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EINA NUO 1915 METŲ

ARGENTINOJE 333,997 
BEDARBIU

BUENOS AIRES. — Ar
gentinos darbo departamen
tas paskelbė, jog šiuo metu 
Argentinoje yra 333,997 be
dali) iu, iš kurių 315,473 vy
rai.

FAŠIZMAS SULAUKĖ 1U 
METŲ

ROMA. — Spalių 28 die
ną Italijos fašistai minėjo 
savo valdymo 10 metų su
kaktuves. .Vjsoje Italijoje 
buvo surengtos atitinkamos 
minėjimui programos.

Romoje iškilmingai atida
ryti viešieji namai, pavadin
ti Mussolini. vardu. -

Preniieras Mussolini priė
mė kare sužeistųjų veteranų 
paradą, dalyvaujant. užsie
nio valstybių; kariškiems at
stovams.
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MOKSLEIVIAI PAGELBĖS PARDAVĖ AKADEMIJA Už 
NETURTĖLIAMS 20 DOLERIU

■r 20 DOLERIO
LIETUKŲ TYMAI

KAINA 5 CENTAI

PICTON, N. S. — Kana
dos garsiausia ir beveik se^ 

I niausią mokymo Akademija 
buvo parduota už 20 dole

FRANKLIN, N. H. — 
Aukštesniosios moky k 1 o s 
(High Sehool) vedėjas pra
nešė, jog jo vedamos moky-Į 
klos ‘ mokiūiaį bus suskirsty- In*’ „ 
ti į atitinkamas grupes, ku- ieton Akademija^, buvo 
ros—pagelbė»-J^udoimjana]j^ â^T^a ltv* P* kšaiddė-

. Kryžiui beturčių i 
darbe.

Moksleiviai vaikščios po 
namus, rinkdami drabužius, 
batus, maistą ir kitokius 
daiktus, beturčiainš rei&Iin-Į 
gus.

Šelpimo F0 ^ana(lal daug žymių žmo- 
. z nitu

LENKAI PAKORĖ KETU
RIS ŠNIPUS

VA&AVA. — Rovno ka
lėjime lenkai pakorė 4 as
menis, nuteistus už šnipinė
jimą Sovietų Rusijos nau
dai, - .

Spalių mėnesį lenkai pa
korė 8 apkaltintus šnipus.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA?

WASHINGTON. — A- 
merikos darbo federacijos 

i surinktomis žiniomis, pei l 
paskutiniuosius tris mėne
sius Amerikos b e d a r b i ų 
skaičius, sumažėjęs 560,000, 
nes toks darbininkų skaičius 
grąžintas. į darbą* tačiau ir 
dabar priškaitoma .10,900.,- 
000 bedarbių; ..

Darbo federacijos prezį- 
deiitaš Green pareiškė, jog 

| nedarbui pavojus nepraėjo 

buvo išsiėmęs iš banko savoĮ 
pinigų. $210(1 Jo žmona dir- .
ba, jis. pats turėjo gerą dar- . linflMCY MOTIN A I 
bą ir. turėjęs 11,000 dolerių. mUUlIuI IflU IIIln į

SLAPIŲJŲ KANDIDATU 
DAUGIAU NEGU SAUSŲ

ŽUDĖSI KARO VETE
RAMAS

. GARDNER. — Karo ve
teranas St; Ląudanskis, 35 
metų,, spalių £7 d. išgėrė 
nuodų ir du kartu paleido 
šūvius į save. Gydytojai, a- 
bejoja, ar jis išliks gyvas.

Prieš šį žygį LauclanskįsLr besiartinanti žiema darbi-

Spalių 29 fl. Bostono apy
linkės aukšttfcnių.įii mokyk* 
lų futbolo tymains, kuriems 
vadovauja lietuviai, kaip ir 
visados, gerai sekėsi.

Tą dieną laimėje šie liefu- 
i vių kapitonų vadovaujanų. 
tymai:~ExętęF A c a d ė m y 
(kap. J. Ciuįetas, nugalėjo 
AVorcester Ącadęmy), Bro- 
cktoii High (kapit. J. Gri
gas) Lynn Clasieal (kapit. 
Ii. Adlis) ir Waltham High 
(kapit. V, Blėkaitis). '

Į . Geriausiai laikosi. Brock- 
J ton High,; Kapitono Grigo 

* vadovaujamas tymas laimė
jo' visas rungtynes ir skina 
sau kelią. į valstijos, mokyk
lų čempionatą.. . ,

lietuviai; kolegijų
FUTBOLININKAI ;

Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybes Pranešimas

KOMUNISTŲ BIA U ŠĖS UŽMUŠĖ TBAUKIN10 IB 
LONUBNE AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

LINGOLNO LOVA PAR
DUOTA UŽ 20 DOLERIŲ

. JMCKTORD. UI. — Čia 
parduota dvi lovos, kuriose, 
miegojo . Abrakam Lincoln 
ir Steplien. Dougląss 1858 m. 
, Lilicolno lova parduotą už

■ 20 dolerių,.

KASHINGTON. — šiais 
metalą kandidatai į kongre
są . didelėje daugumojė .yrą 
šlapi. Iš 607 kandidatų .553 
kandidatai ^pasisakė prieš 
proliibiciją ir tik 54 pasisa
kė už prohibiciją..

. Toks kandidatų sąstatas 
aiškiai liudija, kaip prohibi-
cija įgrįso visiems žinonėmsj

" Giiesnulėvicli — Bo s t o n 
College ■

Clem — Boston Univęr- 
sity • , ■

. Ezmunt —Boston College
, Gailus—Ohio.

Gobis—Providence ..
Grenda — feolumbįa
Jaseitis—-LoyOla (Balt.) 

»Jarvįs — Holy Cross.
Masavage, — Fenu. Uni- 

versity . ‘. . ’
Meneikis — Chicago

I Mass — Purdue . . / 
| . Purvis— Purdue

Thompson, Conn.

NEW YORK. — Kalimo 
Toni Moonęy motina, 84 mė
tų senutė, šiomis dienomis 
išvažiuoja į Sovietų Rusi ją, 
kur ji pakviesta dalyvauti I . .^lssat x 

. • , . ■ , . . . Purvis — Purduetarpt autiniame -. komunistų. •, vet ± m t5 ’v. .. . Noreika—Worcester Tech,
susivažiavime. • ■ ■Į ;; , •, •- ; . Stulgaitis—St. Thonias

: OBUOLIAI DU KARTU '
- IŠAUGO Romanski —Boston Colle-

I • • ■ ■" ’ ■. Ne .

Ųždavinis — F.ordhani.
Yanuškas —.lilinois

. Ząpustas—Fordham 
Zynteli — Hely Cross.

Kazys Adnci.

LIETUVIŲ KOLEGIJA 
LAIMĖJO

• • Woreesterio AkacleiiiieČiąi 
neturėjo nė vienos progos 
laimėti. . Per ištisą, žaidimą 
persvarą buvo Kolegistų pu
sėj e,/grasinant visada pada
ryti daugiau etouch-downs., 
Gausus žiūrėtojų būrelis li
ko patenkintas geru žaidi
mu ratelio, kuris, susideda 
vien is lietuvių.^ >

Prieblandai atlėkus, nu
žingsniavo nuo. aikštės su-, 
pliekti Akadėmiečiai. Lie
tuviai galutinai laimė jo 6-0. 
Amerikos lietuvių istorijoje 
įrašyta .gražiomis . raiclėniis, 
kad . visai lietuviškas futbo-Į 
liniukų ratelis.. pasirodė ge
rai ir laimėjo lengvai. ..Lie
tuviai dar kartą turi kuo 
džiaugtis bei didžiuotis. -

Žaidimo metu . komandą 
sudarė kolegįstai:

Ihięšakynėję lin i j o j e: 
Šmigelskis, Vaičaitis, Laše-“ 
vięius, • Karevičius, Aukštą- 

•_ periode, Senkauskas, paėmęs kalniš, Sabas, Kavaliauskas, 
futbolą. pTąsi v c r ž ė pro .Užpakalinėje lin. i j oje: 
priešus jf štai šeši punktai Ivanauskas, Kuprevičius, V. 
lietuviams laimėti! '

' Sutvisko lietuvių žvaigž
dė sporto danguje.. • Toji 
žvaigžde, kuri prad ė j u s i 
šviesti. lydės visus kitus 

. sporto srityje—šiais metais 
naujai. -įsteigtas futbėlinin- 
kų.ratelis, atstovaująs. ŠvČ\ 
Marijos Kolegiją.

Pereitą savaitę jie ėmėsi 
su stipriu Worcesterio. Aka
demijos futbolininkų rate
liu, pastarieji, pamatę kole- 
gištus, nusišypsojo ir- pasa
kė lengvai laimėsią. Apsiri
ko. . . ?■.

Žaidimui pradėjus, ’ lietu- 
viai-kolegistai, paėmę svie-

• dinį, pradėjo veržtis prie A- 
kademijos paskutiniosios li- 

‘ • nijos. ' Mažai betrūko ligi 
“toiu'h-daivn.”’

. Truputį, vėdinu, ‘antrame

DENVERS. — Ūkininko 
Dudley P. Rogęrs nuosavy
bėje esančios 3 Obelės išdavė 
dvigubą vaisių — išaugino 
du kartu obuolių. Tai apy
linkėj ę. silkelė daug nusiste- 

Įbejimo ir susidomėjimo.• J
Apylinkės sodininkystės 

žinovai nežino panašių atsi
tikimų.

LONDONAS. — Spal. 27 
d. į Londoną atžygiavo apie ! 
2000 bedarbių,( kurie nešė .į- 
.vairius komunistinius ženk- '■ 
lūs ir dainavo involiucines 
dainas.

(latvėse įvyko susirėmi- 
mąs su policija. Keliolika 
niarŠuotojų sunkiai sužeisti. 
Riaušes gal būtų blogiau pa
sibaigusios, bet pasitaikęs 
lietus išskirstė komunistų 
suorganizuotą bedarbių mi
nią. e .

MUSSOUNI GAVŪ MER
GINOS BUČKĮ

TŲRIN, Italija/— Pre- 
miėras Mussolini, minėda
mas fašistinio . valdymo 10 
metų sukaktuves, lankė Tu-- 
riner. dirbtuves. ~ Saldainių 
ir šokolado dirbtuvėje jį ap
supo bųrys darbi niūkių 
merginų. ‘"Viena merginą 
pašoko,, apkabino Mussolini 
kaklą ir, .pabučiavo jam į 
veidą. Tuo pačiu laiku ki
tos merginos premierui pri
dėjo kišėnėsna šokolado,-

Žinoma,. nėra aišku, ar to
ji mergina pabųčiąvo Mus- 

. solini savo noru, ar išanks- 
to buvo tai suplanuota, kad 
būtų parodytas viešas ženk^ 

; las, jog darbininkai myli sa
vo šalies dildatpriiį,.;.

BOLŠEVIKAI NORI PRAJUO
KINTI BADAUJANČIUS

.' N. ANDOVĖR. — Spalių 
27 -d. vėlai val<are“dvi jau-' 
nos merginos, važiavusios 
'automobiliu, nepaste b ė j o 
perspėjime ženklo apie, ei
nanti traukinį ir pateko po 
traukiniu. Viena užmušta, 
o automobilio . vairuotoja 
sunkiai sužeista.

HENRY FORD NEUŽSIRA- 
ŠĖ BALSUOTI

DETROIT. .— Laikraštis 
11 Detroit N ews? ’ praneša, 
jog, balsuotojų knygas, per
žiūrėjus, pasirodė, jog nei. 
Henry Ford, nei jo žmona 
nėra, užsirašę balsuotojais. .

Kelios dienos atgal Ford 
per radio -kvietė piliečius 
balsuoti už Hoo.ver, pats ne
įsirašęs balsuoti.

VĖŽIU LIGŲ GYDYTOJŲ 
PASITARIMAI

NUSIŽUDĖ DĖL AP- 
DRAIIGOS

i MEKSIKOJE NAUJAS Dl- 
VORSŲĮSTATYMAS

MEKSIKOS MIESTAS 
k— Meksikos vyriausybė iš-Į J 
leido naują įstatymą, kuris! 
pradės veikti nuo. lapkričio 
1 d,, suteikdamas teisę teis-1 

Įmams suteikti . diyorsą per 
15 dienų toms poroms, ku
rių- abi pusės sutinką išsi
skirti. Tačiaivporos, turin-l 
vos vaikus, negalės naudotis 
tuo palengvinimu.

NĘW YORK. — Tūlas'A. 
La.zoff buvo apdraudes savo 

’ gyvybę $6500. . Jo biziliui 
sumenkėjus, Lazoff nutarė 
nusižudyti, bet kad žmona ir 

, ■ du vaikučiai gautų daugiau
I pinigų, jis sugalvojo, taip 

; Į nusižudyti, j og t atrodytų 
žmogžudyste, o ne saužudys-. 
te.

• Jis paleido. virt ėję gašą . 
.Savo rankas surišo, ant ka
klo užsinėrė virvę ir tokiu 
būdu nusismaugė.

Viskas būtų buvę gerai ir 
žmona būtų gavusi dvigubą 
apdrauilą, jei ne nusižudėlio 
laiškasšvogeriui. Savo lai-

Užpakalinėje ..lin. i j oje

Rabinas ir Lenaiiskas. -

L0WELL, MASS. . laiškas švogeriui. Savo lai-
LDS. 97 kp. susirinkimas- įvyk* Ške - jlš nurodė, .jog jis. pats 

ketvirtadienį, lapkričio 10 diena 
vakare. Ateikite vist Gera progai 
darbiniu k irtus prisirašyti prie vie 
nintėlčs* darbininką organizacijas ■

Valdybi

Pnrfeslonnlni. biznieriai, pramonių, 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke/' tik
rai verti skaitytoji! paramos.

Visi gatBinklUs “Darbininke,“

riniu žudė, tik pažymi, jog ti
kisi, kad jo saužudystė atro
dys i žmogžudystę.

Nusižudėlio švogeris nusi- 
i gando ir raštelį, atidavė po- 

_ licijai. Tas ii* sugadino dvi- 
įgubą apdraudos išmokėjimų.

Rusų bolševikų vyriausy
bė paskutinįulaiku ėmėsi 
organizuoti juoką. Girdi, 
taip toliau gyventi negalima. 
Reikia prajuokinti, “drau
gus, ” kad nevaikščiotų nuši- 

' minę ir susiraukę. . Todėl 
pųądėjo . mėtyti ir gatvėse 
klijuoti atsišaukimus su - o- 
balsiais: • ’ • .

“ Juokis, drauge—ilgiau 
gyvensi!”, “Kas šypsos, to 
nelaimės n e s p a u d ž i a!”, 
“Nori, kad gyventi būtų ma
lonu?— Tad juokis.” ;

Neseniai įvykusiame visos 
Sovietų sąjungos komsonio* 
lo suvažiavime generalinis 
sekretorius Kozarevas. atvi
rai nusiskundė, kad tie atsi
šaukimai nieko negelbsti, 
Negalima sutikti žmogaus 
gatvėje, kuris šypsotųš;- ne
sigirdi juoko ne teatro, nė 
kiiieinafografe. Reikėtų val
diškomis . ? priemonėmis ir 
valstybišku maštabu prajuo
kinti; pilietį. Ir jeigu tas nę- 
gelbėsiąs, tĄi. reiškia,’ kad 
juokas visiškai išnykęs,. .

Ir tikrai juokingą, kada, 
nori badą kenčiantį žmogų 
priversti juoktis*

.. ST. LOUIS. —. Šiomis 
dienomis Čia posėdžiavo A- 
merikos gydytėjų kolegijos 
klinikų, specialistai,

Specialistai gydytojai pra^ 
nešė apie - naujausius. būdus 
kovai su vėžio liga. : •

Daugelis .specialistų pra
nešė įvairių davinių, iš ku
rių paaiškėjo, jog per pra
ėjusius 5 .metus sėkmingai 
gydyta apie 8500 vėžio liga 
sergančių ligonių, kurie da
bar gyvi ir eina geryn.

Organizacijos generalinis 
direktorius.pareiškė, jog jei, 
vėžio liga sergantieji' anksti 
pasiduotų geram gydjūnui,. 
tai šia .. liga mirštančiųjų 
skaičius sumažėtų kasmet 
bent trečdaliu. -.

. , Amerikoje ir- Kanadoje 
kasmet miršta apie 150,000 

: žmonių, sergančią vėžio li
ga. •• •■ ’ :

Kadangi praeities gyveni
mo' įvykiai parodė, kad įvai
rus iš Lietuvos atsilankan
tieji į Ameriką visuomeni
niai reikalais svečiai daž- 
ntRTėndentūjimai^šimudo^’^ 
davo Amerikos lietuvių ka
talikų gerumą ir net vėliau 
Lietuvoje savo paskaitose ir 
raštuose t anierikiečius tam 
tikrais. iš rėkavimais paže
mindavo, . Kunigų- Vienybės 
metiniame. seime, rugpjūčio 
9, 1932. metais, nutarta nito 
šios dienos daugiau nei vie
no iš Lietuvos svečią visuo
meniniais, paskaitų, ar šiaip ; 
susipažinimo reikalais ne- . 
priinitTIi* į savo tarpą neįsi
leisti be Lietuvos Episkopa
to arba Katalikų Veikimo 
Centro rekomendacijos. Ku
nigų ' Vienybė. taipgi prašo 
Lietuvos Episkopato ir Ka
taliką Veikimo Centro reko- 
menduoti tiktai patikimus 
asmenis. x ’■

ŠĮ kunigų bendrą nusista
tymą nutarta paskelbti 
spaudoje.

Kunigų.Vienybės Pirm.:
Kim. K. A. Vasys, 

Kunigų Vienybės Rast.:
[Kini. P. M.. Juras.

vienuolės išgelbėjo
VAIKUS IŠ GAISRO

. QŲĖBEC\ anada;Spa
liu 28 d: kilo didelis gaisras • 
Seserų Boininikonių veda
moje vaikų ligoninėje, Liep
snos taip staiga apėmė visą 
ilginą, jog buvo didelio. pa~ 
tojaus sergančių vaikučių 
gyvybėms. • •

Vienuoles, patekdamos į. 
didžiausį pavojų, karžygiš
kai puolė į gelbėjimo darbą 
ir visus vaikučius išnešiojo 
į atvykusius pagalbon. iii les
to ligoninių automobilius. .

Gilišro priežastimi esanti 
ekšpliozija. • .

Maža žmoniti-teturi progos ne
paprastiems. didvyrių darbams.— 
M. PeekauskaitS.

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS
NO VENA

■ prie

S v. Pranciškaus Asyžiečio 
■' su

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina 15c.
labai naudinga ir reikalingaTai

Knygutė. Užsisakyti raštu ir asme
niškai įsigyti galima ' ‘

“DARBININKO” KNYGYNE
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Žiniofs Iš Lietuvos
VILNIUI'^Į®UOW_SĄJUNGOftrI)augAvi>ily juos sutiko Ut- 

Viiį kdrlliotoeiieš vadovybe 
su kariuomenės vadu gen. 
Senikiu. Paminklas pasta
tytas Lašų valsčiuje, ant 
kalvos. Jo šventmjtoą atliko 

'pralotas Stulginskis, atvy 
ls’ kęs iš Subačiaus. Po pa

šventinimo iŠ Lietuvos ir 
atvių pusės pasakyta kal
ios. Latvių kalbėtojai dė
tojo Lietuvos karianis ūž su- 
:eiktą jiems -, pagalbą sun- ^esun^ 
kiais nepriklausomybės Iži- SUDEGĖ MALŪNAS 
kais. . • '

SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 2 ir 3 d. Kauto? 
Rotušės salėj, įvyko 7-tas 1 
Vilniui vaduoti sąjįmgos su- j 
važiavimas. Prieš suvažitu 

' vimą dalyviai nuvyko į iš- 
kilmingas pamaldas, kurios . 
įvyko Vytauto bažnyčioj. ' 
Po to prasidėjo posėdžiai.

Sąjunga ^šiuo inętu labai 
išsiplėtusi. ‘ 1925 metais tu
rėjo vos 1.4 skyrių, o dabai' 
jau turi 351 skyrių. Iš jų 

—Itlskyrių^ižsieiiy^NaiiiLkoi. 
kybo ir sąnioningumas VilJ 
niaus vadavimui taip pat sii- 
stibrejo* Išplėsta darbuotė 

. ir Amerikoje, kur kaip žino
mą sąjungos pirui, prof. Al. 
JBiržišIjza pats tuo reikalu bu
vo nuvykęs, Daug paimlios 

. duodanti Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Federacija, 
kuri su visais savo skyriais 
yra įstojusi į'sąjungą nariu. 
Didžiausias Vilniui, vaduoti 
sąjungos laimėjimas praėju
siais metais tai buvo Vil
niaus geležinio fondo orga
nizavimas. . Vibiiaūs vada
vimo mintis dabar jau yra 
gyva ir sodžiuje, Po'to pa
darė pranešimą p. Biržiškie
nė iš moterų sekcijos veiki- 

, mo. Tos sekcijos pelnas ei
nąs/moterims ir mergaitėms 
remti okupuoto j Lietuvoj. 
Po pranešimų ir. kritikos 
dėl buvusio ir tolimesnio vei 
kimo., Atėinantiemš metams 
Vilniui Vaduoti Sąjungos, 
išlaidų sąmata priimta 119,- 
,197 litų. . Sąjungos, laikraš
čiui ^Alūsų Vilniui” numa
tyta 64,000 litų.

