
( , -įM* • 'Ą » I. jjwew

f 4*

VISŲ SALIU KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITE^! DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K 8V. JUOZAPO DARBININKŲ" SĄJUNGOS ORGANAS 1

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS -

EINA NUO 1915METŲ KAINA 5 CENTAI

Amerikos Lietuviu Kata 
likų Studentu Stei

giamasis Seimas
SPALIU 42 D. PRIĖMĖ ŠIAS REZOLIUCIJAS;

. ' , „ DĖL VISUOMENĖS VADŲ AUKLĖJIMO

Kadangi mums Amerikos lietuviams trūksta visuo
menės vadu, kurią ateityje visai nesimato; kas vadovautą 
tam lietuviškam katalikiškam darbui;

Kadangi‘mažai kas šią būsimą vadą paruošimą tesi
rūpina : ir / * .

Kadangi įie ją gręsia Amerikos lietuvią ilgą metą su
kurtam darbui išnykimas ir ją turto atatekįmas sveti
miesiems. —

Todėl Moksleiviu Seimas, šią skaudžiu davinią aky- 
vaizdoje, kviečia Amerikos lietuvią visuomenę •remti šią 
moksleivią organizaciją, padėti moksleiviams visuose 
..miestuose sukurti savas kuopas ir reikšti didelio palan
kumo kiekvienam sumanymui, kuris, stiprintą mūsą jau
nimo katalikybę ir tautybę.-. . ...

8OUTH BOSTON, MA88., 8PALIŲ-OCTOBER 18 D., 1082 M., No. 781 .
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N0RW00D, Mass. — Šį 
antradienį, spalią 18J1., 8 v. 
vakare Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 36 Sį. James Šf., 
.vyksta didelis p a r e n g 1 - ,- 
mas — prakalbos, debatai ir

DĖL GIMTOSIOS KALBOS IŠLAIKYMO

Kadangi jaunoji Amerikos lietuvią karta gimtosios 
kalbos taisyklingai nemoka ir todėl jos nepaiso;

Kadangi šiuo nepaisymu yra užsikrėtusi beveik visa' 
. Amerikos lietuvią šviesuomenė, tuomi teikdama neigia

mą pavyzdį j aUnuomeneiyir

Kadangi tasai gimtosios kalbos paneigimas aukštes
niuose luomuose stačiai demoralizuoja liaudį ir ypatingai 

. jaunuomenę, kurį yra pratusi visamevsėktrtą vaąkŠfeshp 
luomą; — r

. . Todėl Seimas, skelbdamas tautinio susipratimo idė
ją, ragina visą Amerikos lietuvią šviesuomenę su lietu-’ 
viais kalbėti kuo daugiausia lietuviškai ir remti visa, kas 
yra sava, kaip spaudą, organizacijas ir įstaigas.

)us radoini judamieji pa- 
veistai. <

Kalbės L. D. S. Centro 
Pirmininkas kun. J, Švag- 
ždys, adv. P, Sykęs, Dr. J. 
Landžius, A. K KneižyS, J. j 
B. Laučka ir kiti.. Bus dis- ! 
alsuojami įdomūs darbinin
kams politikos, klausimai.

Petrauką metą bus rodo
mi judomie ji paveikslai iš- , 
praėjusio -L; Vyčią Jubilie
jinio Seimo. .•

Į šį reikšmingą parengimą, 
atsilankyti kviečiama, plačio- , 
čioji visuomenė. Programa 
įdomi, ir seniems ir j a u- 
niemS’.

DETROIT, MICH.

Prakalbos, Debatai ir 
Paveikslai

PROF. VOLDEMARAS IŠ-' 
ItaElYLĮffllMSTBB 

KAUNAS. -- Prof. Vol
demaras, likęs išteisintas 
kionjUByloje, ąū*® Tiįbu- 
nolui skundą, iškeldamas 
Valstybės kasai ieškinį su
moje pusė mįlijono litą. Jis

____ savo reikalavimą paremia 
■ ’iĮtUo, kad jam nuo bylos iškė- 

1.—KapitonasAVilliam ’v, Wri^ht, išrinktas Grand amy of the Renublicr vyriausiu vadu. 2 — Apie limo buvo' Uždrausta isya- 
400 svetimšalią išvykstančiu iš Jersey City stoties Į ją tėvynės. .3.— Ulinpis apsaugos armija su kol- žinoti iš Lietuvos ir dėlto 
kosvaidžiais sau«p dirbansius mainierius nuo streikuojančių.______________________________jjįs turėjęs nuostolią.

Ispanijos Vyriausybe Pasiryžus Už- dar viena kruvinųjų 
grobti Bažnyčios Savastis ...

» y -u—.—praneša, kad Novošibirsko 
MADRIDAS. — Išpani- bolševiką kalėjime mirė ku- 

jos vyriausybė svarsto pro- nigas Juozas Senavaitis, 
jektą sulig kurio norima nu
savinti visas to krašto baž
nyčias.

Kataliką Bažnyčios prie- 
šaismarkiaidirba,kadką- 
.taliką bažnyčios būtą suvąl- Į nįo mirtimi. 
stybii|tos ir kad kataliką teįįĮ ;

Irnin vro hnl«nvilrinn-i£J I kaip yra bolševikų oje? CTttttlt Ol

MISIJŲ SEKMAlfIENIS ri
■ ■ y ■ Į ■ 1211 JjvJivv J. IjIj Cj, JLl-1. 7—

BUS SPALIU 23 DIENĄ Tarp streikuojančiu maine- 
■ - ■ y " • ■ • |rUį ir kareivią sargybiniu į-
•RAKTA ■ _ šiais- matais v^° s^kirtimas. Andy 

“Misijų Sekmadienis” busstreikuojantis mai- 
spaliiį 23 'd. Kun. Cai-lo Ša- neriž- niautas ir daūg'šu- 
lotti, Propagandinės- Konjžeistil; Streikierhj būklė ap. 
gregaeijos sekretorius, atsi- verkhna. Jie neturi rimtų- 
šaukia į visus katalikus su- vadV- Kapitalistai policija 
sidomėti misijomis ir tam ir fa™Omenė ardo streiku. 

„mi gm.i.i „mi. VOKIETIJA NESUTINKA
TUREU RADO KALTU VYKTI GENEVON
-n att nTT7-pn ikt LONDONAS. — Prancū-FALLRIVER,Mass. — .. - ...... . T,:T..

t» zijos, Anglijos 11* Itabjos Distnct teisme teisėjas B. d . r,. n.~ , v. t » tt premierai nutarė turėti ke-Gook pripažino Juozą B. I . . . ■ .. , ■ :rn i \ n ** ■ i - tuną valstybią konferenciją Turėk, 19 m. amžiaus, kaip ;
- i ii ginklavimosi klausimu Ge-ir kaltu.^leuno žmogžudys- & ... •. ■ _
tėję. Jissulaikytas be kau- -. , , v . , Vokietija sutinka daly-cijos ir jo byla bus svarsto- - ■ .. _ , . . :

r-/ i -t vauti, bet tik ne. Genevoje.
m ,. . ... Ai • Be to, Vokietija reikalaujaTurekas kalt mamas Šlei-l • ’ . ___ J , t

■ T. - konferencijoje lygią teisiąnio nunuodymu. Jis esąs . ; > . .. ; . .. , j ‘ • ir lygaus ginklavimosi arbanupirkęs nuodus ir jais Slei-I ® .
nis buvęs nunuodytas ar nu- * .aVmi°* . ' .

- Vokietijoje monarkizmassmuodijęs. 1 0 ’’ • '
Turekas buvo 

pasiremiant Bleinio prieš 
mirtį pareiškimu. *. •

. Kaltinamąjį gina adv. Jp-* 
šeph. F." Walsli iš Bostono. 1, 

Turekas nuvežtas į patai-į 
sos namus New Bedforde.

MIRĖ BUY. SEIMO NARYS 
0. FINKELŠTEINAS

• ,

KAUNAS. — Rugsėjo 28 
dieną mirė buv. seimo narys 
advokatas ■ Ošeras Kinkei- 
šteinas. Jam buvo 69 m. O; 
Finkelšteįnas buvo -vienas 
tą žydą,.', kuris prieš karą 
ragino žydus renkant atsto
vus į. rusą dūmas eiti kartu 
su Lietuvos valstiečiais, Bu
vo labai liberališkas- žydas. 
O, Finkelšteįnas kaip, se
ni aušias III- j o seimo narys 
atidarė III-jį seimą. —

buvusi s Čelebinskio/ klebo
nas. Jis ilgus metus dirbo 
Rusijoje ir padėdavo daug 
liėtuviąms. tremtiniams, kol 
savo‘gyvenimą baigė kauki-

J. B. ŠALIŪNAS APDOVA
NOTAS “LELUAVA 

ŠIRDIMI’^ 
i '

WILKES BĄRRE, Pa. 
—Šiomis dienomis Karo 
Departamentas- apdovanojo 
Susivienijimo sek r eko r i ą 

f Juozą B. Šaliūną taip vadi
nama “Purple■_Heaft,>. (lelį- 
java širdimi) už atsižymėju 
tfią. laikė pasaąlinio karo.

Juozas B, Šaliūiias turi 
būti bus pirmas iš-Amerikos 
lietuvią 'Veteraną, gavės to-.

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS KNYGOS VIEŠUOSE KNYGYNUOSE Į kuą dovaną. Sveikiname. ■;

’ - Kadangi Amerikos miestą viešieji knygynai teikia OMOMOS VYSKUPAS APIE KATALIKU PERSE- 
didžiausią lengvatą skaitančia jai šviesuomenei;- įsigyja-. Ifin llMlIC MEIfCilf 01
mi reikalaujamą knygą; . .. / RRlJllnUv IntnvJnvJ

Kadangi per viešuosius knygynus yra lengva supa-1 . . _ ot/hv nv
žindinti Amerikos visuomenė su lietuviu tauta, jos isto- s
rija ir literatūra: ir ‘ ■ . / ’ . / ' Meksikos žinovas, .To

- ■ • • . ■ > *. f Eksc. vvskupas Kėlley, štai
Kadangi viešieji Amerikos knygynai gali žpniai pa- apie katalikų

tamauti niūsą jaunuomenei, pakeldami jos susiprato1 '
■ ■ uią; — .. •••■■ ■ •

. . Todėl Seimas nutaria, kad visi organizacijos j nariai, 
susiskaidę į kuopas, stropiai ir nuosekliai rūpintąsi di
dinti mąsą tautosakos turinį šios šalies viešuose knygy
nuose. •

persekiojimus Meksikoji.
Jei J. Valstybių gyvento

jai .. nori suprasti religini 
[stovį Meksikoj, Štai ką .gali 
įsivaizduoti; Daleiskime, J. 
Valstybią- vyriausybė, už 
kurios galingai stovėtą. ko
kio vieno žmogaus.-^- tikę ji- 

Į mo priešo, diktatūra, išleis
tą įstatymą, kūrino būt įsa
kyta, kad kiekvienam šimtui

LIETUVIU KALBA AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Kadangi lietuviu kalba turį didžiausios reikšmės fi
lologijoje; ' • ;

; Kadangi lietuviai jaunuoliai, lankantieji valstybines tūkstančiu' metodistą gali 
mokyklas^ neturi galimybės išmokti gimtosios kalbos;; ir ^tį vienas prveeris; kad vi- 

Kadangi lietuvią kalba yi’a leistina . Amerikos anksto- j si baptistą niątdnamiai,. pa
stose mokyklose;— ' • •...?■ .

—-Todėl Šeimas nutaria, kad skaįtlingesnieji. būriai 
lietuviu jaunuoliu, lankančią ją aukštąsias mokyklas, pa
duotą savo vyriausybei pareiškimus, prašydami; kad bū
tą jiems, įvestos lietuvią kalbos pamokos.

Čią baptistą pastatyti,. turi 
būt užimti,, uždaryti, ir ją 
■dalis pavesta kitai , kuriai 
sektai į kad presbiterą ir ki
tą keliu sektą pryčerianis 
atimamos pilietybės teisės į 
kad kongregacionalą visos 
seminarijos uždaromos ir= • PROTESTAS LIETUVOS VYRIAUSYBEI- ■ .. ■ •-

Kadangi mokslas stovi aukščiau politinią.partiją; .Įuždraudžiama jiems mokyti
‘ Kadangi jokia politinė jėga neturi teisės: pavergti "

‘ žmogaus proto ir jojo dvasios; ir , ' . ‘ v
Kadangi dabartinė Lietuvos vyriausybė tramdo švie-

Y timo darbą, riėleisdama kurtis Katalikui Univei'sitetui; -J 
į —Todėl* seimas išreiškia savo nepasitenkinimą dėl Įuniformias ir už sakymą
| tolcio nekultūringo žygio ir smerkia savo tėvij šalies vy- bą gatvėse jie uždaromi į 
a . riausybę, kuri skriaudžia Savo tautą, josios moksleiviją .‘kalėjimus; kad protestantą 
] ir ruošia tamsią ateitį lietuvią tautai ir valstybei. ėpiskopalą vyskupas areŠ-

L: ‘ - ■ /C /
i

tuoj amas ir uždaromas ka
lėjimai! užklalyvavimą kito 
kurio episkopalu vyskupo 
laidotuvėse kokio nors mies
to kapuose.

Įsivaizduokite, kas tada 
galėtą įvykti šiame -krašte.? 
Baisus sąjūdis prieš vyriau
sybę. ; .

Toksai šiandien Meksikos 
kataliką stovis. Taip perse
kiojama . Kataliką Bažnyčią 
ir visi katalikai gyventojai,

Daug kas kalbą, kad Mek
sikoj yra perdaug kunigą. 
Meksikoj yra apie 14 mili- 
j oną .kataliką, ■ o kunigą ten 
nėra jaugiau kaip . 4,000, 
Štai šiame krašte yra viena 
6 milijonu žmonių sekta. Jį 
turi ir ližląiko apie 50,000 
savo. dvasininku.

Jei Meksika pirmiau bu
vo- sukultūrėjusi, už tai rpi- 
kia dėkoti Kataliką Bažny
čiai. Jau daugiau kaip 70
metą, kaip ten Bažnyčia, 
vienaip, ar kitaip spaudžia-, 
m,a. ir persekiojama. Šiuo, 
laikotarpiu ir luiltūra vis 
žemiau pradėjo smukti. Ir 
jei Bažnyčia ir “toliau bus 
persekiojama,. ‘ ten kultūra 
dar daugiau susiąuks, To
lau stoviu džiaugsis vien 
Meksikos^ diktatoriai.

ir lavinti savo jaunimą į 
pryčeriu$; •. kad Šalvation 
Armx organizacija nubau
džiama pabauda, j og, na* 
riains uždraudžiama vilkėti

bągatvėse jie uždaromi į

SNIEGAS WHITE 
MOUNTAINS

Špalią 13 d. labai daug 
prisnigo IVhite Mounfatns, 
New lląmpshire. Be to, ten 
buvo labai šalta; tempera
tūra nupuolė iki 1.2 virš Ze
no;

matuotas 1-^^ .JaU
v kad ex-Kaizeris giąsiąs ir jo 

grįžimui pritaria dabartinė 
<. vyriausybė ir fašistai. Tas 

labai sujudino Prancūziją 
ir Lenkiją. Pastarosios vy
riausybė ir spaudą priešina
si ex Kaizerio grįžimui.

SHAMKUMŠTININKIS 
HUSITO

MT. VERNON, k Y. — 
Spalių 13 d. Jolmny Grosso, 
sunkiojo svorio kUmštinim 
kas nušautas? Jis buvo Tiiib 

Į ney ir SEarkey partneris. ■

, PAREIŠKIMAS
Laikau sau pareiga paaiš

kinti visuomenei Jyykį polį- 
cisto ’ Ė. Podolškio, ' kuris, ■ 
porą mėnesią .atgal, išplėšė 
nuo manęs,,, grasinant mirti- - 
mi, 2,500 dolerią. Pareika
lavęs ąntrą sykį 7,500 dol.,. 
buvo valdžios suimtas. Ban
dė, su pagelba kitą Šmeiži
mais išsisukti, bet sužinojęs 
pilnai, kad jam užtikrintas 
kalėjimas keliolikai ■ metu, : 
supratęs savo žiauru pasiel
gimą puolė prie manęs, mąl- . 
Jauti .pasigailėjimo ir atlei-; 
dimo. Gal būčiau jam ir ne
dovanojęs, bet pagailo man 
jo motinos, vargšės našlės, 
kuri keletą sykią k r ū v k. 
nbm ašarom meldė susihiylč- 
jimo manęs ir Jo Malonybės 
Vyskupo, kad patartu atlei
sti, neskandinti ją varguose 
ir neprapuldyti jos vienatį- 4 , 
nio Sūnaus iš kurio ranką ji 
tiktai yra užlaikoma. Pa
klausiau Jo Malonybės Vys
kupo, ir . kaipo kataliką ku
nigas, atsimindamas, kad ‘ 
Viešpats Dievas atleidžia di - 
džiausiąs kaltos kiekvienam, . 
nenorėjau jauną vyrą pa
smerkti. Štai spalią 11 d. 
teisme jam dovanojau, kuo- t . . 
met j is užgrobtąją suiną pi- 
nigą, 2,500 dok,/man sugrą
žino per teisėją A. Gprdoh,. 
prokiirą G. Fitzgerald.. de-

Jtektivą P. Blaszak ir ajy. T. 
. Uvieką. Kaip, valdžia pa

sielgs su jUom toliam ne ina? 
no dalykas. .

1 Prie progos, noriu pažy- . 
1 meti, kad bodievią šlamštuo

se'užpuolimą ir šmeižtu nė* 
bijau; gali burnoti, kaip iv

* kiek tik nori, man neškim-

Bijau tiktai vienos Esybės
— Dievo! K .

Kun./ čišfitiakd * •X
,i-
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APVOGĖ AMERIKOS BALIONĄ

Kaunas.—Nutūpusį© , Sa
gotojoj Amerikos baliono 
vadovai buvo pasamdę už 2 
doleriu vieną pilietį, kad pa
starasis nakčia pasaugotų 
balioną. Saugojęs balioną 
pilietis pasikvietė savo pa
žįstamus, . kūne ^upiauste 
baliono virvęs ir išvogei ba
lione esančius ginklus.

Kriminaline policija nu- 
^kaltelius suėmė ir pavog
tus daiktus grąžino nukeli- 
tėjusiems.

. -___SUGRĮŽO Į LIETUVĄ y_.

Kaunas. —-Kum J. Jani- 
lionis, žymus lietuvių veikė
jas. Argentinoje sugrįžo- į 
Lietuvą. Jo 'kelionės tikslas 
sustiprinti ryšius tarp išei
vių, gyveiumčių Pietų Ame
rikoje,. ir Lietuvos. Abejoja
me ar jam tas pavyks at
siekti, nes -tautininkų vy
riausybe išeivius bando , vi
sai pamiršti, ypač šiaurės 

. Amerikos.

ŽOLĖS, KAIP VIDURVASARY

■SINTAUTAI, Sakių apį 
’ Kitais metais rugsėjo mėlt 

pabaigoje pievos, dažniau
sia, būdavo taip plikos, kad 

•vos gyvuliai išsimaitindavo. 
. o šiemet žolės tiek yra, kad 

. visur plauti galinių. J eigų ir 
toliau bus toks šiltas ir lity 

..tingas oras, tai gyvuliai, bus 
galima ganyti lauke tol, kol 
užsnigs. . ■

Žinios Iš Lietuvos
SMARKIAI AUGĄS MIESTELIS 

į . PLpOČįAjĮ, y^kių RpS- 
Gražus miestelis ant Nemu
no kranto. Miestelis dalija^ 
si į dvi dalis: žemutinę, ir 
aul^tutinę. žeįiutmejė daly 
yra visos Valsčiaus įstaigiis, 
parduotuves, Aukštutinėje— 
bažnyčia ir mokykla. Prieš 
dešimtį metų be bąžnyčios, 
mokyklos ir žemutinėje daly 
kelių krautuvėlių —; dau
giau trobesių nebuvo. Dabar 
miestely pristatyta daug 
įiiaujų gražių namų?,Mieste* 

; lio vieta taip jau labai gra- 
lžL Neniiįuė krantai ir iVat-į 
guvus upelio išraižyti šlaitai 
apaugę gražiais pušynais, 
viliote vilioja keleivį,ten nu
eiti ir pasigrožėti gražiais 
■reginiais. Vasarą čia suva
žiuoja nemaža vasarotojų.

RUDENINĖS PERKŪNIJOS 
PADARINIAI

LYD AVĖJAI, Raseinių 
ląps. Čia siautusi nepapras
ta audra su perkūnija ir lie
tum daug, nuostolių pridarę. 
Lietus išplovė, didelius rū- 

’gių plotus, o perkūnija pa- 
Jdegė keletą trobesių. Vark
alių kaiiųe sudegę javų, ir par 
’šaro. piUias Gudausko kluo
nas. Ir kitur tą naktį matė
si gaisrų pašvaistės. .

vąixdw. _____
mis agentu\>*^ebf
“maldminku” lankosi, padare kratą irradožemiau parodytą ‘barą.

