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GENEVOS RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTI 8 ŽMONĖS

FRANKLIN D. ROOSEVELT

• (iENEVA, Šveicarija. — 
Prie universiteto rūmų Ge
ne vos taikiajame miesto lap
kričio 9 d. įvyko kruvinos 
riaušės. Didelė minia žmo
nių norėjo įsibrauti į vieną 
salę, kur buvo susirinkimas, 

^nukreiptas prieš socialistus.
Besibraunantieji į salę už
kabinę kareivius ir įvjrko 
susikirtimas^ Atvyko ka
riuomenės būrys. Įvyko 
riaušės, kurių pasekmėje 
gatvėse gulėjo 8 .lavonai ir 
apie 70 sužeistųjų,

STAUNO ŽMONA MIRĖ
MASKVA. — Lapkričio 8 

d. Maskvoje mirė Sovietų 
Rusijos diktatoriaus Stalino 
žmona, 30 metų amžiaus. Ji 
buvo Stalino antroji žmona.

Stalinas laikydavo savo 
. žmoną, labai atitolintą nuo 

viešumos, , todėl Jaug žinių 
apie. ją. ir neturėta. Žinoma, 
jog nuo jaunystes dienų ji 
buvo komunistė, nes taip ją 
išauklėjo jos tėvas komunis- 

- tas. ' ;

NAUJASIS PREZIDENTAS

Roosevelt Išrinktas
PREZIDENTU

Žinios Iš Lietuvos
KVC VYRIAUSIOJI VALDYBA
• - Pirmininku išrinktas kunigas

V. Mielęška

kelias klausimas steigti nau
ju katalikiškosios akcijos 
laikraštį vadams.

ROOSEVELT KARINĖTAS AUDRA KUBOJE UŽMUŠĖ 
BŪSIĄS įREIT PA

SKELBTAS
NEW YORK. — Išrink

tojo prezidento F. D. Roose
velt- artimieji draugai yra 
pareiškę savo nuomonę, jog 
Roosevelt netrūkus paskelb
siąs savo busimojo kabine
to sąstatą.

" Kabineto nąpiais minįini 
tokie žymūs, demokratai, 
taip Ą. E. Smith, O. D. 
Ybung’, N. D, Baker, N. H. 
Davis, M., Ai Taylor, B. M. 
Baruėh, prof. Frankfurter, 
senatorius Th. ^L AVįalsh, 
gub. Ą. C. Ritchie ir kiti.

1»
; . HAVANA. —- Lapkričio 
9. d. Kubos saloje šėlutė di
delė audra, kuri užmušė 10 
žmonių, sužeidė apie 200 ir 
padarė daug nuostolių.-

Arpatingai nukentėjo Ku
bos bananų auginimo laukai. 
Daug namų apgriautų. Nuo
stolių apskaičiuojama ^000,- 
000 doleriu. .

ŠUNĮ! GAUJA IŠPIOVĖ 
AVIS

ANGLIJA RENGIASI PRA
ŠYTI SKOLŲ ATIDĖJIMO

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė, kaip, pranešama, 
esanti pasirengusi pasiųsti 
raštą Amerikos vyriausybei, 

. kad gruodžio; 15 d. Anglija
• negalės sumokėti.. Amerikai
.karo skolų 95 milijonų do
lerių. ( .

Sakoma, jok Anglijos vy
riausybė .rengusi tokį pranė

* ’ Šimą pasiųsti jau anksčiau, 
. bet nenorėdami; įsikišti į, 

. rinkimų .laikotarpį/ laukė
• - rinkimų pabaigos.. -• .
: • Anglijos vyriausybė savo 

rašte aiškinsianti; kad Aug-
/ Ii ja* šiuo metu jokiu būdu 

negali mokėti skolų.
Tokio pat rašto laukiama 

. ir iš Prancūzijos.

VARŠUVOS TARNAUTO- 
JAI STREIKAVO.

• VARŠITVA., — Lapkričio
; ’ 5 d. sutreikavo Varšuvos 

miesto tarnautojai, nes jau 
senai bebuvo gavę algas. »Tų 

. A streikas tęsėsi, dvi dienas.

1
 Streiko metu miesto-iždiųin-

kas- užtraukė paskolą ir .iš
mokėjo algas. Po to tariiąu- 
tojai grįžo į darbą; .

. Spalių 4 ir- 5 .d. Kauno į- 
vyko Lietuvos Vyskupų kon
ferencija ir į Kat. Veikimo 
Centro Vyr, Valdybą na
riais paskyrė: kun. V. Miė- 
lešką, kun. Ad. Sabaliauską, 
Zigmą Starkų,. Tgn. Skrups- 
kelį, -Oną Beleckienę ir dr; 
Juozą Urmoną ir Dvasios 
Vadu kam P. Dogelį.
"KVC. -konferencijoj, spa

lių 6 ir 7 d. išrinkti į Vyr. 
KVC Valdybą šie asmenys : 
prof. kaik P. Kuraitis, prof. 
P. Dovydaitis, prbf. kun. 
ŪsoriSj prof. kun. J. Meš
kauskas,; dr. J. Leimonas ir 
p. Šereikyte.

Naujieji KVC Vyri Val
dybos nariai, savo posėdyje ! 
pasiskirstė pareigas: kun. V. 
Mielėšką' pirmininkas, prof., 
P. Dovydaitis vice-pirmįnin- 
kas I, dr. J. Leimoiias vice
pirmininkas IT, prof. kun. 
Pr. Kuraitis sekretorius I, 
Į, ySkrupškelis sekretorius 
IĮ, kun. J. Meškauskas iždi
ninkas, kiti — valdybos na
riais. ■

KV (k Kauno Ra j ono Val- 
flyba pasiskirstė pareigomis. 
Pirmininku išrinkta^, dr. 
;Leimonas, Dvasios Vadu. J. 
E,; Arkivyskupo paskirtas 
kūn.. prof; St. Ūsoris. :

. STEIGS NAUJĄ LAIKRAŠTĮ

..Neseniai grįžo į Lietuvą iš 
užrubežio Dr. VI. Kaupas, 
kursai yra baigęs laik’rašti- 
ninkystės mokslus; Jis Stu
dijavo Heidelberge, Berly
ne, Paryžiuj ir Munchene. 
Jis yra parašęs ‘ moksliška 
veikalą “Die Press Lit ali
nės.”, • . ■

. Tarp Lietuvos ir Lenkijos 
įvyks politinių kaliniu pasi
keitimas,. tarpininkaujant 
Raudonajam Kryžiui.

: Lietuvos universitete da
bar yra seniausias studen
tas 44 metų, Jauniausias 20 

į metu ; seniausia studente 31 
metu, ir jauniausia 19 metų.

PANEVĖŽY J SUIMTAS KOMU 
NISTU VADAS

‘ Krim. policija suėmė Pa
nevėžio. Rajono komunistu 
vadą Savickį. Padarius kra> 
tu rasta - daug"kommiistinės 
literatūros,. susirašinėjimų 
ir instrukcijų.

■ ■ Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centro konferencijoj iš-

RESPUBLIKĄ TŪZAI 
PRALAIMĖJO

Lapkričio 8 d. rinkimai 
puvo per daug skaudūs i\'S- 

' publilvonams, kurių 2 smar
kiausi senatoriai pralaimėjo 
demokratams. Tai senato^ 
rius George Aloses iš New 
Hampshire -ir 'senatorius 
Watson iš. Indian a. Šie se
natoriai, buvo Amerikos se
nato vadovai,

. "Georgė Mėses 1928 m. va-1 
re ypatingai nešvarią, agita
ciją prieš demokratų kandi- 
datą A. E. Smith, pasižymė
damas bigotizmu, todėl šiais 
įlietais, demokratai dėjo vi
sas pastangas iškraustyti j . 
iš senato. Ir tas jiems pa
vyko. New. Hanipshirę sa
vo. senatorių išrinko demo
kratą Browh, • " ■ ...

. FAIREIELD, -Mę.—Lap
kričio. 1 d. n jktį Šimų gau
ja paplovė . vieno ūkininko. 
30 avių. Daugelis avių su
kandžioto. . \

. Ūkininkai. spėlioja, jog 
Šimų gaujai vadovavęs vo
kiečiu veislės laukinis’ šuo.

JONHSTON CITY, ILL
DARBAI GERĖJA"

_• N esen iai prade j< > dirbt i
dvi .kasyklos^. Bet dar daug 
yra žirninių be darbo.

- Girdėti gandai, kad įžy
mus kompozitorius, . buvęs 
bostonietis Mikas, Petraus
kas nesena) apsivedė. Taip
gi, : kalbama, kad nesveiku
mas, pasireiškęs pas jį dar 
Amerikoj , esant, dabar jis nigų,/kurie rūpintųsi fašistų 
dar labiau yra nusilpnėjęs.

1000 KUNIGU JAUNIMUI 
vodovauti

• Italijos valdžia su popie
žiaus žinia, paskyrė ;1 0()0 kų-

jauniūio dvasios.. reikalais.

BOSTONO CHORAS 
CAMBRIDGE’IUJE

Cąmbridge parapijos cho
ro ir jo vado noru So. Bos
tono parapijos choras sų sa
vo vadu, lapkr. 9 d. vakare 
važiavo į Caiiibridge, kūr.tii- 
rėjo bendrą ’ chorų praktiką 
Dainos Šventės, programai;
; Praktikoje vyriausiu, diri
gentu buvo brolis Jonas Ba
nys, muzikos mokytojas Lie
tuvių.Kolegijoje.

Šioje praktikoje buvo ma-. 
tyli, kaip artistiškai šie cho- 

įrai ir Lietuvių - Kolegijos 
choras 'gal ės sudainuoti lap
kričio 20 d., 3 Vai. po pietų, 
•Dangaus .Vartų parapijos 
salėje. • ■

Kita toki ’ didžiulė bendrą 
chorų praktika- irtis ,S. Bos
tone, lapkr. 17 d; vakare.

čia jau matyti, kad iš. To
kio gražaus darbo bus gra
žūs ir vaisiai.

Brolis. Jonas pasakojo, 
kad šių Lietuvių Kolegijos 
choru atvažiuos direktorius 
kiin,:J’ Navickas, inisipnie- 
rius. kum Petrauskas ir mo
kytojas kun, Bublyš..

.Lapkričio 8 d. Amerika . 
savo nauju .■prezidoiitTf išsi? 
-rinko demokratą ■" Franklin 
D. RooSevelf, Nevv York vai
si i jos. gubernatorių.' Rrczi- 

.(lentas Hoover susilankė to
kio pralaimėjimo,.kokio res
publikonai visai nesitikėjo, 
Paskutinės, žinios parodė, 
kad lipo ver laimė jo tik (i 
valstijose, o Roosevelt gavo 
balsu daugumą 42 valstijose. 
Elektorių balsų. Rooseveltui 
tenka 472, o Hoover’iiii tik 
59.

I’raejusiejį rinkimai •))<‘i- 
darė tikitą politinį pęrvers- 
mą Amerikos gyv e n i m ę. 
Tauta visai ntisigręžė nuo 
ręspiįbl ikonų administrac i- 
jos. ■ ■

Prezidentui Hoover ištiki
mos . valstijos pusi liko tik 
Maine, New Hampshire, 
Vęrmont, C o n n e e t i e u t, 
Peinisyl vania ir Delaivąre.

Kartu su Roosevelt Laimė-

jinai dHMokralai' pravedė ir 
kongreso’ rinkimus. Sękąn- 
tis kongresas, bus. demokra
tų kontrolėje —. iii. atstovu ;
rūmuose ir senate demokra- . 
tai turės didelę daugumą. 
Taigi, Rooseveit ’ui praina-. 
tomą laimingas administra
vimas, nes turės didelį pri
tarimą demokratiškame kon- ■

lioovor’iui ypatingai skau- .; 
dūs balsavimai'Iovva ir Gali- .- • 
forui ja. valstijose^ Towa 
valstija — .tai jo gimtine, 6. . 
Californįa —::jo gyvenimo

Išrinktasis ■. prezidentas 
Roosevelt, kai tik paaiškėjo 
išrinkimo tikrumasišreiškė 
padėką visiems rėmėjams ir • . ’ 
pakartojo/savo pasižadėji
mą, duota prieš rinkimus,, 
kad dirbs, visos t autos, gero- . ' 
veu ’ ’ ’ ’

Vioe-prežidentu. išrinktas .j 
John N. Gai-ner,. atšt< >vu rfi- . ' 
imi piimųniūkas. . .. •.

24 DEMOKRATAI GUBER
NATORIAI IŠRINKTI

KALBĖS « PARSONS

WAŠHINGTON. — Lap
kričio.8 d. 34 valstijos rinko 
gubernatorius. 24 valstijos 
savo- gubernatoriais išsirin
ko demdkratus.' 4. valstijos 
išsirinko respublikonus. Ki
tu 6 valstijų rinkiniu, davi
niai dar nežinomi.

Iš 34 senatorių .rinkimu, 
demokratai laimėjo/ 28,. o 
respublikonai pravedė tik (1

Katalikų., savaitraščio “il- 
merica” redaktorius kum 
AVilfrid Paršelis, jėzuitas, šį. 
.sekmadienį, lapkričio 13 d. 
vakare Fbrd 11 ai 1 saloje Bo- \ 
stone skaitys paskaitą teni' •• . .■• 
jo:f‘.Popiežius, Depresija ir 
Viešasis Teisingumas,''. • •- 

■ Jo paskaita bus paįvairin
ta muzika. Sales durys atir 
daromos 7 vai. vak. •

VIŠČIUKU PARADAS
WASIITNGTON. —Kaip 

tik lapkričio 8 d. vakare čia 
paaiškėjo, - jog rinkinius lai- 
mejo R 'D. Roaševelt dau
gelis gyvento j ij surengė iš
kilminga paradu,-kur i o da- 
•lyrini nešėsi po viščiuką. ' 

šieštuknriai. matprisi
minė 1928 metų rinkimus,; 
kai Hoover žadėjo, jog po jo 
išrinkimo, visi darbininkai 
valgysiu vištieną, gražiai 
apsirengsią ir tL .

NESTFIELD. M*ss.
40 VALAKU V ATLA I DAT

•Sekmadiėii.Į, lapkričio 13 . 
diena.- lietuviu šv. Kazimier

. _ t - » • > .» « •

ro bažnyčioje prasideda 40 
valandų šyč. Sakiųineuto 
adoracijos atlaidai.. Iškil- .. ({ 

‘minga- = širma su ptovesija .
bus 10:30 vai. Svkiuadieių Į' 
mišparai bus lygini 7:30 yal. j

vęs ĮVest ficldo klelt kun. K,

K h n. >8*. J. Trmlnū
Klebonas,

u
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APSAKYMĖLIAI
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■NVHIDĖJELES ATSI-.
VEKTlMAS

Jos vardas buvo Taisė. Ji. 
gyveno Aleksandrijos mies-

. te, 345 metais. Ji buvo vi- 
-sienas getai žinoma.. Pago
nys išgirdę jos- vardą purtė 
galvas, krikščionys piktino
si ir meldėsi už ją.

Taisė buvo graži,.žavėjau- 
ti ir turtinga moteriškė.; Jos 

_ tėvai buvo- krikščionys, bet 
jiems niirus Taisė apsileidę 
savo tikėjimo. dalykuose ir 
galutinai visai atsidavė iš
tvirkusiam, gyvenimui. Jos 
širdis troško laimės, links
mybių ir džiaugsmo;. pasau
lis jai tai siūlė, bet už kokia 
braūgią kaina t Ji gyveno 

' ; gražiame palociuje. Turėjo 
i daug patarnautoją. Nestygo
J turtą nė bi'angenybiu, nes
J jos gyvenimo draugai kiek-
■ vieną jos norą išpildydavo?

Toks.jos. gy'Vėnimas buvo 
viešas papiktinimas, nuodė- 

y mingas gyvenimas. . . . ;
Krikščionys verkė ir mel

dėsi už paklydusią avelę ir 
manė,. kad ji nebesugrįš prie 
Dievo, nedarys, atgailos ir 
pražudys savo siela.

? Išgirdo apie garsiąją Tai- 
. sę vienas pustelninkas var-

; du Papnucijus. Jam buvo
} pranešta kaip neapsakomai

daug blogo darė Taisė savo
’ ištvirkusiu gyvenimu.« Ap-
/ leidė šventasis savo rainii 
i vietelę ir ėjo ieškoti pakly 
: dėlės. •
‘ Taisė sūdi saro kambaiy- 
f. ' je. Keletas vergią puošia ją 
į ir rengia į išdykavimo nak-. 
j. ties.puota.- . . ■
}. ’ Įeina tyliai vergė ir pra-
į. neša,.kad nepažįstamas žmo-
i gus, gal karalaitis ar didžiii- 
/ . nas iš tolimo krašto norėtu 
’ . matyti * Taįsę. Užsimąstė

Taisė.' Kas jis?. Iš-kur jis 
atėjo ? Ir. paliepė vergei jį

Dirvai/’ Ji tufe divbūiičiu 
balsu. “ Aš taipgi žinau, kad 
dangus bus vieta laimės ge
riems ir amžinos pragaro 
kančios blogiems?’ .

Tas Taisės nepažįstamas 
svečias buvo Papnucijus, 
kuris padėjęs prastus dra- 
bttžitlSj apsirengė brangiais 
rūbais,*kad taip galėtą įeiti 
į Taisės namus.

Papinicijus mūfydatti a s 
savu lalttiėjilttą kalba toliau:

“Tamsia žinodama, ta visą 
išdrįsti pildyti nttudėines a* 
kyse To,' kurta’ visą žino ir 
visą teisia?’/

Taisė tylėjo. Nebuvo kas 
kita jai daryti.

Papnucijus dabar jai kal- 
bKjoT'kaip'Tdiuig^nKdipatgM 
jai vieiias irgi, stefitasis kal
bėjo. Jis primine jai visas 
jos neiloryhes. Kalbėjo jai 
apie Dievu “meilę ir .‘gailės- 
tingumą; (rulutinai Taisė ne
beišlaikė, : Ji. puolė prie jo 
koją ir klausė ką reikia da
lyti, kad apturėjus atleidi
mą visą tą baisią nuodėmių.

“Užduok maą didžiausia 
atgailą,” ji verkdama pra
šė,. “melskis už mane, kac 
Dievas pasigailėtą . manęs 
nušidėjėįes. Duok man tris 
valandas laiko sutvarkyti 
.dalykus, o. paškui' aš’ dalysiu 

f ką tik tamsta man įsakysi.” 
peilis perdūrė jos širdį. Ji. Pustelninkas apimtas di- 
krupteĮėjo ir palenkė galvą? džid džiaugsmo, kad atvedė 

“Taip, aš žinau,'kad yra nusidėjėlę prie Dievo, atsi-

rūbais, atrodęs kokti šalies 
didŽiCiiiasS.

Taisė įsmeigė savo vilio
jančias akis į jį. Ji niekad 
jo. nėra iiiačitis?
, “Paliepk vergėms pasiša- 
hĄ” tarė nepažįstamasis.
. Taisė nustebo jo tuo pasa

kymu, fačiatt išpildė. pasi
liko juodu kambaryje. Tai
sė laukia, kad jis pasakytą' 
savo atėjimo reikalą. . .

“su tamsta, viena pasikalbė
ti. Tariau as noriu, kad tai 
būtą daug labiau priyatiš- 
kame kambaryje negu čia.”

Taisė pakėlė savo žvilgan
čias akis ir nusijuokus tarė ;

“Ko gi tamsta bijai?” ji 
paklausė. ‘‘Jei žmonią, aš 
tamstai iižtild-inu, kad čia 
musą niekas nematys. Bet 
jei Dievo, tai . nėra tokios 
vietos, kur Jo akis nepęrmą- 
tytą?’- • ■

Dievas. Taisė sudrebėjo 
ištarus ta vardą. Vyrąs grei
tai priėjo artyn prie jos. ..

j“ Ar tamsta/ žinai,/ kad yra 
Dievas ?” Tie žodžiai kaip

i®:.. .:?• 
w

T § :•?.

