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Lietuvos Studentų Įdomus 
Rinkimai

KAUNAS. — Lapkričio 
18—19 dd. Vytauto Didžio
jo Universiteto studentai 
rinko savo atstovybę, kurios 
rinkimai šiemet p r a ėj o 
daug įvairesnėse sąlygose, 
negu anksčiau.
' Studentų tautininkų.kor
poracijos “Neo-Lituania” 
vadovybė šiemet nutarė boi
kotuoti atstovybės rinkimus, 

■' kviesdama visas studentų 
____ pi’ganizac'ijas paremti jos 

žygį. Šiam boikotui pritarė 
korporacija “Lietuva,” e- 
santi vadinamų yoldęmari- 

. ninku įtakoje ir kelios kitos 
studentų organizacijos. Uni
versiteto vadovybėje buvo 
raginama panaikinti atsto- 

.. * . vybės rinkimus ir sudaryti
atstovybę ne rinkimų, bet 
paskyrimų keliu.

Universiteto vadovybė 
leido atstovybę sudaryti to
kiais pat pamatais, kaip 

. kad ji veikėt nuo 1925 metų. 
Vadinasi, leista studentams 

• išrinkti savo atstovus lygiu, 
slaptu ir visuotinu balsavi- ' Į atstovybę išrinkta 42 
Inu. atstovai. Kaip skaitlinės ro-

Prieš rinkimus studentai;
tautininkai (Neo - Lituania 
korporantai) išleido atsi- 

: ^Aųna Zayterueha, 53 me
ti] amžiaus, 7836 — 64-th i 
šaukimiis, kuriuose jie aiš
kino boikoto priežastis ir 
kvietė visus studentus neda
lyvauti rinkimuose. Dauge
lio jau buvo manyta, jog 
rinkimai tikrai nebus leisti.

Tačiau atėjo lapkričio 18 
d. ir studentų atstovybės 

■ rinkimų salė buvo atidary
ta., Universiteto koridoriai 
buvo nulipinti įvairiais pla
katais, kuriuose buvo ragi
nimai balsuoti už atitinka
mus sąrašus.

Rinkimams buvo išstaty
tą 15 sąrašų, kurių paskuti- 
nį numerį turėjo studentai 
laisvamaniai, - kurie tikru
moje yra niekas kitas kaip 
tik komunistai. Kadangi 
komunistų vardu negalima 
dąiyvąiiti, tai jie prisiglau
dė po Šliupo vėliava ir no
rėjo tokiu būdu pravesti sa- 

. vo atstovus. Tačiaus jų šis 
“šposas” nepavyko ir jų 
sąrašas buvo panaikintas.

Rinkimuose dalyvavo 2,- 
*283 (du tūkstančiai du šim
tu astuonias dešimts trys) 
studentai, kas sudaro 53% 
nuošimčio turėjusių balsavi- 

. i mo teisę studentų. Vadinasi, 
rinkimuose aktyviai dalyva- 

■i vo. didesnė, pusė visų stu- 
į ? dentų, nežiūrint . kai kurių 

oTgailįzačijų boikoto. Per-

nuoš., kai nebuvo jokio boi
koto, tad šiemetiniai rinkių 
mai laikomi visai norma
liais* j’5-

Štai kurios organizacijos 
kiek gavo halsų ir“kiek at-. 
stovų pravedė: r - .

Ateitininkai — 803 bal
sai, pravedė 15 atstovi].

Varpininkai — 213 bals., 
pravedė 4 ats. .

Lenkai — 174 bals., pra
vedė 4 ats. . .
kžaizdrininkai (kairieji ’ 

socialistai) 48 bals., prave
dė 1 ats.

Rusai — 42 b. prav. 1 ats. 
“Maž. Lietuva” ir “Vil

nija”— 54 bals;, prav. 1 at .
Aušrininkai (socialistai) 

—2 bals.^-nė vieno atstovo.
Medikai —.23 bals. l ats.

-Žydai Socialistai — 170 
bals., pravedė 4 atstovus.

Lietuviškų Korporacijų
Prezidiumų Sambūrys — 

270 bals., pravedė 5 atst.
Žydai — 342 bals., prave

ide 6. atst.
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. Čia matome juos

L *

Ispanija Vėl į
Kraujuose j

:——---- ę. i . _______ _
FARLEY PASŠV. TgVį

1) Viršuje yra šilko audenyčių streildėriai'CPaterson, N. J,). Čia matome juos 
besiginančius nuo policijos irmušeikų. 2) Milo Reno (kairėje), Nacionalės Ūkinin- 
kij . organizacijos prezidentą s tariasi su Neis Updike ir jlarry .Parmenter dėl ūki- 
ninkų streiko Vakaruose. 3) Maxim Litvinoy - Finkelslein,. Sovietų Rusijos bobše-, 
vikti. komisaras, kuris buvo atvykęs išgauti Rusijai Amerikos pripažinimą. Iš Ame
rikos Litvinov nuvyko į Italiją, pas diktatorių Mųssolini ir karalių Emanuelį.

Palaimintoji Bernadeta Paskelbta Šventąją
MAŽIAI PASTATĖ DAUG

GĖDOS STULPŲ
Tilžės nacionalistų dien- 

raštis “Tilsiter Algemeine 
Ceitung” rašo, kad mieste 
liuose ’ir kąikuriuose kai
muose jau pastatyti' “gėdos

do, ateitininkai, kaip visuo
met, gavo daugiausia balsų 
ir pravedė didžiausį atstovi] 
j 
šiolei -studentų atstovybėje 
ateitininkai nebuvo turėję 
tokio skaičiaus atstovų. 
Daugiausiai jie turėjo 13, o 
šiais metais atstovi! skaičius 
pašoko aukštyn. Jiems, grei
čiausiai, ir teks imtis vado
vybės sudarant atstovybės 
prezidiumą. Atstovi] sąra
šas aiškiausiai rodo, jog bus 
galima sudaryti grynai lie
tuviška vadovybė iŠ ateiti
ninkų, Sambūrio, medikų ir 
varpininkų. .
, Pažymėtina, jog studentai 
komunistai vis dėlto balsa
vo,. nors jų sąrašas prieš 
rinkimus buvo panaikintas. 
Jie patys pasidirbdino savo 
numerį ir balsavo, s 
darni 93 balsus, kas yra ne
mažas skaičius ir liudijan
tis, jog aukštuosius . moks
lus einančioje jaunuomenė
je ^komunistinis judėjimas 
ir randa pritarimo.

Studentų atstovybės tiks
las yra gintį studentų eko
nominius reikalus/ atstovau
ti studentus užsienyje ir ap
skritai rūpintis studentų, 
gyvaisiais reikalais. Atsto
vybė yra daug nuveikusi. Ji 
yra išrūpinusi studentams 
papigintus bilietus į teatrus 
tyaukiniais'* ir aūtobųslis,

. .. . .. Ipigesneš kirpyklas, skalbyk-l .. .M..nxriMllie
nai rinkimuose dalyvavo 79 las ir tt. Jai vadovaujant1 LiNuO IflAnSMNIUo

skaičių 15: Nė vienoje iki stulpai,U ant kuriu prikals
• ■* _ _ onunullo 4ri>-• /vTTTY/-msąrašus tų gyventojų, kurie 

kaip nors^priešinosi kai ku
riems naujiems -įsakymams 
ir kurie dar nenori pr'isitai- 
liyti “naujųjų laikų reika
lavimams,” Ant tų stulpų 
būsiančios surašytos pavar
dės tų, kurie nedalyvavę 
rįnkimuosė. Jie skaitomi 
4 4 žemės išdavikais. ” Tas 
pats ir kiti nacių laikraš
čiai skelbia gausybes , pavar
džių suimtu žmonių, kurie 
patys balsavo ir kitus ragi
no, atiduoti kortelę su 4nein\. 
Komentarai . nereikalingi, 
kaip Hitleris -_______ ....
surinko ąbsoliutę daugumą j 
kortelių su 44 ja’

surink-! “Naujas Tilžės Keleivis” 
—. praneša, kad Tilžės raudo

nasis kryžius neštuvais nu
nešė 85 sunkiai sergančius, 
luošus, invalidus ir persenu
sius žmones . į rinkimų , vie
tas atiduoti balsą.

surengtos tarptautinės stu
dentų sporto olimpiados ir 
kitokios iškilmės. , žodžiu, 
Lietuvos studentų daugu
mos supratimų, universiteto 
studentų atstovybė reikalin
ga ir ji savo darbą pagal 
tinimas pajėgas atlieka.

Gerb.Skaitytoju
■ riausybė uždarė mėlynmaršy 

: kinių organizacijų ir areš
tavo j ų vad^] Oronin.

.'Visuomenės sargybos vir
šininkai aplanke drabužių 
krautuves įr išdirbėjus ir į-- 
sakė jiems, nebesiūti dau
giau mėlynų marškinių,

Gerb, Skaitytoju ir prictelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus įr biznierius, kurie 
skelbiasi *’Darbininke.’’ Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matote jo. skelbimu ♦‘Darbinin
ke/^ Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, taut skelbtis * 'Dar
bininke" aprimoka. .

SKLEISKIT® ŠVIESĄ

Perskaitę "Darbininką" nertu 
meskite, bet duokite kitiems pa* 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su ‘‘Darbininku** ir 
X. D. g, ir atremsite mūsų idė
jos prieių propagandą.

U.

VATIKANO Miestas. - 
Š v. Tęva s suteikė' ąudienci - 
ją Jung. Valst. pašto virši
ninkui James A. Farley ir 
jo žmonai, kuris nuvyko Į 
Italiją pereitą - savaitę, kar
iu su‘Sovietų Rusijos komi
saru Litvinovu.

Šv. Tėvas * labai maloni ai 
priėmė ir pareiškė savo 
nuoširdų palankumą Prez. 
Roosevelt ir Amerikos žmo
nėms.

ŠIMTAS MILIJONU UOLE- 
RIŲ NAMU STATYMUI

VATIKANAS; — Gruo
džio 8 d. — Šv. Petro bazi
likoje įvyko nepaprastos iš
kilmės. šv. -Tėvas Pijus XI 
paskelbė šventąją palaimin
tąją Bernadetą Soubirous. .

Šventoji Bernadeta^ ne
turtingo prancūzų valstie
čio duktė, buvo 14 metų am
žiaus, kada 1858 ųietais 
IMassabiėlle rtiolos įdubime 
jai apsireiškė ŠvČ. Marija 
Panelė. Šiandien ten yra vi
sa m pa šauly stebuklais pa
garsėjusi šventa Liurdo vie
ta, kilti nuolat tūkstančių 
maldininkų1 lankoma, kur 

BnBOMOO’pASKOlA 
GELŽKELIŲ KOMPANIJOM

WASHINGTON, D. C.^ 
Penkios Gelžkelių kompa
nijos: gavo iš valdžios pasko
la $39,807,500 gelžkelių pa- 

. . . s ’ .taisymams.rinkimuose r . “ v . . x •Viešųjų Darbų admmist- 
„ f .. * j ratorius sako, kad tūkstan-

. Iriai darbininkų gaus dar
bus. ; ■

Paskolas gavo : New 
York, New Haven & . Hart
ford $3.500,000;. Chesa- 
peake and Oliio Raihvay 
$18,065,000; Eriė Railroad 
Company $Il,964j000;. Nėw 
York Chicago and St. Loiiis 
Railroad Company $ ,028,- 
gOO ir Northern Pacific 
Raihvay $1,250,000.

New York, New Haven ir 
Hartford gelžkelių kompa-. 
nija, sako Sekretorius Ic- 
kes, gavus paskolą . priims 
darban apie 700 darbininkų 
Readville (Mass.) irVan 
Nešt, (N; Y.) dirbtuvėse.

SUGAVO RADVILAVIČIU

šimtai ligonių pasveiksta, 
tūkstančiui tikinčiųjų aptu
ri daug brangiųjų Dievo 
malonių. Liurdas šiandįen 
skaitosi pasaulio sanktua- 
riumasi

šiandien iškilmėse daly
vavo dešimtys tūkstančių iš 
viso . pasaulio Jsuplūdusių 
maldininki], Dauguma jų 
špieėMuii atvykusiųjų iš 
Prancūzijos.

Tspūduigose apeigose da
lyvavo apie. 20 kardinolų, 
daug vyskupų iį’ kunigų. 
Buvo ir įvairių kraštų dip
lomatai;

. BENNINGTON, Vt. — 
Gruodžio 7 d. — Policija 
sugavo Petrą EtadvilaviČių, 
19 m., gyv. Norwoo.d, Mass. 
Jį sugavo tarp šio miestelio 
ir Troy,. N, Y., kur j is, kaip 
sako, • palikęs vogtą trūki] 
bėgo.
. jis dabar kaltinamas va
gystėje.. . ■ ;.

UŽPUOLĖ IR APIPLĖŠĖ 
TĖVUS MARIJONUS

Federalė Vyriausybė jau 
sudarė korporacijų ir jai 
paskyrė $100,000,000 namų 
statybai.

Pirmiausia bus statomi 
namai Detroit, Midi. Ten 
numatyta išleisti tarp, trijų 
ir - keturių milijonų dolerių. 
Bus statoma ketvirtainiai 
narnai, dviejų aukštų, i viso 
apie 2900 kambarių. c

Namų statyba bus veda
ma ir kitose valstybėse.

PENKI METAI KALĖJIMU 
DARBININKAMS

MADRID* Ispanija.
Šiomis dienomis . Ispanijoj 
vėl liejasi kraujas. . Revo* 
liųeijonieriai nuvertė nuo 
relių ekspresinį traukinį ar-* 
ti Puzol. šešis pasazieiįųg 
užmušė ir apie 40 sužeidė*

Madrido apylinkėje įvy
ko keletą ekspliozi jų, kuriom 
scr sužeista kelios - dešimts 
ašmenų. - .

Baisūs mūšiai eina Vilią-* 
nūevoj, Laserenoj ir Bdrce-* 
lonoj.. Revoliucijonieriai esą 
anarkistai ir komunistai* 
Jie bando suardyti, gelžke- 
bus., kad nukirtus jais. susL ; 
siekimą. “ J

Turtinga Zaragossa pro- 
vincįja, mažiau kaip 200 . 
mailių nuo Madrido, pateko : 
į komunistų-anarkistų ran
kas, kurie beširdiškai puolė 
Terorizuoti gyventojus. Gau
ja teroristų padegė bažny
čią ir vienuolyną.

Vyriausybė praneša, kad 
revoliucija jau beveik už
gniaužta. Kariuomenė pasi
liko ištikima.

ŠILKO STREIKIERIAI
ATMETĖ SĄLYGAS

KAUNAS. Šiomis die
nomis chonchūsai užpuolė 
Marijonų misijų . vienuoly
ną Charbinė, Kinijoje. Plė
šikai pagrobė brolį Antaną. 
Asikovičių, M. L C. ir labai 
žiauriai jį kankino. Plakė 
tol, kol jis beveik neteko są
monės. Paskui jam į akis 
pripylė druskos, sumaišytos 
su pipirais, o po baisių kan- 
kinimų pareikalavo iš Misi
jos 40 tūkstančių, dolerių 
išperkamojo mokesčio. Mi
sija, nepajėgdama tokios 
sumos sumokėti, j pasiryžo 
kentėti- ir toliau. Tada plė
šikai nusileido ligi 2000 do
lerių.

Užkankintojo brolio gy
vybė pavojuj e. Dabar plėši
kai tyko pagrobti patį Misi
jos Viršininką Tėvą Fabi
joną Abrantaiičių, AI. L G., 
tikėdam lesi gauti daugiau 
dolerių. Tuo tarpu, misijų 
vienuolynas visai nieko ne
beturi ir visiems gresia mir
tis. Po pirmo užpuolimo Tė
vas Fabijonas tuoj kreipėsi 
į Marijonų Generolą Romo
je, prašydamas prisiųsti 
daugiau .1 unigų ir broliu, 
kad. misijų darbas nenusto
tų, kad vieiucins žuvus, kiti 
dirbtų .toliau. Kartu prašo 
stiprinti juos savo maldo
mis. ’

PAWTUCKET, R. L į 
Gruodžio 9 d. Apie 3500 j 
šilko streikieriai buvo besu- 
sitaikų, kaip štai kompani* J 
jos paskelbė, kad atidaro ; 
dirbtuves ir. priiminės* dar- j : 
bininkus. .. L

Streikieriai užprotestavo -

MASKVA. — Sovietų 
Rusijos komisarai dekretu 
išleido .naują įstatymą bau
sti darbininkus už padary-, . . .. ,
ma netinkamu daiktų dirb- PrieS toki kompaniją yeid- | 

mamišką žygi, ir pareiškė, | 
kad jie “į darbą nesusitarę j 
negrįš ir, jei kompanijos i 
atidarys dirbtuves, tai dar- \ 
bininkai eis pikietuoti. ?

DĖL SKARLATINOS UŽ- < 
DARĖ MOKYKLAS -

tuyėse. 11 Nusikaltėliai ” bus 
baudžiami penkiems me
tams kalėjimu.

Tokių 4 4 nusikaltėlių” So
vietų komisarai suras tūks
tančius.

10 KIRČIŲ BANKOS 
VAGIAMS Il.VvriRHILL, Mass. — 

Šiame miestely; labai daug* 
vaiki] berga skarlatina, Svei 
kiltos departamentas, kad. 
sulaikyti ligos plėtimąsi UŽ- 
Vlarė visas mokyklas. '..j

VANCOUVER, B. C. — 
Šiomis dienomis buvo 'areš
tuoti M^oifttrealįo bąnkos plė
šikai, kurie iapkr. 13 d. pa
vogė $3536.

DU BANŪITAI PAGROBĖnubaudė 7 metams kalėjimu 
ir po 10 kirčių.

UŽMUŠTA 4 CCC DAR
BININKAI

CENTRE OSSIPEE, N. 
H. — Gruodžio 9 d. — Vy
riausybės viešųjų miškų 
darbininkai, 117-tos kompa
nijos. važiavo į šokius. Be
važiuojant North Comvay 
keliu valdžios' darbininkų 
trakas susimušė su kitu tru
kiu Užmušta 4 darbininkai, 
visi , jauni t trys 19 metų iv 
vienas 20 m. ’/ y

Bu sužeisti,. .Kaltininkas 
pabėgo,' ...

BUS’Į
PITTSFIELD, Mass. -- ( 

Gruodžio 7 d., policija areš- j 
tavo vieną ginkluotą baudi* į 
tą, kuris važiavęs vogtu bu- 
su. Areštuotasis pasidavė j 
esąs Nicbots TVaupovifclų j 
Jis ir dar vienas lėgras* ku* • 
rio policija tebeieško, įlipę 
į iš Springfield į Pittsfield. * 
važiuojantį biišą, užpuoly j 
važiuojančią merginą, ap- j- 
vogė buso vairuotoją ir iŠ 1 
jo. pagrobę basą nuyažiavok i

Išmestasis vairuotų jas to- ?Į 
lephonu pranešė apie tai po- J 
Įicijaį, kuri vieną tiiojau|a 
sugavo, o kito tebeieško. 1



f

Gruodžio 12, 1934. minmias • “•S*
fanu*.................................................... . ....................................... ..

pETiNĖs Minios]
Baudos sekmadienis '»■ * - ' * ■ • ♦ -j " « ■IF* - • " " r cigarų, n* jis padavęs savi-
Br : * Z."*“ “ . . ’nmkui $10,00. kuri pasiro-
K ^Pereitą sekmadienį Šv, dė netikra.
Ktetro lietuvių parapijos, ' 
Kąrb, kunigai skelbė bažny-

- kad sekmadienis, 
■Hruodžio 17 d., yra skirią- 

spaudos reikalams.
dibną bažnyčioje, sve- 

nįdš kunigas pamokslinin- 
Rbtš pasakys turiningą pa- 
MKJkslą, o vakare bažnytinė“ 
Kb ‘salėje bus programėlė ir 
Bfelųdos kermošius. Bus*vi- 
anokių bargain’ą.

'Pasinaudokite proga. 
Atęję nesigailėsite..

LIETUViy DEMOKRATŲ
SUSIRINKIMAS .

f «A PAKARTOTIR,r- 4 /

ketvirladiemo vak a r e, 
gruodžio 14 d., 7:31) vak, pa
rapijos svetainėje, Seventh 
St. įvyks pirmas susirįiįki- 
mas Amerikos Lietuviu De
mokratą Sąjungos/ Į susi- 
ripkimą kviečiami nariai ir 
tie kurie norėtą prisidėti 
prie šios sąjungos.

