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Kasmet paskutinį lapkri
čio mėnesy švenčiama taip
vadinama Padėkavonės šven
tė. Tai labai gražus papro
tys padėkoti Aukščiausiajam
už .Jo duotas gerybes.
Tik gaila, kad labai mažas
skaičius žmonių tos šventės
reikšmę tesupranta. Prisi
žiūrėjus i didžiumos žmonių
prisirengimus susidarai nuo
monę, kad ne Padėkavonės
Diena, bet “turkey.”
Darbininkai tą dieną turė
tų praleisti naudingai. Gy
vename didžiausioj bedarbės
laikus; Pasimelskime, kad
Aukščiausi s
suminkštytų
gobšų kapitalistų širdį ir
kad Jis padėtų viską atnau
jinti Kristuje.

PATARIA NEĮSILEISTI ATEIVIŲ
PER DU METU
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ŠV. KAZIMIERO/KONGREGA
Washington, D. C., lap
CIJOS SESERŲ 10 M.
kričio 23.—Senatorius Reed,
SUKAKTUVĖS
repųblikonas, pareiškė, kad
v, Kaunas. Spalių 15 d. su- jis suisrinkus Senatui įduos
ėjo lygiai 10 metų, kai pen rezoliuciją sulig kurios nuo
kios šv. Kazimiero ^seserys, liepos 1 d. 1931 m. būtų už
J. E. Kauno vyskupo kvie daryta per du metu imigračiamos, atvyko iš Čikagos, cija.Tokiu būdu jis mano su
apsigyveno Pažaisly ir įkū-. mažinti bedarbę. Jo projek
rė savo kongregacijos naujo tui pritariąs sekretorius Dakyną.
>
vis.
x
Senatorius Reed sako, kad
Per tuos 10 metų seserų
skaičius taip padidėjo,. kad įsileisti tik artimiausias adabar yra 53 profesės, 17 merikiečių gimines.
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naujokių ir 16 kandidačių.
Dabar ą kongregacija veda
7 šias įstaigas Šv. Kazimiero
Seserų Mergaičių gimnaziją
s JKaune, Mokyt. Seminarijos
gimnazijos mergaičių benbėnįjgimnazijos
/ drabūtį, taip pat atidalyta
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mininkę uz tai, kad ji būk
ektų pradžios mokyklų; agitavus, kad privertusJ<om-

VĖL PADARĖ MEDŽIOKI ANT
PRIEŠU

Pereitą savaitę buvo pa
leista gandai, kad Rusijos
bolševikų diktatorių Staliną
nužudė Maskvoje ir kad ten
kįla revoliucija.
z
Bet vėliau paaiškėjo, kad
Stalinas tebėra gyvas ir kad
“DARBININKO” ŠTABAS
jis pradėjęs naują medžiok
ŠVĘS
lę ant savo priešų.
Padėkavonės Dieną, lapBerlyno ir Rygos spauda

KUN. K. URBONAVIČIUS, LDS.
TELEFONŲ KOMPANIJA PA uis šv. Jurgio parapijos klebonas, Nor
kričio 23 d. š. m. savo para.pijos jubiliejinėje v?
VARĖ Iš DARBO UNIJOS
kios
ligos ir pavojingos gyvybei
VIRŠININKĘ
rodė. Jis pradėjo vakarienę malda ir pasakė
Boston, Mass. — Pereitą parapiją.
savaitę Telefonų kompanija
Gerb. mūsų vado sveikata žymiai pageri
pavarė ii darbo p-lę Connley, riau jaučiasi negu keli metai atgal. Tik jam
»•

VIENA, Austrija, lapkr.jGenevos apsilankysiąs «
Vengrijos ir Graikijos Mussolinį.
23.
Nežiūrint, kad Veng
premierų ir Bulgarijos kara
liaus lankymasis pas Italijos ir Graikijos premierai a
diktatorių Mussolini ir už no, kad jų apsilaižomai
sienių ministerį Dino Gran romas iš paprasto maudai
dį sudrebino visą Europą, o mo, kitos valstybės įži
ypač tas valstybes, kurios su me Balkanų valstvbiu blo
- ■ ■ * < 03
Italija nekaip sugyvena.
Taigi jau tik iš to ma
Padidino baimę Turkijos kad tarp valstybių nėra
užsienių ministerio pareiški sitikėjimo ir tas gali j
mas, kad ir jis grįždamas iš tinti karą.

mas sukilimas buvęs prii
Maskvos, antras Petrą

garnizone, o trečias—I
štade. Pašalinti -iš menės aukštieji ka
ir jiems gręsia mirtis.

.«Žinoma

Sovietų

tas žinias nugina.

Stalinas savo p

Tad šių savaitę penktadie TINGINIAUSIĄS ŽMOGUS
ISPANIJOJ
nio numerio nelaukite. Šis vpaniją
numažinti
/
telefonų
PRISIVERTĖ DIRBTI
TYTI
Aukšt. Panemunėj veda 3
ra
vienintelis
šios
savaitės
v
VALDŽIĄ
komplektų pradžios mokyk kainas. Dėl to tarp kompa
E. Bridgeu'ater, Mass. —
numeris.
nijos
ir
unijos
kilo
nesusi

lą ir vaikų darželį.
Madri das,^Ispanija,
Šiame miestely gyvena žmo
pratimas.
Unija
reikalauja,
Šitos visos įstaigos buvo įgus, kuris tingėjo nueiti į kričio 23 d. — Numa
Vvtauto Didžiojo mirties itydietuvių ir gudų tautos ga DO-X NEBELĖKS Į JUNGT.
kad
p-lė
Connolly
būtų
grą

kurtos prieš trejus metus,
kelnorį prasiskaldyti malkų riaušes ‘Ispanijos va
VALSTIJAS
sukaktuvių dieną šv. Mika lėtų bendru valstybiniu gy
žinta
į
darbą,
bet
kompani

išskyrus pradžios mokyklą
pečiui pakurti. Jis išeidavo planuoja paskelbti
venimu gyventi. E.
Lisbon, Portugalija.—Pra iš stubos -ir prisiplėšdavo mento rinkimus ir ats
-“Saulės” rūmuose, Kaune, ja nesutinka. AbiejiĮ-pusių lojaus bažnyčioj buvo atlai
neša, kad didžiulis vokiečių
kuri leista Šiais metais; bet delgeacijos buvo nuėję net ir kytos iškilmingos pamaldos.
nuo namo sienų lentukių ir konstitucijinę valdžią,
hidroplanas
DO-X
nebebanį
Statė
House
pas
Public
SNIEGO PŪGOS ČEKOSLO
Bažnyčia buvo pilna žmonių.
užtai atimta seserims mokyk
jomis užsikurdavo pečių, lamento rinkimai n
Utilities
komisijonierių.
Iš

dysiąs
lėkti
per
Atlantiką
į
VAKIJOJ
la Vieškūnuose. Mokiniai ir
Buvo ne tik lietuvių, bet ir
Namo savininkas pamatęs kovo 1 d. >
rodo,
kad
komisijonierius
New
Yorrką
dėlto,
kad
oras
tėvai seserų auklėjimo ir mo
Streikininkų riaušės^
gudų ir lietuviams palankių
Praha.—Pietų ir rytų Če
nuplėštas lentukes pareiškė
palaikys
kompanijos
pusę.
pasidarė
nepalankus
lėki

kymo metodais labai paten
lenkų. Taip pat buvo miesto koslovakijoj
'
siautė smarkios
nuomininkui, kad jis taip visiškai numalšintos, (G
Galimas daiktas, kad unija
mui.
kinti.
burmistras Folejevskis. Vi- ■pūgos,vkurios padarė didelių
daugiau nedaryti}, Bet nuo- kaikur bolševikai vpalei
paskelbs
streiką.
Pažaislis prieš 10 metų,
sų pirma, buvo atidengtas ir nuostolių. Daug telefono li
mininkas nepaklausė. Tada gąsdinimus, kad vėl kįlasj
ITALIJOS VALDŽIA DEPORkada atvyko seserys, buvo la^
pašvęstas yytauto Didžiojo nijų nutraukta. Keli miestai
namo savininkas _ kreipėsi ly riaušės. Valdžios orga
• - TUOJA 3000 JUGOSLAVŲ
bai apleistas. Dabar Pažais KARAS PRIEŠ APTAKSAVIMĄ bronzinis paminklas. Pas liko be elektros. Traukiniai
pas policijos kapitoną prašy skelbia, kad tvarka
MINKŠTŲJŲ
GĖRIMŲ
Belgradas,
Jugoslavija.
—
lis taip sutvarkvtas, kad da
kiau kun. Čibiras ir kun. ateina pavėlavę dėl nepa
damas sulaikyti. Policijos statyta ir kad revoliud
Pranešajkad
Italijos
valdžia
Šiomis .dienomis Legisla- Hodleuskis (gudas) pasakė prastos sniego daugybės ir
ro malonaus įspūdžio visiems
kapitonas nuėjęs pas nuomi pavojus visiškai praėjo.
tūros raštininkas pridavė pamokslus. Mišias atlaikė dėl to kad daug kur geležin deportuoja 3000 jugoslavų, ninką pareiškė, kad jis taip
jį lankantiems,
kurie atsisakė patapti Itali
Henry F. Long, korporacijų Trakų dekanas kun. Maliu
nebedarytų ir kad į nuplėštų MEKSIKOP PANAIKINO j
kelių linijas yra užvirtę tele
Jiems leista
>
TRYS PERSIKAI APVOGĖ
ir taksavimo komisijonieriui kevičius. Iškilmių metu gie grafo stulpai. Kai kurie ke jos piliečiais.
lentukių vietą prikaltų nau
MIRTIES
'
50 GAMBLERIŲ
raportą apie uždėjimą taks- dojo pro f. Galkovskio diri liai yra visai neišvažiuoja iki gruodžio 31 d. savo nuo jas. Tinginys perdaug nenu
Merico &ty. —
Trys New Yorko plėšikai sų ant minkštųjų gėrimų. guojamas choras ir solistė mi. Kai kuriose vietos Mo- savybės parduoti ir apleisti sigando. Nors jis pinigų kad įstatymais pana
Italiją. užpuolė tarp Lynno ir Sau Sulig to raporto minkštųjų p-lė Prancūzevičiutė.
daug netur^ejo, bet jų užteko mirties bausmė.
ravskos, Ostrovos apylinkėse
gėrimų
išdirbėjai
turės
mo

gus gamblerius ir nuo jų pa
nupirkti lentukių, o jas pri
Kun. Čibiras savo pa gresia potvyniai.
. NEWTONE 900 BEDARBIŲ
kėti
po
vieną
centų
už
kiek

vogė $8,000. Gamblerių buvę
kalti pats save prisivertė. Ir
moksle labai iškilmingai apiIš tų 230 jau dabar reika
vienų puspantę. Minkštųjų judino Vytauto Didžiojo as
50.
taip iš tinginio virto darbi
PIETŲ RYTŲ EUROPOJ
linga
parama.
Majoro
pa

gėrimų
išdirbėjai
pareiškė,
Plėšikai įuolę į vidų taip
ninku.
menį, kaipo Lietuvos didy
PRASIDĖJO ŽIEMA
geltos
komitetas
užregistra

kad
aptaksavimas
esąs
netei

išgąsdino gamblerius, ’ kad
bės; kūrėjo, palygino praei
Užmufc 2, ražvktt 4
Berlynas. x
Pietų rytų vo 900 bedarbių. Iš tų 230 GILLETTE KČMPANUOS ŠĖRIlengvai visus sustatė į eiles singas, nes paliečia tik vie-.
ties laikus su dabartimi ir Europoj jau prasidėjo žie-)reikalinga jau dabar pagelNINKAI PATVIRTINO
Chicago, 111.
ir iškrėtė. Jie pareiškė, kad nos-rūšies išdirbėjus ir jie
oabrėžė, kad VytautąJDidįjį ma. Iš Vienos, Prarhos ir ba, o 200' bedarbių parama
SUSIJUNGIMĄ
23 d. būrys jšunų b
miške jų draugai stovi su ka- skelbia kovą prieš tokį val
tinkamai. pagerbei įstengė Belgrado pranešama /apie bus reikalinga į trumpų lai- ’ Šiomis dienomis įvykęs netikėtai užklupti,
nuolėmis ir mažiausias pasi džios užsimojimą sugriauti
tik nepriklausoma tapusi lie I sniego pūgas ir potvynius, kų.
Gillette Safetv Razor kom nervų ir pradėjo
judinimas atims jų gyvybę. minkštųjų gėrimų išdirbys,C
' < '
v
tu viii tauta, nudžiūvusioms I padariusius didelių nuosto-r
panijos specialia šėrininkų minią.
Iškrėtę pabėgo automobiliu. tę.
tautos viršūnės šakoms nulū lių ir nutraukulius susisieki AUDROS PALIETI EUROPĄ susirinkimas patvirtino di Jie buvo užpuolę,"
I
t
žus nuo kamieito.
\
Septyni nžmuita
rektorių padarytą sutartį vieškelį namelį. Bej
mų. . Pietų Slavios miestai
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VYTAUTO DIDŽIOJO MIRTIES
SUKAKTIS VILNIUJ
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ALBANIJOJ SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS
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Kun. Hodleuskis apibudi
Užmužta 50 žmonių
no Vytautų, J$aipo lietuvių
kūrybinės jėgos sintezę ir
.
rV
*
*
• ’ *
TIRANA, Albanija.—Av- žemės drebėjimas. Sunaiki- kaipo vakarų krikščionybės;
lona apylinkėj, Adriatiko no septynius kaimus, užmu- platintoją Lietuvoj, ir pa
reiškė pageidavimo^ kad atei
pakraščiuose įvyko smarkus šė 50 žmonių, 200 sužeidė.
'4
i

Mosfar ir Strumica visisk.ai
patvinusių Hipių apsemti ir
be šviesos. Viena beveik visiškai izoliuota.' Aukštojoj
Silezijoj taip pat dideli po
tvyniai.

Pabaigoje pereitos savaitėsJEuropojJkild'audros. Už
mušta setvni žmonės. Daugiausia nukentėjo Prancijoj.
Mažiau paliesta Belgija, Au
strija ir Italija.

perimti AutoBtrap Safetv jant jtios užklupo
Razor kompaniją. Pastaroji užgesino šviesas, kad
yra New Yorko korporacija, kai nematytų kur
gavo už savo nuosavybę šė Susišaudymo
mis maždaug apie $16,000.-1 mušta dvi merginto ir
Imenys si
000.
.
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valdybės bei y>-

l suomenės atstovais. Atvažia
•K-’ vusius sutiko griausmingu
Panevėžio
r Tre
cių vien
PERKELTI MEDŽIO VYTAUTO ĮMOK SUKAKTUVIŲ “valio.” Svečius pąsveikip.0 kūnų valsčiuj .
viršaitis Beinoras ir dėkojo kięmy-kilęs gaisras sųna
imnunfAŠ KLAIPBDOJ
ŠV. JONO EV. U. BAŽALYINS8 ŠV. KAZIMIERO B. K. DEJOS
už plento pravedimą, žydų .no Jurgio Gailišio, jo brolio sukako Įyįęiai. 500 metų, kai
VALDYBOS ADRESAI
DRJOĘ VALDYBA
j Klaipėda.
Vytauto Di
-’
•TJ.-r -— - Pirmlnlnfcis ~
Grubinzkas,
vardu, kalbėjo p. Jąnkaus- Antano ir Pr. ^aialnio
beii- mirė Trakūs pilyje pidysis
ČT- f y
24 Preacott St., Readville, Mass,
iš Mažeikių medžio džiojo mirties 500 metų suPirmininkas — Motiejus žiobsi,
Vlce-Pirmininkas — J. Markelionis,
.
n
r
caš> P. guberhatoriėhėi per- drai valdomą
88 Mt Ida RtL, Dorchester, Mass.
Uętuvot kunigaikštis .Vy >>■.
140 Bowen St, So. Boston, Mass.
" ^>rikų perkelti į kartuves . Klaipėdoj buvo
-t . -i Teląphone-CotambiiL5431
drpus kašpiną ir sugiedojus
Visas sudegušis turtas į- tautai Dėf to tą di«ią visa Vice-Plrmlnlnkaą — J. L. Petrauskas, Pro t Raštininkas—Vincas Paplauskas,
(Klaipėdą ar ki- iškilmingai paminėtos. 10
116 Boyven St, So. Boston, Mass. .
24 Thomas Pfc, So. Boston, Mass.
susirinkusiems tautos him- veidintas 16,000litų. "$ei Lietuva iškŲmingai minėjo. grot.
Fin. Raštininkas — M. šelkis,
Raštininkas
—
Jonas
Gllnedds,
reikalu kreipėsi į vai. lyto katalikų, evange
256 E. Ninth St., So. Boston, Mass.
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
čią trobesiai nei turtas nebuvo
na, visi n
Kasierlus
— F. Grendelis,
Fin. Raštininkas — Matas Seikls,
s valdžios įstai- likų ir Žydų maldų namuose
57 Gatės St, So. Boston, Mass.
Kaunas
^spaliij
27
dieną
'256
E.
Ninth
St,
So.
Boston,
Mass.
Pp atitinkamo
su- apdrausti.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,' Maršalka — J. Zalkis,
įau pagal susitarimų įvyko iškilmingos gedulo pa
buvo
įiasipučšęs
tautiškomis
7 yVinfleld St, So. Boston, Mass.
885 E. Boadway, So. Boston, Mass.
giedojo “Te Deum” ir pa
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
as turėtų'būti Ma- maldos už Vytautą Didįjį.
Maršalka
—
Jonas
Zalkis.
«
vėliavomis. Bązilikdįe 10 v. 7 WinfleW St., So. Boston, Mass.
nedėldienį kiekvieno mėnesio Parapi
laimino Šv. Sakramentu, AREŠTUOTAS VĄNŲĖLI0
jos salėj, 492 E. Seventh St, South
11:30 vaL į Vytauto Didžio
ST0TnE8- ^nHmmnrAftlJ. E. Kauno Metropolitas Draugija laiko susirinkimus kas trečią
Boston, Mass.
kur prel. Maciejauskas buvo
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2 vai.
jo aikštę, kurioj padėtas ker
pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7th
Skvireckas> po
paruošęs vakarienę. Reikia Spalių mėn. 7 dieną sūdė- [Arkivyskupas
St,
So. boston, Mass.
tinis akmuo Vytauto Didžio
UETUV. DUKTERŲ DR-JO1
gedulingas pamalpasakyti, kad prie plento 8gė Pandėlio geležinkelio stoA. STEPONAITIS
jo muziejui, atvyko aukštie
kuriose dalyvavo daug D. L. K. KEISTUČIO DEJOS PO GLOBA MOTINOS ŠVA
pravedimo daugiausia prisi tis. Kriminalinės policijos ’
SVEIKSTA
/VALDYBA
ji valdininkai, įvairios orga
VALDYBOS ADRESAI
žymiij
žmonių
ir
orgąnižacipravesta
fuo$<re3talu
kv
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,
'Kan. A. Steponaičio svei- nizacijos, kariuomenė ir di dėjo prel. Maciejauskas nuo
1980 M.
63 G St, So. Boston, Mass.
_|ju.
Pamokslą
pasakė
žino