......

$$$

r..

p . Įėjo į kambarį apysenis 
į \ žmogus, apsirėdęs brangiais

KALfiDU EKSKURSIJA

Į LI E T U V Ą
Rengia Liet. Laiv. Agentu. .

Sąjunga Amferikoje.

AMERIKOS
UNIJA

H 
NEUTVOMKAi 
NLAlrtM .

S. S.‘DROTTNINGHOLM’’
Išplauks, iš Ne\v Yorko

GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas . p, 17.' P. 

Jlučinskas,.sSredi; .ImcrlAros Linijos; 
Centro raštines Amerikoje, Lietuviu. 
Skyriaus vedėjas.. Jis stengsis padu-; 
ryti" kelionę piltu; -įdomybių; at’ic 
kuriu .visiems bus mnlomi- prisi
minti; Gauk brošiūrėles: “Bendros. 
Informacijos Kelionėje į Klaipėdį’-' 
ir "Kalėdi; Ekskursija;”. Gulinamos 
ims agentus arba:
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Štate Str„ Boston, Mass.

; NUGA-TONB — AĘSTlNTOJAS
Jusij vhliĮi'bil rolk’irhuijn “piuikstlnl- 

; nio" — stoka apetito, muistąs relkti-
• lauja pasptvHoa: nervai saite’; leng

vas miegas; atslkėllute pavargęs, be 
tunbleljos, iSnldo, kad. gislose’ teku 

. Vanduo vietoj ratiilouo kraujo;
i ; . Viskam tam reikalingas yra NVGA-

. TONE tikrasis tonikas ilel tokio ».nii- 
» Minėjimo. Nepamesk .vilties -r* .nueik 

pas savo vaistininkų Ir už Vlemj Doli- 
rį -jisai jurus parduos vieno menesio 

. treatmentii Nl’UA-ToNE, .Teigti jus 
' nebusite pateiikkitiin f-dvidešimts die

ni;.—.justi doleris bus jiitus siigrųžin- 
tiia.

tiS:

£

l'.pr.. 13!; • >
Tliv .thu il iifi 1 

'luboti i> C#,. '

. .DtfegrKtKktg-
sveikino stt ja it liepė ilž tri
jų valandą sutikti jį ptie su
tartos vietos. .

PustęliiiiikUi .išėjus;. Tai
sė tuojau išsimitinėjo ver
ges sukviesti visus jos link- 
smybiti laiko draugus.. Kuo
met jie atėjo, j^s tarnai ne
šė iš paločiau^ visus bran
gius daiktus/ litkandus ir 
drabužius ir metė į vidurį 
giitvęs. Tie, ktitie žinojo 
Taisę, negalėjo stiprastl kas 
atsitiko. . . •

Išėjo Taisė. Bet jau kito
kį. Apsirėdžiusi paprastais 
drabužiais, akys paraudę 
nuo ašarą, lupos virpa, ji vi-, 
ka drėba<f Ihiėjus prie su
krautu jos draugą jai dovu- 
iiotiĮ diiŲingeiiybin užbrauke 

‘degtuką ir liepsnos viską su
naikiną. Atsisukus į savo 
draugūs ji tarė:

“Aš palikau seną gyveni
mą. Ir jūs galite tą padary
ti. Sykiu. išdykavome, tad 
eikite su 'manim; ir atgaila 
daryti/’ Tai pasakius ji 
tyliai nuėjo, atgailą daryti.

..Sutikus l’apnuciją prie 
sutarto^ vietos tarė:

: .“Dabar sakyk man ką. tu
riu daryti.”

.. .Jis nuvedė ją j vienuoly
ną. jktsisveikindamas su ją 
.tarė: • .. '

■ “ Duktė, melskis ir prašyk 
Dievo pasigailėjimo.” .

Taisė didžiai susigraudir 
ims delei savo didžiu nędo-

<$<

t
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Klausimus siųskite —
JŪRŲ Mt.iBBI.iUK*,
S66 Vltešt Btoadway,

So. Boston, Mass.

Kl, Ar žydu yra kataliką it ar 
jie* kurnorstimsavaatskirft-ba
žnyčią? - ■ ’ .

Ai & Taip, yi*a žydą, pri
ėmusią katiiliką f ilgė jimą. 
Žydai yra išsisklaidę po vi
są pasaulį. Atsivcrtiisiėji

prisijungia prie ten ėMmntį 
Kataliką pąrapijn ir bažny
čią/ O joigtt kur .žydeliai y. 

, ra geriau", susikoneenlravę, 
ten jie. sii didesniu.užsikirti- 
niu laikąsi. _sav<)_ t ilyėjimo, 
Neteko girdėti, kad kur nors 
sinagogą butą pavertę; į Ka-: 
tuliką Bažnyčią;.

m risti kūnus pilname žydėji
me, subrendime. “Kristaus 
pilnybės amžiaus ša i k ą”

EI. Poteriuose kalbėdami sako> 
.nie, jog tikime i kūno iŠ numiru
siu prisikėlimą. Įdomu kokiame ( 
kfttte kelsimės? < 
miršta, nuplautą koja, po daug 
.metą,, išrodo, kad senam jauna

ryliįtj prašė, kad ją išmoky
tą melstis: ’■ .

. • Gerai maldai mokslo ne
reikia,” atsakė pustelninkas A
Tegu , iš tavu sugriaudintos Wele nebetiks,., 
širdies kįla prašymas pasi
gailėjimo. Dažnai , sakyk.: 
“Tu, .kuris mane sutvėrei, 
pasigailėk manęs.-’. ••

Dievas išklausei jos maldą, 
dovąnojo visą ir pasiėmė į 
Savo karalyste.

: Taisė yra priskaityta prie 
Dievo šventąją; . T»

$$•: B
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JURŲ VILKAS
s. itCamla 4ato Žaluiriof* ~ kaip aitai*- 

duota įšymąut dailininko N. Č, iPyeth 
. įkvėpta barbariško kapitono Kitid 

siti tiriu, usįįiiolirtių an t auksu prikrautu 
ispanų laivų (L696> ni.), kurie jį padare 
Ispdttijor nuridens kelių teroru, “Gamta 
Šato Žalumoj Retai Švelni ir Lėngta'*.-^ 

: ir šaliai tabakas nėtiirl tiėtbi cigare* 
, tuose. • • • • ■.■

VSlSl

&

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

TiTES perkame puikiausią, patį džiamas per pagerinamą Lucky 
puikiausią tabaką visame Strike valymo, procesą, kuris 

. pasaulyje, bet tas darneišaiški- žinomas l^ip _ “Įt>s toasted”. 
na kodėl žmonės visur skaito

, Luck'v Strike lengviausiu eiga-. . 4 . ..•' . • • ■ ° miestelio ir sodvbos gyventojas
į rettt. Dalykas tame, kad mes ; . , ■ .. . . .
k . į . v, . sako, kad Lttckieš yra tokie
| niekuomet neužmirštame tėi- ...
Y sybūs, jog “Qam ta savo Žalumo j ^garėtai.

1 Retai Švelni ii* Lengva-’- todėl <4_ .

w. šis puikus tabakas, jį tinkamai It’s toasted
, pasendinus, išnokinus, pfctlėi- y T«» ItnĮf'i kytfctefr

ii
i

/Ats., Pasauliu pabaigoje 
kelsiinčs.iš numirusią tame 
pačiame kūne,, kurį, turėjo
me ant žemės.. Esminiai kėn 
iras bustas pats j bet m/toks 
pat. Datėmyk čia skirtumą. 
Organizmo materiją keičia
si, tačiau buities prigimtis 
nesikeičia..

Tas pats kūnas kelsis per
sikeitęs v Kūnas įgys nemir
tingumą, skaistumą, lengvu
mą, lakumą, dvasiškumą. 
“Jis pakeis mūsą žemunio 
kūną, padarydamas jį pana
šą į savo skaistumo kūną ta 
jėga, kuria Jis gali taip pat 
riša sau pavergti” (Pilyp. 
3, 21). “Hėjamas gimdas 
kūnas, kcls-is. nigendąs. Sė
jamas negarbėje, kelsis gul
bėje. . Sėjamas silpnybėje, 
kelsis galybėje. Sėjamas gy- 
vulinis kiūrąs, kelsis dvasi
nis kūnas”. (1 Kor. 15, 42- 
14). Šv. Augustinas sako: 
“Iš numirusią prisikėlę mū
są kūnai bus pilnai išsivystę 
ir tobuli, laisvi , nuo ydų, 
trukumu, kurie juos šiame 
g^eni.me gadino, nes patsai 
tvėrėjas -papildys’ juos tuo, 
ko jiems trūko.; kas buvo 
nustota ligoj, priepuoliuose, 
senatvėje, — bus.gausiai-at
lyginta, Kristaus visagalybe • 
sąnariai prarasti šiame g\>. 
venhue, bus .sugrąžinti pil
nybėje. Dievas pataisys trū
kumus ir ydas amžiaus, kū
dikystes, senatvės; atgaivins.

Kl. -Sakoma, jog Mišią verte y-
-va-begatinė.- Nusidėjėlio kalte- ;tp-- ■-----
ribota. Man atrodo, kad išgėlbėr. 
jinrui sielos iš skaistyklos vienu 
Mišią daugiau negu gana. Kam. 
tiek daug’ Mišių?

Afš. Tiesa, kad Mišios su- . . 
vyje (in se) yra begalinės 

i vertės, ne« Krisi us-I>ievas 
žmogus!Vra auka iv.AUKOTO- ■.

JAS;. Kristus, .mirdamas 
ant kryžiaus paaukujo.'.SA-.♦ . • 
VK DIEVUI/ Tėvui, kuo
met iš tikrąją •• vieno. lašo 
kraujo .būtą užtekę atpirkti, 
pasaulį. • Šv. Mišios yra 1o- 
ji pati auka, kuria Kristus . 
padare ant kryžiaus, skirtu- ... 
liras t ik aukojimo, būde: mir
damas už -.nius ant kryžiaus 
aukojo Save Dangiškam.Te- ■ 
vui kruvinai.,, o Mišiose, au
koja • Save jau nebe kruvi
nai. Tad niekas, neabejoja, 
kad Mišią šventą auka turi 
begalinę.-vertę. Bet kadan
gi žmogus, kaip ir jo kaltė,, 
yra apribotas, tad iš Dievo 
valios jis aukos vaisią gau
na tiek, kiek jis yra vertas 
ii- kiek jam. reikia. Kuri sie
la skaistykloji! iš atlaikytii 
šy. Mišią ~ begalinės vertes 
gauna visos bausmes dova
nojimą ir. kuri gauna su- 
trunipi.ni.mą ar iialengviui- 
niiiią bausmes, mes nežino-. 
ine. Dievas yra teisėjas ir 
malonią dalintojas. Alės tik 
žinome; kad “šventa ir išga
ninga mintis .melstis už mi
rusius, kad būtu atleisti nuo 
nusidėjimą”. (2-Mak. iii). : 
Sv, Mišią auka y i-a tinką- 
miaiisia priemone.gelbėt-į.šie. 
kis skaistykloje keiičiančias. •

"ŽIDINYS"
Prot. Dr. V. Mykolaičio-Putino rednpu* 
■JdflMs. literatūros, mokslo, vigiiomeHO* 
Ir. akademiškojo gyvenimo Iliustruotas 
tneūes’uitf žurnalas yra . didžiausias,. ■ 
H račiausiąs, ^lomiausias it kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tlnkninlatislaM. 
įlėtitvių Žurnalas. Todėl visi paskubėki-' ' 
te užsisakyti.‘'židinį.” '■'■■■

“Židinio” kaina Lietuvoje: met. 351.; 
pusm. 20 It; Amerikoje metams 34.50, 
pusmečiui 52.50.

Ądr.: “židinys,” Kaunas. LAlsvėe AL .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PUKTĖRŲ DEJOS ŽV. JONO EV. BL. PASALI-IKftfl ‘ y 
...... DR-JOS VALDYBA ?

Pirmininkas -r Kt žiobė. . ;
36 M t Ida v»<L, Lkiręheetėr, M at*.

TUleplione ColutnlUa. 5431
t Vįce-Plrmlmhkas — J. Letrauskna

24. Thomas.Park, So. Boston, Mase,
* Prot.. Raštininkas — J. Gllneckls

5 Tbomas Vark. Sfy. Bosimi, kiiuM.
.Fln. Raštininkas — M. Seikiu •

266 E. Ninth St.,' 3o. Boston, Atkas. 
Udinlnkis — A. Nnudžiūnns

835 E; Broiuhvay, b'o. Boston, MkM. 
MOtštilka —J. Zuikis ’ * .
t VVlnitrid SL, Po. Boston, 

Draugija laiko susirinkimus kas tročl| 
nisTMdlenJ kiekvieno menesio, S.vaI, ' 
Po plotų, l*mptj<'k*aičj, 452 R, Tfh 
St, So, Boston, Mass.

rrofeihnmliil, ItiznleMtiL prdmoahv 
kai, kurio <elUhėd' “Darbininko,” tik. 
vai \erti škftltytojų įatainos. . 

. Visi garsinkite “parbiulnko?’

>0 GLOBk motinos tvč.
’irtniuinkė,— Eva Markslenp,

625 Ė. Stli Et., So. Boston,. Mnsa. , 
Viee-pirmininkė— Ono Staurieiiė,

443 E. Ttli S t., So, Boston, MUSa.
Tol. So. Boston 3422-R •

Prot. Bašt. —- Bronė Ciuulenė,
' 29 Gould St, West Rosbip’y, JIiu>s.

Tei. Pavkw iscnv .
Fln. Balt ~ Marjona MarkonlutA

33 Naviirm fit.,-Roslindnlė, Mass.
Tek Pnrkvvay 0S5SAV

Itdihlnkė — Ou* StanlullutC
105 W«t tJth St, Ėo. Boston, Mat*. 

Tvarkdart t- Ona Mizgirdieni
1512 Columblti Rd., So, Boston, Mana 

Kaso* GiohftJa E, JanūSonloni 
. 1426 ColutiiblK Itd., Šo. Boston, Mftis 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra'utarninktj kiokvie.no mėnesio, 
1:80 4nl» Yiitarb, ffobafcnytlir&J tve- 
iainfcj, • .?

vbMii mtitiJbl ttilalalJt krtipkitw 
;. po protokolu raitininku

. >

kiokvie.no


... ■ . . ■ • ■ . • • • ■ • ■ . • . ■ •

- ———-—-———
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
, SHENANDOAH, PA. *™ai

. , ■ Pereitą savaitę.mūšų pa-
GERAS PARENGIMAS rapijoj apkrikštyti: Lorraj- 

Spalių 27 d., Airių moky-j F ' 
klos, svetainėje įvyko Card 
•ir Bunep part’v pramoga, su
rengta parapijos naudai. 
Rengėjomis, šios pramogos 

..buvo: E. Kazlauskienė I.
Dudėnienė* E. Pačesiene. O.
Maknuddenę ir E. Sakalau-

lėdamos, kad parengimas 
kogeriausiai. nusisektų ir.

. kad visi žmones būtu-paten
kinti. Ir pavyko. Jų dar
bas nenuėjo niekais. Žmo
nių susirinko.taip daug, kad 
net nei. vietos neužteko. Pel
no parapijos, naudai liko 
per 300 dolerių. Mūsų kleb. 
kun. Karalius : ir .parapi- 

. jiečiai labai patenkinti šios 
. pramogos pa vykimu ir dė

kingi. minėtoms rengėjoms 
ir visiems už gausingą atsi
lankymą.. Kita moterų gru
pė jau rengiasi prie, kitos 
“Card Panty” ir tikietus 
jau pardavinėja. Progra
ma įvyks vėl airių mokyklos 
svetainėje, lapkričio 30 die-

. ną. Rengėjomis yra: O. Bry- 
naskiene, A. Norkevičįėnė, 
J. Rutkauskienė ir A. Brą- 
dulienė. • ...
VYČIŲ SEKMADIENI

NIS’ VAKARĖLIS
Spalių 30 d. vakare įvyko 

Vyčių- salėje . vakarėlis su 
prakalba. Salė, buvo pihiu- 

.. lėlė jaunimo; visi įdomavosi 
šio vakaro, nepaprasta ir. į- 
vairia programa. Kalbeto- 
;um, buvo visų gerbiamas h

• mylimas dantistas DrĄN.
. .. Bronium. Silsirmkrsmjį y- 

' Į..cningai /veltino Dri Bren
,in n atvykimu, pasvoikinda- 

• /.ni jį kifštu rankų plojimu, 
dąktarU1.} sirndž. salėjų 
jisai iie nk gražiai prakal
bėjo į visus susirinkusius a- 

. pie dantų sveikatą, bet ir 
. linksmino visus- savo gra

žiais . juokeliais. Jo prakal
ba, padarė didelio įspūdžio;

1 ne, duktė Stanislovo ir Onos 
Naviękaitės Gludų; krikšto 
tėvai buvo Albertas Sicena- 
viČiuš ir Elena Navickaitė, 
abu iš Coaldale.: Robertas-: 
Juosias, sūnus Ant., ir Marės 
Savicku; kūmai buvo Juo
zas Cisek ir ^Viktorija Kė
dėn- Ro5ęer0na,.duktė:Alber- 
ToYr/EI^oštJaūfeTŪtės‘Su- 
bąčių. Krikšto tėvais buvo 
"Bronislovas Renick ir Ka
rolina Naja.. Marė, duktė 
J uozo ir Onos Salasevičiū- 
tės Rainiu; kūmai: buvo Jo
nas Zidolikas ir Jule Zaka- 
revieienė, Edvardas, sūnus 
Prane, ir Mortos Stankevi- I 
eiūtės Pužausku; Krikšto 
tėvai buvo A. Glabus ir K. 
Glabiene. Nors nežinoma 
siu naujai gimusių kūdikė
lių ateitis ar likimas, bet 
mes jiems iš. tikriausios, šįr- 
tięs linkime užaugti svei
kais, tvirtais ir išmintingais 
žmonėmis. ' .

LAIDOTUVES
Spaliu 25 d.. pasimirė Ka

zys’ Vaičiulis, 63 metu am
žiaus. - Palaidotas spalių. 29 
d., iškilmingomis pamaldo
mis Jš šv. Jurgio bažnyčios 
senųjų kapinių šeimyniniai 
me lot e. Šv.’ Mišias laikė ir 
pamokslą ‘ pasakė kun. A. 
Ąlauskas. , Paliko nuliūdi
me 4 sūnūs ir 3 dukteris, 
brolį ir seserį. /

Spalių 26 d., mirė Pranas 
šaulys, 55 metų amžiaus. Il
giausi laiką buvo siuvėjum. 
Jis buvo pavyzdingas tėvas 
ir geras katalikas. . Palaido
tas spalių 31 d. iš Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčios senose Šv. 
Marijoj kapinęse,. „ Šy- Mi
šias uš velionio vėlę atnaša
vo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. Karalius. Paliko 
nuliūdime žmoną, sūnų ir 
dukterį. .

‘ be abejonės, nepaliko toji. Spalių 26 ČL persiskyrė su
prakalba be paseki). šiuo pasauliu Antanas Dam-

Po prakalbų sekė įvairi ir brauskąs, sulaukęs 29 metų.
.. žavėtina programa. . Dainos amžiaus. Sirgo tik keletą

muzika, taip pat ir juokai dienų. Buvo žymus ir po-
• buvo rinktinio turinio gerai pūliavus atletas. Laidotuvės

atlikta. Dainininkai ir dai- įvyko spalių 31 d., 10:30 v.
. lūninkes labai ‘.jautriai pa- ryte iš namų į Šv. Jurgio

dainavo po . porą dainelių, parapijos bažnyčią, kurioje
solo ir cluetų. Jhirbū vyčiams kuų. Dr. Martu’sevičius. at-

. turėti savo tarpe tokius tą- laike gedulingas pamaldas
. leiitus. velionio vėlę it pasakė pa-

• : Baigiant programai,. visi mokslą. Palaidotas naujose
’ gėrėjosi Dr’ Breniiaii-kalbą, parapijos Šv. Marijos kapi-

gražiu vakaru, maloniais įš-. nešė. Paliko-didėliame nu-1
pūdžiais.’ liūdime žmoną, dukrelę, mo-.
. Ląpk. 6 d. kalbėto jum bu- tiną, 4 seseris, ir 4 brolius. ..
v-o kun. T. Do\vd iš Ashland,

. Pa. Pasilinksinįilimo raka- Amžiną atilsį duok jiems
■Tūlį rengė darbštus vytis P.. Viešpatie, o šviesybė.amžina
Jakubonis.. t ėgul juos apšviečia.

