
MUKTO

gKATULKI 6YYENM

H* Bfooią, mldžMi j<* fotam-

mtoen* s&šeizti,

L

riko* arkivyikup*m* ir vyika-

Valdžion vir-

«

Granadai (Klouncmj) vys- 
knjua CunHo Joao y VaUadares

•ovnrrv *otuoj patuti 
DIDBU AUTOMOIILIŲ

votim** ir norim* .pudnUbti fo

■l'fiUį tošį, jmiKao ją Attred 
R. Satith 'vardu.

2SA87 jėzuitai. Pra4jtui*i* m*. 
Uis ją skaičius pftdl&jo 660. 
VfeaAmtriko* Vtk-
tybtae jtaritą skaičiui padidėjo 
314.

Mara įvairaus plauko liberalai 
\ ir labai Kbta prie* j*ztdta*, bet 

ją įtaka vi* eina.
Jttuttą skaičius įvairiomis tau*

MOKYTOJA I (U UNTA 
MAŽAS ALOAS,

Mfijos kataliką mitionieriai 
Afrikoje ditaųtati savo veikimo 
jUsMioerii^pnMLUr ypač džfamfta-

MAISTO DIKTATUBA 
Vokietijoj.

“Vytis” mSo, kad L. Vy
rių Centro valdyba nutarė 
20 metų sukaktuvių proga 
skelbti Vyrių naujų narių 
vajų. Linkime pusirakimo.

OAISĖAS SUKAI K1X0 
MIESTELĮ.

GettksMnis Amerikos* kataliką 
fodmdją.

Brooklyn, jf. Y. vystau** Mol- 
toy patvirtino planą statyti 
avkitaaaiorioa mokyklos (high 
sctod) rimus. Mokykla įtaria
ma berniukams. Rūmą pastaty
mas katauee $760,000. Tikimasi, 
kad; mokykla bos įrengta iki ki
tą mokslo metą pradžios.

feijoj, tu, 
. Kazamii*- 
tąineje į-

irt?®. YOktačią—3,060, prancūzą 
—SM ispuną — 5^69. anglą 
—3,W- amerikta^ą — 4,331. siu- 
vilką tautą —W.

J

i . !

BIMA AMTXADI1MIA1«
P1NKTADI1NIAIB

kvy* ItTiMoOII ttikftallžią W*l*

tartaro
Detroito komunini} rarirtaimu ra polidlR. Komrmlrtu mkife d.u, tii«H«l< 
nu eoieūti. ' - »

JAPONŲ NMIOS UŽMU
ŠĖ 300 KINIEČIŲ

MUMS ĮMESK 
tano

TOKIO, gruodžio 7. — Iš 
Mandžuri  jos piane š a m a, 
kad japonų orlaiviai apšau* 
dr bombomis Kungtapu. 
Sprogusios bombos užmušt 
Wi kibusių.

Japonai praneša, kad už 
miMieji kinlrfiai yrn ban
ditai.

TCA^HtNGTON, D. C„ 
gruodžio 7 d. —Šiandie pra
dėjo savo darbą’72*asis kon
gresas, į kuri atvyko 16linu 
jų senatorių ir apie 1(M) nmi 
jų atstovų Irlieveik visi 
šie “tniujokni" yni demo
kratai

Ai

KAS VISŲ SALIŲ KATALIKAIDARBTOMUI 
VLBNTKITR8I

—■ » n i ‘ta^tatatata •***r
/ 1

Smetonos 118 Rinkikų
.foii ^TSi^inlri’i^ ••fcj CrL ww Ai®JI. JI JL * <loRt JL. ■

99 m«tu &

IMIILAMtt
APYLlKK

BINI&ĄMh

Jtffi fft
HA H-

&į Mėkmadtoy, giliamo
13 d., Pbita 
tuoj po sumok 
ri> -pampijoa 
vyks svarM^TMarbiuinkų 
prakrito#. Lietuvių 
Darbininkų ’ f ng<# Cen
tro sekreto ‘Darbinin
ko” Jtw>

lapkričio 16 (L mtai praėjo, 
o Japonija savi knriiiome- 
nes neatitrajikm ir yis eina 
tolyn į MandŽurijos plotus.

—it——

ŽEMflS DRKB^mrAS 
PKRSIML

Telif iiiu, Pers*ja, — Pe
reita šeštadienį šiauryti- 
niame šio miesto distrikte 
įvyko smarkus žemes dre- 
lieihnas. Miesto ir apylin
kės gyventojai buvo laimi 
išsigandę. Bet begirdėt, kad 
kas laitų mikmtejęs, o tik 
materialių nuostolių pr*da- 
iv daug.

2W atstovų; npublikoimi 
tūri 214 atstonjZ Demota- 
tai iimjan išrinko atstovų 
rūmų pirimninku savo vadą 
John W. Gamer iš Texas.

Senatas pasilieka republi- 
kmių mnkoee; republikonų 
senatorių ym 48, demokra
tų — 47 ir vienas ūkininkas 
dmbiet’‘s.

Tikrasis kongreso darbas 
prasidės gruodžio 8' d. po 
pivradeiitn Hoover kallx»st 
kurr>s visi atstovai laku lau
kia.

P-osedžiai numatomi triu
kšmingi, nes demokratei pa
siryžę smarkiai pulti IToo- 
ver’to Įvairius planus.

ateim vetfni. ^*rakfcltois ren
gto L. I). K 13 kuopa.

Svetaines adr.i 331 Earp 
St. .(prie Whnrton g-ves. 
tarp 4-tos ir Mos gatvių), 
Pliiladelpliia, l>n-

Tą pačią dieną vakarė į- 
vyks prakalbos kum Čepu* 
kairio vadovaujamos para
pijos salėjo, kur parengimui 
vadovauja L. D, S. 103 kp.

Gruodžio 14 d., W vai 
vak. prakalbos įvyks L. V 
D. klubo ralčje. 33fi E. 4th 
Sf, Chester, Pa. Šiam pu- 
rvngimiti vadovauja L. D.

Labai labai mažam įkaičiui ka- 
kaliką tanką priimti visus 7 Sak- 1 
ra»tntt». Itt šiomis dienomis * 
ndrą« kunigą* Loo&ard J. D«v 
buvo vienu ii toe maiot eaąjdii.

Ktm. Dew ginta 18M metais 
Anglijoje. JaunyiU* dienon pa- 

, aižymijo gabumu ir greit padek? 
altaną vietą banko tarnyboje. 
19Mm, paaimiri jo žmona. Wė- 
truku* po to velioni* įatajo į ku-| 
vigą neminariją ir 192$ m, buvo 

. jŽvOttttatas į kunigu*. ĮžvenUni- 
mo iadbntae dalyvavo jo 4 vai
kai — įtinus kunigas ir 3 dūkta- 
ry* viennoUi. ‘

Ik garbinga* vyra* padmirt 
Austrijoje, sulaukta W metą am- 
Hau* ir tidntvta kunigu t metui.

ROMOJ YRA MILUOMA2 
' GYVRMTOjp

ROMA, Italijai Prane- 
- žię kad Romoj jau yra mili* 

Jowm gyventojų. Milane 
yra4)^1496 ir NoApolvj 843,- 
037.

\Vaxhinytun, TL C. — Na- 
cionąles Švietimo orgauiza-i 
rijos npukaitlinvimu iš 3i)l,- 
(MM) mokytojų per 164,000 
gnmm mažiau kaip $2.000 šimese kalbumą sudandi 

.metus algos.

TTTzr naPaų KAitir 
VAJUS. .

Visi w pmninvtų vietų ir 
apylinkes IMuvmi darbinin- 
kai kviečiami susirinkti ir 

‘pasidalinti mintimis darbi
ninkams svaigiais klaust 
mtis.

komisija, kuri nustatytų 
maisto kainus ir darbininkų 
algas. Spėjama. kad prez. 
von Hindenburg, iŠletohis 
dekretų ir juo remiantis W 
ki komisija bus sudary ta.

Ilopeveil, Pa. — lapkri
čio 26 (L gaisras sunaikino 
šį mažą miestelį. Šimtas 
Žmonių liko be namų. Mies- 
to viršininkų apąkaitliavL 
mu gaisras padare nuoatcr 
lių tarp $200.0(10 $000.-
000/ -

* ' *
Visoje Lietuvoje ir liettt* 

viams ainerikieviams gendt- 
žinoma, kokiu būdu buvo 14* 
rinktos 'Vtheiii, miestų ir 1 
skinkių tarybos. HinkimttO'

W^Mnyinn, IL </.,griwL 
men. ū <1* Gautomis iš Lie
tuvos Mintomis šių nietų htį)- 
įriHo mrn. 25 d, ^Vyriam 
syhes Žiniose’* Intvo paskef- _ ..
btns Respubftkns l’reziden-kaip S) atstovų turi Teisę so tijgnJvjo dalyvauti tik fi$ 
tu rinkimu įstatymas,

Pagal šį įstatymų, Respu- 
hkk'is Prezidento rinkimo 
dieną skelbia Ministeris Pi)’* 
mifiinkas ne velrnu kaip 
prieš ketnrioliką dienų, Res
publikos Prezidentą; rauką 
ypatingieji tautos atstovai 
felektomi), Bitui atveju pro 
ridento rinkimų praęedūra 
yra jMmaši į Prezidento riu- 
kinms Apierikos Jungtine- 
s<» Valstybėse, kur Preziden
tas rankamas taip pat spe
cialių atstovų-elektorių. ^Bet 
yra ir skirtumas. Ameri
kos Jungtinėse Valstyla’se 
Prezidento elekforiai ranka
mi visuotinu 1»Isayiinu, — o 
(Lietuvėje juos renka vals- 
eių, miestų ir apskričių ta
rybų imliai ir tie asmens, 
kurie, dalyvaudami tų tary- 

tuvi Jutigę 
spraudžiamąjį balsti^ Ypa
tingieji tautos atstovai ren
kami vieną ir tą paeią die
ną visoje valstybėje, neytfr 
Imu kaip'septyniomis dieno
mis prieš Respublikos lJra- 
zidento rinkimų dieną.

Ypatingieji tautos atsto
vai rankami apskritimis. 
Kauno, Klaųiedos, kiaulių 
ir Panevėžio miestai renka 
Šiuos atstovus skj’rium muo 
apskričių. Kiekv i e n o m 
dviem dešimtim tūkstaueių 
apskrities gyventojų ranka
mas vienas atstovas. Tokiu 
pat būdu' nmdatomaa-aukš- 
cuųį p’uraįiųtu miestu .afsto-. 
vųskaičius. •:

Ypatingieji tautos atstu
mi susirinkę immlytą va
landą ir ntiiodvtojc vietoje 
renka Rospublikm Prezi-

dentą. Ypatingų tauto* at
stovų susirinkimas yra tei- 
nčtos, jeigu jame dalyvauja 
ne mažiau kaip puse visų iš
rinktoj jų atstovų. Nemažiau

pasiūlyti vieną kmidiibdą. 
Respublikos Prezidentas, 
renkmnas slaptu balsavimu, valdininkai. 
Iš jmsiūlylii kandidatų Res
publikos ’Prrzideųtu laiko
mas išrinktas "tas, kuris ga
vo absoliutiną balsų dmign- 
mą, tąryru, daugiau nei pu- 
so visų balsų. Jei balstm- 
jant, niekas negaunu niko
li utines halsų daugumos, tai 
tie paty« kandidatai balsuo
jami antra kartą ir išrink
tas laikomas tas, 
kalią gavo paprastą 
daugumą.

> Pasiremiant' šiuo jatatv* 
m;i« š. m. lapkričio nien. 25

i d. buvo pask(4bta, kad yi»r 
tingų tautos atstovų rinki
mai įvyks šių metų gruodžio 
turiu 2 d. Viso yra rinkta

, 118 atstovų, kūne ąimirinke 
, įių metų gniodŽio mrtt. ii 
‘ <1. išrinks Lietimu Rtenub* 
, likos Prezidrt^ą, Pagal TJe- 
. tavos Respublikos Konstitu- 
. viją. Respublikos Preziden-' 
. tas bus renkamas septyneį 
, riems metams*

Lift. P^iiuilL Amerikai

piliečiai, kurie tiu4 nuom», 
vylią, moka mokeseiuk 11

Tai toks Lietuvos PUsitftr 
tinyljrs pranešimas. Miisų 
ankstesnieji pareiškimai vi
siškai pasitvirtino. Šie rin
kimai yra tikra smetoniška 
komedija ir daugiau nieko.

Prezidentą rinks ypatin^ 
f jiejt tfuitos atarai. Bet 
šiuos iristoviis* ištinku ne 
tauta’ visuotiniu Italsavimu, 
1x4 ^‘valsčdĮu imesh.t ir aps
kričių tarybų nariai ir tie 
asmens, kurio, dalyvaudami 
tu tarybų posėdžiuose, tini 
Tuose, sprendžiama ji baisa.’

Kita fflTJEMS 
IŠSTATĖ MOTERŲ 

MUMS

YORK. — Pnv 
neša, kad šiomis dierrmtis 
Kotletų Rusija užliiigū sta
tyti #54JM>Mm) automobi
lių dirbtuvę. Prie Matyho* 
darbo dirbo per 35,(MM) dar* 
Iriniukų. Dirbtuves planai 
laivo imdmyti Dėt^ite, Mr 
cliigau. Daug mašinų ir j- 

v.- rankių nupirkta Jungtinėse
I Valstijose/ » rabfti.

Lynu, JI###.—Oru/idžio 2 
rdieną Boston Street Meto
distų lMŽnyv*n« feruose 
pryČerh AJlen ir kiti vyrąUį 
viso apie žtį apmrmge mo
teriškais madingais drabu
žiai^ ir jium rodė miairinku* 
aioiM į fčrus moterimi 
Pryceris Allen btiv^n tikrai 
puošniais ir madingais mo
teriškais drahuŽiaia npai- 
rengęa ir mkiūūjoui kaip ti
kru ihperkA Ir ko tie-pro* 
te^tantai nepraaimano.

Kemanyk, kad be tavęą 
niekas ti(W» nrišmnno—A-

Valsčių vh^ąičiams kna*^ 
didatus rinko valsčiaus ta* 
rylai, bet tvirtino apskrlttoAj 
viršininkas. Apskrities vira ■ 
ši n inkai skyrė tik tokius vir 
šaičius, kurie yra ištikimi 
smetoniškam režimui. ♦ 

Apskričių taiybas sudaro 
apslnities viršininko patvir*. J 

kuris šį. tiktieji viršaičiai. ApskH* 
balsuP tes viršininkus gi skiri# vi*- 
' dalis reikalų ministoris.

Miestų biiraiistrais (nta* 
yoiais) yra žmones, vidnuų 
reikalų ministerio paskhtio* 
jt

Kauno miesto tąiylią m 
daro 36 nariai, kurių 12 
p. Smetonos jmskirti ir ui 
cieno iujrjnktL

;.**VET' viršaičiai, 
rai. apskritieji - viriūnii 
prezidento elektorlų iii 
imtose turėjo sprendžiant 
■balsi), bet juk jie visi yra n®- 
tautos išrinkti, liet p. 8 
itmw»s ar jo jyngelbininkų'pa* 
skirti.
. Bet svarbu dar paminai 
kad valsčių, miestų ir ap* 
skričm taią’bos buvo rinktai 
tvarkyti raiščių, miestų h 
aĮkskririų gyventoji; reik** 
his. rūpintis kėlių taiąyi 
įgyventųjų sveikatą glnb 
ligonines bei mokyklas stejį 
ti. o ne prezidentą rinkti.

Kai tos visos tai^bos bu* 
vo rinktos, rinkikai negaJ" 
vojo, kad jų išrinldiesie 
atstovams teks Respūbbtai 
Prezidentą-rinkti.

Reikplinga pastolieti, 1 
miestų tarybų rinkimūs hof 
kotavo visos partijos.
* žodžiu, gruodžio 2 d. įvy 
klišieji rinkhna^ yra 
tautą ^emimmtis^ įvykto

Gruodžio 11 d, į Karnų 
snražiuos 118 kolektorių 
ir amerikiečiams pirko n 
statoms neims, kaiJieJŠgin 
kad Antanas Smt'tona j 
išrinktas Lietuvoj Reqm 
kos Praz. ^įjyneritmu 
fantui.

KOOTjrarAi mimą
uinrsipĮU¥V*iĮrM &

— Ronetų B 
j<lk komisarai išleido iŠ 
lojimų 4R9 kaliniui 
atieji kaliniai m ba'gr 
monistinio Jk»l^iinw ** 
mup? ir (tek jau ”x 

ktal jais galima 
ktti ir pnkiiti į htaf. į



i

MUM. fcMfe * ... IMI.

Tarptar.tini teshmene!
apylinkėj M*|6žariM patoryl? gtati mit* to»ta ptoftoią mtogita’

K& MiNISTKIilSa
ATJ/K’H 1Č& '

IMKTO&UVŠ S^rXD i

liūnui buvo ^reikštu mum- 
Mtikčjinm bei papeikimui 
Tautininkai liko didelėje 
•‘sarmatoje? ir pradėjo ša
lintis socialistų /Ir visiš

kai tos imto taM’tatesj

Žinios Iš Lietuvos
KAUNO .STUDENTŲ 

GYVENIMO.

Lietuvoj užsiliko nerriu-
įstaiga, kanos valdžios
tai negali pasiekti jr|W >* neteko kautr^rfte, * 

uriūje vyrauja demokmtta M- 1*^ soebilittes" 
tvanai. Tai imivendteto Baltoj včl buv ^miųhta/ 

tokmtų atstovjM Kasmet atstovų į PaltoUčM atudeutų
į ją rinkiniai, kurių| tauro pimedį^ Po šio įvykio 

u studentų oi$niiiwi* 
s išstato gavo kandidatų

U«, Rinkimai būna lu*
ai teM Būna smarkių

Ueijų* Universiteto ko- 
SAoriai per tas dienas bū*

’K

nt?tovyl*?s vice-piminiote 
tmitininkas rttsistat.vdiniL 
♦To pavyzdžiu pasėta* ir 
ąlistus pirmhiinte. Atolo- 
vylios įMisedfe lapkričio 12 
d. tebesi 4 mlanjns ir visų, 

jM‘i*piidyti studentais ir 1^ ginčytasi dėl ntsis* 
Į totydhiimo, ftagaliau, pir- 

oiganizaeija įluininte savo atoistatydint- 
’nimą ntoirme ir vėl likosi 
pirmtohikautl nors pasiti
kėjimų jam. pareiškė 16 at
stovų, o nuo balsavimo susi
taikė 21. Bm siK’ialistąi nie- 
kumet nesukulto su garbė 
h’ asmens? vardu. Jiems 
svarbu tik įlysti į viršūnes.

♦ Jų akys dūmų visai .nebi
jo.-

A plėšydamas apie šiuos

tatyviškais tapentus,

:iu Mtndcuttts Išalsuoti 
jo« ąiini^p

/Nilo* imt atstuvyte isv 
bciginbi jai vadovavo stu- 
Ipidų atettinįnSų atstovai,

^rinktų. Ateitu.rinkąi jeidn- 
i į atstovybei prezidiumą 
tu su "socialistais ir tau- 
ūkais. Bet peniai socia- 

tautimnkai, žydą’*
., rusai pasirvži. ateiti-taĮrti'iitikij valdži-.sl 

(ų galy/sulaužyti. Jie'; ’^nas “L. Aidas" rmžvn.i.

ulan' bviMlisj frontę. Ret 
yyos rezultatai kitką parų- 

Ątatįnhk‘i‘ IfiO 
(bnifliftu, myli 1929 
rinkimuose, Jit^vel

„ ukąitlingiausbi frakcija 
ftų atetovybgje.