Rap.

r ■
I :

*’ tugpi 12 d. š. m. paliko tur-
to judinamas ĮVAIRIOS ŽINIOS ’

GORDON GAVO 10 METĮĮ

$38,169 PRALEIDO 
NICHOLSw gruodžio 10 d., 7 :30 vak 

B’iaiai’e, Šv. Petro bažnyti-. 
fe>eje salėje, buvo rodomi 
įį'jgr^žūs krutainieji. paveiks- 
K-iaįę Parodyta vienas rolis 
gyąikų mėgiamu kartūnų. 
^Paskui sekė tragįnga dra- 

.. < iŠ jauno žmogaus gyve- 
pniųio, nėsykį pasaulio dva- 
į apsvaigusio ir vos prie 

Sr religijos sugrįžusio. .Pabai-
■goje parodyta duc rolių juo
kų, iŠ vaikų gyvenimo Ka- 
įėįf metu su ‘Santa Glaus’.
paveikslai labai gražiai iš- $3,000, bet suaukotų Įdek 

Ilodyta arti trijų va- gauna. Na 'ir pasirodo, kad 
Visiems atsiląnldu- Nichols ir Parkmun, abu 

Oięms labai patiko. respublikonai turėjo skam
bius . rėmėjus, bet. rinkimą

»4l '. * ' • • ' •. • ' M

nelaimėjo. Ir pinigas negek 
uhėjo--. ..

Mažoji Onytė išbudina 
mamytę, iš miego vidurnak
tyj ir prašo: liMamyte, aš 
noriu gerti.”

“Tylėk,. dukrele,”' atsako 
motiiia, “ir vėl užmik.”

! Bet už' dviejų minučių 
Onyte vėl prašo gerti.

Motina jai vėl atsako: 
“Tau dar nereikia gerti.

; Turėjai ko gerti, prieš ei- 
. uąnt gulti.”’ ■’

Vėl už penkių minučių 
Onytė prašo gerti.' :

Motina supykus atsako; 
•‘Jei dar vieną sykį manęs, 
prašysi, tai --aš atsikėlus 
duosiu tau. karštų “blynų!

“Gerai mamyte, bet kaip 
atsikelsi man duoti “karštų 
blynų ar negalėtum atneš
ti maii gerti?” Onytė gavo 
gerti.

Ex-nūijoras Malcolm E. 
Nichols rinkimų kampanijoj 
praleido $38,169 ir distrįkto 
prokuroras

Daugiausia praleido tai 
Parkman — $41,216.

Nichols daugiausia išmo
kėjo už skelbimus; net $7,- 
183. . . ' . ‘ ...

Kandidatas į majorus są- 
vo pinigu tegali praleisti

tyĮjo^ Rodyta arti trijų va-

•’ rjdęms labai patiko. .
k ; Buvo, girdimi iŠ atšilau- 

... Į išusiiijij sekanti įšpudįngi 
išreiškimai: Viena. miete« 

skė Sako : ‘4 Aš daug iŠ ši- 
-paveikslą pasimokinau. ’ ’ 

įtikai šalike: “It iv a s 
fell”LKitas žmogus sakė: 
Dokių paveikslų norėtųsi 
urėti kas vakarą. ” Dar ki- 
8 žmogus sakė: “ Šie pa
liksią!; . ypač tinka Kalėdų 
fttu.” O visi šaukė : Šiuos 
Veikslus turite pakarto-

f y ‘Rengėjai rūpinsis rodyti 
L vėl tuos paveikslus ateinąn- 
Oį-Sėkma&nį.

Tėmykime skelbimus.

’ ' tas įkainuotas $189,255.483

! PAMINKLAS DARIUIt Pinigu bankoje turėjo . .

- IR GIRĖNUI
' GAISRAS ROTUŽEJE i,įd« aviacijos . . 

, , dirbtuvėje.
Gruodžio 6 d. Bostono 

' miesto rotužėje kilo gaisras, 
*bet didelių nuost olių i tepa- riui ir 1

J darė. • ' bus pastatytas 19J4 metais.'
■. i, -- • ■ ■. ■ ■ ■ .. .

! Majoras Curley kartu su Paiimiklo projektus dirba 
/gaisiTiiinkais greit užgesino, žymiausi Lietuvos skiiiptū 

---------- triai.. P.'Rimša, Zikaras.ir

UNAIUm SOOMfe S 
komitetui, Pagal geriausį 
projektą bus statomas pa
minkius Kailiui, o pagal ki
tus — kitose vietose. /
• Skulptorius Aleksandra
vičius jau padirbo lakūnų

; ,NĘW YORK. — Waxey 
Gordon, alaus baronas,1 nu-. 
baustos 10 metų kalėjiman - 

Atlanto nugalėtojams Da- ūž nemokėjitną taksu Pede- 
.Girėnui paminklas• ^Hai; vai nai. .

VĖL KITA JUODUKĄ 
NUTEISĖ MIRTIN

BYLA
[ Gruodžio 6 d., Sūffolk
i Superior teisme atnaujinta

J.. K. Kai-dmolas Ų’CoimeJJ, gruodu 8 d. min?3o savo b L kuris & metn gauėio 
J4; jmra.mziaus^sųįaktiLves^dlaij3ingąjįJBa^ycios Vadą' 24 d. Roxbury buvo nušaū- 
sveikiname! . /: . . ■ .. , _ . ’’

Policija sugavo James J.
Seully, kuris visą, laiką , kur 
tai slapstėsi. -

Sėully kultu neprisipa
žįsta.

G RABORI Al

Kaliniai Padege Charles-« 
town Kalėjimą

gauna. Na ir pasirodo, kad 
ir Parkniun, abu

CHARLĘST(>WN, Mass. (Mass. valstijos) kalėjimo 
—Sekmadienį, gmodžio Į0 dirbtuvę.
d., apie 4 vaL po pietų’pen-^ TTo 
d. ilgiems metams nuteisti 
maliniai, kaip-sako, padarę
sąmoksl, pabėgti padega Atgįradc ug 
trijų aukštų Gnarlesto^vn

’įakimas James?as (Ja- 
^. ziUšauskas) būdamas Bosto- 
ktiųef kaip sako, pareiškęs. 

J wkąd jis jei ir lėksiąs į Lie- 
|?’tu.vą, tai ne bė . sustojimo, 
Ū:nęs be sustojimo., esą pavo-

į Jei taip, tai nebus Da- 
fc riaus - Girėno . testamento 
įvykdymas, p. James !

i EARLONASVeLAREš-
6 v TORTAS

101,204 DARBININKAI 
GAUS DARBUS

‘ šeštadienio vakare, Dud- 
ey Street (Roxbiu’y). poli- 

. areštavo F. Kartoną, 
yis,. kaip sako, bandęs iŠ- 
isti netikra dešimtdoleri-

"M Priaiekfi Advokatei

JUOZAS B. GAILIUS f «da,.vuokia*.prova«. Daro vi? rm legatui dokumentai.
JU71 St (kampu Broadway) 

South Boston, Man.
Tritonai: Šou Boston 2732 

Namų; Talbot 2474 .

į, ^arlbiias, kaip policija. 
?aŪo,; įėjęs į Jiatneš Kat'si-

h ADVOK AT AI

. Massaclūlsetts valstybėje 
gaus darbus prie viešųjų 
darbų 101,204 darbininkai, 
kuriems jau .esą užtikrinta 
$16,585,959 algoms. .

Bedarbių . moterų klausi
mas dar neišspręstas/ Vy
riausybė kol-.kas’ neišgalvo- 
ja joms darbą.

33,000 DEPOZITORIŲ 
GAUS ‘*CASH"

Bederal' National Bankus 
rcėęiveris p. Dearson 'pra
neša, kad prieš Kalėdas bus 
išmokėta maždaug 33,000 
depossitorių $2,160,000. Tai 
bus trečias dividentas.
' Bakęiną/kad kaikurie ’de- 

pozitoriai gaus čekius šią 
savaife. . ■ * ’ \ ■< •

•Ugnis, taip greit apėmė, 
dirbtuvę, kad kaltininkai; 
nebesuspėjo iš. jos pabėgti; |.

ugnuįą (liepsnose 
__ _____________________ kaliniai šaukėsi*, pagalbos.

H A K T A R A i Nesulaukę . pagalbos šoko
.. . U H II I n 11 :n I pro Įangw į kiemą, kur jie j

buvo sugauti. , Trys, kaliniai i 
mirtinai susižęicįė. Kitus du 
patalpino į atskiras tamsias 
kamaras.' *' ... *'/."•, ■

Gaisras padarė $15,00(1 
nuostolių’

Kaliniai pradėjo daužyti 
duiis ir šauktis pagalbos, 
nes visas kalėjimas buvo 
•pripildytas durnais..

' GliarLėstoįvn (Mass.). val
stybės kalėjime dabar yra 
apie 900 kalinių.

Kalėjimo viršininkas Li- 
viiigston pašaukė gaisrinin- 

įkus. ir policiją. 275 gerai 
apginkluoti policistai palai
kė tvaiką. Nepabėgo nei 
vienas kalinys. . .

.Kaltinamieji jiadegime y- 
ra šie kaliniai:'

John J*. Oliver, 20 m. am
žiaus, nuteistas visam gyve-. 
nimui už žmogžudystę.

Charles O ’Brien, 27 me- Į. 
tų amžiaus, nuteistas už ke
lis prasižengimus nuo 5 iki 

■ 8 už kiekvieną. Jis būtų ga-i 
Įėjęs išeiti -kalėjimo tikį 
1942 m. • ’ •- •. -

! Charles Dwyer,. 26, nutei- ’ 
•j-stas nuo 18 iki <20 metų ka-Į

Įėjimu už apipilsimą ir nuo i 
12 iki 15 metų ftiž vagystę.

Thomas Gildea, 26, nutei- 
. Ilsias nuo 5 iki 8,m. už vagy-. 

: " stę. < ' . /j.
Frederick Burke, . 24, nu-' 

teistas, puo 18 iki 20 m. už Į 
plėšikąvimūs ir ųuo 12 ’iki i 

: 15 iiž vagiliavimą.
. Visi; jauni vyrai.

Valstybės prokuroras pa-
> reiškė, kad jis darys viską, 
kad. kaltiiiinkaį būtą nu
bausti/. , '....

.. Gaisrininkai gaisrą užge* 
smę į pušvąlandį. Į

1 IDMASNEY RAUKĖS - 
$244,722

L’eL So. Boston 0623
LIETUVIS DANTISTAS !

DR..M CTK.fi R 
(KASPARA v Ibius - 
Naujoje.Vietoje/.

525 E. Broadvvay, S. Boston 
Ofito V olando t;

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 Iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vak vakarė. Ofl 
<as uždarytas aubatoa vakarais ir. 
aedSldienials, taipgi seredomis nu*- 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimū ir X~ra^

LIETUVIS GRABORIUS
• .Laidotuvių . reikale visuomet; 
ir visiems maloniai ir tinkamai 
patarnauju. Galite kreiptis bi- 
le laiku, dieną ar naktį, outš 
visuomet pasirengęs kiekvie
nam pareikalavimui. Už važia
vimą į kitus miestus jokio at
lyginimo nereikalauju.

. P. J. AKUNEVICH
- (AKUNĘVIČ1US)’ t .

16—18 Įntery^le -Street, 
Įdontello, Mass.

Tel. Broėkton 4110
258 . West Broadvvay, 
South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4486

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. Sol Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki.6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v, 
Sęredomis nuo 9 Iki 12: v. dieną. 
Subatomis nuo 9. ik i 6 vai.’ vakare. 
Nedėlioinis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti) .

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPfiYS) „ 

Lietuvis Gydytoj*#
Ofiso Valandos: 2—4. ir 6—8 

278 Harvard Street, 
/kamp. Inman arti Central Sq, 

Ombridge, Mmi.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
snF'nalybeje .

linuke Širdies, Plaučių 
Kepeny, Pilvo, Inkstų,' Slo
gos-, Pa trūkimo, tlęuina- 
tlžmo. ir visokias Kraujo,

. Nervą, Odos Ir Kronišltaa 
•abiejų lyčiy ligas.

Patarimas ieltiii 
Pasitarimas .tikrai apsaugos nuo 

nelaimią, išlaidy, lt kančių. .

Fakmtfoj; Ajntrsdtttilii*, kttrlrte ■ 
dieniai* ir ieltadl*nl«J« 10—12 tp 
tu, 1- 5, 7—8 vikare; MkaMlte 
olai* 10-12 tiktai.

Martin M, Ldmąsiiey, po? 
Iitiškus Jkamlius Imtis mirė

X.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB ORIUS 
494 E^ Broadway, * .

South Boston, Mass.
Telt So. Boston 1437 J

Res.. 158 W. 7th Sf.
Tel. Sd; Boston 1437 M

. Patarnavimas dieną ir naktį.

Tėl. South Boston 0815 .

D/A, ZALETSKAŠ
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. ; 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

ri į paminklines lentas, ku
rias norima pastatyti lakų-, 
nų tėviškėje. Jatuia^ daili
ninkė Tarųbildaitė padirbo 
medalį, kurio abiejose pusė
se vaizduojamas Dariaus ir 
Girėno žygis. Skulptorius 
Br. Pundzius padirbo iš 
gipso Dariaus ir Girėno 
statulėles, Jas iš dailininko 
nupirko Lietuvos Acto Klu
bas ir jau atidavė siaurųjų 
geležinkelių dirbt u v e m s 
Kaune atliedinti iŠ metalo. 
Statutėlės bus trijų . rūšių 
—vario bronzos -ir sidabro, 
—galimos įsigyti už visai 
pigią kainą. Be to, dailinin
kas Antinis baigia skulptū
ros kūrinį, liuriam vaizduo
jama “Lituanica” virš van
denyno. .

Muzikai ir kompozitoriai 
jąu parašė Dariaus ir Girė- 

. no garbei keletą maršų. Vie
nas jų tuo tarpu įkuria 
“Vandenyno . Simfoniją.” 
Rašytojas Vienuolis žadą 
pradėti netrukus rašyti a-: 
pie “Lituanicą” romaną, o 
poetas. K. Binkis poemą.

Pati “Lituanica”. ir la
kūnų daiktai lapkričio 14 d. 
nugabenti į aviacijos dirb
tuves. Dirbtuvėse lėktuvas 
bus rekonstruktūotas (at
statytas), o daiktai tai pa-, 
ruošti, kad nesuėstų jų nei 
drėgmė, neį laikas. Paruo
šus Vytauto Didžiojo mu
ziejuje patalpas Lituani
ca” ir kiti daiktai bus pa- ' 
dėti specialėse salėse h1 su-j 
darys brangiausi visame a- f 
mėrįkięčių lietuvių skyriu
je .eksponatą.

DECATUR,/Ala. -^Tei
sėjas Callahaią kuris nutei- . 
se Pattersoną už kriminalĮ 
pasielgimą su dviem baltom 
merginom, nuteisė dar vie- . “ 
na juoduką Norris už tokį 
pat nusikaltimą. Toje bylo
je buvo kaitinami septyni • 
juodukai. Likusią 5 juodu
ką byla atidėta.

Pattersop ir. Norris jau 
antra kartą. nuteisti mirtin.

Profeaiof'alui, blznii-rial, pnimofliu 
Kai, kurie skelbiasi ^Darbininke," tik 
ai verti skaitytojų paramos.

Visi Karsinkitfis “Darbininko."

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
SYMPHONY HALL BOSTON

KETV. GRUODŽIO 14
8:15 vakare

RUSIJA
Kaip dabar yra 

Judamuose Paveiksluose
SU JULIEN BRYAN

Tikietai 55c./ 80c. ir $1.10
:d&k iiie.' • d

STANLEY & SON’S 
UPHDLSTERING 00.

Visas darbas atliktas prityru- 
šių vyrų.
Pirmos rūšies ko-stiimerskas dar

bas -atliktas ant visokių, dalykų.
Rakandai padirbami pagal už

sakymą. ’
Taisome — Užbaigiame Slip 

Covers — Matracus.
171 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2374-R. . e

i JUOZAS M. DILIS Į
Į LAIKRODININKAS I

| Parduodu įvairiausios rūšies I.
ą auksinius ir sidabrinius- daik. I.

| rus. Taipgi ir pataisau. j /
| 366 W. Broadway |

| SO. BOSTON, MASS. |

w
Apie musu pigu, ir gražų patarnavimą,, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tėl. So. Boston 0304-W

AGENTAI
INSURANCE I

Apdrausk namus, rakandu* | 
automobilius pas
J. S. MESLIS t

į
i
i
!

Ii
455 W. Broa-dway, So. Boston!

Tel. So. Boston 3612 f..........................

K. SIDABRAS '
DRAUGIJŲ VALDYBŲ

ADRESAI ’
lt' iiraugijo* reikalais. kreipkite iLIETUVOS DUKTERŲ DUJOS 

PO GLOBk MOTINOS iVO>
: ’irmluiukė — Eva MarkslenS,

625 E. 8th S t., So. Boston, Mass. 
viee-plrnihilnkč— Oao S.laurlenfi,

443 E. Tth St., So. Boston, Mass.
Tel. Šo. Boston 8422-R

Brot. BuSt. — Brone C-lualenG,
29 Gould St., . We»t Boxbury, Mass. 

. Tel. ParkAvay 1804-W
tin., Madottfe Mnrkoulnti

83 Navarre St., Rosllndsle, Mass.
Tel. Parkwriy 0558-W 

’/tdlmiikė - Ona StatfluMute
105 VVcst 6th St.. Sd Boston, Mas*, 

rvsrkdnr® — Ona MlsgirdlėnB
| 1512 Čolurnbla IW„ So. Boston, MąM 
Kaso* GfoMja —< E. JanuSonlenS

142(J ColumbIa Rd., So. Boston; Mas* 
Draugija agvo šufdrlnklmve laiko kas 

antrą numinki kiekvieno mėnesio, 
T:80 vaL vakar* pobalnytlnftj svs- 

. teinli ■ ' ‘

Važiuojantiems į ir iš Lietuvos parų- 
pinu pasportus (r parduodu ' k 

Laivakortes.
Apdraudžia baksiu, namus, rakandus 

Ir t. t.
I 342 \V. Bi-paihvay, g. Boston, Mass, 

Telefonas South Boston 1708 .

7.

pa* protokolu ndtlnink^

*V. JONO EV. BL. PAAALP1NE !
DR-JOS VALDYBA ‘

Tirm. — J. Petrauskas,
24 Thomaii l‘ark So Boston, M*n» j 

Vlce-plrin.—-V." Medonla, . 1
■ 1430 Colmnbla Ild., S. Boston, Mus* į. 
ProL Baitininku — J. Gllneękis . . ,

5 Thmttss Purk Su RnėV<w». ’ M as , 
Pilk RaStlhinkas r— Pr. Tuleikis, i

• 100 Bowen St, So. Boston, Maw. . 
ikdiiunkuBA Nandunua* ’ . •

883 E. Broadw»y,’So. Boston, Mu* 
MnrtiUka *— J. Zalkla
. 7 WlntiėW St., So. Boeton, Mas*. | 
Orauglja laiko BiisirlnklmuH ka* treCh
• nedCIdlenl kiekvieno mėnesio, 2 va) . 

po piety, Parapijų* *a)9J, 492M 7tt ’
1 st, So. Bvaton, Mas*. •.

■ ■ " ’ • i ’ . ■' ’ •

AGENTŪRA
Parduodamo. Laivakortes į ir a 
iš Lietuvos ant patogiausių, ir 
greičiausių laivą. Sųtyirkome 
reilmlinguą dokumentu*.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽCASH 
INSURANCE

Apdraudžiaine Namus, Rakan
dus, Automobilius ir k 1 
BROADWAY TRAVEL

BURBAU
; K; Jo yifiSVLA. Sav» • 
866 W. Broadway, 
So/Bosttm, Mms.

Tol. South • Boston 0020
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| Keliones Įspūdžių Nuotrupos'ĮSveikata-BrarigUS Turtas!
* I • X. •* • ■ * " L M • * ‘ ’ «■ F ‘ ’ A ’

Antrąjį kelionės laišką stotis ir pasimatė Kauno 
parašiau traukinyje, lekian- 

Įč’iąme iš Berlyno į Lietuvos 
pusę. Pabudau, kai trauki
nys į’maurojo į Kaiuliau- 
čiaus stotį, kur viešpatavo 
didžiausi tyluma* Trauki-, 
nys vis artėjo ir artėjo Vir- 

[bąlio link, štai jau. pasima- 
jl Į -te Lietuvos valstybės sienos 

. •••.. A j i* . ženklai, Įėjo vokiečių žan-
VieilUOle ir žydelis darai, peržiūrėjo pašą ir pa-

T . v .. . • . reiškė, jog viskas tvarkoje,lankau, a$ emu i sinagogą, 7? • 
aš esu žydas.-- f Įvažiavus Virbaliu, į va-

—Labili malonu, kad tu goną.įlipoLiettivospolicijos 
esi toks mandagus žjTdelis J atstovai ir muitinės valdi- 
kad susitikęs vienuolę nusi- pinkai. Policija paėmė pasą 
ėmi kepurę. Kaip tai gali įregistruoti, o muitinės val- 
būti ? diiiinkai paprašė atidaryti

Žydelis nusišypsojęs są- čemodanus. Lietuvos valdi- 
ko: / Įninką! parodė^ didelį man-

—Seselė, aš visuomet pa- dagiuną ir gražiai pasielgė, 
keliu-savp-kepiiraitA pama^ptĮikdami/ savLtmmybos pa- 
tęs vienuolę, nes jei to ne- reigas. Tad buvo labai ma- 
daryčiau, tai vaikai kurie lonu, jog Lietuvos valdinin- 
gyyena mano apylinkėje kai . savo mandagumu ir 
man kailį išpiltų.—’ • gražiu elgesiu jisai neatsi- 

. Vienuolė įsitikino, kad liko nuo vokiečių tarnauto- 
persekiojimo dienos dar ne
praėjo. Sulietuvino 

Juozas Aitgūna.sA 
’ ■ . •.(L.K.)
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j KĄ VALGYTI? 