(ĮfeiiįitteftdįS

hv d’j 3r., ht ienomis Vilniaus 
apygardos , teisme buvo ė 
sprendžiama jų byla. Teis
mas, išklausęs visus liūdi- 

yši.
ųtąriaĮįrięįL nėra kalti ir 
įjuos išteisino,. ' •

i i . 1
T LENKIJŪjpTjęiTUO J A 
? MIESTĄ

į»enkiĮ sĮmudcje randame 
; tokią žiįint^, kad netolį Var
duvos ^esančio ąg^kiities 
ipięstpįįo. Unitai t lįeituąjpįp. 
T?ąs įpještą^ ,bųy^ .jsiskolį- 
rięs apie 500,p00 zlotų, o |uo 
[tarpu miestelio visas biūdžę- 
!W« sWas 
■ z.w ,sum(°jer y*,^ 
‘miesto„ turtus _ licitatorius D.v' •-•’■'» .r. .’užantspaudavo.

■t

r» j

A .. ~............ ■<
V v ‘f
DAUG ELGETŲ

“Darbininko” Katalogas

LIETUVA PASISTATĖ TRIS 
NAUJUS KALĖJIMUS

• KLAIPĖDA, -- “L. K Y 
praneša, kad Marijampolė
je, Raseiniuose ir Utenoje 
■pastatytų nauji, kalėjimai. 
Jų pąsiaiy irias , atvejo . 1- 
481,000 litų.. ? • • •

Lietuvoje kalinių skaičius 
didėja. Priežastis — dikta
tūra. Valdžia visą dėmesį 

. nukreipusi į opozicijos poli
tines. partijas nebemato di
dėjančio ištvirkimo, .

NUOMOJAMIEJI LIUDININKAI 
, . A - ■

’ KRUONIS, Trakų apsk.' 
įKaip kalbama, paskutiniuo- 
!jų laiku* šiąs* apylinkes kai
muose atsirado žmonių, ku

prio už mažą ątlyginįiiią arba 
i tik už' “pavaišinimą” sutini-, 
įka būti liudininkais įvairio
je bylose. Stoję teisman, 
stengiasi įrodyti, kad vaišės 
neveltui išleistos.

MEKSFAttAVO PLENTĄ

VEIVERIAI, Marijam
polės apskr. • Šiomis dieno
mis baigti nięk^fąlto darbai. 
Remontavo . 1928 metais iš-- 
meksfoliuotą t plentą.Z Prie 
remonto darbų*, dviejose

BIJO CARIZMO PRIMINIMO Į
V, > Į * i * •’ • * t \

• Vilniaus lietuvių spaudos 
žiniomis,? Radžiūnų kaimo? 
Ki;asnavos valse., lietuvių 
Ėv. Kazimiero dr-jos sky
rius įmgpmčip . 21 dienai 
rengėsi suruošti vakarėlį su 
vaidinimu. Norėjo vaidinti 
R. Mackevičiaus d r a m a

F i . ,1
• • ‘ Sulaukė ’ taizduo j ančių J 
rusų priespaudą ir knygų 
"draudimą. . Rengėjai atitin
kamu laiku nusiuntė prašy
mą’ sumokėjo, visus dera
mus mękesčįu^ ir . ruošėsi 
vaidinimui. Atsakymų , jię

. gavo tik rugpjūčio 2J? d., t. 
y. tuomet? kai jau viskas bu
vo' parengta, buvo, pa
žymėtą, kąd ieidžiąn-ja ruoš
ti vakarėlį * tik su . šokiais. 
Rengėjai,, tačiau, kad ne- 
žlugtų visas darbas, pasiun-

’ partijose dirbo 35 žiu. Vy- ■ 
ram^ mokėjo po 60 ct.^už 

' valandą, moterims —'40 et.
‘Dabar baigta taip pat iij, nuo? 
. Veiverių ligi Mauručių .2 
kini, plento remontas. —duo- i 
bių-.užlyginimas.

^^Įgjsgą^^ag^-igjiggig

PASIRINKISAJB. GERIUBSlį 
DRAlIGį

Geraą laikraštis, yra kiekvieno žmogaus geriau
sias irtilu’iausiasdraugus. .

Daba^visi. pripažįsta, kad laikraštis eiDĄRĘį 
NINKAS,r vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo; 
vardo. , .•

ieDĄMBlNINKAiSXi išeiną du lęąrtu kiekvieną . 
savaitę-—antradieniais ir penktadieniais. Jamera- 
si naujausias il\.teisįngiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 

, gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvoj ir.Vilniaus krašto. .

. ■ T . ‘■Darbininkas’.’ metams........... .
• “Darbininkas” pusmečiui ..?,.

. J ei imsi tik vieną kartą į savaitę?

LIETUVOS VALDŽIA PASKY
RĖ PLEČKAITININKĄ ’ 

INSTRUKTORIUM
PANEVĖŽYS.— Spau

da praneša, kad žemės, rū
tini. / pąukštminl<yštėš . in
struktorium i Panevėžį pa
skirtas agi^ Mickus. Sako
ma., kad Mickus buvęs pleę- 
kaitininkas ir , dąlyva v ę s 
Tauragės sukilime. Tauti
ninkai^ matyt, kaip tik to
kiais didžiuojasi ir juos re
klamuoja. .

»• • . I - ■» ■ f

tė savo delegatus į Suvalkų. į 
nstorąstiją^ prašydami leisti 
įvąidinti. Bet iš ten gavo at- 
.sakymą, kad esą nėra /jokios 
prasmės dabar vaidinti to
kius veikalus. Esą, žmonėse 
dabar ir taip; nekokią nuo
taika, o dar jiems būtų ro^ 
dobia tokię liųdni dalykai. 

fReikią juos linksminti ir 
gerinti-jų pesimistiškas nu- 
siteikimas, o ųe primindine- 
ti sunkius ..baudžiavos lai
škus. Baudžiava praėjusi ir 
‘ apie ją reikią užmiršti.
r G vis dėlto storastija ga
lėtų 'suprasti, kad nebbleįs-: 
idąma lietuviams vaidinimų 
stątyti,. ji tgsia, tą pačią 
piymtakūnipbaudžjąvąj. ;Šiųo 
-kaistų, žjųonęs- tikrai jausis,, > 
kad baudžiava tame, krašte 
dar nesibaigę.

v . i

ŠILTINĖ VILNIUJE; • c.;,. . 4
Kur. Wil.’? .rašo, kad į 

Vilniuje prasidėjusi šiltinės s 
epidemija. j

! : Taip pat i /pranešama iš 
Vilniaus — Trakų . apskri
ties, kad ten plečiasi vidurių 
šiltinės epidemija.

Vyriausybė griebiasi visų 
galinau priemonių užkirsti 
ligos plėtimosi kėlią.

VIS DĖLTO, NEKALTAI ĮTARĖ

“Vilijiaus Ryto jus” rašo, 
kad prieš keletą metų Vil
niaus—Trakų apskrityse, y* 
patingai arčiau administrą- 
riįriės linijas, įgyveną, žmonės 
:.ėniė įrašyti lenkų yyriąusy- 
; bes jeidimų ątšidar^tį lietu; 
į viskas., pradžios mokyklas. 
:Bet iš lenkų:. vietoj atsąky- 
mo, visose, prašomose vieto
se, visame t /bdmihįstrąęijoš 
linijos pakrašty buvo, atidą-

(. “Kurjer Wilenski” rašo, 
jad nežiūrint dedamų elge-

• Jf-w *•’ U . • * • t «

lipantiems bausmių, vis 
deltą.. Vilnius nebepajėgia 
atsikratyti elgetaujančių.

, Tękių elge tau j anejių, l$tp 
rie nešelpiami ,ir neįtraukti 
. j okias statistikas, dabar 
Vilniuje yra apie 300.

Ii
r

Šiųomi j>yąnešiį kad A. 
L. R., K. Moterų Sąjungos 
Gojui, apskričio mėtinis su-, 
važiavimą^ įvyks lapkričio 
13 d., 1932 /metais,• Št. Ja- 
me^moky^l^.. !flsvetąinėjex; 
Pąrk -Strj.įSck Manehėster, 
Conn. Pradžia 1 vai. p. p.

Kadangi šiam suvažiavi
mui yrą svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikia rinkti 
apskričio valdybą, kviečių 

•visas kuopas kuo. skaitlih- 
giausiai prisiųsti, atstoves ir 
pagaminti naudingu. įneši
mų apskričio ir visos orga- 

i nizaeijos - gėrovei..
Marijona Jokiibaite. 

M. S, Gonti, apskr. rast. 
------- '—7.—' - /<---—— 
’ SKLEISKITE ŠVIESĄ 
j -» t . ■ ♦* .;-------------------• --

i Perskaitę r. “Darbininką” nęnu- 
meskite, bet duokite^kitiems pa
skaityti Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
Ii. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

*

.-4.00
.$2.00
.$2,00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
• J LIETUVĄ

• Metams........ . . . ..............    $5.00
Pusmečiui ; .,.... i \.. I. ..,. <... l$2.50

. SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 
IILNAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS V 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS *

Į LIETUVĄ

0.: ■■’ Reikale kreipkitės pas.»

“DARBININKĄ^”
866 W. BROADWAY - SO. BOSTON, MASS.

į Tel. So. Boston 0620
k
1

ŽYDI VYŠNIOS IR ALYVOS

SKIRSNEMUNĖ, Rasei
nių, aps. Rugsėjo men. pa? 
baigoje esant šiltam , orui,
Nemuno krantuose. matyti 
žydinčių vyšnių, žemuogių 
ir. alyvų. Gyventojai daro iš 
to įvairias išvadas. Vjeni. 
sako j kad. bus šaltA žiema,. o 
Kiti— atvirkščiai, kad žie
mos visai nebūsią, o bus—~ 
tik ilgas ir šiltas ruduo. :

SunaikintajCias Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

?*Mano trijų ‘ tncttj stinus. Misurgo di
deliu peršalimu. Ai ištepiau . Pain-.

- Kxt>eUeriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir- pečius. Sekantį rytų peršali
mas huy>> jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Paltį-J>xpe|le* 
ri gydymui nuo pęrsmnldymo, skau
damų tmnkulų, siutinusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.

PA1N-EKFELLES

Šias mokyklas savivaldybes 
stropiai globodaviisįos. Bet 
štai ^pernai“ sudegintą buvo 
lenkiška mokykla Pamerky, 
vėliau sudeginta. Mergažery, 
o rudenį . Vjėl Mergažery, 
Spalių -men. taip pat sudegė 
Matuliuose. ; ;

. Dėl sudegusios Mergaže-. 
rio ’ mokyklos •' buvo suareš
tuoti įtariami trys vietos gy
ventojai ■ lietuviai:; jonas 
Žydelis, Moiktts Sukackas 
ir Petras Lribnavičįus. _ Jie 
Visi buvo nuvežti į Lukiškių 
kalėj imą. ? Vieną paleido už 
užstatą, iq kiti du sėdėjo iki 
teismo 10 mėnesįu.

■ MŪSĮI UIKMŠTĮ”
i it ••«-. O - t ‘U . .‘1 ■! V • '

į Brolius ammįkjątįtys kneciamė 
, užsisakyti ’ ,

į “Mūsų Laikraštis” yra did- 
Ąiausias ir. įdomiausias iŠ visą 
Lietuvoje, ,• leidžiamą savaitraiš- 
,qių; gęriausiay informupja Dietų- 
Vo6( visuomenę apie. savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi. 
ad pilnas rimtą ir objektyvią 
tjiaįpsnią, gražią pasiskaitymą, 
ioręsppndenciją, dainą, paveiks
lą ir t, t. • • -•

“Mūsų . Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
uriniu visus patenkina. Taip pa ; 

virš 2000 prenumeratorių : turi 
užąieniečią lietuvių tarpe, .kurią 
didelč dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų laikraštis” kas savai 
tč išeina po 12 puslapių, iliust 
motas it . duoda savaitines ap- 
Žvalgas iŠ religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po- 
litinįp gyveninio sričių.. . \
“Mūsų JMkraįtj” leidžia-Ka- 

tąlikį^ Veikimo Centras. Kaina 
matams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose ~ 12 litą.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Historija 

(Graikų Mytkologijoa Žiups
nelis) bu paveikslais. Lietu
vių. kalhpn išguldė Alyva,~^-50e 
; Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė' T?Vyš- , 
niaąąkas, . Vertė P. —-^JOo.

Trumpi Skaitymėlial—labai 
gražūs pasiskaitymai apie 1- 
vairius gyvenimo,atsitikimus. f 
Parašė J. ,45c,

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis—-^.45©

Gerumas — apr^šymąs «>ie 
gerumą per Tėvą Faoerą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P, L.——15c, 

Tabakas—Nuodai — ,rūky- * 
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis_ 15c.

Užkeikta Mergelė su Bars- 
da ir Barzdaskuti*-~apysaka 15c; 
—Katalikų Bažnyčia ir De------
taokrątizmąs.t.— Parašė kun, i 
Tam^Žįl^ 
i Apaštalystės Maldos Statu
tes- — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis. .........^250.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. I. C.----- 1.50
( Mūsiškiai Užsienyje, Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa- 
yyžųą ją atgal Mikalojaus , ir 
į’įaįiros lyąpbyąIšguldė, (,. 
Magnus Parvalkietū, .... ...... .50

f į Kelionė Aplink Pasaulį per 
$0 dienų—Apie visas derybas 
be galo,įdomūs įnuotikiai ker 
lionės pėr įvairius kraštus.

, Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio - ' • $1 (kl

, Pramonines Demokratjios Pa-
1 grindai. Parašė i Uosis i-7Ūę..

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
ŽadflikĮjh Kąina'^4^^^^.^-^50©., 

Aritmetikoje ^d^yihyųai?—25c. 
. Vaiką Darbymečiui — Kin- 1. 
kinėlis kalbos mokslui__—_.50c.
{JĘętriukaą >t— ; laiškai. .vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c 
i Bolševizmas — Kas tai yra 
l^oĮšeyizmas ir jo vykdymas 
Rusi jo j( —1—_____ ______15c.
. * Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliamatii^ gegiižuiėine su 

'gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
‘oins __■ - ::______ 50c.
i Laimė— (poėma), Parašė 
Vaitkus_____ „z.... . .................50c.

Atsargiai sų Ugnimi. Vertė 
iŠ. l^kišlte, kųnv K. S. ., .10c.
/ Mūsą Tikėjimas —išaiškini- . 
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
.Vertė Jonas M. Širvintas-^_ -50c.

i Lietuvos Ženklai. —’ Išleido ‘ 
SJU. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las _____ ____________ '■ ...,1.400.

: Ėmęs.ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monoigai . ir Dialogai. 
Parašė Juozas V, Kovas —_30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas^—10c 

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kuru P... Juškaitėj—15c

Kristaus Kryžius: Stacijos; 
.Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
■ gūžės,“ Birželio ir. Spalią mė- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- . 

'■ yB^T^..-,g... .e—,; H—-------^-250
; ? Dangaus Karalienė. ■— Su
rinko. Kun. M. GavaleviČius; 
beb apdarą 75 centai, su ap
darais ___ ___ _$1.00
(Socializmas ir Krikščionybė.

įProf.- Ve. Jūrgučio __. v_____10e.
.t žmogus ir Gyvnolys. Para
šė kun. P. Bučys: ___J__ ___ 80o.
U Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis y *— ■ t-.Jfa
•■Maldės Galybė. -Istoriškas 
piešinys: IV-to. šimtmečio., krir 
kščionybės. -■ Lietuvių kalbon 
‘išguldė P. B. _____25o
i Apsirikimą Komedija. Atsi- 
t^imas iši.Aįmrikoniško. gyvo 
Šimo. Išguldė Lapšiaus Vai-. V 
fcąW.. .__ _ _ioc

Jcmpi Kmito Eilės ., - .$1.00
j Lietuvos Albumas,. Šu (pa
veikslais ir aprašymais----- _JL.5O

t

Trumpa Apologetika atbu 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
!rašS kun. V, Žąjančanskas—50o

• < » i » »
Maldą RinkinČlis, baltai# 

viršeliais--------- ------ ^1,75—ĮM
Maldą Rinkinėlis, juodais M 

Viršeliais -...  ----- $175^-1.2^■ i • ■ . ' '"j i i ■
. Dr. Vinco Pietario Rastai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moteryste ir Šeimyna. Ver
ta J. Gerutis  ______ _____ r40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
!Dr< Vileišis—I ------ 50e.
f Limpamosios Ligds ir kaip ' 
nuo jų išsisaugoti! Piirašv

■ negyvoji gamta: žentef van
duo, oras. Parašė J. Baroūaa__60e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
t(palis.,JI)..Su paveikslais---- 75e.

Vaiką Knygele — su pa
veikslais - ~ ~ , ROC,
• • Į J-. • ‘j' ’' ' '' ' ‘ • I ’' -Mimo. Patyrimai Didžiojoj 
Karėj,. 1916 ir 1919 m. Para 
ŠS Kun, > J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ........    ^.26a

Pamaldų Vadovėlis, Stacijoj 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius._ 10«.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis ^_~^.25e.

Moterystės Nesuardomybė. J, 
Lesauskis. Šv. Kas. D-jos lei
dinys, .Kaupė .... ‘— ,10o»

: , Saldžiusiais Laikas. Parašė. s. 
A. Rucevičius_______ ’____ .4(te.

L-Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis ';—   ______ _15c.

tventas^ Gabrielius. Išleido 4 
Tėvas Alfonsas Maria.C. P.—25ėi

Religijos Mokymo Metodl-.
’ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50or:

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
.naį^—.—„4001..

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 
«ys Puida —-—____50c.

Anderseno Pasakos—su pa- 
. eiksiėliaiš.------ - ------------- :20o.

’ MALDAKNYGĖS

Pulkim ant Kelią—“D-ko” 
paąd^i. iįĮdės apdarų $2.00 ir $3.00 »

/ . TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi, 

nu. Vieno veiksnio juokai. Su
lietuvino .Vaidevutis-------—lfi«.

Elgetų. Gudrumas, 3-j ą veiks
mų komedija. Parašė. Seirijų 
uo^ukus --- :----42Sa
Nepaisyto j a-^-ke tūrių veiks- 

tnių drama. Parašė kun. Pr. M. . 
: Jūras. Kaina,,—r

GUiukingas Vyras—2 aktų, 
komedija; . parašė S. Tarvy
das ;—^1-------------- 1 ;  25*)

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1. ak . 
!ą. Parašė Seirijų Juozukas^35e.

Sniegas — Drama 4-rių ak-. /. 
lų. Vertė Akelaitis -----------40a.

Esumas—3-Čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10®

Visi Geri—3-jų veiksmą vaix- .
delis ; parašė F. V. —10®.

Patricija, arba nežinomoji . . 
'kankinė 4 aktą, drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —10g.

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir. gyvenimas ant Že-. 
mūs Jėzaus Kristaus. Vaidini- i . . 
mas su gaidomis __—_75<ų

Dramos; i) Germaną; 2) 
Pabiola—5 aktą; 3) Linrdo 
Stebūklas --4 aktą;, parašė 
J. Tarvydas.—
; Knarkia Paliepus.—Komedi
ja I-me akte. Išrašė Gineitis 15n.

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono , 
laime;-3) Pasakyk mano lai-,-. . 
mę. Surinko S. K., D/ir N.—15«.

Valką Teatrai: dalis.H: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas.. Surink o S. K., D., ir N,_ 15a

[•

.i-lifte

* ’ * ■ l t - > ‘ ‘

366 Broadway, So. Boston, Mass

T JONO KMITO EILES
• ; ; Labai graži knyga.audeklo apdarais, 192 pus- į 
lapių, tik už 75 centus. . ‘‘Darbininkui’* prisiuntęs | 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles. . I

Jonas Kmitas vieniritėlis Amerikoj lietuvis p<>- I 
etas. Jo eilės pilnos pairijotiškų jausmų. I

. . ‘ Siųsk užsakymą į ’ - . j

. . •.’DARBXNINKĄ,r |
366 West Broadway. x ' South Boston, Mass. |

i >. • • ■ ■ X
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Įspūdžiai iš Moksleivių Sei 
mo, Thompson, Conn.

Išaušo skaistus gražus ry- . 
tas. Bernaičių k o I e g i jos 
parkus pasirodė visame savo 
grožyje: lapučiai, pirmųjų 
salmi nudažyti raudonomis 
geltonomis varsomis, teikė 
nepaprasto grožio, atrodė 
tartum užMirti ryto saules 
spinduliuose. Kolegijos rū
mai, vėliavomis papuošti, 
lauke svečių; tokių pat vien
minčių kaip patys lietuvui 
kolegijos bernaičiai.

_ Jau js anksto pradėjo rin- ‘ 
ktis apylinkių naujai susikū
rusių kuopų atstovai ir sve^ 
čiai. Dešimtoje valandoje 
parkas buvo pilnas automo
bilių. .. Buvo manyta, kad 
mūsų visuomenė dar nepri- 
ruošta prie šio klausimo ri- 
šiiųo, kad moksleiviais dar 
pakol kas mažai kas tesirū
pina. Pasirodė kitaip: dau
guma atstovų ir svečių pa
rodė, kad moksleivių organi
zacijos klausimas yra pilnai 
prjbrendęs, kad 'daugelis 
juomi susirūpinę, kad patys 
moksleiviai pasiruošę, orgą- 
nizuotis. . >

Prasidėjo pamaldos kole
gijos koplyčioje. Šv. Mišias 
atnašavo kun. Juozas Alek- 
siūnas iš Brooklyn, N. Y. 
Jam asistavo dijakonu kun. 
Jonas Bakšys iŠ Rocheštbr, 
N. Y. ir subdijakonu kūn. 
jonas Skalandis iš Brock- 
ton; Mass. Iškilmei pritai
kintų gražų pamokslą paša* 
ke kun. Kazimieras Jenkus 
iš Boston, Mašs, ..Kolegijos 
bernaičių choras pagiedojo 
labai gražiai, kaip, tinka vy
riškiems balsams, per Mi
šias ir per palaiminimų su 
Švenčiausių. Altorius buvo 
išpuoštas baltomis rožėmis.
Po pamaldi! didžioje puoš

nioje kolegijos salėje prasi
dėjo posėdžiai. Seimų ati
darė kolegijos direktarius 
kun. dr, J. Navickas, pa
kviesdamas kun. Augustinų 
Petraitį . atkalbėti maldas. 
Pasveikinęs gausiai susirin
kusius svečius, kun. direkto
rius pakvietė Steigiamojo 
Seimo ruošimo komisiją pa
sidalinti pareigomis ir vesti 
seimų. Stud. J. Čelkys — 
Morkūnas, eidamas seimo 
pirmininko pareigas^ pasakė 
atitinkamą Steigiamojo SeU 
mo prakalbų, reikšdamas 
džiaugsmo dėl. gausaus sve
čių ir delegatų atvykimo ir 
kvietė visus į rimtų ir Svar
bų moksleivi jos organizuotės 
darbų.