PirminiDkaa — Antanas Macejnnns,
Vice-Plrmininkė — F. Zaleckienė,
tiek pagerėjo, kad spa- delė žmonių minia. Po to latiniu klabenimu į įvairias Areštuotas tos stoties vi
mas mūsų tautos dainius 450 E. Seventh St, So. Boston, Masa '448 Cambridge St, Cambridge, Masą.
Vlce-pirm. — Povilas žlrolis,
/28 d. apleido Kauną — Vytauto Didž. komiteto pir įstaigasį kol išgavo pasižadė ninkas Juozas Miklaševičius
Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,
554 E. Flfth St, So. Boston. Moša
dainius
prel.
Maironis
—
Ma443 E. 7-th "St, So. BOston, Mass.
jimą.
Jeigu
ne
jis,
švėkšnieligoninę ir grįžo Vilka- mininkas p. Stikliorius pa
Protokolų RaSt — Adolfas Navickas,
Telephone South Boston 3422-R.
iulis.
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
Fia Rįštlninkė—Marijona MarkonlutĄ
■
'
;
gmka^ L.
čiai
plento
nebūtų
turėję,
ką
Kanauninkas tikisi '1 sakė kalbą.
Finansų RaSt — Juesapas Vlnkevičlua,
664 Ė. Elgbth St, So. Boston, Mass.
x
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa Iždininkė — Ona Staniullutė,
Skapiški#,
-Rokiškio
apsk.
pažymėjo
per
vakarienę
sa

12
vaL
organizuota
eise

.ligos porą savai— Andrius Zalleckas,
105 West 6-th St, So. Boston, Masą,
Trečią valandą popiet vo kalboje ir p. V. Kontro •Spahų_19 d. vakare, 6 vai na atvyko prie Karo muzie Kasierlus
i
702 E. Flfth St,' So. Boston, Mass. . Tvarkdarė — Ona MlzglrdienS,
Seu imtis vėl darbo.
Maršalka — Kazimieras Mikailionis,
1512
Columbla
Rd.,
So.
Boston,
Masą.
Klaipėdos kapuose prie pa lierius.
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. Kasos Globėja — E. Janušonlenė,
pasibaigus, Skapiškio
jaus.
r y.
Draugija D. L. K. Keistučio laiko
1426 Columbla Ęd„ So. Boston, Mass.
minklo žuvusiems dėl Lietu
Kalvarijos ga|vėje, piL A.
nesinius susirinkimus kas antrą ne- Draugija savo susirinkimus laiko kas
Po
iškilmių
Karo
muzies dčldlenl kiekvieno mėnesio Lietuvių
antrą utarnlnką kiekvieno mėnesio,
SUSEKS BAŽNYČIOS
vos laisvės kun. dr. Bartus|
Svetainėj kampas E ir Silver Sts^
7:30 vaL vakare, pobažnytlnėj sve
PLĖŠIKAS VEVIRŽENUOSE Mažeikio užsidegė klojimas.•|jaus
sodely
prasidėjo
eisena
So. Boston, Maža, 1-mą valandą pc
tainėj.
NIEKINTOJĄ
ka ir dr. Gaigalaitis atlaike
Pastebėjęs gaisra ir pr
y &pila I kapines atvyko pietų. Ateidami atsiveskite draugę Visais draugijos reikalais kreipkitte
Iš
Veviržėniij
praneša,
kad
narių su savim prie draugljor
pamaldas. Sugrojus gedulo
pas protokolų raštininką.
jus skambinti ; varpams, su-f^
falikos prezidentas naujų
^Neseniai buvo praneštu,
prirašytispalių
12
d.
į
miestietės
Onos
maišą, krašto gubernatorius
1
----------- --bėgo gaisro y^ton daui .. A.
ona. t
d naktį buvo apiplėšta SėL. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J.
Grickienės
namus
įsiveržė
p.
Merkys
pasakė
kalbą,
ku

PAŠALPINES DRAUGUOS
?iatalikų bažnyčia. Ttaj p« >• •
Kapinėse atidengtas ir parioj nurodė, kad lietimų tau nežinomas plėšikas ir pagro: ir Skapiškio-' gaisrininkai
VALDYBA
pilietis jau sulaikybė
1725
litus
pinigų.
Kamba

Pirmininkas
—
V. T. Savickas,
v
‘
‘
•
■
’
ntas
labai
gražus
ir
ta šią liūdesio dieną turėtų
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
Bet nieko nebegalėjo pagel
451 E. Seventh S t, So. Boston, Mass.
ra 17 metų berry
buvo
ir
kitų
brangių
daik

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
praleisti Vilniuj, kur guli
paminklas žuvusiems
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip Vlce-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
bėti, nes per Metą minučių,
7
tįs, Jonas Stonys. Jis
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
tų,
bet
jų
plėšikas
nelietė.
Įpat
.rupi, kad Tėvynėje taurautų ir
visas klojimas,buyo liepsnosiu Lietuvos laisvės, kurį klestėtų
Vytauto Didžiojo liekanos.
Prot
Raštininkas — V. Tamoliunas,
teisėtumas lr'laisyė. Jus taip
prisipažino, bet nepa40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
tariamas plėšęs kurpius su
pat
niekinat
priespaudos
nevalią
ir
ne

"
«statė.k^iij kapams ttar- ribotą sauvaliavimą su švenčiausiomis Fia Raštininkas — D. Lingevlčlus,
apimtas:
•
vo draugų, su kuriais 8 vai. vakare Jaruliii na imtas.
62 Adams St, Dorchester, Mass.
teisėmis ir laisve. — Jus norite,
ST&įai '
komisija- "i
J ’ . žmonių
šiai sušiau
muose, kur susirinko per 2,kad ir toli budamL kad ir plačiųjų da Kasierlus — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks
vo visai nėtolį£bėt neu:ž
000 žm., dr. Remeika ir p.
Ant paminklo yra para- jis
tikrumoj yra. — Sitais visais at Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass.
žvilgiais Jums labai yra pravartu iš
KIEK IŠDEGĖ MIŠKO
gė. 'Klojimai~su pašai
ias: “Žuvome;'
Tėv.yt sirašyti
Stikliorius laikė paskaitas aDraugija laiko susirihkimus kas antrą
.
. ”
ŽMOGŽUDĮ PO
pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:30
“Darbininkas,”
pie Vytautą Didįjį, jo reikš Palyginti šiemet miško kai kuriais’ -i&io
,iės.^
vaL vakare, pobažnyttnėj svetainėj,
nes
10 METŲ
Flfth St> So. Boston, Mass.
gaisrų
būta
nemaža.
Iš
viso
visai
sudegė.
i^ustatytą,
kad
mę ir atliktus darbus.
” yra tikriausias
Po iškilmių ant kapinių šių“DARBININKAS
dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.
19 metais ties Pozadųligi šiol miškų departamen klojimas būva, padegtas i
“DARĘININKAS” ugdo tiesos ir
ŠVENTO PETRO IR POVILO
visą 'Kauną sukrėtė trenks laisvės
meilez * r
............ i
). vienkiemiu, Panateriu
te įregistruotas 161 gaisras. keršto. Įtartas padegime as
DĖJOS VALDYBA
“DARBININKAS”- moko neapkęsti
mas.' Tai buvo saliutas Vy- priespaudos
ir niekinti dMvaL
Saus, Ukmergės apskri- PLENTO PAŠVENTINIMAS Išdegęs miško plotas siekia muo, areštuotus ir vedama
jpagerbti. dų veidma '*
£bufo rastas nužudytas Al- Švėkšna. Spalių 12 d. įvy- 550 ha.-^subrendusio
u
sumatytų
pastatyto plento no miško.. Tačiau
Rusteika; ’
Prot Raštinio
metu praėjo ir zmog Sveksua—Žagatpurviai pa- nėra labai dideli — iš viso tūksfaučitts1* lit^ ^Klojima
3J3Ū
446 E. 6th St, South Eoston, Mass.
šąutuvii salvėmis iššovė
būva neA^rati^ąs.
'
P? galėjau nebęsitikejoą šventinimo ir atidarymo iš 133,000 litų.
yra darbo žmo Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,
9 kartus.
'
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
nių ir inteligentų laikraštis.
'
atį Įam kada nors teks teis kilmės. Iškilmėse dalyvavo
“DARBININKĄ" redaguoja profeso iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boston, Mass.
PR. DOVYDAITIS.
buvo įvairiose sa rius
me atsakyti,'bet siūlo galas p. Valstybės kontrolierius,
Skubėkite kad i&tiraiyti "DARBINIO- Tvarkdaris —- Petras Geležinis,
ATVYKO PASKUTINĖ AMERKIEČIĮĮ lėseVakarę
paskaitos, koncertai ir K4.” patys ir itraivkite jį savo gimi 14 Vlnton St, South Boston, Mass.
o surastas. Šiomis dieno- Plentų direkt. p. Stanaitis,
Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
nėms Lietuvoje.
Amerikoje
"Darbininkas
’
*
kaštuoja
nedėldienį kiekvieno mčnesio 2 vaL
kitokios
pramogos
Vytautui
EKSKURSIJA
Srkrim. policija galutinai Klaipėdos krašto gubernato
po pietų, Parapijos salėj, 492 East
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų
Didžiajam pagerbti.
Seventh St, So. Boston, Mass.
centų.
. °
ate, kad Bukauską nuko- rius su žmona, Klaipėdos
"DARBININKO” adresas: Llthnauosto ir muitinės direktoriai’ Spalių 29 d. š. m. 9 -vai. va Per naktį svečiai ■> pasiliko < Pažymėtina, kad eisenoje nla, Kaunas, Neprlkfhusomybės aikštė
Asielius Vincas.
DĖL TŲ, KURIŲ SVEIKATA
ir kiti aukšti svečiai iš Klai kare į Klaipėdos uostą “Vis- laive ir spalių 30. d. 8 valan ir visame paminėjime daug Uja 3 nr. “ŽIDINYS.”
ęlionis A. Bukauskas su
YRA MENKA
pėdos, Kauno, Tauragės ir tula?? atvyko paskutinė šiais dą jų pasitikti atvyko šau prisidėjo ir pasižymėjo Vy
Koustipacija
ir pakrikę inkstai lein> draugu B. Mugieniu
Šilutės. Iškilmės prasidėjo nitais Amerikos lietuvių liai su savo orkestru, kai ku tauto Didžiojo Universiteto VĖLIAVOS IR ORGANIZA <’žfa kunui sugerti nuodus, kas pagim
do inkstų ar_puslės įdegimą, virškini
o šventadienio pavakare
mo pakrikimus, surūgusias vidurius,
prie fruv. vokiečių—rusų sie ekskursija iš 42 žmonių. Eks rių organizacijų atstovai ir Studentų Ateitininkų $ąus Balėnų kaime. V.
aitrumą, galvos skaudėjimą, vėmimą,
nos ‘ Inkaklių kaime. Pir kursijai vadovauja žinomas didelis klaipėdiečių būrys, junga.
nervfškumą, bemieges naktis, netekimą
dus su jais buvo pažin
nervinio ir muskulinio stiprumo ir amiausia prel. Maciejauskas operos dainininkas Juozas flš laivo svečiai nuvyko į
l>elną menką sveikatą.
iojo, kad jie lošė korSpalių 27 - d. iškilmėmis
Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir
pašventino plentą ir kryžių. Babravičius. Ekskursrantai ‘ ‘Viktorijos’ ’ viešbutį, kur
nugali konstipaciją, tuo išvalydamas
D? turi pinigų. V. Kitai beveik ir baigtas Vytau
kraują nuo ligas gimdančių nuodų. Jis
Prie pastatytų iškilmių var iš New Yorko išplaukė spa i jiems 10 vai. šaulių vadovy
priduoda naują gaivumą ir jėgas vi
us atvyko i Pozadų viento Didžiojo 500 metų jubi
■v •
siems organams ir funkcijoms, suteikia
tų su obalsių.Jungian tys lių 18 d. didlaiviu “Frede- be surengė pusryčius.
poilsingą, atgaivinantį miegą ir priduo
mĮ ir į einančius šovė,
liejaus
minėjimas.
da naują smagumą gyvenimui.
keliai teugdo tėvynės meilę” rich VIII,” kuris atvežė
“Vistula” šiandien išvyks
Jus galite gauti Nuga-Tone bile ku
'iš jų A. Bukauską
kalbėjo prel. Maciejauskas. ekskursantus į Kopenhagą. ta atgal į Kopenhagą.
rioj aptiekoj. Jeigu j asų aptiekininkas
peršovė vietoje. Daneturi jų, paprašykit jį užsakyti jų
gubernatorius ir vietos žmo [Iš ten- jie laivu “Vistula”
iš savo džiaberio. v
“
DARBININKO
”
AGENTAS
s suimtas.
r':-*!..
~:
nių atstovas, P. Merkienė i atvyko į Klaipėdą.
Kas iš gerbiamąją lietuvią norė
šiandien inteligentę tarpe yra tik
perkirpo kaspiną ir tuo pir
tą
užsirašyti laikraštį “Darbinin
viena naomonė '
PRANEŠIMAS
moji dalis iškilmių baigėsi.
ką,? malonėsite kreiptis prie ma
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
JAU NEBUS
JAUNAS
Švėkšnoje prie plento galo • TAS
“ŽIDINYS
”
bužius prašau prie manęs kreiptis, nes
f: ir X
, ■:
* w .. v
aš reprezentuoju vieną Iš geriausių fir
stovėjo kiti variai. Čia sve- ir negales save jaunuolių dranga Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguą. siu. Už savo darbą jokio atlygini
mų. Dabar yra atėję sampelini žiemi
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai.
čių laukė minia gyventojų vadinti, kuris 1930 metais nenž- jamas literatūros, n^okrfo, visuomenėm bininkas” išeina du kartu savaitė
JONAS JAROSA, 225 L St, So. Boston.
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Pašto ir Keleivių
Patarnavimas,
k Kalėdas Lietuvoj!
IN£S EKSKURSIJOS

IŠ‘NEW YORKO

DROTTNINGHOLM
29

T* GRUODŽIO

Priaidėkite prie musų bile vienos
asmeniniai prižiūrimos Kalėdinės
Ekskursijos J

LIETUVA
Keliaukite greičiausiai plaukio
jančiais garlaiviais, kurte Išplau
kia iš New Yorko
f?

-Vietas Dabar!
ii New Yorko
BOLMLap. 29
LM..Gruodžio 6
GHOLM Gr. 27
OLM....Sando 17
»

M ir iliustruotas clrkalfoū <Lietuvių kalboj) Rau
pas savo agentą, ar-

M0ANLINE
L VMhiogton) f
r

Praleiskite Kalėdas ni
“ATEITIES”
Senoj Tėvynėj
Žurnalas eina sąsiuviniais

B

6

i?
•~į

siprennmeruos leidžiamo Kaune
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau/
tos žiedo, žurnalo

N

EUROPA
’ OBtTOBMO 16 D.

MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I
LIETUVĄ
Arba keliaukite populiariu
kajutlnlu garlaiviu

BERLIN... gruodžio 11 d.
Informacijų klauskite pas vietini
agentą arba
N O R T H G E R MA N

LLOYD
ATE ST.,

BOSTON

po 64

ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas
mėnesinis žurnalas./Yra - didžiausias, je. Kam būtą perbrangu du kartu,
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam
prasi
lavinusiam žmogui
tinkamianįiat ktas gali užsirašyti vieną kartą s£1
lietuvių žurnalas. Todėl vist paskubėki
vaitčje, t. y. penktadienio numerį.
te užsisakyti “Židinį.”
' •» ■

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50,
pusmečiui $2.50.

psl. kas mėnuo jau 10 metą. Jame
rasi gražią eilėraščią, beletristikos
dalykėlią, įdomią ir rimtą straips
nių, iliustraciją—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.
“Ateitis” visą pigiausias Lietu
voje Žurnalas. Už Š2.00 jį gausi
kas mėnuo su mėnesiniii 16 pusi.
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm.
~ $1.00. Moksleivėms; met. —
$1.00, pusta. $0.50. Tad skubėk!
žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spiriduHais, o žmogaus širdis ilgisi tėvą
šalies—gimtinės, gaivinasi U* stip
rinasi jos gyvenimu ir Žiniomis.
Adr.: “Ateitis,” Kaunas, LaisHs ALK

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas
...

. V. J. BLAVACKAS
7 Mott Street, Worcester, Mass.

& 9
TIKRAI MUZimištl UtUTUVĖ
t

*. r

"

Kurioje ©Hite paRlrlnktr tinkamiausios muzlkos, kuri nubrauks nuo širdie* visus llud&itis Ir
padarys jūsų steloj malonią šypseną, kaip išgir
site VICTOR Kompanijos naujai Išrastus
X
RAD1OH, kurių du yra vidutinio didumo,—tre
čias mažutis, bet labai gražus; ketvirtas tai jau
tikra naujenybė—viename puikiame kabinete,
naujai pagerintas RADIO, iš kurio galima girdėti viso pasaulio nau
jienas.
‘
Naujai pagerintas, tyro balso Gramofonai*, kuris vadinasi Ortophonic,
ir dar vienas naujausias prtetal«na—galite ant jo savo balsu J tam tikrą
rekordą įdainuoti, įkalbėti ar įgroti ir nusiusti mvo draugam*.
■' Maloniai užkviesta visus.pastkthusytl, pasižiūrėti ir bent po vieną įsiAflu!
gyti. ABa:
_____ r. , ... ■

JONAS B. AMBBOZAEtlB, SavinhkM
560 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

‘
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Tel. S. B. 0394-W.
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“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS
Vienintelė Kataliką Spaustuvė ir .Krautuvė
Apylinkėje *

Parsiduoda: maldaknygės, rožančiai, škaplic
riai, medalikūliai, kryžiai, štovvlos ir k. Galimą
gauti įvairaus turinio knygų.
Prie Spaustuvės

“DARBOTIKO" AGKNTURA
•

Al

4

i■

f"

&

£

t

»

.*•

Apylinkės lietuviai teužsisako ir teperka
“Darbininką” per “Vytauto” spaustuvę. Pri
imame visuš “Darbininkui” apgarsinimus, dar• bus bei užsakymus.
t
■ •
*• * ’ y
VYTAUTO” SPAUSTUVE
CM Grand StrHt
y »mldya, K T,
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Šiandiena atsisveikinu su yišais savo jaunais skaitytojais.
Esu begalo dėkingas visiems, kurie savo rašteliais puošė “Jauni
mo Darželį.” Malonu buvo matyti kaip inteligentija prijautė šiam
jaunimo skyriui. Turėjau nemaža kunigų1 ir mokytojų, kurie savo
liuęsomis valandomis suteikė įdoiųių raštelių, kurie jaunimui daug
gražių pamokymų paliko. Atsirado ir Lietuvoje gabesnių rašytojų,
kurie nuolatos “Darželį” gražino savo-apysakėlėmis.
Jaunimas irgi neatsiliko. Nuolatos mano rašymo stalelis buvo jų
rašteliais apklotas. Pasirodė, kad mūsų jaunimas nėra taip ištautėjęs
kaįp mes ištikrųjų manėme.
-•
Žodžiu, “Jaunimo Darželis” per tą trumpą laiką pilniausiai at
siekė tą tikslą, kurį turėjau mintyje metai atgal atidarydamas šį skynų.
. į
S■'
Visiems esu dėkingas.
x
Pasilieku su gilia pagarba
KUN. FRANCIŠKUS W. STRAKAUSKAS

TIIE GREAT
AMERICAN VALCE

I

X

Z

e .

t
f

Vėl Chevrolet su pagelba
General Motors nutarė iš
leisti Amerikoj naują ir
geresnės vertės motor ka

“Darbininko” redakcija gavus Dėdės Anufro “Atsisveikinimo
Žodį” nesiskubino jo talpihti, nes norėjo patirti priežastis dėl kurių
jaunimo numylėtas Dėdė rezignuoja. Ir patyrėme.
»
Tiesa, Dėdė Anųfras džiaugiasi, kad turėjęs nemaža bendradar
bių^ bet taip pat pareiškė, kad jų galėjo būti kur kas daugiau.
Kun. F. Strakauskas vesdamas “Jaunimo Darželį” daug darbo
ir laiko pašventė. Jpk skyrius vesti, tai ne riešutai krimsti. “Dar
bininko” Redakcija kun. F. Strakausko darbą aukštai įvertina ir ta
ria nuoširdų ačiū.
2,
Perdaug nenusiminkite. “Jaunimo Darželis” pasilieka. “Dė
dė Anufras” dar gyvas, ir jis pasižadėjo savo straipsneliais ir juoke
liais ir toliau puošti tą darželį. Tik jis karštai trokšta,.kad-jūs jau
nieji rašytojai daugiau į tą skyrių rašytumėte. Jūsų raštai Dėdei
Anufrui bus kaipir padėka už jo kilnų darbą.
Siųsdami raštus Į “jaunimo Darželį” adresuokite: “JAUNIMO
DARŽELIS,” Care of “Darbininkas” 366 W. Broadway, So. Boston,
Mass.
7 .