Pabaigoj priimta e i 1 ę 
svarbių nutarimų. '-

Sąjungos pirmininku iš
rinktas ir toliau prof. M. 
Biržišku.-

Šiomis dienomis sukako 10 
metų ųuo Lietuvos Banko į- 
steigimo. .{Sukaktuvių pro
ga įvyko iškilmingas: Banko 
tarybos posėdis, kuliamo da
lyvavo J. E. prez. SmėUua, 
J. fe... aikivyskupūs Metro
politas J. Skvireckas,- V. D.
'niversltefo Rektorius Če

pinskis, ministeriai ir daug 
kitų svečių. Banko vadovy
bė padare platų veikimo pra
nešimų.

D.

Mintaujos lietuviai . taip 
pat surengė .lietinės lietuvių 
mokyklos salėje Didžiojo L. 
kunigaikščio Kęstučio 550 
nieliį „sukaktuvių Įjaminėji- 
iną. Buvo referuota apie 
Kęstučio gyvehihią, dalinis 
bei nuopelnus ir jo tragingų 
mirtį, sudainuota atatinka
mos damos. Žmonių susi
rinko gana daug. Paminė j L 
tno aktas padare susirinku
siems gilų įspūdį..

• ■ .. J • ~ ■ ... 7 ~ .. .Panevėžio “valsciujepMaY
KURIA NAUJA PARAPIJĄ geniit kaime perkūnas įtren-

- . kė į Antano Tamošiūno ma-
ALIĖJAly Raseinių aps. įr jį sudegino. Nųosto-

— Rugpiūčio mėm į Aliejus " - ’ ' _
iarėj<£ jaunas^ sielų vadovas jMaifulas buvo apdraustas 

5,000 litų.

ių padalyta už 32,000 litų.

PAMINKLAS LIETUVOS 
.. RIAMS LATVIJOJE

“Darbininko” Katalogas

£Uii. V. Simaška. Aplinki
niai sodžiai džiaugiasi sulau
kė labai malonų, gerų, žmo
nių vargus atjaučiantį savo 
vadų. , Jis su parapijiečiais 
suskato sukurti greitų laiku 
parapiją. Nubodo jiems pui 
viuais keliais vargti einant; 
bažnyčias po 10 ir daugiau 
kilometrų.

7000 HA ŽEMĖS RĖŽIUOSE

PAŠVENTINO PAMINKLĄ

Rūgs. 25 d. kun, P. Mer
kys pašventino Pikelių šau
lių ir visuomenes lėšomis 
šiemet baigtų statyti Vytau
tui Didžiajam paminklų. 
Šventinimo' apeigose organi
zuotai dalyvavo šauliai, pa
vasarininkai ir ugniagesiai. 
Buvo nemaža ir visuomenės. 
Prie paminklo kalbų pasakė 
mok; V. Jasinskas. • . •

MERKINĘ, Alytaus aps. 
— Merkinės valsčiuje yra 
dar apie 30 kaimų su 350 ū- 
kiniiikų, kurie 'gyvena rė
žiuose. Trobesiai visų men
kų nuskurę.. Ūkininkai ne- 
' jantriai laukia. pradedant 
skirstymo .vienkiemiais dai- 
Tii. Rėžiais valdoma žeme 
gerai nėįdirbama, nes nė 
vienas nežino, kur jam teks 

! vienkieniis, q todėl, ir žemės 
hašuinas menkas. Tokios že
mės, yra aįlie 7,000 ha.

‘ KEISTINI KAIMŲ 
PAVADINIMAI

S* KALVARIJA. — Kal
vai! j os valsčiuje yra keletas 
nelietuviškų, kaimų pavadi- 

SUGRĮŽTŲ, BET NĖRA PINIGŲ tomų, kaiį3: Palencizna, Čer- 
kaučiznąj Mitraučizna ir. k., 

KROSNA, . Marijampolėš kurie, matyt, ^sulenkinti ir 
aps. — Apylinkėje dauguma, žmonių dabar tebevadinami, 
gyventoj ii, net stambūs ūki- Savivaldybės tokius kai

mukai, 1928 m. pardavę tiu- imį pavadinimus galėtų pa-
KA

Spalių 2 d/Lašų valsčiu
je buvo atidarytas Lietuvos 
kariams paminklas, kritu- 
siems • Latvi j os teritoii jo j, 
Čėrvonkos laukuose kovo
jant nepriklausomybes lai
kais. . Iš Lietuvos buvo nu-, 
vykusi kariuomenės vadovy- 

. be su vyr. štabo viršininku 
. įen. Kubiliūnas priešaky:

'. Savivaldybes tokius kai- 
.. _: . . . . “ tolį pavadinitous galėtų, pa

tus išvyko “laimės’- ieškoti keisti liętuviškais vardaiSj 
tolimon Brazilijon, Aįgeuti- kaip numato įstatymas, 
non ir kitur-. Palikusieji ša- ----- ---- ---- _
vas šeimynas norėtų sugrįž- NUBAUDĖ VIRŠAITI Už LA2- 
ti atgalios, bet “laimės” ša
ly pravalgė paskutiniuosius 
centus neturi: kelionei pini- 
gij/ •

Vienas vytas ; taso savo 
žnionai laiške: “Eičiau pės
čias Lietuvon dienomis ir 
naktimis, kad nė ta gilioji 
jūra.” • . 7 ’

DA. IR OŽĮ

.a MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME ŠiUŽTiNĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

' . ? “MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos:• " ' ’

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloidO apdarais $1.50 (buvo $175)

• , ” Juodais paprastais .apdarais .75 (buvo $1.00)
• >t Buliais celuiioido apdarais *90 (buvo $125)

• ‘‘MAŽAS NAUJAS.AU KSO ALlCRlUŠ”
Kainos; ' • • ' ’. •

Rugsėjo mėri. 22 d. Kau
no. Apygardos Teismas Jur
barke-nagrinėjo Jurbarko v. 
Viršaičio Antano Vabalo by
la. Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad kelius bematuodamas. 
seniūnui Lendraičiui Atsisa
kius likti retežį jam sukirto 
lazda per nugarą. Teisme 
Vabalas • kaltu prisipažino. 
Sudavęs dėl to, kad beklau
sė ir atkalbinėjo, Teismas 
A. Vabalų. nubaudė trimis 
paromis arešto. Vabalas-.ža
da apeliuoti tribunolam

Kitoj byloj už svetinio, o- 
žio ilgų laikymų, ir. heatida- 
vimą Vabalas nubaustas ' 5 
paroiiiis* Vadinasi viršaičiui 
-nesisektu ■ ‘ k '

Į
| Juodais paprastais. apdarais ,30 v
‘ , Juodais minkštais apdarais ,50 r.

Juodais odos apdarais ‘ .75 
.Baltais celuiloįdo apdarais .80 .

• ‘Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidą.
’ • Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams pria pir
mos Komunijos.ir kitoms iškilmėms.

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: .•
“DARBININKAS”

86d Broadway, . _ >- 2o. feortdd, Maiš. ]

f
.1

AR ATSIKĖLĘ JAUTIES 
PAVARGĘS

Jeigu Jus osate/tūl 'turėtumėte var
toti . pasitikėjimo vertą toniką, kyi-ls

■ stimuliuoja jūsų . upetitį Ir pataiso 
virškinimą, pagelbsti jum* ne tik su 
skoniu ‘ pavalgyti, bet Ir duodu Juins 
niu I Stingu iną. Gargus, gydytojas spe
cialistas surado kombiuniMjy' brangiu 
vaistu pągelba. kuriu Įtini pasisekę pu* 
tirti gamtai -atateigti sveikata Ir hor- 
jiuvly veikimų, padaryti’gyvenimų vei>

■ tesnluS ši preskripclja yra NVGA-TO- 
NE, Pardavinėjama ir garantuojama 
kiekvieno vaistininko.

^Mėnesinis: trentmeutas už Vlemj Do» 
lerj. Jeigu po 26- dieną vartojimui tie 
busite patenkintas, jūsų pinigui bus 
grrjžltmuii. .

Ant plauko kabo gyvenimas, ties 
gyVenimu kabo mirtis, ties mirtim 
kabė Amžinybė.

“fAVASAIIlS”
Suenčia savo 20 m. jubiliėju.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad < 
jam pasisekė atspėti lietu- 1 
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ii’ bran
gu-

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

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos, istorijos a-. 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. * ‘Pavasaris ’ ’ 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte- 
ių dainomis.

“Pavasary” rasite vaidįn 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių1 apysaką; 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų/. •.

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly' 'išsibaščiusia-m, 
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. . Taip 
ilgų jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tūr 
būt jokiu būdu nenurimčiau. 
.Mano mylimiausias ■‘Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K, Rak^u^fc-dite, 
Haupstr. 121, Beidin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš. laiško). 
Tokių laiškų. “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

' “Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 . litus. . Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir . Estija; 
tiek pat ir Lietuvoj.

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

m
TSvynčą likimas. Jos laimSjlinai Ir ne

laimės, jos sielvartai- ir bėdos-Jums v 
sienas, be- abejojimo, rupi. Jums tai 
pat1 rupi, kad Tėvynėje taurautu 
klestėtu teisėtumas ir laisvi Jus taip, 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne 
ribotą sauvaliavimą su Švenčiausiomis, 
žnioniy teisėmis Ir laisve, — Jus norite, 
kad Ir toli būdami, fead ir plačiąją mk 
rlą atskirti, pažinti Tčvynes būvi, koks. 

. jis tikrumoj yra. —< šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 1# 
slraSytl

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
trintie* * • *

“DARBUUNKAŠ” moko, neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dy veidmainystę. ‘ '

“DARBININinjr’ visur lt visados 
rupi darbo žmonlą reikalai.

“DARBININKAS?' turi labai Įdomiai 
savo “RADIO ŠYPSENAS.” ,

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.. * - 

’ SfcUftČJtite Had UtiraŠyti ••pĄRaittLN 
K4” patys ir Uraįykits f į laro pbrti- 
nčnw Lietuvoje, t

Amerikoje ‘'Darbininkas’* kaštuoja 
$1,20, o Lietuvoj tik C0;ąmerlknnlilky 
centą. •

“Ųarbiainkas,”
“DARBININKO” .adresas: Lkhu* 

pla, Kaunas, Neįprlklausomybče

Kas neatsįmeųa Kalėdų ir Links
mų Naujų Metų Lietuvoje? —-

Tik, tas kuris ten nebuvo.
Kalėdos ir Nauji Metai yra 

reikšmingiausios mėtinės šventės, 
reiškiančios žmonijai džiaugsmą l 
Tad, ir Tamstaf jei myli ilžiaug- 
tis, džiaukis savaisiais sykiu, ne 
tik švente, bet ir gražia Lietuvos 
gamta. Tai yra meilės .ir “.geras 
valios dieną tarpe visų žinonilj 
žemėje,” taikos ir džiaugsmo die-. 
na, kuomet kiekvienas, kuris tik 
išsigali, draugams ir giminėms 
teikia, dovanas, kaip draugingumo 
ir meilės ženklą. Ar gali imti ma>- 
lonesnė ir geresne dovana savo 
giminėms ir draugams, kaip jusį 
atsilankymas pas juos ir pralėkto 
mos .Kalėdų švenčių ša savais, sa
vo prigimtame krašte, LIETU- 
VOJf

Lietuvių Laivakorčių Ag e n t ų
. Sąjunga Ąmeriko- 

.jeU grULRlziii ’T <lr 
,Š. m, rengia. Kalfr 
dų, Ekškūrsi ją j 
Lietuvą (per Klai
pėdą). Baltuoju 
Švedų Amėrik.o s 
Linijos populiariu, 
laivu S.S. “Drott- 
ningholm,” pe>r 
Gothenburgą; Šve
diją.. . .Laivas - iš 
New York.ii; iš
plauks 3 .v, p p.,

VI.T, Mučiiiskas Ą. 11 a Ji. *
. .. plauks gruodžio 4 

dieną. Tad, ir musų broliams Ka
nadiečiams bus gera proga daly
vauti skaitlingoj lietuvių. Kalėdų. 
Ekskursijoj. .

Pažymėtina, kad .ekskūrsį j o. j 
palydovas * bus- Avedų Amerikos 
Linijos Centralinės raštinės Amc^ 
rikoje, lietuvių, skyriaus vedėjas 
p. Vladas B; Mučinska.s, kuris ek- 
skursininkifs palydės iki Klaipė
dos ir Kauno. Jis stengsis kelio
nę padaryti malonią, ir. pilną įdo
mybių, apie kurią visiems bus 
malonu prisiminti.'.

Lietuvių laivakorčių agentai, 
visuomet jums pasirengę, tinka-, 
mai patarnauti jūsų kelio n e j- e. 
Platesniu informacijų ir laivakor
čių kreipkitės į minėtos. Sąjungos 
narį, arba bet Idirį ' autorizuotą 
Švedų Amerikos Linijos agentą. 
Taip pat galima gauti infoimaci- 
ju asmeniškanTir‘hi!škudš bet ku-. 
rios Š,Vedų Amerikos Linijos raš
tinės. Centraline raštinė Ameri
koj, 21 State St., Nevy York, N. 
Y. '(raukite brošiūrėlę “Kalėdą 
Ekskursija į Lietuvą” ir “Bend
ros Informacijos Kelionėje Į Klai
pėdą.” Tėmykite- skelbimą šiame 
laikrašty. .. (Ądv.)

Pagelbėjo Geliamai Rankai, ■ ■ '■ 
Sako. Ponia Nowakowskžt

"Per suvirs du metu tarėjau neapsa- 
. komai gerame ranką. Naudojau jvai- 
. -riųs Jinim.cntus!, plistferius ir niostis.

Tačiau niekas nepagelbėjo. Pąga- 
, l’au. išnaudoju^ . (Ivi b-.nka? Inkaro

Pain-Expelierio visi skausmai prany
ko. Ai dabar esu .visiUsji sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expclleriui.”■ ' S. N.

I'hiJadelpina, ?Pa. • ’

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pš 
rašė kun. V, Žajančauskas—50a

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais ——,$1.75-rl2i

Maldų Rinkinėlis, juodais 
.viršeliais  -----—----- $175—1.21

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00 .

Moterystė ir teimyna. Ver- . 
tė J. Gerutis ;--------- —__.40a.

Gamtos Pradžiamokslis. — 
įjr. A. Vileišia______ „60a,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parafiv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—JSOą

Nauja Skaitymui Knyga— .
(Dalis įį),. Su paveikslais-—75e.._, — 

Vaikų Knygelė — su pa-
veikslais 30<ų

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
pelionas) •___ ;__—_ _____ .25<

Pamaldų Vadovėlis, Stacijoj 
Graudus Verksmai. Sudarė ir „ . . .

( išleido Kun. J. Koncevičius._ lOe,
1 Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusąitis _______25o.

.Moterystes Nesuardomybė, J. 
Lesauskis. $v. Kas. D-jos lei- . 
dinys, Kaune

Sunkiausiais Laikais. Parašė ..
A. Rucevičius .... l.,„...... 40c.-

Meile (į?oema). Parašė M. ...
Gustaitis -™___ __________ 15o*

iventas Gabriehus. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria U. P__25c<

Religijos Mokymo Metodi- . 
ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė Kutrš- 
nas —-------- :_ l...„.... ,______ AOcj

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida 50c.
‘ Anderseno Pasakos—sn pa- . 
eikslėliais ------------ i—20e.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ii? $3.09
TEATRAI •

Vienuoliu Disputą, sų Rabi
nu. Vieno . veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis----- - Ifie.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- ’ 
mq komedija. Parašė Seirijų, ' 
uozukas. . .. __________  25& .
Nepaišytoja—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. lt. - 
juras. Kaina._____ —.—.35a
. . Gūiukingas Vyras—2 aktų/ 
komedija; parašė S;. Tarvy
das.;—;—:----------1;-------- 25*1

Ubagų Akademija ir Ubagų ‘ 
Balius — komedijos po I ak 
tą' Parašė Seirijų Juozukas—35<Ji

Sniegas — Drama 4-rĮų ak
tų.. Vertė Akelaitis ___ *.___ 40a^

Ęsumas—3-čia dalią dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 

ra^ė Kun. L. Vaicekauskas—10c,
Visi Geri—3-jų veiksmų vaii- '■ ■ 

delis; parašė F. „V.,___ _____10c
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė —- 4 aktų drama.' 
Vertė Jonas Tarvydas ——10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
.atėjimas ir gyvenimas ant že-„ 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- .. ,
mas su gaidomis _____į__ a__75c,

. Dramos; lį Germaną; 2) 
Kabiola—5* aktų; 3) tdurdo 

:Steb&klasA— 4 aktų; parašė 
J, Tarvydas - ------------ 1-----_65<ų

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja. 1-m e akte. Išrašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis 1: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) iono 
laimė; 3) Pasakyk mano laU 
mę. Surinko S. K., D. ir N._15c. .

Valkų Teatrai: dalią II: 1) 
IŠthsimę paskui; 2) Antanu- ■ 
kas. Surinko S. K., D, ir N,—Ifc*.

“DARBININKAS” ,
366 Broadway, So. Boston, Massi

I JONO KM1TO EILES

{VAIRIOS KNYGOS Į
Auksinio Obuolio, Historija 

(Graikų Mythologijoc Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva..---- 50a.

Tryą Keleiviai—Krikščįonie, 
Žydąs ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskai. Vertė P. B._— ----- 40o.

Trumpi Bkaitymžliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J, Tarvydas A. __ _45o.
Turte Norma—moksliški pa-, 

.siškditymai. Parašė Uosis—45o.
Gertimas —- aprašymas apie 

gėrumą per Tėvą Faberą-FL 
lipinu. Vertė Kun. P, L. —_^15c.

tabakas—Nuodai — rtlky- 
mo kenksmas f pagal d-rą Ni- 
kojskį parengė S. Kainriigiju-15s.

Užkeikta Mergeli su Bara, t 
da įr Barzdaskuti^—apy saka l ŪT

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. , — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas 50o

; ..Ąpaštalystės Maldos Statu-
1 tais. — Vertė Kun. P. Sauru- 
1 ėaitis .........—-------——-—
; t XXIX Tarptautinis Eucha- 

rištinis Kongresas. Parašė
i kun. Pr. Bučys, M. I; C____1,50
* Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 

gaš aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų:.. Išguldė 
Magnus Parvaikietis .5(1

Kelionė Apliiik Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be .galo įdomūs nuotikiai ke- : 
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne.' Vertimas , 
J'. Balčikonio —, ■ , Įiim

Pramoninės Demokratjios Pa- “ - 
grindai. Parašė Uosis .... .'..„.,„75^.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Zadeikia. Kaina __________ _50o.

Aritmetikos Uždavinynas__25o.
Vaikų Darbymečiui — Rin- 

rinėlis kalbos mokslui___ A5i)c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir j6 vykdymas 
Rusijoj _ _____ __________ _15ci.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su -;. 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gais ______ ___________ —50c.
. Aalniė — (jpoėma). Parašė 
V ai tkus _j_____ ;________ i_50o.

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčią arti.5000 pusi.); 

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo' 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kurią inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis. bebūtų ir kur 
begyventų,, jo nepęenuinoruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.,

“Židinio kaina Amerikoje: met 
—$4.50, 'pusnį.—$2.50;. Lietuvoje:.

Tik paabndyk — mūsų nerūgosį, 
met. t- 35 it., pusią. — 20 lt.

. Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 

.lėja Nr. 3. ’ ■

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K, Š.'.... . ...lOe,

Mūsų Tikėjimas— išaiškini
mas pagrindų mūsų . tikėjimo. 
Vertė Jonas 1£. Širvintas-—50e..

Lietuvos Ženklai. —; Išleido . 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las- -------- —J___ _ ____—4OC..

Ėmęs‘ir Kalbėk: Deklama- ; 
cijos, Monolgai . ir Dialogai. 
Parašė Juozas V; Kovas -__ 30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas..__

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. JuŠkaitis—-15ct

Kristaus Kryžius: Stacijos,. • 
Graudūs Verksmai,. Maldos Ge
gužės, Birželio. ir Spalių mė- 
tesiams; Išleido kun. K. Ai Va- ' 
ys. —-— -----............. : '25c..

Dangaus Karalienė. —- Šu- 
. rinko Kun. -M. Gayalevičius j . ’ 
be apdarų 75 centai, su ap
darais  i___________ __ ,„$1.0(1

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio _ u__ 10c.

Žmogus ir Gyvuplys. Para
šė kun. P/ Budys -____ __30c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. . 
Kaimietis ___ _10e;

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- . 
ksČionybės. , Lietuvių katbon 
išguldė P. B. ■:___^J25c.