Ateitininkams nepalanku* 
ntas sugalvojo natiius 

Sikdalistai,. tautv 
:*i, Žydai, lenkai, rusai 

vokiečiai susijungė ir ne- 
te^o ne vieno ateitininku 
•gtetovybes prezidiumą. 

Urmininku jie išrinko so 
altai ą, vWpmnimnku 

niūki) ir tt. Atvitinin
i Įiasiiiko opozicijoje, bet 
,įč§e į kai kurias teitai- 

kurių darbas salėjo 
fi naudingas visiems stu- 
ntams.

t šis frontas neišlaiko 
įėnj’bvjc. ržsienių komi- 

pimrninkas socialistas 
Mitinąs buvo nusiustas ai
ni į tarptautines studen- 
j^jungos suvažiavimu, i* 
r šis atstovas ntivvko į 

tavą ir bendravo su Tom 
e’ studeuatis, fe kelione

Įį^Čle dideli -skandalą ir Ba-

**Ryto** redaktorius JK 
Rądzmčius dėl Kauno ka
ro komendanto nutarimo jį 
ištremti iš Kauno, buvo pa
davęs* Krašto apsaugos mv 
tosteriui skundą, prašyda
mas teieudimto nutarimą 
panaikiųti.

Kr. iq>s. ministeris p. Ra
dzevičiaus skundą atrnete. •

£U . ..... I ''“i '11’ 1

*birli|airiro^teta|dgM

1U

Pasakyk ką tu bi^ftok t Ui 
lrwc.iti 'ledo .

f

aprietai M’

«Mk*A vidlcdiž

BtoMtato beltete 
riteiltai* v# ... iiip.iuir i ii,

Mtate RtaktaMi*. to r J*i*

Br« Vii** Pietario RaitoL
Ktorijee apysaka, Du tomai. |1»W

Mtarytarir teteytok Vate ' 
t* J* Gsroti* ,, ...*O»

tata* Prsditeniata*
Dte A» Vllriifr .̂.. • ftt.

Itapemeta* Ilgo* ir kaip 
nuo ją tetoeugotil Parakv 
negyvoji gtontai tefc 
dus, ura*.'Perta J. ttarynu-JKk f 
; Mtoto (Poema), Patai M. 
(Intaku — ■ ■-. ., , ,. ...:. Ii*.

Bitoje Skaitymui Knyga — 
(Ošti* ii), Bu perriitelaite—Tte 
’ Vtetaolta Imoute Verto 

ICun. P. 8enrueeitl* —__34ė.
Mwl* *** «° >»•/1

Mtato Patyrimai IMdiioj*) ‘ 
iKatoj, MII m. Para 
H Kun.’ J, F, Jonaiti* (Kte 
pelfonu)  ---- ..,.uL_JLįliįji

Pamaidą Vądovill*, Stodj*i 
thrutote Virtemat Sudari ir 
iSleid* Kun, j. Koneevičia*.—ICte

Moteryta* MeturdemyU. J. 
btatai*. fiv. Kasi D-jo* lei
diny*, Kaune ..... ..JO*

StadauriateLaikaii. Parta
A. Bueęvitou* . ........... ■ ..... 40*.

teogta* Gebritota niekio
Tiru Alfonse* Maris p. P~>2te 

Itolgijo* Mokymo ^Katate 
te. Sutaito K, J. Skruodyu.5(to

Itetoito Mažumam* Ateiti
Pri* Mufi. SuUtol Kupro
ta** .......——---------- 40*.

Mftią Dainiai. Parta Ka* 
r.y* Puida —....^  _____50o.

Atetotan* Puste*—iu pa- 
eiteMliaM .... .... m___JKto
Indaiulaitu______ i__ _____ 50a,

MALbAKMTGSB

Pulkim ant K^Hą~“D ko” 
panda. Odo* apdaru |2D0 ir $3.0S

Mažu Mauju Aute* ABte 
riua—juodai* virfeliai*-------- SOo,

' TKATBAI

bedieviški, kurie aiškiai ko
voja su tjkčjlmu. bet ir ne* 
atraUoji spaiuU. Joje 
piasi katalikybei priešingo* 
ideipe. Neutralioji spauda 
katalikams neleistiną, kad 

4įi, įiekalliedanią apie svar
biausius gyviaiimo klarnd- 
imis, apie Hievą, apie žmo* 
gaus tikslą, migdo katalikų 
bųmonę* tuo pačiu i’engia 
dirvą atšąliinui tikėjime, be-

**Didm tdcvjinm piiešau 
yrą įiekutaJikišUą spaudu 
I^liev^lca mba neutralioji 
spauda. Ji Žudo siela ir 
Iniiią/ tikejteAi’ dorą, šio 
ir amžinojo gyvenimo lai- 
inę. rt’iežodm sako: MPa* 
sakyk kis tų skaitau d aš 
teakysni, te Ui esi ” Jei 
lašas po lašo prakala kietą 
akmeni, tai daug lengviau 
laikraščio*.ar knygos lapas 
po lapo perdirba kiečiausįhlievylML *

“Kiekvieno kataliko prie- 
flermč. paremti" katalikišką- 
ją spaudą h* ją kuoplačiau- 
šiai paakieiirfi tarp žmonių. 
Žmogus, kuris remia katuli 
kišką spaudą yra mi/jonie^ 
rįus, tiesos platintojas, tikė
jimo apgynėjas, didžiausis 
žnumijos geradaris.’*

hrn. Pr. Bufy«, M, I: C—1A0

gu aptaiyiū* kelioaž* j Pa*< 
ryBą b atgal Mikalojau* ir 
'Mataro* ląanoviį.,, MgųMi 
Magnmi Parvalktetk _ A0

KattoM Atitek PaM«U jtor 
!O dieną—Apie ri*a« dentbu 
to fta jdemfi* uvolikiai k*. 
ll°ta P** beirtai krato**. 
Perta Julių* Verno. Vertimu, 
J, Beltokoiii* ^^,,,, A1.00
PnuaeataeDeartratjtoe Pte 

gtaM Perta Uosi* 75e.
Segta* Mtau U Kun. P. 

tadtoki*. Kaina--------—
AtaMetUti**' UMivtayuu—88*.
Taiką Derbymototo «&, Bta- 

kintoii kalbos wwk»luL—$0*. 
' ■ Itotaka* — lai&ai vien* 
vaiteli*!’Verti S. BakauakM ISe.

B*li*vtaM* — Km tai yra 
bolfovfema* ir j* vykdyto** 
Būtojoj’ —.»i .n .. n ... i.iilie.

MALDAKNYGES
\',.,i ^urlr'.T^:sg‘l-ri .■,»■ .'sr/rB^zt"1 im* ii, ,iawEwsM«Bas3aiEss

U

darai*

t

■ '» ■

8HBrmtow»y,
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BU& DAUGIAU TRAK 
TIEltlŲ TELŠIUOSE,

PRIGĖRĘ JESEIE.

LIETUVOS UADIOEO- 
.V.iS ŠVENTU RETŲ 

GARllO SUKAKTUVES.

—10.
♦1.00

m*. terite 8. K, a ir N.-U*.
Vtotoą Katrai; dalh H: 1) 

Htktam Mtbii: t) AaUim* 
to*. Buriate S. ž/ R* ir .K .mite, ■

t.

♦ ■

m*e 2talm**to r

TADi^tB^r1 ' 
telte štateta tatari taktet Milžto*

KbIm'm*. ir w» ‘ * • ■ • ♦**. • tate^mk'Vta"
t«wi ISKAIIO 1 ' ■ , '

PASIKAUDOKIT MUPIGD(TA MALDAKMTGIŲ KAUTA 
TIK K< GAVOMB «UlTTni| KA W MALDAKMYGIŲ 

LABAI PBĮBKAMA KATWĄ

“MALDŲ RINKINĖLIS"

vtotariteMMi ir

I

Ifetuviao Wwk R Jtehb-Ufc..
Kristau* Kryžiui: Statoj**, 

Gramta Vtemal, Maldo* Ch- 
gitai, Birželio ftf Bp*Uą mA 
matam, libido fanL K. A. Va
ly* —.mm.... ---------- .----------- »e

Trijų Vtokraaą Draaui 

Ką tik Tarvydo parašyta.
Vaidins NorKpodo gapua artktai 
av. nno FAiui mm, 

5th tt,, So. Boitos, Mmi.
Gruodžio SO d. 7 vai. vakar*.
Po Labclatybo* Vadovyste. 

, v v- i Vixu« maloniai nžpraSom at-laikrasi-ni priklauso ne tik ‘„u.nkytl. < • Mntąjai.

"PIViUB"
4,Pav*arien jaummll-fietuvj B 

aukles doru, kilniu, energingu, *T 
toningti, nirsta, ižtvermtagu,

Vytautu Didyta pat* tokiu bu
vo ir tokiai* nori matyti Vita *• 
taitlea lietuviu*, ' #

Kaunu, p. d. 88

kad tas posėdis priminęs 
rainių krizes. Bet **L. Ai
dui“ reiktų priminti, kad 
kur t;k socialistai, tautinin
kai, žydai ir lenkai eina kar
tu, tv:i Jokios tvarkos nėra. 
Tas buvo su 1926 metų sei
mu, tas įvyko ir su studentų 
ctstovvl;v.

1926 m. tautininkai susi
jungė su social’stais prieš 
katalikus ir įšrinko tokį sei
mą,4 kurs tik gėdą fantai at
nešė. Br, K.

OTO’ VIENOS 
MOTEllS MIRTIES 

APLINKYDĘS.
---------i------------

šiomis dienomis staiga 
pure pik Magdalena Jana
vičiene, gyv. šakiu ap», Skl
iautą valse., Kuodžiu* kai
me. Jos mirties aplinkybes 
labai nepaprastos. Diena 
prieš savo mirtį Jana virio 
ae nuvyko įkiš savo kaimy
ną Stankaitį, kuris pavaka
ry virė degtinę. Degtines 
visi gete per naktį, Nuo to 
Janavičiene susirgo ir mirė. 
Skrodimo daviniais nusta
tyta, kad* Janavičienė buvo 
alkolielike ir mirė persige- 
nis niinnues degtines.

t KititutiN. — lapkričio 12 
d. Lietuvos radiofonas šven 
o“ 5 įimtų darbą sukaktu- 
u*s. 1926 m, birželio 12 d 
prabilo pirmą kartą Lietu
vos radio gyvą lietuvišką 
žodį.

Kiek taiko atgal Lietuvos 
radio stotis buvo didžiausia 
bet tu<» tarpu persilpna pa
lyginus su ’kainij'nineinis 
valstybėmis. Planuoją sta 
tvfi daug stipresne radM 
vtotv------—

• Spalių men. 28 d. Juozas 
Kizėvičius, gyv. Garliavos 
valse.. Sprindžių kaime* 
grįždamas iš Kauno namo, 
Josios upelyje apvirtęs prr 
įėre. Kizetfičius buvęs ne
blaivus. *

profcj. ,
(lali kas išsakyti skaitąs 

iKdieVlškus ir # neutralius 
laikraščius ir knygių?, bet 
jumis netikįs, jie jam nieko 
nekenkni. Taip manydami* 
klysta. ‘ Moksta tvirtina^ 
kad visos perskaitytos žinu
tes. šmeižtai, klaidos, netei
sybes ir metai randasi žmo
gaus mintyj kaip vandens 
lašai į padėtą po Mugu vied- 
lą. Ilgai varvėdami lašai 
pripildys vietln). Kaip vied- 
ras bus pilnas, vanduo pra
dės ličgfi per viršų* Pana
šiai yra ir su žmogaus pK» 
ta, jierpndj’tu blogos spmi- 
<los nuodais.

Prk» nekatalikiškų, drau
džiamų katalikams skaityti

caltemi*. StatoMl Matu Ori*

Ztotel •—* (paima). Punta 
Vate* -___—........  W*-

Atargtol *1 Ugtoml Verto 
ii takte koto K . *10*.

MteąTta^M*-iiatamb 
mu pagrindą mteą'titejim*. 
Verto tata M, itrrinta*___ M*.

Lfetavo* tetatot IBelde
J. MkevUta ir B*v% Kaw- 
ia*^—. r..... . ......' ■ 40*
v tmf* Ir Kaitote: Dėklams 
eijo*, Motagal k Dialogd.

j k Vienas Doleris!
AB TUBĮ LABAI GRA1I4 KB¥Q4

LIETUVOS ALBUMAS
4M pti*]*pta;did«m*

’ Tik už >1.00.
Kiekvienas puslapis laimi 

gražiu paveikslu papiroSto.** 
Kiekvienas 1/etuvs prifalūtn 
įsigyti šią knygą, Albume 
patalpinta atvaizdai visų Žy
mesnių žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jo taiifm buvo HM- 
Dabar gausi tik už dolerį.

RdknįaiikH

“DARBININKO”
m W. BBOADWAT * SO. BORTO*, MAUK.

Nesentu Telšių miesto 
valdyte posėdyje esą daug 
kalbėta apie leidimus steigti 
naujus trakficHUS. Busią 
leisto veikti penkiems trak- 
tieTiųms ir klubui.

tamtaM Stato Gyv>‘>wni»M|

$M imi MU
NKI STUMS

Nisga-Tout inrt savy valalaa kurie 
iAiialo kftinf nBo lljtų Ir
b fiiKrtivlrąa Mttiia r*a*
WHI* h1 |<yvutlnKih»Iui oruuun. Jh 
(Keliūta Jums Kerų MHttta, no*aU 
Mkilrio pnJtrikiaiiK. pasalina intet* *r 
Hriėl 1 tai rimui ir itaUa Jum* •lamtor 
hh amsimo m*imi*aii» Gaukite bnn* 
k«, Nnm Tm’. be viikitum. 4k jm 
PHhko lMJamuiųitiėklninlia. 
.tkklniakaa l eturl pipruKvkftn ji 
Ufcaton Ori jyi ii uve arminlatoi

Juodąjį *do* apdarab $1 JO. (tam M>75> 
Baltai* caluiloido apdarai* $1.50 (tam 
Juodai* paprastai* apdarai* .75 (taiv* $3^00)
Baltai* ealuiloido apdarai* , .W (bar* H45) 
baaM didataį įkaitų duodam* g*r| aBoMe,

Knygiitea labai tinkamoj dovano* Vaiteliam* prie pir- ' 
nm Komunijos ir kitoms ūkilminK ‘>

Visu* uMtymu* liipkHt nkaažta aatratai:
' ■ * ’ *

ALOG

Pėof. V, Jnrgtao __ 10*.

M kwto‘ P. • Buįm . , ,• >0e.
Mu ZtotaM*. Parta S.

Kateteri* .-.,- . „ . in*
teta** Belyte, Itariite*

tetohyt IV-to tatetete kri* 
tateiyte*. Utouvią telbem

a*. Vieno viiteiuo jnotad. Su* 
lietuvino Vaidevuti*. ..—Ha

Kipakytoja—kcturių vilki* 
ną dr«m*. Partata kum Pr. JL 
furae. Kaina,.— ........^85*

OUiaidita* Vyra*—2 akto 
komedija; p*r*M S. Tarry* 
.d**,.t-„—, ■ ;

BI<*to Gudrauta, 8-jų Tiite- 
mų komedija. Panta Sirijų 

- uoeuka* ----------------—._—Ma
Ūb«o Akadanlij* Ir Ub*«

Balto* — komidijoa po 1 *k 
Par*H Seirijų Juoaukt*—36*, 

c Batoru — Drama 4-rių ate 
lų. Verti Akelaiti* -- --------- 40*

bumu—3-Čis dali* durno* 
'Gimi Tauto* Genijui?’ Pa- 
iii Kim. L. Vaieekauikaa—10*

Šydų Karalius — drama 4 
aktų, 6 pav. Verti J. M. 4^ 
vintu ________ _ _________80*

VMQ*ri—3«ją veikimą vato* 
delta; perta F. V. —----- 10*

Patricija, arba nežinmoji 
kauktai — 4 aktą drama. 
Verti Jonu Tarrydu —10a

U*aayia* ApritaBdmai — 
itįjuau ir gyvenimu aat.ie- 
ta Jteaua Kritau*. Vtatel* ' 
nu m gaidomis -—

Drama*; 4} Germaną; 2) 
h'abiola—S aktą; 8) įdarda 
MaMklu — 4 aktą t perta 
F. Tarvydu., ...... ..... .——-Sfak «

Kiurkto Pakepu.—Komedk • 
j* 1-me akta Puta GteeUfclU

Valką Tatai: Saito ir Į> T

F . * 
s. >’

•ta

•pARBINlNKAS” 
way, SaBosI !■—a*WĮft3MĮ1JL. M j *M II-J1-JJ.

i Lietuvą
I leriautoaa laite* už- 

■ ■ - “ MVo gimtam* 
■Onkta’* jtahi bu* 

Dovana.
O ■



MAŽASIS SMUIKININKAS

pp.

MEILUS BA/Ms'.

NEWAIK, N, Y,

Pilaiti*.

Juo labiau tu myH įtve, juo di-

> ■

Dievo* yra dtiaugnno vok 
doras.—Ernest Helio.

Laimis, kaip nesveikata: kai 

jos nepastebi, vadinasi esi 

sveikąs.—Turgenevas.

fiktadlfe 8 1W1.

i ardo*

K Į
Tkajį

DABBINIKKA8

Jai gražmusias padėkos gie* 
smes.

Sveika Marija! skamba 
ixdimuooe skliautuoat*. Svei
ka Marijai skamba iy dai
nuoja jo siela. ‘Sveika Ma*

»
MM1'YJII L.-J-1 WAįW^WN'4!2.lLll-.į‘?,mi'L*-WB 'Y?"P**** "'I"*™!"*1

Iš Didžiojo New Yorko Į 1,4 
ir New Jersey

liga prispausdavo ir pa
rinkdavau biednaa 

j “Bet aš m turtingas. 
Turiu daug prtetėlių. Rei
kale jie man padeda, nume 

įsųmmiįvi. Jie nepaiso, kad 
rija dainuoja smuikas Joejimno drabužiai - sulopyti 
garbei ir šlovei. * [ kad neįpriu auk*) žiedo ant

Sveika Marija. . ? piršto, kad deimėnto Špilkų* 
Sul. Juozai*, ttė mditaga krietarrištyje, 

kad gyvenu pmatame name- 
lyj<\ jie mane nriaimejė vi
suomet gelbėja, ’ vimvanet 

r prakalbina, pasveikiną. * ;
“Neturiu pasidėjęs aukso 

dešinę^ antras į kairę. l^m-UenatvH: neturiu aukso da*

15 šiais snukiais laikais, bazu- 
¥o pasisekimui garis* ir dė
kingumas priklauso: Baza- 
ro Rengimo Komitetui* ku
ris taip sumaniai ir ndcu*.

TITRTAT.

Išėjo du broliai sau laimės 
ieškoti Vienas pasuko į

Taip praėjo vw valanda 
gilaus susimąstymo, iki ji j 
save nugalėjo, iki pabaigė 
planą, kad šitą vaikelį ir jo ; 
motm-T pasiimt tpas save. ■

Ji prisiartino prie vaike
lio ir pasakei

—Mano mielas vaikeli, aš 
noriu tave gelbėti Dangaus 
Motina tavo malda, išklausė.

Ji nusiskubino su juo na* 
mo ir nuramino pirmąjį: 
vargą. Vėliau ji parengė 
savo namuose kambarį, ku
riame turėjo apsigyventi jo 
serganti motina. Geras val
gis. Geras maistas. Šva* 
in ii* nuolatine priežiūra 
pagydė ligonį Jog susidrau
gavo.

