelių prasimanymai. Ti
kintiesiems užtenka Bažny
čios paraginimų ir jie gelbs
ti skaistykloje esančias vė

loje kanfios. Didesniems les malda, išmalda, pasnin-

žinojimo 
bia. žmonėm; 
darytų atga 
30).

Kl. Ar gali mergelė, praradu
si nekaltybę, eiti šliubuotis apsi
rėdžiusi baltais rūbais su velionu?

Ats. Bažnyčia nedraudžia 
skaistybę praradusiai mer
gelei rėdytis baltais rūbais. 
Baltas rūbas, yra ženklas ne 
vien skaistumo, bet ir nekal
tumo. Negalima reikalauti, 
kad žmogus viešai išpažintų 
savo blogą gyvenimą. Atgai
los Sakramentas grą žiną 
žmogui nekaltumo rūbelį. 
Šis Dievo malonės rūbas pa
dabina nemirtingąją sielą. 
Gražiausias vestuvių rūbas 
yra geri darbai, kurie plau
kia iš Dievo meilės šaltinio.

Kl. Kokios 
kančios ir ar 
nodai?

Kl. Kaip aš galiu žinoti ar aš 
esu Dievo malonėje ar ne, tai yra, 
ar numirus eičiau j dangų ar į 
pragarą? *

Ats. Tikriausiai žmogus 
negali žinoti ar jis yra Die
vo malonėje, bet iš dalies jis 
žino, jog, stengdamasis kuo 
geriausiai užlaikyti Dievo į- 
sakymus, ir naudodamasis 
Dievo malonėmis, gyvena su 
Dievu prietelystėje. Žino
ma, žmdgus jaučia prasikal
tęs prieš Dievą, bet taipgi ži
no, jog, kada jis tikrai gai
lėjosi už savo nuodėmes ir 
jas išpažino, Dievas jam do
vanojo. Juk Tamsta žinai 
ko Dievas iš Tamstos reika
lauja^ kad įeitum į dangaus 
karalystę. Jei tuos Dievo 
reikalavimus pildai, vadina
si, esi Dievo malonėje.

dal^ar. skel-1 kaltininkams didesnės 
kad visi visur čios.
^”z(Apd. 17,

l skaityki® je 
kenčia tenai vie*

/žmogaus protas 
nei liežuvis ap- 

os yra skaistyk-

Ats. Nei į 
gali apimti, 
sakyti, koki 
loję kančios i Ten vėlės ken
čia beveik p^ragaro sopulius 
tik tuo -s 
ro kančios yr 
skaistykloje, la 
mas' Akvinie 
kad “ 
bausmė pe 
džiausią šio{ pasaulio baus
mę.”

Skaisty 
na ugnis, 
TroŠkim 
Kaip nevi|nedos nuodėmės, 

 

taip ir ne^enodos skaistyk- 

v

v

kad praga- 
amžinos, gi 
inos. Š. To- 

sak o 
j skaistyklos 

i ja pačią di-
■ ■

je vėles kanki- 
žines kirminas ir 
regėti Dievą.

■ •'■■ ■ rf-

■ę.

kais, gerais darbais, o ypa
tingai mišių auka.

-tĄTai buv 
binėje lig

Artime
mus sei 
dairiaus, 
nū pas save

Visai iš 
matau prie 
durų prisegti pastaba: 
“Įeiti uždra

Šis įsakyr ras ir mane lyg 
tyčia giliaus u įdomumu 
pervėrė. T asgi ten tokio 
būtų ? Susi! lajoju slaugę ir 
klausiu, ar nebūtų galima 
kaip nors i iinėtąjį paliepi
mą atsaukt;

Be jokių

tčseniai valstv-

s ir pažįsta 
aplankęs, 

durys, ir kefi- 
mukti.
tyčių, žiūriu ir 
ūlo kambario

ista.”

rf
tolimesnių išva

džiojimų slaugė pati duris 
atsargiai praveria ir mane 
mirštančioj 
bariu įleidžia.

Vaizdas ir skaučdus ir Ia-
i-1* i1 r ’

bai įdomus.
Matau, lad motina, apie i 

z - - 5 i keturių-deš rpčių metų am-
atgailos nebenorime daryti. žiaug 11$ įr kai ----------
t «w 1 « «« « »■» z-i r # ' *

juodi plaukai veik ištisą 
pagalvį pridengia. Sopulių

Kl. Sakoma, kad Bažnyčios tie
sos nesimaino, o kodėl sumažintos 
atgailos?

Ate. Bažnyčia visuomet 
gailestinga motina. Kas dau
giau gali, iš to daugiau rei
kalauja. -■ Mes Jos jauni ir 
trumparegiai vaikeliai taip 
ištyžome, kad palengvintos

Daugeliui viena valanda į 
septynias dienas pašvęsta 
Dievo garbei išrodo per
daug. Nekantraudami lau
kia, kad sekmadieny mišios 
kuo greičiausiai pasibaigtų. 
Pamokslų visai kiti nenori 
klausyti. Šių laikų išlepę 
žmonės senovės sunkiosios 
atgailos visai nenorėtų pil
dyti. Tad Motinėlė Bažny
čia, suprasdama žmonių 
dvasią, sušve 1 n i n o, s u- 
mažino atgailą, bet j o- 
kiu būdu nepaliuosavo. Ir 
kas daugiau kaltas, kas dau
giau gali, iš to daugiau rei
kalauja. “Jei nedarysite 
atgailos, visi taip pat pra
žūsite” (Luk. 13, 3). “die

vas, paniekindamas tuos ne-

> pacijento kam-

ipčių metų am-
l varnos

dien lietuvių kalbą vartoja 
ne vien lietuviai, vartoja ją 
ir svetimi. Vartoja ją ne iš 
meilės jai, o vien tik iš mei
lės to, ką ųž juos mokėjimą 
įgauna. Kitaip ėmus, jei 
apsimoka svetimtaučiui mū
sų kalbą pažinti, tai kurkas 
daugiau apsimokės mums 
jos neužmiršti. Žo d ž i u, 
šiandien lietuviui savo kal
bos užsiginti mažiausio rei- 

i kalo nei iš toli nesimato; gi 
• tuo tarpu jos nemokant, vi- 
i sa galybė nuostolių akyse 
: riogso. Gi šioje materijąliz- 

mo gadynėje mažai kas su. 
nuostoliais šposąuti ųž lai
mę laiko.

O gal geriausiai bus įžan
giniu pavyzdžiui ir dar kar
tą pirštu pamoti. Tai yra, 
jei gydytojas laiko laime 
pacijentui gyvybę vienai 
dienelei - prailginti, tai tuo* 
labiau įtempkim jėgas mes 
savo kalbai jos amžių prail
ginti, gerai žinodami, kad 
net ir aršiausiai pakrypus, 
tai tačiau mūsų kalba keti
na gyvuoti ne vieną dieną, o 
tik dar ilgus, ilgus metus. Ši 
gentkartė, mirs ir bus palai
dota. Paties kiečiausio gra
nito kryžiai ant jos kapo sa
manomis apžels ir galutinai 
į smiltis sutrupės ir spardys 
padūkę jas vėjai į tolimiau
sius i Amerikos kontinento 
užkampius, gi tuo tarpu mū
sų kalba, kuriai ji karstą 
ruošia, pačią skaisčiausią sa
vo amžiaus gegnių mėnesio 
gėlėlę prie 
sį, ne apie 
skaistesnę

yrą, kad lietuvių kalba šioje 
šalyje daug kuo anos ligonės 
kančiai panaši. Ne vienam 
mintis galvoje kukso, kad 
viĮties jau nėra, ir, kad te
gul geriau ligonė pailsėjus 
miršta, kadangi ilgiau gy
venti jau vis vien vilties ne
beliko.

Kad lietuvių kalbos die
nos Amerikoje yra suskai
tytos, berods, apie tai ilgai 
varžytis nei nereikėtų. Tai 
vienok, tegul apie tai ir taip 
galvoja svetimi; betgi mums 
kur kas geriau pritinka jos 
slauge būti, o ne paprastu 
graboriumi patapti ir kars
to duris iki pati sukvnių at
lapoti. /

Gal būt kalba pranyks. 
Bet gi pasakyk, sveikas, ka
da? 'Gal atsakysi, nežinau. 
Gerai. Tai gal žinai kitų to
kį, kurs tamstą, pavaduotų? 
Irgi ne. Tai apie ką gi taip 
garsiai šūkauji? Klausyk, 
jau keturios-dešimtys metų 
kai ši pati pasaka po plačią
ją Ameriką blaškosi, vienok 
jinai šiandien daugiau pa
naši paprastam plepalui, 
negu net ir rimtai pasakai.

Ten, kur pirmiau gyveno 
lietuvis vienaa-kitks, šian

dien atrasi šimtus, o net ir 
Ten, kur pir

miau išgindavai lietuvių 
kalbą vartojant vieną-kitą, 
šiandien išgirsi tūkstančius. 
Dabar vien Bostone dau
giau rasi liętuvįškai kąlban- 
čių, kaip kitados visoje A- 
mą je, o kur 2few Y or
kas, tonas, T»itt 
ghas, Balthnore, €1 
das, Chicaga ir kitos si

'sekusiose kąip lino rankose 
laiko prisiglaudusį prie ša
lies tik ką užgimusį kūdikį.

Žiūrim vienas į kitą ir 
kaip naktis tylim. Jai kalbą 
atėmė sopuliai, gi man įdo
mumas."

Už valandėlės įeiąa ir pat
sai vyriausia ligoninės gydy
tojas. Apžiūrėjęs pacijen- 
tę, nužemintu balsu kukžda 
man: reikės, sako, būtinai ir 
da vieną kart ją po peiliu 
versti, nors gerai žinau iš to 
nieko gero nebus. Mirtis, 
jos dalis; o viltis jau negrįš.

Jei taip, tai kam veĮtui 
nekaltą mamytėlę gnaibin- 
ti?. Ar nebūtų geriau pa
likti pą ramybėje pailsėti, ir 
tik paskui ją amžinastin iš- 
lydėti?

