
■ INA ANT«A©1»NJA1« It 

penktadieniais

■nu NUO UIS M«v

H KATALIKU GYVENIMO

718^ KATALIKAI DARBININKAI 
vienykitės i

G]asgow, SooUaad. — Vietos 
Universitete rektorium tapo iš 
rinktas katalikas prof. C. Mac 
k«tae. Mekatalikai. ypač siaura 
pro&ai-bigotai — labai iš to pa- 
sipiktino. Jų nuomone, kad tik 
jie vieni tegali tokias vietas ųž- 

„ imti.

Sekamos sales susilauk* vieti
nė*, tieriti nuo Ar. Ttvo, dvasi
nas vyriausybės, Iki Štol tų salų 
katalikai priklausė prie New Toų 
ko vyskupijos.

KAIMA 8

SĄJUNGOS ORGANAS
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NAUJAS ŠV. SOSTO AT
STOVAS LIETUVAI

DU LAKŪNAI PER 10 VAL 
KOVOJO SU BANGOMIS

Vatikanas. — iv. Tčvas pareiš
kė, kad dabartinėje depresijoje 

• aiškiai raitoti Dievo pirštas. Visi 
kalba apie sunkius laikus. Kiek
vienas S vadę duoda savo opini
ja kaip pagerinti padėt?, bet nei 
vieuM neprisfmrim apie Dievri 
Apvebdg. Užmiršta, jog Dievas 
duoda, Dievas ir atima.

XEHA3IE3IAI ro- 
KIETIJOJE

gehol, Kinija. — Jo Mal. Vys 
kupai Oonrad Abelį Kinijoje iš- 
buvo 50 metę. Jis gimęs Olandi
joje. Kovo 1. 1891 buvo pasiųstas 
į ty žalį. Vienintelis turbūt atsiti
kimas.

HAMBURG,’ Vokietija.— 
Paskelta* naują Bruenhigo 
dekretą komunistai ir hitle- 
ristai šelpta. 
kainphio*e 
triukšmauja.

Jie visuose- pa 
mitinguoja ir 

GriKulžio 14 
d. bu rys komunistų pidai o
demonstraciją gatvėse. Poli
cija bandė demonstrantus su 
laikyti. Kylo riaušės. Vie
na* konmmstns užmuštas ir 
4 sužeisti. 5 areštuoti. Au- 
ricli mieste ajTŠtuota 50 hit- 
leriimikų, kurie taip pat 
tande demonstruoti.„

GEY VĖL PASKIRTAS 
BANKĘ KO3IISIJO- 

NIERIE3I

Mass..ehusetts valst. gub. 
Elv vėl paskyrė ir t^.....
vienu balsu patvirtino Ar
tini r (Iny ra 14 i jos bankų ko 
mirijonierinm.

.sestreįA ifū> .ir-

Įti- Marijos b*š*yčieje. Mirti* 

staigiai jį užpuolė. lyto- athriki 
iv. Wšto*,. o ^vakare jau persky
li tu šiuom puauliu.

k

TA“ELEKW’UE'
TŪTOJE

/ AMSTERDJ 
i Ti r’i’1- ~ Apie 1 
ta^ n»kt4ixv stpįį 

prieš algų kapu 
riinkal tikisi t-

■fM1'*— -'r
KAFNA8. — Sekmadie

nio rytą, lapkričio29 d.,* pas

RtKlJON JI,

terių taUb 
sudaryta^ 
iit»irai& j

f, llollan- 
audėjų 

,^j»rotęstui 
mą, Darbi- 
tkį laimėti.-

IHTKRIŲ 
vgtrva

Kauno “Aušra** rašo, kad 
lapkričio 22 d. iš Romo* iš
vyko Lietuvon naujai pas
kirtas šv. Sosto atdovas 
Lietuvai Alons. Antonio Ala 
ta.

Moir*. Ant<mio Arat.b yra 
gimęs Šiaurės Italijoj. Pia- 
vmZos divcezt jnj baigė 
imriją ir ten pat per 14 me
ti/ dirbo pnstorarijoH darbą. 
Bedirbdamas šį darhą tnip 
pat įieužmirao ir studijų ir 
įsigijo kailinių teirių bi‘i fi
losofijos daktaro laipsniu*. 
Baigę* Romoje Academia 
dei N-ibili. buvo šv. Tėvo pa 
skirta* prie atstovybė* (N*- 
taislovakijoj. kur išbuvo še
šerius nudils. Po to trejų* 
metus patarėją buvo šv. So
sto pasiuntinybės Portugali
joj. Tai yra taip pat ir jo 

. paskutinė* pareigu* prieš pa 
skiriant į IJetuvą. Mon*. 
Arntatyra dar pačiame am
žiaus t virtim ie* 48 metų,

CAPE MAY, N. J. - Gr. 
15 d., du lakūnių inžinni su 
gobus buvo, priversti luistai 
sti į jūres 330 mylių į pie
tus nuo Bostono. ^Ibu la
kūnu per 10 valandų kovojo 
su bangomis pakol atvyko 
laivas ir juos išgelia“jo.

LIETUVIU DARBININKU 
DEMONSTRACIJA 

KLAIPĖDOJ

* mini*’ 
Hm buvo 
mvarari.

IHKAI Vft NALAIMĖJO 
ITU NAGUS TEISME

Al

ir kad partijos vie
ningai ginti *avo kraštą.

TAUTININKAI DVAM 
KAMS U2 ŽEMES MG 

IR PINIGUS

KLAIPĖDA. Elta.—-tap- 
kricio 20 d. Klaipėdoj buvo 
ypatinga .nuotaika. Prkš 
kelias dienas mieste buvo pa 
skleista atsišaukimų, kuriais 
lM*dnrlmu lietuviai darbinin
kai buvo kviečiami susirink
ti vienoj salėj savo padėčiai 
aptarti.

♦Susirinkime dalyvavo <HX) 
—- 700 lietuvių darbininkų* 
Jie pareikalavo, kad visiems 
Vienerius niotiis išgyvenu
siems Klaipėdoj lietuvi’ims 
darbininkams kiltų, duoti

KAVNAK.-Pagnl senųffl 
ž. rcf. įstiit., jrirce1iuojąflį3 
dvarus dvarų savininkaidg 
buvo paliekama 80 ta. &*3 
mė«. Dabartinė vyriausybei 
pakeitus d variu inkams paUajl 
karna žemė* normą, ikt DM 
ha, teko išlyginti, L y* tiemo 
dvarininkam*, kurių dvarųO 
išparceliuoti pagal senąjį lo 
mės reformos įstatymą, gfM 
žinti atatinkamą kiekį ta3 
kad siiridarytų įstatjTtno nll-j 
matyta norma —1150 ha» f 
Bet paaiškėjo, kad vi*ienwi| 

dvarininkams, kurių dvarai i 
jau anksčiau išparceliuoti, J 
žemė, miškais arta pievomi* 1 
grąžinti negalima: mujnktt-;! 
rianis padaryti nųosavytasj 
dokumentai arta kaip ki-J 
taip žemė negrąžinamai paįj 
imta, l’ąi vyri ausytayval 
misisfaėiusi tiems dvarinirkl 
kams, kuriems žemė grąžtoHa 
ii negalima, skirtumą siiįpj 
ginti, užmokant pinigaik J

Tokios negrąšinamoaloM 
žemės susidaro 48,60? hių O 
y, už tiek ta vy^uiisyįi^ 
mintam* ofen+kfe

Jėzuitų augimas. — Bėgyje pe
reitų metų tėvų Jėzuitų skaitlius 
padidėjo 669 nariais. Dabar Je- 
zritų skaitliui visame pasaulyje 
riekia 92,337 vienuolius.
t

®rie. Pa. — Tėvų Benediktinų 
Deimantinis Jubilėjus — 75 me
tai nuo Ordeno Įsteigimo Ameri
koje. kieme Ordene yra ir lietu
vių. Kun. Jonas Raguckas 
jau antri metai tame ordene dar
buojasi.

Oalcutta, Indi* — šiame mies 
yra Katalikų Kolegija, kurioje 
randasi studentų iš 23 rasių. Stu
dentų skaičius siekia tik 102. 
Lapkričio 21 d., 18 klierikų Jesu 
itų buvo išventinta į kunigus. Jie 
atstovavo šias 13 rasių. Toji tik
rai koemopolUka Įstaiga.

KAUNAS. —Pasirčmiant 
Prez. Smetonos rinkikių įs
tatymu m misteris pirai. rl’u- 
belis paskelbė, kad **elekt »• 
rių** renka:

Alytaus apsk. — 6, Biržų
— 5. Kauno — 6. Kauno 
miestas — 5. Klaipėdos aps. 
2, Klaipėdos miestas —- 2. 
Kėdainių apsk. — 5, Kretin
gos — 5. Marija lupulės — 6, 
Mažeikių— L Panevėžio ap.
— 7. Panevėžio miestas —1, 
Pagėgių aps. — 2. Raseinių
— 6. Rokiškio — 4. Senių—- 
2. Šakių — 4. Šiaulių —- 10. 
Šiaulių miestas — 1. Šilutės 
apsk. — 2. Taiit'agės — 6, 
Telšių — 4, Trakų — 4. Uk
mergėj — 7. Utenos — 6, 
Vilkaviškio — 4. Parašu—2.

ir ji areštuota/ Dabar ji 
laikoma kriminalinėje poli
cijoje. Tž ką ją areštavo ir 
ką pas ją rado neparako, bet 
spėjama, kad už “priešval- 
riyhinį” veikimą, nes dabar 
Lietuvoje kas ne *u tautinin
kais. tas priošvalrivbini* 
Lietuvoje laisvė veikti tik . 
tautininkams. ; šiaurės Rodezijoj buvo sta-

j tomas per vieną upę tiltas. 
•Firmai, kuri Imvo apsienm- 

311 AI AI TEBESITĘSIA si tiltą* pastatyti, prireikė

ŽMOGUS PAŠTO 
PAKĖTĖ

Laikraš-LONDONAS.
riai praneša šitokį kurjozą:

»Wstė Iznkijos ir Dataigo 
byfe dėl leidiny Lenki jos k*v 
ro jaivatns atvykti į Danzi- 
go uo*tą. Tribunolas 11 bab 
sij prieš 3, rado, kad nei 
Versali* sutartimi, nei Tau* 
tų Sąjungos «prendinmis, 
nei Paryžiaus sutartimi Eėn 
kija negali reikalauti teisiu 
savo karo laivams atplaukti 
į Danzigo norią, jei ta uosta 
administ racija nc*utik*.

ARTI TIEHIANG kuo skubiausiai atgabenti 
prie tilto gerų inžinierių.

NESKENDO TRYS
LAIVAI

Mandžiuri- nes kitaip tiltas sutartu lai- »MEKDEEN, 
j°j- — Gruodžio 16 k. — ku nebūtų baigtas ir firma 
Muštai tarp Japonijos ir.turėtų didėlių nuostolių. Bu 
Kinijos kariuomenių. tebesi ivo nutarta atgabenti inžiin*’- 
tęria TiehHngo rvtinėje da-.rių skubuuisiu keliu — lek- 
lyjv. t u vu. Tačiau artimiausia ot u vu. Tariau artimiausia o 

ro susisiekimo linija buvo 
skirta nen tik piršto reika-

LONDONAS. Anglija. — 
Etnopoj siautė smarki^aud
ra. gruodžio 13 d. Prineša, 
kad juroje audra sudaužė ir 
paskandino tris laivus su 
pp» 60 žpumių.

a

iv. Pr*naik*ui X*vicr kūnis 
•imte* i*b*i giria stovyj. Go*t 
forto<«Ių Indijoje, šio šventojo 
karėta* topo atidaryto* gruodžio 
5. Viti ntiatebo pamatę jo kūn* 
a**vgedttiĮ, knr* išbuvo žemije 
viri 800 metų.

DAR VIENAS BANKAS
UŽSIDARĖ BOSTONE

Philadelphi*. — Katalike mer
gina Jane Considine liimljo kru- 
totouo** paveiksluose kontottin* 
dovanu.

Ketvirtadieny, gniad. 17 
diena užsidavė“B<^toivTun- 
tinental National tankas. 60 
Devonshirv St. su penkiais 
skyriais.

Banko viršininkai sako.

TEISĖJAS ATIDĖJO MAJ•Janis ir keleivių nevežiojo 

CURLEY SŪNAUS BYLA l'r‘w'^sl:ris vviinvv Hitą kaipo pario pa*
-----------  kietui. Jis buvo pasvertas.

Trwiadū ny, gntod. T6 P™’ 3" Imvo prili|Ąvhl-atl- 
d., Roxbury Municipal Tei- 
me Įvyko majoro (’urlev rii 
mins byla. Policija ..reikalą- , .
w» išduoti leidimą areštuoti > ^'l1* .P?,lvat2n 
majoro «ftnų už tai, kad jis/^r!< i siauras R»kb‘ziją. 
automobiliu sužeidė tūla’ ...»
Benu, ir ji Miesto Ligoninėj SOUTH ENO BANKUS 

( je mirė, griuslžio K) d. Teis
imas išklausę* liudininkų' ir 
majoro Ciirlty kulise polici
jos ndkalavinią atidėjo. Ma- 

k jotas Ctirley ravo kalboje [m

automobiliu sužeidė

SĖJA LAUKUS Iš 
LĖKTUVŲ

MASKVA. —Sovietų Ru
sijoj prataryti bandymai sF-

įlinkai. taipdf vokieėtoi, 
tų registruojami -bedarbių 
biure ir šelpiami lygiai kaip 
vokiečiai. Šituo reikalu su
sirinkimas priėmę vienu tai 
su rezoliuciją ir nutari* vi
siems susirinkusiem^ nueiti 
prie Direktorijos ir miesto 
valdylms rūmų, kur darbi
ninkų delegacija turėjo įtei
kti savo susirinkime priim
tas rezoliucijas. Demonst 
•arijas komendantas buvo 
uždraudęs. Tariau, nežiū
rint draudimo, 10 valandą 
ryto didelis lietuvių darlr- 
ninkų hūrvs susirinko gat
vėje ir traukė Din»ktorijos 
link. Ties Liepojos aikšte 
demonstrantus sulaikė pdi-; 
rija. Bet deinonstrantal 
prasiveržė pro [Milicijos eiles 
ir niižigiavo pirmyn. Licpo- 
jo« gatvėj, tie* komendantū
ra. pasirodė kunnmdantūros 
karininkas. Susirinkusio,p
pasitiko ir šaukdami uva- 
lm’\ tikėflamiesi, kad ji*5 

dieps policijai netrukdyti ra 
"!\ Kilo stnniši-

LIJONUMATO)? U
RIO DE .JAMBO, Bra- 1 

rili ja. — Tautinė JCavoa Ta- J 
ryba patyarkc sunaikinti /f 
12,000,000 maizelių kavos,’ 1 
kad galėtų pakeiti kainas. *m

Dabar turi 38,000,000 mai 1 
šelių kavos sandeliuose' ir : 
nėra kas ją piratų. I

1200 DARBININKŲ TU- 1 
R ES DARBO EEB VIS f < 

ŽIEMA ? i
FALL RIVER, Mnss. — 1 

Firestone Cotton Mills kent* j 
[ainijos dirbtuvei* per visų J 
žiemą dirbs trims atvūjai* ‘j 
12tK> darbininkų vietoj nor
malini dirbusių 700. j

STREIKAS SULAIKĖ ALGĮ
KAPOJIMį

Loadon. — Įžymu* *rU*t*s *t 
*iv*rtia» p*g«rbtM. Jam topo «u- 
to&ta« KaraliŽko* Akademija* 

f aadriėitMdM kipanii. Arto 
t kMaWto* yra Fradarick Laad- 
Į-

. iwas ir už 2 L svarus sterilu

. gų jis buvo nugabentas iš ti taikus iš lėktuvų. ibm<h -[nijoS
Anglijos j T-ingaujikos si-..ĮjimsJvyfa. tirs Maskva. “Ts->rnas ponija vėl susirėmė 

*įkros* kolektiviamo ūky. 82
ha. žemes plotas apsėtas per bitvo lengvai suželti; Bet
2 ir pusė valandas, t. y. vie
nas ha apsėtas per 40 se
kundų.

skrido? siauras R»JiWiją.

“VAGYSTĖ” PASTOM
Prokuram imdojėjas Mur-

..................................v., phy praneša, kad suradę pa
tai! tankas esii gerame sto- §|ytti<\įo kaip pariijingn yraldaiytą vagystę** uždarytos 
VJ» tai užsidara,.kadgatvekkiriu *iish»jbho vieta}Industrini Bank ir Trust 
saugoti dcpmritorius ir jiems ..lhf Bniigtington Avė* prie .kompanijos ir asmenys bus 
užtikrinti 100 nuošimčių. Forsytli St., ir kad toje vie* f raukiami ataikomytan. Jau : 

Boston Continental Ihuv toje labai daug neini* datai* esą įrodymų priiš 10j 
kas turįs milijonus dolerių 
ir [Uiskalinęs kitom bnnkom, 
kad. jos turėtų išmokėti sa
vo depozRartams.

Y

Foraytlii St, ir kad toje vie* traukiami atsakomybėm Jau

iningų atsitikimų* Hs pa^nsimių,
mškė* tad toje vietoje būti- Teismo įsakymu tos tan* 
naj reikia padaryti perimu !ko« de|watoriai gaus gruod. 
Irias. 25 nuoA divident^

Teismo įsakymu tos tair

į LOS ANGELES, —War* i 
nėr Bralhets-Firat Natio- ?

;,su <lemonsti«ntni» ir keli Ki1,al |WeiWif «*“ J
dirbėjai buvo išleidę tirane* 1 
Šimą, tad visiems savo dnt* j 
bininknins nukapos ąlgnu j 
mm 25 iki 40 nnoš. j 

Darbininkai^ būdami ge- | 
Tai oignnizuoti, pasipriešina j 
ir pagtasino streikų, ir twn J 
privertė kompanijų 
pranešimą atšaukti, , S

Tas..'pirmta dčlko rrikfii|i 
darbininkams orguiiimiothk 3

** 3

nia*.

KIEK VOKIETIJOJ 
BEDARBI C

eisena ž\’giavo tolimu Dr 
rektorija ir nngisfntta* pri- 
ėmė demonstrantų delegatus, 
išklaus“ juos ir linžadėio at
kreipti dėmėsi į lietuvių dar 

jb'iiinku iTiknlavhnns. o ma-
.BERLYNAS,.-^ Basku-gisfratas pažadėjo suteikti 

Pnėmis žinjhinH Vokietijoi mo<ji<mms mrOto nukentv- 
dnbar yra užregistniot i 4,- judins, Alne pirmu valmr 
624.000 tadąrhių. ., dą drmonMvnnhd iMskiršte.

“Darbininko” Metrais Koncertas hyi
1932 m. Sausio 17 d. Renkimės vh3

v
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U8EAS PADAĘf 250.
OZIT NUO8T0LHI\

KiMMtuiUi nieku »pU 50,000

Jok. Drasmino, gyv. Ąly- 
m apric., I>k*o« vtf*Lt 
ųdrfpų dvųrt, ii tokomoM’

tvjm buvo pjrtfvo« ipiilf (M, 
——4*-“““ 

ATaiiUONTVOTA.ti'-

iton JŲ “
* |J UI 1 >.»' - * ' ' ‘Į

Žinoma. •’•

OETALMOMffU NOVĄ
AlĄVlMAS JMUL $IJ8

JjV4t?*Vjy. ■ »

Okupuotoje Lietuvoje
NAUJI KAUNO KURMI 

STRO RINKIMAI

Darbininko” Katalogas
Vilniaus lietuvė* moterys 

Wa jkurii muUru 
draugijų ,

bankas pamkatavo iš W- 
ninUM mwfc 4000 svarų riet

—a Mudegė mūrtnią gnv* 
Kbnfts nąmas, vertas 50,000 
Etų, mūro »ieW kluoną^ ir 
Tmrtas 70,000 vertės, medi- 
4^ lentų jmstogč. nekultų ja* 
ųų ir pašaro vertes’ 3^800 
Jk, įvairių ūkto mašinų 30,* 
boo litų taims įvairių baldų

TŪbų 17,000 lt vertės, mo- 
kariškas brtbjaūtas. verta* 
15/X)0 lt., miksinis kišenini* 
laikrodis, daug sidabrinių į 

rmduno įrankių, įvąi-^ 
Mių. obligacijų ir akcijų 30^ 

lt. sumai. Viso mK^toljų
s pMarytu 201.4001itų.