Apsirikimų Komediją. Atsi- 
tįkimąs iš; Amerikoniško gyve ■' 
nimof Išguldė . Lapšiaus . Vai
kas __ 'j '■ \ 10c-

Jonė Kmito Eilės __.75
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais;----- L50

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
APYUNKES LIETU

VIAMS
.šiuomi pranešama gorb. lietu

viams,’ kad JURGIS TUMASO- 
NIS yra įgaliotas rinkti “Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimus, 
ir tt. Jis. taipgi patarnauja lie
tuviams visuose jų • reikiduoše,' 
kaip Viešas.Notaras. Jo antrašas:- 
121 Vilioti Avė,, kumpas Grand 
St., arba 1356 East 91th Street, 
Brooklyn, N. V.

Į iabai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus-' . 
j lapių, tik už 75 centus.• /‘Darbininkui” prisiuntęs 
Į .. 75 centus gausi Jono Kinito gražias eiles;, 
į • .‘ Jonas Kmitas vwnilitelis Amerikoj lietuvis po-
I . etas, jo eiles pilnos pat rijotiškų jausmų.
| . Siųsk, užsakymą į

J • “DAREININK4’'.
į 366’ We3t Broadvvay South Boston, Mm,

NAUJAS.AU


| Antradienis, lapkričio 1> 1932 DARBĮNIKKAS

A. L K. Studentų Orga- Visuomenes Vadų 
nizacijos Reikalai Dėmesiui

MOTERĮ! SĄ-GOS CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

ŠIRDPERŠOS

Kiekviena gilė turi savy- 
• je sėklelę iš kurios išaugs 

milžinas ąžuolas;, lygiai h- 
kiekvienas-jaunuolis, moks
lus beeinąs, gali išaugti į iŠ- 

. mokslintą vyrą, tik reikia, 
kad kaip gilė naudojasi že
mės sultimis, tad ir studen
tas tegu naudojasi mokslo 
knygomis.

ilgai gyvent, sunkiai dirbk 
ir dorai praleisk laisvą lai-1 
ką. Žmogus, sunkiai padir
bęs, pilnai įvertins poilsį. 
Visas niekšystes padaro neri 
Veiklus protas ir rankos, ne
turinčios užsiėmimo. * .

• Kūnas sa varini-. išauga, ir 
prasimuša kietus raumenys, 
,,bėt protas reikalauja lavini
mosi. Kūdikio piršteliai nu
tirpsta belaikant barškaliu
ką, bet, po metu tie patys

laikyt. Kūnas mąnkštjri gė- 
. ras dalykas, bet. protas mok
slinta-būtinas dalvkas..

No visi supras moksliškus 
išdėstymus, bet-, kas neat
skirs blogo pavyzdžio nuo 
gero ?

Sveika mintis: — jei nori

Šiuomi pranešu, kad A. 
L. R, K. Moterų Sąjungos. 
Conn.. apskričio metinis su
važiavimas įvyks . lapkričio ■ 
13 d,, 1932 metais, St. Tu
mes ... mokyklos svetainėje, 
Park SL, So. Manchester, 
Conn. Pradžia 1 vab p. p.

Kadangi šiam suvažiavi
mui yra svarbią reikalą ap
tarti, taipgi reikia rinkti 
apskričio valdybą, kviečiu 
visas kuopas kuo skaitlin
giausiai prisiųsti atstoves ir 
pagaminti naudingu įneši- 
mą apskričio ir visos orga-

O B ALSISr
“Ieškok MOKSLO, vartok IŠMINTĮ ir gyvenk TIKĖJIMU.”

'■ T I K S L AS : /
“Amerikos Lietuvių Kataliką Studentu Organizacijos aukščiausias 
tiksiąs yra išugdyti sąmoningą katalikišką lietuvišką inteligentiją, 
kuri išlaikytų Amerikos lietuvių jaunimą katalikišku ir lietuvišku.”

Spalių mčn. 12 dl, 1932. m., Šve. Marijos Kolegijoj, 
i Thompson, Conn., suvažiavo. daugelis Amerikos lietuvių 
studentų ir studenčių,. lankančių aukštesniąsias mokyklas 
ir kolegijas, Dvasios' Vadų ir būrelis lietuvių inteligentų 
ir buvo įsteigta “ Amerikos Lietuviu Katalikų Studentą 
Organizacija.” / '

VISIEMS AMERIKOS LIEvilam Bart ^nnviiTiiiA siunčiami Centro Izdimn- TUVIAMS STUDENTAMS kui, F. E Galinis, 8« Fmier 
Street Dorchester, Mass.; 
siunčiant pinigus, reikia pa
žymėti kas, kiek, už ką arba 
delko, etc. atskirame popie
riaus lakstė;

3. kad visos Studentą kuo
pos prisiųstą Centro Rasti-' 
įlinkiu, St. VaiČ a i t i s; S. t. 
Mary’s Cotlege, Thompson, 
Conn., savo kuopos Dvasios 
Wdu7^Iūvbos~nariir var- 
dus ir pavardes ir adresus;

4. kad visi rašiniai, žinios, 
koresp<mdęncijos, etč. lietu
vių ir anglų kalbose dėl lei
džiamo Studentą laikraščio 
būtą kuo anksčiausiai pri
siųsti — J. P. Ūiįipauskas, 
St. Mary ’s College,. Thomp- 
šoii, Conn.; . . •. • ’

5. kad visi nariai studen
tai (ės) , Dvasios Vadai, sen
draugiai ir rėmėjai varytą 
nirtingą darbą, organizuoda
mi visur ir visame studentus 
į kuopas ; ; ,

6. kad įvairios žinios., ir 
pranešimai apie Amerikos 
Lietuvių KataliM Studentą 
Organizaciją buš skelbiami 
ir taip pat per Amerikos lie 
tuviškus katalikiškus laikra
ščius : “D a r b i n i n k a s,” 
.“Garsas,” “Draugas,” etc.;

. 7. kad visos Studentą kuo
pos dirbtą ir veiktą vieny
bėje su Centro Valdyba;

8.. visais informaciją rei
kalais kreipkitės :• į Litluub 
nian A m e r i can O at h oi i c 
rtįtudent's Organization^ »Št, 
Maryri College, Thompson, 
Conn. ir John C. Morkūnas 
(pirm.), 253. Berlin Street, 
Rocheste'r, N. Y. < .

Naujai įsteigtoji Amerikos 
Lietuvių Kataliku Studentu 
Organizacija savo i d e j ą 
skleidimui nutarė leisti žur- 

Įūalą. * .
Tačiau dar nežinomas jo 

vardas. Užtat centro valdy
ba savo posėdyj spalių 26 d. 
nutarė skelbti ,- ląikr a š Č i o 
vardo"kontestąr~“ ’ . • - ■ ■

Pirmiausia, žinant daugu
mos nuomonę, geriausia bus 

i galima parinkti laikraščiui 
vardą, antra, kontestas duos 
progos patiems organizaci
jos nariams išrinkti savo 
laikraščiui, vardą.

Konteste gali dalyvauti 
visi lietuviai katalikai.

Už . geriausiai palinktą

Tokios organizacijos įsteigimo.klausimas buvo šenai : 
svarstomas įvairiuose susivažiavimuose, konferencijose ir 
t. t. Tas klausimas biivo taip pat gvildenamas ir mūsą . 
ietuviškoj katalikiškoj spaudoj. Visos organizacijos, 
draugijas įr visuomenes vadai biivo susirūpinę Amerikos 
lietuvių studentą likimu šioje šalyje, nes mūsą tautos at
eities likimas priklauso nuo mūšą JAUNIMO ir, ypač, 
nuo MOKSLĄ BINANOIOS JAUNUOMENES,‘kuri 
bus mūsų TAUTOS ATEITIES VADAI,

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija, šiemet savo 
kongrese, išrinko specialų, komitetą, kuris rūpintųsi or
ganizuoti Amerikos lietuvių kataliką studentus į draugi
jinį vienetą. .

Šio komiteto ir kitą žymią asmenų iniciatyva buvo 
sušauktas Seimas ir įsteigta “Ąmerikoš Lietuvių Katali
ką Studentą Organizacija,” su centiTi švč. Marijos Ko
legijoj, Thompson/ Conn.

Šios organizacijos kilnūs tikslai ir idėjos yra aiškūs.
Šitoji organizacija suteiks didelės labdaringos nau

dos, daug vaisią ir garbės visai savo .tautai, 'JEI ji BUS 
VISŲ MUSŲ VISUOMENĖS VADŲ REMIAMA.

Šios organizacijos vyriausias ir didžiausias užsimo
jimas yra suvienyti į kuopas VISOSE AMERIKOS.LIE^ 
TUVIŲ KOLONIJOSE: .

1. visus, studentus, lankančius aukštesniąsias moky
klas (High Schopls, Technical Schools, Commercials, 
Acądemies, Institut.es, etc,), ■ „
• . 2; yius studentus, lankančius įvairias Amerikos Se
minarijas, Kolegijas ir Universitetus, ' :

3. visus “sendraugius,” kurie yra baigę mokyklas, 
,4. rėmėjus ir dvasios yadufe.

VISOSE LIETUVIŲ KOLONIJOSE klebonai, ku
nigai, seserys, mokytojai (jos) ir visį įtakingi asmenys 
privalėtu imtis tos iniciatyvos ir pradėti o r g a n z u o t i 
STUDENTŲ KUOPAS; •

Visuomenės vadai! Susirūpinkite. šiuo svarbiausiu 
Šios dienos klausimu mūsą tautos problemose ir padėkite 
mums, suorganizuoti visą Amerikos lietuvių katalikišką 
studentiją.

Jau mums užteko miegoti tautinio susipratimo mie
gu ir klausyti tuščių kalbą! Mūsą visą pasiryžimas yra 
D1DBTI! DIRBTI TAUTYBEI IR KATALIKYBEI!

ilmerikos Lietuviu Katalikų Studentą Organizaci-. 
jos vaidyba kreipiasi į plačiąją lietuvių katalikišką, uite- 
ligėntišką visuomenę ir nuoširdžiai prašosi paramos ir 
pagalbos.'" • ’ - • ’ ' • ’ ■ ■

Amerikos Lietuviu Kataliką Studentą Organizacijos 
Valdyba: ' ’ ’’ .

■Dvasios Vadas — KŲN: K. Jenkiis, S. Boston, Mass. 
Garbės Pirnn. —Adv. F.BUBLYS, Worcešter, Mass. 
Iždininkas — P. GĄLINIS? .Dorėheštef, Mass.
Pirmųiinku ~ JONAS. ČELKYS MORKŪNAS, 

Rochester, N, Yv • ” '.■■ ■ ' ■ • . '
Vieę-pirm.' —K. VENGRAS, St. Mary’s Uollegė, 

Thompson, Coną.-
Sekretorius ~ ST.; VAIČAITIS, St, Mary’s Čpllege, 

Thompson, Conn. . ’ ‘ •. . • , •. v.-
Fin. Sekretorius — ISABELE LESČiNSKAITĖ, 

South Boston, Mass. < * ’■
Vyr. Redaktorius — KUN? K. URBONAVIČIUS, 

SoutĮi. Boston, Masš. . ’ ■
. : Rpdaktoriūs J. P. PILIPAUSKAS,. St. M a r y’s 
College, Tlionipsoii, Conn*

’• Administratorius••*— J..> B. LAtTČKA, So. Boston, 
Mdss.. .. •■‘•j •■ •;./••■•• ;■ ' ’ ••

Visais Informaciją reikalais kreipkitės į “Litlnianian 
Catholic Students of Amerika,” S t. Mary’s College, 
Thompson, Conn..; arba John C. Morkūnas, Pirni, 253 
Berlin Sk, Rochester, N. Y, .

nizacijos gerovei.
Marijona Jokubąitc.

M. S. Čonii. apskr. rast.

“DARBINIO” SKAITP 
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM.,
366 W. Broadway,
South Boston, Mass.

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu*. 
Jamtu literatūros, mokslo, visuomenei 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
mėnesinis žurnalas yra , didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausius Ir kiekvienam 
prasilavinusiam, žmogui tinkamiausiai 
lietuvių Žurnalas. Todčl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.“

“Židinio” Kaina Lietuvoje: met.,'85 1,, 
pusta. 20 It; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui' $2.50.. .

Adr. : "21dinys," Katinas,. Laisvai AL.

Kai padėtis tautos klaiki, 
Duoda Dievas vadams

gimti.
. Lietuvybė nukentėjo,. 

Nes lietuvis nenorėjo 
Savos kalbos pramokti.
Kalba liežuviu svetimu. į vardį skiriama 5 dol. prenn- 
Jo tėvąi-bočiai lietuviai ja. *
Galvas guldė tai tęvynei Kontestas prasideda nuo 
kurį glaudė lyg motina . paskelbimo dienos, ir. baigia^ 1 
Juos užmigdė — ar liks si š. m. lapkričio 30 d..

viena? '. . • Pasiūlymus’, shjsti:
Reik tėvynę pamylėti, Kun.. K; Urbonavičius, 50 West 

.0- užvis kalbą mokėti, 6th ,st*> So. Boston, Mass.
Vien-kalba žmogų atskiria. Tad moksleiviai visi daly-
Jau kai svetimą žodį kas vaukit konteste^ 

ištaria, Bendrasreikalas-bend-
Žhiai, kad jis tautos kitos ras darbas. 

. O rie sūnus mūš’* Lietuvos. žurnalo Redakcija.
Leonas Liėšna. ---- ———

~ AMERIKOS LIETUVIU KA
TALIKŲ STUDENTŲ

dar didesnė nelaimė. Kas ta- KUOPOMS
Mergaitė, girdėdama Ina- ‘

mos nuoširdų skundą, pusi- Žinomi pranešame, kad vi- 
ryžo jai padėti ir. stoti sykiu r?8 įsikurusios. (ir kuriaii- 
su mama į kovą, prieš tėtės Mos) Studentą kuopos prisi- 
rirtavima. " laikytą ir išpildytų kuo arik-

’Ugai ji galvojo, ilgai mąs- sčiausiai sekančius formalis
te, kas daiyti, kad tėvą at- rcos tvarkos reikalavimus; . 
pratintu nuo gėrimo degti-1 ...L kad visos Studentų kuo- 
nės. Galop štai ką sugalvo- Pos P^siąstir savo narių 

vardus ir pavardes ir adrė-
' Ant . rytojaus, rytmėtyj, &us. Centr0 Finarisų. Sekre- 
kada .mašinistas pagal savo toriui, Misa Isabėlle Lęs- 
paprotį norėjo išgerti degti- pbinskas, 146 Bowen St., So. 
nes, tai pamatė prie buteliu- Į -^ost9ri, Masš.;, . .
k‘3‘ priristą, mažą, raudonai ’7^. KTTlD^
dukrelės vėliavėlę, kurią jis llALilNllĄ JUKA .
pats jai buvo, dovanojęs, d 
prie vėliavėlės prisegta kor
čiukė su mergaitės parašu, 
“Atmink tėti, kad Čia yra 
pavojus.” :

Mergaitėj išgalvotas bū
das gelbėti tėtę nuo girtuok
liavimo nusisekė. Tėvas,.ra
dęs raudoną, vėliavėlę ir 
mergaitės parašą, nedrįso 
prisilytėti buteliuko ir nuo 
to sykio Dievas suteikė jam 
stiprybę, kad jis daugiau sa
vo gyvenime neragavo svai
galą, Tie mergaitės žodžiai: 
“Atmink tote, kad čia yra 
pavojus,”, jam visuomet bu
vo mintyse..

Pranciška Gralimisk/tite,
Šv. Kazimiero mokykla,

• • Worcesfer, Mass.,

ČIA PAVOJUS

Porą dešimčią metą, atgal 
♦Tonas tapo traukinio maši
nistu. Kartą mašinistas pa- 

> dovanojo savo dukrelei rau- 
- ' ■ doną vėliavėlę pažaisti. Tė

vas, duodanias mergaitei vė
liavėlę, paaiškino, kad rau- 

•dona .spalva reiškia pavogtu
“Ar tėvelis . sus f a b d y s 

traukini, pamatęs raudoną 
. vėliavėlę ?’' Klausė mergai-

“Taip, žinoma.” Atsakė
■ ’ . tėvas. “Nes kitaip , galėtų 

■atsitikti nelaimė.”’’’ ;
Tėvui išėjus, mergaitė nu

ėjo pas niurną į kitą kamba
rį ir riido ją beverkiančią. 
“Ko mamyte veikia, pay 

. . klausė mergaitė. Mąma nie
ko neatsakė. Bet mergaitė 

. pamatė,. kad ant ..stalo, jau 
tuščias degtinės buteliukas,, 
tad suprato, kame dalykas ir 
Sušuko:

“O, jau žinau, kodėl ma
mytė Verkt Tai dėlto, kad 
tėtis išeidamas vėl išsigėrė

. degtinės.” • ;' • :
Motina tik. linkt elė j o gal

va ir tarė:; “Bi\aiigįoji dūk- 
, relę,, melskis nors tu! ’ Gal

Dievas tavęs išklausys, kad 
tėvelis, mestą gėręs degtinę. 
Dabar jis kas kartas, geria 
daugiau ir daugiau. Iš. tik
rąją,’jis per girtybę neteks • 
tarnybos.;; • O gal. atsitikti

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu šupažįn- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
„L,. D. S. ir atrausite mūsų ide 
jos priešų propagandą.

jūra galinga. Jūra amži
na. Jūra negaile s. t i n g ą i. 
plauj a smėlėtą krantą.
. jūra'įnirtus, kam krantas 
jai kelią pastoja. Piktai ir 
žvėriškai, pilotą ant aukštą 
pakrantės kopiu . Banga ve
ja bangą ir atsimušus į ko
pas,-grįžta atgal. Grįžta ten, 
iš kur atėjo...

Kopos kaš kartas labiau 
it labiau dyla, bet .nepasi
duoda’ Jūra supyksta dar 
labiau ir pasišiaušusi balto
mis ■ piltomis vėl . puola ka
pas.’ Ir kopoms sunku atsi
spirti. Jūra stumia kopas 
tolyn nuo kranto. ’ ’

Kartais jūra nutyla. Ta- 
’ da jura rami ir tyli. Tada 
ji seka krantui ir kopoms. 

. liūdną pasaką apie gintari
nius karaliaus rūmus, apie 
žuvusią laivų ir gelmių gy-

. ventoj us.
• Kartais, kai išblyškęs me-

nuo išlenda ant . dangaus rr 
jūra mirga lygiu paviršium,, 
sirenos susirenka .ir dainuo-, 
ja liūdną vyliojančiį dairią 
apie savo , žuvusią seserį. Ir 
nelaimingas tas jūreivis, 
kims -išgirsta .tą dainą., Jis 
niekados jau riebepasieks 
uosto. : ■
7 Kai sirenos liūdi, liūdi ir 
jūra. Kai sirenos džiaugias, 
jūra džiaugias. • . .

Kartais sirenos ima šokti- 
pašėlusį šokį, nerimsta jūra. 
Tada .pakyla vėjas, trankos 
•perkūnas..ir jūra putoja.

Tada jūra siaučia ir kva
toja, Ir baugu tada jūroje 
ir nyku, Nes žemės gyvento
jas, išgirdęs jūros juoką, 
miršta.
. Žeme savo veidą keičia.. Jū
ra visuomet vienoda. Jūra 
klastinga ir nuožmi.

| ■ Kazys Mitri.

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIĮI KNYGŲ

Tik už $1.00 • ' •
šias {domias knygas galima |- 

sfjrytl “Darbininko’’, administraci
joje už pusę normalės1 kainos:

auksinto Obuolio is- .’ 
TORI JĄ (Graikų Mythologl- - 

. Jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbon Išguldė Aly- ’, 
va. ........................... ................. .50c.

TRUMPI SICUTYMRLIAl— 
labai gražūs pasiskaitymai a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Paraše .T. Tarvydas. .45c.

. TURTO NORMA—moksliš
ki paslskalytmai. Parašė ITo-

•Sls -.45c.
UŽKEIKTA MĖRGĘLB SU 

BARZDA IR . BARZDASKU- . 
T1S—apysaka .........     .15ci

ATSARGIAI SU ugnimi. - 
Vertė Iš lenkiško kuri. K. š..,10c.

. Už $2.00 .
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Parašė '
• .kun. Tumas Žilinskas. ../....50c.

. XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Parašė kun. Pi*. .BiiČys, 
M.. L C;..... * /. 1.50

PRAMONINES DEMOKRA- 
TT.TOS PAGRINDĄ!. . Parašė . 

'Uosis ;;v..Tec.
^BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- * 

ra bolševizmas ir jo vykdy- ' 
mas Rusijoj...............15c.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ- • 
čIONYBB. .Prof. V. .Turgučlo 10c.

MOTĖril’ŠTB IR ŠEIMY
NA.. Verte J. Gerutis........40c.

LTMPilMOSIOS LIGOS Ir. 
kaip nuo jų apsiūti goti?- Para
šė Dr. A. Vileišis,............. 50c.

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE. .1; Lesauskls. Šv. ‘ 
Kaz. D-jos leidinys,’ Kaune, .10c«

Už $2.50
JONO ..KMITO EILES.... .1.00 
MEILE (Poem). PitfaŠė M.

Gustaitis ........... .15c.
ŠUNKTAūSIAIS LAIKAIS, 

Parašė A. Rucevičlus........4Oc. ■
ANDERSONO.• PASAKOS— 

su paveikslėliais........ ,20c.\

Įš KELIONES PO EURO-“* 
PA IR AZIJA. PuraSC Pranai- 

. Čhj Julė «. A.....2:50
• PETRIUKAS—laiškai vieno .