.ŠELPIMAS BEDARBIU [i
Bedariau šelpimo komite

tas praneša, Kad pašei pa 
gauna anie trvs tūkrim .*:ai 1 
šeimynų. Iš lietuvių gauna 
pašelpą apie i rys šimtai šey- 
myrių ir apie rimtas -pa i h * 
nių. Šeimynos gauna nuo 
($1.50) Vieno ir pusės dole
rio. iki penkių dol. ($5.00) į 
savaitę pagal narių skaičių 
šeimynoje.
MILTŲ IR DRABUŽTŲ - 

DALINIMAS ~
Iki šiol mūsų miesto va

dinama Labdaringoji Drau
gija užsiėmė išdalinimu mil
tų biedniiomenei gautų iš 
valdžios per Raudonąjį Kry
žių. Buvo reikdlinga reko
mendacija bei paliudijimas 
nuo parapijos kunigo klebo
no. Dabar miltų ir drabužių 
dalinimu užsiima tiesiogi
niai Raudonojo Kryžiaus 
skyrius,. kuris spalių 7 dieną 
vietiniame laikraštyj “Eve- 
nihg Herajd” paskelbė se
kantį pranešimą:. “Visi, ku
rie nori, iš valdžios gauti 
miltų, kuriuos dalina bied- 
nuotnenei Raudonojo Kryr 
žiaus draugijos skyrius, pri
valo gauti naujas aplikacijų 
korteles nuo savo parapijų 
klebonų arba nuo to asmens, 

• kurį klebonas korteles išduo
ti paskirs.. Korteles, su ku
riomis . bi ednuomenė gauda
vo miltų, tolįaus nėra geros. 
Naujas korteles, vienodos 
spalvos ir formos kunigai 
klebonai jau turės iievėliaus 
kaip ateinantį trečiadienį, 
lapkričio 9 d., tad tie, kurie 
nori miltų gauti, ■ privalo 
naujas aplikacijų — bei liu
dijimo korteles gauti. Ant 
kortelių bus sekanti klausi
mai, į kuriuos reikia teisin
gai atsakyti:

; . Vardas ir. pravardė šei
mynos galvos, antrašas, kiek 
yra šeimynoje narių, kurie 
dar neturį .18 metų, kiek vi
so šeimynoje narių, ir gale 
kunigo klebono parašas. Y- 
ra svarbu, kad visi, kurie 
ateityje norės miltų bei dra
bužių gauti, kad visi minė
tas naujas aplikacijas turė
tų. Be tų kortelių niekas nė 
miltų, ne drabužių ■ negaus. 
Tikimasi dešimties ’ dienų 
laike gauti daugiau‘ miltų ir 
drabužių. .

. Mūsų klebonas iš .sakyklos 
pranešė, kad kortelės dėl ga^ 
viino miltų pradės išduoti 
antradienį po pietų, kleboni
jos ofisę.. ..

PHILADELPHIA, PA,

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”

tas, Biliūnas ii’ kiti biznio- ti darbo yra labai skaudus 
riai suaukojo .tai pramogai smūgis šęimyiionis.
reikalmgų dalykų. Draųgi-j VAGIMI.’ GAI JA 
jos nares AL Kazakauskie-
nė, O. KazakauskieriP, F.I.. P.i niainų miestelius švai- 
(iegeekienė, O. Liepienė* V.vagilių gauja, spėjama, 
Barkauskienė,- T), Grieienė i M: W . l”ls;b,,nįĮ ..
A. Mockienė, J. .Žukauskie-O “'finiai laikraščiai praMe- 
nė, A. Jaškauskienė. Ė. (Iri-,apie dažnus įsilaųžymus į 
daite ir kitos sūrenge ir ro
dė ta pramogą. Šv. M. Mag
dalenos draugija turi , geru 
darbininldų’, ką jos jau su
rengia, tai vis /ĘūiūC’geros 
pasekmės.

R9ALOAIE, PA.
Spalių 29 d,, Šv. Jono pa

rapija turėjo pasekmingą 
vakarienę. Žmonių atšilan- 
ket.labai Ulaugų tarp lietuvių 
matėsi daugelis svetimtau
čių. • Vakarienės surengi nie 
daugiausia pasidarbavo se
kančios moterys: Mar. Ma
linauskienė, Je va.. Kulbokie- 
nė, Zuzana Deltuviene, Ona 
Sekavičięnė, Mari j a. Joni
kiene. . Klebonas •’ kun.. P. 
Mockus bdžnyč.ioje jiaskelbe, 
kad parapijos vakariene da
vė gryno pelno 214 dolerių 
ir nuoširdžiai • padūko vėjo 
moterims, kurios surengė, 
vakarienę, taipgi, dėkavojo 
tiems, kurie aukojo įvairių, 
daiktų vakaliėnes reįlia-. 
larns.*.

TAMAIĮUA, PA.

1 Vietiniai laikraščiai praiie-, 

l.krauluves. Buvo girdėti, 
I kad net trijose klebonijose 
[vagiliai buvo atsilankę, kai 
•klebonai laike pamaldas baž- 
; myriose.——/———-.1...

Jau, matyt, banditizmo 
dvasia iš didiiiiesčių kraus- 
tori Į provinciją. Tokie nuo
latiniai kanlūj apiplėšimai 
ginkluotųi bandytų, vaikų pa 
grobimai ir panašūs įvykiai 
tiesiog žemina Amer i k o s 
vardą. Amerikonai taip ap
siprato su banditizmu, kad; 
rodos, tak būtų kasdien iii i o 
gyvenimo privalomas apsi
reiškimas.. . Kuomet. Kinijo
je banditai sūeiumim ameri
koną ir reikalauja išpirki
nio, tuomet amerikonai pik
tinasi’, bet kuomet.jjamtšūs į- 
vykiai pasikartoja pačioje 
Amerikoje, tad • laikraščiai 
šaltai praneša apie atsitiki-, 
.ną ir vėl nutyla. . Bet nu 
vienas laikraštis nedrįsta 
'panagrinėti kokiomis prie
monėmis galima būtų apsau
goti i Amerikos civilizaciją 
nuo banditižino bangos, kai p 
apsaugojus piliečių turtą ir 
gyvastį. B, M.

MINERSVILLE,PA.
.SUSTOJO DARBAI :

.Kilo kivirčas tarp, maine- 
rių ir. kompanijos. dėl gabe
nimo iškastų anglių į kitą 
brokerį. Maineriai reika
lauju, kad iškastas anglis 
Tamaųua distrikte tenai-jas 
ir valytų, bet kompanija no
ri jas- vežti į kitus brokerius. 
Dėlto kilo kivirčas,, kompa
nija sustabdė mainas, apie; 
trys šimtai .vien lietuvių- karionės vedė jum buvo F. 
mainierių liko be dūrbo. 'Alanžerskis.- Kalbėtojais bu* 
Šiais sunkiais laikais netek- vo kun. J. Klimas iš Mouut

Spalių 27 d. Šv. Pranėiš; 
kalis parapija iškilmingai 
paminėjo klebono 3 'mėtų 
klebonavimo sukaktuves, su
rengiant labai įspūdingą va
karienę, kurioje dalyvavo ą- 
pie 600 parapijonų ir svečių. 
Vakarienė labai gražiai pa
sisekė. Vakaro vedėjų bų- 

’ vo Dr. J. Paulauskas. . Va-

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Šy. M. Magdalenos drau

gija spalių 26 dieną turėjo 
‘ ‘ Koffee Klutcli ’ ’ parąpijos 
salėje bažnyčios naudai. ,Bu- 
vo/geras orkestrus, J. Šira- 
tavičiaus vedamas. Skaitlin
ga publika turėjo Smagi j va
karą, Steponaičiai, Jutau-Į

Nežinomojo Kareivio kapas Arlirigtono tautinėse kapinėse. Karo 
užbaigtuvhi dienoje — Arniištice Day ši kapą aplankys daug žnio- 

inią ,atiduodami pagarbą visiems kareiviams, žtivusierns didžiajame 
kare.

Carinei, kun. M. Dtniman- 
t:iK, t eisė jas Balinei’, sena t o- 
rįus Staudeineyer ir legiria- 
tŪTos kandidątąs Bechtel/ 
Prie svečių rialo s e d ė j ū 
daug’ prakilnių svečių, bū
tent D r. A, ‘ Valybiis, Dr,

■ Radzevičius., Dr,. Dorosevir 
čius, daug biznierių ir šiaip 
prakilnių svečių. Vakarie
nę surengė parapijos, rengė
jai: j. Andza, Mandžers-

■ kis,’ J. Penkūnas, A. Mika^

minėtų kunigų, dalyvavo ku
nigai Matulaitis, Norinitas 
ir Dųnąiskis. . Amerikonų 
spauda gan vaizdžiai aprūšė 
šią įspūdingą vaka r į e ii ę. 
Pelno nuo • vakarienes liko 
apie $250 parapijos iždui.
ALTORIAUS DRAUGIJA

Altoriaus draugija jau su
rengė para}), naudai “Card 
party ir Bmlco.’, Žmonių 
buvo pilna sale..

Pereitą sekmadiėn į, Sod a- 
.lietūs ėjo in corpore prie 
Komunijos. Jų yra apie 150 
narių, Labai gražų pažiūrė
ti, kada, visos eina i n corpo- 
ro prie Dievo Stalo. Būtų 
gera, .kad.kiekviena lietuvai- 

‘tė katalikė mergaitė priklau
sytų prie šios, draugijos. Jų 
valdybą sudaro: A. Belytė, 
pirm.; Žukauskaite, rašt. ir 
kitos. . •/

' Lapkričio 8 d. jos surengė 
gražų pokylį su programėle 
Įiriėniįmui naujų 8 skyriaus 
parapijos mokyklos mokinių 

narių.
.- Gruodžio 8 d., jos’ turės 
bažnyčioje viešas liauju na
rių priimtuves. Žada daug 
mergaičių įsirašyti.' Dieve 
duok, kad kiekviena‘-margąi- 
tę . prisirašytų, nes vienybe 
tai galybe.
PARAPIJOS BAZARAS

Parūpi jos bazaras įvyks 
lapkričio (Nov.) 23, 24 ii- 25 
gi 26 d. bus bazaro užbaigtU- 
ves su balium. Visi jau.į nu
deda judėti ruoštis prie .ba- 
zaro. Minersvilliečtai ką tik. 
.paima; tai padaro. Draugi
jos jau renka. darbininkes 
bązarui. Klebonas renka 
aukas pas biznierius ir ūki
ninkus. Bazaro rengėjai 
dirba išsijuosę, jau iš .anks
to praniatoina geros pasek* 
mes.. Ei,. ininorsvillięči a i i r 
apyiiiikiniai žmones. Visi į 
krūvą!
GYVOJO ROŽANCTAUS 

DRAUGIJA
Lapkričio 13 d. . Gyvojo 

RožiuiČi.aūs draugija, kurioj 
yra apie 2()() narių, eis j u 
eotpore prie, sv. Kbniuinjos 
per 8 vai. mišias/' Labai 
gražu kada paniatysi tokią 
milžinišką draugiją ‘einant 
sykiu, prie Dievo Stalo/ Tai 
drūčiausią draugi ja. Minvrs- 
villej. Kas antrą sekmadie- 
nį jos visos eina prie Komu
nijos. ■ ‘ .

TRETININKĖS .
• Mūsų Tretiniųkūs ir. ne

miega- ' jei įdirba bažnyčiai, 
lapkričio 18 d. mūsų Audi-

toriulne jos !suvaidins nau
jai išmoktą veikalą/ Jos. 
rengtasi stropiai minėtam 
Veikalui. Šio veikalū. hiici- ’ 
jalo re yra .p, Bružienė; jai 
pagelsti vietinės moterys. 
Pamatysim ką jos suvaidins. 
Jei gyvenkim, tai visi nuei- ■ 
sim pažiūrėti,

SUTUOKTUVĖS . -
‘ Klebonas užsakė sekančius . 
užsakus bažnyčioj: P. Pasc.<-A.

‘ virius su G rudyte; Koiitro- 
las. Mū TacidmmkūitVli/IJoTi- 7~

* sas su Kainaraųskąite; jų 
vestuves įvyks trumpoj atei- .

MAGIŠKAS DIVONĖUS
. ..įvairumas gyvenimo prios- •• 
koiiis, sulig senu . priežodžiui, ir 
lygiai taip pat įvairumas yra ra, 
dio ]msili.nksmin.imiį prieskoniu.- 
Pa žymei iniausis pavyzdys radio 
programos įvairumo yra suteikia
ma Lueky ’ Striko rudio valančioje/

Šios programos Magišks’.divonė- 
lis tris kartus.į savaitė atneša.per . 
visas Jungtines Valstijas. milijo
nams nannj pasaulio geriausių or- 
kestrų muziką. • Be šią garsių- or- 
geštrij muzikos, antradieniii vaka
rais. Magiškas divonėįis atneša ra- ■ 
dio. klausytojams garsių bylą dra- 
matizaeijas, išspręstų United Sta- • 
tos T)epąrtamento oi* Justieo agen
tų?, Kiekvienas šis dramos persta
tymas yra tikras apsakymas pa
siremiant ant United States Bu- 
reąu of. Inv.estigation dokumentų.' . ' 
Aiškiai suprantama, .netikros pa
vardėseia yra' pavartotos.

Ketvirtadienių vakarais, Magiš
kas divonėlis. radio klausytojams 
duoda moderniško ■’barono Mūn- 
eliausen gražiausių, juokų ir aukš
tos rūšies, apsakymų. Barono tik-, 
-ra paverde yra Jack Beari, b’.ku- - 
rio išsitarimas “WaK you there?’/ 
'tapo, viena, iš radio sensacijų. 

; Be to, šeštadienio vakarais Ma; 
giškas divonėlis atneša dainų my
lėtojams balsus Evelyn Herbert 
ir Robert .Tlolliday, kurie padai- - 
nuoja iš operečių nėpamirtamų 
dainų. Šie gerai žinomi daininin
kai į>uža vinčiais savo. balsais', išr> . 
neša radio klausytojams iš- kas
dienių darbų pasaulio į . romancų 
šalį.’.. ‘

Todėl ir. aišku,, kad Lueky Stri
ke -išdirbėjai, kurie rengia šias . 
programas, deda visas pastangas 
radio klausytojams duoti puikiau- • 
sius radio pašilinksminimus, ly- • 
.giai.kaip jie neaplenkia nieko ne
atlikę, savo pastangose, suteikti / 
rūkytojams puikesnį grynesnį, ir 
tikrai lengva, cigaretą.

•Lųeky Strike išdirbėjai, gami
nime šio. popųlaraus nžsiiTikymo, » 
naudoja tik puikinusį tabaką. Bet 
šis dar neišaiškina, kodėl žmonės 
visur šioje'Šalyje pripažįsta Luc- “ 
.ky Striko tikrai lengvu .e.igaretu. ? 
Po to, kaip šis rinktinis tabakas * 
■yra pasendintas ir išnokintas, yra .* 
perleidžiamas pbr pagerinantį 
spraginimO procesui Įimaiit var- ’ 
tojuna ir ultra-violotinių spindu-'-Z 
lių, nes Lueky.Strike išdirbėjai 
pripažįsta, tiesą; jog Gamta, savo- L 
žalumoj retai švelni ir' lengva, 
tiuekies. nesiranda-. žalio tabako, 
nes. jie yra- spraginti, •

Spraginiino procesas bnyo išra* 
stas' išimtinai <lėl Lųeky Strike ir 
joks kitas ėiga.retas jo neturi, b 
Štai kode! Uueky Striko ir yni vi- " 
su skaitoma tikrai lengvais vigą- 
retais. ' ■’ ; '. ;

Todėl ir nenuostabų, kad. Ma- • 
giškas divonėlis atneša jums to
kias malonias radio programas. 
Tokie puikūs eigaretai ursitarnau- /• 
ja goriausių radio pasilinksmini- •' 
uuj. ir Luckies išdirbėjai nuolatai 
stengiasi duoti jums aut radio gv». 
riaitsius pasiliiiksnviuinūis kokius 
tik gali gąutt.. . . }AdvJ
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Acceptance for malllng at speelal rate of poatage provlded for In Sectlon 1103. 
.. Act of October ą 1917, authorlaed on July 12,1918

DANTĮ! HYtttENA

> :.

8UBSCBIPTIONRATESi
, DnmeStlc ysarly ............... 44.00

•» Foreigtf yearly..................$5,00
Dbmeatic once per week yearly. .$2.00
Fbrelgn Onės per week yearly... .$2.50

BKeInUMKKATOS KAINA:
Amerikoje metams ............. ,$4.00 
Užsieny metama ...............,$5.00 
Vieną kart aavaltCje metams....$2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje' metams. .$2.50

" DARBININKAS
866 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620 .

PREZIDENTO RINKIMAI
r„ Prezidento riilkimai užsn I

baigė dideliu Demokratų lai- 
mėjimu. Jų kandidatas 
Ėranklin D. Roosevelt, nors 
buvo tikras, kad jį išrinks, 
bet nesitikėjo, k a d tai p 
smarkiai sumuš savo opo- 
nenefą. Balsų daugumu ar 
tik neperviršys 11 milijonų. 
Hooveris gavo tik 6 valsti- 

y jas: Peiinsyvvanią, Maine,
į New . Hanipshii’e, Verniout,.
j CoiUiecticųt . ir Delayrare.
i Kitos visos valstijos balsa-
!. vo ąiž Roosevėltą. Papras-
į ' tai, esamasis Prezidentas bū

na išrinktas antrą kartą, bet
I šiuo atveju . Jlooveris buvo

nugalėtas taip žymiai, kad
■ tokio , pralaimėjimo Respub-
į likimų 'partija neturėjo vi-
j. soj. savo gyvavimo eigoj.

Kodėl tas įvyko?
r . Visiems- aiškių kad Hoo- 
i ; verio administracija nesuge- 
> bėjo pašalinti dviejų Amcri- 
į . kos liaudžiai nepakenčiamų 
I ’klalykiĮ: prohibicijos ii* de-
Į rpresijos bei nedarbo.. Pro-
‘ hibiėija buvo nepopuliariaii-
i - sias ir visų nepakenČiamiaų- 

sias įstatymas. Ji. buvo pro-
? testantų bigotų padaras.. Me- 

...todistai užsispyrė pašąliiiti 
iš žmonių tarpo girtuoklia- 

.. vinių ir visą garbę pasiimti 
. saū.. Sumanymas savaime 
; geras, bet begalo, vaikiškas.

Neatsįžiūrėta į žmogaus pri- 
.. ginitį ir į gyvenimo, sąlygas.

NTeapsisvarstyta, kad. užves- 
. ti priverstiną blaivybę to
kioj milžiniško  j šaly neįma
noma, ir, kas aršiausia, pra
dėta vykdai prohibiciją la
bai fanatiškai ir žiauriai. 

t ■' Del tokio griežto pTohibici- 
' j°š vykdynio daug nekaltų 

žmonių nukentėjo ir keli 
tūstančiai net galvas pa

u

darbo žilionių, daugumas taili 
daro, o vis tai dėl dviejų < 
priežasčių, būtent: dėl neži
nojimo, o dar daugiau iš ap
sileidimo, geriau sakant, dėl 
tinginystes išmaino savo gra 
žius, bąltlis, spindančius 
dantis į pažaliavusius, parū
dijusius, pa juodavusius, su
kalkėjusius, . sukirmijusius 
ir pagalimi, skaudančius.