Vaikas savo geradarę m*>- 
teriškę kaštai pąnnloHo jį 
kaip vieną iš savo mirusių 
vąikų ir džiaugėsi, matyda
ma jo besijuokiantį laimin
gą veidą, Ir jei kas dabar 
galėtų matyti nebepažintų. 
Jo veidelis pilnas, akys ne- 

I belitldnoe ir nudėvėta ap- 
tai buvo tik akimirkos dar-L|aus|ęų ^au kitas. 
Ims, k lankytojai jo ne|ąis-Į Daug kaa šiandien ji mn* 
tebėdayo. Ir buvo tik dviĮįvjaūlĮ pamanytų/ kad jis 
pasigailėjimo pilnos ®k^|laimėje gyvendamas jau pa
kilnos mate skausmą šitame 0 ne?
išvariusiame veidely.^ [dažniau ir dažniau jis an-

Iš pradžių 31 nenorėjo 1anko ir tapo ,Tos 
žiūrėti, norėjo būti žiauri Jmu sūųmbj
nes jos vaikus jau buvo mir-l Kiekviena vakarą jis nir 

, tis atėmusi. Kuo ilgiau ji H
su savimi kovojo, tuo labiau |\_ 
ji buto neramesnė. Kari-Į ,
nes ji daugiau nenorėjo 'lan-j 
kyti ir nerami blaškydavosi Į < 
namuose.

Pakelėje Į jos namus bu-j 
vo bažnyčia ir kadangi jau Į 
ištisi metai, kai jos koja ne-Į 
buvo palietusi šventnamioĮ 
grindų — tačiau ji dabar 
užėjo. Kada jos akys khi , 
džiojo pa bažnyčios sienas*) 
ji pastebėjo vargšą vaikelį 
prašantį pagalbos pas Dan Į 
gaus Motiną. Ji išgirdo jo j J 
garsų maldavimą: 

’ —Mano mylima Motinaj < 
tau ym žinomi mūsų valgai. « 
Tu žinai, kad urano mėtinė* Į 1 
Įė serga, tėvelis miręs, nie-Į j 
ko nėm kas mumis rūpin-Į 2 
tusi Mes jau neturime duo-| 
uos, ir žniones yra tokie Į 4 
žiaurūs, ir aš negaliu uždirbi 
btl v , i

Motjn, tu esi turtinga, Tu j 
gali gelbėti. . Į 

Juk nėra girdėta, kad kasi 
nmldaiijąs būtų neišklausy Į 

, tas, Negirdėta, negirdėtai 
ninžinai... Į

Moteriškė, būdama netoli, Į 
gerai ginb/io vaiko malda-i 
rimą įvairios mintys suko-l 
si dabar galvoje ir jai imsi* I 
darė skaudu ir gaila: ar ne*| 
galėtum tu padėti šitam vai* 
kai, gal Marija tau paveda 
tavo gintai, tur būt, tu bil
ai patenkinta pati savimi I

Didžioji miesto kavine bu
vo pilna Žmo>nų. Visi sta
lai ir vietos buvo užimtos. 
Skambėjo stiklai ir lėkštės. 
JuokasTIr begalinis džmūgs- 
max plakėsi bendrame sūku
ry ir maišėsi su gaišia mu
zika. *

VIW tai matė dvi liūd
nos ir alkanos vaiko akys. 
Veidelis prispaustas prie 
stiklo, o per siaums akruos 
tus riedėjo karštos apsivylė' 
mo ir ^maldavimo ašaros. 
Rankoje jis laikė smuiką 
seną mylimo teVo smuiką. 
Jfe tikėjosi galėsiąs griežti 
didžiojoje kavinėje ir tuo 
uždirbti pinigų sau ir savo 
mylimai sergančiai mamy
tei, Ap?e savo išvargusį 
veidelį i* nuplyšusius drabu
žius jis ne negalvojo ir tik
rai nemanė, kad žmonės yra

* tokie beširdžiai. Elgetauti 
jis nenorėjo, norėjo tik 
griežti ir kada jis patekdn; 
vo į vidų, Žiauriai išmesda
vo tarnai pro duris. Visa

ėjo pūsė šimto metų. Kartą, 
visai netikėtai susitiko bro
liai Jr kiek «wikimmų, 
kiek džiaugsmo, kiek kalbų.

“Aš esu turtingas, tačiau 
ir biednas/* tari^pirnrtsifc. 
‘‘Gyvenime man sekėsi Lai 
mė visuomet šypsosi} mane. 
Nerūpėjo man sunkūs lai
kai, bedarbes. Pinigų tu ri
jau. Namuose visus pato* 
gurnus. Daug teko* važinė
ti po pasaulį ir ragaut# 4° 
linksmybių. Neužmiršau 
pasidėti auksą nei savo se
natvei.

“Bet aš esu biednas, nes 
neturiu pasaulyje prietelio. 
Kodėl žmones tokie netei 
singi I Kodėl neątiduodh 
garbes, kam ji priklauso? 
Kodėl jie manęs nepagerbia ? 
Kad pasiekti gyvenime pasi
sekimu aš turėjau daug gal
voti daug įvairių kliūčių 
nugalėti. O žmonės žiūri į 
mane kaipo į savimeilį, go
dų kietaširdį asmenį. ęr<r 
lau, aš esu turtingas, bet ir 
tabai jMadnas.”

c"' PATERSON, N. J. SUPTA PRIRENGĖ,

Tint kiti bet savo artimui aš 
visuomet turiu nMlonų žodį. 
Nelaimingam paimsiu ran
čą, nuliūdusį neužmirštu su
raminti ir mu neturtėliu iš
sidalinu savo menku turtu. 
Aš esubicsbiąg/TsI: Ir labai 
turtingas.. Pinigai ne tur- 
tas. Juos gali pamesti pra
lošti, vagis gali pavogti* 
Mano -turtai yra: malonūs 
žodžiai geri darbai ir geros 
žmonių širdys, kurias aš lai
mėjau. Ir neius kas galėti 
juos nuo manęs pavogti/’

* ■ - *

t ftv. Kazimiero parafįjos 
Pateisime, N, J. barjuas už-, 
ribaigė lapkričio 22 d, Ba- 
zaras gryno pelno parapijai 
davė $646,28. Taip geram,

Toli nuo tavęs... 
Kaip ilga man būt. 
Nustojau aš savęs... 
Be tavęs turiu žūt

Tavo gale many 
Didesne negu savy 
Mano paties!
...Iš širdies
Išpažįstu: 
Myliu!

antrasis, “bet ir turtingas. 
Laimės gyvenime nėsuti- 
kau. Dirbau sunkiai, gy*| 
venaų paprasčiausiai Ne
turėjau laiko važinėti po 
pasaulį, nei jo linksmybių 
ragauti. Dirbau sąMringai 
ir taupiau pinigus. Bet 

ikaiu tik keletą šimteliu sn- 
Heina pas Mariją ir griežin į sudėdavau, štai nelaimė ar

MUZIKOS MANY GALt. 
Muziku sukelia vis many 
Nora gyventi ateity. 
Be Jos būčiau kaip ir .

negvvenes...
Jaunystėje jau pasenęs! 

Ptytaitix.

Kazimiero. Rožancavos, Kv. 
Onos klubo, Vyčių, Av. Te- 
rvsės, AvųOnos draugijoms, 
parapijos trustishuns Imu ko 
lektoriams, kurie savo su* 
manvmu bei įvairiais pa
įvairinimais sugebėjo daug 
sutraukti publikos, vakarų 
gąspadorimils bei darbuiin* 
kftms* kurie savo elgesiu, 
darbštumu bei pasišventimu 
buvo visiems pavyvdys, vi- 
siem$ biznieriams h; šiaip 
kilnioms aukotojams, kurio 
savo duosuiomis aukomis 
padidino bazaro pelną ir 
ant galo visiems maloniai 
atsilankiusiems į bazarą ir 

{materialiai jį naikinusiems. 
.Tat visiems Čia iŠvairiy- 
tiemš: Komitetui. Draugi
joms bei asmenims šiokiu 
ar kitokiu būdu prisideiu- 
siems prie bazaro pasiseki* 
mo tariu lietuvišką nuošir
dų ačiū. Tegul geras Dievas 
visus laimina.

Kun. S. Stoni*,
Klebonas.

Y, X

Aną mkmadkmį Jnnz(> 
Kemešio, U D. S. 13-tos 
kuopos nario namuisę, 183 
Dhkes si* įiyko paslaptin
gus atsitikimas, Aeimiuin* 
kn! išvažiavus apžiūrėti 
George Wnsbington tilto, jo 
namus užklupo nrrteių bū
rys ir surengė pp. Kįnne- 
žiams slaptą paminėjimą 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Nirenglmo prie 

’ šaky buvo p. Klimienū, o 
t [jos pagelb’ninkemiš

Bedarbiane, . Jarasmučiene 
ir Milmaitienv.

Teko ir man netikėtai da
lyvauti. Mat, Kemežvs buvo 
pasikvietęs pas save. Iėk‘mnfy„„ 
su šeimininkū į vidų net ‘ ’
nusigandome: kambariuos? 
išstatyti stalą*, kuriuos 
puošė balti 
kietai, skanūs valgiai... O 
linksmumas visų atsilankiu
siųjų! Sunka įr apsakvti,

Pp. Kemešiui turėjo pa
pasakoti apie savo 25 metų 
•vedybinį gyvenimą. Abudu 
susilauk? gražių sveikini 
mų. Vakarienėje dalyvavo 
pp. Kralikniiskai iš Neb
ark, N. J., Gumąuskai 
Linden, Tamsevičiai.. Keait 
n.v, N. J., Klimašauskai 
Notrei Amneton.

; KFmal L. if. N. Y« Drami- 
iiaičHi. Br<š>klril N, Y., Zo* 
kai iš Se&port N. Y,

* Vakarienė baigta gražia 
r nuotaika. Visi linkėjo Onai 

ir Juozui Kemežiaius lai
mingo gyvenimo. M P. A.

Metinis parapijų# tazanm «į 
praėjo gražioj ir jaukioj 
nuotaikoj Basam kai hr 
riose dienose. net tavo labui 
perpildytas, ypač kumiM* i 
parapijos taiųm griežė* Kaip 
pranešta prnėitjy seknmdte* 
nį bąžnyčmje, reikia tikėti* 
gražaus |M‘lno—apie 
Ainis sunkiais bedariies mr 
tais ir sulyginus su kitai* 
bazarais yra laimi didele su* 
ma, Elizabetlm im Kvotinė J 
taurių parapijų* kurm ki 
tais metais padarydavo iki ’ 
$6,000, o šiais metais tik voa 
keletą šimtu tepajėgė padą* 
lyti, Tuo painpijiečių lįe-

* [tuvių prijautimu* savo rei* 
kulnim lakai džinumnri kitę
bonus Simonnitis ir širdin
gai dėkojo už parėmimą,

Tarp svėrių buvo miesto - 
majoras sų savo asistentniių 
keletas miesto ir visuome* 
nes veikėju svetimtaučių, ’ 
daktarai Kralikauskaslr #11 

klebonas Pakalnis, 
kum Balkums ir kum Alek*a 
siunas iŠ Brooklyno, kk*b» 1 

t -H Šeštoką* i* Nevv Yorito,' 
ftivų ge tų m ikld> Vaiciekauskas iš Har- 

risimo, biznieriai Kmlikau* 
skai ir Trečiokai iš Newar» 
ko ir visa eilė vietinių biz* 
niekiu. TilrikM,

Kas tai nepapr(i»ia.

D raugi jos tuoj po Kai 
surengs ką tai nepaprastoį 

jr Jau baigiama išrinkti pi
komisija. Vėliaus suži 
me, kas bus.

Saugokit ūk
Pus mus pradeda ateh 

ti džiovos liga. Bet tai 
paprastos rūšies liga. 
Žinota, kad jos tikras 
das Iniotis. Sako, kad i 
liga labai kimbanti, A 
žiūrėkite.

L. D. S. Naujų Narių ir “Darbininko”
Naujų Skaitytojų Talka

Prasidėjo 1931 m. gruodžio m. l d. ir baigsis 1932 metų vasario na 29 d.

Reikalingi talkininkai. Apie darbo eigą bus pranešta. Skiriamos reikšmių

gos dovanos, kurias gaus ir talkininkai ir naujieji skaitytojai bei L. D. S. nariai
Jau nuo šios dienos “Darbininko” Prieteliai prašomi kreiptis informacijų re

kalų.

“D ARBININK AS”

366 Broadvrav* So. Boston, Msm.
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DEL KATALIKŲ
AKCIJOS

■Lttkvunųuiiai prikaišiojtu Sau nestato ^iiidjkaljjiių jm* 
kad kataliliiškoji akcija tai bfidžio tikslų. Jos vidaus 
grynu politika. Tuo pi’iolprofesinės sekcijos, dabar 
fedžtu jie patekinu savo ne*!egzistttojancios ir veikian- 
'ImtallkiŠkų arba tiksliau iKi;[cios inigal 1'926 m. Jndaiulžio 

lt d.r į£tatyi|ių, yra įkurtos 
išimtinai „ dvasininkams ir

sakius' pricškatalikišką ak- 
niją, Bet, ištiesų, tasai prie
kaištus neišlaiko kritikos; Religiniams tikslams, ir tarp 
kai geriau tenka susipažinti 
W katalikiškosios akcijos

Kad išvengus berei- 
Italingti spėliojimų ir argu- 

itacijų, mes paimkime 
ialų dokumentą, kuris 
iątisiai apibūdina katali- 
akeiios esmę ir tikslą, 
yra sutarties nuorašas 

;■> Vatikano h* Italijos 
įtvbčs dėl katalikiškos 
ijos ' galutinos linijos. 
;• dokumentas tilpo Vati- 
to organe “Osservatore 
mno/* štai jis žodis i

kito ko, statosi uždavinį pa
dėti tam, kad juridiškai įs
teigtas sindikatas visada 
gerinu atitinka klasių 
bendradarbiavimo principų 
ir socialinius bei nacionali
nius tikslus, kurių katalikiŠ 
kame krašto Valstybe dabar
tine organizacija, siekia.

3. Jaunimo draugijos pri
klausančios Katalikų Akci 
jai, vadinsis u Katalikų 
Akcijos Jamiimo Draugi
jos.’’ t Kalbamos draugijos 
galės turėti korteles ir ženk
lus griežtai atitinkančius jų 
religini, tikslų, ir įvairios 
draugijos neturės kitų vėlia
vų, kaip tautinė ir jų reli
ginės vėliavos. Vietines 
draugijos susilaikrs nuo vi* 
šokio veikimo, turinčio atle
tiško ir sportiško pobūdžio, 
ir pasitenkins tiktai susirin 
kiniais atsigiuvinimo ir auk* 
Įėjimo pobūdžio, kurių tiks 
las išilginis.”

Iš čia aiškiai matome, kad 
Popiežius nenusistatęs už
grobti ne Italijos, nė uitų 
valstybių sostus, bet tik rū
pinasi dvasiniu katalikų at
gimimu. Kadangi genis jau
nimo auklėjimas yra dide- 
liausias šių dienų klausimas 
ir juom susirūpinę visi rim
tesnieji sociologai, tai žmo
nija gali Imti tik dėkinga 
šv. Tėvui už jo tėviškus pa
mokinimus. žygius ir net ko
vas ir nemalonumus busimų
jų piliečių reikalais. Jis 
dirba ir sielojasi, kad tautos 
ir valstybes ; būtų tvirtos ir 
laimingos, o piktos valios 
žmones įtardinėja. kad iis 
nori pasauli valdyti.

Bet jau toks visų kiblių 
darbuotojų likinuis: jie dir
ba, o jų uŽmbkesnis—ŠmeiŽ-

MPo pasikalbėjimų, kurie 
vo vedami tarp Šventojo 
rto ir Italijos valdžios, dėl 
latymu jaunuomenes 
ingijii (Cireoli Giovani- 
prikltnisančių prie Itali- 
Katalikų Akcijos ir ap- 

itai dėl Šios pastarosios 
kinio, prieita susitarimo 
g Žodžiais:

1. Italijos Katalikų Ak- 
’ u iš esmės yra diecezinė 

tiesiog priklauso nuo 
topų, kurie jai parenka 
oyus dvasininkus ir pa
liečius. Negalės būti pa
kam! vadais tie, krie pri- 
isc partijoms, primin
ta režimui. Prisitaiky- 
na prie savo tikybinio ir 
gamtiško pobūdžio tiks- 
Kahtlikų Akcija absoliu- 
; neužsiima politika, it 
> ųrganižaci.ios išviišinr- 
.formomis ji susilaiko 
viso to, kas y ra ypatin- 
ir tradicinis politinių 
ljų požymis. Vietinių 
ikkų Akcijos skyrių vė- 
. bus tautine vėliava.
Savo programoje Kata- 
Akeija neturi profesi- 
dmigijų ir anmtmnkų 
katu įstatų: todėl ji tas.

SOVIETAI BIJOSI 
REVOLIUCIJOS

galėti reikia visos raudono
sios armijos ir to dar neuž
tektų, nes japonai galingi ir 
pasiryžę gaut MandŽurijoj 
tiek žemes, kiek reikalingu 
jų tautinei ekspansijai bei 
išsipletojimuk nes japonai 
jau netelpa «avb salose. So
vietui žiūri, kaip japonai 
glamonei#’ kiniečius ir nie*

iiip kalbėsime, ar taip,J, 
via tik bijįjsi Japo*

Jie leidžia japonams 
iinkauti Mandžnyijoj 
I įtaptai ivisiuučia ko* 
taliomį buriatų,' kivki- 
kitų talkininku kinie- 

f Išgelbėti. Bet' kir- 
.ir buriatai nekokia 

rfH * Japonijai tnt-

Mtoe Mbm ŽMoke ' •r*11-’ vau*s-s

jiįj*, bet ir prieš Kinijai 
darbininką reraliitemį jita>’ 
jinw ir rietom išprovo
kuoti karti prieš Horiotų 
Hąjįmg*- vį*i pa-j 
aaulk ir *u jum *4I>nrbu 
npikas” pavydi sėkmingai 
mHiJ durbuofei jy nori «u 
tut^į'tarinio* penkių m*- 
tųtom**

•‘Darbininkių” papras 
ėiamint sveiko proto dėsniu 

> verčiau stoja m vinį jmmu* 
liu prieš iMilŠevikite, ne kaip 
sti bolševikais prieš visų pu* 
sahlj. Kai dėl pavydo pen
kių metų kūryL»s planu*, 
— tai niekuomet urieiį 
ka pavyfei tam. ku
riam nerisesku. Tas pla
nasr tai tik planas ir to
kiu pasiliks. Kaip parari* 
ku kaltinti kitus dėl jo ne- 
pasjsikiirio! Norėjom vis-* 
ką padaryti kuogeriaugiai, 
liet — pritrūko daibininkų 
ir pinigų, o čia dar japonai 
įsikišo ir visas pasaulis Juos 
siundo sutrukdyti tų puikų 
planą. Kaip gaila! Tai pa- 
prasčiasia vfeų ^planuotojų 
dainelė.