Taigi, kad ne! Mūsų pa
šaukimo nusistatymas prie 
to nepriįeidžįa. Geras advo
katas kalinį iki pat bausmės 
galo palydi. Geras kunigas 
su penitentu kartu 'miršta. 
Geras gydytojas didžiausia 
ląime laiko, jei ligoniui am
želį vįępai valandėliai pra
tęsia. Nemažiau penkių-šim-

- y __ -t , • . . ■ *4 - r '

it koki mokslo enciklopedi
ja, koaiškįįųi

, ...4____
skaudančią praeitį apBako. tų ligonių per savo peilį per-

ai žiūrinčiam, 
lig o n ė s

Didelės ir jnelsvos akys kur 
ten po kaįtos lentyna pa- 

stųmos, kąi gęstanti grab
nyčia, tik retkarčiais sumir
ksi. Veidą’ supuolę, kaip bal 
ta drovė, .kuriuose moters 
meilės ar motinos šypsenos 
jau nuo seniai nesimatė. Lū> 
pos, it dvi ledo lytys audroB 
suverstos, niekad daiĮtrim. 
praari nebegali. Dgpka U 
smaila* no-s, daugiau panaši 
šventoriaūs paminklui, negu 

įkvėpuojančio asmens apara- sip

leidau! Apskritai, jei vi
siems jiems gyvybę vienai 
dienai ištempiau, —savo pa
reigose nesnaudžiau. Tik 
pagalvok, tamstele, ką reiš
kia žmonijai penki Šimtai 
dienų gyvenime!

palikau gydytoją, ligonę 
mokau, ir po Šiai dienai au
syse skamba. Ir skambės 
ir ligoninę, bettai,' ką ten iš-] 
iki amžiaiis mazgui. >-

Nors tai ir nemalonu pri
minti, bet ką darysi, jei-

I

VOS.

krūtipės prisegu- 
ųiirtį, o tik apie 

ateitį rimtai gal- 
Morku#.
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ami' atsilankyti.

Žynys

Viso išlaidų .... $142.58
Likęs Balansas .. 137.42 
Blaiv. Centro iždininkė

Ona Sidabriene

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi "Darbininke," tik
rai vert| skaitytojų paramos.

VI«T garsinkite? *• Darbininke"

BAL
Spalių
eezijos 
skyriai suėjo Švč. Marijos
Semiųąriji

WORCSSTKR, )IĄ8&
/

LDS. 7 kuopos sunrinknnM J- 
vyks lapkričio 6 d., 6 v. vakare, 
^nžnytinčjs 
idenee St 1 
Lite, nes tu
tą svarbių klauaųi 
proga užsimokMi duokite.

VaMyba

90
orgamzMiįoę

(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, referatas, skaity
tas Federacijos 22-ram Kongrese, įvykusiame 1932 m., 
rugsėjo 23 d., Pittsburgh, Fa.)

LDS. Kuopu Sutrinkimai

SKLEI. ’ITE ŠVIESĄ 
Perskaitę “K bilduką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 

kitus su “Darbininku” ir 
S. ir 'eite mūsų de-

-*■ /•

nias įvyks sekmadienį, įapkr. 6» 
tuojaus po sumos, |v.
par. svetainėj, 1123
Kviečiame narius ir nares ^tęiti Įį 
kurią užvilktos 'klie užsimoki- 
Ii. Taipgi atsivt * nors po vhk 
n« naują narį p opos prira 
Syti. Valdyba

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

VPĄCESTER, MASS.
pDS. ĮOS kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr. 6, Aušros Vartą pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos. 
Visi narįąį prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

MiJ.PMORK.MD.
Lapkričio 6 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 80 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia’ ’*yb*

uinunnuo. Alui. w.

J. Bakanas. Centro iždi-

< - i \ - •

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar- 
Wo” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną

Gera bedarbiams užsidirbt
ti- keletą ąr ^Mohką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
i&ririįrhtj nnnla.tini jr gerai au- 
m oim m a. darba.'

1/ *nr, fa.
LDS. 40 ku susirinkimas į- 

vyks lapkr. 6 u. tuoj po sumos, 
iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit vhd ndriai atsilankyti 
ir mėnesines mokės žsimokitt

SaagaiM

k D1TROIT, 4. ,

LDS. 72 kp. susirin*. įvyk, 
sekmadienį, lapkr. 8 tuo j pa 
parneš, kr Jurgio p^apijoe mo- 
kykloje. Visi kuopos nariai yrt 
kviečiami atsilankyti į iį sodria

:~li' H#*

IMORE, Md. — 
d.,, visos Arkidie- 

ardo Draugijos

NASHUA, M. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks lapkr. 6, tuoj po pas-

•teiti, ftea 
manymi;. 
draugus

-

iv. JONO EV BL. PAAALPnrtlI 
. PB4O8 VALDTM

Pirmlnloku — M. žiote
38 Mt Ha D6fT

•Į 
Vice-Pirmfalntat> - J,

24 Thomaa Park. So. Boaton, Mmb, 
Prot. Raitininkas — J. GUnedds

5 Tbonuia park. Sa Boston, Maaa. 
Fln. Raitininkas — M. Seiki!

^6 E. Nintb S t.. So. Boston, Maaa. 
’nkas — A. J audžiGnaa
.K Broa< So. Boston, Wk 

— J
. V*. ield Su < on. Mat, 

Draugija laiko suslrlnkimua kas treOą 
nedildienj kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po pietq. Parapijos salėj. 492 E. 7tto 
St.. So. Bveton. Mass.

ir šyen-
ristaus Ka
viso, vienų. literatūros papuošalas. Nu-

i V j y nugp. ou auna
VIENIJIMO ŠEIMINĖ Į Kolegijai . . ..

•• - r .

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ SUSI-jRugp. 30 auka Švč. Marijos 
..............10.00

Rūgs. 3 Kun P. Juškai- 
čiui, blaivybės Skyriaus re
daktoriui t.........................50.00

ATSKAITA

Pajamos 1931 m.

Rugp. 30 d. Rinkliava lai
ke seimo Švč. Marijos Ko- 

.. . .$10.00legijai ..'..
Spalių 1 d. 1 kp. Water-

3.50
Lapkr. 15 9 kp- Lavren- 

ce, Mass.......................... 2.75
Lapkr. 28 24 kp. Athol,

Mass................................. 6.00
Rugp. 23 N. A. apskričio 

centro buvusio išvažiavimo 
pajamos.............................. 99.20

Gruodžio 2 parduota kon
stitucija ...................................15
Balandžio'3 49 kp. Boston, 
Mass....................................... 11.15
Birž. 1 Aušros Varių para

pijos, Chicago, UI. 2.50
Rugp. 28 1 kp. Waterbu- 

ry, Conn............................ 3.75
Rūgs. 6 7 kp. Cambridge, 

Mass.......................... .. .. 3.00
Rūgs. 6 24 kp. Athol,

Mass.................................... 6.25
Balansas nuo rugp. 30 d., 

1931 m. seimo .... $124.75

būry, Conn. .. .

Viso pajamų $280.00
Išlaidos:

Rugp. 23 N. A. apskričio 
išBąi- 

. . . $82.58

žymiai sumažėjęs, tačiau ka
dangi Centro valdyba dau
gumoje vrarcestėrieciai, tai 
gaĮ ir Centro naudai ką nors 
galės surengti.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką Centro pirmininkui ir 
šeimininkėms už surengimą 
[delegatams, vakarienės.

Lapūgų Karaliene. 
Labai susirūpinęs

Vyras sayo žmonai: —Di
džiausia nelaimei

Žmona: — Na, kas gi at
sitiko?

Vyras: — Girdėjai, jog 
klebonas ^surašys visą jauni
mą į Blaivininkų Draugiją. 
Ir kas tuomet skiepus ištuš- 
tip, juk mes jau senstame.

progos bažn fčios darbinin
kams linksn 
sismagįnti.

- 1 b BALIUS

Spalių 30 |d. įvyko kaukių

balius, kun. Mendelio rūpės-
čiu surengtai k Visokių dai-
lių ir juokini gų kostiumij bu
vo matyt; bd ko duotos dova-

nos. Juokiu reiausiąs atiteko
J. Lapinskd L dailiausias gi
p. Malinausl kaitei. Buvo vi-
šoklų žaismų1 juokų darj’mo

— apskritai^j vakaras davė

vyrų-narių susirinko per 
15,000, gi žiūrovų, daugiau 
negu tiek. Laikraščiai pra
neša, jog iš viso buvę arti 
35,000 asmenų, dalyvavusių 
šiose pamaldose. Dalyvavo 
ir šv. Alfonso lietuvių para
pijos vyrai.

Kalbėjo garsusis pamoks
lininkas kųn. Ignacas Smith 
iš Washingtono; Arkivysku
pas Cųrley laimino dukart 
Švč. Sakramentu.

AJETUVOB DUKTERŲ MUTOS 
|O(1LOIU MOTHiG«|¥< 

*inninlnkS — Eva Marksienfi,
«5 Ę. 8th SU, So. Boaton, Mase. 

Vk»-pirminiiik6— Ono Slanrleaf,
44B E. 7tb SU So. Ęoston, Ma«. 
TeL So. Boston &422-R

Frot Rašt — Brone Ciunienž,
29 Gould SU West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1884-1V 

Ha. Ba*t — Marjoną MarkoolutS
33 Navarre SU Rosliudale, Mass. 

Tel. Parkway 055° W 
UHinink — Sta UirtS

106 W • • u S Astcą, u 
Tvarkdart — Ona MlagirdienS 

1512 Columbte R<L. So. Boston, Msm 
Kasos Globėja — E. JanuėonfenS 

Columbia Rd., 8a Boston. Mass 
Draugija savo šnairi nkimus laiko kas 

antra utarninkg kiekvieno menesio, 
T.*80 vnl vakare, pobatoytlnij sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kropkite* 
MM vrotokolų r*MJnin$$.

