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SAKO PREZ. HOOVER

susirinkimas Įvyks antradie
ny, gruodžio 9 d. š. m. 7 vai.

Pirma*
•« *
vakare,' ‘‘Darbininko'’ ofise. nolas O.’
Šis susirinkimas svarbus. v 71 metų

MASKVA.—Praneša, kad ją. Nors nesą tikrų Įrodys
keliolika tekstilės ekspertų (mų, bet kalba, kad specialisareštuota ir jie kaltinami tai gaudavę brangias dova
prieš ekonomijos revoliucb nas iš užsienių. Tai antras
ją. Esą daugelis jų buvę bolševikų, blofas, kad nu
pasitikėtini asmenys ir turė kreipti pasaulio akis nuo bol
jo atsakomingas vietas. Dar ševikų barbariškii darbų
iebetyrinėjama jų sabotaži prieš tikinčiuosius ir antiniai darbai ir sako bus areš- bolševikus. Kaip inžinierių
\ tuota daugiau asmenų, kurie kaltinimai, taip ir tekstilės
dalyvavo sąmoksle prieš bol- specialistų kaltinimai yra
ševikii ekonominę revoliuci- pramanyti

E.

Karai-

T arsuva, Lenkija.—Lenkijos valęžia jau keletą:kar
tų atsišaukė į religines or
ganizacijas prasydama pa
dėti valdžiai užgniaužti" su
kilimus, bet negavo pritari
mo dėlto, z kad valdžia/ jau
keletą vyskupų laiškų sucenzūravo ir nesustoja perse
kiojus religinių, organizaci
jų. • Daugiausia riaušių įvyksta Ukrainoj.
Valdžia
ragina ukrainiečių Bažny
u me- čios vadus išleisti vyskupiš
ką laišką pasmerkiant sabo
tažą . Ukrainoj.

es. .
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BOSTON, Mass.

kėlė depo
DiPierro.
vokalas
reikšda
mų nej
portuojąn
tų nuo ą
rikę.
buvo A
giau nė
negali /

mis dienomis pasibaigė vie

no italo, nepiliėrio byla Federąliame Teisme kur tei
sėjas Morton padarė svarbų

TEKSTILĖS STRE1UERIAI D. I. WALSR STATOMAS nuosprendį. Italas DiPerro
atvyko į Ameriką 1920 me
STIPRIAI LAIKOSI
PREZIDENTU
tais ir 1923 metais jis pada
♦

T'

'

rė moraliai kriminali dar-

Danville, Va. — Riverside

MarTboro, Mass. — Demo

ir Dan River audenyčių darbininkai,
skaičiuj
4,000,
streikuoja jau du mėnesiai
dėlto, kad kompanijos nuka
pojo jiems algas 10 nuoš.
Kompanijos aiškina darbi/ ninkams, kad jos tokių algų
nebegali mokėti dėlto, kad
C? jos išleidžia*“ka^met darbi
ninkų apšvietakir rekreacijai $250,000. Bet darbininx kai priparodo, kad kompaniP51* 30 metų išaugino ka^pitalą
nuo $1,500,000 iki
I

kratai susirinkę į bankietą,
Pine Grove Inn, pagerbti
naujai išrinktą atstovą Manning,-kalbėjo ir apie rizizidento rinkimus 1932 me
tais. Demokratų partijos pir
mininkas Donahue 'pareiš
kė, kad David I, Walsh esą
tinkamiausias kandidatas, ir
kad demokratai turi siųsti į
konvenciją tokius atstovus,
kurie remtų Walsh’o kan
didatūrą

tai jis

^ją. Jis buvo nuteistas 18 mė
nesių i kalėjimą. Buvo nepi
li etis. Imigracijos viršinin tinamojar
kai, gruodžio 22, 1928, iš- paliuosavo.

kėkal

Vatikano Miestas. — Šiais

DiPierw

metais diplomatine atstovy
be prie Šventojo Sosto pa
daugėjo. Dabar'jau yra 12
ambasadų ir 24 atstovybės
Ambasadas turi šios valstv
Brazilija, Vokietija,
Lenkija. Belgiją, Argentina,
Francija, Italija/ Ispanija,
.kurias ČilL Peru, Bolivija ir Columbia.
Atstovybes turi: ^fikara-

talikų ’ Vyskupas Magnani kinietes
paleistas raudonųjų - bandi banditai tel
tų, kad surinktų užstatą už papasakoję'
v
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UŽ TAUTINĮ JUDĖJIMĄ
ŽMONIŲ

It Indijos pranešama, kad
iki šiolei už dalyvavimą in
dų tautiniame judėjime suv areštuota ir kalinama 40,000
žmonių, jų tarpe 2,000 moterų.
Moterys paskutiniu
laiku ima vis plačiau daly
vauti judėjime ir tuo sutei
kia daug vargo valdžiai. In
dijos politinė padėtis atrodo
be išeities. Indų nacionalis
tų kongresas, nors ir už
draustas, vis smarkiai vedkia. E.

.

-

v dėti ten, kur nėra nė vieno
lietuvio. Tarp kitko suminė

jo atsišaukimą, kuriame lie
Į

Brazilijos lietuvių koloniją.

dalykas,? kad

galimas

jis ten ir važiuosiąs.

Gruodžio 4 d.jtaip vadina
mas Baby Volstead įstaty
mas palaidotas. Bostono ir
visos valstijos policija keičia
procedūrų teismuose. Būt-

Gvanntuojam u4sigaaMinlmą.
Pas mus gausi
te tikras europtSfcas pfuBksnas ir
putras. Aplanky
kit Musu Naują
Storą LKPIE*8.
Saropean Feather Oo^ 54 Cbauncy
St, Boston, Mass. (Chatmcy St
eina 11 Summar St Ir yra netoli
WashlnKtou St, arti Jordan-Manh
Dapt Krautuve*, ant kampo BedftjrtfSt)“ z ,
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D. C.

natorius David I. Walsh iš
Massachusetts
reikalauja,
kad Senatas paskirti! 100
milijonų doleriu ir ta sumą
paskirtų valstijoms šelpimui

bedarbtu
uzlaikvm
gancių ir senelių.'
Walsh reikalauja, kad
Stybė
aprūpintų žm
maistu, .drabužiais ir
tais.

MEKSIKAPASKELBĖ
i

Meksiko City. * Generališ

Washington, D.. C.

„

,

ra ■

L:.

rija, Portugalija,. Rumunu
ja, Venezuela, Haiti, Costa
* -v , 1
___
z
♦
Rica, Liberija, Britanija ir
Washivtgton; D. C. — Su
Monako.' -;
lig žiniir iš Cenzo biuro Diplomatų dekanų yra BraMassachusets valstijoj, yrą žilijos ambasadorius de Aze-
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skleidžia propagandą. Šis Į-

Dalyvavo orgam
sąkvmas išleistas po to, kada bininkų vadai, 4
prokuroras sugrįžo iš siauri Green ir Darbo Sekreto^
nės Meksikos, kur jis gavęs Doak.
Ji buvo Įžymi darbiniii
žinių, kad komunistai sklei

džia raudoną propagandą vadovė. Visą savo amžiųJ
ant plačios skalės. Taigi ko šventė kovai už darbinn
munistams visur riestai. Nai teises.
kina kaip “tarakonus.”
DOAK PASKIRTAS D

SEKRETORIUM

MOTERIS REIKALAUJA

-

Waskingtoy,

FEDERACIJOS INDIJAI

D. C.—I

Londonas. - Taip vadi-{Hoover paskyrė N. Boa
žiuoti, bet jį sulaikė ir par
woodo į Bostoną važiavo au vežė kun. Norbutas kun. K. narna “round table” konfe Virginijos, Railvay
rencija tarp' Anglijos val men’s žurnalo redakto
tomobiliu kun. L. Kavaliaus Urbonavičiaus automobiliu.
kas, Providence, R. I. klebo
Pasakojo, kad kelionėje džios ir Indijos vadų-tebesi Washington legislafūros’
Indusai reikalauja gentą darbo sekretorium į
nas. Paskui jį važiayo kun. kun. L.- Kavaliauskas gerai tęsia.
F. Juras ir kun. P. Karalius jautėsi ir visą laiką kalbėjo nepriklausomybės, bet viena imti vietą James T.
rės įrodyti, kad likerius . ve kitu automobiliu.
moteris kalbėdama pareiškė, kuris Rezignavo ir
su kun. K. Urboųavičiu.
X
f
žė pardavimui. Vadinasi įAtvažiavę
į
'Dorchester
Kun. Kavaliaiiskas turi kad jie būtų patenkinti ga Jug. Valst. senatoriaus
v*
statymai ries nelegalų parda kun. F. Juras ir kum P. Ka
tą_iš
Pennsylvania.'
.'
vę
»fcderacijinę
savo
valdžią.
silpną širdį ir jam buvo taip
J,______ 2__________________________ '
ralius pastebėjo, kad kun. L. blogai pasidąrę, kad jis ne
vinėjimą tebėra galėję.
Baby Vol- Kavaliausko automobilis ne- galėjo ne žodžio ištarti.
ikini
b dar nepanai stirioje kontrolėje ir pradė
Ne taip seniai kun. Kavakina Federalių prohibieijos jo zig-zag važiuoti. Tada liauskui darė pavojingą ope
f'
~
kun. Juras paspaudė ragelį raciją, kurią jis stiDievo pa
įstatymų.
NEW YORK. - Netikė- darbo 4,000 darbiu
ir pirmiau važiavęs kun. Ka galba pergyveno1 ir jautėsi
valiauskas Sustojo. Iš auto daug geriau.
Bet kaip pa tos bedarbės komitetas šio ketu ri s mėnesius, GAISRAS, LIGONINEI PADARĖ
mobilio šiaip taip iSlj^o, bet prastai prie vienos ligos pri miesto nusistatė surinkti še- nant uždarbį iš kurio
<
.
, . $15,000 NUOSTOLIŲ
ti iš ligoninės,
nes jįems simeta ir daugiau.
šis milijonus dolerių bedar galima tinkamai^
šeimą.
Lowell, Mass. — Pereitą vo netoli miesto ligoninės, . Pasimelskime, kad Auk- biams šelpti. - ;
» ' .
t
*
Kitą nemažą au
šeštadieny Chelmsford St. tai ir buvo nuvežtas. Ligo ščiausis sustiprinti! visit my
John D. Rockefelleris, ir 000 davė Harkness i
ligoninėje, ,miesto instituci ninėje buvo'padėtas ant pa limo ir gerbiamo vado kun.
jo sūnus John D., Jr., savo
vaičių atgal,
joj, kur yra apie 500 ligo* vojingai sergančių • sąrašo. Kavaliausko sveikatą.
pareigą jaučiasi atlikę. Jie i
surinkta $4,133,000.
r *
nių, kilo gaisras. Dvidešimts Bet greit sustiprėjo, ir trėbedarhių
fondą
aukavo
vie

Ši bedarbė:
GeReva. — Tautų sSąjunseptyni ligoniai buvo išneš čiadien kun. K. Urbonavi
ną milijoną dolerių. Vadina daro garbės. Ka
ti i3 ligoninės, |nes jiems čius ir kun. F. Norbutas nu
phtenkinta, kad prez. si davė Šeštą (lalį visos su
vena pertekliuje,©<
gręsė pavojus, okiti ramiai važiavę < ligoninę lankyti ra Hoover pasižadėjo 'įduoti
*•
mos. Geras pavyzdys ir ki kai ir jų šeimos t
užsilaikė. Per valandą gais do sustiprėjusį taip, kad ga kongresui pasaulinio teismo
tiems milijonieriams. '
Kur toji “
rininkai kovojo z su ugnimi lėjo važiuoti Į namus. Kun. protokolą kaip tik kongre

ROCKEFELERIS AUKAVO MILIJONU
II
BEDARBIAMS

*
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Apskaitoma, i^ad Rockefe-

pakol užgesino. Gaisras pa
darė $15,000-nuostolių.
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Washinqton,

(reĄeva

4

l

Prez. Hoover savo kalbo.
z
je pareiškė, kad laikinai tu
ri būti sustabdytas taksų ma susidarys -180,000,000. De
žinimas, nes pramatoma žy eitą pądidino sumažėja
mus įeigij. sumažėjimas, o įs- eigii.

BABT VOLSTEAD ĮSTATYMAS
PALAIDOTAS

/Todėl jis nelabai tenOrjfe sė-

2są*

1931 m. paskvrimas buvo
$4,437,342.585.

Pereitą antradienį iš Nor-

legeriai bus areštuojami ir
• Kun. Kurlianskas, Latvibaudžiami sulig seno priėšjos katalikų dvasiškosios vv-’
prohibicijinio įstatymo, ku
resnybės perkeltas į nelietu; viską parapiją, kaip jau ži ris draudžia “laikyti ir išsta
tyti” likerius be leidimo. Po
nome, nėra tuo paskyrimu
patenkintas. Spaudos atsto licija areštavus būtlegerį tu------------ ——---------------------vams jis pasireiškė prašąs
iki Naujų Metų atostogų ir PLUNKSNAS, Pūkui, PaduškM, Pateku, Kaldras ir viso
pažymėjo, kad yra tokių lie
kiai lovų jrSdmes, parduodam
tuviškų kolonijų kur lietu
pigiausiai. Kreipkitės ypatiį
kai arba raSykft
vių kunigų kaip tik stinga.

.

1932 metų biudžetą; ir pra
šo paskirti išlaidams $4,667,845,468.

liausrkatal

STAIGA SUSIRGUS KUN. L KAVALIAUSKAS
SVEIKESNIS

*

kviečiami

—

Hoover pridavė Kongresui

y >;

fe

Įėjimo

■

KUN. KlffiUANSKAS
VAŽIUOS Į BRAZIUJA

tuviai . kunigai

V*.

z .

.
Garrett pasidavė policijai,1 beprotnamy. z z
Pirma gydytojų egzamiir dabar prokuroras rengia
si prie jo bylos. Bostono po; nacija praėjo, ir jų nuomo
licijai didelis “knock,” kad nė, kad Garrett OK. Kuo
ji negalėjo “surasti” Gar- met' Garrettą egzaminavo bu 4,250,104 gyventojai.
retto. Teismas paskyrė gy vo ir jo adv. Callahan, nes
dytojus May ir Myerson iš Garrett bijosi, kad jo neiš
,
tirti Garretto protinį stovi. siųstų į beprotnamį.
Garretto byla prasidėsian
Jeigu pasirodytų, kad Gar
-1 "• ;
rett vieno ar daugiau “bal- ti už poros savaičių.

SUAREŠTUOTA 10,000

%

-.-

Jau buvo rašyta, kad pro-ikio” neturi, aišku, ^is būtų mi.
karalius”! išteisintas arba patalpintas
hibicijos buvęs “------------

——

,

’

7

laidų padidėjimas viso
viešiems darbams.
Taigi jei Kongresas
perbalsuos Prez. Hoqv
nusištatvmo, tai taksos
tokios pat kaip ir 1928 m.
' Prezidentas savo
pažymėjo, kad birželio 30
1931 m. pasibaigus fiskali

prokuroras išleido įsakymą vadinama “Motina
sulaukus 100

>. $17,500,000 ir todėl ta gerove
S turėtą
i vienvbe•
*
je ir tikisi streiką laimėti.

D. C.—Pre?.

36 VALSTYBĖS TURI SAVO
ATSTOVUS VATIKANE

^hanghai, Kinija. — Ka-, keturis k

Washingt(m,

‘

- ’
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L. Kavaliauskas nei norėjęs
pats

savoj, automobiliu ‘va-

sas susirinks ir ptadės dar
XX c
bą.
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upę. Šiuo metu v
Centro pavyzdžiu ir Marvimo
apie 2,5 mtr. gilumo ir apie darbai pra
m. Paš Janapolės “Pavasario” rajo
DROŠ NUOSTOLIAI
karo lauku teismo '1929^ m.
mus
Teikia
10 mtr. pločio. Autobusas
6 4,438^- nas nutarė pradėti, artimą
KLAIPĖDOS KRAŠTE nuteistiems,'' pada
Ką Kiekvienas Katalikas
nukritęs į upę iš 3 mU. auk 74)Ųha. žea
išrū-i bendradarbiavimą su UhicfcTuri Ataoti arba Mokėti?.___ .10
apildomai pranešama, kad malonės prašymus,
(
štumoj „visas pasinėje vąn- šiuota W26 ul 984^942 ha.. gos vyčiais. Amiikos vyčių nelis)
Maldą Birfrinttii, ■ baltais
su paveikslais. Lietu*
) šiomis dienomis siautu- tams; Vytautui Pavilčiui,
uįn Įt^lbnn jŽgnldfl Alyv>_5Qę,
1927
deny
ir
iš
ii^rcįjęsjttapįauatjovė
pJe
AdSubliaust
b Klaipėdos Krašte au Pranui Čepėnui, Edvardui
kč 17 metrų išilgai upės. Dų m. -r <54^559
1929
m.
karite išrinkta Mariampolės
Mąhįįą Rinkinėlis, juodpis
le laJ^i nukentėjo pajū-’ Šatui, Jonui Norkui ir Jo-:
vyrai išlindę iš autobuso ir — 545,679 ha. Vadinas, vi rajono garbes nariu. Tokį
viršeliais -------ę----- i—*175—1.25
^žvejai. Jų
<~ tinklai sn-j^ui Klišiui.
i
’
-r
niauskas.
Vert*
P
k
B.
^.
*
4Qe.
pravažiuojančių žmonių bu so išrūšiuota 2,591,256 ha. artesnį bendradarbiavimą su
:
Dr.
Vinco
Pietario
Raštai.
įskyli arba nuplauti, žūk- y Tą pąčią dieną dovanotos
vo pusgyviai ištraukti jš u-! Kadangi matininkai, skirs užjūrio broliais žada užmeg- Trumpi SkaitymAM—labai
Istorijos apysaka. Du tomai. *1.00
imo prietaisai sugadintu bausmės šiems Tauragės ir
gražūs pasiskaitymai apie jpės. Kiti 5 keleiviai prigė tydami į vi^i^emius dar sti ir kiti rajonai.
1
i Apie Apdraudę. Parašė J.
vairius gyvenimo atsitikimas.
U Freilos ir Nydos žve- Alytaus sukilimo dalyviams:
ParašS J. Tarvydas ___ ____ 45e. S. Vasiliauskas ____________ 5e.
rė, iš jų 4 vyrai ir viena mo išrūšiavo-160,107 ha., tai li
, išplaukę žvejoti, buvo Stasiui Paulauskui, Leopol
Moterystė ir teimyua. Ver
Turto Norma—moksliški pa*
teris. į
'
.
ko rūšiuoti 1,847,444 ha. Že
te
J. Gerutis __ ,________ ___ 40c.
ekę į pavojų, nes vėjas dui Heikiui, Domui DinaAPIE GAISERĄ IR GAISRI- <siskaitymai. Parašš Uosis—45o.
Skenduolių 4 lavonai iš u- mę rūšiuoja kasmet apie 60
Gamtos Pradžiamokslis —
Iraskė jų valčių būręs ir pui, Cipri jonui Kudakui,
NINKUS
Gerumas — aprašymas apie
pės buvo ištraukti dik po ke žemės iyTėjy^tŠį^ąet Įšrū-:
Dr.
A Vileišis—____ _______ 50e.
gerumą per T5vą Fabera-Fiira mėtė po atvirą jūrą. Stepui Eičui ii‘ Jonui RoKazlų
Rūda.
Lapkričio
iš
Limpamosios Ligos ir kaip
lipįną. Vertė Kun. P. L.____ 15e.
lių valandų. Vieno keleivio, žiuota apie 620,(JOG ^a. ir
«iis atsitikimais, tačiau, benšteinui.
uuo
ją išsisaugoti? Parašv
? .
1
į
2
d.
14
vai.
naktį
mies