Naujas šešią-cylinderią i’
Chevrolet dabar yra išdė
tas parodoje, siūlydamas
aukštos vertės padirbimą
ir patraukiantis kiekvie
nam pirkėjui.. Nes nau
t

merike senai-reikėj o—nebrangus šešią-cylinderrių, mada sulyg skonio, gražiai nudailintas ir
mechaniškai pagerintas kurį greit pastebėsi
kaipo Didelę Amerikonišką Vertę!
I

6

štai keturi dalykai kodėl Chevrolet ats
toja savo vertę. 1) Taupinimas volume
produkcijos devynioliką didelių moder
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ŽVAKĖS 100 METŲ SUKAK

KO VOKIEČIAMS TRŪKSTA,

TUVĖS

KAD PRADĖTI KARĄ
•x ■

554 GRAND STREET
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Chevrolet kiek pirkėjas gali naudotis ir už
nebrangią kainą.

ŽEMOS

Perakaityk visas šias naujas nebrangias kainas.
Sužinok kaip mažai tekainuoja užlaikyti Di
desnį ir Geresnį Chevrolet Sis. Ateik šiandien
ir gerai peržiūrėk šį automobilį, Pastudijuok
visus tuos naujus pagerinimus supažindytas

KAINOS

bodies by Fisher. Paaivažinėk kare,
nutės patyrirmo įtfknls kad naujai
Six. yra naujas ir geresnės mados gu ekonomiš
ka transportacija — automobilį kurį ištikrųjų
norėsi turėti. Tai Didelė Amerikoniška Vertė!

The .
Phaeton .................

*510

The
Coach .........................

*545

Sport Coupe
with rumble seat..

The
Roadster- ..........

*475

Standard
Coupe ..........................

*535

Standard
Sedan ............. . .......

*575
■?635

Spor Roadser
with rumble seat .

$495

Sandafd Five
Window Coupe.........

*545

Special
Sedan .........................

*650

/•

SPECIALIS ĮRENGIMAS EKSTRA
4

Chevrolet Trokai nuo $355.00 iki $695.00
Ali prices f. o. b. Flint, Michigan

MM
■i CHEVROLET
IT’S WISE TO CHOOSE A SIX '
z

*

Bile kurį šių karų galima nupirk ti už mažą įnešima ir lengvom išlygom.

_._C

-i ■ ■

'' •

v /

[ z DIDELIS
SUPIGINIMAS PIANU

ATLANTICNorth Qntncy Oarage, 151
Hancock St
* '

i

CHARLESTOWN: StaDley Harlore
Chevrolet Corp., 334 Mala St -

♦

CANTON: Morae &. Mullin Motor Co.,
į ' Ine.
CHELSEA: McBrfde^ Chevrolet Co.,
980—986 Broadvay

Pianą tokią pigią tik užj
$60.00. Ui $60.00 gali įsi
gyti pianą; Taipgi visokio.]

padirbimo RADIO.

į

L

FRANK BURES PIANO
'
COMPANY

1.290 B’way, Lavmce, Mus. ’
L
B

••Įi-KP
***

”

BROOKLINE VILLAGE: Commonwealth Chevrolet Co., 25 Wa8hington
SL, at Brookline Avė.

vokiečių laivas, tyrinėjęs
Atlanto vandenyrto gilumą
dvejus motus. Per tą laiką
buvo padaryti keli tūkstan
čiai matavimų.
Pasirodo,
kad per Atlantu vandenyno
vidurį, iš pietų į šiaurę, ei*
na virtinė kalnų, kurių auk
štis siekia Alpių kalnų aukš
tumo. Tuo būdu, važiuojant
pčr
Atlanto
vandenyną,
žmonės, nieko nejausdami,
tartum Nojaus laivąis, per
plaukia kalnu viršūnes.

T^UMABONIS
-

Chevrolet Six—kad duoti ilgesnį wheelbase—
daugiau erdvumo ir patogumo—gražesnės ma
dos—daug tvirtumo—ir padaryti taip kad
kiek tik galima sudėti ekonomiškumo į

*

- KVantykie per Radio
CHEVROLET CAVAUERS
i STOTIS WNAC
Penktadenio vakare 8 vaL

CHEVROLET DEALERS

v

J.
t

karą geresniu ir pigesniu. Taipgi Chevrolet turi svarbius improvementus per ištisą naują

;

spauda, kuri stačiai grasina
rašytojui, kad jeigu, jis bū
Klausyki* per Radio
KALNAI VANDENYNO
CHEVROLET CAVALIERS
damas vokietis taip kalba aSTOTIS WNAC
DUGNE
Penktadenio vakare 8 vai.
pie vokiečių tautą, tai tegu
Po didžiojo karo vėl atgL
nesiskųs, kad ir Vokietija jį*
jo susidomėjimas tyrinėji
pamirš.
1BOSTON: Commonwealth Chevrolet
Co., 949 Conjmonwealth Avė.
mais, o ypač jūrų gelmėmis.
vjū CommonU-ealth Chevrolet Co., 20
Štai neseniai grįžo vienas
Province St, opp. City Hali.

KALĖDOMS!

K

dies, kurie atstoja savo
vertę ir kainą.
Visus šiuos dalykus sudėjus todėl ir padarė šį

Paskutiniu metu Vokieti

1830 m. prancūzu chemi

Lowellio lietuvių parapijos klebonas, LDS. Literatinės Komisijos
narys ir LDS. organizatorius. Jis nuo kovo 5 d.„ 1929 m. labai gražiai
vedė “Jaunimo Darželį.” Atsisveikindamas su savo jaunaisiais skai
tytojais jis neatsisveikina su “Darbininko skaitytojais, bet pasižada
rašyti ne tik į “Jaunimo Darželį,” bet ir į kitus “Darbininko” sky
rius.

bitei*

.

jas Chevrolet turi tą ty'pišką ekonomiškumo transportaciją kurios A-

vietą, kaip po jos Edisono “Pas mus, kaip ir daugely
elektros lemputė, išrasta kitų tautų karui pradėti yra
1860 m. Lig stearino žva dvi kliūtys: trūksta pinigų
•r baimė, kad gali kilti re- 1
kės pasirodymo būdavo nau
7oliueija.”
j
dojamasi vaško ir tauku
Iš tų rašytojo žodžių išei
žvakėmis. Pirmosios vaško
ir taukų žvakės pasirodė, tik tų, "kad karui pradėti jokių
X amžiuj po Kristaus gimi kitų, sumetimų vokiečiai ne
mo. Ligtol balana buvo vie turi, o tik tą, kad trūksta
nintelis. šviesos šaltinis. Se pinigu ir bijosi revoliucijos.
novės romėnai turėjo žvakes
Dėl šio pareiškimo labai
iš smalos.
piktai atsiliepia " vokiečių

I

.

Frant vi«w of th» new Ch^crolet Sport Coupa

tuo būdu suėjo lygiai šimtas pasaulio kalbų išverstą kny
gą apie didžiojo karo pra
metų. Stearino žvakės dar
džią, kurioje jisai išrodo,
ir dabar plačiai , visam pa
kas buvo kaltas karo sukėli
sauly vartojamos, žinoma,
me.
ten, kur nėra elektros ir ge
Dabar E. Ludwig’as vėl
ni gazo lempų.
sukėlė audrą Vokietijoje.
Stearino žvakės apšvieti Būtent, vienam prancūzų
mo istorijoj užima tokią pat žurnalistui
jis pareiškė:

K

niškų įstaigų. 2) Pirkimas
daug tavoro vienu sykiu.
3) nuolatinė nauda su
General Motors Laboratories ir General Motors
Proving Ground. Ir 4) Artimas susirišimas su Fisher Body korporacija, kurie
šiais metais perviršija se
nesnius išradimus kaip tai
coachcraft ir pagerinti bo

f

t

\

H >

KUN. F. W. STRAKAUSKAS,

X

rą.

mąs iš taukų, paimu aliejąuš lin žmonių bijogrtfijas ir be
ir muilo. Stearino žvakei to labai paplitusią į daugelį

s

c®

Z

/

kams pavyko pirmą' kartą joje pagarsėjo savo raštais
/
✓
pagaminti vadinamą steari Emil Liudwig’as. Jis para
no žvake. Stearinas ganlina- šė visą eilę žymiųjų pasau

Kalėdos netoli.
Parduodu Kalėdoms gražių
4svgikmimų. 25 sveikinimai su gražiais kopertais
baksely—kaina—1 dol. Turiu taipgi lietuviškų. Jų
kaina iki 10 po 2^ cento. Daugiau—po 2 centu viena. Rašykite siųsdami pinigus, o tuojaus gausite—
ar angliškų ar lietuviškų Kalėdoms sveikinimų.
“Darbininkų” irgi užrašau. Nepamirškite užra
šykite ji savo draugams Kalėdų dovanoms. Rašy-

s.

.

Fine-car distinction and ųuality
in the new Chevrolet Six

PIRMASIS SKYRIUS
kad ateitis visu skaisti
Pasibaigė diena pirmoji
vaivorykštę plačiai ištiestų,
mokykloje, seni suolai
kad skurdas žūtų nuo žinių,
ir kalbasi ką sužinoję —
ką skyriaus pirmojo vaikai
kad mokslas užkampius paliesti],
ir iš visų tamsių kerėm
parodė, iš namų atėję
kad
nedorybes jis išvytų
ant jų susėsti pirmą syk:
ir meilę šviesią be ribų
“Žinai, brolau, mes apdulkėję
išplitusią jis padaryti]!..”
juk buvome,—na, bet, klausyk,
matai, kaip dienai tai nuvallė — Taip, mokytoja tai vaikų
bičiulė — o vaikai šeimyna
mes virtome lyg jaunesniais,
jos klausanti plati, vikri
'
vaikai sėdėjo lyg sušalę
-su
sąžine
liepsningai
gryna,
ir virpino mūs judesiais:
;
o įkvėpėja jas — tai ji!..”
x
jie kai kurie labai bijojo,
“
O
taip!
’
2
—
jam
suolas
kitas
kad mokytoja būk pikta,
bet juk paikučiai nežinojo,
“Vaikučiai čia prisižiūrės [sako:
iš knygų laimės, jos pakako
kad vien žmonių tuščia šneka
tas yra—kad vaikai mokėtų
kitiems — ir jie gausios turės,
klausyti aiškinimų jos,
nes vien per mokslo žodį, -raštą,
M kad sau į galvą įsidėtų,
greičiausiai visa kas'paplis:
jog čia esą, rie prie mamos;
apleidžia tuo šarvuotą kraštą
be reikalo taip sako, seni,
nors šimtmečių ilga naktis ;•
‘kam gąsdinti tuščiai,mažus? —'
mokykloje kai pasėdėję,
juk jie trumpai čia pagyvenę
per skyrius protu eidami,
patenkinti labiausiai bus,
vaikai pasems sau atsidėję,
ir mokytojos aiškus žodis
ka* sėmė čia vaikai-4
kiti —
meiliai protelį jų pasieks,
tą dieną, sienas šias,apleidus,
ji kelią šviesų jiems parodys,
į platų kelią jie išeis —
nurodymų svarbių patieks —
nušvietus saulė bus jų veidus
\
• kaip ruoštis, kaip gražiai gyventi ir žemės veidą jie pakeis!
mokėtų sii laiku visi,
Vilčatavos mokykla
kaip mokslo dirva išpurenti,
1929. VIII. 8 d.
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\VALPOLE: Wnlpole Auto Statlon, 992
Maln St
EAST ĄVEYMOUTH: Miller Motor
Serviče.
SOUTH WEYM0UTH: Sargent Broa.
HTNGHAM: South Shore Chevrolet
CCo.
SOUTH BRAINTREE: Haskell’a
Garage.
NEVVTONVIIzEE: Sllver Lake Cbevrolot Co., 444 Watertown St.
LEXINGTON: F. K. Johnaon, 85 Bedford SL
DORCHESTER: Columbla Chevrolet
Ine.. 617 Columbla Road (Uphams
Comer) and 767 Dudley St.
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine.
MEDFORD: Medford St, Chevrolet
Co., Ine.,'Medford Sq.
IVEIzfiBRLEY: Hasklna & Hynes, Irit
WATHRTOWN:
Dnnlels Chevrolet
Co., G47 Mt Aubum St
EAST MILTON: Woodwar<ri Garage,
Ine.
MELROSE: Fleld Motor Salei Co.

NEWT0N: Stnart Chevrolet Co, 431
IVashtngton St •
WINTHR0P: Gordon G. Fullerton. 57
Putnam St., 1
. . ,
tVOBURN: I.ynch Motor Salei,
Wind St
WINCHESTER: Frank Mnrphy, Ine,
748 Maln St
ROXBURY: Gf-ove Hali Chevrolet Oou. ;
'458 Bhie H!ll Avė.
ROSLINDALE7: Mt Rope Motor 8ate<
Ine., 415 Hyde Park Avė.
v
WEST RONBURY: Weat R«b
Motor Sales, 1782 Centre St
STONEHAM: Kent Motor Salei,
, Maln St

'
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NORWOOD: Fenton*i Garaga
MATTAPAN: J. J. Detaney. Ine, 1500
Btoe Hill Avė.
CAMBRIDGE: Cambrldge Motor Co.,
MATJJEN: Krame Motom, Ina, 14#
277 and 308 Maaaachnaetta Avė.
Erchange St
<
EAST BRAINTREE: Clark & Tnbor.
RRADING:
Balley
Ctevrotet Oh
Ine.
QUINCY: Waahinctoa 8t Gana*
SOMERViLLE: Hodgdon Chevrolet
216 Waahlncton St
Co., Broadvay, at Magoun Sq.
LYNN: H. K. Ptoįfcraak, M
REVERE: North 8hore Chevrolet Ine., DEDHAM: Dedham Sq. Chevrolet Co^
ton St
.jp
1459 North Shore Road.
IVaahlngton St
• .
tVAKBFIKLD: Mfe St ChmoM
SOUTH BOSTON: Dalley Chevrolet EVERETT: Melanmm Broa. Ttfc, 87 WALTRAM: Robert Q FMCKIM,
*
X
Co., 664 Broedw*y.
Mala St
r-li. ..
Chelaea St
v -

EAST BOSTON: Warnock-Lynci> Mot
om, Ine., 944 Saratogn St

<

*

Vakarais Atidarą
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BEDARBES KLAUSIMU
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gentinoj) — 2,000,

dor Bivadavia (Argentinoj)

A

—2,030. Yra lietuvių ir dauVals duoti vaistų nuo ligos, bet gely kitų vietų, bet nėra ži- '
lybes vadai smarkiai susi reikia visų pirma ieškoti li nių kiek kur jų gyvena. Jie.
rūpino. Ieškoma priemonių gos priežasties. Valdžios y- dirba įvairiose dirbtuvėse;
pagerinti ekonominę šalies ra priedermė surasti pama prie geležinkelių, daugelis
...................................
Rpadėtį; Įvairių patarimų va tinę priežastį ekonominės Ii-,_ yerčiasi ūkio darbais ir a•
* *
vių auginimu.
Ekonomine
dai duoda žmonėms. Vieni gos—paskui rodyti,' kaip ga
būtis neblogiausia yra se-y
liepia ir ragina išleisti pini lima ją prašalinti, kad dau
niau Pietų Amerikoje įsikū- A
gus ; kiti pataria taupyti. giau nebeatsikartotų.
rusių būtis neblogiausia yra <
Žmogus skaito apie tai lai
Be abejonės įvairių yra seniau Pietų Amerikoje įsi
kraščiuose, klausosi per pra nuomonių šiame klausime, kūrusių lietuviu, kurie' ten >
kalbas ir paskui galvoja ką bet liiums, kaųio katalikams, maždaug nuvyko prieš 25ų\
čia dabar padarius. Ar klau
metus, o šiaip daugumas
atsižvelgus ^praeities laikus,
syti tų, kurie liepia pirkti
aišku, kad jokios priemonės vargsta skurata iš lentų su- daugiau — kad daugiau bū
ekonominės šalies padėties kaltuose tamsiuose barakuo- .
tų išparduota—daugiau rei
nepataisys, kolei dorovės ir se. Dažnos šeimynos po 2—3 (
kėtų išdirbti daiktų, dides
teisingumo principai nebus gyvena vienam kambary ir
niu skaičius žmonių turrėtų
išstatomi pirmoje vietoje, o guli žemėje pasikloję. Kiek darbus ir gautų- daugiau al
materialiniai dalykai antro geresnės mūsiškiams saly- x
gos? Ar paklausyti tų, ku
je. Statyk visą ant dvasinių gos Urugvajuj, o Brazilijoj, rie pataria taupyti pinigus ir
ir dorovės principų ir geres tai blogiausios. Dėl didelio
jų neišleisti?
nė ir laimingesnė ateitis bus medžiaginio skurdo Pietų'-.
Ir vienas ir antras patari užtikrinta. (Viduramžių is Amerikos lietuviai dorovėsatžvilgiu pasigiri! negalų •
mas yra labai geras. Per torija tą pikiai ir aiškiai liūdaug didelė baimė laikų ne dija). Kolei tai nebus, kolei ,lat>ai išsiplatinęs girtavimas:
pagerins. Kad sumažinus be kiekivenas žmogus tik savęs
darbę, pasitikėjimas, drąsa težiūrės visai nepaisydamas
ir nusistatymas yra reikalin ar kiti kenčia ar ne, tolei vi
ga. Jei *per kurį laiką, žmo si bedarbiams gelbėti komite
5
j
nės bijos išleisti iš kišenės tai ir visos jų siūlomos prie-,
J/
Bfooklvno “Nelaisve” ba- j iį
dolerį, nepirks daiktų, bet monės bus tik muilo burbu
-L

*

'

Bedarbė nemažėja.

under the Act of March 3,187(7*
f9'“

for mallhoą at jpeelal wtte of poatage provid^c
Act of October 8*1917, antŠprfzed on Joly 12,

SUBSCRIPTION KATES:
PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly.......... .................... $4.00 Amerikoje metams......................... $4.00
Eoreign yearly .....................$5.00 Užsieny metams .......................... ...$5.00
Domestic once per week yearly. .$2.00 Viena kart savaitėje metamsi......... $2.00
Foreign once per week yearly... .$2.50fUžsieny 1 kart savaitėje metams. .$250
“DARBININKAS”

į 366 West Broadwąy

"

South

‘

Boston,

Mass.