Arba dietos* įtaka žmogaus 
. sueikata}h

Jaunosios Amerikos dva
sią yra atvaizduojama se
kančiu atsitikimu:
i Vienuole mokytoja išėjus 
iš mokyklos, dairosi ar ne
pamatys ką nors iš; savo 
mokiniu. Kaip tik tuo metu 
ėjo. mandagus jaunuolis, ku 
ris vienuolę pagerbti nusiė
mę kepurę. xVieniiolė'u žkal- 

— — -hinn jaunuolį ir—bešikalbė- 
dąmi ėjo vienuolyno link.
.—Kokią mokyklą lankai, 

vaikeli?, klausia vienuolė 
jaunuolio,

—Lankau viešąją mokyk
lą, atsakė vaikelis.

—O kurią bažnyčia, lan- 
. kai ?, vėl klausia vienuolė.

' —Aš sjųsų bažnyčios ne-

reginys. Kauno apylinkės 
vaizdai tie patys, kokius pa
ikai! prieš 3 metus, tačiau 
Kauno stotis jau didoka. 
Jau įrengtas “stogas,” po
žeminis susisiekimas su. sto
timi. Išrodo tartum Nėw 
York ar Chicagos stotis, ži
noma, mažutėliame mašta
be. - _• ‘ . ... ■ ;.1

Pradariau vagono langą 
ir stoties perone pamačiau 
didelį raudoiikepūrių būrį. 
Tai buvo draugai studentai 
ateitininkai, - atėjusieji ma
nęs pasitiktų Pirmutinis, 
su kuriuo pasisveikinau bu- 
j
tų gimnazijos . auklėtinis, gaus sveikatos eigoj, apskri- 
mano sesutė su savo vyru .ir tai kalbant, ir dantų sveika- 
brangieji draugai, kurie ne- toj ypatingai. Aš nenoriu 
pamiršo savo buvusio bend- palikti įspūdžio būk dieta 
radarbio. Malonu buvo pa- rtai yra vienintėlis veiksnys 
matyti ir 
studentus, ’ kurių anksčiau Būtų tai perdaug siauras

Bak' B r. A. Petriką.
PASTABĄ; Dr. A. Petri

ką iš Brboklyh, N. Y., šiuo* 
mi pradeda gana ilgokų se->- 
riją straipsnių apie maistą. 
Ši tema yra labai svarbi, 
kiekvienam ir todėl patarti
na .skaitytojams ątydžiai 
juos studijuoti ir net išsi
tepti. K&nMja.

Čia aš kalbėsiu apie dietą 
(maistą), kokį vaidmenį ji- 

Vo mano broiįųkąs T. Jėzui- sai vaidina ■ bendroji žmo-

STIPRUS ROCHESTER BASKETBAU TYMAS
’ ‘ ROCHESTER, N. Y. —

Jau yra suorganizuotas
- Roehesteryje vienas iš stip- i 

riaušių lietuvių “Basket 
Bali” tymas, kinis ne tik
tai žada supliekti visus auk
štai stovinčius tymus Ro- 
ęhester’io mieste, bet taipgi 
ir visose apylinkių lietuvių 
kolonijose.

Lietuviškos draugijos ir 
visi Rocliesterio . lietuviai 
biznieriai yra suteikę dide* 
lę finansinę paramą šiam 
smarkiam lietuvių tymui,' 

. kuris tikrai išgarsino visur 
plačiai, lietuvių garbingą 
vardą. Svetimtaučių akyse 
parodys, kad mūsų jaunuo- 

4ių lietuvių širdyse ir. kruti*.
• nėse dega didelė pasiryžimo 

~ liepsna—; laimėti!
Šiame tyme yra daug gar

sių fistarš,” kurie pasižy
mėjo savo nepaprastu gabu
mu ir įvairiose kolegijose.’ 
; Vienas'iš žymiausių Nev 
York State lietuvių sporti
ninkų Juozas Kadžiulis 
—-Kaddius, žaidžia su šiuo 
tymu. Be to, jis yra bene 
svarbiausias žaidikas “Ro- 
chester Central’s” tyme, — 
kuris yra laimėjęs Amerį: 
kos. čempijonatų du metai

• atgal. Jis yra ir lietuvių 
tymo“coach.”

Šio tymo kapitonas ir lo
šikas yra Jonas Šedlickas.

Kiti lošikai yra broliai
• Jonas ir Pranas Pranekū- 

. ’ . nai. Jonas Pranckūnas yra
' garsus futbolininkas, lošęs,
’ .Su garsiu “Rocliester Arpe- 

ako’s”, buvęs smarkiausias 
football tymas Western 
Ncw York .State,

. Be to, žaidžia ir “Mike 
' ^orsliansky, Clem Simona- 

;^Vicbte, “Herb” Rugnis, Al.
Stiigift. ir Flash” Ruginis. 

, . Yra jau sutarta lošti su
visa eile stipriausių “baskėt 

s ‘ .. ba’l” tymu Roehesteryje, ,y- 
pąc bus smarkus lošimas su 

. ięiiktį tymių “Filarets” į 
h‘ : ./ kurį lietuviai įdės visas sa-' 
h ‘ vo pajėgas nugalėti juos.
| • Be to,, lietuvių basket bal-

jų. JTuomi tik pasidžiaugti 
galėjau.

Į Traukinys stovėjo stotyje 
apie 50 minučių. Buvo tai 
sekmadienis, lapkričio 12 d. 
Virbalio stotis buvo pilna 
žmonių."Visur skambėjo lie
tuvių .kalba. Pasigirdo taip 
senai begirdėtas kondukto
riaus lietuviškas pranešimas 
|i 1 važiuo j am”. irtraukinys 
išsijudino artyn Kauno.

Vagone išsitiesiau visus 
Kauno dienraščius, nusi
pirktus stotyje ir juose su

liniukai žaidė su Niagara 
Fa Ils, stipriu lietuvių tymu, 
š, m. gruodžio 2 d.

Rot nesi eioečiai žais ir. su 
Amsterdaią Tetiivių miesto 
čempijonais, sausio 21 d. 
Taipgi žais ir su Bingham-1 
ton, Šcrahton ir kitais inies-1 
tais

Rochester’io lietuvių ty- bunolo pirmininko prof. A. 
mas piašo susirašinėti su Krikščiukaičio mirtį ir paš- 
manageriu. to ženklų aferų.

šio tymo manageris yra Krikščiukaitis
jaunas ir veiklus vaikinas buvo vienas iš kelių asme- 
—Prane.?, Knmparskas, ku- raĮ’ įkūrusių fautinio atgi
ns nib>’irdžiai darbuojasiįm^0 vairą, laikraštį Auš- 
dėl Šio tymo gerovės. Gre-I1’^’ 
yiausia pasisekimo. Adrė- lūėnybių, 
sas: Mi\ r'rank Kumpars* 
kas, 1109 Noith St., Ro-I

. chester. N. Y.
‘ Asistantąs “Gus” Rugi
nis' Mes, visi Rochesterlo 
lietuviai privalėtume pa-1 
remti šį Hipių? tymų ir pa
dėti jiems i-rmėti visus lo
šimus, kad pakeltų lietuvių 
vardą.

“MEILES” REIKALAS

vis tai labai svaębūs sveika- ir mūs kūliui būtų gera»u 
tos nusistatymo faktoriai, maistas bile valgoma mę^- 
Vįsi šie veiksniai gyvenimo džiaga, kuri tiktai gali kūrief{ 
simfonijoj sudaro, lyg ar- sudegti ir tuo pagaminti e- 
pos stygas, tą harmoningą nergijos darbui. Seniau taip 
melodiją, . ką męs fiziologi- ir buvo manoma, kad. žnio-' 
joj vadiname sveikatai. Die-’gus gali valgyti bilę ką, kas 
ta šioj simfonijoj atstovau- tik po ranka papuolė, bile 
ja dominuojančią stygą. tik prikimŠus pilvą ir paso*- 

Seniau b ii v o manoma. tinu? alki- Bet dabar fizio.
s logai jau daugiau žino apie 
1 reikiamą • dietos balansą ir 
maisto kvalifikacijas, Be ą- 
nergi jos, kūnui dar reikia 
tverti naujas celes ir audi
nius, augančiam organizmui- 
itin, reikia pakeisti naujaip, 
audiniais nudilusius, senus;

Į reikia išlaikyti kraujo me
džiagą tam tikrą balansą. .

Mūsų kūnas yra tai gaiįa 
komplikuotas (painus) apa
ratas, susidėjęs iš daiigybės 
įvairių elementų bei jų są
jungų; Kūno pamatas tūi 
protoplazma, arba pradi
nė medžiaga, susidedanti iš' 
proteinų (baltymų), rieba
lų, angliavandžių (karbohy- 
dratų), mineralų, ir van
dens. Paskutiniai kūno au
diniai yra sekami: 1, den
giamieji; 2, jungiamieji; 3, 
raumenys;'4, dirkgniaį (ner
vai ; ir 5 kraujas. . '*

Kadangi kūnas, kaip jau 
minėjau, yra gana kompli
kuotas dalykas, tai ir mais
tas jam turi būti nemažiau 
komplikuotas. Kitaip sa
kant, maištas privalo turėti 
tas pačias pamatines me
džiagas, kaip ir kūnas. Dar 
daugiau: tosios pamatines 
medžiagos turi būti tokioj. 
proporcijoj1 suderintos, ko
kioj kūnas jų reikalauja; 
kitaip kūnas jų nepriims. 
Jeigu mūrininkui, statan
čiam namą, vietoj vopnos; 
sudarytos deramoj propor* 
ei joj su cementu, pasiųstu
me vien tik smėlių (pieskų), 
jisai negalėtų namo mūrytu 
ndrs. patsai smėlis ir reika
lingas prie mūro. Bet be 
smėlio dar reikia ir cemento 
ir vandens, kad padarius 
reikiamą vopną. Taigi • n* 

‘maistas pamatiniai susideda 
iš tokių pat medžiagų, kaip 
ir kūno protoplazma : ang^ 
liaVandžių (cukraus, krak
molo), baltymų (prbteinių), 
riebalų, mineralų, vitaminų 
ir vandens. - Sulyg savo są
stato jisai yra organinis ir 
neorganinis, gaunamas iš 
augmenų, gyvulių ir vanu 
dens (tūli mineralai). J

(Bus daugiau)

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių , -rinkinys.

Šią Įmygą išgyrė visa, rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
ai ir turi 191 pusi. Jos kai? 
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me 
tu, gražiais drobės viišeliah 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai 
kas įsigyti šią taip brangiu 
ir nąudihgą eilių knvgą.

ADM., 
360 W. Broidyray, • 

South Boston, Mm*.

ja dominuojančių stygų.
Seniau b ii v o manoma, 

kad maistas yra Bile tne-, 
džiaga, kini prikemša pilvų 
ir užmuša Kiltį*. Kiek vėliau 
fozioldgai ir maisto eksper
tai padėjo dietai šiek tiek 
mokslingesnį pamatą.. Jie 
pradėjo analizuoti maistų ir 
tyrinėti iŠ kokių medžiagų 
koksai maistas susideda? 
Koksai nuošimtis tų įvairių 
medžiagų yra viename ar 
kitame maiste? Kokios me- J 
džiagos ir kokioj proporei- i 

jisai augtų, pasitaisytų dy- ; . ... .... ..... .. ... ... 

kad jisai attikti} reikiami} 
darbą mažiausiai nuvargda- ’ 
mas?

Patėmyta, kad biologijos 1 
laboratorijose maisto eks
pertai gali žaisti likimų ar 
gyvybe bandomųjų gyvulių 
vien tik pagelhą maisto, kei- 
taliodimi maištą. Sužinota, 
kad kiekvienas maisto ga
balėlis savy turi tam tikrą 
kiekį potenčialėš energijos, 
kuri pasireiškia darbu, ju
dėjimu, kada tą medžiagą 
žmogus suvalgo. Ši energi
ja jaučiama ktine kaip šilu
ma.

Dar visai nesenai buvo’ 
manoma, kad žmogaus die- 

. tai nustatyti reikia tiktai 
surasti,. kiek,kalorijų jam 
reikia per dįeną ir kiek 
koksai niąistas guli duoti 
kalorijų šilumos.;• > Kalorija 
tai buvo, tasai' maištas, ku
riuo.;to Ihilįo-. muisto eksper
tai anatiioddvb * maišto naū- 
dįhgumą,./(Kaloriją, tai- ši- 
ĮiimpBjviėųėtai Nižikas Juo- 
iė/aįskaitliaVo, kad svarus 
geležies, puoląs nuo 722 pė- 
dų^aukštttmbš, pakelia van- 
dehs. temįibraturą.yienu lai
psniu, šų: lyg., Kąhrenheito 
termometro. Kitaip sakant, 
tdsai puoląs geležies svaras, 
pagamina tiek šilumos, kad 
pakanka padaryti svarą 
vandens vienu laipsniu šil
tesniu- Lengvai dirban
čiam, vidutinio svorio, žmo
gui pakanka per dienų 250 
ar 300 kalorijų, gi sunkiai 
dirbančiam vyrui, sakysime, 
girių kirtėjui, reikia 500 ar 
600 kalorijų. Mat, jo raume
nys reikalingi daugiau ener
gijos, jėgos, o jų gali duoti 
tiktai maistas, degąs jo kū
ne. Priimtas maistas su
virškinama kūne tam tikrų 
skysčių pagdlba. Tokį su
virškintą, atskiestą, t, y., jo 
maistingąsias dalis, kraujas 
paėmęs išnešioja po visą kū
nų, kur įvairios celės pasi
ima sau reikalingas medžia
gas* Kūno audiniuose atsi- 
būha maisto degimas-oksi- 
dacija, t. y., tos maisto da
lies, kuri stivartojama rau
menų ar smegenų jėgai 
tverti. Degančio maišto šilu
ma pavirstą reikiama ener
gija..

J eigų mūsų kūnas būtų, 
kaip paprastas pečius, ku
riame degi Lilė kūraš, tai

kelis jaunesnius I mūs sveikatos nustatyme. joj kūnui teikalingos, kad 
, -/kuriu anksčiau Būtų tai perdaug siauras jiaai allgt1} basitaisytų dy- 

nepąžinau, bet kurie dabar toksai sąnprotavimas. Vie- [anjjas įrančias dalis, 
yra veiklūs studentai ateiti-nok be apsirikimo baimės 
įlinkai. galima sakyti, jog dieta yra:.

Tikrai, buvo sunku įsiti-viena svarbiausių veiksnių 
kinti, jog esu Kaune. Ro- sveikatos srity. Mūs sveika- 
dos, tik vakar buvo tokios ta, kokia ji yra, gera ar blo- 
nųoširdžios išleistuvės iš ga, tai tiesioginė, pasėka 
Bostono, o čia vėl nuošir- mūs gyvenimo rutinos: dar- 
džių draugų būrys, tik jau bas, miegas, nuotaika (ū- 
už jūrų, jūrelių. Tačiau tu-1 pas), psichinė padėtis, oro 
rėjau sutikti su gyvenimo tyrumas, mankštymąsi, fizi- 
tikrovė ir įsitikinti, jog nis sąstatas, rūpestis ar op- 
Bostonas paliko toli, . toli, timizmąs, papročiai, k. t., 
nors mano širdžiai taip ar- gėrimas, rūkymas ir tt.— 
Urnas, artimas... ” ■ . . ~ ”■

1 MILŽINIŠKA TABAKO AT
SARGA.

Daugiau, , kaip $100,000,000 ver
tės puikaus naminio! ir turką ta-

SOn. Visai teisingai žymusis Ima didžiuliuose atviruose sandč- 
“Darbininko” bendradar- liuose, kurie yra Lueky .Strike 
bis Pr. E. Galinis pasakojo cigaretų išdirbeją nuosavybė. Šis 
ir aprašė, jog nuo 1930 m. ^inHs pinigų Įdėjimas į rink* 
Kaunas smarkiai pažengęs pasaulio tabaką yra už- 

• -rr x tikrinimu aukštos kokybės siuosepirmyn. Vytauto prospekto LigaPetlloset. ’ . . ■ •
(gatvė niio stoties), vidurys Lueky Strike išdirbėjai jau nuo 
išmeksfąltuotas, arti sto-Įseno pastebėjo lepią rūkytoją 
ties pastatyti gražūs rūmai, aukštos kokybės reikąlavitrią šit 
tačiau vaizdą .dar gadina |vo cigaretuose, ir veikiai'jife tii 
kelios lūšnos, kurias reikėtų Uv^rtina'- -^aigi buvo ir pasilieka 
kaip nors likviduoti. “s 

_į± . . x . . sigaileti pastangą, patiekti ruky-
Vytauto prospektu ir į0jams geriausius ir gryniausius’

Laisves Alėja tvarkingai ęigaretus, kokius jie kada tųke. 
važinėja Ainerikos Lietuvių Iš priežasties to, visoje šalyje, ir 
Akcinės Bendrovės autobu- ištikto visame pasaulyje paplito 
sai. Tik man labai norėjosi pucky Strike popūleriškumas. . 
ir dabar norisi, kad autobu- L L®ky ‘
sų tarnautojai - vairuotojai tabaką, išnokintą siltq 
t r konduktoriai apsireng-lsauĮgs spinduliu, derlios žemes ir
tų pakenčiamesniais drabu-l Švelnaus lietaus. Iš daugelio ta- 
žiais, kad nebūtų apšepę. bako rūšių eigaretą išdirbime 

(Bus daugiauk) naudoti tinka tik kelios. Štai ko- 
. •. . Ą~' dėl tik ypatingas rinktinio taba-'

nanaaai«k ko parinkimas daromas dėl Lu-
DARIAUS-GIReNO PA- eki-. . . . 

baiMvi fi OTATVMIft I ypatingai parinkto tabako. MINKLU ulAI TMU viduriniai lapai eina į Lueky 
rnunn PinDrIII Ptrikę, kadangi apie 86 nuosirn- rUliUU uLŲdEJŲ Ciai viso tabako augalo atmeta-

ATOVIITA ma. Kelių metą pagrečiui tabakoAluKAIIA derlius naudojama išdirbime Lu-
, ckies, kad užtikrinus vienodumą..

. v * i. Taigi Luckies rūkytojai pasi- . . Š1,?I"1S griaus džiaagia kelerilt deHiu vidnri.
ir Girėno Rondo globėjai niais rinktinio tabako lapais, 
prisiuntė smulkmenišką at- Bet Luckies išdirbėjai nepaten- 
skaitą iki gruodžio 1,. 1933. [kįną vien su pateikimu rūkyto- 

Globėjai viso pajamų tu- jam® KerUusį tabaką, kokį gali- 
ręjo.$4,480.75; viso išlaidų 
$634.50. Balansas $3,846.25. 

Idųigai randasi: Metro J 
politan Statę Bank, Chica* 
go. 111.,—- 3,075*99, City Na
tional Bank, Ohicago. 111.— 
$77,26. Viso — $3,846.25.

“Kiekvieno kataliko yra 
šventą priedermė paremti 
katalikišką spaudą ir ją 
kuo p lačiausiai paskleisti 
žmonių tarpe”.

. Popiež. Pijus IX |

USI • -1-T1 T* ’a* J O vis dėlto Kaunas pasi
nį keitęs per paskutinius tre-

’ I radau dvi naujienas, prane- metus ir/tenka pasakyti, I, ta

šančias apie” Vyriausio Tri- ,1?g ^.Slkeifę.^. ^°3°n PU-dabar teendinama ir nokina-

Nedarbas ir sunkūs laikai 
permainė visus užmanymus 
Vienuolynų steigti kitur ar 
statyti ant sudegusių pa
grindų. Dėl to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meilės Kon
gregacijos nariai nutarė ant 
žiemos persikraustyti į mo
tiniškų jį namą, Wėstyille, 
Illinois. ’

Su aukomis ar “Meilės” 
reikalais, malonėkite adre
suota žemiau nurodytu nau
ju adresu.

Jungtinėse Valstybėse 
“Meilės’ ■ ' prenumerata tik 
$1.00 metams, o į Lietuvą 
$1.50. • ■ /. ,

Visas prenumeratas siųs
kite sekančiu nauju adresu-.. 
. ‘Meilė’’ (Charity), Sač- 
red Heart Motlierliouse, 502 
West Main Street, • Vfest- 
ville, Illinois.