Tabakas—Nuodai — rūky
’ 17 mt. žyduko, lavonas dar Biržų, Mažeikių, Seinų it
negyvoji
gamta: žemė, vam
;elba buvo laiku suteikta
Be to, tą dieną vienuoli
mo kenksmas; pagal d-rą Nitelyje
kilo
gaisras.
Sudegė
duo,
oras.
Parašė
J. Baronas__ 50e.
nesurastas.
t
*
Zarasų apskrityse šie dar
kolskį parengė S. Kaimietis__ 15c.
nelaimingų atsitikimų iš- kai politinių kalinių baus
/Patrimpo Laiškai. — Išleido
Nuskendusieji yra: maši bai bus baigti. Jei kiekvie pil. Segalio daržinė ir ttvarUžkeikta Mergelė ra Ban
Kun.
. A Miliukas --------------- 60e.
igta. Klaipėdos žvejų uo- mės sumažintos.
;ną valdęs Bitinas iš Jurbar ni metai .dirbtų p>o 60 žemės tas po vienu stogu. Trobesy da ir Bandarinrtfe—apysaka 15c
Meilė (Poemą). Parašė Mžvejai per naktis buvo
Katalikų Bažnyčia ir Deko, Falijonas Puodžius iš tyrėjų, tai 1932 m. žemės rū je sudegė visas pašaras, šie
Gustaitis —___ ___________ ___15c.
e savo valčių ir stengėsi
mokratismM. — Parašė kun.
Nauja Skaitymui Knyga —
ĮVYKIS ANT BULBIENOJAUS 4-luntos, žydas — apie 60 šiavimo darbai visoje Lietu nas, dobilai, šiaudai ir ūkio Tarnas Žilinskas —___
50*
apsaugoti nuo audros.
(Dalis II). Su paveikslais------ 75e.
padargai.
Gyvulius
pavyko
SMio apylinkėje ūkinin metų amžiaus nuo Aluntos, voje būtų baigti.
Apaštalystės Maldos Stato- >
VHenuolinė Luomą. Verte
?ačioj Klaipėdoj vanduo
išvesti.
Nuostolių
padaryta
tas.
— Vertė Kun. P. Saurujo
asmenybė
dar
neišaiškin

Kun.
P. Saurusaitis ------------ 25e.
*v•
kas Vaišnoras šūviu iš re
saitis į—_________ __ u;______ 25e
rimą su Krantine. Af>apie
5000
litų.
Spėjama,
kad
BELGAI
D
AVt
SUTIKIMĄ
VąQgį
Knygelė — ra pa
volverio peršovė savo kai ta ir moteris, apie 35 meti}
XXIX
Tarptautinis
Eucha

veikslais
_30e.
,raukė tramvajaus suši
gaisras kilo iš' neatsargaus
ĮSILEISTI LIETUVOS
myno Totoriaus berną Česy- amžiaus, prie jos nerasta jo
ristinis Km^resas.
ParašS
Mano Patyrimai Didžiojoj
lti ir benzino tankai. Vielgesio su ugnimi. Savinin kun. Pr. Bučys, M. I. C..____ 1.50 Karėj,
:
GYVULIUS
1918 ir 1919 m. Para
kių
dokumentų.
•
,
ną. Vaišnora su Totoriais
< ’•
4
tankii plotas panašus į
iė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
kai
įtaria
padegus.
Vedamas
Užsienių Reikalų Ministe
jau senai gyveno nesantai • Kvota ' perduota teismo
Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
pelionas) ________ _____ _____ 25e
rą. Sukrautos prie tankų
stropus
tardymas.
gas
aprašymas kelionė j Pa
rija
paskutiniu
laiku
darė
tardytojui. Kaltinamas au*T"
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lkos plaukioja vandeny,
nzino bendrovėms padaa daug nuostolių. Tarp
jų uosto ir naujo uosto
Jautas pylimas. Didelis
sičius darbininku dirba
saugoti pylimus ir krannuo tolesnio griuvimo,
tvai, stovėję žiemos_uoste,
to pergabenti į saugesnes
tas. Nukentėjo ir naujai
ekami uosto darbai.

Jėlynragėj ir' Smiltynėj,
p lapkričio 14 d. paaišo, sunaikintos ii’ nuplaubeveik visos, maudyklių

lėlės.

Smiltynės pliažas.
rerstas išplautais iš jūros
tais ir malkomis. Spėja, kad juos užnešė audra,

koj. Dabar buvusią rėžiuose
žemę pasidalino sklypais.
Totoriaus rėžis, kuriame bu
vo pasodintos bulvės, atite
ko Vaišnorai. Bulves nukasus, Totorius paleido į tą rė
ži savo žąsis. Vaišnora atbė
go žąsų varyti ir, radęs To
toriaus berną, pradėjo svai
dyti jį akmenimis. Bernui
pradėjus bėgti, Vaišnora iš
sitraukė revolverį ir bėgan
tį Česyną peršovė į nugarą.
Dabar Česynas paguldytas
į Kauno ligoninę ir jo gyvy
bė randasi pavojuj, o Vaiš
norą| padėtas į kalėjimą.
-v
Š—'
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.

y

'

■

'

’.Y • ’•••■•

KAIP ALUNTOS AUTOBUSAS
NUSKENDO VIRINTOS

UPĖJ

skandinus kokį nors lai
ku ris buvo malkų pri

Iš Vilkmergės apskrities
papildomai pranešama apie
būtas.
autobuso nelaimę įvykusią
š Įvairių krašto vietų
11 d. lapkričio Kurklių vai.
mama pranešimų apie ne
Lapkričio 11 vakare Alun
štą. potvynio išsiplėtimą,
sose upėse vanduo išsilie- tos autobusas 4 Nr. važiuo
iš krantų ir apsėmė že- damas plentu iš Kauno į Ui gulinčius laukus, pievas teną prie Kurklių dv., 33
plentus. Keliose vietose klm. nuo .Vilkmergės, nuo
lesti tiltai. Užlietais ke- tilto nuriedėjo į Virintos us susisiekimas neįniano- pę. Autobusu važiavo 7- žmo
s. Šilutė atskirta nuo nės — autobuso savininkas,
snės ir Kintų, Kintai nuo šoferis ir 5 keleiviai. Iš jų
ržgiirų. Daugumai kraš- išsigelbėjo tik autobuso sa
ūkininkų padaryta labai vininkas Andrius Ritkus ir
ig nuostolių, nes suųai- keleivis Jonas Stankevičius,
ta rudens sėja ir dirvos o šoferis su 4 keleiviais nu
skendo.
verstos ežerais.
Dabar patirta, kad kata
PAMOTOS BAUSMĖS
strofa įvykusi dėl šoferio
POLITINIAMS KALINIAMS neakylumo. Jisai neprilaikė
Faunom. Ponas Respubli- nuo kalno įsibėgusį autobu
Prezidentas lapkričio 11 są, kuris važiuodamas, 50
dovanojo bausmes šiems klm. per valandą, atsimušė
--------- ----------------------------7-------■

. ..

________________ s

1$ TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ
MALDAKNYGIŲ
—*1.75
_*1.25
__ *1.75

KAU>Ų RINKINĖLIS, baltais viršeliais.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.
yAt,nų~ RTinmrftT.Tfl, juodais viršeliais.

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais

|EA£AS Gaujas AUKSO ALTORIUS, juodais pras*
Uis viršeliais ------ ---------- -■ -.................... ........
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užsakymus siuskite sekančiu Adresu i
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJA . '
Vert Broaduray
Smith Boston. Blass.

tobuso savininkas už leidiipą valdyti mašiną asmeniui
be šoferio išmokslinimo.

KA PADARĖ AUDROS

Kažin ar visi ,kauniečiai
jautė lapkričio 14 d. audras,
o jos buvo nemažos. Mieste
sugadinta daug telefonu lai
du, apdraskyti stogai, išlauž
tos užtvaros, kai kur išneš
ti 4 kalną vedą laiptai, iš
laužtos riamii durys ir iš
daužyti langai Daugely vie

Gaisro gesinimas Kazlųžygių išgauti leidimui im
portuoti galvijus į Belgiją. Rūdoj visai menkas ir neor
Šiomis dienomis belgų' vy ganizuotas. Tiesa, yra įsikū
riausybė davė savo sutikimą rusi savanorių gaisrininkų
įsileisti gyvus mūsų gąlvi- dr-ja, turi pirmininką ir ke
jus.per Antverpeno karau-: lis narius, bet netik" ranki
tina su veterinariniais liū- nės mašinos, bet nei vienos
dijimais kiekvienam galvi- statinės nei vieno kibiro jie
jui. Atitinkamas parėdymas! neturi." Gaisrą pavyko likviduoti subėgusiu gyventoju
ir gelž. stoties tarnautoju
pastangomis.

tą provincijoj nutraukyti
telefonu laidai, nut
tėlefbnoir t®let
kimas; Sunkokai apgadinta
telefoną linijos Kaunas—Jonava ir Kaunas—Alytus. Su
Klaipėda susisiekimas tele
fonu taipgi nutrauktas, nes
tarp Klaipėdos — Pagėgių
virsdamas medis nutraukė
laidus. Geležinkeliams žymesnių
nuostolių nesą padaryta, tik
vienas-kitas traukinys šiek
tiek vėlinosi.
SUSIDARŽ BAŽNYTINIO ME

NO PARODAI RUOŠTI
KOMITETAS

Katmos. Pirmajai bažny
tinio meno parodai ruošti
Lietuvoje, kuri įvyks atei
nantį pavasarį, sudarytas yra komitetas. Komiteto gar
bės pirmininku yra pakvies
tas J. E. Arkivyskupas Me
tropolitas ; pirm. kun,. A. Sa
baliauskas, sekret. Kairiukštytė-Jacynįenė, iždin. kun.
dr. Ūsorius ir dail. A. Valeška.. Nariais dail. Ign. Šla
pelis ir Čiurlionies galerijos

z

L» MŪAA
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v-

Ų MOKINIUS

Lenkų policininkai ir į-

•/ *•' •

.

VILNIUJ SUĖMĖ DAUG *

.

—- -

Pamaldą Vadovėlis, Stacijos
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
Iraudūs Verksmai. Sudarė ir
Gląpįros^ Ivanovų... Išguldė
šleido Kun. J. Koncevičius__ 10c.
Magnus Parvalkietis _ _____ _ .50
Moterystės Nesuardomybė. J.
'
iesąuskis.
Šv. Kąz. D-jos leiKelionė Aplink Pasaulį per
linys,
Kaune
--------------------- ĮCe.
30 dienų—-Apie visas derybas
Sunkiausiais
Laikais.
Parašė
be galo Įdomūs nuotikiai ke
A
Buceyičius
—
---------------40ą.
lionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas, '
žventas Gabrielius. Išleido
J. Balčikonio _—L________ *1.0*
•’ėvas Alfonsas Maria C. P—25c.
Religijos Mokymo Metodi
Pramonines Demokratjios Pa
grindai Parašu Uosis ------ —75*'’ ka. Sutaisė K. J.’ Skruodys—50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti
Gegužės Mėnuo — Kun. P.
tadeikia. Kaina ——2---------- 50c ’rie Manęs. Sutaisė KuPrąias________ :——-4Oe..
Aritmetikos Uždavinynas__25c
Mūsą Dainiai. Parašė Ka- ~
Vaikų Darbymečiui — Rin
ys Puidą --------------- --------- 50e.
kinėlis kalbos mokslui______ 50c
Anderseno Pasakos—su paeikslėliais ------- 11-------- 20e.
Petriukas — laiškai vieno
saikelio. Vertė S. Rakauskas 15*
\ndziulaitis.-------------- 1——50a.
— Ka$ tai yra
B Kelionės po Europą ta
ir jo vykdymas
...., - <15c
-

< •rT £

, Žaidimu Vainikas—Savybes
. v KOMUNISTŲ -•
vaikarėliams ir gegužinėms su
gaidomis.
Sutaisė Matas Gri
Policija vėl suėmė daug
gonis ,.T—------ _50c

vąiraus plauko šnipai sekio komunistų, kurių tarpe yra

LaimS — (počma). Paraše

ja paskui lietuvių mokinius iškeli studentai. Jie įtaria Vaitkus_______ X________1__ 50c
ir už menkiausią nusižengi mi norėję,šio mėnesio 7 d.

mą jiems tašo paausius ir surengti Vilniuj demonstra
pečius.. Panašiai

atsitiko ciją 13 bolševikų revoliuci

1930—X—18 d. Švenčionių jos sukaktuvių proga.
gimnazijos mignazijęs mok

sleivis

V.

Č.

direktorius P. Galaunė.
J šį komitetą dar bus pa
kviesta po vieną • atstovą iš KADA APETITAS YRA PRAS
visų vyskupijų.YTAS IR MIEGAS NEPOILSINGAS ,
Jaunimas Stato Gyvų Paminklu Yra pastebėtina kaip greita! NugaTone pagerina apetitą ir suteikia po- Vytautui Didžiajam užsiprellsingą ir atgaivinanti miegą, Ala di
DUmeruodkmM
dėlis sveikatos ir stlpnnho budavoto» • /

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo.
Vertė Jonas M. Širvintas____ 50c

Šiomis dienomis -Vilniuj

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J.
šeškevi&us ir B-vė, Kau
Daugėliškio ant telegrafo stulpų buvo
nas -------—________
’ 4Oc

valsčiuje, Ožionių skyriaus
Kazimieriečiams pakalbėjo
apie, kenksmingumą alkoho
lio ir lietuvybę. Šnipukai
pajutę pranešė Švenčionių
komisariatui. Komisariatas
liepė mokiniui ateiti 1930—
X—18 d. nuovadon. Atėjus
mokiniui į nuovadą užpuolė
jį visa gauja nevidonų, bau
gindami kalėjimu ir užmes
dama neva jis .darąs slaptus
susirinkimus, laikąs paskai
tas, be storastijos leidimo ir
organizuojąs liaudį prieš da
bartinę Lenkijos vyriausy
bę. Na, žinoma, tas viskas
neapsiėjo sausai, mokinys
gavo lupti.
: '
?.
...

Atsargiai ra Ugnimi. Verte
iš lenkiško kun. K Š... J.. ZlOc

•

•—

<

iškabinta raudonų vėliavų,

kadangi jos buvo

£męs ir Kalbėk: Deklama
cijos,
Monolgai ir Dialogai.
aukštai
Parašė Juozas V. Kovas ..... , 30c

pakabintos, tai nuimti rei
kėjo

kviesti

kurier atvežę ilgas kopėčias,
nuėmė vėliaavas. E. ‘'

Tėvynės likimas, jos laimėjimai Ir ne
laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Joms taip
pat rūpi, tad Tėvynėje taurautų Ir
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sanvaliąvipią sn ėvenėiauSfomis
Žmonių teisėmis ir laisve. — Jąs norite,
kad Ir toli būdami, kad ir plačiąją ma
rią atskirti, pažinti Tėvynės buv], koks
jis tikrumoj jįhu — šitais visais atžvMrials Joms labai yra pravartu 15siraSytl -

‘‘Darbininkas,”
A*

- r

Graudūs Veriamai. — Ver

gaisrininkus, tė Vysk. A. Baranauskas.___ 10c
Eucharistiškos Stacijos—Suheturino Kun. P. Juškaitis__ 15e

Kristaus Kryžius: Stacijos,
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalią mėįešams. Išleido kun. K. A. VasyB ------ - ----------- r—__ -___ 25c

Dangau* Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius;
be apdarą 75 eentai, su ap
darais —------- ------ --- ______*1.0
žmogus ir Gyvuolys. Para
še kun. P. Bučvs
_______ 30e

TEATRAI
Vienuolio Disputą ra Rabitu. Vieno veiksmo juokai. Suietuvino Vaidevutis------------ 15c.
Nepaisytoja—keturią veiks
ią drama. Parašė kun. Pr. M.
’uras. Kaina------------------------- 35e
GHiukingas Vyras—2 aktą
comedija; parašė S. Tarvyias________ ________ ________ 25*^
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
nų komedija. Paraše Seirijų
uozukas _ _________________ 25a
Ubagą Akademija ir Ubagą
Salius — komedijos po 1 ak
ą. Parašė Seirijų Juozukas__ 35a
Sniegas — Drama 4-rių aką. Vertė Akelaitis ______ _40e
Esumas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Paašė Kun. L. Vaicekauskas__ lOe
Žydą Karalius — drama 4
.ktą, 5 pav. Vertė J. M. ffirrintas ------ ■ ■
■■■ ■______ 30e
Visi Geri—3-ją veiksmą varn
ietis; parašė F. V. __ ______ 10e
Patricija, arba nežinomoji
tankinė '— '4 aktą drama.
Vertė Jonas Tarvydas _ __ __lOe.

Išganymo Apsireiškimai —
'tėjimas ir gyvenimas ant že
nto Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas sn gaidomis__ :_________ 75e.

Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo
Socialiamas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio ___________ 10e. Stebūklas — 4 aktą; parai*
J. Tarvydas------------------------- 65c.
Žydas Lietuvoje. Paraše S.
Knarkia Paliepus.—Komedi
Kaimietis
m*

ja 1-me alūe. Parašė Gineitis 15e.

... » .