•Pasakęs įžanginę- kalbą, 
pirmininkas pakvietė prie 
garbės stalo įžymiausius mu
šu visuomenės darbuotojus 

—; kun. Kazimierą Urboną- 
. yicių, kun. Joną Švagždį ir 

’ > kun. Aug. Petraitį. Tuojau 
. užsiregistravo iš 13 kuopų 

\ 58 atstovai. Pati didžiausia 
kuopa buvo bernaičių kole
gijos, skaitanti per 80 narių, 
davusi seimui 15 atsionj. 
Antra—šv. Kažimiero Aka
demijos, Chicago, Iii — te- 
prisiuiitė pasveikinimą tėle-

gramu, nesuskubusi taip 
trumpu laiku tinkamai dar 
susiorganizuoti ii* savo at
stovų prisiųsti. Trecia kuo
pa Boston, Mass. nuo 70 na
rių atsiuntė 12 delegatų. Ki
tos kuopos, turinčios’ mažiau 
narių, tėatsiunte ir mažiau 
atstovų, kaip % Rochestei\ 

■N. Y., 5 Brockfon, Mass., 6 
Norwood, Mass., 7 Provi- 
dence,*R. I., 8. AVaterbuly, 
Cottu;, 9.;W6teešter,. Mass., 
10 Lavvrence, Mass., 11 Cain-
bridge, Mass., 12 Brooklyn, 
N. V. ir 13 So. AVorcester, 
Mass. " " ' ■

Padarius atstovų registra
cijų, pasipylė sveikinimai/ 
Pirmiausia paskaityti syėi- 
kimnlai prisiųsti laiškais ir 
telegramomis. Sveikino laįš- 
kais-- Jo Ekcelencija Hart
fordo Vyskupas Jonas Nri 
lan, D. D., prisiuntęs savo 
ganytojiškų palaimi n i m ų, 
kun. Jonas Balkūnas, jBroo- 
klyn, N* Y.; telegramomis: 
1. Antroji kuopa Šv. Kazi
miero Akademikės, Chicago, 
III., 2. Vincas Šaulys, Seime 
Rengimo Komisijos narys, 
dėl. savo tėvo mirties, negalė
jęs dalyvauti seime, prisiun
tė pasveikinimų iš tėviškės 
Waukegan, III.; New Yorko 
apylinkės kunigai: . J. Bal
konas, J. Simanaitis, P. Le^ 
kėšis ir J. Jakaitis; dienraš
čio ‘‘Draugo.” redakcija ir 
A. L, K. Federacija p. Leo< 
nardo Šimučio asmeny j e; 
studentai Jurgis Naudžius 
ir Vincas Andriūška, lan
kantieji dvasinę seminariją 
Montreal, Kanadoje.

Žodžiu. sveikino kuni K 
Urbonavičius; kun/ J. Švag- 
ždys L. D. S. vardu; kun. A. 
Petraitis ; kun. Pranas Ju
ras, Kunigų^ Vienybės var
du ; Antanas Kneižys, “Dar
bininko” vardu; advokatas 
-P. Bublys advokatų profesi- 
jonalų vardu; dr. J. Aukšta
kalnis, gydytojų vardu; mo
kytojas Pr. Galinis mokyto
jų vardu. Vėliau savo svei
kinimus pareiškė kiin, P. 
Juškaitis, kuri. S. Kneižiš, 
kun. Kripas-Plyta i t is, ir 
kun; Bakšys.; Nuotaika su
sidarė gražiausia.' Po pietų

buVo nutraukta dalyvių fo
tografija. /

Antrų posėdį vedė stud. 
Juozas Laučka Išrinktos 
dvi komisijos; konstitucijos 
ir rezoliucijų. Į konstituci
jos komisijų įėjo šie asme
nys: kun-. K. tTrbonavčius, 
kun. J. Bakšys, adv. P. Bu* 
blys, stud. J. Četkys-Morkū- 
nas ir stud. S. Vaičaitis. Į 
rezoliucijų komisijų įėjo — 
kun. K. Jenkus, kun. J. 
Aleksiūnas, mokytojas Pr. 
Galinis ir stud. V. Babaš. ’

Daugiausia diskusijų iš
šaukė. naujosios organizaci
jos vardas, tikslesnis organi
zacijos esmes. aptarimas. Ga
lutinai vienbalsiui nutarta o- 

; ficialiai organizacijų pava
dinti Lietuvių. Katalikų Stu
dentų organizacija (angliš
kai : Lithųanian Catholie 
Studentą ’ pf America),.

Organizacijos tikslas api
brėžtas šiais žodžiais: “orga
nizacijos aukščiausias tiks
las yra išugdyti sąmoningų 
katalikiškų lietuviškų inteli
gentijų, kuri išlaikytų Ame
rikos lietuvių jaunimų kata
likišku ir lietuvišku.” To- « ' • 
liau apibrėžtas organizacijos 
Veikimas.* ir tikslo siekimo 

i priemonės.
Šioje organizacijoje na

riais gali būti visi Amerikos 
lietuviai katalikai. Karių 
esama keturių rūšių;'moks
leivių, sendrdugių^rėmčjų ir 
garbės narių. ‘Moksleiviais" 
yra visi jaunuoliai ir jau
nuolės, lankantieji aukštes
nes mokyklas, kaip h i g Ii 
sehools,- akademijas, kolegL 
Jas, .seminarijas ir universi
tetus. Sendraugiai yra tie 
nariai, kurie yra baigę ku
rių nors aukštesnę mokyklų; 
Rėmėjais vadinami mokslei
vių organizacijos prieteliai, 
sumokėdami į centro iždą $5 
metams? . . . .

Sendraugiams konstituci
ja laiduoja spr e n d.ž i a m ą 
balsų seime. Jie moka $5 
metams, moksleiviai gi te
moka tiktai $1. Nutarta lei
sti mėnesinis žurnalas, kurio

Greenland’ijoie pastatytas didžiulis paminklas keliauninko Peary atminimui, Paminklų pastatydino 
keliauninko-atradėjo duktė. Kitoje paveikslo pusėje matome būrį eskimosų, kurie dalyvavo pamink- 
lo atidarymo iškilmėse, ■ ;

JONO KMITO EILĖS
S t

.•***£•• -y

sa darbuotė paremta Kutai i- ] 
kiškosios Akcijos dėsniais.

Įdomus yra centro valdy
bos sutvarkymas. Centro . 
valdyboje ’ yra 16 asmenų; 
keturios vietos atatenka sen
draugiams, kaip tai 1. dva
sios vado, .2^ 'garbes pirmi
ninko, 3. iždininko ir 4. vy- 
iriausiojo redaktoriaus; še
šios gi vietos atatenka moks
leiviams, būtent; 1. ^pirmi
ninko, 2. jo pavaduotojo, 3. 
protokolų raštininko,. 4. fi
nansų raštininko, 5 redakto
riaus ir . 6. adminis t r a t Or 
riaus. Kaip centras, taip ir 
kuopos tūri savo atatinka
mas valdybas.

Kadangi konstitu ė i j o s 
pro jektas buvo iš anksto pa
gadintas ir kiekvienam .iš
dalintas, tai 'didelių sunku
mų nebuvo.’ Netruko nė tri
jų valandų ir konstitucija 
buvo priimta. Pirmininkui 
paskelbus konstitucijos pri
ėmimą ir įsigalėjimą salėje 
kilo didžiausios, ovacijos 
Pilni džiaugsmo <• jaunuolių 
veidhį reiškę. didžiausio pa
sitenkinimo ir1 gražiausios 
nuotaikos.' . . .

Priėmę konstitucijų, sei
mo dalyviai . išklausė rezo
liucijų komisijos raporto 
ir priėmė sekančias rezoliu* 

: cijas: V .Del Visuomenės 
Vadų Auklėjimo, 2. Dėl 

» Gimtosios Kalbos Išlaikymo. 
•3.. Dėl Lietuvių. Tautosakos 
-. Knygų Viešuose Knygynuos 
t se, 4. Dėl Lietuviu Kalbos 

leidiniui bus suvartojami Šie Aukštose Mokyklose ir 5. iš- 
narių mokesčiai. Aukščiau
sia šio. žurnalo *• mintis bus

neštas protestas prieš dabar
tinę Lietuvos valdžių, kuri1 

auklėti ateičiai vadus. Vi- neleidžia Lietuviams Katą-

Oąkland, Carif., Capwell krautuvėse Įrengta vieta, kurioje motinos guli palikti saVo vaikui, eidamos 
ko nors nusipirkti, Vaikai jf?a čekiuoiami ir tokiųhUdu. motinos rali būti ramios, jog vaikai yra ge
roje globoje, « ; * •

likams steikti savo universi- tams buvo suteikta rytojaus 
teto..

Pagaliau sekė centro val
dybos rinkimas. Kunigų; 
Vienybės, centro valdyba, 
tuojau pasitarusi, paskelbė 
naujo moksleivių organizaci
jos centro, dvasios, vado pa
skyrimą. Ta garbinga vieta 
‘teko kun. Kazimierui Jem 
kui, Boston, Mass^ Jauni* 
mas sutiko savo dvasios va
dą didelėmis ovac i j o m i s. 
Naujasis dvasios vadas pa
sakė gražių prakalbų. 

\ • •»
Seke kitų centro valdybos 

narių rinkimas. Išrinkti į 
valdybų šie asmenys : garbės 
pirmininkas — adv. Pranai 
Bublys, Worcestėr, Mass;; 
organizacij os pirmininkas— 
stud. Jonas Čelkys-Morkū- 
has, Rochešter, N. Y. į jo pa
vaduotojas —-štud. Kazimie
ras Vengras, . Thompson, 
Conn.; iždininkas — moky
tojas Pranas Galinis,. Bos
ton, įMasS- J ■. raštininkais: 
protokolų stud. Stasys Vai
čaitis, Thompson, Conn. ir 
finansų stud. A. Leščinskai
tė, Boston, Mass.;“redakto
riais: kun. K. Urbonavičius 
ir stud. Juozas B. LauČka, 
Boston, Mass.; administra
torius —. stud. Jonas P. Pi- 
lipauškasy Thompson, Conn.

Paskutinis dienotvarkės 
klausimas buvo ateinantiems 
nfetams seimo vietos nusky -, 
rimas. Po kelių pasitarimų

■ .nutarta, kad kitais. metais 
; moksleivių seimas įvyks 
1 Boston,‘Mass. .

Baigiantis seimui, naujoji 
centro valdyba užėmė garbės 
vietas. Naujasis centro pir
mininkas p. J. Čelkys-Mor- 
kūiias pasakė Ugningų pilnų 
pasirįžimo dirbti prakalbą. 
Paskui suteikė žodį kun. dr. 
J. Navickui, kolegijos direk
toriui, kuris padėkojo vi
siems šios kilnios, idęjo.s>a apsigyventi Voldetijoje? 
prįeteliams, prisidėjusiems ——— 
prie seimo surengimo ir jo-!. į KAIINIFTIS IR 
jo pasisekimo; ragino jaii- IR
'nuolius laikytis tų gražių 
seimo nuturimu, ypatingai 
gražios moksleivijos konsti- 

. tucijos, kuri žada Amerikos
Lietuvių studentijai skaisčių 
ateitį. • ...

Centro dvasios vadas kun. 
Kazimieras Jenkus sukalbė
jo maldas ir tiiomi seimas 
baigėsi. Vakarienės metu 
centro pirmininko rūpesniu 
bernaičių ‘kolegijos Studen-

laisva diena. Suprantama, 
kad studentui tuojau spėjo 
įvertinti savo naujo vado as
menybę. ’

Seimas praėjo didžiausiu 
pasisekimu. Kartais teko 
išgirsti,. kad mūsų jaunimas 
nedrąsus, kad jam trūksta 
iniciatyvos, kad susirinki
muose jaunuoliai tyli ir te
klauso kų senesnieji kalba: 
reikėjo būti šiame mokslei
vių'seime, kad išgirdus, tas 
visas jaunuolių diskusijas, 
tų entuziazmų, kuris vyravo 
sesijų metu. Tas* davė se
nesniems geriausio suprati
mo ir savo jaunuomenes pa
žinimo, kad tasai moksleivių 
pradėtas darbas tikrai bus 
gausūs ir Amerikos lietiu 
viams išganingas.: •

Dieve, padėk.tai jaunai 
atžalai augti ir stiprėti! •

• Dalyvavęs.

Tai gražus mūsų išeivijos - 
įžymaus poetu kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir. tari 191 pusi. Jos kai
na $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; papie
vio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip brangių 
ir'naudingą eilių knygų.

Jono Kmito Eilės yra mū- 
literatūros papuošalas, Nu- 
piginimas padarytas, kad 
duoti progą kiekvienam įsi
gyti. Jono .Kmito-JCiles, mi
nint šio Garbingo poeto. 40 
metų literątinio^ darbo su- . 
kaktų ves.

Šią. knygą išgyrė visitrim» 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam?' 
sta ją įsigyjęs.

Užsisakydamas rašyk:
'“DARBININKAS”

366 West RroadWy, 
Sa. Boston, Mass. *.

Buvęs Vokietijos kaizeris Vilhel
mas nepraranda pasitikėjimo sa
vimi ir ramiai vaikšto Olandijos 
jūrų, pakraščiais^ Paskutiniuoju 
laiku kalbama, jog jam būsią, lei-

s#

J.POTEUINAS
Užlaikome visokios rūšies 

minkytus gėrimus.
Taipgi perkraustoinc rakandus.
67 Bonner St, ‘Hartford, Conn.

Tek 64)823 • ,

GERA PROGA ĮSIGYTI 
HGlĮĮKNYty

Tik už $1.00
šias Įdomias knygas galima 1- 

.slgytl “Darbininko” administraci
joje už puse normalės kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graliai Mythologl-. 
jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuviu kalbon Išguldė Aly
va ....50c.

, TRUMPI SKAITYKIELI AI— 
labai gi'ažfls pasiskaitymai a- . 
ple įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Parašė J. Tarvydas. .45e.

• • • ’ ’ . i
TURTO NORMA—moksliš

ki, pasiskaiytmai. Parašė Uo
sis 45c.

UŽKEIKTA MERGELIS SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka   .............  *15c.

ATSARGIAI SŪ • UGNIMI.. 
Vertė iš lenkiško kun.'K. š.;.10c.

Už $2.00.
KATALIKU BAŽNYČIA IR •. 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kun; Tarnas Žilinskas........50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Paraše kun. Pr. Būtys, 
M. I. O......... ...................... ....T.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis ...............       .7oė-

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- . 
ra bolševizmas ir jq vykdy
mas Rusijoj ......... ...15c.

SOCIALIZMAS IŪ KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. Jųrguėio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vertė J. Gerutis............. 40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
šė Dr. A. Vileišis..........L..... .50c. .

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE. J. Lesaūskls. ŠV, 
Kaz. D-jos leidinys. Kaune. .10c.

Už-$2.5Ū
JONO KMUO EILES.... .100 

. MEILE (Poem). Parašė M. 
Gustaitis ...................15c.

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 
Parašė A. Ruceyl^ius..40c.

ANDERSONO PASAKOS— 
su paveikslėliais . 20c.

IŠ KELIONES PO EURO- 
PA IR AZIJĄ. Parašė Pranai
čių Julė....... ........ .......

PETRIUKAS—laiškai vieno 
valkelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
. ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa- 
vybės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. - 
Grlgonls  ....... .;.». .50c.

“DARBININKAS“
366 B’way, So. Boston, Mass.

if

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei. '.

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.;

AR ESATE PAVARGĘS, 
■ NERANGUS. NETINKĄS?

Tai jus, ne mėginot^ NUGA-TONE, 
tų tonikų ' rekomenduotų gydytojaus 
specialisto. Tonikas. kuris, gtųžino 
hikstančiua I normatunių, . Jus nie
kuo. iiertelkuojnte. Kiekvienos bute-, 
ils KVmVTON’E .varduodamas mi pil
na garantija. ..Tusų pinigai atgal, jei
gu nepjiteuglnti. Mėnesinis ireatnuuv 
'tire kaimini jums tik Vienų Dolerį. 
Justi vaistininkas turi NUGATONE. 
Nusipirkite buteli šiandien. Nė buki
te tik pusiau žmogum.
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PnbiMed every TUESDAY and FRIDAY
■ * ■ - by' '>"—11'

Mjūd jOSEPH’S LITBilANIAN R. C. AS80CIATI0N OF LABOR
Knterad u Becond-claM matter S«pt 12* 1015 k. the po«t ottlca ai Bolton, ui. 

under tha Aęt of March 8,1870
' . - ■ . r

’lceaptance for malUng at apeclal rate of povtage prorkled for In Sectlon 1103 
Act of October 8,1917, atUborlMd on July 12,1818

BŲBSORIPTION RATĖS:
DanMtlc ye*rly ..........|4.00 
foreign yearly...........,.,.,,,|5.00 
Pomartlc ouce per week yearty. ,|2.0O 

nForetgh once per week yeąrly...,12.50 A IkUJLL mkTU .

DARBININKAS
866 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONĖ SOUTŪ BOSTON 0620

PRENUMERATOS KAUTA:
Amerikoj* metams ..........,.. .$4.00 
Užsieny metama ..........*4....>8.00 
Viena kart savaitėje metams... .12.00 
Užsieny 1 kart aavaitSje metama., $2,50

ŽYGIUOJA PRIE REVO 
LIUCIJOS

_ •’ l • , < , ♦ . ■

\ Lietuvos sDcial-deniokratai'
• žygiuoja į karinga revoliiici-:

ją. Jų minčių exponontas— ;
• reiškėjas, S. Kareiva, taip 

rašo “ Socialdemokrate i”
“Socialistinis , judėjimas 

kuris nūdien viso pasaulio 
. kraštuose taip .aktingai reiš
kiasi,. įgauna nauj’as kovos 
formas ir naujais kovos šū
kiais orgdnizuoja proletaria
to mases sprendžiamai! mu
šim” ’ ’ .

Toliau autorius pasmerkia 
.. tuos oporimiištinius sočia- 

v . listus, kurie yra palankiai 
. nusiteikę buržuazijai. Juos 
tiesiog vadįna bailiais, nes 
jie netiki darbininkų klasės 
revoliuciniu laimėjimu. Gir- 

\ di, . ligšiolinė mūsų kaikųrių 
draugų taktika — jeigu bur
žuazija taip.ir kaip dalys... ; 
tai mes taip ir taip veiksi
me..., — gavo smūgį iriipokė 

.... kaip reikia, elgtis su savo 
klasiniu priešu.. Ir tas elgė-

• sis, anot autoriaus, turi būt
• griežtas. Tuo tikslu, girdi, 
■ reikia išrauti iš kaikųrių so
cialistų tie reformistmiai 
vapaliojimai ir oportmiisti-

/ūiai žaksęjiniai ir eiti tiesio* 
‘ giniu keliu prie .revoliucijos.

Ką tas viskas reiškia? Ne. atžalos? • < .

Įgyveiidinkiine Savo 
Seiititį Nutarimus

Šie metai Amerikos kata
likų gyvenime reikšmingi. 
Jie reikšmingi tuo žvilgs
niu, kad visos katalikiškos 

‘organizacijos turėjo suva
žiavimus, kuriuose nuodug
niai ir rimtai’ svarstyta sa
vi reikalai/ prisitaikant 
prie dabartinių gyvenimo 
aplinkybių, ir kiekvienos 
organizacijos nustatyta aiš
ki'savoji platforma. Tas 
svarbu tųomi, kati Amerikos' 
.lietuvių katalildškoji- visuo
menė rūpinasi reikalais, 

_ kurlęri iečiaji etuyį-kątaU-kų.
J. ji. valstybėse.