P o šeiminis .sasirinkimas

Blaivininkų 25 kuopos įdo 
mus susirinkimas įvyko, spa
lių U d., kuriame prisirašė 
keletas naujų narių. Sei
mo delegatai išdavė rapor
tus įš buvusio seimo-

Nųrįai patepei ypątįų- 
gai tuomi, kad šis seimas at
leido nuo mokesčių tuos na
rius, klirįe negali užsįmokė- 
ti. tikimasi, kąd įįį kito 

seimo kuopa trigubai padi
dės.

Kalbėta apie surengimą 
Blaivybės sąvąitės — pagal 
seimo pageidavimą. Nutar
ta rengtis prie didelių dis
kusijų prieš ir už blaivybę. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja, kurios pirmininku yra

— .------ «
SODA T JI ĮČIŲ VAKA

IS, EENĖ
Šį sekmad ienį, lapkričio 6 

e prasidės So- 
uj vakarienė. 

Bus galima fvalgyti ir vėliau 

 

pašokti už į 50c. Visi para- 

pi jonai ir 
reje kvi

i

DID 
B

Katalikiška Spauda ir 
Musų Veikimas

A. L. R. K. Federacijos Kongresai įvyksta 
kas met. Kasmet beveik tie patys klausimai y- 
ra keliami ir svarstomi. Vieni jų yra vykdomi, 
kiti ne. Dėl to dažnai visuomenėj kyla balsų, 
kad ai* beverta rūpintis Federacija, šaukti kon
gresai, kad nieko naujo nebesugalvojama, kad 
vis beveik tie patys dalykai išnaujo svarstomi. 
Bet man rodos, kad tai yra menkas pagrindas 
teisinti nėjiiną į Federacijos darbą. Kiekvie- 
nąs katalikas gerai žino, kad bažnyčioje vis ta 
pati Evangelija skaitoma, ir vis tomis pačiomis 
prieiiK'nėmis per ištisus amžius ji aiškinama, 

bet vis dėlto klausomės, ją giname ir vis joj su
randam tai, kas mus palaiko krikščioniškoj do
roj ir duoda akstino dirbti, pasišvęsti Dievo 
garbei ir artimui. Mūsų Federacija yra dalelė 
tos organizacijos, kuri siekia įtraukti kas kart 
didesnius Amerikos lietuvių pasauliečių pul
kus amžinos, neklaidingos, žmonijai išganingos 
Evangelijos apaštalavimo darbui. Taigi Fede- 
rąęija negali savo kongresuose nepakartoti to, 
kas šventa, amžina, kas visiems ir visuomet 
primintina, prie ko patys Šventieji Tėvai atve
jų atvejais ragina, ragina prie vadinamos Ka
talikiškosios Akcijos. ^Nesakyčiau, kad Fede
racijos darbui nieko naujo negalima sugalvoti 
ir panaudoti. Galima ir reikia, bile tai nesi- 

nuostatams. Į kongresus
i ir susirenkam, kad savo visus sumanymus 

suderinti, viens kitą paraginti, įsigyti daugiau 
tyvų ir energijos dirbti tą darbą, kuris 
visas tautas < visą žmoniją veda prie ga-Į 

o tikslo — išganymo.
Iš tokią įvądą padariau savo paskaiton

yra pats svarhiawM<is ir galingiausias įran
kis ir Ktalikiškai Akcijai vykinti ir mūsų tau-

Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu* 
Jamaa literatūros, mokslo,

še

Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai- 
ra $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais'" 50 centu.' ■ « ' **

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ių naudingą eilių knygą.

Jono Kjnito Eilės yra mū-pusmečiui $2^50.
* Adr.: -židinys," Ksunas. Laisve. AJ raUaus

1 lybei šiame krašte palaikyti. Bet ir apie spau
dą kalbėti, reiškia, tą patį kartoti, kas jau daug 
kartų pasakyta ir parašyta. Ir šiame, klausi
me kalbėdamas “Amerikos neatrasiu.” Bet 
kalbėti reikia. Kiekvienas idėjos darbas yra 
sunkus. Jį nuolat reikia klibinti, nuolat dirb
ti ir apie jį kalbėti. Ne kitaip reikia elgtis ir 
su spauda, nors jos neįvertinantiems tas ir iki 
gyvam kaului įgrįstų. Jei nei kiek ligšiol apie 
savo spaudą nebūtum kalbėję, aišku, jos būtum 
neturėję. O kaip be spaudos mūsų visuomeni
nis gyvenimas būsų. atrodęs, nesunku yra įsi
vaizduoti. Aš drįstu tvirtinti, kad pieš perma- 
žai dėl savo nepaprasto, kuklumo (nes nieko 
naujo nerandame pasakyti) kalbame apie spau
dos svarbą, reikalingumą ir jos platinimą, dėl 
to ant mūsų užplūdo bedieviškoji spauda, kuri, 
kiek tik galėdama, kaišioja baslius į visą mūsų 
veikimą, kad jį mažinti ir visai sustabdyti. Jei 
nebūtumėm bijoję, kad ir tą patį pakartoti ten, 
kur tik turime progą, mūsų katalikiškoji spau
da šiandien būtų galinga ir nereikėtų skųstis

t dėl visokiij veikimo nepasisekimų, dėl liberaliz- jiej^ 
mo ir socializmo dvasios įsigalėjimo mūsų tąų- 
tiečių tarpe.

Spaudos klausimas buvo aktualus bevelk 
nuo jos atsiradimo, būtent nuo 15 šimtmečio. 0 
kada spauda išgavo laisvę (19 šimtmetyje), ka
da spauda pradėjo daryti milžinišką pąžangą 
pirmyn, tobulėjo if platinosi, tada ir toks Na
poleonas pripažino, kad ji, spauda, yra penkto
ji pasaulio galybė. Su laiku jau ir patys Pub
licistai, laikraštininkai pradėjo didžiuotis au
gančia spaudos įtaka į visas gyvenimo 
Štai publicistas Kury pasakė: “Pirmiau 
nes sakydavo, kad pinigai valdo pasaulį, 
dien nebeužtenku taip pasakyti; reikia pridėti, 
kad ir laikraščiai valdo pasaulį.

Spauda yra civilizuotojo pasaulio galybė. 
Prieš ją nusilenkia kiekvienas. Spaudos 
tualumas dar padidėjo po to, kai 18 ir 19 
mečiuose išsidirbo joje ir blogi; pusių, 

spau- pradėjo skleisti melus, šmeižtus, platinti 
ivybę ir visokį ištvirkimą, kada ji p 
kovai su Bažničb................—

oritetą, kada spauda pradėjo grupuotis į 
išką, liberališką, “bepartyvišką” ir kata* 

tą. Tada ir prasidėjo agitacija už spaudos 
; uimą. Kuri grupė labiau ir garsiau apie 
: ią kalbėjo, agitavo, gyrė ir rėmė), tos gru- 
^Įpauda paėmė viršų. O pas mus lietuvius 
likus, kaip tik ir nėra to' nuolatinio ragini- 

, agitacijos už katalikiškąją spaudą. Maža 
to, kad mes bijome neva tą patį kartoti, bi- 

nubosti, ieškome kažkokių naujų kelių, 
jų nesurandame ir leidžiame priešų spau- 

platintis, stiprėti ir pulti Bažnyčią, niekin
ki, kas gera, nuodyti žmonių protus ir šir- 
j£adą bolševikai, sodiąlistai ir jiems pana- 

elementai didžiausiu įnirtimu platina savo 
idą ir net katalikuose turi pasisekimo, o 
katalikai tą darbą paliekame patiems re- 
oriams, neturime išauklėję tinkamų kores

pondentų, o rašytojų savo tarpe ant pirštų su- 
ska tomai teturime. Leidžiame keletą Įaikraš- 

ių, tačiau daugumai mūsų veikėjų, neišski-

piginimas pad< 
duoti progą kie 
gyti Jono Kmito 
nint šio Garbingo poeto 40
metų literatinio darbo su
kaktuves.

Šią knygą išgy”“ visa rim
tesnio ji spauda. i gėrisi
jos turiniu, gėrėsies - Tam
sta ją įsigyjęs.

Užsisakydamas rašyk: 
“DARBININKAS”

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ

mę. Kiekvienoje kovoje rei
kalingas vadas.

Knygelėj 4 (Pasikalėjimas 
apie Laimę’’ trumpai, bet 
teisingai parodyta, kur yra 
žmpgaus laimė ir kaip jąją 
sugauti.
„ Į sigy k J a ši andieni “ 
bininko” spaudos vajaus 
metu, jos kaina tik 5 centai. 
Įdėk į konvertą 7 centus pa
što ženklais su persiuntimu 
i r užadresavęs pasiųsk 
“Darbininkui” ir tą knyge
lę g • džiaugsies ją skai- 
tydanuu.

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.
dė 
jo 
dė 
da 
ti 
di
šūs 
spa 
mqdalb

Gal būti nerasime žmogaus, 
kuris netrokštų ir neieškotų 
laimės. Dar nespėjo kūdkD 
pravert akių, o jau suspau
dė jį skausmai — jis verkia. 
Paaugęs ir pradėjęs vąldyti 
protą, "s /'■‘a į vą si
laimėmis, Kad ^ovoįM uu-‘ PTv

s. philadeuhią 1A.
Įią^t nė dvasininkų, daugumai mūši; kolonijų / . . JT
ii2X»«i^odėl visai yra svetimi, o žinau atsitiki-

4ažų^i ir agitacija prieš juos yra ve- 
į. ĮCącįa ?ųūsų idėjų priešų laikraščiams 

^pĮpnijos rengia piknikus, koncer- 
ji spauda iš katalikų tos para- 

(įšskiriant Chicago j e ‘4 Draugas, ’ ’ 
Į>ę, “Odininkas” ). Dėl to ko stebėtis, 

komunistų grupė išleidžia du 
šių, sąvąitraštį ir mėnraštį, o mūsų pla- 

yisuomenė pasitenkina tik vieu 
IT tąi tik ten teišplantintu, kur jis 

Turipie netoli 150 parapijų su 
bet tik keliolika iš jų tetu- 

sutvarkytas spaudos agentūras, 
itenka stebėtis, kad mūsų parąpijoje piin- 

į spauda, kad katalikai savo cen- 
palaiko ir tuo pačiu griauja savo darbą 

Įąiku užsikrečia jei ne aiškia bedievybe, 
4. kuris taip pabyra įepks- 
Viešpat$fyraįias<«ę6:Wįs 

kas ne «u Manim, tas prieš

Taipgi a
(Bąugiau bu»)

'‘V*-*’ ''f



CAMBRIDGE, MASS.