Maldos Galybė. Istoriškas
nes
. “DARBININKAS” yra tikriausias piešinys JV-to šimtmečio kri
žią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis. kščionybės. Lietuvią kalbon
“DARBININKAS” ugdo tiesos ir
išguldė F. B. ------------ —
laisvės meile.
c
.
"DARBININKAS” moko neapkęst)
Apdriktam Komedija. Atsjpriespaudos smurto ir niekinti dldval-

Vaiką Teatrai: dalis 1:1)
Pagalvok k< darai; 2) Jono
laimė ; 8) Pasakyk mano lak
mę. Surinko S. EL, X>. ir N—15o.

Vaiką Teatrai: dalis n: 1)

ifiomas iš Amerikoniško gyva
Ištiraime paskui; 2) 'Antena*
X%DAR^^kK^”'visur ir visados nimo. Sguldė Lapkaus Vai
kas. Surinko S. BL, D. ir
kas------- ;--------------- _________ įoe.

^“C^RMN^IaS” tisais kelią T8vy"DARBININKAS
” tori labai
_
svpmmajt

Įdomias

Jono Kntfto Šilto .. j.. .'.*1.00

.

.

MAT.namfvn—

Jas išvalo kūną nuo ligas glmdanflą
—
~ —
—
MunrAJi
*■
■ ■■
—
■■ ■
—
'»
Pulkim ant |Wifr-"D-ko"
nuodą, nugali konrtipa^
“DARBININKAS" yrii darbo tao
Lietuvos Albumas. Su pa
pandą. Odos apdaru *2.00 ir *3.00
Jums geresni apetitą, pagerina vjriki‘‘Pavasaris*’ jatnraolį-Iietuvf B nlmą ir padidina spėką ir svarumą pas
^DARBININKĄ" redaguoja profeso veikslais ir aprašymais______ 1.50 . Mažas Naąjfti Aūtoo Alto- '
silpnus, nusikamavusius žmones.
rius PR. DOVYDAITIS.
auklės doro, kilniu, .energingu, są
. 8toMMHkadiiciratvK "DARBINU/Mažas Nan
Nuga-Tone
ypač
yrą
geras
dėl
abeižiningu, narsiu, ištvėrmingu.
it Uhdtfft H «M0
no nrislksmarltno ir unailptrfjlmo, ne X**
riu* — juodais
JBOe.
Vytautas Didysai pats tokiu bu žiūrint ar tai paeina nuo sąnatvgą, ko nėNM Ztafnoo/a
Amerikoje
“
DsAinlnkas"
kaltuoje
vo ir tokiais nori matyti visus ą- kios nors užsisenėjusfos ligos, ar per *L20. o
ųk *0 merikonlfką
daug didelio Hčiulptao prganą. Jąs
teities lietuvius.
galite gautr Nugatfotoe lmr Uk_vaistai centų. •.
-DARBININKO"
Utim*
yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
'‘Pavasaris” tekainuoja 5 Ht
vėjas neturi ją ataka, paptkiykit Ji
Kaunas, p. d. 88
užsakyti ją dėl jąs a savo ditaberio.
A t <*\
...
'
> ' ■'
.

“PAVASAT

t

4

Kardinolas .kalbijo •
' Pro radio WEAF Jo Eminenci
ją kvietė piliečius pagelbėti Ėmergehcy Empįoyment Committee
šelpti ‘bedarbius. Prašalinti ne
darbą yra būtinas reikalas kaipo
antidotas radikalizmui. Nedarbas
yra pavojingas visuomenės Švei
kai dvasiai Nedarbo prašalinimui
komitetas bando sukelti 6,000,000
dolerių. Jis mokės darbininkui po
5 dol. darbo dienai ir parkuose
duos darbo 3 dienoms savaitėje.

Jau suvirš 3 milijonus turi
Emergency Ęmployment Committėe gruodžio 3 d. jau turėjo šurinkęs 3,004,845 dolerius. Stock
Eschange aukavo 25,000 dolerių.
75,000 dolerių eis veteranams^ 536
žmonės gaus darbo surašyti.bedarbius seųęjius. Per šį komitetą tris
dienas savaitėje gavo darbo 12,841 darbininkas. Komitetas pasi
ryžęs [tuoj prašokti 6 milijonų
markę.' '

\ .

e

J

*

- Mūsų jaunimas kaip išsijudina
dirbt, tai ir dirbai. Vytauto šven
tei praėjus, surengė vaidinimą
lapkričio ?0 d. .Gražiai suvaidino
komedįją švv Cecilijos choro na
riai: “Uošvė į namus^ .ramybės
nebus.” .Vadino: Grigaliaus, dė
dės rolėjer p. Py Alseika, Uošvės
— O. Šerniutė, Žiučio — A. Gavė
nas, Milės — K? Grumuliauskiutė, Kotrinos, tarnaitės — O. Poreliutė. Visi gerai vaidino.
Antrą komediją vaidino “Viens
iš mūs'tur apsivesti” Buvo vim jauni vaidylos: Filozofo rolėj
A. Vingis, Matematiko—A. Vili.
Tetulės — J. Jurkuniūtė, Onutės
-— O. Lazauskiutė. Ši komdija
padarė daug Unksmių juokų.
Jaunime, nenuleisk rankų! Vai
dinkite, dainas dainuokite, nes jū
sų yra dabar laikas. Kadangi la
bai lijo, tai žmonių buvo neper-

•'Dabąr tęko nugirsti , kad cho
ras rengimų vaidinti gražų veika
lą “Ant bedugnės "krašto.Sako
yra pasikvietę net A. Agentą/ku-'
ris vajdįs Žydo rolę. Tame vei
kale gal teks ir man vaidinti
Šv. Cecilijos choras gerai, gy
vuoja. Turi apie 60 narių. Suda
ro dramos skyrių, bawling tymą
• vaikinų ir mergini] ir basket bąli
tymą.
/
Jaunime, semkite stiprybę iš
Vytauto laikų, būkite lietuviai ir
duokite kitiems pavyzdį.
'
Viską matęs

Aušros Vartų par. atlaidai

Gruodžio 7, 8 ir 9 d. įvyksta
keturiasdešimta valandų atlaidai
Aušros Vartų bažnyčioje.
Tose
dienose klausys išpažinčių svetimi
kunigai.
.

40 valandų atlaidai
Gruodžio 7, 8, 9 pas mus įvyks1
40 valandų atlaidai. Taigi kvie
čiam New Yorkiečius ir iš apy
linkės parapijų pribūki ir naudo ATRADO NEŽINOMĄ
tis misionieriaus ^pamokslais. '
ŽMONIŲ GIMINŲ

Kun. Juozapas šeštokas

‘‘Darbininko” no. 91. korespon
dencijoj apie Dailės ir Meno my
lėtojų ratelį įvyko klaidų. "Viena,
. tai vietoj. M. Zajenkauskaitės, bu
’ vo M. Žukauskaitė ir rietoj juozo Sabaliausko
—Jonas Sabaiiauss.
kas. - •
• .
Apart to, korespondento biskį
perdėta. Perėitų metų .valdyba jo
kio raporto neturėjo progos iš
duot, nes nariai buvo pavargę, be
klausydami raporto iš buvusio
koncerto, lapkr. 2-rą, taipgi be
rinkdami vedėjus visokiems dai
lės skyriams ir tardami rengti pa
silinksminimą.

Nors pereitų metų valdyba ir
nariai daug, darbavosi pritrauki
me naujų! narių į vietinį ratelį,
bet tas, tai ne sunkus darbas. To
dėl nariai ‘prisirašę į šį ratelį turi
neužmiršt savo talento ir eidami
į sušitrnkimus pasigaminti ką
nors pasakyti Kas iš tokių narių,
kurie ateina į susirinkimą nepasigamihę jokių dalykėlių, o jei
kurie kiti iš tikros širdies aiški
na apie savo supratimą kaslink
.dailės tai kaip padilginti nerimau
ja. Tokiu hūdu užmuša kitiems ti
pą prisirengimui veikti. Išplėsti
dailę ir meną reikia pasišventi
mo ir kantrybės. Dėlto ir išrinko
me vedėjus kiekvienam skyriui,
kad šauktų atskirus susirinkimus
gvildenti tą, Iras mūsų pamiršta
kuo atsiliekame nuo kitų tautų.
Reikia žinot, kad vienas nors ir
gabiausias vaidintojas, vienas muzįkas, vienas poetas, vienas dai
lininkas, tai kaip keli lašai van-

- Britui muziejaus ekspedi
cija,, važinėjusi keletą mėne
sių po vidurinę Afriką, Kon
go valstybėje atrado lilipu
tų (mažty žmonių) giminę,

DfTROlT

BY WILLIAM J. McANHNY
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Presidant, Hudson Motor Cor Coropony

„Mes padirbome šių juodelių sulyg

1931 mados ir iš
vigų pusių pridėjome daug visokių pagerinimų kurių niekaą Jauniau vis6j istorijoj nebuvo.. Kiekvienas dalykėlis
yra?žymiai ^pagerintas, ir lepumas kuris dabar įdėtas karė yra didesnišspegu kada pirmiau. Motorai didesni ir
turi daugiau jėgbbs Yra pridėta sistema šaldymui alie
jaus. Kitas žymus pagerinimas yra carburetion kuris
padidina palankumą ir ekonomiškumą. Bodies yra ilgesni
ir platesni. Šie karai turi gerą irj/ngvą važiavimą. Pir
mą kartą tokie pagerinimai raudasis ..pigesniaipe kare.
Tiktai per didelį išdirbinėjimą ir turint yiemaža kapita
lo, kuris leidžia mums duoti publikai visus tuos parankumus ir pagerinimus pigesniam kare visoj istoriją?

Savininkm-Sntvarkant
' tik ir Duoda Šią Naudą
Savininko-tvarkymas duoda Hud-

son - Essex tokią perviršijančią
naudą. Vyrai kurie dabar dirba
prie tos kompanijos jau stovi nuo
pat įsikūrimo dvidešimt du metai
atgal. Visos galvos ir valdytojai
yra patys savininkai kurie viską
kontroliuoja; Ją liuosybS remiasi
jų turto ir įrankiais. Tas viskas ir
duoda Hudson-Essex turėti pirme
nybę visokiam padirbime. Duoda
ekonomiškumą publikai kurią žy
miai kiekvienas, pastebi ir pelnija.

Matykite abu šiuos karus, šiose

MANDAGUS VAGIS

Paryžiuj neseniai pasiro
dė keistas vagis: jis ne tik
kad 'apvagia, liet atsisveikinddmas savo auką dar pa
bučiuoja. Jo žygių aukos —
turtingos jaunos

kuri iki šiol mokslininkams

+•'

-y

y*- i

. -•* *■

agis esąs jaunas
nebuvo žinoma. Naujai at- į ponios,
rastoji liliputu tautelė gyve ir. nepaprastai mandagus.
na dar labai žemame kultū Viena jauna našlė apie to
vagies apsilankymą štai ką
ros laipsnyje.
Be to, anose neištirtose pasakoja.
/•
vietose pastebėta daugybe — Vieną naktį pabudusi,
okapisų - žvėrių, kurie vi aš pastebėjau, kad mano
durinės Afrikos ' miškuose miegamajame stovi jaunas
ląbai retai tepasitaikydavo. gražus vyras/veidą priden
Pasirodo, kad šių žvėrių Af gęs kauke, ir rausiasi mano
rikoje yra daugiau, negu bu brangenybių dėžutėje. Pa
kaip baltos rasės žmogus. ŠEŠIŲ METŲ VAIKAS IŠBUVO
vo manyta.
stebėjęs, kad aš pabudau, Tai pirmas toks medicinoje
35 DIENAS NEVALGĘS ,
jis tarė, maloniai šypsoda atsitikirfias.
Iš Rio de Žaneiro laikra
mas : —"Poniute, prašau ne
BEŽDŽIONES NUŽUDĖ
ščiai praneša, kaip vienas
nusigąsti. Man labai nema
ŠOFERĮ
’ z- • į* / .7 '
S
šešių metų berniukas išbuvo
lonu, kad aš priverstas esu
KLAUSIMAS: Ar iriau negali
Šiaurės Afrikoj, netoli Al padaryti Tamstai vizitą taip
35 dienas nevalgęs. Mat, vie te pranešti ar North irSouth Dažyro miesto Mailot, įvyko nepatogiu laiku. Bet tikiuo
na tenykšte upe valtelėmis kota neturi viešų žemių! .
nepaprastas atsitikimas: bež si, kad man tai dovanosite,
c; T., 'fopeka, Kansas
plaukė 4 žmonės: tėvas su
Paryžiaus
miesto
taryba
džionės ųžjnušė važiavusį dėl to atsisveikindamas drįs
4 metų sūnumi Jr dar du.
veda smarkų karą, suTziurautomobiliu šdferp Važiuo tu Tamstą pabučiuoti.
Paskutinieji atlikę savo rei
damas mišku šoferis pama
kėmis, kurios ir ten ne ma
tė dvi beždžionių kaimenes, Ir kitos ponios, pas ku žiau žalingos, kaip ir pas^ kalus mieste, grįžo į namus
kurios smarkiai taip savęs rias tas vagis buvo Tesilan mus. Už kiekvieną žiurkę, — tėvas su sūnumi. ilgiau
kovojo. /Automobiliui prisi kęs pasakoja tą pat. Pary ten mokama po pusę fran užtruko. Kitų rytų grįžo namų linkui ir juodu, bet nuo fice, Departmeni of thk Interior,
artinus, beždžionės staiga žiaus policijai iki šiol dar
ko atlyginimo, jei žiuridųnepavyko
tą
yagį-džentelme^
nutraukė tarpusavio kovą ir
sausros upe buvo labai nu- Washington» D. C.
gaudytojas’ parodo uodegą, j
na
suimti.
bendromis pajėgomis piiolė
Kai kurie vikrūs gaudytojai i slūgus/ir jie turėjo sustoti.
z. • ’•*
šofer. Jos pradėjo svaidyti
O namai buvo dar toli. Val
Nemoksltnno Informacijos
nemažai
uždirba,
tij£jų
sąj
į šoferi akmenimis ir tol au
žiningumu negalima visąi Į čiai stovint apsirgo tėvas ir KLAUSIMAS: Dabar kadangi
tomobilį bombardavo, kad
Federalė 'valdžia surinko pilnas
pasitikėti.
tuojau
mirė,
o
jo
6
metų
sū

šoferis su praskelta galva
informacijas apie mokaiumą Suv.
v
/
.
.
nus
išbuvo'prie
savo
tėvo
la

Valstijose, ar nebūtų galima gauti
T aip vienas jų pasakosudribo prie vairo.
Lpndono universiteto me jęs:
vono 35 dienas tarp mišku, surašus neniekintų kiekvienoje
•
"Jf. F.”
valstijoje, apskrityje ir mieste,
dicinos fakultete daromi
nieko
nevalgęs
ir
tik
vandekad tikra kava galėtų būti vesta
šiuo metuJabai įdomūs tyri ' — Žiurkes gaudau, uode- }
mokinti
žmones Skaityti ir rašyti!
gą nukertu, gaunu pusę niu maitinęs savo kūną Jų
nėjimai. , Ten yra atsiijstas franko, tik žiurkę paleidžiu, ^draugai, nesulaukdami grįžS. B., Providehee, R. L
vienas olandų jūrininkas,
- — Kas tau iš tn .naudos, Jtančių — leidos atgal ta pa ATSAKYMAS: Kadangi tokios
kurio oda pasižymi nepa
juk uodega neataušęs?
L*.įa Up€ ieškoti... pastebėjo statistikos buvo surinktos cenzų
suskaitytojų ir kadangi jos buvo
prasta ypatybe. Nuo ryto
rinktos
tik “statistiniams tikrft
jis pradeda juosti ir iki pie — Tai tiesa, bet žiurkės upėje valtį ir rado joje salama” jas negalima išduoti nei
tų tiek pajuosta, kad išro ir be uodegos rali veistis, vo draugo lavoną ir ^iaai
menims nei kitoms organizacijoms.
do tikras negras. Vakarop Gudrus pirklys/privalo pa- nusilpusį berniuką. Bemiu- Gana (daug organizacijų bandė
Į ko buvo vien^tik kaulai oda
jo oda pradeda vėl eiti švie- galvoti ir apie
tas informacijai BgMtį bet be pa
£.
A?'-padengti,
nors
pats
gyvas.
sisekimo.
... •
syn ir naktį jis vėl atrodo,
O-

■ JV,

i

. Kaip Daryti Baftyloa
KLAUSIMAS: . Girdėjau,. k
valdžią vartoja ypatingą baitj
savo žibintuvams ir kitoms tr
boms, tą baltylą oras nekenk
Kur galht gauti informacijų
tą baltylą? L. M-, New York C5l

ATSAKYMAS: ^armers Bulh
in No. 1452 “Painting
Farm,” praneša kaip daryti“
bintuvams baltylos.” Biuletifl
tau bus pasiųstas ant pareikala1
mo. Pasiųsk laišką Department.
Agriculture, Washington, D. C.