Prie to, pasaulis, rodos, 
visai nė nesiundo japonų, 
Kaip tik priešingai, nori 
juos sustabdyti. Tautų Są
junga vienbalsiai nusista
čius už Kiniją prieš japo
nus. Ji bejėge’, tas tiesa, 
bet tai jau kitas klausimas. 
Bet jos nusistatymas yra 
prieš karą. Amerika taip 
pat daro pastangų, kad ka
ras neįvykti!, nes jo mieks 
dabar nenori. Bolševikams 
karas būtų labai, pravartu, 
kad nustumtų tautos eneigi- 
ją prieš istorinius priešus 
ir bent laikinai imki-eiptų 
žmonių akis nuo nelaimių 
namie. Ir vėl jiems būtų 
puiki proga pasiteįsinti dėl 
“penkių metų plano” ne
įvykdymo. Mat, . išoriniai

Į SOCIALDEMOKRATAI 
•- IR TAUTININKAI

Koka įiti
Daugelis mano, kad Lie- tmns.

tuvos goeial<l<3nokwrtti ir l!)2(i iiirtų HrMio 3 d. j- 
tautūunkų partijos savo 
programomis taip skiriasi, 
kaip vanduo ir ugnis. Bet 
gyvenimas visai ką. kita'ro-

priešai neleido musų ge
riems norams išsivystyti...

Taigi karas sovietams bū
tų kaip tik patogiausia pro
ga, Bet jie bijosi revoliuci
jos namie. Jie sako, kad 
revoliucija neįniaųoma ten, 
kur patys žmonės valdosi. 
Tas. būtų tiesa,, jei tai būtų 
tiesa, bet taip nėra. Fak
tas yra, kad lx>lševikijoį 
yaldo vienas nuošimtis žmo
nių, o 99 nuošimčiai neša 
komisarų junga. Vienam 
nuošimčiui valdyti, ir tai
kos metu yra sunku. O jei 
karas atitrauktų dag didės-, 
nę raudonosios armijos da- vykdė ir vykdo, ką «ocialde- 
lį į frontų, tuomet teveliu- mokratai nutarė: 1) katali- 
cija prieš sovietus būtų ne kiškos organizacijos ardo- 
tik įmanoma, bet laimi sku- mos (uždaryti moksleiviai 
bi ir sėkminga. latritinĮnkai, uždarytas.kata-ui ir seKipuiga. iaicHimnKau uzuaryias saiu-

Komunistai gali sakyti ką pikų vienintelis dienraštis 
nori, bet Jie patys labai ge-Į“ Rytas”): 2) katalikai mo
tai žino, kad taip yra. KJkytajai atleidžiami arba kit*

PROTOKOLAS
(Tąsa)

Be to turima vertybiniai* popieriais:

*18 po *100.00 L. L. P. Bonų ... *1,800.00
83 po *50.00 L. L. P. Boną-------- 4,150.00
1 Lietuvos Bdnis be kuponą 50.00
15 L. L. P. Boną kuponą po *5.00 75.00 *
6 kuponai L. L. P. Boną po *2.50 .. 15.00
l U. S. Bonais __ ----- ----- ---------- — 50.00
13 i Draugas Pub. Co. iėrą-----— 135.00

Įvairią Šėrą _____ ______________  225.00
Metropolitan State Banko Chicagoje 
kvitą* už U. S. Boną_____ _ __ _  . 50.00

*64)50.00
Paskola Liet. Darbininką Sąjungai su nuo*, 5,000.00

Iš vfeo*11.848,75

rSDlUCUOS S6 MITŲ AMVALGA.
Piiež Federacijai jsikursMut Amerikon lietuvių ko

lonijos veikė pavieniai. Tiktai Federacijai įsikūrus pa
mažu darbas pradėjo bendruti ir didžiojo karo metu ka
talikai su malomia išimtimis jau darbavos bendrai per 
Federaciją. . . ‘,

Pirmame Fedtracijoa Kongrese 1906 m. A, At Kum 
Dr, A, Stiuiukyno referatu pirmu kartu vidhi iikeĮtaa 
klau»tmas lietuvMko* parapijini* mokyklos. Trečiame 
Kongrese 1913m. A4v. J« Okbrio patarimu Haigta* Tsa- 
tos Iždas ir p. A. M. Morkūno referatu užgiris lietuvių 
jaunimo organkscija, ir damas vardas ^Uetuvae Vy
čiai.’* Jsteigta “Kolegijos Fondas.” Kstvirtam Kgnare- 
se 1914 m, p-lių A. Hutkaitfs ir A, daksUbitž* rsferstais 
ižkelu moterų orgaMbmeijų relksbs. Užgirta atritini Mo* 
terų organisacija, įtrinkta komisija, kuri ir davė pra
džią “Moterų Bąjungal.** Tai* pat metai* sužaukta di
delis arimas Chicsgoje ir įkurta Tautos Fondas Lietum 
reikalų fingnaavipųk

Karui tebesftąriant. Muorganiiuou “Tautus Tary- 
Im/’ Ilginta nuo *L A V. Preridonto WUannu “Lietuvių

du. Leiskime kalbėti fak- 
<

vyko Lietuvon sotdaldtųno- 
kmtiy tmrtijos suvažiavi
mas. Socialistai tada buvo 
laiinėję rinkimus. Suvažia
vimas praėjo triukšmnigai. 
Jo svarbiausi nutarimai: 1) 
ardyti katalikiškas draugi
jas ir oigainzacijas, 2)’ at
leisti katalikus valdininkus 
ypač mokytojus, 3)* panai
kinti Teologijos Filosofijos 
fakultetų, 4 suvalstybinti 
privačias katalikų mokyklas 
ir gimnazijas.

Socialdemokratams š i ų 
“di(lvyjdškijL,t darbu neteko 
įvykdytu nes jlj viešpatavi- 
inaš ’ gmt susilaukė galo. 
Susidcjusios aplinkybės pa-; 
gelbėjo /tautininkams prieiti 
prie valtsybėš viršūnitL It 
šie didžiausiu malonumu

KapniM hmne vargino per 
kolitu naktis. Lijmu Į uepn- 
prasta; aukštu kimią. Kar
tais slinkau žemyn ir vėl 
griebiau s į ankstį, į r sis «ap 
nas kartojosi kelias iinktk 
Pagaliau pasijutau esąs auk 
Št<U<* kaktų viišimėji*. A|> 
link ' miuie siūbavo dideles

kokiuo nidmdos nebuvau 
jautęsis.

Hitnidau TTluLgo sujmi 
tlmfits, ir vej prieš mam* Inr 
vo kasdięinrds gyvenimas,

Pastuilyje mMome vargs
tančias. dejuojančias mi
nias. Vieniems trūkata val
gių, kitiems namų, drabu
žių, Dėl nedarbo darbinin
kai piiidejo statyti naujos 
mados namelius. Pltts- 
burglio bedarbiai statosi na- 
inelius iš Šakalių ir žoles.

Žodžiu, vargas didelis. 
Bet reikia yis kastis pir
myn. Reikia,, kaip tame 
sapne, lipti į kalnd viršūnę,

nojami iš geresnių vietų į 
prastesnes; ii) Teologijos 
Filosofijos fakultetas pa
naikintas (palikta tik Teo
logijos skyrius); 4) katali
kų laikytos gtarimzijos at
imtos ir suvalstybintos.

Etai tie keturi punktai, 
kuriuos sociajdemokrat a i 
buvo pasirinkę ir kuriuos 
tautininkai ivybdr.

Dabar klausimas: ką soci
aldemokratai beveiktų, jei 
patektų į valdžios viršūnės/ 
Gal uždarytų bažnyčias ir 
išvytų kunigiis iš Lietuvos- 
Bet dai- truputėlį palauki 
nie, <> gal tatininkai ir šį 
dąrbą atliks. - Stėbet'ojas.

Diena** 1916 .m. lapkričio 1 d. Įsteigta Informacijos Biu
ras VVashingrone ir finansuota tokia pat informacijų 
Biuras Šveicarijoj. ' ,

1917 m. (žiemos metu 19I7--I918 m.) nutarta ]mc- 
daryti vajų Lietuvos politiniams reikalams. Žybtelėjus 
Lietuvos padangėje laisvės aušrelei, lietuviuose kilo di- 

- džiausią lipas. Surinkta ne 50 Imt virš 300 tūkstančių 
dolerių.

Pasiųsta Lietuvon du atstovai, kad sužinojus, kas 
dedas tėvynėj ir užmegsti artimesnius su jų vadais 
ryšius;

Karui užsibaigus pasiųsta keletas atstovą ir steįio- 
grafistės Praneuzijon, aprūpinus juos finansiniai, kad 
prie ‘* Taikos Konferencijos** kartu su Lietuvos atsto
vam gintų lietuvių ir Lietuvos reikalus. Finafmota ne- 
vien amerikiečių lietuvių atstovai, bet ir Lietuvos delc- 
grteijai jjttsitistn *90,000.00. lirfonnaeijos Biūrui Wa«h- 
ingtone išleista *33.685,56 Lietuvos delegacijai prie Tai
kos Konferencijos patariant Yorke įsteigta publi
kacijos Biuras skleidimui žinių ir informavimui ameri
kiečių apie Lietuvą, tam Mūrui vesti iMebte *40,000,000..

Per Informacijos Biūrą Šveicarijoj, informacijai apie 
Lietuvą vesti Lietuvos ir lietuvių karo ndaisvių Vokieti
joj šelpti, išleista ^IŽO.tŪlmtaftčių dolerių. Lenkams puo
lant Lietuvą ir užėmus Seinus 1920 m., Federacijos Kon
gresas Waterbury gavęs tą liūdną žinią nutarė sukelt 
kuodaugrausia pinigų Lietuvai šelpti. Padaryta vajus ** 
surinkta ir pasiųsta Lietuvos Prezidentui 41 tūkstantis 
dolerių. / /

18|9 m, prie Tanios Fondo suorganianota Lietuvos 
kauti Kryžiam vėliau pridėta Šv. Vincento Pauto lie- 
mėjų Draugija, kurios tikslu buvo rinkti drapana* ir 
aukas Lietum pavargėliams leipti Kūrink ta Ir pašiurta 
Lietuvon laivaa drapanų, kurių pergatenįma* Ltetuvm 
atsėjo 7a)00 dolerių. PgriųaU Dr, A. Rutkauaka* patirti 
tikrąją padėtį Lietuvoje. Per Dr. Hutkausko rankas, per 
L K Vyskupą KarevIMy, per Ffnau*ą Misiją ir kitus 
paaiųgta Lietuvon *3#,000.00,

MMVVTŲ BTOULM,
Federacijos 13 Kongnmaa 19$I m., galutinai Koh gi

jos reikalą paveda Tėvams Marijonam* ją įkurti, gi iw 
Mrąa paaUada nuutirdžią paramą, šiandien jau ivyką«( 
taktas, bernaičių Kolegija jau veikia ir nupirkta dai^fta 
tai KnlcgĮjai rūmai. Vhmapaun. ISmml m

Bl
AntradM*, Gruodžio 8 d»> 1WL

NEDARBAS IR DARBI
NINKAI

m»m Ir kdną Karlų migi ui 
ai.

Kuimdui ir Amerikai m*- 
reiktū Lcimiv, .Trorklc ar 
HtnHiio, čia galimu kbti k?- 
liu mdoimę puMinfL

Aš rašau Ir du r įkyriu, 
kad nėra kitus išritk% kaip 

Jik apgyventi tuščius 'žemė: 
varpos, žydėjo gražios gėlės, j.toiiH, Rimti miškui, gint v- 
kurią grožio aš uejriougiu t ų narnirn, dirbti laukas, ‘ 
apsakyti. Jaučiauri toks Kai pūktyučHf auks javai, 
hnksmas, lybs laiinmgas,lHryr|Į(lx gj^ius vurpoa, žy 

ties HaĮHosios gčlca, tada

F. Dubtuislar

AMERIKOS LIETIMŲ 
ŽINIAI.

Lietuvos Vidaus Reikalų 
Ministerijos paaiškinimas.

J^iliečių Apsaugos Depar
tamento upliiikraštis Nr, 
261 atitaisonias taip: »

Kilusiems iš Lietuvos 
emigrantams, kurie yra na- 
turalizavę Jungtinių Ąmc* 
rik^is Valstybių pilietyls; ir 
kurie atitinkamoms įstai
goms leidus, įgyja Lietuvo
je nekilnojamų turtų, leidi 
imti gyventi Lietuvoje <lub- , 
darni be termino, tik su 
prierašu, kad leidimas ga
lioja iki jb savininkas turi 
nekilnojamų turiu Lietuvo
je (Min. Kab. 1927, V> IT 
<1, nutarimas). Par. 8 p. a.

Niki svetimšalio mokėsiu 
atleidžiami tie kilusieji iš 
Lietuvos emigrantai ąu šei* 
momis. kurie yrą natūrali* 
zaye Jungi. Amerikos Vah? 
tybiii pilietybę ir kurie Lie- . 
tavoje įgyja nekilnojama 
tūrių, iki jie vra to turiu 
savininkais0 f Min. Kah.
1927. V. 17 d. nutarimas), 

(pas.) xV«r«ta,

Kiidangi pasauliniam karui kilus, Lietuva tapo kn- 
ro lanku vieta ir labai daug ftukentėju, pertai .M jauni
mui užsikirto kebas siekti aukštesniojo mokslo, nes Lie
tuvoje Vniversiteto nebuvo. Kun. Juozo Dobužio tilpoo 
čhu suorgaftizuota Šveicarijoj draugija “Lithuania1* per 
kurią Tanias Fondo pinigais sušelpta Šveicarijoj besi- 
mokiiiąs jaunimas. Įsikūrus Universitetui Lietuvoje, su
šelpti ir tenai. Amerikos lietuvių jaunimas irgi nebūvu 
pamirštas.

•Iš viso Tautos Fondo ir Federacijos pastangomis su
šelpti vienas šimtas (100) ankštąjį mokslą einančio jau
nimo.

Amerikoje sušelpti šie studentai:
Pranas B. šivickis. gamtininkas 
Povilas M. Adomaitis, advokatas 
Petras Cesnulis, advokates

' Ąh-ksandras M. Bačkas, daktaras
Jpkubns J. šilkas, kunigas
Petras DMuŽjtob, advokatas
Izidorius liekis, skulptorius . . _
Petms Atkočiūnas, dentistas 
Ignas »L Barkus, advokatas . 
Juozapatas F. Pantcnm žurnalistas 
Kaxj s P, flbirka, medikas . . 
Juosas Andriulaitia ' 
Vnelas Boęlnitis , 
Vincas jilw s 
Viktorą# Balanda ’ « 
Petras Jurgelionis

• Jonas Pocius ; . «
Antanan Pakalikas, daktaras

V

*1001
700.06
W ''
:mon

.. 900.0-1

« 7004)0

M
W '

MiH
■• W.O)

W0M '
550,00

taima
Kumpoje sušelpti šie studentei

Marijų Ąndžtftųie 12,70.01 švvicarijm franką: 
Marija Ambmiriftte 7,50<.tei svric, fr. |p 
Liūlia* <Vp«lfc ‘MOTUM) Svric. franką ir 
Kiro* Vincą* MyMalti* 5,361.(W švrie. fr, 
Kun. Xąviriteu m«0 Šveiaariiką fr. 
Ona Prtmuąkahč šveicaritaų fteiiką.
Kmmy* Ptaila* franką ir *3&l v
Kun, Nikuriimw Pakalk* tmun *v. fr h* tlOO.tel 
1*humm V. HanUtmiu* *T!M uh švrtrarijn* fr.

Butanh mm.iit fmito h MM.nn



Altaaritata, Chrodijo 8 tL 1831.

Komporitoriu* J, »U*ričta«, fra-

w**

Publikos koncerte buvo, 
dauginu kaip 100; gražiais,

K0W. X ORIMI a 
sonitKEiTM

8iiw asmenis,. K Mta 
iwio pardemonMrtfotf' 
W Jhii4i<» d*in*« ir 
įkąi^ti pw*ka;t4 ąpta

P, Itaužvardį ir p. 
čių stotyje nutiko ta | 
atgabeno hiivo * aup

k ‘ :: vo įdomus koncertas. Kon-
k ■ eorio pptgrmpa lęseai jvr

x ': k I *r*j<., o ta'i» pat ir snririn*
hiisic.rs

, i (-.-t’.o tik.ln. p:anisiė Mrs.
' v L ■ Iveiio Austi’), buvusi radio

-tol irs
‘ Bronklyue. Pro

i "Sų,*ss.. Į' H tpainoje dalvvuvo: sumiki-

šatro 
šluoja 
tais
pianistas

A. X, B. K Faditacijoa XXI ir. Jubiliejtata Kęognso, įvykusio ru<pi*Bta 24 ta Ž5 ddų 1&81 m., iŠ N<‘W ATorko, kurta mūri"
Su, Bortai, Mm. ddafaUi. Pirmoj* rtižje pačiame vidury rtov/ J. X. vyrtrapM Mru Bužyi. kns studija yra gamoj/?

—------------------—.— --------------------- -------------- -—*........... — ■* . - - ------ -—-— ----------—- ■ ■' -^ - Catnegie Hali

ŠV. P. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTE

(Gruinlžio 8 <1.)

kuto genernlim mih 
jat

(tobė 
ev<etimiaiuW pogrrMa g 
8ų metdrtiiiltttai l'w 

da jm«teWi, kad pi 
mjlvo vien tik įvairių to 
inteligentija. Pagal 
gija?, daugimteiaį nta 
pedagoM betMv? iv | 
pat visa eilė aikokati^ 
hitų, literatų, mokyklų < 
rektorių ir kitų. Vieni n 
kė susidomėjimo 
dainomis, kiti sakėsi gi 
ję ir labai patikę < ir 
daugiau ju išgirsti.

pampuošusM* ponios ir pa
nelės su dideliais rožių bu- 
.kietais. Visa tai vakarui da
rė rinitų ir imponuojančių 
tniotaikų. Prieš programų 
Aire. Austin apartmentuoae 
svečių daliai buvo perstaty
ti komp. Žilevičius kaip Šio 
vakaro kaltininkas, kuriam 
pageriiti šis koheerias buvo 
'suruoštas, ir virė konsulas 
p. P. Daužvardis, kuris šį 
vakarų pataikė p. Žilevi
čiui draugystę; koncertu 
■jmsibaigiis tas pats svočių 
supažindinimas tęsėsi salėje 
arti valandos taiko,

, Programos metu vakaro 
vedėjų pranešė susirinku- 
slėnis šio vakaro tikslų, jog 
tai šis koncertas surengtas 
lietuvių kompozitoriui 
Žilevičiui, muzikos veikėjui 
viešinčiam Amerikoje ir 
drauge atsilankiusiam Lie
tuvos Valstybes viee kon
sului DaužvardŽiuL tabm 
gerbiamam svečiui, ptigeyb- 
tf. Publika triiikšiningai sil
kelė kalėtas ovacijas, o 
Mis* Austin iškvietė pir
mutinį p. Daužvai-dį atsi
stoti, po jo p. Žilevičių, 
Aire. Austin pranešė susi
rinkusiems, kad bus rengia
mos apie įvairins tautas at
einančių žiemų jos ir Aire. 
Slmpiro per radio paskaitos 
ir kad p. Žilevičius yra lie
tuviškosios programos ak
tyvus dalyvis ir taip pat 
kvietė pademoiiętruoti pa
našiam švitinkime savo 
kūrinius, kad jie galėtu iš- 
girsti lietuviškas melodijas. 
Susirinkusieji visa tai pri
ėmė dideliu susidomėjimu 
ir karstu rankii plojimu. 
Kaip teko patirti, p. Žilevi
čius jau gavo raštu imkvle- 
timą tokių programų pade
monstruoti ir yra prašomas 
paskirti taikų, kad gulėtų 
AIrs. __ _
ro sukviesti suinteresuotno- !W<ta

(Gerb. Klebonui
Turime tatai ftažių Krildtaiu Kenvertų *a 

apylUkaiR pereito*. *
* f .