Kaip savo gražius dantis 
laikytį ? Tai yra labai leng
vas dalykas ir su visai ma- 
žomis išlcTidoniis/ ^ lhiTnas - 
dalykas: reliną dantų šepe
tuko, antras —* dantų tepa
lo (tooth pašte); trečias — 
rytą ir vakarą arba prieš 
gulant ir atsikėlus.- reikia 
kokias penkias minutas skir
ti dantų valymui.. Bet būtų 
geras dalykas, jei būtų ga
lima dantis išvalyti po kiek
vieno valgymo.

• Kaip vartoti šepetuką? 
Paimk šepetuką tarp pirštų 
stipriai ir braukyk išilgai 
dantų, truputį sukdamas ra
tu. Išilgai dantų — reiškia 
žemutinius dantis valyda
mas, brauk viršun, o viršuti
nius žemvn, ries braukdamas 
skersai dantų neišvalysi, bet 
tik subrauksi į dantų tarpą 
maistų arba nešvarumų lie- 
,kanas.

Dabar pakalbėsime apie 
.tai. kas atsitinka, kai neva
lyta burna arba su maisto 
liekanomis tarp dantų mie- 
garira per naktį. Normaliai 
miegantis žmogus laiko bur
ną uždaręs ir kvėpuoja per 
nosį; taigi burna, miegant 
pasilieka nevėdinta. Taip 

t pakreikia nepamiršti, kad 
karai beveik nuolatos, sul bakterijų yra dau

giau negu, kad mes manome. 
Ir be to dar burna yra gerą 
rietą rūgimui, nes ten yra 
tinkama temperatūra ir 
drėgmės, pakankamai, tat. 
maistas per astuonias arba 
daugiau valandų surūgsta, 
sudarydamąs gaižią rūgšt;

, Eu-I kuri veikia į dantis, ištirp.i- 
,. Pasi- na kalkes (vopną) iš enamo-

lid ypatingai, apie smegenis, tn paminklas nugabentas į Ka-

Rašo Įh\t (r. I. Bložis

Kalbant apie švarumą, ar 
tai būtų koks dalykus bei kū
nas arba jo didis, švarumas 
reiškia sveikatą ir pastovu
mą. . .

.Aš čki turiu minty liautų 
?.varm>'ą. - Tirt ir noriu par 
kalbėti apie tai, kiek mums 
naudos iŠ: to, kada jiLpestin- 
goi prižiūrime dantis. ■ 

. Tikiu, kad neva duine pa-guldč, nes pi-nhibicijos agen- 
tai imdavo įstatymą į savo 
rankas ir patys šaudė į tuos, 
'kurie buvo įtariami proliibi- 
ėij<is laužyme, arba nenorė
jo pasiduoti. - Rriė to, įsi
galėjo girtuoklybė tarp jad-L 
nimo, kurs laike sali mada 
ir net didvyriškumu priešin
tis tokiam, nepakenčiamam 
įstatymui. Milijonai turis
tų keliavo į Kanadą, Kubą, 
Europą ir kitas ’ Šalis,; kur 
nėra prohibicijos ir ten pra
leisdavo šimtus- milijonų do
lerių. Tas labai prast ai at
siliepė į šalies finansus ir 
prisidėjo prie didesnės de
presijos; Prezidentas Hoo- 
voris negalėjo to ‘numatyti; 
jis’ p'ats tur būt nekentė, 
prohibiėijos, bet pataikau
damas metodistams buyo; už- 
simerkęs. tokios apverktinos 
padėties atžvilgiu. Ameri
kos piliečiai lauke . dantis , su
kando atsilyginimo dienos. 
Ir štai dabar-jie per rinki
mus parode, kaip jiems pą- 

. tinka pruhibicij os čempio-1 
liūs/

Depresija ir nedarbas dar 
labiau prisidėjo prie Hoove- 
rio pralaimėjimo negu pro-____
hibięija. Žmonės žino, kadL4enų.įįnĮ nietų petrauka. 
Prezidentas viens negalėjoh}aip .pat prie žiauriųjų ka- 
pašalinti nedarbo, bet jie priškaitoini 7 metų ir 30 
taip pat žino,, kad Hooveris metiįkaras. Karas .tarp An- 
nelabai paisė darbuunkiį. glijos ir Prancūzijos yiemi 
feikalų ir už. tai jį kaltina, laikotarpiu tęsėsi net. 100 
ir savo balsavimu parodė,į metu!
kad jo daugiau nenori. Žino- r _ ’ • ' v'._ . , ,_ ■■/ . , i ta Ir dabar, nežiūrint pasku-nes taip pat žino, kad Denio- •; i , x, ; . .■ . tinęs kruvinos pamokos,kratai mažiau pajegmgi ir . _ . . x . .. ... , .. , ropa. vėl ginkluojąs^. •■•l pinigingi, bet ir tai žino, % . •_ . , .L j t x x • i - . rodo, kad karas tai nęisgy-
kad . . emoĮcratai 5™-cay'-doma-žmb-iujos-liga. •’ K; visai mums nujaučiant ir nadą. •; 
giąu geros valios ir žmonių I ' 
reikalai daugiau jiems prie į 
širdies.

šauly asmens, kin is sutiktų 
savo e raŽ i ii s dąi d: s pa keist i 
negražiais, iiešvą”* .in n su- 
kirmijusiais. Niolmoniet! 
Bent aš taip manau. Tačiau 
iš mūsų lietuvių, . sunkaus

’ ’r 1 •

lių vaizduotė užsidega noru 
pasekti karo didVĮ’rių žy7 
gins. Bet tikrumoje, karas 
yra viena, didžiausiųjų žmo
nijos neląinnų. Vargu ja- , 
mc galime. įžiūrėti kokį nors 
kilnų didvyriškumą. Tai pa-. 
prasčiausią žųdynė, vykdo- 
ma ne tik visokias , rūšies 
ginklais, bet ir nuori i ilgomis 

. dujomis. K a ras ne-1 ik žu
do žmones, bet ir naildiui 
“ u '-tą. Keturių. hict< pasau- 

įhn's Laras taip sunaikino 
[valstybių, finansus, kad žmo
nija ligi šiol negali atsigrieb
ti, ir dabartinė depresiją tai 
didžioj o karo išdava... ?'

z Tačiau. žmonija nito karų 
negali. išsigydyti. Jos isto
rijoj karai seka viens po ‘ki

lto beveik, kas dešimts metų, 
kartais dažniau. Nuo pran
cūzų revoliucijos iki Napo- 
Ibono puolimo — per 23 me
tus —. Europoj šėlo baisūs

ttiažąi keičia spalvą dantų; 
dantys apie, tą vietą tik tru
putį pasidaro baltesnės; vie
ton kuris kirmija, liekas 
juodas. Tačiau pasekmes 
tos pačios : dantis, sugenda ir 
pradeda skaudėti

Štai, dar vienas įdomus 
dalykas, kurio.neg.tĮima pa
milsti, nepastėbejm tai, kad 
burna, yra gmiū -ų/upinO 
seilinemis liaukomis. Liau
ka yra tat tam tikras, orga
nas,; kurio paskirtis yra pib 

-gmmntnkū±nrrmtttd:irrgiĮ-mty- 
džiagų arba pašalinti, išma
tas. Taigi, seiliriės 1 iaukoš 
duoda mūriis. Seilių, kurios 
maisto virškinimui ir vilgo 
liežuvį; kad galėtume kalbu- 
tl. -.f .

Viena pora seilįiiių l’iaukij 
yra prie veido ties ausimis, 
po vieną kiekvienoje pusėj. 
Paratidiiiės liaukos (kurios 
yra prie veido). yra. atsida
riusios ties . viršutiniu‘pir
muoju krūminiu daiiČiu. ir 
.išmesdamos kalkių išmatas, 
it, nevalant dantis j ..ten jos 
ant dantų nusistoja /r sukie
tėja taip kietai, kad net. bū
na panašų į danties pavi ja-

KETVIRTAS RALIO 
KONCERTAS

Ketvirtadienį, lapkričio 3 
d., 9 vaL vakaro įvyko para
udus. choro ketvirta radi o 
programa, per stotį WC BM. 

Muzikos dalykų buvo, šie : J. 
Venėkaičio. orkestrą sugrie-

že du Šokiu, klumpakojį ir - 
suktinį.. IMils E. ir M. Bo- 
beliūtes Sudainavo “Sorcna- 
dą” ir M)ainuok.. niau dai
ną.” J. Stočkus, choro pir- ‘ 
mininkas, atliko tenoro bal
su “Ant marių krantelio,.” 
ir “Stasys.” Orkestras Čia 
vėl įterpė vieną dalykėlį, ir

PALIAUBŲ DIENA

L. šimutis;

I Katalikiška Spauda ir 
Musu Veikimas

Kita liaukų pora guli pa- 
žandėse arti žemutinio žan- 
dikauko kampo, o trečioji 
poru po Luinos. muk su ar
ba visai menkai uždengta 
minkštais audiniais, guli

Londone pagamintas paminklas 
Kanados tautiniam kauti paminė-

neš .liežuvio galu. Tos dvi 
liaukų poros atsidaro liežu
vio priesagoj ir seiles lieja
si, iš tų liaukų ir išmatos nu- < 
sistoja ant .priešaldnių žemu 
'unių daiitų, iš vidaus. Taip 
iąt apačioj, kaip ir viršuj, 
tos išmatos šukietėja į dan- 
lies pavidalą,, tik gerokai 
Tamsesnis už dantį per ilgą 
laiką ncišimant tą nešvaru- 
nią jie prislegia smegenis ir 
padaro dantis ilgus, rudus, 
u kartais net. pradedi pū
liuoti smegenys -apie dantis 
ir -tuomet dantys • p radėją 
judėti ir pasekmes Tuomet, 
būna.tokios: reikią juos iŠ 
travlrii lauk; nes tiek prade 
dą, judėti, kad jau kąsti ne. 
bėgai ma. T-/-nme atsitiki1- 
me jau nė Janių, gydytojas 
nehęgalij .gelbėti

Aš ėsu beveik tikras, kad. 
.'dantų gerumas pareina nuo. 
paties jų savininko; kaip 
dažnai juos valo. Jei mes 
taip dažnai dantis valytume, 
kaip dažnai merginos nosytę 
pauderiuoja, tai mes beveik 
neturėtume bėdos su jais ir 
labai retai kada reikėtų eiti 
pas dantų gydytoją. • •

“DASBININIO" SKAITL 
TOJŲ DĖMESIUI

<fDarbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilnų jų vertę. Nukirpį 
1932 in.- kuponų siųskite

. “DARBUtfitKO” ADM., 
366 W. Brpadway, . 

South Boston, MasS.

“Pavasarininkų himnu.”
. • Tarp kito ko, buvo pra
nešta ir parūpi josi renginių 
eilė. Sužinojome, jog Šv. 
Vardo- Draugija ‘rengia ne- 
trūkus savo‘ metinį .Oyster . 
Roastą, ir po to Moterų Są- 
jiinga ketinanti sava vaka
rienė] ę suruošti. Bcttuom 
tarpu svarbiausia naujiena 
ta, jog filadpll’iečiai choris
tą i? vadovaujant kim. Lau- 
rnakiui, atvyks šį sekmądiė- . 
n į, Įapkričio: 13 d., su scenos 
veikalėliu, “ Cingu Lingu’’. 
komedija.. Kadangi iki šiol 
šitoks užsimojimas ūžmegsti 
santykius tarp mūsiškių ir 
savo kaimynų yra pirmas, 
išskiriant atletų’ atsilanky
mą prieš kelis metus, vieti
niai lietuviai turėtų gausiai 
lankyti šį rengimą., Girdėti, 
kad svečiai rimtai darbuo
jasi ir galima tikėtis sma
gaus vakarėlio. Įėjimas 75; 
ir 50 centų; ...

MIRĖ
. Jonas Dabnys, .44 melu se- •

’ nmnoj .gyvenec 217 So. Pre- • 
sideiit įSt., pereitą savaitę 
mirė širdies liga. Jojo, drau-

1 gas Juozas. Mickevičius bm 
- vo prie jo mirties'' paskuti

nėse dienose’ ir palaidojo jį 
lapkričio 5 dieną. . Amžiną 
atilsį duok jam, Viešpatie!

'. Žynys .

Telefonas; f’laza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuo.tojas 

423 Š. PACA ŠTkĖET, 
bAltimore,

į y Lapkričio 11 <L 1918 nie- 
) .. tais vakariniahi didžiojo ka- 
’į • . rd fronte atėjo pageidnuja- 
? ma naujiena, kad vokiečių

k ’ armija padeda ginklus .ir 
' prašo paliaubų, vadinasi, pa-
Į liauja kariauti, . TąS įvyko.
./ ; dėl Amerikos įsikišimo į pa- 

į - ’ saulinį karą, \Amerika, pa- 
; siuntė. -į. Prancūziją. apie, du

į milijonu/ kariuomenės, kii-
S ■ . riers dalys jau pradėjo daly- 
’ . vauti kare pasasarj 1918 m. 
į . .. Amerikos, kareiviai pasirodė 
Į • labai gabūs ir .narsūs. Jiems. 

'? trūko prityrimo ir pradžio
je turėdavo labai daug nuo-

' stotių,. bet visuose susirėmi
muose sii. vokiečiais-niekad 

. . nusitraukė atgal, ir visuomet 
Jaunėdavo, nežiūrint milži-

niškų nuostolių. Anglai ir 
prancūzai negalėjo atsigerė
ti jų narsumu.. Turėdami 
lokius’ narsius ir sumanius 
talkinhikus, ąlijahfai pradū- 
j < i stumt i vokiečių karinome-. 
nę. atgal,. ir ■ rudėnį 1918 nr. 
perlaužė galingą Ilindenbur-

' Dėl to didysis šv. Augustinas, iškėlęs aikš
tėn Dieviškosios Apvaizdos rolę istoriniame tau
tų gyvenmė, ^ykiu yra įrodęs; kad tikra visuo-* 
mene, tojKQ^vo pilis, laikosi Dievo meile ir 

[aukštais doros žygiais. Visuomenė, nepagrista 
doriniu pagrindu, yra <atremta į smėlio pamatą 
ir turi suirti prie pirmo stipresnio ardomųjų 
gaivalų pūstelėjimo. Tuomet ateiną, teisingą 
bausmė neteisingiesiems/ ir sunkus sprendžia-, 
inasis išbandynras teisingųjų. ■ Žodžiu sakant,zijos, yokięčiįii. matė, kad a-

lijaritai briaunasi į Vokieti- negali būti tikro.visuomeninio gyvenimo be du
ją ir prašė paliaubų. Tuo I rimo pagrindo, atremt o galutinėje sąskaitoje į
būdu amerikiečiai turėjo dieviškojo įstatymo gerbimą/ Tai yra svaiihaų- 
garhes užbaigti pasąųlim kar šia ideją/kųri tttri būti padėta viso mūsų tauti
ni; Todėl paliaubų dienu y-jnio ir visuomeninio. veikimo pagrindan, ypač 
ra- minimą visoj Ameri kon šiais laikais, kai aplink mus einą dechrisfianiza- 
kaipo. tautinė švente. . ’ rijos, jlagonejiino, bolševikiškojo suirin’io vyks- 

Skaityt-apie karą knygų-’ mas. ‘ •? : . . . .
se, ypač ap.ie;garbingus knr-Į Dėl to pats gyvenimas mus šiandien Šatu 
žygių darbūs, gal kain h kia į darbą, Į kovą dėl tų idealų, kuriais, remia- 
sniagu; Ypač karšta jaunuo-Įsi tautos ir visą žmonija. Ne be reikalo Ar šv.

Tėvas Pijus'XI raginą pasaulį plėsti katali- 
Idškąją akciją, tai yrą- daryti didžiausias .pa
stangas, kad ko daugiausia gotos valios žmonių 
įtraukti į kilnų ir išganingą apaštaiavimo dar
bą. O kas tai padarys,. jei ne katalikiško ji 
spauda? • • . !-’ . • : ■ .

. Taigi, Amerikos lietuviai katalikai, turime 
dirbti ir dirbame dvigubą darbą, ‘Mums rėikia 
vesti •(žinoma, pirmoj eilėj savųjų tarpe) Ka
talikiškąją Akciją, bet draugę ir tautiškąją ak
ciją; Nes mums, čia yra dvigubas pavojus tu
rime daug tikėjimo .priešų ir savo’.taūtoš-prie- 
šų. kadangi katMikiškOji ir tautiškoji akcija 
viena kitai * neprieštarauja, dęl to dirbame ir 
dirbkime draugė. Dirbkime per seimus, pažį
stamus, o’ ypač per organizacijas. Mūsų ĮCą- 
ralilviškosios Akcijos atstove, yra Eederauija. 
Bet ji atstovauja taip pat ir visus mūsų tauti
nius reikalus. Kad mūsų veikimas būtų stip
rus, auginkime. Pėdetaciją, o kad Eederacija 
būtų:galingi!, sutraukime, po jos' vėliava visas 
katalikiškas prganizacijas ir draugijas.

Kad tasąi visas mūsų veikimas būtų s’ek- 
mhigesnis.ir tikslesnis, aš čia, bent trumpai pa
liesiu keletą visuomeninio veikimo taisyklių, 
kurios mano manymu, būtinai žinotinos kiek? 

I vienam lietuviui katalikų veikoj ui.

/ . Tinkamam, ir sėkmingam veikimui rėika- 
lipga pasiruošimas, drausmė ir autoritetas..

Drausmė, sako. Viuijlėrmet’as, yra eiiergi- , ? 
jai tuo, kas logiką protui? O. pro f. Gesenas sa
ko: “Drausme yra organizuotas verčiamasis’ 
paraginimas, ir organizuotas nė tik ta prasme, 
kad ji yra tvarkomasis pradas, turįs savo tiks
lu orgamzacjją.\ Drausmės tad sąvoka tamp
riai yra suristą su. darbu bei tviušo sąvokomis. . 
[Darbo produktyvumas neišvengiamai reikalą ri
ja •drausmės: kad mes galėtume gyventi ir lai- . 
mėti gyvenime kovą... Tai lygiai turi reikšmės 
tiek atskiram-žmogui, tiek ir visai visuomenei. 
Drausmingąs yra. žmogus, kuris sugeba slide- .. 
rinfi kūno organų ir sielos galių pastangas,- 
taip, kad jo. darbo išdavoje būtų gaunamas 
maksimalinis laimėjimas. . Drausmingas žino- 
gus • valdo. pats. save. 1 Irausminga. visuomenė 
yrą tą, kuri turį stipriį bei suteiktą valdžią?’ 
(op. cit. .59k

Aš primenu tuos dalylms/nes šiandien vi- 
suoinmiiųis veikiinas yra labai komplikuotas ir 
todėl visuomeninė propaganda ir organizucifiis • 
darbas reikalauja iš veikėjų ypatingi) pnslšvon- . 
limo ir pasiruošimo? • ■ • ;■ •

. (Bus daugiau}
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTBO 
VALDYBA \

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun, Jonas Bakanas—pirm.;. ' 
Knn j, Mačiulionls—I-asis yice-pirm.;. Pr. Mankus—Il-aala vicė- 
pirm.; V. J. Blavackafl—ražt., 7 Mott atr., Woreester, Masa., O. Sf- 
(TabrienG-—I2d., B Commonwealth Avė., Wofcester, Masą., K. Rai

ny# Ir J. Svjrskas—Iždo globbfjal; Kun. Fr. J. JuSkaltis—redakto
rius, 432 Wlndsor at, Caipbrldge, Maai.

