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•OUTIBMTOV, KAM

29 d. Visuose did-
miežiuose komunistai susi

kuriu pasitarimams vado

vynėg tiems, kurie vyksta į
jom'e per 40 metų. Bet ka mis Washingtoną pąreikšti Pa

reikalavimus.Gr

-r

Ji

Roma, lapkr. 29. — šio
mis dienomis posėdžiauja į- 
vairių korporacijų atstovai,

i

Bostonas esąs svari/iausias 
punktai

toūą laiškus* ir telegramas 
reikalaujant maisto ir nak-

ridentai ir kongresui savo

Prez* Hoover gavęs daug

S d

SKELBIA SOCIALIZMUI

iMdOHd*, lapkr. 29. — 
Anglijos soeialirių faktams 
tų susirinkime rašytojas Ži- 
tabftrzdis George Bemard 
Shaw pasakė kalbą, kurioje 
jta paskelta* galą socializ
mui*

Jtor daugelį motu Šhavr 
buvo Anglijos fabianistų so
cialistų vyriausiuoju “pry- 

^Čerium,** bet dabar jis pa
kvietė savo draugus pasiva
dinti tiesiog komunistais.

°Komunizmas yra* jėga, 
pastatyta prieš kapitalizmą. 
Iš bolševizmo, kolektyvizmo* 
anarchizmo ir klaidų kovos 
nieko neliks. Tik komuniz
mas pasilieka. Rusijos ko
munizmas yra niekas dau
giau, kaip fabianizmo pro
grama, apie kurią mes kalbe

kartą. įvyki# dldaliam potvyaiiii.
į.—Panamos kanalo vartai apdaryti pirmą 3.—Amariko* Jnagtinių

rijoje, kur jie tango amerikiečių gyventojų turtąir gyvybė#*

daugi komunistai nenori pa
sivadinti mūsų vardu, tai 
mes tarime pasiimti jų var- 

faip kalbėjo Shaw.,r

106 jotų ttornr* glaus
■'" ' >w«ni

BrocAton, lapkr. M — 
Tūta Anna Anderaąn, kurt 

i gruodžio 36 d* aųdhuik* 185 
metų amžiau*, Sią'ša?ra1tę
gaus čekį 30 dolerių sumai. 
Tokią sumą gaus kiekvieną

DAUG REPUBUKONĮĮ ŪKS BEĖJUS ŪMINIS SU
MŪKĖ švhphio

jr«sAtw//fo»> D. C.
menesį susirinka naujasis
kongresas, kurio atstovų

Briuselis, Belgija, lapkr. 
28 d. — Einant Belgijos ka
raliui Abortui iš vienos iš
kilmių vietos, būrys triukš’ 
madarių pradėjo švilpti it 

gtunę liehirėjo. Ko»gres<> Sflkauti prieft karalių.
Tai pirmas atsitikimas

dauguma turės demokratai.
kurie jau senai senai dau

jHkretor^itas knibždėte kni-, 
tada repuMtonai. Domo-

; frittaMfe pBėHFhs tofigreso 
ritmų Šeimininkavimą į savo 
rankas, visi šie republikonai

bortinis kalulius Albertas y-

mėnesį, kol gyvens, pagal 
valstijos pensijos įstatymą* 

ši senutė, 60 pieta atgal 
atvykusi iš Švedijos, turi 
tašis vaikus, 20 anūkų ir 22 
proanūkų.

valstijos pensijos įstatymą.

imuoj "HUSRIEIĖ” 
FAŠISTUS

Borlijnas, šiomis die
nomis Prūsijos ir Ilessijos 
provincijų policija padarė
kratas daugelio hitlerininką

neteksią darbo.
Republikonų laikraščiai 

grandžiai apdejnoja savo pa 
sekėjų liūdną likimą. Ir 
galima tikėtis, kad demok-
ratai nesigailėsKrepublikoiių.
kaip republikonaį negailėjo 
demokratų. Politikojė įsi-!
galėjusi mada: šiandien ht. 
o as rytoj. .

JAPONIJA PASIPIKTI
NUS STnfSONO 
PAREIŠKIMU.

■ Lapk.

(vokiškų fašistų) namuose, 
butuose ir jų Įstaigose kra-

Tokio, Japonija.
29 d. Japonija labai pasi-

tas. Surasta daug kaltina
mosios medžiagos, Atrastie 
ji dokumentai liudija, kad
fašistai rengėsi ginkluotam
sukilimui. Jei sukilimas 
liūtų pasisekęs, fašistai bū-
tų išžudę daugelį Vokietijos

piktinusi Jungt. Valst. sek
retoriaus Stimsono pareis

Slaptoji Policija Suseku
Komunistų Sąmokslą 1

v

ITMIBJ NUIMSI DM 
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Komunistų jsakymum . į 
esą pažymėta, kad “alkanų J 
inąrštiotojjų” gerianstazir |

D1L MAUKŲ A1MATITA* 
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Žydų įkabinu 9 feiga pa-

suntė protesto 1 
dentui Hooverfl

tte Frezi- 
Ltakijos

ambasadoriui H Ppovriez
dėl persekiojime 
kijoje. x 1

|*dsą Len-

Hiuo meta Lq| fc - •- * 4.T.vyk-

grifais. f.

iu labai tautos myliihas; nes 
jis nėra despotas, liet tik-
ras •demokratas.

ueomy usy bihkimus 
laimėjo oram

kimu, būk Japonijos karino 
menė Mnndžhirijoj tik Švai
stosi ir nesiskaito su tarp
tautinėmis sutartimis.

, žymių žmonių, fašistams ne- 
palankiii.

KaŠistų slaptus planus iš
davė fašistas Dr, Schoeffer* 
Jis buvo numatytas svarbiai 
vietai, jei sukilamas butų 
pavykęs.

Kratos sukėlė Vokietijo
je didelį susijaudinimą* 
Dąug fašistų vadų suareŠ- 
tuotų ir patrauktų į teismą.

Kaunas, —- Įvykusius .rin-
kinius į Lietuvos miestų li
gonių kasas daugiausią lai-
įnėjo kairiųjų darbininku 
(bolševikų) sąrašai* Kau
ne išrinkta 11 bolševikų. 6

Vilius, — Lapkričio 12 
d. Vilniuj * palaidotai per 
studentų susirėmimus už
muštas studentas Vaelosv- 
kis. Jokių naujų susirėnir- 
mit neįvyko, * Vitai j buvo 
gauta lenkų vidaus reikalų 
ministerio telegrama, kuria

socialdemokratai ir 2 krikš-
čionys darbininkai. Balsa
vo tik 30 nuošimčių balsa
vimo teisę turėjusių. - Bet

Vilniaus storaata atstatomas 
iš vietos, o prieš policiją 
pradedamas disciplinarinis 
tardymas.

Vilniuje bijoma ^aujtį‘
sHtirfmiiMį.

rinkimai praėjo didžiausio
je netvarkoje. Bolševikai 
įvairiausiais būdais nepri
leido jiems nepalankių dar-

Japonijos tikslas esąs už
imti visą IfandŽiuriją.

Inninkų lialsuoti, varė šlyk

Sekretorius Stimson už
ginčinm kad jis taip butu
katu pots pareiškęs, bet Ja
ponijos diplomatų tao >ūų*tb
kilia ir \iie sako, kad p-as
Stnnsonas netekęs galvos.

Vadinasi, buvo kilęs ne
susipratimai tarp Japonijos
ir Jungtinių Valstybių, bot
spėjama, kad abi pusės išsi
aiškins ir didesnių nesusi 

I pratimų dėl to nekils, ‘

“Darbininkas” į Ljetuvą
■ t

ščią agitaciją.
Krikščionių daibiųinkij 

atstovai padavė skundus ir 
rinkimai į Kauno ir Pane
vėžio miešta ligonių kasas 
panaikinti. Nauji rinkimai 
paskirti 1932 metų sausio 
inen. 31 diena. *

ZAMORA — AKAriaMTing
KARY!

yauja pats Mussolini* ita* 
lijojo dabar yra apie 800,- 
000 bedarbiįb bet jų skaičius 
gali pašokti iki milijono.

Svamtonui sumažinti dar* 
bo valandų skaičių. Vieto
je 48 valandų* manoma įve
lti 40 arini dar niažiau dar
bo valandų savaitė.

Fašistai net sugalvojo to
kį planui jei šalyje yra 11 
milijonų darbininkų, iš ku
rių vienas milijonas bedar
bių, tai dirbantiems 10 mili
jonų darbininkų turį būtį
numušta 10 procentų algos
it iš tų sutaupą rasti darbo 

darbininkunedirbančiam
milijonui

4 ■

stkus?
i"

Washiįlgtoiit 1).C.-Lap-rtinkamiausFas ginklai, tai 1 
‘'akmenys. W tai 
trakus pasiimti ir akmenų. J 
Karinguose afrišaukmniott* 
prašoma 4<gblti Sovietų u- ] 
iriją, vienintolę talį pašau- 1 
lyj, kur darbininkų ir fljri- 
ninku būklė neblogėja, bet ] 
gerėja.” Smerkia Tloove- ; 
rio “prosperity.” . ' -

Hooverio ^prosperity1* j 
smerkia visi susipratę dar* į 
bininkai, bet nemažiau smer J 
kia ir Sovietų Rusijos ko- ’

būrę į “Bedarbių tarybas” 
ir prisidengę bedarbių dar
bininkų skurdu ir vargu or- 
ganisųojasi maršuoti į Bal
tuosius Rūmus ir reikalauti 
kongreso ir prezidento Hoo- 
verio duoti patalpą. Komu
nistų vadai įsakė savo pa
sekėjams siųsti į Washing-

AfaacAe^er, Anglija, lap
kričio 29. — Audinyčių sa
vininkai paskelbė kad nuo 
1932 m. sausio mėn. I' die
nos numažinamos algos jr
padidinama darbo valandų
skaičius. Dėl tokio elgesio 
250,000 nutarė streikuoti.

OMUUIM MM 
imiM)

\Washinįton, lapkr. 28.-
Republikonas senator.^Tohn

Jau buvo rašyta, kad lap
kričio 10 d. Vilniuje lenkų 
studentai* puolė žydus, ir 
kad per susirėmimus sužei
stą 80 žydu, jų tirpė 23*

telegramų ir laišku suprato,

munistii—kpmiearų tvarka J
Rusijoj, kurią taip labui 1
mums perta komunistai. į

Jungi Valst milijonai J
darbininini l>e darbo skurs- <
ta ir vargsta, o Sovietų Rn- j
sijoj milijonai darbininkų 1
pavergti neša "Vergi joa į’un- !
«*•/ * * '^--1 
r JKomunistų judėjimasJ

kad tą visą daro organizno- 
ta ranka. Tuojau Įsake sla
ptosios, policijos viriiinin- 
kams patyrinėti, kas tyra, to
ji organizuota ranka. įtap
toji pebcya-toMo darbą prtk atauzybę suairūpinti darirU 
dėjo M ku- rimini rirnkis

vengus revoliucijos. kurtaAi | 
taip labai nori raudonieji* 1 

Darbininkai reikalaują .1 
darbo ar geresnių gyvenimo . < 

' j

rių dau|ta<*i«t #*uta 
gramų ir laiškų. Paaiškėjo, 
kad ‘badaiijanČių” paradą 
organizuoja
Bostono bedarbių tarybą su
darė raudoniausieji okmtt- 
nistai. Hatry Bark'er, slap
tosios policijos viriJininkasę 
Bostone savo raporte pažy
mėjo, kad komunistų vadai 
savo skyrius pavadino be
darbių tarybomis, kad pa
trauktų daugiau žmonių ne
darbo paliesta-

^Komunistų vadai tą para-

son kreipusi į užsienių de
partamentą, reikalaudamas 
vietai paskelbti visą susina- 

■ šinėjimą Japonijos-Kinijos 
•l^ičo įlausmu.

komunistai*

dą į Baltuosius Rūmus jau 
seniai sugalvojo ir prie jos 
labai energingai ir planin-
gai rengiasi. Taryboms iš
siuntinėjo įsakymus kokius 
komunistus skirti į delegii-
riją ir kaip juos apginkluo-

Žinoma, komunistų ^be
-smarkiai ir 2tt studentu Vi4‘ • Wt*D0J M Mnuoira LjaTj)Į8|n j j*-
so nukentėjo 150 žydu krau- OTVBMTOJŲso nukentėjo 150 Žydų krau
tuvių.

Lapkričio 11 d* š. m. vi-
tuvių.

sos žydu krautuves Vilniuj
buvo uždarytos. Visi spėk
taktini atšaukti. Žydai su-

• Madridas, lapkr. 29. — 
Buvęs- Ispanijos pirmasis 
laikinas prezidentas Niceto

tanke visuomenės susirinki
mus ir priėmė ptattatų re* 
poliurijas prieš lenkų stu
dentą ir policijos veikimą.

Vilniaus universitetas dėl

Gyventojų surašinėjimas
sti ne neplanavo eiti. Jie

Alkala Zamorn išrinktas T«*

Dabar yra geriausias laikas uŽ- 
raiyti “Darbininką” savo gimininis 
Lietuvoje* “Darbininkas” jiems bus 
goriausia Kalidini Dovana*

DETROITO POLKŲ* S- I
VAIKĖ fHUtnHtKSK <

parodų, kad šiais metais Ka
nadoje yra 10JJ60,(100 gyven
tojų. 1921 metais buvo tik 
8,788,483 gyventojų.

LENUI NUTEISĖ SEFTY IMĄ SRIlUv
smarkių paskutinių dienų

ponijos Mokslo Akademijos 
nariu*

Karaliui Alfonsui tebeval
dant, ^anfora Imvo ^staty
tas tris kartus kandidatu i 
akadenujoa nariu, liet vis 
būdavo užprotestuota?'

Susirčmiinų tebėra uždaiy- 
fa'a* ■

Miesto gatvėse stovi dide
li bariai policijos patrulių*

jjotww nm mv

Žatnora yra gilus moksli-
ninkas, visuomenes vęikūjnr 
ir Žvmua katalikas.

Krokuva. lapkr. :J0.—Len
kijos policija prie Rusijos 
valstybė ribų suėmė 60 as
menų, kurie apkaltinti tai-

lapkr* 28.-*
Lenkijos teismas pasmerkė 
mirtimi 7 Hoviotų Ruaijoe 
šnipus* Nuteistąją advoka
tai padavė prezidentai ma- 
iončį prašymą.

Tą pačią dieną Varšuvoje 
lenkti tėism«K pasmerkė mir
timi vieną ukrainiHi, b to
kai ukrainiečių paskyrė nuo 
1 iki 15 metų kalėjimo. Jie 
buvo apkaltinti nrištikimv

pinfjime bottrvibų naudai* įhėje Lenkijai.

nustatė kiek ir kurios kolo
nijos turi gauti trokų ir au
tomobilių bedarbių talijų 
delegacijas vežti.

Trokšis nustatyta vežti 
eilinius narius ir bedarbius, 
o automobiliais komunistų 
lyderius. Paradą vesti ir 
tvark^di sudarytas k'omite- 
tas iŠ penkta narių, kuri*' 
vardai iieitaribiami* Be ta 
audarytta komitetčliai narft- 
ninti maistu ir nakrvne de- 
legacijoma ir jas priŽidrėti 
ir “kaitinti** komunistiniu 
karščiu krikmėie. Kiekvta- 
nas (rokas skaitomas vienu- 
(ė it U ino važiuosiančiu vh* 
nas akiriapms generoln.

* Taip nat sndnrvta anaan- 
i ros būriai, kuriu narekm 

delew»eifa* nuo po
licija* k legionierių.

JJetroit, Lapkr. j
28 d. komunistai susirinko 1
į Grand Čirens parką jnįtin * 1
giioti, bet neturėjo Leidimo. I
Atvykus polici ja 2000 minta į
itaklaidė. Miesto vidd^g j
buvo daviir teu&’ta komu- j |
nistams mitinguoti kitoje 1
dalyje miesto, bet jiems pe j
tiek mitingas rūpėjo, kiek ]
patriukšmauti. *

AŠtuoni komunistai už tai 
areštuoti. Komunistai už 1 
tai atsilygino prakirsdami 
vienam polictatui akmenim 1 
galvą. I

17 <OMUNISW ARE&- 1 
TUflTA WISMUfiT0K
VaAiuftoi^ D. C. — Pe- ’ 

reitą penktadienį prie BaL J 
tojo Namo policija arrirta- j 
vo 17 komuntatų žvalgą, 1 
ktųie buvo nuvykęsurasti ’ 
atvykstantiems bedarbiai* < 
komunistams tvirtovę. 1

(Mtaietf. lapkn 19*~-Ka-
nadoa triumų link* rdta>
kad nusikaltimų įkaitina 
knarktai didėja. 19S me- 
tatateivo MriisMA* 
niai mmkaitinau, o U* m. S 

Į

a
i
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ivaibio* orvuot 
Askrista Obtali* Nktarij*

‘ Aatrtata GraadK* 1 d > Įriti

Darbininko” Katalogas
2,(XX) DABBIN1NKŲ,

ęjlgLOVD S ASEAUSKO^MIAKAMB KEIKIA APli 

LAIDOTUVES
*■ 1

Piimiil ll l.| ii U uHniĮKH'

Viniote Iš Lietuvei

„ .Kauna*. Mūsų kompo 
Mferiaus Ččrita &tonmisko 
Irimai į Kaunu B Sovietu 
Kurijos buvo ' geležinkeliu 
atvetUa spalių 23 d. Stoty, 
Btfyvaiijot orgrnbmjom 
^Hdentains ir daugybei 
įmonių, karstas buvo apdė
ta* daugybe vainiki|, ir iš
kilmingai nugabenta į Kar
melitų bažtiytd^ Rytojaus 
dienų, 10 valandų, bažnyčių-.. 
jer dalyvaujant organiząėi- ? ,
jota su vėliavomis buvo p<i- 
taldos. H bažnyčioj kars
ta nugabenta į kapine, 
Kapinėse kalbėjo kun. jta 
lemas iš Marijampolės, ku- 
riatn net 3 kartus teko daly
vauti komp. Č. Sasnausko 
laidotuvėse: pirmų kartų 
1916 metais, antrų kartų, ka 
da bolševikai i§ Vyborgo ka
pinių iškraustė ir dabar -- 
iictilvoja Sasnauskas pa
laidotas netoli kitd didžiojo 
mūsų tautos vyro prof. J. 
Jablonskio.

altai diMi garina pm- 
ninč. Namai kaštuos per 
30,009 litų. Nuo naujų me
tų žada pieniui pradėti vei
kti T incrieli įveria ir tač
iau kuri šiemet jau žudą
ĮęfclVVjl

. <•«»«..—Abrinanžię ži<t Į — — -. .
' ‘ ‘ “ PIĖMAB UKTUVGJ

UMi mišta> m»cu iMhnuu-Į fABKIKAS. 
stracija kir» ir sugamųnį ||

baigiamas 
b. Miško wd»agoaUsus gfc’tafyfį Jįnanjs verpti ir tai- 
minuoaausti fabrikas. Tto- 
dijoae jl>bOO kietmeterių.Į|ie<yft )>uxtatytaH, tik vidus 
įmintaurėdijoseNetrukus pra- 

Kaimo. W l)aMdės veikti Įdrmos Lietuvoje 

rūšta fabriką*. Ugi 
i K> Į šiol maišai buvo iš užsienio

PAKELE MUITUS

LIETUVOJE

Nuo perdaug didelio svė-1 
Mmų prekių (gabenimo Lit> 
tavon apsiginti ir savo VU- 
Muta apsaugoti nuo šių ta- 
tų ^alių mėn. Ii d. tpakrf-. 
tB daugeliui dalykų midta' 
Bitas muitų pakėlimas dau
giausia pabrangins tokius 
dalykus, kuriuos vartoja 
miestiečiai, bendrai, pasitn- 
rį žmonės. Muitai pakelti' 
Komiai, gramafonams, rūbų 
audeklams, aksomui, pliušui, 
Šilkiniams bateliams, apelsi- 
mta, mandarinams, bana
nams. Deja, pakeltas mui
tas taip pat ir cuknil o šis 
pastarasai Šiandien labai 
plačiai vartojamas. Tas 
muito pakėlimas cukrui gal 
tik tiek pateisinamas^ ka$ 
dabar Lietuvoj pradėjo vei
kti pirmasis cukraus fabri
kas, kuris superka iš ūki* 
ninku cukrinius runkelius ir 
tuo bildu suteikia ūkinin
kams šiais sunkiais laikas 
Uždarbio.