F. L. !• i

A. ,

tuvos praeičiai ir ateičiau

Buvęs finansų viceministą-*
ris’ dr. Rachmilevičius kaį
bėjoJ apie Vytauto tautinu
toleranciją. Jis apibudinai
ris
ittdiia. Šiij d»
»ų imogus Jreit -nuvaissta kun« atliko dammmke po- tautinę Vytauto politiką, pa?
žymėdamas, kad 7 Vytauto
ir dažnai
ne<ja&d>o,
• -f?.
Vi'
valstybėj visos ' tautos nau
bet dėl i
iua kankinidojosi lygiomis teisėmis. O4
mosi įr rųpiųimbsi tai lyg rū
ficiali’ dalis buvo pabaigta
dis, kuri užnuodija žmogaus
Lietuvos Ministerio Bęriynd
kūną. Darbas yra sveikata,
p. Sidzikausko kalba. Mio kankinimasįs tai lyg rūdis,
nisteris nurodė į Vytautų,
kuri užnuodija žmogaus kū
kaipo į Nepriklausomos Lie*
ną. Darbas žmogaus greit
i tuvos simbolį ir kivetė visas
nesulenkia ir nepražildina
dabartines kaitas persiimti
jo plaukų. Tik bereikalinga
baimė, susinervavimas ir Londono lietuvių koloni Vytauto dvasia ir dirbti tau
IR NEDARBAS
linksmumo stoka trumpina ją sukrėtė didelė nelaimė. tos gerovei. Po to orkestras
žmogaus amžių, daugehsJBesirengiant prie iškilmių sugrojo Lietuvos himnų.
tu. Ten pasakyta, kad pa
žfhonių amžinai yra nepaten pagerbti savo didžiai myli Pasilinksminimas buvo pra
prastas darbininko uždarbis
kinti savo Jikiihu; Jie nuolat mąjį kleboną, kun Matulai dėtas lietuvišku suktiniu;
tai tik mažiausioji teisingu
Svečių, tarpe buvo vengrų
tį 25 metų buvinto bei dar
mo dalelė. Iš šventos teisy
bavimosi Londone proga, ir estu ministeriai, Sovietų
bės darbininkui priklauso
jis staiga sunkiai suserga. Rusijos pasiuntinybės vedė
daugiau negu tas uždarbėlis,
Lapkričio 11 dieną, rytą jį jas, latvių ir suomių pasiuniš kurio jisai vos gali išsimaisuparaližuoja. Nebegali val. tinybių patarėjai, aukštieji
tvti. Neduodant darbinin
dyti kairiosios pusės. Susi vokiečių karininkai, Ausi
kui to kas jam priklauso,
rūpina visi. Pradedant pa Lietuvos korisulai Vokietimes ne tik ji skriaudžiam,
rapijos komitetu, Lietuvosį joj, vokiečių spaudos atstobet tolimesnėj eigoj pakaAtstovybės bei Konsulato, vai i lietuvių kolonija. K
sam ir savo gerbūvio pagrin
atstovais ir baigaint visais
“SOCIALDEMOKRATO ” įdus, nes šalies tvarka tik tuo
parapijiečiais.
Geresnės
BYLA
met užtikrinta, kai darbinin
priežiūros bei gydymo dėkai pilnai patenkinti sav^
Rygos apygardos teismas
liai, ligonis patalpinamas
būkle...■ ,.
- x
Vokiečių ligoninėn (Ger- lapkričio 14 d. svarstė atsaman Hospital). Sulig klebo kernojo “Socialdęmokrats’’
no pageidavimu telegramą redaktoriaus bylą,
•a-.kurioj
’
• jis
iškviečiamas iš Paryžiaus buvo kaltinamas už straips
kun. Sidaravičius parapijos nį, puolusį Latvijos vyriau
Gerb. Lietuvos Ministeris sybę, kam ši išdavė Lietuvai
Retai kuriam ministeriui
Anglijai p. Bizauskas, jo emigrantą Misiulį. Mtsiulis$
pirmininkui tenka tokia lai
Sekretorius p. Kajeekas, p. kaip žinoma, Lietuvoj už
mė, kad parlamentariniai
Generalinis Konsulas.įr Ki mušė policininką ir buvo paLatviją. “Secialdetos komitetas, porinkimai išeitų jo naudai.
U
ąlstpyų susakius, buvo ,
tariasi kaip čiaĮmokats ” redaktorius, už ne*<
Labai tankiaitenka pasiteii. vo voHEspartei nraęcnce na- jg Įsnnktas Seimelio pirtinkamiau sutvarkius me- pagrįstą vyriausybės puoli
kinti tik mažuma ir daryti rias ir prislėgtas mintis. Se rys Hilpert, užimti pirmi
į$ūti.^Mes dėkojam tiem žmomininku. (Seimely dalyva džiaginius ligonio reikalus mą nubaustas 2 savaitėmis7
visokias koalicijas, kad šiaip novės graikų valstybės vyras ninko vi^įą iki bus išrinktas
hėm ir organizacijom,: kurie
vo 29 atstovai,7 todėl
reikia ir pastiprina ligonį dvasi kalėjimo. E.
*‘
taip
pastūmėjus valstybės Likurgas liepė pastatyti Seimelio prezidiumas. Po : * «. r ,
^\gailiaširdystės šelpia be
spėti, kad nuo balsavimo su niai, kalbėdami noveną už
ratą. Pilsudskis ne toks. Jis juokų dievo statulas viešose to Krašto Gubernatorius ap
darbius visokiais būdais. Lai
silaikė 5 lietuviai, 4 social ligonio sveikatą. Mat Gerb. 10,000 JAUNUOMENĖS ATSTO«
turi laimėti rinkimus, kad valgyklose, kad žmonės bent leido posėdžių salę^ Sd juo
jų geraširdystė auga ir pademokratai ir 2 darbinin Klebonas yra gana širdin VŲ PAGERBĖ KRISTAUSir visą "opoziciją pasodytų valgydami nusikratytų pri kartu išvyko ir Direktorijos
1 deda vargdieniams nešti sunKARALIAUS ŠVENTĘ
kai).
gas. Aukoja savo parapijie
kalėjimam
Ir
pasodino.
])
innįninkąs
p.
Reizgys,
ku

slėgtą
nuotaiką.
Juokas
iš
M gyvenimo naštą, ypač
Kristaus Karaliaus šven
Rugpiūčio mėnesy Pilsuds tikrųjų yra stipriausias vais? ris atlydėjo p. Gubernatorių Pirmuoju vicepirmininku čių labui savo širdį, darbą
^žiemos metu. Bet čia gailiaišrinktas. Volkspartei frak bei turtą. Todėl žmonės at- tės proga į Paryžių buvo at
kis paleido Lenkijos\seimą tąš, kokiu mes galime su į Seimeli. ’
fšįrjystės neužtenka. Čia rei
cijos narys Meyeris, o ant jausdami, labai susirūpino. vykę 10,000 katalikiškos jau«
kaipo neištikimą valdžiai, stiprinti savo nervus. Jis
Prieš
prezidiumo
rinkimą
kia teisybės. Darbininkai nenes savo partijos atstoių tu veikia mūsų nervus, kaip te atstovas Borchertas lietuvių ruoju — lietuvių frakcijos Pirmomis sutvarkyti lanky nuomenės atstovų. Jie bu
sitiki išmaldomis išsilaikvti,
tojų'eilę, kad ligonis galė vo susirinkę, iškilmingai pa
rėjo tik 118, kuomet I visli palas mašiną. Tai-geriausi bloko vardu padarė pareiš narys Borchertas.
įjies jie ne elgetos. Jiems rei
seimo narių buvo 444. Kad vaistai sveikatai, džiaugs- kimą, siūlydamas į prezidiu- J sėkretariatą išrinkti tų pasilsėti ir kad lankyto sižadėti būti Kristaus ka«
škia darbo, ne išmaldų. Jie
riais. Jų pamaldos įvyko’
tą nelygybę išlyginus, Pib «mL_pasisekimui. Jis pailgi mą rinkti tik tokius atsto Riechertas (Volkspartei), jai savo meilės bei prisiri
reikalauja teisybės. Šis ne
Notre-Dame bazilikoje. Jas
sudskis naujųjų rinkimų na gyvenimą, nes širdingas vus, kurie supranta abi val Joniškis ir Pagalios (Land- šimo jausmais nebedidintų
darbas pasikartojantis laiks
ligoniui kančios. Sveikatos laikė Paryžiaus arkivysku
z
metu sukišo opozicijos na juokas užtikrina kūno ir sie diškas kalbąs. Jis pažymėjo, virtsehaftspartei).
nuo laiko yra mūsų šalies nepas kardinolas Verdier. Jis
rius i kalėjimą, kur juos lai los pusiausvyrą. Garsus A-' kad per pereitą Seimelį pre- Po to Seimelio pirminin stovis eina geryn. Tempera
Įąuritvarkymo vaisius. Tasai
I
kas pasiūlė posėdį baigti. Ki tūra bemaž normalė. Ligo pasakė ir pamokslą, kuria
kė
koliai
rinkimai
nepasi

merikos
prezidentas
Linkol'
zidiumo
nariai
nesuprasdanedarbas iškvla ne dėl stokos
l
tą .posėdį nutarta sušaukti nis atrodo daug linksmesnis. me skatino jaunuomenę ati
baigė.
Pasidėkojant
tokiam
nas
visados
laikydavo
ant
sa?
yo
lietuvių
kalbos
ir
dažnai
*p&sipratimo, ar priemonių,lapkričio 13 d. Jame bus [Daktarai žada pagydyti per sfdėti teisingumo, meilės ir
$betdel stokos geros valios iš “taktui,” Pilsudskis laimė yo stalo naujausią jum orist i- j net nežinodavo, ką -kalbedataikos įgyvendinimui šei
jo 248 atstovus, vadinasi 48 kos (juokų) knygą. Kai bū- vo Seimelioatstovai,- naudo renkamos Seimelio komisi keletą savaičių.
turtuolių pusės. Jis plaukia
moj, tėvynėje ir visame pa
jos ir svarstomi skuboti pamažiau
negu
reikalinga
davo
nuvargęs,
susierzinęs
damiesi
savo
motinos
kalba,
įiš.;Kristaus mokslo paneigiARARATO SLĖNIO DREKI- saulyje.
siūiyrfiai.
idtaet' Žmonės kenčia, ir mes dviem trečdaliam. Neturėda ąr prislėgtas, imdavo ją, Be to, p. Borchertas prąneNIMAS
Tenka patirti, kad Direk
mas
dviejų
trečdaliu
seimo
skąitydavo
ir
gražiausiai
atše,
kad
lietuvių
atstovai
tre^privalome eit jiems pagel;
«į
torijos
pirmininkas
p.- Reiz- Mokslo akademijos ekspe
Žbon. Mūsų šalis reikalinga narių, Pilsudskis negalės
gys grąžino tolesniam Sei dicija, tyrinėjusi Ararato ugįgęresnio susitvarkymo ir tei- pakeisti Lenkijos konstituci
melio’ parėdymui antrojo pės slėnį sovietų Armėnijo
Vokiečių spauda praneša
gjniįgąsnio ir tikslesnio pada- jos.
je,40 m. gilumoje rado ar
Seimelio
priimtą,
tačiau
bu

Sunku valdyti by kokia
iš Romoš, kad italų fašistų
^&ūiixno darbo ir turtų, kad
vusio Direktorijos pirminin tezinius vandenis. Vandens partijoj pradedaina didele ..
grisi ^.gyventojai tinkamiau demokratinė šalis, bet daf
ko Kadgyno nekontrasįg- srovė bandymo • šuliniuose
yaj^iųp ą^cija. Partijos ge
aprūpinti' gyvenimo rei- sunkiau Lenkiją, kur susi Š. m. lapkričio m. 9 d. lie Vytauto Di< iojo darbus ir
nuotą atvertinimp įstatyihą. siekė 6 m. aukščio. Tokiu
neralinis Sekretorius išleidi
g^įįiose. Būtų labai ir labai spietę tiek daug svetimšalių tuvių kolonija Romoje pa nuopelnus.
būdu galima bus dirbtiniu
Kaip
žinoma,
šio
klausimo
lįnHkalinga, kad mūsų pramo- gaivalų nepalankių valsty minėjo Vytauto Didž. 500 P. Salvai
italu kalba,
aplinkraštį kuriuo iš parti
būdu paversti žydinčiu lau
išsprendimas
labai
aktualus,
jos bus įmesti tie jos na
šiltuose žodifeiuose nupasAkoHfejštaigose pradėtų spindė- bei. Ir bendrai valdyti ne metų jubiliejų.*
ku nederlingų slėnį, turintį
nes
atvertinimo
įstatymo
JO šių meft ieįkitnę ir Vy-*riai, kurių pasitikėjimas fą?
rajHPikščioniškojo teisingumo tvarkingus lenkus yra tai
kelis šimtus* kilometrų ilgio
Krašto
gyventojai
nekant

J
tą
švęntę
atsilankė
Ne

iojo nuopelnus,
šizmu pašlijęs.
Irauga. Tam tikslui mes tu- galvosūkis dėl kurio, ir an paprastas. Pasiuntinys ir Į- tauto
ir apie 40 km. pločio.
riai latiika Ę.
.Ligi šiol’buvo mechaniš
kalboms buvo
Si atsimint ir pritaikyt prie gelas iš dangaus nusitvertų galiotaą,Ministeris prie Šv.
kai visokio plauko'
Lietuvos Simnas
BOfedmo garsiąją Leono už galvos, tačiau griebtis to
Sostodkr.
Šaulys,
didelis
lie

brukami fašistuosna. o kai
s sveikinimas Jo
KHį encikliką apie darbo kių priemonių kaip Pilsuds tuvių prietfelis prof. Tuiebi,
rieji imtys sugužėjo. Mussorajįrarkymą. Tuojau po pa- kis — net it lenkams jau
jai..Popui Respupasiuntinybės
prie
Šv.
Sos
Kaip Sovietų spauda pra prieglaudą. Policija kasdien liRr pamatė; kad jfa įtaruj "į
gtadįpio karo Amerikos Vys- perdaug. Bet gerai jiems.
to pritarėjas p.' Lozoraitis su
neša, . Sovietų Rusijoj yra suima Šimtus Vagiančių-Vai
ia tokiu didvyriu
Socialaus susitvarky- Teaį
žmona*‘irųdaugelis : įtaĮJjų
•'
ltMUMO be jokios globos vai- kų.
užgobusiu mūsų
Vilnių.
(fef
tta
bawį
ui'tetttij
ir
valstybių
svėSį
’
Ka^Hkos dėsniai, kiijaukioj, Vei kų. Vaikai 8—14 metų bū
.♦ ' *

*• ■*. • ■*• ■

•

»

:rikos vyskupai

•*k

' z'

.

i

i-

Stud. Ereminas savo rebūtinai reikėtų vykdyt jų išdidumų ir gobšumą.:
jbrteniinaii šio nedarbo me•
V
• „K. ferate vaizdžiai apibudino

koj praleido riais ateina iš kaimųįimesŽJi;
V;

-/-'L

4

i

atizmuy.

AP . w
D&rdfPF
'TS.
nejudomos nuosavybė

-t f1

£ dėlius (mortgage); .
turinio : Seimas pagęk^bfe/fiad
“Darbininke” tilptų kuodaugiaudujingas šv. mišias, už sjelaą mi šia raštų darbininkų klausimu.rusių -LDS. ųąrių. Dalyvauja Sei Pribūta, ’
.'
mo atstovai-vės, svečiai ir vietos - 2) Kad LDS. Seimas ’ pasirūkatalikai.
pintų tinkamai išrišti "prinokusių
namo bonų apmoksj ano • klausiTrečia Sesija
mą. — !šio klausimo - diskusijose
'
\ * ‘ '-t -<■
' Atidaro Seimo vedėjas V. Ku kalba; Siaurięnė, j. Baikis, j.
dirka, 9:20 vai. ryte.
Smilgis, kun. J. Švagždys, A. F.
Kneižys,
A. Vaisiauskas. šį įne
Vedėjas kviečia kun. A. Šmulk
štį, atkalbėjime maldos. Visi atsi šimą baigti svarstyti palikta po.
pietų.
'
C
stoję atkalba maldą.
Seimo Rašt. K. A. Venčius iš ' Nutarta: Nusifotografuoti.
Nutarta: Sekančią Seimo sesi
šaukia Seimo- atstovus. Dalyvau
ją pradėti 1:30 vai. po pietų.
ja visi.
■'
' 3-čia sesija užbaigta 11:55 vai

*

Kun. J. Balkono Referatas

BLAIVININKŲ

^^LKkd visų metų

Svečių
ko’f^^a^>rius Ant. F.
Kneižys, LDS. Centro Pirm.
V. Paulauskas, LDS. Cent
ro narys K. Vencius.

Varde Blaivininku organizacijos širdinga padėka
buvo išreikšta gerb'. kun. P,
Virmauskūi
Blai- ‘ ir Bostono
►
rvininkų,49 kuopai už gražų
priėmiinų ir.pavaišinimą.
'
Benediktas Jakutis,
Seimo Raštininkas
• ■

BLAIVYBĖS SAVAITĖ
SUOMIJOJ
Kiekvienais metais Suo
mijoj priešalkolinės draugi
jos paskelbia blaivybės sa
vaitę, laike kurios stengia
masi atkreipti tautos dėmėsį į priešalkolinę kovą. Ta-’
da skaitoma paskaitos, da
lijama brošiūros, laikraščiai
deda priešalkolinius šūkius
ir 1.1. Prie tos savaitės mi
nėjimo prisideda ir mokyk
lom Taip pavyzdžiui^ š. rn.
blaivybės savaitėj, kuri bu
vo lapkričio mėn. 2-9 cL, mo
išleido vi
kyklų
aplinkraštį,

goriame

pata

t

.

d) Laiškas nuo A. L. R; K.
Labdaringos Sąjungos, Chicago,,
III., su prašymu pagelbos. Pra
šymas perduotas Rez. Komisijai. •
e) Laiškas nuo S. Noreikos, iš
Lietuvos, su prašymu atmokėjimo už boną. Prašymas perduotas
Rez. Komisijai.
(
f) Nuo “Draugo” iš laikra
ščio, CHieago, III.

g) Laiškas nuo kun. Ig. Abro
maičio, M. S., iš Nashua, N. H.
h) Laiškas nuo A Nausėdos,
Chicago; III.
Visi sveikinimai priimta gau
siais aplodismentais.
Pakeltas klausimas nutarimo iš
pereito Seimo protokolo link iš
siuntinėjimo kuopoms Centro fi
nansinių apyskaitų.
Paaiškėja,
kad nutarimas nebuvo išpildytas.
Daroma pastaba, kad nekurjė
atstovai kalba perilgai Įnešta,
paantriAta.ir nutarta: gavę bal
są, gali kalbėti neilgiau 5 minu,
tų.
/
Seka' diskusijos virš minėtų
klausimų Imk neišsiuntimo apy
skaitų kuopoms iš Centro. Daly
vauja diskusijose: Kontrolės Ko

kas spĮyf suomių abstinentų
Įmp^ytojU

s^jųpgos

.4'na nvnrtmmzw

paruoš-

tvarką kaip “ Darbininko^*?
dimo reikalais, taip ir namo
žiūrėjime ir būtų po kauciįt

Plačiau šis įnešimas buvo-p
kinta žodžiu. Po apkalbėjimo
tarta: “Seimas paveda jOį

Valdybai samdyti vyrą, geni
prantantį pareigas, vesti nBB
spaustuvės reikalus.
Naujos Anglijos Apskričio
'v. ' V ■
"
'■
simai:
11). Nutarta: “Seimas^
Apąkričius suruošti išvažia
Centro naudai' beuVsykpper
lūs. Reikalui esant, Centrai
siunčia savo atstovą aupra
mu į Apskričių suvažiavimu
70-tos kuopos, Lawrence» 1
įnešimai;
L 12) Kad LDS. Seimai bau
komi rugpiūčio mėnesyj/ nei
laiku moksleivai-vės yraJitH
darbo žmonėms yra patbtį
laikas.
Šis sumanymas pffl
Centro Valdybos nuožiūrai.
13) Kad'LDS. Centro ir
minist racijos pajamoms/ btfti
vesta pavyzdinga tvariaįD$