Iš AMERIKIEČIO 4^- 
SME DOLERIU

tas bažnyčios vidaus rtnknv 
tas. Atnaujinta altoriai te 
ištaisyta buvę bažnyčioj na? 
taisyklingi parašai, liemun 
tas kaštavo apie 14,000 Htų

’ Girtybių: Rstl- 
jpi, te Lietuvos of* 
tahiMįpgai; akademinis pcr-

daiuninkąs'ir
; RRIEDIS

ak|ų; gydytojai kas dveji 1M 
Ui įuv^iiuaja į 1—2 dienų 
bendrų suvažiąnmų mokslo 
pivUujšiinanirt ir tarpuuavio 
kolegialiu ixim suaiartihimub 
Tokių suvaliAviinų jau yrą 
buvę cįm Rygoje 1928 m, h

ŽALIOJI, Panevėžio 
I^apkį’ičio 5 <1 piešia vienas 
daijųimkas pamiškėj pavei
kslu tarai visa pamiršę kas 
appnk dedasi. Baigdamas 
piešti pajunta, kad šakute 
ant galvos nukrito, — nepai
sę, pagaliau išgirsta užpaka
ly įtartinų šhunesį. Alsisd- 
ka ir Mitipgsta iš Wimėt, 
nfy matų && pat ant ,fa žy- 
giuojanėius du didelius ra- 
įuotns briedena/ Atrtpeikr 
/ęs, kad jau leirtą bėgti gal’ 
rodamas tik apib kailio svep 
kum?. Tuo talpu bribdžiij 
raiuiaiišiui pueita vieįįė l kiiųo nuskriaustų žmonitį 

mo, Pirašiiuių valse., Aiy-;pelkę atsigerti, o kito rtįte 
taps aps., Ijevužiuojąnėms.trtta t’es pntbikshi menu pa- 
prtvi.jo keturi nepaMatumi flįgęrėti.' Mūfyt 'nepatiko 
vyrai ir* užmetę Vičkačkai 
ant gaivos skrandų, ateivė 
auo jo l^ Mohrtų įpijt^ 

‘ auksinį laikrodėlį 'ir iįitį^ 
^.spėjama, kad Vivkaška ajM- 
;piėMas jo artimų kaimynu 
įtai veiiira imtoL

Iš Amerikos grįžusia p. 
Vičkačka Mikas, gyv. Trakų 
<jw., ‘ Onužiskio valse.; 
lankavo^ kaime, vyko su ve
žiku pil< Adžkausku į Alytų 
Ims notarų žemės pirkimo rei 
Mu.‘ Prie Vaštartonių kai

(tatar uMfįamte vifart* j«- ri„killlni 
ir dete* ■

garija, kini vyktų j Vąrtu- 
įprašyti Vil»iąų« mWi|i 
kraįilti). I

**ViJųiąu< Ryt°j:w'* rašp, 
>ąį jjąakutunuojų |g>etu Vii* 
iiiuiu iniertę ir praviiicijojc 
rabįart via dauginu )>edąr- 
bių. Jų aluiėių dar jjądi*

KAUNAH. — BurmUtm8 
Vokietaitis dėl ligos išvyko 
ilfmiiiiam laikui į uHenį 
Ji< įivykdaitms at*v$kč p^ 
rtjikti immhrtiiir TmJ 
Mus turės Imti nauji Imrmiu-

IVAIUM mmM

V*»R

ITOMfcAiV AMJ01.

tr^ciua suvažiavimas, taairi* 
sijos, nutarimu, bus šaukia* 
m Kaune 1033 m gegužės 
pabaigoj. Tam tikru statu
tu, pranešimams ir diskusi
joms, bus leidžiama vfcmada* 
mk» teisėpiis .naudotis estu, 
latvių. lietuvių rusų ir vo* 
kiečių k(i|bomist

šn iš Latvijon Vilniuje iU- 
bar e$Q 4000 bedarbių.

ĮIaęjejaiLskas švente 40 m. 
kunigavimo sukaktuves. Ta 
proga geri). Jubiliatui linki
me ilgiausių metų.

KETINA STEIGTI KUR 
ClŲrNEBYLIU DR-J4

KAUNAS. — Būrelis li

__ RUSU IMPORTAS
,. AUGA

Varėnos 
vaja, Lapkričio mėm 13 d> 
imktį šiame kaime sudegė 
vieno ūkininko nanuuk ku 
riame buvo lenkų raidiška 
niokykla. #

Namo savininkas spėja, 
kad kažkas padegė, nes esu 
liet radęs iš kažkur atėjusių 
dviejų žmonių žmonių ped* 
rakus*

Dabar šio kaimo žmonės 
dažnai šaukiami Vai-ėnos 
jKtlicijos nuovadon, kur ver
čiami pasakyti, kas padegė 
arlm beiirtmatę iš kitur at
vykusius, kurie tai padarę. 
Bet žmonės nieko negali pa- 
^siikyti, nes nežino. Dėl šio 
vargininio jie ketina pasi

k* Ik

virfoUąk ..... „41.75—121
M&kh juodai*

vbfelkii —------- JlflKlM
Dr. Viooe ftetorio JUiUL 

ktorij<Mi apyi«kt. Du tomai |100

Oamtoa mąžlamotalia — 
pr. A. Vthtth .

Ltafamtato* ligų ir kaip 
nuo Mmufotit P«raiy 
negyvoji gamta; kmi, yaa- 
duo, orą*. P*r*i4 J. Baronaa~.SOa,
'Kaili (Poema). ParaH M.

Gustaiti* .. ..............    Ifa,
Naa> Skaitfmai Kayga— 

(Dalia D). Su pav4U»1akL_7ffa
VtaMllnt Laama. Verti

Kua. P. Bauruaaitia ■, „ Ma,
Vaikų Knygeli — an pa- 

veikalam - ■ •. ■ _ . .. . ąną,
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Kaiij, NlSir mi#. Para 
ii Kliu. J. F. Jonaitia * (Ka
pelioną#) ___ L.......... ............Ha

Pamaldų Vadovėli*, Stacija* 
Grandai Verkimai Sudarė ir

1 ižleido Kun. J. KonceviČiu«.._~10«<
Mtferyrtl* Ne*wd«myH. J 

Leaanakia. 6v. Kai. D-joe ki- 
diny*. Kauno _________ __ 10«.

taJdaniiafa Laikai*. Parail
l A. Ruceviėiu*40a. 

•renta* UabTielim*. įleido
Tėvaa Alfonaaa Maria C. P—25^ 

Religija* Mokymo Metodi
ka. Sntaiaė K. J. Skt-nodya .JSCj.

Laktato MajųUiaOto AėMM 
Prie Manf«* Sutaisė KuPra- 
naa---------------—----------------40a

Mtaų Dainiai. Parai8 Ka
sys Pui4l ----------------------- Wa

Anderseno Pasako*—au pa- 
eikalėliaie ......... —--------- .30*.
Indaiulaiti*______________50*,

MALDAKMYGM
Pulkim ant Kelių—“ D-ko” 

petida. Odos apdaru $2.00 ir $3.0$
Mažas Nauja* Aukso Alto

rių* — juodais viršeliais^——JWe»

. TBATBAI ■ *'
r įh*ąta^*-tH*fUto W ’e 
nu. 'Vieno veiksmo juokai, Su- 
Hetayino Vaidevuti* .—  JU,

Nepaisytoje—keturių veiks
mų drama. Parai! kuri. -Er. M. 
Juras. Kaina----------------------- 36*

CHUukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parai! S. Tsrvy* 
daa—«——--------------------- ’

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parai! Seirijų 
ueąakM —----- -—, r, ' ' M* -
Ubagų AkaAMrtją Ir Wgų

Balius — komedijom po 1 ak ' 
tg. Parašė Seirijų Juosukas—35*.

Magas—Drama 4-rių ak
tų. Verti Akelaitis —----- —40*

Bnunas—3JHa dalis dreme* 
“Gims Tautos Genijus.“ Pų; 
rsll Kun. L. Vaicekauske*—10*

tydų Karalįąs — drama 4 
aktų, 5 pa/. Vert! J. M. tir- 
vintaa _______ ............... ,, ,50*

Viii Geri—3-jų veiksmų veli- 
dėlto; per*M F. V. —_10*

Patricija, arba nežinomoji 
kankini •-*-> 4 aktų dn*4* 
Verti Jonas Tarvydas . —-—10*. 
'■ Bganymo AprirriMdmM ~ 
atėjimas ir gyveajmss eąt le
mi* Jėraus KrhtiPA VgHMt 
mes su gaidomis , ■.■■^..^....^ -.■■71*,

Dramos; 1) Germaną> 1) 
Fabiola—5 aktų; 3) MarJ* 
Stebfiklas — 4 aktų; paraM 
J. Tarvydas—--------------—55*.

KaaridaPaMspna—Komsdl- 
jt l-me akt*. Paraki GuieitblM

i Valkų Tsapral; 4*11* I; 1) 
Pagalvok k* darai; 2) Jono 
laimi; 8) Pasakyk mano tok

i mg. »umko S. X, D. ir N.-1M
Vaikų Teatrai: dalia ĮI: I) 

IŠtirsime paskui; 2) Antano* : 
kas. 'Surinko S. K., D. ir Wa»

mbto *------ ..... ..... .—J*®-
lįsGtto Kongresas. Paruli 
kup. ?r. Pušy*, M. L C___ 1450

Misiikiai Užsisnyj*. Juokia- I 

gas aprašymas kelionės i Pa
ryžių ir *tg*l Mikalojaus ir 
Gląpiro* Ivanovų... Mguldl 
Magnus Parvalkietis A0

KeUpąl Aplipk Pasatai per 
lt> dienų—Apio visas derybas 
>s galo įdomia nuotikiai ke- 
onjto per įvairius krailus. 

ParaŽė Julius Vera*. Vertimąjį, 
J. Balčikoaio __________ _|1.00

PramptaM* Dęm*kratjioe pa- 
grtųdaL Parpžf Uosis ____ -75e.

Gegužis Ntooųo Kun. P. 
•adeikia. Kaina__________ 6Oc.

Aritmetikai Ušdavinyaai—25e.
Valkų Darbymečiui — Rin- 

kinllis kalbos mokslui_____ 50*.
Pėtritatąe — lėtokai vieno 

valkelio. Verti S. Rakauskas 15e
Bpltoviamas — Kaa tai yra 

boUęriwto ir jo vykdymą* 
Burijoj ..... ------- 16«.

į Mtimų Vaitakaa—SavyH* 
vakariliams ir gaguitatom esi 
gaidomis. Sutato! Mųtas Gri- ^to ,....^...ĮI.^„I-W„ .....W

LlM (pėtatoJ- ParaH -
■ Vailtato'^-------—-—.....50<

Atoargiai •> UgrtmL Vertė 
ii lenkiško kun. K. A.......«10e

Misų TfkijtoiM—išaiškini
mas -pagrindų mttoų tikėjimo. 
Verti >Jonas M. Stovintas—5fe

Lietuvos taukiai. — Išleido
J. teikaviėiii* ir B-vfc Kau
las ---- ;__________________ 40e

Buto to Kalbik: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parpto Juos** V. Kovas —-30c

Graudis Verksmai Ver
ti Vysk. A. Baranauskas.—10c

Nstabėriritoka* Mesijas—Su
lietuvina Kun. P. Juškaitto—15c

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudis Verksmai, Maldo* Go- 
guffa, Btotobo to Spalių mL 
Msjama Išleido kum K. A. Va- 

pya ——..——25c
Dangaus Karsite*!. — Su

rinko Kųn. JL GayalevUius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ---------- , .■^-.„•1.00

Mabsmas ir Kritatetoaybi.
Pro! V. JurguŠio  ___ -J.—10c.

fmpgus ir Gyvuolys. P*r*-
Hkun. p. gūžys 30c 

•ydas Ltettfvajs. Parai! S.
KaMetto ________________10*.

Mlldaa GalyK Istoriška* 
pitoiny* IV-to iimtmaėio krį- 
tatelonybie. Lietuvių kalbos 
iigųldf P. >. 4-—.,—.—26*

Apeiritamų KmadUa. Atsi- .
V?Mm*. Įlguldi UpMaus Vai- 

kaa...,....—...^__ —_____ -10c
Jmto Katoto Mto <».**** 4W 
Lietuvos AlbUMM, Su pa

KAUNAS.-— Spauda prą- 
n^). kad bolfeyikai per' Suj 
“ ......... "™0S!“s.,“*t’lTs įstaigoms, nes kai kurieias

įSveze 15 Rw>ijosE ..... . ..... „,.j.,.b,.i
'prekių už <34,500,000 rulr- 
lių; n įvežė už 045,131,000. 
Vadintai įvežimas didesnis 
UŽ išvežimų 310,031,000 rub
lių. Peniai ludševikai savo 
Ūkio prodUkt užvertė vi^as 
u^jeny rinkas ir”jfdrėjo-nu* 
banknrtyti 
vaMyte^.<-h^jM*ir poly* 
žuoliais eūų prtki, .bankroto* 

ig I .1 -'AJ..-J-'
, LlETŪVJį^^DAVa .

JJSTflKUiAiVĄ 
4. ■' • • . . '

KAUNĄS 1930 metais 
ties Palanga buvo sulaikytas 
lenkiškas kontrabandininkų 
laivas “Vesta,” kuris vežė 
daug spirito i ė degtinės. 
Kontrabandininkai buvo tei- 
®no nubausti,1 o laivas ir ve^ 
ti gėralai sukonfiskuoti.

Šiomis dimėmis įvyko var 
žytinės |>er Įkurtas laivas 
^Vesta” parduota latviams 
už 5.100 litij.

metu pirmuosius aštuonis-, 
numerius iketina įsteigti Lietuvoj kur- 

čdųtiiebyjiy draugijų, kurios 
rtkiįas — suburti visus kur- 
viųą*^obylį|is ir jiėinij teikti 
y isokm paramos, ’ rteigįąnt 
mokykis,, skrajojąįnus teat- 
i-usį .sporto rateliuM, pra^c* 
ląųda^ hHt’’Šiuo raikalų

1 jiu'platinamas. spąu&bje ąt 
‘ slšaulihnaa* irvi-(

mirė ’ f? šhnkmte/TJū ptehįlWii%"fe tafttybės, tikyboa 
^iaus.' Urt pa^fi^s v>Mrtmho iitsilįepiiĄ utjių- 

rti apie save žibių?

PrEL. macikjaūsko
40 M KUNIGAVIMO

SUKAKTUVES .

teli# t’es parinksiu menu pą-

briedžiui paveikias, kad ji 
^ragu |ižJ4iudęs net į pel^S 
iptfeigdė. Pavakare

««į ■■ ii. i. i r mi-~ . i . .

tonelMūiai/ įmtttiir 
aps. Lapkričio r> d. vakare 
apie 7 vai. danguj buvo hm- 
tmua šiauivs pašvaistė. iŠ 
pradžių ji palengvėle. nu
švietė didelį dangaus plotų 
šiaurėje, paskiau pradėjo 
lyg ir mirksėti ir po kokio

uraiiaųs*.' ’tjd paįfeufi^s w 
fendosiųrajo“ ąįškų įiratų'te 
pažino žmones. .

; GAISRIAI DROVIA 
CIJOJE

TYTĄVENAI. Raseinių 
apa. Lapkričio 5 d., Skaisgį-

<y<« T į- - ~ *1 «*

ŠVĖKŠNA, Lietuva. — 
Spalių 23 d. š- nu prelate* L

■t;

? Turtą* 14Gmmjo*j;l4ttorbl

i* .* c4'
5.1 L i

SU

ATLANTIC

P
<‘J' fcJT r

• r šimtmeti

turi patyrimu tvirto bankinio 

patarnavimo'

ei |i6|t6n

*EN|AV*1A* MOmnCHIMJf |4MJ£I4 *9|T0*«

[tas varginimas jau gerokai 
i kaštavo.

GARDINO IMKI

BRIEDIS SATKCNT 
MIŠKUOSE

■ ' . X: .

ti ON IŠKIS. Šiaulių aps. 
J Satkūnų miškus atsibastė 
įabąi tetas gyvulys — brie- 
(Įbs. ku pora jauniklių. Ank- 
isciau jų nielįid čia nebuvo. 
M*škų urėdija įspėjo apyliii- 

gyventojus, kad šitų gy- 
vulių jie nebaidytų ir tuo 
labiau nešaudytų.

f ■

DU TILTAI TIES 
ZAPYŠKIU

KUKIŠKE, Valkininkų 
tais. prieš didįjį karų čia 
žmones gerai gyveno. Visli 
trobos buvir naujoj gražios, 
bet per didįjį karų viskas ! 
virto pelenais. Žmones ture 
jo kęsti šaltį, badų, gyventi 
rūsiuose. Po kelerių metų 
šiaip taip vėl pasistato trp* 
bus. Dabar galėtų vėl seno' 
viskiu gyventi, jei ne nauji 
vargui, kurio spaudžia varg
šus artojėlius. Sunkinusia 
našta — mokesčiai. Jie to
kie dideli, kad jokiu bodu 
negalima išsimokėti.

Prieš dešimtį metų šio 
kaimo apylinkėje buvo dide
li miškai, kurių pušys net 
daugi) rėme. Dabar tik vieni 
kelmai palikę. Išnyko žvė
rys, paukščiai, net ir kiške
lis neturi kuy prisiglaust* 
Bėt ‘Miesničiain via dar turi 
darbo. Jie kabinasi prie 
žmonių, ra&» pmtokolus. iš
kelia teismo bylas, žodžiu, iv 
jie neduoda žmonėms mnm- 

. ino.

ZAPYŠKI#, Kauno aps. 
Ties Zapyškiu Kauno tert- 
valdybe šieugįit puitelė flu 
geležies Mono tiltus, vienų 
per Kerniu', kitų *— Dievo- 
gaW upę. 'Tiltai kaštavo n- 
pie 25,000 litų, Pastačius 
tiltus kelias gęrai.mrtvyra<r 
tu*. Dabar pliku* »U Kau
numsisiekimtaų

MUSTEIKA, Marcikonių 
vato. šis kaimas yra pasktr 
tinę į rytus lietuviška sala, 
kur dar gyvenų lietuviškai 
kalbų žmones, tolimi jau.su* 
gudėje Tas j»ats pavojus 
gresia ir Musteikai. Bet šis 
kaimas nespaudžiu. Čia vei
kia lietuviška mokykla ir 
Lietuvių Šv. Karimeiro De
jos skyrius. < *

K*L Tikėjimo Apgy hw/Pm 
toH tam. V. iajatatomkaa—lOr 

tųnufro f> <kl
Iq, Tą fąąta

X *■• -■'* r • '
V *

HSWE TUKTI 
VEKUK UUMIUS

KUM;TM« prtoumta MUtJt sUprmm 
n JM 
KMm II* *W*1» tlRUMKl 
tl. 4Ja linuto Mmi nuo Ityv F»V Irpn 
to. k«l nh Imaita Jį dwh«». $* 
prtsltou* ptrtoUf I lt* 

skuryM vM«dWHW. ranmany
* ir KfUnriMto 4«R Wr<*i An 
MStinr* •(IprtnrtL j<Uy onmuai vuHkH- 
m |r JH |w*UU’lte kaip W 
im«. N’nm-Tott** yt>
atSMtiniitah Mtt apO^lnltAa* 
mMttri ki, panmAikMe Jl utoakiti dtt 
J#m H Mtn nmtatoto,

366 Broadway.
t

siaamCT8maeMsw>MsmiijiĮU.. .i iw .,1.1, uaissj. ? u**1 rtJAJMm'—MmgM—eMuaMMa

“Darbininkas” i Lietuvą
Dabar yra geriausias laikas uA* 

rąžyti “Darbininkų” savo giminima 
Ltotovsj*. “Darbininkas” jiems bus 
geriausia Katodini Dovana.
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jav-nima#.