Kitaoe litai ptiritamta 8u pcnbmdmft tik: -

namuose;
; komjMrzitoHuB

Lova, giirstastan 
-Nmv Turke Fr. Damrosh 
(Julita rd Foundation) Atū
ži kos „ Akademijos profeso
rius:- dvi dainininkes: Alis- 
siss Atollie Gould ir Edna 
Weesp Įmigusios Fr. Dmn- 
rosl Muzikos Akademijų ir 
pati vakaro vedėja Aire. 
Austin. Programa susidėjo 
iš rimčiausiu muzikos kuri
niu, kt.: Chopino, Hande 
Kreislerio, Afassenet, Verdi, 
Sarasate ir d. k.

ir
los skirtosios ^v* Marijni 

dovanos. Tridento Susiiin 
kimo tėvai, skelbdami tikė- 

. jiinti mokslų 'apie pirmųjų 
lĮiibdemv, kurių atsineša vi
si ‘su'savim, kaipo nusidėję 
liai Adomo’ vaikai, ’ išskyrė 
is to vietinio įstato šv. Ala 
vife

Galop 1854 m. gruodžio 8 
d. Tėvas Pijus IX, vys- « e . w • • . ••
kapams iš visų pasaulio sa
liu susirinkus, pagarsino vi
sam pasauliui tikėjimo dog- 
miifiį/jog $v. Aliirija yra 
Nekaltai Ftndėta. Visas 
katalikai pasaulis sii dkižrm 
siu džiaugsmu priėmė tų ti
kėjimo tiesų* nes ji padau
gino garbę Šv. Marijai. Nuo 
to taiko iiiekas nebegali prie 
šhigai tai tikėjimo tiesai nei 
skelbti, nei manyti, kas m»ri

; Džiaukimės ir mes tuo 
garbes jmdauginiimi £v‘ 
Marijai- pasirinkę Jų 
riatisKi savo Užtm’ėja, seki
me Jos gyvenimų, saugoki- 
mes nuotlęniės. Piktos dva
sios pagundoms užpuolus, 
Mkiinė pas šv. Alarijų, kaip 
vaikai pas motinų, o Ji pa
jaus mus f savo globų ir duos 
malonės nugalėti visoms pa
gundoms.

Vienų; karių, vienas jauni
kaitis, pradėjęs abejoti savo 
i)$gaiiymiL nuėjo j Romų 
'jis tėvo Striki iš Jėzaus 

Prailgi.jos ir prašė jo patu- 
.riies. nes jėgų iielieteįikųs 
nugalėti hbgam įpitičiui. 
Kunigas įsakė jam kasdien 
fcalbeti trumpų maldelę į šv. 
liįmjų ir kiekvienoj pagun- 
|doj Šauktis Jos pagalbos.

pasilikti ištikimas katalikų,JKaip buvo įsakyta, taip ir j šv, Marijų maldelė 
jBažim’ios narys ir miręs darė: jis greitai patyrė ste- 

hiomet nedrįso abejoti dėllrasti išganymą. buklingas pasėkas: piktoji

j viuičio mt»džio ir auksu apsu 
Viena gražiausių švenčių'diiita. Juo labiau tas pate 

Viešpats Dievas aprūpiuo 
N:ui,p>jo Įstatymo Haudoros 
Skrynių, šv. Alarijų, kurio
je buv-> patalpomis patsai į- 
sakymų Davėjas, V> Kris
tus; juo labiau Ji, Av. Ma
rija, negalėjo būti šutepiti 

mažiausiu nusidėjimu, 
kurio V. Dievas neapkenčia, 
šv. Marija buvo kuo toliau
siai nuo nuodėmės. Visi 
žmonės, ateidami į šį pasau
lį ataineša su šavim pinnų 
jų tėvų nuodėmę, tad šv. 
Marija niekuomet nebuvo 
suteptų nei pirmąja, nei ko
kia kita, kad ir nrižiaiuda, 
mralėnie! Toksai Imvo vi
sų krikščionių tikėjimas nuo 
pat krirečtanybės pradžios. 
Jau |>ėnktainr amžiuje iš- 
kilmingai švęsta Nekalto 
Prasidėjimo šventė; niekas

yra Sv. Marijos Nekalto 
’ Prasidėjimo švente. Ta die
nų mes dėkojame V. Dievui, 
kad užtaikė Švenčiausių M:r 
rijų nesutepta pirmąja nuo
dėme, nes Ji negali būti pik 
tosios dvasios valdžioje nė 
mažiausios valandėlės. Ji ne 
viena iš visų sutvėrimų liko 
išrinkta ir ajidovanota di
džiausiomis malonėmis. Jus 
sūnus, V. Jėzus, taipogi ne
galėjo leisti, kad Jo Motina, 
kuria norėjo patalpinti dair 
guje aukščiau už angelus, 
būtų žemesne už juos, nes ir 
angelai - rmsnsitepe jokia 
nuodėme. V. Dievas kit 
kart buvo apreiškęs savo 
valią, kad JSandorus Skry
nia, kurioje buvo sudėtos į- 
čakymu lentelės, Ąartmo bu 
da ir truputis manos, hutų 
padirbta iš niekuomet nepū-

dvasia paliego nuo jo, ir jo 
širdis nusiramino. Ketve- 
riems metams pTąslinkns, 
jis vėl nuvyko j Romų pas 
tų patį kunigų iv prašė iš- 
klaiisyti jo išpažinties: ku 
nigas, pastebėjęs visiška at
mainų, liepi1 pasakyti prie
žastį. “Tėvo, atsake jauni
kaitis, tų stebuklingų atmai
nų padare manyje .trumpute

Poni mano. o Motina ma
no!”

4*SanlnU” eina dtt^l 
mftnreį 16 puri, didelio: 
spalvom virželiu. Įtahfc 
metamrlž lito 
Latvijoje, Krtijoje, Vi 
ta kitur metami 15. lit./ 
tų 8 lt.

A drena*: 
A<taaini*trfteijil

"VUNIMJS*

Uršulė Urnešiutė U 261.00 Šveicarijos fraufai 
Kuu. Karikas Žih vičhts 7,074.00 šveie. frankų. 
Emilija Rnuianauskaitv 4,125.00 š. fr. 
Viatlas Ersiavanas 4,644.00 š. fr.
Jurgis Kušius I>.I23.(X> švcicarijus franku.
Kazys Sakrvicuts 2.247.00 šveic. frankų. 
Juda Vlliiuaiėifttė 1,862.00 šveicariškų ir.
Julė Zil ‘virinte (mirus) 3,926.00 šveie. fr. ir $300.00 
Kun. Izidorius Tamošaitis 5,050.00 šveie. fr. 
Stasys Šalkauskis 10.140a>0 š. fr.
Edvardas Turauskas 8.143.00 šveie. fr. ir $300.00 
Antanas V’auagaitis l.400.;X) Vokiškų markių. 
Kun. Ignas Cvsaitis 300.00 Šveicarijos frankų. 
Lvonaitlas Bistras 4,385.00 šveie. frankų.
Pranas Jučaitis 1,236.00 š. f.. 4,724A uk m« $115.00 
.Andrius Mimiška 5.390.OO šveie. franku.
Zofija Orvydai!ė 3£00.fMI Vokiškų markių. 
Kun. A. Steponaitis tiOO.tK) šveicariškų frankų. 
Petras Mačiulis . ..
Irena Jackevivsdtv 
Kun. Pijus Aleksa 
Kun. P. Karalius 
Kun. Jonas Starkus 
Kun. Petras Malnkauskis 
Antanas Puodziukynas . - 
Česlovas Pakuckus 
Julius dijeravirius 
Marija Smebmnifė 
Jonus Dmdorius 
•Lcptia*. VmibliMtiukas 
Autatmš^Stavicitts 
Atitanii* Kobilta& 
Litld* JnvaiMttif v 
Jonus Statkt virins , 
V<4r>w Kalpokas . .
Ktiziiilkras 7’rukauis
A. (ųlyjs 2JHKI.tal Vokiškų m^rkiij,
AntaiiRH Šhirkus 300,90 Šveicarijos friiukų. 
Kūju, Bmw‘riMits 300.00 švrieni’ijos f taukų; 
Ktaav (h vydaitė 
Emilija UfiHzytc
8alm»iija Juazohūaitė z
Fratia* Miisiltonią . . _
Felicija Jtagtdski lė . ..

Vfeaine ptttnulyj* ta 
rąžomu apieVilnittui j 
jo gyventojui lietuviu*./ 

O betgi mažai kai «| 
nonu, nes reta* ta* 
susidurti betarp^k*!"! 
krašto llėtuvtata. <

Jeigu tdoniaujiuti Vi 
to gyvenimu s veliamus 
juo labiau turi juo k 
tuviai.

Veja. Daugeliui Kata 
naneių tolimuoee krtftwota£ 
rų mariu Vilniau* knita 
gyvenimas yra nežinom**.

Tą sprigę gaištų fiH/1 
nąs jau ketvirtu* metu* 
lietuvių laikrašti* 

“vnjnjHni bttoj 
“Vilatam lytajm” » 

šiauriai apie viso Vilntaui 
lietuvių gyvenimą, nuli 
jį vispusiškai, 

“VUstartl_
sužinosi, kur Vanįu* k 
tuvis verkia, o kur 
sužinosi ko jis siekia jr žti 
gyvena.

“Vilniiu* lytajam" ii 
fcarti’š per savaitę*

i,VMw lytais* 
me Vilniau* ktaštOgta 
nfje sargyMej W T* 
siapindi visa tai, ka* « 
dimino. Vytauto tšvynlja.'' j!

Tod$l kiekviena* 1 
skuba užakakyti

itasykiie Hu<> adrmta: 1 
IV. Jamka 8~1 °Wa

Atistin ir Mra. Shapi- Kata* utatauyja tatai

600.00 
50.00

- 150JX) 
J 50.00 ‘ 
..'. 50.00 
.... 50.00 
. 100.00 
. . 100.00 

50.00 
.... 25.00 

. . 25.00 
. 25.00

... 25.00 
Adolfas Mikšys .... .- - ..- 25.00
Vlados Juodeika ... ... 25.00
Jonas Remeikų . . . . 70.00
Juozas MiMulis .... ... . 100.00
Julius Jotailb .. 250.LH!
IM ras Radzevičius - 300.00

-Juozas Ldmow 1.500.00 šveicariškų fr. ir 300.00 
Antanas Kkzaknuska* ..  — . 500.00
R. Šidtaiato ' - . 50.00
Jonis Jušiunis . - — 100.00

Hitas Lipciirt . - * - * 150.00
Kazys Ambrazaitis _ - ' -- 300.00

, GMgns Valančius .. ’ 500.00
Juozas Masiltatataa . - — '*4- 200.00

Viso 82 asmenis.
Nuo suteiktos studeutains paskolų*, turime pasiža- 

dėjimų grizinti doleriai* |14,155.00, Žveitarijoi 
ftauklU b7>B23.00 ir Vokiš^omta markėmis 4,724.00. I* 
tiso paskoliftta $20082.50, 146JHI6.00 frantai*, ir 11,* 
I24D0 Vokiečių mirkvmU G^tata $061.28.

Juozas Macevičius .. 
Kazys Žavia kalis

- Povilas Gaučys 
Juozas rriiiMiias 
Balys Paliokas 
Pranas Vaiuiauskas 
Pvtras Makauskas 
Juozas Petrašauskas 
Ę<1 vardas Jatulis 
Balys Marctlionis 
Juozas Gražulis 
Aleksandra thikt aravičaitč 
Guji Gireytč

Kun. Petras Alalakauskas su nuo.š. v. 110.00

$»«128

Artistui Juozui Vaičkui ĮMiskolinta 500 dolerių.
Federacijos XT-t<> Kongreso nuturimų iš 1921 m. 

padaryta kultūros vajus. Surinkta $64400.52 Lietuvos 
Katalikiškajam Universitetui pasiųsta $45.452,54. Kiti 
sunaudoti moksleivių Šelpimui ir vajaus išlaidoms.

1919 ni. Tautines Tarybos posėdy’ prieita išvados, 
kad Lietuvos valstybes aukomis ne atstatysime. Čia pir
miausia ir Iškelta Lietuvos Laisvės Paskolos reikalas 
Finansuota MHitarinv Misija, kurt tuomet turėjo didelės 
svarbos nepripažintos Lietuvos gyvenime, žodžiu Fede
racija buvo toji ašis, apie kurią sukosi visas Amerikos 
lietuvių judėjimas.

Kad jr milijono parašų surinkimas prašant pripa-' 
žinti Lietuvą De Jure ar mažos Istorines vertės doku
mentus? Tik mokrddnie jj įvertinti

Tie, kurie prikiša katalikams netikslu Tautos Fondo 
aukų suuaudojimą. jie tai daro iš blogos valios, arba 
nežinodami ką kalba.

Ftderaeijui vadovaujanti nuveikta nrilžiriiškj darbai 
Lietuvos laisvės išgavimui ir Amerikos lietuvių katalikų 
gyvenimu tvarkymui. Jus darbai paty$ už Mve kalba.

K, j. KrušinakM,
Federacijos Sekretoriatas.

Už aišky* turiningą raportų ir už trumpą Fedvr*ri-. 
jos 25 metų gyvavimo apžvalga, atstovai atsMlojimii, 
pagerbė p. KruŽinską,

Pinga sesija uždarom* malda 12:45 p. m.

Paskolos .Kairiu:

75.00

5»MW

1

$800.00 
950.00 
15000 
150.00 
100,00 
UWW 
250.00 
200.90
50.00 

750.00 
230.00 
^50.00 
W» 

250.00 
,75.00

75.0(1 
. 200.00

3UOO
Marija Andztalytč-Hutinienė «- - 
Kun. Ur. J. Navickas vb| paakolu , 
Klenunsas Ruginis I 
Tržttla Vnieitatč-Starkiene - 
^aatax Hodaith . ~, < - '•
’rano JneaUia z - 4 . ’ 
ran. PljttM Karalių* vi** p**tal*. 
un. Joniu Starkiu virepataria

... 140.00 

. 31148

.:. 4000
50.00

150.00 
_ to.<»

160.00 
. IttkOO

Mandatų Koinmijd* raport*^išduoda Kun. Dr. Keti* 
ccvKhta Pnineta* kad KmiRme dalyvauja T>9 drietntaC 
aktovaąj# 30 kolonijų ir dtaurijų. 8ek* y*rdo*aukU 
p. M, Umotaetič sutriki* delc|*tani* taitklcta.

P-na* J*t>w MačiulK, iždo yb’bčjas, išduoda mpor- 
(f. Perlittrėjo knyga* ir .rado viski tvarkoje. Gerėjnri 
iždininko kun. Pakalnio užverta matėm* ir jmtavia, k*d 
ateityje Imtų jo* priritatauma. Kaipo Centro nurys da* 
lyvavd keturioo#1 poSfediiujMir; »ten*tai atlikti savo pa- 
rriira* fertaumu bfidu; tfaur ir viatitaKirt, Moju ui Kata* 
likų Ak*U* ir už tandta veikimu KatalikUkomi* 
gaiitaarijumi* Lteturnjr, Kaporta* priimta*.

(Hui dauartau)
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DJrRBIKIKKAR

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

MOSTĖS, MASS,

visų ilievobanrongij širdys! Muzikas J. 

paskęsta- misižeminime *r 
maldoje, bet gražumas imi* 
zikon ir maloni ik giHtajinuui 
kun. J. čižauricė ir artistu 
f’ižanstaj \š Detroif skatina 
žmogaus jattamu prie far 
kl»- ni nekalto džiaugniTKL 

Į PilimJęslą rako dabartinis

. ,JWW>

ČiŽauskas 
puikiai sudainavo ** Kaip aš 
buvau ir “Ap-
lemta* kapos,”

J, Vaitikmiskns, choristas 
tenoras, daug ptajimo gavo 
MKbunnvęs dvi daineles an- 
glilkai.

Kallm kaptlionas kutb J. 
A. Gervickns IMiįvių ir an* 
glų tatltoe. Jis, pirmas šv. 
Jufero parapijos įkūityas. 
pagyre pampi jonų gerumą 
ir primine pimutinins pa* 
ra tujos darbus*

IMia ČiŽatistaenr iš ope
ros itališkai taip linksmai, 
maloniai siutainavo, kad už 

gabumų puikiausią gėlių 
bukietą gavo*

IMė 1L Skričintė, Panti 
draugijos atstove, labai M- 
kštns kilmės raštu išreiškė 
iinkėjimus.

Artistas J. Čižausfais str 
damąvo dvi dainas iš ope
ros.

nmm*, k. x
LDS.12 kp. mėucfinin furirinkį 

ina* įvyta gruodį. 20, 6 :30 va» 
kare, Karalienė Angelą parapijom 
tvetainlj, kampe# RobHng ir &o. 
4th gatvią.

Taigi malonėkit* visi pririnkti 
Ir ašrimokėU duoklea kuri* a*at* 
skolingi. Nepamirškit* ir naują • 
mtrią atriverii prirašyti prie mtaą 
brangio* organizacijos.

Kviečia Valdyta

pAMBklDGl, MAS*,
LD8# S kuopoo mčmrini* *u*i- 

rinkima* įvyk* sekmadienį gr. 
13 d., tuo ix> humofe Lieturių baž
nytinėj svetainėj. Viri purini 
malonėkite atrilankyti ir nž«imo- 
kčti užvilktu* mokesčius. Vald.

kun. Antinas Mėšlių Solo 
“Mergeliu bėdos** ir uAnt 
kalno malūnėlis’* padaina
vo 'Norinkaite, akonipo* 
nuojant S. Blaževičiiitei, 
Pasakė kalbą ir kun. A, 
Bružui, Nashua ktabonas, 

stulai*

Kolegijom j&lnipiį

. dv.- Kaziniieiv) pnmptjos 
je lapkričio 29 d. įvyko 
rbus suHirinkimiis. KunJlhietą u(H dainos” 
Jakaitis M. T. C. plačiaiSjavo Ona ir Alena Vertor 
ino apie Kolegiją ir jos -* r

fkalingmną. Po jo kalbos 
ąnismotas Rėmėjų sky*

J komitetą išrinko: 
tarėju — kum A. Petrai* 

r pirm. J. Svirškn# vi- 
irm.—P. Lengvini, rnšt katalikus.

U- M tTrmonienę, ižd. — E Įmano 
‘viei<nę.

r BMnkte ir 20 organizato* 
kurie rūpinsis ieškrt* 

igfeu narių* '
Lankai,

Kuo lapkričio 22 <L viįą 
Bvaite čia lankėsi kun. J.

Jis aplankė parų*
5h| namus, rinkdamas 

įgijai aukas. Jis pasa.- 
daug gražių pimvikelii Ir 
ribojo kun. A. Petrą i- 

Hep.

Darbai.

urnai, mass,

WATEBBIIRY, CONN.