Telephone South Boston 0620

SIMU
vai- buože. Ar tai teisingas ir
KUN. F. NORBUTAS, jauniausias kunigas Bostono dioceajoj.
džios įsakymu buvo užda- kultūringas darbas?
Kun. K, Urbonavičiui susirgus jis perkeltas iš So. Bostono vikaru Į
Tuomsyk žiūrėkim, ką į Nonvoodą, kur ir tebesidarbuoja. Jis yra nepaprastų gabumą ir ma.
y "rytos politikinės moksleivių
organizacijos.
Ateitininkų tai sako Amerikos tautinin lonaus būdo ir energingas darbininkas. Turi gerą plunksną ir jo
į

Kuomet

į vardas

Lietuvos

nebuvo

paminėtas. kai (“Vienybė”):

straipsneliai dažnai telpa “Darbinike.”
.
§v. Jurgio parapijos jubiliejiėje vakarienėje, lapkričio 23 d. š.
politi m jis buvo didžiausiu bosu—toastmasteriu.
'
.

“Tie nenaudėliai
dalykus taip ir nuvokė, kad kieriai visą laiką kankino lie
tasai
ministerio “ukazas” tuvių tautos jaunąjį kūną,
J. Augustaitytė-—Vaičiūniene^
traukte traukė kūdikius iš
ų buvo taikomas į AteitininLietuvos motinų, pasijungė
< kus, bet dalykams išaiškinti,
__ ___________ r.
'
moksleiviją; ją nuodijo po .
rūpinsis kaip nors be jų ap- las. Reikia i gyvenimą įves ra savo draugus chicagiečius, j JA
į?
;jie pradėjo įrodinėti, kad taOK Vilniau! Krauju aptaškytoji žeme,
litinio įtūžimo nuodais, nąiseiti, aišku, kad laikų geres ti teisvbės, broliškos meilės kad jie nebetarnauja žydiš
sai įsakymas Ateitininkų ne ‘kinančiais tautos meilę; de
Ir kruvinos rožės ir išverktos'akys.
nių neatveš. Vienok ir didis ir dorovės principus. Reikia kai partijai. Rašo: “Bet mū
paliečia. Tuomet jau aiškiai moralizavo ir iš jos darė fa
Žiauriais glamonėjimais nieks neapakins.
pirkimas, daiktų dalykų pil visa atnaujinti Kristuje.
sų Chicagos draugų dienraš- Ir pamotės rankos tau pražūtį lemia.
yla išlindo iš maišo, nes val- natikus, kad jie pamiršę sa
T.
nai nepagerins. Neužtenka
tis “Vilnis” tyli, tartum ta y
f džia teikėsi pareikšti,
kad vo asmeninius reikalus ir
Lietuvis, tas geras, kantrusis lietuvis,
kampanija dėl jos negyvuo- taip, Ateitininkų organizaci- tautos ateitį, dirbtų purvi
Išplėšta širdim šiurpulingai grumena ~'
r
tų. Juk tai neleistina taip •'
nąjį politinį darbą ir politi
ja yra uždaroka.
Pasipylė
Ir
augančiam
sūnui
nuo
ryto
kartoja:
kieriams išrūpintų vietas
daryti, ’ ’ Vadinasi draugai
protestų,
remtų tuomi,
Tenai
merdi
tavo
išaukštintas
būvis.
prie valdžios loyio,» patys
ir ten pamojo ranka,
•’ ...f
į Lietuviai susirūpinę, kad j_
kinkau grynai re I&Ąrįo p'" *"
PRŪSĘLIETUVA
_ - .aj-j_
- '
.
• -į
taceljaisi''’'
Sakyk — vardan Vilniaus, kai '
mūsų
tautiečiai,
likviduoda

• -;5.
Smunka ūkiai. Dideli Vo
liginė organizacija ir kaipo
parodo, kad ir redaktoriai
Kieti tai žodžiai ir. tinka
Kai kryžius žymėsis kasdien ant krūtinės,
mi
savo
turtą,
žiūrėtų,
kad
kiečių
kraštui
užkrauti
po
tolpa, naudojasi pilna nėpan!
daugiau išgamoms, negu iš
Sakvk: mano maldos vakarės rytinės...
didžiojo karo mokesčiai, ku jis nepatektų į vokiečių ran pradeda suprasti, kad muL '
|^Mečiamybe, po Konkordato
"Vtikimiems tėvynės sūnams.
Ir kardas iš delno dar neiškilto!
’*
riuos turi sumokėti laimėju kas, nes kada nors grįžus kinti savo pasekėjus visgi
.priegloba. Bet čia vėl atėjo
Ar ne teisingiau būtų taip
sioms santarvės valstybėms, Tilžės kraštui prie Lietuvos nedoras darbas.
užginčymas, kad AteitininKai sėsi prie stalo ir laužysi duoną,
• . 7. >
pasakius:
vargina ir mūsų brolius, Ii- per daug neprivistų zalcbur<kai nėra religinė organizaci/
*
Sakyk: tenai varpos—ne varpos, bet smūgiai... v
Tie
pasišventę
patrijotai,
gerų
ar
kitų
atėjūnų.
kusius
po
Versalio
sutarties
rašo,
ja, tik po religijos priedanBrboklvno “Laisve”
7 >
Ir saulės jnemato tenai jauni ūgiai.
Lietuvos
kūrimosi
metu,
.anapus
Nemuno,
Prūsuose.
į ga varanti kenksmingą poli
kad Sovietų Sąjungos žar
. Ką rudenį krausi į šventąjį khioną! '
traukte
traukė
jaunimą
iš
PIETŲ
AMERIKA
Ūkininkai
negali
išbristi
iš
tikos darbą.
nom Jungtinių Valstijų ag- Lietuvos motinų, o tos motu
Kiek
kur
lietuvių
Pietų
milžiniškų
įsiskolinimų
ir
Dabar jau ne rūtoms išmargintos dainos
: • Norint ką mušti, lengva
rikultūros departmentas už
tės, širdyje supratusios Lie
dažnai ne į vieno ūkio du Amerikos valstybėse gy vena
Lietuva,
auginki
-Joaną
Arkietę!
\surast lazdą; norint prie ko
duos mirtiną smūgį. Sako 7
tuvos gynimo reikalą,, laimi
ris su popieriais beldžiasi ma. Rietu Amerikos valsty
Kaip
žiburiai
Rcmso
tad
buvo
jai
sviete,
g-prikibti, lengva surasti prieno savo sūnelius į šventąją
anstolis, bet į daugelio. Štai, bėse lietuvių didesnėmis gru tai daro sveikatos reikalais.
Širdis su širdimi čia kalbas ir mainos.
' kabą. Vienas garsus FranI
kovą už.tėvynės laisvę; tie
nesenai Tilžės teismas išvar pėmis gyvenama daugiau Žinoma, jei tos žarnos nuo
crios advokatas ura išsitaręs:
M1-’'-/-'L;
tautos vadai įskiepijo jauni
- O Vilniau! tu mūsų, tu mūsų mes tavo!
žė našlės Lobšuvienės ūkį sia šiuose miestuose: Aires dija visą rusų tautą, tai ope
*^pasakyk man kokį nors samui tėvynės meilę ir padarė
Kuo pat pilies kalno, tai Neris atplukdo,
Dvišakiuose, o Lorenšaitis (Argentinoje)—20,000, Sao racija, kad ir mirtina, bet
■kinį, o aš su juridinių kab
iš jų didvyrius, kad jie pa
Kurs karžygių kaulus tenai išbučiavo, ~
/
96 margų ūkį Alga viskiuose PauloX (Brazilijoje) — 15,- būtinai reikalinga, kad ap Į ,
liukų pagelba įrodysiu, kad
miršę savo asmeninius rei
Kurs pasaką seną kartoja ir ugdo. ..
turėjo parduoti, nepakėlęs į- 000, Montevideo (Urugva saugojus tautą nuo išnyki . ♦
z
esi kaltas mirties bausmės.”
kalus žiuri vifen į tautos atei
; (Iš “Mūsų Vilnius”)
vgįrių skolų ir mokesčių. juj)—5,000, Rošarijoj (Ar- mo.
r- Tuo dėsniu einant, galima ir
ti, kuri vien tik'bus užtikprie bažnyčios prikibti, kad
rinta dorai išauklėto jauni
BALTRUS: Jūs bijote! Bijote savo namą!
STEPONAS; Tu Baltrai moki šposus krėsti.
Ji.varo politikinį darbą, ir
Uždanga.
STASYS (atsistodamas): Taip negerai. Man tokiemo ; ir dideliausias tų jaunų
tuo būdu bažnvčias uždarvti.
Scena
IL
Gatvė
į
sodą,
arba sodas. Albertas eina.
f
šposai
nepatinka,
aš
neprisidėsiu.
didvyrių pasišventimo ir
ALBERTAS;
Argi
tik
ne
Jonas
Braškauskas
ateina.
BALTRAS;-Ne? O kam prižadėjai'
Ateitininkų uždarymas y- kantrybės išbandymas atėjo
'
STASYS: Aš nežinojau, kad jūs tokius šposus-darysit. (įeina Jonas Braškauskas) Sveikas Jonai, kur eini.
ia smūgis ne vien moksleivi- dabar, kuomet nenaudėliai
JONAS:
Kur
čia
senas
ąžuolas,
Surištą vaiką naktį palikti sode, tai ne juokai.
3ai, bet ir visai Lietuvai. Iš politikieriai, kurie neuostė
ALBERTAS (rodydamas): Ten toliau, eik tuo taku
PETRAS (atsistodamas): Taip, tiktai blogi vaikai te
(Tęsinys)
>
tiesiai
ir prieisi seną, didelį ąžuolą. Ko ten eini?
yv
Ateitininkų yra kilę pirmie bolševikų ir lenkų parako,
daro. Tai jums bus juokai, kaip surištas vaikas verks?
JONAS:
Ten
vaikai
lenktynes
turės
ir
mane
praše
??_
Scena I. Sodas. Baltras, Steponas, Alfonsas, Stasys ir Gėda!
ji už Lietuvos laisvę kovoto- bet mokėjo ir moka gražiai
,
z
.
STASYS: Vaikas tai mat ne ožka naktį palikti ant ateiti.
Petras, guli ant žolės arba sėdi.
jai; daug jų yra žuvę už tė- šnekėt, pasinaudodami kata-,
ALBERTAS: Lenktynės! Aš nieko negirdėjau. Kas
lauko.
AKTAS II.'Vynę. Kuomet 'tokia organi- Įikų jaunimo iškovotąjį lais
tau
sake?
PETRAS: Kad tave Baltrai kas pririštą prie medžio
JONAS: Aš manau jo vardas Baltras, nors aš jo gersi u •
jija naikinama, tai rauja- ve, pritilpo prie valdžios lo
BALTRAS: Išeis puikiai. Aš mačiau Joną ir jis pa ir paliktų per naktį, ar būtu gerai? nepažįstu.
BALTRAS (atsistodamas): Jei jums nepatinka tai ži
ina iš tautos darželio gra- vio ir Lietuvos didvyrius pa tikėjo.
ALBERTa^lS : AT aš žinau. Jis tau liepė ateiti prie se«'
note
ką daryt, ar ne. ,
.”. ’.
STEPONAS: Ką tu darysi?
Etusios gėlės. Ir kas jų yie- darė ne tik pastumdėliais,
no
ąžuolo.
STASYS: Taip negražu ir mes neprisidėsim.
BALTRAS: Aš jau viską sudariau. v
įtoj-bus pasodinta? Ar taip bet jiems ir burną užčiaupė
JONAS: Taip. sode, pusė po septynių.
BALTRAS: Nenorite, neprisidėkite, ules ir be jūsų apNekurie

geriau

žinantieji

O VILNIAU!
,
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MYLĖK SAVO
v ARTIMĄ

»r
't

tautininkų-fašis- ir rankas surakino.
jaunimas teigiamai pa
' Toksai vaizdelis, hors dar
pis Ateitininkus ? Ar jis to
toli-gražu nepilnas, tinka
lu pat uolumu pasiims inimiau nušviečiaptikrovę.
"vą ginti tautos reikąK.
1&8 iki to laipsnio, kad varu
i.—
Sfevaromas aukuotų gyvastį
Didžiausias gintaro gaba
UŽ tautos laisvę ? Ar tik ne
įtiks pakraipyti galvą į šiuos las buvo surastas 1803 me
tais > tįes ^GUmbiąe, Rytprū
imus. Iš vienos pusės
»

,

jaunimas guldo sa- siuos.

tėvynę, o iŠ kivaldŽia per tas

•

,

• *-

t

Jis

.

buvo

.

panašus

į

duonos kepaliuką ir svėrė a-

pasi- pie 7 kilogramsu. Jo vertė

, .-

*
• v

ALFONSAS: Kaip, pasakyk mums.
BALTRAS: Taip gudriai sudariau kaip teatro rašy
tojas. Eidamas namon iš mokyklos aš priėjau Joną Braškaūską, ir nudaviau esąs jo geriausiu draugu ir sakau:
“Klausyk, aš sakau, “mes šį Vakarą sode turėsim lenk
tynes, ateik.’’ “Aš dar nepažįstu vaikų,” jis tarė. **O,
tik ateik, aš safcau. bus gerai.” Paskui jis sakot “Aš tu
riu mamos pasiklausti. Nuėjo pasiklausė mamos, sugrį
žęs sako: “Gerai, kur aš jus rasiu?” “Sakau sode prie
seno ąžuolo, pusė po septypių vakare,” aš jam prisakiau
Dar tik septynios, geriau einam pasivaikščiot iki jis ateis.
STEPONAS: Bet ką darysim, kaip ateis?
BALTRAS: Kuomet jis atejs, mes būsime užsirišę vei
dus nosinėmis. Turite visit 'Suimsijn, ir surHim stt Šita
Virve. (Parodo virvę). Bus tamsu, niekas nemana. Pas
kui surišę, paliksime čionai jį per nakt}: •>
ALFONSAS: Puikiai tu sugalvojai.

neisim. Eikit sau! A,/
PETRAS:* Eikim Stasy!**-Tik išdykėliai vaikai taip
daro.
STASYS: Ar jums negėda. Gerai, kad jūsų tėvai neži
no, jei žinotų tai jūs tris dienas verktumėt
,
BALTRAS: Jūs tik eikit sau, jei nenorite, kad nosis
sudaužy&au. Mes suriiime Joną Brašauską “Sissie,” mer
gytę ir ką jūs mums padarysite? Ir jei nenorite per au
sis gauti,'bėgkit.
>
STASYS: Tu manai aš tavęs bijau?
BALTRAS: Tik pastovėk dar ilgiau, pastovėk!
STASYS: Aš stovėsiu iki kolei aš norėsiu. O su tavlmi daugiau nebcsusidėriu.

PETRAS: Ne aš f (Abu nueina).

f

;*

ALBERTAS: Um! tai keista!
JONAS: Kodėl?
\ ALBERTAS: Baltras niekad kitų berniukųųieuŽsįprsšo’ prie savo “šaikos.” Jei jis nori kokį “Šposą’
tuomet....
• ’
r , .
JONAS: AŠ nieko nežinau, jis prašė, kad aš SteičUa?
ALBERTAS; Ir tu eini? (Galvoja). Viso gero! (JĘok
nas eina)*. Klausyk Jortai, kur tu gyveni?
JONAS (ąugrįJfM = Ant Penktos gatvės. Mos dar nTy
senai atsikriustėme, užtat aš tik vakar dar ir }
teatėjau.
ALBERTAS: Ar sjnagiau ant Penktos gatvės gy
r JONA^: .Gerai!
!
ALBERtAS: Turi brolių? *f
■

.1

M. i-m

.1
šventą kovą.

my

A

ĘtAIVĮNŽNKŲ STJSIVlENYjniO CENTRO. ■
• VALDYBA '
-

nežus, dideli vaisiai, laimes
šaltinis pirmoj eilėj Jums
patiems ir Jūsų namams.
Bažnyčia ypatingai džiau
giasi dėl Jūsų veikimo, ka
dangi ta visa kova tie dar
bai prisideda prie Bažny
čios apaštalavimo, kadangi
Jūs atradote.kelią, kuriame
Jūs daug sielų labai dažnai
ir kūnų išgelbėti galite.

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; tam. Step. Kneižis—pirsi.;
B. Jakutis—I-as vice-pirm.; O. Ado<naitieii&—II-ji yiee-pjrm.j
A. Akstinas—-raštininkas, 104 Bellevue Avė., Montello, Mass.
O. SidabrienS,—ižd., 6 Coimnonxealtk Avė- Worcestef, Mass,
Literatinė Komisija: Kun, Petras Sanrds&itiB,
Kun. Jonas Švagždys, Kun. Dr. Jonas M. Navickas, Kun. •
Pranas V. Strakauskas, Kun. Feliksas Norbutas, p. Vincentas
Blavackas.
~i
. )

BLAIVININKŲ SEIMUI
BESIARTINANT
------ ■ V

...