• vaikelio. Vertė S. Rakauskaą 15c.
ŽATDIMV VAINIKAS—Sa

vybes vakarėliams Ir geguži- 
nūins su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis,50c.'

“DARBININKAS”
366 B ’vvąy, So. Boston, Mass.

Institut.es


IntraiHenis, lapkričio i, itež BOfttirtykTS

DARBIAM A S
(The Worker)

Pnbliahed every TUĖSDAY and FRIDATj ’
/-■" -j ..by

OtMt LITiTOANlAiT B. p, ASSOCIATIOK OF LABOB
Bntered as second-class matter Sspt 12,1915 the post offlęs at Boston, Mass. 

ttndtr the Act of March 8,1870

Ačceptance for mailjni at speclal rate of postage proviflėd for in Sectlon 1103 
Act of October‘8,1917, authorbmd on July 12,1918

BtlhSORIPTION KATES:
Domestlc yearly ............. ,.,H00
JForelgn yearly. .J5.00
pomestlc once per week yearly. .$2.00 
toreirn once per week yearly...,$2.50

866 /WEST PR0ADWAY

UŽDUSINĘ ARBA VEI.1Ų Du Nezaležninkų Minusai Padarė
MENA . Vieną PliusąDIENA

/

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metam* ... ........ M .|4,00 
Užsieny metams ................1^.00 
Vieni kart savaitėje metams....$2,00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2.50 

DARBININKAS -
SOUTH BOSTON, MASS 

TELĘPHONĖ SOUTH BOSTON 0620

Apie pabaigą dešimtojo 
amžiaus, Viešpats Jėzus į- 
kvėpe šventą . vienuolį, Qdi- 
lą, kad būtų daromos pamal
dos už visus. mirusius. Grei
tu laiku Katalikų Bažnyčia 
paskyrė vieifą dieną, kurioje 
būtų atlaikytos šv. mišios už 
vėles skaistykloje kenčian-

SOVIETŲ MENAS
: Rusijos sovietai dulžiuo-^ 
jasi, kad jie labai globoja ir* 
šelpia artistus-piešėjus. ■ Iš
tiesti, jie artistus globoja, 
tik savotiškai. Menas sovie
tuose turi, tarnauti komunis
tinei propagandai bei agita
cijai. Iš menininkų-piešejų 
reikalaujama dviejų, daly
kui į), kad jie mokėtų. ge
rai piešti ir 2), kad .jų pie
šiniai būtų, išimt i n a i. nu
kreipti į komunizmo išplėti
mą.. Jei menininkai atsako 
tiem dviem reikalavimam, 
tai jų gyvenimas, aprūpintas 
lygiai, kaip, ir kitų darbinin
kų;.. Jie dirba kaip ir amat- 
hinkai, vadinasi, siuvėjai, 

. audėjai ir mechanikai,• •. ir 
gauna kiek geresnę algą, 
taip pat . vieno mėnesio ato
stogas. Rodos, menininkų 
.gyvenimas būtų geras Ir. 

. jiems nereikėtų nusiskųsti, 
kad dėl visuomenės nęat jau
timo turi'kęsti badą. . Jie vi
siškai nesiskaito su visuome
nės nuomone, , nes jų būkle 
rūpinasi valstybė.

Bet čia menininkų. laime 
baigiasi, Jie aprūpinti duo
na, bet neturi laisvės ir ne
gali . sau pasirinkti tokių 
piešimo temų,, kokias jų ta
lentas ir įkvėpimas norėtų 
pasirinkti. Sovietų meninin
kai piešėjai turi griežtai lai?

Lytis tų piešimo- femųT^ku? ~ 
vias jiems, valstybė įsako pa
siimti, o jos paliečia vien 
komunistų reikalus. Jie lie
pia artistams piešti komuni
stinio ūkio patogumus — ir 
artistai piešia patenkinto 
komunisto ir nuskurusio ne- 
komunisto pa ve i kslą. KomL 
sarai įsako artistams piešti 
paveikslus pašiepia n č i u s 
Dievą ir tikėjimą, ir artistai 
lenktyniauja visokių.. prieš-, 
tikybinių karikatūrų pieši
me. Rusija šiandien ’. pilna 
visokių iškabų ir .pagarsini
mų, skelbiančių, komunizmo 
gerovę ir paneigiančių ne tik 
tikėjimų, bet ir visas krašto 
istorines tradicijas —vis tai 
pavergtųjų artistų darbas. 
Taš pats daroma ir su rašy
tojais.

•Menas ir raštiją yra gra
siausi ir kilniausi kultūros 
padarai, bet . jų pilnam išsi- 

, vystymui reikalinga minties 
ir žodžio laisvė, ’ Kitaip jie 

' virsta tik. vergų. tvariniais. 
Rusijoj talentų nešt i n g. a. 
Jos menas ir literatūra auk
štai stovėjo.. Ji yra davusi 
daug geniJaHų rašytojų ir 
menininkų, bęt prie bolševi
kų viskas: yra prislėgta.: Li
teratūra ir menas, virto žiau
rios’ komunistų nągaikos tar
nais. K.

Šventieji yra užmiršti; Is> 
tori jos lapuose nerasi jų vaiz
dų. Pasaulinė spauda jų 
nepaminės. Pasaulis turi 
sayims^iusrMidvyrius, -keistus- 
ir menkus, ■ ■:

Teatro, vaidintoja iš mili
joninės minios girdi pagar
bos ir sveikinimo žodžius. 
Moteriškė, kuri neleidžia kū
dikėliams matyti pasaulio 
šviesos, yra laikraščių ap
šaukta kaipo išvaduotąja 
žmonijos iš, vergijos. Mote
riškė, kuri nužudo savo vy
rą daug didesn'ę gauna pub
likaciją, negu, nužudytas ku- 
nigas-misionierius. Biznie
rius, kuris skriausdamas ki
tus susikrauna tūkstančius 
dolerių, yra apšaukiamas 

./nepaprastų gabumų žmogu
mi. Rašytojas, kuris nesi
drovi šlykštybes rašyti,. lai
komas už auklėtoją ir vadą..

Toki, tai yrą pasaulio did
vyriai. Pasaulis gerbia ne
vertus vyrus ir aukština iš
tvirkusias moteris. Pasau
lis, sulig savo klaidingu ide-; 
lu apšaukia, žmones-didvy
riais.* Bet mes, katalikai va
diname didvyriais., tuos, ku- 
rię gyvena pagal ilealus Jė
zaus Krištaus"ir Jo šventų-

/ •■ '!'•

eias. Tą dieną męs vadina
me Uždusinę arba vėlių die
na.

Reikia neužmiršti, kad mi
rusieji, kurie nebuvo visai 
tobuli įeiti į dangų yra už
laikyti (Skaistykloje> kančių 
vietoje, kad apsipilę per ug
nį, galėtų nueiti į dangų. At
siminkime, kad mes galime 
kenčiantiems suteikti pagal
bą, sutrumpinti jų kančių 
laiką. • , .

Mirusieji prašo mūsų: 
“Pasigailėkite manęs, pasi
gailėkite manęs, nors jus 
mano ’ di'augai,. nes Viešpa
ties ranka prispaudė mane.” 
(Jobo19,21). Kaip mes 
galime suteikti jiems pagal? 

. bą ? Mes pagelbėsime mal
domis, . šventomis: m.išiomis, 
priimdami šventąją Komiini 
ją, gerais darbais, išmaldo
mis, atlaidais. Ypatingai 
vėlių dienoje, kiek kartų ap
lankysime Bažnyčią ir pasi
melsime šv. Tėvo intencijai, 
tiek kartų gausime visuoti
nius atlaidus,, kuriuos gali
me paaukoti: už miiusiųjų 
vėles.

Netik uždusinėjo, bet daž
nai aukokime už mirusius 
savo, maldas, rūpinkimės, 
kad būtų šventos mišios at
laikytos, gelbėkime juos iš 
skaistyklos kančių ir tuo pa
čiu, įsigysime sau užtarėjus 
pas Viešpatį Dievą. ..

“Amžinąjį atilsį duok mi
rusioms Viešpatie!. Ir amži
noji šviesa tegu jiems Švie
čia. Tegu ilsisi ramybėje!”

T.

’ Nezaiežninkai turi du m? 
nušu ir pliusą. Vienas mi
nusas — tai Hoduras. Jis 
kitados buvo jų didelis pliu
sas, nes jis pradėjo nėzalež- 
hinkystę pas lenkus ir pas
kui ta liga užkrėtė lietuvius. 
Pradžioje lietuviai nezalež- 
ninkai laižė jam batus, bet 
paskui, kai į jų eiles įsimai
šė tautininkai, jie pradėjo 
sarmatytis. sav6 vado lenko.

^JONOKMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

/įžymaus poeto kun. K, Ur
bonavičiaus eilių. rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai
na $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos, vajaus me
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabai* yrą geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.'

Jono Kmito Kilęs yra mū- 
literatūroš papuošalas. Nu- 

piginimas padarytas, kad 
duoti proga kiekvienam įsi
gyti Jono Kmito Eiles, mi
nint šio Garbingo poeto 40. 
metų literątinįo darbo su
kaktuves.

Šią.khygą išgyrė visa rim- 
teshioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta, ją įsigyjęs.

Užsisakydamas rašyk:
“DAkBiNiKkAS”

366 West Broadway, 
So. Boston,. Mass.

Tiesą pasakius, kam čia jo darome iš savęs tik juokus, 
sarmatytis ? Juk nezaležnhi- 
kystė tai lenkų padaras, ir 
mūsų įiezaležninkai yra tik 
lenkų šovinizmo atžala. Driv 
dėjus dainuoti lenkų “kra
koviaką” ne taip jau lengva 
peršokti ant lietuviško suk
tinio,. bet mūsų nezaležnin- 
kai, užsimerkę ant praeities, 
nuo lenteškos košės stengia
si lietuviškai žakseti ir — 
atsižada Hoduro. SaVo elgę- 
sį pateisiniv tuoni? kacLHo- 
duras, girdi, pradeda atsiža
dėti katalikų tikėjimo. . Bet 
ar jie nežino, kad Hodųras 
j au tuomet atsižadėj o kata
likų tikėjimo, kai pradėjo 
nezaležninkauti?. Višta jau 
seniai gaidžiu gieda, o neza-r 
ležninkai mano, kad ji dar 
kiaušinius deda;

Taigi Hoduras nezaležnim 
kų minusas, ir jie tai žino. 
Bet yra antras jų.miiiusas, 
kurį visa išeivija mato, tik 
nezaiežninkai nemato. Tas 
jų antrasis minusas —■ tai 
Geniotis. Aš Čia labai aiš
kiai pabrėžiu, kad nekalbu 
apie Genioeįo asmenį, tik a- 
pie jo “areivyskupo ir pri- 
maso” titulą. jeip.Jlenio- 
tis būfų pasilikęs savo vieto
je, tai kaipo batsiuvys gal 
būtų buvęs labai naudingas 
žmonijai. Bet kas kita kai
po “arkivyskupas,” ‘ Juo
kaujant viens kitą galinie 
vadintis kaip tinkami: ir 
karalium, ir grafu ir bulvių 
tuzu; bet rimtai kalbant ir 
elgiantis vis deltoj turime ži
noti, ką kas'reiškia, kitaip—

Arkivyskupas tai toks gra
žūs ir aukštas titulas Kata
likų Bažnyčioj, kad jį pa
siekia tik labai parinkti as
menys — išrinkti iš šimto 
tūkstančių kitų —' žmonės 
aukšta mokslo ir doros, ne
paprasto uolumo, išinitinos 
ištikimybės tikėjimui ir ii- 
gb-ilgo, visokiais patyrimais. 
išmėginto dvasinio' išsilavi
nimo? Taip yra Katalikų .

kirs tur būt yra kitaip, kas ■? 
matyt iš jų “arkivystetpo-7 . 
pasirinkimo, Gal jiems Ge
ni otis ir . tinka, kas parodo, •’ 
kad koks tikėjimas, toks ir 
“arkivyskupas,” Bet mums 
tas atrodo minusu.

Minusai, tai minusai, bei 
kurgi tąsai nezalėž n i n k ų 
pliusas ? O, Jis yra ir. dar 
koks! Jis tikras Liūtas ir. 
vardu, ir. išvaizda, ir pro- .. 
duktyviunu, nes ne tik pats, 
tapo nezaležniiiku dvasifiin- 

. kū,:bet ir savo žmoną su vai- r 
• kais atsivedė. . Jei iš tokio 
r pliuso nezaiežninkai . nesi
džiaugs, tai'jau patys neži- . 
no ko jiems reikia.

Ir taip du inenki minusai’ • 
padarė vieną didelį pliušą.

Togo*

Mūsų draugų draugai, tai 
mūsų draugai.

Tikrą draugą per sielvar
tų pažinsi. - Ęnnius?.

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

DIDVYRIAI

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių R. K, Šv. Juozapa Darbininkų Są
jungos XVII Selino, įvykusio 1932. m. rugsėjo 26—27 
dienomis, Lawnęnce, Mass. .. ‘

D IEN O iVAKKK

matome Dievystės . atspin
džius. Juose mes matome 
Dievo tobulybes?. .

Kadangi Dievo tobulybės., 
yra .neregimos žmogaus ..aki
mis, Jis davė mums Savo 
nehatįnį Sūnų, Jėzų Kris
tų, Diėvą-Šmogų. Šventieji 
rodo mums savo gyvenimu, 
Jėzaus meilę, Jo grožybe, Jo 
galybę, Jo teisybę, Jo skais
tybę. Šventieji yra, Kris
taus sekė jai. Jų gyvenimas 
.yra' atšpindis Jo gyvenimo.;

' ... - 
žodžiai,- Jo žodžiai; jų dar
bai — Jo darbai.

Šventieji hnvo’ toki pat

. Katalikų Bažnyčios pir
mutinis tikslas yra pašvęsti 
žmonių sielas, padaryti juos 
šventais. . Jį niekad nepail
sta kartojus šv.. Povilo žo
džius : ‘‘Tai yra Dievo valia, 
jūsų pašventinimas.”/. Ji vi
suomet mums kartoja, šv.' 
Dvasias žodžius: “Bokite 
šventi,, nes Aš, Viešpats justi 
Dievas esu šventas.” Baž
nyčios tai yrą pareiga pa
švęsti. ir išganyti sielas.- Jos 
užduotis • padaryti žmones 
šventais. Tačiau ar mes esą- jų mintys yra Jo mintys; jų

’ ' mef aęba tikimės būti Šventi 
pinkląuso kaip nies naudo  ja-

- mes šventumo priemonėmis „
Jėzaus' Kristaus, jos Jstėi-į žmonės, kaip mes esame Siek 

: gėjo jai .paliktomis.■ : ; fdarni tobulybės sutiko tas
• ? Ką reiškia būti šventas?1 pačias kliūtis,kurias mes su- 

/.-BųtĮ šventas vadinasi būti ), tinkame. Bet tarp jų ir mū-
pąnašus į Kristų,, šventu
mas ir panašumas į Kristų 
yra vienas it tas pats daly-

’ kas. Šventieji . .rūpinosi ir 
stengėsi pasidaryti panašūs

• į savo Dieviškąjį, pavyzdį, 
1 ; Jėzų Kristų/ Jėzūs/ Kristus

buvo.pjiems pavyzdys.’ Gi 
šventieji yra - p a v y z d y s 
mums. Jų gyvenime.’’. męs

sų yra toks stertiubas.. Jie 
nugalėjo, kliūtis, o kliūtys 
nugali mus. Šventojo gyveni
mas yra. pilniausias Katali
kiškosios- ' Akcijos išreiški
mas? Ir, įsižiūrėję į jų? gy
venimą, su šv, . Augustinu 

‘ mes šankiame: “Ką aiiie .vy-. 
vai ir moterys padarė,.kodėl 
aš negaliu padaryti U1

. 1. Posėdžių atidarymas, • J
2. Sveikinimai,. • .

. 3. Mandatų priėmimas.
4. Seimo prezidiumo, mandatų ir rezoliu

cijų komisijų rinkimai,. •. \
5. Centro Valdybos pranešimai: D v. Va

do, Pirmininko, Viėe-pirmįnink’o, Iždininko, 
Sekretoriaus, Literatinės. Komisijos ir Revizi
jos Komisijos,' *

6. Centro- pranešimų svarstymas,
7. Kun. K. Urbonavičiaus ir Dn. Kašėtos

paskaitos. • . ‘ '
.8? Rezoliucijų priėmimas,
9. Centro organų rinkimai,. , .. . • I

. 10.. Seimo uždarymas. ' ‘. .. . •
Šeimas prasidėjo iškilmingomis įŠv. Mišio- 

mis 9 vai,, rytą, Sv. Pranciškaus lietuvių para^ 
pi jos. bažnyčioj,. terias atnašavo Dvasios Va
das’. kini. P. Virniauskis. .

Pritaikintą pamokslą pasakė kun. j. Bal- 
kūnas, “ • ’

Pirmos dienos, priešpietinė, sesija • prasidė
jo 10:3ą vai., šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos svetainėje malda, kurią atkalbėjo Sąjungos 
Dvasios Vadas kun. P. -Virmauskis, kuris ta 
proga sveikino šeiiną. Kun. P. Juras perskai
tė J; E-.. Kardinolo laišką,• kuriame J. E. svei
kina ir laimina seimo dalynus. Kun. P. Juras,

• kaipo vietos klebonas, sveikino seiiųą, kyiesda- 
. .nias nepamiršti ir .jaunimo reikalų.. Toliau sdi-
• iną sveikino L. D. S, pionieriui gerb. kim. K. 
į Urbonavičius, kviesdamas į idęningą prgūniza-

2eij.os darbą..... . .. ..... >•

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.,, sveikina ku-į 
nigų Marijonų Centro vardu. ■

Kun. J. Balkonas — Federacijos Centro 
vardu. Toliau sveikina: kun. J. Švagždysį kun. 
Pr. Juškaitis, kuh. S. Kneižis, kun. F. Norbu
tas, kun.. Strakauskas, kun. Bakanas, “Darbi
ninko” redaktorius Ą. F. Kįneižys, P* Totorai
tis — Connecticut apskrities, K. Vilniškis — 
N. Y. ir N. J. apste,. K. Nadzeika—$auj. An
glijos apste.? J. Čeplinskas, kun Lietuvniko 
ir Baltįmorės kuopos vardu,. S. Čeikauskas 
Lawiįence.' • :

Raštu?-telegramomis sveikina: kun. Jonas 
Navickas, p. Virakas (iš Lietuvos) L; D. S.- 
garbės narys, D. Avėrka, Liet. Vyčių N. Ang
lijos apste., V. Matelis, F.’ Mastas ir L, Šimu* 
tis -^- Federacijos vardu, “Draugas,”. B. Jaku
tis — Blaivininkų Kauj. Anglijos apste., A. L.
R. K. Federacijos Nauj. Anglijos apskr:r L; D.
S. 70-tą kuopa.-

Į . seimo prezidiumą'išriiikti: kun. J; Švag- 
ždys “ pirmininku, J. Čeplinskas (Baltimore, 

ĮMd;) ir P? Totoraitis (Waterbury, Čonn.) -?■ 
Vice-pirmininkais, K. Vilniškis (Brooklyh, N.

. Y.) ir J. Žemaitis (Woręestes, Mass.) —- sek- 
letoriais. ■ • . . ’ , . ' ' ■

■ t rezoliucijų kbmisiją: kun. J. Balkumis, 
kun. P. Jums, A. F, Kiięižys. ? ,

į sveikinimų ir mandatų komisiją: kun. K. 
Urbonavičius, kun. P.-Juškaitis, S. Cibulskis.

Tvarkdariu S. čeikauskas. .
Seimo prezidiumas užima vietas ir, neat

siradus naujų pasiūlyinų dienotvarkės pakeiti
mui, seka Dr. Kašėtos paskaita: “Sveika šei
ma” (buvo:spaudoj. Red.). .

Sesija baigta 12 vai..
JPopietine sesija prasidėjo 1:30 v. p. p.
Komisijų raportai: ...
Iš mandatų komisijos raporto paaiškėjo, 

kad seime dalyvauja 43 atstovai, iš 16 kuopų ir 
dviejų apskričių. * 1

Dalyvauja šie atstovai • •*

1 kp. Ik Kiburis, O. Šiaulienė, Antanas 
F. Kneįžys, A. Naudžiūnas, So. Boston, Mass.

2 kp. Kun. J. Švagždys, kuh. Skalandis, T? . 
Kubilius, A. Jarmalavičius, Broėkton, Mass.

3 kp. V. Kudirka, kun. Š.Kneižis, K. Aks
tinas,P. Kuras, Nonvood, Mass.