Dalyvaujant tokiuose su- 
važiaviįnilose įgauni įspū
džio, kad-mes, Amerikos lie-

skelbia pinniuosiuoše pusla
piuose tarsi būtų -didelis 
jam darbas nuveiktas. Vie
nok tikrenybėje gi yra taip: 
nutarimai. seimuose pasilie
ka savo keliu, o jų vykdy
mas tųip pat savo keliu. Jau 
nebe vienų metų praktika 
(ai parodė. Duok Dieve, 
kad šiemet tiri visų seimo 
nutarimų Iki išnešti! rezo
liucijų,; pųgęidavimų įvyk
dymas būtų tikrai realizuo
tas, ir gyveniman pravestas. 
Ąš tai rašydamas, labai ma--

f*!«*

& m w ąhw-7

:kų7kita7kaipAflrtar,rirad;-so> 
,ęial-demokrata.i vystosi į 
;įiblŠerikus/ I-as, pagaliau ir 
loginga, nes kur galų-gale 
socialistams dėtis ? Jei sto- 
'vėti ant. vietos, tai nieks iš I tuviai ‘katalikai, esmne sri* ; 
•jų neišeina kaip ųik laisva- Iprųs, suvažiavimuose Išneš- 
maniai—oportunistai, kalbą tūs nutarinius, parvykę į sa- 
apie socializmą, bet prisirišę vo kolonijas, vykdysime to- 
prie nuosavybes ir*siėkių ge-. būlai ir pasieksime tą, kd 
rokai praturtėti- Jei eit pir-l norėta ii: pasižadėta, išiie- 
myn, tai. jiems vienintelis lo- šiuit’. tam tikras fezoliuci- 
gingas. kelias į Įminunizmą jas, . • ; .
bei bolševizmų; Tiesa, sočia- Iš seimų suvažia .v į m ų 
listąi. bolševikus pasmerkia, grįžta atstovai kiekvienas į 
Sako, kad. jie tokį pat impe- savo kolonija. ’ kupinti gerų 
rialistai — diktatoriai purų, pasiryžimų vykinti 
kaip ir kapitu 1 i/s t a i, d. a r tuč. tuojaus, kas entuziastiš*. 
aršesni. .Sako, kad bolševiz^ kai priimta rezoliucijų for
mas tai nevykusi socializmo moję suvažiavime — sęinie. 
išvada, G Pargrįžę gi į savo koloni*

■ • , • • . ja. atstovas daro pranešimųKad bolševizmas yra su- ; .. . ■ .■ savo draugijai—orgamzaci*valstvbmtas kapitalizmas— .. . . .■ \ . .. j . i ai nutarimus, nors kariaistai aišku. Kad socialistai , . fc. . . . .. •/ net ir ne visai tobulai. Da-sai-matyiasi bolševizmo*—tas , . , • . ■ ' -■ , skelbia nutarimus, kunuųs 
suprantama, nes kas jo. ne-- s • / n L. jm, organizacijos,, jų. dele- bet tarnas, pa.
M- he karmgi soeiaLde^o-1 vvkdvtty/prihu£Urt
ta, nugalėję bu^az^ l ir ga.
sukintų geresnį proletariato n v ■ . v ,• • vo darbų baigęs..- Kitų sei-zvdnii uz bolševizmą ? Ten- . . 1 i- / -. * . v mo nutarųnų vykdymų pa-
ka abejpti. . . .. . .kitiems., i Tuo tarpų

Kamienas;juk tas. pats. Iš spauda tuos visų sei
kiu* gali , atsirasti geresnės Į nutarimus vykdytina ’ kas. . ■

Keiitiskis.

AMERIKIEČIAI UŽSIENY | škotuos LIETUVIŲ
— . /■ .-/.'.///< r /• ■ . GYVENIMAS v 

Kanada turi iš yisb. apie L . \
224,000 Amerikos gyvento- . .....
jų; Prancūzija, • kur kas 
niet daug studentų vyksta 
mokvtis, turi 23,910; /Por- 
•tugaįija 17,000 j Italija 12,- 
000; Didžioji Britanija 7< 
500 ;’ o Čekoslovakija 7,400 J 
Jugoslavija 5,400; Vokietį- 
ja 4,600; . Sovietų Rusija 
2,000; Lenkija .1,750; Švedi
ja. 1,160; Norvegija 840: 
Danija 532; Lietuva 350';. 
Vengrija 150.. .Net 24,700 
Amerikos gyventojų gyve
no aziatiŠkose šalyse, įni-’ 
maut 10,600 Kinijoj ir 20,-1 
800 Vakarų Indijoj ir Bei*-j 
mudoj; 17,000 Meksikoj t, ii* 
Centralinėj Amerikoj, 12,- 
500 Pietų Amerikoj ir 3,800 Į 

Į Afrikoj. ’ •/ / F LIS.
•PROF, BIRŽIŠKA PAKELTAS 

Į UNIVERSITETO GARBĖS
► DAKTARĄ 

L

. Pasirodo,, jog Suv. Vals* . 
tijbš, kurios per šimtmečius !

• traukė iš visų pasaulio pu- , 
-. sįų žmones, .. praęleda atgal

grąžinti taip v a d i n a m a
, • “peiviršį,” ’.

Valstybės Departamentas.
’ . .praneša, kad*net 40J,000 A-

nierįkos piliečių yra nuo] a- ■ 
./ tiniai svetimose šalyse gy

ventojai. v 'Kuomet dabartie 
f ■ niai sunkus. laikai prasidė

jo, net 18,000 daugiau amė- 
y/. . rikiečių išvyko. į užsienį ap- 
i ' sigyventi... Skaitlinės rodo, 
f. kad amerikiečiai paprastai

. nuvyko į tas šalis, kur gy- 
j veninius daug pigesnis.
Į • 1932 m. 5,000 daugiaųs a*
Į merikiečių ’• gyveno Kana- 
/.. • doj, kur sakomaj • dalykai 
Į - ‘iięsimainč nuo 19$L m. Apie- 
i 11,000 Europon, kur prekes 
į ’f- mažesnės nėgm Suv. Valsti

jose. '.
Daugiausia išvyko į Itali-

• 'i jų ir A.irijų,- bėt tie ameri
kiečiai originališkai i>aejo

' iš tų šalių, jie tapo .natura- 
t ližųoti, bet' negalėjo rasti 
į darbų Suy; Valstijose' ir t.o- 
| dėl sugrįžti . į savo gimimo 

lis. ‘ ‘»

■ KAVNAŠ; —Šiomis die
nomis Valstybinio Univer
siteto Humanitarinių Moks
lų . Daktilteto ii u tari m u 
piof. M. Biržiška, jo 50 m. 
mtkaktuvių proga, .pakeltas 
į Garbūs Daktarą/ ;

■i

t < • ■ • ■ ■ - • ■ ■

vyks, tačiau-, lueipiuoų į vi
sus mūsų katalikus—seimų 
dalyvių atstovus, savo kolo-‘ 
nijoše /saviljų tarpe sukelti 
organizacijos nariuose tą 
dvasią, kuri pasireiškė sei
muose bei. suvažiavimuose, 
ir' nenuilstamai judinti sa
vąja draugijų bei organiza- 
čiją vykdymui tų mūsų sei- 

aniKise pareikštų liusistaty- 
:mm .. , J. B; T.

n • • ' ' ‘ ♦

■Nesig.gį'lek vandens irinui 
lo. Ta tauta^ linlf-uringesne 
Įnirti., szmatidoja daugiau 

'muilo., .

' I : "1111! f « iii-iiii .11,1, . iii. į ji < .ih hh imi .......... .. J ., ■ p. ■.    ,...........................«

f Vaizdas Amsrikos nežinomo kareivio kapo, Arlingtono Tautiniuose 
kapuose/-- ---- — -————————-

patrauktus teismo atsako* 
nivben baudžiamose bylo*

. / -■
Vadinasi, naudojama bol

ševikiška sistema Lietuvoje.
Suardę tautinę vienybę, 

atstūmę nuo valstybes vairo 
spačius žjmiiausius mūsų tau
tos vadus tautininkai rams- • 
tošį karjeristais. 

»' H—L. , t ■ 
LIETUVOJE RINKIMAI BAL 

GIA IŠNYKTI

Lietuvos tautininkų vy* 
i-iatisybė .- laipsniškai eina 
.prie visiško rinkimų panai- 
.kinimo. Apie prezidento- ir 
seimo rinkimus p. Smetona 
pici jo oficiozas .jau ne nebe
prisimena, o sąvivaklybių 
rinlęiinus atideda net iki 

’Tūjt metų. ’ Nesistebėsime 
jei .vienų: gražią dieną p. / 
Smetona , pasiskelbs. Lietu
vos .karalium. y

REMKIME SKVUDSiljS

Irvine E„ Warl5urtan, Pietines Ka
lifornijoj universiteto sportinin-

Į Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanado
je gyvena nemažas būrelis iš Škotijos atkelia- 
nisių mūsų tautiečių. Manau jiems įdomu bus 
išgirsti kaip gyveną Šiaurinėje Britanijoje.pa
silikę jų draugai ar giminės. Bet ir. Škotijoje 

į nebuvusiems pravartu žinoti kaip gyvena ii* ką 
veikia svetur iŠskridę. mūsų broliai. • O jų čia 

į nėra taip maža — suvirs 'tūkstantis šeimynų ir 
apie du šimtu pavienių. Nenorėdamas skaityr 
tojų įvairiomis smulkmenoniis varginti} pasi- 
teiikinsiū bent bendrais bniožais .Škotijos lietu- 
rių gyvenimų nupiešęs. - ; ’

■ NĖbADBAS PRISLĖGĖ. ’ . ’• •
Kaip visoje Brihmijoj.e, . taip ir Škotijoje. 

Į užviešpatavo nedarbas. Ypač tai jaučiama ang- 
hiakasių tarpe. Ne tik kad senyvi žmonės kasy- 
pilose darbo nebegauna, bet neretai ir jaunas,.
Škotijoje gimęs, Vyrukas; mėnesiais ir net’ me
lais dJe darbo sėdi./Vienos, kasyklos jau išdirb
tos ir nugriautos, o Jutos užsidarė,', nes iįčiUt - 
kur anglių iškišti. Prieš keletą metų Beįlšhilly, 
kuriame daugiausia lietuvių gyvena, veikė try
lika kasyklų, o dabar beveikia tik. dvi. Tas pats 
ir sū geležies dirbtuvėmis, jos veik visos užsi
dariusios. Daugiau kaip treji metai kai užsida
rė geležies dirbtuvė Mošsęnde: Baugu ir pro 
Šalį, eit i.“ viskas tylu, kuomet pirma buvodi- 

i dęlis. ūžesys, atrocįo lyg kuki užburta, apleista, 
pilis.;Daugiau kaip metai kai jau neina Čuat- 
bridge geležies dirbtuvės. Nė kiek nesuklysiu 
pasakęs,. kad didesnioji iš. Lietuvos atvykusių, 
mūsų tautiečių dalis yra be .darbu. Lengviau 

r darbas gauti merginums: jus. vyksta Glasguvo

KTBIRKSTYS
-r;.

ūkininkai nebeįšgali panešti 
i jiems tautininkų uždėtos na
štos. Tautininkų vyriausybė 
susiiiųmio ir pradėjo ma
žinti šnipų armijų. Kilo ne
pasitenkinimų tautininkų 
partijoj. ’ Iš .viršaus-įsakyta, 
pradėti valymo darbų. ...

“L. A. ”, tautininkų par
tijos ir ' valdžios s oficiozas 
praneša,, kad centro valdyba 
nutarė pašalinti iŠ partijos 
I^ažaislio -tautininkų sky
riaus pirmininkų Ant. Am
brazevičių, valdybos narį 
Kazį Majauskų ir skyriaus 
narius' J. Jankauskų, Pi:. 
Majauskų ir G. Šileikų. Pir
mieji du pašalinti už “sta
tuto nuostatų nevykdymų, 
neveiklumų i? apsileidimų, 
už veiksnius, kurie žemina 
sąjungos garbę, už tautinin- 

. ko vardo panaudojimų ne
pateisinamiems asmens rei-

- kaįaįns, už sąmoningų neįsi- (
leidimų į skyrių narių, dorų -remti tiios. biznierius ir pro-. -. 

■ žmonių, kurie jiems būtų ne- fesionalus, kurio skelbiasi .

SOCIALISTAS PLEČKAITIS 
. VARŠUVOJE ,

“Ū K,” praneša, kad iš
davikiškais darbais pagar
sėjęs socialistas. Jeronimas ■ 
Dleęliaitis, atvykęs į Varšur 
vų tarėsi su lenkų valdžios 

;atstovais. Bet- maršalas Pil
sudskis jo ncpriėmęs.

PRASIDEDA VALYMAS TAU
TININKU PARTIJOJE .

■ ' •'.< > ■ .. •

Lietuvos Seimų metu taū- 
tininkij partija buvo ma
žiausia, vos galėdavo prave
sti du -ar tris atstovus. Pa
sigrobę valstybes vairų tau
tininkai pradėjo visokiems 
karjeristams pataikauti ir, 
matome, kad jų partija iš
augo.-

Tautniinkų •. vyriausybe 
, griebėsi, šalinti iŠ valdžios 

įstaigų kitų partijų žmones, 
ir į jų vietas bruko visokius 
karjeristus — prisip 1 a k ir

usius į jų.partijų’ litagau- 
, džius. Dasaulinįs krizis pa

lietė ir-Lietuvą. .Lietuvos pageidaujami, be to, kaip “Darbininkė.’’

...Šio pasaulinio krizių mc- . 
tu smulkieji biznieriai nebe
pajėgia gahj, su galu sudur
ti. , Juos labiausia smaugia . 
didžiųjų kompanijų.. taip . 
vadinami41 cliain sto ręs.

Mes lietuviai neturime 
“c-liain. stores*’ /kompanijų, 
bet turime nemažai smulkių ’ 
bižnierių,. kurie dabartiniu. . 
metu skursta. Daugelis jų 
jau/ išėjo iš biznio dėlto, 
kad darbininkai beieškoda
mi “kur pigiau” pas šavmn 
sius nebeperka, o prisipirkę . 
aut “ctedit’o” “pamiršta” 
atsilyginti...

Susųiratusių lietuvių yra 
šventa parci ga ; savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to . yra užsitarnavę remdami . 
mūsų parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

Mes ypatingai raginame

miestan į siuvyklas ar drabužių mezgimo dirb
tuves ai* išeina tarnybon. Žinoma, bet jų ir. už
darbis. mažesnis už vyrų. •

*'• Bet, sakysite, iš ko tie bedarbiai gyvena? Iš 
seniau pinigų susitaupęs retas teturi... Gyvena ' 
iš bedarbių biurų pašalpos, nes Britanijoje yra' 
privaromas nuo nedarbo apdraudimas. Kurie, 
.nebėgali iš bedarbių biurų’• pašalpos gauti, jaiš 
rūpinasi • valsčius (parišk);. Tik tos pašalpos 
dabar gana apkarpytos. Dilina darbo netekęs, 
darbininkas gaudavo jam nustatytų, pašalpų, 
neatsižvelgiant į tai, ar kiti šeimynos nariai 
turi darbų ar ne. Nuo pereitų nietų lapkričio 
'menesio įvestas taip vadinamas “means tęst.” 
oSųlyg jo, šešius mėnesius be darbo išbuvus, at
sižvelgiama į. kitų šeimynos narių uždarbį} jei 
bent vienas šeimynos narys dirba, . nedirbau- 
•Čiam ar visai pašalpa sustabdoma ar . jį suma
žinama, atsižvelgiant į tai, Įdek šeimynon per 
savaiįę įplaukia ;pinigų. Kad to išvengti daž- 

! nai dirbantysis laikinai išsikrausto, kitur gy
venti,. nuduodamas, kad nieko . prie šeimynos 
užlaikymo neprisideda. . , " ■ ' ' .

PRAGYVENIMAS ĄTPIGO, • •
. ..Maišto, produktu kainos, žymiai atpigo. Ne

blogų .kiaušinių, pavyzdžiui./ tuzinas kaštuoja 
tik vienas šilingas. Taipogi atpigo ir mėsa. Gal. 
tik įvedus muitus užsienių produktams jų kai* 
uos gali šiek-tiek pakilti. Pigesni dabar drabu
žiai ir avalynė,, Dar pigiau apdaras apsieina, 
jei kas inoka puls juos pasisiūti.Tik na.nnj 
nuomos nedaug teatpigo, Čia daugiausiai bus 
kalti valstybiniai ir. Vietiniai mpkesniai, kurie 
.siūgia tiek namų savininkus, tiek jų nuomoto- 
ju’s,’Į'aipogyiiėkiek .neatpigu«i.degtine (Septeto 
vliiskey) ii* tabakas. Bet užtat svaigalų Škoti
joje dabar kur,'kas mažiau bevartojama, ių*g(i 
pirmiau. Smuklių, ar kaip čia vadinama “pub- 
įie lmuseš” ‘-r puldikų, galima užtikti kiekvie-

name gatvės kampe, tik savaitės viduryje j-etas 
kas į j uos užeina. Penlrtadienio vakarais ar Še
štadieniais dar galima matytį Žmonių juos lan- . 
kančių, bet jiepasitenkina pušglasiu degtines 
:ar ‘fpante” (pu’skvorčiu) alaus? Novomis ne
noromis žmogus turį- pasidaryti blaivininkas.

KRAŠTAS KULTURĖJA. . (
.Pažvelgus* į tai kas buvo Škotijoje prieš ke

letą metų ir kas dabar joje.-dedasi, reikia pri
pažinti, kad Škotija kiiįturėja. Ypač tai žymu • 
nąriių statyme ir šusįsi ekime. Pirma; Škotijos 
darbininkai "buvo susikimšę’ viename ar .dvie
juose kambariuose be jokių patogumų. Dabar 
miestai ir apskričių (county) valdybos prista
tė moderninių naimj; sap įvaikiais -patogumais r 
elektros šviesa, voniomis ir kitais patogumais. . . 
Patys namai statomi miestų pašaliuose, nesu- . 
kimšti. Priešais namus :yra vietos gėlių darže^ 
liams įrengti, o jų užpakalyje įvairioms dar- 

. žoveins. Būtų, stokos, kuri, buvo labai jaučiama . 
■keletu inetų po karui, dabar jau nebėra.

Dabai patogus dabai* susisiekimas. Visur . 
burzgia autobusai. .Jais galima po -visų Britą- 

/niją išvažinėt i. Darbininkai Į darbų autobusais 
ir tė važinė ja. Jie sustoja gatvėje bile vietoje, . 

pidreikįa,.į. pašaiio miesto, geležinkelio stotin ei- •- 
ti, o be tu. nereikalinga taip nervingai laikas 
daboti: autobusai dažnai vaikštinėja. Gelžke* 
iiais dabar bevažinč jauni tik į tolimesnius mie
stus, Mažesniuosiuoso . miestuose . ir laukuose •_ 
•raikščiojustus tramvajus dabar pakeičia auto- .

, Jnisai. Jie greičiau eina ir sustoja kur tik nork 
Lanarksliįre tramvajai, kuriais lietuviams daž
nai prisieidavo važinėti, dabar jau panaikinti, 
ir jų bėgiai griaunami. Juos, pakeitę autobusai

L1NTUVIV SKAIČIUI MAŽĖJA. . / ’
IŠ Lietuvos atvykusieji mūsų tautiečiai pra

dėjo žymiai senti ir mirtų Labai rotai beužtiksi

•I
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I Antradieni*, spaliu 18, 193&-

Mokslui Prasidėjus
, ■ I - ' - - ’

v —Tėveli, aš beveik kas
dien supykstu tint vaikų. 
Dėl jų nedrausmingumo ir 
nęklusnumo aš pasidarau 
kaip girta.

-~Ar daug jų, tamsta, tū
ri? —1 klausia nuodėmklaų- 

. sis. . ■ ’’
—Kįeturiasdešimts — at

sako penitentė.
—Bėgk, begk namo, naba- 

gutet Kaip išsipagiriosi, ga
lėsi ateiti išpažinties. Kuni
gas žiūri — iš klausyklos iš
eina seselė, mokyklos vaikų 
mokytoja.

. Gražus' anekdotas;“ Kiek 
daug vienok jame yya reiks-

PASIKALBĖJIMAS APIE
■■ LAIME

Č t y I K

. :. Gal būti nerasime žmogaus,, 
kuris netrokštų ir neieškotų 

. laimės. Dar nespėjo kūdikis 
pravert akių, o jau suspau
dė j į . skausmai — jis verkia. 
Paaugęs- ir .pradėjęs, valdyti 
protų, jis eina į kova, su ne
laimėmis, kad išltovotį lai
mę. Kiekvienoje kovoje rei- 

. kalingas vadas.
. Knygelėj i(P/isikalbcjitnč^ 
apie Laiinę.^. trumpai, bet 

. teisingai parodyta, kur. yra 
siugai’ parodyta, k ų r y r a 

. žmogaus laimė ir kaip, jąja 
•: sugauti. , . •

Įsigyk ją šiandieni “Dar
bininko” spaudos vajaus 
metu, još karna tik 5 centat 
Įdėk į konvertų 7 centus p.a- 

x . što ženklais' su persiuntimu 
ir iržadresayęs pasiųsk 

. “Darbininkui” ir tų knyge
lę gausi ir džiaugsies jų skai
tydamas;

“DARBININKAS“
. \ ’ ' 366 West Broadway,

• > So.. Boston, Mass.

mūs! Rudenyje sueina į mo
kyklas tūkstančiai vaikų -i- 
bernaičių ir mergaičių — iš 
įvairių'įvairiausių šeimų. Ir 
toms seselėms mokytojoms 
tenka jais rūpintis j jos turi 
tuos vaikučius auklėti ir 
mokslinti, kad papildytų tai, 
kas šeimos židinyje yra ne
įmanoma * jiems suteikti. 
Dažnai atsitinka, kad na
muose jie labai mažai tegali- 
na sau reikalingo išlavini
mo. Šitokių tai šeimų vaikui 
ir pasilieka : geni jų . seselių 
kasdieniniu kryžiumi.
^7------- -’-Trr—;-
Kiekvienas žmogus turi 

Savo kryželį-rvargelį, kuris 
reikia nešti. Bet, pažiūrėję Į 
seseHų-mokytojų v a r g uX 
mes pastebėsime, kad daug 
kuo jie skiriasi nuo papras
tų žmonių vargų. Visų pir
ma seselės pačios savo liue
są, valią padare tų pasiauko
jimų. Dievo garbei. ir tautos 
gerovei, tinkamai? auklėda-

Londone šeimininkes pieno gali 
gauti bile kada iš tokių kaip' čia 
parodyta automatiškų, mašinų į 
kurias Įmetus 12 centų gauni pus-’ 
kyortę pieno. Sugrąžinus, bonku- 
te 6 centus gauna atgaj.

iu*.

tK’ 
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Lietuvoje gimusį Škotijos lietuvį, turintį ma
žiau 40 metų. Bažnyčioje į mūšų tautiečius pa--.