23,000 ktm., ir Sakių miškųK^ . . . . r„, , 
urėdijoje bus gaminama <-| w
000 kiehnetrių. MinėtojeI PJTAKO KALEJIMAN 
uvėdijtari miško kirtimo dari - ._ .
bai jau beveik visur prade-Į Elta. Klaipėdos
ti. Kadangi šioee urėdijosei^^t®10 ^rektoriaus pnva- 
vietinių darbininkų beveik I duotojns atvykusieins daty- 
niekada neužtenka, tai joseP ivvizijos valdMnkaim pa
mojau gali gauti darbo npieĮ1^^, kad jo atskaitomybes 
2,000 dridiminkų. jknygos esaiičta kgžin kokių 

-. ■... :..-, iiižpuolikų pagrobtos, bet ve- 

 

TIEK SUMAŽĖJO <laW aiškinant taiy’-

GBACIJA IS LIETUV08Um.Xnlvo s'1^08- Darant 
. J revizijų, paaiškėjo, kad ka-

Per pirmus 9 mėnesius ikdiaktoriaus pava- 
Lietuvos emigravo į įvairius ?«8. -m V?W*’
kraštus užpernai 11,W as-^n8““F 

 

.nuo, pernai 5M8, o šiemetH1?“’ 0 d,‘

lik 1366 Įiektųriaus pavaduotojas pa

šiemet emigravo daugiauJ?od’nta* * kalejita, 

šia į Pietų Afrikų — 368, i 
Amerikos Jungtines Valsty-j 
ta ~ ‘ ~ “
asmenų.

SUSTOJO SUB1O 

GAMYKLA.

rttkUko, Meiliai ĄĮyro , ,, SU,

■ IririMHrBil. PuiH ffnfa (*>

KM, KiaHalUi, juodai) 
ririklUil ^__.....;.,- Mts-IM

jBta VU** tKutarin
Utorijo* *py**k«o Dtt tonui. |1JM)

M*teryi<4 ir Magna ta
U J. Geruti* w

Gamta* Pradi 
Dfc 4. Vilettk-

I4Į*pam**ta* 1
ntw jų HštaigoUf PiSfi 
nogyvoji gamta: tani, 
duo, orai, Paraki J. B*rofiMU10ą 

MriM (Po*m). ParOl M ’ 
Gartaiti*....... ...... ,.„...^_..1|*,

, Nauja Skakfniai Knyga— 
(Dali* II). 8u pa**ik*l*ia-----1H.

, ____________ , .... , ._______ ,. . ...,------- - Verti Kaa. P, L. —14*.
I Trinta* — rftkr-

* • w • * I** keta®**; pagal d-r*nl-

Okupuotoje Lietavo je|
AtiDBA.

Nesenai Vitalis krašte 
buvo smalki audra su lietu
mi ir kruša. Vėjas dauge
ly vietų nunešė ūkininkų na
mų stogus, išverti1 telefono 
stulpus ir padare daug ga
jos. Telefono susisiekimas 
tarp Vilniaus ir Latvi jos ku 
riam laikui buvo nutrauk
tas. ’' ...

EEDABBAĖ DIUMA.

} Paribaig|s darbams lau- 
kitose, bedBbių okupuotoje 

Lietuvoje labai padaugėjo. 
Vilniuje užregistruota 3965 
naujų bedarbių, iš kinių 
1090. moterų*

rrikriai* „.. .... '..Ti SOm,. '
Maa* Patyrimai Didiioj*Į . Kart j, 1918 ir 1919 p*g: 

a Kuo./J. F. Jonaiti* (K*-, 
ptHoaa*) ------------- ——J*

Pamaldų Vadtoriii*, Sta«ij** 
Graadtt* Verksmai. Budart iri *• 
išleido Kun. J. Koncevičių*.—.10*.

MbtaryMi* N**aardM*ybl. J.
Lmatiakia. Šv. Ka*. D-jo* Iri. 
dinyi, Kaime „ ........... ', .■.„. fm

fcmlri*w4«Ui TAifrri*. ParaM
A. Kueevičiu* . , ' , 49*

iveata* Gabrita*- lileido 
Tlva* Alfoma* Maria C. P._Jf*«

Jtaligųta MtariU-' 
ka. Sutiki K J. Skru*dyt^W*.

rLriridta Mašučiama Atriti
Prl* Man**. Šutais* KuPra- 
naa-^______-_____________ 4d*.

Mttoų DainiaA ParOI Ka- 
xy« Puida ;.......„ L.,p..I0*k

Andenaao Pasako*—«u pa- 
rikrieHaia _______________ SOa

Yndriulaiti* ,, „ .„ ______ 504,

Ž*S“’4 '!1:m^ tefejį aį&'‘htXrXV VALS- 
4»ugi«UBia.migroTO JH'JHjį<1 veikusi’nėmU »taio ga. 
855 ir lietuvių 3TO ^ro^įniyboįs iinonp. Sustojimo 
neš. Amžinus atžvilgiu dau- Į g,,ježįistis bus per maža šil
čiausia emigravo šiemet vaiL.^ 0 gai ir nnM.
kų iki 8 metų 333. jaum*Log ,»ieno statytojams kai- 

mo nuo *20 iki 24 metų — vasarų už pie-
244, nuo 25 iki 29 metų i M^ ^lV0 po 20--22
211, nuo 30 Iki 39 metų ~“L*entij literis. Tuo tarpu 
192, nuo 15 iki 19 metų — į^bkės pieno peidirbimo 
159. Nevedusių tarp ^e"Įbendi‘ovč per savo punktus 
met emigravusių buvo be-jug pienų ūkininkams mokė- 
veik du trečdaliai — 854. po 14_i6 e( llterį 
Nuo žemės ūkio šiemet, te-Į’ ___________

emigravo tik 348 asmenys. KUIMDO^

LENTPIUVSSE.

uos.
~|nų buvo mokama po 20—22

TISČ1Ų BŪTIS.

Į JpįBYĮbĄB kta
nesistato trobų, senų net nc-|T*a**« Bllbta* ___ __ __ 40*.
išgali jmtuiMv-ti. Niekas 
ko neperka, kad ir kazmtati* . . , ....,....'..su
taip būtų ūkiui reikalinga. XXIX Tuptvithi* Biri* 
Darbo įtaisai baigia diliuĮtatad* K*a<r****. Parai! 
Sodžius vilkėja škurliais, ktt13 *• c------1,60
vaikšto išblyškęs ir nedavaLr Mlriiktai Ušrienyj*. Juokin- 

" BM aprriyinM kelionei j P»-
, [ryžių ir rifai Mikalojau* ir 

Kaimo įsiskolinimas irgi Glapird* Ivanovų... Bfnidl 
siekia aukščiausių ribiiaRri-Į^l^^^ralkieti*—-------40
ta, audiniai, gėlais, P*
ne, pavasari javai — viskas be galą jdm&i atak»i k*, 
valstiečių perkama baigan.lįta** per įvairiu* kraitn*. 
Vmc. .rttv.t nnvnai n o lartŽŽ VeTO*. VertifflM,Nes gyv ų pmigii nėrusi, ne h Balčikonio __ ________ i4D»
tik pas eilini, bet ir pas tur- 
tingų ūkininkų. Kiek vek-Į ^Įff; Para** (Jori*-------7B*.
sėliu paleishj kutauoj? IrLJgŽ^gK1* ~ 

I*r lankau eina, tuvi s«i>vą- JMftartko* UH*vi»^«u_25«. 
timų tik vietos bankeliai ir Vrikų DarbymaKri — Bh- 
eisiiio anstoliai. I kiuili* kalbo* ]p*k*itrf-,,,>,■.*0*.

... I FririnlEM —*■ laiikai vi**oKoopertyvai, žemės ukloL^Up, v*rtl s. BakanritMiBa. 
rateliai, kultūringos drau-Į .Bri4»vta** — K** tri yr* 
gijėfe, skaityklos galutinai! Į-*™-" lr » TyHyma^ 
suirusios. Liko jij antspau Į <įSL.a Tataiku—S»v.b*, 
dai, atsakomybe, būstinė, IndĮvakartliaina Ir gtguilnlnu «u 
jn, gyvybe išseko. Nes jųl K«u«

vedėjai nustojo tikėję darbo Į — (potau). ParaM
vaisingumu, nustojo .noro vritku*— ------ U—_*o*.
dilbti. įsiviešpatavo W AMrigiri w Ugriad. Verti 
kažin koks beviltiškumas.p lukiško kua. K ft..^.<<.10«. 
t,V. v™ rlkUirti iMivnimtrnši I A®MTftrijtoUUI-riattkiai- 
Jis yia didžiai pritadų altai tikijiB*.
Žmonės atiodo visam abe [ F*rtl joną* M. Širvinta*----- 50*.
jiugi ir gangreit ir visam] IJta®* Beata, — Ulrid* 
i mni; Brikevičiu* ir B-yI, Kas*kam pasiruošę, imi lenkai] 
ramina save: kaimuose nė-Į itaik: Dėklam*-

n taip hl°Ka, juk 
tyU Bet niekas ,iu .neis,- X«. V«Lul. - V*- 
vaizduoja, kų slepia sis rą-hf vy*k. A, BaranuuakmL^—10e 
mus pavilgius... Laikraštis BuchaririUk©* BUdjo*—Su- 
?*Dziennik Wilenski” savoj Itavino Kun. P. Jtrikrita.il*. 
įuožtu tuos stebėjimus pa- 
tvirtina, pridurdamas, kad gui&j, Bkfclio ir Spalių ne
būtis yra be išeities. Dauge- Į *riax**, lilrid© ta- K. A* 
lis ūkiupai'duodama. ITki-į r*r*n*ia Z rZ 
pinkai lx‘ga miestan ir tenĮAolkoKua M, Gavahvičiu*; 
didina bedarbių ir nepaten- tatai rii
kinių skaičių. Lenkija breu Į u rrMa»vb*.

, (įimti bėdon vis gilinu ir gi ėr*f. V. JargnčM .■ 19*. 
, linu. Pagalbos nematyt. I tmc^ irjGytay*. Para-

2 j l$* Aon. P. BuČy*__ r,...^.^ta*.
'■-v.... -----------------------------Fam|| £
IIB TU fUHE VD1 ?-.. 19*
ucl im Bvnii; inii Mrita* ariyK iatodta 

ta* mat* Itainy* IV-t* krl*'• MII kUkmybls. Lietuvių kalbėti

*nwn(*. kurk yra ll«uW^r | Berikta u gutail*, Atri- 
nuaikaiaave. No*»t-To«e 
jais vat*t*te ar iavtaul narių ir I

Jis ilvalo kw aito ligų i*nj, at-]riai«. laguKM |Ap<MU* Vai- 
k»iOML’or*MM Ir Mt*ikia-Mri< #**Į.ka* »■. ..TO*
nerraMu Ir r*wn»eriiM& N«tga-Ti>ne ml-] Knita Bita ...1100 
liomua* vyrų Ir Moterų atttelk* m**-Į 
Mf «v*O*U irdki^nl vtiprum*. LtatOV** JUbtataA Sfa M- '.B^h-jziao 

nlntaM neturi, jo, >*riririate Ji aiva ] Trema* Ata>*f*tik* ark* kyti tai ja* HI my* umlnhiko L KltS^talSS^ Pf 
jtaBrmTW £tata«rita*—ta« 
J ^Dmiiininki^* administriieija, norėdama praplatinti 

[ Iturimas knygas, skelbia didelį nupiginta paraduoja
Į knygos už putę JoiinoK Kas atšiųs $5M tas gaus knypt 

už $10.00 vertės. Pinigai turi būti prisiunčiami su 
kynni. Surašykite, kokių knygų norite.

Su užsakymais prašomi nesivHuoti, nw parduodamųjų ' 
knygų įkaičius apriibežiuotas.

KiMižmiHkito—visos knygos pusiau nupigintos, bet tat 
užsakymu*turi būti prisiųsta bent $5>0O.

-DARBININKAS"
9 "

C-MUUMl .. V*«V 1*.
priri*. O^«*d*r*|t.09fcWi*
IMm M*«Jm A*taa* am**' '

• T1ATBAI A
Vienuolio Dbpvte su Brid

au. Vieno veiksavj juokui Su
lietuvino Vaidevuti* . .^.U*.

Napaiiytoja—keturių vnika- 
uų drama. ParaH kun. Pr.M. 
Jurta. Kaina ................  -M*

Giliukingtt Vyra*—3 aktų 
komedija; paraki S. Tarry- 
daa ' ;.. Wi..

Ilgėtų Gūdumai, 8-jų veiki
au komedija. Parito! Seirijų 
uoiukt*  ____ _______—ta

Ubagu Akadnrij* ir Ubagų
Baliu* komedijai po l ak 
tų. Parai! Seirijų Jnoaūka* ,M*į

Sritgu —Drama 4*rig ak- 
•ų. Verti Akelaiti* ---- ------40*

1*wmm—3-Či* dali* ttoaiae*
Girna Tauto* Genijui.” Fa- 

,<iė Kun. L. Vaieekauritaa-10*
Žydų. Karalių* drena 4. 

iktų, 5 pav. Verti J. ~
data* —**._ \ .,*>..llLį.j,..,y-..JW*

VW(taM4?jriiRTak 
toli*; pe«« fe V.

Lenkų valsL būtį taįp Mpi- 
būdina buvęs ministem pir
mininkas Vitos. Jis rašo 
liaudies laikrašty “Zielony 
Sstandar” ^Žalioji Vėlia
va). Jo straipsnį persispau
sdino visa lenkų laikraštija. 
‘4 Sodžiaus krizis imsidaro 
vis daugiau nepakeliamas. 
Didesni, lygiai kaip ir ma
žesni ūkininkai, visai nežiu- 
lint, ar kas gerai ar blogai 
ūkininkauja, visai atsidūrė 
kastastrofinėje bankroto bū-, 
ty je. Šių metų derlius daug 
menkesniu »egu pernai Sė
liai, mačiusi zuperį dirva, 
žcmdhmystės įraiikių stoka 
per ilga padare savo. Ta
čiau, jei kas tei k« imwluo» 
ti, tai esamomis akinomis, 
maža tat padeda. Javų kai
nos neapmoka nei indėliu 
nei mokesčių, nei paties šei 
mininko triūso. Dar nese- * 
nai pagelbėdavo gyvulių au-

MIESTELIO PAŽANGI A

. Panevėižo apskr.I K&ipčdos lentpiuyių dar-
iViso valsčiaus ūkininkaine-
judę kelius taisyti. Jie no- *‘tėjoj dailių u* tuo būdu pa 
ri kiek galima daugiau Šil- WeTbe streikų, pi*otęstuoda 
to ir gražaus oro laikotarpį im* P1’^ atlyginimo sumali*, 
lišnaudoti. Miestely baigia-P*™?’ 
...,. ■ ... - ■- ........- į Klaipėdos miesto pratntH

« « • minininkai, kritus svaro ir

Tilr vlirtli kron°^tai’
- Išlaikyti Anglijos rinkost

| konkurencijų su Švedais ir 
hnomiai^ turėjo pakeisti sa- 
|vp apskaičiavimus ir nuo giiiitna®- Dabar ir jų kai- 
j lapkričio 13 d* nutarė sunia- 
žinti darbininkams atlygini
mų apie 20 nuošimčių, Pra
dėjus deiybmsdarbinmkm 
IHireikalavo, kad jų atlygi* 
nitas ne tik nebūtų mitin
tus, bet dar padidintas iki 
20 niįoš. Derybos nutrūko 
ir streikas prasidėjo. Darbi
ninkai pradėjo streikų kaip 
tik tuo laiku, kai i inim tų* 
ri būti’ kraunamas jau pa
rengta miškas.

V*rtljoa** Tirvyd** T1'.-'-f •■aiW*.

‘ lik uTsi.OO.
Kiekvimta purispalabai 

graim pamkuhi ’ptaiųita’ • 
Kiekvienas Mųvl privalgy

xn*Wniv foioaiu ' į
tUvoB jHpnM3an«nnywn m* 
žttftf. J» M* Mhv M®- 
Dabar gausi tik ui datai. '

tflMitak.M;

PAdmTMWN AUF-
■ A• •* ■" .■ -> •

Telšių ap*. T>ai>-

ifarif

uos nukrito ir to ūkio tęsi
mas įvaro mus į dar gilm
ių bankrotų. Nors imk ir 
paleisk gyvulius miškan vil
kam .. T .

Tai jau ne neturtas. Tai 
aukščiausio laipsnio skur
das. . Jis kiša mgus pro vi* 
sus kaimo plyšta Niekas

n fa J8x*ua KrinUmn. Vrišfari- 
na*«ągaktom!* ..... ■

Drama*; 1) G*rmaa*f 1) 
Fabtola—6 aktų; 3) Ltorito 
Uab&klM — 4 aktų; gta* 
F. Tarvydac._______ ..-.-„ta*,

KM*rkfeV*M*pM.~-K<M»*di> ' 
Ji 14M akto. P*r*« GfaritfeMs,

Valkų Tariiri: dalia It 1) 
t’ifriyok kų darai; t) Joa*

Vrikų Ttrirti: .ArihMt’V 
iHMm Mritriii) A*taW 
<•*, &uw« 8. N, D. ir N~~lia*

kričio 2 d. prie senųjų ka
pinių pašventinta naujos. T 
šventinimo iškilime zuvo Ja 
Inu daug žmonių atėję.

lUmAlINtM F AM M** KAIMM

Į U»N4 II AT8AL 
PKKHANBVMCĄ

f 179’0° Tikta ta
U M. K»H> MMihMI At»Hr*l .

■»

■ ■ • ' talM|Mvų
UM taMMdla i MuIWm ta HĮMtaa. .
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nių miniu.
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Horafiu*. * 
UARPEDIĘM.

IVAIRENY

IN ŪMI FIX

ir dvi, 
Kur dar Tyrrheno * 

plauna krantus, 
Mums duos Galybė didi.

Pasistenk kentėti kiek gali,

Neturi tiesos tu svajoti 
Kokią mirtį suteiks Dievai, 
Ir nesistenki.sužinoti. 
Ką reiškiu Bahylono burtai.

Mrt. IimH—proteabJy <to th« 
MMM«; w» Mal do anythlnc with tbat

Mm. Įremt OiMportantijr J—Wt’Y«d«- 
U MSd dauchter te a thritf 

Satyklty Mtool

ilMinėą nebuvo mažo#. Jos 
ilgio ir pločio turėjo po ine* 
frą. • ■"

Veiksnių šalyje ežerų ų 
pių ir upelių vanduo Intvo 
sūrus, kaip jūrų Kiek daug 
ašarų išliedavo tos Šalies 
gyventojai!

'Kartą į Verksmų šalį at-
vyko jaunas kekųvig. Jisl1S^ 
Imi mratėbo, kai* pamatė 
verkiant visus gyventojus. 
Jis klausė Vieno, klausė ki
to, kodėl jie veikią, liet nie* 
ko nesužinojo, nes veiksniai 
klaupiami nė žodžio jam ne
atsakėt Pagyvenęs jis čia 
keliolika dienų kartą pasi
juto* ’*ir pąts norį$ verkti, 
Nors ir stengėsi atSikfaityti 
verksmo, bet jokiu būdu ne
galėjo bėga ašaros peV 
veidą ir tiek.