Kun. t. S. Brigfyanas,

Irą,” viena tų šviesiųjų as-
, kurių Lietuvai 

I trūksta ir kurios vis nyksta 
[iš Lietuvos padangės, paši- 
traukdamos į .amžinybę ir 
palikdamos Lietuvos gyve
nime didžiules spragas.

Žinia apie pašto ženklų 
afėrą buvo ir nesmagi. Toji 
afera netrūkus bus žinoma 
,su visomis smulkmenomis, 
kai visas reikalas bus spren
džiamas teisme. . bylą. įvelta 
daug žmonių, tarp kurių ir 
■/didelių žuvų.” Paštų val
dybos direktorius inž. Ad. 
Sruoga suimtas ii' laikomas 
kalėjime be užstato. Visoje 
Lietuvoje apie tų aferų 
daug kalbama ir smarkiai 
pįktinainasi, jog aukštus 
mokslus baigę žmonės, žy
mus šviesuoliai, eina visai 
netikusiais keliais. Tai dar 
vienas įrodymas, jog moks
las be dorovės, be gero reli
ginio išauklėjimo nieko ne
reiškia gy venime; jis tampa 
tik kauke žemiems darbams 
pridengti. ’ ’

...Vilkaviškio stotyje įlipo 
į .mano “kompąrtmenfą” 

krys lietuviai, iš kurių vei
dų tuojau maniau vienų a- 
merikiėčiu esant. Ir neapsi
rikau. Tai būta anglų-lietu
vių žodyno autoriaus A. 
Liūlio, kurs šiuo laikų gy
venąs .kaime ir rengiąs žo
dyno naujų laidą. . .

Nei nepajutau. kaip trau
kinys pralėkė pro Pilviš
kius, Kazlų Rūdą. ir. lutas

ma tik pirkti, kadangi šis pui
kus tabakas jūsų gerklės apsau
gai ir gardŽiam. skoniui yra spra
gintas.

Prie to, išdirbimo eigoje imama 
įvairite atsargumai, kad pagami
nus visus oi garėtus tokiais pat. 
Daugiau, kaip 60 patikrinimo in
strumentu panaudojama itžtik- 
trinti, jog jūsų Luckies pasiekia 
jus apvalūs, kieti, pilnai prikimš
ti ir laisvi nuo liuosų galų, šis 
rūpestingas apžiūrėjimas parodo, 
kodėl. Luckies visuomet tokio pat 

[lengvunio, švelnumo ir gardaus 
Į skonio a tžvil giais. (Adv.)
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i yaarly.
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DARBININ KAS

f WEST BROĄDWAY

PRBNUMERA.TO8 KAINAr 
Amerikoje metame ............ 
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Vieną kart «avaitCje metama... .|2.00 
UiHietjy 1 kart savaitėje metama

SOUTH BOSTON, MASS 
l'KL.EPHONK SOUTH BUSTOM t«2U

KAS TIE KLERIKALAI
į Laisvamaniai mėgsta pii- privalo rūpintis ir. kataliką 

sioti kunigams klėrika- vaiką auklėjimu, ir di*augi- 
mą. Tas ^klerikalizmas^1 ją vadovavimu, ir spaudos 

f^bai ją pačią nukaltas termi- palaikymu, ir šeimą dorove. 
Bsias tuo tikslu, kad atskirtą O Lietuvos ateitimi, jos vy- 

katalikus nuo ją vadą —ku riausybės Jonmiigumurjam 
fMjiigą. Klerikalai, girdi, ; tai nimo idealizmu ir tikėjimo 

'ne eiliniai kunigai, bet ku-laisve yra susirūpinęs pe 
f.,.’ iiigai politikieriai, kurie vi- tik klerikalas-kiinigas, bet 
u > SUr kišasi ir nori vadovauti ir kiekvienas eilinis katali- i 
J pasaulinėje politikoje. Pa- 
bf^iurėkime, kokia tai politi-

’ Visą pirma, mokyklos. Kli
ringai, girdi, veržiasi vaiką ,

J- auklėjimo srįtin ir moko norėdami sustabdyti dvasiš-| 
| juos ne vien poterią ir fikė- Iki jos veikimą ir uždaryti j 
| jimo dalyką, bet steigia mo- kunigus zokristijoje. i 
Lkyklas■ ir net kolegijas, vi-1 /Tiesa, jie remiasi kun/ 
F sai panašias valstybinėms, lian. F. Kemėšio autoritetu, 
f §u žaidimais, sportais ir 11, Jisai savo paskaitoje Šiau- 

kunigai “klerikalai’, liuose yra pasakęs,
| veržiasi į pašalpinią drau- 

vadovybę. Pagaliau, 
į Merikalai nori užviešpatau- 
i;ii spaudą ir pavergti ją sa- 
( vo tikslams. Jei prie to pri- 
r^esime dvasiški jos pastan- 
fc|as palaikyti dorovę kata- 
K.Shj. visuomenėje ir rūpin- 

 

ptįs tikėjimo laisve ir gerove 
tėvynėje ir svietui’, tai turė- 
|$ime pilną apibudinimą kle- 

fjyikalą darbuotės, kimi, anot 
^laisvamanių, yra nepakėn- 
Žiama ir atgrasįna.daug ka- 
talikų nuo tikėjimo..

Tuo tarpu mes katalikai, 
^pažiūrėję į tokią 4 ‘klerika- 
įį” darbuotę, su nuostaba 
{pamatome, kad ji kaip tik 
/fupuola su katalikiška j a ak 
eija ir .daromieji klerika- 

lįlams priekaištai - kaip tik 
Š virsta uoliųjų kunigu savy- 

|; be. Juk kunigai kaip tik

r 
t

tos nelaimės apsaugojo, at
siųsdamas jiems klebonu; tO’ 
;kį energingą, sumaną ir 
daibštą,- kokis yra kun. A. 
Martinkus.

Laikydamas pas jį misi
jas, niekuomet nenugirdau 
iš jo nė vieno žodelio apie 
bloguosius laikus. Jis pil
nas gražiausios vilties. . Jis 
po kelis kartus man minėjo 
apie žadamus atkelti iš ki
tur kriaučių dirbtuves ir 
dar kiiit šaką pramonės dvi 
ar daugiau dirbtuvių. Jis 
pasakojo man apie likusį 
dideliausį muzikos instru
mentų dirbtuves neiną, kurį 
jau gpžiūrinūją fabrikantai 
ir nori vėl kažką didžio į- 
steigft : Vadinasi, dar tru
pučiuką vargo ir kantrybės, 
p gerovė pareina,..

Klausant mvan tą gražių 
pasakojimų, ant kurių ger
biamasis klebonas visą atei-

kas. Tie dalykai kaip tik ir 
yra svarbiausieji katalikiš
kosios akcijos punktai. Lai
svamaniai gi tą visa, vadina 
klerikalizmu, tuo pašiepimu

Okupuotoje Lietuvaj6 Xhžbomi8/ “w 
’/ A * . ■ . ' •. . * Pagaliau keli giedoję ąs-

Neleista į Kapus Lietuvių Eisena. Į mens suimami ir nuvedami 
' . į VI policijos komisarjatąv

kun. K. Čibiro pasakytasVėliau paaiškėjo,kad buvo 
tai dienai pritaikintas pa- suimti šie asmens: stud. J, 
mokslas. Pabaigęs pamoks- Valiukevičius, stud. p- Bur 

tingis, stud. Pi Čenys, stud. 
A. Skrebutėnaite, stud,, Z. 
Drlionayičiūtę, S, Urbona
vičius ir mokiniai: M. Ma
ciukas ir B. Sliekas.

Policijos kdmisarjate su
imtieji asmėiis, sako, buvę 
išlaikyti k e .lėtą. valandą, 
paskui ten buvo ’ surašytos 
ją pavardės ir atleisti/'..

Į Kalbama, kad prie kum 
P. : Kraujalio kapo buvo 
mušami: stud, Z. Urbonavi- 
č.iūte, stiul. P, Biulingis, 
mok. G. Karazija ir k.

Taip ir pasibaigė liūdna 
Vėlinių diena../ •

simiuė be galo gražus, kaž- 
keno rašinėlis apie tai, kaip 
vergdienė našlė ranąiio sa- . 
vo bado kankinamus našlai
čius. Tie šaukia:- “Mama, 
valgyti norime!’16 ji jiems 
—Mano mažyčiai, aš jums 
gražią pasakėlę paseksiu a- 
pie aukso kalnus, deimanto 
miškus/ apie laimhiguosius 
vaikelius, apie: darželius, 

i pilnus prisėtus kvepiančią 
rožių... Aš jums vaikeliai 
padainuosiu saldžiu daine
lių... Mikite, mažyčiai, sal
džiausiu miegeliu, sapnuo- 

Ikite linksmiausią sapną.., 
Ir tie. nurimsta, beklausy
dami gražių pasakėlių, be
klausydami saldžią motinė
lės dainelių... Naujoji die
nelė nušvito, o geri žmonės 
atėjo ir. našlaičius pavalgy
dino... Panašiai ir depresi
jos metu graži svajone apie 
būsiančius geresnius laikus 
vargdieniui nušluosto grau
džią ašarą ir paduoda jam 
sunkiuosius. metus perken- 
tėt, kaip .ir užmigdydama 
kasdieniais reikalais’ rūpes- 
.tį— ’
/ 'Tą, sugebėjimą raminti 
žmones ir statyti . gražiau
sius ". laimės rūmus net ir 
varge būdamas,, kun. : A. 
Martinkus kaip tik ir turi.

kad 
“niekas taip neatitraukia! 
inteligentijos nuo tikėjimo, 
kaip klerikalizmas”. Gi, a- 
liot to paties kun. Kemėšio, 
.“klerikalizmas yra dvasiš- 
kijos' noras, nesitenkinant 
doros ir religijos skelbimu, 
valdyti ir kitas gyvenimo 
siūtis, kurios jai nepriklau
so”.. Bet. kun. Kemėšis ne
sako ix* negali sąlyti, kad 
dvasįškijai nepriklauso mo
kyklos, draugijos, šeimą ge
rovė, spauda ir rupesnis a- 
pie tikėjimo laisvę. Tuo bū
du aišku, kad gerb. kanau
ninkas, smerkdamas kleri
kalus, turi minty ne .ką ki
tą, tik tokius Mironus, Ta
mošaičius ir kitus jiems pa
našius, kurie ištiesii nori 
valdyti tokias gyvenimo srti.l Jis svajoja jau naują dide- 
tis, kurios jiems nepuikiau-į lę Chicago. Heights baziliką, 

'so.

j Suraminimas Nelaimėję
r Baigės W. Pullmane mi- 

gijas, perėjau tuo pat tikslu
į ir į kaiminę parapiją į Chi-
r‘ cago Heights, III. Parapija
V tikrai nedidukė. Ji bus ma-
1? Žiausia tarp/ visą Chieago 

lietuvišką parapiją. Ir pir- 
*miau,. geruose laikuose, ne 
kažin kas buvb tokioje ma-

. E lytėje parapijoje (nykstu- 
būti klebonu, o dabar

.^ depresijos metu, thi ir visai 
|yi neviliojo niekelio širdies.

/J£ai kas laikė ją kunigą iš-
^rėmimo vietą, 0eraį tačiau

iMuųją 'pasakyta: “kunigui 
? ir baloj nebus bado”. Taigi 

r šioje mažytėje parapiji- 
rbšČįam ir suma- 

įm' kunigui niekuoniet 
nos ir .dar prie duonos 

/ir netruks. Gražiai 
uno ankščiau čia bu~

naš Martiiikus. Jis dar 
d.čion atvyko —■ vo- 

įįįos, buš tik antras dar me- 
. Kaip gražiai jis čionai

įsikūrė, Viskas, kaip dide- 
liausioje parapijoje, ir baž
nyčia graži, ir mokykla Se
serų Kažimieriečią vedama, 
ir Brolijos tvarkomos ir 
jaunimas katalikiškoje dva
sioje stiprinamas.

. Tiesa, depresija neaplan
kė ir šio kampelio, bet su- ' 
manus žmogus ir sunkmety
je. ras. sau išeitį. Dirbtuvės 
uždarytos, darbo nėra, sun
kus pasidarė pragyvenimas 
Vargas žmogui,• jei tokiuo
se atsitikimuose nebetenka 
vilties ir. ateityje : savo bū
vio. pagerinti. Tuomet misi- 

‘ minimas,. tarsi koks vėžys 
ima pamažėl žmogui krims
ti sveikatą- ir stumia į dar 
didesnį vargą-, bei skurdą. 
Dievas saugo , tokiu metu 
nuo p rieteliąt ■ niėgst auČią 
nuolat kalbėti apie vargą ir 
tiro jį .mūsą akyse-didindą-r 
mi. O šiandie tokią priete- 
l.ią. labai lengvai atsiranda. 
Dievo Apvaizda. Chieago

kurioje galėsią tilpti, dešim
tys tūkstančių maldininką... 
Kokios gražios svajonės../

Misijos kuo . gražiausiai 
pavyko. Beveik visi parapi- 
jonai jose dalyvavo. Gerbia
mas klebonas kiekvieną jų 
pažįsta ir kasdien matė, ku
rie. buvo. bažnyčioje, kurie 
ne. Kaip jis patenkintas sa
vo parapija-nykštuku. Pil
nas gražiausią įspūdžiu ap
leidau aš tąją parapiją. 
Dieve, padėk susilaukti įsi . 
kūnijant toms gražioms 
svajonėms...

i . Kun, Ą. Petrauskas f 
TT. Marijoną Misijoiiierius

Pne kitu. P. Kraujalio 
kapo buvo suimti keli as- 
inens.

Kaip kitur, taip ir K ’
niuje kasmet Vehnią dieną 
gyventojai katalikai pasis
tengia gražiau paminėti ir 
pagerbti mirusiąją vėles. į 
Tą dieną žmonės gausiai, da 
tyvaują gedulinėse painal-. 
dose ir kinko kapus — vieni 
atskirai,, kiti susiorganiza-. 
yę į procesijas ir visokias 
mišrias eisenas. Toks tradi
cinis paprotys jąu taip .žmo
nėse įsigyvenęs, kad jokiu 
būdu jo negalima būtą pa- Vli 
naikinti.

Šių metą’ Vėlinių dieną . 
Vilniuje daugiau buvo iš-' 
-kilmmguum ir rinitu m o. 
Dar* Vėlinių . dienos išvaka
rėse Rasų ir Šv. Petro ka
pai jau buvo pilni žmonių, 
kurie tvarkė ir puošė jiems 
brangias kapų kerteles..

Neatsiliko ir Vilniaus lie
tuviai. Mūsą dėkingasis jau 
nimas pasistengė aptvarky
ti ir papuošti abejuose ka- • 
puošė mūsų brangiąją, tau
tai pasidarbavusią, asmenų' 
ir karžygių kapus! Visur 
buvo prinešta gėlių ir nu
šviesta' trispalvėmis švieso
mis!

Kitų metų papročiu, Vil
niaus lietuvių visuomenė 
Vėlinių dienos rytą gausiai, 
dalyvavo š v. Mikalojaus 
parapijos bažnyčioje gedu
linėse pamaldose, o vakare 
turėjo bendrai sudaryti ei
seną ir eįti į Rasą ir Šv." 
Petro kapus. Bet jau įš pat 
ryto pasklydo» mieste gan
dai, kad šiemet lietuvių ei
sena į kapus, nebūsianti leis
ta. Tačiau, nė vienas rimtas 
žmogus nenorėjo tokia, i s 
gandais tikėti. . Juo labiau, 
lad ir kitų Vilniaus para
pijų žmonės laisvai rengė 
ūkias eisenas. Bet. apie 
piet tie gandai pasitvirtino. 
Vytauto Didžiojo Gimnazi
jai telefoiitL buvo pranešta, 
<ad ji neorganizuotų į ka
pus jokių eisenų. Gimnązį- 
a paaiškino, kad ji jokią 

eiseną niekuomet nėra or
ganizavusi, kad kasmet lie
tuvių eisena pati susidaro 
prie Šv. Mikalojaus, bažny
čios, kur lietuvių jaunimas 
Susirenka pasimelsti.

Tuo ir baigėsi. Buvo nia-; 
nyta, kad šis dalykas gana] 
paaiškėjęš . ir kad lietuvių! 
eisena nebus trukdoma. |

Bet ir vėl apsipilta. Po 
pietą trečią valandą į šv. 
Mikalojaus bažnyčią susi
rinko daug- žmonių. Buvo junta jį visi kapai. Pasi
kalbamas rąžančius ir po to girsta protesto balsai ne

kad jis gavęs iš pasaulinės 
valdžios įsakymą nedaryti 

'jokią į kapus eiseną; jam, 
Įsako, policija prąnešusid 
kad jei gatvėmis eis lietvi-Į 
viiį eisena, tai, ji būsianti 
sulaikyta. Tuo pasiremda
mas, kun. K. Čibiras patarė 
į kapus nueiti atskirai.

Taip ir padaryta. Vaini
kai buvo nešami gatvių vi
duriu, o žmonės ėjo šalygat- 
viais. . .

. įlašu kapuose..
Rasą kapuose pirmiausia j 

aplankytas dr. J. Basana
vičiaus kapas, kur padėtas 
vainikas, sugiedota <cVįeš-| 
paties Angelas” ir Tautos 
Himnas. Begiedant Tautos 
Himną, policijos j atstovas 
bandė sulaikyti; b^t kadan
gi gausiai miniai žmonių I 
giedant tas buvo nelengva 
padaryti, tai ryškesnio inci
dento išvengtą. ]

Nuo' dr. J. Basanavičiaus 
kapo nueita prie M. 1 K. 
Čiurlionies, Povilo Višins
kio, Lansbergio, kuii. Sta
sio ir karią kapą. Visur pa
dėti vainikai ir sugiedota 
“amžiną atilsį”, b prie ka
rią kapą dar ir Tautos 
Himnas.

Tuo Rasą lankymas ir 
pasibaigė. Lietuviai lanky
tojai ramiai išsiskirstė, pa
sižadėdami tokiu pat būdu 
dar aplankyti įr Šv. Petro 
kapus, kur yra palaidotas 
a. a. kun. P. Kraujalis.

Sv. Petro. kapuose.
Po valandos laiko Šv. Pet r

ro kapuose prie gražiai pa-l^gji §įo turinio pareiškimą: 
puošto ir nušviesto kun. P. 
Kraujalio kapo gausus lie
tuvių jaunimo būrys giedo-.

' jo /“Viešpaties Angelas”.
Po to iš jo jauną krūtinių J 

• pasigirdo galingi Tautos 
Į Himno žodžiai.; Visi' kapai 
surimtėjo. . Net ir. vėjas 
smarkiai papūtęs nurimo... 
Bet štai;. pasigirsta polici
ninką įsakymas nebegiedo- Į 
ii. Keli prasiskverbia prie 
pat kapo ir liepia išsiskirs
tyti. Jaunimas traukiasi, 
bet vistiek gieda. Tvarkda-

1 riai ima dar smarkiau skirs 
tyti. Bet nelengva. Ankštoj 

Į. vietoj susikimšęs g a usus 
! jaunimo būrys negali jsaky- 
|mo greit pykdyti, jis trau
kiasi, klumpa, krenta ir va
karo kapą tamsumoj suda
ro nepaprastą mišinį... Pa-

I TĖVAI IŠSIŽADĖJO SUMAUS.

Kaip jau buvo rašyta, 
Sambore Apygardos Teis-, 
maą nagrinėjo Tado. Holuv- 
kos užmušėją bylą. Lenku 
spaudos žiniomis, bylos me
tu paaiškėję, kad Hohivką 

|esą užmušę Ukrainai: Bylas 
ir Danilišinas, (jie abu per
nai metą pabaigoje buvo 
nuteisti mirties bausme už 
užpuolimą, ant pašto įstai
gos) . Dabar Teismas nagri
nėja bylą likusiąją sąmoks-. 
liniuką, kurie nedalyvavo 
betarpiškai Holuvkys už
mušime. Ją tarpe yra ir tū
las Baranovškis, k u r i s, 
kaip pasirodė, buvo netik 
veiklus. įvairią tautinių Uk
rainą draugiją ir organiza
ciją narys, bet ir slaptos 
policijos agentas.

Dėl to, kaip praneša “ Ka
iše Vremia” Kr. 236, Ukrai
ną laikraštyje “Naš Klič’’. 
Šiomis, dienomis minėto Ro- 

I mano Baranovskio tėvai į-

ir dar vietos Liet., Šv. Kazi
miero D-jos skyriaus pir
mininkas. Pr. Jakubauskas' ’ . 
buvo tani tikru pakvietimu- ' 
pašaukti Gardinau į štąros- . 
tiją, khr buvo nubausti: Pr.. 
Jakubauskas už nelegalaus 
susirinkimo suštiuldmą po 
iitviru dangumi (gelžkelią 
stoty) mibauštas trim die
nom beatodairįnio arešto 
(arėszt beztvzględny).. Jo 
bylos N r, 3299 iš33 m.'Juo
zas Averka nubaustas už 
žalios lietuviškos kepurai
tės nešiojimą ir. neva už 
viešosios tvarkos ardyiną— 
trim savaitėm beatodairinio 
arešto. Pr. Tamulevičius 
nubaustas už tokios "pat ke
puraitės nešiojinuĮ ir neva 
už demonstravimą gatvėmis 
dviem savaitėm beatodairi
nio arešto. Stepas Miškinis, 
kaip dar tik 16 metą jau
nuolis, tokia bausmę .nenu
baustas. Jis neva gausiąs 
per valsčių tik tam tikrą į- 
spejimą.