. 5. kp.. S. Cibulskis, j. Bernotas, Waterbu-. 
ry, Conn. '

6 kp. S. ŠriupŠa, J. Bernotas, Hartford, 
Cohn. ..••

7kp. J. Žemaitis, AVoreester, Mass.. ’
8 įp. l<un. P. Juškaitiš, B. Žilienė, J. Moc-* 

kevičiųs, A. Vaisįaųskas, Cambridge, Mass.
12 kp. K. Vilniškis, Brooklyn, N., Y.-
.28 kp.’V. Norkūnas,New Haven, Conn,
30 kp. J. Čeplinskas,. Baltimore,-Md.
36 kp. A. MičmnaspNew Britam, Conn.
65 kp. T. MikuČionienė? J, Ąverka, Na- 

šliiųi, ’N. U,.
70 kp, ten. Ik Juras, S. čeikauskas,. Ląw-». 

rence, Mąss/ ?-• • ’/■ .
■ 97 kp. kun. P. J^trakauskąs, I). Misevičius* 

J. Savulis, Blaževičiene, K. Verseckienė, Lo
veli, Mass. ;.,t :.

108 kp. K. Tamulevičius, So, iVorcestcr? 
.Mass. '

109 kp. S. Stagniūiias, Binokly n, N. Y.
Connecticut apste J. B. Totoraitis. ’ ?■•

-■ Naiij, Anglijos apslcr. K, Nadzeikiiš, Vk 
Paulauskas, J, Verseckas. ‘ . ’•

Svečiai: kun. K. Jenkus, kun.M?. Norbu? 
las, ktm. A. Petraųskas,:M. I. C,, studentas J* ... 
Sabaliauskas ir kiti,

Centro valdyba; Dvasios Vadas kun. - Ik • 
Vivmauskis, pirm. J. Smūgis, vice-pivmminko... 
O. Siaųrime, ižd; A, Vaisiauskaš, sekretorius. 
J. B. Liaučka ; Lite ratinė komisijai kum K Ur
bonavičius, kum J. Balkumis,-kum P. Juškai- 
tis»*. :

Pereito seimo protokolą skaitę Centro ras- 
liniukas J. B. Laučka, kuris visų dalyvių pniiu- 
Uis be pataisų. J
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UIF GELBĖTI APSINUO 
GIJUSI GRYBAIS

Grybavimo sezone daug 
žmonių apsinuodija inuodin- ■ 

. gaiš grybais, o žiemą gan 
• ■. dažnai apsinuodija sugedu

siais prezervubtais grybais.
'Jei apsinuodijusiam gry- : 

bais žmogui nesuteikiama 
greit pagalba, tai jis gali 

į^. jnumirti arba palikti invali
du.

Apsinuodijimas grybais 
pasireiškia šitaip : užvalgius 
ųegerų grybų tuojau (arba 
net po. kelių valandų) smar- 

. kini sū skausmu paleidžia 
r ’ ■ vidurius, ligonis pradeda 

vemti, baisus troškulys kan
kina, visas kūnas nusilpnėja 
ir virpa, gerklėj jaučiasi lyg 
koks skaudus kamuolys bū
tų įspraustas, akys dalinai 

. . (arba net visiškai) apanka, 
galva švaiksta. Po. to Mielai- 

’ alingasis „alpsta, pęmelynuo- 
ja ir pradeda miegoti. Ir jei 
tada nieks nesusipranta jo 
budinti ir gelbėti, tai jis ga
li užmigti ąnižinu miegu.'.

Labai svarbu kiekvienam

lietuviui žinoti, kaip, tokia
me atsitikime savo kaimyną 
gelbėti:

t) Visųpirma apsinuodi
jusį grybais reik getai pra- 
vemdinti, kutenant su plun
ksna gomurį.

2). Duoti gerti daug rici- 
nos (castor oil). Jei rici
nos po ranką nesiranda, tai 
reik duoti kiek galint dau
giau nevirinto pieno.

į) Iki gydytojas atvyks, 
neleisti . ligoniui užmigti; 
Peik jį judinti, už plaukų 

• tampyti,/gnaibyti ir daryti 
viską kad tik neužmigtų. 
Tik gerai įsitemykit, nevalia 
jį su, šaltu vandeniu apipil
ti, nuo ko gali būti kibai blo
ga- «. . . / ■

Gelbėti žlnogaus gyvybę 
yra kilnus darbas, tat, mieli 
lietuviai, gerai ’ įsitemykite 
šio straipsnio turinį..

3) Šaukti ko greičiausia 
pagalbos gydytoją.

“NEZULIEŽNINiy PRA
ŠMATNYBĖ"

D>\ A. R«č/dU 
“Draugas”) ,

HlSOPRANTA"

“SARGYBĄ"
“SARGYBĄ.” skaitydamas rasi Šluba 

skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
visuomenė klausimų, 2) blaivybes, 3) 

. ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) prlešalkolinis 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) ĮvalrenybSs.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P.. Kuraitis,. Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 

. kaltę, dr. A. Gylys, dv. jur. Raulinaitls, 
agr. Valatka, dr. K. PakStas, dr. D. Juš
ka ir kiti.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm. ’

Laikraščiai rašo, kad tau
tininkai dėto remia nezalež- 
nikystę, kad tai esanti praš
matnybe. -Taip, keistenybių 
lietuvių. nezaležnikii tarpe 
yra daug. .Bet keisčiausi 
“prašmatnybė” bene bus tik 
Genioči-o pasivadinimas Ka
talikų Bažnyčios “arkiyys- 

. kupli—primų.’’
. Tas žmogus,įkurs Montel- 
loje. gyvendamas iš. svetimos 
stubos bėgdavo p a m a t e s 
kryžių, tas, kurs nuo Micke
vičiaus sektos atsitraukė,, 
kurs šaukdavo: “Kaingi to
kių dalykų šiais amžiais be
reikia ! . Gyvenkim taip sau 
— be jų. ” Tas žmogus da
bar kryžiais apsikarstęs, sa
kosi Kristaus Evange. 1 i j ą 
skelbiąs.' Išganytojas mus 
moko pažintį medį iš j o vai-

bininko” didėlę , vertę . visuomenei. Siūlė pa
likt Literatihei komisijai tas pačias teises/.ku
rias ji turėjo iki šiol. — Raportas'priimtas.

. Seimas,: išklausęs kontrolės koinisijos na
rio A. Kaimiečio raštu prisiųsto raporto eina 
prie tolimesnio dalykų svarstymo. '.

Skundų komisijos vardu raportavo kun. 
P. Juras, pranešdamas, jokių skundų neturį..

Tuo baigiasi raportai ir ši sesija, 12:30 v. 
Antros dienos,, popietinė /sesija prasidėjo

siau, žmogų iš jo kompani" 
jos. į h

Būtų labai daug gyvaus 
juoko skaityti ‘Darbininke’ 
tų žmonių. apraŠymėliūs; ku
rie . Geniočius pažino dar 
Brocktone ir pirmiau, f

Katalikais turėtų būti aiš
ku kas yra tokie Geniočiai 
iš tų, kas juos remia. „“Nes 
kur tik bus maitos, susirinks 
ii-erelių.”

Gaila, kad jie tilt vėlai, 
kaif) S. Šlęinis, teprisųia- 

.žįsta esą plėšriais žvėrimis!

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko ’ ’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika doleriu. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą. .

DU KONCERTAI
Trumpu keturių dienų lai

ku Šv, Alfonso choras įvyk
dė du muzikos koncertus. 
Pirmasis buvo grynai klau
sos programa, trečias ra- 
dio. — ketvirtadienį, spalių 
20 dieną.

TPr ogr amaįjnūsidejirgerai 
žinoma Naujalio “Jaunimo 
giesme.” Tuomet sekė du 
duetai, “Pamylėjau vakar” 
ir “Anksti rytelį,” kuriuos 
sudainavo Ona/ Šataičiūtė ir 
įtari j,a Skirpsčiūtė gana vy
kusiai. Pirmoji gabi pija^ 
nistė; ' choro akompanistė. 
Antroji irgį pasižymi kitais 
gabumais, kuriuos visi galė
jo patirti bazaro laiku,‘už
ėjus pas “čigonę” laimės 
ieškot.

“Sakė mane šiokia” Onos 
Čėsniūtės soprano solo davė 
klausytojams progos pasi
juokti, iš liūdnų mergeles 
nusiskundimų. Juozo Venc- 
kąiČio muzikai šiuo tarpu 
pagriežė du smarkiu Klum- 
pakojų, savo įprastu judru- 
mu. -.. „

, Programa baigėsi su “Per 
, tamsių naktelę” ir “Tu sau

lele raudona.”’ Kėlių klau- 
’ sytojų pareikštu pageidavi- 
■ mu, seniau dainuota “Oi tū 
t Jeva,. Jevužę” buvo šį. kar- 
■’ tą vėl pakartota.

Antras choro, ■ dainų ir

juokų košelienos vakaras, 
įvyko sekmadienį, spalių 23 
d., 7:30 v. vakare. Kaip 
chorvedžio Juškos iš kabio 
•pranešta, - vakarėlis susidėjo 
iš visokių dalykėlių, ir tat 
negalima buvo- laukt vien 
gardžios mėsos, bet kaip ko-

storas ir skambus, malonu 
klausyti.

Tuomet atliko J. Cesteris 
kometa.solo’. Bet bene nub- 
stabiausias viso vakaro špo
sas buvo jo dūdavimas kitą 
solo, nary jus degantį cig^e- 
tą. Visiems aiškiai matant, 
užsidegė cigaretei; nulaužus 
galą,, tarp, liežuvio ii- lūpos 
įsikiš i, : ^are .■ ' joj< 
uoje ir dingsta, j/ąskūi ynicrko nepatriotnigus ir ne-1 
siėmęs kornetę, išpučia inu-| kultūringus' Lietuvos vai- 
zikos dalykėlį, ir visą, laiką 
dūmai ganio j a per trūbą 
kaip iš kamino.' Pabaigus 
solo, ramiai sau. atsidaro 
burną, liežuvį iškiša, ir štai 
dar cigaretas sausas; dega!

- -Kelis kartus pat raukęs,, nu
meta. Buvo pranešta/kad 
tokį šposą, iškrėsti tegali jis 
vienas visan asauly. Iš
tyrus dal,yką "osi gal bū-

P-nas nezaležninkų orga-» 
no korespondentas iš Re•« 
chesterio nesupranta kaip 

. patriotiiigA Rocliesterio lie
tuviai, spalių 9 d», priėmS 
protesto rezoliuci ją p r i e Šį 
/kibartbie Lietuvos valdžių# 

hai papr‘”’*a. Patr’^tin- 
chęs y duvia. >a-<

Dvasios Vadas, kun., P.. Virinauskis savo 
raporte džiaugėsi, kad Sąjungos dvasinis sto
vis. gėrėja; tarp valdybos ir narių pasireiškia 
daugiau bendradarbiavimo ir pagarbos.; bet y- 
pač daug nusipelnęs mūsų išeivijos patriarchas 
kun. K. Urbonavičius, kuris dirba už visus ir 
daugiau negu visi kartu. Tai tikras pavyzdys 
mūsų išeivijos įnteligentamš. —• Gausus aplodis 
mentai. Priimta. . '.

Centro pirmininko J. Smilgių raportas:.
u Pereito seimo uždėtą pareigą stengiausi 2 . vai. po pietų. .. 

atlikti gėriausįąi, kaip galėjau, ir supratau. Jei
• ; kam atiudytii, kad buvo apsileidimo ar . klaidų

labai utsipraŠaų,nes ir nenorint jų galėjo 
pasitaikinti. . Tiesa, pradžioje valdyboje buvo 
mažų nesusipratimų, imrie vėliau išsiaiškino ir 
valdyba dirbo gražiame sugyvenime, kiek galė
jo ir sąlygos leido” — sako g. pirmininkas. Ra
portas priimtas. .

' Vicė-pirmininkės O. Šiaulienės raportas 
priimtas. ..... ? • •

Centro sekretoriaus J. B. LauČkos rapor
tas, kuriame plačiai išdėstė centro valdybos, h1 
savo darbuotę bei Sąjungos fmansiui stovį, y u 
sų. ątstmm ‘ priimtas aplodismentais, ■

Centro iždininko A; Vaisiausko raportas 
’ priimtas, su pagyrimu;

Toliaūs sekė kun.-. K. Urbonavičiaus, refe- 
\ ratas: 4‘Bolševizmas” - (tilpo“Darbininke” 

; Red.)/ ■’ ’
Seimo atstovai nutarė antrosios dienos se

siją pradėt gedulingomis šv. mišiomis už miru
sius Sąjungos narius, kurjas atiiašaųt paprašo- 
inas seimo pirmininkas kmi. J.. Švagždys.

. Sesija baigta G vai. vakare., '.
Antro.s dienos.-priešpietini?, sesija prasidėjo 

‘ .. 1.0:15 vai. rytą malda, kurią atkalbėjo kun. R
■ Juras’., , . ••

. . Tęsiami komisijų raportai: Literatinės
\ komisijos vardu raportavo kun. J. Balkūnas, 

! . ' palvreždamas Sąjungos svarbą ir nuopelnus iš-
- -" ‘ eivijas tarpe,-o taipgi ir L. D. S. organo “Dar-, skolos mažiiiimo reikalu.

. - Seimas sveikiną išeivijos apaštalą, L. D; S, 
veteraną kun. K. Urbonavičių už jo neįvertina
mus mūsų organizacijai nuopelnus, atstovai pa
gerbia atsistojimu ir garsiu —- “Valio! ’ ■

Kun. J. Švagždys, N..Anglijos apskričio 
pasiūlymu, už jo nuopelnus mūsų organizacijai, 
pakeliamas į garbės narius.. Aplodismentai. “.

: Šeimas nutaria pasiųsti, sveikinimus Liet. 
Katalikų. Veikimo Centrui, kun. Caughlin-ir 
Čarrigan, kurie taip gražiai gina darbininkij. 
reikalus, suderindami su moderniška technika,

. Seimas išreiškė didėlį padėką W§šieins 
plunksnos darbininkams, prišidėjujsįems prie 
“Darbininko” įvairinimo savo raštais;-

Seimas priėmė rezoliucijas šiais klausi
mais.. (jos tilpo. (iDarbininke’ ’ Red.) :

1) L; D, S. santykiai su Dvasios Vadais, 
p) Lietuvos vyriausybei, .
3) . Dėrspęjjmas dėl gręsiančio darbinin

kams pavojaus iš raudonųjų puses,
4) Literatinės komisijos santykiavimo sii 

Centro valdyba reikalu,
45) Bendradarbių konkurso reikalu,
6) Dėl gavimo L. D.-S. konstitucijai Dva

sinės. vyriausybės aprobatos, ■
7) ,L. D. š. priklausančių narių šeinių mo

kesčių ir. teisių klausiniu, ' . . .'
8) “Darb?' 'Aclnūnistracijai; “Darbininko’’ 

prenumeratos kainos suvienodinimo reikalu, •
9) L. D, S. Centro Valdybai orgaiiizacijos

kaulų.
Pirmosios, dalies progra

mos pradėta su retai Ame
rikoj girdimu, bet labai 
Lietuvoj, mėgiama “ Pavasa-Į tį įr tiesa !, 
rininkų dama. Choras su- Nuostabiai žavėjančią.Su
dainavo šio himno suatlsi<0 Karvelėli mėlyna-
•posmų ir klausytojams labai. .^tiko. p. Darata Mar- 
patilco. .. tinaityte. Nors vietomis gra-

; Paskui netikėtai .atsirado žiai skambėjo, jos \sas,. bet. 
nežinia, iš kur senbeinis, $ susinervavimo daili)- 
kurs ir pradėjo viešai aima- ninkėi neišėjo viskas lygiai.

I Baigiant pirmąją dalį, su 
orkestru atlikta du verti- 

‘niai iš. anglų kalbos, pava
idintus. lietuviškai “Visados” 
ir ‘‘Būkim tuviais.” 
(“ S įveetlieart s .. o ve r, ” i r' 
“Maine Stein • ”). Vė
liau kitas vertimas, “Just 
aiiother dream” buvo pa
tiektas ‘žmonėms, ir apie vi
sus galima vienodai iš.įtar
ti. .Pirmas įsp ’s. buvo, 
Čia dūdos koncc no j a ir 
choihs tik kukliai pritaria; 
Juk per. tris dūdas, visomis, 
jėgomis pučiant, nebuvo ga
lima girdėti balsų.. Kur-ne- 
kur aiškiau pasitaikė,- vis 
dėlto lie ko gero buvo girdė
ti.. Kaip čia suderinus sma.i-- 

. Idai išlepintą' džesą su visai 
arba labai mažai jį pažinu- 
sį lietuvio būdą, jo- kalbą ? 
Juk rimtas, kiek melancho
liškas lietuvio būdas atsilie
pia ir į jo miiz.il<ą,. visiškai 
svetimą, džesiii. Arba, kaip 
net suderinti tokio turinio 
vertimą, kaip kad “Būkime 
lietuviais’? priir na, su »*’ • • ’ 
tos n ’• ■’ ikli.; ‘m<v

Jka, kaip- esame “Stein 
Song ?” Dėl. šių priežasčių 

į reikia pripažinti, jog šios 3 
dainos buvo nevykusios. Jei
gu. choro vedėjai. įsišpyru- 
l^iąi nori eiti ta kryptimi, lai 
jie verčiau atlieka tas dai
nas anglų kalboje,, ir b.ė dū
dų orkestras.... Savo solo da
lis gerai atliko O; Čėsniūte 
ir Marija Ri '‘vičiūtė.

lninti netilus mergelės. ■. Juo _ 
vargšas nuoširdžiau dejavo, L 
tuo beširdžiai ' žmones-klau- . . 
sytoj ai-daugiau juokės. BetP 
štai, pasiskundęs: nerandąs 
kuo nei pusrvtėlį pataisyti, 
nei lovelę, pakloti, ateina iš 
pačios sales jam panaši ir 
senmergė,- kuri mielai sutin
ka .viską jam atlikti, bet tik* 
jis jai prisimintų! Taip, ir 
šiedu seniai (nė žili nė pli
ki) mielai susituokia. Šitą 
‘1 Seną berną’ ’ gražiai atli
ko Jurgis Galkauskas ir O. 
Čėsniūte. Vėliau J. Galkąu- 
skas sudainuoja “Gerk, gir
tuoklėli,” bet kažin kodėl to
kiu plonu balsu. Jo. bosas

10) L. D. ■ š- Centro nariai seimui raportus 
ateityj, turi išduoti raštu.' ‘ -

1) Katalikų Federacijai pareiškimas,.
12) Visas rezoliucijas ir nutarimus paskel

bi! ^Darbininke” ir pasiųsti atitinkamiems as-| 
meninis ar įstaigoms,

13) Seimas nutarė kreipti * redaktoriaus dė
mesį L laikraščio turinio įvairumą, turtinimą, 
kaip tai: žiniomis iš Lietuvos, tikybos kampe
liu, darbininkiį socialiais klausimais. Užgiria- 
mas kolom jų skyrių plėtimas, ...

14) Prašoma Centro pasiteirauti ir, esant 
galimybei, iškelti- ligos ir nedarbo ..apclraudos 
planą Spaudoj.’ (Tai yra pakartojimas pereito 
seimo, išnešto pageidavimo),

Centro organų rinkimai;
ZĮ Ceųtro-valdyb:'.išrinkta: . 1 /.

- Kun.’Jonas Švagždys —.pirmininku,
Vincas Kudirka —. yicerpinninmku, # ■.
Antanas Vaisiauskas. iždininku, , •

- Juozas B. Laučka.“ sekretorium, ...
į kontrolės komisiją: S. Cibulskis, (Water- 

jniiy), A. Akstinas (Nonyood), A. Naudžiūnas 
(So/Bėston). . - ‘ •„ .

; Į Literatinę komisiją: kum K. Urbonavi
čius, kini. U. . Virmauskis, kun; P. Juškaitis, 
kini. J. Bąlkūnas, kun. P.- Strąkaūskas, J. Že
maitis ir K. Vilniškis. : \ ,,

, . y Kitų metu seimas nutartą.-šaukti Water- 
bury, Conn. J Jį šaukia Centro Valdyba ir nu
skina laiką.

Seimo pirmininkas dėkoja visiems atsto: 
vams už aktyvų dalyvavimą - svarstymuose ir 
rimtą nuotaiką, o taipgi kun. P. Jurui , ir vie
tinei kuopai už gražų priėmimą. Seimas dėko
ja prezidiumui, o ypač pirmininkui; už tvarkin
ga seimo vedimą. Tuo,seimas ir baigiamas kun, 
K. Urhouavičiaiis sukalbėta malda, 4:30 vai; 
po pietų. • .1 ' ;

Seimo pirm, Kun. J.
• Seimo sekn K. Vilnišlds. . . . :

džios darbus.

/ Antrą dalį programos su*, 
darė labai juokingas farsas 
“Kurčias žentas.” Senas. [ 
apkurtęs “supuvęs kelmas P I 
( J. - 1 ^azmuka)^ ieŠkf^. sav j— 
dukrelei (Bronei Adomaity- [ 
tei)/‘išsvajotą žentą;.” Ko- ! 
kis jis turi būti, niekas neži- į 
no, iki nq)ąsitaiko‘ į jų dva- t 
rą medžiotojas (A. Paulau- \ 
škas), kuris grasinamas are- 
š.' liž įsibriovimą į.a Tvertų i 
lamą, pasiduoda k ’aa / 
esąs. T m .••s senis pri- j 
si ima į glė». ir siūlo savo 
dukrelę ir visą savo timtą, 
nes su kiirtii kurtam smagu ; 
gyventi. Jojo. >’limašis?/- ’. 
tarnas (L. . M / gofas)į ’ 
kuris. mėgsta ji • . kokiais l 
vardais pravardžiuoti jam i 
negirdint, duoda progos vi- <

■ siems gardžiai pasijuokti, y- 
pac kuoniet stebėtinai pagy
ja senis, ir staiga išgirsta vi- ą. 
sus. .niekšiškus pajuokimus 
nuo savo “mylimo tarno.” ' • •

Trečioj daly maža p. Kąt- ! 
re Rakauskaitė atliko du šo- 

• kiu, vieną koją pirštais-, ant4 
rą skambančiais bateliais, ir'y .