DARBlKllTKAB

mo, ėmė pasenti juokingus 
gavo kelionės {vykins. Ap
link susirinka didelė verks- 

NofB juokingai
pasakojo jiemĮ jaunuolis, 
bet ji> nė kiek Mdjuokė — 
vis verkė. Jis nustojo 
kojęs ir pasikddo juoktis, 
Minia yamačfaii taip sal
džiai * besi juokittstį. pmako- 
toją, čmė ir patf užrikyato- 
jų Pagaliau jaunuolis taip 
{juokino verkaritas^ kad tie 
iŠ juokų aukritr ant žemės 
ir raičiojosi pasigėrę. 
Keleiviui to tU|f ir reikėjo. 
Jis, niekeno nepastebimas, 
paliko prekyvi^ą ir ėmė to
liau tęsti savo* kelionę; n 
verksniai, nematei prisijuo* 
kę, pradėjo skkatytis, kal
bėdami * apie pasakotoją. 
Bet dabar jie buvo visai ki*

vmmuioaiion IU gi garuojant 
|sluogwrio arba 81,390 kūb. 
kilm., taip, kad liekamamu 
iškritęs vanduo 30,640 kūb, 
kihn. išplaukia vaųdenynan 
upėmis. II viso vandens 
jūrose yra maldant 1330 
milijonų kobinių kilometrų; 
ii to jau sprendžiama, kad 
per metus Išgaruoja 3460 
dalis viso vandeny Taigi,

5f

Budėk! paliki vyną! 
Suglausk svajonių sparnus! 
Nes bėga nekantrus laikas, 
Mums sekant jaunystes

linksnii, smagfla ir jau ne 
veiksniai.

4

■ kantrybes verte.

FLFMTY OF J ARS

* *!<• <kwlrt—they h«r« plenty «<

“ąi th«M MTtlHlMkC CVUtttrJn ©f 
•MShera Karof)* fm!t pr<*ervint |* 

mth Htti« ecpen*.”
* *5f« aratet—th«y h*r« plenty «

\ ULOtOCt FAMŪYTREK
■i ■ .... - .

jausmus.

Sunaudoki ‘dienai!
Stok į darbą jautriau!
Tikėk tie vien ateičiai
Klaidingai, tik drąsiau.

Verte
Petras S. Zarerl'as.

KAIP VERKSNIUS 
IŠGYDĘ.
(Pasaka)

Labai seniai buvo Verks*

•I

» Eta—Ton skonto aee onr fataily troa.
■ Mm—Bet It war * rtippery elm.

CALLED HlM GAME }

•?Why 4* yoo eall th*t cmrartlly (W»
Įtew tMMF
Į "Ttv B» ėM? to ataka MM qwlV*

UI FOOK HUSBANDS

nių šalis. Ir visai teisingai 
ją taip vądiho, nes tos šalies 
gyventojai buvo tikri verks-1 
niai. Jie'verkdavo nuo j$to 
iki vakaro, o kartais ir nak
tį užmigę pradėdavo raudo
ti.

Kiekvienas tos šalies gy
ventojas turėjo ne mažiau 
kaip po du šimtu nosinių 
ašaroms šluostyti. Bet tos

l i

* W*art Mvė yee be*» tfu tMe Seer

Wt MSfere » weed et S.*

-Kažin ar, iš tiesu aš
verkiu ? — tarė sau.jaunuo-
lis. -

Kantryliės teikia / 
Ir tas tik veikia *. 
Milžino darbiu 
Kurig- visame kantrus bus !

KODĖL KITOS M KATES 
TURI TRUMPAS 

-UODEGAS?

Įima pamatyti jūros dugųAl 
Tie miestai vadinasi Stefl 
ehum-Kale ir Bakų. Vw|

- lį

ižnojant J Suehumą, ramiai 
saulėtą dieną, galima iam 
lyti jūros dugne namų sis- J 

nų likučius, stulpus, Šv« j 
toves ir dargi, ištisai tvirtu 3

(pilį), padalytą į dvi 1
dali *- apvalą ir keturkam- J 
piąt kurių pirmoji gaą J 
gerai užsilikusi iki
Kai kurie iš bokštų matyti J

Vanduo, išgaravęs iŠ u- 
pių, pelkių, jūros, padaro 
gana tolimą kelionę, kolei 
vėl grįžta atgal į žemę at
mosferos lėkeaių (lietaus, 
sniego, skodo ir kt.) pavi
dale. Prof, Meinardus taip 
išskaičiuoja tą kelionę^ 

Iš viso į metus išgaruoja 
nuo jūrų 384,000 kubinių ki- j kiekviena vandeni dalelė, 

kad antrą pakiMijt į 
rą, turi laukti 3460 metų, 
nors tikrenybėje nė visuo
met taip yrą:’ paviršiaus 
vanduo daug grfeičiaU garuo
ja,gaip gelmių, ypač nete
kamųjų, kur tenka gal biit 
dešimtis tūkątąučių metų? 
laukti,

Vandens lašo kelionė oro 
atmosferoje palyginus su 
tuo, kiėk j|ą iląiai jūroje, 
ląbai neilgai trunka *-* maž
daug 8—10 dienų. Tatai 
susekta, lyginant atmosfe* 
roję tą laiką (vidutiiiiškai 
12, 300 kūb. kįlnp) bėram 
dančius lekėsius su tuo, kiek 
jis iš viso iškrinta per me
tus jūron’ ir Žemėn (viduti
niškai 465,000 kūb. kilm.). 
Išskaičiuoti laikąs, kuriuo 
Vandens lašąs iškritęs! že
mėn pakils vėl į vandenyną 
yra sunku; nes tam reikėtų 
žinoti, ar jis savo kelionę 
atliko žemės paviršium (u- 
pėmis), -ar požemių urvais 
ir gyslomis, nes jo spartu
mas čia bitų nevienodas. 
Be to, vandens lašas patekęs 
įjf vandenyno žemėn, gali iš 
pradžių vėl tuojau ilgaruo-

lometnj, iškrinta gi atgal į| i 
jūrą per metus tik 35^360 
kūb, kilm. arba skaitant 
vandens sluoksniais, per me
tus išgaruoja'vandens nuo 
jūrų 106 gantimetrais sto- 
rumo, krinta atgal 98 centi
metrai. Žemėn ijkritusie- 
ji atmosferos lekėsiai per 
metus sudaro 75 sant. sto
rumo sluogsnį arba išviso 
112,000 kūbi kiltų, ptisike-

Netoli pono Gurbo ūkio 
.gyveno.kačių Šfiuna. Kačiu
kai, neėdę, dvi menas, rėkė 
it > prašė mamj
Mamytei taip ąįnbod<Lklau- 
syti jų halsų kad paliko 
juos, vienus ir išėjo ieškoti 
maisto. Kačiukams atsibodo 
ir laukti, tu
rėdami mintyje riebią .pelę. 
*’* ’ ** ’ -* k
tinkas, tidp buvo pasiilgęs 
Į>elės ir netekęs kantrybės, 
išėjo patsai vienas lakoti 
pelių Nubėgęs į pono Gur^ 

verksniai buvo suvažiavę,jbd ūkį ir įėjęs į tvartą, ap- 
keleivis, užsilipęs ant veži-j sklairv ir pamatė skylę alio*

Kur veidrodėlis?
Ir greit suradęs veidrtlde- 

lį pasižiūrejoį jį'ir, pama
tęs ten savo ašarotas akis, 
pradėjo juoktis. Bet stebėti-
na, kad besijuokdamas jau-

s maisto.

nuolis atsikratė Verksmo ir 
pajuto savyje kažkokį link
smumą.

Dabar keleivis suprato vi
sa tai, kas jį taip stebino‘fr'Vienas kačiukas, vardu Bal 
nutarė juoko pagalba gydy
ti verksnius. v ?

.Viename did^iuliapie pre
kymety, į ku^ įjereik visi

je. Toje skylėje viena pelė 
kaišiojo galvą, norėdama iš-* 
eiti. Išmintinga pelė. įkilo 
galvą ir neišėjo, Baltrukas 
atsigulė prie tos skylės ir, 
ištiesęs uodegą, jaukė, kol 
pelė iškiš galvą. > Net Balt
rukui seilė bego per žandus, 
kada pamatė dą pelę. Ponas 
Gurbas parvažiavo iš mie
sto. Baltrukas užsimąstęs 
apie tą pelę ir taip saugojo 
tą skylę, kad ir nejuto, kaip 
ponas sugrįžo. Važiuojant į 
tvartą, vežimo ratas perva
žiavo Baltruko išsitiesusią 
uodegą ir nukirto ją. Balt
rukas šoko išsigandęs ir 
kaip*vėjas parbėgo namo,

kais, beėdančius pietus* Ma
mytė užrišo Baltruko trum
pą uodegą ir paguldė į lovą 
be pietų. Baltrukui nereikė
jo nei esti, nei mąstyti apie 
tą riebią pelę; jis mąstė 
apie savo trumpą uodegą. ✓ 

« Ona.

ve

sti lietaus pavidalu ir to
liau keliauti, kuria nors upe 
ir 1.1

iniĮKurroi hMk.
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Rusijoj ^radu paskendę 
miestai, kuriuos lengvai gh-

o kai kurios sienos taip arti 1 
prie paviršiaus, kad esant .J 
stipresniam jūros bangavi- 9 
mui, visiškai viršuje pasiro- 3 
do, Ypač tai galima pasek 1 
kyti apie tas piliėa sienns, j 
kurias kartais matomoj jt^ į 
ros paviršiuje ir ramiam o- 9 
rut esant. Visos tbf Sienos I 
apdengtos vandenųmųk au* 9 
galais, o norėdami tų< augti* J 
lų prisiskinti, žvejai nusilci- , 
džia j vandenį ir vaikščioja 3 
tomis sienomis ir net nu- j 
skendusio miesto gatvėmis.
Šitie griuvėsiai prasideda | 
nuo krašto už 80—80 met- 1 
rų ir tęsiasi į jūrą daugiau ] 
kilometro. Archeologų nuo- j 
mone tas miestas statytas 1 
dar 1300 metų prieš Krifr I 
taus gimimą ir vadinasi Di- i 
osknrijus. Šitas miestas aė- j 
niau (apie 1500 metų atgal) 1 
garsėjo savo turgaig ir va- J 
dinosi Sevastopoliu. Paskui j 
turkai, užėmę jį praminė j 
SuehumrKale, su kuriuo var’ J 
du jį ir palaidojo jūrą, ar 1 
tai staiga nŽtvindama, ar 1 
palaipfmiui. Kai link Ba- i 
kų miesto, tai lis randai 1 
toli nuo jūros krašto, (apU ' 
1—1^ kilometro nuo knrfr j 
to), ir susideda iš ketvirtai* 1 
niųršen ir ten išmėtytų tro? ] 
bėsių, o sienų griuvėsisaį m& j 
tosi dargi apie viena metrą j 
paviršiuj vandens. Koks tai 1 
bu^o miestas ir kada jį q 
ra palaidojo **- žinių nėra. į

Laikąs daug ką pakęlČuu. 1

L. D. S. Naujų Narių ir “Darbininko”
I

Naujų Skaitytojų Talka
■ / v

Prasidės 1931 m. gruodžio nu 1 d. Ir baigsis 1932 metų vasario m. 29 d.:

Reikalingi talkininkai* Apie darbo eigą bus pranešta. Skiriamos reikšmin-;
- i .

gos dovanos, kurias gaus ir talkininkai ir naujieji skaitytojai M L.D.& nariai.;
..7 " ■ • ’• ? • ■/", " . ■ > ■

Jau nuo Šios dienos “Darbininko” Prieteliai prašomi kreiptis informacįjų reį-;
kalu. Z I . 5S
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; KARALIUS AR PREZI
DENTAS?

LAVĄL IR GRAUDI
Erancūsijoto ir Itelijo* M šte-taa užri-

premierų LavaVio ir, Gran
dėte

U1EMT0 IIVKUOK- 
MKosmnum

Laisvansmiai vis dar ne- 
suvirškiim Kristaus Kara-

, Baus idėjos. Jie nesupranta, 
ar ■ prisimeta nesuprantu, 

‘ kad gali būti materijaline ir 
/ <varinė karalyste. Materija- 
j, libč karalyste bei šio pašau- 
į lio valstybe, remiasi nie- 
► Waginiw valdymo aparatu; 
' . armija,’ policija, savo pini- 

jĮ gaiš; savotišku įstatymų ko- 
■■ dėtam ir kitokiomispriemoMįTįVtaip^usia-’' 
h> jĮjęųenus tvarkai palaikyti. I „ ,
U Dvasinis gi viešpatavimas I Karaliaus vaidas reis-
W? .paliečia dorovinį žmonių|kia despotų, žnj^iių engėjų, 
ag riovį ir neturi jokių valsty-ĮkraWeri‘ R°dei tad katuli-

Hnių ribų. Kristaus Rara- M ^kių biaurių vardu va- 
jy liaus karalyste kaip tik ir y~| dina savo. Dievų f Kodėl jį 
L.* ra Šios rūšies, ir ne Kristus, jnepavadina bent, preziden- 
L- nė Jo įpėdinis Popiežius^11 ?
L nemano paveržti nė vienos Į Tas klausimas f lKelei- 
| pasaulinės * valstybes. JamĮviuP* atrodo taip svarbus ir 
į tik rupi, kad tikėjimas ir I sunkus atsakyti, kad dėl jo 

’dąra viešpatautų visose val-Į“Darbmįnkas,’’ girdi, net 
jgyhĮėse, kad doroves priųeirĮužrigavo; pradėjo katečiuo- 

h P4 būtų valdovų ir pavaldi“ [tis ir nieko neatsakė. Dėl to 
, wų gyvenimo pamatu. - Įkio pigaus klausimo utei- 
: Taė, rodos, aiškų. Tačiau, gaūti ir karščiuotis, rodos, 
: «pot “Keleivio,” tai tiktus- netenka. Gal reikėtų kiek 
i ri žodžiai, ir jis užsispjųęš nustebti dėl jo naivumo. Vi- 
į jodina “šventų tevų”į bent R pirma, karaliaus vardas 
r kokios didesnės valstybės visųi nereiškia nė despoto, 
’ sototų ir jau iš anksto spren- nė žmonių engėjo, nė krau- 
:/džia, kad Popiežius būtų gėrio. Tuos smarkius, spal- 
' prastas valdovas, nes, girdi,pingus žodžius kartais gali 

vosž išsilaiko mažutėlėj Va-1 raikšti karaliaus asmuo, ne 
titano valstybėj, tai kų jau vardas. Karaliaus vardas 
bekalbėti apie kokių dides^ reiškia tik valdovų ir tai, 
nę. Ir žydai kitados pari- įidealėj to žodžio prasmėj, 

!k pktino, kad Kristus neno- kibių valdovų. Jei koki ka- 
| ifjo atstatyti jų žemiškųjų | raliai yra buvę despotai ir 
f .valstybę ir visiškai nuo Jo Į kraugeriai^ tai čia buvo kai- 
r nusikreipė, kai Jis pareiškę J tas-ne vardas, tik asmuo. 
L kad Jo karalystė ne iš šiol Yra buvę ir labai gerų ir 
F pasaulio. Kiekvienam ma-|šveiitų karalių, kaip antai; 
g- terijalistni aukštesnė idėja Į Edvardas. Steponas, Liud- 
& ♦—tai gryna nesųmonė. TaipĮvikas. O jei mes vadinami

« dalykams stovint, mes nie-ĮKristų karaliumi, tai daų- 
kad nesusikalbesini: mesĮgiausiai dėlto, kad Jis tų 
.pįkartotSuii aiskinsim Kri-|vardų pąteisytų, arba, tiksi 
ataus karalystę kaip ir ais-|Hau kalbant, atstatytų jo fi-

. kinę, o “Keleivis” braks|krUjų> kilnių reikšmę, kurių 
šventam tėvui į rankas vals-įblogi kuteliai buvo sugadi- 

tybint aparatų ir juoksis J nę,

kad Kristaus įpėdinis ne-] Kad Kristus to vardo ne
moka su ’juoni ‘apseiti, taigihidrori, tai žinome iš ^y. 

ir iMriiųka į karaliuj u dar|RaŠto. O jei ‘Kristus vadi* 
‘mažiau į'prazidentus. Bet, J na save Karalium, taikokiu 
jeigu, anot jo, “Daibinin- autoritetu tote Ą kitaip ga- 

’ ko** eta tik tušti Žodžiai, faiJlėtųme vadinti t “Kėlei* 
anot mūsų, “Keleivio’* darĮviui” atrodo, kad prezidmi- 

’ tuštesni* juokas ūte rimtės-Į to vardas būtų tinkametnu, 
m laisvannmiai visai nesi- bet kodėl — jis 'nepasako, 
juokia iŠ dvasinės Kristaus] Ar dėlto, kad prezidentas 
karalystės ir labui rimtai mituti mažiau valdžios1 Bet 
ja skaitosi. Anglija* Ameri-|kai kurie karaliai turi daug 
ka, Vokietija ir kitos pro-]mažiau valdžios UŽ kai ku-. teštantų valstybės Žino, kldIriuos preriJentus. Palygin- 
Vatikanas, pmnlinėa galy- kūne, kad ir Anglijos kara
to^ atžvilgiu, nieko nerriš-lių su Amerikon prezidente, 

kia, bef- dvasiniu atžvilgiu Į O gal prėzidenfai, kaipo 
jis turi daugiau įtakos; į žnmnė^taivo .g^
imonijų, negu jos visos iHv*|raliUMf Bet ir čia svietelis

imtos drauge. Taigi didžiu
les pasauliu valstybes skai
tosi su šventa tėvu bent 
mandagumo* atžvilgiu, o 
“Keleivis” iš jo tyčiojasi. 
Bet — f Keleivis “ yra “ Ke
leivis, ” ir kaipo toks turi 
savotiškų nepavydėtinų pri
vilegijų.

Beje, užvedęs kalbu apie 
karalių ir preridentų, “Ke

k'

i

;į
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vo ekononttete pobodžio reį- 
kateto. Pragotai jai dalmr
datigiauria rftpt du dalykai: 
repar^eijų bei karo nuoto
lių ateifygmimo klauainuis 
su Vokietija ir Versalio 
traktate reririja, kuri pu* 
liepia Daurigo koridbrių. 
Nors tuodu klausimu yra 
grynai europiniai .dalykai, 
bet į jum ir Amerika įsivė
lė, taip nępn&dį buvo UŽ* 
megzti tampresnius ‘ sailty* 
kius m Jungtinėmis Valsti- 
jomis ir iŽtirti tikras Ame- 

i / \ riltea žmonių nuafetetynias,tote k, nonte, spelKtat^ nega.

Įėjo tų dalykų pilnai atriek
ti, bet mandagumo, ir bent 
dirbtino nuoširdumo atžvil
giu žis-fas galima buvo pa
daryti. * r

Italijos premiero atrilan- 
kymas taip pat buvo ne be 
tikslo. Sakoma, kad finan
siniu atžvilgių Italijos da- 
Imrtine vyriausybe priėjusi 
liepto galų ir svarbiausias 
valstybes bankas susibank- 
rutijęs. žinoma, tas viskas 
tai Itaijos, ne Amerikos Įn5^ 
nis, bet kac||pgi Amerikos 
bankieriai turi pinigų, tai 
kerimi gi su jįafe nepaflirtno- 
ti. Pastebite! kad Grandi’o 
atsilankymas New Yorke 
padarė nemaža rdpešėio Wa- 
shingtone, w y te žinoma, 
kad 'Gtendi, Vripo fašistas, 
turi ten laba? daug priešų, 
kurie jam' rtmgž ne tik ka
čių muzikų, bet ir bombų ža
dėjo pakišti Tačiau Gran
dį vis tiek j New Yorkų at
vyko ir gražiai tep buvo 
prieitas, nor^ reikėjo ir ke
li tūkstančiai policijos ir de
tektyvų sumobilizuoti.