Kokis šiais metais bus sei šie metai per daug “lietin' “r- '
- • *
mas?
Mintimis perbėgus gi,” ir jeigu blaivininkai da
pastarų kelių metų seimus, “neprigėrė,” tai bent kokią
kuomet Centro Valdyba ir nesveikatą gavo... > Bet gal
kuopos rengdavosi per tre seime viskas paaiškės, ir di
jetą ar porą mėnesių prieš delį “šur prizą” vhldyba iš
atrodvtu, kad šiemet sei- kirs.
\
nias negalės būti labai dide
Kam blaivybė reikalingą?
lis, nes centro pirmininkas
Keista išgirsti, liet kai ku
paskelbė seimą *vos tik pora
riuos visuomenės vadus, šitą
savaičių (20 dienų. Red,)'^
klausimą keliant, kuomet
prieš nuskirtą laiką.Tai dau
taip lengva į jį atsakyti. Juk
giau negu trumpas laikas.
KUN. J. J, JAKAITIS, A. L*R. K. Pilnųjų Blaivininkų Susivieblaivybė visų pirma yra reiČia kįla klausimas ar suspės ..
nymo Dvasios Vadas ir uolus ir energingas Blaivybės dirvoje darbi
kalinga visuomenės vadams,
ninkas.
kuopos tinkamai prisireng
įvairiems profęsijonalams.
ti?
Jeigu mūsų profesionalai,
Priežodis sako: “Ką pa
tenka pamatyti beprotnamį. gerkim, tuomet visa šeimyna
apšviestūnai, kurie tautai
sėjai, tą ir plausi.” Betpiūtaps blaivi. Būkime blai
vadovauja, nebūtų blaivybės Ir dėl ko? O gi dėl to, jogei
ties pasekmės priklauso ir
vios nepaviršutiniai, bet vipasekėjais, tai vargu būtų įsidrąsinę “ dėl sveikatos ’ ’
nuo auklėtojų. Pereitais me
Kokios
______ siškai tokiomis kokių reika^
mūsų tauta; Jei aklas aklą po -stiklelį gėrė.
tais seimas pasėjo gerą sėklauja Blaivininkų konstitu
veda — abu i duobę įpuola. sveikatos ieškojo, tokią ir
lą bet kaip toji sėkla buvo
cija, tuomet* mūsų visas na
gavo...
w
Antra,
blaivybė
būtina
mo

auginama, piūtis parodys.
mas bus blaivas ir bus ki
Tenka
daug
moterėlių
gir

terims,
šąimynų
motinoms,
Išoriniai žiūrint atrodo, kad
tiems pavyzdžiu.
nes jos auklėja kitą tautos dėt dejuojant: "Mano vyras
Šių metų blaivininkų sei
kartą..' Pagaliatis. blaivybė — negeras, girtuoklis; sūnus mas turretų rimtai susirū
yra reikalinga visiems žmo taipgi geria.” • Kaipgi vyras pinti, kaip plačiaus prapla
nėms. Kaip kąd visuomenės negers, jeigu moteris jam iš tinus blaivybės mintį tarp
vadai negali vesti žmonijos verda? Kodėl sūnus negers, mūsų visuomenės, 'kurios
vien tik žodžiais, bet turi, kad mama išvirusi į pantu- tiek inteligentai, tiek papras*
*
'9
'
>
„A. L. R. K. P. Blaivininkų Su- dirbti ir pavyzdį duoti, taip kės supila, tai ji nė nemato, tį žmonės,-4 juo toliau, juo

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
SUSIVIENYJIMO
KUOPŲDOMEI

sivienymo seimas pią . pat.

Visi

prie jo rengkimės. Ypatingai kuo
pos turi susidomėt. Dabar laikas
peržiūrėti kuopos stovi, ir ar kuo
pa išpildė seimo nutarimą su mo
kesčiais po 25c. nuo nario? Jeigu
ne. kuogreieiausia tai reikia pada
ryti.
Dauguma kuopų kol kas neišpil
dė. Pageidaujama, kad tą padary
tų. Tuomet ir kuopti delegatams
bus smagiau seimuoti, kada girdės
iš centro iždo raportą, kad dau
giau kuopų randasi suprantančių
Blaivybės svarbą ir pildančių sei
mų nutarimus.
Nors gana trumpas laikas, bet
norint galima suspėti prisiųsti mo
kesčius Į centrą, kad galima būtų
sutvarkyti knygas, ir seimui pa
teikti raportą iš organizacijos sto
vio. Tad sukruskime.
v. Sidabrienė,
__
O.

Blaivininku Centro Iždininkė

SĮ
įmovos vaisiai

ir šeimynos motina, noreda- kai Aūn^lis bonkutę,

bonkp- labiau, -^iraa^viš

didesni

j« rLsnornenfa tyv.mmė. Todėl
-Tėvų_Marijonų vedama kolegija
verta visuomenes paramos. Blai
vininkų seime, Montello, Mass.,
Nėra pasauly mašiną
nutarta remti minėta kolegija. Ta
čiau, klausimas ar išpildėme tą nu H taip tiksliai ir nenil
*S ■
tarimą. Visų Amerikos lietuvių or
niai dirbti), -kaip
ganizacijų seimai jau praėjo. Bet
blaivybės klausima^ skaitant sei ?vvvbės motoras —

mų protokolus, pasirodo, kad bu
vo užmirštas. Tiesa, mūsų dvasiš
kiai tuo brangiu idealu rūpinosi.
Bet kur mūsų kiti visuomenės šu
lai, kaip gydytojau advokatai ir
kiti uolūs veikėjai. Amerikos lietuviai padarė didelę klaidą, ypač
L. K. Blaivybės d-ja' šį metą apleisdami tokį gražų blai
vinimo darbą. Man atrodo, kad
dar nevėlu. Dar galima tą pada- ryti. Stokime į darbą, nes dirva
>
*■
- —
plati, o darbuotojų maža. Taigi
pasistiprinę Vytauto dvasia dirb
Žengiant civilizacijos keliu — kime vienybėje. O mūsų tautai bus
einant ‘ ppie gražiausių idealų nei I užtikrinta graži ateitis.
Vilniškis
nepatėmijome kaip praėjome tai

Gėrio “dėl sveikatos”
• • J» * •

''Karią teko girdėti, .kokių
astuonių ar dešimties metų
kūdikį, kalbant: “Mano ma
ma blaivininke^ tik dėl svei
katos” kas dieną po stikįiuką degtinės išsigeria.” Aiš
ku. kad tas‘kūdikis užaugęs
irgi- po stiklelį “dėl sveika
tos” mėgvs išsigerti. Čionai
minimoji šeimyna, keli me
tai atgal, buvo skaitoma pajvyzdinga, blaivia ir buvo
'gerbiama. Šiandien tos šeiĮ

-mynos kai kuriem nariams.

T

.

tę; suaugusio žmogaus šįęi
plaka 72—75 kartus per |
nutę, kada jis ilsisi, iri
100 kartų, kada atlieką ®

nors fizinį darbą.

gražiausio idealo nuo

kurio pri

klauso Tautos gyvybė arba mir
tis — Amerikos lietuviai turi įvai
rių .ideališkų organizacijų. Labai
graužu, kad Amerikos lietuviai įvertina labdarybės idealą. Tačiau
jie užmiršo kibių idealą, tai yra
blaivybės idealą; Būk blaivus!
Blaivėk arba platink blaivybę.

,•

‘

t

X

Uždanga.

naktį, nenuilstamai ditbaį

stebūk 1 i ngąs gyvybės

ras ir per 70 metų suplą

Suomių Seimo Rinkimai apie

jontį^ litru kraujo. :Š|
džiojo metai. Visi Amerikos lietu
daugumoj parlamento narių
kraujo kiekiu gali būtą j
viai įvairiais būdais mini mūsų
išrinko
tuos,
kurie
įšsireišTautos didvyrio 500 metų mirties. ,
.
pildyti nedidelį ežerą, 3
sukaktuves. Įvairių organizacijų |kė UŽ palaikymą uždraudimetrų pločio ir vienom^
gilumo. Per 20 minučių. ^

seimuose su pagarba jo vardas pa mo įstatymo.
Dvi partijos
minėtas. Blaivybės organizacijai
ūkininkų ir socialdemokra
šį metą sukanka 20 pietų gyvavi
mo. Jos seimas turėjo būti jubilie tų, kurios •visuomet už už
jinis. Netik blaivininkai turėjo draudimą stovi, gavo kartu
juomi rūpintis, bet ir visa Ame E16 narių iš viso parlamen
rikos lietuvių visuomenė turėjo
to 200 atstovų skaičiaus. Bet
blaivybės idėja susirūpinti. Turė
jo sušaukti bendrą jubiliejinį sei Ir kitose partijose yra daug
mą ir tame seime tinkamai pagerb atstovu uždraudimo šaliniuti buvusį savo blaivą valdovą. kų.

Mes iš istorijos žinome, kad Vy
tautas Didysis buvo blaiviausias
Lietuvos valdovas. Vytautui val

dis Išmuša tiek kraujo, kl
sveria suaugęs žmogus, g

Širdies raumenys, k

sa ta darbu atlieka, i
vos 300 .gramų. Jų pajėfi
mas yra lygus 1/300 diBI
arklio jėgos. Rodos, ne^
lė jėga, o kiek ji nuvežei

L. K. Blaivybės d-ja
—————............ 1

'■■■■■

Tarp žmogaus sielos ir®
dies .veikim? yra neabeĮg
'has ryšys, ^e tiK

I""

dant Lietuvą ji buvę galinga. Jos
rubėžiai siekė nuo Juodųjų jūrių i

pergyvenimai^
KALENDORIUS sielos
baimė, pyktis ir kifeų
Šiais

metais

išleisime tina ir sustiprina širdies !
Šimą, bet ir atvirkšeižų^

JONAS’ (dairosi): Čia tai tas ąžuolas. Bet kodėl jų
nė vieno nėra. (Baltras, Steponas ir Alfonsas, tyliai išei
na iš Už medžių ir suima Joną. Jonas nesiduoda, vienok
jie ji parverčia. surisša su virvė ir rpaskui eina Į dešinę
pusę; juos sutinka dvasia (apsisiautus balta paklode).
/STEPONAS (persigandęs): Kas? O!
> ALFONSAS: Bėgkim Į aną pusę!
atvaizdų.
niii' širdys pasakai
BALTRAS: Skubėkim iš čionai!
Tą visą būtinai turime tautas būdavo aukojį
DVASIA (storu balsu): Sustokit! (Jie sustoja ir dre-|
bedami žiūri į baltą dvasią.)'Klausykit! (Jie suklaupia). I gauti prieš gruodžio 1 d. š. dievams. Dėl to tai apifl
Kam sutašote tą nekaltą berniuką? Atriškite tuojau! (Jie I ln*
'
'
I di vra damr i vairių legišj
atriša Joną). Nusiimkite kaukes! (Jie nusiiiftžjr-Kiaušy-1
LDS. Raštinė
kitę! (Jie suklaupia). Jei jus kas būtų surišę ar būtų ge-|
/

A

: Gerai, Baltras to užsipelnė, dabar gal kiek

bus geresni*.
ALBERTAS: Tikiu Joną* nepertagandjo
' UMungi ■■

4-

kuris širdies skausmas
liepia ir dvasiniame
gaus gyvenime. Dėl to
semi laikų širdis buvę
ma organu, kuriame tl
žmogaus siela, jausniaiyj
lė, gerieji žmogaus pri|
mat (drąsa, sąžiningų^
ir gyvenimas. Senovės
kai žodi širdis (karčUa,^

vartojo ne vien tieste®
prasmėj: širdis reiškė/
reiškė taip pat sielą, ūpį
gavome LDS. kuopos istori minti\ pažiūrą, . įsitikiu
ir t. t. Viduramžiuo8e|
ją ir atvaizdą.
paprotys kurio^nors žmqį
Gerb. LDS. kuopų valdy širdį po mirties padėti
bų ir darbuotojų prašome vietoje, prie kurios veli
pasiskubinti su pri siuntimu jautė didžiausią prisirią
skelbimų, kuopų istorijų ir Stabmeldyhės laikaisi!

.

ALBERTĄS: Kaip jūs tg. žinote!
PETRASh-Mes sų jais tenai buvome, bet kada jię .pa-

tris milijonus kaif\

Kiekvienu suplakimų šį^
Pasirodo, kad svaigalų už
išleidžia iš savęs į arterįj
draudimo rezultatai Suomi
(gyslas) vieną dvidėšffl
joje ne taip blogi yra, kaip dalį litro kraujo; taigi|į
dažnai sakoma, nes nesenai
70 metų amžiaus per;.Žg
įvykusiuose parlamento rihgaus širdį pereina 150 ui
1930 metai tai yra Vytauto Di įkimuose,
piliečiai didelėj

Scena III. Taip pat kaip scena I Ąkto II. Baltras, tai? Ką? (Jie tyli) Už tokį darbą, štai! (Suduoda plašta
Steponas ir Alfonsas sėdi ant žolės.
kų Baltrui per veidą). Štai ir tau! (Suduoda Steponui).
STEPONAS: Jau laikai jam pasirodyti.
Ir tau, štai! (suduoda Alfonsui). Dabar, bėgkit ir atgal
• BALTRAS ;z Pasirodys, nesibijok. Alfonsai, ar turi ■nežiūrėkit kol namo neparbėgsite. Ir žiūrėkit, kad dau
virvę?
<- ■> ‘
,
t
giau tokių šposų niekad nedarytumėte! Suprantate. Bėg
ALFONSAS (rodydamas virvę): Žinoma,-gatavi
kit! (Baltras. Steponas ir Alfonsas greitai išbėga). O tu, |
BALTRAS: Klausykit. Iki jis ateis, užsidėtam kau ejk sau namon ir nieko nesibijok, nes tu niekam bloga ne
kes, ir paskui ten už tų medžių pasislėptam (rodo). Kada darei. (Išveda Joną. Sugrįžta dvasia. Įbėga Petras ir Sta
jis ateis, iš netyčių užšoktam ir surišim. Suprantat! Bet sys. Dvasia nusimeta paklodę, juodu pažįsta Albertą.)
žiūrėkit kad tvirtai surištumėte.
STASYS: Albertai, iš tavęs tikra dvasia!
' STEPONAS: Žinoma, tvirčiausiai reikia rankas su
PETRAS: Ištikrrųjų tu gudriai buvai sugalvojęs.
rišti.
’
J
ALBERTAS; Aš norėjau pamokyti Baltrą. Ar jūs ma
tėte kaip jie buvo persigandę?
ALFONSAS: Tjl Baltrai nedurną turi galvą.
STASYS: Drebėjo kaip medžių lapai.
BALTRAS: Kuomet-surišim, išbėgsim į šitą pusę: (Ro
PETRAS: Jie ištikrųjų pamanė, kad vaidenas.
do.).
, '*
' ~
J
STASYS: Ir.tu būtum taip pamanęs, jei nebūtum ži' STEPONAS: Tu
BALTRAS: TyteliŠt! (Dairųąį) Mįttoteįitcina! Rf»V‘
*
IV
tčs bosines ant burnos. (Vita UtsiriSa nosines). Į šitą’pu
sę, greitai tykiai!

Pet

žmogaus gyvenimą, dieną

Popiežius ir Priešalkolinč Kova

*

per

plaka 144 kartus per mw

riai. Kur blaivūs valdovai, ten ir
Kalendorių
' - '
■ z
tauta galinga. Tiesa, mes turime “Darbininko”
blaivybės dirvoje didvyrių, kurie 1931 metams. L. D. S. kuo
visą savo gyvenimą pašvenčia blai poms buvo išsiuntinėti laišvybės idealui, kuriuos' visuomenė
Ikai pi-ašant prisiųsti kuopų
Šių metų rugsėjo mėli. 30 mes ypatingai giliame. Jū jau beveik pamiršo, kaip tai, [istorijas, atvaizdus, ir taip
gerb. Tėvas kun. Petras Saurusaid. popiežius priėmė vokiečių sų darbai nėra tik geri dal
tis. kuris nesigailėjo nei sveika [pat parinkti savo kolonijo
Krenzbundo, katalikų absti ijai, bet garbingi, šventa ko tos nei pinigo. Antras Blaivybės
je skelbimų.
nentų sąjungos, maldininkų va, kibi kova, geraširdiška tėvas ir didis Blaivybės mylėtojas
Ligšiol skelbimų gavome
grupę ir pasakė jai širdingą kova, kova dėl Dievo ir gerb. tėvas kun. Jonas J; Jakaitis,
kuris tebedirba ir dabar, rūpinasi|tik iš Waterbury, Conn. ir
kalbą> iš kurios keletą žo- draugų, dėl tautos ir Baž
Blaivybės organizacija. Gerb. tė Nortvood, Mass.
P-nia B.
džim atpasakojam.
nyčios. dėl šeimynos ir kiek vas Jakaitis pratina mylėti tuos
Mičiūnienė iš New Britam,
. Mielieji, sako popiežius. vieno paties. Žengkite Jūs; jauny-v^s. kurie Įstojo į Ameri
kos LiėfttUų Kolegiją. Tėvas Ja Conn. teiraujasi ar bus iš
Mes pabrėžiam žodį “mie visuomet pirmyn, kovokite
kaitis ir ten rūpinasi, kad .tie jau leistas kalendorius? Atsako
lieji,” nes Jūs atstovaujate visuomet narsiai kovokite nuoliai mylėtų Blaivybes *idealą
me, taip. Iš Lowell, Mass.
sąjungą, darbus, kuriuos vis garsiau ir tvirčiau šitą ir tą idealą statytų pirmoje vieto-

Užtat sakė ką darys, mes nenorėjome prisidėti ir nuėjome.
ALBERTAS: Tai blogai, Jonas geras berniukas. Ką
aš toks nemandagus.
<
JONAS: O, tu geresnis už kitus berniukus. Tu*nieko mes darysime?
STASYS: Einam anuos sumušim. Trys prieš tris.
nebijai, tu drąsus. Aš ne. Iki dešimts metų aš.vis sir
ALBERTAS: Ne, muštis nevalia.
gau, niekad nedraugavau su berniukais, užtat- gal ir atro
PETRAS: Geriau, nueikim vėliau.ir atriškim Joną.
dau bailus.
v
/
ALBERTAS: Ne, turim ką nors geresnio išgalvoti.
ALBERTAS: Ne, ne. "Daugelis mano, kad jei berniu
(Valandėlę
tylu). Klausykit, einam, aš žinau ką pada
kas mandagiai šneka, švariai apsirėdęs tai ir “Sissie.”
Bet ne. Kad mes visi būtumėm taip švariai apsirengę, bū ryti-' v
» PETRAS: Ką?
tų kuo pasigirti. Gaila, kad aš neturiu sesers. Aš žinau,
ALBERTAS: Neklausk, einam, pamatysite.
kaip būt gerahurėk seserį. Ji mane kasdien priverstų au
\ '■

Naujagimio kūdikio ši^

yra palikome šalyje nepastebėję

’

aš turiu tris brolius. Petrą, Jokūbą ir Andriejų.

sis išsipiazgoti, everykus nušvaksuoti, naguą. nusikarpyti, bet aš neturiu, o mama negali visų apžiūrėt. JBetklausyk Jonai, sergėkis to išdykėlio Baltro.
2...- •
JONAS: O, aš su juo visai nesusidėsiu.,
--y
ALBERTAS: Nesusidės! gerai, bet jei Jis ką tau pada
rys, nesibijok, duok į ausį kad ilgai atmintų. O jei neįveik
si, pašauk mane. Na, sudiev, cik tiesiai! (Jonas nuefca).
Jis geras berniukas ir aš žiūrėsiu, kad kiti jo nestumdytų.
(Jis eina tolyn švilpdamas, sutinka Petrrą ir Stasį). Ir jūs
einat prie seno ąžuolo.
'
y
f
PETRAS: Tu žinai?
' -T •
ALBERTAS: Jonas man pasakė.
STASYS; Kur tu Joną matei?
ALBERTAS: Tik dabar nuėjo.
,
, v ,
STASYS: Klausyk Albertai, mes tave ir ieškojome.
Baltrus vėl “šposuą” daro. Mes turini jį sulaikyt.
ALBERTAS: Kokius “Šposu*!”
STASYS: Jis iškrės “š^osą1” Jonui. Jie visi trys —
.Baltras, Steponas ir.Alfonsas, laukia jo pas ąžuolą. Ka
da Jonas tenai nuois, jie jį

užgesta ir žmogaus _

Ką Pamiršome?

ma išauklėti šeimyną; turi tei “dėl sveikatos” tuština. • slūogsniai pulti i girtuoklia■*
.*
Li
7 ’• — A* •
***
iki Baltijos krašto. Prieš Vytau-į
ne vien žodžiu, bet ~ir graži)
Tat, visų pirma, nevirkime fvima. . *• •tą drebėjo visi .Lietuvos priešai, j
pavyzdį rodyti.
degtinės ir pačios visai neBlaivininke kaip tai: kryžeiviai, rusai, toto-'
‘

Kada nustoja plakusį i

-------------------------

A. L R. K.

SEIMAS

5 5'y?