BLAIVYBE IR JOB 
VAISIAI

platinama ne vien žodžiu, 
bet ir pavyzdžiu. Žodis p$- 
skatina, pavyzdys patrau
kia. . Kaip mažiems kūdi
kiams yra reikalingas tęvą 
pavyzdys, taip užaugusiam 
jaunimui reikia vadu pavyz
džio. .

Senike r Fidelis

Adv. fovilM Mykęs, norwoodlėtis, 
Lr D. M. kuopą dSbatuctee M. Sos- 
tonfe if Mont eltoje gabiai debata 
vo. Jis yra buvęs Jfortheastetii 
LaW McliiJbi debatų ratelio piriiii- 
ninhū.

Kasmet blaivininką orga
nizacija turi savo suvažiavi
mus seimus, į kuriuos su
važiuoja. blaivybės apaštalai, 
ją sekėjai ii' pritarėjai. 
Svarsto, rūpinasi, kaip pra
šalinti svaiginančią gėrimą 
vartojimąis^Žmohityąfarpo..

Būna gražus pritaikinti 
pamokslai, skaitoma pamo
kinantys referatai. Taip bu
vo ir pereitame seime.

Bet ar ilgai tas būna? De
legatai išsiskirsto ir užbaig
ta. Kodėl taip yra? Kas 
tame kaltas? Aimanuoja
me ir. kaltiname . tėvus dėl 
įieauginimo blaivai .vaike- 
lią; Tiesa, yra didelis nusi
kaltimas tu tėvą, kurie ga
mindami ar pardavinėdami 
svaiginančius gėrimus, nuo
diją visą savo šeimyną, ir ve
da prie pražūties. Tačiau/ 
argi tik tėvą kaltė I Galime 
daug priškaityti tėvu, kurie 
savo vaikelius netik blaivai 
užaugino, bet ir savo sunkiai 
uždirbto, cento nesigailėjo, 
kad išleistą juos inokslan' 
Ačiū tėvą gerumui šiandie-; 
hą turime čia gimusią ir au
gusią kunigą, daktarą, ad
vokatą ir kitokią profesijo- 
naią, bet ar jie matosi blai- 
vinihką: eilėse ? Ne, toli gra
žu. Matome juos kitose vie
tose, tik ne po blaivininką 
vėliava. Gražus yra obalsis 
uPer blaivumą į tautos sveį- 

' katą, dorą ir gerbmą,”? tik 
gaila, kad mažai kas, jį seką.

Skaudtį Šiandie iš gi iš
girdus kai. .kuriuos vadus 

, viešai liepiant eiti ištuštin
ti gražiais vardais pavadin
tus <£ skiepus/’., kuriems tik
tą kitokį vardai...

Vadinasi,, jūs gerkite,, d aš 
pasijttoksiii ir doleriu pasi
naudosiu! Kad doleris sta
tomas aukščiau priiięipą 
sunku, būtą užginčyti, Kar- 

. tais girdime gražias mintis, 
: kad pinigai už svaiginančius 

. gėrimus nenueis į gerą—nė 
svaigalą išdirbojains, nė par- 

. davinėtujains,, nes jna su
jungti su huskriatistują aŠa- 

. Tomis. Tad turėtą būti aiš-
ku, kad į gera tokios paja- 

... mos ir kataliką draugijoms
nenueis. ‘ O ar į tai kreipia-'

■ ma; .dėmesio ? .
Didžiuojuos centro pirmi- 

. įlinkas’raportu, kad garbin
gai ėjo savo pareigas.' Ačiū 
jam, kad . matė kliūtis, ku-

. ■. . , .siuąs naujas fiasy sKaioiair garu įsaziovina.mo pačiu .
., rios .arčiau stovi ir Kurios .'•laiku—,lengvas vartojimui. Garo džiovintojas prašalina su- •.

pirmiau turėtą būti praša- 
Imtos negu’ Amerikos, prezi
dentui laiško parašynias dėl 
įstatą, laužynio.

•' , .. Kad jaunimas,- pakalbiii- 
. tas prie blaivininką, ranka.

pamoja, ir nieko 'nesako,, tai 
ne dėl litai v įninką vardo, o 
tik- dęl veidmainingos., blai
vybes, lies kai kurie , nariai 
vieną valandą blaivus, o ki-

. ta ne. BlalvVbū turėtą būti

EJinii

ryiu jiliii|hwwww»ii . 'i'Mimi !■ . ■

Miesto mayoro Slowe,v 
vardu sveikino jo atsiitstąs 
atstovas adv. j. J. Hęnnes- 
Sy, kurs savo kalboje išreiš
kę mayoro it' $uvu širdingas 
simpatijas iietuvįtttiis.

Adv. E. Rttitėtb di
delis lietuvių clriuigasj pasa
kė ilgėsnę kūlbą apie sąžines 
ir apsisprendimo itiisvę, pri
mindamas Lietuvos- praėir 
ties garbingus lai kits ?

Abiejų advokatą kalbos 
palydėtos sitsirinlątsiąjįi di- 
ąižiatišitt pritarimu.

Faskiitiftiu kalbėtoji! bu
vo j. A LatiČka,.kuls sa
vo kalbos pradžių ją pasi-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

L0WEU, MASS. Parengimą pradėjo para
pijos.. choras, sugiedodamas 
Amerikos, ir Lietuvos him
nus, diriguojant kleb. kun. 
P. Strakaąskąį ir akonipo- 
nuojant varg. p. S. Blaževį- 
čiutei. ■
. Federacijos skyriaus pir
mininkas V. Paulauskas pa
aiškino parengimo tikslą ir 
pakvietė .kleboną pirmuoju 
kalbėtoju.

Kun.' P. Strakauškas pasi
džiaugė gražią susirinkusią- 
ją skaičiumi, pažymėda
mas. reikalą • loweliečiams 
dar daugiau įeiti. į kataliką 
akcijos ir. tautybės, darbą; 
Klebonas pareiškė viltį, jog 
Lietuvos kataliką kova dėl 
'kataliką akcijos turi būti

. DIDŽIULIS PARENGI-
' : MAS ■’

* • ■ ’ . . • •1 ’

Laprkičio-. 6 (L K. Federa
cijos 49-to skyi'iaus - pastan
gomis surengtos . prakalbos 
tikslu paskleisti kataliką 
akcijos idėjas, ir. supažindin
ti su Lietuvos kataliką vei
kimo esamąją būkle, ypač 
prisiminti vyriausybės' truk
dymus, kurie padidėjo vy
riausybei . neleidus katali
kams steigti savo universi
teto. . ■ •' • • ... .

Parengimas įvyko Kolum
bo Vyčių erdvioje, gražioje 
salėje, kurioje susirinko a- 
pie 500 žinomą,- kas yra re
kordinis skaičius Loyelly 
paties klebono kun, P. Štra- sustiprinančiu paraginimu į 
kausko pareiškimu. •. vieningą darbą. .

NAUJAS nedraskantis

EASY
SKALBTUVAS

Basyi

sutaupant '45
Dabar jūs galit įsigyti Easy' Škttlbtuvų sii/.0aiifiitt Džio-. 

. vintojum (Damp Dryer) .uz §119.50—pigiai!. Už pa- 
' našios rūšies skalbtųva kur Easy yra kada nois išdirbis! 
•šitas naujas Easy skalbia"-ir garu išdžiovina.tuo pačiu .

kančius gręžimo rolius. Gužikit. daugiau nesulaužys, dra- 
bužįų nesuplčšys ir nereikės be telkalo lopyti Jis yra pil
no didžio su porcelinemis rėčkofnis, greitu Easy judinto- 
jum, lengvai vartoliojaučiais gumos ratais, ir naujos spal- 

. vos ir gražumo.

. • BtijanSif mėiieriuitiis, leng-
TIK volu Išlyginu .Edison Kos-

. tuniertaniM. Mažas primo-., 
kėjlliiiim. ant iNĮnokvJ i m••<».

* A V. 'i'elėfoiUKi.kit^'tiy užeikit Į
ĮMOKfiT artinusių Jums Edison >an-

• • '• ir-H <ir-i.
XTTU)t»YMr ti.YKAt, - \ •

t M J HOSTON

C i? 4 P Ą O ■

NAUJAS PREZIDENTAS 
sektų. Nutarta pavaikščio
ti palei biznierius ir ūkinin
kus, parenkant auką. Drau* 
ge su rinkikais vaikščios ku
nigas Ed. Gradeckis. Tiki-į 
inasi gražią pasekmių. Ba- 
žaras lapkričio 19,. 22, 23 d.l 
d. Užsibaigs gal Padėkavo- 
nes dienoje su’nupenėtais 
kalakutais. ;

Bazaras vyks vakarais 
nuo 7:30 vai. Bus įvairi 
programa,.. Kas laimes, bus 
paskelbta “Darbininke/.’ .

Visi tautiečiai prašomi 
nepamiršti mūsą paskelbto! 
jorinarko, kurs bus tikrai į- 

. domus.
gilinu,- ypač parapijos j aiv 
tmjn diotb Žąvėjatteiu pasi- 
lodyihtt. Kalbėtojas kalbė
jo apie Heftivią fattfos Užda
vinius, Lietuvos heptiklau- 
sotnybės . .kovas ir kataliku 
ntfopfeliiUs jai iškovotij apie 
Lietuvos j atminiu,, jo liusifei 
kimus,, jo darbūs kataliką 
akcijoje, tautiniame ; susi
pratime, Vilniaus vadovavi
me, reikalą Lietuvai turėti 
kataliką universitetą, apie 
kliūtis jam įsteigti.

Kalbėtojas užbaigė kalbą,; 
pažymėdamas, jog teisingu
mas visada laimi, tad laimes 
ir Lietuvos katalikai veda
mą, kovą dėl. sąžinės ii* įsiti
kinimu laisvės. Programą 
labai gražiai . įvairino choro 
ir solistą, dainos. Choristės 
buvo apsirengusios tautiš-. 
kais drabužiais. Choro dai
nos ir tautiški drabužiai tie
siog sužavėjo svečius ameri
kiečius advokatus,. kurie iš
buvo visą vakarą su lietu
viais, besiklausydami Dai
navos šalies—Dzūkijos. duk
relių ir sūnelių. meliodingą 
dailią. :: '

Programą tęsėsi apie 3 v. 
Ją baigiant,. klebonas kun. 
Pr. Strakauskąs perskaitė 
protesto rezoliuciją,, kurią 
nutarta pasiusti Lietuvos 
vyriausybei, Reząli u c i j a 
priimta vienbalsiai.
Federaci jos skyrius džiau

gęsi spvo tokiu gražiu nusi
sekusiu parengimu. Jis la
bai dėkingas klebonui kun. 
Pr. Strakauskui, kurs. įdėjo 

. visas pastangas, kad parem 
gimas pavyktą. Ir jis pa
vyko geriau negu buvo tikė
tasi I Štai ką gali, loyellie- 
Čiai su savo energingu, pa- 
triotingu, darbščiu Dvasios 
Vadu priešaky! . K. K.

harSmonn,

. • A. ILJirdstdtas.

BRIDGEPORT, CDNN.
..Šios vietos lietuviams šie

met teks minėti Šv. Jurgio 
parapijos 25 metą sukaktu
vės. Tai iškilmei skirtą die
na-šio mėnesio (Thanksgiv- 
įng Day) 24. Tą dieną, 
kiek jau žinoma, bus pamal
dos 10 vai. ryte; 4; vai. po 
pietą prasidės' apvaikščioji
mas parapijinėje, svetainėje 
su gana turininga progTas 
ma, kuriam tikslui paruošti 
komitetai parinkti darbuo
jasi visu smarkumu. Nuo-j 
širdžiai pageidaujama, kad 
visi prisidėję prie organiza
vimo šios parapijos, bet gy
veną ktir kitur, atsilieptą ir 
savo - dalyvavimą asįneniąi 
ar per laiškus suteiktą di
desnį džiaugsmą vietos, lie
tuviams sidabriniame jubi- 
■lejuj. . .

NEW HAVEN, CONN.

Lapkričio 2 d. nyko pa
rapijos susirinkimas pažaro 
reikalu,Susirinkimą pra* 
dėjo klebonas kuh. J, Ambo
nas. Bazaro rengimo /komi
tetą sudaro pirm. S..Gąucus, 
vice-pirm. -.S, šrupšas, sekr. 
p. Kasmonaitė.

Franklin Delano Roosevelt, lapkričio’8 d. išrinktas i 
Amerikos Jungtinių Valstybių prezidentu, gimė 1882 nu 
sausio 30 d. Hy.cte Park mieste, Ncw York vjlštijdje, 1904' ; 
m, baigė Ilarvard universitetą,, gaudamas A. B. ląips į.

1905 m/F, D. Roosėvelt vedė prezidento Theodoreį 
Roosevclth dukterėčią Alma Eleonor oscvelt. Juodu 
susilaukė vietios duktė m ir 4 sūuų, kurie visi gyvena.

1907 m. T. D. Roosevelt pabaigė Columbia ūniveršL 
teto teisią mokyklą ir tais protais metais liko advokatu.

1910 in. Roosevelt buvo \ ūktas N ew York valdi jos. 
sena’ du ū. J P m. ii re iš r> t< ’iaus t 'ei
gą, nes prezidentas Wilst>ii paskyrė jį laivinio sekreto* 

iriaus pagelbiniuku, kurio pareigas jis ėjo iki 1920. metą* 
1918 m. Roosevelt tvarkė. Amerikos laivyno reikalus Eu
ropos vandenyne. . ' . •

. 1920 m. demokratą |)artija išrinko jį savo kandidatu,
ir'vic^pfc^leiModmtiurdf^ičiMTdleiiiokh^
n re jo . / ’ ’ . ’ . ’ ’ • •

. . Vėliau Roosevelt labai susidraugavo su iuuhidmiii 
|Nęw York valstijos gubtn’iiatorįttin AI-frėd E, SmitK

1928 m. demokratą partijos kouyencfjojė Roosevelt 
pasakė nomi’vic į jos, kalba už Alfred E. Smitli,.kurs i r. bu* 
vo išdrikta:- liokratą kandidatu prezidento vietai.. Tą 
pačių metlį enį Roosevelt buvo išrinktas Ne\v York, 
valstijos gubernatoriumi, ir 1930 m. perrinktas guberna* • 
toriumi didžiule balsą dauguma. ’

Šią melą, birželio, menesį ? mokratu partija i esiriii* 
ko.F. D.. Roosevelt savo vadu, o lapkričio 8 d: vik.. , uta 
savo laisvu .sprendimo pareiškimu pag " jį, pas ūk-', 
dama savo vadu i: ''autiems ketveriems . ;ams. .' / . ’ .

. E. D. -Roosevelt pradės eiti savo pareigas 1933 m. 
kovo.mėnesio 4 d., kada jis pąskirg ir savo pagelb.inihką 
kabinetą,. • . ’ </

Visos tautos viltis ir „lūkesčiai nukreipti ' ■ : ką iš- 
rhikląjį prezidėntą,. kurs gerai suprantą., jot.. .’ ■ laukia 
didele aisakomybč ir sunki darbo našta. ’

. Lapkričio 7 d. volai vakare F. D..Roosevelt pasuke., 
savo paskntin n.riešriiikimiiię kalbią kurioje kreipėsi į 
tautą , ir kurią baigė šiais žodžiais “Tegu Dievas jus. 
laimimi.”. ’■ ■■■ ■ . :

SOUTH BOS. ON SAV1NGS BANK
. YRA AMT K> !PO BROADWAY IR E STS. PER ' 

BEVEIK 70 . METŲ . ■ ■

SA’IVNGIEČIĮT. PAREN-
. GIMAS ■ į

Spalią 16 d. Moterą Są
jungos 33-čią kuopa suren
gė “Gard Party” ir šokius. 
Svęęią atsilankė skaitlingai, 
buvo, matyta svečią iŠ Nexv 
York, Bridgeport ir B ran-. 
ford. . ' . .

Visi-, smagiai žaidė, ii* šo
ko. Dovaną'už pašokimą liej 
tuviškos polkos laimėjo !p- 
nia GeČeviciene iš Bridge
port, ir Pranas Klimas. .J

Sąjįingietės vaišino sve
čius gardžiais .užkandžiais, 
kuriuos sumainai pagamino.. ■

•Surengime šio v a k a T o 
daugiausia pasidarbavo: O. 
Nbrkūnaitė,. M. Jokūbaitę, 
M. Šimolioniūte ir kh Abel- 
nai. visa.kuopa/ arba visos 
sąjungietės, gražiai pasidai; 
bavo. . Jl.ąr—• I

r SKLEISKITĘ ŠVIESA 
r Perskaitę ‘‘Darbininkų’’ Menu* 
. meskite, bet duokite kitiems pa- 
. skaityti, Tokiu būdu supažin-

disite kitus su “Darbininku” ir 
, L. D, S. ir atreinsitfe mūsų idė

jos priešų propaganda. •

Depozitų nuošimtis eina nuo..trečio.Trečiadienio Kiekvieno, 

menesio. Dividentai-niokami irvrią Trečiadienį Balandžio ir 

; Spaliu mėnesių; Siunčiame pinigus f , ienį įr išrašome

. Travellers Chcąttes.. '

VALANDOS: ' ' |

Nuo 9 ryto iki. 3 po pietų. . Sukatomis: nuo 9 .ryto iki 12 vai. ta 
■ Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik ’ depozitų. I

L0WELL, MASS. į . CAMBRilJGE, JjiASS. .

. LDS..97 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį/ lapkričio- 10 dieūiį 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 

į darbininkams, prisirašyti prie vie
ninteles darbininkų organizacijos.

,'Valdybi

..LDS/ 8 kuopos mėnesinis■ susin 
rinkimas . įvyks sekmadienį lapkr, 
•13 dienų, tuoj po sumos, L. baž* . 
nytiuej svetainėj. Visi nariai, 
maionelute. atsilankyti? ir užsimo
kėti užvilktus, mokesčius, Vald,

i Visi narini al
ėti mc sinea 
Įveskite' savo

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyk^ 

sckntudicni, lapkr. 13 d.’,, bažny* 
tinvj svetainėj tuoj po sumai;

Kuopos rašt: Z. Gudelis

PRALL BROLIAI
PENT0R1AI m DEKORATORIAI
DARBA ATLIEKAME GĘRAI 1R PIGIAi 

;. . PATAttNAVlfaAS GERIAUSIAS \ €
. . 46 ARMANDINE ST„. ’ . . DORCHĖSTER, MASS. |

’ Tel?‘Talbot 0354 \ Jį

AtHOE,MASS.

. LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki, 
mas įvyks lapių*- 13' d., . tuoj po. 
mišparų,. Šv. f* c nęiŠkajiš pavapi- 
jbž &AlŠj. Kyh „ 
silanky ti ir ui 
mokestis. Taip,
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios, ‘organizacijos.

kviečiu Valdyba

PROVIDENCR, R, t

LDS. 11 !l<p. mėnes; susirinki
mas įvyks" sektnadięi .apkr. 13, 
tubj p6 štirifoš, bažnytinėj, avėtai- 
nej. Svarbu, ktid visi Šiame susi-' 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtu 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.

Profesionalai, biznieriai, -pramania*' 
knl.. kurie skribiari ''Dai'blnlnkc,’* tik-, 
rnl verti skaitytoji) pimunos.

Viri garsinkltCs . "blutuke,0

HARTFORD, CONN. '
LDS., 6 :kpt susirinkimas įvykt 

lupki?; 13-, tuoj pu sunios bažny* 
/• "< svetainėj, 41 Capitot Kyenttt,. 
M- / lėkite vis nariai Ate. y* 
ra svarbių r lųdėlkuk .alk 
dobV ■ jt

Taipgi mala* .e užsimokėti kd* 
rių yra užsilikę mėnesinės duok* 
Įės. * LDS.,6 kp. rtkk

WESTVII
Z- LDS. 75 kp; mi... \
kiniai įvykę * kun 
sekmadieny, . • 15 d., ,.
Povilo bažnytinėje SVOtftinC

• i* *

L. 
t.snšivin*.

* mėnoek
Petro lt

Valdybą
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ | 
KOLONUOSE

Sodaįietės per savo mėne
sinį susirinkimų nutarė tu
rėti ofiėialį atidarymą 4 Muk 
roorp,*’ lapkričio 17 d. Bu- 
vo išrinkta korpisija, kur» 
rengs viską paslaptingai.