Visi nubaustieji, pasinau- 
dodaini duota jiems teise, 
apeliavo Gardino apygai’-. 
dos teisman.

KABELIAI. Mareiiiko- 
nią vals. Kaip kitur, tai ir 
čid Žmonės gyvena , labai 
skurdžiai. Dauguūias ūki
ninką dar nesumokėję mo
kesčių, dėl to pas juos vis 
atsilanko sekvestratorįai.

Šiemet Marcinkonių vals
čiuje taisomi keliai. Kas 
negali mokėti mokesčių gali 
už mokesčius važiuoti ar ei
ti taisyti kelią. Kas dirba 
su arkliu, tam. moka po 4 
auksinus U& dięną, be arklio • 
— po du auks,. Bet visaip 
būna. Darbą prižiūrėtojas 
(dozorca) kiek nori, tiek 
dieną priskaito. Pavyzdžiui 
kai kurie ūkininkai dirbo 
po keturias dienas, bet už- ' . 
skaitė tik po dvi, o kitas 
dvi paskaitė “talka”., ;

Pranešimas
. Pereito .Rytinių Valstijų 

Katalilni Seimelio .nutari
mu, sekantį minim u valsti
jų .lietuvių draugiją konfe^ 
rencija įvyks sekmadienį, 
gruodžio 31 d., Karalienės 
Angelą parapijos salėje, So. . 
4-tli ir Roebling Sts., Btoo- 
klyne. Prasidės 1:30 vai. po 

garbingą žmogų”.. ! pietą.
Dienotvarkėje numatomi 

Iš ši<> trui^o Baranovs- giereMai .
kio tėvą laiško matome, 
kaip jie didvyriškai pasiel
gė, pasmerkdami sūnų, km 
ris iš tikrąją gal daug yra 
pridaręs žalos savo tauiie; talifcų 6. Bėgami ir
(.laillS. 1 Kri-vii-iii i.nil.rnliii

‘ Ši u o pranešama, 
kad ant visados išsiža
dame mūsų sūnaus Ro
mano ir nenorime turė
ti su juo jokių santy- 

' kią, kadangi jisai savo 
judosišku darbu .atėmė 
daugeliui ukrainą gy
vybę ir. sveikatą. Jo el
gesiai, žemina netik Uk
raina, bet ir kiekviena

• ‘ Žinokit e, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito,. namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne.tik

j Gerb. Klebonu Dėmesiui ;
| Turime gražiu Kalėdinių Konventą su Lietu- ! 

; viškais: parašais. Kainos labai prieinamos. Su ■;

JSeightk parapijomis nuo

marūs ir turi. per išpažint 
nuodėmę pasisakyti, bęt. ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešą 
jėgas.”'—. . .
Panevėžio vysk, Paltarokas.

. Daug geriau šeimoje tris ya- 
• gis turėti negu vieną girtuo*

Idį. llom. Striupas.-

, . $1.50 .
: <$2.00
. . . $3.00

w.. .
r 500 .. .

1000 ... .
■ 1500 .. .

■ 2000a.\
; Malonėkite siųsti užsakymus,

“DARBININKAS”

S66^Broadway, South Burtoj

1. Lietuvių Dienos rapor
tas. 2. Jaunimo reikalai. 3. 
Spaudos reikalai, 4., Lietu
vos kataliką padėtis. 5.. Ka- 

[ būsimi reikalai.
„ umnm Amm ! . taipgi paskaitų, pra- 
GARDINO Al SKR. jr fal.įnlll tomis ttnno-
MARCINKONYS. .Va-lmis. " '

.baudė uz žalias kepuraites.' Taigi šiuomi kviečiame 
Vietos policij 0s koinendau- i ainstas išriiikti minimai ■ • .. 
tas A. Kouig vis tebeperse- Įkvjniereuėijai atstovus iy su 
kioja tuos lietinius gyven- įg^iojimms pasiųsti juos 

Itojus, kurie nešioja Retu- konterencijou.
viškaš tautiškas kepuraites .kuopos, draugijos, chorai, 
ar kitus tautinius ženklus, siunčia po l atstovą nuo v h ,

Štai faktas. Marcinkonių-s\>š Jfau8‘lJ°s n* po 1 nuo - 
gelžkeįio stoty buvo susirin-. kiekviemyjū narių. 1 aiapi- 
kęš būrys žmonių laukti Jos . siunčia po o atstovu 
trauldnio. Jų tarpe buvo ir j <'puuui*škit j. n* aeių suma-.- 
keli lietuviai jaunuoliai su[n^mtl atsivežti. 
Žaliom. tautiškom kepurai- j 
tem. Tai pastebėjęs poįiėį- _ 
jos komėndantas A? Kohig 
priidartino ir surašė proto-! . .

| koliis šiems. asmenims.: J. Mbs ypatingai raginame 
AveĄiii, Pr, Tauiulevičiui.i mutiiuos bizniėvius ir pro*;

Iii- Stomii Miškiniui. . ffesionalus, kut'iė skelbiasi . 
’ Pagaliau šio trys asmens ■ KD:arbihinke.n ‘.

įgaliojimais •• pasiųsti Juos

. Kuopos, draugijos, chorai 
siunčia po 1 atstovą mm vi- >

J. Tumaso'iitei ;

• L_



Anirmlienii. druodilo; 1$, 1^3.

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

frTftBf»ifrkžg

CAMBRIDGE, MASS.
■ . ■ (Tęsinys)
Laivynas. Kiekviena Val

stybė turį geležinkelius, lai
vyną, kuriais šen ir ten ve
žioja savo piliečius. Pilie
čiai žino, kad važiuodami 
kur nors turį užsimokėti už 
tikietą arba laivakortę.

. Pavyzdžiui įneš senesnie
ji lietuviai esanie atvykę iš 
Lietuvos.. Lietuvoje dar vai
kais būdami sužinojome, 
k<td vra tokia šalis AmerL

ka, kur kiekvienas turi pro
gų užsidirbti pinigų, įsigyti 
turto, tad mes taip ir lau
kėme .tos valandos, 'kąd iš
važiuoti ir pamatyti tą lai
mės šalį Amerika. - '

Daugelis sušikrapšto pas
kutinius skatikus, kad užsi
mokėtų už laivakortę išsi
ruošia kelionėn. Kuomet at
vykome į kurį nors portą 
Europoje, kur stovėjo lai
vas ir laukė mūsų, kad par
vežtų per vandenyną ; saky
kime ar atsirado nors vie

Wm.R. CookCo.
234—236 Main Street, Brockton, Mass.

. , ■ (Skersai Belmont Št.)

Subatoje Paskutinė Diena
'Mūsų'

7th Anniversary Sale
7 metai kaip toje pačioje vietoje ir 14 metų kaip tame biz

nyje kaipoCook&TyndallCo.

; Dvidešimt’ Vienas Metas iš viso.

Išpardavimas Pasibaigia Subatos Vakare
Kailiniais Apvesti Moteriški 

žieminiai švarkai
Parduodama yl jfl »3O

Kaina

Visi vienos kainos.
Pirmiau buvo $59.50 ir aukščiau

Wm. R. Cook Co.
(Cook Building) 

234-236 MAIN STREET, BROCKTON

MOTERIŠKOS 1
Šilkmėa Pančiakos

Sale kaina QQę -
Ne pirmos rūšies
Paprastai $1.00 vertes

KORSETAI: ‘ ' 

$2.00 pora 
Visokio padirbimo ir madų

KŪDIKIAMS SUKNELĖS

NAMINĖS SUKNĖS
Sale kaina

Paprastai $1.00.
* ’ *

7 iki 14 metą

$1.59
Margi, juostuoti ir kviet- 

’ kuoti. Gvarąntuoti skalbti

BLANKETAI
Kenwood Special

“rasos
Visi vilnidniai mieris 72x84

Paklodės
Dviejų gerai žinomą išdir-

■ bysčių; $1.19
Mieris 72x99—81*99

NAUJOS VERANKOS 
arba Cottage Sėts 

$1.00412
Paprasta kaina $1.25 pr.

Abrusai torelkoms šluostyt 
tvirti visi lininiai

17c kiekvienas
Paprastai 25c. vertė '

. i

“Aš
Sakau

į- v.

Kad yra ekstra dolerio, vertės šilu- A
I mos prie Kiekvieno tono D&H

Anthracitė! Visi angliai švarūs...
kad Oone—Claaned... neturi - .

. purvą. Apsimoka reikalauti D & IĮ
■Cone—Oięa.ned Anthracite kiekvieną

' Kartą?’

UŽ H CONE-CLEANED
ANTHRACITE

LĄWSON COAL & GRAIN CO..
’ Teb Brockton 6445 ' . . ■ •

Vardas ir Ofisas; 64 Ąmes St, Brockton.
ftMUR

nas iš mūsų tokis gudruolis, 
kurs būtų žiūrėjęs, kad nie
kam nematant įlistų laivan 
ir pasislėpus kur dugne, kad 
nereikėtų užsimokėti už lai
vakortę ir važiuoti už dykų 9 
Ne, mes ’ užsimokėjome ir 
važiavome kaip žmonės. Mes 
supratome, kad taip pini
gais,' kuriuos užmokėjome 
už laivakortę ; yra užlaiko
mas laivas, apmokama laivo 
kapitonui ir kitiems laivo 
tarnautojams .algos,. duoda
ma maistas ir kitokie pato
gumai. - , .

. Antra, ar atsirado nors 
vienas, ar viena, kime lai
ke tos kelionės, per vande
nynų būtų vaikščioję po lai
vą Šnekėdami kitiems Laive 
važiuojant i e ni s pasažie- 
.riams,- kad to laivo kapito
nas nežino savo darbo i. Kad 
jis nežino kur laivas eina ir 
jog mes niekad Amerikos 
nepasieksime, bet kur nors 
žūsime ant vandenyno, arba 
nuėję tiesiog drėbę kapito
nui akysna, kad tu kapito
ne ir visa tavo kompanija, 
esate beširdžiai, lupikai, iš
naudotojai! Štai aš tokis 
biėdnas žmogelis, tokia bied- 
na moterėlė važiuoju Ame
rikon, kad rasti sau. laimę? 
Paskutinius savo skatikė
lius atidaviau už laivakortę 
ir . jūs paėmėte ! Ar neyertė- 
jo jums manęs pasigailėti ir 
nuvežti už dyką.
'"Panašios mintys tur būti 
niekmn ir iiesisapnavo. Jei
gu kas panašiai būtų elgę
sis, tai būtume sakę : tas 
žmogelis, ar moterėlė turi 
būti yra pamišęrKą Čia jie 
dabar šnekay kad-laivo kapi
tonas negeras, kad jis lupi
kas kam neveža už dyką?

Mes jokio triukšmo nekė- 
lėme. Mes tylėjome.. Mes, 
anot . to dainiaus žodžių: 
“Meldėme Dievo kdžnas 
vienas sudėję rankeles; 
Būk apginklu per gronyčią 
ir gilias mareles.” Mes mel
dėmės, prašėme Dievo, kad 
'saugoti^ mūsų laivą^ nuo pa
vojų ir mes niekiu* nežuvo
me. Mes čion atvykome.

Kada mes. atvykome į šią 
Šalį, mus pasitiko šios šalies 
valdininkai. . Jie' peržiūrėjo 
mūsų pasus, laivakortes, 
kad būtume užsimokėję ir 
kad nebūtume atvykę, kaipo 
slapukai už dyką. Gydyto
jai apžiūrėjo, kad būtume 
sveiki, kad nebūtume užsi
krėtę kokia limpama liga, 
apaugę šašais. J eigų būtu
me buvę nesveiki, apaugę

pūkai, neužsimokėję už lai
vakortę, tai aišku, kad mūsų 
nebūtų Čion įleidę. Mes bū
tume turėję grįžti atgal iš 
kur atvykome. *

Panašiu būdu galima su
prasti, šią. dvasinę Kristaus | 
Valstybę, Katalikų Bažny
čią.
• Katalikų Bažnyčia yra 
kaipo kokis pasažierinis lai
vynas po vįėno admirolo 
Romos Popiežiaus vadovys- į 
te, kurs veža žmones į tą 
Amžinojo- Karaliaus . sosti
ne, Amžinosios laimės šalį. 
Katalikiškos parapijos yra 
kaipo atskiri laivai, kuriuo
se važiuoja tam tikra grupė 
žmonių, .parapijos klebo
nas yra to. dvasinio laivo 
kapitonas valdytojas, Ja-pa- 
reiga yia žiūrėti, .kad tas jo 
valdomas ‘laivas būtų tinka- 

’ mat aprūpintas. dvasiniu

nepalaikysime ? J eigų mes 
katalikai pradėsime manyti, 
jog Bažnyčiai nereikia duo
ti aukų, tad aišku,- jog Baž
nyčios ir kunigų nebus.

Kiti sako r kad Bažnyčiai 
nėra reikalo nustatyti kiek 
duoti.; Girdi,, tegul duoda 
tiek/ kiek kieno loska. Ge
ras tai patarimas, tik klau
simas ar ilgai būtų galima

maistu. Saugoti, kad va
žiuojantieji Jo laivu pasa- 
Žieriai nėužsikrestų kokio
mis 'dvasios ligomis, o užsi
krėtusius gydyti. Jo parei
ga visus jo laive važiuojan
čius pristatyti sveikus Am
žinojo Karątiaus sostinėm

Kiekvienas laivas papras
tai yra dalinamas į tris sky
rius, arba? klases. Pirmoje . . .
klasėje važiuoja vilionės tur- gyvauti tokiu patarimų. Sa- 
fingi, jie brangiau įrišimo- 
ka už laivakortę ir tokiu 
būdu prisideda daugiaus ! 
prie geresnio laivo užlaiky-; 
mo, kad ant jo būtų geresni 
patogumai. Antroje klasėje 
važiuoja. biednesni, o trečio
je visai neturtingi- viSIl 
tų klasių pasažieriai yra I 
lygiai garbingi, jeigu jie tiki nės suiiranta, 
teisingai atlieka Savo parei
gas, užsimoka už laivakor-. 
tęs ir tuom’i prisideda prie 
laivo užlaikymo. . •

Y ra. dar a-iena rūšis paša-. 
. žinių, kurių negalima pri- 
, skaitytį nei prie vienos 

Idiasos. Šie pasažieriai va- 
' žiuoja pasislėpę laivo dug

ne, naikina. laive sudėtą, 
maistą, o prie laivo užlaiky
mo ’neprisidėdii. Neturėda
mi ką veikti, . gręžia skyles 
laivo dughė- Jeigu pajunta, 
kad laivui gręsia pavojus, 
tai bėga iš to laivo ir lenda 
Į kitą. Kas per vieni šie pa
sažieriai Į. Tai'žiurkės. Ži
noma, žiurkės yra neprotin
gi sutvėrimai. Joms dantis 
niežti, tai jos kremta bile 
ką, nors pačios sau tuomi 
nelaimę, prirengtų.

Rodės, žmonės visi yra 
protingi, vienoki kartais at
siranda . ir žmonių, kurie 
elgiasi panašiai, toms žiur
kėms. jie nori važiuoti ta
me dvasiniame laive, Nau
dotis j ame sudėtu dvasiniu 
maistu, Sakramentais, o ne
nori prisidėti prie to laivo 
palaikymo. Jie su savo ašt
riais liežuviais gręžą tame 
laive skyles, bandydami į- 
vestį nesantaikos, -sukelti 
neapykantą prieš to laivo 
valdytoją kleboną, girdi, 
kam jis prašo aukų to laivo 
palaikymui.

Tad tegul nesiranda' nei 
vieno mūsų laive, kurs ar 
kuri elgtųsi panašiai tiems 
žemos rūšies sutverimaųis, 
kurie . prisidengę neturto 
skraiste, bandytų išsisukti 
nuo savo pareigų, atlikimo, 
to laivo palaikymui; Tad 
neiūoškiine. patys sau nelai
mes. Nemanykime, kad ati- 
duoti kas priklauso Bažny
čiai, ,'išsiineluosiine ir Die
vui. Nieko negelbės mums i 
maldos, poteriai, nors jų Į 
tūkstančiais . prikalbėtume, 1 
jeigu neatliksime savo pa-

. 1 eigos. uNe kiekvienas, kurs 
Man sako : Viešpatie, Vieš- 

l.patiė įeis į Dangaus Karali
ją, bet kas pildo Mano tėvo 
valią įeis į Dangaus Karali
ją, — sakė Kristus.

Dievo valia yra įi* Jis no- 
j-i, kad mes ‘palaikytume., J o' 

į Karaliją ant žetnęs. Bet kas 
ją palaikys, jeigu niės jos

ATVYKO RAŠYTOJAS VITKAUSKAS

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vilnią skubus hudas suiaužytnui per> 

saliuto krutlntje, tai geras išsitryntttlįs 
Su ANCHOR Pain-E.x|ptlkriti visos 
krutinės ir . po to apdengiant krutinę 
sū flaneliniu ar vilnoniu-audeklu. Šito
kia gydymasis i'aliupsuoja susikimsnht) 
krutinėję visokių glitumų iv skrĮpltų.

N'eableiskite peršalimus krUtiiiejO. nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligty. 
.kaip' pljiuCiiy uždegimas, inflųrtiti}, grv 
pas ir. kt, Tpujaus iisitrinkite Pam* 
-Expelh!riu. Visose vaistinėse knmaySe. 
ir 'Zūe.r—skirtlu'go didumo bmikut'ėa. 
'Tiktai tikrasis imti Inkaro vaisbažcnkli.

PAIN-EXPELLER

nysime. kuri nors geležinke
lio ar laivų kompanija pa
skelbia: M Mes vežame pasa- 
žierius, kur kas nori, o su 
mokesčiu kiek kieno loska,” 
•Ai* manote, kad ilgai tokia 
kompanija gyvuotų i Kaip 
matai subankrutintų.

Ištiktųjų, stebėtina. Žino?
, kad važiuo

jant kur traukiniu arba lai
vų turi užsimokėti; Nueina 
pas gydytoją ar advokatą 
užsimoka.ir nerugoja. Bet

paaukoti kelis skatikus, OM 
Kaip sunku! Kodėl taip 
yra l- .

Žinoma, nū vienas žmo
gus pasauly niūra. laisvas 
nuo Įjagundų. Pagundos už
puola kiekvieną žmogų. Jog 
ir Patsai Kristus buvo pik
tos dvasios gundomas. Mes 
tą gerai žinome. Bet mes 
katalikai neturėtume pa
gundoms pasiduoti, jog ir 
Kristus nepasidavė piktai 
dvasiai, kuri norėjo, kad 
Jis padarytų iš akmens duo
ną, kad nužengtų nuo baž
nyčios bokšto ir kad jam pą- 
sikloniotų. Bet Kristus, pa
sakė: “Eik šalin šėtone, nes 
parašyta yra, kad tik vieną 
Dievą1 garbinsi ir Jam vie
nam tarnausi.”

Tad kodėl mes broleliai 
katalikai turėtume būti to
kie silpni ir taip lengvai pa
siduoti piktos dvasios pa
gundom, kuri per sugedu
sių, per sergančių bedievy
bės raupais žmonių lūpas 
visados stengiasi inūs ati
traukti nuo Bažnyčios rė
mimo? 4'Štai sako: žiūrėki
te kokie kunigai nedorėliai. 
Jie prašo pinigų, kam jiem 
pinigai, jog Dievui pinigų 
nereikia, o jie tik pinigų 
prašo. ” . / . *

Mes žinome, kad Dievui 
pinigų nereikia.. Jog ir A- 
merikai tie pinigai, kuriuos 
riies užmokėjome už laiva
kortes buvo nereikalingi. 
Bet kodėl Amerika neįsilei
džia nei vieno slaputa kurs 
atvažiuoja už dyką? Žinp- 
kimė. kad nū viena šalis ne- 

. I / ■

į nori sukčių, vagių, krimina- 
! lįstų. Todėl nuo jų kratosi.
Kiekviena šalis pageidauja 
ir įsileidžia tik dorus, sąži
ningus žmones..

Todėl nesitikėkime, kad 
mus Kristūs įleis savo sos- 
tinčn, jeigu* mes. neatliksime 
savo pareigų. Jis paklaus 
mus ; “Prieteliau, ko čionai 
atvykai į mano suruoštą 
banlfietą neturėdamas svod- 
bos rūbo ? Nenorėjai palai
kyti mano Karalijos ant že
mes; niekinai mano atsto
vus kunigus.; klausiai Šėto
no pagundų neduoti . aukų 
Bažnyčiai, buvai jam nuo- 
lanlms, tad ir eik gyvenk su 
juom per : nepabaigtus am
žius.” . ■. ' ■ : . ■

Tad, tai nepątirtii tokįos 
baisios ištarmes, geriiūis at
likime savo ’ pareigas sąžL 
iiingai, be jokių išsiSttkhiū- 
.lįUių.