Kiek tų premierų atšilau* 
kymas turės įtakos f busi- 
nrijų politikų, ypač į Mąnd* 
žarijos klausimų, sunkų spė
lioti Diplomatija moka ty
lėti, ypač kai, ore atsiduoda 
paraktu » ? K*

lį ir apėliojimų spaudoje. 
Plakusi jos Ha negali būti 
labai tikslios, nes jos pa
remto* vien spėliojimu. 
Mat, Wwdiingtono ofieialte 
žinių btdtas pasirodė labai 
Šykštus, ir įdomaujantiems 
reporteriams suteiki tik ne- 
aiifeiU nuotrupų, kad iš jų 
galima padaryti arba fan
tastiškiausiu išvadų, arba— 
nieko. Spauda dėl to labai 
rūstauja prieš adnriniriraci- 
jq, bet nieko nepeša. Rašy-

kaip įmanote, o mes tylėsi
me, nes tyla diploinatijoj 
brangeau? už auksų. Tačiau 
čionai tyla gal ir labai tiks
li, nes tųjų dviejų ponų vi- 
sitas gal nieko ir neąteiekėt 
jis buvo taip trumpąs, kad 
ne nebuvo kada ką nors tik* 
šliauš nuveikti.

Bet vis tik Laval’io ir 
Grandi’o, atsilankymas ne- 
buvo be tikslo. Gal nieko

labai margas. Nuo tokių 
Callesų ir jiems panašių 
žmonas ir dabar tebe^iaudi. 
llOsų Smetonų bolševikai ir 
dabar “Kruvinuoju” tebe
vadina. O gal prezidentas 
demokratingesnis ir ' dĄto 
geresnis UŽ karalių ? Bet iš 
“demokratingiį” soeialiatų 
išsivystę dar “demokratin- 
ge«u ” kohiunitotąi turi to
kių 'prezidentų - komisarų, 
kad prieš juos pastatytas 
Herodas karalius’ atrodo 
kaip nekaltas vaikelis...

Taigi matome, kad kara
lių ir prezidentų vardus su
gadino asmenys, kurie tuoto 
vardus negarbingai nešiojo. 
Męs Kristų nevadinam pre
zidentu dėlto; kad Jis pate 
save taip nevadino. Šiaip 
jau,—-vardas mums, nesvar
bu. Svarbi dalyko esmė. '

♦
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40) Kubilienė Jėva
k41) Skerienė L.

SMo RkjtrifM)
42) DaiiilyK Oni.
43) Kilkus donas. .
44) Kubilius Tadas. «
45) jemaiaėieluš Adomas*

(L. B. A |4» kaopa)
46) žilino. . ; * >

(Mekalto PrttoMijiaM. Prariji)
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49) SmiltiettŠ Ona. ’ . .
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Ifoy* Legiono *4-tam pojtal.
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Plunksna be širdies. Ji 
aprašo žmonių gerus ir klai- 
dir^Us darbus; jtį mokslų ir 
kvailybes,

Gali diktatorius, nutildy
ti rašytojų, patubdyti jį į 
kalėjimų, bet rašytojo plun* 
kanų kitas pasiims ir para
šys tų,ikų diktatorius nelei* 
do rašyti-*

Gali tų plunksnų sugadipr 
ti'C^unzuruntr), kad aiškiui 
nerašytų* *Ti rašys prilygi
nimais. Tiktai tie supras, 
kuriems reikia. Kairiems 
nereikia supranti, manytu 
kad plunksna juos giria !

Nežiūrint kas kų darytų, 
plunksna be Širdies parašys 
apie jų jJaidąs ir kvailybes, 
apie jų itiokrių ir dorybes. 
Galiv Jkaijr Rusijoje buvo 
mėginta, išžudyti' visus pa
saulio rašytojus. Vistiek 
bus parašyta. Kaipti Pats 
Angelas Sargas paims tų 
plunksnų ir parašys!

Hooveris negadina phink- 
snoė, nevali) dažytojų į ka
lėjimus. Hooveris ne Stati-

umoatat. jum.
(L D. «. W4« kuopi)

52) Krividtf JuomOhm. .

LOW1LL, MA1S. 
(iv. Vardo Vyrų Draugija)

53) Misevičius Domininkas.
54) VĮŠni<iiskas‘JFiioJtet -

55) Koncevičius J B. Kun. Dr.
< MAtaUAM. H.’ -
56) Abtvmąith IgniM kwic t

MOBMODD, MM®.
- (Mracijai toto MkyržraJ

57 AkstitKH K B. i » , . *
— Kiaran Pr» w.
56) PraolcW Ui' v
59) JVMkfenČ K #

{MtotaOte rjto*. rra. iv. DrariDMI)
60) ‘ AdtwritieM B. * # '
61) Bdufkne M. . t
62) Fedkftč Mari. * *

50) Jakaith & & Kun. M. I. C
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51) Poetei ftonuinaa
*•■ ■■' ■ i

63) ’Avirinte Antanas. * - .«*
64) KavalUuMsaa L.’gan.
65) VaitekOBM Aktam.

M0XWip,IU
66) Urtenavičhm Mykolas Kum M, L W. 
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(A*w PwųO»)
67) Puidoke Vh*»< K»n. '
•ta- tW» Ko**MtiMK KM.
«•) VikifcjrtU’tMhU. ', , ■ •

Vienas iš svarbiaurių ir 
įžymiausių Amerikos lietu
vių vadų ir literatų Keonar- 
daįi šimutis gimė 1811*- m. 
žemaičių krašte* Aukštes
nįjį mokslų ėjo Kaune. 1913 
m. atvyko į Ameriką. lf|18 
m. spalių mčm 16 dienų ve
dė šv. Kuri mieto akademijų 
baigusiųjų p-lę Angele Evai* 
dailę* Dabay augina 3 sū
nus ir vienų dukrelę.

. Amerikoje lanke St. Bode 
kolegijų (Perti, Ilk), Doyo-# 
la universiteto teisių skyrių 
ir De Paul univei^iteto žur
nalistikos skyrių.

Šie mokslai pagilino .1* B. 
žinias,'praplėtė jo gabumus. 
Tėisių mokslų studijos ne- 
padare iš jo advokato, 1x4 
papildė ir patobulino viwio- 
menės veikėjui reikalmgįatt- 
sias kvalifikacijas. Žurna
listikos studijavimas padėjo 
jam tapti įžymiu žurnalistu, 
poetu ii dramaturgu, Ši- * 
tokie telentai labai retai ka
da susitelkia vieno žmogaus 
asmimybeje. .

Be to, L, H. yra ne bet 
koks eilinis /mūsų visuome
nės veikėjas, bet labai įžy
mus, plačiai Amerikoje ir 
Lietuvoje pagarsėjęs lietu
vių veikėjas. Gal neapsi
riksiu ‘ pridurdamas, k a d 
šiandien jis yra organįzuo 
tos Amerikos lietuvių kata
likų visuomenės vadas.

Kad tokios mano išvados 
neatrodytų per drųsios, jmv 
Žvelkime į jo 20-ties metų 
darbus ir' į $ų darbų vai
sius.

Tttutos bei vifiitometi^ ■. * 
veikėjas ■, 1

Literatinį ir visuomeninį 
darbų L. Š. pradėjo 1911 m. 
Lietuvoje. Atvykęs Ame
rikon, ne tik dalyvavo jau- 
mino Vyčių organizacije, bet 
vadoyavo jaunimui* Vyčių 
1915 m. seimas išrinko jį 
naujai rūpintis jaunimo 
laikraščio “Vyties“ leidimu 
ir būti jo adimnistratoriųm. *

(Tęsinys 5 pusi.}

. . , k _•»

uos, ne Mussolini, ne. Sme
tona. Jėi kas jam nepa
tinka, jis užsimerkia ir ne
skaito, Jis geriausiai ir pa
daro,

Karių buvo toks ąteitiki- 
inas; Pastebėjo • Ilooveris, 
kad žmonės pradeda supras. 
ti jo “Huffų“ apie “Prospe 
rity.“ Žmonės jaučia ne
darbu, badų ir šaltį. Jiems 
žodis “Prpspcrity“ 
beširdiškai užgaunantis juo^- 
kas, Ilooveris itejausdamas, 
kad kitais metate' gali ir jis 
pate tapti Išdarbiu, pasiry
žo sudaryti komisijų, kuri 
rūpintųsi bedarbiais*

Pripažinti, kad Ameriko
je (turtingiausioje pasauly
je taltftybėje) gręsia bado 
ir šalčio pavojus tūkstan
čiams bedarbių ir stengtis 
jų būvį pagerinti — tai mie- 
luširdiugųs ir girtinas* dar
bas.

Bę| kokiu tikslu į komisi
jų išrihko tūlų Mr. A. p. 
Smith iš Milwaukee, karte 
jom keli mętakkaip miręs V

Gal tik • tokių pagelbų 
Hooveris su savo komisijo
mis mano duoti bedarbiams, 
kokių numirėlis gali suteik
ti f! * Plunksna.

. Ji L.; ■■.iiiii*ii.u į.

-/Moterų lsjun<o« 54» kuopa)
70) JokubaitS IMulf T.

4 (tv. Kuimiero Parapijot Fad. Skyrius}
71) Alovošiene Petrone.

w 72) Laiidžiene Ona,
73) Petraitis Augu«tina.s Kun,
74) Ščiukion^ Marijona.
75) :'žemaitis Juoua. .
76) ŽįurinskknB Orią.

ŽVBdlAI I* M1TUV0S.
, t ■Tevis Brante, & J.

p. Mykolai N’orknnas, *
Į ir daugelis kūų» lųtrie nenteireitbtravb. •
I C1MTKO VALDYBOS BAPOgTĄI,

. II'pdeiMties^igos, nepribuvus pirmininkui Kun. 
Albavičiut ir nepririunttto raporto, už. jį tedlhi tlaro 
pranešim# kun. 1L VaiČiftm ; sako, kad nėra Urmininko 
ir kartu parapųm klebono darbas sunkua, atlydos nepa
togias, bet nepraleidęs jokte smurinkitnu ir dirbęs kiek 
aplinkybėleido. *

Vice-pim^ Kuh, d. švanfclya iSdūoda ramtis 
‘ Kun. d. J. Jakaitte prtlo, kad raportai batų aiuultaae- 
uižkmk Tuo klausima kalia kunigai: l^katmbir Vai.

• ČittaM. ’.'. - ‘ ' • • ■ f ■■ v*.
’ 1—vkt'tMitnininkąa b. Šimutfa telrirrama ^teiunčia 

navo* raporte ir arrikinlm^:^-"Hreikihu Falėnirito J“‘ 
bHčjini aaro ir Reti vardu. Žeimy-

( noa niiatei neleido priWL IVtlėraeijai dirbau, jt» 
akdbiln per tpaiuU, rsdte ir gyvu Žodžiu. Veikte* 

dily ra* au ak^vjai. <tev čnioa mri u oruaniaavau rmtt« 
programų* katalikų akeijai. Vakaruom tiVtkraeija gami 
gyvuoja. J " UoMrte* MtouMte

4-^-vie^plran. Kiut Jmite Ralkftnaa nrimlMaam, 
dalyvauti pitafamė mvo .raportų teitu.

tai

"3

*

Žbj



t

A

ADVENTAS
r ' Advente reiškia atėjinuu. 

!Adhteiit& tikslą* yru priren
gti mus pm Kristinu atėji* 
1W< Adventas nevisuoniet 
taip prasidėdavo kaip du* 
Imt, Pirmuose Bažnyčios 
ninŽiinM(‘, Advento minėji* 
n.an, praridėdato Įmtminkn. 
Istoriją roto kad pririren- 
ginms prie Kristaus atėji
mo pasninku,, prasidėjo 
Toms vyskupijoje, Praneu- 
Kijoje, ir iš ten veikiai išsi
platino kitose šalyse. Ry
me, nnnejiijiūa Advento pra
sidėjo šeštame šimtmetyje ir 

’pasidarė liturgiška dalis 
bažnytinių metų. Grokni 
Advento neužteko, liet per 
šešias savaites prieš Kalė
das jie pasninkauja.

Sekmadienių skaiciaa
Advento >Sekmad i e n i ų 

skaičius nevisur buvo lygus. 
Mainydavo^, tarp trijų ir 
šešių sekmadienių. Ambra- 
riejaus liturgijoje ir dabai’ 
yra šeši Advento sekmadie
niai. Pirmiau sekmadie
niai buvo atbulai skaitomi— 

’ ką* dabar vadiname pirmu 
S£*kmadieniii, seniau buvo 
ketvirtas.

4000 melų.
Sulig nekuriu rašytojų, 

. keturios Advento savaitės, 
reiškia 4000 metų per ku
riuos žmonija' laukė Išgany
tojo atėjimo. Tačiaus, nei 
šventame Rašte, nei pada
vimuose nėra aiškiai paša*

• kad 4000 metų praėjo 
mio pirmųjų tėvų Adomo ir 
Jėte iki Kristaus atėjimo^

Advento dvasia
* Adventas netik turi mus 
prirengti prie Kristaus at
ėjimo šventės, bet taipgi 
mums priminti kaip ilgai 
žmonija laukė- Jo atėjimo. 
Apie trejopa Kristaus atėji
mų pakalbėsime:

1. Kristaus atėjimas, mit 
žemės Jo gimiino dienoje.

2. Kristaus atėjimas į 
žmonių širdis.

1, Advente nmnm prime
nu Kristm pimių atėjimų 
ant žemės. Nuolat ihumv 
įirhnena, kad prieš Jo atėji* 
nųf buvo dvfldnm apiuiri- 
nw ir tanisybė. žmonija 
nedėjo “tamsybėje ir mir
ties Šašelyje/’ Skaitydami 
šventų Koštų jaitoto fanČia- 
inc, kaip žmonija raudojo ir 
ipeldėsjį kad veikiai ateitų 
Išganytojas.*

Šii Advento .metu puti 
gaintaw ditlžiatiaUme sutiki* 
nie. Gamta, tarytum apmi
rus, dienos trumpėja, o nak
tis ilgėja; visų tai tyliai, bet 
inmlate primena tuos tam*

utįį^1* vjffogyi-to's 
nSO tUKAKTUVnl

žmoniją. Pirmo mkutoto* 
nio ypatingu tą
prima*.

to tuo Kristau* atf ji«m
sujungta mintis«Jo ątąjtei
nite) mirtie* vatotoja <*i

kad Kftoų n*KJfcįoje ^*M* jb toųvo Jįgi! matai* ji* mirinko daugiau 
iyje Knate airi* mtoų pa- ~
nkutjaėje vatoikdoj*. k*ip

(Wb»y» ii 4 puri.)

toW» «W, kai ji* ly
to prie# aimo paleidi*

i» ..... ................. .........
parašė: I) 2 veiksmų op*| 
te *į ievyne, ” 2) 2 iri| 
mų operete “Amerikieti* j 
piršly#** (dar niekur a 
spauidintų, , šiomis dienotu 
parašytą), 3> 1 reikimo |l 
mediją “Susiprato” ir 4įt 
veiksmo komediją “Ktu® 
te/*

Baram* I Bet juk pri 
parašant reikia kurti.
kuriant reikia visa siela. Ii 
dimi ir įtempta protu pk

yų, • kuriai buvo dar labiau 
rrikalinga* #

Į92t m. pavasarį įgrįžęs 
Amerikon, dar karių aptei
kė lietuvių koflSmja* su pra*

* _

kaip MKMMM) dolerių! To
kių rrižkinių to* Tautos | nešima to apie Lietuvos rei* 
Konto galėjo plisti reikš*[kate
minąs Mvo veikimą hm Ligj Šiol ji* tebestovi A- 
dram *viąo*. mūsų te^*! mari kosi irtu vių visiiomenės 
dšiaugstnui. priešakyje, Dalyvauja įvai-

Į Lietuvos h\priklaWKuny-|rių organizocijųį veikime, 
toto rtūkalais L. & dalyvavo! organizuoja tautiškas ižkil- 
Keturių deegadj o S e p a almės, įMuninėjimus. Jis ypų- 
Jungtinių Amerikon Vatoty- tingai sugeba kelti tautišką 
bių prezidente Wilson’ų ir] entuziazmų. Ne vieną ame- 
Hardingų. į rikiptį girdė jau kalbant, kad

L. B. uoliai veikė ir šian*l^° klausytojų juinia po ju 
dien tebeveikU Amerika h*’“*’1 ^not«^ *•«»«» 

ei joje, būdamas jos 
boję nuo 1920 metų. Jau F* t n r h™ W ‘‘Oflm” tedakte,
Minėtų jtoyi^šteĖede*^^^^ '
raeijos vice-pirminmkas.
to, jto uoliai dalyvauja be-į^ jo^kalbų Kjrdeti. Bet ge- 
veik visų lietuvių katalikiš-| liudiju Šie fak*
kų centrinių organizacijųpal; Šimutis kalbe- 
yeikime. seimuose ir t; t. teyo^lietimų mmiai taute

L. y. stį prakalbomis ir _•ftųigog gausiai pauk- 
» ' . jį ,, , .Į davo 'Taute Fondui, ♦ 6v.

. .. - * 1<L .K ryži aite ligoninei Chicago-tew toe po vieną, bet po 1 h. 
kelte knrtiis. Įlams. Chicagiečiai niekados

Jvertindanm jo galnim^, žmi . kad g^-8traip^ 
nilf ir kalbi} dEka Sv. Kry- 

petavoa ta»W^W: iiaug ligoninei auta, buvo
kra‘1} partija 193b ni. > dpteti ,
kvietė ji būti kandidatu r . . .. . •
Lietuvos H! seimų, kuriol Pastaruoju laiku jis ir po^ 
totovu (nariu) buvo 19261liekame Chicagos miesto ir 
hn gegužė* men. išrinkta* įšĮĮnmois valstybės gyvenime 
Telšių apygardos. Tubinetl^^1^8" ^et ne savo nou- 
aš huvatf p*rf. K. Paklotei ar garbei, bęt vien tik 
supažindini** *u juo, ir n«-ĮtW kM toturiai iškiltų > 
truki iy sudd*r* mūsų arti-lpuliGŠko gyvenimo viršūnes, 
meaui imtyjpai. J*U tatol nuolat tarnavo ir te 
laikais oš turėjau progos pa*|betarnauja. lietuvių gerovei, 
tirti, kokių pagarbą L. ū. Į garbėj ir taute reikalams, 

 

buvo pelnijęs Lietuvoje. Čiate«Mte dainius, dramatii^ 
jis'buvo universiteto jauni-} gas ir publicistas.

rao jwūlta; bnyo iKrinktno 
rtUdenti, atedininki} ‘^teon & nedėkingas. Tai 
tWao” korporacuos garbes ti„kurie
TO- J« ir Tėvynė,e bu- 

 

v^lahai Widmgas ir labui. Nežtoint to K g. 
mkalmgas.. Jitat suma8t(> literatas.

bu gailesiu jr labai jskilniin-*F j,ar LietllV()jį jauna8 wJ 

 

gm tavo aenne. atstovu pro- Ūmas, pradėjo 1911 m. ra- 
kiuėtii "Šaltini” ir kauniš- 

kų “Vienybę.” Atvykęs A*

z Imerikom ėmė nuolat rasiuė- rifoto pilnam FcdertrijoM CertnH pavertimui. K** £*. ^kdrivi ” naskiau i 
UMMAkdj. Sr. Tlvo ; Įtofe Iri «J J”“vy-

mtaj. j*reė*a ^er J* tikybą ir tatityMiiiHaikys ir ntip-Į ^vaigsaę, 2/.
Jinrianiąą^ 'siūlyto Šventą piuaukimą. aš, garbingi tį,” “Kataliką? ‘ Darbi- 

dek<atai, vieningam dįrbtii vbmd* būsiu mi jumto “Vi-1 ninku” ir “Di*aUgų.” Bū- 
ąa atnaujinti Kristuje?* TegyvitpjJ Kat. Akcija! I'ėjdąma* Lietuvos seimo atstm 
mų« stipriną Dievas ir vienija Tėvynf! ’* ■— ■ ■ -
* ' Jos* Ką* J. >aIkAM«.