Šiuomi pranešame, kad Pilnųjų Blaivįo

kų Metinis Seimas bus
d., šv. Petro parapijos svetainėje, Fifth&r
Boston,

Mass.

Seimas, prasidės

ijkihningol

šv.'mišiomis 9 vai. Po pamaldų,
laikomos sesijos.

/

<

Gerb. Blaivininkų kuopiu prašome

kalu suaidapiėti, išrinkai atstovus į

‘

J*
j

•v

KAS

iSTER, N. Y.
PtjČio 9 d./Vytauto Didžio-

šio miesto lietuviai paapvaikščiojo iškilmingą
tai 20-ties metų sukaktupašventinimo šv. Jurgio

ninkas Rapolas' Aųdreliūnas, kurs
turi laikrodžių ir kitokių graždaVkčių, radio krautuvę 2650 W.
63-rd St., turi ir nelaimių.' Prieš
keletą metų kokie nežirfomi vagi
liai jo pagarsėjusį forduką pavo
gė. Pabuvęs kiek be “Ližės,” tau;
sipirkro “Ševarliuką” (Chevrolet))/Dar nespėjo tuo automobiįiuku pagarsėti kaip štai nesenai
vagiliai ir jį pavogė. Dabar Ra
polas mąsto ir mąsto ir dar gal il
gokai pamąstys kol kitą automo
bilių pirks.
x

kytojos pasidarbavo labai daug išmokindamos tuos vaikučius, o var
goninkas prof. K. Bazls joms._pagelbėjo muzika. Garrbė ir lai Die
vo palaiminimas bus suteiktas
pagelbėjo muzika. Garbė ir lai
Dievo palaiminimas bus suteiktas
jiems.
* .

rČios. Tai buvo antra didele
Programe dalyvavo visi mokyk
J .
i bėgyje dviejų savaičių, ku- los vaikučiai ir nevisi sykiu, bet
miesto lietuviai apvaikščio kiekvienas skyrius atskirai, o jų
^Tų dieną iškilmės pi&sidčjo 'vaikučių yra 170. Tai galite Įsi
vaL iš ryto, kur draugijos vaizdinti kokis buvo programas.
crvėliavomis “in corpore”
Užsibaigus programui prasidė
o p-bažnyčią. Draugijoms eijo linksmi šokiai, kurie tęsėsi iki
J į bažnyčią šv. Cecilijos ehovidurnakčiui. Ir užbaigus grajiti
įc-po vadovyste vargonininko
orchestrai dar žmonės nenorėjo
tf. Kazimiero Bazio giedojo
skirstytis. Tokis buvo linksmas li
Hevas Mūsų Apgynėjas.” Klepas žmonių.
jĄs kun. Jonas Bakšys laikė išŽmonės džiaugėsi ir, linksminosi
ĘBingas šv. mišias—sumą su aLaike sumos choras giedo- ir gardžiai valgė, o klebonas ir ko
Seniai buvo girdėtas tokis gra mitetas labai sunkiai dirbo pakol
Čehoro giedojimas bažnyčioje. tą viską prirengė. Geros širdies
Pirmieji Norwood’o šv. Jurgio parapijos organizatoriai, kurie ir dabar priklauso prie tos para
mišių klebonas pasakė tai biznieriai ir lietuviai ūkininkai supijos ir energingai darbuojasi. .
’
.
gai pritaikintą pamokslą. Pri- aukavo labai daug visokių valgių.
Pirmoj eilėj sėdintieji iš kairės dešinėn: G. Glebus, K. Klimavičius,.buvęs kleb.-kun. V. K. Tašpė savo pirmtakūną a. a. kun. Sekantį sekmadienį klebonas la
^ą Kasakaitį, kuris daug dar- bai gražiai paačiavo visiems auko
kūnas, V. Kudirka, A. Saulėnasstovintieji iš kairės dešinėn: K. Akstinas, Ig. Grudinskas, P. Kuras,.
tojams
ir
darbininkams^
į.ir savo sveikatą padėjo šioje
P. Kudirka ir a. a. S. Verseckas.
gijoje, ir nesulaukęs šios iš- ' Apvaikščiojant 20-ties metų ju
šis atvaizdas nusiimtas prieš pat kun. V. K. Taškūno išvažiavimą Lietuvon (1929 m.). Kun. V.
patapijai šventės, kad biliejų mūsų katalikiškos draugi
K. Taškūnas toje parapijoje klebonavo 10 metų. Pastatė gTažią kleboniją vertės $15,000 be skolų ir
Siaugus kartu su visais para- jos įteikė parapijai brangias dova
daug atmokėjo parapijos skolų. Svarbiausia tai jis sustiprino parapiją dvasiniai.
J dvidešimties metų darbo nas. Šv. Petro ir Povilo dr-ja au
šv. Jurgio parapiją organizuojant daug darbo ir laiko pašventė kun. J. Krasnickas, buvęs Čampuolė po kryžiumi. Jeigu kavo $300.00. Toji tai yra seniau
sia
draugija
Rochesteryje
ir
toje
šiandiena su jumis kaip
bridgio lietuvių parapijos klebonas. Pirmuoju nuolatiniu klebonu buvo kun. A. Daugis, Jis buvo kle
malonu prakalbėti į ju- draugijoje kilo užmanymas tverti
bonu nuo vasario mėn. 1914 m. iki vasario mėn, 1919 m. Per tą laiką jis pastatė gražią bažnyčią, ku
isps, ir kaip jis gražiai kal- parapiją. Išsyk turėjo priešų, bet
rias pašventinimas įvyko rugsėjo 4 d., 1916 m. ifuo vasario mėn. iki liepos 1919 m. klebonavo kun. J.
įjtHnis. Tokis maždaug buvo viskas buvo pergalėta ir tą dieną
švagždys. Kun. J. švagždžio kviečiamas į Norwoodą atvyko kun. V. K. Taškūnas ir klebonavo iki ge
to klebono pamokslas. Ir džiaugdamiesi, kad parapija išau
kad Rochesteriėčiai neuž go į milžiną suteikė šią gražią au
gužės mėn. 1929 m. Dabar klebonu yra kun. K. Ųrbonavčius ir vikaru kun. F. Norbutas. Jais paragavo buvusio klebono, nes ką. Šv. Jurgio Kareivių d-ja au
pijonys džiaugiasi ir vienybėje dirba parapijai.
:
1
jamokslo nebuvo to žmogaus kavo $200.00; Šv. Marijos Panos
Sekmadieny, lapkričio 23 d. š. m. parapijos salėje įvyko vakarienė paminėjimui parapijos 15 me
oje, kuris nebūtų šluostęh moterų dr-ja $200.00. Viso drau
tų gyvavimo sukaktuvių. Iš pirmųjų klebonų dalyvavo tik kun. J. švagždys. Kun. L. Kavaliauskas
is hšaras. Garbė Roehesterie- gijos suaukavo $700.00.
Garbė
draugijų
nariams,
kad
kad dirbdami meilėje ir subuvo garbės svečias. Vakarienėje buvo apie porą šimtų žmonių. Pasakyta turiningų prakalbėlių. šv.
s su savo nauju klebonu ne- jie atjaučia parapijos reikalus.
Cicilijos choras, p. V. Stasevičiui vadovaujant, padainavo keletą dainų. Vakarienė pavyko.
A ir to, kuris pirmiau di- Todėl raginu, visus lietuvius, ku
įarbus dirbo, kuris daug rie dar nepriklauso prie tų gar
" rankai; kad mes visur tinkame ir
/ visokių uzmetinėjimų ir bingi. draugijų, z kuogreičiausia
įsavo tautosJ*didvyrius
gerbiame.
.
ajįjį* galų.' gale , padėjęs prisirašyti. Nes tiktai tokios drauPasiirodykjmerir
mes
apylinkės
kurios
ikatą nukeliavo pas Am- gijos yra vertos parėmimo,
’
lietuviai,
kad,
vienybėje
galybėje,
.
Užsibaigė iškilmės remia Bažnyčios ir Tautos reika
kur daug stos visados daugiaus
ir kokios jos gražios lus. Kas myli Dievą ir Tėvynę, to
padarys.;
.
,■ kaip gražiai parengti alto- žmogaus siela yra rami.
Įžanga pigiausia kokia tik gali
Vyturys
tie šimtai žvakių, 'kurios
dęs, kaip tas sūnelis jaučia po il būti, tik 25 centai. Visi patogu
i laike pamaldų.
Nėra buvę
go laiko pargrįžęs iš svetur ir mai salėje.
8 parapijos istorijoje tokio
Patarnavimas puikiausias ant
Lapkričio (Nov.) 30 d. 1930 m. pamatęs saviškius.
/
išrengimo altorių ir toIšgirsi “Eina garsas nuo rube- kiekvieno užklausimo ar prašymo.
Broektono lietuviai ruošiasi' prie
^daugybės žvakių. Visa tai 3Jėgos suorganizuotos priimt vi-,
Lapkričio 18-tą d. Aušros Var iškilmingo jubiliejinio apvaikščio žiaus” — šio jubiliejaus karžygio
^Sesutėms Pranciškietėms ir
brolelių ir sesučių karo raudą, ku SUS, savus ir svečius.
vargonininkui, kuris tų Panelės Švenčiausios parapijos jimo .500 metų sukaktuvių nuo
“Komiteto narys”
rią mūsų sesutės ir mergelės jau
ri ką chorą gražiai veda bet salėje įvyko metinis susirinkimas mirties L. D. K. Vytauto.
Pradžia iškilmių prasidės pa tė savo širdyse lydėdamos savo
įdeda' Sesutėms visur kur tik- “Dailės Mylėtojų Ratelio.”'Buvo apkalbėta pereitų metų maldomis šv. Roko parapijos baž brolelius į karą ginti tėvynės nuo
Ratelio veikimas ir malonu pa nyčioje,-kur atlaikys iškilmingas priešo^. Išgirsi mūsų tautos tėvų
i užbaiga iškilmių bažnyčioje
reikšti, kad per tą metą daug na šv. mišias vietinis klebonas kun. priesaiką “Lietuviais mes esame
I
ibaigė tos dienos paminėjiCukrinis Kareivėlis
rių prisirašė ir vakarėliai, kurie J. Švagždys ir pasakys iškilmėms gimę,” kurie ilgėjos priespaudos
Prieš penktą valandą vakapritaikinta pamokslą kun. S. Knei- laikais laisvo savo kalbos žodžio,
buvo surengti gerai pavyko.
Lapkr. 9. d. L. Vyčių Chičagos
"zmonių minios renkasi ;i
kurie troško kartu su visais savo
žis.
Nauja valdyba susidaro iš se
Apskričio choras scenon statė ope
ę, kur visi nujautė, kac
Koncertinė dalis ir prakalbos at broliais ir sesutėmis, pasakyti pa
kančių narių: Pirmininkas — Jo
retę “Cukrinis Kareivėlis” Lietu
ės parengė gardžią vanas M. Dumčius, Vice-Pirm.—Juo sibus Broektono vidurmiestyje, sauliui, kas mes esame ir ko mes vių auditoriume., Šiame vakare
Ir ištikrųjų neapsivylė,
zas Tamošaitis, Raštininkas — P. Massasoit Hali,, Main St., Brock- trokštame, kaip trokšta briedis ty savo talentu nepaprastai pasižy
ė buvo kuogardžiausia.
Gabrėnas, Iždininkas — Albina ton, Mass. Pradžia lygiai 7 P.zM. ro vandens šaltinėlio. Išgirsi lak mėjo Ona Mikužiūtė-Juozaitien?.
ų minia tokia didelė, kac
Brocktonieeįąi. Z inteligentai ir štutės balsu švelniai ir meiliai Visas vaidinimas jr dainavimas
Labutytė, korespondentai — M/
ima buvo sutalpinti svedarbininkai,e svietiškiai ir dvasiš- traukianti iš gilumos krūtinės
Žukauskaitė ir J. M. Avižonis.
neblogai pavyko. Tokie vakarai
Nors buvo paskelbta,
Kadangi šiame rately yra kelios kiai. piliečiai Amerikos ir nepilie- “Karvelėli,” kuris atspės tavo šir mūsiškę publiką patenkina. Pu
į vakarą bilietų-nebus par- “dailės” šakos, tai buvo išrinkti čiai visi bendromis jėgomis ren dies ilgesio paslaptį.
blikos prisirinko ne visai pilna
, bet kur tie žmonės klausys, vadai dėl kiekvieno skyriaus. Iš giasi parodyti Brocktonųi ir apy
Išgirsi gyvą žodį teisininkų ir
svetainė.
frtik pasirodo kokis komiteto rinkti šie: Meno skyriuje vado linkės lietuviams tą, ko ligi šio lai daktarų ir svetimtaučių aukštų
tai ir apstoja prašyti bilie- vaus Albina Labutytė, muzikos sk. ko dar Brocktonas ir visa apylin svečių,'kurie liudys mums, kad
Komedijų vakaras nėra. Penktą valandą va- —■ Juopas Tamošaitis, Vaidinimo kė nėra mačius ir girdėjus savo mes turim gėrėtis savo lietuvio
Lapkr* 12 d. L. Vyčių 5-ta Vy
oehestrai po vadovyste p. skyr. — Valentina Paltanavičaitė, ausimis.
vardu, kad mes turėjome ir savo tauto kuopa surengė savo jėgų vžluikio griežiant žmonės ei Orkestro vedėja — V. PaltanaviČia jšgirs kiekvienas, kuris praeityje kiekvienu laiku, lygiai kąrą. Kuopos pirmininkas Kastas
lę ir užima savo vietas •čaitė. literatūros /daly vadovalis tik atsilankys lakštingalų bal šviesių žvaigždžių, kaip ir kitos
Savickas parašė tam vakarui vei
ir pirmieji pavalgę, už- — Petras^Gabrčnas.
sais atgiedota mūsų lietuvių tautos.
kalus (jų net tris), vaidino vien
vietą kitiems. Vakarienė
kūris suteiks* Čia atėjęs pagerbsi ir vietinę kuopos nariai, ir, išskyrus vieną,
Dailės ir meno vyriausias pata tautos himną,
vo virš 300 žmonių, tai dar rėjas ir vadovas — Jonas Saba ,iš praeities_didvyriškos stiprybės, tauta, laiduodamas garbę, {laike visi čia augę Vyrukai, tačiaus lie
Atsitikimas šv. Jurgio liauskas.
pajųs-^§avo širdyse kiekvienas lie kada bus atgiedotas himnas “My tuvių kalbą gerai vartoja. Tokį
istorijoje. Kada jau viReikia priminti, kad pereitų tuvi* tautos balsą, kuris ragina Country” balsais jaunų krūtinių veikalėlį kaip “Prafaibicijos dar
ino klebonas pradeda metų valdyba, kuri susidarė iš pa mus iš senovės eiti keliais dorybių po vadovybe patyrusio vargonin- želis” verta dar keliose vietose
paaiškindamas tikslą nelės K M. Žukauskaitės, J.- Tamo ir kad meilė mūsų širdyse degtų, ko p. Šoko.
Chicagoje atvaidinti.
rienės ir paskui perstati- šaičio, J. Dumčiaus ir A. Labuty lydime tiesos keliu.
Taigi skubėkim broleliais ir se
Miliaus judžiai
ojus, kurių buvo labai tės, labai sunkiai dirbo, kad tik
Ir keno tik trokšta širdis prie sutės visi j taip brangią mūsų šir
■•visi džiaugiasi praeitimi, mūs rateliui pasisektų išgarsinti savo tėvynės, prie savo bočiy ša dims parengtą iškilmę, įsigykime
Pasižymėjęs visuomenės darbuo
t buvo pasekminga ir vely- dailę tarp lietuvių ir parodyti sve lies, ją išvysti nors prieš mirti, tai bilietus (tikietus) iš kalno, kad tojas ir judži^ (movies) traukė
ir didesnių pasekmių atei- timtaučiams, kad lietuviai mėgsta skubėk ant šio vakaro į Massa nereiktų stoti į eilę tuo kartu at jas ir rodytojas Jonas Milius, su
' Kadangi kalbėtojų buvo dailę. Todėl reikia išreikšti jiems soit Hali Čia tu rasi ką trokšti, iš ėjus ir laukti, bet geriaus anks- grįžęs iš Lietuvos, apsistojo pas įi vigų negalimą, ir sumins ačiū: Tikimės, kad nauja valdyba girsi : Tykiai, tykiai Nemunėlis te čiaus užimti patogesnę vietą ir žymius darbuotojus Aleliflnus ir
iu tik kelis, tai p. ■^ks jų pėdomis.
ka, kurs primins tau tą sriaunų laukti to vienintelio momento, ku tvarko judamuosius paveikslus,
tanley, kuris buupelį,
pro kurį mažas būdamas ris atneš mūsų širdims galybės kuriuos nutraukė Lietuvoj ir ABuvo nutarta rengti lapkričio
Įp ii pirmutinių tvėrėjų, o 15 d. vakarėlį vien nariams ir jų mėgdavai braidžioti, purkšti, kaip jausmų, Čia ašaros riedės iš merikoj. Jis ir šį kartą tiri daug
* perkalbėtojas Supreme lraugams kaipo uždarymą šių me- balta antelė, toji anioliška melio- džiaugsmo. Užšalę mūsų jausmai įdomybių parodyti, skirtingų nuo
dija nuramins tave, kaip mažą kū atgims ir paliks amžinai. Neliki pereitųjų karių. Žmonės nekan
darbo.
teismuose. Toliau pp.
me tą vakarą dripsoti namie nei traudami laukia tų paveikslų pa
į J. Moeiejūnas, J. Čel- Svečių buvo atsilankę keturi dikį motinėlė mažoje vygėlėje.
Išgirsi “Kur bakūžė samano vienas, bet bendru žingsniu visi matyti.
P. Devonis'ir kiti, 'tūrių pavardės nebuvo paduotos -į
,
• \ ;
skubėkim
į
stebūklingą
vakarą!
ta?
’
kuri
tave
nuneš
mintyse
t
pas
mokyklos vaiku- 'alką, o tik vieną teko sužinoti tai
" Apvogė Pirmininką t >
Ypatingai mes jaunimas, mes
tavo tėvų senai matytų bakūžėlę,
to svečius dainelėmis A. Dragūnas, meno mylėtojas.’
LDS. Chieagos Apskrido piraiKoreapondenUa kurios ilgiesi, čia gi pasijai išgir- pasirodykim ištikrokaipo sportiL čta ir vėl Sesutės-Mo!