.A,

Susirinko

MONTEUO, MASS.SO. WORCES1už
'I

K
/

LAWRENCE, MASS.

lietuviškai,

WQRCESTER, MASS.
K

AUGU

i

l

geriausia pro- 
glų kalbą ir

ūikumų. senes- 
, neturint sa

iek reikalui- 
tybės popie

y 
maldijagu- 

šv. Komu-

'ERMASS

Baruoliams, 
Kauniečiams, 
Mašio t a m s, 

varg.

klą, kurio-] 
glų ir lie-

KLA 
' • . .Sk . '■

rie Auš- 
jos savo

lisirinkime, 
, nu-

mokami, bet jie patys dar turi 
mokėti įstojimu. Jie tik už savo 
darbą tikisi laimėti dovanas, pi
nigais, kurių paskirta $35,000.
. .Tai bus nepaprastai gražus 
Show vyrams, moterims ir vai> 

nm| I
Specialis perstatymas įvyks se- 

‘ kmadienį, lapkričio 6 d., po pietų 
coAyboy” ir “cowgirl” ir vakare ir pelnas bus atiduotas

. Tie jojikai nėra ap- ‘ Bostono Bedarbių Fondui.

Antrą kartą Bostonas pasirink
tas pasauliniam Čampionatui Ro
deo konteste, kuris įvyks Boston 
Garden, lapkričio 4 iki 12 d. d. 
Šis kontestas už eampionatą bus 
paskutinis, preliminariai ir pusiau 
^"paskutiniai 
New Yorke.

Šimtai nelavintų arklių, ir du 
šimtai “cowboy” ir “cowgirl” 
jodinės jais.

Į tapti piliečiais, o kalbos rei
kšmę visi gerai supranta.

Tad, kas nori lankyti tą 
mokyklą, prašomi kogrei- 
čiausiai užsiregistruoti pas 
klubo pirmininką Bublį ar
ba pas klubo direktorių kun. 
Vasį. G.

PRPDENCE, R. I.
IŠ MISIJŲ

Spalių 23 d. baigiau dvie
jų savaičių Misijas Provi
dence lietuvių šv. Kazimiero 
parapijoje. Kalima pasigė
rėti pavyzdingu provinden- 
ciečių pasinaudojimu Misi
jomis. Per abi savaites ir 
rytais ir vakarais bažnyčia 
būdavo pilnutėlė maldinin
kų. Kai kuriomis dienomis 
būdavo stačiai kimšte užkim
šti ir suolai ir takai, jog ir 
praeiti nebūdavo galima. 
Teisingai todėl klebonas, J. 
E. vyskupo Hickey užkfaus- 

tas, kaip sekasi Misijos, pa
sakęs: geriau negalima, nes 
kiek tik turiu parapijonų— 
visi dalyvauja Misijose! Pa
sidžiaugęs tuo ir Ganytojas, 
kuris itin rodąs daug palam 
kumū lietuviams.

Ar iš teisybių visi dalyva
vo, tai reiktų kiek suabejoti. 
Iš pradžių buvo taip mano
ma, bet ' paskui pasirodė, 
kad keli asmens nedalyvavę. 
Nereik per daug tuo ir ste
bėtis. Nėra grūdų be pelų, matęs, pažįstas gerai įmonių 
Bet ir pelai yra reikalingi: dvasią ir reikalus. Neapsi- 
juose lepgviau gali grūdas vylė. Mažytė parapija, o 
išaugti ir prinokti. Kad tik vienok susirado tiek žmonių, 
mokėtumėme jais naudotis! kad kasdien buvo pilna baž- 

Providence parapija yra 
gana įdomi. Ji nedidukė. 
Vos priskaito apie 200 šei- 

^nv^ų.___Tiek.AkaĮtė._seni3]i^
’ ‘ o dabar jau gal nė tiek nesu

siras. Vieni išvažinėjo i 
Lietuvą ar į kitus miestus, 
kiti vėl prisidėję * prie sve-

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE '

timtaučių parapijų: lenkų 
ir airių, ypač kurie atokiau 
nuo lietuvių bažnyčios apsi
gyvenę.

Naujasis klebonas — kun. 
J. Vaitiekūnas, norėdamas 
patikrinti savo parapijonų 
skaičių, nutarė apeiti visas 
lietuvių šeimynas. Jau da
lį jų yra apėjęs... Nė kiek 
aš neabejoju, jog lietuviai, 
susipažinę su savo klebonu, 
panorės visi prisidėti prie 
Šv. Kazimiero parapijos. 
Tokio darbštaus, judraus, iš
mokslinto ir malonaus kle
bono Providence dar neturė
jo. Aš manau, kad ne viena 
parapija ir čia Amerikoje ir 
Lietuvoje providenciečiams 
klebono gali pavydėti...

Tikrai Dievo Apvaizda 
(providence) Providence to
kį kleboną atsiuntė... Be 
abejo, prie tokio gražaus Mi 
sijų pasisekimo daug prisi
dėjo naujojo klebono darbas 
ir rūpestis. Tokioje nedide
lėje parapijoje dviejų savai
čių Misijas gali daryti tik 
tokis klebonas, kuris daug

Jaunimas, ką itin 
pabrėžti, ^apsčiai dal; 
su senaisiais kartu Misijo 
ir savo giesmėmis dailiai jas I 
pagražino... mą. ourengri

Net ' mokyklų vaikučiai, ki vakarai tik 
kurie priversti lankyti sveti- viams išeina, 
mas mokyklas, savos nebe- j rna kas tik gali 
sant, noringai rinkosi į Mi
sijas jiems specialiai per 3 
dienas daromas, 
jų per šimtą...

Providenciečių 
mą rodo ir 2400 
nijų, kurios per tas dvi sa
vaites Šv. Kazimiero bažny
čioje buvo išdalytos.

Kun. A. Petrauskas,
M. I. C

naudą 1 
odžiu, daro- 
na.
X Mašiotas.

Šv. Jono Ev. 
sinis ir draug 
susirinkimas įv 
6 d., 1 vai. po ] 
los svetainėje., 
kviečiami skai 
vauti ir prašo 
parduotas kny 
vienas narys 
vo pareigą.

D r-jos Ko

priešbalinis 
ks lapkričio 
i etų mokvk-
Visi nariai 

liūgai dąlv- 
atsinešti 

tęs. Kiek- 
i atlikti są

71 LIETUVĄ u
— P A T O G Ų S —

Kalėdiniai Išplaukimai
IŠ NEW YORKO 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Lapkr.19—Gruod. 8

Puikus geležinkeliu susisiekimas 

iš BREMERHAVEN į
LIETUVĄ

Lapkr. 30—Gruod. 16

Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lloyd
BERLIN

GEN. von STEUBEN

Informacijų kreipkitts į vietinius agentus arba

NORIU GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST., BOSTON

Kabin Laivais 
STUTTGART 

DRESDEN

kalas užbaigtas ir mažytė 
Delores Alena legališkai lie- 
klasi p. Stalulonių dukrytė. 

| Čionais, šiuo reikalu rūpino
si adv. H. Hartwell. Laukia
ma p. Stalulonienės ir duk
ters sugrįžtant apie pabaigą 
lapkričio. Be to, p. Stalu- 
lonienė yra mėgėja ir uoli . 
rinkėja Lietuvos gražiųjų 
rankdarbių. Daug kas, y- 
pač iš svetimtaučių, grožėja
si ir stebisi jos rinkiniu au
dinių ir gintarų, ku r i u o s 
parsivežė iš pirmos savo ke
lionės Lietuvon trys metai 
atgal.

Plunk snagrau ža.

nyčia, nors' jokių ypatingų 
sensacijų nebuvo vartota: 
nors jokios ypatingos kolek- 
tos nebuvo daromos, beveik 
nė kartą nebuvo apie tat mi
nėta, o tačiau visos išlaidos 
buvo kuo gražiausiai pa
dengtos...

HARTFORD, CONN.
VIEŠA PADĖKA

Širdingiausiai dėkoju
dovanas ir lankymą manęs 
ligoninėje ir namuose gerb. 
kun. klebonui J. Ambotui, 
kun. E. Gradeckiui, -art. O. 
Katkauskaitei, J. Varkalai. 
Šriupšai, Šv. Cecilijos cho
rui, Giedraičiams, Gurskie- 
nei, Tomošiūnams, Žaliiie- 
raičiams, Poviloniams, Vo
lungevičiams, 
Ambotams, 
Poteliūnams,
“Papei” Norkevičiui, 
Burduliui, Budavičiams, Si
manavičiui, Beržinskams ir 
kitiems mane lankiusiems, 
kurių visti nėra galimybės 
čią suminėti, kaip tai vaiki
nams ir merginoms.. Aš tik
rai nesitikėjau tiek daug u- 
žuojautos mano ligoje. O 
daugiausiai dėkoju mane su
graudinusiam kun. J. Vai
tiekūnui už atlaikymą šv. 
mišių mano intencijai. Gal 
per Jūsų, Tėveli, šv. mišių 
auką Dievas man leido po 
sunkios operacijos grįžt pas 
savo šeimynėlę ir darbuotis 
kartu su visais.

Visiems dėkingas
Jonas Mončiūnas

kSILINKS-
AS ;

Aušros Nar- 
lėj įvyko la- 
fari jos Vai- 
nimas. Lin

ksma buvo maty^b kad labai 

yra gabių me
&

Po gražios pro! 
vo skanūs užkand 
vairiausiais sk 
Laike pasilinlsBmi 
jo Navicko visie 
nomas orkestras.