(Bus daugiau)

4 akim*

prto te vsteito. 
švente iki*Ivmt«* Hąkinto 
taip, jog roto aptodžtote 
šį jamųlį ir penikriiame j 
anižinų šventę.“

Atgailint laikui, /, 
f Nors Advente yra atgal-, 
te laikus, vienok netek* kai 
Gavėnios. Advente prie at
raite pridėtas jr džiaugs*

- linas. TAt>.
a) Pirmame ėekmmlieuy 

skaitoma Evangelija apie 
pasknt iių Teismą, kitais sek* 
inadieniais Šv, Jono žodžiai 
ragina priė atgailos. ;

b) ’ Draudžia iškilmingus
Šliubus su pariJinksminv 
mals. /

ę) Bažnytinėse apeigose 
reiškia ^tgailą. rūbais (itte 
lynas arnote). -

d) Įsako pasninkus, kaip 
tai, metų liertamį, vigiliją 
prieš Kalėdas.

Džiaugsmas Advente pasi- 
reiškia giedant Aleliuja, An- 
tiponai ir SkaitymaiJŠ Pra
našo įsai jo išreiškia kokį 
tai laūkiamii džiaugsmų.

„ Adventai ^rimeįia
Adventas turėtų uaume pri 

minti nuodėmės nedorumą, 
ir kad be KrtotaiiH žmonija 
negali būti teminga. AK*ip 
M‘noVėje /tmimija giMOjo; 
“Rasokite, dangus, iš aukš
tybių, ir tegul debesys išlie
ja Teisųjį, tegul atsiveria 
žemė ir teišleidžiu Gelbėto- 
jų/? (Iza. 45,8). /

Per Adventų mes turėtu- 
s me prirengti savo širdis 
Kristui. Apmąstymai ture* 

• tų mums duoti gilesnį su- 
? pratimų nuodėmių nedoru- 
rų, ir padėti mums jų jš* 
vengti, ir visų tai, kas’ vea 
tų į jas? - ’ ’

atrjuw -
2. Adventu* yra laikas 

prirengti Viešpačiui vieta 
savo širdyj Akte žmo
gus neregi šviesos, n<M sau* 
Ir ir butų užtekėjusi Išga
nymo Saule, Jėzus Kristus, 
senai užtekėjo žmonijai. 
Taičau, kad tos Saules tiesa 
ir malone šviestų žmogaus 
širdyje*, jis privalo būti to 
verias. Per keturias savai
tes Bažnyčia nigina prisi
rengti ir būti vertais Kris
taus atėjimui į musų girdis.

Advento reikšmė gražiai 
išreikšta antrojo Advento 
sekmadienio mišių, maldoje: 
“Sužadink, Viešpatie, mūšų 
girdis rengtis kelius Tavo 
Vieugimiui Sūnui, kad imt 
Jo atėjimų tyromis sielomis 
būtumėm verti tarnauti.”*'

Adventas mums taip pat 
primena tas šalis, tautas ir 
sielas, kur Kristus, Teisy
bes Saulė, ,dar neužtekėjo; 
kad yra žmonių šiandien te
besėdinčių tamsybėje ir mit 
ties šešėlyje, kaip ir prieš 
Jo atėjimų. Per Adventų, 
Bažnyčia, kaipo geroji moti
na. prašo Išganytoją ateiti 
Į jų sielas ir suteikti jiems 
Savo dangiškas dovanas.

3. Adventas Jmums taip 
pat primena trečių Kristaus 
atėjimą 
Iriame -

— kurio mes lau- 
Jo atėjimo pastat”

3. Kristaus atėjimas pa-Utinėje dienoje su didžiausia
šaulio pabaigoje. 'galybe ir didenybe, teisti

Garbingi Delegatai, <
4

Federacijos Kongresas Newarke išrinko mane vai- : 
dylion, kame prisiėnuan vjec-pirnuninko pareigas. Apy* ‘ 
linkėję teko mntns penkiems dirbti Ceųtro Valdyboje. 
Biklamas vice-pirmininku todėl ėmiau vadovaujamų ro
lę. Nešaukiant pirmininkui Centro Valdybos posėdžio, 
man raginant* Centro sekretorius sušaukė antrą posėdį 
gruodžio pradžioje (pirmas buvo tuoj po Kongreso) pas 
p. Mačiulį. Vėliaus, pirmininkui neveikiant dėl ligos ir 
kitę priežasčių, su juo susirašius, šaukiau nors ir vėlo
kai, kovo 2 d. š. m., trečią posėdį, kalni* ^leidome srtst- 
šaukimą į visi&inenę dėl Kat. Akcijos savaites. Atsišau- 

. kimas btivo labai pavėluotas, kadangi buvo man. uždėta 
pareiga jį suredaguoti. Kalėjimas ir įvairios parapijoje

* pareigos su būtinais.*visuomeniniais reikalais man truk
dė. Trečiame posėdyje taipgi išnešime pagyrimus dėl 
katalikų, protestus prieš Lietuvos* valdžią, dėl vyčių va* 
jaus ir Vilniaus Vadavimo Sekcijas Federacijoje, čia 
pat suredaguotas Užuojautos laiškas arkivyskupui Skvi- 
Ttsskiuu Ketvirtas ir paskutinis posėdis įvyko birželio 
28 d. prisiruošti dpbil. Kongresui. Visuma? posėdžiuose 

. dalyvaudavo apylinkės visi Centro nariai ir kun, SvagŽ* 
džiu. Platesnį Centro veikimą ir susinote* su kuopo- 
mwr skyriais’to apskričiais gali pranešti tik Centro sek* 
rotorius.

Daugiau ir plačiau dirbti Federacijos Centre nota* 
rejau galimybės, gal geriau pasakius •— jėgn. Tik du 
metai kai dirbu Federacijai, aktyviai dalyvaudamas ap
skrityje ir Kur. Angelų pa r. skyriuje vesdamas N* V. ir 
N.'J. skyrių “Darbininke’■ daugiausiai turiu už sieki 
Kat Akcijos platinimų to tai per Federaciją. Mano 
straipsniui išimtinai tik Federacijos naudai. Mano pa- 
škailos Knt. Konferencųojc (dviejose), L D. K scimuo* 
mg (dviejuose), Kunigų Vienybės siisirinkimttbse ir twį 
Seime buvo nukreiptos ‘ už Fcdcrarijos sustiprinimų. 
Gegužės 12 d. daviau paskaitą per vodio AVNJ« Ncw<rkc, 
apie Vilniaus Vadavimo sekcijas bVtleradjoje, Artimai

yyHą kuopa*, laikydavo 
jaunimui įvairių paskaitų, 
refemtų. Organisavo jau
nimo dramos ratelius, statys 
davo_ (reįtoodavo) scenos 
veikahpi,pria vaidino ir ra
šė teatro veikalus.

1918 m, L, Į>; dalyvauja, 
gausingam* Amerikos lietu
vių seime ir išmkama* 1-ju

ri, ką rašai. * ••f
Bet idoiirn^ mškiny*; vW 

sai nitai jo kūrybai nokt I 
do ne sunkusis atsakomteį 
gas redaktoriaus darbai, ku-^ 
rį jis dirba jau keturįolik^ 
te metus. ’

tb 18 m.. Lietuvių R. K** j

Amerikos Lietuvių Tarybą 
nariu ir juo Rhūna ligi 1920 
metų, kada Ii Taryba liko 
likviduota. . *

’ Be to, 1918 metais Taute 
Fondų seimas išrenka jį šio 
Fondo sekretorium ir pave
da rinkti 50,000 dolerių au
kų Lietuvos Nepriklauso
mybes reikalams. Jam esant risas Amerikos lietuvių ko*' 
šio Fondo sekretorium; ir 
jam vadovaujant pačiai Rin
kliavai, Tautos Fondas per 
vienerius ; metus • surinko 
250,(XM)* dolerių. Vien per 
savo prakalbas 1918 iF1919

ir. -taip prirlhgti savo šir
dį, kad Savo gimimo die
noja Ji* ateitą* į mW šir- 
tesu Savo ramybe ir ma
lone.'-Taipgi?

l.Redtia nuoširdžiai mel
stis; lankytis f tažayttae*

. 2. Valdyti,save—‘kalimo
je, valgyme; mažinti savo 
ydas.

buš: melstis už klystančias, 
už nusidėjėlių atsivertimą,

tingai, melriis už uetikin- 
ėius, kad ir jie veikiai ga- 
letų švęsti Kalėdas.'

“Tavo Ito^ytojas ateina,
Privalome šalin- linksminkig ir džiaugeis, o, .. r

ils nuo ptisųulip luiksmybHilĮjsraėliiū.’1 . Tt studentų išlydėte ’KgunoĮį
■■N11.-1111 m . ....... ....... i|į.!?<lilviįįSBM^^|siie^gsMi^^

dirbau su Kunigų Vieių&is Centru Federacijos Ubui, i 
Žodžiu praeities veikim^ būva vienam riekfay Fede
racijos idėją skiepinti. Mano ihanymu visą laiką Fede 
racija laimėjo. Jo? idėja platinasi, daugiau dėmMn krei
piama, Centralmės organizacijos artiftuąu dirba. Su lai
ku Federacija grįš į praeitie* stiprybę, ka aUktj priri- 
tomo viimmfeHšgalėmfei "Tik stipri Fedccacija tinkamai 
IMtaruaus Dievui ir Tėvynei. Prie to? stiprybė* eiti ra* 
ginčiau Kongresą nustatyti tuos pasius kelius, kuriuos 
aš bandžiau laikyti praeituose metuoee. t. y.* artimai 
dirbti su eettlralinėmia organiaaeijomie, ypaf ąu kunigų 
Vienybe. Pilnai atsiduoti Kuuigų Vienybės vadovavimui, 
t. y., FederaBto Centras savo darbuose visada atriklau- 
sih Kunigų Vienyhiš Centro. Antra, apaudą panaudoti 
propagandai. Bfttinbi stengtis sudaryti mfteų laikraiėių 
sąjungrą su jų liendrądarbiais. Taa buvo ^bandyta per
nai, bet noosisekf. \ Kame /galimą naudoti
t WXTC mūsų apylinkėje -tpdephii jau Vto-
da mutinimMio rengimuose plteMti ir reaitM tik Federa* 
cijoa autoritetu (susitarus jut Vienybe), K P*
pernykšti Vytauto D. jmytįi to Bžtožba iririK Tritone 
netiek jėgų pašvęsti praploti Federaciją vtog kritori* 
jose Federacijos apskričiu* stiprinti. Turint garai Ir atg
risi suorganizuotas kelias koltonijsa bwa leftgvhrti to 
Centrui darbuotę pNrii. * » / ; »

Tokįam darbui -reikalinga# autmitratoiria* Outraa.^ 
Terųai dnugvlto bUW nepatenkinu, kaj ii ariteų apylln-

i kės dauguma įėjo į Certirų. Mano manyteu, kad tau 
organirscijai Jft'eika. Taip pat to ktetoH siūlau KoUggr*

> aut Išrinkti daugumą Centro ftorių to vtomia kritouito ( 
į / Baigdamas noriu Kongreso pralyti mane .nerinkti a<- 
i i-hmiitierns metams į .Centro Valdybę. Prato $e dina, 
’ktfd niporKtou dirbti, bet dfito, kad turiu perdaug dtp
!hl Bo patapijiino darbo įrivęlęa «m | apyilgiai vtooo* 
urentai j ttori>ą. F<rierari>jr, jaunime to Kunigų Vtogyiil? 
jr. Kova su laisvamanių spauda apyltoHja rrikalauM 
iKųptliuės rnergijoa. Frie što pridėsite aavp paalryitoią H| 
žiemą studijuoti aukštesnėje ntoyhtoto. to vhteaa tik 

» « » • »

Ą ’

tu, rašinėjo į “Rytų/’
Kų jis ten rašydavo ? Įvai* 

riauriais klausimais. Dats 
dar gukštuoste mokate ei* 
damas, rašinėjo įviųriausiiu 
stiuipgniu^ eHėtečhm, ko* 
respondeocija^ apysakėte 
Visuose šituose jo raštuose 
mškeri žavinti* patriotiz
mas ir įvairių mylioto bai
te reikįjų Muįiratimas. Skie 
pijo ir stiprino tautiožhms 
Tėvynė* mrilfc kėlė tautiš
kų j< suripratimų, kėB ir 
limpi jų energijų į darbų 
Uotuvoa.ir jo* išeivių geYo- 

ftriL • * * *
.Tai yto kito .lietuvių Mai

ronis. Priridengt* L ede
lio topyvardžuų parašė Jee- 
totų šimtų MMteMų ir be to 
dar rito inotoktau ir diaUo-

koje cento valdyba pakvtej 

rimu, kuriuo išbuvo- 
1926 metų pavasario, kadąJ 
išvyko į Lietuvos spintą, Bei y 
te tik iš ten sugrįžęs, 
L927 m. birželio menesį kvfel 
fiamas būti vyriausiuoju 
dienraščio “Draugo** rėdote* « 
toriam, kuriuo jis ligi JfeM 
tebėra ir, tikiuos, dar ilgą J 
eilę metų išbus. 1

Per tuos 14 metų 8. ne-j 
buvo vien tik redaktorium, ) 
kuris, paprastai, tik laito 1 
rašĮj redaguoja, tvarko. Jj*1 
per tų visų laikų Into ir U-l 
bėra publicistas, kuris įli 
įvairius gyvenimo reWJ 
nius,. sugelia juos įvertimfl 
ir kitiems autoritetingai p*3 
aiškinti ir įvairių siekteM 
idūjų įkvėpti. Čia ir P«i*j 
reiškia to* darbo sunkumoj 
Tiesa, ne vienas prisimiĮJ 
kad '“Draugas” turi vadi-j 
namąjį redakcijos “Šįabf*f] 
Bet juk kiekvienas štabai| 
galHinkamai veikti tik taoi 
atveju, kada jam tinkamais 
vadovaujama. Kiekviena*’ 
štabas turi savo vadų, kurio ; 
valių ir direktyvas tai Šte ■ 
Imis vykdo. Taigi, čia včliŽ-' 
kyla* ypatinga* š-o vaid*/ 
niuo. . *

Kiek Aukščiausias tolį 
; Šitam mūsų tautos vyrui t** 
lentų. jie visi Išplėtoti ir 
sėkmingai panaudoti, kad 
nuolat krikščionybės ir Itot 
tautos idėjoms tarnautų. 
Jubilijatas “nekaltas,” kad 
jis yra taip gausiui Dievo 
apdovanotas. Bet jam tęnka 
garbe, kad jis taip energte 
gai naudoja tas dovanai j 
aukščiau niinėtienifc tiks
lams dirba dipnų ir įnikti* 
Tad nenuostabu, kad, dar 
nesenas būdamas, jis *uri- 
lauke sunkaus ir nuolatini® 
savo darbo gražių vairią, 
kuriais tnūrni visuomenė 
džiaugiasi. Jis yra visų 
limas: Jis yrą brangu* 
tik Amerikos lietuviams, 
liet visai mūsų, tautui.

Minint Šito garbingo mū* 
sų tauto vyro drioją <h» 
šimtmečių darbus, kurie tal
kia garbės ir naudos Dieni|| 
ir T^-ynei-r-Lietuvai, noifcj 
čim draugo m daugybe 
gantorijų |wlinkMi 
naidui Simučiui Dievo ptj 
lakuos it toto imt cncrfil 
jus tomemnUns jo veikimf

Gariu ngns JubiHjflM
Dirbk, rašyk ir toliau varioj1’araM posmų “Dėl

įto“ ir ihpl apyto4 “Bie-. t . s i
H - yto išeivių Lietuvai!

A, yra ir drnnwturga»- Ji<f \



KOLONIJOSE

LABAI SVARBI

R A N B Š I M A S.
' < •

.. ■■<

priadrieh UI sekafehrto. * ■

MKmr m 
i o. s. IINMIS

i |LDS. KuopųSusirinkimai
totostotoUtose s»

LD0.11 kp. totorito ėtofetoL 
mas |iqfki gruodi 20, 5^0 vs- 
kart, Karaltols Angrių parapljrt 
storinėj, kampe* Itotog fe Ife. 
4th gatvių. . ' ••■

Taigi malontoite viri anririekti 
te alstaoklti dtokto kario esate 
skolingi. Nepamfeiktte fe nsajų 
narių atsivesti priraXyti*pHe tetoų 
brangios organbĮaeijoa.

KviriHs Valdyto

MAO0A, N. X "
NB. to kp. mtasrink snririnH- 

|maa įvyks gruodi A tuoj po pas
kutinių toMų« pobažnylltoj are* 

| taMi- Krieįama torto tokį nes 
yra krito svarito stoanyto 
Taipgi atrivtolte fe save drengto 

Įpriraiyti pris Ito organtarijoa.
irorceater, Mm K D# & 

108 kuopa su kebonu kum 
K. Vošiu priešakyje suma
nė labai svarini dalyką? Po 

buvusių prakaitei (lapkr. 15 
d.) nenuleido rankų, bet 
griebėsi darbo rūpintis be
darbiais.

Yra sudalytas bedarbfaisi ’ — AiiiHiiiuiiiiA

•VtaB. apskrities kuopos *»"« «4įp 4 SUVAĮ3AVHIAS
rieėifimos nrraiisti kuo dmiyra kleb. kun, K^Va- W W >« kapų kėlęs, lyg S“ k-T- ««“• *3 ■“

‘ . i - 'tp Bnblte J J M. VeraitLs.Inbiau prisiminti tėvynę, tnidmgų sumanymų musnlr nuuos, su-au—Z L—__ . . .
femntėles darbininkiškos•! 
rganizacijos gerovei. 
Atsmmikinu\ Sesers ir 

poliai, kad tik vieny beje y- 
a galybė. ’------------ - —,
iri. į burį, tieskime viens 
itani pagalbos rankų ir 
audromis jėgomis kovoki
te’ prieš kapitalizmo ir ko- 
ton lamo letenas.
Visi įsidėmėkite laika ir 

©tinai dalyvaukite. 
Apskrities Valdyba

L. D. S, t'onneeticut aps- 
lite metinis stivažiavi- 
to jvyfa š. m. gruodžio 27 
, Bv, Jurgio parapijos sn

443 Bark Avė., Bridgc 
jrt, Conn. ‘

| LD8. 75 kp. minoriniai audrią- 
j kinai Įvyksta kiekvieną 
Įedcmadlany, po 15 d,, iv, f’etro fr

Vridrity* ritoą ifMfe tote** Vflbtoto rtt fateto vadovanj* rirtari, miriat ' kaitrio Į^o vilo l>«žnytin?j« mtitaljK

ATH0L,MAM.
LDS. 4 kp. mitoefefe audrinki.

« ■ lipai įvyks gruodžio 20, tuoj po
Imiiparų, iv/ Pranritięaus parėpi. 

Motorų S-gos (kmnootirut jtoaaliį Kviritori viri nariai ai 
^ĮsHankytl fe užrimoklti mtaMtos 

Į mokestis. Taipgi afeivericite save 
draugu* ir drauges prirašyti prie 
iito kiloto org<niiaeijoa

Kviežia Valdybe

• LAWBBMCB, MAM.
. LDS, 70 kp. suairinkknaa įvyks

vyks sekmadienį. gruodžio 30, I, 
m., tuoj po sumos, to* Karimltra 
parapijos salėjo. KviriKamf viri 
parisi ateiti. Taipgi ątrivtoHte 
savo draugus prirašyti prie Alos 
kilnios organlsarijos.