BR9CKT0N, MASS.
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šv. Jono Evąngelisto#dr-ja lai-,
kylame mėnesiniame susirinkime
lapkričio 2 d. nedaug narių teatsilankė į susirinkimą. Tai privers
ti pagarsinti organe “Darbinin
ke,” kad visi žinotų, kad vėliau
neišsikalbinėtų, kad nežinojo.

Šv..Jono Evangelisto draugijos
yra užprašytos šv. mišios už mi
rusius draugus (Thanksgiving
Day) lapkričio 2” d. ‘Visi drau
gai privalo dalyvauti. ^eriBūtų la
šis žvirblis ne paukštis
bai gražu ir garbinga, kad tokia
Nepaprastai daug energijos tu- didelė draugija dalyvautų bažny
ri šis Žvirblis Antanas, įžymus lie čioje visi nariai išklausyti šv. mi
tuvių katalikų visuomenės dar šių.
buotojas. Jis inžinierius, bet ir ga
Taipgi valdyba praneša visiems
bus4 visuomenininkas. Retas įžy
draugam kad artinas metinis ba
mesnis Čionykščių lietuvių katali
lius, kuris įvyks lapkričio 29, Lie
kų visuomeninis .darbūs apsieina
tuvių Mokyklos svetainėje, 7:30
ne jo rprisidėjimo pasišventusiu
vai. vakare. Yra nutarta, kad vi
darbu. Būtų gera, kad jis prisidė
tų prie įj’Jdinimo čionykščių LDS. si draugai turi dalyvauti. Įžanga
draugams veltui, o katrie nedaly
kuopų Į smarkesnį veikimą.
vaus, tai turės Įžangą užsimokėti
Daugelis yra išsiilgę inž. Žvirb
draugijos susirinkime.
Taipgi
lio įdomių J straipsnelių,. kuriuos
gerb. draugai nepamirškite atsi
“Darbrininke” skaitydavo.
vesti naujų kandidatų į draugiją
Inžf Žvirblis šiuo tarpu atlieka
prisirašyti. Kas paduos savo var
mu nuo profesijos ir visuomeninio
dą
baliuje ir ne senesnis kaip 25
darbo (aiku tako radio, perdirba
metų, tas bus priimtas i draugiją
battery setus į elektrikiniiis išmai
be įstojimo. ''Pageidaujama, kad
no, parduoda naujus setus. Jo ant
atsivestumėte jaunuosius prisira
rašas yra 4426 So. Western Avė.,
šyti.
tel. Lafavette 8227.
.
Sekantis susirinkimas bus gruo
Margumynų vakaras
džio/? d. š. m. Tai bus metinis.
L. Vyčių Chicagos Apskritys Metiniame, susirinkime visi svarrengia “Tūkstantis ir Vienas Mar-i. besnieji klausimai yra svarstomi
gumynų” vakarą gruodžio 21 d., ir nutariami kitiem metam. Jeigu
Lietuvių auditoriume, Bridgeporto reikalas ^ra, tai net ir konstituci
lietuvių kolonijoj. Tai bus pasku ja ~yra taisoma. Taipgi visi valdi
tinis šįmet didelis vakaras Chiea- ninkai renkami sekantiems me
goje paminėjimui Didžiojo Lietu tams. Nė. vienas narys.nėra pavos Kunigaikščio Vytauto Didžio- liuosuotas nuo metinio susirinki
mo. Ar kas turi pasportą, ar ne,
jo 500 metų mirties sukaktuvių.
turi dalyvauti. Jeigu kas nedalyKun. Urbonavičius kolegijoj x
,vautų metiniame susirinkime, nu
Pasišventęs Vyčių darbuotojas, tarimų prisilaikanti valdyba, gali
buvęs Kenosha, Wis., lietuvių pa priversti užsimokėti $1.00 pabau
rapijos klebonas, gerb. kun. Myk. dos už nedalyvavimą.
Urbonavičius, M. I. C., dabar mo
Eidami į metinį susirinkimą,
kytojauja Marijonų kolegijoj, pasigaminkite naujų sumanymų
/linsdale, III. Kaip, darbštus Vy draugijos gerovei.
čių spaustuvės/direktorius jis rū
Būtų malonu, kad nuo šio meti
pinasi ir projektuoja kąįp Vyčių
nio
1 susirinkimo neliktų nevieno
spaustuvei ir Centrui pastačius
nuosavus namus. Kad tik visuo dnaugo, kuris neturėtų užsirašęs
menė, o ypač lįatys Vyčiai, uoliai “Darbininką,” nes “Darbinin
paremtų gerb. darbuotojo pastan kas” yra mūsų organas. Jeigu
yra kas veikiama, tai ir skelbia
gas!
• ....
.
mo organe. Draugas, kuris neskai
Žaromskis s^vo biznyj
to, tai ir nežino kas dedasi drau
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gijoje arba turi klausti kitus. Tu
rėdamas “Darbininką” savo ’stūboj viską žinosi.

Lietuvių katalikų visuomenės
darbuotojas Kastas Žaromskis da
bar pats užsiima maliavojim'o ir
popieravimo koptraktorystė. Jis
turi pasisekimo. Jo antrašas: 4527
So. Saeramento Avė.,-tek. Lafayette 8192.
J. Puputis
/■

Dr-jos Korespondentas

BR00KLYN0 IR APYLINKĖS
LIETUVIAMS
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Šiuomi pranešama, kad Jurgis
Tumasonis yra įgaliotas rinkti
“Darbininko” prenumeratas,- pa
Niekas nestovi ant vietos garsinimus ir spaudos darbus. Jo
taip kaip ir visur.
Vieni adresas:

MONTELLO, MASSi

progresuoja, kiti mitinguo
J. TUMASONIS,
ja. Gabesni žmonės turi pil 1356 E. 91 St., Brooklyn, N. Y,
nas rankas darbo. Vieniems
biznis sekas gerai, kitiems
t
»
•A
blogai.- Čia gyvena du bro
liai — Bartkevičiai ir abudu gabūs biznieriai. -Anta
Naudokite išlaukiniai nuo j
nas Bartkevičius pasistatė
Skaudamų Muskulų
>
naują narna ir ten laiko
Peršalimų
Skausmų Krutinėję ’
1
krautuvę o Petras Bartke
Sustingusio Sprando
4
s
vičius 'Savininkas narrio irgi
Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir
nepasiliko nuo progresę.Tuo-^
Išsitempimų
jau ištaisė visą namą pagal
Neuralgijos
įaujd , dabartinio ląiko ir
Persitikrinkite. kad eaanate tik
roji? INKARO T>i»b»renkli» ant
pakelio
pagelbė» jum* apsisaugoti.
privežė visokio tavoro, kaip
Knygtiti. knrioje-paduoi'ama pilni
nerodymai naudojimuf PAIN-EXtai: čevervku,. švederių, ke
PELLERIO daigely atsitikimo, pri-
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Parcdnoda visote vaiatinžae
po 33c. ir 70c. benka.
Arba galima nitisakyti stačiai ii

v

*Th» i a boro tori *» of

faarichter ir co.
•umvANO •outo rirrn ST*.
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BROOKuy**. N.SK

PETRĄ BARTKEVIČIŲ
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SPADSTOVt IR KALENDORIŲ DIRBTOVt
IMIrbu Sieninius
KALENDORIUS
*. IJetnvŪkus, AmerlIronHkns Ir Importuotu*.
Liet 4 ui SI; 12 u* $2.50
Pramonfma ir Agentams
Spedalės Kaino*.

ATLIEKU
VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS *
Nuo maiiauslų tlklotėlių
Iki dMliauntų langtntų
' kortų.
>Mano kainoa autinkaaoe

8.L.ZAPENAS

292 LAWRKNCE ŠT,

V

dedama prie kiekvienai bokutės.

purių, marškinių ir taip to’iatf.
Povilas Virmausktis
iabar vakarais dirba drabužiu krautuvė pas
po numeriu 678 North Main St

-i

. Tel. 28231

LĄWRKNCB, MASS.
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Sis, 8; J. iš best susįtaktaaą įvyko-lapkričio 16 d.
Tėvas A
ijos gelbėjo mūsų Nutarta per tris mėnesius turėti
on Jėzuitų
klebono* iėštadiehy~ šėkmidfe- naujų'narių vajų, pritari nuo16
iki *21 meti) be įstojiijft) mokesties;
ny bažnyčioje darbuotis. ,
o nuo 21 iki 45 Uietųįri pusę įsto
*
\
< jimo.
Tad nariai pakalbinkite sa• Sekmadieny pirmą valandą po
pietų kun. Virmauskis susljūbavo vo pazjstamus jjrisirasyh prie mu
p. Sigismundą Jakobiėz, 65 AUen sų drauguos, nes ši ^draugija yra
St., Boston ■aur panele Eugenija didžiausia ir-turtingiausia Bostono*
' \
į’ranckūnaite, 144 6 St, So. Bos apylinkėje.
ton. Jaunavedžiai mano apsigy- ‘ . Taip pat-nutarta prisidėti prie
Bostono Draugijų Sąryšio ruošia
venti Roxbury, Mass.
mo Vytauto Didžiojo 500 metų
mirties sukaktuviųi^aminėjimo,
kuris įvj’ks Padėkavonės dienoje,
Iapkričio37 d. - Nutaria bažnyčio
Kitą sekmadienį po mišparų je dalyvauti “iii ėdrpore” sū vė
5 :
prasideda parapijos išdirbinių pa liava ir ženklas.'
Buvo
nominacija
„larididatų
į
roda. ’

VI tAnnk’^ū* tt; .VądmasĄ riekti
Ketvirtadieny, lapkričio 27 d. tikro nepasakė, o tik abejones ir
’ad&avbnės Dienoje) įvyks A spėliojimus. * ”
' \
Adv. Bagočius irgi negeriau pą-,
R. K Pilnųjų Blaivininkų seias. Teko sužinoti iš rengėjų, kad 6irodtė. Skirtumas tik toks, kad pJ
tae dalyvaus daug dvasiškių it' Howard nemoka kitų šmeižti ir
uetiškių profesionalų ir darbi- netiesos sakyti Jis pasitenkinof
tnkų.
“I suppose.
,
Seimas -prasidės iškilmingomis Adv. Bagočius kalbėdamas nesi
r. mišiomis, šv/Petro bažnyčioje, varžą, Jis myli pasigirti, kitus pavai. ryte. Sesijos bus bažnytinč- šmeižti ir nesąmonių pripasakoti
i svetainėje. Seime galės dalyvau- Jis kalbėjo apie lietuvių progresą.
ir kviečiami visi lietuviai ir lie Bet jis pats jokio progreso nepa
paitės, kuriems . tik laikas ir rodė, nė anglų kalbos žinojimu, nė
^eikata leidžia.
laetuvos istorijos.^ Sakėsi mokąs
valdybą 1931 metamsį- *, Svarbu, kad blaivybės idėja su- šešias kalbas, bet anglių kalbą lu
Antradienio vakare, po šv. Te
Taipgi išrinkta gasppdoriai ren
idomėtų didesnis skaičius žmonių. ti būt septinta. Citavo pasenėju- resės pamaldų, ’pobažnytinėje sa gimui draugijose bab^ai, kuris bus
. sias dr. Šliupo ir kitų teorijas a- lėje įvyks parapijos išdirbinių pa Naujų metų dienoj, sairsio 1 d.
pie lietuvių kilimą .iš Indijos, a- rodos komisijos susirinkimas.
Rast. J. Glineckis
pie
ką
šių
dienų
mokslininkai
tik

BLAIVININKŲ PAMALDOS
Padėkonės Dienoje mūsų baž- /
Blaivininkų iškilmingas šv. mi- rų žinių neturi. Apgailestavo, kad
MOTERŲ VAKARAS
ias laikys, kaip jau buvo rašyta, katahkiską Lietuvą reikia priskir- nyčioje mišios šv. atsibus trejos
y j- PAVYKfc^''I
8, 9 ir 10. Bus klauso
;un. S. Kneižis. Jam asistuos, ti prie kitų katalikiškų “nekultū valandomis
Sekmadieny, lapkričio 23 d. š.
*
, • ■ • ,
leakonai Skalandis ir Jankus iš ringų” šalių Italijos ir Ispanijos, ma' ir išpkžinčių.
m., 9;30 vai. ryte įvyko Lietuvos
v. Jono seminarijos. Pamokslą a- nesiskaitydamas su faktais,- kad
Dukterį) draugijos šv. mišios. Va
►ie blaivybę'pasakys kun. F. Juš- šių diepų mokslininkai pripažįsta
kare, pobažnytinėje-galėję, įvyko
Italijai “Mother of Cirilization”
laitjs.
vakaras. Gabūs mėgėjai vaidino
garbę. Jisai džiaugėsi, kad prie ■ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JA veikalą “Savanorio Duktė.” Kle
DALYVAUS* VYTAUTO DIDŽ.
dabartinės valdžios Lietuvoje jau
bonas kun. F. Virmauskis pasakė
PROFESIONALAI PASIRODĖ prasidėjo bruzdėjimas prieš kata
ŠVENTĖJE
prakalbėlę. Žmonių buvo daug.
IGNORANTAIS
Šv. Kazimiero R. K. dr-ja 10 d.
likybę.
Rap.
Pereitą šeštadienį, lapkričio 22
lapkričio
turėjo savo mėnesinį su
Nepamiršo prieš metodistus paL š. m. Metodistų “pryčerio” p. šmeižti šv. Petro lietuvių parapi- sirinkimą ir nu ta r^dalyvauti Bos
Pp. Karbauskai ir Bušmanai,
lump ir p-nios Jump iniciatyva į- jos klebono kun. F. Virmauskio tono Lietuvių Draugijų Sąryšio
rinkytas į darbą visiems tarnau už tai, kad jis katalikėms mergai- rengiamam paminėjime Didžiojo sekmadieny, lankėsi pas kun. K.
jąs lietuvis p. Mykolas Venis. Jis1 tėm pataręs neiti metodistams Lietuvos Kunigaiksičo Vytauto Urbonavičių ir vakarė, dalyvavo
fra didis vienybės šalininkas. Bet dainuoti Nesuprantama, čfelko p. 500 metų mirties sukaktuvių šven Nonvoodo šv. Jurgio parapijos 15
kur katalikai neina su laisvama Venis neužprotestavo prieš p. Ba- tėje. Tas paminėjimas įvyks Pa metų sukaktuvių vakarienėje.
■ R.
niais į bendrą darbą, tai p. M. Ve: Igočių, nes jis yra daug kartų pa dėka vonės dienoje, Lapkričio-Nov.
nis visuomet pasilieka dirbti su reiškęs, kad kur katalikų kunigai 27 d., 1930 m. Prasidės 10 vai. ry
Laisvamaniais.
ir katalikai šmeižiami jis nedaly te lietuvių bažnyčioje su iškilmin
Metodistų pakviestas jis sutiko vaująs, o jeigu kas jam dalyvau gomis sv. mišiomis. *"
ir jiems pastatyti žvakutę.
Taigi nariai malonėsit pribūt
jant šmeižiąs. jis užprotestuojąs.
’ Na ir dirbo. Rezultatas to dar- Bet man dar neteko girdėti p. Ve 8:30 vai. ryte Pobažnytinėn Sve
bo buvo toks, kad mętodistų ke nio protesto ir jis šį kartą taip tainėn ant Penktos gatvės, o iš ten “Darbininko” na&ė 5 arba
lionės iš vienos kirkužes .į kitąĮ pat neprotestavo. Bagočius savo susitvarkę eisim į bažnyčią. Tik
7 gražūs dideli ir šviesūs
programoje dalyvavo iš lietuvi^‘ kalbą užbaigė pasigirimu kiek neužmirškit pasiimti šarpas.
kambariai. Yra elektra, ga
M. Venis, art. Butėnas, adv. W. daug jis yra pasidarbavęs protes
Valdyba pasitiki, kad nė vienas
Howard (Kavaliauskas), adv. F. tantizmui. Pareiškė, kad jis esąs narys neatsisakys prie šio patrio- gas, maudynės; skalbynės,
Bagočius, adv. Šalnienė, smuiki unitarionų tikybos išpažintojas. tingo paminėjimo prisidėti, daly duodama šiluma _įr janitoninkas Kiškis ii kelios mergaitės,'’ Pripasakojo ir daugiau nesąmo- vaudamas ryte ant šv. mišių ir po
k^ip programoje, rašo,' iš Kubi
pieų 2:30 vai ateis pasiklausyti
------liaus bažnyčios. ' ' “
. - , , mų..;-7;--r'r
Adv. šalnienė kalbėjo apie lfe nepaprastai gražaus programo
Adv. Bagočįus ir Howardas i*uvių moterų ir merginų pasidar- Municipal Buildilig Salėje ant ‘Darbininko” Ądmidstrakuomet pradėjo kalbėti apie Lie
>avimą lietuvių tautai ir pažangą Broadway (tarpe G ir H gatvių);
tuvą pasirodė didžiausiais ignoSo. Bostone.
ir pasižymėjimą šioje šalyje.
rantais. Nėra ko stebėtis, kad p.
Rast. V. Paplauskas
Tarpuose dainavo art. Butėnas,
•M. Venis nieko gero apie Lietuvą
grajino smuiku solo Kiškis irz
ir lietuvius nepasakė, bet jis ir at
Geriausi Lietuvos saldainiai yra Rū
lios mergaitės pašoko. Metodistų
siprašė, kad daug ką negalįs pasa
ELY IŠLEIDO $8000 RINKIMŲ tos Fabriko-Dabar tų saldainių gauna
>rycerio žmona irgi dainavo.
ma nuolatai ir todėl jos yra šviežios ir
kyti.
KAMPANIJAI
gardžios.
Programui pasibaigus nuėjo į
Kas dar nesat jų ragavę, tai užsisaAišku, kad p. Venis nebūdamas
pryčerio Kubilio kirkužę vakarie
Naujai išrinktas gub. Ely kykit. Išbandymui įvairią rusių siun
profesionalu negali žinoti taip ge
čiama dėžė už $1.00.
niauti Sako, kad buvę ir pamal
rinkimų kampanijai išleido T’erkant po daugiau didelė nuolaida.
rai apie Lietuvą ir lietuvius kaip
dos, bet aš nemačiau, nežinau ir
Siiilome kniutnvninkams, draugijoms
jis gerai žino “dženitoriaus”
$8,000. Gov. Allen išleido parapijoms, agentams,
nesvarbu.
darbą. Iš jo nė negalima reikalau
į Su užsakymais kreipkitės adresu:
Pryčeris Jump mūsų “istori $5,045.00.
ti.
‘ ‘ RŪTOS’ ATSTOVYBĖ
kus” egzaminavo. Mano suprati
Bet p. Howard (Kavaliauskas) mu p. Bagočius turėtų būti išrink
3251 S. Union Avė., Chicago, HL
kalbėdamas apie Lietuvą pasirodė
tas ir metodistų prokuroru, ne tik
dideliu nežinėliu. Jis labai netei
M AKIŲ LMJMJsi
Lietuvą matysi skaitydamas Kanezaležninkų.
singai ir klaidingai aiškino apie
Bostono
Keistučio
dr-ja
laikytaįtalikų
Veikimo Sartro leidžiamą
Į šį parengimą (jis buvo pri
Lietuvos-Lenkijos ginčą. Esą tai dengtas kultūrine misija) buvo me savo susirinkime lapkričio9 d., ! savaitraštį
paprastas kaimynų nesusiprati kviesti net ir iš katalikų, bet su 1930 m. vienbalsiai nutarė daly
Huncil I lirDAoTIOH
mas. Apie Vytautą beveik nieko žinoję tikslą griežtai atsisakė. Po vauti Vytauto paminėjime, lapkr.
nežinąs. Pasidžiaugė, kad lietu nas M. Venis bandė gauti parapi 27 d. š. m., kurį rengia Bostono
viai organizuotai kolonijose labai jos svetainę, bet klebonas jam Draugijų Sąryšys. Iškilmės pra
trumpai gyvena, o išsisklaidę po griežtai atsakė.
sidės su šv. mišiomis lapkričio 27
įvairias rietas greit ištautėja, kas
"Šį įvykį aprašau kiek plačiau, d. Padėkavonės dienoje 10-tą vai.
esą pageidaujama sulig šios šalies kad parodžius mūsų visuomenei ryte. šv. Petro lietuvių bažnyčio
principų.
profesionalų, simpatizuojančių me je ant Penktos gatvės, So. Boston,
’ - Visa jo kalba buvo išmarginta todistams,] gnoranciją ir kas ir kur Mass. Išklausius šv. mišių 2:30 vai
Žodžiais “I suppose,” “it might,” dirba, kad ateityje tie žmonės sa po pietų; Municipal Bldg. prasidės
vo “kultūringomis misijomis” ne minėtos iškilmės, kur bus sakomos,
suklaidintų ir geni susipratusių prakalbos. Po prakalbų bus kon
x
lietuvių katalikų ir mylinčių lietu- certas.
v\^ę ir tautybę.