Lapkričio 11 d, šv, Jurgio 
lietuvių ]Mimpija, Sigirmv j __
Mielu surangė *4Histers of Mer
npraitačiojimą snwjląHr* HtispHta" Mttakegm*,
tintam kleb mui Stasiui Kn- 'kanrlimte.— tam. J. 
< USJ? tamigvstri p;i- A. Jtarviekn*. kurio bridau* 

, • įsėdanti biekvi maii; susigrau-
fcnda pirmą kartą šnaira airi. Antra pamokslą iš šv. 

dė sv.Juram. Sagi mm, jnVo4n i^ira-njos istorijom
, s varnas }{dwi gražvd mtgkt kallmje 

kokio pn^v* iŠ Kagitmv* dekanas 
| Tuoj mi munokslo išeinu 

;-n,*|GmUd panidso klrimnns.

minėti.

skaitės, jom akomponavo J. 
Tamuliūnas, Kalbėjo tik ką 
siigiįžęs iš Lietuvos AL A. 
Norkūnas, jis kalbėjo <lau* 
gjaushi, kaip Lietuvoje tau 
tininkų valdžia pertektąja 

Trio “Motinėlė 
ir ‘\Karvyte** pa

dainavo M. Višninuskmter
V. Vilkišnrte, A. Aifšaus-1 
kaitė. Dnrią pianu paskum* 
hiuo Jieva Paulauskaitė ir 
Rida Grigaitė, Pianu dar 
skambino Delbi Chmeluic- 
kaitė. Paskutnvs kalbėjo 
vietinis klebonas tam. F.
W. Strakauskas, dekod’i- 
mas visiems tiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie su- 
rengimo šį>s vakarienės ir 
tkuu. kurie atsilankė. Pro
gramos metu vakaro vedė
jas J.* A. Norta’mas perskai
tė vardus asmenų, kurie

prie surengimo 
Seimininkai "R.

LD8. 75 kp, mSneeinid iusiriU’ 
kimal ivykati kiekvieni mlneeL 
sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje. W!RTF11LD, MASS,

LDS.lll kuopos auririnkimaa |- 
vyks sekmadienj. gruodžio 20, Jį. 
m., tuoj $o eumoa, Iv. Karimiarą 
parapijos talija. Kvieteli viri 
nariai ateiti. Taipgi ataiveikita . 
mvo draugus prirašyti pria Moe —- 

i kiinioa organitacijoe.
- * Valdyt*

DRTROIT, MICH.
LDS., 72 kp, susirinkimas įvyks 

sekmadienį gruodi. 20, tuoj po 
panu^dų. Iv. Jurgio pnrapijoa mo
kykloje. Viri kuopos nariai yra 
kviečiami ntaitankyti j {j auririn 
kimų.

tuvių Imžinlūlė: 
tnano Šmlis pri ’ 
tai nepaprasto džiaugsmo. Į 
Dešimtą valan/M ryte r 
lutė sroikim Silfrs- ir ?
niais spindulėliais —. -
bažnyteleš bokštą, r 
valias pamnij<m/ii melde! 
gailestingo Jrzaus pasigai* 
įėjimo. Tokiame mnžiame 
rvte ir tokioje puikioje sa* 
giniečių parengtoje tvarko
je# i»amr#ijonai ir svečiai iš 
airi, ir toli laukė visi iš klo- 
bonijus ateinančio savo my* 
limo jubilijato.

Bcsidnlinanl mintimis su 
geriausiu Išganytojam, ant
rą karta pasigirdo malo
nus’ varpo balsas, rimai iš
eina iš zakristijos nešą kry
žių. baltai papuošti, jauni- 
khlčiai. Pasigirsta gražios 
melodinis vargonų halsais. 
Tai grojimas kun. J. Bizau
sko iš Detroit... T r štai pasi
rodo gerb, jubilijotas! Jam 
pirmtakauja kryžių nešda
mi jaunuoliai Eina dvi 
mergaitės, tarsi dangaus 
angelėliai neša rankutėse 
no bukietą gėlių.

šta’ ir klaupia jiilnlimtasr 
utie Viošnaties aukos. Jam 
uafanania du vvriausi 8a* 
giuaw e kunigai. Tuo kartu

gražų ■p.jpfiiktL Nei vienas ncleir 
irgeros{į^ |K.f visi nukojiK

Užsibaigus Mišioms 
ir iMąimintaiL julnlijatns 
ir kningiv sviriai gražiau
sioje pn»cesii’)j-‘ maršavo 
į klriiijjįiją; Maršą puikiau
siai rėžė muz’tats Jonas <*'i* 
žnuskas.

ATH0L,MAM.
LDS, 4 kp. mėnerinii miririnki- 

man Jvyks gruodžio 20, tuoj 
mitpartl, Iv, Pranciškau* parapk 
jmnmlšj. Kviečiamiviriuariri at- 
Kilankyti ir ušrimokšti mšnarirtei 
mokcKtU. Taipgi atiivcikita tavo 
draugu* ir drauge* prirašyti prie 
klot kilniom organinei jo*.

. Kviečia Valdyba

VAKARIENE IR PRO
GRAMA SVETAINĖJ.

LAWREWC1, KAM.
LDS, 70 kp, susirinkimas įvyk* 

gntoilž. 20 d., tuoj po dvyliktai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (cs) pri
rašyti. Valdyba

A. Blaškis, . Grand. Ra- 
pids’o jamrmn pirminin* 
kas ir A. ČiŽauskas# mrAni- 
ips sekretorius, išreiškė 
linkėjimus.

Anglu kalbomis sekė Pn- 
kėjimeJ sveriu kunigij.

Artistai Cižauskai duetą 
sudainavo: “Lmtuva*’ h‘ 
<sAtjok, Berneli.’* O! kaip 
patiko publikai — tuoj pa- 

» sirodė didžiausias ūpus.
l Padėkones kalbh visai 
jmblikai, renuejains, gaspa- 

mvliudems kuni-

Valdyte

C. BROORLYN, M. T.
Gruodžio 20, tuoj po sumos Į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas • 
vaį Taigi kviečiame viena nariui 
atsilankyti j ij suairihkimų it uR 
rimokčti mėnesines. Atsivykite ir 
savo draugus prirašyti. *

Valdyba

Atsiminkime, Sesci’s ir 
Broliai, kad tik vienyliejo y- 
ra gaivia". Todėl stokime 
visi į būrį, tiestame viens 
kitam pagaliais ranką ir 
liendromis jėgomis kovoki
me prieš kapitalizmo ir ko- 
mimizmo letenas.

Visi Įsidėmėkite laiką ir 
būtinai dalyvaukite.

Apskrifif^ VMgbc.

Pulaski svetainėj# 2317 K, 
Jefferson Avė., 7:00 vai. 
vakare1, buvo paruošta jubi* 
lijatui programa - ir vaka
riene. Vakai4<*nėj dalyvavo 
apie penki šimtai asmėmjt 
Man net pagailo tų gaspa- 
dinių ir jaunu wnelui< tai-dmčms, 
rios taip smalkiai valgiu# gam^ artistams d. čižaus-

kiekrieną noredanrJ ‘kams h* visiems tiems, kurie
'nors kokiu būdu prisiclėio
prie taip iškilmingo jo 1K1IYIIU

jubilėįatis. anėlu.ir įu». RidRnJ IRIi!
tuviu kalboj, išreiškė jubili- 
iafąs klebonas Stasys Ku
čas. ' ’/ •

Vakaro vedėjas kunigu > 
J, Lipkus visiems sveebv ą, 
paliiikejo laimingos' kelio- 
nes: o saginitčiams ir iu 
vadovui — puikiausios klo
ties.

Vakaro užbaiga tęsėsi pa: 
silinksminlmu.’

Plaukifintiti 'Laivai

pris»dė,? >
vakarienes.
Tareila, S. .lurevieins ir J.

i. Norkūnas, šeimininkės
M. Norkunienė.

rltarinj. klausimas p.as mus A
Hii*! sekančios

-B. P/mkmskienė, L. Baumi- 
Vene, A. 3ifisevičienė, O. 
Grigienė. G. Grendiene, T. 
Bhžonicne, R. Kasparavi 
čienė ir T. Vahmtinione. 
Ųkininkai aukoja iš No. 
CMtW<>!d: A. Žasliąus- 
kas. Z. Laimimas, Z. Stane
vičius, E. Chelinsford, H. 
Visninuskas. F. Jauvaus- 
kas, K. Chmriiuekns; Gra 
nite-Ville: J. Pubinskas. iš 
Beleriro: K. Baniulis. J. 
Saladka, M. Matijošaitis* P. 
Jaras, V. Stnlkevičins. Col- 
Jinsville: •!. Žiūrįs, A. Kas
paravičius, L. Stakeliūnas' 
J. Baumįla. F. Bagoeius,
M. Petkevičius. S. Buja. C. 
Bujienė. K. Jakimavičius- 
A. Kazlauskas. Tewkshtirv 
—ponia Rutkauskienė. H. 
Ktišėh, V. Žilionis. M. (iri- 
girnas, B. Stelmokas. J 
Stančikas, A. Bamnila. 
Kemvood — K. Banevičius. 
J. Norinkevičitts, M. Kin-

, daravičius, Ig. Kastoekas.
♦T. Ramanauskas. Peiliam.
N. H. J. Valkovič, P. Stat- 
keviėiiis. S'*. Ltnvell.— A 
Bandziavičins, M. Pasnaus* 
kas. Ant Gorham Street *T 
Kačinskas, J. Kasmntis. M. 
Hridziuško, V. Valantiim* 
X Šimonis.

ai nepagerėjo, 
fctieji duoda pašalpos be 

is. Ir taip vis lau- 
Bm geresnitj laikti.
į Įtaigiau atsargu-ma.
Vienas jaunas lietiivisj 

važiuodamas auto- 
tm Congress Avė., į- 

avo į vieim namą, np- 
sienas, nuvertė viską, 

tik buvo ant staliuko, 
į- vaikinas. Charles Vait- 
> ,gąvo 30 dienu kalėjimo 

•: turės apmokėti nuos- 
i®. iaimė. kad prie uti- 
nehuvo žmonių. P. j.

VYSKUPO BUČIO GERBĖ 
JŲ DĖMESIUI

rasis

Vardo Vyru Uraugi* 
vo mėnesiniame susi 

ime tapkr. 18 d. nutarė 
i Nmiju Metę Muktu- 

vakarienę su programa-: 
isijtt išrinko J. A. 

ų ir Jurevičiu. 
komisijų papildys iŠ ki- 
^talikišjui draugijų at- 
ir toji bendra koinisv 

|h prie darbo.
Tds^yats.s

PRO VIDKNOM, R-L
LDS. 11 kp. mgneririis suririnki- 

maa įvyta sekmadienį gruodi. 20 
tuoj po rūmo*, bažnytinėj avėtai- 
aėj. Svarbu, kad viri Šiam* tari* 
rinkime dalyvauti} ir ušiunokiti 
duokle*. Parodykim* gražų pevya- 
dį kitiem*. *

nešė, 
laitenkįnti

Po vakarienei ;kiekrieim I 
Širdis pulsavo j:ctuvjika 

(dvasia išgirsti puikiu; pro- 
*’gramą.

Programos vedėjas kųt); 
J. Lipkus pristatė pirmiau* 
šia Joną nuch vičiUj Magi- 
natv miesto galingą irrtitr 
taetių ir nėnuilstantį para
pijos darbuotojų. • Jis palin
kėjo ilginusių metų.

Jurgis Būdevičhis, pum 
pijus komiteto atstovas ir 
amžinas garbės nurys, kuris 
pradžioje parapijos įknri 
mo aukojo $1,000.00, pa
reiškė esąs linksmas sulair 
kęs tokvis didelės iškilmes# 
Pasveikinęs jubilijatą įtei
kė čeki parapijoj komiteto 
vardu. . Tolesni linkėjimą 
nuo komitetą perskaitė iš 
rašto K. Rinkus.

K. Rinkus, 54 kuopos 
mšt., kalWjo apie LRKBA 
oTgaivzacijos nuopelnus.

Amerikos lietuvių ‘tgra- 
žioji ir garsioji lakštinga
la/* p-nia M# Oižauskieiič iš 
Detroft sudainavo M Myliu 
Tave** ir uBid-lmryteLv 
Akompanavo kum J. C;- 
žnuskas.

P-niu M. Naujevičięnė 
Altoriaus dr-jos pirmininke 
pasvriknio ir dovanojo bal
to aukso tankinį ^dziegurė- 
lį** draugi jos vordiu Gariie 
p-nrai Ni*ujevičicnei. para
pijos 4^ni«atorfcii ir ne- 
nuiUtančuu darbuotojai!

Parapiįonkai^ Easton. Pa. 
— Tamstos žinute nepasi- 
naudosumą nes neturime ga
limumo ištirti faktų tikre
nybę. ;

NKW IRITAIM, COMir.
LDS. 36 kp. mwirinkima* j vyks 

sekmadienį gruodi. 20 d., i. nr* 
Svarbu, kad i ij sutrinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vieno naują 
nėrį atsivestų privalyti prie mOię 
brangios brganisaeijoe.

DRdllll IŠEIVIM
Tėvyste likimai, Ir n*

lalBjSs, jo* *tely*r**I Ir Mdo* Jom* rt- 
rirtna, be abejojimo,. rupi. Judm taip 
p*t rupi, kta TirynAte btumstif h 
OtetShj tal»5tntnu Ir laįrrA Jq« taip 

pat niekiant prteapnudoa TievnII* Ir ne 
ritat*. aeuvansThn* va ivta9«uateinte 
žmoniij tėb&nl* ir latere. norite
kad Ir toli fcndMinl. kad lr pteSąjhj n»» 
riiį atskirti, težinti TivnUte buri, kote 
jta tikrumoj yra. — tlUte rteate at 
žTW*tete Jam* lab*l yra pravert* 1* 
alražytl '

"Dtebiflhita*,”.
DMI

-DARBININKAS" yra tikrintai* 
Kią dieną Lteturoe gyteteBė veidrodi*

“DARBININKAS" «*do flteete Ir 
Ial«v?* meilę-.

“DARBININKAS" molto ttea*ta*U 
prleapandoe amn’rto Ir ntekintl didral 
dy vekhnalnyrtf.

“DARBININKAS" tteela tai* Ttfy 
nei f Svtetetal vytoj*. ■—

HPARBiNlNKUF vtenr Ir vteadov 
mpl darbo fmenlą reikalai.

“DARBININKAS" tari labai Statei** 
MTO "RAUTO AIPSKNAS."

“DARBININKAS" yra data* W» 
nl* Ir lnteU«tata telteitattot

“DARBININKĄ" rodaynaj* protate- 
I ritte I’R. DOVYDAITIS.

Wrota« “DABBnftN 
ir. fį ta* 

wft** l^etureja.
Amerikoje MIteri>ta|nk«H iealteoj* 

*U0, o LtetavoJ tik *0 a*Mr1toe»ta 
cvnttb

-DARBININKO" tete**.* Ute 
l ute. Katitert, Nepriktevtaaybta alkHF

DAYTOM, OB1O
LDS. 60 kp. sutrinkimas Įvyks 

sekmadienį gmodžįo 20. bažny- 
tinf j svetainėj tuoj po miniai.

Kuopos rait Z. GudelisTikime, kad mažai 
lietuvių, kurių širdyse ne* 
iepsnotn meiles *r pagarbos 
ugnelė nesenai Ameriką Nu
taustam Vyskupui Petrui 
Pranciškui Būriui.

Phdudelphijoj g y v em ą 
Vysk. Bučki ypatingi ger
bėjui — Pr. Pūkas, K. Dry
ža, A. Poniškis, J. Biržių 
tis. P. Biržys, Ona ringu- 
raitū ir K, Vidikauskas — 
parūpinome išleisti atviru
tes su Vyskupo atvaizdu: 
Vyskupo pateiksią puošia 
kukVos eilutes. .Mes nori
me tas atvirutes kuo plačiau 
paskleisti tarp lietuvių- vi* 
suomenės. Visas gautas 
lielnas bus paskirtas Marija 
nų Kolegijai.

Kas prašys atviručių pla
tinti ne mažiau 100, kainuos 
tik po 2 centu. Pavieniai 
jos pardavinėjamos- po 5<‘ 
Užsisakykite šhio adresu: 
K Vidikiutafe 2833 tiv* 
ittgsttm Sh, Phitadelpliia.

Utinio įĮerb^iah

CONNECTICUT APSKR.
L. D. S, KUOPOMS

LDS. 97 kp. rasirinkimas įvyk* 
ketvirtadienį gruodžio 10 dieną, 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams priniražyti prid via- 
nintčlfe darbininką organizacijoa.

Valdybe
L. D. S. ConUecticut aps

krities metinis suvažiavi
mas įvyks š? m. gruodžio 27 
d„ ftv. Jurgio parapijos sa 
Įėję, 443 Purk Avė-, Bridge- 
porL Conn.

Visos apskrities kuopos 
kviečiamos prisiųsti kuo dau 
ginusia atstovu ir parūpinti 
naudingu smnanymų musų 
vieninteles darbininkiškos 
organizacijos gerovei.

VARGONININKAS
Atsakantis ir supranUntm sa

vo amatų gerai! Pajtaiko tttojte 
vietos. AtsiHaukit.

Prof. of Mudc Cfonservatory 
<607 Ro. Palifornia avė., Chicago, 
m. £M-

[spaustuve ir kalendorių dirbtuve
I Atiteku Į' įkartai Bteitfhtau
f VlBOKtHS «P Altine I T-V UCA L E N DORI lįs

Telefonai; Maita 1SW.

JONASGREBUAUCKAS
Oratorių, ir Baltamtotoju 

®s ». r ta. imam), 
BALTIMOltE. MD

i

, 3 d, įvyko ūki* 
nietinė vakarienė, 

parapijai paliks gra
nas vakariene nusise- 
litlrint didelio nedar-

^tkariones metu ir pa
rimu: buvo. Eiles pa- 
Ji(?W Paulauskaitėj 

t Baumiliutė ir S. Nor-
Prakalbą pasakė

gl^AMRKITRl

B. MAUSIĄS
B GRA1ORIUS

I. TAOA RTRBRT, 
. BALTIMORR, MD.

_ notomultr teta! Ir
Nrt C* -W~F4t dolerią 

purpiu. 
w South m

PATRIKO Stepono ApŽelčio. Jis 
išvyko J Ameriką keturi mėtai 
prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo 
vieta nėra žinoma. Jis paeina iš 
•Darbėmį' valsčiaus# Gudienę kui
sio. Laukžemio parapijos. Jis pats 
arba kės apie jį žino praneškite 
“Darbininko** mlministraeijai 306 
W. Broadtvay, Sn. Boston, Mn*s.

VISOKIUS SPAUDOS 
DARBŪS

Knt> Mažteirią TikieHIlą 
iki DidUamlą Ungiųlų 

Kortą.
Mano kainos ««UnkĄMMM.

Kalendorius 
LteUUiMto# AmttUcth 

' fciltaM ir IfeportBeU*. 
4«Hl;Ua?ŽM 

ir Aįtertam 
Kaine**.

z S. L ZAPBNA8 
Tel. MJ3I M*m.

IŠ LIETUVOS

GINTARAI
DEL KALĖDŲ DOVANŲ

Turim* visokią ftatorinlą daiktą. PitaHt tatar pM yra U
. Jw> pMitataU..

Karoliui
Branseletai ,.,. ‘^.50 ir $4.00

* Hmlkutčs $L75, *2.00 ir10.00
į IHunksnonis kotai..,.,. $4.00

‘ Persiuntimui nėr puštą 20c extm.

: K. X V1ESULOS AGENTŪRA
r •••',
| WW.JUMUWAY,

TOMMYS MMAT MARKKT
668 1n»dSt.

HARTFORD,. 'OGUT*

, N*vj* tentai ertenta ..
. ir tentai ' ’

Užtaikome gertau*| k *vari*w«| 
tavor* vž p^atteta* kata**. P** 
tamnvim* užtikriaam kogrrtattnį. 
Ptatatmn į vietij. Tik p*»tattk 
Tel. 15-6744.

Savininkai
Tmm* tey* far tb ltatean* *



STAIGA MIRĖ.

t

ta

•**

VERTI PARĖMIMO
- * . ■ i < ■’- - ~ r .. -

| laimingi] darbo metu riujai 
valdybai. , Rapo*t«<i.