■ visus, sužavėjo, . gurėdama ' 
tik dvylikos metų,,jauna šo- i

, kikč parodo plačių gabumų. ;
■ : ' " . ■• ■ > I.

■ Duetą sudainavo jau ke- 1
■ lir ■ rtą girdėtos p-lčs B- j 
' miiijiv. r Marija BobeįiūtėS#

pumą, “Serenada,”' antra / 
“Dainuok man dainelę.” Jų- į'. 
jų balsai labai vykusiai su- ' 
si derina,' alto ir soprano; . į 

. L. Weisv ‘gofaš ir A.Pau* j.
lauskas irg. matyti /suimti j 
tuo- meilės jausmo, sudaina-’ j 
vb kitą ilgą duetų apie savą į

įlužių gėrimus ir trūku-* |

v i.s cm.. .... j aaiy ai- 
dainavo “Riaukė žąšalė per 
Ncinunėl p ” Ant m ą r i ų 
krantelio ” (J. „Stoškus soli
stas), “Oi tu Jeva, Ievuže,” 
ir baigė programą su “Lai
kas broleli namon.” ■/.

. Nesic 
lo. Ta 
kuri. 
muilo.

jailek vandens ir nmi 
j tauta kultūringesne 
sunąitdoja daugiai

DRA GIJŲ VALDYBŲ |
ADRESAI '

LDRTUV08 PUKTEEŲ DUJOS 
ro GLOB^ MOTINOS IVČ.

Urmininke — Eva Ma*. .ten?,
025 E. 8th St, So; B . . •; Masa. 

Vice-pirmlninkė— Ona Siuufienv,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.

■ Tek SO. Boston 8422-R.
į Prot RaSt -r- Brone Ciuntehe,

29 Gould gt., IVest Koxbury, Muss, 
. Tel. Barkway 1S64-1V
Flm Ražt -r ĖArjona Markonlnt*

33 Nnvarre St., Rosllndale, Mass.
. . Tol. I‘arkway 053$-W . •.»

Hldlninkft — Ona Stanluliuti
t 106 Weet Och SL, So. Boston, Mm*. 

Tvarkdari — Ou* Mlxgfrdlen«
1512 ColiimblH .1”. Boston,. Mm 

Į Kajute GloblJjk 
[ • 1426 Gilutobla K 
[ braurUa tavo aut 

antrų utarnlnkų
Į 7:80 vai. vakar*, V-
f talnU
| Vtenta draugiJoa reikalai* kralpkltla 
I pas protokolų raMtalnk*.

YUSonleni
Botton, Ma«s 
■s. taiko 1m 
i6 mehoeio.' 
lytini) •ve

ONO E V. BL. P AJL
DIU Taldyb.

Pirmininku* * ’ob*
86 Mt. Ida . x>rch«itar. Malą, j 

... Telepnoue Columbla MM | 
Vlce-PlrmlnlnkM — J.IVtrauakaa f

24 Thomas Purk, So. Boeton, Ma*4>
Protų Raštininkas. —

5 ThoinMt P5tk»
Flu/liaStinlbktis —

256 E, Nlnth SU . •
liaininkfit —* A. .Mat

885 E. Broathvuyr &
JUrnilkn -?■- J. Zaikte .

7. XVlntW<l SvK Boston, ManuJ
OcanKtJa taiko k»
. notkldleni kloki tano-, 

ItartipUnS sftlS), 492 * TtiU
. Bt, Sm Bvtacm, Majų. •

Protaalanahil, blznt<«rtaU 
kai, kurta skelbiasi ••nnrbteltk? ” tih 
ų\t verti skaitytojų ®nr««m

Via! gamtakltta

•W.r •

GllneckiM H
«ton, MMfeg 

te į
on, 

. i • 
? on.M*

■ I.

f

■
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WORCESTER, MASS. ietuvių bažnyčia beveik kas- nė- P. Kochanskiene. Prie ;. 
lien būdavo pilna maldinin- stalų patarnavo, choro mor
kų. Kasdien ilgos eilės ėjo ginos. ir vaikinai. . ’ 
prie sv. Komunijos. Stalai buvo gražiai išpuo-

MeJskitnės, Broliai, už kįy- kvepiančiomis gėlėmis, 
standus savo brolius ir sese- Į<lu.įiW$ saVo gėlyno paau- 
1‘^— . ; ’ kojo K. Giedraitis.

Kuii.A, Petrauskas,\ Viens iš Dalyviu.
' - ■ ]/./. C. •' „, . V

HARTFORD.CONN. CONN

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WEST IYNN, MASS,
LYNNIEČIAI SVEIKINS 

KUN. R NORBUTĄ

Sekmadienį, lapkričio 6 „ 
7 vai. vakare Piličių Klubo 
salėje rengiama iškilminga 
vakarienė kim. F. Norbutui 
priimti. \

Kun. Ė. Norbutas, nors 
dar .nesenai atkeltas į Lyn- 
n’ą ir dar gį į. airių parapi
ją, tačiau parode didelio sm 
sidomėjimo lietuvių gyvenrn 
mu šiame mieste.

Vietiniai lietuviai,((įvertim 
darni kim. F. Norbutą ir no
rėdami pareikšti jam savo 
prielankumą, ir rengia šį 
bankiėtą.

Jau daugiau .159 'tikietn 
išparduota, tad laukiama di
delio skaičiaus d a 1 y v i ų.. 
Lymiiečiai.nėri sudaryti jau 
kią šeimynišką nuotaiką, 
kad kun. F. Norbutas jaus
tųsi lyg esąs namie..

. Galimas dalykas, jog va
karienėje bus. iškeltas Įdau-

ir žiemai. Gyvena, kaip ko
kie prasikaltėliai: drabužiai 
nuplyšę,, ko  jos basos, purvi
ni, apžėlę, visokiais skarma
lais apsisukę. Kai turtuolių 
viešbučiai kas rytą išveža už 
miesto liekanas, tada tos ne
laimingos aukos gaima sau 
Valgį.*. Tarp tų nelaimingų 
Vyrų rasite ne vieną lietuvį. 
Daugumoje jie pavieniai ar
ba atsiskyrę nuo žmonų, ne 
šios šalies piliečiai, kuriais 
nieks nesirūpina. .

VAKARINIAI KURSAI
Jau kelinta savaitė kun. 

Petraičio rūpesčiu vyksta 
lietuvių ir anglų kalbų pa* 
mokos tris vakarus i savai
tę, šv. Kazimiero mokyklos 
kambariuose. Kursai patin
ka žmonėms ir kas kart dau
giau naudojasi proga geriau 
pramokti skaitymo ir rašy
mo anglų ir savo gimtinėj 
kalboje. Kaip girdėti, kim. 
Petraitis parūpino ir visut 
reikmenis toms pamokoms,, 
už ką lankytojai, yra jam di
džiai dėkingi. .

Red Cross Women Make Thousands ’•« 
Of Garments for Needy Childreii

(

Kas nesate matę tų bedar
bių’'stovyklų, kurias jie pa
tys vadina “ Hooverio vila, ’1 
kuri yra prie 55-tos gatvės 
galo, prie Erie ežero, o ant
ra vieta, yra- prie pat plytų 
.(lirbtiLvės, netoli St. Clair 
Avė., prie 165-6 gatvės, kuri 
pavadinta‘ ‘ Hooverio įmes
tas,” kas. norėtumėt, savo a- 
kimis pamatytį, galit bet ku
riuo laiku , atlankyti tas gra
žiais vardais pavadintas vie
tas. Tokių vietų yra ir dau
giau, bet minėtas vietas aš 

(pati esu mačiusi ir patariu
simas ir apie, lietuvių Pūi*a“!Įdekrienam atlankyti, b y- 
pijos steigimą. ’ Parapijos! 
organizavimo klausimas yra 
labai, gyvas ir rimtas.'

Vakarienes renginio komi
tetui vadovauja Juozas Kil- 
monis, -o kitais artimaisiais 
darbininkais yrą V. Černęs- 
kis, J. Krugelis, Mrs. M. 
Rreytis- ir Mrs? A. Collįer.' 
Komitetas dirbą,-kad turėtų 
geriausias pasekmes.

Vakarienės programa bus 
į paįvairinta muzika, .daino- 
! mis ir kitais pamąrginimais. 

. ' D. C.

CLEVELAND, 0.
NEDARBO VAIZDAI

Clevėland didelis miestas 
ir pilnas įvairių dirbtuvių, 
kuriose pirmiau šimtai tūk- 

? Staučių darbininkų’ dirbda
vo. O. šiandieną beveik vi- 
* sos tos dirbtuvės stori be jo
kio judėjimo. Jei kuriose 
dirba, tai tik bosai ir kokia 
pora darbininkų. " . . . J •

O kur tie tūkstančiai dari 
bininkų, pirmiau dirbusių?

S Ar jiems nebereikalingas 
/ maistas ir drabužiai? Kilt 

jų šeimynos ir. koks jų šian
dieną likimas? Baisus ir 
liūdnas. Artinasi žiema. Ba- 
■das ir šaltis kankins jų šei
mynas, jų mylimus vaike
lius. Nors' miestas, tūkstan- 

' čius šeimynų, gina nuo bado, 
I teikiant šiokią tokįą . pageį- 
j bą, bet trili gražu; kad visi 

. | iXbūtų „ aprūpinti. O. kur gi 
. 1 < pavieniai bedarbiai, kuriais 

nieks nesirūpina? '• • '
į - Bet nueikime už miesto 

j ribų, kur slėniuose, grioviųo- 
se, pelkesė verčiamos miesto 

.4 šiukšlės, nereikalingi baldai..
Ten tarp tų sąšlari| desetkai 

edaibių gyvena. Iš išines- 
baldų, blėkų jie pasidaro 

įvairias budeles, kuriose sle- 
. piaKj. nuo šalto vėjo ir lie- 
rtaųsĄ Ta pati užtivėja .bus

1 .

pač tiems, kurie dar netiki 
dabarties tvarkos . blogumu, 
čią-daugiau sužinosi, negu- 
atsilankys į’ respublikonų 
pietus.

Dabar visi, kaip bedar
biai, taip ir tie, kurie dar 
dirba po porą dienų. į savai
tę ir gauna po 25 centus už 
darbo valandą, laukia Lap
kričio 8 dienos, kurią dieną 
įvyks rinkimai. Visi reiš
kią vilties, jog įvyks permai
na ir pasikeis gyvenimo są-? 
lygos.
•/ Eina smarki kova tarp 
respublikonų ir demokratų; 
Demokratams, atrodo, ge
riau sekasi, nes respubliko
nai su savo saldžiais paža
dais nebeįstengia suvilioti 
darbininkus į savo žabangus. 
Jau atskiriama šviesa nuo 
tamsos, tiesa nuo melo. Rin
kimams besiartinant, darbi
ninkai turi 'pagalvoti. . Aiš
ku, jog permaina yra reika
linga.

Tai įvyko spalių 2 d., Ox- 
ford’e, p. .J. ir Ė. Vasiliau
skų nuosavam Aerodrome.

Pasitaikiusi graži diena i 
sutraukė tūkstantinę minią. 
Iškilmėse dalyvavo ir kalbė
jo, be lakūnų Dariaus ir Gi-, 
rėno, Worcesterio majoras 
p. Malioney, senatorius p. C. 
Nelson ir kiti. . .

. Bliudžiaus bėnas įr grupe 
rusų armonistų.; linksmino 
susirinkusius įvairia muzi
ka.

Lakūnai savo kukliu ir 
maloniu būdų gerai užsire
komendavo žmonėms ir 
daug buvo girdėtis 'pareikš
tų linkėjimų —laimingai at
siekti savo tikslą skristi iš 
New Yorko į Kauną 1933 
metais! ■

Vienu dalyku ypatingai 
gėrėjosi mūsų lakūnai, bū
tent, kad pirmą kartą savo 

i kelionėje, užtiko aerodromą, 
kuris būtų lietuvių nuosavy
bę.. Po užkandžių, palikę 
savo orlaivį, svetingų p. Va
siliauskų angeryje, lakūnai 
paviešėti porai dienų į Woi- 
cesterį ir supažindinti, vieti
nius-biznierius arčįaū su sa
vo busimąja kelione.

Jūrų Banga.

MFINTEtLO, MASS.
LIETUVIS GAVO

PAGYRIMĄ ,

Leitenantas A. J, Kubi
lius (Coiible), baigęs moks
lus Annapolis ir laimėjęs ar
tilerijos taurę už pasižyme- 
jimą, gavo oficiali! prezi
dento Hooverio pagyrimą.

Leit, Kubilius yra sūnus 
Tado. Kubiliaus, gyv. 163 
Ames St,, Montello. Jis bu
vo pirmas lietuvis baigęs jū
rininkystes mokslus Amią-

Leit. Kubilius dabar yra 
Imliau Head, Md. ant laivo 
Pensacola., .

Jo teyėliąiįra “Darbinin
ko” rėmėjai ir skaitytojai. .

Leit. Kubilių, pasiekus, 
aukštą vietą Jimgt. Valstijų 
Laivyne, sveikiname!

I Severai hųridred thoušand women haVe volunteered to make chlldren’s gar- 
' mente from cotton ėloth glven by the Rid Cross from government cottoh, so 
I that'chlldren may be prepared for school. Ready-made^clothlng vvrll be obtalhed 
i by Red Cross from'garment manufacturers rate r to meet adults* needs.fr

F • ' į.' * Wę < įP .Ji
’ ė >: j

■ -— o
K
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į..j..... ... J

. Lapkričio 4 d. Į vyks. Itetiv 
viškas initingas parapijos 
salėje, 339 Ca pi tol Avė..Kal
bės gul). Cross ir kiti demo- 
krdių partijos kandidatai, 
[lietuviai gausiai sueikite., ,

Rup.

Į» BRITAIN, CONN

Pas mus pereitą savaitę į- 
vyko du nepaprastai svarbus 

■'įvykiai. Spalių 17 d. atida- . 
ryta lietuvių rankų išdirby- 

istes dailės paroda ir turėjo 
tęstis iki spalių ‘22 d., bet 
tiek daug žmonių prašė, ypa- . 
tingai. Amerikonai, kad pa- 

produrtęsTųsr da r savaitę; tad— 
paroda, tęsėsi iki spalių. 
29 d. ..Lietuviams yra dide- . 

Įlū garbe, jog anie-rikonaii 
tiek įdomaujasi mūsų dailės \ 
kūriniais.

• Pirmų vakarą parodos 
atidaryme būvi) programa,

LAWRENCE, MASS.

WHIST P AR T Y
Marijonų Kolegijos Rė

mėjų 12rtasis skyrius tylus, 
jet veiklus..' Visokeriopas 
remia Tėvus Marijonus ir 
jų vedamąją Bernaičių: Ko- 

; egi ją, bet mažai tesigarsi- 
na. .. . .. .

Minėtas skyrius jau uo
liai ruošias prie Whist Par- 
ty, kuri įvyks, lapkričio 10 
d., ŠV. Kazimiero bažnyti
nėje svetainėje. 7:30 v. ,v. 

Be žaidimo ir muzikai ė s 
programos, dar-gi dalyvaus 
ir kaioės visų branginamas 
ir neužmirštamas kum J. 3. 
Jakaitis? Įžanga į taip tu
riningą vakarą tik 35 cen
tai. . . _• /'•’

Viena iš veikliausių šio 
skyriaus narių tai p.. M. Ur- 
moniėnė, protokolų raštinin
ke. Nę vien čia, bet blaivi
ninkų kuopoje ir kitose dr- 
jose ji pasižymi savo darbš
tumu ir sumanumu.

Berto, , savo darbštaus gy
venimo sūkuryje randa kai 
kada progą ir. į laikraščius 
pabrėžti lengvo turinio, hu- 
moristiškos Įayptiės rašte
lius,, tik gaila, kad Šiais lai
kais lyg perdaug leidžia sa< 

. vo plunksnai ‘rūdyti* •
Plunksnagrauza

.10 DIENŲ
Nors jau ketvirti metai . 

kaip išilgai ir skersai rėžau 
J. Amerikos Valstybių plo
tus, tačiau tik šiemet pasi- . 
vaikė pirmą kartą apsilam 
<yti ilgesniam laikui Law- 
rence, Mašs. Čionykštės lie- 
:uvįų parapijos kleb o n a s 
kun. Pranciškus Juras kas
met surengia iškilmingą ,Šy. 
Pranciškaus Npveną, kaip ir 
metines parapijos rekolekci
jas. Šiemet šioms rekolekci
joms vadovauti pakv i e t ė. 
mane. Tokiu būdu patekau 
aš į Lawrence.

.. Tuo pat metu čionai buvo 
taip pat sukviestas L. D. S. 
•XII ‘ Seimas Jbėi. spalių 5 2 
d. vietos tretininkų ir kitų 
katalikiškų draugijų. susi
rinkimas. Šie susirinkimai 
mūsų pamaldoms pridavė 
daug gyvumo bei įvairumo, 
o man davė progos nuodug
niau, susipažinti su Laivrėn- 
ce ir jo apylinkėse gabenan
čiais lietuviais, " •
^Pasirodo, čionai daugiaif- 

sia apsigyvenę iš Dainavos, 
arba Dzūkų krašto ateiviai. 
Ypač daug galima rasti nuo 
Liškiavos, Leipalingio, Mer
kinės,' Seirijų ir kitų Suval
kijos bei ‘Vilnijos dzūkiškų 
apylinkių. Man. kaip tik bu
vo labai malonu, darbuotis 
su tais žmonėmis, kurių Lie
tuvoje sodybas aš gerai pa
žinojau, ir. daugelį jų buvau 
apJjŽfĄĮ^s*.. Jų gimtajame 
kampelyje man teko gyventi 
sunkiausius. Didžiojo Karo 
męt lis. Kartu šu jų giminė
mis išvargti didžiuosius ka
ro vargus, ir baimes. Taigi, 
dabar susitikus su tų kauųai 
išeiviais man darė, itiii daug 
malonumo ir primine dau
gybę iš pergyventų valandų 
kuo įvairiausių atsitikimų. ’

Daug kas mėgsta nei iš 
šio nei iš to dzūlųis pašiepti, 
laikydami juos tanisimliais, 
o jų kraštą nuskurusiu 
nuvargusiu. ■ Kuris taip ina-- 
no ar kalba apie dzūkus, pa- 
šakysiii stačiai, kąd neišma
no pats, ką kalba. Gražės-^

nę ųž dzūkų šalį kažin ar 
galimą visoje Lietuvoje su
rasti!

Kur rasi puikesnius miš
kus ūž Dųnios, Merkinės. 
Rudaminos,. Sinalėmį. ir'Sei
nų miškus ? Kur rasi tiek 
ir tokių vaizdingų, tarsi sap
nas, ežerų bei ežerėlių, kaip 
dzūkų krašte?. Kas negir
dėjo apie Metelių, Dusiose 
Daugų, Simno, Veisiejų, 
Seinų ežerus su visa linija 
kitų ežerėlių^ siekiančių net 
ligi pat beveik Punsko ?... O< 
tie dzūkų kalnai kalneliai su 
žaliuojančiomis viršųnemis; 
tiė .Araūiiūs upeliai, kurie 
tarsi - melsvo' šilko . kaspinė
liai, vėjo blaškomi, raitosi 
aplink kalnelius, sudaryda
mi įvairiausias kilpas kilpe-. 
les, kVolduš kvoldėlitis, nely
ginant senovės lietuvio kra- 
kauskoje rudinėje ar močiu
tes šimtak v< > 1d y j e si j < »i re...

O kas nepamils Dzūkų 
dainelių — pra s t u t e .1 i ų, 
kaip dzūku buitis1, o jaus
mingų ir malonių kaip jo 
širdis ?... ■.

Be galo tik pasidarė man 
gaila ir skaudu, kai. išgir
dau, jog daugelis tų nialo- 

•• nhijų Dainavos “brolalių ir 
sesiilų” davėsi apdumti.sau 
akis įvairiems vertelgoms 
bei apgaudinėtojams ir pasi- 
traukė lino savos Bažnyčios, 
kurią jiė visuomet taip la-

• bai mylėdavo ir branginda
vo, kol. savo tėvų krašte gy? 
veno... Vargšai. Liškiavie- 
čiai..,'. • Kad sužiiu itų j ūsų 
taip labai įpylimas iv bran-

• ginamas ‘ kini. Sidaravičius 
it'kiti jūsų 'buvusieji dva
sios . vadai, j < >g dai įgelis. iŠ- 
jūs jau nebesate - katalikai, 
jog virtute ‘‘nezalcžiihikais" 
ir niekinate tikrąjį savo, ti
kėjimą ir Motiną Bažnyčią 
— kaip gailiai sudejuotų ją 
Širdis...’