' Komisnai'
kontrolės

knygas, butų
buvo jau nutartas likta Centro "V aiayoai Lte,
ifrV^meseime* tik buvo neišpil
' reti/' ’
'■
dytas. Nutarta: Seimas pakarto
14) 70-ta kuopa, L«rtĄ
ja savo nusistatymą, kad Centro Mass., kviečia ir prašo j$fil
Valdyba duotų kuopoms metinę Seimas nutartų laikyti sekai
organizaeijos apyskaitą bent mė- 1931 metais LDS. XVI-t£/i
nešiu prieš Seimą.
Lawrenee, Mass., šv. Praneš
5) Kad būtų suorganizuota Be- parapijoje. — Nutarta: /šį
darbių Fondas. — Nutarta: Sei
paveda Centro Valdybai.'?!
mas pageidauja, kad Centro Val
tyti sekamam Seimui-Įtaiką^
dyba išdirbtų bedarbių ir streipadėka priima domėn Law
kierių fondo projektą.
kolonijos pasiūlymą
6) Kad prieš Seimą Centro Val
Seimą.”
dyba rašytų organe. — Nutarta:
Rezoliucijos
Seimas ragina Centro Valdybą ir
“Darbininko” Redakciją pirmiau
Kun. J. Švagždys, vaMtt.l
negu įvyksta Seimas informuoti liucijų Komisijos, pateikia',
organizacijos narius visais klau išnešti ir skaito rezoįiucfį
simais, kuriuos manoma gvilden rios jau tilpo organe “D®
ti Seime.
ke” No. 74. Rezoliucijos/
7) Kad iš kiekvieno Apskričio tos vienbalsiaT.
. t
būtų išrinkta po vieną atstovą Į
Seimą. — Kadangi šis sumany
mas yra jau veikiantis, priklau
santis patiems. Apskričiams ir
kad nekurie Apskričiai tą reika

lą, praktikuoja, tai pageidaujama
ir palikta pačių Apskričių- nuožiūrai tą vykdinti. .
8) A V. Kneižis aiškina, kad

dėl pirkimo ir pardavimo nejodo
mos nuosavybės LDS. konstituci
joje reik padaryti priedą, nes to
reikalauja bankai, užtraukiant ar
padidinant, uždėlį (moftgage).
misuos narys S^ Cibulskis, Cen Prie konstitueijos s.traips. G. $ei-

tro sekretorius A. F. Kneižis, Cen
tro iždininkas A. Vaisiauskas, P. I1 <
M
Tutąraitis, K. A. Venčius, A. Ne
vieta, S. Cibulskis, J.' Zuikis ir

•

9'

A

< 4.

' .

.

’. •-r
1

■ • •:* •'i'’

kun, J. Švagždys. Nutarta /pa
likti šį reikalą užbaigti įnešimų
svarstymo eigoje.

Nauji įnešimai
Skaito ir referuoja įnešimų Ko
misijos narys — kun. j. švagž-

4y8.‘
x
T-inoB kuopos South Boston,

ria mokyklose padaryti spe

cialias priešalkolines panto

. abv-

Ksl^sua kuopoms. —

S^a^a

o/ 'Laiškas nuo 30 kp, Baltimore, Md^ su $5.00 auka. -

kant, šiame reikale vien
priimta sekančio turinio įne
Seimas paveda Centro
reikalui esant; pąrmitį

cijos Tarybos sudarymoj
tą, įnešant z atatinkama^
LDS. k ons titucijon ir patie
sekamam Seimui.” - .
j
3-eios kuopos, Norwoo<Ų
’
K.
įneSimai :.
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Se
10) Kad Centro Valdybi

*Kun. J. Balkftnas, A, L. R. K.
Federacijos Centro Valdybos Pir siją atidaro Seimo pirm. V. Ku
mininkas, skaito ir Žodžiu pla dirka. Visiems atsistojus, kun. F.
čiau aiškina referatą, temoje “So- Juškaitis vadovauja atkalbėjime
eialis Veikimas ir Jaunuomenė.” maldos. s
Aiškia, gyva iškalba, referentas ” Skaitomi sveikinimai telegra
užįdomaūja Seimo dalyvius; pa momis: nuo kun. J. Valahtiejaus,
liečia pereitų, dabartinių ir atei- iš Waterbury> Conn. ir J. P. Ma
ties klaikų mūsą darbuotę; prirodL čiulio, iš Richmond, N. Y. Priim
nedarnas grynais, faktais, parem ta aplodismentais.
Seka neužbaigti įnešimų svars
tomis skaitlinėmis, kaip .m&ms
tymai
1-os kuopos.
priešingos -sroves veikia sustipri
Nutarta,, kad namo bonų atmonimui satųjų eilių, kovoti’už pir
kėjimui.
Centro Valdyba atsimenybę pasaulinės tvarkos. Priparodo' ir pažymi, kad kiekvie- sauktų į kuopas( ir apskričius, pi
nas katalikas bei katalikė, ypač dant kiekviena kuopa sudalytų
LDS. nariai ir narės, turi stoti į Centrui ateinančiais metais nęUiaeiles tikrųjų “apaštalų,” be pa žiau $25.00/0 apskričiai — $10].
3) Kad “Darbininko” . ofis-ts
liovos dirbti šviesos srityje, skelb
būtų
. atidarytas, nors iki 8 v71.
ti naudingus ir išganingus dar
bus ir pareigas mūšų tikybos, ir vakaro tomis dienomis, kūrintais
meilę savo tautos.
Prelegentas, jis išeina iš spaudos.-»~Šiame rei
baigęs referatą, susilaukė nuo Sei kale priimta nutarimas sekančio
mo dalyvių gausių aplodismentų. .turinio: Seimas reiškia pageida
Referatas užgirtas be jokių dis vimo, kad “Darbininko” ofisgs
kusijų; vienbalsiai, ir pavesta Re- būtų atidarytas iki 8 vai vaka
zoliuėųų Komisijai sutaisyti tame ro tomis dienomis, kada išeina
“Darbininkas/ iš spaudos.
reikale rezoliuciją.
6-tos kuopos, Hartford, Conn.,

“Gana mano dukrele. Ne
tu, nė motinėlė "daugiau ne
verksite. Tu pergalėjai.”

real >.£
nRsnnjatinn hy way
mortgagę.” — šis 1
priedas priimtas vieni
» Kun. A -jfoyipri
kad Ceųtro Valdyba
reikalui ejųoit,stitucijos punktus. ■S

' 1) Kad organas “Darbininką?”
daugiau rūpint ilsi darbininkų rei
UdtoĮo^ MnH4ętaw>> aiet 88 ų
tai. ayitFMwflpįa metams H50, kalais. o ne politikas, o ypatin
gai atskiru asmenų. - Kadangi
įdr.:
LaUrta AL
’
•tr.i.'š 5 'V'*'■'-v ' BUme įnešime /Jiažymėti'.faktai

Parai* KUN. PROF. PR. BUČIS, M. L <X-

Ubai Hftttll
'■ Pnrf. P.
į|M
'

/-s

L Apražytnu žymiauaių nųctikių 1
I. C, keltonis į Australiją. Kaitra

“S

i

genausįame ūpe. Buvo daug ir
svetumaučių.
» ' 1
1 .

•. s
ras, Lawrence parapijos klebonas,
LDS. 40 kuopos susirinkimas Jadv. Juozas Vęrvėčka, kun. P. vyks, -gruod. 7, d., tuoj po sumos
Karalius, Lietuvos Ateitininkų j- šv. Mykolo parapijos *8vetamėj.
galiotinfe.
į i Malonėkit visi narni atsilankyti
-

•

v Po gražaus pasisekimo minstrel
vąkąro Mechanic salėje miįsn
choras^ tą patį veikalą' atkartojo
r23 d. lapkričio 2 vai. po pietų šv.
Kazaniero parapijos salėje. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė.. To
dėl garbė šv. Kazimiero parapijos
akramentu Monsignoras H
puikiai išlavintam milžiniškam
. įLamb.
clforui
ir jo vadui.
Laike šv. mišių labai gražiai
giedojo puikiai išlavintas kate
Vargšams šelpti komisija
dros vyrų choras. Bet ypatingai
Ląbdarių susirinkime, kuris įgilų įspūdį darė ir žavėte žavė
raukiama šventė — Vytauvyko 21 d. lapkričio, apkalbėjus
jo “Pulkim ant Kelių” ir “Gar
Ižiojo 500 m. mirties sukak- binkim Šv. Sakramentą” atgiedo bėgančius draugijos reikalus iš
■paminėjimas. Tas brangus
rinkta komisijabrinkti aukas su
ta lietuvių parapijos chorų draug
ienam lietuviui jubiliejus iššelpianti vargšų laike Kalėdų. Į
su visa bažnyčža.
fciausiai
apvaikščiojamas
komisiją apsiėmė liusnėriai Juo
■ Iškilmės tikrai gražiai pavyko
roję ir čia Amerikoje. zJau
zas Svirskas, Pranas Lengvinis ir
ir gilų įspūdį visiems padarė. Gė
Ča metai kaip Amerikos, liePetras Alavošius. Jie apsiėmė pe
rėjos ir džiaugės patys. lietuviai
. laikraščiai marguoja apra:
reiti visas krautuves ir namus
matydami taip skaitlingai susirin
Vytauto Didžiojo Jubilierinkdami aukas. Kaip tai, pini
kusius į gražias ir iškilmingas pa
gais, maistu ir drabužiais. Minė
maldas. Grožėjos ir stebėjos sve
gįą-' -apvaikščiojimai yra atlie- timtaučiai iš grąžaus_lietuvių pa ti nariai yra daug pasidarbavę
ęvivairausiai; Vienur erdviose sirodymo. Tomis gražiomis iškil Labdarių draugijoje. J. Svirskas
Ise, kitur bažnyčiose bei gra- mėmis patys sau lietuviai sudarė eina finansų raštininko pareigas.
įpa/Amerikos katedrose. Daly- didelę garbę ir drauge savo my Ęr. Lengvinis eina iždininko pa
lįįa jose' tūkstančiai susipratu- limos tėvynės vardą puikiai iš reigas. P. Alavosiuk daug pasi
darbavęs Labdariir parke.
-^iįtuvių. Atsilanko į tas iškil- garsino. Reporteris
Amerikos kaip dvasinės^ taip
Tat garbė visiems tiems kil.
pasaulinės valdžios atsovai bei niems lietuviams, kurie malonėjo
ųiūs politikai. Tas jubiliejus ateiti į tas iškilmes ir savo daly
ramia Lietuvos bei lietuvių yar- vavimu, jas papuošti. Garbė vi
; Nuo- Vytauto Didžiojo metų siems iškilmių rengėjams kurie
ako nei vieno Amerikos pilie- ąavo energija bei triūsu šį darbą
į kuris nebūtų girdėjęs Lietu- taip pasekmingai įvykdė.
B vardo ir garbingos Lietuvos
Valio Philadelphiečiams! Tegy
keities. Tas tik gali mums lie- vuoja Vytauto dvasia!
n<ms suteikti garbę bei pasiSkrajūnas

Į&ay^ą-.
Panašus Vytauto Didžiojo . Julejątus. gražus ir garsinantis pah^unas jvyko Philadlphiojoje,
2-tą dieną.
PhiladelĮjųa lietuviai katalikai tam reimaloniai gavo vietinę graiMkatedrą. Nors katedra labai
ĮsĮĮrįžn joje^gali tilpti daugybės
įą&ių, vienok vieni lietuviai beSSją. pripildė. I« dvasiškių madalyvauti: kun. L ZimKaralius, kun.

J. čįuka-nis;4Kr
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HARTFORD, CONN.

A •

•

.

*

*
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Spaudoje, randame labai | stiprinant ji ne tik nestiprėidnų žinių iš mūsų bran- ja, bet skaidosi, tai užsimoos tėvynes, kad dabartinė j0 suskaldvti katalikus, tuo
.ldžia užsimojo prieš kata- manvdami’ pritraukti dau<ybę ir griauna visa katali- ..
.
...
.\
šk, veikim,., švietimo Mi- g!aU 1
naujų na,
j •»_ .ę, . .
. nu. Prieš tokius Lietuvos
steno dekretu išleistas i- ,
,
,,v.
, ,
. ~
v j __ .. .,
. tautininkų valdžios darbus
kymas uždaryti Ateitmin\ r-i_ • '
•. .. . .
,
mes lietuviai katalikai paj organizaciją yra ne kas .
x .
, , .
r .
, a t kelkime griežtą protestą ir
tas kaip'griovimas katali- ,, .. ..
v.
. ..
~reikalaukime laikytis Konskų organizacijų; Mes zi-. , ,
.. . .
. , xį ,
a, -a- kordato. Draugijų ir kuopų
>me, kad Lietuvos Ateiti....
.
• x
, . .
a . . x
• susirinkimuose ir orgamzankai pirmieji stojo Kjtovą ..
. .„
, T. /
ciju suvažiavimuose pareisi Lietuvos nepriklausomv- ..
,
T .
• r •> r* - ’
•
•• ” kime protestus. Jeigu mes
‘ ir kad toji organizacija y- ... .
... _
>-a_- -‘v a
.,
tylėsime, tai mus; tėvynėj e
i ne politine, bet grynai ka.. , ,. , .
s., .5 . 1.
, , , . galime susilaukti to, kas yra
likiska ir joje - studentai ~ .. .
n--

Rusijoj.

t>

♦ t

>

j ;Kai^niėro draugijos atstovas

sakė gražų, iškilmei pritaikin-.
- pamokslą. * Pamokslininkas
iadžiai. nupasakojo Vytauto Dinuopelnus Bažnyčiai ir Tė-

Pėi-ir-daro išvadą,x kad ir ms
f ,diftnųk lietuviai,* turime būti
^tąųta dvasios t. y. gerais lietu» gerais katalikai?. Tuomet
ąs sugebėsime atlikti mūsų tauf Uždavinius. Po šv. mišių PaĮmdnimą suteikė Švenčiausiu Sla-

'

*'*-?•

-*.'■»

• r

X

■>"

,

ir mėnesines mokestis užsimokėti.

'

L

.

'

'

Valdyba

LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, gr. 14,
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
y
NASHUA, N. H.
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
’ LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
kite atsilankyti ir užsimokėti už
mas įvyks gruod. 7, tuoj po pas
vilktus mokesčius.
Valdyba
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, ndš
L0WELL, MASS. .
yra keletą svarbių sumanymų.
<
LDS.
97
kp. susirinkimas įvyks
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
sekmadieny, gruod. 14 d., tuoj po
prirašyti prie šios organizacijos.
Valdyba sumos. Ateikite visi. Gera proga
•

WORCESTER, MASS.

darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

Valdyba

-ĮjDS. 108 kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 7, Aušros Vartų pa
BALTIMORE, MD. '
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
Gruod. 14 d., sekmadieny, tuoj
Visi nariai prašomi pribūti, nes
po sumai, parapijos svetainės kam
turime svarbių reikalų.
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
Kviečia Valdyba
rinkimas. Malonėkite ateiti visi. '
• Kyieėia Valdyba

Pinavijfls
Tėvai. Mokytojai Auklėtojai,
' Mažųjų Globėjai ir
...... Geradariai!
z
I š razš y d i n k i t e Jūsų
•brangiems
vaikams , ■

;5Ka«iBiano»
p&tittto^
pirm susu .
...
ir kun. 1 Stonis. Tar- tiniam susirinflfe^fe3? tai dažnai jų susirinkimas įvyko 30 d. lap

ėą .atnašavo kun. J.' Karalius aŠuojant kaipo dijakonui kun. I.
Kbžiin;- kaipo subdijakonui kun.
į?^Mockui, ir- kaipo ceremonijų
dėjul kun. D. Mikšiui.
Laike šv. mišių kun. S. Stonis,

**

Taipgi dalyvavo ir prakalbas
•4
, M. Songaila
pasakė miesto aldermaųas KavaTaipgi malonėkite užsimokėti ku
naugh.
Jis atstovavo majorą.
rių yra užsilikę mėnesinės duok
Teisėjas W. Rowe,' mokyklų perBRIGHTOft, MĄSS.
lės.
■ \ LDS. 6 kp. rast.
dėtinis Scully.
LDS. 22 kp. susirinkimas įyyks
'
'
f'
Žmonės išklausę dainų ir pra penktadieny, gruod. 5, 7:30 vai.
W0R0ESTER, MASS.
vak., Lincoin Svetainėj, 26 Lineoln
kalboj skirstėsi labai gerame ūLDS.
7 kuopos susirinkimas įAteikite visi.
Valdyba
pe,'pasiryžę dar uoliau dirbti St.
r
.• >
•
vyks gruodžio-14 d., 6 vai. vakare
Bažnyčios, tėvynės ir darbininkų
bažnytinėje svętainėje, 41 Provlabui.
idence St. Visi nariai būtinai atei
SAINT CLAIR, PA.
LDS. J07. kp. mėnesinis susirin kite,-nes turime apsvarstyti keletkimas įvyks gruod. 7, tuoj po su tą svarbių klausimų. Be to, gepa
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. proga užsimokėti duokles.
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
: '
Valdyba
užsimokėti mėnesines mokestis ir
naujų narių atsivesti prirašyti.
CAMBRIDGE, MASS. /

Jono Evangelisto draugijos
metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 7 d., Lietuvių mokyklos sve
tainėje. 'Visi nariai kviečiami atei
tį, nes nė vienas nėra paliuosuotab . nuo metinio susirinkimo.
Taipgi raštininkai maldauja gerb.
draugų, kad kurie nori užsimokė
ti arba kurie yra užsilikę su mo
kesčiais, tai . ateikite anksčiau,

Philadelphi- .priseina kitiems lank^RS'
l Aripdiocezijos Kancleris Mgr. net iki 8 vai. vakare. Anksčiau
įgiO*.JLamb'
norėdami pareiti į namus tai ank
Raštininkai
Būti!m ės' prasidėjo 11-tą valan- ščiau ir ateikite.
’iHtdmingomis šv. mišiomis, ku- lauks Tamstų.