VaMyta

dbtbott, mkw.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyto 

fu’kmadlonl, gruodi, 20, tuoj po 
pamaldų, Iv, Jurgio parapijos sa
kykloje. Viri kuopos nariai y®a 
kvietiami atrilankyti j ii saririą 
kbaę. i

VaMyte

Vjlauto rolėj. .
Bilgėnto — A. Navickas. 
Kuncmto kryžiokas A.

J. Glavickas, K. Jog/ąbiri; ginti
1 ‘ Albanas, kryžiokas —V,

Remdeika. Vaidino gerai. ’ 
t *Vąidite“Ki^ki^.- ’.R 
ąfo*geneW tg»to nusštebe- 

fi; žmogus toiw» tovp var* 
gų prikamuotas, ii* jis see* 
noj, ira jig neatrisako nuo vi- 
guomeninio darbo, ir jis m- 
V<i role gražiai atvaidino.

Paf« veikalas geras,* gro
žiai pastatytas, už ką garbe 
DirektoriniV* Bariui, 
neg kiek rūpesčio visame j- 
dėta, o be to, pate ir vaidin
ti turėjo. Veikalu svečiai 
visi patenkinti, tik salė bu
vo per ankšta : pritrūko 
dynių, todėl dauguma ture
lio stovėti, ir sušilę, gusikin^- 
Še privargo. , ■ 
. Šarvuoti 1

. Visoj salėj aidėjo,.. No
riu tnimpai paminėti apie' 
žinos 'šarvus. Štai Mon- 

, trealy turime Žmogų, kurs 
. ne tik šiuos papuo 
' Mm mw rinkai 

tik kaltu ir bet
pas jį yra nukaltų iž pa
prastos vario kkardos įvai
rių paveikslų, ir viena sto- 
vylą.

Bet kartais ir dideli daik
tai musų neįverUnaiui. Kaip 
daugelis pasauly brtmgin 
žmonių vargsta, taip it šis 
dailininkas skursta, veržiasi 
ugningai 'pirmyn, kų pero 
do jo darbai, bet ekononli- 
nia gyvenimas viską stbl- 
hfc Šis dailininkas Ubai sa 
vbf iškas žmogus, ir jo ener
gija stipri. x Jis pilnai tiki 
prasiskinti savo idealams ke
lius. Jis taip paskendęs sa
vo 'darbe, kad ir naktimis 
dažnai girdisi plaktuko ką- 
limas rūsy, bet jo darbui, ir 
siekiui mažai tos užjaučia. 
Dienomis dirba fabrike ir 
mitina šeimų ' • 
į šiaip Montftoly viskas 
paprasta. Darbų nėra, 'Dar 
bininkai vargsta, kenčia, 
laukia geresnių laikų. Vil
ti/už viską brangesnė.

Ruduo nudraskė, vteų gro 
f žį< Šalnos pakando' gražių- 
įito^Hijto parkuose,, nugeb 
tusių be vertės lapų mtes, 
uMflojo takus... Sniegas dri 
kari’trumpai paviešėjo.

Kitų kartą Augiau.

eiiis, P. Vaškek‘viČiug, J.|garbę.

Pigaga. < Prįėš vaidinimą, prakal-
; šis., komitete mirąšinėsĮfcį scenos direktorius V. Ba- 

 

Todel stokime. Woreesterio lietuvius, netu- jčys, trumpai nupasakoja vei 
rinfius darbo ir negalinčius Įkalb reikšmę,

užsimokėti namų taksus. Su-Į l’Jė Bobinaitč aprūpino 
rašinėjimas tęsis apie trisl svečius programomis. Už 
savaites. Bus surašinėja-Į valandėlės skambutis. Su
ma Aušros Vartų parapijos hf.j tyla. Pakyla, lyg am- 
bažnytineje svetainėje sek-kjų skraistė, uždanga, irati* 
niadieniąis po Mišių. J£am j dengia Vilniaus pilies pra- 
reikalingą pašalpa ir šiaip hifį; -
vargai spaudžią, ateikit, oĮ Jogaila —- K. Juškevičius 

 

komitetas jums patarnaus. J gedi soste, jo veidas baisuj 
Komitetas pageidauja, Į akys veidmaningus žvilgs-

kad ir L. D. S. 7 kuopą su- Įnius mėto, geistai nekaržygiš 
dalytų panašų komitetų.Iki, sužiebęs, be valios; se- 
Bendromįs jėgomis dirbant tevs jr jos vyro kurstomas 
būtų pasekmingesnig darbas. Į susidėti su kryžuočiais ne- 
Kleb. kun. K. Vasys žada [atsispiria, be griežtumo, 

 

ui t vykti pas gubernatoriųjtaip ir jauti tikrą Jogailos 
Ely, su kuriuo jis turi gerą Į asmenį, \jo būdą, jo klas- 

 

važintį. Itas.

Kas bus veikiama toliausi Keistuti# - 

 

įbiią pranešinėjama ^‘Darbi^Kto kita išvydus Keistutį 
Įninku” skaitytojams-

“ J.4 M. V.|Hinėt „ _______

Į d rąsa. O kas nuostabiausia,

llftlITDCll IIL HAIICIIOCvaidino dar visai jau- 
mUNIntiLIU DMWX ftufia vaikinas, ir gal būt 

——— . | pirmu kartu scenoje, bet
Kaip okeano vandenyse J įju pasakyti net kitų Žo- 

supasi mažos bangelės, bethjžiais KPuikūą artiste!” 
kartais pabunda jura, iš nialjš šito žmogaus galima lau
žų bangelių, susilieja tūtojkti.scenai, gražios jėgbe. 
tauriai, į putotas milŽiniŠ- Konrodas — V» Bačvs. 
kas lumgas..-, (Vaidino gerai, bet jis nėš

čia prašliaužė d i d e l ė (atrodė toks beširdis savo

L D. S. KUOPOMS.
K D. S. ir “ Darbiniukui” 

tekkelbu^ naujų narių*ir 
Įtoitytojii Talką yra rengia- 
bas ir Prakalbų Maršrutas, 
f Cento sekretorius, “Dar- 
Mbinko*’ redakcijos naiys, 
L B. l»aučka jau yra ga- 
tos '|iakvietiinų vykti į P/ri- 
]aMįihitb Pa. gruodžio 13’^ 
Ifeną ir į Balthnore^ Md — Į 
poodžio 20 d. Vra ntsVĮ 
Įfa&ta į kai kurias kuopus 
toinėtose apylinkėse, pra- 
tent irgi surengti prakalbas.

Šią proga ir kreipiamės į 
visas t. D. S. kuopas, esan- 
fcas Peinisylvauijos valsti
joje ir artimesnėse vietose 
npie Baltimore. praardami 
įasidomėti skelbiamą Talka 
ir gerai išnaudoti laiką. 
įKuo šių metų gruodžio 8 d. 
kra laisvų dienų ir patarti- - w , . . . • . . . ,
bri surengti viešas prakal- J^angsmo banga, kūną su* Į žmonai, koks turėjo tolti, 30’ 
M X*pač" gruodžio ir 1932 k?l? šv. Tomės draugijai -Įmina, ir kalba peršvetei be- 
■ ’ 1 Lapkričio m. 15 d. Šv.Įširdžio rolei. Kaipo rite-

Kazimiero parapijos salėje J rius, jis buvo ganą narsus, 
pasirodė scenoj veikalas 5-ĮKetvirtam ir penktam akte 
Irių veiksmų tragedija “Kei-Įjis viską atitaisė.

rtutis?’ Minėta draugija| Aldona, Konrado žmoną 
pasirinko savo vakarai gar j— ’O. Bandžiūtė. Tur būt 

 

bes asmenį; vietinį kleboną Įta pati Aldona iš kapų kė- 
Kun. J. Bobiną. VakaniiĮlės, verta Aldonos vardo. Ji 

 

vadovavo V. Bačys., _ Į puošė visą sceną. Savo Ža-

Pilnutėle salė prisikimšusi | retina kabe iššaukė ne ne

 

žinomų. visų ūpas pakilęs,|no ašaras. —______ 

nekantriai laukė pasirodant Bufriinąs, karo vadas— 
žilo senelio-didvyrio — Kei | J. Pelekauskas. AŠ kiek ma
uručio. Kiekvieno lie|uvio|čiau jį Scenoj komiškose ro- 
kTftujas. lyg smarkiau gyą j lėse, jis vaidindavo kaiptik- 
losetoingaro, lyg laukė naifeIriausia artistas, bet šioj ro

 

jęs dvasinė šveirtė, ries rt-Įlėj trūko jam kariįjrgiškumo> 
snoinet Montrealio lietuvių jam vaidinant nenorite per 
Męnbj buvo vaidinamą tik sjstatai juokdarį dMto toae 
koįriedijoš. ’ \ įlietose1 kur tik jis pasirodė,

Tėvynės meilė čia atvedei publika susijuokdavo. ’< 
visų pažiūrų Žmones Visų p Marė, Jogaite ijwrtWE.
filavinnno^ši^tihis. T*ą- lūpose girdisi ^^istutis,|BaridiSutė, Vaidyte, Marta 

ĮKcistutis.” Kaipv serijis, |vyras -^- F. Tsufktią valdi-

netų kuisio mėnesiuose, 
įrašome tuojau ątlisiėpti.

Kvieriame taipgi Nmijo- 
poą Anglijos kuopas stro
piai pasii’eugti skelbiamai 
falkai ir parūpinti atitin- 
krimus parengimus mūsų oi> 
gunižacijos gerovei.

J paskelbtų praeitame 
^p«rlmiinhr*iirauiei^ atsi- 
hukima Talkos reikalu pir- 
teto atsiliepė Ant. Dzėkepi-

L. D.<S. 11 kuopos, 
providence, R. L, veiklus 
^an’s. A. Dzekeviriaus sku- 

atsiliepimas teskatina
/ kuopų darbuotiems st J 
Talkos darba. .

L. D. Z?. Centras.
t

į Oem katalikiška knyga ir 
kikraštis yrą tai geriausias

sudokitė tuo.

J. .Tasutte.

no gerai, tikTairikih išda
vikiškoj rolėj buvo pergra 

Į Žila* Jam reikėjo danginu 
Įgrimb,

Birutė, Keistučio Imona 
<J Bobinaitė, Taki; graliai. 

Įtik gaila, kad Keistučio M* 
niuoae ji nepaairodė tautiš- 
kuoee rtlbųme.

| Vytautas, Keistučio tfb

SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DIRBTUVE
Atiteku 

VISOKIUS SPAUDOS 
DARRU^

. H^MAliAMinTiki.UHH 
iki Di4ŽiO»i^L*wttetiį

• * Mortą
Mmm> kal»o« smUoMamoa. •

IMIlVrt- tofwWto”V3^ ’ 
KALENDOMIUS 
LkūvUąirat AMM*0to« 
«Uk«* ir iMiMtotraitira.

4 
lt*

SjradriM fOdMNk
8. JLZAPeNAS ‘

in L*wrme TtLMrii Lawreto. Mąeą

Lpakritieg ąiivąžiąvimas j 
vykiTlapkFrįtd. Hartfoiri, 

Conn.' Rytų išklausytu <v. 
Mišių, kūriau atlaikė kim. 
E<E Gradcrkis; _

Posėdis Jimidrjo - vai.
po, pietų. Atstoves sveikino| (j , tuoj po dvyliktai,
kuiu Jj Ambotąs, Dalyvavo I ffyjejtone gsuriai sueiti, to* turi- 
viąa yąldyba* išskynią vwe*| me keletu svarbių sumanymų. At- 
pirmininkę. 17 atstovių at4»iveskite fe savo draugna(ea) prf. 
siov’avo 4 kuųpas: 17 kp^Į^li- Valdybe

Hartford, 38 kp. New Bri- ia™
tain 57 kp. K<nth Mfinehes-1 7 k> va)
ter, 33 kp. New Haven. At-lr. 4 . a . rTia -- .K • . * «. | Lietuvių SaUj jvyks LDS. 51 kp.
BiMnke ir dvi viesniiM Įm&ieainfe susirinkimas. Gerbfem

Mandatų komisijų sudari* Į nariai ptoomi subrinkti. Valdybe 
V. AndiOtimė ‘ir Ona Sin- 
lautienė. Ženklelius atsto
vėm^ prisegė Žilionieiir.

M01ITIU0, KAM.
LDS. 2 kp. raMrinHmM Įvyto

k<iw hivOjPnimlM. - 1,™.^ ...H.
Valdybos ųarių raportai | * Valdyto

priimtu ^Iždininkė pranešė,!’ —■■■■"—”-
kad ižde liko $239.40. ILIBABITM, M. J.

B. Monriūnienės praneši-. LDŠ. kp. soririrAImiaĮvyto 
q I gruodžio mfneaio 2 d., 7 vai.

ėjusĮ sekiną priimtas slLpn-Jkvtežiaml cMii atriti fe 
gyrimu. ‘ atrimtl savo draugui(rt) prira-

17-tos kuopos pasiūlymas 1 ŠyA Tildyto

surengti išvažiavimą ir iš- 

 

laimėjmių kartu, priimtas., .

ISvažiavimui vieta mmkir- •P’

tn. ^011j i ko- ^k^ĮndoinB^uinŲ Mij^oiB
misiją įslinkta O. Mumis-|Pt Ateikit. yH Vatoj*, 
kienė, ixi Ambraičiūtė, A.
Vaiciekauskaitė ir drg, Kw-| 
šiene. v -

Sekantiems metams į vai 
dybą išrinkta: R. Moririū- 
nienė. — pirm., p. Tamošai
tiene — vice-pirm., U. Jo- 
]0ibaitė rast., V. Ambotienė __ _______ _______
—ižd., O. Sintąutienė—■jan-j mMHmi fryto

0. BBO0KLĮN, M. T.
Gruodžio 20, tuoj po sumoė j- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai, Taigi kvMabie visus toriai 
atsilankyti 1 < nrirfarkito fe to- 
rimoklti mlniritos. Atriveekfes fe 
savo draugus privalyti.

VaMyĮNi

<■ OIIrara-Ip   mir. n u i>
ĮBIDSMttlTBI

.. Mm

totou nuo

LDS. 13 kp. auririnkimaa jvyki 
penktadienį, gruodžio 4, 7:30 v 
vakare, mokyklos kambary. Stri
kite gausiai. Nepaniirikitė nirimo- 
kili duokles. Valdyba

PJIO VDMDKJl, B. L
LDB. 11 kp.mtaarinii audrinki* 

mes Įvyks sekmadieni, gruodi. 20 
tuoj po sumos, bažnytinėj arteri
nį. Svarbu, kad viri riaaas puri, 
rinkimą dalyvautą ir nfetookątą 
duokles. Parodykfaė grąžą pavya- 
dj kitiems.

jekąiadfenį, giuedš. 30 d, 1», 
Svarbu, kad j i) suritokfcto stritę 
viri nariai fe bent pe viepę toąj| 
’iąrj atrivestg prirašyti prie grtoį 
brangios orgUriferirijSs. ’• r .

LDS.106 kuopoj sūri rinkimas |- 
vyto gruodi. 1,. AuŽros Variu P*- 
upijos aritj, tufljąvs pa rimto 
Viri nariai, prairtai .pribttį . n* 
turime svarbių reikalą

IrMUVrtAyto

kimu įvyto gruod. <5, tnoj po stt-
HABTFOBD, OOO.

, —... . ... - .. - . ' 
nameėiu oi’gąnizatore, gruod. 0, tuoj po sumos, balny 

Po posėdžio vietinės kuo- hinej svetaitoj, 41 Capitol Aytoto 
poe pirm, Alijošienė už- Į Malonėkite vfe nariai atsfel, »* y- 
kvietė * atstoves i svetainę, rn »v«ri)ių reikalų dėl kuopos nau 

kur buvo parrngta vakario T,ipgtrad»nttit.uM»>krak. 
nė, kurioje be atstovų daly* n^llkf mtamftto duok 
vavo ir gražus būrelis sve-| xm.dkp. raM
ėitp C’ią pasakytą kalbų, iš-j 

reikStą džiaugsmo. p-nia| nusertisaTasm.
Oha Sintantienė ir varg.l “*• T i
Ti j i* j hyks gruodžio 6, 6 vai. vakareBurdulu, padanmvo

dainelių; .. MeneeSt. Vfel toriai bitinai ato
Viskas praėjo * gražioieĮ^

nuotaikoje. 17-toą ktiopoa tų svarbių klenriasų. Bs te, pate 
valdyba ir narės dėkingos |Vtogs toitaokėtf įstoto,/ 
visiems atnilankiusiemis ir į TOiyto
ypač asmenims, aukoju- x Tiurtrr Mito 
4em vakarienei »iWįn. m MfrtaktaiM hyb 
gus daiktus. j. krtrirtadfeni, gruodžio 10 dieną,

——Įvakare. Ateikite viri. Gera Ptori 
darbininkams priairtoytl prfe/vfe 
nlnjUM darbininkų organitaėito

griežiami via nariai dalyvauti fe 
nžriinokiti mineriiieė-niokesUs fe 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Tapyto

1NRK Tw|MwMNi nUOUiąitt KM- 
TŽM* IĄbw &MMi* MNT*iMi

Mas.WŽ giriamas,4‘Darbo vartė,**
' . t -u* . , *

I 
t JONAS 6IEBUAUCKAS

tol i. tJUDA MMlT^ ■toĮ^m we w atotoWw toms^^^mtort.p

BALTHIOlp, Mt>
■I MyTirti.iIin.iraw*> ■■ ■ '. ;- »ra mi ■« —|> r i mini inOi

LDS. 40 Inropoa soririnktort p 
vyto gruodi. 6 <L, tuoj po sumos, 
<v; Mykolo parapijos mtetaty 
Matonikft viri nariai atsisakyti 
ir rttaerinM rtokerifa užatooM.

DATON, (»K>

sekmadienį gruodžio 30. bažny- 
thrij svetainėj tuoj pb ramt

M. Į MtOAMtMlA, tA.
rm. l(*k|k Kiuriais rttoriaH

man {vyks sekmadienį gruod. A
BLss AarajJBraJtoMMiitob* 

lttujtoiM ĮRMiMlp •’m*
per. ėvetablį 1123 Itotoi M
Krietouto torto fe toto toto Jr

VARGONININKAS
AtMtonti. i. m»j»ij««Įth *• 

to .Mtt, (n»Įt MjMto tMjM* 
vMm. AUHMktt.

w to. CallM* m, ^JJįi***

.. ■ »av.yrwtfM> m .
Oflbodto C ottaMttori. tari



i

Mi m II i^Hpmniii^.yymmi*... imu. ...........................—... .

[VIETINES ŽINIOS

• ,>. ■■ ’SIKMttBYES *

I IIE1A FAIEIt

l^i^noi^ViOiam O*Oun* 
Heli lapkričio 27 d. minėjo 
20 metu sukaktuves? kaip 
jis j^skutM kardinolu, Su
kaktuvių minėjimas praėjo 
labai tyliai# nes kardinolas 
JMorėjo * jokiu vkšiy iškil
mių; * '

Tų dienų jį apanka arti? 
ųmiieji draugai ir pasvei
kino. - - -

Kardiifota O’Conpll šiuo 
metu yra Amerikos katalikų 
galva.

aružsmrį

DRAUGIJŲ VALDYBĖ 
ADRESAI

flAHMMF ttlttout'ifcrimin. už tai jos 
ir yna vartoa did 
dėko*

Tad dar ririema ko
kiu uarų Mfa fritoįėjii- 
siems prie pasekmingos pa
gerbimo ya^ariBnė*liefU- 
voh Vyčhj 17*tm Algirdo 
kuopos tariu tikrų Ijetuviš 
ka ačiū. L

J. P,\Veviem,.
L. V# kuopos pirm,

J uokelįai

KONCERTAS

IRIUS IB

JUOZAS 1.6MUUS

'W*ktą. *m*tnlnk*NM pankte. pins* ||| M*1"11"""11111 wnni.m>iwiimiwwMWwiwiiihi...... iiimiiimiiiimliiiiteH.—tetemini^inn........tini linini Į Į

VERTI PARĖMIMO

Zt- 1------ H- |MHMk•M.