VAIKELIŲ IP 
MINIM

Spalių 28 d. . 
tų bažnytinėj sa! 
bai skaitlingas - 
kelių pasilinks

J

v •čių, kurias 
alima pavadinti ^rtistemės. 

mos bu- 
įai su į- 
mynais. 

imo gro- 
gerai ži- 

B.

L. D. S. SUSIRINKIMAS

L. D. S. 2 kuopos susirin
kimas įvyks šį antradienį, 
lapkričio 8 dieną, 7:30 vai. 
vakare.
- Kuopos valdyba prašo vi

sus narius atsilankyti, nes 
yra svarbiu reikalų svarsty- 
ti. Neužsimokėję savo mo
kesčių prašomi būtinai atsi
teisti.

J. J eskelevičius.

Piliečių. klubas spalių 22 
d. parapijos svetainėje buvo 
surengęs politiškų pasikal
bėjimų vakarą — balių. Su
sirinkusius linksmino water- 
buriečių orkestras, Gudžiū
no vedamas. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė.

Programą pradėjo klubo 
pirmininkas J. Maziliaus
kas, o vakaro vedėju buvo 
L. Mašiotas.

Kalbėtojais buvo adv. T. 
Kubilius, kapt. A. Simons. 
pulk. C. W. Seyinour. Šie 
kalbėtojai pasisakė už res
publikonų partiją.

Po prakalbų įvyko šokiai 
su užkandžiais. Viskas pa
vyko labai gerai ir tvarkin
gai. Klubo vadovybė džiau
gėsi savo pavykusiu paren
gimu. Tik komunistų gize
liai šaukė—rėkė, kaip kačių 
koncerte, reikšdami savo ne
pasitenkinimą.

Klubo mariai nereikalingi 
komunistų patari nū į, nes jie 
jaučiasi įtvirti.

Klubo valdybą sudaro šie 
asmenys: J. Maziliauskas, 
G. Levišauskas, P. Labanau
skas, A. J. Mašiotas, A. J. 
Jesmentas, J. Baltutonis, J 
Hikas, J. Geraitis, S. Nor
kevičius,
Teisėjais yra J. Mončiūnas, 
J. Gigaitis ir V. Dzikas; są-

ĮSTEIGTA MOi-

Piliečių klubas 
ros Vartų 
skaitlingame 
kurs įvyko si 

tarė įsteigti n 
je bus dėsto 
tuvių kalbos.

Toji moky 
buvo reikaling 
šis laikas rei 
lauja to, kaip 
praktikos, kad 
nius darbus 
čiai; kaip tik 
Ūksiąs ir bus įsirengti ang 
lų kalboj tiek, 
ga įsigyti pili* 
rius.

Valdžios laik >mos mokyk 
los sudarė su 
niems žmonėm: 
vos, nes negalima su moky
toju susikalbėt L 
kas daugelį at rtumė lankyti 
jas.

- Todėl dabar: 
ga išmokti ai

a -jau senai 
o ypatingai 

laute reika- 
matome iš 

au svarbes- 
na tik pilie- 

1 os mokyklos

KongrieaMM*
Demokratų kanįlidatas į Senato
rius Connectieu' 
fordo Hetuviamj 
gubernatorius 
mūs kalbėto 
bcr 4 d

LONERGAN,

mlidatas į Senato- 
vai. kalbės Kart

uli Be to, kalbės 
į’roas ir kiti įžy- 

>jai į lapkričio-Novem- 
, 1932 m. vakare, Lietuvių 

Parapijos salėj, į 339 Capitol Ava., 
kampas Broad išt,:

(Skeibispas)

Praėjusią savaitę pas mus 
įvyko 40 valandų atlaidai. 
Buvo labai daug kunigų, ku
rie mus aprūpino dvasiniais 
reikalais, ir kurie pasakė 
gražių pamokslų. Antradie
nio vakare, paskutinį ir la
bai įspūdingą piamokslą pa- 

Įsakė kun. F. Juškaitis, Cam- 
bridgio klebonas. Žmonių 
tiek daug prieidavo, kad ne
tilpdavo į sėdynes.

DARBAI
Darbai kaip ėjo vėžio grei

tumu ,taip ir eina. Žmonės 
skursta ir aimanuoja.

Nieko gero negirdėti, kaip 
tik bėdos ir vargai.

Jonas.

karnų vadų, neišsiauklėjo 
nauji korespondentai, tad 
koki išeitis? Bet atminki
me, kad spaudos žodis galin
gesnis už kardą, tad varto
kite jį, imkite užmestas 
plunksnas. Čia randasi ja
me žinių, vėl-gi užpildykite 
laikraščius savo raštais, tuo- 
mi paįvairinsite laikraščius 
ir gal vėl išbudinsite Worce- 
sterį prie didesnio veikimo.

f

GARNYS APLANKĖ

Šiomis dienomis Aleksan
dro Morkevičiaus šeimyną 
aplankė garnys ir paliko 
gražią dukrelę. Krikštynos 
įvyko spalių 29 d. Kūmais 

viciūtė ir Ant. Andrihškevi 

Čius.
Al. Marcinkevičius, gerai 

žinomas Lavvrence .Avvento. 
jas, yra “Darbiniu} o” skai
tytojas ir u >lus jo rėmėjas.

N. '.Minskas

Lapkričio 6 d., Šv. Stepo
no .draugija rengia labai 
gražius krutamus paveiks
lus parapijos salėje. Kvie
čiami ateiti pasigerėti—pa
sijuokti iki sočiai. Pradžia 
7 vai. vakare.

A. Kalašinskas.

KORESPONDENTAI
Savo laiku Worcesteris 

buvo išgarsėjęs savo veiklu
mu, gabiais vadais ir grupe 
uolių korespondentų. Mai
nosi laikai, atlyžo įtemptas 
veikimas ir mūsų plunksna- 
graužos korespondentai už
metė savo plunksnas. Vie
ni išvažinėjo, kiti sako —lai 
jaunesni užima mūsų vieta*.

Bet stinga jaunimui tin-

RETAS ĮVYKIS

Rugsėjo pabaigoje išvažia
vo į Lietuvą j>. T. Stalulo- 
nienė (“Darbininko” ben
dradarbės Rutvilės sesutė) 
parsivežti penkių metų mer
gytę, kurią legališkai adop- 
tavoX

Minėjau, kad tai retas, bet 
ar tik ne vienatinis toks įvy
kis lietuvių išeivijos istori
joj. Seniau nei nemanyta a- 
pie bent kokius legališku- 
mus, jei buvo norima pasi
imti augintinį.

Nusiųsdavo laivakortę, ar
ba ir ypatiškai nuvažiuoda
vo, parsiveždavo ir atliktas 
dalykas. Šiais laikais toks 
atvežimas sunkiai įmano
mas. Nors p. M. ir A. Sta- 
luloniai yra Amerikos pilie
čiai bet-gi nemažai kliūčių 
ir taip vadinamo “red tapė” 
sutiko, iki atsiekė savo tiks
lą.

Jau antras metas, kaip 
šAio įdukrinimo reikalu rū
pinosi Amerikos ir Lietuvos! 
advokatai. Pagalios

Lapričid 13 d.-, parapijos 
salėj vaidins S. Bostono So- 
dalietės “Gyva stovvla.” 
Pradžia 7:30 vakare. Ragi
nami visi ateiti tą vakarą ir 
pamatyti tikrai GYVĄ 
S T O V Y L Ą. Pelnas pa
rapijai.

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St.
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Wahrat Avė.

TeL Norvood I315-W

L CHARflON’S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI 
Aliejau* pečiai, Skalbiamo! 

mažino*
SO TRUMBULL STROT 

WORCBST1R, KAM 
ToL 4-0480
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JUOZAS GUNYS

PRANEŠIMAS

PADĖKA

Valdyba

CHIRURGAS

$35,000 DOVANŲ
W0RU)'

PRALL BROLIAI

16-18 Intervale 8t,

Grigaitė, 
St. Jos 
su dviem 
Arlingto-

ąrti Centrai Sq,

Municipal teisme nubaus
tas dviem mėnesiam kalėji
mo Paul Zagrafos, gyv. E. 
Seventh St., So. Bostone, 3 
vaikų tėvas. Jis atrastas 
kaltu už neteisingu keliupa- 
emimą $18.50 pašalpos iŠ 
miesto Šelpimo komiteto. 
Nuteistasis komitetui sakėsi 
esąs bedarbis, bet vėliau pa-

—
įUž. ' ■ - *■
minę atgaben

Kun. Andrius Šeštakaus
kas pradeda stiprėti iš po 
skaudžios operacijos. Lan
kytojai gauna įspūdžio, kad 
ligonis stiprėja.

tuodu įvairiausios rusies 
jinius ir sidabrinius daik-
Taipgi ir pataisau. *

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Šiomis dienomis V y č i ų 
kuopos-išrinkti atstovai B r.

MUZIKOS MOKYKLA
Lietuviai! Kurie norite pamo

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

912 East Broadway, 
South Boston, Mass.

The “Ecclesiastical Re- 
view” lapkričio laidoje, tal
pinamas Apaštališko Dele
gato laiškas, atsakytas į 
klausimus paliečiančius at
eivių katalikų priklausymą 
prie parapijų.

Laiške tarp kitko pažymė
ta, kad ateiviai katalikai, 
kurie turi 21 metus, gali pri 
klausyti arba prie ameriko
nų katalikų parapijos arba 
prie tėvelių parapijos.

V aikai-mergaitės, netur. 
21 metų, privalo lankyti tą 
bažnyčią, prie kurios pri
klauso jų tėvai. Tai yra įs
tatymas.

P. Antanėlytė, J. Antanė
lis ir J. Kasparas nebūtų 
jaunuosius vaikelius nura
minę.

Įvyko koncertas — ber
niukai ir mergaitės dainavo 
dėl pirmenybės. Garbės sve
čiai nesuteikė pirmenybės 
nė vieniems nė kitiems, išėjo 
lygioms, o reikia skirti do
vaną. Tai ką dabar ? Štai 
visi dainininkai gavo dova
ną — saldų, skanų, lollypo- 
p’ą, o tų dainininkų buvo 
per 100.