MOTELIO, MASS
STUDENTU KUOPA
Spalių 25. d. parapij os sa

loje įvyko Lietuvių Katali
kų Studentų Organizacijos 
5-tos kuopos steigiamasis su
sirinkimas. Klebonas kun. 
Jonas, Švagžįys pdaiškino 
naujosios organizacijos tiks
lu, patardamas mokslus ei
nančiam jaunimui aktyviai 
dirbti organizacijai j pada
rant pašizyme jimusr moksle, 
tikyboje bei išmintyje.

Kaip iitosi M
drauffii surengiau rnjiareli^.i
Sugrįžę iŠ bažnyčios vakarę] 
rado gimines ir draugus lau
kiant su dovanomis. Bet 
gal jiem brangiausia dovana 
buvo tai jų dukters Sesers 
Marijos Auguštos iš Chica- 
gos dvasinis bukietas ir gra
žus Šv, Šeimynėlės paveiks
las.

Vakarienę pagamino ir 
<ij.aunavedžiamS,, ir . sve
čiams maloniai patarnavo p-

Maža grupę . Vyčių, apie 
12 asmenų, turėjo “hikė” Į 

; Blue Hills, lapkričio 4 d. va- 
Į kare. Iš tų tik 5 parėjo pė
sti į namus, o kiti parvažia
vo.;

‘ ‘ Haliowe’en ’ * vakare, Ma
rijos Vaikeliai turėjo mėti
ni pasilinksminimą.

Kvaraeįejienėrir p-lė Mari-į 
A. JaramavičiusJrM. Aų- joną Treinavičiūtę.

^ijatig papasakojo apie or-Į Dalyvavo šie: — pp, A. 
gąmzacijos steigiamąjį sei- Dombrauskas, R. Treinavi
lną, įvykusį Thompsone ir jęius, ..Marijona ir Albina 

, paaiškino apie priimtąją Treinąvičiūtes, K. Kvaraciė- 
. konstituciją. pienė, E. Jezukevičienė, F,

Į kuopos valdybą išrink- Budreckienė, K. Treinavi- 
tą: Alfonsas Jaramąvičius—pienė, A. Treinavičiūte, F. 
pirm-r M. Aiidijatis — yįee- Kalpokaitė, L Audiąitienė, 
pirm., Em. Oksaitė — rasti-Į Mr. ir Mrs. A, Kelly, Miss 
ninke, R> Atiknaitė—finan- Kelly, M. Jezukęvičienė, 
sų raštininke. .. R. Svetkaitė, V. Germąna-

Susirinkime dalyvavo a-1 vieienė, E. Balkienė, *R. Ei- 
pįe.t30 studentų, lankančių  į tavičiūte, K. Daukantais ir 
aukštesniąsias ir aukštąsias I P* Akstinienė. . 
mokyklas. . Kuopos valdyba Ponia Treinavičienė yra; 
pažadėjo parūpinti įdomių Į veikli Šv. Roko parapijoje, 
ir naudingų, paskaitų. Kle-Į’ii yra N. P. P. Šv, dr-jos 

’bonaš kun. J. Švagždysir raštininkė, Šv. Mimikos dr- 
prižadėjo prisidėti prie dar J Jos, Tretininkų ir. Blaivini^ 
bo kuopos gerovei. pll kuopos narė..

Klebono entuziastingas P-nam Treinavičįam lin-| 
paraginimas, narių ir valdy
bos pasiryžimas darbščiau
siai veikti užtikrina, gražų 
pasisekimą naujai įkurtai 
kuopai.

Galima tikėtis, jog pas 
mus įsisteigė viena iš tvir- 
eiausių, darbščiausių ii* žy
miausių moksleivių kuopų.

Irime ilgiausių metu !

Ateinantį sekmadienį, lap- 
Įkričio 13 d. įvyks Vyčių 
dramatiškas vakarėlis. Vai- 

[dintojai ir rėmėjai- uoliai 
darbuojasi, kad vakaras ko- 
geriausia. pasisektų.

Visi parapiečiai uoliai 
rengiasi prie parapijos forų, 
kurie įvyks lapkričio 20 ir 
24 d. ir prie vakarienės,. ku
ri įvyks lapkričio 27 dienų.

HERBERT HOOVER
DARBININKAS

P-nia E. Lensbergiene jau 
sugrįžo į namus iš ligoninės, 
kur jai buvo padaryta ope
raciją; Ji žymiai sveiksta.

Lapkričio 6 d., keli nor- 
vvpodiečiai buvo išvykę į 
Lynn, Mass;, kur buvo su
rengta vakarienė kun. .F. 
Norbutą pagerbti. * A. K.

WORCESTER, MASS.

CAMBRIDCE, MASS. IAWRENCE, MASS.

“GVVA STOVYLA” 
' ■. ** *

i Šis gražus . teatras porą 
kartą buvo vaidintas S. Bo
si cine. Abu kartu labai daug 
žmonių lankėsi. Kai kurie 
vakę, kad jei vaidinių,ir dau 
ginu kartų dar ateitų. Vei
kalas pamokinantis, gražus 
ir .labai juokingas,, t o d e i 
žmonėms labai patinka.

•

Lapkričio 13 d., sekma
dienio vakare, tas gražus 
juokingas veikalas, “Gyva 
Slovvla“ bus vaidin a m a s

“Darbininko” skaitytojo 
Jokūbo Zenevįčiaus namnš 
tūlas laikas atgal' aplankė 
garnys, palikdamas- Ženėvi- 
čiains gražų sūndį,. ZenevL 
čių šeimynėlę sudaro 4 duk
reles ir 2 sunūs.

Paskutinio kūdikio krikš
to tęvais buvo Ant. K vara- 

pi'ciejūtc. ir Kaz;. Marcinkevi
čius.:

S. fieikaiiskas.

Herbert Hoover, pralaimėjęs rinkimus ki-Dabartinis* Prezidentas
tam terminui. Nuo 1933 metą, kovo 4 d. Hoovęr pasitrauks j pri
vatu gyvenimą. . '

WATERBURY. CONN. Lūžiu.. Kankalas, kun. J. Va
lanti ėjus it keletas jaunes
niųjų. ■ Naujai, jaunnno... or
ganizacijai linkime pasisi ki
mo !. ' .." .
DARBŠTUS 1 )A KTARAS

DIDELIS VAKARAS
L. D. S. kuopa atsižymi 

savo nenuilstama darbuote. 
Nepersenai turėjo didelį pi
kniką, kuriame buvo daug 
pasigėrėtinų dalykų dėka 
tos kuopos sumanumui.

Dabar rengia d;dolį muzi
kali vakarą lapkričio 13 d., 
sį sekmadienį, tuoj po miš
parų, 5 vai. bažnytinėje sa
lėje. Jame dalyvaus' viso 
IVorcėsterio ir ^apylinkės 
muzikai. Bus taip pat kele
tas boksininkų, dainininkų, 
kalbėtojų ir . kitų artistų. 
Šiam vakarui ypatingai dar
buojasi K, Tamtilevičius, 

[Glavickas Aįkšnaras, Vaš- 
kelįavicius, J. P i g a g a, 
Džiaugienėj Tamošaitienė ir 
jkitt Įsigykite visi bilietus 
dar prieš vakarą, nės gali

i Vakarėlis kun. J.
• •; pagefUi.. . :-

Šv. Roko parapijos Mer- Į 
ginos Sodalietes surengė va
karėlį kun. Joną .Skalandj, 
vikarą, pagerbti ir jam įtei
kė gražią t Ūeisinę” kanižą.

Pagerbimo vakarėly daly-.
Ivavo hpie lOO sodaliėčių.

Minėjo. §5 m. vtdįfrhiio gįį- Klebonas kipl. J- S: Švagž- 
venimo snkaktii'Ves ■ Įjys buvo garbės gvetis.

‘ I Kun. J; Skalandžiui do- P-nai J. Tremaviciai gyv.l n .i t u t. Jvaną iteike p-le M. Sinkevi-
166 Melrose St. labai gražiai U.-/- \ A -v \ • •A or B. įclutė. Muzikalę programąpammeio savo 25 metų ve-L^ »i** i i. išpildė p-les E, Pikarskyteil dybimo gyvenimo sukaktu- LA _ , .c. A ™e< v orr □ ■ x . F. Jermolavjciute irP. Tau- ves. Spalių 27 d. jų mtenci- . L ’ j.; . , , į c tkiute. Buvo ir užkandžių.jai klebonas kun. J. S. Svag- ; - .. Tt t ' 3
-j -i - - -v- * .[Patarnavo p-les U. Jermola-zdys atlaike sv. misiąs. SvJ .v^,_ -vr U_.v. .v, T v «• Įviciute, M. Sinkevičiūte, V.į_ mišių įsklausvti be ■ -jaunu-1 r . ’ ™ • i ‘I1. m . - .v. , : [Lapinskaite ir A; Tamulevirijų” p: Treinaviciu buvo at-L._T_ • ■• ■ ■ 'rCiute * 1čję jų dukreles Marijona iri „ ’ /- v
Albina ir daug jų giminių ir i pritrukti. Pelnas akim-

• . ; . vieiūtė, F. Jermokmčiūtė ir ma^parapųos reikalams.^.
Povdas Šokas gie-U ; PAVYKO

dojo ir vąrgonavo atitinka- - . T .. v
. ■ , t. —-—:------- —:— Šeimynėlės draugija, ku.:

hąi Treinavičiai yra plačiai L NORWOOO, IIASSi 1 va^ovad> A. Volungis.
‘•v-' ’ .-.r L - - *•. surengė šio mėnesio 4 d. di-žmonn ne tik Montelloje, „ _t. \ v

; Į bet ir plaeioje iSeirijoje.- ŽINUTES de ę Wh!st ^rty bažnytinėj
į P-na& Juozas Treihaviėius Sekmadienį, spalių 30 d., 8a^;l’. ^aę^0®.1TUt.al' .
] du metu Luvo L. D. S. Oen- baznytmėje svėtam^e buvo ka n- nesusirinkda- 
j >( pąmmnku rr sioje or-rodom! we^

gmųzaeųoje yra daug pasr- Tel^ Kūdikėlio » ■ » \
darbavęs. Be to, jis daug gyvenimą. Kun. S. Kneižis . . * <
yra pasidarbavęs ir kitose rodė ir interesingai aiškinu rn!’ ’ 1 11
organizacijose, ypaė: viBtiJpawiksl«S. Žmonių buvo ..

i ’nėse draugijose. . apie 120. ' ■ M ^snuųo vjsta
■ 1 _ Į žaidimais, kad ir vėlybame

(t V Vrflfl O V ir r O l| vakare nenorėjo sldrstyfis *į ST Į ES & S IK ES namus.
T. 4, ,gyke« ,ir B G. ByĮ^ || | Labai patenkintai palink

smino visiems gerai žinomas 
Pigagos oikestras. . Padėka 
tai gražiai gyvuojančiai ir 
dirbančiai draugijai. . B.

Tikrą draugą per .sielvar
tą pažinsi. . Enniits.

ŠIS IR TAS

Šv. Juozapo. pai*. •' choras,
A. Aleksio vadovaujamas, 
rengia teatrą lapkričio 13 d., 
7:30 vai. vakare, iMpkykjos 
auditorium. Bus suvaidin
ta dviejų, aktų linksmas sce
nos veikalas su dainomis, 
muzika ir šokiais -— “Meile 
Kliūčių Nebijo.’’ Laike vai
dinimo daug dainų išpildys:
B. Žcloniūtė. M.. Verbickas; 
M. Andrikiūtė, A. Radvilas,. 
S. Šapraniene, P. Lazaus
kas, sesutės Stulginskaitės.. 
ir. vyrų bei mišrus, choras. 
Vietinę ir apylinkes lietuvių 
visuomenę- prašome skaitlin
gai atsilankyti;:

.. Metiniai parapijos bazaras 
įvyks lapkričio 16, 17,. 18, 
19, 23, 24; 25 ir 26 d.,vaka
rais. Kun. J. Valantįejus 
ir parapijos Veikimo Komi
sija spėja, kad šis parengi
mas bus visapusiškai pasek
mingas. Geros kloties!

STUDENTŲ: KUOPA
■ Lapkričio 6 d. kūn. J. Va- 
ląnfiejaus ir kun. dr. J. Na
vicko .Rūpesčiu, čia suorga
nizuota. Lietuvių Katalikų
Studentų kuopa. I valdybų lnygo>_Be;Nuoi!bu6i<
išrinkta adv. C. Balanda, U • • •. ; ' .

to Prasidėjimo parapijos 
AaKiįtv- -Wbulso-r- Xt r,-. ( 'imi-. 
bridgn. Šį veikalą vaidins 
Šo-. Bostono Sodalietes. Va
dovauja tą veikalą parašęs 
kun. K. ei enkus. • ’

Prašomi visi skaitlingai 
'ateiti į šį teatrą, Sayo atsi
lankymu priduosite.dąug li
po -kuin- K. Jankui'; parėm- 
site parapiją, nes puse pel- 

. no parapijai. Turėsite tiek 
juoko, kad galėsite, per visus 

. .metus, juoktis. Įžanga tik 
ir 35c, Pradžia 7 r30 v. 

vakare.

labai pasekmingai .darbuoja
si-daktaras M. J, ((-olney.) 
Aukštakalnis-,. kuris . s a v o 
metodu daug lietuvių pagy
dė bei apsaugojo, nuo berei
kalingų „operacijų. Dr. Auk
štakalnis yra g(‘r,ąs painio
tas, veikėjas ir L. D. S. ua- 
,rvs. : Aidas.

MUZIKOS MOKYKLA
.Turtingiausias vaikąs jaustus 

biędniausias, jeigu neturėtu, mu
zikos m okslo. Kodėl .lic leist i savo 
vaiką dabar pasimokyt kokią in-. 
striiinentą ir išyystyt jo talentą.

.■ Muzikos mokykla atsidarė
43 E. Merrimac St, Ldwęll, Mass. 
Turini geriausius muzikos moky
tojus, kaip p-lė N. Markus irkiti

Tek 3500
Vakarais atdara.

CHARRON’S
PIANAI—RADIOS

ŠALDYTUVAI .
Aliejaus pečiai, Skalbiamos

‘ ■ mašinos
20 TRUMBULL STREET

WORČESTER, MASS.
Tek 4-9430 . .

Statula.

PRANEŠIMAS
Atsidarė naują muzikos krautuvę.. 
Parduodu pijantis, rądion, mimi
kas ir visokią gaidą, lietuviški,i ir 
anglišką; Taipgi’, ir roliukhis pla- 
yi-r pijanams. ■ /Ki injmERIs; -T r ----------■-

.43 E, Merrimac Št., Lowell, Mass. .
ToL’3500- ■' '

Taipgi parduodu geriausio pa- . . . 
dirbinio o ii burnors.

’ PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui ‘ už kiekvieną g a u-tą?, 
naują metinę prenumeratą vieną . 
dolerį. .;’•••■
Gera proga, bedarbiams užsidirb*. 
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį, ir gerai ap
mokamą darbą. . ‘ *

1 Victor Radio
UJIMAI r UI VAJU'

Turime Didelį Staką Naujausių j 
Victor Radio, Todėl Parduodam Į 
Stebėtinai Pigiai, Proga Jums Į 
Sutaupint Pinigų!

PUIKUS MODELIS f
ca| |C3 co cq ta cd ca IIIC3

MODEL R-78 .

nese draugijose.
P-nąi Treinavičiai gyvenai 

Brocktone jau 26; metus iri 
; jie turi tris dukteris. Tre-I 
; žioji Vincenta yi*a Šv. Ką-į 
\ zimiero vienuolyne Sesuo Į

Maria Augusta; Marijonai 
dirba W, L. Douglas Shioe

1 kompanijos ofise it Albina 
į tebesįmokiną Howaid ?Tu 
į nįot Migh Schdok

LIETUVIAI ADVOKATAI HI 
• ' . * .Ofhas: ' t '• I 

8AMBORM BLOCK >
. M1 Uhhgtai St. [
JTOMWOODf MASS.
Tek Noriirodd 0330 — Į 

Gyvenimo vieta: I
32 Av«. ; Į 

j Tėl. Noriyood 131H-AV |į

Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki- 
mai žinomais Tloyti Kabin;. Laivais
BERLI.N' ’ • - STUTTGART i

I GEN.vuu STEU.BEN ' DRESD.EN. 1

mv DIENOMIS
H l LIETUVĄ

. ._p.A T O G-.Ų-S— L

Kalėdiniai Išplaukimai
•. . Iš NEW. YORKO

• , Greičiausiais.Pasauly Laivais- ■ . ..

EUROPA BREMEN
Lapkr.l!)—Griiod. 8 . LapkV. 30—GrU‘.d.,lG •

Plūkus geležinkeliu susisiekimas -, 
. _ išBREMERHAVUN i . -
/ . LIETWA

ūrfoniuiciją i virtititna'diiiHln* mint - J

NORTH GERMAN LLOYD’
252 ROYLSTON ST., ROSTON ‘ ’>

2

R

MODEL R-74
A ten tiibe Superhetorodync BI-ACOUSTIC Šuperheterodynę. | 

. ivi-th “B” AmpTifieati o n, “B” Amplification, I
Automatic Aklume Control, m m L ' a

AutomatioToneViompekation. ... t 
liiU” EfMeMy Trtode R j 2^ EaS^ 1
diotrons Improved 8” ToneEąualizer.. .;į

Loudspoakor, /?hassis and ExtendedMusicalRange. . • |
uondensei’ rubber-niuuntedJ Tone Control, Į
Earlv English Tablo Model « s
Cabiii-t. vil.init-venered. Improved pyjiamic Speaker. • - j 

Radiotrmisi 4 RGA-56, 3 Radiotrons: 5 RCA-56, I
RCA-58, o RCA-46, 1 RGA- - .4 RCA -58,2 RCA-40, • • į. 
SV- u- • i ' • iri 1ROA-82. • ' ' I

. Iknght, 20 moli.; width ę
141/16 iiieli.; depth 1H/4 Height, 43“; width, 28J”;. I 

•'indu depth, 14’\. . |
Didžiausią nuolaidą duodanti už jūsų seną radio, nežiūrint io | 
stovio, tai.dabar geriausias, laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ I. 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO. . |
Už-mažą, primokėjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra- | 
dio ir gulėsite gėrėtis puikiais radio programai. |
RCA VICTOR RADIO yra tikrai guriausias, su jo kaina ir = 
gerumą, nėra lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galiine 
jums sutaupytu .‘ ..
Jeigu reikalaujat tikrai gerą Rekordą, atsiminkite, kad pas 
nius jus rasite didžiaušj pasirinkimą, '

Mes perkame Lietuvos Bonus ir inokame pilną kainą ją vertęs.

Geo. Masilonis I
377 Broadway, So. Boston, Mass. į

S
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VIETINĖS'ŽINIOS STUDENTU CHORAS Mū- 
SU DAINŲ ŠVENTĖJE

DAINĮ! ŠVENTĖ
Tokia dalykas kaip Dainų 

Švente suįdomina 1 i e t u- 
vius, nes lietuviai yi"i dainų 
mėgėjai. Lietuvos kaimuo
se dilinu atsiradimai ir kai
miečių dainavimai yta- tai 
geri prirodymai, kaip lietu
viai mėgstą dainas. Ir pa
saulinė istorija 'kalba, kad 
lietuvių tauta yra pagarsė
jusi savo dainomis. Tat vi
sai nenuostabu, kad Dainų’ 

~Š vente mus sūnidbmma; Mes 
mylime dainą.