CHASI. UMPA, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

Oitao VUmdo.: 24 ir 7-8.

dU MASS. AVI., 

, CAMBBIDG1, MASS.
T*L Univtrrity 4*6. '

rril. Stikle vtorido «Mo, Atet 
kitę pertitlkrUti. [

U. BILĮIS,

ĮVAIKIŲ DKABOŽIŲ 
KBAŪTUV1 

PAU'S MENS 

SHOP 

4M W. 1BOADWAT

GAM8RIDGE, MASS.

im
JFV RIm teWRtalR» MMiMĮ*

įtinęs zimiii.

I— joofci Gri>alBhM
'■ «- » •■

| dykrai: Alenai PodMtttei 
Cjpto&h Antaiiuo Baronui 

|(rU«-pimK Chonl AJeeevi* 
čRttri (W») ir duos. J&w-

100 DOLKRĮŲ Vi

Tūlas bostonietu Daniel 
ĮSkUratz, būdamra girtas, 

r*, u*.,* to««. •». Mm «. allto^T;, į 
veikslu ptwri* to* parapijų ižMste iMaio kaMoriMN ifccimnkas psabebėjo <ęutĄ 
puri., tauri raliai platina Labdary** draagijra Maria. . mobilaus “girtą” sukntejĮ- 

\-------—------- ------—Imąsi gajvčje ir Sidoretz pa-
SVARBIOS PRA- Įteko į teiwni- nubaur 

 

KALBOS 100 dolerių bausme.

- 4 * ■

Šį sekmadeinįj gruod. 13Į 
d.? 7:30 v, v. bažnytinėje ra 
loję įvyksta svarbios darbi*! Praėjusį sekimui., gniocį. 
ninkaim prakalbos. Svar ių į., staiga įnirš Steponas 
blausiuoju kalbėtoju bus ku-ĮNavickaa. Velionjes kūnas 
nigas Jonas ŠvagŽdys, kurs lyra miesto žinioje, nės nefe- 
kalbesnpie spaudą ir koinu-Įnoma jo giminių; Suinte- 
uizmą. * Kalbėtojais bus irĮmuotieji prašomi kreiptis į 
kun. A. Aukštikabiis, S. J.,Įgraborių Petruškevičių, 
kleb. kun. ’Pi‘. Vinnauski*, 
kun. K. Urbonavičius, A. F.
Kneižys. 

• r i- ..i...,,....—
f. KALBĖJO KVN.DR. 

WALSH.

KlaMog Apažūb^lies drair 
joe siisirijikiinv gniod. 4< 

. niiį buvo svarstoma kaip 
šelpti bedarbius.
Kimu Virmauiskis pasako* 
, kad labdariugumas ver
tai iš žmogaus religingu* 
L Kuo aami& , šeiina, 
augija ar tauta yra reli- 
<įk$me» tuo tarp Ju labiau 
esti labdarybe.
Kataliku Bažnyčia yrul 
pta religiška, tod^l ji- 
| veikia labdaringus dar 
s visucėe laikuose ir Šaly*

Apaštalu bukais įšveir 
iti dijakontit patatnavi- 
ii ligoniu ir biednij, 
Butu gera, kad katalikiš’ 
■s draugijos padėtu BaŠ- 
ciai labdarybės * darbus 
rbti, j’pac šiais iudarix> 
atais* ka‘d’ kiekviena drau- 
ja sušelptu bedarbius* 
Maldos Apaštalybes dratr 
ja pačinė šį pamgininm 
cdin ir nutarė sušelpti 
nt viena bednrbhj šeinuj, 
gal ir dvi*
Taip pat nutarė daryti 
ha, kad kiekviena * draugi* 

iim.su parapijoje sušelp* 
bent vieutj liedarbin šel- 

yna.
Svetimtaueią draugijos, 
up Eikš, K. C. daug paau
ga hehnvianis kas met.

Kviestas

VAHAW **■ ’jr "f“" ’T
« v. . ...T*

Vyd4 kj&poB dramos ra* 
telio nariai jau baigia reng
tis kitu metu darbo pra?

Geoigetovi’n Viiiveraite^|dšiai. Šiais metais jie pa- 
prafesorius kuli. Dr. Ed-|sėkmingai dirbo, suyaidin- 
nnnid A. AValsh, jėzuitasJdaini keletą veikalą. Jie 
praėjusi sekmadienį Copley Į vaidino ne tik savo kuopos, 
Plaza salėje kalbėjo apie A-Įbet ir kitą draugiją paren- 
meriką, Sovietą Rusiją iiĮgimuoae. Visi gerai atsi- 
Georgt* Bemard Sbow. Paą-lmena ją grąžą pasisekimą, 
kaitą surengė katalikių ino-Įsuvaidinant dramą “Vytau- 
terą sąjunga. Šate buvo [tas Pančiuose” ir“Sudrum- 
kimšte prikimštą klausyto-įstoji ..Ramybe*., komediją 
jais, nors įžanga buvo ap^pPįnigeliai.”
mokama. [ 1932 metus jie prade*

Iš lietuvių paskaitos klauĮda lengvu lietuviško* dfra* 
sesi kun. J. Šragždys ir kun.|mą neva komedija uVarna- 
K. Jenkus. Sakoma, kad 
klausytojai paskaita buvo 
dahgiau negu patenkinti.

t
Bok tiek žinoti adw džiovos 
liitn* uMdŽiaL ir mateMuM 
^ jMdaoti gydytojo <•

dešimtas nuošimti* mūsą 
rafltį dar nesulaukia 15 
mačų amžiaus turi.dŠi<4vu«

DRAUGIJŲ VAIAdresai
atimto rwrw u rovu-o

M-JMį V*LDY>A 
HtMMM. *- J<«W> u HMM* 

M VMM. Viu*- a*. Mum.*. M,w

tgpAn e
A ^iruuai tfe Ai^Mtion turi ideale
ąo priimti 1*^* vaikamM, žinoma kaip

Mu darbiniu* **“ demat Praventorium.
galima sutalpinti 50 
\ ir mergaičių ir 

uise y, HAOivums]***™’ 50 <W«i« 
p ?' ' [Toji org»niwij» negauna

•Į^aj.iA -atAjo P<*e>b<* K mierto nS ft val-
žini, « Lietui iri P«i- •«**. M P«W*“ 
mirt 8wfl»MtopI«ti* VinJpta**'* «« parduoto ?enk- 
ew MačiuIaUri vunarij ritau 
nuvaži*ve« iš Ameriko* j| B« to, toji orgaiusaeija 
iietuvę. .Tfe buvu ap * „ toL dirbtuvt ant Tylel- St, 
vouęg Marijoną. Taeriol^Įtofl^klri name, kurio leido 
rūmuoae. Inaudoti inajom Curley.

Velioniea broliui rgnuilTofe dirbtuvėje dirba, diio- 
Wntai«iui, I* D. 8.1 k^lv* aerganti, gdl dirbti, vy- 
hariui, reiAkimne Airdingęjrti ir moterja.
iifoojaut*. I Teigi pinigui surinkti už

-—i, I ženklelius priež Kalėdas su-
MJSOVt 8AV0 PĖDĘ IpMojamį !Pre^^ 

■' • įpreventornun ir dirbtuves

Joseph DtUragorio, 22 m.|u2laik^mui’
& Š^myo ^.\LIETVVIS - UOSTONO 

Tiriam VSIVERSITETO 
^,J551Lmet» amžiaus. |

hay-’;-*’-— - - * v. - i Praėjusį šeštadienį Bos-
<!e, gindamM ,^W motinos]^ pai^iteto (Bortini 

 

v^TtinTT *»wrirrririUniveraity) futbolo tymo 
ukapitonu išrinktas Karolius 

I Klimavičius — Carl (Wh:>- 
jtey) Clem.

| Naujasis kapitonas yra iš 

 

ĮNorwood, Mass., kur jo te- 
Įvag Karolis Klimavičius y- 

. ** BeB*e £ reiŲU* Sv- Jur' 

PHrittejo toTMaronga'“Ta r.„ 
dienos ir tęrt® iki Knista sveikiiramJ^1

laikt riUjoMi feno- •„
iriupirksi7vriw.fco.gra-

dta^drii ir ?ietavio '

są džiovos Ąta JBoeton Tu-| i

i PiHMų

w.,. -■ <——r—,-------------u
ta ta bomoo oea - H
LOmtlS DAKYKTAM 

HM. V, CASPER aUapARAvrciuB 
lt*aj*j«Virt<U*,

106 K- Braridvar, S. >**10*.,
O0m Y*Mmu 

y** i iki is m* ie MMi m m 
B Ir M* B M B y»L Trirate Ofl- 

'|Į*W*rrta* MtatMtakarta k 
'■MMIitaaiate tetari **M0iMii*Mte. 
'r ]fri**ra*te ritearyte* 

KMimu k X"***

PROTOORAPttAS

C. C. STPIAS aUdart
MOBVMD noro vtodio

D*ni* ttarirta tMta imvaikti**

AxmmWA
Wl BR*«#*yr ta. BMta*, Mm* 

tai. A n< M*-w,

“ILOE COAl”
■y .j tf

tešos.” Veikalėlis labai gy-^ 
vas ir vaizduoja lietuvių 
kaimo gyvenimą, senovės 
piršlybų bei vedybų papro
čius ir tt
; Vaidinimas |vyks sausio 
mėn. 3 £, pirmą sekma&e-1 
nį po Naujų Metų. Visi 
kviėčiamį iš anksto pasiryž
ti ateiti įdomaus veikalo pa
žiūrėtų. jBtaį.

NAUJA6&EMIIOmk** f,

DMKtylUimiR 
l«0 WUT M0ADWAY ‘ | 

M>. SOSTO*, MMM.
Bto> krautvHJe gaUaa pati vt 
*okl* amtatakeiee JnuAl*. gite* 
MrtaYtaso **tlitm *Ū*- 1

berculosis AssocMtion per| 
25 metus savo darbo Žymiai Į 

 

sumažino džiovininkų miri*| 
mo skaičių.

25 metai atgal iž 100,000) 
gyventoji} Mamcli 
valstijoj 300 žmonių inirč 
džiovos liga segančių. Mir
štančiųjų skaičius dabar su
mažintas iki 70 iš 100,000. 
pžiovios liga auairgę žmdnčs|" 

 

lengvai išgydomi jeigu tiki ir 
laiku kreipiasi pas gydytoją]| 
arba į ligonine*.

Kiekvienas žniogus turi

>inuujrao« motiby»
Dirbti au*tw** ir iilkna k«p 

pyti Krripkitta: Darė O’Bulli- 
v*a Co„ M W. 54h 8t, 8<mth 
Ekxton, Mm. . G15

UtalbMae vKUurio* ^Mado* vy- 
rtanmCraboMu*. Gr*it*w«l*s*kry« ; 
Mm. PMmraiYlricųpiglritpIrta1^ 

ta«^tata« rovitdm uijus

JUKAS I. SUJUS 
Veda vieokiaa provaa. Daro ri* 

K rae legtlfa* dotauhrata*. 
W X B. (kampa* »roadw*y)

TiMmmi: Soa Boetoa Žft*

į . c

nrat įmūra ar. *;
a-

■*.

B Ttai*** l**rkf ta taM, Mw » 
t Jfc Jw*i* 0*wWl!te

fcr T**)** ter ‘
Į*M*i*Mi* — VIwm ,
ff O MttaHr ta*»0t ta* 

TmStari* — tau** o*Wtaiw 
:■ M tūta* BU Btatii taifete M***. 

«*rirMilMta« taR* ta« po** 
įtrtnrFtiiti sliuMte it fui 

p* įtarų. r*«*|*M nrilL tam 
■ tarnai ta. ta m***. 
LUTUVoS WimŲ WUOI 

iw$loia Moraroa w<r. 
vitaiaM T*w* AtaRMhtat n a tarta, ta taRtaf m***, 
t K A tariMt Mta-M.
V|c*-PJr»lnI«M Kta* MUrultataA 

408 it eta st. ta Bta««, M***, 
M tata — Blriikt* AnUtlkMlntut# 

01 O ta. ta «*te 
. . / T»L ta taftom 4719-W.

Yte Urik.— M*r>rfw M«rlw«l«{* 
0B O ta, ta Bart<ri. >l*te 

IMlfilnM Omi tamialinti f 
105 W**t Otb SU ta tari<te M*te 

Twktarf — Oft* Mlrifinti*"* 
1512ColamN* lUUta tarini, W* 

K**M GloMJ* i- fiL 4
14M ColanrtJl* lUt, ta, taęta M** 

Dr»«riX teta MMirlaklnte l*ik* k** 
antrų trtarrinM kl**vi«»o m#oe*lo, 
talt vta vaite* »ob«ioytio6j m- 
t*In«J. . -'

Visai* draugų** rrikalals kralpklU* 
*m trotririų rsMIifinta

L*kttj*r Mm* pttvriBal tai*

nv, ib n pu
VALDyBOA ADUmi

rimhimlM* **• J< ornpimiuh
’^į rivfcuaE ,m„

- J ,Msr»riMd* 
140 taw«n St„ So, IWuh, Mh**\ 

1‘FAH, Un*UHl1llįrt» ** l’RpAliJISR't*, 
Lltt S<„ s»« IhjMnit.

IM HBklfllfikM **■ M. tallti* 
256 E. Jiiutli SU 

iWi..4.ItM — V. BiilntK
MMa Mvrcer St„ ««, I^mr-in, Mm* 

tat ta, fiotlpft (HH7-W 

kitarai - j. 5wn* ■**■*
T Wlnflehl SU ta. >1uta 

l>r«tt*ijA lRlk<> miNfrinlitata Kn« untn > 
wkWI<1l*n| VkoįjH-
j<i* mUL tas S. W<n;Į! «U tam! ,; 
taatta. Mm*.

O. JOMO1V Bli. BAIAI^IMM•« ' 

PMOg VALDYBA
Plrmlnink** — M. tiri*

> W Mt> Ida IM, OordiMtfrį Masm, 
Ttkpbofie Coiumbla M3J ‘ • .

VI<»-Pimh»inkM — J.retrMU«ka» 
_ SI 'Ilfflttutt Purk, Su. Boirtoh^ 
Pmt. JUitluhikuji ~ X OHnecKI* *

& Thomu P*rk^ ta, tarioiif Mmx
Flir, ItaitlnlnkM — M. įeiki* r 

2W K. NlntU 8L, 8o. Boefon, Mm*, 
Ihllnittka* —* A, NjnuHH&MM <» ,

' ’ 806 K. Bro*dwnjf, ta, Boetoo, Mm*.
Naririk* -* I. taiki*
t Wlnfield 8L, ta. Borton, Mm*. tf 

> DmuirlJ* laiko aualrlnklnra* ka« trtfl* 
MdMdUai kiekvieno n»*nealo, 2 vai

i po pietų, Parapijta taUL 492 K. 7tli 
St. ta. Booton, Mm*. ______

Iškilmingai užsibaigė.
Praėjusį sekmadienį iš

kilmingai baigėsi 40 vai. at- 
laidai. Mišparus atlaike 
kun. Pr. Virmauskis* asis
tuojamas kun. Br. J. Navie 
ko ir kun. K. Jenkaus. Lo
bai įspūdingą pamokslą pa
sakė kun. A. Mešlis, & X

Įvykusiojė procesijoje da
lyvavo visos katalikiškos 
draugijos. Ypatingai gra
žaus įspūdižo sudarė moky
klos vaikučių pasirodymas. 
Jie buvo labai gražiai pri
rengti Seserų Mokytojų.

RekfMčcįfy baiga.
Šį antradienį, Šv. B. Ma

rijos Nekalto Prasidėjimo 
šventoje, užsibaigia rekolek
cijos ir novena.

i Visą rekolekcijų laiką baž* 
j nycia buvo pilna Žmonių, o 

: sekmadienį ypatingas lygi
nys — Dievo Stalą lanke di
džiules eiles žmonių.

žudomieji paveikslai.
Ateinantį sekmad., gino- 

dižo 13 d., po pietų ir vaka- 
re bus rodomi gražūs judo- 
mieji / paveikslai. Rodys 
gabus jaunuolis Kaz. Man
elis.

Nuigailčk vandens ir mui. 

to. Ta tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau 

muiloi

Tikslinga dorini pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimtie* jau* 
Tmtvfe prie dvarioe jaunatves. — 
Prof. St. galkauekie.

Iifetaris DaatirtM

M.S.A.UUAHSU
<QiiTWin*rA*> *

<14 Bro«dwayt ta ta<Mi
tai. ta. *m*m M*9

OOmmi autam* *** 14 tai 1* v*U
rxto, MM 14* M

(M tMraffiffi' D*r*tewter

*4r smi'-'u a*.

■■ BitfrMM fii MMElIEt

Otfic* VitepheM VUhrMaltr I*8T 
Mm. TH. UfctMMtęr MOT

ANN0WŪAĮk$9l
SAX4taMLXrrb|A0

Lietuvi. Dantistč 
f b-, M u * *

Tta So. Boetoo 2600
Lietuvis Dantistą*

A. L /.APUČIUS
351 W. Bri dway, So, Bortas

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, noo 
1:80—5. Ir nuo 0:30—9 vakar*, 
tatedomlf nuo ė—12 ya|. diaa*. 
gubatomla nuo 9 Iki « vai vakare. 
W«4i«mt* na* 9 IW 12 vai, <»we 

(pegal MrtartJ)

ne vEmmais
DAKTARAS
nir* g«re«nio tavo 

tp^2briyb<i«
imtiBt fclrdlM, Plaučių 
Kepenų, Hlvo.luksty, SIu- 
goa, liitrfiklmo, Keuma- 
tUmo ir vR»Nm Kraujo, 
Nervų, Ottoe ir KrooMcM

Pmiariiitff relini
pMltarlmaa tikrai apaauso# nw 

nelaimių, iiUklų Ir kančių.

0(.Grib,327 JSt.
ABtraAMlala, featvtrt** 

flįMfata Ir fldOafliatfihĮ W—-11 ry* 
>-A T—« vatam; gitaitiiii 

atala K—12 tlktaL ’ .

tat.tariam
JOHN REPSMS, M. D. HBMTO

Mtnm* vy*ywj*>
• Ota* Vataitai: AM Ir T-~* 

•tl Mm*. Ar*^ tttiOatanltak 
ffiBftftiig* *1*1*

MYAMAVI1U* BW* 
BWAKt|

D. A. Z A LETSU S

iim.su


DAB BTWnLĮtX B
*

ŽINUTES V A b A M » O R : 
Nnm V—12 u ryt#, M rriu

409 GBAND BTBBBT 
(kRMp«i VniM 

BROOKLYię it y;

Ttlfpbom: STAGO 2-O70C

DR. BUDIS K. VENCIUS
dantistas

Nimy Telefonn*: Mldilfum J—<273

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
“Vytauto Pranašui” me

džiaga jau surinkta. Bus į* 
domių straipsnių. Viršelis 
rengiamas vietines meniniu* 
kės. Išeis gražus žurnalas.

mas nepaprastai patraukiau 
eta ir švelnaus būdo, netik 

Mmig gero dalytų meniniu* 
kams, bet lyitiši būtų ir 
štaip jau inteligentų sūri* 
kristalimimo jėga mūsų a- 
pylinkūjv.