J. Antanėlis vedė visą bū
rį keliose dainose. Marijos 
Vaikeliai turi genis balsus!

Pagaliau, svečiai išdalino 
šaltakošę, po kurios skaitlin
gas būrys vaikelių linksmo
mis šypsenomis išsiskirstė.

A. M. Aritamas.

>yvens pranese, jog an- 
išmokėjimas įvyks ir 
kus, tačiau jis atsisako 
Lyti, kiek pinigų jo ži- 
vra.

jUžsidariusio Federal Na
ilonai banko resyveris Pear- 
Jon lapkričio 1 d. pradėjo 

išmokėti banko depozito- 
fiams 10 procentų įdėtų pi
nigų. Kasdien būsią išmo 
Įima 1500 depozitorių.

^Užsidaręs bankąs turėjo 

apV1 27,000 depozitorių, tad 
pirmasis išmokėjimas tęsis 
apie į20 dienų. .

R 
tras 
netr 
pasž 
nioj7 / 
/

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie .skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi garsinkite “Darbininke.”

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
GRAB0RIUŠ IR 

BALS AMUCfTOJAS
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Man.
Telephone Un Įversi ty 8831-W.

, po Ekscelencija yra dar 
jaunas Bostono vyskupas 
pądėjėjas. Šią vasarą kon
sekruotas Šv. Petro Bazili
koje, Romoje. Dar tik po- 

’^Sa savaičių kaip parvyko A- 
merikon. Dabar važinėja 
po vyskupiją dirjnavodamas.

Visų Šventų dieną, J. E. 
vyskupas dirmavojo vaikus 

i Šv. Juozapo lietuvių parapi
joje, Lowell, Mass. Ten pa
moksle J. B. vyskupas vai
kučius ragino būti lietuviais 
katalikais tokiais, kaip Lie-

Visų Šventų dieną prie 
Bow ir Plympton gatvių, 
Cambridge, dviejų automo
bilių susimušime sužeistos 
dvi staughtonietės — Bronė 
Jukonvtė, 17 metų, gyv. 96 
Perry St. ir Ona 
18 m., 16 Myrtle 
važiavo drauge 
jaunuoliais, gyv.
ne. Abi nugabentos į Cam
bridge ligoninę. Sužeidimas 
nesunkus.

L. Dukterų draugija šir
dingai dėkoja spalių 30 d. 
parengimo dalyviams: kleb. 
kun. P. Virmauskiui, kun. 
K. Urbonavičiui, kun. K. 
Jėnkui, vaidintojams, Soda- 
lietėms, J. Antanėliui, M. 
Karbauskui ir visiems atsi
lankiusiems.

I ...............

JADVYGA VITKAUSKAITĖ,
Šv. Petro paripijos choro ir Liet. 
Vyčių kuopos narė, dalyvaujanti 
choro pasilinksminimo rengimo 
komitete. Choro “ARMISTICE 
DAY” šokiai įvyks lapkričio 11 
d., Brown salėje. J. Vitkauskaitė 
vadovauja svečiams priimti komi
sijai, kurių be jos sudaro J. Tre
čiokaitė, O. Valeckaitė, EI. Pode- 
lytė, M. Martinonytė, F. Karbau- 
skaitė, J. Galinis ir A. Jurgelai
tis. Nepamirškite atsilankyti į šį 
choro parengimą!

Spalių 31 dieną parapijos 
svet. įvyko Marijos Vaikelių 
pasilinksminimas.

Svetainė gerokai prisipil
dė mergaičių, berniukų. Kai 
kurie savo veidus buvo išsi
paišę suodžiais, apsirengę 
nesavais drabužiais — mat 
buvo “Halloveen Party.”

Kiekvienas įeidamas gavo 
po žaislelį — dūdelę ar barš
kutį ar tam panašiai ir kaip 
visi pradėjo savo žaislelio 
ypatumus rodinėti, stogą bū
tų nukėlę, jei garbės svečiai tirta, jog jis turėjo darbą.

T«L s. B. 2806-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Ižegzam leno ja 
priskiria akinius 
kreivas akis atltie- 

'23=**' «lnu ir amblljoat 
koše (aklose) akyse sugrąžinu Švie
są tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

Iškyla labai svarbių rei
kalų pasitarti Dainų Šven
tės rengimo reikalu. Valdy
ba kviečia visą rengimo ko
misiją, iš visų Bostono ka
talikiškų draugijų suside
dančią, susirinkti šį sekma
dienį tuoj po mišparų bažny- 
tinėn salėn. Mišparai pra
sideda 2:30 p. p.

Valdyba.

K. J. VIESULĄ SAKO
Dabar laikas apdrausti savo auto
mobilius dėl ateinančių meti}. Mū
sų įstaigoj galima gaut Insuran.ee- 
ant išmokėjimo. Mes pristatom 
Platės: dvkai.

KALĖDŲ DOVANA
Pasiųskite 
voj 
Mes 
vą

■Šeštadienį, lapkričio 4 d., 
Hro vai. rytą, Šv. Petro baž- 
Enyčioje, J. E, Vyskupas 
■ellinan suteiks prisiren- 

ilsiems vaikams ir suaugu- 
ęms Sutvirtinimo Sakra-

Visų Šventų dienoje mies
to ligoninėje mirė Elzbieta 
Sadauskienė, 48 metų, gyv. 
17 High St., Dorchester. Ve
lionei ligoninėje buvo pada
ryta operacija; ji sunkiai 
sirgo apie 8 savaites,

Velionė paėjo iš Lietuvos 
nuo Alytaus apskrities, Dau
gi} parapijos. Amerikoje iš
gyveno apie 28 metus.

Dideliame nuliūdime pali
ko velionės trys dukterys, iš 
kurių dvi vedusios. Jaunes
nioji duktė eina aukštuosius 
mokslus.

Lškilmingos laidotuvės iš
vyksta penktadienį, lapkri
čio 4 d., iš parapijos bažny- 
cios.

savo giminėms Lietu- 
Kalėdų dovaną — pinigais, 

s persiunčiam pinigus į Lietu- 
ir visą pasaulį.

KREIPKITĖS

BROADWAY TRAVEL 
BUREAU

Ar turi laiko, jaunuoli, 
mandagiai praleisti šio sezo
no geriausiuose šokiuose Y

-S v a’

Parapijos choras rengi; 
šokius lapkričio 11 dieną — 
Armistice Day, puikiausioje 
Brown salėje, kuri yra N. 
E. Conservatory of M u s i c 
name, Huntington Avė. prie 
Massaehusetts Avė.

LIETU ViS IR ABORIUS

"«7......    i>

tuvoje. Sakėsi lankęs Lie
tuvą du kartu. Ir ją labai 
pamėgęs kaipo grynai kata
likišką salį.

Valandą prieš dirmavoji- 
mą prisirengusiems bus lai
komos šv. mišios, sakomas 
pamokslas, dalinama Šv. 
Komunija.

Sykiu su J. E. vyskupu 
lankysis daug kunigų.

................... •- -

Kavoliūtė ir S. GHganąvi- 
čips aplankė Foresi f
ligoninėje gulintį kuopos 
valdybos narį Praną Razva- 
dauską ir įteikė jam gėlių 
bukietą.

Pr. Razvadauskas, spalių
2 d. sužeistas automobiliaus 
nelaimėje, praėjusią savaitę 
turėjo akies operaciją. Jo 
sveikata eina geryn.

Pr. Razvadausko draugai 
bei pažįstamieji linki jam 
greičiausio ir laimingiausio 
pasveikimo.

choras vi-
Nepasilik, bet.' 

Pasima-^

Sale, didelė ir graži (a^t« 
kojų nesimindriosit). aftc 
zika tai “Irwing Rene So-£ 
rietv Orchestra;” muzikan-j 
tai atvykę iš New Yorkg£X 
Jie jus linksmins nuo 8 .vai 
iki pusė po dvyliktos.

Visas choras gyvai juda 
su rengimo komitetu, vado
vaujant J. Kasparui.

Matosi, kad be abejonės 
rengėjų triūsas užtikrins ge- 
riausį pasilinksminimą.

Neužmirškite 
sus kviečia! 
ateik, nesigailėsi 
tysime.

A. M. Aritarnas

I___________________

Į INSURANCE j
| Apdrausk namas, rakandus i 

automobilius pas =
J. S. MESLIS

1253 Broadway, S. Boston, Mass i 
Tel. So. Boston 2613
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Spalių 30 d. bažnytinėje 
svetainėje Liet. Dukterų dr- 
ja surengė vakarą, kuriame 
sodalietės suvaidino 2 veiks- 
mų komediją 4‘Gyvoji Sto
vy la,” kuri čia buvo vaidi
nama antra karia, tačiau 
žmonių apsčiai prisirinko. 
Juokų buvo sočiai.

Vaidintojų sąstatas buvo 
toks pat, kaip ir pirmą kar
tą ^vaidinant, tik vietoj D. J. 
Averkos, kurs dėl susidėju
sių aplinkybių negalėjo vai
dinti, vaidino Vladas Jaske- 
vičius.

Pertraukos metu kalbėjo 
kun. P. Virmauskis ir kun. 
K. Urbonavičius. J. Antanė
lis, p. M. Karbauskui akom- 
ponuojant, sudainavo kelias 
dainas.

Programą vedė kun. K. 
Jenkus. Vakaras praėjo 
gražiu pasisekimu. Buvo 
pranešta, kad ateinantį sek
madienį, 7 vai. vakare, L. T>. 
S.' pirma kuopa rengia de
batus, į kuriuos užkvietė at
silankyti.