Ketvirtadienį, gruodžio 10
taikrašty, M

kirtai sesutei

mė.,?

TMmm; H*m 1K0.

džiova jmiT^tyul mrtai, i*)
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^d.

' t. •*
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;• • Oraborfcr ir MsaimtojM 
m s. raoa mur, 

1ALTIM0B1, MD.

YP Kandiję pątfsi^ė, ir prt 
^nritaL 

mUitilpę* 
to t^Vie-

VAIKVCIŲ RADIO.
KONCERTAS. :

1 '    I II   IMI

:: W
V. PnUny

iMuU» KjrmhM t1lwtrwtM 
‘ Ittltel** ym

ktekvlMMSi -

MAS. B. IUCKAUSIUS
LI1TUVM G1ABOWTO» 

637 S. PACA. STUKT, 
. ~ BAlitflMOKB, MD.

r^Mnturft^ nntnrrmnju gerai Ir 
pigiai. Noo 45-100-150 dolerį. 

Phgmbua pinrooftln,
« Telefoną* — Sonth 0063.

■ •■naa®

y ■ ‘ j.
■? ’ *.* • 

i*" f'v.- iįtj . ■ * . ; 
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D A BBIMIMKA8

PATERSON, N. J.

“DARBININKAS”

nių kasdieną akaiGingai lau
kėm ir beveik vtai ėjo išpą- 
žintieą ir prie komunijos.

“PAVASARĮ”
“Pavaaaria” JaunuoJį-lietuTį B 

auklės doru, kilniu, auer<ia<u, R-

v JclriW»AįMĮi».ii ilHHMiiįįiiliil1 r-'Į

Iš Baltimdro, MAtai: A. Alekna, A. J. MaM-1 
kn.

ši naujoji valdytai įmini 
dama į savo vaikas šį sunkų 
darbų pasižadėjo dirbti ir 
kelti šios kuopos vaadą.

Baigiantis Hųsirinkimui 
tamisis šifje kuopos pirmi- 
įtinkąs A. Z. Visminas, per* 
duodamas savo pareigas nau 
jam pirmininkui, pasakė ta-. 
Imi gražių ir trumpų kaltai. 
Jis linkėjo kuopai ir naujai 

: valdybai geros laimės kilnia-
Susirinklmą atidarė vwe-[ me darbe, Wd per ąteinan- 

., >r*j|ls tJK1|U8 (Įar labiau skam
bėtų jos vardas po plačiąją 
Ameriką.

Susirinkimui pasibaigus, 
visi nariai nauja jėga, nan-

METINIS SUSMNUMAS
Liet Vyčių 41-mos Vytau

to kuopos metinis susirinki
mas Įvyko š. m. gruodižo in. 
10 dien<u

Rūpesčiu mūsų darbštaus 
klebono knn. Jono Bakšio, 
Šiais laikais mūsų Lietuvių 
jaunimas yra labai graliai 
susiorganizavęs ir pavyzdin
gai veikia, Lietuvos Vyrių 
kuopa rengia labai gražų 
vakarėlį, kuris įvyks sekma- 
dienj’je gruodžio 20 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėje, 8į 
vai. vakare. Bus suvaidintas Į buotę. Pabrie^lamas, kad
labai gmžus ir juotangaaJ 
veikalas “Divorsas.” Taip ■’ 
pat, bus dainų ir visokiu 
juoki). Gausiai ateikite. Jau
nimas tai mūsų ateitis, to
dėl jį reikia • remti. Daly
vaus vyturys, dalyvaukite ir 
jus. Aš manau, kad mes ne- 
!'n«»me Hdis*nnnointed.” nes 
iaimima« <......... .......
<lo« neapvvlv. Vįfitirtp.

pirmininkas A. Aini utis. Dv. 
Vad, knn J. Aleksiūnas at
kalbėjo maldą. Paštam Dv. 
Vnd. tanu J/ Aleksiiinas pa
sakė trumpą ir įspūdinga

laidų daug prisidėjo kun. J. 
Balkūiw, kun/M Vanagai 
ir knn. J.Kivita, kurie savo 
iškalbingais ir žadančiam 
pamokslais žmones traukte ta. per radio Motį WCBM 
trauke prie Dievo. I

Bendrai Patersonas nors 
nmža lietuvių koloniją ir ne* 
didelis katalikų būrelis, bet 
jeigu tas sveikas ir gyvas 
būrelis ir toliau eta kaip da
bar einama, tai Pąternonics 
eini visai gražiai ątatatos.ant 
kojų. Dieve padėk tuo ke
liu pasekmingai eiti!

prie K/itedą.
Kalėdos, Kristaus Gimi

mo švente yra brangi kiek- 
vienam katalikui. Tat ir 
ir Patersoniečiai nori ją 
kuoiškilmingiaiistai apvaik
ščioti. Prie jos eino didelis 
pasiruošimus h* tokiais sun
kiais taikias norima Kristų, 
žmonijos Išgelbėtoją Iškil
mingai sutikti. Choras ruo
štasi gražiai pasirodyti su 
naujomta giesmėmis, šv. Ka
zimiero ir šv. Onos draugi
jos yra nutarusios viešai da
lyvauti su savo ženklais Ber

|kiilbą apie L. Vyčių pasi^žimu dėl ateinam
rių naujų metų dirbti ir vėl 
dirbti tų kilnų pradėta dar- 
ha^Dievui ir Termai!

A. JLmr.

kuopos gyvenimą ir jos dar

šiojį L, Vyčių kuopa visuo
met atsižymi talentingnis na 
riais savo parengimuose, o 
prie to ir šiaip visuose na
riuose viešpatauja sklan- 
džiausis sutarimas. O ką 
jau besakyti apie jų geruo
sius norus, pasiryžimus dėl 
Dievo ii* Tėvynės. Todėl no- 

<tar muso nieką- nuostabu, kad šioji, dar jau- 
na kuopa, galėjo surengti L. 
Vyčių 19-jį Seimą.

Paskui buvo išduoti rapor 
tai iš visų metų ir renkama 
naujiems 
valdylia.

Dirbsim!

VAKARIENE. •
18 d. spalių įvyko parūpi- 1 

jos metinė vakarienė. Vaka- 1 
rienėje dalyvavo daug žmo
nių. Parapija padarė gra- 
taus pelno — rodos per 200 
dol. Gariu* parapijos komi
tetui ir kitiems vakarienės 
rengėjams, kad taip suma
ningai ir pavyzdingai viską 
paruošė. Programo vedėju 
buvo kleb. knn* Bakšys. Jis 
pasakė gražią prakalbėta; 
kvietė ir kitus išreikšti min
tis. Visi kalbėtojai nuošir
džiai išreiškė padėkos žo
džius šeimininkėms, kurios 
sugebėjo pagaminti tokių 
šaunių vakarienę.

Klebonas ir .parapijos ko
mitetas išreiškė nuoširdų 
ariu prisidėjusioms auka 
prie tos vakarienės.

Minėtoje vakarienėje galy
bės svetys buvo žymus ame
rikietis p. W. Love, daug 
metų tarnavęs Monroe 
Connty district attomey, o 
daliu* išrinktas Supreme 
court teisėjam (7 districto 
Ne\v Yorko vai.) Toks aukš
tas '■ svetys dalyvaudamas 
pas lietuvius mums teikė 
laug garbės, p. Love aukš
tai įvertino lietuvių tautų, 
sakydamas: “Jūs lietuviai 
’sate garbingos tautos ?mo- 
iės, esate gerais piliečiais 
savo tėvynės ir taip pat esa- 
e geri ir naudingi piliečiai 
Fung. Valstijų Amerikos/’

Mokyklos vaikų choras 
’arg. p. Bazini vadovau- 
ant gražiai sudainavo ke- 
ias daineles, ypatingai pub- 
ikai patiko “Geležinio Vii- 
:o maršas,“

Prie prigos patariu suau- 
ąimtn jaunimui daugiau 
lalyvauti meno srityje. Yra 
gražaus mūsų jaunimo, tik 
takia daugiau pasišventimo 
lirbti.

Keturdešimte pattMrf.
Gruodžio G, 7 ir 8 dienų 

A v. Kazimiero lietuvių para
pijoje Įvyko Keturiasdešim
tų Atlaidai. Ainis motais 40 
valandų atlaidai ypatingai 
įspūdingi buvo. Altoriaus 
Draugija labai gražiai pa

metams kuopos pn0^ altorių. VI. Varaške-

į

f

, Ketvirtadienį, gruod. 10 d. 
‘palaidotą Aleksandrą Italai- 
tienč, gyvenusi Morrell Par
ke. Turėjo apię ?0 metą.
Velionė buvo Tretininkė, ir * 
karątė buvo apvilkta vemto- 
lės rūbais,

Delikms Kirstukas, 5 me- [ 
tų amžiaus, 2540 W. Pratt 
Rt., mirė sirgę* skarlatinos ‘j

[giedojo pirmų kartų Baltį" 
morčje Šv, Alfonso mokyk
los vaikučiai. Jų. koncerto
programa, pritaikinta Ad
ventų taikni, susidėjo vien 
iš bažnytinių gieamių. Įr 
labai puikiai pasisekė. Gie
dojo pirmiausiai “Jlbtau, 
prie manęs ateikiir taip, 
tokiais tyrai 
balseliais iš karto lygr dto* 
viai, tad su takiu nekaltumu, 
su skaistybės ypatingumais 
savo garsuose, kfed klausyto- 
jąms ašaros ir malonumo 
ir pasigėrėjimo — nejučio
mis išsiveržė! Buvo galima 
jausti vaikučių nematant, 
khd kur-ne-kur, bet pas juos 
Jėzus tikrai bus, Kada ,nrtu 
dėjo giedoti “Marija. Mari 
ja,” ir Ivgino Dievo Motiną 
su skaisčiausia Dangaus Le
lija, buvo galima įsivaizduo
ti nekalta giesmininkų pa
garbą kylant prie šios Lali- 
308- . ’ .

nps iš Dąytttįftį||4* - b* Pinigą, pereitų savaitę. W Ik 
, f ^kaitei,lgoa, nebuvo nešamas į bw 

tikrai biiw> tęfHi1gaą .Jaunyčių, bet kunigas nulydėjo J 
me ątvai^įtita . 'MmmbliųĮĮ kapus, 
jprtA fe .n"? t. «. K. fl. A. Rinkimai.
UpmaŽa juokųpasigėrę!- - 
mo- KofiM^if tajtte‘'Ta- PereiU nekmadienį jvyka 
w M RStttifemV gien- SuMVienijimo metiniu p«^-. ’ 

Įdis. Išrinkta į valdybų: 
[Pirmininku J. čeplinskas,

. . _ . x’Įyice-pirmininku J. Miliaus- J
imant Šįdmneertff jalimisĮkas, Iždininke 8. Obeciunio’ 

ir.tadiai,^;^^|jimo ga4nė, Finansų raštininku S. ? 
Įima ąąkyįįj kad reta prp-|Benešiūna«, Protokolų ra^t. 
granĮa/ jam priiygti.Įj. Budelis, Iždo globėjam: 
Mtto vaikučių nėtvifchlauja j j. Miliauskas ir A. Taukai, 
me nuostabos technikom, — Įtienė. 
bei gaunamą dKr, kw |7— ------- ------------——
gpmiį^ ypąGhgy. jahkiimoj Msla žmonių teturi progos ne- 1 
hei meilumo“ jiumnų. TolP*P^MJJcms_didvyrią darbam*.— 
iau Tie’ vįęiSU taąĮitUMų cho pwai»taitA
tąs negali Įžklaųsitis 
Šjaą giėatnęį.Iš nUšįjų lūpų, 
galima’ numanyti dčlko Kri
stus " taip, dftžnai kartojo: 
^Teguf vaikučiai ateina pas 
Manę, ” ir. visiems suaugu-1 
sįenįs įspėjo, ktuį jie tik tuo- 
męt *gaW įeiti j. Rangaus Ka
ralystę, kuomet pąsįd'arys 
panašūs tiems mažiesiems.

. .. MM . ** u--4

nelių Mišiose. Altoriaus 
Draugija laužo galvas, kaip 
tinkamiau pamušus bažny
čia. Jei jau dabar eina di
delis judėjimas, galima lauk 
ti didelio Žmonių auplndimo. 
Eikime visi sutikt? Ėtaany- 
tojaus! Dairiu*.

vičius pravedė naujas elek
tros šviesas, kas labai gražų

Į ateinančių metų, kuopos j įspūdį darė. Prie įstatyto 
valdyta) išrinkti šie asine- švenčiausio Sakramento per 
nys: Pirm. A. B. Aimutis. visas trys dienas be pertrau- 
vice-pirmininku M. Baliu- 
niutė ir A. J. Mažeika, sek
retorium A. Alekna, iždinin
kų A, Grigalta, Finansų Ba- 
tininku A. Buziutė, kasos 
globėjai: E. RomaŠkiutė ir 
E. Genevičius, taivgų neržiu 
retojai: J. Čereška, T. Bu-.
ziutė, V. Kivyta, Maršalkos:’'choristai ir šv. Onos Drau-
•T. Aimutis, A. L. Terebeiza.lsijos narės. Procesijos la-įšnta^"ni^'. j&JStaS’’ 
Manadžertai: V. Pečkaitisjhai gerai pasisekė ir ne vie- Vytautas Didyiai pats tokio tai- 
-r -rr -------- a t -r*., v., L. . x | vo jp tokiai HOTI tnltytl 1-

Nemažas buvo atlaidų ir i ,eitie* lietuvius. t

tos klūpojo prie Švnč. Sak
ramento adoratoriai tinka
mai pasipuošę.
Pradedant ir užbaigiant at

laidus buvo danoiria iŠkilmin 
ga procesija. Jojo dalyva
vo gražiai pasipuošę Augeli) 

■ Sargi) Sąjungos vaikeliai.

Henikite Mokyklą!
Po giesmių, buvo paskai

tyta trumpas atsišaukimas 
apie lietuviškos mofcykloę 
reikalingumų. (Šis atkišau-’ 
kinias ištisai atspausdini 
tas). “Linksmybė Tu Ma
no” giesme vaikučiai yM 
pralinksmino . Jdmiąytojua 
Paskui ytar gardimi ijusijno 
kė, kuomet didingai tvirtm- 
ta. jog “Kuo amžių nebuvo
girdėta, kad kas nors Wų miri įyyko*
atsilankęs i šv. Jėiaųs Renktaįieuj*; * Buvo' išky- SS 
do Draugijos Oyi^rįų taikytas .raEj
tų, ir nebūtų huvį®i2p|it^-: jfo^rktikįfe sopaus Į^n.1 
kintas!” To tarimo tikiu*; dtkjo* ‘
mų galėjo visi ataitanlpii$ę- altaMu*
ii patirtį?’ ‘'Švm^ustaę 
Panos” giesmevaikužį

■JOOM Aįfom*tti»,- gyvenęs milio 'MCM liripr K d 
8Žl’_ Hollhu'Bt,, ĮįjNiitrirslf <lwnw' IhKMMUUMv ’

•T. Unguraitis, Al. Kružikau- ną net sujaudino.
skus, O. Prižgintienė ir M. Į
Sinkevičiūte. Koresponden- dvasinis pasisekimas. Žino-! Kauno, p; d 88

Lapkričio 30 d. mūsų kle- 
Kums turėjo operacijų no^-* 
ę. F^amoju taiku nesvei- 
:avo taip vadinamu “šal
ių/ Linkiu geros sveika* 
os»

L >

L D. S. Naujų Narių ir
■ *3 v* 7^-■ •* *»

*■ *. < 'L» .**•>- 'T * \ ’ . £ • ' ,<•

Naujų Skaitytojų Talka

Prasidėjo 1931 m. gruodžio m. 1 d. ir baigsis 1932; mėtų Vasario m. 29 d

Reikalingi talkininkai. Apie darbo eigą bus pranešta. Atariamos reikšmių-

gos dovanos, kurias gaus ir talkininkai ir naujieji skaitytoji W L.D. S. nariai. ] 
Jau nuų šios dienos “Darbininko” Prieteliai prtaioini kr^tjl informacįjų rei-j

kalu.
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PIATILIETKA SMUNKA

PIRBIĮflMKlB

Krieną ktaikiuraią monartai laimijf dovaną Ttrptatttinije 
gy valią jtackfa Wembley, Alberta, Kuradoj.

*•

* Atrodo^ kad Rusijos sovie-j
**tųlįąr8n>ji “piatilietka” bet tas priklausė ne pavieniams
/ jienįių metų ekonominio at- 

liginimo planas ’ neįvyks.
; Daug tam pristatėm prie- 

ŽaŠeių. Visų pirma trūksta 
sumanių darbininkų — me-

^ ebanikų. Saviškiai dar ne-
ĮŠsihivinę, o importuotiems

k.,,smndj’ti nėra pinigų. Mat.
<. pastaruoju laiku sovietų
‘ kreditas užsieny labai nu

puolė, Trūksta taip pat ang
lių, nes Rusija tari tik vie-

! ną. nuošimtį viso pasaulio
į miglių, ir jiems iškasti netu

ri tokių prietaisų kaip kit*»s 
šalys. Kolchozai bei kolek-

i tyrūs ūkiai taip pat neduo-
, dą tiek produktų, kiek tikę-

minties, kad uždirbtas tur-

žmonėms, bet yra visų ben
dra nuosavybe. Tas tur būt 
sunkiausia darbininkui įkal
bėti, nes žmoguje yra įgim* 
tas nuosavybes jausmas, ku
rį nė iškalbingiausios teori
jas negali iš širdies išrauti. 