>x

EA8TON,

Pakartoj imas

v-A.
2
HAS-rrOBD, CONM
susirinkimas įvyks
gruod. .14, Ittbj po sumos, HaĮjįiytinėj svetainėj, 41 Capitnl Avenue.
Malonėkite .vis nariai ateiti, nes yra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.X'
;-v-'

par. svetainėj, 1123 Lėmon St

feričio, šv. Kazimiero parapijos
s&^.-4š/rapdft^ paaiškėjo, kad

spaudos/ platinimas^ ^sėtinai se
kasi. Ltrašyta daug fpr^BUinę.^
tų ir parduota knygų' J susirin

Dr-jos Korespondentas kimą atsilankė gerb. kūn. J. Bakanas, kuris suteikė daug gražių
patarimų. Prie to nutarta sureng
ti muzikalia vakaras ir prakalbos
tuojau po Kalėdų. Labai gražų,
Gražios Pasekmės £
kad mūsų lietuviai viėtĮjė ti»-kdkių šlamštų užsirašo klialikišką
Šv. Kazimiero parapijos bažny
laikraštį. Būtų gerai; kad kiekvie
tinio choro surengtas “minstrel”
20 dieną lapkričio, puikiai nusi no lietuvio name butų gerai* ka
sekė. ir . parapijai . davė gražaus talikiškas laikraštis. Vniminėtą
pelno..Mūsų choras, bedamas ga komitetą sudaro mūsų katalikiškų
'
baus ir sumanaus varg. Juozo Že- ■ draugijų atstovai. ~
Čia pažymėsiu tų vardus, ku
maičio iškalno prie, virš minėto
rie pašvenčia daug brangaus lai
vakaro rūpestingai ruošėsi. Todėl,
ir nusisekė kopuikiausiai. O prie ko platindami katalikišką spaudą.
Patarėjai: kun. Petraitis ir kun.
to, mūsų klebono kun. A. Petrai
J. Bakabas. Platintojais Juozas
čio paraginimai nenuėjo veltui.
Milžiniška Mechanic salė buvo Svirskas, Julė. Rogliutė, Jonas
Grigas, Irena Račkauskaitė, 0na
Širvinskaitė, Petronėlė Alavošienė, Petronėlė Senkienė, Marė šeškevičienė,
Magdalena §liorienė.
Ieva Mažiuknienč, Ona- Žiurinskienė, Marijona Anušauskienė,
Pranas Lengvinis. Nots viršminėti pasišventėliai sutinka daug ne
smagumų, bet jie nenustoja ener
gijas ir dirba darbą plačiai

WORCESTER, MASS.

graužia^ sakais .Lietuvos, nepriklausomj&čsC Juk tij or
ganizacijų vęikin^ Lietuvo
je yra žalingas' visai mūsą
tautai ir valstybei ir "jums
patiems, ponai; Ministeriai.

Vytautasi,- Didysis įvede
krikščionybę Lietuvoje. Šiais
metais švenčiame jo 500 me
tų mirties sukaktuves. Jo
pagarbai surengta' daug iškilmmgii paminėjimų. Visa
mūsų tauta, juo didžiuojasi,
c ypač jo darbais katalikų
Bažnyčiai ir tautai. Vytauto
metais jūs ponai tautininkai
pasigrobę valdžią į savo ran
kas tą katalikybę griaunate.
Vytautui nerūpėjo partija,
beit Tautos Vardas ir garbė ir
apsauga nuo priešų.' O dabartiniatnš valdovams tauti
Reporteris ninkams rūpi’tik sustiprinti
savo partija. Kadangi be-

.

PHILADELPHIA, PA.
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Bet lietuviai eina pirmyn.
J ie užima geras vietas dirb
tuvėse o ir bizny neatsilieka
nuo amerikonų. " Paimkim
miestą Montello, Mass., ten
lietuviai gabūs darbininkai
bet ir biznieriai tvirti ir sumanūs7~Montel]oj yra daug
krautvių ir gana^gražių. k. t.
American Dry
kuris priklauso Petrui Bart
kevičiui, randasi ant gražios
gatvės po No. 678 No. Maįn
St. Toje krautvęje gausi vis
ko ir gana žema kalina. Čia
visuomet rasi Povilą Virmauską linksmiu veidu, ku
ris maloniai patarnauja. Amerikonai diroda gražij kre
ditą lietuviam.
_
Reporteris

Kas S gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikraštį M Darbinin
les. Susirinkimas įvyks Šv. Ka ką,” malonėsite kreiptis prie ma
zimiero mokyklos svetainėje, 331 nęs, o aš visuomet noriai patarnau
Earp St.
siu. Už savo darbų jokio atlygini
mo tereikalauju.'trtdkraštia “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
Skubiai Reikalingas
je. Kam būtų petbrangu du kartu,
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numeri
vedęs ar nevedęs, blaivus, mtl M
- Visais spaudos reikalais kreipki'
muzika, lietuvių kalbą,
i

>
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“ŽVAIGŽDUTĖ”

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
m®. -Cįai^pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau naopąąžų dienų. Pats
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
yra visai nesunku ir nebrangu.
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti.
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk "jiems šiemet gražią-dova 
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę;” kuri kas mėnuo jiems duos įdomių skaitymėlių, įvairių žinių,
mįslių, galvosūkių.
Bus ir Tau
malonu, kai vaikas skaitys ir
džiaugsis.
Tik paabndyk — mūsų nerflgosi.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
lifc metama
' ,

Skaitykite ir platr^dte jnėnesinį
mokslo, blaivybės ir sveikatos
laikraštį /
tTC A bc/d i!}

ims rasi Šiuos
Marizadjos ir
blaivybes, 3)
(lytojo patarfh, 7) apžvatl'ulturos ir e-

A d r e s a s : “žvaigždutės”
Administracija, Kaunas, Liaudies
Namai.

i SPAŪSTŪVt IrIcALENDORIŲ , DiRBTDVh
• ATLIEKU ' *
VISOKIUS SPAUDOS

VARGONINKAS

.

“Saulutė” eina du- kartus per
metams 12 lit., pusei metų 61 lt.,
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Latvijoje. Estijoje, Vokietijoje
'mėnesį 16 pusi, didelio formato su
ir kitur metams 15 lit., pusa£ meMėnesinis vaikų paveiksluotas
trims mėnr ? lt. 30 cent. Amerikoje
"•
laikraštis.
tų 8 lt.„
Adresas: Jurbarkas, “SaAtės
Eina septinti metai kas mėnuo
32 pūsi, didumo.
Administracijai.
• W

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 litn o visiems ki
tiems 4 liV metams. Užsienyje 8
|itai metams 4 litai pusei mėtų.
Priedų duodama loterijos bilie
tas.
/

■

LDS. 13 kuopos mėnesinis Susi
rinkimas, įvyks gruodžio 5 dieną,
7:30 vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami ateiti ir užsimokėti duok

■dęs chorą, ir Jaįinlfnn rtjsMMi jJm.
pa£ Lietuvos Vyflm. N’orUitoršyStre t
Imti rartfnlnfeo ir n&ntfjoeojfert
n- Su paslalulymu tretjfeitėa '•Dari
Dlnko* Adminlstraeij$k> ‘

Kviečiame narius ir nares ateitrir
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną narją narį prie kuopos prira
šyti. '
Valdyba

'‘Saulutė’’ daili,-turininga
imtai vaikams. Jai rašo ir piešia Mnomieji mūsų rašytojai Ir dailinin
kai.
Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo ir naudos!

DARBUS

X M. A N0RKUITA8
£ <>. B«t 91, Erirtont 1

/O
v

J

ISdtrbtt Stenlnhn
KALENDORIUS

Lletnri9kua, AmerikonU-

Noo mallMttt ų tikieteifų

lnw tr Importuotus.

Iki dldilaurttj langinių

Ltet.'4uiąi; 12ui>ZS0

kortų.
Mano kainos sutinkamo* ? JBIKKSUi
292 LAWRENCE ST U Tri.^M31

■

pramonėm* ir A«eotam

Spe^aH^Katnot,
LAWRENCR, MASS.

Cijubridge,

šiomis die-

Jurgm Bą,------ ---------- HIRS*
mdarytą appendicitis <®er|

>et pervėlai. Visi apgailėsi
»vo draugo, ir maldauja IMevuHo

W>w- š. m. ir materialiai £&&
PO-GLOBA M9TIS08
. mėn. 8 d. Posėdžio dar sios Iaetuvoa mohhdvųos - Atei- . VALDYBA
Pinntalnkas — Motiejus
Z. Vnjnąuskį pla^Įąi parašė ir *$ĄdQW8; with trte character in.
•
, ; •- ■ ; . ' W- bų tvarkoje buvo iškeltas ir Atei- tinipkų uždavinius ypač namų sta 18 žift ltla te fiorthMter, Maaą
f1™“*““ r
štai įvertino jo piešinius, ku- Jevery one ©f ihe lsėfifips
—
tininkų klausimas, Įnę- nušvietė
, .63 G St, So. Boston, Mass.
* ž
tybos tęikaįf Ta .proga rmškianintakns —’
« jis turi išstatęs parodoje, 5Q0,
ypu jųM -fcri
A Vke-Plrmtainkė — F.
A. ».
45
ma užuojauta persekiojamiems a- Pl&t Bašttolakns —’Jonąs GUneckis, < 448 Cambrl
radus.
lston St., Boatone.Tąrp kjtko tevery one of these pictures.
Prot Raštin
amžiaus, gyv. So. Bostone, po ąunPosėdžio dalyviai kunigai, iš teitininkams dabartinės tautinin 5 Thomas Park, S9. Boston, Mass.
443 EL 7-th St, So. Boston, Mte
\
V
|
‘‘Wben į
‘
‘
J
Fin. BABtinlnkas — Mitas teikis,
ą little brook jSows kios ligos mirė pas seserį North
Telephona
South Boston 3422-R.
klausę Ateitininkų atstovo pranė- kų valdžios256 E.- Ninto SU So. Boston, Mass. Fin. Raštininkė—Marijona MarfcbnliUąk ~
,
Erom eariy boyhood he has .through such a scene vvith surfacei .^oburn, Mass. Gruodžio 3 d. įz
' Iždininkas — Andriejus NaudŽlunas,
664 E. Elghth St, So. Boston, M|Ufc .
id to eamp and live in the !glitter and reflections you sense yyko laidotuvės. Šv. Petro lietu
885 E.' BoadxVay, 80. Boston, Mass. Iždininke — Ona Stanluliutė,
>
Maršalka — Jonas Zuikis,
■
>ds aid draw and paint the i the faet there is fine artistry in vių bažnyčioje įvyko iškilmingos K X
105 West 6-th St, So. Boston, Msflfr
SIŲSKITE KALĖDINIUS
7 Winfield St,~So. Boston, Mass.
— Ona MlzgirdienA
’ siuNTonns dabar Draugi ja laiko susirinkimus kas trečią Tvarkdarė
les about him. A well-known Ithe way that brook is painted and- pamaldos už jos vėlę. Palaidota šv;
1512 Columbla Rd., So. Boston, M9*
" '
.*
■
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2 vaL Kasps Globėja — E. Janušonifenė,
.
Postmasterio pareigas einąs W. po
at of Stoughton — Chariea F. the way it is placed in the picture. Mykolo kapuose.
pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th
“Darbninkas,”
-?
' :
1426 Columbla Rd., So. Boston, M*MVv
“-A11 the eoloy giorįr of thč New t
Huriey atsišaukė į visuomenę, kad; te So. Boston, -Mass.
nb — eariy got interested in
366 W. Broadway,
į
i
« Draugija savo susirinkimus laiko Įjjft
antrą utarhinką kiekvieno mėnesio^.
kalėdinius
siuntinius
siųstų
anks-<
iries Vermooski and taught ’England Autumn is in the foliage,
A. s. Elena Januškevičiūtė, kaip ■So. Boston, Mass.
>
\
'
7:80 vaL vakare, pobažnytinėj nr*>
čiau, kad davus darbą 2,000 be L. R. K. SALDE. ŠIRDIES V. J. talnėj.
l the techniąue of painting. the light and the fuil range of the jąu buvo rašyta, palaidota iškil
'
»
Gerbiamieji:
Visais
draugijos
reikalais
kreipki!*
darbių.
Tiek
bėdžių
bus
pąim-.
P
AŠ
ALPINĖ
S
DRAUGIJOS
picture
entitied
“
Oetober.
”
he needed was a start. He
mingai. Jos laidotuvėse dalyvavo
pas protokolų raštininkę,
t
Kun." F. Virmauskis dažnai ma-- ta Didžiojo Bostono paštuose. Lai
VALDYBA
ckly
mastered
the
techniąue.
i ' ■
■
.
■ '£
“ Jn ‘Fresh Snow’ you $Qt justj Jąbaį daug žmonių- Laike
- v iškilnę ragina rašyti j j^a^ turiningą kinai pasamdytiems darbininkams
. .
n the artistįn him blazed forth.
feeliąg of freshness and purity: ’mingų pamaldų už a. a. Elenos vėir populerų laikraštį "“Darbinių-; nereikės jokių kvotimų, bet tik: Pirmininkas — V. T. Savickas,
‘He eariy acąuired fame as aun
weŪ as the jumirr lę šv. Petro lietuvių bažnyčioje
451 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0823 - .
..
’-r
'
1 žiūrės, kad žmogus yra be darbo ir' Vfcenter of landseapes in his native ^pgjty ąnd color beauty of the buvo pilna bažnyčia žmonių. Ka■ką ”
Pirm Įninkąs — A. NaudŽlunas,
LIETUVIS DANTISTAS
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
cę and occasionally he sent a' Coatraste_ ‘Sunlight and Shadow,’ dangi velionė buvo jauna ir darbš ' Man labai liūdna, kad aš gerai turi šeimą.
. Prot Ražūuintat8 — V. Tamoliunas,
ture to the big eiibitions of the kfelting Snow,^ Just Befora Sun-;
“Kaip ilgai tie darbininkai1 40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
ti draugijose, tai prisiųsta ir su ■ negaliu savo kalboje rašyti, kaip
D. Lingevičlus,
dirbs” P- Huriey sako “priklau Jin. RažtinĮnkas
mtry, which was usuaUy ac-!dowllj, <5^ gnow jįy,
(KASPARAVIČIUS
* :
nešta už jos vėlę daug dvasinių aš tą noriu padaryti.
62 Adams St, Dorchester, Mass.
sys
nuo
to
kaip
anksti
žmonės
pra

’■ Kasierius — P. Kleponis,
>ted and attracted. attention. j'^ood Interior’ are all splendid bukietų. Tarp jų buvo ir kun. K.
511 E. Broadway, So. Boston
Būdami vaikais mes turime ge dės siųski kalėdinius siuntinius.,i 266 Bolton St.,' So. Boston, Mass.
sent two picture lašt year to lAVinter pictures, fine in 'eharęter Urbanavičiaus. Kad ji mirė, tai
Ofiso Valandos:
»
rą progą pramokti lietuviškai Jeigu siųs anksčiau, jie gali gauti■ . Tvarkdarfs — J. Leščinskas,
• Saion of the In^endents in
beautifully painted.
141 Bowęp St., So. Boston, Mass.
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 ^0 Ud jau, taip buvo Dievulio skirta. Bet
skaityti ir rašyti, bet mes tada ne darbą savaitei ir daugiau, o jeii Draugija laiko susirinkimus, kas antrą
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare, Ofi
jw York eity, whieh were «o
, jos dvasna dar gyva. Mūsų jauni"iplrmadtenf kiekvieno mėnesio 7:30
sas
uždarytas subatos vakarais ir ‘
įvertiname
ir
nesistengiame
proga
■<
“
The
pastel
—
‘
In
the
Woods
’
11 and so conscientiously done
prieš pat Kalėdas, tai tris ąr ketu vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj,
nedėldlenlals, taipgi seredomis nuą 1
mas turėtų dar uoliau darbuotis
tpasinaudoti.
Flfth St., So. Boston, Mass.
12-tos dieną uždarytas.
rias dienas.” .
it thcy naturally attracted a —is a gem of a picture—amrther Bažnyčios ir mūsų tautos labui,
Winter
scene.
Taigi siųskite koanksčiausia.
Taipgi nuimu ir X-ray
Bet suaugę į vyrus, kada mes ate;
od deal of attention; becaųse.
kad nors dalį tiek darbo padarius
—
sasaaMĮB
ŠV.
KAZIMIERO
ĮB.
ĮL
DR-JOS
;
Pradėkite
dabar.
i
i_ feidarome duris į gyvenimą, mes • •*1 -u jy were in such direct contrast
“There are 18 of these pictures, kiek a. a. Elena padarė. Ji jauni*
---------- - -------- ;---- —------ '•TnjaVALDYBOS ADRESAI
most of the ąueer work in that each one of them distinetive ių md tarpe buvo žvaigždė. Lietuvių > pamatome savo klaidą ir nesupra■ Pirmininkas — J. Grubinskas,
ibition.
character.”
vasarinėje jpokykloje buvo moky-"timą. Aš irgi prisiminęs vaikys-;
*
Lietuvis Dantistas
x
24 Prescott St, Readville, Mubs.
t
ės
dienas
graudinuos,
kad
nepra-toja. Ji pati buvo baigus tą mo“Now, for the first time, he
Vlce-Pirmininkas — J. Markellonis,
mokau taisyklingai ^rašyti. Ture-j
140 Bowęn St, So. Boston, Mass. •
tykią. Ilsėkis ramybėje.
/•
s ą “onc-man shovv” in the N.
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
jau
progą,
bet
nesinaudojau.
.
,
BMVUOOS *TNTTTfefi
. Rivers gallery, 500 Boylston st,
116 ’Bowen Št, So. Boston, Mass.
■■■■■■ ■

*

UP
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e

DRJ.V.CASFtll

r

id it will be a surprise to most
ople, for it looks more likę the
irk of an artist of 40 than one
years old.
“The first impression is that
:re is a man ivho is evidently a
ose student of nature in all seans. He' knovvs the color beauty
r Winter aš well as the color
įauty of Autumn, of Spring, or
: Summer. With the exeeption of
few pastels, these are all oil
iintings. He handles the pastels
ith the šame fine faeility that
3 hąndles oils.
.
♦
‘vt is all very seriouš
ell drawn, well composed and
ell painted. It is carefjilly stud:d, not only in its topographv,
ut in color relations and in light
elations. He gets that out-door
?eling in them which only serious
ut-door study produces. There ik
entiment in these pictures—each
5 the fruit of a povverful emotion.