TIK KĮ Iš LIETUVOS

• Adv. K. Kalinauskas, aptiekorius K. Šidlauskas, daktaras Lan
džius ir kiti pereitą šeštadieny iš
vyko į New Haven, Conn. pažiūrė
ti “foot bąli” žaislo ir pasimaty
ti su savo draugais. Kai kas sa
ko, fkad jiems sugrįžti bus sun
kiau, nes' Conn. valstijoj žmonės
gana malonūs. Be to, .daktaras ir
advokatas dar nevedę.
K. K. Keidi

».X--'' ;i

Smuikas padirbu ir taisau.
Taipgi radios taisau

Tel Talbotai
Mma:»AlLikl9P.lL

419 Geneva Avė., Dorchester

<■■■■'■

LIETUVIS DANTISTAS ’ <

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston

NASHUA, N. H.

Ofiso Valandos:

LD'S. 65 kp. mėnesinis susirinkiI ■
te—‘
'
• A-'
■mas įvyks gruod. 7, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbių sumanymų
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.
Valdyba

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki i
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir į
nedėldienlals, taipgi seredomls nuo
12-tos dieną uždarytas.

WOROESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas Įvyks gruodžio 7, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
Visi nariai prašomi pribūti, neš
Visus praošm atsilankyti. . ė turime svarbių reikalui
RENGĖJAI I
Kviečia Valdyba

Taipgi nuimu. ir X-ray
X
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✓

.
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALpiAUSKAS)

414 Broadtvay, So. Boston
Tel. So. Boston 2300
Ofisas ’htdaras nuo 10 iki 12 vai.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietii
duo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitarimą

251 Broadway, South Boston ‘
. ..

(“Keleivio” name)

'
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Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30—6 ir nuo .6:30—9 vakare.
Seredomis nuo 9—12 vai dieną.
Subatomis .nuo 9 iki 6 vafc. Ne-

* dHW«Hnio 9 iki'lž' (pagal
tartį). '
'
‘ ■>

26 Lincoln St.,

Brighton, Mass.

Taigi gerbiami lietuviai, esat girdė; ę, kad Lietuvių Svetainė yra savastis
draugijų. Tad ir meldžiam paremti,
kad tas namas galėtų gyvuok Visi bro
liai lietuviai ir lietuvaitės, Šaukiam iš
tiesę rankas j pagelbą, o jūsų atsilan
kymas mums gero padarys.
“ 4-tą valandą bus prakalbos, dekla
macijos, koncertas ir kiti pamarginimai. Trauksis iki 7 valandai. 7 vai.
svečiai artistai Dzimdziai: Vanagaitis
ir Olšauskas turi ką nors nepaprasto,
daug juokų padaryt.
Kalbės J. J. Romanas, Dr. Landžius,
B. Ajauskas, Dr-jų pirmininkai ir V.
Rimkus.
Tą dieną įžanga 50 centų.

KONCERTAS
Rengia Liet. Moterų “Apšvietos
pašalpinė draugija

Kviečia DRAUGIJOS

Tel. Kcnmorc 1445

Pradžia 6:30 vai. vakare

Prašome visų atsilankyti Bus
dainų, muzikos ir visokių pamarginimų.. Vakarienė skani ir pigu
Kviečia visus RENGĖJOS

IALETSKAS

Gbabobius tb Balsaitcotojas

877 ir 448 Cambridge 8treet
Cambridge, Mam,
Telephone Unlrersity 8881-W. •
l'

SO. BOSTONE.

Vlsoklns drebulius siuvu, reisu Ir
pertaisau. Padarau piurei u tankymo. Putras pertafoom ir Kratom.

, Bus vaidinama komedijų “<NAMŲaZĮDINYS” sukpncer• tine^įa’Įirtiviš įvairių, dainų,’jubkų ir dialogų’:.’*t
Dalyvauja: p/p. J. Mitrikaitė, J. Rauktytė, Worcęster it e t ės ir A Vanagaitis su J. Olšausku. Pradžia 7:30 vakare.
' ’
" j
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/TeL)Sd. Boston 0823

D. A.

Tel. Geneva 2687

>.EXsrp^fA'- V/įO

fROO^YM, S. Y.

LDS. 40 kuopos susirinkilnAa ji
LDS. 12 k]3. mėnesinis siĮįjĮrinkiipas įvyks lajikr. 28 dį 6:30 va vyks gruod. 7 d., iuoj po sumoą?M
kare, Karalienės Angelų parapijos šv. Mykolo ' parapijos svetainėj.
svetainėj, kampas RoblingtirSo Malonėkit visi nariai atsilanky^^
ir mėnesines mokestis užsimokėti.; ^,
4th gatyių.
A J
M. Songaila
. Taigi malonėkite visi susirinkti
ir ū&ūh&ėti duokles kurie esate
skolingi.' ‘ NepamirŠkfce ir naujų
ELIZABETH, N. J.
"
n&riĮį atsivesti prirašytimūsų
LDS. 16 kp. 'susirinkimas įvyką^
brangios organizacijos. >
’’
trečiadieny, gruodžio 3 „d., 7 Vai, ; *
Kviečia Valdyba
vakare,<, bažnytinėje svetaįnėje. *
Nariai kviečiami gausiai ateiti
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti.
’ Valdytu *

oiton 8403

536 C0MM0NWEALTH AVĖ.
BOSTON, MASS.
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ka, Kar. Angelų parapijos klebo
Tęteplnme: STAGG 0706
'
VALANDOS^
nas.
* ■ '
Toliau laimėjimui buvo kas pir-'
ft&Riin A? ¥ VCMPIIIC No°9-12 Wr7t0vakVH*:IhLAUAw Kl VCnUlUu
$ventadientafc«t«<tanM
ko 75e. ir $1.00 vertės įžangos tiDANTISTAS
■ ■ 499 GffiAND street
kietnš, graži floor lamp, kurią ga
X—RAY
(kampas Union Ava.)'
vo viena moteris ar mergina x(vayNamų Telefonui,; Michigan 4273
BROOKLYN, N. Y,
do nesužinojau). Jos bilieto nume į|..—.............. ..................... .
ris buvo 174.
Pi> to sękfiį “Mediniai Karei
Telefonas: Stagg 9105
Tel. Greenpoint 4428
viai”’ šokis.' Šokėjos buvo šios:

‘

t

t

trinkus, 7 :50 vak.
šviesa, o phkęlus1
ijo.yaidinimąs veiL Įfeiė, ” tragedi-

tė-Hill,

Lėlėbi- K.* Račauskaitė, Kareiviai
Ai Bozevičiutė, A.. Motiejūnai
tė, JI Žiburiutė i?*^Q Lenkauskait-ė ir choras.
.
< •
Šiuo veikalėliu žmonės buvo la
bai patenkinti ir nepagailėjo aplo
dismentų. .
, " - Po to, choras sudainavo keletą
puikių ir žavėjančių, smuikui ir
pianui praariant, dainų, kurios
visiems labai patiko.
Vakaro vedėjas, varg. P. Dulkė dėkojo susirinkusiems už atsi
lankymą, ir vakaras, sudainavus
chorui dar vieną dainelę ir Lietu
vos himrią baigtas.
' Reikia pasakyt^, kad vakaro
programas puikiai išpildytas ir
vaidinimai nusisekė, Žiūrėdamasir sekdamas vaidintojus rodos,
matai ir pergyveni visa tai,* kas
ten atvaizduota. Kreditas už 'toX
kią turiningą ir gerai išpildytą
programą priklauso Kar. Angelų
par. chorui ir jovadui P. Dulkei,
kuris sugeba taip puikiai chorą
išmiklinti ir gražius vakarus bei
koncertus surengti ir parapijos
naudai gražaus pelno padalyti.
Be to, dar reikia pastebėti, kad
publika visą laiką užsilaikė kuoramiausiai, kas labai yra pagirtina, nes pirmiau to nebuvo. - Tas
parodo,, kad čia pas mps katali
kus jau yra didelis susipratimas
ir mokėjimas užsilaikyti ir kas
gera įvertinti. Linkime chorui jr daugiau to
kių gražių, maloniam laiko pra
leidimui, vakarų surengti.
Pelno, liks nemažąi.... <

A/'

J Stasiukas

DR. A. PETRIKĄ
(PKTBICK)
LIETUVIS DENTISTAS

2218.4thŠt., Brooklyn, N. Y.
ĮHagnoza
Goto Anestetiką
VALANDOS:
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais
tik susitarus.

DR. JOHN WALUK
VALANDOS:
8—10 A. M. 1—2 & 6-8 P.

M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 N0RTH SIXTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

jau priiminėja vargingus nenor
malius katalikų vaikus, tyrinėji
Lapkr. 19 d., Kunigų Konferen
mui jų protinių pajėgų ir palinki
cijoje Wilkes Barriuose, kufl. • N.
mų. Ligoninė Jo Malonybė vys
Pakalnis, šv. Jurgio par. klebo
kupo priežiūroje.
nas, buvo išnaktas Kunigų Vieny
— Garsus Anglijos katalikas
bės pirmininku. Kun. N. Pakalnis
žurnalistas,
rašytojas. G. K. Chesyra'N. Y. ir N. J. provincijos ku
nigų pirmininkas, ir ,kat. spaudos terton turės paskaitą Commodore
Hotel New Yorke, lapkr. 27 d.
komisijos pirmininkas.
8:30 vai. vakare. Jo tema bus
Kiti Vienybės vyr. valdybos na
į“What I Saw in Rome.” Užsisa
riais išrinkti: vice-pirm.
ktin,
kyti vietas dar galima. .
kun.
J. Ambotas,-sekretoriumi
— St. James Pro-Cathedral
Pankus, iždininku — kun. J. Kagruodžio
1, 2 ir 3 d. turės Triduum
sakaitis (Pittston, Pa.), iždo glo
bėjai: kun. B. Paukštis ir kun. J. Šv. Pranciškaus Ksavero garbei,
8:15 vai. vak. Pamokslus sakys
Karalius <(Shenandoah, Pa.). kun. J. MeGowan.
_ — - :
Pastos siuntiniai Lietuvon
— Antanas K. Stankus susituo
Paštų viršininkai praneša, kad
kė su Ona Tolišiutė lapkr. 23 d,
į Lietuvą kalėdiniai siuntiniai (paKar. Angelų bažnyčioje.
kietai) privalo būti išsiųsti nevė
liau gruodžio 10 dieną.
Vė
liau išsiųsti siuntiniai nedasieks
Lietuvos prieš Kalėdas. Siunti
nius-reikia gerai aprišti ar susiū
ti. Jų svoris padaugintas. Dabar
galima siuntinėti ligi 44 svarų sun
kumo. Už svarą mokasi 14 cen
tų.
!

Kunigi}. Vienybės pirmininkas

Kiek parduodama “Darbininkų”
Kas nedėldienis prie 3 bažnyčių.

pįįffĮ W i iiiiv8 JiMotis Pins
Kmeliauskas, laptr. 19 d. Uršulė
Grabauskienė, lapkr.'ŽO d. Vincas
Piekis. Visi palaidoti šv. Jono ka
pinėse,
Laidotuvėmis rūpinosi
grab. J. Garšva.
_ '

- x

Žinutės
J ■ *

x .

— Šią savaitę ponai Garšvai apvaikščioja savo 20-tiės metų mo
terystės sukaktuves.
— Kun. P. Karalius laikinai ap
sistojo pas kun. J. šeštoką.
— Jaunasis Sirvydas iš Montreal dalyvavo Newarke bažnytinė^
je Vytauto D. šventėje.
— Ponas, Balutis nedalyvavo
Newarko Vytauto D. šventėje dėl
svarbių neatidėliojamų reikalų.
— Jauni vyrai/išlošė basket-.
bal! praeitą sekmadienį prieš šv.
Monikos tymą., Bravo vyrai.
----- Vyčių 41 kp. ištikro gražiai t

“Darbininkas” pardavinėjamas
priė bažnyčių New Jersey. Vy
Sutuoktuvės
tauto spaustuvėje galima gauti abu savaitės leidiniai.
Pavienių
Lapkr. 27 d. 1 vai. p. p. Kara
prenumeratų skaičius žymiai au
lienės Angelų bažnyčioje susituoks
ga. Korespondentai daug padeda.
Vinęas MaTdosa/„ su Veroniką
Žvirblyte (abu vietiniai), ir Anta
•; Žinutės
nas Minkevičius sų Emilija Vinsį, — “ Laisvė’’ — komunistų dien
lauskaite (abu iš Ashland, Pa.).
raštis kovoja su merdėjimu. Sako,
reikės pąs WorkerĮ'antzbūrdo ei
Radio W. L. W. L.
ti.
' '
■
‘
Antradienį, lapkr. 25 d., 6:40 v.
v., kun. A. H.Chandler, O. P. “The
— Karalienės Angelų choras
Consummation of Divine-Friend- statys lapkr. 16 dienos vakaro
sbiP”
. i.
\
■ programą dar kartą prieš Adven
tus parapijos svętainėje.
Trečiadienį, lapkr. 26 d., 6:40
v. v., kun. Robert I. Gannon, S.
— Aukso pinigus Karalienės
J., “Sir Thomas Browne, Protest- Angelų parapijoje laimėjo, po 10
dol. A. Tačiliauskas ir p-lė P. Stararit.”
kiutė, 5 dol. laimėjo pats klebo
Ketvirtadienį, lapkr. 27 d., 6:40
nas S. P. Remeika.
v. v., kun. John C. Smith, C. S. P..
i
— Operetės choras Nepriklauso
“The Hungers of Liife.”
f
mybės Šventės 1931 m. jau ruošia
Penktadienį, lapkr. 28 d., 6:40
operetę “Birutę.”
v. v., kun. John Carolin, C. S. P.,
— Lapkr. 21 d. 1921 metais vys“Charitv, Our rBpnd of Union.”
kūpąs Th. E. Molloy, S. T. D. ta
► šeštadienį, lapkr. 29 d., 6:40 v. po išrinktas Brooklyno vyskupu,
v., kun. John Overend, C. S. P., t. y. 9 metai atgalios.
“Religious Indifference.”
— St Charles-McntaUHygiene
Clinic
(281 Hicks St., Brooklyn)
Sekmadienį, lapkr. 30 d., 3:15 y.

p. p. (Columbus Council Forum,
Brooklyn, N. Y.), Hon. Thomas
F. Woodlock: “ As a Modem Catholic Thinks.”

;LAIVŲ VARDAI
Yra būtinai reikalingi gavimui pirmąją Ir antrąją pilietybės popierių,
- kaipo ir PERMITŲ-LEIDIMŲ sugrjft Amerikon
■“Laivą vardus gana greitai surandą ift Žemiau paduotų metų: .

" Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centų štampų ir adresuokite:,

P. MIK0LAIKI8
:’' ‘
jl88—190 Sande Street’'
Brooklyn, N. Y.

8 vai. vakare iš Tėvų Paulistų
bažnyčios; Very Rev. John B.
Howney, C. S. P.: “Catholicity,
Divine and Human.” Tarp svar
bių kalbų • iŠ stoties W. p. W. L.
dar. pažymėtinos f '.
Antradienį, 1aį>kr. 25 d.. 7:20 v.
v.,“kun. James M. Gillis, O. P.—
“Timely Topies.”
' Penktadienį, lapkr. 28 d., 7:20
v. v., “Mrs. Thomas A. McGoldrfck: “/Endorsed Motioit Picturės.”
?
šeštadienį, lapkr. 29 d., 7:20 v.
vJ prof. lįdiribnd Collips, S. L. D.

‘Environment ės a Faetor In
Crime Causation.”

f

GRABORIUS
—IR —

BALSAMUOTOJAS

Tel. Newtown 4464

LAISNTUOTAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS '
Apdreitfa Vlaote dakoM
Notary PnMo

54-41 — 72-nd 8MN»
(4 Lerington Avė.) arti Graad SU