‘■Į*

MrStttfUGC
BABAMžMk

Lietuvi Dahiiit#

<^1 tJh*■My IT t

Wa. Knyga $Mtel pnrriųt* k

smulkios žinutik

Antradienio vakare, gino

nu Itgritefe ddramentm.
M7 * 8t (kampM 

' • Bette®, Stoto.
- Tekiom*: &m Boitto 17»

Itoau; Vaitot MH

M t i 

<*tojniAWNtoBi’
«M liaitasj, filtokto

—Matau, kad tamsta Ilgo 
Minėje buvai o^niotas. Kų 

..... ..... ...i—...,- .- ...

darbo jūdaikyn* •■ / 1 . • •
Kala* to*, b TOe. • • BaMitotoa Vtoar

• TfcmU tari INKAJIO vMttol*.

t y^yBtoWM47,, 
BBAMCHIMMKAtF MttnUttl

Kaip Palaikyti J *j 
S*.vb Darbą!

Palaikykit **V* atiprte ir svto*
Bukit punktualu*. '
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami ąiąstykft* *Pte dari)*

PAIN-EXPELLER» ™ INHIU RHFTMHI
UKĘIUinVVĖ

190 WBT aaOADVAT n|

ao. sutroir, asus, J
MoJ. kr.«tn.»J. elta*. lt.»U .1- Į|f -

lrrl*Tl»o *11*. I
j* Ylalą^lr vtepkte varto* SI*- 0 
UM* p<tytera nuo 5e. IH 20c, ui Į1Į 
toj. SUkte Vltolo didumo. Atel- U Į 
kitę persitikrinti. JĮ

M. s Į 
IfmiadžemDj

it; Lietuve# Vyčių K-to# Ai-
SekoMoijtMf

Lapkri^o 39 C pmridBjo 
nkokkci jo* kurio# tęris iki 
MWrižio 8 d. Rekriritcijas 
veda misijonierius kuu. An
tanas Meški* 8. J Pamo
kslai Mina 7:30 vai. fytųis 
ir \akarais. Rtkolekcijos 
ridriamos virirma Cambrid- 
ge’iaus ir apylinkės lietu- 
viamm Kadangi ĮianioMi* 
nmka« sako įdomius pama
riu* tai tikimasi, kad klau- 
sytojų visų laikų Mis daug#

Novetifu
^v, Novena prasidėjo lap* 

kriieo ik) d.irt^isikigrim- 
diio 8 d, Nevengi vadovau
ja pats misijoniyrins.

' ^Atlaidai.
£į penktadienį, gruodžio 

4 d., 8:30 vai. rytų ptuiside- 
da 40 valandų atlaidai, ku
rie baigsis iškilmingais miš^ 
parais gruodžio 8 d.

Parapijos 'švente.
Gruodžio 8 d. yra iškil

minga parapijos šventė. Tų 
dienų įpišios bus laikomos 5,
7 ir 9 vai. rytų, ji ypatin
gai brangi parapijiečiams, 
neg §v. Panelės Nekaltų 
I^rasidėjįmo vardu pavadin
ta milsų bažnyčia. t

Modernieji šokiai yra ne ka* ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolitavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

l»aiapųo« dforai (toro, ®*IMU viefi* mto. vi- 
aimesnysis ir mažasis), p.pk‘*u*> kurie kokiu nors lai* 

M. Kmbausko vadovaujami, PU prisidėjo prie Sportmm- 
mųęiari kitij metų veikliai Įkamg migmmos vakarienė* 
darbo i>wgnmmi. 19.32 m. kuri įvyko lapkričio 22 d. 
sausio men. antrų sekmadie-ĮAčiū geri,, v kleb. kun. Pr, 
b j jaunesnysis choras turės A* VirniauBkiui, kim. K, lh- 
grnžų koncertų, o paskutinįĮhoijavičiui ir kun. K. Jan- 
sekinadienį — mažasis cho- kui už dalyvavimų vakarie- 

nėję ir už pasakytas stipri- 
Vasario 8 d. įvyks didelis Įnančriis kalbai Ačiū J. B, 

■horo triukšmas. Bus’ mi-llaučkai už programo vedi- 
nimos 28 imtų sukaktuvės, hw>; dėkoju programos daly- 
kaip choras įsistbigė, ŠiamĮ viams: p, St. Patimi Įr p-ki 

~ svaįhiam įvykiui paminėtlĮK ’ ’
yjaitingai rengiamasi. Įmalonų dainavimų ir p-lei 

; Be to, teko nugirsti, kadĮmokyt. O. Kavolmtei ūž a; 
Sausio inčm vidury didysis|konųx pianu; ariu visiems 
choras rengia įdomius šo-Įkalbėtojam*, kurių kalbos 

Gal greit’ turėsimeĮsudai’e programų įdomia ir 
Įgyvesne. Ačiū visiems sve- 
Įčįams ir mūsų prieteliams, 
Į jauniesiems vyčiams ir mū- 
|sų brangiems veteianams

• ***V V *>4»4** T 'jfT* W*W‘ |‘

;<lžio W.; įvyksta šv. Petro R dalyvavimu vakarienėje, 
bažnyėioj šv. Teresės pa- gerbimniems mūsij 
maldos. | biznieriams fotografui J. >1.

_ ■ ptukui/graboriui p. S. Bą-
Ketviiladioni. 4 vai. n. pjl’asevičiiii, p. p. P, A. Za- 

įletskams, laikrodininkui J. 
ĮM. Diliui ir visiems-kitiems, 

rnčiu laiku įvvks Marijos Į burių vardų dėl vietos ^to- 

Vaikelių draugijos mėnesi
nės pamaldos.

cJ

knis.
tikrų Žinių.

Gubernatoriaus Ely sekre
torius skaudos atstovams pa 

. reiškė, kad gubernatorius 
Bly pirmoje eilėje rems Al* 
i-i^d 'E; $ųiitli laimėti demo- 

.umuinayimų i prezi
dentus. .

** - i -----------
21,000 BOLBklŲ BIPAKBUMS

Praejūsių savaitę Bostono 
teatrų sąjungos vadovybė į- 
tųįkv, mayomii Curley čekį 
24,092 doleriu sūnumi, kaip 
doMmuy Bostono: bedarbiams 

. šėfjfti 'fondui. Ši suma su
daro Įiehią vieno vakaro, ku
ris buvo paskirtas bedarbiu

t Kctvii-tadionį, 4 vai. p. p. jį 
bus klausoma vaikų-mergai- 
Čių mėnesine išpažintis. Tuo

. J

*. liapkr. 28 d., 3 vai. p. p.. 
Juozapas Ą. Belėk (Boleke- 
Vičhis) ėmė slinkų su Zofija 
SabanMte Šv. Petro lietuvių 
Ijarap. bažnyčioj.

ĘA^D? SUTAUSOS DIDŽIAS
Bostono g\'ventojai, per 

visus metus dėję pinigus į 
bankus Kalėdoms, sutaupė 
per 10 milijonų dolerių. 
Bankai jau išsiuntinėjo tau
piusiems Čekius.

SUIMTA SOtFntSGSTOMIBTlB 
• • .•>' .* i

I Paėjusį šeštadienį suare
štuotas Jlarold F<m?aldot 29 
n^tų, gj’v. > feliM $t., kai* 
tįnamsB apiplėšime, Jj IW 

.. * _ žino viena panelė, dirbanti 
Meškausknitei ui taip Bincoln koįįSnijoje, .kurių 

nesenai apijnlėšė fa pikta
dariai. \

nuljfo xmvm
Vietos vyčiai praėjusį še

štadienį parapijos svetainė
je surengė priešadveiitnihis 
kokius. Buvo suririnkę gra
žaus jauninto. Šokiai»pra
ėjo gražioje nuotaikoje. &.

maro pbtko i* rovuo 
DBJOfl VALDYBA

PirmininkM I0MM L. mrtototo, 
M Tto**« Iter* go, Mo*to* Mm

VtoPimiulaka*—4uom* Jitovtete*
M S«wytr Ar* Dortoeter, Mm*. 

Jhto. BtofntokM — A. Nevter* 
f 'Ttemto Bark, Sa Jtoto* Mum.

M* Batoitek** — JtoM Gimda* 
. M Tampa st, Msttapaa, Mm* 
itediMtek** •** VJntMM KMltiimr

to e Kmt, Stota Stotom toto* 
Tvitrkdarli <** Itora* O«toUto^ .

14 Vitttou tu Stoth Bctotof Mm* 
OtotoUto totorintoMM toto to* piHto

tototoltoj kltovftoo MtoMio 2 t»L 
p* ttotM. ėurtoUto *mų, ton m

> Stotota SU MoMto, Mm*.
LOTUVOS DUKT1MŲ DJUOK 

*0 GLOBA M$mroK m
PimiainM *- TtoM AtoMtoklto*

to o stftot, s* Buto* M***
' ;*■_ TĮt- a BMtto 2W5-M.

Vk*-PlrmInfnM Kltoi MlknlrtHM,
4to M GUt BU S* Btotoo, MaM.

Prto. — Klykta AuKMlkulaititą 
. to G SU SA' Btoton. Mato.

T*L ,So, Btoto* 471&-W.
11* R*it — Mvjoto Mmttoluti

to G SU So. Btotm, M«m. 
HkUnlnU — 0» StinloHtttf

U6 VTMt «th SU B* Bojtmi. IUm. 
TrarJuhr* -* Opa MUilrdleto 

~ 1612 ČoJuMtto So, Bo»ton, Mato 
Kaso* Stotoj* — K- Janotoototo

1428 Colinaljla IW., S®. Botom, Ma«a 
DnmgiJ* >*▼<> MUtfriakimna laiko kaa 

aatrt ntamlak* klakrtono m^naito, 
T:to vaL vakar* pobalnytltoj m* 
tatoij. *

VlMto dranrljoa reikalai* kratykite* 
I** srototoolv ntetlafaM. f

IV. KAZIM1BK0 JUK,# 
VAL»WBADB«UI

Pirmininku — J. UrublMk**
24 LTeMMlt SU ReuilvHif, Mm 

Vtee-Pirmhilnka* «- J, MarUiM
Jto Bow«» 8L, So. to*te* tol 

PrvL RailtylikM — V.
iii tow«M ir„ to. m 

rm, toMinteku ** M. itoto
ito B. NOUh MU to. to*tee» 

lž41iulnk«* *— V. toluti* 
MH M*rc«r »t. B* toate*

4 Tti. to toiten • 
Martelka — X totkl*

7 WlnfleM Bt„ B* !Wob, Mm. 
Drautlj* Mito im*irinWm»* to* 

Mtolditel kHrrlmm mte**l* 1 
jo* Mlfj, 402 M B*r*ntk fftų 
toto* MM..

BV. J0M0W.BL.rAA
DBJOS VALDYBA__

Pirmininką* —M. tinto
M ML Id* JH, DoreMto* 

Itopbom Cotembte ii 
VioPirmiaink** ** J, Petrai 

24 Tbota** Pirk, to toto* 
Prot RUtinlnk** — L GltoeOi J

6 Ttoma* Bark, to toto*
Fin. IlaltinlnkM — M. Mito 
/ 256 K. Ntoth 8t, to tote* 
iidlnlnka* — A. NamlMtn** 

8S6 lt Broariamy, to Boto* MV 
Maršalka — X toki*

7 Wlnfte!d 8L, to Boto* .Mte* 
Dratjrij» teito anėlrlnkimu* to

tokdltai kiekvieno mto«i* ti 
po pietų, parapijų* imHij, 4t8 * l 
BL. So, Boto* Mm*.

kos negaliu visų suminėtit.
Prft,i Didžiausia padėka pri

klauso ^vakarienės gaspado* 
Įriui p. V. Tamoliūnui, mu- 

• m i i ku bmngioms šeitnininkėms
[ 10 d:’ ?9^2 nu. Bakienei ir Lm-
nyhneje svetameje iy[Mlei ir jų gelbėtojoms 
Jm, Merpa». . o/Batoliutei ir vy-
choro JjoncertaB. Visas eho- L.... „ a
ras jau išanksto pradeda 
darbuotis. Bus visokių gra
žių dainelių, kurių dar nie
kas nėrp girdėjęs. Visi 
renkitės į šį didelį koncertą, 
nesigailėsite {išgirdę nauju 
dainelių. N. £1

tems O. Neviericnei, G< Zo- 
l Vytei, B. ’ Kavoliutei ir J. 
įMatuliaiiskaitei, 
tvarkj'tojams St. Gtigana- 
viČiui/’B. Averkai ir P. Raz 
vadauskui.

Jeigu mOšų brangios šei- 
’__Įmiiiuikes Įiebūtų pagaminu-

vroftoioiinko, biznieriai, pramonių-1 sios taip skanių valgių, tai 
byhus he 

visi sartoki^ “Darbininke” valgių, o vakariene 1m? val- 
galimaf sulyginti su au- 

| įtojpobiliu be ratų, todėl va* 
I karionėje * svarbiausias ir 
I sunkiausias darbas krinta 
i|_______________ -------- —i-

NAŠLAIČIAI
Tokiu vardu bus rodomi 

judamieji .paveikslai šį sek
madienį, gruodžio 6 d., 7 :3P 
vai. vakare. Tuoj po sekma
dieninės mdęyklog pamokų 
tie patys paveikslai bus ro
domi vaikam*

Paveikslai labai įdomus. 
Bus parodyta ir kaip Jack 
Sliaikey peria kailį save m 
ponentui. viri W* 
džiai parijuįkti, nes ir €har 
lie Cliaplin^ krės visokius’ 

vyčiams
PaveikritM rodys R ' Jan- 

kunavičius Jono Urbono 
naujomis mašinomis.

Rengia Apištalavimo Mal
dos Draugija

Mokytoje.
Marytė. — Kaziuk, dėl ko 

Rūkytojas pešti vaikams 
plaukus? \ .

Kaziukas. — Iš pavydo! 
Nes pats plikas, matyt nori, 
kad ir visi mokiniai Initii 
plikn

gi daktaras rado įkiš tavo t 
—Naujų automobilių, t 

atsako .

Ctffto* TttoAeot Unlvmity 166T 
’K tol* TtoVMUrtoylflto 

MMOVffiUSOM
UMtertokto <
Ubtuvib Gft™_________

BAI^AMUOTOJAS 
e*grato» atiteku ier«i Ir pigiai. 
Kaina, vienoda vltor. Vi*ty atdara 
dl«ut Ir naktį.

ato Otmbrita Btreat 
makt CAMBBDDGB.: MA88. 

SKTRIIJB
10 intervale 8t, Montelto, Man*. 

Tel Brecfctoo 8188

Nenustoja vilties.
, “-^iinlejaUi kad tavo tpr* 
tingas dėdė serga sunkia Ii-! 
ga. Bet, rodos, dabar ge-! 
riaujaučiasi l • 1

—Taip, ačiū. Jis jau kiek 
gei-elesnis, bet 3Š dar nenu
stojau vilties, kad jo svei
kata, pablogės.

SMeseB3saasB»nMM£ass*e*Mi

T*!. 8o. Boston 2600
Ltetavte D&nUstas .

1.1. iiFOfiir
961 W.*rosdw*y,S* 1
Ofiso valiuto noo 0 liti J* 
1^0-6 Ir. n»o 6:20-6 
Bertomis nuo »—12 nU.
Sūb*tomls nuo 0 iki C va! vi 
NtoHlomi* nuo 0 Utį 12 vaL 

(pejal Mite rtį)

Menesį pasirgęs Juoza- 
pas Knipis, 9 metų mirė lap 
kričio ‘27 d.t tėvų namuose, 
180 H $t.« Bažnytiškai pa
laidotas lapkr. 28 d., 1 vai. 
po pietų. Mišios su egzek- 
vįjumis jo vėles ir šeimos 
liaudai atgiedotos lapkr. 30 
d., 7 :lt> tak ryt:p Vaikelis 
Uivo nepaprastos išminties.!

M.

AGENTŪRA
H PARDUODAM LAIVAKORTES x, 
i į ir IS LIETUl’OS per vimi« llnljod | 
n SIUNČIAME PINIGUS Ittetuvų IĮ 

i Litais ir DoMriais. | Į 
APDRAUDŽIAME Namus Ir Auto-j

; r mobilius mto. Gaisro ir kas reika- i 1 
Jinga. ------- ' II

Perkam Lietuvos Bonus, |j 
(“DARBININKO" NAME) Ii 

9to W. BrMMhray, Ko. Betton. d

Ne kiekvienas gali pada
ryti ka nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali padirbti pa
prastų darbų nepaprasta 
dvasia.—Booker Washing- 
ton.

ĮVAIKIU DBABUtlV Į 
KBAUTUV* į 

» PAirSMENS
SHOP

456 W. BB0ADWAY |
(tarpe F Ir.Dorchbijter Sta.) į 

South Btoo* Mm.
Utoikom* vtilaetos mato* vy-| 

T totodrabatlM. Gratotitos «kry-| 
Mimu tomu*visk#pWa»pirktoj 

£«cteialte« P0TILA.8 LIRAS Į 
I | ll<H»iWIIHWIMIIII».liTI>nl>»»<Mlimlll<ll>WIW»H»»HWWwU

4 Ir taip blogai, ir taip 
negerai.

1 —Kaip tai? limsta ne
mėgsti kino?

—Baisiai. Kai nueinu į 
paprastų kinų, tuojau, pir
mam akte užmiegu, o kai . 
Ištaikau į garsų, vėl jokiu 
būdu negaliu* užmigti. i

Vaikai susėdę ramiai šne
kučiavosi. Motina tai paste
bėjusi klausia:
, —Kų veiki Jonuk?
_ —Nieko, įnamy t, atsa

ke Jonukas.
—0 tu Antanuk, — kų \ 

veiki?
—Aš iMigellisciu Jonukui.

GHASI. UMPA, M. i
LIETUVIS GYDYTOJAS ’ 

Ofiso Vatotoc M ir V< 

944 MASS. AV>, 
(UOTBTTM1K, MA'SS. J 

Tel. Univmity 4N&

ne ramiais
UIT1US liVnn B flfln V

• * Bto tttra preudo toto

Imant Širdį** rtm 
Kepenų, niro, Inktol, 
tM, Patrfikimn, 
Utmo ty«ytei>klM K 
Nervų, OdMfrK 
•biejų JySlu tltoi 

LWUHMii^£i*S^S* W*' 

nelaimių, Mtelify Ir ktmeto 

0(.6nij,327Jsrl 
- totoitoit Antetotototo ■

Im. 1U

SUKIS MKYUI
iJrjM* 1A0MI 
vai. vakar* Ots 

vMtotoi kr

M.M.V.MSPEI
,. (KMPABAYICtU*

' Mwj«>VW*oJ.

■i | ■ i. . ■" ,,i i*,J»llriĮaiil*ii..-..i.ba..

’ PriOTOGRATHA®

E. C. $T»US
*tid*rt fi**j* *<MIM

4, MfcB* 
Tet.-OMt

PfttiM vitoto toto patelkto

4to BnMhnr, frtorvMtM 
th. s, bm. toaanr. .