B. Pranskūnaitė.
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40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Jurgio parap. 40 va

landų atlaidai prasidėjo spa 
lių 23 d. laike sumos, iškil
minga procesija. Procesijo
je dalyvavo Sodalietės ir 
mažos mergaitės, kurios bar
stė gėlės, taipgi ir maži ber
niukai. Altoriai labai gra
žiai buvo papuošti brangio
mis gėlėmis. Rožančiaus 
draugija ir taip pat kai ku
rie parapiečiai papuošimui 
gausiai aukavę.

Atlaidai pavyko, nes bu
vo labai gražus oras ir žmo
nių lankėsi iš visur. Turė
jome daug svečių kunigų.

Paskutinį vakarą tiek 
daug žmonių buvo, kad teko 
kitiems pastovėti, 
kad
Bružiko pamokslas, 
dai baigėsi gražia procesija, 
kurioje dalyvavo apie 10 
kunigų.

Spalių 18 d. įvyko pirmas, to neva prakalbos. Jie 
lietuvių jaunimo < 
susipažinimo vakaras, tikslu 
popularinti Jaunimo Konfe
deracijos įsteigimo mintį. 
Dalyvavo apie 450 jaunimo 
iš parapijos choro, Vyčių, 
vietinės mokyklos alumnie- 
čių, Jėzaus Vardo draugijos 
ir tų draugi jų rekomenduoti 
svečiai. Jokio mokesčio iš 
dalyvių neimta. Vakaras 
praėjo geriausioj nuotaikoj, 
kuriam pritarė Juozo Oku- 
lionio benas savo muzika.

vaujant, dalyvavo tarptauti-V Jk/A-L lliao . W V C* U4MA11ZVO. V iv v <♦ V V VU1 |/VUUV1

draugijų J kino neva apie Dievo didy- nėję folks festival šventėje, 
j • u u 1 1 S i »-i »> i •« • j £ ■% ■y "V ’r v T * X • • i

bę, kas sukėlė labai daug 
juokų.. Sako: “Dievas vaik
ščioja po debesiais, o Jo ko
jos eina žeme.” 
gio ir kepurė, 
negi gali vesti.
Liūtas tik mulkina nesusį- 
pratusius darbininkus. Švie
sesnieji -darbininkai n ež- 
ninkų “lyderius” turėtu nu- 
maskuoti ir pasiųsti ūeną 
batus siūti, o kitą laivakor

 

tes pardavinėti, bet nd|iš su

 

klaidintų darbininkų r| istį.

Nevv Yorke. Lietuviai tarp 
24 tautų gerai pasirodė.

Sįulig Jurt
Aklas aklrf
Geniotis ir

Spėju,
juos patraukė Tėvo

Atlai-

Užbaigus 40 valandų at
laidus, prasidėjo rekolekci
jos spalių 26 dieną. Pirma 
savaitė moterims ir mergi
noms, o antra savaitė tai vy
rams ir vaikinams. Tėvas 
Bružikas veda rekolekcijas 
ir kviečia visus dalyvauti.

Stefanija Jakupčionjūtė.

Spalių 20 d. Taxpayers 
Ass’n turėjo susirinkimą. 
Žmonių mažai teatsilankė. 
Manoma, kad šita draugija 
mažai gero teduos, tai lietu
viams patartina neišsišokti.

VYČIAI
Šeštadienį, spalių 22 d., Š.Į 

Jurgio parapijos Vyčių me* 
tiniai šokiai įvyko Apreiški
mo parapijos svetainėje. Šo
kiai pavyko, nes jaunimo at
silankė skaitlingai.

Buvo Vyčių ir iš kitų ko
lonijų. Vyčiai už paramą, 
yra visiems dėkingi. Aš ma
nau, kad mūsų Vyčiai at
jaus ir kitų Vyčių parengi
mus. Vyčiai labai gražiai 
gyvuoja, nes turi darbštų ir 
malonų pirmininką p. Čes
nulevičių.

Pelno Vyčiams liks pusė
tina suma.

Stefanija Jakupčioniūtė.

DVIEJŲ METŲ SUKAK
TUVĖS

Lapkričio 13 d. sukanka 2 
metai, kaip šioje kolonijoje 
įsikūrė V. Jėzaus dr-jos 3 
skyrius. Tąja proga lap
kričio 13 d. ši draugija už
prašė 9 vai. šv. mišias, ku
rių laike dragijos nariai eis 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Vakare, parapijos svetainė
je, rengiama vakarienė. Ti- 
kietų galima gauti pas šios 
draugijos narius. Įžanga 
tik 50c y patai. Minėta drau
gija ^gan gražiai gyvuoja ir 
darbuojasi sulig savo išga
lėm. Linkėtina šiai kilniai 
draugijai ir tolimesniai ge
ros kloties. '

Liet. “Laisvės” s v e t a i- 
nės rengta vakarienė, spalių 
23 d. puikiausiai pavyko. 
Žmonių atsilankė apie 5^). 

Pirmininku buvo p. J. Bud- 
reckis-ir vakaro vedėju p. P. 

i,Savickas. Iškviesta kalbėti 
apie 33 asmenys, kurių tar
pe atsilankiusieji svečiai: 
Liet, konsulas p. Žadeikis, 
Elizabetho majoras Kenah, 
L. R. K. Federacijos vice
prezidentas K. Krušinskas, 
kompozitorius J. Žilevičius, 
vietos vikaras kun. Kinta, 
keli advokatai svetimtaučiai 
ir kiti. Klebonas J. Simo
naitis, negalėdamas atsilan
kyti, sveikino laišku. Gai
la, kad daugelisi žmonių lai
ke kalbų nesilaikė tylos, tar
pu savęs kalbėjos, kas daro 
nemaloniausi įspūdį kalbėto* 
jams ir patys pasirodo nesą 
tinkamai išauklėtais. Grie
žė J. Okulionio orkestras. 
Tą vakarą parduota šėrų už 
1000 dolerių, kas sudaro ne
mažą sumą turint omeny 
šiuos blogus laikus.

Spalių 26 d. Augustįnas 

 

Dobilas, 37 metų amžiaus, 
netikėtai nusišovęs. Kai kas 
sako, kad jį nušovę butlege- 
riai. Dobilo kūnas ir re
volveris rastas krautuvėje, 
201 Third St.

____________ /

Tą pačią dieną gaisras su
naikino du namu, kuriuose 
buvo sukrauta lentos ir ang
lių sandėlis. Nuostolių 25,- 
000 doierių. S. M.

JERSEY CITY, N. J.
ŠV. ONOS LIET. PARA

PIJOS SUKAKTUVĖS 
Lapkričio 13 d. 1932 m. į- 

vyks pas mus Šv. Onos pa
rapijos 20 metų sukaktuvių 
vakarienė. Tą dieną, 7 vai. 
vakare, įvyks pašventinimas 
naujo altoriaus ir kitų daik
tų, o paskui bus minėtoji va
karienė. Altorius yra labai 
gražus. Pakviesta svečių 
kunigų apie 22. Prie tos 
vakarienės labai rengiasi 
vietiniai parapijiečiai i r 
choras, o klebonas prie pa
šventinimo naujo altoriaus. 
Taigi galima tikėtis, kad vi
skas bus labai gražiai.

Kun. P. Vanagas.

v •

Koresp.

EUZABETH, N. J.
'Spalių 16 d. įvyko Šv. O- 

nos draugijc

ii n <

vakaras mo-
parapijas

buvoTK-vU

Spalių 19 d. Lietuvių Pa
skolos Bendrovė turėjo me
tinę atskaitą. Kapitalas 1, 
055,847.44 dol., praeitų metų 
atskaitai 1,225,623.82 dol., 
reiškia sumažėjo 169,776.38 
doleriais. Narių šių metų 
pabaigoje buvo 816, perei
tais metais 960 arba 144 
skirtumas. Žinoma, blogi 
laikai neaplenkė nei lietu
vių; nors, kaip susirinkime 
pasirodė,^>uvo ir valdybos, 
kad ir kiek ginčijamų klai

dų.
Anglų laikraščiai praneša, 

kad Lithuanian Building & 
Loan Ass’n (Lietuvių Pa
skolos B-vė) gavo iš Recon- 
struction Finance Corpora- 
tion 80,000 dolerių paskolos. 
Tai turėtų žymiai sustiprin
ti bendrovės finansinį padė
tį šiokiais laikais.

Vietinis.

Spalių 16 d. pasibaigė mi
sijos, kurias laikė Tėvas 
Gabrijėlius, pasionistas. A- 
pie 100 jaunų vyrų susirašė 
į Šv. Vardo draugijų. Dieve 
duok jiems vienybėje veikti.

i

Tą pačią dieną, Liutvino 
sale je įvyko Geniočio ir Liu-

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

CHORAS DIDŽIUOJASI
Choras užsipelnė pagyri

mo. Jis didžiuojasi. Nors 
kai kuriems nepatinka, gal 
pavydi, ir ignoruoja, bet 
IĮulkė kaip dulkino taip dul
kina... Kai kuriems ir akis 
ėda... Štai spalių 29 dieną 
didžiuliame Nevv Yorke 10,- 
000 žiūrovų perpildė 7th Ar- 
mory, Regiment, Park Avė. 
ir 66th St., pasiklausyti į- 
vairių tautų dainių Dalyva
vo 24 tautos. Lietuvius 
atstovavo mūsų choras iš. 70 
asmenų. Programą pradė
jo mūsų choras su7 air. įloda
mas 3 dainas. Pasirodė gra
žiai, todėl ir vidury progra
mos dar kartą leista padai
nuoti . Užtraukė “Mes be 
Vilniaus nenurimsim” ir 
taip galingai, kad net lenkai 
plojo! (nežinodami kam).

Choristės be to, pašoko 3 
šokius — suktinį, klumpa
kojį ir /‘Noriu miego.” 
Choristės buvo pasipuošu
sios tautiniais s ži 9a- sma r 
sios tautinėmis suknelėmis. 
Vadovybė pagyrė mūsų cho
rą. Bravo.

ŽINELĖS

Tėvas Antanas Petraus
kas per tris dienas sakė mū-
sų bažnyčioje pamokslus 
(spalių 31, lapkričio 1 ir 2 
d.). Žmonių apsčiai lankė
si. Daug priėjo prie sakra
mentų.