Taip dalykams esantrt«te 
tys komunistai privemti pri
sipažinti, kad įxmkių metų 
neužteks pastatyti sovietų 
respubliką ant tokios įjape- 
dės. kad j? pasivytų Ameri
ką; kad iš “piaiilietkos” gal 
teks padaryti ir “desiatiliet- 
ką.” Mums gi -atrodo kad 
ii* “stolietkos” bus pennaža 
atstatyti Rusiją tiek, kad ji 

'4 tusi. Dalykas toks, kad tuo-įbūtų panaši j kitas eivilizuo* 
\ , se ūkiuose išsivystė daug tas šalis. Ir tai ne bolševi- 

knlokli bei sumanesnių ūki-Įkams tai padaryti. Tam 
reikia gabesnių ir sąžiniške- 
snių vadovų. Vien materia
line pntaga nesudaro tikro
jo Žmogauspgerbūrio: Prie 
to reikaHngi: ir doro viniai 
principai: sąžiningumas, tei* 
singumas, pasišventimas, o 
tie dalykai 'be religijos ne
įmanomi. Nori, ar nenori, 
bolševikai taail^niui prieis 
prie tos išvados, kad panai
kindami tikėjimo priucipus. 
jie pakasu ir savosios vals
tybes pamatus. K.

ninku, kurie nenori atiduo* 
* ii vyriausybei reikalaujamo

produktų nuošimčio. Tų 
,. “kulokii'* tiek priviso ir jie 
l parodo tiek marinio pasi- 

jpMinimo komisarams, kad 
jais* vyriausybe turi tik

ros liedos. Ir via prieita 
.< prie išvados, kad sėkmingai 

’» įvedus komunizmų, reikia 
J reformuoti pinnhnisini pa- 
į ?ius komunistus, kad jie iš- 
»•, tikrųjų išsižadėtų nuosavy

bes ir priprasti] prie W

DARBININKAI KOMU 
NISTŲ VALSTYBĖJ

' . Sovietų Rusijos valdtaaližinas (ir komunizmas) ne 
mėgsta save vadinti “darbi
ninkų ir ūkininkų vyriausy
be*” Iš šitų ir į juos pana- 
siu žodžių linkėtų spręsti, 
kad kam jau kam, bet darbi
ninkams Rusijoj tai tikras 
urojus” esąs.

ra didesnės per 63 nuošinp 
čitfa prieškarinės (berno) al- 
gos. Darbo diena tęsiasi re
tai kada trumpiau kaip 10 
VAtandy. Algos išmokiunoH 
nepunktualiai; dainai po 
nepaknir lamo ta k i m a ” 
Pats komunistų Vadas prbi- 
paŽįsta, kad heriUj algos su
daro w du trečdaliu prieš* 
karinės agos. Tai kam gi 
Įgularįta revoliucija, jei 
Famdunnkai dabar labiau 
skursta kaip caro laikais,

Ne gėrėm© padėtis yra ir 
įnamių darbininkų. Tas pats 
Trockis rašo, kad 1925 metų 
rudenj gaudavę Maskvos 
darbininkai vidutiniai 29 n 
68 kapt, pirmuose ketvir- 
čiuotHj 1926-27 metų 30 rub. 
67 kap^ trečiam gi 31 rub. 
62 kap. “Taigi, — sako jis, 
— tikrosios algos š. m. |uili- 
ko iM’veik tos pačios, kaip ir 
1925 metų rudenį... Be to, 
•liudija visos statistikos, kad 
algų kūlimas pasilieka už 
augančio dariai produktin- 
giuno. Darbo intensyvumas 
kyla, blogosios darbo suly
gęs palieka tos pačios.” 
Aiškesnio prisipažinimo ne
veik 1 Kad 1927 metų būvis 
žymiai nepasikeitė, įrodo pa
ti sovietų vyriausybe. 
“Prieš kiek laiko, — rašo 
“Rytas” 1931 m. Nr. 2, — 
buvo išleistas įsakymas, 
draudžiits darbininkams lai
svai pereiti iš vienos įmonės 
į kitą. Dabar papildant tą 
įsakymą išleisti nauji suvaro 
žyniai darbininkams. Dar
bininkas, nesilaikąs nustaty
tos disciplinos, gali būti pa
šalinta be jokio teismo ar iš
tyrimo ir 6 menesius negali 
gauti jokio darbo kitoj įmo
nėj. Taisykles yra tokios 
griebtos, kad darbininkas už 
mažmožius gali netekti ne 
tik vietos, bet ir nedirbtos 
algos.” Čia turi būti aišku 
ir patiems komunistams, kad 
darbininkai nelakstytų iš 
vienos įmonės į kitą, jei gau 
tų geras algas.

Sovietai praktikuoja įkin
kyti nesuaugusių jėgas į vie
šus darbus. Kaip gi yia su 
jų algomis? “Vidutinės ne-jkapeikų “Mopriui” (ihter- 
pilmmiecių algos, — rašo Racionaliai' revoliucionierių 
Trockis. — palyginus su ki-}šelpiino draugijai), viso- 
tų darbininkų algomis, krin- kiųms rinkliavoms užsienio 
ta kas kart labiau ir labinu, streikuojantiems darbiniu* 
1923 m. sudarė jos 47,1 nuoš. kams. įmonėit valdybos išlai-

beturčius gali padaryti tur
tingus. bet visus į vargi] įs
tumti.” Rusų darbininkų 
būvis įrodo jo žodžių teisin
gumą.

Suglaudus visus koniiinis-
Juk kieno, tų vadų planus ir svajones į 

*• kad ne darbininkų vardu bu vieną sakutį, galima sakyti.
/ ■ vo surengta remliueija t

' 7 Kam gi buvo tiek kraujo 
pralieta, jei nesitikėta “iš
naudotojui 
^išnaudotiems” teises grą
žinti l Iš tiesų, daugelis už-

** sienio darbininkų ir tiki |
; 1 sovietų darbo žmonių laimę* 

Tiki net ir tie, kurie pačiuo-
» . se sovietuose viešėjo. Mat, 

jie mate “komediją,” kaip
; -^pirtys komunistai prisųtažįs-

* tu, o ne tikrąjį gyventa].
L* Bet kas rusus dariiininkiis
4 4 nuo seno pažino, tas uesijiui-
'j * čia ‘ * toju j11 gyvenąs. At

virkščiai! Jis ieško progos
* ^IciKti savo, “geradarius** 

ir bandyti savo laimę svetur.
Atroflo keistokas, nors ir kr

“ Imi skaudus reiškinys. uTs-
F furija įrodys, sake kartą di- 

' dysis vokiečių sociologas,
vyskuĮKis Kef teh% hul soei-

kad jie žadėjo dariie žmo
nėms: 1 gerą dalim atlvgi* 
nimą, 2- geras gyveninio ap- 

panaikinti irjlmkyhes, (patogų butą, su
trumpinti darbo laiką ir tt.Y 
ir 3) įtraukti juos kultūros 
gmminmn. Jei to iki šiol 
dar neišpildė — komunistai 
darbininkus apgavo!-—

1* Pirmasis darbininko 
reikalavimas ir jo noras yra 
gera alga* Jis turi teisę jos 
reikalauti; algos, kurios už
tektų ne tik jam. bet ir vi- 
sai šeįmyiRii (tanas NIll 
Pins XI). Bet kaip tik čia 
prasideda sovietą dariiiuin- 
kų vargas*

“Ūkio darbininkų (ber* 
nų) algos, — ruso Trockis, 

yni kur kas žejnrasnės, 
kaip įstatymai ivtkiitajm 
Ir tai dar net valstyli^ il- 
kiuotari 1'ilįrosios algos, ne*

Ateivis ir Medžiokles Ista-
• . - ■ *■ ,

tymas

i kymui ir tt. Atskaičius be- 
45 wjS.;'bE5 m. tifc 43.4 4ieha «a» na IMbto pngaM^

* vos tik 49—45 rubliai.” Tą 
patį patvirtina ir koni. Po
nais Įsruti, kuris net toms 
'draugijoms priklausęs, nors 
jiats to ne karto neprašęs* 
Negana to, kad darbininkii 
algos ir taip jau mažos, 
“(tabiniukų vyriausyla“” 
visgi randa dar būdų ir ją 
pilnai neišmokėti. Todėl 
nėr ko stebėtis, kad 1927 m. 
tokioj valstybėj su 150 mili
jonų gyventoji] vos tik 445,- 
700 darbininkai priklausė ko 
munistų partijai. (Trockio 
apskaičiuota). Patys gi ko
munistai sudaro tik 2,1 nuo
šimtį visų Rusijos gyvento
jų per 18-ką metų (Iljin, 
Welt vor dem Abgrunde, 54 
puslp.).

Palygimu lą nia^ą sovietų 
darbininkų algą su maisto ir 
Šiaip jau reikalingi] daiktų 
brangumu, darbo žmonių pa
dėtis yra uepakeneiaina. Bet 
rusai išmoko per ilgus me
tus kentėti ir tylėti... Iš tie
sų, jie tyli... “Jei tu neno
ri prarasti savo kąsnio duo
nos, tiri nekalbėk per daug!” 
— “Tokios kalbos, —7 Troc
kis,—-y iii (Rūbininkų tarpe 
ne retenybe!”... “D.”

bendrų darbo algų; 1924 m

nuoš., o W27 m. vos 39.5 
nuo. 1926 m, kovo mėne
syje gąiutao 49,5 uuoš, vi 
sų jaunų darbininkų mažiau 
per 20 ruldių.” Vadinas, 
70 kapeikų į dieną!,..

Kal tais apmokami darbi 
ninkai ne pinigais, bet tos 
pačios įnmnes produktais. 
Pav.: “Stiklo dirbtu  ve “Le* 
Dinas,” — rašo kom. Įsruti,
— moka daibininkams ret- 
kureiais stiklu, kurį jie turi 
kokiu nors būdu iškišti.” 
Kitoj įmonėj gaudavę dar
bininkai prosų...

Kitas darbiniiikų išnaudo
jimo būdas yrą dėMneios al
gos mažinimas. 44Aš pa^įs 
tu nuo 1911 m. darbininką 
Povilą K.,
— khris jau senai dirba val
stybes tabako įmohūj ^‘Rosa 
Luksenburg.” Nesenai s& 
ke jis man: “aš uždirbu nū
nai sulyg tarifo 58 rublius 
mėnesy, bet ar aš juos ir 
gaunu f J ei ateina išmoku- 
jimo dieną ir aš užeinu į ka* 
si], tai pirmiausia atimama 
geroką dalis visokiems rer 
kalams, pav. pasaukimo 
draugijos nario mokesniu!, 
laikraščių užsakymui, ku
riuos aš prievarta perku, 
pusę rublio “Aviocliiinii” 
(atsigynmio draugijai nuo 
oro ir dujų užpuolimo), 40

- rašo Donillet

81,500 B/; D ARU IŲ 
PRANCŪZIJOJ

PROTOKOLAS
Kun. Lckešius praneša, kad kaipo Fedcrte^jąs iždo 

globėjas peržiurėjo knygas ir rado viską tvarkoje.
. Kun. Koncevičius išduoda Kongreso knygąįtėviai jus 

komisijoj raportą — knygos sutinka ir viskas tvarkoje.
Abu raportai priimti. -
p. K. Krušinskas įneša. kad Fed. Konstiturijn dadėti 

pataisą, — “Į Federaciją gali priklausyti pavįtpl asme
nis ufainiokedami |L(X) metinės mokėsties/* įnešimas 
priimtas ir palikta Konstitucijos Taisymo Komisijai.

Kun. U, Vaičiūnas įneša rinkti parašus .reiškiant' 
šv. Tėvui Piui XI Amerikos lietuvių katalikų palankumą 
ir ištikimumą. Įnešimas priimtas, ta dalyką vykdins F<»* 
deraeijoH Centro Valdyba susitarus su kitoms centrai!* 
liftu* IfaUlvią orgaiiitaeijoms ir su to sumanyme auto
riumi, kun. Vaičiūnu.

Parašų rinkimo reikalu priimtą fit rezoliucija t
Žv. TMmi Paltaktamid reikšti tearašų Rinkimo IMtadtu

A K It K. JubilėjinU Federacijos kongresas nuta
rė sudaryti miražų knygą, visi] Am. Jimgt Vąlstybii] lie
tuvių katalikų reiškiant Sv, Tėvui Piui XI didtio* uier 
les, pagarboa ir iKsirjlimo dirbti Kat. Bažnyčios naudai 
sulig nustatyta Jo šmrtenybM katalikų akcijoje tvarku. 
Tum reikalui įvykdinti - pavestą Fislcrarij^» (-cntrų-yal* 
dyluii nusitarus «u kitomis katalikų centr? orgenirariju' 
mis ir sn kuu. VaiMthni — to sumanymo autoriumi.

Rrtet. 'teteMP Gfalfak) Batargtea
‘♦Ąmerikta Lietuvių Jaunimai” Referatu skaitė- *

kiekviena šalin taip užlaikyti medžioklei 
įnhitymuH, kaip nev-ogtiai’ 
ne užmušti žmogų.

Ateiviai, kurie dar ix» A* 
merikos piliečiai, neguli me
džioti, nors ir savu žemėje, 
Colotudo, Illinois, Miehigau, 
Ne vadu, Ne\v Me*icu, New 
York, Noifh DtikoU, Ohio, 
Pemisylvauįa ir West Vir- 
ginia.

Beveik visose tose valsti
jose negali turėti šmituvą, o 
Pcuiisylvaui.py ir Virgini
joj ateiviai negali turėti šu
nų,

New Jersvy žmogus, kuris 
nefiilietis, negali žuvauti bu 
leidimo, bet jo žmona ir du
kterys gali žuvauti be lėki
mu, ir jo vaikai, dar net iv 
tintieji 14 mėtų, gali. V 
valstijos, kuriose ateivis ne
gali laikyti laukinio paukš- 
čio arini gyvulio nelaisvėj.

Ncw Yorko medžtokl“s 
įstatymai neleidžia ateiviui 
turėti šautuvų arba medžioti 
ir pagauri ar užmušti bilė 
kokius laukinius paukščius 
ar gyvulius, jie tai gali pa
daryti tik savo apsigynimui 
arba su specialiu leidimu.

Wisconsin valstijoj atei
vis negali gauti leidimo me
džioti, jeigu neturi arba ne 
randavoja turto toje valsti
joje.

New Jetsey jis negali me
džioti ir negali turėti Šautu* 
nj, Jeigu neturi iki dviejų 
tūkstančių dolerių nejudu- 
mp turto. .

Oregon* valstija reiknta* 
ja, jeigu ateivis nori me
džioti, turi turėti du leidi
mus: Šautuvui leidimą, ku
ris kaštuoju apie 25 dole
rius metams ir medžiojimui’ 
leidimą, kuris kaštuoja de* 
.šimts dolerių.

Montanoj ateivis turį hei* 
keti 50 dolerių u» leidimti 
medžioti ir turėti Šautuvą* 
Jeigu nori namuose^ tuivti 
šautuvą be medžiojimo, jis 
turi mokėti 25 dolerius už 
šautuvo leidimų^ bet įstaty
mas neFečia galvijų augi
nančius, piemenis, arba at
eivius, kurie turi iš 160 ak* 
tu ūkius.

Beveik 
taupoje turi savo medžio
kles įstatymus, kurte taip 
sutvarko šaudymą takinių 
paukščiu ir gyvulių, jog 
žmones guli |w šimtus metų 
medžioti ir vis rasis lauki- 
nių paukščių ir gyvulių, kai 
medžiojimu sezonas piasi- 
deda.

Kaip kiekviena šalis Eu
ropoje turi savo medžioklės 
įstatymus, taip kiekviena 
Buv. Valstijose valstija turi 
panašius įstatymus, kurie 
tik bando lųisaugoti lauki
nius gyvulius mm išnyki-

Praiicu^ijo^ vyriausybės 
žiuioinis, pabaigoje lapkri
čiu mėnesio, Prancūzijoje 
buvo 81,500 iM’darbiij, ku
riem* buvo mokamos pašal
pos .Pačiame Paryžiuje y- 
ra apie 7,500 bedarbių.

Medžioklės įstatymui įves
ti ajisaiigoti kiekvieno as
mens teisę medžioti, ir mes 
turime apripažinti su tais 
įstatymais, kad neatsargus 
medžiotojai nejieržengtų jų.

Ypatingai Amerikos nepi- 
licciai turi atsargiai apsi- 
pažjnti su (Matymais, nes 
beveik kiekvienos valstijos 
medžiokles įstatymai kit*»ki. 
Daugelis žmonių mano, kad 
Suv. Valstijose pilna viso
kių laukinių paukščių ir gy
vulių. ir žmones gali šaudyti 
juos kiek tik nori. Jie nesu
pranta, jog laukiniai gyvu
liai ir paukščiai nyksta, ir 
kiek jų yni, tuos apsaugoja 
medžiokles įstatymai.
, Daugelis amerikiečių ma
no, kad visi ateiviai nesąži
ningi šaudytojai ir jiems 
nereikėtą tarti teisę šaudy
ti. ir todėl daugelio valstijų 
medžioklės įstatymai už
draudžia ateiviui medžioti, 
net savo ūkyje.

Keliose valstijose ateiviui 
uždrausta turėti šautuvų ir 
negali turėti jokių šunų.,

Kitose* valstijose, kur yra 
dauginus laukinių paukščių 
ir gyvulių, ateiviai gali me
džioti, _ tik kuomet gauna 
leidimų iš teismo arba nuo 
paviešio raštininko, ir už ką 
turi mokėti dauginus negu 
Amerikos pilietis. Yra pa
prastas įspūdis, jog neat
sargu leisti ateiviui turėti 
šautuvų, ir jeigu ateiviai no
ri parodyti amerikiečiams, 
jog esu geri piliečiai, turi

patsai profesorius. Referatas įdomus su daug minčių.
Kmt Vasys įneša: 11 kad referatą atspausdinti lai

kraščiuose. 21 Atkreipti mūsų laikraščių tlomę į žalin- 
šiuną vartojami] suamcrikoninti] žodžių mūsų spaudoje.

Nutarta visus referatus priduotus raštu atspausdinti 
ir išnešti rezoliuciją prof. Galinio referato nukalu.

Mūsą Jaunimai.
A. L. R. K. Federacijos Kongresas, išklausęs 1> Pr. 

(falinio referatą jaunimo reikale, pastebi jame gražias 
niiutis, užgiria jį, nutaria tų referatų paskelbt i spaudoje 
ir prašo visuomenės atkreipti dėmesį į -referato- mintis.' 
Taipgi iiutarfa prašyti Amerikos lietuvių kataliką .re
dakcijas dažnai spaudoje įvairiais būdais nurodyti žalin
gumų anglu kalbos žodžiu vartojimą Iietuvią kalboje.

Rezoliucijų, komisijų pasiūlė ir Kongresas priėmė 
dar šias rezoliucijas;

Užuojauta Vilniaus'Kražto Lietuviam®.
Am. 1«. R. K. Federacijos Kongresas susirinkęs ragp. 

24^26 dienose, 1IKJ1 m. Boston, Altas, išreiškia nuošie 
džią užuojautą Vilniaus krašto lietuvių petnekiojimo 
kentėjimui, itaįtoda juos ramti moraliai ir medžlagi* 
niai, piktinasi lenką žiauriais iMmudgimais ir sykiu pro
testuoja prieš visą lenką žiaurumą Lietuvai pHkfausan- 
efame kraite* ’

Oaątralfaią (h^udMriją ValdybM.
Fed. Kougresta imt alfa, kad ventralipią organįžacr 

. ją valdybą nariai prikhuaylą prie Fcderarijoą,
> Seka /’FcReraetjoH Valdyki*, rinkimas slaptu bal* 

Mvimm
Daugiausiai .baigą gauna sekanti kandidatai:

D Kun, K. rrinmavičiua , w . - 47 bakų*

3)
4)

6)

8)
- 9)

W)

Kun. U. Vaičiūnas 
Kun. J. Anibotas
K. Krtisinskas 
Kun. J. švagždys 
Kun. N. Pakalnis 
Prof. Pr. (falinis 
A. F. Kneižys
Kun. P. Junk sitis ..._
L. šimulis

11) Kun. Aug. Petraitis
12) Kun. l)r. .Vavfekas .
13) j. P. Mačiulis ..

42
41
37
33
32

x28
24

20 *
.20 ”

Vietą ir laiko sekančiam Knngmur naštatys (Centra. 
Valdyba. s< imas pareiškė padėką J. K Vyskttpui Va
fliu už dalyvavimą Kuugrase ir patariinus. Taip pat ilč- 
kojo kinu Viinutuskui, kun. Urbonavičiui ir vM ns 
Kongivsn reiiarjatus UŽ Hvętiugumų.

Kun. VaičiūiuiN taiftfo Kongresui išreikšti padėką 
Kongreso Vrdčjui Kuu. švaaMžiui už imvyzdingą-'hsc 
ją-vedimą.

Atsistojimu ir aphidfeiiientnis ižraikSts padėka 
itneiją ir įnešimą Kąmmjri už rilpratiifaai mtvąrięym 
razoliiirifasi ir gražų atlikimą darbi, kuria Žymiai 
dėjo prie Kirilo ir tvarkinga itžlmfaimn Kmigrifah • 

Kun. Vaičiūnas rarin*^ kad Konaraso nutarimai turi 
būti vykdomi, o imtiaHkti juos lik nnt poptam.