Bene svarbiausia Dainų 
. Švėnte Naujoje Anglijoje y- 

ra rengiama lapkričio 20 
d., 3 yaL por pietų; Dangaus 
Vartų parapijos erdvioje sa
lėje, So.. Boston, Mass.

Tą benę pirmą mūsų apy
linkėje, Dainų Šventę ren
gia. visos S o. Bostono kata- 

. ūkiškos draugijos. . .

j ADVOKATAI į

Jos abelnas tikslas pasigė
rėti dainomis, dainininkais.

Jos specialus tikslas yra 
Itiite, labai svarbus, fauį vi
suomene turite progos suži
noti kiek vėliau.

Pasigėrėti dainų mylėto
jais galės / geriau ir dėlto, 
kad: programoje dalyvau j a 
trys chorai: Lietuvių Kole
gijos,; So. Bostono ir Cam- 
bridgė. Šie stiprūs chorai 
yra mokomi vietinių muzikų 
p.p. M. Karbausku su pagel- 
ba generalio vedėjo Brolio 
Jono Banio.

Pirmą kįirtą turėsime pro
gą išgirsti Lietuvių Kolegl- 
;ios studentų gerai prirengtą 
chorą dainuojant Dainų 
Šventėje plačioje programo
je. Visa tai įvyks Dangaus 
Vartų parapijos salėje, lap
kričio 20 d., 3 vat po pietų. 
Kolegijos, chore dalyvauja 
apie 30 studentu. Chorą ve
da Brolis Jonas Banys.

terano motina. Tačiau nie- 
kas ja nesirūpino, tik viena 
jos pažįstamoji užlaikė ją 
savo namuose per. paskuti
nius 3 metus.

Senutės paliktas turtas 
toks j sūnaus kare pasižymė
jimu liudijimai ir šunelis.

Senutės kūno palaidojimu 
rūpinosi valstija, miestas ir 
karo veteranų organizacija. 
Kadangi ji anksčiau nebuvo 
pagerbta^ tad nors jos kūną 
iškilmingai palaidojo.

E kiiiiii lll■Hllltlin••<>•illiHthl.«ll<llllUHl«*ntl|ltt■lllųl|lllll||H(||■■lltiHfillltllHlM)nut|lltll■)l^l^lMtHUllnlliilllM■■>■«^IHlllll|*llllllll■llllii<lllllliMn<l)>lH^llliH•>■l>■>*■■»il■■■>l*■*H■,*|,ltt4l f ■>

I JUOZAS CUNYS l
ADVOKATAS

Ą l4į4 Broadway, S. Boston, Mass.
.1 '■ Tel. So«. Boston 0948

S 7 ■ .
GYVENIMO

Tel. Patkway 1864-W .

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS R. GAILIUS
* , * J " •

Veda visokias provas. Daro vi
lna legaliusdokumentui.

817 E St. (kampas BroadiTay) 
South Boston, Man.

Telefonas: Šou Boston 2732.
Namų; Talbot 2474

Vienas . labai garsus 
dainininkas atvažiuoja iš 
gana toli- į South Bostono

DAKTARAI i

Rengia Šv. Petro Parapijos Choras 
Karo Užbaigimo Dienoje į 

Lapkričio-Nov. 11 d., 19321 
Brown Hall, 310 Huntittgton Avė., Boston, Nass.

Pradžia 8:00 Iki l?:30 
Grieš Irving Rene Orkestras . Visi kviečiami atsilankyti .Į-

* ■
s

S

S B 
. B
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KARDINOLAS PA K VIE S 
TAS KNYGYNO GLOBĖJU

katalikiškij draugijų rengia
mą Dainų Šventę, lapkričio 
20 d., 3 vai. po pietų,-Dan
gaus Vartų parapijos salėje. 
Jis giedos ir per sumų baž
nyčioje..

Šiomis dienomis inavorąs 
Curley pakvietė Kardinolą 
AViliam O’Cpnnell būti Bos
tono viešojo. knygyno globė
ju. Iki šiol šią vietą užėmė 
monsiiijorąs Aithur T. Con- 
nollyj kurs pasitraukė, dėl 
ligos. • ■

. Pakvietimas Kardinolo i 
knygyno globėjus sulaukė 
didelio pasitenkinimo parei
škimų. iš plačiosios visuome
nės. * Kardinolo autoritetas 
daug pagelbės, kad viešasis 
knygynas, turėtų didžiulę 
reikšmę šviefiino srityje.

BEMIA DAINŲlvENTĘ

PAMALDOS

Tit Sd. Ėyrtūa O8».

DiLMl’ČAŠplB 
(KASPAilAVldltJS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofiw VMUndor;

Nuo 9 Iki 12 ryti ir nuo 1:IO Iki 
5 Ir nuo 6 ik! 8 vai. vakare. Of 1- 
■aa uždarytai sub&tos vakarali ir 
nedėldien lai 8, taipgi seredo tu Įimto 

12-tos dieną uždaryta*.
Taipgi putniu it X-raįį y , --- ... ,

GYVį PALAIKĖ MIRUSIU

. Lapkričio 11 d., 8:30 vai. 
įvyks giedotos šv. mišios su 
egzekvijomis L. D. K.. Sal
džiausios Širdies V;;Jėzaus 
draugijos intencijai.

7:45 v. gedulingos mišios 
bus už ką tik mirusius Elz
bietos Sadauskienės vėlę. .

MIRTINAI SUVAŽINĖJO

Lietuvis Dantistą*

ŪR. S. A. GALVARISKi
(GALINAC8KA8)

414 Broadwiy, So. Boston
Tėt So. Boston ZŽOO

btišas aidSMa nuo 10 Iltį 12 Vii 
ryto.puo 1:80 Iki 8:8a po pletli 
nttb G Iki 9 tdltaM SVėūtį dliog 

pagal etadtaflmą

KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko ”Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 BroadMy, So, Boston. 
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St,, Room 326

Tel. Hubbard 9396 .. 
Gyvenimo :33Koseniont Street, 

Tel. Talbot 2S78. Dorchester, Mass.

Tel. S-fc. 0441. ’ |

PR. J. KALINAUSKAS ||
ADVOKATAS

~ 414 ilfoacLtfftyi So. Boston.
Room. 3.

Gyvenimo vieta:.39 GL’een, ŠI,

. Hudsduį MasM
Tel. Hudsou 622. . ||

Liet. Dūkfeių draugija 
savo susirinkime lapkričio 8 
d. džiaugsmingai pasiryžo 
remti Dainų šventę, būsimą 

[lapkričio 20 d., 3 vąl. po pie- 
Įtų, Dangaus Vartij .parapi- 
jos salėje, W. 4th. Št., South 

= nBcįšton, Mass. /' • ;
į Draugija, sužinojus, ko- 
I kiam tikslui toji Dainų Šve

ntė yra. rengiama, jau visai 
darban įsisiūbavo. Papirko

Į daug tikietų, pasiryžo išpar
duoti jų daugiau už bet ku
rią South Bostono draugiją^ 
Kutam daug aukoti ir pini
gais.- . j '• ’ 
. Vadinasi, .šioji draiigija 
pasiryžo lenktyniuoti dėl 
pirmos vietos.
• Lai . ji. seka pono Roosevei- 
to pavyzdį ir pasiekia sa^G 

j laimėjimą..

Lapkričio 8 d. vėlai vaka
re vienas automobilius mir
tinai suvažinėjo. Sora Hays, 
50 metų moteriškę,, gyvenu
sią 20 M St., So. Boston. 
S'elaitningoji. ėjo skersai De- 
\vey Sq. Automobiliniu va
žiavo James iVillianis, gyvd 
8 Lexington St., E. Boston.

Tėt Šd. Boston 2660

lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
į

251 W. Broadway, So. Boston 
Ofiso vnltuiiloS uito 0 Iki 12, htto 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakafe. 

.Sęredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 v^l vakare. 
Ned.glioinlą hud 9 iki 12 vai. diena1 

(pagal sutartį)

. Tūlas Ant. B.ender, 43 m., 
lapkričio 8 d. turėjo didelę 
naujieną, kai jam nenorėta 
leisti balsuoti. Mary Euller 
mokykloje, Jamaica Plain, 
balsavimo prižiūrėtojai pa
reiškė^ jog pagal jų žinias

• A. Bender esąs miręs.
A. Bender parode valdi- 

ninkams savo krūtinę, liepę 
apžiūrėti, kad jo širdis gy- 

Lvąi plaka; pagaliau jis pa- 
I rodė . daug dokumentų, ku
rie paliudijo apie jo asme
nybę. •

Po smarkios kovos Ben
der laimėjo teisę balsuoti,: 
nors jis ir buvo laikomas mi-

• tusiuoju. • * •

I sDDALIECIlJ PASILINKS 
MINIMAS

dė, kaip reikia artistiškai 
paslysti. Ha! ha! Ai’ ne 
taip, “ Artistc-7”-- ————

Bešokdama lietuvišką pol
ką <*Miekeyn parode, savo 
triksą kaip greitai atsisėsti 
ant grindų, kada jauties pa
ilsęs. .

Buvo atsilaųkę. kuli. Urbo
navičiuS, kmi. P. Virmąūs- 
kis ir mūsų Dvasios Vadas 
kun. K. Jęnkus.

Užkandžiai buvo skanūs 
ir taip visi praleido links-. 

• mą vakarėlį ir parsinešė vi
sokių dovanėlių ir .atsimini-

- mų. .. . ■ J . .. '.į .

veikimus, kas. atnešė bankui’ ‘ 
nuostolius ir kad banko va-,J 
-dovybė- turk -būti— nubausta,—- 
susirinkusieji tam pritarė t 
rankų, plojimu. 7

' Vienas advokatas siūle de-./ 
požitoriams išsirinkti savo 
komitetą, kurs tyrinėtų ban-lt ’ . 
ko likvidacijos reikalus Jr.“ 
pranešinėtų depozitorianis 
.apie banko padėtį.

SUNKIAI SERGA

'PlktiMį,

I Tel. So. Boston 3520 I

1 ADVOKATAI ŠALNAI į
I . 366 Broadway, . 7. I1
E ' * '* ‘ . 3 1
Į South Boštbh,Mass |

t 7-

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P, WALSH 
ADVOKATAI 
Edwar R? Coplcn

■ ’ Albert Adclson 8-
; B c rijami, n. Chesky 

’ fOFISO VEDĖJAS .

M, Mmi.
610 ,kimtam. Mttildifig 

/telefonas: Capital 0880 
b f liti vii a n d o<
i . 9 vai. iki 5 vai.

kIniečiuielek™
KEUE/ Į- .■ (KM) ■_ j

■ ' . ; | | Lietuvis Gydytojai Į.
■ -»r- n n-r . i • ' . t • • . ■ 11 Ofiso Va lando* 4 Ir T—O |
•Middleses teisute kinietis 1 ■ 7 r

™ nr* L ' i. .. 278 Harvard Street, . |
ulim Kee, 33 metų, atrastas j. įįvamp. Inmaii arti Central Su,! 
kaltu pirmo 'laipsnio žmog- į • Oa±btidge,• 
zudysteje.ir tuo budti jo lau- —■——— ---::—-
riet *" J BimumititiifiiifitiMiiiiiniiiiiuiitiiiiMilihiiiiiniiiiiBiiHigf

Kee pripažintas .kaltu nū- Į DRi J. LANDŽIUS 1 
žttdyiiie kiniečio Šam Lee | SEYMDUR 
siu metų. Ttigpiucio menesį. = s

■ Nuteistojo advokate Ža41 ąravioJAS m i
da eiti 1 aukštesni teisiną, b. . . . ė

• . ■ .7 7 . . į • • X-Ray ■ - . • j■ ■ iKrkwnt*£r« 1 Tek South Boston 2712- . Ė KARIŠKOS LAlOOTliViS Į 49d E' Broadway,

RPTIIRTFI MftTFhRKFI P Boston, Mass. Ūla I Uįl *-L>l IHU I Į QimiuiiHmm>Uiu'itua(i*iriiimiuiiiiiųiimiutujHijiu>>.<.Q

Merginos Sodalietės para
pijos salėje turėjo (gerą 
f ‘ Hallowe ’en’ ’ parengimą: 
Komisija (O... Zulonaitė, O. 
Sinkevičiūte^ T. Grabijoliū- 
tė, M. Šidlauskaite ir O. Te- 
įulytė) labai. gražiai' pasirū
pint) palinksminti . nares, 
kad . ši “party” pyktų pa
sekmingai ' ir iš tikrųjų taip 
ir būvi). Juokų buvo sočiai. 
Pradžioje, visos narės buvo, 

į iškilmingai priimtos ir tada 
I A. Gr abi j oliūtė mnrhs jpar o-

11'VAIUijS SKELBIMAI

P-nia Bomanienę (Homa- 
nauskįenė), J, Bomano moti 
nėlė, labai sunkiai serga sa
vo . namuose, 12Ū Warr.en 
St,, W. Nėwtpn, Mass. Pir
miau ligonė buvo. ligoninėj e. 
Salmūnėnlųs ir dvasiškus 
suraminimus dažnai jai tef- 
ida kiūi. K. Urbon tviciūs

METINIS BALIUS
Šį šeštadienį, lapkričio 12 

|d0 Liet. Dukterų Draugija 
(turį savo inotinį hulhįj ktn-s 
į įvyks parapijų^ svctitinėjc, 
Ė. Tth St. •. . /

Baltui parengta \ tinkstna 
pttigiumti. Gries J. Atitahė- 

| lio- orkestras. —

Augustino bažhyėips iškib 
nringąi palaidota Catherinė 
C. Bacon, 70 metų. senutė, 
mitttsr iniestb; ligoninėje. JoS 
kūnas palaidota JĮf. Hope 
kapinėse, kdrelvių skyriiije.

"t Senutė bųvū vienui viena, j 
Kęturėjo jokio turto,’ jokios | 
iiuosavylaės;Vyras mirė Į h 

prieš 11 metų; Vienintelis f 
sūnus buvo paimtas į- Ame
rikos kariuomenę ir 1918 m. 
sugrįžo ligonis, iš Prancūci- 
jo’s, užnuodintas. gasais. Per. i 
septynius metus ji rūpinosi 
savo sūnaus likimu, tariau 
jis nepasveiko ir mirė.

Senutę, turėjo būti įtrauk
ta ,į auksinės žvaigždės ino-1 

’ tmj sąrašą, bet nieks' nepa- 
• suTipino. Ji turėjo būti šel
piama kaip mirusio .karo ve-1

A. J, WEST. M. U. i
• LIETU VIS . • 7 • j 

I • •. s
tClYDVTOJAS ir OHIRURGAsj 
į • . 1
Į Valandos: . |i . 
Į Nuo 2 ilsi 4 d., nuo 7 iki 8. «k.| | 

Į 478 Gallivan Boulevard
DORCHESTER, MASS.

Telefonas' Talbot 0847 .

[JUOZAS M. »
| . LAlRĖODI^iNKAS

| Parduodu įvairiausios rūšies 
| ^uksinius ir sidabrinius daik- 
| tus. .Taipgi--ir t>ataisdū.‘ ■ ■
| - 366 W. BtdadW

i ša ftAsš.

?

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 
' delel iiajydynid visokiu

• Haujo, n&rfįi lf čhtdb!* 
<jc d kų ligą. Kurie kenčiate 

titro fkUnltitiiUid, skaudi-
r Hųfc vočių; sutinimą arba 

kokią fcunb litą, tu- 
SįjTu rčtumet kreiptis tuojau* 

Atmlaklt, pOBltthitmiUi/ 
imtarihitil dykai visą fiį mčnesb’ 

0i.Gnly.327ta'£. 
rdidntfoi t AntrMletiU^ kittirM

nlal« 10—13 tiktaL

CURLEY BUVO IŠVYKĘS 
PASVEIKINTI

iihpkriČio 8 d. # indy oras 
CūHdy greituoju ‘traukiniu 
buvo- nuvykęs i N'■ York 
pas gūbemaforių E. D. Boo- 
sevelt pasveikinti jį laimėji
mo proga. .

Mayoras Curley buvo vie
nas iŠ nuoširdžiausių ir išti
kimiausių gubernatoriaus 
Rbosevėlt rėmėjų prezidento 
rinkimuose.

IŠrhiktaš.is prezidentas E, 
D. Dooseveli padėkojo ni.a- 
yorui Curley už pasidarba
vimą.

Dabar kalbama, jog po 
kovo 4 d., kai Roosęvelt pra
dės eiti prezidento pareigas, 
Curley■' gausiąs svarbų pia- 

' skyrimą., Leidžiami gandai, 
jog Curley būsiąs paskirtas 
Porto Rico salos .gubernato
rių. .. •

DEPOZITORIAI ATAKAVO 
UŽDARYTO BANKO 

VADOVYBĘ

MUZIKOS MOKYKLA
I Lietuviai! Kurie norite pamo
kinti savo berniukus ar mergai- 

tn> _ . l- •
| . bar. Mokiiią savo' studijoj,- taip-

• i į einu ir .į namus. Namie esu
" Į vakarais '.ir sekmadieniais; Telč- j 

fonas- South Boston - 1963-J. 
VALENT. PALTANAVIčIUTĖ '

. 912 feašt Broadway, •
Sbuth Boston, itfass.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mos atidarėm automobilių taisy
mo vielą. Taisbin yiSoldbs rūšies 
autųtnobilius. Taipgi Ištaisom su
lankstytus . fėndęrs ir bodies it

| apipentįnam. aTisoin ignitibns ir 
generatorius., Darbas nžtikrijįtas^ 
ir kainos pigina. Vietlv vadinasi t 

. STEVB’S REPAIR SHOP, ( 
565 <0iih 8b. Bbgtbh, Mik

7 M j8o. Bbston 28M-B
į STEVE JANELIUNA8; Eav;

Til. S. B. 2$o(wrt. 
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
iJegcitminuoju akla 
priskiriu tdUnitfė 
kreivas akis atftlė- 

. iinh U? MiiiblfjorilC 
kosi (aklose) akyse sugrąžiau švla- 
fc# tinkamu laiku.

. r, k pamakarnis, a d.
447^BfoadWs^ South Bostoh

AGENTAI
i INSURANCE
Į ' .Apdrausk namus, rakandus ' 
i fihr pas ,
| J. S. MESLIS

. &'•+. . .
x

• B ‘ • , -------- ------- -. I“’

Brdadway, S, Boston, Mass.|
Į TeL’ Sor Boston 2613|y

PRANEŠIMAS
K. J. VIESULĄ SAKO ..

Dabar laikas apdrausti savo aųto- 
inobilhiš dėl ateinančių nietų. Atu.-" 
są įstaigoj galima -fraut Insuranoo 
ant išmokėjimo. -.Mes. prįstatoni 
Platės- dykai.-

KALiDyDOVANA
Pasiųskite savo giminėms Lietu
voj Kalėdą ctųyamj — pinigais^ 
Mes. persiunčiam pinigus į Lietu-7 
vą ir visų pasaulį..

. KREIPKITĖS

BROADWAY TRAVEL
BUREAU J;

366 West7&toadxVay, • /
■ So Boston, Mass. '
Tel South Boston 0620 ■ /:

Lapkričio E d. Ėahėttil sa
lėje įvyko uždaryto Eędėral 
Natimiat. bdnko ’ fteįnžitbrm 
susirinkimas, kuriame daly
vavo zapie 600 asmenų. 
Kalbėtojams pareiškus nuo
monę, jog. uždaryto banko 
vadovybė dariusi nelegalius

GRABORIAI
: PATARNAVIMAS DIENA 

IK NAKTĮ -

0. A. ZALETSKAS 
©KABOMUS IR 

BALSAMUOTOJAŠ .
877 . ir 448 Cambridge Street 

Čambtidge, Mass.
TėlepHone Unlverslty 8831-W.

LIETUVIS GRABOR1US
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
tnalbniiii ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis Vilė laiku, dieną ar naktį,... 
o* aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui^ Už važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo .nereikalauju.