* —:------------
GRAŽIAI PRIĖMĖ

Kun. S. P. Remeika sugrį
žo iš Lietuvos spalių 26 die
ną. Prie laivo sutiko jį 
draugų būrelis. Ant ryto
jaus visas Brooklynas jį pa
sveikino parapijos baliuje. 
Klasčiaus salėje buvo per 
700 žmonių. Prie skanios 
vakarienės, skambios muzi
kos, dailių dainų lietuviai 
tinkamai pagerbė savo kler 
boną. P-as J. Garšva buvA 
vakarienės vedėju. Kalbė
jo tiktai kun. M. Pankus, 
kun. J. Balkūnas ir pats 
kun. S. P. Remeika. Po 
vakarienės sekė šokiai. Bro
oklyne tokios didelės vaka
rienės dar nebuvo. Buvo su
važiavę daug žmonių iš Long 
Island. Vakarienėj dalyva
vo 8 svečiai kunigai be vie
tinių. Šį balių ruošė visos 
parapijos draugijos. Val
gius ruošė Moterų Sąjungos 
24 kp., prie stalų tarnavo 

' choro nariai..
pelno parapijai. j

• Karalienės Angelų para 
pijos choras, p. Dulkei

Klubo basketball tymas 
sėkmingai žaidžia. Praeitą 
sekmadienį -supliekė lenkus. 
Šį sekmadienį žais prieš 
Baltimorės negrus. Jauni- 
mas apsčiai lankosi. "

Lapkričio 13 d. susituoks: 
Leonas Karazimas su Mari j. 
Petraškaite ir Jonas Sūd
žius su Ona Kasputyte.

Lietuvių kalbos mokyklos 
valandos atmainytos: ketvir
tadieniais 5—7 ir šeštadie
niais 10—12 vai..

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
' PARAPIJA

Liko gražaus

PASVEIKINIMAS
Sodalietės mergaitės savo 

draugei — narei p-lei Izabe
lei Miscūnaitei, kuri lapkri
čio 6 d. susituoks su Antanu 
Sinkevičių, surengė “Sho- 
wer,*’ Sodaliečių kambaryje, 
pirmadienį, spalių 24 d. Įtei
kta daug gražių dovanų.

PARENGIMAI
Šiuo laiku netrūksta pa

rengimų. Iš eilės per 3 die
nas, spalių 29, 30 ir 31 d. d., 
kas nors įvyko. Šeštadienio 
vakare, Vyčių kuopa turėjo 
savo balių, sekmadienį, spa
lių 30 d. įvyko mažojo choro 

Iteatras, koncertas ir baliu- 
1 kas, o 31 d. spalių, Sodalie- 

i tės mergaitės surengė “Hal-
o- lowe’en Partv.” Visi kuo

Ypatingai pasisekė mažo
jo choro turtingas vakaras. 
Suvaidinta labai tinkamas 
mokyklos vaikučiams veika
lėlis: “Prie Dangaus Var
tų.” Dalyvvo vaidinime:

Šv.’ Petras — Ona Jon- 
džiūtė.

Angelai berniukai: 
Vaškas —Albertas Židana- 
vičius.

Račkus — Paulius Vičius.
Tiškis —Albertas Cižau- 

skas,
Kiškis — Viktoras Dama- 

šiusj
Angelos mergaitės:
Minkštoji — Mari j. Tere- 

bezaitė.
Saldžioji — Helen Micke

vičiūtė.
Angelas Sargas — Mari

jona Ambrazevičiūtė.
Trys Angeliukai — Pran

ciška Vaičiūnaitė, Paulina 
Visbaraitė ir Marcelė Nas- 
toriūtė.

Kiško tėvas — Albertas 
Juodzevičius.

Ponia Pasiryžusio j i — P. 
Bepirštaitė.

Laumių Karalaitė — An
gelą Miklasevičiūtė.

Laumės — Genovaitė Ja- 
kaitė ir Irena Jūodzevičiū- 
tė.

Angeliukai— O. Švabiūtė, 
H. Stagniūnaitė, J. Jondžiū- 
tė, V. Tarebezaitė, A. Vo
lunge vičiūtė, K. Vaičekaus
kaitė, V. Grigalaitė ir M. 
Reinytė.

Mažos vaidilos, tačiau ne
paprastai gražiai išpildė ro
les. Veikalėlis įspūdingas ir 
pamokinantis, atvaizduojąs 
berniukus ir mergaites, gy
venusius žemėje, dabar dan
guje padedančius Šv. Petrui 
prirengti saulę, mėnulį, 
žvaigždes ir žemę pavasa
riu.

Vaidinime pasižymėjo ga
bi mergaitė Petronėlė Be
pirštaitė, Ponios Pasirvžu- 
sios rolėje; taip pat p-lė O. 
Jandziūtė, sunkioj Šv. Pet
ro rolėje. Berniukai taip 
pat parodė savo gabumus, 
ypač Povilas Vičius ir Al
bertas Cižauskas. Veikalui 
pritaikinta scenerija iUkos- 
tiumai visus žavėjo.

Po vaidinimo sekė dckle- 
macijos, kurias' išpildė mo
kyklos žemesnių skyrių vai
keliai: mažytė Olga Ulevi- 
čiūtė, 3-či<o skyriaus, eiles 
pasakė: “Sugrįžk saulelė;” 
1-mo skyriaus, dar mažesnis 
Danielius Ražanskutis de- 
klemavo: “Kiškis,” o jo se-

a- k

sis choras.
5. Kur tas šaltinėlis — du

etas: p-lės P. Visbaraitė ir 
I. Juodzevičiūtė.

6. Kada noriu verkiu — 
Mažasis choras.

■f

7. Saulele raudona — du
etas : p-lės M. Sudžiūtė ir O. 
Svetakaitė.

j8. O kai aš- — Mažasis 
choras.

9. Ar aš ne vyšnelė — du
etas. p-lės E. Delevaitė ir A. 
Juškaitė.

Kalvis
10. Ir atėjo meška — Ma

žasis choras.
11. Vargdienėlė ir Birutė 

— duetai: p-lės S. Petraitė 
ir A. Zizaitė.

12. Jojau dienjy — Maža
sis choras.

13. Ar tu žinai mano bro-
— 12 mergaičių.
14. Oi močiūte
15. Piano duetas — p-lės 

P. Bepirštaitė ir M. Žudžiū- 
tė.

16. Smuiką solo — A. či- 
žauskas.

17. Piano solo — M. Žiu- 
džiūtė.

18. Piano solo — Petronė
lė Bepirštaitė.

19. Amerikos himnas. >
Po koncerto buvo šokiai. 

Garbė mažajam chorai, kad 
taip sugeba vakarą surengti. 
Tik laikykitės ir nebus abe
jonės ateityje apie išsilaiky
mą lietuvių chorų bei dra
matiškų ratelių. Dainelės su- 
mokintos ir koncertas suruo
štas vadovaujant mažojo 
choro vedėjui muzikui A. Z. 
Visminui. N. N.

Telephone: STAGG 2—9106

DR. A._PETRIKA
Lnrrcvis dentistA^M-J

S21 8. 4th St, Brooklyn, N. Y.

Gosa AnestaMJka 
VALANDOS: 

Nuo 9 v*L ryte Ori 8 vai. vakar*. 
Penktadieniais ir ivetitadiMJaM 

tik susi tarus.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZYA
GRAB ORIUS 

—IRr—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVHfūl 

BROOKLYN, N. T.

li

PATERSON, N. J.

"klasčiaus ' >
CLINTON PARKAS 7

Piknikams, buliams, koncertams, 
šokiams Ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui, 
kamp. Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS, Sav, 
Maspeth, N. Y. 

ė-

s
i

i

...............................................................

TeL Newtown 9—4464

ANT, J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
' Apdrauda Visose Sakose 

— Notary Pubilc 
~t«4i- Ėrsa- 

Arti Grand St. - 
MASPETH, L. L, N. T.

šutė, taip pat 1-mo skyriaus, 
Julytė, “Ruduo;” 1-mo sk. 
mergaitė Danata Puskuni- ' 
giūtė deklemavo: “Anksti 
rytą.”

Koncertinė dalis, artistiš- ' 
kai išpildyta.

Programa:
1. Lietuva Tėvynė

— Mažasis choras.
2. Lakštingalėlė — Maža

sis choras. *
3. Žemė kėlė žolę — due- 

tas: p-lės G. Jakaiti ir I. 
Juodževičiūta.

4. Vakar dienelė — Maža-

Mūsų

BIZNIERIŲ VAKARAS 
BAZARE

Šv. Kazimiero parapija 
pradėjo savo metinį bazarą. 
Pirmą dieną, spalių 30 d., 
vedė Šv. Kazimiero draugi
ja.. Gabūs rengėjai pririn
ko daug aukų ir nemažai su
traukė publikos. Praėjo la
bai pakelta dvasia.

Sekančioji diena bus lap
kričio 6 d., sekmadienį. Pra
džia 6 vai. Tą dieną veda 
Patęrsono biznieriai. Visi 
iki vienam prie biznierių 
prisidėjo^ ir gausiai paauka
vo. Taip pat visi žadėjo at
silankyt) į vakarą. “Subyti- 
sim kitus”- tik šnibždasi 
tarp savęs. Ir tikrai jie gali 
daug padaryti, nes nemažas 
jų skaičius yra ir visi labai 
palankūs kilniems dalykams. 
Žada pasiimti šaunią muzi
ką, kad* galėtų gerai) patryp- progos I 
čioti.

Telephone Stagg 2-4409 
* NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIU8 

402 Metropolitan Ava. 
BROOKLYN, N. Y.

Priedais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Nesnaudžia ir Moterų dr- 
jų atstovės. Jos ir gi biz
nierių vakare žada pasūdy
ti su savo “triksaisJ’ Tik
rai galima laukti labai įd 
maus vakaro. Tad visi 
kim Patersonan į bi: 
vakarą! Girdėti, k 
karą bus taip pat 
prakalbos.

T

leis I
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