Noyciią’ pasiseko ■ geltu. 
:Erdva ir iniiki . Lavrenęe

Telefonas; Plaza 1350?

JONAS GREBLIAIIOKAS
Graborius ir Bajsamuotojas 

. 423 S.' PACA STREET,
BALTIMORE,: MD.

VAKARIENE
• c‘ • t

. Atlaidams užsibaigus, spa
lių 18 d,, vakare parapijos 
salėj c. į yyk<) iški Įminga va
kariene tikslu atsisveikinti I ątKiaryme puv'!^ programa, 
su kum P. Liutkų ir priini- vakarą atidarė Me Chase, 
Ii vikaru kun."P. Kąrlona. didelis <Wuvių savininkas:

Kun. P. Liutkus: beveik kd>ai įsistebėjo gražu- 
per .2 metus dailiavosi- tarp P1111 Taldvl4 išdirbystes ■ 
mūsų šoštadiėhrais i r’ salima- ’ r piešimais. Kalbėjo gene- 
.dieniais, kiaiisydainas’ išpa-.Ųd-kcinšulas jž adė i ki s. 
žinčią ir skelbdamas lįievo i l‘illul)ai ket aiškiai angliš.- 
žodį savo turininguose pa- kalbėjo apie. Lietuvos fi-. 
niokshiosė ' ■ nansų stovį, .. išdirbystes ii* . ‘‘

” : y7-4a])ie Lietuvos praeitį. 8 mer-.
la paęią progaJ)asveikiu-Laįį.(^ lietuviškai apsiren-. 

tas naujai paskirtas musų gusįos pašoko lietųviškusšo- 
parap!jai. vikaras kun. P..hcius? kurio labai patiko svė- 
Kartonas. ' timtaučiams. Vieną inergi-

lakarienę surengė -Mote-L.J. pa(Įainavo keletą lietuvi
ai . Sąjungos 38 kp... ir Šv. . ...
Rožančiaus draugijos, abu 
skyriai. Valgius suaųkojo J Baiodoj matosi rankšluo- 
parapijiečiai ūkininkai ir^alo ir loyiį užtiesalų, 

•Irr/nierini ' ‘ . margučių, Lietuvos pinigų, .I IČVIa I
; - pašto ženklelių, gintarų, pie,-.

Staiiibiausiais aukotojais ir medžio padarys 
buvo J. Puste(iiikaS) J. Dro-L.as lietuviškas namas-butas,.. • ; . 
bais, P. arkaląS) kurie<vi- kuri^. visų. akis patraukia, 
si užlaiko .. valgomų daiktų . . . v .

. ki‘autuVes.. Economy C’o. ,ared<>^i padėkos
krautuvės, menadžeris • S. IC(hnisijai, kuri taip sunkiai 
Kriščiūnas ir prisidėjo su dirbo ^ą parodą surengti. ’ ‘ 
auka. Tad širdingai ačiū y^iy^dų) surengė lietuvių ko- . 
:siems. biznieriams. . ..

Vakarienėje, dalyvavo a-| 
pie 300 žmonių. . Mokytojai 
P. O. Blažauskaitė nuo reu- j 
gėjų Įteikė po 50 dol., auksu 
kun. P. Liutkui įr kum P. 
Karionių. .

Vakarienės programos, ve
dėju buvo klebonąs f.kun. A., 
Vaškelis, išreikšdamas nuo
širdžius . linkėjimus abiem 
kim igęlianis, pranešdamas, 
jos Irtu i. Liutkus . LaSallete 
vieūuolyiiė pakeltas į direk
torius.;

Kalbėjo kinu .J. Ambotas J 
kun. J.' Valąntįejus, kum V. 
Karkauskas, varg. J. Olšau
skas.' . '

Varg. J. Olšauskas po kal
bos, palinksmino. susirinku- 
s ims. kanklių skambinimu ir 
dainomis, .pritariant A. Va-l 
linčiui ir p. |); Shitautąins.

. Kum Tk Liutkus, ir. kun.
1*. Kariūnas dėkojo už va
karienes surengimą ir dova
nas; Kum P- Karlonas pa
sidžiaugė galėsiąs dirbi i sa
vo iiuiuylčtoje gimtinėje pa
rapijoje. •

Vaka rienes renginio, komi J 
siją sudaro, mokyt. P. O» 
Blažaiiskitite, B; Mičiūiūe- 
nė; O. Rązdevičieuė, A. Gra- 
deckienv,. B. Tėniukieue,. A. 
Tamošaitiene, O; Zarauskiv-

lt. V “ • • . *

. legijų studentų ir pro tesi jo- ■■
Inalų draugija..- Iš. vietinių,

a kurie buvo komisijoj : Dr. • •• ■ 
•n ĮStanislovąitis, p. p. /Stąnis- 

lovaitienė, H. Tareiliūtė, ad- 
[vokatas Lukošius ir kiti. 
| Buvo ..daug darbo surinkti 
daiktus, kiekvieną dieną 
nuo dešimtos vai. ryto iki 
penktos vai. vakaro komisi
ja būna svetainėje, užrašo. 
atsilankiusių vardus,• svetini’ - . ’ 
tąučianis paaiškįna ką kurie 
•daiktai reiškia, mūsų papro- . 
čius. Tieųis, kurie nebuvo 
parodos pažiūrėti, negalįiųą . 
apsakyti, gražumą jos. Tie, 
kurie aplankė parodą, matė 
labai gražių daiktų. Paroda 
buvo Alattafurid:^|>iwe‘ū.iu ■ • 
Hali, Vest MainM ; -

Ne kiekvienas gali padiv. 
ryti ką nors nepaprasto, bet .. 
kiekvienas gali nudirbti pa- :. 
p rastą darbą ? ‘ nepaprasta . 
dvasia. “ Booker Washing- • \ 
ton. - • ’.•• •• ’• ■■■''-

□I CH A RRON’S
I PIANAI—KADIOfl.
| ŠALDYTUVAI
I Aliejaus pečiai, Skalbiamos 
I i mašinos .
! 20 TRUMBULL STMŪRT

W0RČS8tER» MA8Š.
| . . Tel. 4-0480
^LfrnfTO* Mlygofr—Be Nuošimčiai Į

t
. Y

needs.fr


iniradienii, lapkričio i. 19fti BaOtftiĖkaa
1 jfl į. pdgrobč 50 dole- SUĖMĖ ftlUlNMlSlį Ir il,.i,.1i„.ft,.,iri.,1MI„itt.itl! VIETUXE8ZlNtOŠ •ių. Taip nlikeiitėjusi prą- . Į Help ttie Kfed (JroSė to Help •

i M jestakaUskui

|iiii«iiuii>*T‘M iiihit—t—**■

RIMTAI RENGIASI
Spalių 27 d. vakare į Že- 

ralienes namus pro langą į- 
kiito futbolas, kinį gatvėje 
mete, jaunuoliai. Kadangi 
buvo išdaužtas langas, tąi 
Žeralienė i’utbolo. neišmetė, 
bet pasiiaike. Spalių 28 d., 
Žeralienė pasakoja, virtuvė
je ji atrado du jaunuoliu, 
kurie pareikalavo futbolo. 
Žeralienė nespėjusį nieko ne 
pasakyti,, kaip abu vaikezai 
puolė ją, perbloškė žemėn,
pagrobė’ 5(1 dolerių ir išbe- tininku laikomas suimtas 
go. ■ . Mauricc, Cohėn, kuris išda-
„ŽerąĮiėhei geroku i sumuš- jve_7 Jiendrihinklis, j—Mano- 
ta galva. Nukentėjusi yrą ma, jog suėminias šio būrio 
“iaitmihko” skaitytoja. išaiškins daug prasikaltimų 

jei piktaddiysčhj, įvykusių 
. bostone paskutiniuoju laL 
<u. ; -

Bostono hileši'O llgoninėję 
gi’dytojai nebegalėdami nuo 
kojos žaizdos kitaip apsau- . 
goti kum Andrio šeštakaus4 . 
ko gyvybę, spalių, 29 d., per 
pietus, daktarui O’Neill va
dovaujant, nupiovė jam kai- ’ ’ 
rę kojų virš kelio. Kum. li
gonis tuoj po operacijos bu- ’ 
vo beviltis. Dabar yra men- * 
kas.- Už keliu dienu dakta- v 1 . ■ 
rai galės jo ligos kryptį nu
spėti. 7

Ligonį nuolatos prižiūri ‘ 
kum Aukštikalnis S. J., ligd .

~ ninės kapelionas. Lanko' jį1 *• 
rietimai kunigai ir žmonės. 
Meldžia-jam ištvermes. >

DIRMAVONĖ

* 
skaisčių vilčių ir Užsidegę 
kūrybingo dai-bo dvasia.

įuOMs Debatai
ŠĮ sekmadienį, lapkričio 6 

d., 7 vai. vakare bažnytinėje 
salėje Įvyks įdomūs debatai, 
kurie rengianti t. ik S. 1* 
nlos kuopos vadovybėje.

Debatų tema bus : ar da
bartinės ,partijos patenkina 
šių dienų reikalavimus?

Debatoriais pakviesti adv. 
P; Bublys, adv. P. Šykes, 
muz. J. Žemaitis, L. D. S. 7 
kp, piiiniiiinkas iš "VVorcės- 
tėr, Dr. J. Landžius, Pr. 
Galinis ir A. F, Kneižys,

Kadangi rinkimai visai 
Čia pat, tad debatai bus la- 
būi įdomūs..

Įėjimas visiems ■ laisvas. 
Rengėjai kviečia kodaūgiau- 
sia atsilankyti..

Spalių 28 d, vakare bažny
tinėje svetainėje įvyko Rai
nų Šventės rengimo reikalu 
siisirinkimas, kuriame buvo 
atstovautos šios So. Bostorio / 
lietuvių katalikų draugijos: 
Šv* Petro ir Povilo, Šv. Jo
no. Ey., š. Kazimiero R. K., 
Saldžiausios Širdies V. J. 
R. K., tUK K<x Kęstučio, 
Saldžiaiisios Širdies V. J., 

____ Lietuvos Dukteriį, Vyčių 11 
kp., L. 1). S. 1 kp., Moterų 
Sąjunga, Maldos Apaštalu 
be, Blaivininkai, Ajnž. Ro
žančiaus, Šo'dalietės, Mark 
jos Vaikeliai, Praiiciškouų 
Brolija, Choras ir Federari* 
jos 3 skyritis.

Visi dalyviai rinitai svar
stė ir patiekė mintis, kad 
rengiamoji Rainų Šventė, 
kuri įvyks, lapkričio 20 d., 
geriausiai pasisektų.. .

Susirinkime aktyviai da
lyvavęs p. M. ’. Karbauskas, 
kuris, stropiai rūpinasi šven
tės mųzikąle programa, už
tikrino susįrinkušiems, jog 
šventės prograbia pralenks 

•• visus, bilvusiųs panašius pa
rengimus, neš1 choristai par 

. kelta nuotaika, didžiu ėntii- 
ziazmu rengiasi tam svar
biam įvykiui.

Visi susirinkusieji pasiė
mė platinti rikietiis.-1 Ka
dangi. Rangaus Vartų pava
pi jos salės sėdynės, nūme- 

: motos, todėl n kietų platirn 
tojai aukščiausius pilkėjus 
aprūpins geriausiomis sedy- 

, . neims.
Tarp kitko nutarta šven

tės. proga išleisti atitinkamų 
brošiūrų, kuri bus išdalintą 
visiems atsilankius i ė m s. Į 
Rainų. Šventę.

Dainų Šventės programos 
išpildytojams- vakare bus 

. parengti draugiški užkan
džiai. Apie šventės progra- 

.. mų ir, jos • dalyvius bus vė
liau pranešama..
: Rengimo . komiteto kitas 
posėdis Įvyks kitų savaitę ir 
jame bus galutinai .aptarti 

. ’ . visi Dainų Šventės pasiseki
mo planai. Rengėjai pilni

Bostono policija paskuti- 
nehiis dienomis vedu smar
kią kovą prieš įvairi ns kri- 
hinalistus, kurių priviso la
jai daug. Ypač daug nema- 
oiiumų padarė pagrobimas 
ddrchesterięčio lt K. felit- 
steįii, kurį piktadariai išlai
kė kankynėse, i;eikalaudumi 
dideles pinigų sumos* Jis 
buvo pagrobiąs nuo gatvės. 

. i?agrobinio vyriausiu kai-

Jom 7i J £

' jtaayįr?*--’
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ADVOKATAI i
Prisiėk^šk Avokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro vi* 

iub legalios dokumentai.
. Mi Ž iSt (kampai Bidadwaf) 

South Boston, Miii.
Telefonai f Soli Boston 2732 

Nimbį; Ttlboi Ž4J4

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD VOKĄ T AI 
Edwar R. Coplen 
Albert Ądelson 
Benjamin. Chesky .

. OFISO VEDE4AB 
Jdhas j.

18 teridhi Ad«ioh, Ma»8;
Š16 Kimbail Building

. Aeleibnas: Capitol 9ŠŠ0 .
/oHia vii&ftdoi

4, iki 5 vai.

PRISIPAŽINO KALTAIS 
BANKO BYLOJE

A. E. SMITH APSILAN-

Spaliiį 27 d. Bostone lan
kėsi buvęs Nėw York guber
natorius Alfred E. Smith, 
kurs buvo pakviestas pasa
kyti kalbų demokratų parti
jos naudai besiartinančių 
rinkimų proga, . '

Bostono Arena didžiulėje

Uždaryto Boston ContL ?—■■■
nental National banko bylo- Bpalių 25 d., savo, tėvų na- 
je Percy G. Cliff ir Arth.ur mtiose rasta užsinuodijusi 
G. Cronin prisipažino kai-: Ona. Navickaitė, 19 m., gyy. 
tais bankinėje apgavystėje, 15. G St., So. Bustom Ja be- 
kurioje ir daugiau -kaltiniu, gulinčių ant grindų, rado jo- 
kii yra." Banko vice-prezi- sios* motina. .Nelaimingoji 
dentas neprisipažino kaltu, tilo  jau nugabenta Į. miesto 
Byla, bus nagrinėjama lap
kričio 14 d.

$ukvaWWiiin£je
Miesto iigoiiiiiėš tarnauto

jai turėjo didelę kovą spalių 
28 d. naktį ant ligonines ęto- 

salėje susirinko per i5,00bp° su ^^dmu Jaseph Bacz- 
žmonių, o keletas tūkstančių 39

..Ligonis turėjo operaciją, 
po kunps, . matyt laikinai 
sukvailėjo ir išbėgo iš SaVo 
lovos į ligoninės stogą: Gy
dytoj ai. mano, jog tas išbėgi- 
mas jam kamuos gyvybę, 
nors jį sugavo.ii* į ligoninę 
atgabeno. . • ' ’ ’ •

NUBAUDĖ TRIUKŠMĄ-

7 ’ • ■ I

stovėjo lauke, neš nebebuvo 
vietos salėje; Nors, jo kal
iai laikas buvo paskirtas . 10 
vai. vakare, tačiau 6 vai. va
karė sale, buvo , jau pilna.

A. E. Smith buvo .sutiktas 
didžiausiomis ovacijomis. A- 
: liė 10 minučių dau g t ū k s- 

■ :antinė minia, pamačiusi 
Smith’ų, reiškė savo džiaugę 
sma.

A. E. Smith savo ilgoje 
kalboje, labai gyvai ir įdo
miai pasakytoje, kritikavo 
prezidento Hoover valdymo 
tvarkų, respilblikomy partL 
jos vedamų politikų ir kvie
tė visus savo šalininkus iš
rinkti prezidentu dėinokia- 
tų kandidatų F. Į)., Roosę- 
velt. . Ypatingai jis gražiai 
atsiliepė apie gubernatorių 
J; B. Ęly. .

Sinith'o atsilankymas su
kėlė daug- džiaugsmo denior 
krųtams ir rūpesčio respub
likonams, nes Smith?'o žodis 
ypač Masšachusetts, valstijo
je labai daug reiškia.

APMUŠĖ IR APVOGĖ

• ** 'J v

J

YOtJR RED CRi
■ seedS you

* ■

DAUG MOKYTOJU GYVE
NA UŽ MIESTO

SURADO LIKERIO 
DIRBTUVĘ

ligonnię. . . •

Nepasitikėjimas. — 
draugijos nūodąi, 

f daktaral’
Tei. So. Boston 0828

LIETŲViŠ DANTISTAS

DR. I»l. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston. 
Ofiao Valandai:

Nąo 9 lkl.12 ryte ir nuo 1:3d iki 
5 Ir nuo 6 .iki 8 vai.-vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedSldienlalš, taipgi sęredomla nue 

IŽ-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimti ir X-ray

Lietuvis Dantistas

DR.S.A.GALVARISKI1
(GAMNAUŠkASj

414 Broadrcay, Šo. Boston į
■ ‘ Šo. Boston 2800 •••

Ofisas atdaras nuo lO. iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 3:30 po pletir . 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dloni

pagal Busltarlmą
. Newtono bedarbių, riaušių 

dalyvė Alicę Ward, 32 metų 
mergina, teisme pripažinta 
kalta ir nubausta 6 mėne
siams pataisos namuose. Ki
ti 11 suimtieji gavo suspen
duotus sprendimus. ...:

PERDAUG SLAUGIŲ

Tel. So. Boston .2660 1

Lietuvis Dantistas

A. L KARUČIUS
251 W1 Broadvvay, So. Boston

. Ofiso’ valandos nuo, 0 Iki 12, nuo 
1:80^-61 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo ’ 12 vai. dieną.

Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nud iki 12. vai. dleng

• (pagal sutarti!

. Surašįnejiino daviniai pa
rode, jog Bostono inokykliį 
1646 mokytojai gyvena ne 
Bostone, bet apylinkes mie
štuose. .Iš jų daugiausia 
gyveną ‘ Brukline — 191, 
Cambridge — 139, Newtone 

■— 115 n 1.1 ■ :. J
Bostono mokyklų mokyto

jų yra 6860.

RANKRUTUDjnoNSIL- 
MONASUDWD

Bark Bay policijos stoties 
kapitonas Perley Skillings 
sii 7 policininkais surado 
slaptų gar.adžų, kuriame bu
vo ■ gaminamas bei. valomas 
likeris. Paimta 6000 galo
nų likerio ir 3 trokai.. Vie
name treke buvo Įrengtas li
kerio gaminimo aparatas..

Minėtas garadžas buvo 
prie .Govenior kmp., Brook- 
linc Avė. Suimtas troko 
vairuotojas Ray Spėncer, 
kurs kaltinamas prohibicijos 
Įstatymo laužymu..

. Miesto tarybos narys 
joli n F. Ddvvd įteikė prašy
mų tederaliaini teismui, pra-. 
šydamas., pripažinti, jį su- 
bankrutavusiu..

• Nesenai' įvykusiuose pir
muose rinkimuose Dovvd bu
vo. . kandidatu į Šerifus, ta
čiau rinkimus pralaimėjo; 
Matyt, agitacija, jam nema
žai .kainavo', įvairūs kredito
riai suspaudę ir Dowd turė
jo pasiskelbti bankrutavu
siu. ' • . . L •

DIDeJA

J; E. Vyskupas Spellman 
suteiks Sutvirtinimo Sakia- ... 
mentų prisirengusiems Šv. ..> 
Petro bažnyčioje šeštadienį'l 
10 vai. iš rytd tuo jaus po <* 
mišių ir komunijos.. . *•

Mišios 9 vai. laikys ir. pa- • 
mokslų dirniaVojantiems sū’ 
kys ktm. J. Škalandis.

ŠUDRAS ;

Komunistę Edith Bbrk- 
nian, esanti džiovininkų sa
natorijoje ir pasmerkta iš- 
deportavimui, būsianti pa-* 
leista už kaucijų. Komunis
tinės organizacijos nori ją 
patalpinti į privatinę ligoni
ne. . .

Berkman turėki. būti de
portuota Į Lenkija, tačiau 
jos užtarėjai rūpinasi išgau
ti leidimų, kad ji galėtų lais
vai nuvykti į Sovietų Rūsį-

Massaeiuisetts . valst.i j o s 
slaugių (iiiirse). draugijos 
šuyažiavimie pareikšta pagei
davimo, kad. slaugių mokyk
los .apribotų nauj ų .blokinių 
skaičių ir labiau .suvaržytų 
priėmimą, lies jau. ir taip 
slaugių perdaug esą..;

Spalių 28 d; apie 3 vai. po Nelabai senai * uždaryta 
pietų du jaunuoliai įėjo į 150 slaugių mokyklų, nes ir 
Marijonos Žerūlienės, 3’6 slaugių profesija .šiuo me- 
Mosely St.,. Dorchester, ap- tu skaudžiai nukenčia.

PRAUL BROLIAI |
NMttAi ik bEKORATORIAI “ 
blUM Aįyfetyįt GERAI IR PIGIAI t PAtAlNATOtAB GERIAUSIAS’

U fe’fr.k DdhoĖĖStlĖR, Ka§8.
į Tel. Talbot 0354 - \

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS.M. D.
(REPŠYS!

Lietuvis Gydytojai
Ofleo Valandoa: 2—4 ir T—O

278 Harvard Street, 
kamjp inman. arti Central Sq, 

* Oaihbridge, Mšsi.