. Pereitą sekmadienį prasidėjo
parapijos išdirbinių paroda. Išdir
biniai buvo išdėti pobažnytinėj sa
lėj ir jų buvo gražių ir brangių.
Parodą bus per tris sekančius sek
madienius. Ateinantį- sekmadienį’
bus dar daug daugiau išdirbinių.
•

•

•

Kun. Pijus Karalius šią savaitę
padeda kun. Virmauskui darbuo
tis. Gerb. svečias klausys išpažin
čių penktadieny ir šeštadieny. Šeš-.
tadienio naktį jis grįžta Neyv ¥prkan.

N. P. bažnyčioje prasidėjo reko
lekcijos ir prie Nekalto Prasid.
Panos Marijos Novena. Rekolekci
jų pamokslus sako Gerb. Tėvas
Augustinas Dirvelė. Rytais pamal
dos esti 8:30, vakarais 7:30 P. M.
Žmonių lankosi nemažai. Geistina;
kad daugiau lankytųsi Naudoki
tės visi šia proga su Dievu susi
taikinti '
x
... ■

Adoracijos Atlaidai

,-.y. i-

Fenfrta^ėnyr^gruodSb
vąl. Tyte prasidės atlaidai su iški!j i
.
mmgomis sv. misiomis ir procesi.įft en° Sivnnnioncin
. A
-sti. oirioi
. y Hovrvcn^
\ .
ja su Švenčiausiu. Atlaidai baigsis
sekmadienio vakare 7 vai. su iškilmingais mišpar&is ir procesija.
Pamokslus per 40-tę sakys Gerb.
Tėvas Augustinas Dirvelė. Visi iš
visur naudokitės šiais dideliais atLANKĖSI REDAKCIJOJ
aidais.
.
'•
—
Pereitą šeštadieny lankėsi re
Išpažinčių klausymas bus tre
dakcijoj studentas Juozas Laučka,- čiadienyje po piet ir vakare.
Tek So. Boston 3520
L-ietuvos Pavasarininkų įgalioti
Gruodžio 8 Nekalto Prasid. P.
nis. Jis papasakojo apie Lietuvos Švč.i šventėj baigsis rekolekcijos
darbininkų gyvenimą ir veikimą 7:30 vai. vakare.
LIETUVIS ADVOKATAS
ir apie jaunimą. Stud. Laučka ža
Ryte bus šv. mišios 5, 7 ir 9 vai.
Baigęs du Universitetu
da apsigyventi Bostone ir lankyti Sekmadieny, gruodžio 7 šv. mišios
CORNELL UNIVERSITT su A. B.
universitetą. Jo tikslas yra ats jus 7, 9 ir 11:30 A. M. .
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
tovauti “Pavasario” sąjungą.
Kat.
“Darbininko” Name
*

• v

.

.

■■

Pirmadieny, gruodžio 8 d. Pake
lės švenčiausios Nekalto Prasidė. v vvjimo sventeje musų bažnyčioje
bus
■
mišios valandomis 5, 7, 8 ir 9. Va’kare bus mišparai, pamokslas ir
nauji} narių priėmimas.
Rep,

(antros lubos)

•

Rez i de n c 1 j a
305 Harvard St, Cambridge, Mass.
Tel. Untrersity 1463-^J.
t

-----

TeL K A ^M1
HnWuurd9896
ADVOKATAI

P. IRK. KALINAUSKAI
KAMPAS RROADWAY IR 1 ST.
’
SO. BOSTON, MASS.

(Aptiekoriaus Šidlausko name)
ĮCjimu: 819 B Straet
PRANAS J. KALINAUSKAS
Rėk : i«E OolmnMa RA, 8.'Bokoa
TeL So. Boeton 18B£ _
KAZTB j. KALINAUSKAS

Bostono ofisas:' '**
89 Statė Street, Room 63

:9

•

•

Aš dažnai'prisimenu šį prilygi-'
Rimą.
,
‘
• •• •
: Būry s studentų, pabaigę kole
gijos kursą, rengėsi eiti, į pasaulį.
Vienas K. jų taip prakalbėjo: “Aš
mdduans jį
*2
Ji. •«•
-mc&įodos,
žiau žinau nei
mokytis.’ Taip jie graudinosi .iriprisipažino, kad mažai Įeįęmoko. •
*

_

DR. S. A. GALVAPJSKI

lamus

metais

Šiais

“Darbininko”^

1931

•
256 E. Ntath Št, So. Boston, Mass.
Kalendorių Kasierius — F. įGrendelis,
57 Gatės St., So. Boston, Mass.

L. D. S. kuo-

metams.

Krutami Paveikslai

’ Ketvirtadieny lankėsi kun. P.
Karalius, Lietuvos Ateitininkų įgaliotinis ir kun. S. Vembrė, Westffieldo klebonas. Jiedu dalyvavo
Bostono provincijos kunigų suva
žiavime Cambridge. Kartu su;
gerb. svečiais lankėsi ir kleb. kun.
Virmauskis.

Padėkavonės dienoje naujas
“biznierius” rodė krutamus pa
veikslus. Paveikslai buvo: Chąrles
Chaplin “Ėasey St.,” Felia the
Cat ir One AVeek’s Love. Rodė
grąžiai. Ypač atsižvelgiant į ro
dytoją, nes buvo Momkų vaikas apie 14 mątų amžiaus.
Kun. P. Karalius džiaugiasi,
Vėliaus vėl jis dar rodys tre
’ kad Rytuose visur sutinka nuošir čiam ir ketvirtam ;Advento sek
džią užuojautą Lietuvos studen madieniais. Atsiminkite ir ąteikitams, ypač dabar po Ateitininkų
uždarymo Lietuvoje.
*
1
Rep.
| Gerb. svečias iki šeštadienio va

Dėka kun. F. Virmauskio aš da-:
:bar turiu progą kasdien nors po:
valandėlę pašvęsti skaitymui lie<
tuviškų raštų. Reguleriai gaunu,
laikraštį “Darbininką” ir juo
džiaugiuos. Labai džiaugiaus per-:
skaitęs Lietuvos Radio Diedą.”

’7YFinfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
- nedėldienl kiekvieno mėnesio Parapi
kai prašant prisiimti kuopŲ
jos -salėj, 492 E. Seventh St, South
Boston, Ma^s.
atvaizdus, ir taip

TV

pat parinkti

savo koloniją

je skelbimu.

.

AVENTO PETRO IR POVILO
DEJOS VALDYBA
■•
"Trr""-'-*
♦
Pirmininkas — Jonas L. Petrarkas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass
Vlce-Pirmininkas—Juozas Jackevičiuj
82 SaFTcr'Avė., Dorchester, Masą
Ppot. Mąštlnįnkas — Kazys Rusteika,
446'E. 6&' kL, South Boston, Masa
£&. Baštfąinkas
Juozas ęgzevičlua,
27?IuBipa Št. "Maitapmi, Mass.-.,
Iždininkas — Vincas Kališius, .
67 G Street South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14'Vlnton St, South Boston, Mass:
Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
nedėldĮenj kiekvieno mėnesio,2 yni
po pietų, Parapijos salėj, 492 Easl
Seventh St, 80. Boston. Mass.

.Geri). LĮiS. kuopų valdy
bų.

ir

darimotoĮų

prašome

pasiskubinti su prisiuntimų

^uopii istorija w

Raštinę

a

r—

i

Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
bužius prašau prie manęs kreiptis, nes
aš reprezentuoju vieną iš geriausių /ifmų. Dabar yra atėję sampilai žiemį-;
nių drabužių Ir gausite pigiai ir gerai.
JONAS JAROŠA. 225 L^t, So. Boston.
Tel. S. B. 0394-W.

Tel Geneva 3687

J. J.BELfSKAS
.r,.*

.

.w

-w - ,a

‘ 1854 DORCHESTER AVE .
Tel. Columbla 3240

.į

.

Pirmininkas — Antanas Macejnnas,
450 E. Seventh St. So. Boston, Mass
Vice-pirm. — Povilas žlrolls,
554 E. Flfth St, So. Boston. Masa
Protokolų RašL — Adolfas Navickas,
274 Boltbn Št, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt — Juozapas Vlnkevičlus
450 E. Seventh Su 8o. Boston, Mass
Kasierius — Andrius Zallėčfcaš,
792 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
Maršalka — Kazimieras Mikailionis,
906 E. Broftdway, So. Boston, Mass
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mS
nesinins susirinkimus kas antrą ne
fiėldienj kfėkviėno mėnesio Lietuvių'
Svetainėj kampas E ir Silver Sis.
So. Boston, Mass.. '1-mą valandą pr
pietų. Ateidami atsiveskite draugi
naujų narių sn savim prie draugija*

■ 3h

L.r *

>

-■*.-*

/ ij^L

Galimą pritaisyti prie dabartinio
' Šildytuvo.
Galina jų matyti pas

HANLEY OIL COMPANY
8M WE9T BROADVAY

80UTB BOSTON, MA88.

=»*• T- .l

r<
<

-

į, '

1A

Sambas silver ir s sts.
■•

’į'.

■

■

T'

'

Tai geztaurif kietu ir fra
angliji ką ka^a buvo Ji
ant žėmte pa
dega o melm

telcfoauok

Ofiso valandos: nuo 2-4 ir 7-8
l

Tel. So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston:

■

T“ C

-

-- -

•

Tik ką grįžęs iš Italijos—Romos po
3 metą studijų, tuojaus ieškau vietos
kurioje iš didesnių parapijų. Darbą ga
liu pradėti tuojaus. Rąžykite taip:
PETRAS VYČAS,
3585 Salmon St., ‘ " Philadelphia, Pa.
(Gr. 5)

’ \

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomis nuo 9—12 vaL dieną.
Subatomis nuo 9’ Iki 6 vale. Ne
dėliotais nuo 9 Iki 12 (pagal su- ,
tarti).
........ i
■
---------------'■
i'iį

DAINIHIHKAS
VARGONININKAS

....

■

•' t:

Tel. Porter 3789
s
I
i

-•

•

JOHNREPSHIS,M.D,
v 'j;.

(REPSYS)

Prot. A. Židanavičiaua
■

MOS MOKYKLA
BMUIKA-PIANA8
Lekcijos duodamos privačiai' kaip
mažiems taip ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatoriją.
* Pamokos aiškinamos lietuvių
kalboje.

Lietuvis Gydytojas

I

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9 'i
L881 Mass. Avė., arti Centrai 8$
j
' Cambridge, Mass.
* 4;
<i

Geriausia Liūdija

Tikrai PAsyai

PATARNAVIMAM 00014
IR NAKTJ

• Gusostvs a BiLsauTOtoJrAS

SW tr «8 CurinMge Sinti
Cambridge, Mus.
Ttlephone Unlveralty B881-W.

-k

k

,,

ą- Ponas Angelo Veneds
31 Taft Place, RoaUnfl
sako: “Po trumpo ta
gydymo, aš visiškai ]
svelkau,” Ir daug ki
sveiko, 1‘atarlmM č

Dr.Grid»,327iS=!
Pateteoa: KntraėMkM W

dieninis ir Reštadlenlaia
te, 2—5, 7—8 nkan;
Diais 10—12 tiktu

• -I
4

J.

6«.. ........................................

’ ,

-*4

D. A. ZALETSKAS

•*

Bus vąi^ama komedija “NAMŲ ŽIDINYS” sį^ou
tinę dalimi iš įvairių dąinų, juokų ir dialogų.
Dalyvauja: p. p. i. Mfttflntti,
ritetės ir A. Vanagaitis su J. Olšausku. Pradžia 7:30 vakare.

536 COMMONWEALTH AVĖ.
i BOSTON, MASS.

(“Keleivio” name)

359 Oohtebh EžL, Dorchezter
T-el. Columbla 0176

kr

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) |

prirašyti.

Smuikas-padirbu ir taisau.
Taipgi radios taisau

MARTIN VALULIS

Nėra bifiksliy, Peleųų arba
J&Mos
. '

Tel. Kenmore 1445

. .*

Visokius drabužius siuvu, valau Ir
-pertaisau. Padarau pagal užsaky
mo. Putras pertaisom ir išvalom.
' Ką mieste reikia mokžtf 825.00, aa
tik už $12.50. Darbas ganmtoofcmas, nes tam tikras mažinąs turiu.

llMNb 6nwfiw 7 M, O m*
svetainėje

/

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS
VALDYBOS ADRESAI
1930 M.

419 Geneva Aja, Dordiester
Aš esu pasiryžęs ateinančią va
sarą atostogų metu, pasiimti lie
- .
.i
tuvių kalbos gramatiką ir moky
-.ą .*? •
' - *■t?- ‘ *7
** ;
tis.
i n
.
Stud. Juozas Miškinis i D0RCHE3TER CL0I3CTG
s
University of Alabama.
I

karo darbuosis So. Bostone ir pa
gelbės vietos klebonui, šeštadienio
• na^ti išvyks į New Yorką.

Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 įo ptet ir
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną
pagal susitarimą' " " . -

~

ą

: Netoli nuo jų stovėjo prof. Tčvas Jėzuitas ir nugirdo savo stu/lentų pasikalbėjimą. Kada jie pa
baigė profesorius priėjo prie jiį,rr
pasisakė, kad jis girdėjęs jų pasi
kalbėjimą. Kaip jie’nuštebo.

414 Broadway, So. Boston :

poms feuyo išsiuiitiiiėti lais

istorijas,

z

(GALINAUSKAS)

išleisiijie Fin. Raštininkas — Mišeikis,

“O, aš džiaugiuos, kad jūs vy-;
rai tiek daug išmokote,” atsąkė
Tėvas Jėzuitas. '“Jeigu mokslas
jums davė tą supratimą kaip ma
MATTAPAN —Šeši kambariai,
žai jūs žinote, tai mokslas davė $30.00 j mėnesį.' Karšto vandens:
jums garbę ir aūgščiansį laipsnį.
šildytuvas, elektra, gasinis ir an
Taip, žmogus besimokindamas ir glinis pečius, nudailintos grindys.
besiekdamas aukštesnio laipsnio, Pirmos klesos padėty. Kreipkitės
pąmato kaip mažai jis žino. Aš ir pas savininką 653 Walk Hill St..
x tą matau ir suprantu.

A. 0. ŠALNA-SHALLN A

366 Broadway, South Boston

O, kad aš dabar galėčiau pasiek
ti visus vaikus ir jiems pasakyti
kaip reikalinga, it svarbu mokėti
savo tėvų kalbą ir įtikinti, kad vi-:
si mokytųsi, koks ; būtų inandžiaugsmas, kad nors tiek pasi
tarnavau savo tautai. -^Tai ne aš'
vienas toks. Yra jų daug.