Šiomis dienomis i§ Lietu
vos atvyko į Chicago, III. 
žurnalistas Arėjas Vitkaus- 
kas* 
; Jis apie save štai kaip 
rašo:
“Nei valdžios, nei kokios 

nors partijos arba organi- 
zacįjos siųstas nesu. Parti
jos, Įnirtai aš priklausau. Iš Kjalmar uosto, kuriame 
vardas toks: LiteratūraJ dar. palydovai aprodė 70(1 
Tos partijos pirmininkas y- 
ra išmintingiausias visame 
pasaulyje ir aš jo .klausau 
ir iš jo mokausi. To pirmi
ninko vardas yra : Gyveni
mas. .

Spausdindamas, pavyz
džiui, savo kokį nors eilė* 
raštį apie rudeninį lapą ar
ba apysakaitę apie žmogaus 
širdį, ‘(kurią turi, visų pa
kraipų žmonės), aš j— 'kaili 
ištiki mas Literatūros parti
jos narys — taikau ne vie
nos kurios nors . pakraipos 
skaitytojams. Todėl Ameri-, 
kos lietuvių prašau manęs į . “UGA-TONE sustiprina. nėr- ‘ , 
savo tarpusąvius skirtumus ; pataiso apetitą, stimuliuoja y . ‘ 
nemaišyti ‘ ' P1’*0 llormal^ko veikimo virškini-

Su ‘Literatūros partijos’®0 u“rina '

liudymil, kulis, yla —- pa* Nuga-Tono jau yra vartojamas r 
mirkyta į rašalą plunksna,' pei* 45 metus per tą laikotarpį 
rankoje,. aš noriu su visais .jis įrodė ešfįs labai pa gelbingas 
pabūti ir visus pažinti. Taip ■silpniems u* liguistiems vyrams '7.' 
prašau mane ir priimti. ’ Į» No praleiskit ?ie pa- '• :

. Su proga paaiškinu, (nes!
daug kas. klysta), kad'lietu

džio 25 dienų, randamas ma
no vardas.

Atvykau Švedų - Ameri
kos Linijos laivu “Grips- 
liolm” iš Švedijos uosto *~ 
Goeteborg, iki kurio išKlai- w 
pėdos vežė tos pačios lini- 
jos mažesnis laivas ^Borg* 
holui”, o paskiau traukinys,

metų senumo švedų pilį. Nom 
vint važiuoti Amerikon arba 
iš . Amerikos tiesiai - per 
Klaipėdą — Lietuvos uostą ; 
r šis kelias ir tėra. Kelione. 
esu ■ patenkintas — švedai 1- j 
atydūs žmones. Drauge vie- |
nu laivu važiavo dar penke- i
tas‘lietuvių — trys moterys J
i r.du vyrai. Tik vandenynas “« '. 
buvo neramus. .

Arėjas Vitkauslias^ -- į

SUSTIPRINA NERVUS IR PA-; ’ 
GELBSTI JIEMS ĮGYT NAU- ;

J4 SVEIKATĄ

visose vaistinyeiose. Gaukite tik-. ,;A ••
_ rą Nuga-Tonc,'. nes■ joks kitas to

visko kalendoriaus balau- vaistas ne atneš tokių pasekmių. .

0. BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 17, tuoj po sumos į- . 

vyto LJ}S. 10 kuopos susirinkjnias »• -‘ , 
vai. Taigi kviečiame visus narius \ 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už- \ 
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir ’ 
savo draugus prirašyti.

HARRISONKE  ARNEY, N. J.
. L. D. S’. 15 kuopos susirinkimas 
įvyks, gruodžiu 12 d., parapijoj 
svetainėje, 6 Davįs Avė. 
nariai kviečiami atsilankyti.

Visi

L0WELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks- 

ketvirtadienį, gruodžio 14 dieną 
vakarė. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininką organizacijos

WĘSTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susiriu 

kimai įvyksta, kiekvieną mėnesį 
sekmadieny, po 15 d., šv.. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

WESTFIELD, MASS
LDSvlll kuopos susirinkimas į 

vyks sekmadienį, gruodžio 17 dž, 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos;

BROOKLYN, N. V.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki- *’ 1 

pias įvyks gruodž. 17 d.» 6:30.v*.
v., Karalienės Angelą parapijos ’4-’ ‘ 
svetainėj, kampas Robling ir So. ' 
4th gatvių. •
• Taigi malonėkite visi susirinkti *' 
ir užsimokėti duokles kurie .esate 
skolingi.; Nepamirškite ir naują ,Z1 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. '

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks . 

gruodž. 17d., tuoj po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- .« 
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri
rašyti. Valdyba'

Įstok i Musų

Christmas Savings Club
ATSIDARO GRUODŽIO 1 D

■■ Po 25c., 50c., $1, $2, $3, $5, ir $10.

a
3

’ ’ i ■; •

BROCKTON SAVINGS BANK
s ; • • • • . .. ‘ ‘ • •
Į - Main. Street prie Court
Į . BANKĄ KURDAM' KALNO
2,. ‘ .

3 '■

LOWE & POWERS, Ine.
:• GRABORIUS

Daugiau kaip 65 metai prityrimo. .
IVtiirnaviinas Dieną ir Naktį. ' .

. ■ - Tel. Stpughton 12—•W. • - .
115 MONK’STBEET, STOUGHTON, MA8S.

u 
fi



Gruodžio 12, 1033,
Mnrmr
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r
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DETBOIT, MICH. WESTVILLE, III.
• ...—( ir Povilo parapijos jaunas. 

L. V. 85. KP. LAIKOSI IR < įį. darbštus klebonas, kun.
, šv. Jurgio par. bažnyčioj KILNIAI GYVUOJA, | Jonas Paukštis, C. C. J. Jis 
•§v.. misijos , prasidės gpio-/ §iais laikais Litduvos Vy-'tela visas pastangas, kad 

šve- v*° baigsis gruo- vįlt : veikimas Vakaru 6 s ei L. V. 85 kuopa būtii galiu-
k džio 23 d. Ręngkiniės visi. į maž-daug apsųudęsj Bent ginusia organizuota jėga pa- 

Emisijas, Tai Dievo malonių man taĮp atrodė. Tačiau, rapijoje. Jis ryžtasi subur- 
.kai.atvykau- į šią koloniją,/! visą parapijos jaunimą 
.nusistebėjau ir pėršiemiau Į po L. V, vėliava. . Ir jo pa- 

. kitokiais įspūdžiais. Ir. ma- < siryžimas voltui neina. Nes 
nyj atgimė senasis uolumas!per paskutines dvi savaites 
darbuotis kartu su Vyčiais i į L. V. 85 kuopą Įsirašė 20 

. Nūngi, L. V, 
’ kuopa skaito per 60 narių.

Palyginus šios kolonijos Ir jalu tikrai'priklauso gar- 
[ Vyčių uolią darbuotę su ki- bfngas L. V. 85 kuopos Dva- 

i « I lenkino per i! metus. Palk
i DABAR LAIKAS. ■ Į ko .dideliame nuliu d i,mė:biwl wa _s'al° Kaddaugiau.iaummopa-
r* A. . . » l.žmona, rnn kmiigaDr, • nauda’ll'.kata'ri-aulnis prie L. V. 85 kuo-
I įsigyti Žieminius Langus j tą Marfeeviaj, Sta,} l*^.YIYe/,*!k z1“:. ■’ 
| ; Tedą, dukterį Reginą. A. a. i •
I IT DliriS i Juozą palaidojo labai iškil-!;y

, Į j inmgai. Dar Alinersville ne- j _______ ______________
i buvo tokūfWotimų..:u-|da ^atlg ]iatlSttlaik^į 
| žuojaittą kun. Dr. Vitm dėl •

|KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!
KOLONIJOSE J MISUOS,

Įsigykite Gražią ir Naudingą Knygelę

MONTELLO, MASS. vakare, Šv. Roko par.
tainė je, •

. Kadangi yra . rengiamas šaltinis, 
toks gražus darbas visų vai-; ;
kurių naudai, pravartu bu
tų visiems lietuviams pa- ’ 
remti.

Gruodžio 13 d; š. m. Šv 
Roko. parapijos svetainėje 
įvyks Mergaičių' Sodaliečių 
i engiamas “penny salė,” — 
pelnas, skiriamas > /visiems, 
lietuvių vaikučiams Kalėdų Sbdalįetės tikisi visoke- 
pasilinkšminimiu, kuris i- 
vyks gruodžio 22 d., 7

Kapsų Aguoną.

t
■ v

PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
. PARAŠĖ ■

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M
' Verte K.

Kaina 15 centų
Šioji knygelė tinka vartoti apmąstymams bile dienai.
Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da- 
re, antras, kaip šv. Pranciškus, trftffiš, Kaip “^mąstyto
jas privalo elgtis bei darytu

Siusk užsakymą į ■ i. > .

“DAR BININK4“
366 West Broadway South Boston, Mass,

MINERSVILLE, M.
, . 4. “it»l fc '««>.('> >”™|.

i’iopos paramos nuo visų Lapkričio: 21 d. peisisky- ^Ial 
hetiivių.______  rė su šiuo pasauliu po sun-

□ Įdės ligos dusulio, kuris ji 
11 kankino per 3 metus. Pali- 1 
S: , • LLiALvuęurur aiuįiuau. mr- - j. t 1 • • - i U. 1 ' j***--------- -

I,žmona, siiuiii ktuii®.Dr, kat?' traidius prie L.-V. 85 kuo-
- v .. , . u pos, kleb. kum Jonas Pauks-

darbštumo ir uolumo neap- štiš Vyčiams payede naudo- 
’našo ir neskelbia laikraš-j įįs svetaine susirinkimams, 
eniose. /•/.-' Be to, jiems prigelbėjo joje

įsitaisyti galeriją, kurioje 
L-A-r 1-/ • ' i •+ U 1 galėti! laikytisavo knygyną, . tiLJigH—plėtimąsi, bet kol < , ik.——•
■T,- •• „ • t _ . radio, be jokio trukdymo ir 
* i n"FiiVcmIZTvino • f 7 9 • . t . ** * ■.

ramiai praleisti ilgus ir 
nuobodžius vakarus.

NEPAPRASTAS’ IR IŠ
KILMINGAS VAKARAS

Lapkr. 27 d. vakare Įvy
ko iškilmingas 14 naujų nar 
viii priėmimo į L. Vyčiu 85 
kuopą. Kleb. kun. Paukščio 
pastangomis buvo pakviesti 
į tą nepaprastą vakarą, sve
čiai kalbėtojai, kad naujų 
narių priėmimo iškilmes

Rak andai
1 tėvelio mirties išreikšti su 
-važiavo į laidotuves 26 ku
nigai. Iškilmingas šv. mi-

_ j šias atnašavo ■ pats sūnus 
I i.kun. Dv. Vitas su asista.

■ S i “ ■ ' • • (

ĮI Prie šoninių altorių laikė 
h klebonas kun. Klėvenas ir 
į; kun.. Karalius. Pamokslą 
Į j pasakė. garsus pampkšliriin- 
[: kas kun. P. Garmus iš Rea-

„___________ ,___________________________ a Į dingo. Šv. mišias labai gra?
(5]lBIBBIIBIliBlfeBIBIBIBBlUBBllBBBIIIlBaillBIBintlllltllllliaaniBailllUBBIIIBIIIBIBaBIIHHIIIIII<timBB«l*BB|BIBianilHllllllllliaiailll‘iBIIBBBBfea.Q | a*ieclo J O S V "P l'aHeiS-

TIKRI m AM ANT AI i • kaus parapijos mokyklos 
mergaičių - choras. . Visi ge‘- 
rėjosi jo taip gražiu giedo
jimu.

BAZARAS.
Per 4 vakarus bazaras da- į 

ve gryno pelno $833.42. ■

žieminiai langai ir durys sutaupo kurą, išvengia šalti ir 
apšildo Jfamuš.

Pirkite dabar pakol kainos tos pačios.

NORFOLK LIIMBER CO.
. ‘ ’ f ‘ •

* “V .

43 Canton Street, lOO Pearl Street
Stoughton Bridgėwater

. Tek 372 Tek 3.50

TIKRI DIAMANTAI
Kas žino vertą diamon- 
to, kurį perki?
Niekas kaip tik Par- 
davėjas:

: Tai reikia tikro eks
perto kad pažintų ne
tikrąjį diamontą. Tai
gi turėtumėte pirkti iš 
ten kur. galit o pasiti
kėti. • •

Mes Parduodame Tikrus Diamontus — Verte Skaitosi..

Mes turime vedyboms žiedų • geltono, žalio ir balto aukso 
ir. Platinum su ir be diąn'ontip.

E

Į
i

■ ■ f

i

’jH ■;

p1 i'

Visuomet Tinkama

KALĖDŲ DOVANA
• Patarimai;.

Lounpįe Kėdes
(Jateleg Stalui
Ctiffee Stulai

’ Deskos
Lempos
Kortoms. Lošti Stalui.
Karpatai
Paveikslai
Veidrodžiai
Sttidįo Conėhes
F.reakfasi Setai ir (t.

Willis Furriiture Store
1824 Main St. . SANDĖLIS Campello

Geresnės Kalėdų Dovanos už Mažiau

kas mažos pasekmės* ‘
Škarlatina sirgęs gavo 

plaučių uždegimą ii* -mirė 
lapkričio 5 d., miesto ligoni
nėje Petro ir Barboros Jac
kų tyriausias sūnus Jonas 
6^/2 metų, gyv. 942 Alhanib- 
ra Rd. Palaidotas’ Kalvari
jos kapinėse. Įdek aplinky
bės leido su bažnytinėmis 
apeigomis. Amžina atilsį 
Jonukui. Didžiausiame nu
liūdime paliko savo tėvelius____
ir jaunesnį broliuką Alfre-! padaryti neužmirštinomis.,
dūką. • . iKai

! užlaikyti ir pildyti L. V. 
organizacijos konstituciją ir 
tapo tikrais Vyčiais, pasi- 

griausti- 
nis. Tada, p. J. Vendelskis, 
kuopos pirmininkas, į vaka- 
'ro vedėjus pakvietė p. Jur- 

—— jir liūdesiui tik tada žmogus!gį Karpi, kuris gražiai api
BUVO SUSIRGUS, BET ! pažysti tikrus savo draugus. budino vakaro tikslą ir pa- 

JAU SVEIKSTA. . ;ir prietelius. Todėl širdin-! kvietc. Dvasios Vada kalbė- 
J ..J-i gai. tariame ačiū visiems i >Savo prakalboje jis su- 

kleb. kuri, F Įm.-su draugams^ėmš ir kai-1 tvirtino visus narius tvirta 
kurie prisidėjo Į dvasia i r kilniais idealais.

Po to trumpai kalbėjo:
Dievui■ kurie dalyvavo paskiiunia-P . ... ■ v-,.

'• ! me patarnavime mūsų sū
naus laidotuvių dienoje. 
Taip pat širdingai ačifT mū
sų'klebonui. kun. A. Karu- I - • <■ ■ : ! -

[ziškiui, kuris pora-sykių ąt- 
llankė ligoninėje sergantį

i PADĖKA.
Netekę mylimo sūnelio

Paraipijietis l'T*)nuko> ^>4' negailegtingo-j girdo elektrikinis
.' •.- " ji mirtis išplėšė iš mūsą Šri- iįjs. Tada, p. J. V

mos, likoųre didžiausiameLOWELL MASSi ! nuliūdime.Ištikus nelaimeiJ ■ ’ i • ■

Šiomis dienomis buvo sū
ri ■ . /v I sirgęs mūsų 1lltimiBy doros. vO» Į Strakauskas. Jis buvo silsi-

122 MAIN STREET, 1 BROCKTON, MASS. kojos pirštą.taip, kad
• reiKėjjo daryti operaciją., j paguoda u užuojauta,.. 

Bet dabar ačiū 
sveiksta .

Mes Užlaikome Pilną Eilę

Daniel Green
Slippero ) •.

' Smagių Šlipių

Dėl

Vyrų ir Moterų

DELANO THE SHOEMAN
121 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

Mes Ne Politikieriai
■ Politikieriai, kad gavę dauginusia ’ balsą padaro visokius 

. pasižadėjimus •- dėl?visokių pagerinimų. . Yra teisingu, kurie, 
mano kad niekam tiek nereikia pagelbės kaip kad pilkėjui

PagcĮba pirkėjo yra stipriausias ramstis mūsų platformos 
ir tikras pamatas prie kuriu.šaukiamės dėl jūsų paramos kur 
yra faktas kini įbes parduodame •.

“Geresnius Rakandus Už Mažiau

WI L L I S
FURNITURE(WAREHOUSE

; CūnrpbeUd '—*• arti Aįrport
■ - (Atdara, kas Vakaras):

rnynams,

Užlaikome, Geriausius

Čeverykus 
. ir Kaliošus

. PIRKITE PAS i

BURK’S SHOE STORE |
770 WASHINGTON ST. STOUGHTON, MASS. |

iiiiBifiiiiiiimnimiiijiiimiiuiHiiiiifmmijiiiiitttinjiiiHiiiiiitimnimiiiimiiiiiiHiiiiniiiiiHHiiiiiiimHivMititMtiBMfliitii  (EIvęs miesto, majoras per 14 
metų), kun.. A. Aszukas, p. 
Augustinas Vardauskas ir 
kun. A. T. Po jų gan ilgai 
kalbėjo kun. T. F. Monahan. 
apibudindamas Lietuvos is
toriją ir L. Vyčių organiza
cijos reikšmę.. '

Paskui kun. T. F, Mona
han pašventino radio, kuri 
kuopa įsigijo. Tas pats ku
nigas pašventino ir galeriją 
susirinkimams,

' Po visų apeigų pp. Kabu- 
įžinsk’is ir Lomax nuo estra-

[j Lapkričio 25 dų šv. Var-
■ do; Gy voj o Rožančiaus.. iv 

į Merginų Sodalįcija buvo su-1 
H rengę balių. Dalyvavo danų!
į I žmonių. Pelnas paskirtas i mūsų sūnelį ir palydėjo į 
Įj bažnyčios langų fondui. ' amžinybę. Ypač ačiū gerbia- 
į; Tas parodo, kad mūsų. mai grąborei p. Adelei Ja- 
[ ’ jaunimas veikia bendrai su kubauski e n e i, kuri taip 
Į. suaugusiais. Pagirtiną. | mandagiai ir jausmingai pa

tarnavo ir mūsų iiuliudimo 
valandoje suteikė mums rei
kalingą pagalbą. ■

Liekame^didžiai nulindo! ,
Tėvas, Matina ir :dos ai-moiukel&ms palinks-

U-Mas Jaekal. j,limo vl„sus susirinkusius Pn 
■ _______ Į jų pp. Z. Gailius ir Z. Cer-

• ■ | bauskas kūmščiavoši. per du 
round’us. Galop, prie malo
nios muzikos prasidėjo ša
kiai prodžektoriams švie
čiant. Laike šokių būta už
kandžių ir gėrimo,

Į veiklią L. Vyčių 85 kp. 
valdybą įeina sekantieji: 
kleb. kini. Joiias Paukštis 
—Dvasios Vadas, Jonas 
Vęndelskis pirm., Julija 
AmbrozeviČiūte — fin. rašt/

Lapkričio 26 d. mažasis 
choras vaidino juokingą vei
kalą “Mikutis ii* Genutei” 

• Pasibaigus vaidinimui buvo 
j pasilinksminimas ir muzi-Į
f kališka programa, vadovau-1

L jaut mūsų darbščiam varg. I' QRDAIlTflN PA 
1M.U i.e:Šlapeliui. Valio, jaumJ ...
—~imas! mm Įįj .

L VEDYBOS
L P-nas M. Seninta ir po-
| * nia Nikalavičiene priėmė
Į ! moterystės Sakramentą mū

sų Šv Juozapo par. bažny
čioje. Sveikiname jaunave
džius. ’ G. K. ‘

CLEVELAND, 0HI0

• e

į 4. Šį rudenį labai siaučia. į- 
į į vairios ligos, ypač.. vaikį 
J tarpe. Daugiausia serga ir 
į įniršta nuo Skarlatinos. 
| ‘ ‘searlet-fėver*prie, kurios 
į išsivysto . ir kitokios ligos, 
[ kaip tai: kaklo, gėrįlės, au- 
į šų ir plaušui uždegimas.