.. .. sižiui’ėjus, vis matai praplikusias galvas, kud- 
. . met .prieš karę, buvo žaliūkai vyrai., Nemažai .

Škotijos lietuvių eiles apretino Dritų-Rušų ka- ? 
To konvencija, - sulyg kurios 1917 metais daug - 
stiprių vyiaj. išvežta. į Rusiją, iš kur nedidelė

• saujelė Britanijon besugrįžo. Kitiems pasisekė ‘ 
iš Rusijos Lietuvą, pasiekti, bet Britanijon-jie ’ 
nebeįleidžiąmi. ‘ ■ •. ’.

Tiesa, Škotijoje gimusių lietuvių skaitlius 
. . didėja, bet jie, Lietuvos nematę, jos ilgėtis .ne

gali, Apskritai pasakius, jie. dar? gražiai kalba 
lietuvįškai, bet didelis klausimas, ar jų: vaikai 
lietuviškai- bemokęs; Nemaža jalųiuolių išvyko 
Aiiierikon pas savo gimines, bet paskutiniu lai
ku, darbams Amerikoje pablogėjus, nemaža jų 
iš ten grįžta Škotijon. Lietuvon grįžimas.pas* 

J imtiniu laiku yra visai sustojęs. Mat, papras'-' 
tai, Škotijon atvyko neturtingi Lietuvos vaikai 

ir. jų grįžtant niekas ten nelaukia.. . .
.Ypač nepavydėtinas ?pavienių vyrų gyvehi- 

... .. . mas. Jie,, nematydami prieš savo akis gyveni
mo tikslo, ką uždirbo, tą ir praleido. Dabar jie* 
gyvena iš pašalpų, prisiglaudę pas gęraširozius 

; ■ tautiečius; Jų gyvenimas kaskart sunkėjai Pą- 
/ \ galinus, • jiį . daugumą bus- priversta amžių už- 

-baigti neturtėlių. nainuqse .(poorhouses)..
* " ’ ' ‘ SU^IRUIMNO MOKSLU. ’

- ■ .•” Varge užaugę įuūsų tautiečiai 'Škotijoje ir.
. savo vaikus, tik pradžios mokyklų'pabaigusius,

* siunčia dąrb| ieškoti. Sako, aš dirbu sunkti 
. . . darbą, tegul ir mano vaikas jį dirba. Dabar, to-

- ji nuoniohė pradeda keistis. 'Škotijos lietuviai. 
\ .. pradeda suprasti mokslo;' ręikaliugimją- Jau- 

septyni niukina vaikus, kad ir anglų mokyklo
se. Ketvertas neužilgo baigs mokslą ir gaus’ 
darbo mokyklose. Keletas mokinasi (įlasgoų’o

' ar Ediriburlfo imiversitetnose. Gaila tik, kad''■i..

y«myiį:ĮĮ’iit’'

T

Louisianavalstijos universiteto studente Elena ferėy šyeį^nasi ,su, mokyklos, prezidentu, kurs priėmė 
iš studentas 9-gyvulius kaipo mokesti, už mokslą. Kadangi studentų tėvai pinigu neturi, tad'už mok
slą moka gyvuliais... ’ • ‘. ... • ' •

LfiS. Kuopa Šasirinkimai
---- ■--- *--------... J ■ 1

, WESTFIELD, MASS. . m *uarų, šv. Pranciškaus parapb I.
LDS.1U kuopos susirinkimas i

Vyks . st'mr:’^ni, s .’ių 16
tuoj po muhos, šv. ?

parapijo^ palSje. Kviečiami viri ,< 
nariai ateiti.., Taipgi atsiveskite i 
savo draugus prirašyti prie Šios ' 
kilnios organizacijos. 7. ; '

Valdyba

WESTFIELD, MASS.
. , dčj. I£vįeČhvmi visi narie < at^ 
u 1 ir u kgfi m6n.es M 

juokęsis. Taįpgt ųttAvąsMM 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Žmo-mos jaunųjų kartų, 
gaus širdis iš. savo prigim
ties. laukia už savo vargą 
dėkingumo. Deja, mokytojų, 
darbas yra vienas sunkiau
sių ir nedėkingiausių. Kad 
šiųomi įsitikrintume, prisi
minkime — ar kuomet ..nors 
ir kokiu būdu mes pareiš
kėme dėkingumo tiems mo
kytojams ■ ir auklėtojams, 
kurių gyvenimo tikslas buvo 
išvesti mus į laiminga atei
ti?. .. •

Kadangi alumnai taip re- 
tai pareiškia dėkingumo sa
vo auklėtojams, tai bent vi
suomenė neturi pasilikti 
tiems tautos geradariams 
nedėkinga. Tiktai pažyelg- 
kimė į tų milžinišką darbų, 
kurį atlieka šiandien . Ame
rikoje lietuviškos mokyklos 
ir jų mokytojos. Tas paža
dins kiekvieną. dorų lietuvi 
kataliką iš paSkutiniOs rem
ti tuos vienuolynus, kurie 

. gamina ir teikia lietuviška
jai visuomenei vadus ir .mo
kyto jas..

joje, Čhicago, III. Šį rudenį 
•jos atidarė du pirmuoju 
aukštesnės mokyklos kursu 
savo naujai įgytuose namuo
se, Šv. rluozapo-Marijoš vl- 
loję. Tai jau liaujas mokslo 
židinys. .

. Šį rudenį tenka mums pa
sidžiaugti dar ir kitu gražiu 
reiškiniu —: sesers Pranėįš- 
kietės,. šių vasarų šventusios 
savo gyvavimo dešimtmetį,, 
prie savo juvenato Pitts: 
burgli, Pa., atidarė ir akade- 

, ■ norin-

Sulig paskutinėmis statis
tikomis. . Atner,įJ<oje yra 50 
lietuviškų mokyklų, kurias 
lanko 14,000 lietuvių yaiktp. 
Ką gražesnio mūsų tauta 
galėtų turėti I Kuo daugiau 
jinai galėtų didžiuotis I

Sesers Kazimierietės veda 
24 pradines mokyklas, .ku
riose mokosi 6,700 vaikų 
sesers PranciškietėS veda 17 i • • • • • / • •
mokyklų, kuriose mokosi 5,- 
200 vaikų; po vieną mokyk
lą veda sesers Jėzaus Nu-, 

■kiy.žiuotojb, Doniininkietes niiją. mergaitėms, 
ir Šventosios Drąsios Dūk- čioms siekti aukštesnio mo
terys (pačią didžiausią IVa- 
terbury, Conn., kurioje mo
kosi per . 1,000 vaikų) j šiose 
mokj’klose mokosi 1,600 vai
kų^ . ' ’ .
. Visos trys lietuviškosios 
.vienuolijos turi savo aukš- 
tifsias ; mokyklas — jiįvena- 
tus. SesersKazimieriėtėš. 
veda Šv. Kazimiero Akade
miją kartų su komercine 
mokyklą. Panašią aukštesnę 
k.omęrcuię mokyklą jos’ veda 
ir Dievo Apveizd-os parapi-

- ‘t’ ■ r-T*1. ’
, O, BROOKLYN, N. Y.

Spalių 16 cL, tuoj po sumos į- 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti j šį susirinkimą ir.už- 
Mmokčtį menkinės. Atsiveskite ir 
finvo draugus pri^Šyti.

Valdyba

NEW BRITĄ. u, CONN. .
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyk* 

Sėkmadieuį, spalių 16 d., 1932 m. 
S varbu/kad j sį.sųsirinjriąiąątęitjų 
yisbnariąi ir, bent po vieną naują 
lĮurį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

, ATIIOL, MAS8., J-.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas ■ įvyks spalių 16 d., tuoj po

BROOKLYN, N. T. t
LDS. 12 kp, mėnesinis susirinki-.

Inas įvyks spalių 16 6:30 v.
kare, Karalienes Angelų parapijos 
svetainių, kampas Robling ir So. 
4th gatvių. i . - •

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite, ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. . j./,. !

Kviečia Valdyba . i

—ČROVIDENCE,R, I. -___
LL.U kp. mėnesinis su did

uma įvyks seb iad.icnį, ‘ spm: . 16, .’i
tuoj po sumos, žriytinšj avėtai- ■ 
iiiSj. Svarbu, kad isi šiame sųai- j 
rinkime dalyvautų m užsjmokStj| . . 
duokles. Parodykime gražų pavyt- ;
dį kitiems, ’ . ,

■kslo.. Kaip.:-.Šv. Kazimiero 
akademija .Vakaruose,. - taip 
Šv.; Pranciškaus akademija 
Rytuose; bus tuo skaisčiu 
mūsų tautos židiniu, • kurie, 
pagamins mūsų tautai gar
bingų, aukštų mokslų baigu
sių, šeimos motinų. Dieve, 
padek ’ šiai naujai. įstaigai 
augti,’ bujoti ir nešti palai
mos mūsų. tautai!.

Šiandien mes džiaugiaipės 
ūe vien aukštesnėmis moky
klomis mergaitėms. Mes jų

veik visi pasirenka mokytojų profesijų. Tiesa, 
jiems , lengviausia darbas gauti, bet anglų mo
kyklose dirbdami jie nelabai tegali pasidarbuo
ti savo tautiečių naudai. . • •

?• ..Gaila fili, kati Škotijos lietuvių. jaunuolių 
-tarpe neatsiranda pašaukimų į. dvasinį luomų. 
Tiesa, rodos,-šešetas’ buvo? įstoję; į mažųjų 
Blairs seminarija, palei Aberdeen’ų-, jų vienas 
net ja baigė ir buvo išsiųstus į škotų kolegijų 
.Ispanijoje, bet.pagalimus visi atsisakė niuo,dva
sinio luomo. O tai labai, gaila — lietuvis kuni
gas, dabar aptarnaująs Škotijos liętuviiį dva
sios reikalus, gali grįžti Lietuvon ir nebus kas 
t]į pavąduojųs. • .

DRAUGIOS VEIKIA. . . .
t f •. • • • — - • ‘

Škoti j os lie.tirviai susibarė į keletą draugi jų, 
:€ių paminėsime tik svarbiausiąsias. Šv. Kazi
miero parapijinė draugija, bus seniausia. Jos 
tiksiąs — išlaikyti lietuvį kunigą. Jis čia yra 
visų draugijų vadas. Jis rūpinasi ne. tik tikybi-. 
mals,, bet ir tautiniais lietuvių reikalais. Šią ’ 
vasarų į Eucharistinį Kongresą vykdamas Čia

1 keletui savaičių sustojo' gerai Amerikos lietu
viams pažįstamas. Švėkšnos klebonas prelatas 
J. Maciejaųskas.’ Žymesnėse kolonijose jis pa
darė misijas, o taipogi salėse^ pakalbėjo. Daug 
žmonių metų-metais atsitraukę nuo Šv. Sakra
mentų su Dievu susitaikė.

Šv. Juozdpo. Darbiiiinkų Šąjungos tiksiąs* 
toks pat kaip ir panašios organįząęijos Ameri
koje. Ji leidžia savaitinį laikraštėlį “Išeivių 
Draugų,”, kurio redakcija ir spaustuvė, pir-- 
niiau būvi)' Glasgow’e, o (įabar penkti metai, 
patogumo dėlei perkelta į Beįl^hill.. Tiąi.-iviena- 
timk lietuviukas laikraštis pintdiiij oje. ’ Koinųj 
įrištų “Rankpelnis” jau seniai mirė. Juokinga 
—toje pačioje vietoje; leidžiamas dabar “Išei
vių Draugas.^ Buvo mėginta ir .daugi.au įyai-

rios. pakraipos laikraščių leisti, bet jie neilgai 
'.tegyvavo. • . , ' ■ \ »

Glasgoiv e. gražiai veikią Blaivybės Draugi-. 
ja, į kurią; susibūrę tautiškai ir katalikiškai, 
nusistatę lietuviai’ neatsižvelgiant, ar jiems-.ru
pi blaivybės idėja, ar nė. T-oji draugiją jau 
apie 20 mietų užlaiko savo salę, kurioje rengia
mi vaidiniųrąi,' susirinkimai ir’ pasilinksmini- 
niai. ,.Be£--tokiame dideliame mieste yra ir 
“šiaudadušių,.” kurie Retkarčiais mėgina ir pa
kenkti draugijai,, ardyti narių tarpe, vįęnybę. 
Tokięm.s. ar tai įiepątinįą Blaivybės Draugijos 

. katalikiškas yeidąš,; ar tai asmeninės ambicijos 
yedaini, nori draugijoje savotiškai vadovauti, 
tačiaus jų pastangos atsimuša į vieningą, gele
žinį (Latigijos valdybos nusistatymą. Negąlū- 
’dami draugijai pakenkti; jie užpykę, papila. į 
Amerikos “Vienybę” šmeižtų žiupsnį, bet rim
tį žmonės iš tų-jų. šmeižtų tik pasijuokia ii* tik 

r s tębisi, • kaip lengvai Amerikos. laisvamanių lai
kraščiuose .dedamos nepatinkamos žinios. . . • " 

‘ SiikiTlto ir moterys. Jos dabar turi savo dr- 
ją sti penkiais skaniais. Moterys veiklesnes už 
.vyrus, - jos surengė kontestą Lietuvių {Neregių 
Instituto į r Karmėlavos Mergaič ių Ūkio Mo
kyklos naudai. Jos, tur būt, todėl veiklesnės, 
nes už’ yvhis. jaunesnės. .’ * . . •

i Veikią Škoti joj e ir du dideliu choru—viei tas 
BellšhiŪy, p/A. Baneevičiąus* vediimas, kitas 
Glasgoive, yadamasp-lės A. Iškauskiiites. Dar 
trijose kolonijose yra mažesni chorai..

Bendrai paėmus, sulyg savo išgaliu, Škotijos, 
lietuviai veikia. Bloga tik,-kad. jų-čia, palygi
namai ša Amerikos- ar kitij. kraštų lietuviais, 
nėra tįej< daug, o (antra —•’ truksta inteligentt- 
uiųyėgų.,Tąčiaus,. tiek mūsų ‘tėvynėje gyvenąn- 
tiems liętuviaihs; tiek iŠsi.bavsčiusięms po, Ame- 
idkos miestus turėtų rūpėti, kad niūsit broliai 
gyveną Škotijoje nežūtų. . • L

turime ir bernaičiams. Lie
tuvių bernaičių Švenč;. Ma
rijos higii school, Thompson, 
Conn., savo ąiokmi.ų skan 
čiumi’ jau sieki, \rti šiinto. 
šį rudenį Švei. . Marijos 
kolegija atidarė jau antrą 
vursą. Auga Įstaiga,, auglį 
mokinių skaičius, auga mū
sų šviesuomenės jėgos. Ant
roji bernaičių įsb’iga —; Tė
vų Marijonų juven 4as Ma
riau Hills, Illinois, i i gi. dir
ia savo išganingą darbą ir 
žengia pirmyn., ’

Šiose, aukštose mokyklose 
— bernaičių ir mergaičių -- 
niokosi apie 500 .. asmenų. 

•Mūsų skaitliiigos pradinės 
mokyklos ■ ii*, šios aukštosios 
sudaro’- tas tūkstantines mi
nias. lietuviškojo jaunimo, 
auklėj amas .lietuviškoje ir 
katalikiškoje dvasioje.

.. Džiaugdamiesi šiais skais
čiais dafniais, nepamirški^ 
mej kad dar. yra ir. daugiau 
tūkstančių to lietuviško, jau
nimo, kuriam nėra . lemta 
malyti Uet ?viško.; mokyt ’ ■ 
Čia mūsų vau ji* -turėtų susi
rūpinti, kad. kuo. daugiausia 
lietuvių vaikų patektų į sa
vas lietuviškas moky Irias. 
Tuomi.jie gražiausia paro
dys . savo lietuvių Vienuolių 
vėrtinimą .ir tuo pačiu su
teiks jiems geriausią para
mą. Plačiai skleiskime tą 
šūkį: LIETUVIU . VAL 
KAMS-LIETU V I Š K O S 
MOKYKLOS . . .’

“VILNIAUS RV US” !
Visame’, pasaulyje kai ūma ir <

rašoma apie .Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius, ’ ' . • (

O betgi mažai,kas apie., juos ži- 
noma, nes. retas kas tūri progos 
susidurti betarpiškai’ su Vilniaus 
krašto, lietuviais.

Jeigu įdomaujasi Vilniaus, kraš
to gyvenimų svetimtaučiai,, tai . i 
juo labiau turi juo įdomautis lie- * ■ 
tuviai • • <

Deją. Daugeliui lietuvių, gyve-J . 
nąneių tolimuose kraštuose, už jū- . 1
rų marių Vilniaus krašto lietuvių •. 
gyvenimas yra nežinomas,

Tą spragą galėtų išlyginti ei
nąs jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis ■ • : ■;

“VILNIAUS RYTOJUS.” <
“Vilniaus Rytojus“ rašo pla- ! 

čiam 5ę viso Vilniaus krašto
lictuv. j rvenimą, nušviesdamas
jį vispusiškai.

“Vilniaus Rytojų” skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus/krašte lie- . ,

v* ’ • « {tuvis verkia, .o kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena.’ ■

“Vilniaus 1.7tqjus” išeina dū į- 
.kartus per savądę.’
.“Vilniaus Rytojuj,” stovinčia-. . 

me Vilniaus krašto lietuvių tauti
nė ic sargj’bojc, lyg veidrody, at- . . į' 
r‘ ’ndi visa tai, kas dedasi Ge- . 1

n Vytai- ‘ jvyneje.
o kiek,* • ietuvis’ ui 

skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto- 
j^’’ " -k ■ ‘ J

Rašykite šiuo adresuVilno, ui.
,sv. Janska 8—1 “Vilniaus Ryto- Į 
jus.“

•. Kaina užsienyje visiems metamą . ' 
.1 doleris.

- “ŠAULUTę!”
'“Saulutė” eina du .karius . 

mėnesį 16 -pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Dietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metą 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt. . .

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
• Adu nstracijat

| Gerb. Klebonų Dėmesiui Ii

. Ant plauko kabo gyvenimas, ties? 
gyvenimu kabo, mirtis, ties mirtim 
kabo, amžinybe.

1.ra .

B • .

£

Turime gražių t zdušinei Dienai Koiivertv 
. pelių.šu.lietuviškais, parašais. Karnos laba- 
namus. .Su lapeliais iv persiimti imi tik:. ;

30() i 
500 /.

1000 . •. 
•500 .. 

LODO.

366 Broadv

ei-

$3.50
;/$4.50. * .’ •
,. $6.25 ■
.. $8.00 .

. Muloiukitc siųsti užsakymus,
“DARBININKAS” ' .

South Boston, Mass.

daugi.au


T*

.t

Į *

L fertradlenia, spalių 18, 1932 DARB ININKAB ’B

ĮKAS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

BS

WESTFIELD, MASS.
Nespėjo dar praskambėti 

: gal būt visose kol o n i j o s e 
garsiausia Jurgio Washing- 

f tono ir Vilniaus Gedulos 
J dienos apvaikščiojimąs, kaip 
> štai mūsų kolonijoje rengia- 
; masi prie ko fai iškilmingo, 
‘ nepaprasto. Kun. S. J. Vem

brei, klebonui, prašant mūsų 
koloniją atlankys Jo Eksce
lencija Sprįngfieldo Vysku
pas Thomas M. O’Le a ry

■ penktadieny, spalių 21 d., 3 
Vai. po piet suteikti Sutvii-

•• 'tinimo sakramentą. Toms iš- 
. kilmėms rengiasi Ganytoją 
sutikti šitos draugijos: Šv. 
Kazimiero, Šv. Onos^ Treti
ninkų, Moterų Sąjunga, Ma
rijos Vaikelių, Šv. Vardo 
Jėzaus draugijos, sekmadie-

. ninė mokykla, R. K. Susi
vienijimo 97 kuopa, didysis 
ir mažasis chorai.

Atitinkamą momentui pa
mokslą pasakys kun. Ki Va- 

‘ sySj. Worcesterio kleb o n a s.
Ganytojo gražesniam sutiki
mui mūsų klebono rūpesniu 
numalevoti: balto. Damasko 
marmuro pavyzdžiu visi baž
nyčios altoriai, kurie yra 
tikrai grąžus pasigėrėjimas 

į ir malonus papuošalas visos 
lietuvių kolonijos. .