JiibiU’jinb Kongremis užbaigtai tujpluėtP C, 
Umj. 0:15 uiU vakara malda, kurią btknlbį Kun. Vlr 
maimkfa. ir TanUs Miltinu, kuri wiriU vhd atMhuan ;

Ktmgn-w. VedrM M* Mta "

JUtetea Jateakte Ir UrifaM T, JakriiaK*, RaAtininkat



CENTRO VALDYBOS 
PROTOKOEA&

susivirnymo crntro 
VAIDYBA

Km. J, X Ova* vx>m; Km, Jum* Bukau**-pk».;
Kum. X M*a«U<mi«—Li»te vJmhįHtm; Pr. Mauku*-!!•««*« vk**- 
pfrm,; y, X BlavkdcMH-rMt, 7 Mot t fta, WortWWr, O. Hi-

! <WW~lja, K. OflMMfmttlfb Avė., Wt*«ter, Mm, K. W«i- 
r »y« Ir X Kvli^kaa-Hkto MfeStFJtl; «»•- Fr. X Xi*falHU--nKfcfc> 
į 432 eambrHf*. Mae*.

Pilnųjų Blaivininkų Su* 
biviemjimo Amerikoje Cen
tro Valdyto l-inas bertam i- 
uis susirinkimas buvo 8 die
ną gruodžio 8:45 valandą 
vakare, s v. Kazimiero para
pijos klebonijoje, 41 Provi* 
deiice St., IVorceSter, Mass.

' Susirinkinuj atidarė cent
ro pirmininkas gerbiamas 
kun. Jonas B ūkanas mal-

r apvaikščioti Grabnyčiom 
Išrinktą vaklylM Metetiitiems 
metams: Kun. Jomw Baka* 
iras Dvasios vadas, Pirm. 
Pmiute Mankus, Vice-pmit 
A. Kandiatavičiuš, Nutari
mų raštininkas Juozas 
švhskiis, Finansų raštiniu* 
kas V. J: Blavackas, Iždi
ninke M. Šciukienė, Iždo 
gloljėjai: V. Sipavičieny ir 
F. Kandratavirieiiė. 'Pvark- 
dariai: P. Lukšys ir J. Sla
vickas. Reporteri*.

pirm, 
virė* 
rašt. 
Ona

šie valdybos nariai: 
kini. Jonas Bukimas, 
pirm. Pranas Mankus. 
V. J. Blavackas, izd.
Sidabrienė. Iždo ghib. Juo
zas' Svirskas ir Adomas 
Kondratavičius 25 kmųrns 
vire-pirm.

Nuturimai.
1. Paduoti prašymas se

selėms vienuolėms, kad jos 
mokyt ojaudamos aiškintų 
vaikučiams alkoholizmo blė- 
dingumą ir juos auklėtų 
blaivybės dvasioje.

2. Parašyti visoms kinr 
poms laiškus, kad jos iškil
mingai švęstų Blaivininkų 
metinę šventę, ir atnaujintu 
Blaivyto įžadus. Surengtų 
vakarus, su prakalbomis 
Grabnyčių laike.

3. Pasiųsti atatinkamą re- 
/ Liuciją Jungtinių Valstijų

parlainentui ir pivzidentul 
dėlei vis didėjančio palaidu
mo alkoleilio išdirbinnii pa
būklų ptinlavinejimo. Svai
ginančių gėrimų gaminimo 
ir padidėjusio jaunimo pa
tvirkimo.

Tolesni darbai palikta se
kančiam susirinkinnti. Susi
rinkimą uždarė centro pirm. 
Kun. Jonas Ba kanas su 
malda 1<):IX> vai. vakare.

t Pirm. Kuh. J. J. Raktiua*^ 
Rast. P. J. Blarucka*.

HLAlVlNYNK(r SESE 
RINKIMAS.

'Gruodžio 13» Pilu. Bl. 7 
kuopos įvyko mencsnife su* 
sirinkinms. šį kartą susirim 
dinas buvo skaitlingas.

Daug buvo kalfa’ta apie 
vairius budus Blaivyto 
dalinimui. Pageidauta, kad 

blaivininkai savo gražiu pa
vyzdžiu girtuoklius patrau- 
<tn prie blaivyto. Ragina. 
\ad visi nariai skaitytų

Darbininką.” yjmr 4‘Blai
vininkų Skyriuje” straips
nius. Nutarta iš anksto ren
gtis prie metinės šventės 
vasario 2 dienos. Toje die; 
noje \isi blaivininkai turės 
eiti in corpone prie šv. Ko
munijos.

(Kun. Menddte kaltei per 
rudio iŠ stoto WCBM, Bal 
timore XII; 10. 1931, 8:30)

Gertitemtejit Ar žinote, 
kad šį vakarą^ Jun» gieda 
vienintčles Mtimores Lkr 
tuviškos Mokykla® taiku* 
čiai/*Daugelte Jūsų ■— tėve
lių ir mamyčių—kurie klau
sotės šitų giesmių, savo jau* 
nysteje be jokm mokyklos 
tiiivjote skumti. Visas mok 
slas kų Jus gavote, tai laivo 
tas, kurį Jūsų brangios mo
čiutes, sėdinčios prie ratelio, 
tegalėjo Jums duoti. Tasai 
mokslas, nors mmširdus, ta* 
čiati nebuvo pilnas.

Nemanykite, kad lietu
viai visados taip skurdu 
mokslo beieškodami. Vienu 
tarpu, senasis Vilniaus Uui- 
versitetas buvo garsus visoj 
Europoj, ir jitomi galėjo vi
si didžiuotis, štai dar še
šioliktame šimtmety jau ]n'r 
visą Lietuvą buvo įkurtos 
Katalikiškosios pirapijinės 
mokyklos. Iš tų pradinių 
mokyklų netrukus išaugo

PRANEŠIMAS

CONNECTIGin

wi»Mi»iiJ>įijiir i . nu -

rioą miUų geneliai guldė ua- 
vo galvas. Dievai gal duou, 
kad mes nepranyk“sin>e. Tikį 
tie lietuviai, kurie atskyrė 
savo vaikus nuo šio Irran- 
dnolio greit išnyks; kaip w 
džiūmsi šaka nupuola nuo 
gyvo medžH taip jų vaikai 
pnRkes ištantėjimo jūroje 
Nekalbėkime jiildnaiK bal
am apie jnimųjų ištnutėji 
mą, liet jungkįme, gerbta* 
nuėji, tuos mūsų brangius 
vatkiičius su gjTuoju me- 
džiii. kad nei jie, nei jfts 
nežfitmnete tame Amerikos 
verdančiame ištantėjimo ka 
tile.

Visi padarykite Naujų 
Metų pasiryžimų siųsti savo 
vaikučius į šv. Alfonso ino- 

apsileidimo liefuviStal,7W. BriV“’n I’®’’8™’" 
mokias, ta Hetuvižka knllJ lnw ,r. P>*mtammo-ne.s

Bet nr taip įvyko ? čiaaukšjesto, kurias JėzuitniĮ ;
ir kiti vtemariteV vedę. Su Amerikoje ir spaudos ir nio* 
Šitų dvasiškių pagulta, vi*| 
suomeninte Švietimas Lietu* 
voj išlnijojo iki tokio laips
nio, kad mlteų protėviai ne
turėjo uteileteti niekam įht 
ąaulyl

Deja, tokia laimė neilgai 
((‘spindėjo Lietuvos |tadaū* 
gvje, Ruieuns savo sunkia 
menkos >etemi prispaudus 
mūsų tčvyti& toj paniuro 
jos Muuletos dieneles, Uni i 
verait(‘tas tamatot buvo už- 
dmytas, o p<> jo ir kitos mo
kyklos. Tiesa, Vyskup, Mo 
tiejus Valančius, 1853 me
tais dėjo daug pastangų t> 
priespauda šalinti, 1x4 veL 
tint Po 1863 metų sukili
mo# viskas kas lietuvišką 
buvo uždrausta. Visas tau
tiškas jfidtįinuis griežta 
varžomas. Mūsų tėveliai net 
alsuoti laisvai negalėjo. Dar 
daug Jūs atsimenate* kaip 
paslapMiiis gabenta knygos ^tkyti, kad lietuviai tik
is Tilžės; kaip šios knygos 
ir jų lietuviškas raštas bu
vo brangesnis net ir už auk
są. Tais laikais visi mane.

tedo intevę turinie. Turime 
člą lait Bnltimoi^j savą jąt* 
mpijinę ąyikyklą/ kaip kad 
turėjo lietuviai dar Hežinlik- 
tiune Mijntmety, Su joa pa- 
galim, ir su kitomis lietuvių 
mokyklomis Amenkoje ga
lėtumėme dar kartą partek* 
t j Vilniaus Universitetoga
dynę. Bet ar to lietuviai 
nori / Ar įvertina tokį tau* 
tyto idealų kaip auksui 
Praėjo priespaudos laikai— 
tim, praėjo* Bet ar jau 
netokursta lietuviškas mo
kslas? Gailu, liet rodos, kad 
jam jau taip ir lemta im»r- 
dėti. »Toi nė nuo žiaurios 
priespaudos, tai nuo savųjų

niukins, 
kenčia, štai fiv. Alfonso 

. mokykloj- nėra nei drk*jų 
šimtų linkinių; ar galima

rni savo kalbą ir savo mok
slą branginą ?

Tariau laime, kad ne visi 
yra tos nuomones, jog už ko-

Labdarių draugijef 
H H. 7*to« kuopai 
piiikulbos buK gru 
tuojau* pp mišparų 
umiero salėję, Šioąą; 
bose kalto **B 
redaktorius Ant M ! 
ys, mlv. Ant Milte 

Pr, Bubblis, kun. X 
is, kum J. X Bakai 

žoe mergaites pmkya 
tą gražių eilučių* J 
neims, todėl kviečia ife 
tlingai dalyvauti.

be fu net joks garbingas dar 
bas, vpat ingai tautos labui 
negali būti įvykdintas.

Ne kiekviena* gali pada
ryti ką nota nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa

kari atgavus spaudos ir mok-lėtą meti j visi Amerikos litr Pragt^ darbą nepaprasta 
dvasia, — Booket Waslnng- 
ton.

šio laisvę,. tikrai atsidarytu 
įvijus.

tiįviai užmirš savo kalbą, iv 
pražudys savo tautą dėl ku

DIDELIAUSIS

Kalėdoms Nupiginimas
Tikrai puikus dalyku*, kuriuomi galima mižavžti. Rądio ir r&dio fc%ęgrafu suteik* Janu tikrą šveičiu linkimąją, 0 
kalia taip stebėtinai žema, kad kiekvienas turi galimybės linksmai praleisti Kalėda*. RCA Victor—yra tikrai ftoriapstat 
Radio už tą kibų. Instrumentas tūri lO pofait Syihr«nixuotą Balį© Systemą—ir vien tik RCA. Vfetor tą tari. Užstate 
ptaktatsyt, '. <

L. D. S. Connecticut 
keities metinis su 
mas įvyks s. m. gruo< 
d., Šv. Jurgio parap 
leje, 443 Park Are*, 
port, Conn.

Visos apskrities kta 
kviečiamos prisiųsti 1 
ginusia atstovų ir pat 
naudingi} simmnyim} 
vieninteles darbiniu 
organizacijos gerovei*

Atsiminkime. Sesers.? 
Broliai, kad tik vienybėj 
in gnlyto T<x)C4 stoM 
bendromis jėgomis kol 
me prieš kapitalizmo i£? 
nniiiizmo letenas.

Visi įsidėmėkite '■ 
būtinai dalyvaukite;

Apskrito F

918 Mo. Miifl M,, Mterttito,

VSUVOS RIMUI

i

»

gyvuoja Blaivyte"!
t'. J. filaracku*.

METINYS SCSYRYN 
KYMAg.

R-ll
Nine-tubs Super- 
Heterodync, wafaut* 
venetr cibioct, h*nd- 
robbed Matsb, com- 
phrtt, m ilkutratcd

R-10
Eight-tube Supet< 
Heterodyne in h»n<b 
finished console c*bi- 
•tt, complctt

>86-75

Gerb. Klebonu Dėmesiui
Turime labai gražių Kalėdinių Konvertn su lietuviškais ir 
angliškais parašais.

Kainos labui prieinamos. Su persiuntimu tik:

Už 300 .  $160
Už 500 __ ______   $3.00
Už 1,000 ____ ______ ,„.$3.00
Už l.500_______________ $4,50
Už 2,000 ______    $0.25

Jlalėučkhe rnifsti užsakymus. i

^utBttimrKAą0

3W lrMdway, Soutii Bo«to&> Mim.

IETOVKNŠiuomi pfaueštt, kad P. 
B. 24 kuopa, Athoį Mass. 
prisidėjo prie Centro užsi
mokėdama savo metinę nw* 
kestį p> 25 centus nuo na* 
rk>. liauta $6.00. tai yra, už 
24 narius. Labai matomu 
kad Pilnąjį! Blaivininkų 
kuopos nuga ir pradeda 
darbuotis. Butų labai nailo
nu, kad visos kuopos pradė
tų uoliau darbuotis, o tuo
met Blaivininkų organizaci
ja išaugtų ir drąsiai galėtu
me šaukti šalin alkoholiz
mas!

Lai

TForcr.-rfer, JZo.s.s. — Pilu. 
Blaivininkų 25 kuopos meti
nis susirinkimas Buvo 11 d. 
gruodžio. Susirinkime daly
vavo :r Centro pirm. gerb. 
Kun. J. Bakanas, kuris ati
darant ir uždarant susirin
kimą atkalbėjo maldą. Nu
tarta iš kalno prisirengti 
prie metinės Blaivininkų 
šventės, ir iškilmingai ją

A t A
šiuomi pramoti, kad P.B.

24 Kuopos. Athol, Mass., 
nrrė Elzbieta Braškiem" ir 
Liudvikas Misiūnas. Todėl 
raginame Pilnųjų Blaivi- 
ninku visus narius i/asimel- 
sti už mirusių narių vėles.

T”. J. Rlararktie
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GEO. M ASILIONIS
377 BR0ADWAY SO. BOSTON, MAS*.

Mes priimam LU?1 
BONŲ kuponus ui 
pinigus.

Perkam LIETUVOS 
NŪS ir mokam pagal 
kursą.

Šiandien mokam 70 
rių už $100.00 ir 35 d 
už $50.00. Siųskite Lteta 
Bonus registruotame ta 
o tuojau gausite Bank 
kk

Mūsų krautuvg atdi 
vakarais iki 9 valandai,

Parduodam laivakoi 
siunčiam pinigus— 
—į Lietuvą, Lenkiją it t 
viją.

Nuo dabar ant čevti 
skrybėlių, marškinių ir 
dnj numušarn 10 nuoiin

Malonėkit mus nei 
AsronriAM i
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ertčtuot** ir kalthumtu $400,000 
trukume

ęA’ŽEg;Kuopų Susirinkimai 
vmi — tari mtvo auto bevaži* 
nedarnas po farmerins, rin
ko gjTUs ir negyvua, dide
lius ir mažus daiktus dir 
vmmSf tai tikietus salėj be 
pardavinėdainaita ir visą 
tvarką juose bevesdamas. Ir 
taip visiems bendrai dirtait 
ir mitas prie cento dedant 
gryno pelno lika arti trijų 
šimtu dolerių —. tai aiškia 
pusė, o kita,pilnas^ pelnas jm 
gimdys- užaibaigus fėmms 
vėlinu, kuomet bus išleista 
stambioji daiktai: jautis, to 
nas auglių, sidercliest vtc. 

Tai didelė garbė aukoto
jams. darbinhikanis ir vi
siems geros širdies parapi

£ GIRDĖTI lietuvių 
KOLONIJOSE

, MASS.

ur

IA KOLEGIJĄ

jų Sąjungoj 5-ta kp. 
b atgal, nutarė su 

whi*t pąrty Bernai
ęijo* naudai.

iš darbščiausiųjų 
ąų, p. M. Vaitiekų* 

apsiėmė įvykdinti 
tarimą savo rmnnio*

tino susirinkusius imtis 
vienminčių kilnaus užma
nymo, \

Pirmininkui pasifiliUK 
dienotvarko*l)nvo riemi hul* 
su priimta ir ptpnnkeniis 
svarstomi^

1) Narių r*»gMravhmis.— 
Steigiamajam suminkime 
narių užsiregistrav > 11, Imi* 
Wh kap. T\ Jurgvla, V, 
Bekus, J. Mickriiimiis, P. 
Cibulskas, P. Cibulskio.- A,

ją Jakaičio, kurio mokėji
mai prabilti į įmonių širdis 
uždega norą jose prisidėti 
prie to tnip didžio kiiltūri* 
nio darbo.

šeimininkei prie mošos 
padėjus sekančios ponios: O. 
Liutkienė, kuopog pirminui^ij^chmuskaK, *L limaifc 
kė, p, Purvinsikenė, namU|Ft Sprindzuikiis. P. Kom-r 
karininke, p. AL Gimitienr, AL Mackevičius ir Al. Bub 
kuopos iždininke, p. O. Pui- 
Šienė ir panelės O. Civilis- 
kaitė, A. Maciiiliukė ir G.
Vaitekunaitė.

Sąjuilgietes prisiminusios 
savo tikslą skleisti apšvietą

|Mkmės to, 25 dieną lap 
j svetingus jionų’ 

tarnų namus susirinko 
SmjgS Žmonių reflarniH Wnr-[

filralo, bntent. k-><l(‘'‘,8tpri" <ta>W'.I'I surengė
L*MŽa dalele prisidėjns I’«"»W wnfi, au- 

dinm pirmosios lietu- siutuos ne vien laiką, bet 
p™gijos Amerikoje. ’r užkandžius, k,nd tik dnu-
Bbme vpatinga gabtimn pelno liktų kolegijai.

Į. p. KiiliSauskimiė lai- Be to’ > ,,p,Wasi Prip ’:i- 
B pirmą dovaną; ^.jt^pramąROs. kuri Įvyks ne- 

Mto knn. A. Petraičiui. ateityj pas p-nią O.
.rdžiij užkandžių. p-;,BĮLi«tkienę. seselių Kazitnie- 

tnienės pateikti], knoĮ,‘’,‘<'“•, uandai.
irinihhikė, p. Ona Lin- 
ė priminė kokiam tik«- 

TChist party surengta 
rietė nesenai iš Lietu- 
įžusj adv. Millerį tarti 

$ žodžių.
x adv. nors džiaugės 

Rįa įšpild&iuis Lietuvoje, 
rado nemaža ir spra- 
Inmnc Lietuvos nusiš- 

kiirios kaip nors tu-
iti Užtaisytos, jei Lie- 

nori atgauti ta entuzia- 
I amerikiečių paramą, 

seniau turėjo.
kalbėjo knn. A.1 

, kuris .pažymėjęs
lijngL svarbą užleido vie- 

ini kolegijos rėmė-
* darbuotojui,, knn. J. 

aičiuL M. I. C. šis 
šeimininkams, 

joms ir atsiimi k i n- 
i už jų pritarimą ir ra

li jam taip brangios ir
rie Širdies esančios js- 

te, trumpai atpasakoję 
l^au nuveikta ir kas dar 

r reikia atlikti artr-
Ateityje, nurodė įvairių 
dų ir kitu reikmemj 

t, lie kurių visas kolegi 
miimas šhibuoja. 
šios pramogos nehin. 

teko ktm Jakaičiui na- 
nuku ir pasižadėjimų 

jos naudai.
Bernaičių Kolegijai 
laimingai porgvventi 

tku brilarbes krizį, lai 
«n dėka žmonių duosnu- 
bet drąsiai galima sa* 

dėka nenuilstančiom pa 
nm ir darbui, knn. .T.

ir užkandžius. k,ad tik dau-

Rafrilt

PHILADELPHIA, PA,
Švento Kazimiero įuirapi- 

jo.je įvyks 40 valandų atlai
dai. Prasidės sekm. 20 d. šio 
mėnesio. Girdėjau, kad yia 
pakviesta daug kunigų j pa- 
gelbą. Po 40 valandų atlaidų 
bus misijos, kurias laikys 
Jėzuitas Bnižikas. Misijos 
bus ligi sausio antrok dienos.