Miesto sveikatos skyrius de-

DARBININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Gruodžio 24 d., tuoj po 
sumos įvyks L, D. S. 34 kp. 
metinis susirinkimas. Į tą 
susirinkimą kviečiame visus 
barius ir katalikiškos spau
dos rėmėjus. Mes turime 
savo ‘organą “Darbininką . 
ir mūsų katalikų pareiga ji! Justina Karpiūtė —• rast. įr 
išplatinti/ . 'Pranciškus Karpis — iždi-

. Vienybėje — galybė! / ninkas. '
Dirbdami vieningai mes r. Tas . vakaras buvo/tikrai 

padarysime didelius darbus. į įspūdingas ir iškilmingas..
Katalikiška ’ spauda yra! 

didžiausia tvirtove,. galin
giausias gihklas, šviesiau; 
siaš vadas, tiįĮneš indkėki-l . 
me jį tiiiką&i 'užlaikyti. šas pa^rimas, bet ir garbė!

Už tokį gražu ir sutartiną 
veikimą vienybėje K V,. 85 
kuopos valdybai ir Dvasios 
Vadui priklauso ne tik.Vię*

William A. Boyden Co.

Išduodame visokios formos policies dėl Apdraudos ir Kau- Į 

cijas. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Kompa- Į 

nijas, ir reikalaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite | 

4850 arba ateikite į mūsų ofisą |

16 COURT STREET, BROCKTON, MASS.

Mūsą Prasmšžodis: “Visuomet Pasitikintis.’*

Pirmutinis Graborius

Lietuviams .

Montello. Mass,

M, 1808-R.

Dėl Minorų Patarnaują

Moteris;. ’

W. G.tAcGUHCHEY
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Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.
: Nepaprastai SMentiį

Komisijos Susirinkima-s '
’ ;i

Pereitų pirmadienį pas 
kunigų Valantiejų susirin
ko Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų Organizaci
jos AIųmnų Komisijos na
riai kunigai j. Balkūnas, 
K, Vasys (Negalėjo pribūti 
Antanas Kneižys, “Darbi- 
ninko ’T redaktorius), . Kri- , 
pds, dr. Aukštakalnis ir ad
vokatas Balanda. Tarėsi ko
letų valandų kad parūpintu 
praktiškų statutą Stiiden 
tams bei Alųmnams. Paruo
štas, rodos, gana gražus .bei 
praktiškas projektas, ir lie
ka tik dabar kuopoms 'ir 
seimui galutinai jį priimti 
Tikimės visgi, kad priims 
nors didesnę jo dalį. .

Tasai projektas bei statu
tas bus talpinamas. “Stū* 
dentųJtadyj” ^teinančiuose 
numeriuose; Malonėkite visi 
ir visos pasiskaityti ir krL 
tikuoti.. Jeigu kas turėtų 
naujų sumanymų nuolan
kiai prašome išsireikšti..; 
nes galutinas projektas ar- 
bu statutas ne vien komisi
jos darbas, bet mūsų visų... 
Komisija tiktai pradėjo tą 
darbų*. ..Taigi prašome visų į 
talkų. Malonus lietuviai bei 
lietuvaitės! Svarbu yra ir 
labai svarbu sujungti ir su
organizuoti visus lietuvius 
katalikus į įvairias draugi
jas, bet svarbiausia sujung
ti mūsų studentus bei moks
lus baigusius profesionalus 
ir biznierius. Jeigu visi ku
nigai, advokatai; daktarai, 
dentistai, inžinieriai, vaisti
ninkai, profesoriai, kompo
zitoriai, įžymus biznieriai, 
slaugės; mokytoj osūr vienu 
žodžiu visi mokyti lietuviai 
bei. lietuvaitės susijungs... 
tai mūsų tautiškas ir kata
likiškas gyvavimas bus už
tikrintas. Rūpinkimės su
traukti visas lietuviškas ir 
katalikiškas mokslo jėgas į 
vieną Šeimyniškų kūną ir lai 
jau nuo šios dienos mūsų 
obalsis būna: “Studentai ir 
visi mokslo lietuviai, jūng- 
kimės” ! Lietuva ir Ameri
kos lietuvių ateitis priklau
so nuo vadų. Jeigu btisime 
susivienyje atsiras ir vadai j 
kurte imis vės tuo moksliš
ku bei tautišku katalikišku 
išganymo keliu;

’ Dr. Aukštakalnis (Col- 
ney), kuris yra virsminėtos 

• Komisijos narys aną dieną 
, išvyko į New Havėn į Natu- 
veopath’ų daktarų, susirin-

Sulig AVaterbury’o . _ _ 
arigH laikraščio . (kuriame'pelnas parapijai. Ir tų pi- 
ir tilpo&i žinutė) daktaras nigų, kuriuos jisai už tikie-

tus gavo , buvo keli šimt ai J 
Leitenantas ne pirma-sykį Į 
tikietūs pardavinėja/ Jisai) 
ir kitoms parapijoms ir Šv. 
Marijos Ligoninei yra gra
žiai ir daug pasidarbavęs.

.*

Aukštakalnis yra kasininku 
Connectiėut Valstybės Na- 
tureopth’ų daktarų centro j Jo duktė, kad ir neišlaįmėjo 
valdybos. Sveikiname dak- Į pinuos vietos, visgi gavo 
tarų. Aukštakalnį, kuris, gražių dovanų (visos—3. do- 
matyt, prasimuša ‘aukštyn vanos dėl popularity kdh- 
pas lietuvius ir pas svetini- testo buvo Hadley Čo. ddo- 
taučius. Lietuviai neužmirš-' tos... ir-jiems priklauso lie
jime paremti tuos. kurie tųviškas ačiū!,; • t ’

Trecių vietų laimėj o jU a- 
a rė Mažeikaitė, Ji gavo 45,-. 

t ... - « j t , 060 balsų; Mes ja taip patkalnis tai pne darbininkų, L« t • n « , ; . . , , • , ... . . širdingai sveikmame. nes ntai prie studentų, tai prie! ‘ i -T ; istikro verta ir nusipelmu-L. L tai prie lutų visu; . 1 T. - v-— ---- 4— .v - ---- t----- si 'lietuvaite^ 41prie vyčių.galimu draugija ir savo pn- . . ,r £r .. .. r;? . ‘t-l * . ciioro ir Marijos Vaikelių ir tyrimu bei patarmiais toms . v , .v. .. .r .. r . . visur, lietuviškai gražiaidraugijoms gelbsti. ir jas x .• 'm i • v • -v/t darbuojasi. Jos visa seimy- T'MTVin ^Viliui ImtilTmiKiTilr- ° . v ,
na, broliai ir seserys labai 
daug - yra pasidarbavę ir 
tebesidarbuoja mūsų para
pijai. . Ji 'irgi ! gavo gražių • 
dovanų.

Kitos lietuvaitės, kurios; 
dalyvavo kontėste yra se
kančios (Kaikurios labai 
daug balsų gavo, bet tik 
trys laimėjo): P-Ič Kons
tancija Kintaitė (kun. Kin- 
tos sesuo), Florencija GeL. 
gočiūtė (Jos sesuo yra Sis- 
ter Herenic, mokytoja Šv. 
Juozapo Waterbury’o para
pijos mokykloje), Alena 
Verseckaite, Julia. Bųlevi- 
Čiūte, Marė 'Aldbauskaitė, 
Natalija Plangaitė, Evelina 
Marsinkaitė, Ona Stulgins- 
kaite, Alena Vasiliauskaitė, 
Marė Verbickaitė, Marė Ab
romavičiūtė, (Jos sesuo tai 
yra Shirley Mason, kuri y- 
ro Moving Pictures ir dirba 
New York) , Regina Jo.navi- 
Čiūtė, Alena Pilipavičiūtė, 
Agnieška Stikliūtė, Valeri
ja Jakštaitė, Ėsthera Jok- 
šaitė,' Alena Ignotaitė (Jos 
brolis mokytojauja Maria- 
napolio. lietuvių kolegijoje, 
Thompson, Conn.), Antani
na Bružaitė, Patricija K’i- 
bartytė, Marcelė Andrikytė, 
Adelė Lutkiūtę, (Jos brolis 
yra kunigas daktaras But
kus, LaSalettų misijonie- 
rius ir LaŠaleite Kolegijos 
(Hartford, Conn.) mokslo 
direktorius), Patricija Je- 
sulaitytė, \Stepanija Jura- 
šiūtėz Katrina Jarmalaitė, 
Rožė Lutkiutė, Olga Gečio- 
nytė. Vilceta’ Hill, (daktaro 
Hill Aukštakalnio sesuo),

L 

Daugėlaitė, Mary Giedrai- 
tyve; Teresė Jakštaitė, Jie- 
va Valaitytė, Uršulė Sar- 
dinskaitę, Marė Lienikaitė 
ir Alena Miklinavičiūtė. ;

Tai sąstatas visų lietuvai
čių Švento Juozapo lietuvių 
parapijoje, kurios dalyvavo 
kontęste ir kurių vardai pa
varčius pasirodė Waterbuiy 
Democrat. Dėkui kunigui 
Gauronskui, kontestas labai 
pavyko.

Klebonas kun, j. Valan
tiejus dėkoja ^visoms lietu-

kime paremti tuos.
mus remia ir kurie su mu
mis lietuviais katalikais 
skaitom. Daktaras Aųkšta-

galimų draugijų ir savo pri-

draugijoms; gelbsti ir jas 
remia.. Tokių lietuvių ištik
to mažai turime, , kurie nuo
lat dirbtų su mūsų jaunimu 
bei darbininkais. O mes 
plunlisnagTiaužiai linkime 
daktarui Aukštakalniui vi
sokeriopo pasisekimo __ . ■
ŠV. JUOZAPO BAZARO 

VAISIAU
Po 8 dienų darbo mūsų 

įdomus bei sėkmingas baza.- 
ras pasibaigė,. Daug pelno 
liko. Klebonas kun. Valan- 
tiejus ir visi - visos, kurie 
buvo tiiom bazaru susirūpi
nę ir darbavosi dabar džiau 
giasi, kad jų bązaras buvo 
šįmet' (palyginamai StTpe- 
reitų metų bazaru). labai 
nusisekė. Tai nuopelnai vi
sų, kurie prisidėjo pinigiš- 
kai, dovanomis ir darbu. 
Gerb. klebonas yra visiems 
ir visoms labai dėkingas ir 
taria nuoširdžiausią ačiū!

Popularity . Contestų lai
mėjo p-lė Bronė Žalionytė. 
Ji gavo y7,-412 iš viso balsų. 
Ji laimėjo pirmų vietą ir 
gražų Hope Chest arba Vil
ties Skrynių. Mes ją sveiki
name, nes ji istikrųjų to 
užsipelnė, - Ji labai daug 
darbuojasi vyčiuose, o dau
giausia chore. Ji turi labai 
gražų ir stiprų balsų ir vL 
suomet bažnyčioje ir svetai
nėje savo balsu palinksmi
na žmones ir Dievą garbina. 
Antrą vietų, gavo Anelė Ba- 
landaitė (advokato Balan- 
do sesuo) . Ji gavo iš viso 
45,340 balsų. Ji irgi yra nu
sipelniusi mergaitė. Yra la
bai gabi ir paeina, iš pavyz
dingiausios katalikiškos Šei- 
nųmos. jos tėvas Matas Ba- Jtdė Snieckiūtė, Monica 
landa yra AVaterbury’o de
tektyvų leitenantas ir pats 
gal daugiausia tikietų iš
pardavė. Jisai drįso ne tik 
lietuviams, bet ir svetimtau-

, čįąms parduoti kontesto tį- 
kietus. Sveikiname leitenan
tą Balandų, nes jo visįx su
rinkti: pinigai buvo grynas

Lietuvis West Point Army 
| Football Kapitonas

J Juožas C. Staucook (Stan-

! kevičius),: Waterbūry Dc- 
' mioerat jaikraščio praneši* 

;mu buvo vienbalsiai išrink-
■ tas 1934 West Point Acad.c- 
! my* arba Ai-iny Footballi- 
: ninku kapitonas. Jis buvo 
. lošęs Arniy ’ football rately 
ir dažnai pasižymėdavo. Tai 
mums lietuviams didelė gar
be,. nes istikrųjų West 
Point yra garbingiausia mo
kykla visoje Amęrilcoje. Ir 

; 'lietuvis ^enęrolasjKoscįuš- 
ko j ą įkūrė ir buvo vyriau - 

Į siu inžinierium tos garbin- 
'gos Amerikos įstaigos. 'Tai 
randasi prie Hudson River.
New Yorko'Valstybėje.

Iš .kairės dešinėn < -kun. J. J. Kripas, kapitonas J.C, .
.Staucook (Stankevičius), West Pohit (N. Y.) kadetui 1.ereliais metais bvepto 
sportininkas, jojo tėvelis* p. Stankevičius. ir kun. J. j; Juozapo.parapijos mokyklos 
Valantiejus. ' u ‘ ’ 'gabiausi mokiniai ir baSe-
' Jie visi buvo? tofotogrąfuoti West Point Academi- J'a^s (is parapijos 
joje, West Point,i N., Y,

no ji kaipo “Brilliant full- 
back.” . ■ •

. Jonas “Red” Zanavičius, 
kuris New Haven’o apsive
dė su New Haven’o lietu
vaite yra; “ movies ’ ’ opera
torius Švento Juozapo pąr. 
salėje. Be jo, yra ir kitas 
lietuvis operatorius, Juozas 
Mažeika, kuris dirba sve
timtaučių teatruose. Lietu
viai užima dabar visokias 
profesijas bei amatus. Lie- * 
nivių rasi visuose JiniversL_ 
tetuose, kolegijose, šalyse,, 
sportuose, darbuose. Tik dar 
neturime lietuvių milijonie
rių. Kas bus pirmutinis ?

Keturesdešimte Pas 
Kunigą Pankų

Bridgeport, Conn., Švėn- 
vaikučių), kuris , laimėjo to Jurgio lietuvių parapijų-. 
Waterbury parapijinių mo-1 je buvo 40 vai, atlaidai. . 

vaitėms,, kurios įstojo i koii- nion prezidentas,, geras ka- kyklų cempi jonatų buvo, nų- Daug žmonių linkosiklau- 
testa ir-kurioš tMp g*ražW*taHkas S. E. Vedziunas. Ki- vykęs pamatyti West Point syti Dievo žodžio ir eiti prie 
pasidarbavo parapijai.'Nors ti kalbėtojai buvo Hartfor- ir matyti kaip tie jauni vai- Sakramentų. Pamokslus sa- 
tik viena tegalėjo pirmą do infesto majoras Rankin, kinai niaisūoja ii driliuo- kė kunigas Balkūnas iš 
negavo pirmosios-vietos la-: Arthur MeGinley, sports j bežiūrėdami, iš noty- Maspeth, New York.
bai gražiai pasidarbavo ir eilitpr of thė Hartford Ti- j^bj, kleb. kun. J. Valanfie- 
tuomi parodė, kad labiau mes; John F. Rolfe, publi-'j^ teko susipažinti su Juo
di rbo parapijai, 1 jkaip savo' srer of the Hartford Times; zo Stancook tėvu. _ Paskui 
vietą.užimti,:bet,.*((ps, kurios Leo F. Gretine, president of.tėvas, suvedė į.pažintį su.

kun. 
Ambotas iš Hartford, Conn. 
ir kuū. Remeika iš Brook- 
lyn, NewYork. Daug kuni
gu svečiu buvo kaip tai: (be

naudai. Taip piat ‘ftorsūietmkhe Boston - Typographieal “say° sūnumi, kuris labai ge- įiuųįgpf/J^ąnkiįis ir kunigo 
viskai dėkojame Waterbu- j Lnionvvilliam L. Connel- 
ry Democfat (laikraščiui), ' ly, president. of the Ne\v 
kuris tūkstančius'’ fikietų‘ Engianti. Typographieal U- 
spausdino ir platino ir laik-piion; and Alderinan John 
rašty talpino dykai! ■ Tas! J. O’Neil of Bridgeport. 
laikraštis muihš kliėtuviams Tarp tų garbingų svefim- 
ypatingaiiprielankūs'ir dttor taueių kalbėtojų buvo ir tas

“ jaunas lietuvis. Matote, kad ^avo Mtupškąaas kiTitineą.
kaip sakiau, lietuviai visur 
ir visose šakose dabar pasi
rodo ir prasimuša.

Sveikiname jaunų lietuvį.
Vedziūną! ir linkime jam 
dar augščiau prasimušti ir 
nešti garbę ne tik. Waterbu- 
ry’o lietuviams katalikams, 
bet ir viso pasaulio lietu
viams; .. •

da daugiai!, nėgti įprastai' 
vietos savo skiltyje.
MINTERS’ UNION oOtli
. ANNIVERŠ.ĄRY. ‘

Tai buvo Hartford Hotėl 
Garde. Susirinko daugiau 
kaip 150 atstovų, \ tarp, ku
rių buvo vienas kalbėtojas, 
Waterbury’io gabus ir pa
garsėjęs lietuvis ; .The Wa- 
terbury Typographieal U-

rai lietuviškai kalba ir tuo- 
mi, nors labai kukliai, di
džiuojasi. Juozo apsiėji
muose pastebėjome didžiau
si mandagumą bei gabumą. 
Gražus sau vaikinas. Mūsų 
mokyklos vaikučiai išpūtė

ii K I E T U V O N
PER HAMBURGĄ.

Mus nesupami laivai Sutelkia progii pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. •

M Abi pu4v New Yorkas-q 7Q 5Q 
Kaunas, trecia Klase li O 
Savaitiniai' išplaukimai, . Patogu# . gele

žinkeliais susisiekimas Ii Hamburgo.
Informacijų kreipkite |. vietiniu# 

, . agentu# arba •

HAMBURG-AMERICAN LINE
mm 80 Boylgton St., .Boston, Mm#....

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius.ir Balsamuotojai 

; , 423 8. PAOA STREET, 
.BALTIMORB, MD.

PJė-Bronė ^ elįonytė, laimėjusi pirmą vietą Švf Juo
zapo par. populm’iskumo kontestė;

| • I ‘ ’ (Courte\V'AVrtWbui\Y '.bcmncmU

kai narnate tokį gražų ir ga
bų lietuvį visų “eadetų” ei
lėse. Nusitraukėme paveik
slus su Juozų ir jo tėvu ir 
praleidome linksmų valan
dėlę su jais. Tiktai suerzino 
mus lenkų mokyklos vaike
liai su savo mokytojais, ku
rie pamatę ir supratę, kad 
mes lietuviai pradėjo savo 
lenk i š k u ‘mandagumu ’ ’ 
pulti prašyti Juozo, kad 
teiktųsi iv su jais nusitrauk
ti paveikslus, būk tai lietu
vis : kai pragarsėjęs neša pa
našia i ir tolygiai džiaugsmo 
ir garbės ir patiems len^ 
kams. Visgi Juozas kaipo 
džentelmonąs teikėsi nusi
traukti, bet prie mūsų vėl 
grįžo.

Juozas pasakojo kaip mo
kinęsis Detroitu lietuvaičių 
Kazimieįiečių ved a m oje 
mokykloje^ Jisai ėjo Notre 
Dame Umversity. ir ten prie 
Knute Rocknė lošė, football. 
jisai nuo Knute Rockne ga
vo visas rekomendacijas sto
ti į West Point. Tai sakė 
dėka Knute Roėkne’io pri
tarimui bei rekomendacijo
mis jis patekęs ten... kur tik 
geriausi, gabiausi bei svei
kiausi gali patekti; Sveiki* 
name Juozų ir linkime jam 
sėkmingai vadovauti Ar- 
my ’s. 1934. Footbal L Tęatu, 
Jo tėvai dabar gyvena Bal- 
mat, Ne\v York? AVaterbury 
anglų laikraščiai ' niekę ne
ini nėjo apie Stųneook'o lie
tuviška kilmę, bet apįbudi-

Jankausko);., -kunigai Kaz
lauskas, Valantiejus, Gau- 
ronškas, Gradeckiš, Karto
nas, Kripas, Stonis, Simo
naitis, Bružas, Vaškelis, 
Karkai! s k a s/ Aleksiūnas, 
Pakalnis. Pasitaikė gražus 
oras ir žmonės Dievo malo
nėmis gausiai pasinaudojo. 
: Labai įspūdinga kaip Ma-. 
rij os Vaikeliai ėjo per. pro
cesiją ir gražiai lietuviškai' 
giedojo, o choras pritarė.

Nevv Haven’o Švento Ka
zimiero basketball ratelis 
lošė prieš Bridgeport’o lie
tuvius vaikinus ir pastarie
ji išlošė. Sveikiname Bridge 
portą ir linkime jiems at- 
vykti į Waterbury ir mū
siškius supliekti arba nors 
“bandyti.”