Sekantieji jaunuoliai pri
ims Sutvirtinimo-Dirmayo-

| nes sakramentų:
j Pranciška-Ona Jutkevičiū- 

te, Jieva-Ąlena Kašėtaitė, 
Pranciška-Mari joną Mike-, 
liūtė, Bronius-Antanąs Mi-

1 kelis, Juozas-Stašys Mikelis, 
Anelė-Jozefina Dvareckaitė, 
Julia-Tėrėsė Jūrkiutė, Ona- 
Marijona Jutkevičiutė,. Ona- 
Marijona Žvalionyte, Ona- 
Irena Geceyičiutė, A d ė 1 e- 
Florentina Jarušiutė, Biru- 
tė-Eleonora Soloveičikaitė, 
Izabelė-Marijon# Jezelevi- 
Čiutė, Jūlę-Florentina Jonai
tytę Alena-Tėrėsė Sederavi
čiūtė, Ona-Genevaitė Zinkiu-į 
tė„ Vladislava-Tėrėsė Pege* | 
leyičiutė, Sofija-Marijoha 
Sederavičiūtė, Pranciška-A- 
leha Atkočaiiyte, Kunigun- 
da-Ona Danylaitė, Ona-Bar- 
borą Damkauskaitė, Anasta- 
aija-Marijoną Jerošiutė, 
Pranėiška-Marijona Ado- 

.* maitytė, Ona-Elena Jankau
skaitė,'.Elena-Anelė Minke- 
liute,; Pranėiška-Marijona 
Vaivadaitė, Elena-Serafina 
Sąmūlevięiutę . Anėlė-Ona 
Beikšiutėj: Anėlė-Mainjona

Mažeikaitė, Ona-Praneiška 
Labuckaitė, Sofija-Rozalija 
Mažeikaitė, Anėlė-Marijona 
Delnickaitė, Vladisfava-Ma- 
rijona Borysiutė, Anele- 
Margarėta Lingaitytė, Mari- 
jona-Elzbieta Adomavičiūte, 
Monika-Agota Jegelevičiutė, 
Magdelena-Monika Jegelevi
čiutė, Veronika-Rozaliją Ge- 
cevičiutė, Alena-Tėrėsė Pro- 
kopaitė, Antose-Jieva Re- 
meikaitė, Zofija-Marijona 
Grigaliunaitė, Ona-Petronė 
Namieaitė.

Juozas-Jonas Jutkevičitiš, 
Vaclovas-Pranciškus Kašė
ta,- Jurgis-Antanas Jutkevi- 
čius, Antanas-Petras Jonai
tis, Boleslovas-Petras Burz- 
dikas, Alfonsas-Julius Geee- 
vičius, BcnediktaSr-Edvardas 
Atkočaitįs,. ’ Benediktas-An
tanas Masaitis, Antąnas-Pe- 
tras Kazlauskas, Tomas- 
Jurgis Volskus, Petras-Jo
nas Jegelevičius, Edvardas- 
Antanas. Burzdįkas, Anta- 
nas-Benediktas Jacikas, Al- 
fonsas-Juozas Jegelevičius, 
Johas-Vinėas Borysas, Juo- 
za.s-Vladas Mažeika, Julius- 
Antanas Šiurskas, Kazys- 
Martynas Žvalioms, Jonas- 
Kazys Mockus, Žigmas-Ka- 
zys. Klusevičius,. Bronius- 
Pranas Jacikas, Antanas- 
Juozas Lingaitis,. Petras- 
Paulius Atkočaitiš, Liudas- 
Kazys Damkauskas, Kažys- 
Edvardas Atkočiąitis, Kazys 
-Pranas Grigaliūnas, Jup- 
zas-Kavolis Labuckąs,-Anta
nas-J dnas Mele’šius, Jonas- 
Tamas Saboiiis, Juozas-Jur
gis Kišiūnas, Vincas-Jurgis 
Naudžius, Jokubas-Ąntapas 
Prokopas. .

Prašome koskaitlingiam 
šiai . atsilankyti ir pagerbti 
savo Ganytoją, kuris pasa
kys gražų pamokslų ii* su
teiks palaiminimą.

Pikst^Pli-aul'st.

WORCESTER, MASS.

$

WESTFIELD, MASS
Rugsėjo 16 d. Brazaičių 

šeimynoje ištiko didelė ne- 
aime. Stasys Brazaitis, ku
ris savo šeimyną maitino iš 
uždarbio, vežiodamas įvai? 
rius daiktus, arkliui' pasi- 
jaįdžius, vežant kernus J. 
Tarnausko fikėje, nukrito 
jo sunkiu vežimu ir ratai 
sužalojo kūną, sulaužė kau
lus ir vargšas,, pasirgęs vie
ną diei/ą Noble ligonhuty- 
j e/ persiskyrė su šiuorni pa
sauliu. Velionis buvo 60 
metų amžiaus, paliko nrn. 
iūdime žmoną ir kitus šei
mynos narius. Už poros 
dienų, po iškilmingų pamal
di} palaidotas Št. Mary’s 
kapinėse. Ilsėkis—-ramiai 
Viešpatyje.. ,. -

PĮiąitiK'st.

VVATERBURY, GONN
Vilniaus vadavimo 

skyrius
. Sekmadieny, spalių 2 d., 

Šv. Juozapo parapijos, sve
tainėje rūpesniu kun. j. Va- 
lantiej auš įvyko pasitarimas 
“Vilniaus Vadavimo” sky
riaus reikalu. Į steigiamą 
susirinkimą, atsilankė; kun. 
J. Valantiejiis; S, Cibulskis, 
V. St’ulginskas, P. Suopis, 
T. Raugalis, P. Jokubaus- 
kas, L Raugalis, M. Kašėtai
tė, O. Radzevičienė, A. Mar- 
celynas,-J. Bernotas ir-kom
pozitorius .A. Aleksis. Visi 
vienbalsiai, nutarė ‘‘Vilniaus 
Vadavimo” skyrių, steigti 
Kun. J. Valantiejus pažadė
jo šį klausimų paaiškinti vi
suomenei bažnyčioj ir už 
Vilniaus laisvės kovotojus 
atlaikyti pamaldas. . Nutar
ta, trečiadieny, spalių. 19 d., 
surengti prakalbas ir kalbė
tojus kviesti Lietuvos- vice
konsulų p. P. Dąūdžvardį. 
Parupinimūi įvairių infor
macijų'išrinkta laikina val
dyba; pirm.komp. A. 
Aleksis, rašt. -r- A. Marcėly- 
nas.

WORCESTER, MASS.

Į CflimN’S j
| PIANAI—RADIOS

ŠALDYTUVAI
I Aliejaus* pečiai, Skalbiamos ; 

mašinos “j ’.i 
| 5N) TRUMBULL STBN1T ;
I 'W0RC®ŠTEB, MAJBS.
I TeL4-S>490
Įlt«ngTūi fiUygoe—Be NublMSe

Telefoną^ Plaza 1360.

JONAS GREBLIAUCKAS
’Graborftu ir Balaamuotojai.

’ 423 S. PACA STREET,
baltimore, md.

Spalių. 12 d. (Columbus 
Dienoje) Šy. Kazimiero baž
nyčioje Moterystės S a k r a- 
mentą priėmė pi Petras Pa-, 
leyičiuš ir p-lė Ona Ridekai- 
tę, pašižymėjusi choristė. 
Liudininkais buvo jaunosios 
brolis Jonas Ridekas ir p4ė 
Margareta Adamskaitė. Pie
tus buvo pas Keffoli. .

, Kita porelė p. Bernar
das Struckūs ir p-lė Marijo
na Juškevičiūtė. Abu pat
riotai tėvynės Lietuvos. 
Jiem patarnavo — Jurgis 
Juškevičius ir Marijona Lee 
Ambrose. . Rap.

“DARBININKO” SKAITY
TOJU DĖMESIUI

* ‘ Darbininkas ’ * jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas .ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM.,

366 W. Broadway,
South Boston, Mass. L

Čia parodo -elektriką varomą ve
žimėli, kuriuo isvežiojami įvairūs 
daiktai komėrcijiniamė departa
mente, Woshmgtone, kuris yra 
didžiausias ofisų namas pasauly. 
Tas namas užima 8 akerius žemės.

Spalių 2 diena, tuojau po 
Mišparų, bažnytinėje salėje, 
klebono kun. A. Petraičio 
pakviesti, rinkikai suširinl<o; 
į juos pagerbti vakarėlį. “'

Klebonas kum. A. Petrai
tis pradėjo programa pa
sveikinimo ir padėkos žo
džiais už • pasidarbavimą, 
narsumą, , drąsų ir pasiauko
jimą. • . . . . . ..

Vedėju buvo kun. J, Ba- 
kanas, kuris taip pat sveiki
no rinkimus, o ypati n g a i 
vaikučius, ūž nesigėdy mą 
lietuvių vargšų vardu rinkti 
aukas gatvėse.

Ponia S. Biekšiėnū sudai
navo solo, akompanuojant, p. 
J. , Žemaičiui. Ponas; Alf. 
Ginkus sudainavo tąip pa ? 
keletą dainelių. " ' •

Varg. J. Žemaitis sudai
navo solo, ir paskambino pia?-, 
nu savo ir kitų kompozici
jas.

Adv. Mileris prabilo į su
sirinkusius . jautr i, a i s ž o- 
džiais ir uždčge kiekvieno

3.30
3.26
3.26

širdyje didesnę artimo mei
lę.’; •./ >11

Pasibaigus programai bm

A. ŽičiuteK.. ..
I’- A. Grigaliūnas

P. Labanauskas
vo išdalintos dovanos rinki
kams, kurie. surinko $5.00 ar 
daugiau.
,. Visas dovanas aukojo mū
sų Itlebonąs kun. A. Petrai-

A, Bagurskas .. .
C. Banis ., ė. .. .z 
G. Pėtrulaičinte ., .. 
R. Pupka ...... .. .. 
A. Klebauskaitė- . ? .

3.25
3.17
3.15
3.10'
3,00
9tis.

Čia paduosiu Labdaringos 
draugijos “Gėlių. Dienos” 
rinkėjų, sąrašų ir Įdek k a s 
surinko, rugsėjo 24 d., 1932 
metais.: ■ :

•Ag. Lukašavičienė. $23.65 
, And. Giraitis .. 2LOO 
. M. Blaveckaitė. .\ 17.93 

. Vr-Zinkienė 12.69
Elžb. Augunienė ... 12.33 
P. Alavošius .. . . 10.23 
K. Karose . < .. .. 10.00 
j. Rainikis....... 9.69
J.. Svirskas 9.65
AL Krapavifekįenė 8.89 
A. Baltramaitienė . 8.55 
Alf. Anusauskas .: 8,45

’ A. Dulskas ..... 7.78
M. Gelusevičiūtė,.... 7.59- 
E. Pasipavičienč .. 7.46 
AI, Kiselienė .... 7.44

. /K. Statkienė •. ;. . 7.39
: ■ AI. ŠČiuką .. . . . 7.00

Kun. A. Petraitis . . 6.90
J. Sabutis : <. 6.88

: A. Piličiauskas .... 6.69
• V. Chiimbinskis , 6.64 

. V. Kondrotaitė ... •-6.41 
AI. Svikliute : . .. .. 6.39
K. Lekeekas ...... 5.79 
E. Nėviilienė . ^ . • • .* 5.39 
S.\ Pašųkinienė .... .. ’ 5.23

. P.‘Ankštutis . . .. . . 5.03.
P. Alartūnas4.98 
Š.’ Būdvietis ... .... .. 4.90
G, Kuizinas.. 4.80
Vyt. Aląnsevičiųs..». 4.78 
A. Banys . r • • - • 4.75
D. Jurkevičienė 4,59

- AL Tankus .... . ž». 4.54 
0. Žiūrinskienė .4.42
K. Sipavičius.,. . ... . 4.40 
O; Landžiuvienė -.... 4.29 
R. Kupstas . ... . • 4.21 
V. Kirminaitis . . .. 4.16
L. Varnigiraitė.. • • ■ 4.16
J.Jįrtnevičiūtė....... 4:08
PrMbiikienė . ? . . - . 4.03
H. Kuliąuskas . .. . 4.02

. JJ. Tauza 3.93
: AI. AIorkuniutė;3;87

H. Aiikėliųhis. 3.85
■ V.'.Atkočiuš 3,83
E. Mikelionis.: *. • >. • •• 3.70 
A. Burdųlis ..' ... * ■ 3.70 

: Ant. Šipąs .. . - ... ’ •; 3.65
’ ■ AL Seilius v 3.60

ZJ. Grigas J . . . . . ;. 3.60
AL BandžaL .. 3,57 
Edw. Pyragas :. 3.49 
J. Viėraitis . .. .. .. 3.45 
J. Pocius .. ,, 3.34

P. Bačinsldėnė .. ..
J, DaųČiimas • • • • • • 
Vyt. Kondratavičius: 
II. Talakauskas ..... 
L. Daučiuiiąš ,...

... AL Tumas ..... .. . . 
Ag. Kazlauskaite ,.
A. Juknevičius :. v. 
AI. Sakalauskas .. .. 
K Laugalis .. . . . 
J. Savickas ...
AI.: Markūnas .. .• 

-..AL Alartųnas
J. Ambrozayičiūtė..
.B. Lepavfčiute. ....
J. , Kazlauskas .. . • 

\ J. Chešna ,. ......
•V..Milius. .. •• •• 
Aid. Urmonaitė .. .. 
C. -Kasevičia ...
B, Alatulytė .. -.. . . 
AI. Ulevičienė .... .
K. Aleti’ikeviČiCnė .;

• A- .Senkiutė .. ..
J, Stankevičius .. .. 

. • 0. Bataitis .. .. ..
,B. Cąnlin.... ......

• R. Alavošius .. . • . .. 
AL Dapkus ....
E. Stapčinskienė ,... 
P. Račkauskas .. .
A. Sąyulis•.. ...

. A, Kristapavič .. .. 
; A. Tumas .. . . ...
J. Dęgalis .. J.
P. Sęnkiėnė ,. .. . • 
J. Sakaitis ... '. .'L ...
R. Thompson .. .. :.
AI, Skamafauckas .. 
A.'Tauzą :;., •. /. .;

. C, ARkenaitė ... .
.' E,. Parulis . ....
E. Kupstas
IL Banis .. .. .. * •

. L; Savickiutę . ■. ■’* 
L Uždarinis... L «• • 
J. Valetkėvičiutė '..
A. Ramanauskas >. • • 
A. Paulauskas ...
L. Sirapaš ... . * •
A.’ Kamandulis ‘z, L. 

zP, Vaitkevičius ., ■
A. Aloekuiiaš .. .. . • 
J. Zigmantas ..•’ . • 

: J. Stanišauškąs .. ...-. 
/. B, Kebhūiskas .. . .

Ar Dauciunas .........
Ai. Ciginsky ..
F. ‘ Kazlanškąs .....

. N.- .Krisiunaite .. ■;.
Ą: Daųciutė > . .. r t 

'■'V. Sepavičius ..... •.

2.95
2.89 
2,80 
2.79
2.69
2.75
2.68 
2.64 
2.64 
2.59
2.56
2.53
2.51
2.48 

,2.47
2.46
2.44
2.44
2.41
2.41
2.41 

.2:40
2.36 
2:36 
2.40 
2.33
2.31
2.31
2.31
2.29
2,28 
2:25 
2.21 

.2.19
2.18
2.17 
2.1J 

.2,16.
2.16
2.15
2.14
2.14
2.13
2.12
2,12
2.12
2.12
2.10
2,08 

■2.06
2.00 
2.00 
2.00 
1,99 
1.99 
1.96 
1,96 
1.90 
1.89 
1.81 
1.79 
1.79

. ,ŪQ
.86

. .86
,86
.84
.83
.83

. .81 :
.81

..155 

.. 154 

.. 153 
.. 151 
., 150

Lb8 
.. 1.68

. .. 1.68 - 
, v, L68 
. .. 1.67 
. ..1.67 

. .. 1.67 
. .. 1.67 

..1.66 
.. 1.63
., 1.63 
.. U>2 
.. 1.61 
.. 1.61 

... 1.61 

... 1.60
1.60 

..1.59 
:.1.59 
. 1.58 

, ; 1.57 
.., 1.54 
... 1.54 
.. 1.53 

. .. 1.52
1.50 

. .. 1.50 

...1.48 

. ; i 1.48 

. . .1.47 

. .. 1.47 
.. 1,47 
.. 1.47

1.46 
1.45 

.... 1.44 
..*1.43 

1.38

M. Anūšauskas ..
S. Parulis .......
F. Vaičiūlioniš ..
J. Labanauskas .. 

pliauskas .. ...
D. Thompson ....

J urgelionis ..
J. Dulskis .. .. .
C. Zinkus .. ... <
L. Matulis .. ... .
R. Galevičiutė ...

Žukauskas ... 
Bąreišiiitė .. . 
Banis .. .... 
Sireičikas .. . 
Meyesky. .. ..

Ą, Deknis .... .
A. Kunsaitis ...
P. Blavecldenė .

. O. Šimkiutę ,. .
A. Valetkavičius

: Ar Rakenas .
A.Bakaitis ė/..-.

. A. Chapulis
M, Ziletsky .. ..,
J. Blaveckas .. .

'.. J. Jurgelionis .
A. Parulis,.. ...
A. Brokavich . .
E. , Ališauskas....

. M. Kunsaitis . . .
A. Morkūnas .. ;

‘ Eg. .Žalinšky... ..
. R. Ankštutis .. .
P, Katauskas .;,
A. Luckasavage .

• N. Rami kis ....
M. Bugenis .. ...
A. Ij'abaliunas ■.
A. Kazalaitis .. .
R. Eskauskąš .. .
M. Kupstas ....
A.' Kuliunas .... .
O. Kantakevičiutė . 1.37
V. KhiČiutė .. .. ' 
Fr. Šimkui .. .. .
A. Kątauskaitė ...
R. Stepanauskas ..
A. Skibauskiutė. ..

■ N.-Sakaitis .,7..
J, Brazauskas....
II. Landžiutė
A. Gleskas •
J. Putys .. .
M. Grabauskas ...

K,

E,

L.
D.
P.
A.
J.

B. Sinauskas /. . 
J. Thompson >. . 
J. Bender .*. . . .
M. Navickas ..
R. Juris ,.y.
J. Čepulionis ... 
AL Urmonas .. 
N“. Jerusevičiutė..
A. Degesytė .. .
B. Ambrozevičius . .81 
J. Staliulonis ....
R. Rugenis .. ,.
N, Meleskas . - . • 
j. Vizbaras .. .. , 
J. Bertaškąs .. 
F r. Grabauskas •. 
M, Uždavihis .. . 
J. Akstenas .. ..
AI. šivikštytū .. . . 
S. Buividas .
O. Slinkis .; .. . . . 

_K,Daučiuiias....
A. Medelis ,. .. .,' . 
Fr. Bumblys ;
I, Čiginskaitė ..;.
M. Aliukas ... .
J. -Piktulis. ..... ... 
AĮg.Drumstas .. 
E. Meleskas .. .. 
A. Pečiulis.... 
J. Virbašius ■.. . •, 
A. Kardokienė ..
J. Chiuplis

. A. Šūkis .. ,. .. 
Pr. Šimankonis >,
P, Karoblis ....
A. Parejesktas j.... 

. S. Belinskas .. ..
V. Jenulevičaitė ..
N. Stepanauskas .
V. Skibirkštis
A. Ivaškaitė ....
V. Prejeckaitė .. 
A. Malęckas .. .. 
M, Laukaitis -. .. 
Z. Mikalinaitė ... 
Ažiu visiems .. .

., 1.14 
J; 1.14 
.1.14 
..1.14 
.. 1,14

. 1.14
;. Lia

. 1.13
1.09 

.. 1.09 

... 1.09

... 1.37 
. 1.35 

... 1,34 

.. 1.33 

.. 1.33 

.. 1.32 
,, 1.32 
. 1.31

. .1.31 
;. i.3o 

1.28 
V. Luckasavage .. .. 1.26
J. Pečiulis .... ... 1.26 
M. Rindzevičiutė .... 1.26 
L. Taparauskas .... 1.25 
R. Plitnikaitė ...'‘1.25 
Fr. Mažukna .1.23 
Sofija Statkiutė .... 1.22
G. Thompson .... .,,1.21 
A. AmbrozevfČiutė .. 1.17 
A. Kamandulis .. ,. 1.15 
jM. Rudis .. , .

. F. Valinskaitė
L. Naštaravičiutė..
A. Aukštakalnis .. 
V. Samaifis--.' ,, 
J.. Bendoraitis ’■

■ . A. Balsis ,. .. •;, 
R. Skunkus .... 
Fr. Grabauskas .. 
A. StepanauslcUs f
M. Akelaitis. .. ..
H. Škamarauskas .; 1.08
A. Piktasis .. ..... 1.07

. K Bočkauskas . . 1.07
p. Drumstas .. .. 
y. Greška .

’ S, Bernatavičius
J, Rainikis . .
jr: Kupstas .. . 
A. Laukaitis .. 
Th. StiklaS y. .. 
J; Šarkius .;- 

. ' F. 'Kondratavičius’
. E. Kondratavičius .. .. -96 

H. Jurevičius .. ... .05 
J. Kuizinas\. .. .95

J. Buivydųite
K. Aukštakalnis .... .92

:■ i; i;p5
. 104 
... 143
.. 1.02 

1.01
.. L00 
.. .1.00 

. .r .96 
,96

M

,. 57 
. 54 
. .74 
. .74

.. 51
51 '

,, .69
.. .63 -}

.62
.. .62
,, .62 . ’
—^61__ -
.. 61
.. .60 
.. .59 
.. .59

. . .57
,57 ' ■'

; . .54 .
...50

.. .49
.48

. . . .46
.. .43
.,.40 
.. .40 , 
.. .39 
.. .36. .
.. .32 ‘ /
.. ,30
. . \26 
... .25 .. 
.. .21 
.. .20 
;. .24 
.. .13-

NORWOOD, MASS.
Spalių 11.* d.. palaidotas . 

Krizostįmas Kuškis, 16. me
tų amžiaus. Šv. Jurgio lietu
vių bažnyčioje už jo vėlę at- .. 
laikytos .šv. mišios. Paliko 
nuliūdima tėvus ir du bro
liu.