‘P

J

Mfafle&yt08 Raudonos Švį Mišios, d. MiUcrs Grand Assembly.
I ! Atnašavo jas Kardinolas- Hayes, *. 4oje* 8
0 d.
J 'yra
—
— Gruzdžio
P. *Šv. Ne
'dalyvaujant šimtams .advokatų ir kalto Prasidėjimo šventu. 'Katali
kai privalo išklahsyti mišias. Mi
daktarų.
v '
Mūsų mieste raudonieji komu šios visose bažnyčiose patogiu lai
Yorko mieste, anot pranenistai, naudodamiesi bedarbiais, ku. Karalienės Angelų bažnyčio
yra apie 300,000 bedarbių,
surengia puolimus: tai ant resto je — 5^0, 8 ir 9 vai. Palaimini
netik kad jau neturi ką valranų, tai ant miesto, namų, tai vėl mas vakare su 'pamokslu. Bus pri
ir einą gauti maisto į tam tikant policijos, bet visuomet jų va imamos sodalietės.
vietas, bet daug jų neturi net
— Sodaliečių susirinkimas-Kar.
dukai, gavę su lazda per nugarą,
kur savo galvos'priglaust i— paspirij į “krūmus;” ir daugiau jau Angelų par. įvyko gruodžio 2. d.
Policija surašinėja bedarnepasirodo. Tose “demonstraci vakare.
>
' >
X
J bių šeimas ir surado, kad apie 60,— Mot. S^j. 24 kp. turėjo r8avo
jose* M augiausia dalyvauja — va
>• šeimų reikalaują^greitos pa
dovauja žydai; na ir vienas-kitas susirinkimą gruodžio 1 d. vakare.
mpos ir tokioms šeimoms iš po
ir mūsų raudonas žydbernis, bet *. — Karalienės Angelų par. cholicijos stočių dalinamas maistas.
labai mažai nes . bijosi New Yor 'yas nori sutverti ’ Dramos ratelį.
' Dalina maistą taipgi Šv. VincenBodos.choras ir be to seenoje gra
ko “dėdės” lazdos.
Paulo Dr-ja, Šv. Vardo dr-ja,
Tai tiek tuom kartu.
žiai pasirodydavo.
Columbo Vyčiai Salvation Army
Juras
'Mirė Prel. W. B. Farrell L, L. D.
ir daug kitųl
Kad‘davus progos bedarbiams
■Kun. Prel. William B.'Farrell,
^ užsidirbti kiek-nors maistui, miesL. L. D.-Dangun Ėmimo bažny
tas pradėjo ^aug darbų: taiso gat
čios klebonas mirė lapkr. 30 d.
ves, kasa požeminius'kelius, ir
Palaidojimas buvo iš Dangun EBažn. draugijų susirinkimas šį mimb bažnyčios, 64 Middaglo St.,
daug kitokių darbų. Taipgi ragi' . na visus dirbtuviij savininkus, kad nedėldienj tuoj po vakarinių pa Brooklyn, gruodžio 3 d., 9:30 v. r.
^ tie laikytų savo dirbtuvėse darbi- maldų (4-tą vai. po pietų). Ka į šv. Kryžiaus kapus, Dalyvavo Jo
.jiinkus phgąl išgalės žiemos sežo- ralienės Angelų par. draugijos: Malonybė vyskupas ir daug dva
. no laiku. £e to, miestas atidarė Vaikelio Jėzaus, Rožančiaus, Tre
siškių. , keliose vietose nakvynės vietas, tininkės ir Apaštalystės Maldos
į kur sutalpinama tūkstančiai be- laikys savo susirinkimą. Bus pri
* Pavyzdingas Choras
^tilferbių nakvynei ir apsaugoja nuo imamos naujos narės ir renkamos
šalčio, kuris miestą palietė.
delegatės į metinę katalikų konfe
Karalienės Angelu parapijos
Šiuo .laiku miesto vra daromas renciją, kuri įvyks gruodžio 28 d. choras, yra vienas iš didžiausių
-’^v ■ ■ .
*
>■ .-^bedarbių naudai vajus. Yra ma š. m., Elizabeth, N., J.
bei stipriausių chorų apylinkėje,
noma surinkti 6,000,000 dol. Sair
laikosi gana tvirtai vienybėje.
K. V. Centro provizijonalis
ko, kad jau yra surinkta virš 2,Choras turi apie 100 narių. Šį
posėdis
l
000,000 dol. Kai kurie laikraščiai
pavasarį rengiasi surengti vieną
varo agitaciją, kad visi, kurie tik \ Gruodžio 2 d. Bridgeport, Cohn. iš puikiausių vakarų.
Minėtas
gali, pirktų reikalingus daiktus ir pas kun. M. Pankų įvyko Kunigų choras turi savo dailės mylėtojų,
;j4too duoti} progos tuos daiktus Vienybės Centro provizijonalis po kurie puikiai pasirodo scenoje, tu
sėdis. Dalyvavo kunigai: N. Padirbtuvėse dirbti.
ri dramos komisiją kuri vien tik
Žodžiu, visomis pusėmis stengia- balnis, J. Ambotas, M. Pankus.
meno reikalais rūpinasi. Ją suda
masi vargšui bedarbiui padėti tą Svarbiausi pasitarimai lietė kuni ro V. Matusevičius, Juozas Tamo
gų veikimą katalikų akcijoje ir
tafp sunkią naštą vilkti.
šauskas ir p-lė JEdna MikoloniuGruodžio 1, apdegė Šv. Andrie centro rolę.
tė. Turi savo gerų solistų, kuriais
jaus ‘ bažnyčia, kuri stovi skersai
Jauni Vyrai Laimėjo v
galima tik džiaugtis; gali pavie
gatvės nuo Municipal namo Chanu
Jauni Vyrai vėl laimėjo basket- niai dainuoti sudaryti duetą,
bers St. Sako, kad buvo padegta,
kvartetą, sekstetą. Pasižymėję šia
Palace Diamonds
nes pradėjo degti stogas. Nuosto ball lošime
me chore solistai yra: J. Jodzevilių padaryta apie $50,000. Sunai pereitą sekmadienį Klaščiaus sa
Čius — bassas, J. Krasnickas —
kinta daug gražių paveikslų ir di lėje. Punktais žymiai persvėrė otenoras,
A.\Jonavičiutė—< sopra
Bravo vyrai.
deli vargonai. Šv. Andriejaus baž ponentųs 39:18.
nyčia yra tiur/f žiu omą šioj apv Kliubas galėtų laisvai garsintis nas, A. Pankevičiut^ A. Pronkaitienė —- alto, kurių yra malo
iję būna 12 vai. nak- “Darbininke,” tik reikia paduoti
nūs ir švlnūs skambanti, balsai
nkams šv. mišios. Čia savo žinias ne vėliaus trečiadienio
*
’
r■
, Be to, kiekvienas choristas deda
ęoonaują " Monsignor. W. E. ryto:
pastangas būt lygus atsižymėju
Cashin, kuris ilgą laiką buvo ka
Žinutes
siems. . Turi savo smuikininkus,
pelionu Sing Sing kalėjime. Šio
gerų
šokikių, kurios gali pasiro
— Lapkr. 25 d. mirė Povilas
je bažnyčioje, nelabai senai, buvo
Krivickas, 45 metų, 96 Moore St. dyt puikiai baletuose, scenoje. Ga
Palaidotas šv. Kryžiaus kapinyne. bi šokėja yra K. Račauskaitė ir
— Vytauto šventėje, Bayonne, daug kitų. Minėtas choras gali
N. J. dalyvauk apylinkės ehorai. surengti vien savo jėgomis pui
kiausias dramas, operas ir tt. Dė
Kalėdos netoli. Parduodu Kale Kalbės mūsų gerb. konsulai
ndoms gražhj sveikinimų. 25 sveikika gerb. choro vedėjui P. A. Dul
— Karalienės Angelų par. Fed.
kei, jo pastangomis šis choras
įį irimai sū gražiais kopertais bakseskyrius turės savo susirinkimą
L ly—kaina—1 dol. Turiu taipgi licveikia. Taip pat garbė choristams
gruodžio 14 d. 4:30 p. p. ’
..
tuviškų. Jų kaina iki 10 po 24 cen
už jų susiklausymą ir mylėjimą
—Spaudos Komisija laikė savo
to. Daugiau — po 2 centu viena.
lietuvių dainų. Tik vienybėje bus
posėdį ne 4 bet 3 d. gruodžio pas
..Rašykite siųsdami pinigus, o tuogalybė. O galybė visados iškels
kun. S. P. Remeiką.
Jaus gausite—ar angliškų ar lietulietuvio vardą.
__ - .
— Gruodžio 5 d. Vytautiečių su
• viškų Kalėdoms sveikinimų. “Dar *
7 d. gruodžio choras vyksta i
sirinkime jau bus paskirti jeigu—
bininką” irgi užrašau. Nepamiršpinigu paskirstymas. Žingeidu, ku Bayonne, N. J. baigti š. m. 5*00
įį kitę užrašykite jį savo draugams
riems tikslams.
metų suk. D. L. K Vytauto jubi
/ Kalėdų dovanoms, tašykite:
— Dainininkas J. Butėnas va liejaus šventę. Po džinų šventės
J .
J. TUMASONIS
žiuoja Lietuvon su šeima. Atsi sugrįžę rengsis prie veikimo.
554 Grand St.,
Brooklyn, N. Y. sveikinimo koncertas gruodžio 10
Dramos mylėtojas
-- ■— ■ ■
■
.. ,
✓
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BROOKLYN, N. Y.
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KALĖDOMS!

J

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

4.-

Vienintele Katalikų Spaustuvė ir Krautuve Apylinkėje

■

>

Parduodarmaldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikelius, kryžius, stovylas ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingi} knygų ir gražių atviručių—
~ I
v •
Z
<■
z
su lietuviškais parašais.
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' Atidaro Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio Vakaris iki 9 vaL

C Antradienio vakarais dežiuruoja J. Tv/masonis. Gi ketvirtadienio ir Šeštadienio
yakarais—J. P. Mačiulis. Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real
VĮEstate” reikalus bei notarinius užliūdymus.
NEPAMIRŠKITEAkad minėtais reikalais — JŪSŲ LAUKIA —

VYTAUTĖ SPAUSTUVĖ
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Telefonuokite: STAgg 2133.
:. į
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-BROOKLYN, Ni Y
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S ŠVČ. APKIŠKIMO PARAPIJOS,
YN,H.Y.
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Havemey® Sts,, Brooklyn, N. Y.)
šiame parėhgime dalyvavo tik 41
kp. nariai ir pakviestieji svečiai.
Taipgi Še kuopos dvasios vado

kun. J. Alekshino, dalyvavo ir
kun. C. Paulionis, parapijos klebo
nas ir kutu Lekėšius.- Jie buvo la
bai me
sutikti.
Šis pareūgimas pavyko visais
atžvilgiaisdąbai gerai orkestro ir

neturėta, bet radio, armonika ir
gramafonaą; suteikė muzikos dau
giau kaip^ieikia. Merginos gi iš
namų^atneže užkaųdzių,
■
o vyrai
sumetė* ant šaltakošės ir gėrimų,
777^ .

Antanas Eimutis. Abu savo dalis
puikiai atliko ir žmonėms komedi
ja patiko, tik gaila, kad buvo per
Irumpa.
‘
.
Koncertinę^dalį išpildė Kazys
Hozys Hoffmanas, kurio dainavi
mas žmonėms labai patiko.
Toliau sekė šokiai kur buvo-pusiau lietuviški ir angliško šokiai ir
\visu tuo publika /buvo patenkinta.
Publikos buvo pilna salė.
Šis parengimas duos pelno ne
toli šimto dolerių, kurio pusė yra
skiriama naujų vargonų fondui.

.

• -

0 Didžiojo 500
aėji-

raas j
7 dV 7 vai.
vakare, didžiulėje miesto svetai
nėje, West 26 St. ir kamp. BroadBroadvvay/ Pakviesti Aukštieji
Garbės svečiai Lietuvos Generalis KonsuląšrPovilas Žadeikis, Viee-Kopsulas - Petras ' Daužvardi^

Miesto Majoras, Teisėjas if kiti
įžymūs miesto veršininkai. Pro
gramas bus įvairus ir turiningas.
Didžiulis chorų choras iš apie 500
dainininkų, -komp. J. Žilevičiui
vadovaujantį dainuos tautines dai
nas mūsų įžymiųjų kompozitorių.
Garbės svečiai pasakys turiningas
prakalbas apie Vytautą ir kitus
svarbius klausimus. Įžanga tik 50
centų ir 25. centai. Tą darome,
kad davus, progą visiems daly
vauti. Aišku, kad bedarbės me
tu didesnės-; įžangos nė nenorime
imti. Apseisime ir su mažiau.-Tik
raginame brangiuosius tautiečius
ir tautietes gausiai susirinkti,
kad neturėtume raudonuoti prieš
kitataučius, kad mes nesusipratę
ir nemokame pagerbti savo tau

a.

1

.

.

DR.I

taip kad visiems užteko visko.
Dauguma dalyvavusių buvo ap
sirėdę kostiumais, iš kurių buvo
keletas labaj juokingų. Daugiau
sia juokų pridirbo A. Grigalius.

V

«»■

Tęlephone: STAGG 0706

<

Lapkričio 23 d5 Aįr. Pan. šv.
lietuvių bažnyčioje, kun. K. Pau
lionis surišo moterystės ryšiu KaRupeikaite.
zį Skarulį ąu. Elena Rupeikaite.
Vestuvių pokylis
akylis buvo pas nuota
huotą-
Buvo lietuviški ir angliški šo
kos broli V- Rupeiką, 8030—88 kiai, pamarginami visokiais žaidi
Avė., Woodhavene. ■ “Medaus” mais ir užkandžiais su gėrimu.
mėnesiirirpraleisti jaunavedžiai iš
Visi dalyvavusieji- buvo labai
važiavę Vltehingtonąn. Daug lai patenkinti
mėsi
-j g
Spalių 29 d. š. m. Pan. Šv. Apr.salėje Lietuvos Vyčių 41 kuopa su
“Whday Tarty ”
š
rengė margumynų vakarą, su vai
Pereita sekmadienio vakare Pr. dinimu ir šokiais. Atvaidinta dvi
gyvenęs po Nr. 8615 komedijos: NVienas iš mūsų tur
laūrina
Elderts Lahą jškėlė šaunų poky apsivesti’’ ir- “Pas' fotografą.’’
lį savo -žmonos
nos Elžbietos
Elzbietos gimtą
gimta Veikiantieji asmens pirmojoje bu
dienio sukaktuvių proga. Svečių
jį vo šie: Kristupas, matematikos
tarpe dalyvivo pp. Mačiuliai, Te!e- profesorius —1 Kazys Kuzmickas,
Tebeizai^ Mr. ir Mrs. Sinith ir ki Ferdinandas, filosofijos profeso
ti ’
rius.- — Antanas Mažeika, Tetulė
C"
Bep.
Marg. Baliūnaitė, Ona — Ant.
Buziutė. Visi savo dalis labai geL. Vyčių 41 kp. lapkr. 27 d. su ^ai atliko.
rengė kartu Thanksgiving (PadC
Veikainčiais asmenimis “Pas
kavonės) ir įkurtuvių baliuj savo fotografą” buvo šie:: Fotografas
naiijuose;^kambariuose (No. 5th ir — Antanas7 Grigalius, Kaimietis—

4

DANTISTAS
X-RAY
Namų Telefonas: Michigan 4273

bus Nekaltu Prasidėjimo šventės
vakare.- Mergaitės norinčios pri
• "
i
f
klausyti prie tos prakilnios drau
Ant Bandos Kambariai
gijos privalo kreiptis ar pas Pre
fektą Eleną Aleksiūniutę arba pas Turiu parandavojimui 6 šviesius kam
barius, su reikalingais įtaisymais gra
kleboną kun. N. Pakalnį.
žioj ir patogioj Cypress Hilis sekcijoj

BROOKLYN, N. Y.

, Krikštai
Lapkričio 30 dieną Mato ir Kazimiros Mulevičių du sūnų tapo
apkrikštyti vardais Jonas Matas
ir Juozas Petras.

Krikšto tėvais buvo Steponas
Tūba ir Ona Gaidienė, Alfonsas
Puodžiūnas ir Anelė Raupeliūtė.
B-is.
•

•

.

•

Jurgio bažnyčioje sumą laikė ir
P. S. Važiuojant Jamaica linijos ele
pamokslą pasakė Tėvas Gabrie veiteriu, reikia išlipti Norwood St sto
ty, nuo kurios vienas blokas atgal ii
lius, C. P. iš Jamaicos.
pusė bloko po kairei.
•

•

Bayonne’s Vytauto
Didžojo Komitetas

C. BROOKLYN, N. Y.
.7

Sveikata didžiausias žmo
gaus turtas, o švara tikriau
sia priemonė tam turtui iš
saugoti.

Nekalto Prasidėjimo šventės
' , iškilmės

<

v

TIKRAI MUZIKALIŠKA KRAUTUVĖ
Karionė galite pasirinkti tinkamiaūalM muzikos, ku
ri nubrautas nuo ftirdlee visus lindusius Ir padarys jū
sų sieloj malonių Šypsenų, kaip išgirsite VICTOR
Kompanijos naujai išrastus RADIOS, kurių du yra
vidutinio.didumo,—trečias mažutis, bet labui gražus;
’■ o ketvirtas tai tikra naujenybė viename puikiame
- - ,
*>kabinete naujai pagerintas RADIO 18 kurio galima
girdėti vfst^pašauUo naujienas. Naujai pagerintas tyro baiso Grąmofonas
kuris vadinasi Ortofonlc ir dar vienas naujas prietaisas kad galite ant
jo savu batim | tam tikrus rekordus įdainuoti, {kalbėti ar Įgroti ir nusiųst
savo draugams.
- • ■
,
Maloniai alkviečių visus pasiklausyti, pasižiūrėti ir bent po vienų įsi
gyti. AftuL . >
• ,
•

JONAS B- AMBROZAITIS, SavininkM
560 Grand. Street
Brooklyn, N. Y.
Telephone, Stagg 5683

BBOOKLYNO EB APYLINKES
LIETUVIAMS^
Šhiomį, pranešama, kad Jurgis
Tumasonis yra įgaliotas rinkti
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus ir spaudos darbus. Jo
adresas:

1856

J. TUMASONIS,
E. 91 St, Brooklyn, N. Y.

• •- -------- —*—>

•/

•

Šv. Jurgio parapijos narė Teo
dora Gedvilienė’ buvo labai sun
kiai susirgusi. Ji yra Trinity li
X*
/
goninėje po Dr. Boehm priežiūra.
se kolonijose, kaip jau skaitėme Sveiksta.
laikraščiuose, lietuviai labai, gra
žiai pasirodė.
L.
’-W
Girdėti kad varg. Brundza ren
mes bayoimiečiai. Nepažeminki gtam į • chorą įvesti pavyzdingą
me šios kolonijos savo apsileidi tyarką (aštrią discipliną).. Svei
mu ar nerangumu. Taipgi kvie kiname.
čiame ir iš kitų kolonijų lietu
Z
• •
vius, o ypač iš Jersey City, Green
Organizuojasi jaunikaičių į auk
Wille, Staten Island, Harrison- štesnį mokslą einančių nauja d-ja.
Kearney ir kitų.. Ypač raginkite į Pagirtina.
šias iškilmes tuos lietuvius, kurie
• • •
teulenkėjo arba subolševikėjo. Gal
Šv. Vardo draugija pakvietė iš
ir jie. pasiklausę turiningų ir pa Fordham- universiteto kalbėtoją.
irijotingų kalbų supras savo klai Kalbės dvejais atvejais apie Co. •
dą įr sugrįš prie motutės Lietuvos lumbo Vyčius ir apie Švento Var
ir lietuvių, susipratusių darbinin
do draugiją.
kų, išeivijos.

♦

arti Norwood Avenue stoties. Kadangi
dabar laikas kraustytis nepatogus, ta;
gerokai sumažinu rendų. Kas paims
kambarius dąpar, galės gyventi iki
Naujų Metų dykai. Užtikrinu, kad bu
site patenkint! kambariais ir rando>
kaina, nes už tokių randų niekur kitui
šioj apylinkėj kambarių negausite
! Kam gyventi kur nors pas žydų Ir mo
brangių randų prastesnėj apylin’kėj ir už nepatogius kambarius, ka<
(rollfu gauti
oniifi
nlcrocnhic
galite
pigesnius Tirr gražesniu!
kambarius pas savo- tautieti.
.»

A. JAKAITIS,
Brooklyn, N. Y
Sekmadienj, lapkričio 30 d. šv. 178 Hale Avė., ‘
♦

Gruodžio 1 d. Kun. N. Pakalnis
buvo išvažiavęs j Keturių. Dešim
tu Valandų atlaidus Bridgeportan. Jį pavadavo Tėvas Gabrie;
Vytis A. J. M. liūs. ■
. '■
•
•

Kasmet šioje bažnyčioje iškil
mingai yra apvaikščiojama Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švenč.
šventė. Šiemet ši šventė tuomi atsižymės, kad per pirmus mišpa
tos garbingus vadus, kurių dar rus (sekmadienio vakare 7:30)
bais visas pasaulis susidomėjęs. pamokslą sakys visų mylimas pa
Tad kas brangina Lietuvą ir lie mokslininkas Tėvas Gabrielius, C.
tuvių vardą, sekmadieny, gruo P.
džio J d., eikite į didžiulę salę pa
Taipgi Sodaliečių yra metinė
gerbti sava, tautos Didįjį Kuni- šventė. Prie iškilmių pagražini
’gaikštį Vytautą ir jo garbingus mo daug prisideda mūsų gražiai
darbus Lietuvai
ši šventė bus išauklėtos' Sodalietės. Iškilmingas
paskutinė Šioje apylinkėje. Kito- priėmimas f Sodaliečių draugiją
?

'

t

GRAND STREET

>

___

“Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Darbininko” numerius.

t
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KLAA6IAUS -

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams,
Šokiams ir visokiems pesilinksmtnL
nimama smagiausia vieta Brooklyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti sale žiemos sezonui.

J0NA8 KLAŠdIUS, 8av., .
kamp. Maspeth ir Beita Avė.
Ma*peth,N. Y.

Tel Stagg 5043

.

/S.

. ’ Notary Public

M. P. BALLASINC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas
n

.

734 Grand St., Brooklyn, H. Y.