Waterbury o vyčiai bei 
vytės nuvyko anų vakarų į 
Bristo!, Conn., kur gyvuoja, 
graži (be parapijos ir lietu
vio kunigo) lietuvių jauni
mo draugijėlė; būtent: Lith- 
uanįan Crusaders. Bet mū
šų vaikinai ir merginos iš- 
.laimėjo. Bowling buvo lie
tuvio Svengūno Boivling 
Alįeys. Sveikiname bristo- 
lieeius už jų gražų lietuviš
ką ir katalikiškų susiprati
mą ir susiklausymą^ ir reiš
kiame vilties, . kad kada 
nors ateityje galėtų turėti 
nors netoliese lietuvį vadų 
kunigą. '

Kunigo Petiaųslto (Mari
jono) Misijos Ncw Haveu’e. 
labai sekasi. Buvau anų 
vakarą iv mačiau kaip gau
siai žmonės lankėsi klausyti; 
garsiojo pamokslininko ■ ii* 
rašė jo kunigo Antano Pet
rausko. Išpažinčių klausyti 
padejb kunigai Pankus ii*



An^ndienis. Gruodžio 12, 1933.
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IITICA, N. Y. ! NEW HAVEN, CONN.
Lapkričio 19 d. Šv. Jur

gio parapijos žmones iškil
mingai minėjo 40.metų ku- 

t riigavimo sukaktuves savo 
klebono kųn. Deksnio. Ry
te. 10:30 valanda visos dran 
gijos susirinko į svetaine. 
Karta su klebonu ir asista 
inarŠavo į bažnyčią, kurioje 
pats Jubilijatas atnašavo 
šv. mišias* Graudingą par 
mokslą pasakę Amsterdamo, 
klebonas kati*, Žfdanavičius. 
Parapijiečiai puikiai išpuo
šė bažnyčią ir altorius gy
vomis gėlėmis; prieš altorių i 
buvo pakabintas didelis kry
žius, su 40 lempučių, kurios 
laike Sumos nušvietė atlorįų 
ir bažnyčią. Kryžius ir lem- 

: putės priminė kiek metų 
klebonas darimvosi Kristaus 
vyhyne. Tokio įspūdžio dar 
lietuviai nebuvo matę ir ne- 

— h stebėtina, kad dauguma 
verkė.

Po piėtų 5 vai., išpuošto
je svetainėje įvyko baiikie- 
tas. Parūpi j iečiai gausiai 

; susirinko savo kleboną pa- 
. gerbti.

Taipgi dalyvavo apylin
kes kunigai: Rochesterio 

• kum J. Bakšys, Amsterda
mo kun. J. Židanavičius, 

. Sclieneetady Įtini. Orvydas, 
Albany kun; Strimaitis.. Vi
si išreiškė linkėjimus gerb. 
mūsų klebonui kun. A. Dek- 
sniui. Baigiant kalbėjo pats 

P jubilijatas. Jis dėkojo vi- 
f ‘ sems di-augijoms, darbinin- 
jkams ir rengėjams už su- 

, teiktą jam “surprizą.” Lai- 
ke vakarienės klebonui įtėų? 

į kė draugijos dovanas plūkų-i
jy šv. Antano relikvijinį kry-
Į J ’ • žiu ir piiiiginę dovaną* . 
jį’. . .‘Lapkričio 26 d., vakare, 
fe : pats klebonas savo lėšomis 
į-į ... iškėlė vakarienę draugi jų 
& komitetui, Šv. Cecilijos cho-
& ro nariams, šeimininkėms ir
fe : darbiiunkams. Gerk, klebo- 
k . \ nas. pasakė gražią, prakalbę*

įę pasižadėdamas dar dau
giau pasidarbuoti mūsų 
menkai parapijėlei. Taipgi 

.kalbėjo visų draugijų pir
mininkai .

■ Dalyvis.
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DARBININKŲ SUSI-. 
RINKIMAS.

L. D. S. 5 kp. susirinki
mas gruodžio 24 d.

Visi nariai maloniai kvie
čiami ateiti, nes yra labai 
svarbią reikalų.

Be ib, L. D. S. Seimo iš-, 
rinkta komisija: kun. Dr. 
Bružas, kun. J, Vaitekūnas 
ir kliu. S. P. Kneižis pfi- 
stuntė. paskaitą, kuri turėjo 

. būti sJ aityta lapkričio 26 
,. d., bet, dėl apskričio suva

žiavimo atidėta šiam susi
rinkimui, kuris bus Šv. Juo
zapo par. senosios mokyk
los kambaryje ir susipa
žinti geriau su katalikiška- 
ja akcija.

Kviečiame ateiti ir tuos 
darbininkus, kurie dėl ko
kių nors priežasčių išsi- 

, braukė arba nauji norinti 
. - įstoti į L. D. S.

Ši paskaita bus pirmųti- 
jie. .Vėliau^ komisija žada 
prisiųsti ir daugiau.

- . L. D. k p. Rast.

PAVYKO VAKARAS.
Mūsų S. L. R. K. A. 116 

kuoprf surengė yakdrą, Lap
kričio 26 d. atvažiavo iš Wa- 
terbury gerb. vargoninin
kas A. Aleksis su savo gerai 
išvalintu- jaunimo būriu ir 
suvaidino komediją “Ste- 
pairijos Vestuvės.” Visą 
komediją taip gražiai suvai
dino, kad publika nuo pra
džios ligi pabaigos turėjo 
gardaus juoko.

Visi vaidintojai aiškiai , 
lietuviškai kulbe jo, nors čia 
augę ir gimę, ir visi mokėjo 
savo užduotis atlikti kuo 
puikiausiai. Trečiame akte 
jaunimas atsižymėjo gra
žiomis dainomis,. kurių su
dainuota gana daug* Dainas 
lydėjo gausūs delnų ploji
mai ir dain'ininkęš ir daini
ninkai turėjo kelis kartus 
atkartoti. Man neteko suži
noti visų vaidintoji], vardus* 
bet visi vienu žodžiu taip 
publikai patiko, kad būtų 
galėję visą vakarą klausy
tis..

Kaip yra malonų matyti, 
kad čia augęs ir gimęs jau
nimas prisideda prie lietu
viško veikimo,

Pasibaigus, vaidinimui bu
vo šokiai, kuriems grojo 
jauni muzikantai taipgi iš 
Waterbury. Nors visi jau- , 
ni, bet smagiai ir sutarti
nai grojo. Visi žmones, jau
ni ir seni linksmai šoko ir 
gyrė muzikantus.- Už tokį 
gerą išlavinimą j alinimo 

. priklauso didelė garbė gerb. 
vūrg. A. Aleksiui, kuris yra 
didelis mūsų tautos patrio
tas. Jis visados yra pasi
šventęs lėl tautos ir Bažny
čios. Tokioje pat nuotaikoje 
augina ir savo jauną sūnelį. 
Garbė jaunimui/ kad klau
so savo vado ir darbuojasi 
dęl savo tautos. Kas man la
bai patiko, kad tėveliai kar
tu su savo . vaikeliais daly
vauja ir jiems Visados, pa
gelbsti įvairiais būdais, 
kaip kad ir į šį parengimą 
tėveliai savo automobiliais 
atvežė jaunimą. Gražus pa- 
vyzdis ir kitiems.

Šis vakaras žmonėms pa
tiko. Manau, kad Susivieni
jimo kuopai liks gerai pel
no.

Kad šis vakaras pavyko, 
garbės žodis priklauso ren
gimo komisijai, kurioje dir
bo p-lė M. Jokubaitą J. 
Mišeikis ir F. Rųmskas. Vi
si dirbo ir žiurėjo tvarkos. 
Bet kiek aš permačiau, kad 
daugiausiai darbo ir truso 
padėjo mūsų kolonijos gabi 
darbuotoja p-lė M. Jokūbai- 
tė. Ji per kelias savaites 
darbavosi, kad Šis vakaras 
būtų sėkmingas. Malonu, 
kad mes savo tarpe turime 
p-lę M. jokubaitę, kuri vi
sados nesigaili darbo ir 
sveikatos žmonių ir tautos 
labui. Mūsų' zokrastijonas 
Jonas Mišeikis taipgi daug 
ditbb. Jam visados tenka 
sunkūs darbai atliktų Visk 
komisija dirbo sunkiai, už 
ką jiems ačiū. Lauksime, 
kad Susivienijimo 116 kuo
pa ir vėl. surengtų kitą tok. 
smagų vakarą.

‘ . • Senis.

D A R B IN INK.AS

SVEIKINAME] ELIZABETR, N. J.
Lapkričio 26 d. parapijos 

bazaras pasibaigė su gero- 
mis pasekmėmis. Parapijie
čiai gausiai lankėsi..

Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
no juokais susirūpino jau
nimo organizavimu.. ~ 

x Vietinis.

HARTFORD, M.

8.

Telephone: STAGG 2—9706 V A L A N D O S :

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 489 GRAND STREET

X—RAY (kampa? Union Are.) I
Namą Telefonas: Mlchican 2—4278 BROOK Ii Y N, N. Y.

.. Greičiau ugnis užšals į l^clą, negu lietuvio krūtine; 
užgęs Vilniaus meilę.

ALEKSANDRAS ALEKSIS,
• * . • ■ . . .F

L. D. S. Literatiiiės Komisijos narys, muzikas—kompo
zitorius ir mūsų išeivijos žymus -veikėjas, ypač jaunimo 
Ca-rpc.

Jis gimęs 1886 m., spalių 10 d., Pediškių k, Kros
nos v., Marijampolės apskr.

Besimokindamas 1904—1906 m. buvo Lomžos Lietu
vių draugijos ir 1910—1912 m. Varšuvos Lietuvių stu
dentų kuopos chorų vedėjas. ‘Vadinasi 18 metų būdamas 
jau buvo choro vedėj^-niuziku.

Šiemet suėjo lygiai. 20 metų kaip*‘jis baigęs Varšu
vos Muzikos Konservatoriją atvyko į Jung. Vdlst. ir pra
dėjo darbuotis lietuvių kolonijose.

Pirmiausiai jis pateko į Chicagą.
. Chorų vedėjas įr muzikos mokytojas p. A. Aleksis 

(Aleksandravičius) buvo šiose vietose. . (
1914—1916 m. Chieago, Ilk, 1916-^-1917 m. Brook

lyn, N/ Y., 1917—1921 m. Detroit, Mieli., 1921—1924 m. 
Springfield, UL ir nuo 1924 m. iki šiai dienai Waterbu- 
ryį Conn. " . •

l?-nas Aleksis taip pat yra ir organizatorius. De- 
troit, Miėh. suorganizavo L. Vyčių 79 kp., Springfield, 
Ilk. Lietuvū]. Darbininkų, Mdterų Sąjungos kuopas ir 
Federacijos skyrių. . 1 . ’,f •

1918--1919 ir 1923—1924 m. buvo Lietuvos Vyčiij 
Centro pirmininkas, šešių tos organizacijos seimų vedė
jas ir .1916 m. išrinktas tos organizacijos Garbės Nariu.

1918—1921 ir 1928—1930 ir 1931—W32 m. buvo A- 
menkos Lietuvių Vargonininkų Centro Pirmininkas.

Amerikos Lietuviij Tarybos, Federacijos ir R. K. 
Susivienijimo buvęs Centro Valdybos narys,- 1930 ni. 
Conneeficut Valstybės Lietuvių Vytauto D. Penkšimti- 
nių Sukaktuvių Minėjimo suvienytų -chorų direktorius.

1927 m. Lietuvos “Pavasario” Konferencijoj buvo 
išrinktas tos organizacijos Garbės Nariu.

Parašė (apie, aštuoniasdešimts dainų) sekančius 
muzikos kūrinius: .

Chieago, Hl.r 1915.. Croruį—Lietuvos/Vyčių him
nas” ir solo — “Meile";

Detroit, Midi. 1920. Solo: “Ak, Mjliu Tave,” “Gra
ži Čia Giružė,” “Meile' Uždegta Krūtinė” ir “Visuomet 
Širdis Surakinta.” Chorui — “Ginkim Šalį Lietuvos” ir 
“Mes Grįšim Ten”;

Springfield, Ilk, 1922. Solo: “Betūužėl, Nevesk Pa
čios” ir “O Pažvelki Mieloji." Duetai: “Skrenda,-Le
kia Mūsij Mintis” ir “Trisdešimts-;Dainų.’’ Chorui:. 
“Giesmė į Šv. Kazimierą,” “Pirmyn į Kovą” ir “Ketu
riolika Dainų”; i

Springfield' III., 1923. Amerikieciii mėgiamą dviejų 
aktų mužikalę operetę “T Tėvynę”; . .

IVaterburyj Coim., 1926. “A.; L* R. K, Moterų Są
jungos himnas,” solo, ‘^Penkios Linksmos Dainos” ir 
Misrani Chorui dvidešimts liaudies dainų šešiuose sąsiu
viniuose. . . . .

Taip pat pastaruoju laiku yra parašęs keletą muzi
kos kūrinii], kurie ruošiami spaudai.

1933 m. L. D, S. seime (AVaterbury, Conn.) išrinl<- 
. tas Litėrątinės Komisijos nariu.

Taigi pėr 20 metų p.. A.. Aleksis mūsų išeivijoje y- 
ra labai daug pasidarbavęs muzikos, srityje ir mūsų ka
talikiškose organizacijose, ypač L. ,Vyčių organizacijoje.

, Watėi’bury mirė jo mylima žmona. Jis. liko su sūnu
mi, kurį taip pat išaugino ir iŠmoldnb muzikos. Sūnus 
labai daug darbuojasi jaunimo tarpe, r \

Gerb. JubiliejatiŪ p. Aleksiui linkįme ilgiausių mė- 
J ■ -'u r ■ ' ■■ ■ ■■

PRIEŠMETINIS SUSI
RINKIMAS;

.Vilniui Vaduoti Są-gos 
skyriaus priesmėtinis susi
rinkimas Įvyks gruodžio 14 
d., 7:30 vai. vakare, 41 Ca- 
pitol Avė.

Tad Vilniui Vaduoti sky
riaus nariai draugijų atsto
vai maloniai kviečiami į šį 
susirinkimą, ateiti. Bus syar 
bių dalykų aptarti.

Be to, bus renkama val
dyba 1934 iri.

Dabar eina Vilniaus pasų 
ir ženklelių vajus* Padirbė
kime. Tame darbe’pasišven
tę dirba pp. Šriupsa, Čeka
nauskas ir p-les Penkaus- 
kaite ir Povilaityte. Vajus 
sekasi.

Koresp. A. J. M.

NEWARK, N, J.
Lapkričio 26 d.. Šv. Ceci

lijos choras vaidino 6 aktų 
veikalą “Piršlybos.”

Vaidino šie:
Gražienė — O. Šerniūtė.
Ignas — A. Ražantas, 
Leonas—J. Rackus, 1 
Marti -— O. 'Paliešiūtė, 
Piršlys — J. Ponelis, 
Kudlikis — K. Balčiūnas. 
Kudlikienė — M. Sekevi- 

čiūtė,
Anelė — J. Jociūtė, 
Amelija — O. Šėvičienė, 
Dzidorius — A. Ponelis.

•. Visi gerai vaidino. Žmo
nių buvo nemažai. Pasibai
gus vaidinimui buvo šokiai

Mūsų choras po Kalėdų 
žada suvaidinti dar kita 
gražią komediją “Trys My
limos” ir duoti koncertą. 
Garbė jaunimui-

Matęs.

BROOMU Y.
MIRĖ.

Povilas Aukštuolis, 44 m. 
65 Read Avė., mirė gruo
džio 1 d. Pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioje. 
Palaidotas gruodžio 4 d. iš 
Karalienes Angelų bažny
čios Šv: Jono kapinėse.

Elizabetr Petrulis, 66 me
tų, 10606 Liberty Avė., mi
rė lapkr. 21 d. Palaidota 
lapkr. 25 d. iš Karalienes 
Angelų bažnyčios Kalvari
jos kapinėse.

Ona Paulionienė, 31 metų 
amžiaus, (daktaro žmona), 
1357 Busrwick Avė., mirė 
lapkr. 20 d. Palaidota lapkr. 
24 d. iš Šv. Panelės Apreiš
kimo bažnyčios Šv. Jono ka
pinėse. .

Juozas Rabikauskas, 63 
metų, 107-02 Waltham St, 
Jamaica, N. Y. mirė lapkri
čio 22 d. palaidotas'lapkri
čio 25 d. Alyvų kalno kapi
nėse. ,

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius j. Garšva*

Sportas
, _ t

kada nors žaidęs Latvrence 
rateįyj. Jo smarkumas fut
bolo laukę padėjo jo rate- 
liui šiais metais išlošti kiek
vieną žaidimą ir tuomi tap
ti kartu su Fitchburg, Ma- 
ssaclmsotts valstybes čem
pionais angštesniąjų moky
klų tarpt*. . . ’

Mikas T. iJodka 
(UK.)

LIETUVIŲ ‘L4LL-AME- 
RiOAN” RATELIS.

Pabaigoje kiekvieno dar
bo, taip ir . sporto, pasižymė
jusiems yra atiduodama tin 
karna garbė bei' pažymėjimo 
laipsnis. Todėl dabar futbo
lo žaidimams užsibaigus, 
tenka pažymėti tuos, kurie 
yra tos garbes užsipelnę.

Didžiausia garbe kolegi
jos (žaidikųi yra gauti virią 

All-American” rately j, ku
ris kasmet yra renkamas iš 
geriausių žaidikų. Lietuvių 
žaidikų ‘{AU-Ameri ean ’ ’ ra 
telyj yra šie: 
Deanovich-RE-Wisconsin j. 
Wistert-RT-Michįgan; 
Kąwal-RG-N orth.western • 
Vucliinicli-C-Ohio State j . 
Gailius (capt.)-LG-Oliio St. 
Kiauše (Kriaučiūnas )-LT- 
Notre Daine;
Pilkonis-LE-Temple; 
Pinčiūna-QB-Ohio Statė ; 
Purvis-RHB-Purdue; 
Šarauskas - LHB - pord- 

ham;
Stancook-FB-Army.

Beto, daug pasižymėjo ir 
šiaip: —Uždaviiiis, Ford- 
ham; Maneikis, Chieago; 
Ezmunt, Boston Collegc; 
Erčius. Wash. ir Jeff; Mi
kalonis, Penn State; E. Žu
kas, Temple; Barkaus, Man 
iiattan; Viskoyįtch, George- 
town; Pilnėy, Notre Damė.

Iš viršui minėtų vietų į 
“Ali-Americanratelį pa
teko Vistertas, Gailius., Pur 
vis, Kriaučiūnas, ' Kawal, 
Pilkonis ir Stancook (Stan
kevičius).

“ALL-SCOLASTIČ” 
RATELIS.

Šis ratelis yra sudarytas 
iš ‘‘high-scool’ ’ lietuvių žai
dikų, kurie pasižymėjo fut
bole. Ratelis, tačiau apįima 
tik tuos žaidikus, kurie žai- , 
dė su Bostono apylęnkės > 
miestų rateliais, ir buvo to 
miesto laikraščiuosd apra-| 
šyti. ž- .

Štai žaidikai, kurie suda
ro ratelį: 
Busli-RE-Lawrence;
Stankūnas -RT- Cambridge 
Latin;
Gedeikis -RG- Havelrill; 
Merkevičius -C- Norwood; 
Janusas -LG- Lexington; 
Zolubas -LT- Lawrence; 
Šatkus -LE- Broekton; 
Savage -QB- Lawrence; 
Akstin -LHB- Havethill;. 
Vaičiūnas -LHB- Broękton; 
Medelinskas (capt.) ’ -FB-. 
Lhwrencę.

Daug pasižymėjo šiaip.:—, 
Adlis, Lynu G. ir E.; Čes-| 

. nauskas, Briickton; Baro-! 
lias ir Bushman, So. Bos
ton; Vencis, Havęriilll; Ko- 
naviciūs, Peabody; Tranui- 
virius ir Bader, Norivood.

Adolfas Medelinskas, Ltv 
vvrenco kapitonas, yra skili; 
toinas geriausias žaidikąs,

. O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!
Čia ne tik tavo praeitis, 
čia tavo ir ateitis. l?i ■

Maironia.

Tel. Bryant 9-7763 . !

CLEMENT VOKETAITIS i
L’ ■’ j

ADVOKATAS

Į 113 Węst 42-nd St., 
j New York, N. Y.

KLASČIAUS

| CLINTŪN PARKAS
! piknikams, baliams,, koncertams, 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini 
| mama smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas nžslsa- 
| tarti salę žiemos sezonui.
| kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS Sav„
Į Maspeth, N. Y.

/fel. Evergreen 6-5810

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS :

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENŲ® 

BROOKLYN, N. Y.

Tcl. StagC 2—5048 Notury Pnblb

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamnotoji* 

660 Grand St., Brooklyn, N Y

Tel. Stagg 2—0783 Notary PubU*

JOSEPH LEVANDA 
(Levandftuskas) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn. JT.T

Telephone Stagg 2-4409.
NOTARY RUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RAB ORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown ,Ū—44(54.

ANT. J. VALANTIEMIS
GRABORIUS IR 

BALS AMU O TOJ ,1S 
. Apdraiida Visose Sabu* 

Noltfy Pubtte..
5441 — 72-nd Street, 

Arti SU - •
KfcMjPKTH, u u n. y

M

MOF. LAUKUS. Fotografus
214 Bediord 4r< . Brooftlyn

1
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