“BLŪE C0At”B

Sc. Be«ito« im 
iatcvlm inovmim 

CMLtlIMKY

J*- Miliumiugnį atf* • ■hmib *|R* 
Bmfim to rate. Įteik flA

£*IW KM< JT* *Jv-

Tti. Pertec toto

MINI REPSHIS^HiB (uwn^ '.
fį.-,

■ ten TaMHi »-4 ir

f* T
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S DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
MUKĘS UTMKĮĮ 
MENES DĖMESNI

Bb vargo neru gero. Kiek* 
Eo darbo pradžia yra sun* 
E Tūlas laikas atgal lietu- 
K katalikai pageidavo įsi- 
6 iro spustrive. Vytauto 
fepjo Metais Spaustuve: 
go jkurta, pavadinta uVy- 
B Spaustu ve?* Pradėta 

e vietoje su menka 
Hnii| reikinenu krau< 

Mie. Atsimindami dari 
|io mūsų bendrovflių. bei 

•ačlju liūdna likimą, 
s pfiddėjome atsargiai ir 

lai, bet griežtai pasiry- 
i, o susilaukę didės- 

paramos — mūsų darhy 
&, ir tobulinti. Todėl 

į* nesigriebiame šenj. bei 
pagcbos — tik tenki- 

įpiša, sulyginant, smulkio- 
I aukomis ir paskolomis. 
I&dienij jau galime pusi- 

i persiritę į geresnę 
423 Grand St, ir pa- 

krantuvę. Tosios 
g spaustuvės įkyrimas 
gilesnį tiksi?. Šiandie- 

fili kataliku veikėjai 
pašvenčia darbo, var- 

ir liako. Niekas jiems ne- 
Nes šis darbas vi- 

Nei vienas pri- 
t arnnrib pehio sau ne- 

a ir negaus. Jeigu Ka- 
I Visuomenė parems, 

galutinai išsipildvs visij 
j « ^Vytauto 

*’ virs nebe peria
te Žumaliukij, bet tikru 

du. Tad Rubrnskime 
Lai kiekvienas lietu- 

ateilaiikn Vytauto Sfoau 
Ten ras įdomiu 
Ir * jeigu kuomi 

parems, darvs gero vi- 
M -r^aiffi ir sau na- 
Gi šisų laukiant Ka

li. laikas nntogiausias ka 
Įsigyti iš Vytauto suau-

ai.

Kum J. Aleksiūnaa, įga
liotas Dvario* Vadas, svei
kino naują valdybą, priža 
dėdamas prisidėti prie jų 
veikiWe

Nutarta laikyti “Komu 
nijos Pusryčius** gruodžio 8 
dieną naujnoac kambaritiotr.

Kadangi jaunesni* sky
rius rengia labai gražų vei
kalą gruodžio 29 d0 įai tb- 
sos narės nutarė remti jų 
pamigimą,

Padėka.
Soijulietės išreiškia viešą 

1 padėką save $erK Jttehonuv į 
’Jknn* K. Paulioniui už ištai

symą taip gražaus, kamlm* 
rio, kurį jis ypatingai pas- 
kyrė parapijos jauniimii, 
negailėdamas savo triūso ir 
įškasčią, bot tik pakeltų pa
rapijos jaunuobipne. Netik 
kad išdažė, naujas grindis 
sudėjo, bet ir visa, kas tik 
reikalinga klubo kambariuo
se, kaip tai: naujus stalus 
ir kėdes nupirko ir išdeko- 
ravo visą- kambarį.

BodnlieČįų jaunesnis skv- 
rius, įvertindanjas Jo tokį 
prakilnų darbą, rengia.teat
rą “Pirma Kalėdų Naktis,” 
skirdamos visą pelną para
pijos naudai. Ir čia vėl klt^ 
bonaš nupirko labai gražias 
scenerijas vaidinimui. Jam 
tinka ši patarlė: “Actions 
speak’ louder, tlian the 
votis.’’ Taip ir mūsų kle
bono darbai garsiau-skamba 
negu žodžiai.

Džiaugsmas Apreiškimo 
parapijai, turint tokį klebo
ną. A«.ąria.

Iš KARALIENĖS ANGELį
PARMUOS.

Niujatai toto* tarp Fort
į iM,i«Ąi>»HlWlllllMIWIĮIi

' ąHątaoM; RTACKl

DR. RUDAS K. VENCIUS
r BAKTI8TA.S

X—RAY
; Namų Ttlefttaite Mldilgto 2M27S

VALANDOS; 1
Nuo 0—12 II ryta, 2-~8 YMk. * 

rantam
409 GUtAMD OTBUT
, (kumpra tlntou Ara.) . * 
1B<OKXYN, NrT.

%

BALLAS JAU NVOMA 
VAM NAME.

Takpbraa: 8TAGO 2—>105

DR. A. PETRIKĄ
(MHKOC) 

LIKTO? 18 DBNTIBTAS

ĮSI«. K, BrMktyn, V. Y.
H*A*K< Dtafrara 

Ctaaa AmuteNJta
----- * VALANDOS:

Nnn 9 »m ryta iki 8 vai. vaktata. 
Praktadiratata ir Ivratadtaiilatai 

tik ratatanm,

Jaunnomenėg klubas.
Lapkričio 22 d. įvyko stei

giamasis Lithuanian Caiho- 
Jeigii visi išvieno hc Club susirinkimas para- 
— įvvks stebėtini

kKĮlĮĮiąi ŽINIAI
Rytų Liet. Kunigų

Provincijos metinį® 
susiriniknias šanikanias

io 1 d. 5. m., 2 vai. 
pas knn. M* Pankų, 423 

?k A V, Bridgeport, Conn. 
[ metinį susirinkimą vi 

4», kunigai nariai pra
si atvykti.

Į- Kun. Jonas Balk'ūnas} 
Sekretorius.

Vie-

klubui seksis darbuotis, nes 
turi darbščių dariiiriinką.

Koncertas pav//A*o.
Lapkričio 21 <L, Transfi- 

guration salėje koncertas pa 
vyko. Programa buvo įvai
ri ir graži. Dainavo kele
tu dainų mažųjų choras. So
lo padainavo p-lė ^delė Jo- 
navičiutė ir J. Byra. Gai
la, kad J. Byra daugiau ne
dainavo, kaip vieną dainą: 
Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka. Kazys Hofmanas taip
gi pasirodė solo su choru 
dainuojant Sasnausko 
^Karvelėli. Repertuare be 
SasnauskcT buvo Gruodžio, 
Naujalio, Žilevičiaus, Vana
gaičio įr Dulkės, kūriniai. 
Muz. Dulkė kai, kuriuos sa
vo kuriniiis padainavo solo. 
Jis gerai priruošė chorą. 
Gausingas choras (72 na
riai) kasmet susidainuoja 
geriau. Publikos buvo pil
na Transfiguration salė. Pir 
mu kartu su Šokiais suruoš
tas koncertas sutiaukė 
daug jaunuomenės. Grojo 
Vytauto D. orkestras* lietu
viškus ir amerikoniškus šo-

■ ktus. Prašytume choro dau
giau tokių koncertų paruoš
ti.

Kriketai
Lapkr. 15 d. apkrikštytas 

Adomo ir Agnės Šereikų sū-

Vincaskštatėviais buvo.
Arlauskas ir Marijoną Be 
jieišiute; Pijaus ir Jėvos1 
Kazląuskiį duktė Teresė O J 
na, krikštatėviais buvo 
Juozas Kazlauskas ir Magd. 
Palubinskienė.
i SunirinkiiHfiiH

—Marijos dukterį}, gruo
džio 3 d. ,

—LRKSA.Ž134 kp, Sek
madienį gr» 6 d. po sumos.

—Rožančiaus Drailgijo.% 
gruodžio 6 d. po mišpartį

—Apaštal. Mtedos Drau
gijos, gruodžio 6 d. po miš- 
parip

^Tretininkių gruodžio 6 
d.po mišparų.

-—Didžiojo choro, gruod
žio lt dieną vakare.

darbavimit priklauso padė
ka vargoninkni J. Brundzat 

Choro rewčįd& k 
Susitnokė,

Lapkr. 21 d., Beštadiehį 
priėmė Moterystes Hakra* 
inenfą Antanas Stmpaitis ir 
Ona Taporavičinte. . ,

Lapkr. 22 <k Seknmdjenį 
lamkaitė.

I^apkr. 26 <į, Ketvirtadie
nį Juozas Gerve ir Ona Že
maitienė.

Uipkr. 28 r. šeštadienį 
Ant Banušįs ir Ona Mon- 
stavič+utčr

1
 kreidą spkL
-Dramos Ratelis “Vairas” 

suvaidino Aušro^Sūniis tre- 
JSn sykiu lapkt 22 d.f Sek

madienį. Nors publikos šį* 
karią mažiau^ bet1 W( * 
dino labai gražiai. Patar-’ 
tina kitoms kolonijoms ga
li inš “Vairo” vaidintojus 
krięsft. , R/p.

------- ------- ..() ......

Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus draugi jų įvvks Su
sirinkimas gimod. 6 d., Sek
madienį tuojaus po sumos. 
Visos naw kviečiamos bū
tinai atšilankvti, m*s Ims 
svarbus metinis susirinki 
mas. . * ‘

Plačiai žinomas graborips 
p, M. P, Balins (Bieliaus
kas) pastaruoju laiku nusi
pirko trijų aukštų mūro -na- 
inų 660 Grgnd Street ir jau 
savo ofisus iŠ 734 Grand ht

tperkraugtė į nuosavą namą, 
kuriame puikiai įrengė mo- 
deniiškus graborystei pato^ 
gttimis* Giužiai įrengta ir 
labai patogi Šermenims ko
plyčia prisidės prie įvedimo 
papročio mirusių šermenis 
turėti pas graborius, vietoj 
namuose, kur dažnai esti 
per ankšta ir labai nuvargi
nu namiškiiLs. Kep. ‘

KT, Ą MTĄTją

CUNTON PARKAS
piknlknmpr, Imltantii, koncertam*/ 

Šokiam* Ir Yitokkmt jmnilnkMilnĮ' 
KU!im« «nuiglMU«lft viriu Brook- 
lyuMla^>et|ie. Jnu laiku* «&1ra- 

įkyli K*lr ilemoK sekonul.
I k»mp. ilMpeth ir JBMte Av*. 
į JONAS KLASęm Stv,

NEW*RK, N. J.

C. BROOKLYM, N. T,

pijos salėje. Tuoj susirašė 
76 nariai. Pirmininku’iš
rinktas Jonas Vaškas, vice
pirmininku J. Bujokas, sek
retorium K. Vilniškis, iždi
ninku Jurgis Strogis ir iždo 
sekretorium viena panelė, nūs Rikardas; krikštatėviais 
Dvasios vadu bus knn. S. P. buvo Konst, Turauskas ir 
Remeika. Klubo tikslas y- 
ra toks, koks ir kitų jaunuo
menes organizacijų: savy 
tarpio lavinimąsis, sportas, 
lietuvybės idėja. Klubas tu
rės savo basketball tymą, 
klubo kambarius mokykloje 
ir lietuvišką knygyną. Pra
džia graži. Pramatoma, kad

Iš priežastie#! 70 metą mvo 
amžiaus sukaktuvių

JONAS B. AMGROZAITIS
Dnn«e1| Muxiknlfi; Instrumentų iy- 
rUal nnpiglnn |»*r visų Lapkričio mf- 
nes).

Todėl nopraieiskito progos Ad
resas: Urmui Si., Brookl.vn, N.Y,.

DIDŽIOJO NEVI YORK'O 
APYLINKĖS UETll-

VUMS
Šiuomi pranešame, kad Jurgis 

Tumasonis yra. įgaliotas rinkti 
“Patbininkni0 prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Votary Public. užŪftdymn ir pa
gelbsti riipit pinigus Lietuvon. 
Kreipkite pas:

JUiM&TūMOOin
423 Grand St. arba 1350 Ę Ū1 St

Z

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Atliek* Vim Spaudo* Darbui

Vienint?!? katalikų spauituvl 
ir krautuv# apylinkėj* 

' PwM KtataMAtata .
MMplteritm. jMd*I0E«Umt, krj*wų 
•torylM Ir k. či* fKUtait gauti > 
valmn* turinių n*u4ta«« tom Ir 
ttAllų atvlračlų —• ra Hetnvlltota 
paraStl*. ■

“Darbininko” AgenUra
“Vytauto” npaitatnvi priima “Dar
bininku!” prenumerata*
Ir perduoda atukim "Darbininko” 
uumeriuR.
ji Mara, dntradlcnlo, ketrirladicnlo 
ir MitriteitiG vakarais iki 9 vai

Antradienio rakaral* detnrtjota/. 
TttHiaėonis. Cft kcętvlrt«rll»nio Ir 
Mudlenio vnknrnU-^. P.
lia. 8itta pa«tsrri*tata totorata, g»- 
llma ntllktl ir “Refll Ritate” tek 
Jtalw» bet notariniu* limlymtm. -
KcjwnirXklte, kml minėtai* relka-

‘‘VYTAUTO’* BPAUSTUVt 
n «3araadSt., Brooklyn.M.Y.

Telefonnoklte: STAgg 2—2183

Bendrą 'ko^uniį^
Lapkr,. 22 d. buvo Šv. Ce

cilijos diena. Musu Šv. Ce- 
cilijofc choras ėjo in Corpore 
prie Šv. Komunijos, Po to 
bnvo~bėndri pusryčiai. .Gra
žu buvo matyti didelį būrį 
susėdus, pušryčiuojant kar
tu su savo vadu kjobonu ir 
vargonininku. ? Darbščios 
choristės p. PcciunienėJ p. 
Paliešiutė, p. Valukoniute, 
p. Lenardšiutė priruošė ska
nius pusryčius* Tai gal pir 
Inas choras taip praktikui 
ja liendni Komuniją. ,

Gariie jaunimui, chorui ir 
ją tėveliams, kuriij dukre
les ir sūneliai priklauso.

J , Jfa/rs.

BROLIU IŠEIVIAI
Ttoynfia likimas, Jos talmAjlmtr Ir ne> 

lafmJM, .Sta Btehurtal ir bMos Juma yI- 
riems, be abejojimo, rupi. Jonus taip 
pat rupi, kad TftrynFje taurautų Ir 
ktaatmų teisumui Ir talmr*. Jqa taip 
imt niekinat prleapeudo* nevalių ir ne
ribotų 'aaavanaYlmų ra ivanfflaualoaalr 
Įmonių teisėmis Ir Ištarė. —Jųą norite, 
kad Jr toli būdami kad ir plariųjy ma 
rių atridrtl, patinti TfrrynAa buvj, koka 
jis tikrumoj yra. — Sitais ytoals at- 
tvitatata Jutai labai yra pravartu U- 
Hrašyti ’

jvuaio pauap.
Pedęracijf^ gyriau*

Lapkr. ^2 d., sekmadienį 
tuojaus p<r sumai parapiji
nėje salėje įvyko Federaci
jos skyriaus1 poeėdis. Be
veik visij draugijų atstovai 
dalyvavo. Pirm. •’.Hpair0 
aiškino vietiniu draugijtj 
prie Fed. skyriaus priklau
symo reikai?. Atstovai skun 
dėsi, kad draugijų ‘ mitiri- 
guose nėra kam tinkamai a- 
pie Federacijos svarbą pa
aiškinti. Apgailestauta, kad 
Federacijos Centras iki šiol 
nėra prisiuntęs žadėtu in 
formacijų. Pirminį n k a s 
trumpoje savo prakalbėlėje 
kvietė atstovus smarkiai vei
kti draugijose Slankyti Fe
deracijos skyriaus susirinki* 
mus.

Šios parąpŲoMkxlaliestės 
ĮMitogtilrio (lėlei pasiskii’ste į 
dvi gnipi: jamtemnąsins ir 
vyTesniąsiaK Apskritai vi* 
sos turėjo savo graži) vaka
rų trečiadienį lapkričio 25 
dieną, t Labai gražiai pasi~ 
linksmino. Bengiasi iškil* 
mingni apvaiklčipti Nekalto 
Pras. Aventę, gruod. 8 <į

Mažųjų
šiemet y|mtingfti gražini 

gieda mažųjų <dp>ras. Per 
9-tos valandos miAiak visa 
laikų gieda giesmes. Miš* 
jktms teipgi nuritate* eboras 
gieda. Už tokį grtety pasi-

jįutaa ■

"DARBININKAS” yra tltotaralM 
ii? I4«tuvoff gyvralmo YeMrodta 

“DARBININKAS” «<do Oran Ir 
talinrita vmOč.‘ “DARBININKAS”, moto nrafkratt 
prirapundra amurto Ir ntaklatl dldval

nei l ftvfeMan] rytojų.
“DARBININKUI” etenr Ir rita** 

rupi darbo ImonlŲ reikalai
“DARBININKAS” turi laimi Homtaa 

mvo “HADIO ŠYPSENAS."
“DARBININKAS” yra (tarto tara 

nty lr IntoHranhj talknitta.
^DARBININKĄ” ratuoja proftra 

dtHt PR. DOVYDAITIS.
BtoHHta M UairaMMMltmmil 

KĄ” jMthht A* Urteyteta a rato f*H- 
Ltaratof*. '

Ataadtoj* “Derblnlnkiui” kaMuoja 
flJ», o LtatuvoJ tik <J0 Mtoritonllto 
centų.

“DARBININKO” tom**.* Llttara 
•ta. Kauras, Ne»dktattwMR «1W*

1111 L 1 ' 1 ■ ■...... 1
Tėt Newtown 44<H >

ANTJ.VAIANW
lutlsniuolas Gntborhtt Ir 

Baisa rnuotoj**
Arnlrtuula Aakora

Notnry l’uHIe

M-41—72nU St„ (4 I^rington AYtJ 
Arti Urmui SL

MASPETU, L. L, N. Y.

i

NUSISEKĘS KONCERTAS

■

BALSAMUOTOJAS 
sn nonkp avinui 

' BMOUYV, M. Y.
ttlABOBIBi

AVf WH* A^V*t

k mm m* Nma«y MMb

JOSEPRIHANU

T<?1. Greenpoint 9—2380

JOSEPR GIRSIU
GRABORIUS

W0N STORIO
LbUvte Vteogrteta

Fnfonrafuoįp. ktap ptvlraltM, taln 
sjcrupM. .vwtuv« Ir lt. Studlo 
m nuo 0 *. ryto Ital 8 vai. YR^nro.

4M awro«T., 
BBOOKLYM, M. Y.I 1 r '

MOGnadRk, Br«dtIy«,M.Y.

Adelė KraŠčiutė.
Lapkr. 21 d. apkrikštyti^ 

.Tono ir Marijonos Belling- 
ton sūnus Jonas Pranas; 
krikštatėviais buvo: J. Lit* 
kas ir Adelė Saldukaitė.
lapkr. 22 d. apkrikštyti t 

Viktoro ir Orios Saclyn sū
nus Vytautas Antanas, kri-

APREIŠKIMO PARAP.
ikričio 16 <1. Sodalio- 

I vyresnis skyrius turėjo 
susirinkimą, viename 

iŽinusių kainbftriifiuo-

jtininke lišdavė mctių 
jortą, perskaitytas ir fi 

m raportas, kurs pa 
kad dar lieka mūsų iž- 

doleriu.
rinkta visa naują vai* 

A. Stagniute—pirm,T 
dauskaitė — viee-pir- 
:e, K. Karpavičiūtė—* 

inke, A. ftidanaviriutė 
iždininke*

Šv, Vardo drg. jaunųjų 
Urnas lapkričio 15 d. L.P.C. 
svetainėje surengė koncer
tą, kokio mūsų kolonijoje 
dar nebuvo. Maži jaimuo- 
liai savo grojimu nustebino 
susirinkusią publiką. »

20 ‘ baltai imiformuotų 
UmaiČių pasirodė scenoje 
ir sugrojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Po to trys 
bernaičiai vykusiai suvaidi
no trumpą veikalėlį J4Jėi 
nonori valgyti * duonos, 
griauŽk plytą/*

Koncerto programą atli
ko visas orkefftras, solistai 
ir 11 Visi atsilankiusieji 

■’buvo labai patenkinti. 4 Po 
koncerto buvo nokini.

Garbe mūsų nmzikut*p. 
K; šlaiielbiį mTorganiaavu 
šiam šį orkestrą ir tėve 
linms, leidžiantiems savo 
vaikučius į ši gražų orkest
rą. * * ITtetaia.

^OrrhMk

M. P. IRUS MG.
BIKIJAUSKAS
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