A

P. J.AKUNEVICH
. (AKUKBVlčtūS)

16-18 Intefrilte SI, • ' 158 West Broadvrty,.
Montello, Maea. So. Boston.Mm
Tel. Broctdon 4110 " y Tel. S. Boston 4486

■I

t
S
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
JAU lAKAS VĖL PRADĖT,*“,™s-'“ “

DARBI ■i

Paprastai visuomeninia
me darbe pasitaiko labai en
tuziastingas veikimas ir taip 
gi laikinas y’p'ilsis.” -Šios 
apylinkės lid nvhį kotalifai 
gražią darbuotę primena ne-. 
tolima praeitis. K. V. pro
vincijos veikimas buvo susi
ėjęs su' apskrities Federaci
jos darbais. Vytauto spaus
tuvė, koncertai ir paskaitos.

n _per^adiog_milžiniškoiL jung
tinių chorų; Dainų Šventės,. 
Federacijos skyrių atgaivi; 
nimas ir daug kitų . kilnių 
darbų apylinkėje gimė iš
vieningo lietuvių katalikų 
veikimo. Gal to darbo per 
didelis 'įtempimas ar kokia 
įrita priežastis paveikė, kad 
tūlą laikotarpį lyg visi nu- 
ęje “.poilsyn.” . Gi dabar 
jaučiame, kad katalikų vei
kimas. vėl visu . smarkumu 
pradėjo bujoti. Rado komi
sija rimtai diilia, kad tinka
mai prirengti geras progra
mas žiemos Sezonui. Vytau- 

. to spaustuvės laukia šviesus 
rytojus, nes spaudos komisi
ja rengia naują projektą 
spaustuvės * pagerinimui. 
Taipgi Lietuvių Dienos ko
misija nemiega mik t i in į s. 
galvodama, apie tobiilesnius 
pląnus ateinančių metų Lie
tuvių Dienai. Gi Štai apy
linkės ., vėįkėj ai j au bruzda 
besirengdami. Ryt. Valstijų 
Seimeliu, kurs įvyks tuojau 
po Kalėdų. Ir daug dar ki
tų randasi reiškinių, kurie 
aiškiai, pasako, kad jau lai
kąs-vėl pradėti dirbti.
.Malonu pastebėti, kad 

: kimi Jonas Bfužikas, jėzūi-
• tas, netik labai pasekmingai
■ veikia. į žmonių širdis tikę ji-
■ mo dalykuose, bet taipgi ne- 

v paprastai gabiai ir sumaniai
moka žmogui įrodyti, kad 
katalilrišką spauda ?/ra būti- 

1 nai reikaluiga katalikiškoje:
' šeimoje.. Kim. Bružikas da-
1 ve dviejų savaičių misijas
Į Šv; Jurgio bažnyčioje. Daug'
Į . žmonių užsirašė “DąrbiniiĮ- 
; ką.” ir .kitus... katalikiškus

laikraščius... Reiškia ir Irim. 
Bružikas pripuolamai prisi
dėjo mūsų apylinkėje prie 

i . paskatinimo darban katali-
? kiši<am veildinūi. Tikrai
į . graži nuotaika visu rimtu-
į mii imtis-kilnaus darbo. .

SERGA .
AntaiiLii Li^ lenini pada

ryta s i <ki operacija Ctum 
bėriai* J ligonim jt.

Jonas Daugėla dirbtuvėje 
sunkiai sužeistas, nuvežtas j 
< aimbeijand 1 igoninę,

Antanina Marozaitė serga 
K ings. Cinmty lige.'iinėje.

A m iii ja Čekauslrienė, 66 
Grattari St., sunkiai sergą. 
Josios sūnus Ąntanas:.sirgęs 
plaučių uždegimu pagyjo._

SUTUOKTUVĖS
Jonas Bložis ir Marija Te- 

rebeižifitė iškilmingai priė
mė šliubą lapkričio 6 dieną. 
Liudytojais buvo : Christo- 
pher Sęhlaeliter ir Ona Bąr- 
kauslriutė. Jungtuvių laiku 
giedojo parapijos choras ir 
ansamblis,

Marija .Terebeižiiitė ilgus 
metus buvusi choristė. . Ji 
taipgi iki Šiam laikui buvo 
pąvjrzdinga mokytoja kata
likų mokykloje (Sųnday 
School). J. Blozis; . pojieis- 
tas, rimtas Jaunikaitis. Lai
mingo. sugyvenimo kibliai 
porelei? ■. ‘ ‘ .

Šį menesį kiekvieną penk
tadienį, 8 vai. įiryks mišios 
su egzekvijomis ir rožan
čiau kalbėjimu.

Trečiadieniais, 7:30 yaką* 
re — rožančius už mirusius. 
Visos šios pamaldos paveda
mos aukavusiųjų intenci
joms, ’

Lapkr. 7 iki 13 vyksta mi
si j ost moterims, vadovaujant 
Jėzuitui Tėvui .Bnižikųi. 
Vyrams tęsis nuo 13-tos iki 
ŽO. Visi raginami atsilan
kyti, .

Parapij os 'Bazaras įvyks 
lapkričio 20 iki 27 d.. Ka
dangi šiais laikais mūsii mo
kykla reikalauja ypatingos 
paramos, tai visų lietuvių 
pareigą paremti tuos paren
gimus, kurie remia auklėji
mų Tautos ir Bažnyčios nau
dai. Rap.

Kūdikėlio Jėzaus draugi
ja, eis bendrai prie Komu
nijos šį sekmadienį,. lapkr. 
13 dieną, gi vakare turės 
savo pokylį parapijinėj sve
tainėje.'

Lapkričio 20 d. M ori erų 
Sąjunga rengia pamargimų 
vakarų. Pelnas pusiau 
parapija;

ROGHESTER, N. Y.

MASPETH, N. Y.
A. L. R. K, M. Sąjungos 

30 kp., Maspeth,,N. Y. ren
gia “Lopų Balių/’ lapkričio 
19 d., šeštadienio vakare, 7 
vai., Lietuvių Piliečių salėj, 
60—39—56 Dr., Maspeth, K. 
Y. Duos dvi dovanas, asme
nims, kurie turės daugiausia 
ir įvairiausių lopų ant savo 
drabužių. Kviečiame. visus 
dalyvauti.. . Rengėjos.

SU
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Iš ŠV. JURGIO PARAP
KUN. J. BRUŽIKAS, S. J.

Parapijiečiai amžinai bus 
dėkingi talentingam pamok
slininkui kini. J ė Bružikui, 
jėzuitui. • Ne tik moterys, 
bet ypatingai vyrai šit di
džiausiu atsidėjimu klausė- 

• si gražių pamokinimų. Dau- 
geliui nelaimingų motinų nu 
šluoste, ašaras pataisydamas 
vyrų širdis, r sutaikydamas 
juosius su Dievu. Musų pa- 
rapijiur.} nmMė-lydė* Tę
va B rizika. tai Die *as jį

Antradienį, lapkričio 
d., 8 vai. vakare, parapijos 
salėj įvyks Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriaus susirinki
mas.. ’ • .

Į šį susirinkimą visi na
riai malonėkite ut siląnkvtk 
• .eš • r tame sus* ’.nkime tų • i- 
me a /tarti , žlenus šezo’io 
darbuotę.

Kurie dar nepriklausote 
prie V. V* skyriaus, tai- ma
lonėkite atsilankyti ir prisi
rašyti. Mokestis metams tik 
50 centų. r

Vilniaus vadavimas yra 
visų bendras darbas, tad sto
kime į kovą prieš Lietuvos 
priešus už Lietuvos žemę, už 
sostinę Vilnių.
‘ Beje, Lietuvoj konsulas 
pulki 3?.. Žadeikis prisiuntė 
RocIiesterio V.. V. skyriui 
Vilniaus pasų, turėsime nu
tarti kaip mes tuos pasus su
vartosime..
‘ Rdehėsterio V, ,V. skyriaus 
pirmininkas P. Svetikas,-.

tHasa ■ ■

& s

Washingtone neseną i ftągta/yti nauji didžiuliai sandėlio rūmai, ku
riuose Įrengtas Įvairią penkių padavimo Centras, kas apsaugos na
mą nuo gaisro Įr vagią navcfaus.

Komunijų ir bus . jų naujos 
vėliavos pašven tini m a s. 
“Bravo” ir Sodalietems!

V. J. Atsimainymo, para
pijoje, Šv. Rožančiaus mote
rų draugija su Sodaįiečių — 
mergaičių draugiją visu ur
mų lenktyniuo j asi- Abiejų 
draugijų žygiai yra girtini 
ir sėkmingi.. Rožančiaus dr-; ' 
ja įsigijo naują vėlia va, ku
rį sekm". per 9 v. šv. mišias 
buvo, pašventinta. Šv. mi
šios jų intencijai buvo auko
jamos ir visos narės bendrai 
priėmė šv, Komuniją. Pri
taikintą jų iškilmėms pa
mokslų pasakė kun. Lekešis. 
Džiaugėsi. visi nepaprasto
mis iškilmėmis. Vėliavos 
nustatyta kaina buvo 265 
doleriai, tik nepaprasto bar- 
geno įvykiu pasisekė jų nu
pirkti už šimtą dolerių, .

4 vai, po pietų, sekmadie
nį įvyko Šv. Rožančiaus Mo
terų draugijos susirinkimas 
parapijos .svetainėje. Nat
rių atsilankė labai daug. 35 
naujos narės prisirašė į Šv. 
Rožančiaus , draugijų. Šį 
draugija turi 80 n ari ų; 
“Bravo” Rožančinėms!!!

Sodalietes mergaitės tikisi 
“subytyti” Rožančines. So- 
daliėčių —: mergaičių šioje 
parapijoje randdsi dų sky
rių. Jąunamečių skyrius tu
ri 70 narių; su augu s i ų 
merginų skyrius 40. -Veikia 
visos iš vien. Klebonas joms 
pavedė vieną parapijos kam
barį, kurį- pačios mergaitės 

. su . tėvelių pagelba puikiau
siai išdabino ir naujus ra
kandus sudėjot Tą kamba
rį jos tikrai myli ir dažnai 
daro parengimus,.

. Lapkričio 13 <L per ,9 vai.

Šiuomi skelbiu, jog Jo 
Malonybė Brooklyno vysku
pas mane paskyrė rūpintis 
.Great Nęcko lietuvių dvasi
niais. reikal aįš. Todėl j iems 
bus vėl sakomi pamokslai ir 
teikiama dvasinė pagelba 
gruod. 22 d. vakare ir gfuod. 
23 d. ryte. . Visų prašau 
skiriamas dienas pasižymė
ti. • ' ■
..: Su tikra pagarba /

Kity. P. A. Lekešis.

C. BROOlnll, N. v.
SUKAKTUVĖS ‘

Vaikelio Jėzaus draugijos 
3 skyriaus sukaktuvių pami
nėjimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio .d., 9 vai. rytą 
vyks šv. mišios.

6 vai. vakai’e įvyks šeimy
niška vakarienė,, parapijos 
salėje, 207 York St. Bus 
skanių užkandžių, gražių 
kalbų ir muzikalu programa. 
Įžanga tik 50c, vaikams —: 
25c.

Komisija deda pastangas, 
kad. visa pavyktų.: kuo ge
riausiai.

Linkėtina šiai draugijai 
kuo geriausios kloties toli
mesniam darba vimuisi. Re p. 

’ ą//.-. PRANEŠIMAS

V. Jėzaus 3-čio skyriaus 
šv. mišios įvyks sekmadienį, 
lapkričio 13. d., 9 vai. Visi 
nariai prašomi eit incorpo- 
re prie Šy. Komunijos, daly
vauti pamaldose ir yąkarie- 
nėję. Nayįai prašomi suei
ti į svetainę prieš 9 vai. ir 
atsineškite ženklelius. Kas 
jų neturite galėsite gauti 
svetainėje; ... Pirm,.

Telephone; ŠTAGG 2—0706 V A L A N D 'O.S : 
Nuo 0—12 iš ryto, 2—8 vak.

Šventadieniais auaitarut 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

K—RAA
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y.

buvo labai daug, kas rodo, 
kad žmonės parapijų remia. 
Šiais metais bazaras daug 
Įvairiau ir įdomiau vedamas. 
Jei būtų geresni laikai, tai 
butų labai geros pasekmės; 
Bet ir tai sulyg šių laikų ne
blogai atrodo. Valio pater- 
soniečiai!
---- ----- ------ ---------

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Ne tik Sodalietes, bet ir vi
sos mergaitės turėtų atmin
ti, kad tą dienų bus priėmi
mas į Sodalietes.

Noriu priminti toms mer
gaitėms, kurios pamiršo, 
kad jos yra. Sodalietėmis. 
Tokios turėtų atsiminti, kad 
jos nėra Sodalietėmis vie
nam mėnesiui arba vienam 
metui, bet visam mergystės 
laikui. Malonu ir gražu bū
tų, kad kiekvieną atsivestų 
savo draugę prirašyti į So- 
daliečių draugiją. ,

Į Sodaįiečių draugijų pri
imamos mergaitės, kurios 
jau yra priėmusios Pirmų 
Komunijų. O į anįtrų sky
rių yra priiitidHioš didesnės, 
kurios jau turi 16 metų.

Būtų labai gražu, kad vi
sos Šv. Jurgio parap. mer
gaitės susirašytų į Sodalie- 
čių draugijų Marijos garbei.' 

. Dieve mums padėk taip 
padaryti. /
. ",. Steį. ■ Jakupčibniūte.

PATERSON, N. J.

CHORAS IR RADIO
. Ukrainai užkvietė mūsų 

chorą dainuoti šį sekmadie
nį per radio su jų choru. 
Dulkė sutiko padainuoti. 
Anglų laikraščiuose. . galima 
sužinoti, kurią valandą dai
nuos. . Radio WMBQ ; lietu
vių. valandoje daugelis kląų- 
sytbjų prašo laiškais p. Ma
tusevičiaus, kad gautų mū
šų chorų.ir p. Dulkę dainuo
ti. Choras per WMBQ nė-■t 
dainuos.

■ ? MIRĖ..
Agota Trakimas mirė lap

kričio 6 d., laidota lapkričio 
10 d. į Šv. Jono kapus.

Jonas Brae.ulis mirė lapk» 
3 d., laidotas lapkr. 7 d; į 
Kalvarijos kapus. .
. Mykolas Norbutas.: mirė 
lapkr. 4 d., ir laidotas lapk. 
8 d. į Šv.: Jono kapus.

• ŽINELĖS. • •
Klubas pralošė basketbąll 

žaidimus su Baltimorės ne
grais, Žaidimai kiekvienų 
sėkmadienio vakarų Klaš,, 
čiaiis salėje;

Telephone: STAGG 2-—6106

DR. A. PETRIKĄ
(M!T»T0K)

LIETUVIS DENTISTA8
221 S. ith St„ Brooklyn, N. T.

^t-Bpindulių Diapnotu . 
Gaga Anealetika

VALANDOS:
Nuo 9 v»l. ryte Iki 8 vaL vakar*. 
Penkiadieniais Ir Šventadieniais 

tik susitarus.

TėL Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N-Y.

ijyiuiiiMiiiiimiHmmiiiHiiinittitimitikiiiiii........

I KĖASČI4US

1 CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams Ir visokiems pasllltiksiulnl- 
| mums pmnglaųšla. vieta Brook- 
= ryiie-Maspethe. Jau laikas ugslsa* 
| kyli salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Say„ 
j Maspeth, N. Y. .1

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VAIAUTIEJUS
ORABORIUS IR 

BALSAMIIOTOJAS .
ApdrniKla Visose šakose 

Notnry Vnbite
.5441 — 72-nd Street, 

Arti Grnnd St. 
MASPETH, L. L, N, Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M. P. BAllAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsanitiotojai 

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

EUZARETH, N. J.
Lietimų Šv, Petro ir Po

vilo bažnyčioje Vėlinių išva
karėse atlaikyta - iškihnuigi 
Mišparai. ir Rožančius, Vė
linių Dienoje Mišios, kas 
pusvalandį nuo 6 iki 8 ir 9 
iškilmingos. Vakare — Mi- šv. mišias abiejų skyrių So 

•stiprina sveikatoje, šiaipj r tįsiųjų Mišparai. . dalietes piiimš bendrų šv

BAZARAS TĘSIAMAS
. Vyciiį vakarai šeštadienį, 

lapkričio 12 d.,. 7:30 v. pra
sideda bazaro dieųar kurių 
veda. Vyčiai.. Vyčiai visuo
met sugebą. įdomiai ir gra
žiai vakarus vesti. Reikia 
tikėtis, kad bazaro vakaras 
yfin bus įdomus. Žada turė
ti labai, gerą muziką, ir daug 
svečių laukiama iš apylinr 
kių, ■. '
• Moterų vakaras.. Įvyksta 
sekmadienį, lapkričio 13 d., 

?6 vah vakare. Tų vakarą ve
da . net trys draugijos: - Šv. 
Onos draugija, Šv. Onos klu
bas ir Rožančiaus draugijos. 
Kiekviena iš tų draugiją 
nori įdomiau pasirodyti „ ir 
visos dirba išsijūosusios. Be 
to, labai įdomus ir juokin
gas tėatrelis bus suvaidintas. 
Tą teatrelį režisuoja artis
tas Petraitis. Tad bus ver
ta ko pasižiūrėti’.. Moterys 

I pasamdė šaunių muziką, ku
ri priduos daug įvairumo ir 
smagumo. Vyrai ir moterys 
o ypatingai jaunimas .nepra
žiopsokite geros progos sma- 
giai praleisti vakarų. .Vyki-

Rožančiaus draugija pra
eitą sekmadienį savo susi
rinkime nutarė išleisti lai
mėjimo knygeles sukelti 
fondų nupirkimui bažnyčiai 
Šv. Teresės. stovylos.

Kuik J. Aleksiūnaš. pasi
lieka nuolatiniu parapijos 
yikarii. ; Vadinasi, nuo šiol 
mūsų r parapijoje bus trys 
kunigai, ’ / • .

. Neužilgp vargonininkas p. 
P." A, Dulkė pradės nešioti 
parapijiečianis kaled i n e s 
plotkeles.

NEIMK, N. J.

TeJ. Statę 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskat) 

G RABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, M,Y.

TėJeplione Stagg 2-4409 
NOTABY. PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G <R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamcįau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

: kiems pokyliams

SODALIĖTĖS
Šv.. Jurgio parapijos Šo- 

dalietes. turės svarbų susi
rinkimą parapijos svetainėj, 
lapkričio 15 d., 7:30 vai. va
kare, į kurį kviečiame Soda* 
lieteš dalyvauti. Reiktų su
sirūpinti.. t visoms Sodąlie- 
tėms, nės artinasi iškilmių-, 
ga metinė šventė, Nekalto me į Paterson. 
Prasidėjimo Panelės JŠvč.J Jau buvo keletas vakarų, 
kuri pripuola gruodžio 8 d.' Publikos visuose vakaruose

Štai vėl naujiena: operos 
• solisto, kuris dėsetkus Ame
rikos miestų .y ra . vienas ir su 
Šalįapinii apvažiavęs,Juozo tiikas I 
Babravičiaus koncertus, lap
kričio 12 d. Rengiašv, Jur
gio draugija. Kaip .teko gir
dėti ir elizabetieČiai ruošiasi

skaitlingai atsilankyti. Nie
ko stebėtiijo, juk aukštesjiis 
menas visus . traukia prie 
vieno, prakilnybes, aukuro.

Menas galingas, menas ste
buklingas. .menas heparty-r 
vis, nfenas visų srovių jmig-

JIi^ikoa Afcnė •

Poezija, tąi Dievas šventose že 
mes svajonėse.—V. Žukovskij. .

M

AI O . . LAUKIAS, Fot^įįra
214 Bedfo'd Avė., Brooklyn

’i’el. Evergnw <1—1614
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