Spalių 5 d. įvyko merginų 
Sodalicijos ‘°penny sale.”. 
Parduota ’ įvairių daiktų. 
Pelnas $13.84 paskirtas pa
rapijai.

Choro . praktikos jau pra
sidėjo. Mokinasi naująsmi-. 
šias “Missa Eucharistica” ; 
ŠV; Kalėdoms. , • .

Dar tebeserga Šodalietė ir, 
Choristė J, Kraunelytė.

Ketvirtadienio vakare, 
spalių 13 d. klęb. kun, Š. 
Knęižis buvo, išvykęs į .Pro- 
vidėncę pas kun. J. Vaite
kūnų talkon.

L. D, S. Naujos Anglijos ' 
Apskrities komisijos inicia
tyva, antradienį spalių 18 
d., bažnytinėje salėjo, 7:30 . 
vai. vakare įvyks paskaitos 
ir 'diskusijos politiniais 
klausimais, / . •

Kė kiekvienas gali pada- . 
ryti kų nors nepaprastu bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastų darbų nepaprasta 
dvasia, — Booker Washing- 
ton.

r-

V



I 'Antradienis, spaliu 18,,1932
st

eęae

VlEl’JNfcSŽlMOS
nierįūi gi prašome nuo Die-

ivo sveikatos.

D AR BI S I K R X S?

VYRAI! PASIRYŽO
Laikykitės, nepasiduokite! 

Žiūrėkite, .motelis vos-vos 
galėjo talpinti' didžiulė S v, 
Petro bažnyčia. .Žiūrėsime, 

vkaip jūs savo savaitėje, kuri 
tęsis iki spalių 23 d vakaro, 
pasirodysite* Aš jau lyg nu
spėja, kad j uą turite pervir- 
šinti moteris, nes jus sako-? 
fe: jeigu Kristus ne mote
rim, bet vyru atėjo į šį pa
saulį, apaštalus ne. moteris, 
bet vyrus pasirinko, popie- 

. šiai, vyskupai vyrai, kunigai 
vyi'ai,- net prie altoriaris tar-' 
nauja ne mergaitės, bet vai-

: kai, b _
rims pasiduosime, tai mes 
turime sū vyrais eiti.* Gerai 
jūs sakote, bet aš žinau to
kių neva vyrų, kurie į akis 

t prisispyrę sako, girdi, .baž
nyčion eiti, tai tik moterų 
dalykas* Tai dabar matote, 
kieno dalykas.’ pasijuokite 
iš Įokių, . kurie taip salio* 
Dievas ir moters nepažemi
no, bet buvusių . pažeinintn. 
iškėlė, kad galėtų lygiai nau
dotis Dievo malonėmis, bet

. tas malones, vis. vien pėr.vy-į' 
rus teikia ir gana. Jau to- 

. ’ * Ida Dievo valia, nieko nepa
darysi, . ■: Bet kokia yra gėda 
tam vyrui/ kuris ą

■ lino tokios garbės? Jau aš

S v. Petro bažnvtiniočho- » . . *.ro trumpas susirmlumas i- 
vyko spalių 16 d. po sumos. 
Choras pasiryžęs dėti visas 
pasiiyžęs dėti visas- pastan
gas, kad uDainų Šventė,” 
lapkričio 20 d. būtu Jarengi- 
anas, viršinųs yisus iki Šiol 
inūpj apylinkėje įvykusius/ 

’ m. v- t: . ? .. - -

, Misijos dai’o didėlį dvasi
nį atsigaivinimo darbų*..

i i i t ■ i i .

I ; Uolusis misionierius iš- 
j siuntinėjo 200 laiškų kvies- 
idamas nerangiuosius Sobos- 
: toniečius ateiti į misijas.

BU SUŽALOTI TRAUKI- 

niaMs SUSIMUŠUS

1 
I i

I

.. ’ J y ■ f t * *

VERTI PARĖMIMO *
ABlt MĖRKtfS dĮUtMJWS«' UETVtaUE;

PRIE VILNIAUS NUSILEIDĘS BĄLIpNAS LAIMIO\ ' 
VIETA, PRIE SAGOTOSIOS ANTRĄJĄ. — BALONISTAI 41

■ IŠBUVO ORE 30 VALANDŲ. . . ' ’:"

Spalių 13 d., Bostone 
. Jirie Trinity Place stoties

, 1 reciadienį, po vjrų num- favoritus traulunįs
jų pamaldų įpks choro plr-su pųsažtermiu. Pavojingai 

sužaloti du darbūiinldi. Vie- 
ųum nupiautą-koja.-------- —

nias žingsnis to kiblaus pasi- 
r\-žimo išpildymui t* y* prak- 
tika. .
/ Praktikoj! yra kviečiami 

____ ______ _ _ s visi, esą ir buvę choristai-ės 
tai kur čia mes mote- ir nauji prie choro prisira

šyti dainininkai* *
r Praktikon yra kviečiamas 
'Lietuvių Kolegijos Muzikas 
.mokytojas Brolis Jonas*

SZOO.ŪOO REIKIA PAŠAI

POMS

Majoras Čūrley; miesto ir

i
i Į
i .

!

PROFESIONALAI, 
** PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE&KELBIASI 
'“DARBININKE” 

TIKRAI VERTI SKĄITYTOJŲ 
P PARAMOS.

■ • VISI GARSINKITĖS. 
“DARBININKE” . .

< . ■ ADMINISTRACIJA.

■ i

i-

■ i
• ■ i SI

• » s, 7 I
. s

i.

DRAŪGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI...... ....... t • ____ ■ : .

jam. verčiau ir gražiau pri
stoti prie apsiseilėjusio gir
tuoklių,' gyventi ne nioterys4- 
tėję ar >. ’pdtekti į. kalėjimų 

•' negu, į bažnyčia, bet pristoti 
prie Kristaus, Kurio išmin
tis yra Ęięviškar mokslas iie- 

, išsemiamas,, tai jam gėda.
Kaip sau norite vyrai šaky- 

. kitę, jau aš nesuprantu, kaip
gali vyras taip elgtis. Dėl 

\ to pasirodykite vyrais,'bula
te drąsus, vadinkite tuos, 
kurie neina, paaiškinkite, 
kad suprastų, o tada ir jie 
bus jums dėkingi. . Ateikite 
per šių savaitę kuo daugiai^ 
šiai, tada Idtų. savaitę išgir
site,, kad ir vyrus negalėjo 

. ’ - • talpinti didžiulė, bažnyčia*. ‘
■ Misijaniemts-jėzuitas

• • . Janas Bružikaš. •

Liudvikas. Pakala, 46 me- 
-tų, spalių 12 d,, krito be .ža
do, iš priežasties kraujo auk-? 
što spaudimo. Tapo nuga
bentas nuėsto ligoninėn, kur 
turėjo, geriausių- priežiūrų; 
Nepagėrėj'o* . Mirė spalių 14 
d. Jo iškilmingas laidoji
mas įvyksta Šv. Petro baž- 

atsiliko riyeioje, spaliij 18 <L, 8 :45 r. 
ryte. ' / ' \

t Velionis paėjo nuo. Melkį- 
nes. Bostone pragyveno. 27 
metus.

Paliko: moterį Domicėlę 
buvusių Paulioniutę iš Pu
nios. • .

pareiškė, kad Bostonui rei
kia $700,000 pašalpoms žie
mos . metu,:/ ir kad tų suma 
p’rieš gruodžio mėnesį reikia 
sudaryti.

r Fsr ’i t - r ne D.

DORCHESTERY

Spalių 1.3 d* Knox; & Mor- 
ste kompanijos namuose, 83 
Ėreeport st,, . Dprchestery. 
szilo- gaisras,. kuris padarė 

$15,000 nuostolių.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ03 
PO GLOBk motinos ŠVČ.

’irtaininkę —. Eva Markslenč,
625> E. Šth. St./ So. Boston, Mass. 

Vicepirmininke— Ono Siattrlenę,
443 E. 7tfc St., So. Boston,' Mass. "

< Tei. So; Boston 3422-R
Prot. Rašt. — Bronė Ciurilenč,

29 Gould št.*’ West Rosbury, Mass.
• 1 Tel.' Parkway ■ 1864-W
Fln. Rašt. — Marjona MarkonlutS

33. Navarre St., Rosliudale, Mass.
< . Tek Parkway 0558AV
Iždininkė — Ona Staniullutfi

105 West Cth St.,. -So. Bustoji, Mana 
Tvarkdarį — Ona. MizgirdienS

, > 1512 Columblti Rdų So. Boston, Mass, 
Kn$os Glob&ja E. Janušonierič
» 1426 Čoluinbla Rd., So. Boston, Mass 
Draugija sayb susirinkimus laiko lęas 

antrų utarninkų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakarė, pobnžnytlnSj sv&

f-1 talnSj. ' . - ■ • ' ‘
; Visais -draugijos reikalais kreipkite 

pas protokolu raitininke.
j,.....-..*—

i DAKTARAI

MCKNIGHT AREŠTUOTAS

OIRMAVOMĖS PAMOKOS

Šių savaitę vaikams • pa
mokos prie Sutvirtinimo Sa- 
'l^ramento įvyks trečiadienį 
4 vai. po pietų, o ne ketvir
tadienį kaip buvo visuomet.

Ketvirtadieni bus? vaikų 
misijų pamokslas.

. Spalių 13 d. areštuotas 
Edvvin ,T. Mcluiigiit,- užda
rytos Medford Trūsf bitnkos 
pręziclentaš . ir . kaltinamas 
vagystėje. Jį kaltina Massą- 
chušetfs bankų komisijonie- 
nūs.

j rei. Sb. Bokton 0823 '
i t, LIETUVIS DANTISTAS 

Sint M. OASPEU 
į (KASPARAVIČIUS

Nąujoje,Viątojė,S . . . t
■ 525 Ę. Broadway, S; Boston.
; ’ •• afito Valahdot: . •
< Nuo 9 iki 12 ryte , ir nuo l ;80 1H,
> 5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofl- 

»ą8 ■ uždarytas subątok vakarais [r 
oedėldienląis, taipgi seredomls nu<x 

12-toe dienų uždarytas.
Taipgi nuimti' ir X-rag

BALIUS PAVYKO

MISIJOS

Prisiekęs Advokatas

Vedą visokias provaa. paro n* 
» sus1 legalius dokumentus.

817 E St. (kampas Broądway)
South Boston, Maw. ... i "Y "■

Telefoną*: Šou (Boston r2732 
Namų; Talbot 2474’

PRISIEKĘS ADVOKATAS 

į JOŠEPH P. WALSH 
ADVOKATAI

- Edtvar R. CoplėnL . 
Albcrt Adelson■v ■ . ■ 
Benjamin Chesky

‘ ‘.y’ OFISO MEDĖJAS . f
■ .Jąęąs J. v

18
plO .KimbaH Building 

Tdofonaš: Oapitol 9880.
O f i .s o., v a lando s 

0 vai; iki 5 vai.

$v. Petro lietuviu bažny
čioje moterų misijų savaitė 
iškilmingai. ir pasekmingai 
baigėsi spalių 16. d.; 7 vai. 

Į yakarę«. Tėvas B^uzįkas Š. 
J, ypatingai karštai’ -skelbė 
Dievo žodį ta paskutinį^mi^ 
sijiį vakarų. ..
; -Vyrų misijų Savaitė pra
sidėjo spalių 17 d., 7 ;30 vai. 
vakare*

Misijų užbaigimo, pamal
dose dalyvavo per 2000 žmo- 
iiių; Tai rekordinis skaičius. 
Žmonės džiaugiasi Tėvo 
Brnžiko turiningais pamok
slais ir dėkoja' Dievui gayę 
progų jų 'klausytis/ Mįsijė-

Šv. Kazimiero R. K. de
jos metinis balius spalių 12 
.dienų, phvyko. Juozo Dilio 
dovanų už gražiausiai pašok
tų lietuviškų polkų laimėjo 
Vaclovas Balutis Jr Zof i j a 
Balutięnė.. j Komitetas.

PROGA BEDARBIAMS

Kad pagelbėti bedarbiams ^‘Par- 
bininko” Administracija išmokės 

š bedarbiui už kiekvieną gaustą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. . :, >t .. . v . <
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar. keliolika doleriu. 
Apsukresnieji darbininkai, gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą dąrbą. .

Veltui rūpinies reikalais, už ku- 
. riuos tau teismo dienoje nereikės 
* atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
. mąs, nei giriamas. “Darijo vertė,”

| PRALL BROLIAI
PENTOKIAl IR DEK0RAT0KIJ1 ■*«; i

: /Vii ti‘a< -į *■’ • ••nW:'ia i
. DARHm?^mQ®RAi ir pigiai • ygja < 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS. © SU I
. D0RdHEST MASSf 1

M i. ’ ’• **/..

Tel. Talbot 0354. * '
J • 46 ARMANDINE ST.,— 

i ’

tV. JONO EV. BL. PAŽALPINfiS
< , DR-JOS VĄLPYBA
Pirmininkas — M. žloba •

36 ML Ida 'Ad., Dorchefiter,
. Telepbone Cohimbla 54A 

Vlce-Pirmlnlūkas — J. Petrauskas
. 24 Thomas Park, So. Boston, Ma* 
Prot IlaStininkas — J. ........ .......

i- 5 Thoinas Parkį. So> Eostoiu Mks«- 
ItaStinlnkas —- M.

256 .Ei. Ninth. St., So. Boston. Ataus 
.Iždininkus — A. Naudžiflnaą ■

885 .EJ Brond.way, So. Boston, Maas 
Maršalka’ -- J. Zaikis

.7 Winfleld St., Šo. Boston, Maae. . 
draugija laiko, susirinkimus kas trečių 

nedeidieni. kiekvieno mėnesio. 2 viii 
i po plotų, Pftydpl jus salėj,. 492 E. 7tb 

st, So. Bustoii, MasA

Glineckia

-eikit;

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
;knl, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 

’Uai verti skaitytojų paramos, 
t Visi karšinkite "Darbinirike.”

NO DOGS ALLOWED

NewJywed—Did you get tbe bot dogs 
for'supper.love?

Mrs. N.—No, dear, there's a sign 
at thę.dobr of the apartęnents' wblčb 
'says, “No dogs allowed.” „

EXPECTING A LOT

Lietuvis Dantistas

Tėl. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KARUČIUS
251 W. Broadway, So. Boston . ■ *. , . T . . ;
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo. 
1:30—6 ir nuo. 6:30—9 vakare. 
Seredomls • iiuo 9—12 vai. dienų.
Sukatomis nuo 9 Iki 6 vai vakarę., 

■ Nedelioniįs. nuo 9 iki I# vai. dienų 
t (pagal sutarti)

(OALINAUSkASJ.

414 Broadway, So.. Boston
Tel. So. Boston 2S0Q

’ » ’ • K . , .' -
Otlaaa atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 pp.plati* 
nuo 6 Iki P vakare, šventų <H«nt 

.pagal BUslUrimų : ĮVAIRŪS SKELBIMAI

KAUNĄS^ Rugsėjo 28 d. ipitonas Moyjcųs, 
B. Ameiikiečių balionas, da
lyvavęs Bazely prasidėjusio
se lenktynėse dėl Gordono lįonistas, p. Blair, papasa- 
Bemietto taurės, nusileido ’kojo šį tų iŠ savo įspūdžių, 
ne pačioj Bagotojoj^ kaip 
buvo pravesta, bet netolima
me Ulinių kaime* . Netoli nu- J 
sileidimo vįetos buvo suręn- ? 
gtos vakaruškos, ir netikė
tus svečius, netrlilcus apsų- ? 
po smalsi kaimiečių minia. 
Su balionu atskridę aųieri- 
kiečiai Van Omam ir Blair 
PrBėprdidelhryarg<j^koPšur; 
sikalbejo. Ąmer.ikiečiai jo* į 

kiti svetimų' kalbų nemokėjo,' 
o kųimiočių.. tarpe nebuvo 
angliškai. mokančių. Paskui 
atsiradj). keli Amerikoje bu- 

‘ vę lietuviai, kurie susikalbė
jo su amerikiečiais jų gim
tąją kalba*. •

Lakūnai pernakvojo pas 
vienų ūkininką,. tačiau prieš 
;tai’atšilankė -į vakaruškas, 
tkur šiek tiek pašoko^

Kada žinia apie balioiiįš- 
tų atskridimų,. buvo gauta 
Kaune, į nusileidimo vietą 
tuoj nuvyko Amerikos at- 

■ stovybes sekretorius, p* La 
Mont ir p. Kubliekis ir a.t- 

. skrido du mūsų aviacijos 
lėktuvai. Vienas iš jų nusi-. 
leido ir i,Kauna atgabeno 
p. Van Ornamų. Kiek vė
liau i lĮusileidiiĮįo vietų.at; kalėjimo. Lietuvos •
vyko Užsienių Reikalų Mi-’3 ~ *
nisterijos Teisių Administ
racijos Departamento direk
torius, buv. Lietuvos minis- 
teris AVashingtoue, į), K. 
Bizauskas,. ‘‘Ritos” direkto
rius,. D,r. E. Turauskas, .ir 
‘4Eltos”’ vyriausias redakto- Y • • ' > ■ •
rius, p. V. Kamantauskas* 
Dar vėliau atvyko Šaulių 
Sąjungos pirmininkas, p. A. 
Žmuidzinavičius, Aeroklubo 
atstovai, maj. Pyragius', ka-

p*, Babic
kas ir inž. Hiksa. Atvyku
siesiems Bagoįojoj likęs ba- .

P.. Van .Orimui yra inži- > 
nierius konstruktorius, o p. ;; 
Blair yr,a dirižablio pilotas. 
Abudu jie tarnauja žinomai o 
proodycar padangių ir gumų < 
? bendrovei, kįiri tarp kitko, , 
yra pastačiusi 7~duĮžiųušių „ 
įiašųuiįb ^irižablį ^Aikron’*. , 
.P, Vau Omam yra Amerį- >rlį 

tyra laimėjęs paskutinės dv^ (> į 
jas lenktynes dėl Goi'dorio 
Bemiettotaures. - ■

RYGOJ NUTEISTI KOMUNIS- ? ' 
TAI

Lietuvos ’įpilięt e Latišaitė nuteista * ... 
3 metams tvirtovės

.. RYGA, Rugsėjo 28 d. Ry- r 
gos apygąrdos: teismas svar-.•: 
ste dviejų komunistų grib ‘
'pių bylas. Tiems komimis- 
(jams vadovavo: • nelegalių!■ į 
Lgtyijų . atvykę emisarai/-.;. ’ 
Pirmosios grupės vadas An-..o 
tanas Griehbergas buvo slap*- . 
tos komunistiį * spaustuvės • 
.viršininkas. Apygardos teis-,-/ . 
tmas jį / nuteisė - 5 metams 
.sinkiųjų darbų kalėjimo. • . 
Kiti|s komunistas.Osis, ku-./ 
rio bute buvo spaustuvė, nu- . - 
teistas 4.metams sunkiųjų;,' .

pilietė Cecilija.Lątįšaitč nu? ' 
teista .3 metams tvirtoves.../» 
Antrosios grupės vadas/ Jo- 1 
kubas Kviesi.s nuteistas 6 4 
matams;sunkiųjų darbų ka- 1 * 

dėjimo. . , u-■

BIKIETIĖSKiIHHKU---'
Vū SARGYBINIUS

.“Say, eiibby, thls change you’ gavę 
me is a dollar .out of tbe .way. Čan’t 
you count?” . " •

“Say,.what are you especting of the 
company2 A chauft’eur. and an ac- 
countant,- too?’

SAFĘ DOČ

E' i t . 41 Ii*' 5? ‘ . t‘ ,š 
j JUOZAS M; OILIS j 

S ...t- •■.>*< B
LAIKRODININKAS . į

| Parduodu įvairiausios, rūšies | 
į auksinius ir sidabrinius daik-į 
| tus. Taipgi ir pataisau. • Į 
| - . 366 W. Broadway |
f SO. BOSTON, MASS. |

: . JTAYLORVĮLLB, 111. — , " 
Alainierių pįlaetįeriai prisi- . 
'taikė prie 106 kavalerijos . -. 
sargybinių, stovėjusių prie, . 
kasyklų, sumušė juos ir nii- J 
'ginklavo. . . • d

Daug, mainerių už pikie- , 
taviina areštavo ir atidavė ' ■
teismui. Prainatomas strei- 
kieriu su kareiviais susikir- ' 
timas. ; : • •

jarDnUA laukia
ŽIEMOS

r

A •

PRIE GERU GYBYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 
j dėlei pagydjįpid visokių 

kraujo, nervų Ir ęhronlS- •. kiį ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, jskapdu- 

r llų, vočių, sutinimų arba 
Šiaip kokių kūno ligų, tu- 
rėtumSt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas, 

putridnnii dykai vlsft ?Į inčiiesL 

ūr.Gtaijl,327JZ“£. 
. Valandot t Antradieniais, ketvirtai- 
dieniais Ir ložtadlenlals KMtt.-rr . te, 2—5, 7—8 vakare; sekmai!* 
hittls 10—12 tiktai.

KREPAS) 
Lietuvis Gydytoju - 

Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—0
• • ■ * . X '

• 278 Harvard Street, 7 
kamp. Inman .artį Central' Sq, 

Oambridge, Mase.

ITcL Tortcr 3789- • \
į. . UP., V »••,** 1 .. 1 • .

JOHN REPSHIS, M. D.

Ilobo—S;iy, madam, iš- thiu dog 
■safe? -.■••. ‘ ■

Lady—My (log’s ,ln no danger; I’m 
šute į buc I can’t say tbe šame for j'bu.