Broliąi ir sesutės, pasi
naudokite Dievo malonėmis, 
nes gali būti per vėlu kitų 
misijų sulaukti. Neatidėlio
kite savo kasdieniniais dar
bais. E. .V.

CHICAGOdlL.

kus.
2) Pusto vyriausybės riir 

kimas. — Kadangi sttigri- 
nuisis susirinkimas laivo m* 
taip skaitlingas, tai nutarė 
išrinkti laikbiąją koniisijų, 
kuri rūpinsis visais pusto 
reikalais ligi kitam sus*rin
kimui, o sekančiame posto 
susirinkime bus išrinkta 
nuolatine Vyriausybė. Lai
kinoji organizacineii komi- 
sijon įėjo šie eks-kariai ve
teranai : viršininkas kap. P. 
Jurgela, adjutantais V. Rė
kus. nariai: J. Miekcliūnes, 
P. Cižauskas, J. FSraznįtis. 
P. Cibulskio ir A. Prari- 
nai įskas.

o) Neatidėliojami reika
lai. — Kadangi Lietuvos ir 
Amerikos eks-karin vetera
nų sąjunga dar jaunute ir 
neturi bendra statuto, tai 
susirinkimą* nutarė naudo
tis laikinu I Posto statutu, 
kol ims parašytas mūsų pos
tui statutas.

Iniciatorius kap. P. Jur-j 
gėla daro pranešimą, kad 
šis mūsų naujai susitveręs 
postas sulig Centro linine- 
racijos gauna numerį 3, ;r 
dar jai nori, tai gali pasi
rinkti viena iš Lietuvos 
Didvyriu mimsiojo vardą. 
Susirinkamas nutarė pasi
rinkti Vvtauta Didįjį.

4. Nauji sumanymai. — 
Čia ėmė dalyvunią kiekvie
nas susirinkimo dalyvis, pa
tiekdami gražių minčių ir 
kilnių sumanymų, raginda- 
miesi viens kitą traukti vi
sus lietuvius, buvusius gin
klo draugus, po garbinga 
eks-karų veteranų vėliava.

Kitą susirinkimą nutarė 
sušaukti gruodžio 28 d. toje 
pačioje vietoje.

r. r<

minoje, buvo vienas iš ge
rinusių,

Sąjungii’rių elimas, solis
tes ir mdziliantai puikini

LD& 7S kp. maneliai mudriu- 
danai bokštu kiekvieną mlneaį, 
Hkaadkmy, po 15 d., Ay, Petro ir 
Povilo bafaiytlnčjc svetainėja.

DATT0M,0MI0
LDS. $ kp. sualriukimta įvyks 

fceknv’.dlanį, gruodžio 20, Mžny* 
tfrtlj avrinhaj tuoj po sumai.

Kuopų* ralt, S. Gudeli*

lawrimci, maia. .
LDS. 70 kp. susirinkimas Įvyko 

gruodi 20 d,, tiioj^po dvyliktai? 
Kviečiame ftusiai sueiti, nes turi* 

me keletą svarbių sumanymų, AL 
įveskite Jr savo dr»ngu«(e*) pri
valyti. Valdyta

pasirodė, Jaiiimmetės, junk- jos rėmėjams —tai gražus

užduotį gerai atliko, šis pa- n?m«st kurie arba Iriikotavo 
rengimas liudija, kad f). < i-j—priešinosi forams, arba vi- 
žiniskivues (Mot S-gos C<»n- sai Beatsilankė, numodami 
tro pirm., kelių metų <Jra- ant visko tanką: pirmiems 
mos bt-i operas muksiąs ne-! priklauso tarti didelės |ia- 
veltui nuėjo, nes jinai visų gatbos Žodis ir pagirimas. 
šio vakaro pragramą parų- antriems gi žemos gėdos ir 
pino ir išmokino. Anot p. J.ipapeikimo, jmrapijos rėmi

nio darban!
Gružliu darbffti ir dovana
Praslinkus visokiems pasi- 

linksmin i mams, pi kn ikams 
ir išvažiavimams vasaras 
metu ant oro, prasideda jau 

Jdar būvimasis — teatrai, 
koncertai — viduje — salė
se. Rūpesniui mūsų klebo-

D. išsireiškimo “She KivAv 
her husinoss.”

Ginodžio 19 d. po pietų, 
puošniame BookJ’adalac 
viešbuty. Republiean Mote
rų Klubo rengiamame poky-| 
lyje. dainų programą išpil
dys art. Marijona Cižaus- 
kiene 
nms p. / 
(Astrauskaitė), šis p. Ci- 
žauskienes pasimlymas De
troito svetimtaueių tarpe 
Ims iš eiles septintas,

Sena a Žbiiii Rin^n^.

G. RROOKLYM, M. T,
Gruodžio 20, tuoj po sumos Į- 

vyks LDS, 10 kuopos susirinkimas 
vai, Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į lį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo džiugus prirašyti.

Valdyba

RROOKLYM, N. T.
LDS. 12 kp. monetinis audrinki- 

mas įvyk* gruėdŽ, 20, 6:30 va
kare, Karaliauta Angelų parapijos 
svetainėj, kampa* Robling ir 8o. 
4th gatvių,

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kuri* esate 
skolingi. Nepaminkite ir naujų 
narių atsivesti priryti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

nes šeštadienį vargu ar kas 
norūs dirbti.

Bendromis pajėgomis su 
rengtas vakaras Ims tikrai 
gražus ir visi atsilankiusieji 
bus patenkinti.

Koniifdjos Nurija.

TOBTFMLD, MARI.
LD& 111 kuopta susirinkimą* j- 

vyks sckmailienį. gruodžio 20, A. 
m., tuoj po sumos, Iv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugu* prirašyti prie žios 
kilnios organizacijos.

Valdyba

HARTFORD, CONN.

Visokios Rūšies

LENDORIIJS
•— išdirba —

t, Ž A P E M A A 
M L*wrftnoe 8t, 

<LAWR»fCl, MAŠ8.

CALENDAR 1932
mat .

i»
IMU

____JR-

4 d. gruodžio. 8 v. vakare. 
Aušros Vartų parap. moky- . 
klos kandmry įvyko Lietu
vos ir Amerikos eks-karių 
veteranų steigiamasis susi
rinkimas.

Lietuvos kariuomenės ka
pitonas P. Jnrgėla kaipo 
šio sumanymo iniciatorių:* 
atidarė susirinkimą plačiai 
i inšviesdamas reikalingu
mą lietuviams, buvusiems 
ginklo draugams, organizuo
tis i eks-karių veteranų pos
tus ir dirbti tautinį, bei kul
tūrinį darbą, prašydamas 
susirinkusiųjų išrinkti šiam 
susirinkiinui pirmininką ir 
raštininką. Pirmininku vie
nu balsu išrinko sumanyto
ja kap. P. Jttrgelą, rašt. V. 
Rekų.

Skaitytą telegrama svei
kinimas nuo I Posto iš Nevr Nuogus. 
ATorko, ir kartu nuo Centro žmoiuį Marijona ir tris sū- 
valdybos ir Lietuviu Ukrai
niečių komite to. Be to, šį 
veteranu steigiamąjį susi
rinkimą sveikino dienraščio 
.‘Draugo” redaktoriaus var
du kap. P. Jurgela. Visi 
svrikinirniu buvo priimti 
^dideliu džiaugsmu ir gausiu 
rankų phjinui.

i Po to. skaitytas t Posto 
4 laikinas statutas ir jų trum
putė vienų metų veikimo 

Iapžvalga* Pasirodė, kad T 
,Uostąs gerai veikia, ipjų 
tie kilnūs nuveikti dąrbai 
fąųtos labui, gerinus paskm

OETROIT, MICH.
ŽINELĖS.

I ’vnktadienį, gruodžio

jai pianu ąkonipa- ' . v .......................
Al. bnunrantionėi’10 ,r yro^*.'a. į? p,""T 

nes aukos dalimi ispuosta-is- 
maliavota Iražnytinė salė: iš- 
inąliavotos sienos, hilms, iš- 
poperuotas steidžius-scena, 
pertvarkytos lemįfcs 
džiu Jš apleistos salės, sitsi- 
rinkimains knmbnrėiio— pa
daryta jauki, vj’liojanti ir 
puošni svetaine, kurioj tie-

WASHINCTOM DEPOT, 
CONN.

GARNYS.

( r rąžius didelis lietuviškas 
i garnys perskrido .per AVash- 
ingtoii, (’onn. ir nusileido 
N(‘\v Milforde pas įionus 
Povilą ir Leokadiją Kriks- 
riumis ir paliko puikią do
vanelę — gražią sveiką duk
relę. Rnp.

11
d. iŠ šv. Jurgio bažnyčios 
tapo palaidotas senas Det
roito gyventojas Julius Ki- 
bildis, A. a. Julius buv » v«- 
siems gerai žinomas rainus 

Nuliūdime paliko

nūs ir viena dukrelę.

Šv. .Jurgio parap. clioras 
smarkiai ruošiasi prie' Hv. 
Kalėdų bažnytinio pragra- 
mo.

Bernelių mišios j vyks t2 
v’d. naktį. Bus iškilmingos, 
su turistą. Choras ir simfoni
jos orkestrą nmz, J. Cibuls
kui vadovaujant išpildys 
KĄLBDŲ giesmes.

- zo

(Irilodžio (i d. įvyko tšv. 
Jono Evangelisto Draugijos 
susirinkimas. Pa!ik*r_viša 
sena valdyba, išskiriant J 
maršalką, ir atstovą. Valdy
boje liko šie: pinn. K. Kas- 
mannitis. pirm, pageli). J. 
BarnoMs, užnišų rast. A. 
Strazdas, finansų rast. V. 
Labeckas, pagelb. raštininko 
ir korespondentas A. Kau
nietis, mai’šalka J. Damala- 
kns, Metiniame susirinkime 
prisirašė 4 nauji drangai.

. DETROrr, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk® 

sekmadieni, grnodž. 20, tuoj po 
panu'.Jij, »v. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į Sį auririn 
kimų,

SUSIRINKIMAS.
Av. Trejybes parapijos 

Labdarybės Draugija laikys

Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki* 

mns įvyks sekmadienį. gniodž. 20 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj, Svarbu, kad visi Siame anai* 
rinkime dalyvauti} ir užsimokčtą 
duoklės. Parodykime gražų pavyt* 
dj kitiems.

WESTFIELO, MASS.

aog mslomi patavot; ir pa- gMl0(lžio 2I,
sigerėtL Pagražinimo dar
bą atliko patys patupijonvs 
— Ignas \Tolskus ir Ignas 
Gegužis. Neapleista ir išo
rinė puse — klebono suma
nymu ir tiems patiems dar
bininkams dirbant maloniai 
papuošta bažnyčia, apie ku
rią apsodinta virš 40 įvai
rios rūšies eglaičių* pušelių 
ir cedro medžių — vaizdas 
maloniai atrodo ir juomi ge
rėsi netik parapijonys. bet 
ir svetimtaučiai.

Bažnytinėj svetainėje, 41 
Capitol avė., 7:30 vakare. 
Kviečiami draugijų atstovai 
dalyvauti. Visi turi daly
vauti. Patys ateikite ir ki
tiems pasakykite.

ATH0L.MA1*.
Lite. 4 kp? MtntaM •uririnH : 

man įvyks gruodžio 20, tuoj po . 
mišparų, žv. Praneižkaue parapi
ja salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesinis 
mokesti*. Taipgi atriveakite save 
draugus ir drauge* prirašyti prie 
Mos kilnios organisteijM

Kviečia Valdyba

PiMrhifi.

GARNIAI.
Garniai pralėkdami 

Hartfordą paliko gražią du
krelę L. D. S. 6 kp. fin. 
rast, ir katalikišku draugijų 
veikėjui J. ir AL Bernotam.

D-jo* Korespoi\dfnt(is.

per

WBW BRITAIK, 000.
LDS. 36 kp. susirinkimu įvyks 

sekmadieni, gniodž. 20 <1., š. m, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
viri nariai ir bent po vieną naują 
•mrį atsivestų privalyti prie mūsų f 
brangios organizacijos.

Lapkričio 28 d. užsibaigė 
tėvai parapijos naudai, ku
rie davė gralių pasekmių. 
Nežiūrint depresijos laiko, 
įiehias, galiniu sakyt, buvo 
didesnis negu tikėtasi, pri
imant domėn, kad pusė fėrų 
atidėta tolimesniam laikui, 
p) Naujų Metų. Pasiseki- vakarienę* praleista 
irtas įvyks dėl dimanumnĮ^^^ geimiuinkvs vardas, 
daugelio parapi.mmųv IcnjniiJįevos Jitrevičionvs. 
vardus cm parminti hutų šeimininkės atsiprn- 
perma/.a vietos, dėl darbštų* 
nio ferų darbininkų, kurie, 
ypatingai juose imsidarba- 
vo: ferų komisija iš 15 vy* 
rų, vadovnujnnt Aleksand
rui Atk*x*‘iaičim, tam nemi- 
ilstančiam parapijos durlii“ 
ninkuL veteranių ir aukoto
jui: aukų ir dovanų rinkė

LOVrtlL MASS
KUtidoa atitaisĮfmas.

“Darbininko’* No. 90 ko- 
įsespondeneijoje apie ūki-

Tomrrs mrat marut 
6e8BrotdSU 

HARTTORD, C0MN.
. Ktuj* lietuvių grooernS .. 

ir butanai
Užlaikomo geriaosį ir svarinimį 
tnvorų, už pigiausias kainas. Pa
tarnavimą ūŽtikrinam kogeriausi, 
Pristatom į vietą. Tik pažliuk 
Tol. 5-9744.

Savininkai
Tam** Kery* ir St. Rinkevičių*

PAIEŠKOMA *
Pakakau Domininko Šamo* pir

miau® gyveno Bamtable, Mas®., 
*j dabar ginlėjati kur apie Brock- 
toių Masji. Jisai pats arija kas 
apie jį žino prašau pranešti man. 
Karol Ramanauskas, 62 Ccdar 
ilill Avė,. Neu* Ilaven, (’onn,

GJ8

Pajieškau giminaičio -Tono Pral- 
ga.tt.sko. Apie 15 metų atgal gy ve
no So. Bostone, liet dabar neži
nau kur. Kas apie jį* žino arba 
jis pats prašau atsišaukti sek an
čiai: Jonas Pralgauskas, 46 Ar- 
niandine St„ Dorehestei*, Maso.

G.20

šome už padarytus nemalo
numus. ’ Rap.

BENDRAS PARENGIMUS
Ilartford, Conn. — L. D. 

S. (» kuopa ir L. R. K. S. A. 
89 kp. Kalėdų antrą dieną^ 

jos — M-AMskienė, K* Mę- gruodžio 26 d„ rengia bend* 
lešienė. O Kavaliauskienė,ką sudėtinę pragmmą lietu 
E. Kulh^ienv tai geros 
širdies moterėlės, kurios jau 
nepirmą karti) toki gražų 
dnxbų imrapijai padarė: vii** 
finis šv. Cecilijos choras.

Mof, Sąjungos J4 kp. su-hv, Onos, Moterų -Sųjun-pmrji. uimo ««<». jArurw«v«Av»»i, 
rengtai programa sektu, gt. gos 42 kuopu, Tretininkaittodėl turėsime tijęras lieta- 

t<>d., šv, Jurgio pnrap. RVc-cte. Na, žinoma, nepasiliko‘viekas trijų dienų Kalėdas.

vių mokyklos svcliainčje. 
Komisija išunkšto kviečia 
viete^ ir apylinkės lietuvius 
tąvakarąatvykti.

$inis metais Kalėdų pir
moji diena bus penktadienį.

IŠ LIETUVOS J

GINTARAI |
DEL KALĖDŲ DOVANU

Tariate visokią ginterinių daiktą. Kridte ditag p*kri yra U į

?ko puririnkū. ]
Karoliai $5.50 !
Branseletai <.., $2.50 ir $4,00 ;
Hnilkutes $L75, $2,00 ir $0.00 <
Plunksnomskotai $4.00 '

gintarai psnata rwita>
Persiuntimuiper pnštą 20e extra. '

K. J. VIESULOS AGENTŪRA
MIW.MOA9WAY, . ao.'aOMMr,MMB. j

. /



IV. UlMIMO ». B. »

VAuruu

žinutes

CAMBR1DGE, MASS

BRIGHTON, MASS.

5 Thaiui Įtart, S*. Bart**,Hmm. 
>1*. Itatttalrira* — J**** Ommim

Jie ir kitus bankas puola iš
siimti pinigus, kad nors

FEDERACIJOS PDA- 
KALBOS.

Tv*rkxteri* Itatra* CIHiRnla
14 Vinto* tu SoaiM B****, M*ą& 

Dra*riJo* luslrtaktaiki tam Imi pirato
MdfMtari ktekvten* *M**rto 2 vai

Vai/idi Kalėdų dienoje 
gaus skanių saldžių sakiai’ 
nių.

žVBjrrorrrRO ir rorao 
PM0R VAEDT3A 

HnriririuM — Jom* U rmnotek**, 
M TImmm* įtart, 8*. **rtotų Mtai 

Vi«kPlraU*itkkM—4«mm jMetetoMH**,

VIETINES ŽINIOS
s *■ ■ ■ *' v

IIHHURt 1R I1IHH Fedrai Natimud tamltM 
nuo gegu» mėn, 1960 

nepriklausė prie taip vadi
namos Clearing House, ir 
kada žmopės puolei itaiim- 
ti pinigus negavo iš jūs pa* 
rainos,

Nora taiko viršininkaĮ, 
Ckaring House viršininkaĮ 
ir net dabar atvykęs iš Wa- 
slrington, 11 C p. Beadson, 
paimti uždarytų taikų savo 
konti'ulėn, tvirtina, kad de- 
pozitoriųi atgausiu savo pi-

Pereiti) pirmadiebį, gruo
džio 14 d. Btaitone, užsidarė 
didelis lankas — Federal 
Nntimial Bank, kuris turėjo 
skyrius So. Bostone, Matta- 
jmi, Bnek Buy, Kast Bosto
ne ir FisĮi Pier, Be to, už
sidarė dar 8 mažesnės ban
kas —• IVoreester, LowelL 
Lorence, Lynn, Brocktun, 
Gloucester, Salem ir Cam- 
bridge, nes jos turėjo ryšius kiek lųgeHiėjiis. 
su Fcdcral National fimku.

Banko viišininkai aiški
na, kad užsidaiymo priežas
tis <‘s:i ta, kad žmonės palei
dę gandus puolėsi išsiimti 
pinigus. Piindansia pradė
ję Mattapane.

Pirmadienio vakare bau 
ka direktoriai savo sustin
kime nutarė antradieny ban 
ko nvheat įdaryti, ir | m vesti 
visus reikalus sutvarkyti 
komptroleriui.

Kaip nutarta, taip ir pa
daryta. Antradieny prie 
centralmio banko Bostone 
ir skyrių ir 8 kitų užsida
riusių bankų durų susirin
kusieji triukšmavo ir aima 
nav-> netekę indėlių.