L Pasaulis4 vis dar įdomau- 
f jusi Sovietų Rusijos ekspe- 

finHuitais. Neseniai Sorie- 
| tai buvo ivede keturias dar*
f bo dienas ir vieną dieną po-
£ ilsiiii. ’ Deja, nepavyta ši
į permaina -įgyvendinti. Du-
į bar vėl įvesta penkios dar*
L bo dienos ir šešta poilsiui,
r Nieko naujo Sovietai šiuo
f atveju nepadarė. Žinome
į iŠ Praneimj Revoliucijos
į laikų, kaip buvo stengtasi
h • panaikinti Setamd.» kaip
į * po poilsio diena. Vienok ir
r tada prii^tikybiniains ele-
r mėntams nepasiseko \srauti
f Jš gamtos įsttfatvmo šaknų 
l žmonijai skirtą poilsio die-
į . na — Sekmadienį.

mh tautomis, dažnai skaito
me* hikmŠČiuose apie pa
miršimą ir negerbimą savo 
tautybes, 'tai mūsų pareiga, 
yra tas ydas atsikratyti* 
mūšy tikslas pažinti savo 
tautos vertę ir vadovaujan
ti# ol»l«iu “Dievui*ir Tau
tai** dirbti, klitoriui ir tau
tini darkę aavo- tautiečių 
tarpe, visur ir visuomet pa- 
brėŽiant, kad mes esam lie 
tuviai, o ne lenkai, ne m-

is Ver Yorko Fed.
A^^kririo Darbuotės,

Lupto 29 d., 5 v. po pie
tų, Karai. Angelų par. sve* 
tainėje, Di(L to Yo^
F«t Apskrities jvj’ko snsi- «i ir neairiKint avinti, 
riffldinas, - *

Apkaltoia seimelio rei
kalas. PruneŠama» kadalar

VISI PRITARIA

Gal mes dažnai ir klysta

pr veninis konper 
TAS PAVYKd

jaunų em‘rgingif asmeny
bių, Kun. Remeika Imigia 
savo kalbų tolta Mka* 
lingiimų ir jo tikslų. Bai
gės kalbą, nedrąsiai pasiillo 
rusi rinkusiems rintyt tam 
didatūs į valdybą, nes. kaip 
|ėer kiekvmną stiegiamąjį* koncertą, kuris labai gerai 
MmirinkihHh taip ir .per šį,' 
nežinia kiek bus nariu ir 
koks pasisekimas. Labai \ 
dažnai būna, kad pradžiom 
susitenka daugylx\ bet pa- 
žfopso ir išeiną, o užsiiųšo 
tik keli/drąsesni.'Bot šį kai* 
tą pasinslė visai kitąip.

tandi- 
datų pavardes, rli.i į-rcair

, Lapkričio mčn. 21 d. va* 
kare, TnuiEfigumtion salė
je, Hooper Št h* Marcy 
Ave„ Karalienės Angelų pa* 
rupija turėjo savo rudeninį

Viemis Amerikos slavokn 
dienraštis surengė kontestą, 
kas IŠ slavokų labiausia at
sižymėjęs. Rezultate sams
tą Kunigas Klemensas Mli- 
nardovich, kaipo “tlie niost 
pronunet American SIo-

Naujas “Žvaigždes” nu
meris jau mūsų apylinkėje. 
Turinys, nurs grynai religi
nio iMibūdžio, bet labai įvai
rus ir įdomus. Užsipreme- 
meravo pet Tėvą Btužiką, 
laike jojo misijų. nesiga:4es. 
“Žvaigždėje” ras gražaus 

1 dvasinio peno ir galės prisi
minti buvusius įspūdingas 

i Misi jų pamokslus.

F

risono, kur žadama tengtij^^^j lietuvių kartai ąpsnu- ,w.. .
dimą, išsiblaškymą ir jiosi- luruotojus 

.domėjimų mūsų tauta U -r ,<
L«ij gražia liehtviška ka»tti.t^as5W*^’'*,SSĮ ‘’h’’'.
’ čia greifiau ym suauga J"1*!

shMij kaltė, kart jie nepara ^?1* ha,.!t?0'
Ida inieiatyvos, kad jie ne-'Jan<5,!- 
vori užimti ovganissuoti t!}'ku-siems dalyraujanf raklv- 
javmmų ir pasakyti jam. 
kas jis yra, ką jis turi Ži
noti apie save, apie savo 
tautą ir kalbą. Juk lietuviš
kų mokyklų, kur musu čia1 
augantis jaunimas galėtų* 
būti supažindintas su mūsų 
tautos.istorija, su mūsų kal
ba, neturime, o angliškose 
jų lietuvių kalbos ir lietu
vių istorijos nemoko, tai iš 
kur jie apie tai sužinos. Pa
tys tėvai labai retas kuris 
gerai žino savo tautos gra
žią praeitį, retas kuris myli 
ir gerbia savo kalbą, taigi 
jaunimui dėl to mesti kaltės 
negalime; jie netari progos 
apie viską tą sužinoti, o ko 
nežino; to ir mylėti negali. 
Bet kad jie nesidomėtų savo 
tautybe, kad jie būtų ap-

seimelis. Seimeliu kvieti* 
mus siųsti Draugi joms.

Kalbama Vasario 16 <L 
reikalu. Nutariama reng
ti, paminejmą vasario 14 d. 
Tam reikalui rinkta komisi
ja, kuri mėgins sntvarkvti 
viską,

Skaitytas laiškas iš Chi 
eagos nuo Komisijos pager
bti gerb..L. Šipiutį jo 20 me
tų sukaktuvių literatineje 
darbuotėje. Laiškas priinV 
tas,

Sekantis susirinkimas nu
tarta šaukti Gruodžio 18 d., 
Penktadienio vakare, 8 vai, 
Visi kuopų ir draugijų at
stovai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.- Bus svarbių pra
nešimų. Susirinkimas bus 
Karalienes Angelų parap. 
svetainėje.

J ARNIKAS SDKRDTO.

‘nusisekė.
įmonių buvo daug, kurių 
daugumą sudarė čia angos 
jmininms.

Proginma prasidėjo ly
giai 7 it 5 vai, vąkaw>.

Įžangų padare choro ve
dėjas nniz, Pr, Dulke, o 
mažųjų chorąš, pritariant dar ir

- irighrt- piomti, šudainavo taturiM 
daineles: Bare ponas ką- 

**Esu dailiai išmo
kyta/* “ Bitele, pilkoji,” ir 
“Jauna mergelė,” kas rei
kia pažymėti, kad šis mažų
jų choras,, mus ir nedidelis, 
bet yra ^‘rąi išmokytas—iš
lavintas ir moka koncerte 
^dainelėmis puikiai pasiro-

kv ir padainuoja dzūkiškai 
vienų dainele nakeely, 
per nakccly,” kas matomai 
žmonėms laimi patiko, uos 
draikai, išgirdą sayo tarmėj 
duinelą, džiaugėsi ja ir gė
rėjosi, žemaičiai * ištampą 
ausis klauso, o aukštaičiai, 
tik pilvus susiėmę, juokėsi; 
dainai pasibaigrts, visi ilgai 
plojo rankomis, norėdami

MfŽMee4 RTA(W

DU A. PETRIKĄ s
Ln8HftJrnSiWAJi

Ml B, M Bt, Broektra, M. Y.

VALANDOI:
Mim S wJ, ryt* Iki t rtU. vtUtife
P«ltfAOUnbOi ir iYMttadSMMa

- ■ tik Muitam . ■

į
F

Ižas Vlekis lankosi apy
linkėje pas savo pažįstamus. 
P-nas Ylekis gabus meni* 

‘ ninkas. JĮ pakvietė New 
Turko muziejus, slūlvda- 
mas geras sąlygas. Iki šiam 
laikui p. Tiekis dirbo Clti- 
cągos muriąįuie. Nors ne
seniai jis yra buvęs Lietu
voje, bet jo širdis ir vėl ne
rimsta — važiuoja Tėyvnėn 

. neapribuotam laikui. Lai
mingos keliones mūsų ga
biam ir darbščiam patriotui. 
•Lauksimo nekantriai pagrį- 
žtant ir apsigvvenant New 
Torke. P-nas Tiekis, būda

Lapkričio 22 d. Karai. 
Angelų parapijos bažnyčioj 
paskelbus apie steigiamų 
katalTkiSko jaunimo.* klubą. aS^iu-
po pamaldų prigijo pil
nutėlė parapijos sale jaunų 
vyrų ir mei^aičių. Susirin
kimas, kurį atidarė kun. kl.
Remeika, pradėtas ^1^* giniam veikime. Tik paskel- 

a^l^U^n°ibus apie steigiamų Lietuvių 
&a’|Katalilcų Klubų, tuoj visi 

atejo į tų susirinkimų,, tupi 
i nona didėli vieneto— JLir. v-a «« 
klubą, kur jie risi susirin-Į 
ke galėtu gražiai praleisti 
laikų, galėtų pasilinksminti 
ir draugauti savi su savai- 
siais, nesiblaškvhi su sve-j 
timfaueiais. Kadangi daž-’ 
nai išsigirsta nusiskundimu i 
anie greita lietuvių nutam. 
tėjimą, maišymųsi su kitp-

netiesa- Juos tik reikįa iš
judinti, duoti pradžia. Štai 
ir tuo jaunimas ' įrodo norą 
.dalyvauti tautiniam ir reli

t
rT.AŠATATJŠ

CUNTONPARKAS
pikniknniM, bailumu, koneetatme, 

loklnmii Ir vlM>Jdem« nwūlJlnfaRnlnl< 
mrtmH >jnagl*u»!n virta Brook- 

Jmi IMka# n£rtM« 
Į kyli rttfė žlembs »exonui.

kamp. Maepeta ir BeUe Ave.
I JONAS KLASdm SšV„ 

Mup^h, M. T.

dainelių išginti. Sugrįžžoš 
gerb. Pr. Dulke tik Muktai?* 
Italais padėkojo ir, susirin
kus ehoriii, pradėjo vėl dai
nas ir, baigiant koneerią, 
sudainavo “Karveleii mė
lynasis,’* “Laimingais jaus- 
kinies,” “Alės broliai sesu
tes,” “Vytauto garbei 
“Anoj pusėj ežero.”

Reikia pažymėti, kad alio
tas yra gan skaitlingas, ge
rai išlavintas ii’ moka gerai 
parengimuose pasirodyti’ 
(hirbe Kamlienes Angelų 
parapijai taip puikų ehoių 
turėti.

Po koncerto buvo trau
kiamas laimėjimas. Laimėjo 
šie: Karalienes Angelų pat. 
Ražančians draugija $10.00, 
koks tai lielceris $10.00 it 
J. Šultz $0.00.

Po laimėjimo sake Šokiai,

Ix>s rinkime, išrinkti: J. 
Vaškas — pirin^ L Bu jukas 
—rice-pirtn., K. Vilniškis— 
sekret., EI. Pupeliute—fi-idyti. kas sūdant labai malo- 

[nansų sekret, G. Štrogis .— 
Ikasierium. Tb. Tnlaba —- 
Sporto ved., P. Mališauskas 
—maišalka. - Po valdybos 
rinkimų, ” naprašins išla
šančių narni pavardžių ir 
adresų, tuoj suplaukė 79. 
Taigi nepaprastas pasiseki
mas! -

Jau dirba. Aptarus visu^ 
reikalus, nutarta lapkričio 
29 d. surengti klubo basket- 
bolo ir ftokjų'. baMų Klas- 
?tatt» «al?j. O klubo įstatus 
ir veikimą programą paves- 
tų sudaryti valdybai. Maty-. 
tanas, kad Jaunimas nori, 
dirbti ir įdomaujasi tokio 
Sabo veikimu, kun. klebo
nas maloniai sutiko paskirti 
du didžiulius kambarius, 
tanuose klubas viename 
galės įsitaisyti knygynėlį-** 
skaityklų, galės įsigyti kele
tu desėtkų. knygų, išsir.aš^'t 
laikraščių, o kitame — ga
lės įsitaisyt stalą, tenisą, ar 
biliardų, įsigyk- gerų radio. 
kur klubo, nariai nors ir kas 
vakarą su?j^ galės pasi
skaityti, pažaisti, pasilinks
minti. Ir tėvams, kurių vai
kai prisirašys prie to klubo, 
nereiks bijot, kad sūnelis, o 
ypač dukirie. nepabėgtų su 
italijonu ai? kitu ir patiems 
vaikams, klubo nariams, 
bus smagiau stt savais Imk- 
smai praleist laika, o ypač 
kad tas beyeik nieko nekai- 

r nuos. « KaVi.

ir Ik pHe?,astie« 70 metų w#o 
. amžiau# aukaktuvią 

m b. urnom
DiingflJ .Wlknih| TimtMimeritij My 
n’ai nupigino per vi?*a Tjipkrl^lo mS- 
‘nesi.

Todfl nopraleiakita progos Ad- 
resns: 500 Granui SL, Btooklyn, N,Y„

nų Įsi>ūdį.
i Toliau buvo “Mažoji
Simfonija,” kurių atliko la
bai puikiau grojant smui
kais, jauni smuikininkais 
Avižonis, A. Masiulis, A. 
Pažeretskis. M. Stakėnas ir 
pianu ak. K Raeiauskas, 
kuriems už tai reikėtų ne
mažas kreditas suteikti.

Po mažosios simfonijos, 
didysis parapijos choras su
dainavo labai jausmingai 
“giltas, gnvžiis hidenelis,’*. 
“IŠytei tu meili*: ir “Oi 
kur mudu eisim.** Dainas 
palydėjo gausūs plojimai.

Vyru choras sudaiiiuvo 
^Fanedelio kliena.” Ploju 
niai.

Jiems-įMitogus, A. Joną 
ritate ir E. Mikalhmaitė 
labai gražiai sudainavo “O 
Lietuva numylėta.”

Po jų, vėl dainuoja yyrn 
choras “Man linksma*”

Toliau bendras choras su
dainuoja “Stot? mane mo
tinėlė.”

C, R. Hofhnan’as ir E. 
Lašaitė labai puikiai padai- 
nuoja duetų “Nesegk sau 
rožės,” kas žmonėms labai 
patinką ir nepagaili jiems 
plojimų.

Vėl dainuoja vyrų choras 
“Augin tėvas du šuneliu” ir 
“Aš kareivis Lietuvos.” 
Dainos gerai jiavyko ir jas 
palydėjo gausus rankų plo
jimas.

Po dainų *buyo vaidina* 
mns juokingas veikalėlis 
“Gyvenimo vaizdelis.” ku
riami1 atvaizduojamą blaivi* 
ninko vi/ro su girtuokle 
žmona gyvenimas. Vaidilos 
J, Kižys ir P. Starkiutė sa
vo vaidmenis gerai atliko ir 
iki “soties” žiūrėtojus pri
juokino, už ka jie gavo In* 
Imu daug aplodisnmitų.

Po vąidhūmo sekė vėl 
dainos, šį karią dainavo so
lo A* Jonavirintv “Skauda 
man galvdų“ ir “Oi tu 
mergyte^0 pritariant mwk 
Pr, Dulkei Kiulainavo laimi 
puikiai iv jų dainavimų pa
lydėjo gausus plojimas.

Vėliau į scenų iįteina pats 
choro vedėjas mw Pr. DuL

Parengimas puikiai pa
vyko ir kiekvieną dainelę 
palydėjo gausūs rantai plo
jimai* Parapijai iš šio pa
rengimo daug gražaus pel
no liko.

StaMiOS.

4"

mojo new Yooro 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šutomi pranešamo, kad Jurgis 

Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
i*‘Darbininkui” prenumeratas ir 

. Jis patarnauja su 
Kotary Public užliūdyrau ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Krėipkitts pas:

# JURGĮ TUMASONĮ
423 Oran j St arba 1356 E. 91 St 

Brooklyn, M. Y.
■2___ t *.....■.. .—______ _

■KLASTOM STUDIO |
Ištaria fotografas

Fofogrrt(uoju, kaip imvlcniiiB, talpi 
gnBpce, vertuie* Ir tt. Stmllo ataa. | 
ra ni»o f> v. ryto Iki S.vai. taknto.!

499 GRANO 8T„ 
BROOKLYN, N. Y.

VYTAUTO SPAUSTUVE
Atlieka Vistu Spaudo* Darbui

VienintelS katalikų «paustuv8 
ir krautuvė apylinkėje

Parduoda aaldaknyiee, raiaaatu^ 
ttaplteriwų medelikeima KryMMr

"traMi atvira^

ptnUtata.

“Darbininko” AgentAra
“Vytauto” apatJrtmre priima "Dar* 
blulnkui” atortblano, pranumerahu 
ir parduoda atsaltus “parbhrtiaim* 
uumerlua.

^Iradieufo,
ir lėitaullenio wk«iuU (ki > vėl.

Antradieniu vakarai* ddtaruoja X 
Ttimaionit. ' Gi ketvirtadienio Ir 
leatadlenio Yakarala-J. P.
llf. Alals pastarairiala vakarai* 
įima atlikti Ir “Benį R&te" trt* 
kalus bet notiitinlus llddyatmu

yepamMklle, kad minėtais rrtkm

“ VYTAUTO ” SBAUBTUVB 
iSSOhmdSt, BrooklywM.Y.

Telefonnoklle: STA» S—MM

»

i

JCSEPH LEYAMOA

*

BALSAMUOTOJAS 
umoroiD avinui 

nooKin, n. y. bbabobiub 
1W Utim Ava, Bmtiya, U

Tek Grcfnpoint 9—2320

JOM GAMA
GBABORIVS

parode, kąd jie tuo intere
suojasi ir pritaria, o organi
zatoriams tik džiaugsmas, 

jtik dar didesnis noras dirb
ti išvien su jaunimu.

Trt. Stftflt 2-5MS Netoty -MM*

M. P. BILUS MC. 
birmauskai

Griterfaiir BtiiunMHjM j
WOOrMMi»t.( fcooHya,Br.Y.

Tel, Newto«m 44W,

JNT. J. VMINTIEJUS
rjilsnltintris UraborluD* Ir

AfMlrnmla Vlsme Snkoėi 

Notnry Vnblle

frMt-TJnASL, (4I^xlngtonAT<) 
Arti Grdnd St. -

MASVKHV k t, K X.

NEPAPRASTAS PASI
SEKIMAS.

Sale kimšte prikimšta

>■

'Urnai

4

Nepaprastos Basket Bali Imtynės!
Gruodžio 13 dieną, Sekmadienį, 1931 m. i

GRAND STREET ASSEMBLY
Kampas Grand ir Havemaytr Šit., « BrooMyn, N. Y,

Lietuvo# Vyžių Rartfordo BMket Bali tymo 
(Ketarlų vaJitijų čampijoau>

Su Jauną Vyrų Ištarta DrMfij<#» BrooMyu*, tym
TAIPGI

Lietuvos Vysią MtrtMto Merginą tynae M viešu 
Broei^yše MergiWų tymu.

h™« etai. pnMi. t. nl Mrtmr • VA VO»V.
Kadangi tokios imtynes lobai retai pasitaiko, tai 

visus lietuvius ir lietiivsitėa prašome ateiti ir pa#i 
džiaugti mūsų jaunimo nepapruštais gabumais.

RENGfi.TAL

Poiėta tarnejo. ‘
Mūsų tautietis Karolis 

Požėla lapkričio 27 dieną 
Jamaica erenoj ėmėsi su 
italu Tony Peline. Požėla 
svėrė 1U2, Folioe—212. Ne
paisant tokio skirtumo sun
kume, mūsų tautietis pagili* 
de savo Priešę į 27:40 min.

Anglų laikraščiai giria 
Požėlą, kad, girdi, jis kiek
vieną dieną einu tvirtyn ir 
smagyn. Jo priešas, iš bat- 
mčs, buvo nušokęs nuo likit- 
formos ir bijojom grįžti at
gal, bet retam* jam įmgra- 
rinca, kad jin* tuo pndaimė 
MA sugrįš ir nuo Karo
liai!* gavo tą. ko mmitikejn.
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