MUZIKOS MOKYKLA
Mokytoja. ir Akompaniste

Pabaigus Faelton Pianoforte 
Į. School

. . M. TREINAVIČĮUTE, . 
444 East Sixth Street, 

SOUTH BOSTON, MĄSS;

AGENTAI

| INSURANCE Į 

| ApdrąUsk namus, rakandus . 3 j . automoblRm‘ pas =
| . , J. S. MESLIS s ; | 
i 253 Broadway, S.-Boston, Mass į 
| Tel. »So.- Boston 2613 •' | 
ĮąĮl^'llIlUllllllllItlIliKlIlKKlIIUIlUUnillllKlIHUtKKtlIUKlO]

♦
GRAOORlAI

1

PATARNAVIMAS DlEN<
. * irn^ktį; r ; .v

U. A. ŽALĘ TUKAS
GRAB0RIUSIR 

; BALSAMU0T0JA8 .
877 ir 448 Oambridg® Street 

Cambridg'e, Mąss.
Ti'Ieplione ghbrersUy 8831«W.

NANKĮįSTČL -V-. Praneša, ”" 
kad 300,000 kiniečiu karei- * 
vių, kurie atlaikė Japonijos 
liuolinūi. trijose provincijo-’*’1 
se, badauja. Atėjus žiemai-D, 
jie mirs badu, nes Kinija 
neturi .nei maisto, nei dra* - 
bužių. Taigi .Japonija tik ir. ’į 
laukia ..žiėmos pulti išbadė- ;: 
jusius ir šalčio prispaustus ' 
kiniečius. ‘ Į •. •

4*

NEW YORK — Prane- J 

ša, kad. buvęs gub* Alfrod 
E*. Smith sutikęs .pasakyti 
šešias kalbas Deniokratų 
partijos naudai.' Bostonė 
kalbėsiąs spalių 27 .d, . ■.

i
■W

. c



» Antradienis, spaliu 18, 1932

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
VILNIAUS DIENOS j Sako, Liūto “šyentinimo’ 

■ . j metu dalyvavo, visi nezalez-
PAMALDOS

D. New Yorko Federaci
jos apskritys gražiai švente 
Vilniaus Dieną — Spalių 9. 
Karalienės Angelų bažnyčio- 

f , je prie didžiojo- altoriaus

, i '

stovėjo Lietuvos (j u odai 
per juosta) . ir Amerikos vė
liavos. Altorius išpuoštas 
gėlėmis, Už žuvusius Lietu
vos kareivius atlaike šv. inu- 
Šias kųn. Juozas 'Aleksiunas, 

£ » Choras mišių metu pagiedo
jo iš dainos “Kur bėgą Še
šupė ’ Maironio maldą ‘6 Ap- 

r. sergėk Aukščiausias tą my
limą šalį" Po mižių prie 

(•e-Šv. Sakramento visa bažny- 
į čia sugiedojo “Šv. Dievas”
i ir duotas palaiminimas. Po

pamaldų kun. Jonas Bąlkū- 
• nas pasakė pamokslą, kuria

me atpasakojo Vilniaus žilą 
senovę,- miesto reikšmę Lie
tuvai ir katalikybei. Pa^ 
mokslininkas Vilniaus pra
radimo pavyzdį statė kaipo 
pavojaus pavyzdį prarasti 
tautos laisvę. Reikalinga 
visiems budėti valstybei ir 
Bažnyčiai, jSet tik tikyba, 
lietuvių dorovė, kas yra tau
tos pamatas, tą laisvę išsau
gos. Šios. pamaldos ir pa
mokslas paliko gilaus įspū
džio. Išeinant iš bažnyčios 
maldininkai pirkosi V i L 
niaus Pasus ir ženklelius. 
Toj dienoj tai buvo vienin
telis Vilniaus Dienus pami
nėjimas. Katalikai kaip vi- 

' sada pasirodė- patriotais, bet 
j tautininkai ?... . - ' F. į.

F

r

NEWARK, N. J.

»?■

ninkų-tautininkų tūzai. Iš 
kur jie gauna įkvėpimą % I 
Spėju ,kad jie tą įkvėpimą 
gauna iš Lietuvos tautiniu* 
kų valdžios, nes jie visi yra 
karšti Smetonos garbintojai.

Kitą kartą parašysiu dau
giau. Gal ir Geniotis turės 
drąsos pasisakyti kuo .jis y- 
ra ‘ir kur jis yjrr baigęs 
mokslus. " /■ Adagysi

Spaliu 9 d. įvyko Vil
niaus užgrobimo šiikaktuvių 
paminėjimas. Vedėju buvo 
p. Trečiokas. Kalbėjo kun. 
Ig. Kelmelis, p. K. Krušins- 
kas ir p. S. Vįtaitis. Daina
vo p. Z. Vitaitienė, akompa
nuojant p. StanšauskųL-J

Parduota daug Vilniaus 
pasų ir ženklelių.

Vilniaus užgrobimo pami
nėjimo rengėjais buvo pp, 
A. Stanšauskas, J. Sereika, 
P, Kilda ir kiti.

^Dalyvis.,

ROGHESTERj N.Y.
Rugsėjo 18 d. šios koloni

jos lietuviai bendrai su uk
rainiečiais surengė pikniką. 
Dainavo apie 600 žmonių. 
Piknike daugiausia pasi
darbavo vietinis Vilnių Va
duoti skyriaus pirm. Sveti
mas ir rast. P, Rimkus. 
Gryno, pelno padaryta 
$135.40. Lietuvių skyriui 
iko $67.70. Naujų narių 
prisirašė 8.

Parapijai paskirta 25 do
leriais "A. Žiemys.

NUŽUDYTAS ŽMOGUS

Armijos oro pajėgu departamento inžinieriai pagamino dviejų sė
dynių; orlaivi, kurą lekia tokiu pat greitumu kaip ir vienos sėdynes 
orlaivis, bet yra geriau apsaugotas nuo šūviu.

Reikalauti Neužmokętos
Algos

Nezaležninkii organas pra- 
nęša^ kad buvęs graborius ir 

. social-šaridarietis Jonas VL 
Liūtas (Liiitkauskas) įūlo 
Geniočio, pasivadinusio'‘ta- ‘ 
kivyskupu” . “įšventinta^” 

? nezaležninkų pryčeriu.
Žmonės tiu'čtų įsitėmyti 

tą, kad Geniotis, kiek man 
žinoma, nėra baigęs nė pra-. 
dinės mokyklos Lietuvoje.' 
Atvykęs į Ameriką dirbo ’ 
dirbtuvėse ir priklausė .prie

5 sandariečių, kurie1 visuomet • 
t neigė tikėjimą, net Dievą ra- .
1 še mažąja raide. Kadangi 
j dabar Geniotis lankosi mū- 
į su apylinkėje, tai jis tūrėtų 
j viešai pasiskelbti kur dr ko> 

kias mokyklas yra baigęs ir 
iŠ kur jis yra gavęs šventi- 

! nimus į “kunigus” ir net 
{ “arkivyskupus?” Kol jis to 
t nepadarys^-kitaip jo neva- 
į 'dinsiii kaip tik apsimetėliu.

■ j Jeigu jis. neturi Šventinių, 
• | tai kaip jis „gali duoti juos 

Į kitiems. . 'f • • - •
. . . Į Genioti, buk žmogus ir 

. j pasakyk žmonėms apie save 
•( tiesą, tada žmonės žinotų ko- 
j • ’ kiu /arkivjrskupu” Tamsta 
f esi ir su kuo turi- reikalą..

• -. ? Liūtą (Ųiutkauską) mes 
1E gerai , žinome ii* jis, kad ir į .tamsiausio žmogulis mūsų a- 
I pylinkūje negalės sųvedžįo- 
I ti*

Tūlas laikąs atgal netoli 
Vidžių miesf; atrastas nu
šautas Didžiasalio kaimo, 
Tverečiavn vals. gyventojas 
Kostas Laurutčnas. Jis 
jrieš kuri laika mokėsi Vil
niaus /Ryto.’ draugijos mo
kytojų seminarijoje, o vė
liau, ją uždarius, lankė ir 
baigė Švenčionių valdžios 
mokyto jų seminariją.

Poezija, tai Dievas šventose že 
mes svajonėse.—V. Žukovskij.

" Profesionalai,, biznieriai., pramonių, 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos;

Visi žarsinkitėa “Darbininke.”

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvyn5s likimas, jos lalmCjlmal Ir ne

laimes, jos sielvartai ir bMos Jums yi- 
slems, be abejojimo, rupi. Jum? taip 
pat. rupĮ, kad TfivynSje taurautu Ir 
klestėtų teisStUmaa ir laisve. Jqė taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne; 
ribotą Sauvaliavimą su švenčiausiomis 
žmonių telsfimls lt laisve. — Jus norite, 
kad Ir tilt būdami, kad Ir plačiųjų m» 
rlų atskirti, paiintf. Tevynčs būvi, koks 
jis tikrumoj yra, — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu it 
si rašyti ■

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisves meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę.

•‘DARBININKUI!’ visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai

“DARBININKAS” turi labai Jdqmla» 
snvo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS,

, BkubeMMcat Uoiraįvti "DARBININ
KĄ” paty* ir iiraiyMte H tavo pfuti-

' n^mn Lietuvoje. .
,. Amerikoje “Darbiniųkąs” kaštuoja

S1.20, o. Lietuvoj tik 00 amerikoniškų 
. cepti). ' .

“Darbininku,”
“DARBININKO” adresas: Llthu» 

nla, Kaunas. Nepriklausomybes aikšte
' nes.;- ■

Beveik kiekvienoje vals
tijoje darbininkų algos pri
pažintos kaipo, pirmos sko
los, kurios turi būti išmo
kėtos. Netik Legalūs Pa-t 
gelbos Draugystės įvairiuo
se miestuose šioje šalyje, 
bet ir kitos organizacijos 
yrą gatavos pagelbėti žmo
nėms atgauti algas, kurios 
jiems priklauso. Bet tos or
ganizacijos tik gali pageL 
bėti, kai pats darbininkas 
gali pristatyti tokius reika
lingus faktus, kurie reika
lingi atvesti aną . partiją į 
teisiną. .

Visų pirmiausia reikia 
įrodyti, kad sutartis sulau
žyta. Algos yra paskirta pi
nigų suma, kurią darbda
vys sutinka mokėti darbi
ninkui pagal paskirtą lai
ką, arba net tik už aūiktą 
darbą. Kaslink algos su
mos, tai darbininkas ir: 
darbdavys sutiko kiek bus 
mokama prieš darbininkui 
einant dirbti: Ta sutartis 
tarpe -darbininko ir darb
davio gali būti abiejų tik 
suprasta, arba gali būtį pa
gal unijos, ratas mokamą. 
Bet tūrį būti sutartis. Yra 
svarbus daiktas ta sutartis. 
'Nes daugelį sykių darbi
ninkas stoją į darbą tik 
.kuomet darbdavys jam pa
sako “ eik dirbti, viskas bus 
prižiūrėta,” ir kuomet iš
dirbęs pilną savaitę gauna 
per mažai pinigų, ką gali 
daryti?. Tokis darbimnkąs 
negali nieko daryti, Kur -jo 
darodymai ir koki tie daro» 
dymai? Darbininkas metai 
dirbti po tokių aplinkybių. 
Pradek darbą tilt kuo/net 
pilnai sutiktą koks darbas 
ir kiek pinigų gausi. Uni
jos daugumoj atsitikimų 
nustato1 algas, bet gaila, jog 
žmonės ir prie.tų ratu ne
prisilaiko. ’ . '

Ir pilnai reikia ^sužinoti 
apie reikalavimus už virš
laikį. Jeigu darbininkui 
mokama alga pagal vatai-; 
duetai nėra reikalo rūpini 
tįs apie viršlaikį, . tik jeigu 
būtų aukštesnė rata dėl kai 
kurių '. .valandų,' (naktimis, 
šventadieniais ir sekmadie
niais)., Klausiinas pakyla', 
ar žmogus pasamdytas pa
skirtai siunai į dieną, sa
vaitę arba mėnesį,, kaip at
sitikimas nebūtų, gali, rei-

kalauti Viršlaikio. Vėl toki 
sutartis gali būti, aiški ay- 
ba suprasta. Darbininkas 
neturi pasilikti prie’darbo, 
po valandų, jeigu žino arba 
girdėjo, kad kitam darbi- 
niiikui buvo už tokį darbą 
mokėta. • .. • •

.. Kitas svarbus dalykas 
yrą — “Žinok kas tavo 
darbdavys. ” Užklausdąmi 

. daugybę svetimtaučių rado
me, kad jie nežinojo kas 
buvo darbdavys; J eigų nori 
gaiūi neųžmokėtas algas, 
yra labai svarbu žinoti tvar
dą ir adresą tavo darbda
vio. Legalė draugyste nega
li vesti . bylas darbininkų, 
kurie nežino darbdavijį 
vardų ir adresų. Daugelį 
sykių darbinirikas tik žino; 
•kad nori skųsti Juozą, Mi
ką, arba Povilą.- Darbinin
kas tuoj, gali nuo kitų dar
bininkų sužinoti, darbdavio 
vardą ir kartais adresą.

Nėra, užtektinai, tik žino
ti “bosą.” Nes ■ šiandien 
“bosai”, nėra darbaviai.vkartas tik prižiūrėtojai ar
ba foremonai.

. Darbdavys gali būti- as^ 
muo, bendrovė arba korpo
racija. Ir skirtumas tarpe 
tų .yra svarbus, nes proce^ 
dū/a kolektuotį pinigus 
nuo asmens . yra 
nuo; kolektavimo pinigų 
nuo korporacijos arba ben
droves. .- .•

„Asmėnvs arba bendrovė 
gali pasirinkti vardą kaip

“Tokia ir Tokia Kompaui- Telephone: stagg 2—0700 

ja»” bot tas nereiškia, kad Į DR. BLADAS K. VENCIUS 
yra korporacija. Paprastai 
korporacija po vardų neša 
žodį “Incbrporated” arba 
sutnunpinki. “Ine.”, kas 
reiškia, kad inkorporuotą. 
Korporacija turi akcijoiiie- 
rių. Aficieriai paprastai 
iniina prezidentą, iždininką 
ir sekretorių. Gal tik šie 
trys, asmenys turi visas ak
cijas, bet vistiek yra kor
poracija. Ir todėl darbiniil- 
kas turi žinoti ar kompani
ja, kuriai dirba, yra kor
poracija, ir vardą'nors vie
no atakomo afįcieri^us.

Ką darbininkas turi da
ryti, kuomet darbdavys 
jam paskirtu laiku nemoka 
priklausančios algos? . ;

Ką darbininkas turi da-

Telephone: STAGG 2—0700 VALANDOS:
Nuo 0—12 IŠ ryto, 2—8 vak.

____ __  _______ _ Ąrantctaičniala suifitarut

DANTISTAS 499 GRANO STREET
X RAY (kampas Union Ąve.)

Namų Telefonas: Mlclilgan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y. x

ryti .atsitikime šubankruti- 
jimo firmos, dėl kurios jis 
dirba? ' 1

Kaip algos mokamos po 
■.statymu?

’ . Tuos visus Užklausimus 
kituose straipsniuose apra
šysime. "

PLIS

3A.1----- ,1 .. .lf^-..l.JL.MJ.gU.!S8gMWf
T«lephone; STAGG 2—0105

DR. A. PETRIKĄ
(fvntcK)'

LIETUVIS DANTISTAS 

221 S. 4th St, Brooklyn, N. Y.
X-SfrlnduUų OlaffntHHi 

Gano AnentotOba
VALANDOS:

Nuo 9 wl. ryte Iki 8 vai. vokai*. 
Panktadlenlala Ir Kveut&dfenlaū 

. tik ausi tarus.

D>

“SARGYBĄ”
“SARGYBĄ” skaitydamas rosi Šiuos 

skyrius: 1) Mokslo populiarlzacljos ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybes,* 8)» 
uk*o, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo), 8j ptlegalkollnls 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės.

•‘SARGYBOJE” raSo: vysk. M. Rei
nys,' prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kąn. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raullnaitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr, D. Juš- 
ka ir kiti.

Adresas: Kaunas, Liaudies narna!
•‘SARGYBOS*’ adm., /

10 DIDŽIULIU TOMU 
(turinčių arti 5000 pusi.) 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė“Židi
nį,” didžiausią fnStičsiiii literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akdde 
miš.kojo gyvenimo’ žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomėtais, 
ir tiesiog būtij. nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis. bebūtų ir kur 
begyventų, jo nepremimeruotųir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. ;

“Židinio kaina Amerikoje f met 
—$4.50, pusm.—$2.50 ;Lietuvo je;

Tik paabndyk mūsų nerffgosi. 
rriet. ~ 35 lt., pušim 20 lt..

Adresas: KAUNAS, LaisvBs A- 
Ičja Nr. 3.

kitokia

“PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m,, jubiliejų.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio Jietuyių jaunimo 
jau 20 metų, su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdomi} 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugias^ kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran-

' "ŽIDINYS” ;
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redaifti* 
jamaa literatūros, mokslo, visuomenei 
Ir akademiškojo gyvenimo Muštruota* 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, {domiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam Žmogui tinkamiausiu 
lietuvių Žurnalas. TodSl visi paskubėki
te užsisakyti “Židinį.”

“žldinld” kaina Lietuvoje: met. 85 L 
pusnį. 20 IL: Atuerlkoje metamą J4.50 
pusmečiui ?2.50. ...

Adr.: “žhlinvs." Kaunan. Laievie Al.B *

MALDAKNYGES
PAŠINAUDOKIT NUPIGINTĄ-MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA '*. . .

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos : •. , ♦ .

Juodais odos apdarais - $1.50 (buvo. $1.76)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)

. . Juodai? paprastais apdarais ,75'(buvo $1.00) •
. Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) • . . * ;

■ •“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
• ' Kajuos: \ /' • ' '
. . ’ ’ Juodais .paprastais apdarais .30

• •' . Juodais minkštais apdarais. .50
Juodais odos apdarais •.75 .„-

f. Baltais^ celuiloido apdarais .80
Imant didesnį, skaičių, duodame gėrį nuolaidu.

Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir*
; njos Komunijos ir kitoms iškilmėms. . , : ‘ '

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: . ; .
“DARBININKAS”

866 Broadway, . 8o. Boslon, Mais, \

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu-1 
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutes.

“T^avasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, senų te 
vėlių bakūžės. “Pavasaris” 
dyelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary’* rasite vaidin 
ti tinkamų komedijų, monoff- 
logų, Šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks- 
it ...

“Pavasaris” skirtas, . vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuviu jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasariu” 
/būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo, laukti. Gyvendamas 
ūzsienv, be “Pavasario” tur 
būt jokiu .būdu nenūrimčiau. 
Mano ’iriyliunaūšias /‘Pava
saris.” ypač šįmet. labai įdo
mus” — K. ‘RdlČfli.uskaitei 
Haupstr. 12Į, Berlin, Shoe- 
nenbėrg. Ištrauka iŠ laiško).. 
Tokių laiškų. “Pavasaris’7 
susilaukia labai daug. /

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik ‘5 litus. Užsieny
je metams 1 'doleris. Latvi
joj, '- Vokietijoj ’ir Estijoj 
tiek.pat ir Įjietuvoj.

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28. 

SžMNĖinm
APYLINKES lietu

viams

Tel. Greenpoint 9—-2320

JOSEP.H GARSZVA
GRAB ORIU S

BALSAMUOTOJAS :
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

t * > KLASČIAUS

| CIINTON PARKAS
x piknikams, baliams, koncertams, 
|Šokiams Ir visokiems pasilinksmini-.
j mam? smagiausia. . vieta . Brpok- . 
| lyne-Maspethė. Jau laikas užslsa’ . 
f kytl sale žiemos sezonui. į
i kattip. Maspeth ir Bėtta Avė. | 
Į JONAS KLASČIUS, Sav* | 
| Maspeth, N. Y. j 
IįIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIII.II.IIUIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIU H

Tėl. Newtown D—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
. • , GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdrnuda Visose šakose .

Notary Public
5441. — 72-nd Street, 

Arti Grand St.
x MASPETfi; L.-L^N.Y.

Tei. Stagg 2—6043 Motu r y Pnbllc

M. P. BALLAS INC. 
r BIELIAUSKAS. 

Graborius ir Balsamuotojta • 

660 Grand St., BrookJyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPIILEVANDA
. (Levandftttskas)

GRABORIUB
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y;

Telephone Stagg 2-4409
• NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
... GRABO R TU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
, . Bažnyčią. ‘ '

Parsamdau Automobilius, Ves- 
tuvSms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

GERBIAMIEMS KLEBO
NAMS

• . I • .

šiupinį pranešanu', kad *’ Vytau
tą”. Spausturėje- gaUma gauti pi
gia kaina Uždusinai dienai vokų . 
ir lapelių su. gražiu atvaizdu ir 
lietuviškais pažymėjimais.'

“VYTAUTO‘> SPAUSTUVE,

Šiuomi pranešama getb. lietu
viams, kad JURGIS TUMĄSO- 
NIS yra įgaliotas rinkti *<pąrbv 
ninku!” prenumeratas; skelbimus 
ir 11; Jis taipgi patarnaują lie
tuviams visuose- jų reikalnose. 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas:.
121. Union Avė, kampas Grand ----- -— t---—- -
St, arba 1356 Kast 01th Street, Grand Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N, Y.' .Tol. 2gi:^Tol. staįfk

’VOi . LAUKUS* Fotogra
21 t Avė,, BroMyn

•i'oL Evergroen B7-4OH
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