So. Bostono skyriuje tu- 
.Tėjo sudėję pinigus daugiau 
šia lietuviai, biznieriai ir 
Šiaip asmenys. Daugiausia 
nusiskundžia Jįjmieriai,, nes 
jlę itateko pinigą teirti apy- 
vaiton. Daug kas sudėję 
paskutinį dol. netiuvjo kuo 
pirkti produktų.

dW pinigus iktatamw ii būt- M po l»rtUi
kof Laikyti wmwae uira tej. rniBta
n£ mažiauBU) »aiWuw. IHė- jęjekvienam iiarita, nes bm 

Įrinkinmi valdybom 1932 m.
Atminkite, tad dmugŲps 

gyvavimas priklauso nuo ge 
tom ir sugsltaa valdybos. To
dėl ateik ir
talsų ui tų, kurta tevo ma
nymu boa tinkamiau«iaa, e

Be to, taą&*mi ntsiveski- 
te savo dtagMPta |irtNdlyti 
prie šios dmw0< « drau
gija iunw '-užftmdis K-maa 
presjente*”

• rnšt.

likai ir va#y« gali bik kada 
užpulti ir Mpusiaavinti.” 
Tai bĄtų daug blogiau kaip 
palikus ufeidariųnipje Lan
koje.

Iš užaidariusios bunkos 
vis dar galįiua laukti kelis 
dešimts nuošimčių graįt- 
lialif, bet plėšikas ui' vagis 
viską nmiineš.

Todėl putartina pa«irink- 
ti Šaviijgs talkas ir pinigus 
mažomis sumomis j jos pa
dėti.

v . , Jeigu viena ir užodarytų, 
mguą M neitikma amonnj. L. ... kH 111M„Mj8.

Federal National liauk® 
turėjo pasidėję Lithuanimi 
Furniture kompanija, Šv. 
Petro lietuvių parapiją ir 
teveik visos kitos lietuvių į- 
staigos.

Kol kas dar nėra žinių 
kaip ir ką padarys su užsi
dariusia Ivinka. Tų sužino
sime už keletą dienų. 
Užsidarius Federat

puola ir k itas bankas.
Pereitą antradienį žmo

nės puolė atsiimti pinigus iš 
|So. Boston Savings banko, 
kuris yra prieš ** Darbiuin-

NAIUy METy SUTIK
TUVES.

į * 
’i

Gruodžio 20 d., 7 vai. va
kare N orwtxMl iečiai stato 
puikų tikybinį veikalų “Ma
rija Magdelena” bažnytinėj 
saWj, mūsų Labdarybės de
jos naudai.

Gruodžio 22 d., 4 Vai. po 
[pietų, įvyksta Šv. Petro baž- 

 

f»mHė«Įnvfįaie talka Adventinės iž- 
jMižinties klausimo vaikų ir 
suaugusių — 7 vai. vakare 
vien tik' suaugusių.

T*I. Bo.BortonK620

A.O.ŠALNA-SHAUNA
mttovis advokatas

Baigę* du Ualversiteta 
CORNELL UNIVERSITY *U A.B. 
G. WASHINGTON UNIV. mLLB.

“Darbininko” Name 
(antru* lota*)

366 Broadway, South Boato*
R«xl<lencIJa 

•05 Harvard Bt, Cambrldic*. Mm*.
TeL Unlrareity 14®J—J.

I |>.n>Mii>mliiiuH<Hi<iiiniiimi

A. J. WEST, H, R.
LIKTU VIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
V” ai 1 a u d.o s:

Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki S vak.
478 GaUtam Boultvard

DORC*HES^EK, MA8^.
Telefonas Talbot (PS47

■MEB9SS>Bn99eWl«MBBIM«mBMi*ei

** SoMqo otM___ •
tBTUVIS DAMTISTJUI

DR. M. V. CASPER 
(K AKIU RAVIMOS 
Naujoje Vietoje,

C$5 Į. Brosdvray, f. lietas* 
O/toe FekMMtoe.-

Nuo I iki U ryte te Me 1«| tat
S Ir au* S Ud S vai takai*. O«* 
ta* uMeryt** eubatae vakavai* te

B Beventh Ho, Botam, 
Mata. Vita į autiktuve# Nau
jų Metų, KHd/iA 

* •’
BBS. i tMirMb 

ihuh įvyksta ketvirtadieny, 
gruodžio 17 d„ 7 s3<> valandų 
wkare imr* Halėje, Seventb 
Stteet.

Visi nariai kviečiami atei
ti, Bus valtlyboH rinkimai 
ir kiti starbus reikalai.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Gruodžio 24 d. yra pas- 
ko” namą. Per tris dienas)imikas. Kalėdų Vigilija, 

 

žmonių eilės stovėjo ir visi,Į -------- -—

kurie tik norėjo gavo pini Kalėdų dienų*, Šv. Petro 
gus.' ^Darbininko” ivdak-|lwnyėk\je šventos Mišios 

 

rija telefonu turėjo pasikal-l nis 9. Bernelių iškilmingos 
bėjimų su banko prez. Mr.| Mišios bus giedamos G vai., 
Taylor, kuris įjai eiškė, kadi Vaikų 8 :30 vak, |japrastos 
bankas esąs gerame stovyjjMišięfe btfs 9:30 ir siuua su 
ir kas tik nori gali ateiti irĮklierikų usista 11 vai, 
atsiimti pinigus. Bankas) Mišparai bus ti^O* ’ 
turįs dviejų milijonų doleri Marijos Vaikelių draugi” 
rių vertės valdžios bonų ir|jos metinis parengimas 7 v 

 

juos galį iškeisti į pinigus ir i ----------- -—~

A4‘ *' v SVARBUS SUSIRIMMASAtsnmantie.ii pinigus pra-| 
randų dviejų iuenesių nuo . v _ „ . .
gimt| I šv. Jono E. Pil. BĮ. drau-

Taigi bankai užsidaiyda-l^08 mėnesinis susirinki* 
mi žmonėms pridarė daug) 
nemalonumų ir rfiisirtipini

Td. S. B. 3857.

KAI J. KA1MAUSKAS
ADVOKATAM

<(Darbininko” Name
(antro* labo*. Ropm 1>

366 Broadway, So. Beatos.
Bostono Ofisas:

89 State Straet, loom 63
Tel. Hubbard 9396.

Gyvenimo: 33 Roeemont Street, 
Dorcherier, Mae*.

DAKiy KRAUTUVĖ
150 W13T BR0ADWAY

30. BO3T0R, MA33.
Oloje kraotartj* ftliata gauti vi* 
nokta amintokANU |ranklą, Pl*«- 
tetiavlMO Modttafoa paloto. rite 
Ją, virtą ir vieokto varnllo. Ste 
umm popfera mo 5c, Iki 20c. ui 
rolj. Stiklą visokį* dldmuo. Atol* 
kito persitikrinti.

M. BILLIS,
Jlaaadšeria

I i »Wl>HtHillH<lll»H^WHlll«IH|»IHIWWWt«HM<<IIIMIIIHIIIIUIinHWIIIM.HII*l>t.lllHmwmHfWWW.MĮU|W«illMllllf.<lltini|ln{

DR.J. LAHDŽIUS-SEYMOUR .
LIETUVIS GYDYTOJAS 1K CHlRUUGAS

(te»fo *sUius Ir Htoomuu llįoo tyrą, motorą te valką. Vartoju 
N-Kny ttiterata. IMyrlairt vhląrtą ir plmtėlą ta#. ElarnmiMual« 
kraąją. StajHUteą. te Htagtata* tavo tataratotifcl Sutriki* jtatefi- 
m* IriMlralk Mtur 13 Mete eraktlkrt».
OFISO VĄMNINta: 2-4 IM>.; 7-S:3() vrtk. Tel, K B. 2“U.

4N*.MQrt>7*Y. ■0OT«»)«W»,*tAM

i’imiutakM ** J. Umtatetaai, 
24 gimtai Si- Ky*ny*ite. Mala 

VlaHMrmtalMkta J. M 
. Ita Baw*a Kl, t*. Rtotaa, M 
Prec. Rtauulūkta — V* rw**tatab 

lig D**«n SU Bta JMmaha, MM 
Ita. tataiatotao ~ M* tatata 

MM R Mitali «U lito, BtatoA 
lAlluliita* V. Balaite, 

HH MtatortaiS*JMtta, 
T*L Bo, Boetoa 

Uerlelta — J. Kelkit
7 Wfnfteld Bu fe B<rt«n. Mm

Teko sužinoti, kad gniod. 
27 d# Itašiųdinėje svet. įvyks 
prakallm ir judomieji pa
veikslai apie Lietuva. Kal
bės iT paveikslus rodys p* 
Norkūnas, praėjusių vasarų 
vadinėjęs po Lietuvį), P. 
Notkilnas turi parsivežęs W 
Imi įdomių puvęikslų, jo pa* 
ties nutraukty. ?

Visa tai rengia L. Vyrių 
17-ta kuopa. Brn.

LHTUV0S DUKTBV DRJOg 
XI GLOBA M0TW0« m

Pinalnlnk* — Takto AM**mHm»9
i| G Statot, So. Bnatoa, M*ta

Tti. & Bearta tatalt 
Vira-Plrmlnlnk* Etena MikutakleoS 

402 JE, &th Su, Ko. Boatoo, Mm 
Prot Ra4t. — ĮHtalrta AukMlta»lntot*

<7 Q ĮfL- JBo, HMtaML MttttiL____  -
Tai. So, Boeton 47J9-W. 

Ffn. RMt. —’ Mirjona Markootati
08 G 8t., So. Bpatoo. M»*a, 

lldlninki — Ona Stoniai Inti
106 Wo* Oth 8t, Ko. Boktok, Mm* 

Tvarkdnr* —* Ona Mhųylrdteto
1612 Colansblą Rd., So. Boetoo, Mm*. 

Kneoe GloMJft — E. Janolonlenf
1426 Columbli Kd., Ko, Boeton, Mito 

Oraufija «avo »u«l rinkimu* įniko kaa 
antai utornlnk». kiekvieno utoneelo, 
7.-S0 vtl. vakare, vobelnyttnBJ ere* 
tllrtol

Virai* dranrljoe mikniai* kreipkite 
pa* protoketa raMtnlnito.

»V. JONO IV. BL, IMU 
DRJOIVA^JIIA

Plrmliiink**M*tlofc*
M Mt Ida RU, JDoretatotoe, i

....... __ . Tetonbooe
Vke-Plraalnlatae *- J, Itetnmtata

24 TbofliM Park, Bo, Bertoj 
Prot Rtatiulnka* —= J. Gllttotita

6 Tboatė* Vark, Se. Btotoo, Matai 
Fln, Raitininke* — M. Mkto

2ta R Nlntk W-, So. Mtatoo, Mta 
lltUnlnkM — A^ Naudiiao**

tafi E. Broedw|jr, Ko. Boston, M* 
Martalk* — J. Balki*

7 W|ntlekl 8L, Bo. Bo*ton» Kata, 
Draaglja laiko auririnklmu* kM te*

netaldleal kiekvieno nton**lo, 2
po Pietą, PargpIJo* ««IH 4®2 R ‘ 
Bt, Ko. Berteb. Mma

Baigiame jau senus metus 
ir laukiame Naujųjų Metų, 
nors nežinome ko jie muins 
atneš. Bet skomai: “Kaip 
sutinki Nnųjus Metus, taip 
Nauji Metai tave sutiks.” 
Taigi kiekvienas ir norime 
sutikti Naujus Metus kuo* 
linksmiausiai, kad nuims 
būtų linksma per visus me
tus. Ta proga L, Vyrių 17 
kuopa rengia, labai links
mi) balių sutikimui “Naujų 
Metii.”

Šis balius yia ruošiamas 
su įvairia programa ir mar
gumynais,, o J. Antanėlio 
orkestras ilsisi dabar, kad 
galėtų smarkiau griežti tų 
vakarti Girdėjau, kad Juo
zas, kų tai tokio naujo ren
gia ir padarys visiems “sur- 
prttaL** kokio dar niekas 
nematė. Balius bus prieina
mai visiems, dar ir dėlto, 
kad kanųje ipote^ms 25e.r p 
vyrauta tiktįi W. BeiŠkia, į 
bulių bus visiettta galimybės 
atsilankyti ir paleisti se
nuolius* metus, sutinkant 
naujuosius. Visi, seni t ir 
jauni, dideli ir maži, eikime 
į balių, įvykfeiahtį gniod. 31. 

f 1931 m. 7:30 va|, vakan* Šv. 
1 Pėtro parapijos salėje, 492

Gruodžio 20 d., parapijos 
salėje rengiama didt liausios 
visuomeniškos prakalbos. 
Kalbetojum yra kviestas 
Kun. J. švagždys, A. L. K* 
K. Federųc. Centro pirm, ir 
Montello klobonas. Prakab 
bos įvyks 7 vai. vakare. At
eikite pasiklausyti labai Įdo
mių prakalbų.

PEB KALĖDAS 
PAMALDOS.

fcalėdų naktyje, bus 
Mišios kaip 12^00. Kitos 
Kalėdų dienoje kaip papra
stai sekmadieniais 7—9— 
11:30. .

šv,

AR ŽINAI-
Kad mes perkam Lietuvos 

nūs. Mokam aukščiausias kahi
Ileikalingn kiekvienam ateivitHF

Žinoti atvykimo dieną į Stivieny*z 
tas Valstijas (Ameriką), Laitai 
vaidą ir tt. -

Mūsų atstovai upstuooe pertik
rina tamstų atvykimą.

Kreipkitės į
R. J. VHUIULO AG1MTOU 

8M W. BROADWAY.
BOVTH BOSTON, MASR

Tai. 8o. Borto* 0680, t
—

JSĮM
3

Metinis susirinkimas Šv, 
Vincento draugijos įvyks 
gruodžio 10 d. Ši draugija 
yra v.vtų ir moterų. Šiame 
susirinkime nutarė daug 
svarbių dalykų sekantiems 
metams, kaip tai: užprašyti 
šv. Mišias, rengti dideles 
prakalbas, priimti naujus 
narius už nupigintų įstojr 
mų, jaunimų I>e jokiu įstoji
mo. Taigi bus gera proga 
brightoniečiams ir apylin
kes lietuviams pasmmidott 
Išrinkta nauja vaidyba 1932 
metams : pirm. »L Bilikevi- 
čius, vice pirm. J. Petraus
kas, prot. rast. T. Kuda- 
rgtuskas, fin. rašt. F. Zalets- 
kienė, iždin. A. Karieta, 
tvarkdaiė E. Busilevičienė.

PARSIDUODA ARBA. 
RBMDAVOJAil

5 riųmų 3 ftatai, gmms, ptom 
tearti tūta.

19 AtbMi Bt.
Įtektai next door.

f.

IĮVAIRIŲ DRABUŽIU 
KRAUTUVt

PAITS MENS
SHOP

456 W. BROADWAY
(tarp* F Ir Dorcheator Sto.) 

ttuth Boston, Kasa.
Užtaikome viliaurię* mado* vy4 
rOkoadnibuliUR. Gra*|RV*IaMskry-| 
bele*. Pas mus viską piritu pirksit, i 

8«tlninkat POVILAS LfKA8 |

1 
i t i

Btata 10—Ū tiktaiF>WW. TV r« '-.B, '.MWI N

(422

«*.’* 1 OML

k

“MABJA MAUOELENA"
Trijų Vėtomų Drama 

Ką tik Tarvydo parašyta.

Vaidins Norvoedo gabus artistai
IV. PBTRO BARAT. SALRJR, 

5th Bt., SO. BorttA, Maas.

Graudžia 20 d.. 7 vai- vakare*

Po Lalnlarybes Vadovyste.
Visus maloniai užprašome at

silankyti Raatfjai.

lava Dirsiutč/ iždin. Ona 
Stroldiitė,. Visa valdyba pa- 
sižadvjo dirbti kuogertau- 
siai, iR«p.

.................... rti'

Priiteką* Advokatei

JUOZAS B. GAIUUS
V«d» v»oktes prova*. Daro vi

sus legalius dokumektus.
317 K tt. (kampu lroadway) 

Rovtii Bsrtou, Mass.
Tslsfosu: Šou Bssteu 2T82

HsątaiTąIMtttT*

I tvumuiii v »»* **•*'•

4 Vaikų skyriaus rašt* Stanis-

REIKALINGAS
yyrui kambaris su visais patogu
mais BROCKTON& Pageidauja* 
ma, kad butų ir garadžius* Pra
neškite / ‘ Darbininkas/* M. N. P., 
366 Broadway, Sa. Boston, arba 
telefonu South Botamt 0620

t, J. VIESULO 
AGENTŪRA 

PARDUODAM LAIVAKORTES
1 ir ii LIETUVOS P«r ritas Unito* 
SIUNČIAME PINIGUS ILIetnrą

Litais Ir Doleriais.
Apdraudžiamo Namus nuo 

Gaisro ir k«a reikalinga.
Parkam IJetuvoa Bonu*. 
•DARBININKO*’ NAME)

366 W. Broadinj, So. Boatoa*

SOUTH UOSTOM
Parsiduoda du atskiri namai, 5 
ir .7 kambarių, geriausam sto
vy, moderniškai įrengti kaip 
antai: garo apšildymas, mau
dynė su dirbtinu lietum, elek
tra. Aplink tyras oras ir sau
lėta vieta. Parduosim tučtuo
jau. pirkaite už $4600 įnešti 
$600. likusiu dalį išmok&it len- 
kvom sąlygom.

t Ki-eipkitės tuojaim pus
A. X KUMTi 

3&1 W, Btttahmy,
SO. BOSTON.

‘fJĮ^OAt^

IHTinm niiinuMii 
OAL CMFAIY

&

IšSREMAINUA
4 kainbami UŽ laitai prieinamą 

kainą . Yrt elektra, gau# ir pin
tai, 3-čitaaukitią (15)
264 Botam BU A Bortą* Mūs. 

PAŠIRENDAVOJA atskiri kam

ienai dėl vyrų. Kambariai ap

šildami ir visi parankumai.

Kreipkite;w xv»<w»j

CrvottiMu vteta; w Otitral S t,
HuKtoMi, Mm*, j 

Tri. H*iwi K

•^■■■■■■■■■■sBeacKrnasmMKaaeM trst. JL tHassviitata 
MUZIKOS UOKTKIA <OTTrA*PTAWAH

Leteljoe deodamoc privačiai kaip 
toaklema taip Ir amiiųnuleaM aallg 
prugraaio Mušiko* KopeertatoriJįj.

Bamkoe altainaatoa lletitvhi 
kaitote.

16 pBMdmton Ąve., 
lotatntade, Mas*.

Td. l»4way 59SMA*.

Trt, UtavMrtty M66 

DR, SUUN GLODtENET 
(CBMT)

Iri e t u v S P a n t i s iš 
Vrtihdm: t-4 ir 7-3 

f ftl MAJMAURUrara* ATB’ 
(Crtriral Rkvfra) 

<UUŽ13HD6ta 3UM 
3te**w********m»**

T*I. So. Boaton 2960

littavii Dtntittai

A. L. KAPOČIUS
251 W. Bro*dw»y, 8o. Borto*
Oflw> yatatHlo* nąo 9 Iki IX nw ■ 
l:B0—ę Ir nuo <5:30—0 v*k*ra. į 
Steredoml* nvo 9—12 ml> drtąą^ 
Sab*tomi* »u<> 9 iki 6 vai vakar*.
Nedėliotai* nuo 9 iki 12 vai. dte»ą ;

(porai MitartlJ i

NE VIENIMTĖUS 
DAKTARAS

t uira fermio Mita 
ipedalybija

Imant Minite?, Ftatalą 
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Sto
jo*, rntrflklmo, Brttotoe 

, tijūno te ylttikla* Kraują, 
. Nervą. (w<* te^rotaNkaa 
abtojy lyčių im ? 

ratarimtatatftf
Puri to rims tikrai m>**ū*o*ito* 

nelaimių, Klaidą Ir kančią.

Otnee
A

AfiAMMMUilM

?MART tM
19 laterrtta taH teito, iim

SIMM ItHtMt MA JUMI *Gr vmvf Sk 
t'RMMttir-

■—T*riWW

l L HUTU



DARBI MI ĮfRA8

I DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
P ’J mnuncui

i pastebėti, kad mft* 
apylinkės viešasis veiki- 
Į vis stiprėja ir eitai pla- 

vaga. Mūsų darbimto* 
ihug pašvenčia laiko ir 
įgijo* visuomenei padir- 

Kai kada padejuoja 
augaiše laiko, ir delta 
ia jų amatas bei pr<r 
darbas. Bet tas “su

irtas laikas jiem virstu 
Ihl džiaugsmu ir dvasi- 
pftgįtenkinimu,nos pašte- 
ažius savo darbo vai- 

Kai kam nesupranta^ 
kodvi genialus Žm uicK 

ikia? dirba iki giliai *e-
i Imdami gerai pasitu- 
is. Rodos, pakanka 
ę ir tik ramiai ilsėkis, 

etas pa tame, kad dar- 
. žmogų palaik > sveiku 

; n* dvasia. Mūsų dor
ojai gerai tą supranta, 

net neturėdami kapitalų.
triūso dėl duonos kas-
* leidžia visą savo jėga 

otnetiiniani darbui.
UI, gražu ir naudinga .ra- 
n« darbuotojams ir vi 
icnei. Kai kas vėl ma- 
kad dirbama dėl garbės 
-‘blizgučių ’’ (išsir-ikšta 
aini viename Brioldvno 

Hmelvje”). Tas irti tin- 
politikieriams, norm

os plačiau* išgarsinti sa- 
vardą, kad įsigijus aukš- 

poziciją. Anaiptol to
B miistt pasišventusiųjų 

eiles naudai tarpe, 
rvttlš nutiltu ir neiŽeidi- 

tu; kurie daug gero da- 
mūsų išeivijai.

džim pirkti viena* MtamJrMiB vakarų parap. naudai 
bile ką, Moka-pennoka, samdo 16 d* Tranafiguration 
ką darysi? FLokia... Kito-1 salėje. Bus vaidinimas ir 

šalyse to nėra Amerikos šokiai.
bizniui išsivysčius aukėčiau- ■«-—-ooo——
šiame hyjiuiyjejr skelbimai Moterų SąjįingOff jaunu 
tikrai Žavi ir atriekia savo merių skyrius ruoš balių 
tikslą. Šaltai pagalvojus, sausio 23 d.f parapijos salėj, 
aišku darosi, kad spaudu ir —ooo—■- *
skelbimai kalba už “štornin-l Lithuanian C. C, šeimyni- 

(krautuvininkų) piui-pų vakarėlį ruošia gruodžio 
Vietoje pirkus dažnai 31 d„ parapijos salėje,

..... .. *.. . . ~ ** '• —°°°*------ į

gus daiktus v’enns antram,j Dažančiam* Draugija rtio* 
— gerinus Švenčių sulaukus J ja balių parapijos naudai 

'r nuoširdžiai vienas kitą pa-j gausio 2 dieną, parap. salėj.
.sveikinkime. Bus kišeninir —-ooo----- - |

ką”
gus.
nenaudingus ir nemkalin

f ifetiuuse įvyko choro>susi- (f 
4*i* 1 A i Al Tttapfeotte: 8TA00 2~0706

DR. BUDAS K. VENCIUS 
d'antistas

X—RAY
Ngmų Tttafon**: Mldilg*n 2-4273

ijiiikinias. Narių atsilankė
4’nitlijigaį.

įt ' Apkalbėjus choro reikn- 
jlns, išrinkta ateinairtiems 
metams nauja valdyba: pir
mininkas J; čemeika, vice- 
pirm. M, Baliūniutė, sekr. 
A. Aktoų kas. A, Ąfmufis, 
kasos globėjai: M. Sinkevi- 
čiute ir V. Yuškn. Korės-, 
pandentu — A. Alekna. Tš-| Sc‘kratorė Anita Dailydai- 
rinkus naują valdybą, buvo 

[sveikinimai ir linkėjimai vi- 
•sii naujos valdytais narni.

iiimiiwNwiHiHii|Mii«i.mmiHiimi«MiiwmiiiiiiiimNii»<ĮMiiNi»iw<miMiihH<niiqniiWMti*«iMiw*w 
.* V ALA NUO a : 

Nn*» Šk*lt Ii ryto, 2—S nk,

Prefektas Alena .A’eksiū- 
niute.

Pirmininkė Onn Barosne- 
vičiirtė.

Brt MeBoralAiŠ M«r T^o, ve* Vhoi’o vedoms a. A, vis- 
_____  _____ s __ Iter*7i** fawis atftovxvo J. minas palinkėjo naudai vai’ 

^veikiam ypač šiuose depre-Į Lithuanmri C. C. basket-I^j^y^ ivbai ir ėhora nariams ge Įsiems
balt tymą Blisvihe Boostorsjraw)ie# ir fasra k 1C33 ros ir kilnios dvasins airi- 
visgi nugalėjo 23:30 Klas* 

kitokį diilvka nhdovanojo. ėmus sak“ sekmadienyje bu
vo pilna, šį sekmadienį 
gnimsis su St. Monica’s ty
mu iš Jamaiea. J L. C. C.
tymą pereina ir Jaunų Vy-

sijos laikuose,ir nebus nepa
sitenkinimo. kad notokį, bet

Palikime Kalėdų dieduką 
su jo dovanomis, tik • vai
kams. *

visgi nugalėjo 23:30 Klas m, lošimuos.
,vV—

Liiantieins metams.

7.

(kiu^** Union Ar..) 
BBG01ĮTM, M Y.

TitavŪM.: ktA<k>2—cik

DR. I. PETRIKĄ
(**TBlCK) 

LTSTUTIS DBNTjmS

•R

rvr.trro PRANAŠAS^ tymo p. Scrill-Petraus- 
kas.“šią savaitę labai laukia

mas svetis “Vj-taiito Prana
šas” pasirodys viešumon. Jo 
buvcit’tė Vytauto Spaustuvė, 
423 Grand St. “Vytauto 
Pranašas” bus pardavinėja
mas prie kiekvienos apylin
kės bažnyčios. Gražus žur
nalas kainuos tik vieną de
šimtuką. įsigykite visi —

----- fK){>^----
Lankėsi apylinkėje “Dar

bininko” redakcijos narys 
J. Br. Laiička.

----- ooo-----
Gruodžio 13 d. apkrikšty

tas Jono ir Marcelės Putiną 
sūnus Jonas Juozas; krikš
tatėviais buvo Vincas Maso- 
nis ir Kataram Pūtinaitė.

l . •
tės Stugniunaitv., \. Pau
lauskaitė, A. Pukh-his ir kle 
horro sesute M. Palionytė. 
Tad joms didi padėka.

.4 pvMĄIiojimitH Nekalto 
Praui'lejhno Kventen

PARVNOTMAL

te.
Pinigų kasoje tin i du širn- 

tu keturias dosinis vieną 
($241.00) doleri.

Garbe tėvams išaublėju-

ją pasižadėjimai būti nekal
tomis, klusniomis. Švariomis 
— jas palaikys tinkamoje 
katalikui mei^aičių aukštu
moje.

VALANDOS:
KUo » NŪ. ryt. Iki « v*i. vatai* 
PMktaifentata Ir irtntadtactafa 

tik mtataru*

KLASdUUS

CUNTON PARKAS
Piknikam*. bnlInmn.'Tcor^rUni*, 

Šoktam# ir vlartktams rtfulhnkmlril' 
mama amiiKl*’.mta viela Brook- 
Jyne<Maitp«tlie. Jau laikas užsisa
kyti salę Štamo* sexonnl.
kamp. Mupeth ir Betti Are.

JOBAS KLAS01UA Stv^
JfMpeth, N. Y.

Arenantiems metams bu
vo nnmafvfa koletas paron- 

pnjųu. 1932 m. sausio mėn. 
I9 d. choras nutarė turėti 

n* v‘Li tame w;nrivato 
” Be +n. Hirtni*ta su- 

. * Vau in Mo+n Į-n* 
“šMiinnfris” »u 

rlplirni iv šnl-ioU.
rbvvHniov nv.fn nmnnfvl’n

Marijcma Milišauskiehė 
(70 Hudson Avė.- sunkiai 
susirgo. Nugabenta į šv. 
Kotriiios ligoninę. Milišau- 
skienei, Rašančiam draugi
jos narei linkime greitai pa
gyti.

PranUMjoa.

Šv. Rožančiaus Draugija 
rengia Margumynų Vakarą 
gruodžio 26 d., Apreiškimo 
parapijos svetainėje. Bus 
tai antradienio vakaro, puse 
po septynių. Visi esate kvie
čiami dalyvauti.

' cpvo
Novena buvo laikoma per nni4 

deyniias dienas, o paskirti- vn; airi i r 
nes trys dienas Tėvas Akro- niPf]ii.n 
maitis atlaikė “Tridnuin.” 
JaiuiiKiliai ir suaugusieji 
gausiai lankėsi.

Gruodžio 8 dieną laike de
vintos v. Sližių vis* >s Jau
nesniojo Skyr, įritės bend
rai priėmė Šv, Komuniją. 
Laike Mišių rekolekcijų ve
dėjas pasakė pamokslą.
Po Mišių įvyko Jaunesnio

jo Skyr. K<

Tik

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Vienintele kataliką spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje
Parduoda maldakuygea, raitančius, 
ikapllerluu, mettalikčliuH, kryžių*, 
«tovyta« Ir k. čia galima gauti I- 
vairaus turinio naudingų knygų k 
gražių atviručių — «n lletnvWk»l* 
paraitai*.

Šį sekmadienį įvyks pa
rapijos Federacijos sky
riaus metinis susirinkimas. 
Formaliai skyrius užsire
gistruos kaipo Vilniaus Va
duoti sekcija. Susirinkimas 
įvyks tuojaus po sumos par. 
salėje.

FEl). CENTRO VALDY^ 
BOS POSĖDIS.

* Hartford, Conn. Gruodžio 
Į Į dieną pyko labai svarbus 
Federacijos Centro Valdy- 
įbos posėdis. Iš Brooklynie- 
cių dalyvavo Sekretorius 
Ęazys KruŠinskas ir iždi
ninkas Norbertas Pakalnis.

Padalyta didelės svarbos 
Vilnių Vaduoti Sąjungos 
reikalu nutarimai. Sekite 
spaudą.

4. 'CLf*

Ona Matkevičiutė ištekės 
už Adomo Šnlinskio sausio 
2 dieną, 1932 m., 10 v. ryte.

INTU, PREZENTA!..

NAUJA SALE

Artinasi Kalėdų šventės, 
gyvas bėginėja iš krau

si į krautuvo džiovinda- 
omagenis koki čią “pre 
į” nupirkti savo drau- 

n« bei draugėms, vaikams.
K tėvams, “bosams” bei 

ms* Ir kaipgi nepirk- 
t Visa spauda tik šaukta 

įs vienu balsu: 
bėkite pirkti, neatidėlio- 
iki pat švenčių, nokiški- 

nei nosvs į krautuves «r 
Dagi skelbimai: mirga 

ht sienų, tvorų, kampų ir 
iVekariuose. Nagi ir lel-

- -ooo—
—Kelioms dienoms darbo 

parapijonai gali gauti (tik 
vyrai) Nortenson Wood- 
vrorking Co., 750 61-st st 
Brooklyn.

Iš KARALIENĖS ANGELUI 
PARAFUOS.

ŠVČ. P*H. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

Sunkiai serga Elzb. Vai
čiuliene, 53 Teneyck St. ir 
Elena Sasauskaite. Cumber- 
land ligoninėje, 

—ooo-----
i Moterą Sąjungos 24-a kp.

Gruodžio 6 d., 1931, Soda- 
liečiu Vyresnysis Skyrius 
laike devintos valandos Mi
šių priėmė bendrai Šventą 
Komuniją. Po Mišių įvyko 

J Komunijos pusryčiai, klubo 
. I kambaryje*

raę ambmkos ranw klubas maujam savo 
trašU# lt įtrauk*. SALM M WT0W* M* 

^onryr VAKAMiM^ jtaorev > fr«ą *Hą ** 
Mh rtikah kreipktol. į iMvrią Am* MWH KhAą

I •OmOK AVKirUM KAMBAS STAOO STUKT, 
BIOOKLYB, M T.

jo Skyr. Konųin^^ pusry
čiai. Pusrynubse dalyvavo 
ir kleb. kun. Pmilionis. kun* 
J. Akksiūrras ir Tėvas Ab
romaitis*

Naujtį narių priėmimas.
Vakare 7:45 vai. visos So- 

dalietes, abiejų skyrių buvo 
iškilmingai patiktos prie 
bažnyčios durų ir įvestos į 
vidų bažnyčios. •
-Iškilmingus Mišparus ' 

kė vietiniai kunigai s- 
tiiojant kun. Abromaičiui. 
Laike MišpąnĮ pamokslą po 
sakė Tėvas Abromaitis ang
lų kalboje. Baigiantis Miš
params sekė priėmimas nau 
jų narių į Marijos Vaike
lius. Priėmimo ceremon. 
.vis atliko klebonas asistuo
jant kun. J. Aleksiūnui ir 
Tėvui Abromaičiui. Priim 
ta 28 naujos nares.

Dabar iš viso yra 260 :vv 
rių.

tlaitne8njj*Į& Styrins 
Veikiai

.Štai gruod. 20 dieną,, vai
dins labai grąžą veikalą, tai 
yra: “Pirma Kalėdų Nak
tis.” Kvit'čiaine visus atsi* 
lankyti, nes šis veikalas dnr 
tik pirma kartą bus vaidi
namas lietuvių’ kalboje.

Be to, antrą ‘valandą po 
įpietų Ims tas perstatymas ir 
dnr Kalėdų Diedukas irtvą- draugijai veikėjo skilti i , 
[Žinos imsveikinti vaikučius 
ir suteikti jienYs dovanėles, 

n Vai*

C. BROOKLYN, N, Y.

JURGIO PARAP. 
SODALIETES.

Jau penki metai kaip Są- 
daliestvs suorganizuotos ir 
pavyzdingai tvarkosi. Jos 
yra daug gero padariusios 
parapijos- bazaruose ir tt. 
Stropiai laikosi savo įstatu. 
Daug dirba ir pasekmingai 
tvarko šią draugiją Alena 
Alėksiūniiitė (kun. J* A^ek- 
siūno sesutė).

[štiįįnrfii

..Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles Švenčiausios šventės 
vakare buvo iškilmingas pri 
ėmimas naują narių. Ta 
proga svetainėje Sodaiietės 
pačios sau surengė gražią 
“puotą.” Įdomu buvo žiū
rėti kaip jas gražiai, suma
niai ir skubiai viską suren
gė. H skruzdės, vienos nesą 
stalus, kitos juosius tvarko, 
dar kitos skanias “patro- 
vas” dėsto. Į kelias minu
tes jau viskas priruošta. Sė
da prie stalų* Gi būrys ne- 

' mažas, arti dviejų Šimtų na*
rht
kalbos ir tt. šis parengia 
mus buvo taip sakant “taro- 
vvell” puota. Mat skaitĮin-»

Liet Vyčių 41 kp. rengia 
gražų vakarų ir šokius sau* 
šio 2-rą dieną, šeštadieni, 
Apreiškimo Šv. Pan. parap. 
svetainėje, 7 :30 vakare.

OIDŽIOJO NEW YORK’O 
APYLINKĖS UEIU- 

VIAMS

• Šiuomi pranešame, kad Jurgis 
Tumaaonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininkui” prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja au 
Notary Public užliftdymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas:

JURGĮ TUMA80BĮ
423 Grnnd Mt arba 135(1 E. 01 Si

Brooklyn, B. Y.

“Vytauto” apaurtuve priima “Dar* 
blnlnkul“ akelbljnua, prenumeratai 
Ir parduoda atskiru* “Darbininko“ 
MmertM. . ■
JŽ-iwW41-4<iw-wTKwTw’

AatradMmlo vakarai* Mkirvoja J, 
TuRM^Ot. GI Jcrtrlrtadtankj ir 
Mtadkmlo vatairate-J. A NeMe* H 
m. Mala potaratalal* vnkarala ga- H 
įima atlikti Ir “Rtal Ertato” r«l- B 
kales bei notarfulirt liudymes.
IfepmRMMtc, kadi ralnStals reiks* 
tais—/irtf laukia—'
Atiteki Speudo« D*rbui

T>!rtrwiu»klt*: STAw 2—21 J» 
“VYTAUTO” SPAUSTUVt : .
423 Grand SL, Brooklyn* N* Y*

> 4 _. J \ ■■ - . ■■■.--------“

‘Profesionalai, btantartal, pramonin
kui, kurie »kelhi»xi “Darbininke“ tik* 

tai verti skaitytojų paramoe.
Visi garsinkite* ‘4tart>lnlnke.*’

T

Pusryčiuose dalyvavo 
trys dvasiu, vadai: kleb. 
kun. Paulonis, kun. J. Alek- 
siunas 'ir Tėvas Abromaitis, 
kuris laikė Triduum. Laike 
pusryčių kalbėjo vietos kleb. 
C. Paulionis, ragino nares 
prie didesnio uolumo ir gy
vumo. Kun. J. Aleksiunris, 
kaip paprastai, savo trum
poje, bet labai džiuginan
čioje kalboje ragino Soda- 
lietes pradėt smarkiau kiek
vieną mėnesį artintis I prie 
Šv. Komunijos. Paskiausia 
kalbėjo rekolekcijų vedėjas* 
Jis kaipo patyla dvasios 

mokino ir paragino nares, 
jkaip jos turi pasielgti kaipo 
Marijos Dukterys. Į CltCIIHiitflillė

KutarČ laikyti pmdlinksv----- olrolmTOHIftM
minimo vakarėlius* Išrinko 
tam tikrą komitetą, kad pa
darius tuos vakarėlius link
smus*

Daugiausia aii-
rengti pasidarbavo dvi semi-ĮVyčių 41-moa kuopos kambro iš sekančių amnenų

Nemanyk, kad ~bc tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

I KUSTONSTUOIO '
I Lietuvk fotografai
į FofoKrnfaoJn, kaip pavleiiltHj, taip 
jsntpe*, veątuv«* lt tt. Saulio 
| ra nuo D v. ryto Iki S vai. vakaro. į

1
499 GBAND ST.,

BBOOKLYN, K. T.

Tel. Newtown 9—4404

ANT. J, VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTO.IAS
Apdrauda Vtaoee Snk«»aū
- Notnry Pitblle 

5441 -« 72-nd Street, 
Arti Grnnrt St.

MASPET1L L L. N, T.

TM. Stm 2-BO4S Notnry iMŪit

M. P. RAILAS INC.
Kinui A U SNA S

ttO Grandį, BrwWyą,NX

knčhis jį pamatyti.

dr. m'. APREIŠK. 
" PARAPIJOS CHORO

Š. m. gruodžio; mčn. 8 d,

dvi dalis: jaunraniųjų (iki 
16 m.) h- pnaugesnių Šky* 
rittSj Prie komunijos visos 
ėjo bendrai* Skirtumas tik 

,tns — jnunėsnioaios turi ve- 
Tmpvlins*

Smlnliecnt tarpe yra daim 
hnr<mshi aukštesnes U okyk- 
W tad studenčių*

Valdyba.
Sodaliečių valdyba susida*

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
.GRABO R ITT S

BALSAMU0T0JA8
331 nOTOBD AVMMTJ1

BK09KLYK, N. Y.

TH. »«« 2-OTM N<H»ryIWte

JOSEPH LEVAM* 
(LaraaŽamkM) 

GBAB01IU* 
1M Ustea Anų BmUya. M.Y.

t U A

K
i

Į^fr**"""***1********^ įilįiiiiįii it ti TfrYliri tr ■
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