Aukštesniojo teisino sek
retorius savo . metini ame ra
porte praneša, jog' šiais me
tais turėta 8865. naujos kir
minai ines bylos, kas. yra 362 
bylomis daugiau, negu per
nai. ...

Šiais metais minėtame tei
sme nuteisti 3773. asmenys, o 
pernai ;— 3291.

Poezija, tai Dievas šventose že 
męs svajonėse.—V. Žukovskį j. -.

Berkman yra ‘ suimta .už 
dalyvavimą. Ląivi’ence strei
ko rengime ir triukšmo kė
lime*. ■ •

HARVARDO STUDENTAI 
Už HOOVER

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

d’elel įagydytao visokią 
“A kraujo, nervų ir chronliL 

d kų ilgų. Kurie kenčiate 
nuo reumatbino, skaudu* 

• llų. vočlų,-sutinimą arba 
.žiaip kokių kūno ligų, tu- 

rstumst kreiptis tuojnus, 
. Atminkit, pasiteiravimas* 

patarimai,dykai visą 

Ur.Gtall),327HK. 
:lrta 
1 ry

ūr.Graa},327;
Yaląndoi: Antrądtinli 
dieniais Ir ŽaitadUnia___ . ... _
ta, 3—6, 7—8 vakare; seknaaUta 
nlaie 10—12 tiktai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į

JUOZAS M. DILIS •• 
r • tAikRobiihfeAS Į ■f r .' ’, ’ =
j Parduodu • įvairiausios rūsics | 
į ankstinus'iT sidabrinius daile-1 
jtūs. .Taipgi.ir pataisau. 
I 366 Broadwąy 

I . SO, BOSTON, MASS. s 
!9niuiuiiuiVMUi<iiiu<uuuUiumm't«i»<u«tu>«*untiuiw|3|
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; Špūlių’30 dienų parapijos 
bažnyčioje, buvo iškilmingas 
šliubas Felikso Požėižsko su 7 
pamde Bronišlava Lebėldū-;
te- ’ 7.. įd

Jatūiikiš yra gimęs ir kri-; ’ 
kštytas, Brightone Mass.^ 
buvęs Lietuvoje. Rųbar gy-., 
vena 34 Book St., Qųincy, . i. 
Mass. Tenai dirba kaip 
duonkepes. •

J aunoji, yra vos 17 metų* . 
Ji baigusi Šv. Augustino pa
rapijos aukštųjų mokyklų.
Ji gyvendavo pas tėvus, 256 ,
E. Oth St., So.. Boston, Mass. .

Liudininkais buvo >S, An
glis ir M. Augustinavičiūtė?i 
Palydovų buvo 4 poros. . • .

. Jaunosios tėveliai iškūlė 7 
puotų parapijos salėje..

PAVOGĖ ŠUNĮ
Spalių 27 d, naktį nežino- -. 

mi asmenys įsilaužė. į gazo
lino stotį, esančių prie Bęll- 
ingham ir Eastėm. gatvių,- 
Bofetone, pagrobė daug rak
tų 15 dolerių vertės‘ ir trijų ", 
savaičių šunį. . • ’ '■

Harvardo universiteto stu
dentų laikraštis “Harvąrd 
Crimson- * surengė šiaiidi-’ 
pius baisa vintus tarp stu
dentų, turinčių teisę balsuo
ti. .7

1741 studentas balsavo už 
Hoover, 620 už Roosevelt ir 
484 studentai už socialistų 
kandidatų TĮioinas.
; Šis balsavimas nustebino 

• demokrai ūs; kurių. kandija-, 
tas Roospycll 1904 metais y- 
ra baigęs Harvardo univer
sitetų, tačiau jis gavo beveik 
tris kartus mažiau balsų už 
.Hoover,

I INSURANCE I 
i . i| Apdrausk namus, rakandus I

I
 tuitomobUluH pas i -J. S. MESLIS 1
25Š Broadway, S. Boston, Mass.l

Tel, So. Boston 2613 Į

GRAB0R1AI
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U. A. ZALETSKAS
7 graborinsir •

BALSAMUOTOJA8
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mase. * .
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Lietuvių kalbos vakarinė 
'mokykla, Apreiškimo para
pijos mokyklos kambariuose 
progresuoja- Yra jau virš 
30 mokinių, o dar tik pra
džia, dar tik pora vakarty 
praėjo. Tikimasi, kad bus 
daugiau. Dieve padėk moky
tojams ir mokiniams jų tik- 

.. sla .atsiekti. *

• • Lietuvių Demokratų klu
bas rengia mass-mitinga ir 
■prakalbas. Bus lapkričio 1 
d., 8 vak vakare, L. Ar Pi- 
Mečių klubo salėje, 80 Union 
Avė. Kalbėtojais bus lietu
viai advokatai, daktarai ir 
šiaip jau žymūs lietuviai-de- 
mokratai. Bų§ taipgi ir a- 
merikonų. •*S varliu kiekvie
nam lietuviui Amerikos pi
liečiui į tas prakalbas ateiti 
ir gauti daugiau patyrimo. .

Jurgis Tumasonis “Dar
bininko” skelbimų, prenu
meratų rinkėjas, taip pat 
patarnaująs visuose reika
luose lietuviams: ar tai išė
mime pilietybės popierių; 
siuntime Lietuvon pinigų; 
padarymui visokių liūdymų 
— pirkime ir pardavime lie
tuvių nuosavybių; notaro 
užliudymų; ir daug kitų,"— 
persikelia į nauja vietų, jo 
adresas; naujas bus: 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y., 
“'Garso” name —- p i r in a s 
ankštas.—■—-----—

Labėr Asked to Aid 
Red Cross by Green

FresZdent of A* F. of L. Urges 
I/Zonabora J oi n in Roll Call 

Navcmber ll to 24.

Šv. Vardo Dr-jos."paroda- 
vime spalių 16 d. Apreiški
mo parapija gražiai pasiro
dė. Dalyvavo apie 200 lietu
vių: Angelo Sargo, L. Vy
čių 49 kp. ir Šv. Vardo Du
jos nariai. Labai gražus 
būrelis su klebonu K. Pau- 
loriiu priešaky puikiai at
rodė. , Aš.

. VfASHINGTON, D. -e. — W111 i am 
Crocu, preaident. of the American 
Federatlan of Labor, at national head- 
ęuorters licre, has endorsed the annilal 
roll calf of Che American Red Cross 
Kqy,.ll to 24 for. members and fdnds

• vfth which to carry on rclief activitles 
In the comhig winter.

. 3Įr. Green saldi .
"In the coming winter, many In dire . 

distress and unable to secure for them- 
selyes the necessaries of life will turn 
to the Red Cross for help.; The starv- 
ing in towh, miriing, and industrini 
comrnunlties- ofourcountrywillnetd 

•thb ministratlons which the Red Cross 
is organized to glve.

“The Red Grosą has become. so deft- 
. nitėly a part of our national fnstitu- 
ti'onal life that all teel they have a 
clalm on lts Services and so in turn 
cvery group should contrlbutė to its 
maintenance in order that this insji- 
tution may be able and ready to ,re- 
s.pond to evei-y geniilne appeal for help. 
Tilo Red Cross can become in truth a 
national institution only when financed 
by popųlar subscrlptibn and guided by 
sustained concern that its activities 
are detęrmlned solely upon a basis of 
need. If it Is to bė niaintained as an 

. .availablė, active force to serve in'great 
emergencies and diiring periodą when

great dlsaster Is inflieted upon a com- . • , ’. „
munlty, it mušt be steadily malntalned . rektorius paltViete m U S U 
and supportėd.- The aęrvice it renders k k t Bfikši dėstv- 
wlll be iii proportion to the assistance ! lUeiJOną KULI. U. DclKSĮ (U Siy 

tj lietuvių kalbos ir rašto 
pamokas Šv. Bernardo ku
nigų seminarijoje, Jmrioje 
mokosi apie 10. lietuvių į ku
nigus. Mums labai didėlė 
garbė, jog Seminarijos Rėk* 
torius pasiiTuko mūšų kle
boną, kuris dėsto tas pamo
kas 2 syldu per savaitę. Lai
mingo' pasisekimo kun. L M. 
Bakšiui profesoriauti.

and help given it by all classes of 
people.

“The annual Roll CąU period, when 
the American Red Cross appealB to the 
tamllies of the natlon, the men, vomen 
and children who make up our citizen- 
ry, is now at hand. The call vvill he 

•made for niemberahlp, for help and for 
assistance. Both In my personai and 
official ėapacity I appeal to the masses 
of the people, and particularlyto all 
citizens, to respond in a most generous 
way to thlA'year’s annual appeal of 
the Ajnericaii Red Cross fpr tiriančiai 
help and assistance.”

. Mr. Green ls a. member of the Board 
of Ihcorporators, one of the governlng 
hoards, bf the American Red Cross.

Red Crošs Helps 90,000 1
i-l-uL-In. 143 Mining Couiities

Reliėf and. assistance was given to 
90,000 fanjHles in hituminoūs coal min*. 
ing .counties In tvventy statės by. Red 
Cross chapters, the. annual. report of 
the .Red Cross šhows. In 1-13 coiintles, 
the Red Cross aided in uncniployment 
relief for the miners and their familles. 
In this work the Red Cross chapters 
repor.ted they made an espendlture of 
$521,766. In many of ihe ihore serious- 
ly atteeted countles the national Red 
Cross aided in orgąnlzation of centrą! 
relief committees and furnished fuhds 
for the pūrchase bf groėeries and othėr 
necessities. The grea.test numhers.of 
familfes were aided in Alabama, Penn- 
sylvanfa,. Illinois and West Virginia.

J loilliUllilIHIHiUiiiluiiiiHliiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiKiiiiiiiiiilinililllliiilHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiililllliliiH 

ii amu™ o___ tvrna ■ v < t . i i» n a n >VALANDOS: 
Nuo O-r-lŽ IS ryto, 2—8 yak. 

Šventadieniais tuaitai-ut .
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)

TelephonerSTAGG 2—0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
D ANTIST AS

X—RAY . „
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273 B E O O K 1 Y N, N, Y.

PATERSON, N. J.

Rudens sezonas; jau prasi
dėjo. Chorai, draugijos ir 

. kiti rengia . pramogas, kon
certus ir vaidina veikalus. 
Yra ir vakarienių. Žmonės 
į. tas pramogas gana žymiai 
lankosi. Išrėdytų, kad sun
kių laikų metas, jau praėjo.

ROCHESTER, N. Y,

Visgi, lietuviai jau nėra 
taip suvargę, kaip kitų . tau
tų, kad makosi.

METINE VAKARIENE
Spalių 23 d. vakare lygiai 

6 vai, įvyko metinė parapi
jos vakarienė, kuri praėjo 
didžiausiu pasisekimu. Pa
valgius vakarienę ir sve
čiams sėdint prie stalų, pra
sidėjo labai ilga programa.

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
lapių*. 1, Šv. Roko pąvap. svet. 
•Visi, nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimu ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

SAINT CLAĮR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks lapkr. 2, tiioj po su? 
šios. Šv. Kazimiero parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

W0R0ESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio .6 d.,. :6 v. vakare, 
aažnytinšje svetainėje, 41 Prov 
idenee St. Viri nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kėh . 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles, \

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.

LDS. 13 kp. Susirinkimas įvyks 
\ penktadienĮ, lapkričio 4, 7:30 y. 
vakare,. mokyklos .kambary. Ątei* 

. kįtė gausiai, Nepamirškite užsupo* 
kėtinuokies, Valdyba

J BRIGHTON. ,MAS8.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

z- . penktadienį lapkr 4.čt,‘7:30 vai. 
į rak., Lincoln Svetainėj,. 26 Lincoln

$t. Ateikite visi Valdyba

j CLEVELAND, OHIO ‘.

j Lapkričio.’4 8 vai. Vakare,
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.

t . mėnesinis susirinkimas. Gerbiaini 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

j . ELIZĄBETH, N. J. .
i ’ ’ •' LDS. .16 kp. susirinkimus įvykt 
'į , , lapkričio mūn. 5. dieną, 7 valandų 

/ •' f vakare, bažnytinėje.; svetainėje.:
/ Nariai kviečiami gausiai ateiti. ir 

į atsivesti savo, draugus(es) prira-
• . Syti. Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
• LDS. I03 kp. mėnesinis susirinki 

. mas įvyks šokui adičių lapkr. 6, 
liiojaus po sumos, ’šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lėmon St 
Kviečiame narius ir narės ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimok? 
tl. Taipgi atsiveskite nors po v.ie

k ni nnujų narį prie kuopos prira- 
* Syti; Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki* 

mas įvyks lapkr. 6, tuoj po pas- 
kutinių mišių, pobažnytinčj sve- 

tainSj, Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymui 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos..

WORCESTER, MASS.
LDS. 10S kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr 6, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos 
Viši, ,uariąi prašomi, pribūti, ųes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdybi

BALTIMORB, MD. ..
Lapkričio 6 d., sekmadienį; tuo j 

po sumai, parapijos svetaines kam* 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

EASTON, PĄ.
, LDS. 40 kuopos. siisirinkimaB |- 
vyks lapkr. 6 d;,, tuoj po sumos, 
šv. Mykolo, parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

DĘTROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr.'8 d., tuoj po 
pamtudų, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Vist kuopos nariai yra’ 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kim|.

Valdyba
l *** .

HARRISON-KEARNEY, N. J.
■ L. D. S. 15 Icuopos susirinkimas 

įvyks lapkr. 8 dienų, . parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avie. . Viši 

- natini; kviečiami atsilankyti. ..

Klebonas paprašė J. Č: 
Morkūną būti tvarkos vedė
ju, kurs save pareigą tinka
mai atliko. Pirmuoju kal
bėtoju buvo , trustistas P. 
Norkeliųnas, kuris daug dir
bo pasisekimui šios vakarie
nės. P. Norkeliūnas dėkojo 
visiems, kurie prisidėjo su 
aukomis, šeimininkėms už 
sunkų darbą, pagaminant to
kiai miniai žmonių, taipgi 
visiems atsilankiusiems sve
čiams. /

P. Morkūnas paprašė p. 
Stanley perstatyti šio vaka
ro garbės svetį teisėją H, D. 
Shedd, kuris trumpoje savo 
kalboje pagyrė lietuvius dėl 
pavyzdingo gyvenimo, taip
gi pažymėjo apie savo dar- 

1 bus mažamečių’ vaikų teis
me, kuriame jisai pirmsė- 
džiauja. -

Kitas kalbėtojas, tai mūsų 
k kaimyninės parapijos.klebo

nas kun. Gelumbis iš Niaga
ra Ralis, N. Y., nesenai su
grįžęs iš kelionės po Europą 
iri Lietuvą. Savo ilgoje kal
boje pasakė apie kelionę lai
vu į Eucharistinį Kongresą, 
apie iškilmes laike kongrė- i. • so. • •
.’ Aplankydamas Angliją, 
nepatėniijo nieko žymaūš. 
Prancūzija — Paryžius gra
žus miestas, su labai daug 
bažnyčių, taipgi ir labai lin
ksmas miestas. Pranešė, 
kad Paryžiuje važiuojant, 
busii tris- tikietus, vieną įlip
ti, kitą įeiti į -.bųsą, o trečią 
— atsisėsti. Apsakė apie 
vietą, kur yra gyvenusi Šy, 
Teresė :— Mažoji Gėlėlė ir 
aplankęs grabą. tos. Švento
sios, kur didelės minios žmo
nių, arkivyskupai, vyskupai, 
meldžiasi prie. Jos . grabo. 
Vokietija^ šake,. yra. graži 
šalis, bet vargas ir skurdas 

(aršbsnis nei -pas mus Ameri
koje. Lietuva, sakė; yra 

'. labai neturtinga šalis. Paša- 
. ke, kad valdžios persekioji

mas yra nežmoniškas, sunku 
pasakyti kas bus ateityje. 
Valdininkai kaip prėzidem 

• Valdyba tas ir kiti, .eina, į bažnyčią,

kada jiems patinka, bet ka
talikus persekioja. Kada 
uždraudė) laikyti Pavasari
ninkų sęimąj į kurį buvo su
važiavę daug svečių iŠ kitų 
šalių,- buvo labai didis nusi
stebėjimas ir Italijos, atsto
vai. pareiškė, kad Italijos 
Mussolini .yra daug geresnis, 
negu ■ Lietuvos prezidentas 
katalikas. Kalbėtojas baigė 
šiais žodžiais: “Visa Lietu
va yra vienas didelis kalėji
mas. Tokia yra laisvė lais
voje Lietuvoje.” •

Kiti kalbėtojai buvo : kun. 
Leonard, Šv. Teresės lenkų 
parapijos klebonas, kun. E, 
Gradęėkis iš Hartford, Ct.; 
kun, Jonas Kripąs iš Wą- 
ferbury, Ct.‘ Šie du. jauni 
kunigai laikė ir pamaldas 
bažnyčioje.. ■. ' • ■

Petras Karalius padūma
vo solo dainelę, sesutės Kla- 
rinos verstą iŠ svetimos kal
bos. Jam pianu akompano- 
vo kun. E. Gradeckis. Taip
gi solu dainavo p-lė Gatherį- 
ne Hanatka, ukrainietė.; jai 
pianu, akompanavo p-lę'L 
Kovaitė.

Klebonas užbaigdamas pa
sakė \ ‘ ‘ Aš Šiandieną j aų- 
čiuosi kaip didelis klebonas; 
nes turiu du. jaunus vikarus, 
ir viską ką man-Šiandieną 

. reikėjo daryti', atlaikius šv. 
mišias 7 v, rytą, tai tiktai 
pasakyti: Tėveli, padaryk tą 
ar tą ir viskas.buvo atlikta.” 
Dėkodamas kaip komitetui 
taip ir svečiams, kun. j'. M. 
Bakšys užbaigė programą. :

Prie progos reikia, pažy
mėti, kad vakariene buvo la- 

I bai gardžiai pagaminta, vie
na iš geriausiib ką aš esu. 
valgęs. .Čia reikia įvertinti 
didelį darbą šeiplininkių, 
kuriomis buvo Žukauskienė, 
Šauliene, Mockevi č i e .n ė, 
Graižiene, Sainiiolięnč ir Vi
limiene. Taipgi truš.tistams. 
pp. Norketiūnui , ir Grybai- 
čiui ir visiems kifienls komi
teto nariams. • ' • ••• .

KLEBONAS BAKŠYS .
. : PROFESORIŲ^

Šv. Bernardo seininarijos

Paskutiniu laiku m ū.s ų 
-jaUnimasrktljar - gTažiarrpra- 
dėjo darbuotis. Ypuė nuo to 
laiko kaip lankėsi pas mus 
p. J. B. Laucka, teko patė- 
niyti kokis tai nepaprastas 
gyvumas. Laike metinės pa
rapijos vakarienės buvo ma
lonų visiems matyti skait
lingą būrį jaunimo gražiai- 
linksminantis. Yra užtikri
nimo, kad .ateityje jie dar 
gražiau darbuosis . suteikda
mi • daug naudos ir .garbės 
mums visiems lietuviams.

Todėl, kad tasai jų ūpas 
neatšaltų, reik a 1 i n g a i r 
nuims sėiiėsniems pagelbėti 
jiems ji j darbuotėje. Būtų 
labai gTažu matyti senes
niuosius; gausiai, atsilankiu* 
sius į jų parengtą 4‘Maska
radų1” Balių, šeštadienį, lap
kričio 5 d., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. P-as To
nas Čelkys Morkūnas man 
užtikrino, kad visi atsiląiL 
Mūsieji bus patenkinti, nes. 
bus geras orchestras, bus 
daug visokių juokų, -užkan
džių ir minkštų gėrimų. . O 
įdomiausiai apsirengusio j i 
gaiis labai brangias dovanas.

Remkime jaunimą, o nesi* 
gailėsime.

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ

Gal būti nerasime žmogaus; 
kuris netrokštų ir neieškotų 
laimės. Dar nespėjo kūdikis 
pravert, akių, o jau suspau
dė jį skausmai — jis verkia. 
Paaugęš'ir pradėjęs vaidyti 
protą, jis eina į kovą su nė-, 
laimėniįs, . kad iškovoti lai
mę. Kiekvienoje kovoj e .rei
kalingas vadas. . .

Knygelėj i(Pasikąll)ejimG^ 
apie Laimę } trumpai, bet 
teisingai parodyta; kur yra 
žmogaus laimė ir kaip jąją 
sugauti. .

Įsigyk ją šiandien! “Dar
bininko ’ ’ spaudos vajaus 
in.etu, jos kaina tik 5 centai. 
Įdek į kohvertą 7 centus pa
što ženklais su persiuntimu 
ir užadresavęs p a s i ų s k 
“Darbininkui” ir tą knyge
lę gausi ir džiaugsies ją skai
tydamas* •

“DARBININKAS”
366 West Broadway, • 

So. Boston, Mass.

SKAITLINGAS IŠ V A- 
ŽIAVIMAS Į CLTEFSIDĘ

Cliffside gyvena nemažas 
būrelis lietuvių.. Tūri kele
tą lietuviškų draugijų. Dau
giausiai čia. darbuojasi p. 
Pocius, Kiu'šbkas^ Žemaifie;; 
rie: ir . kiti. Clįffsidiečiai 
tampresnius ryšius palaiko; 
su Patersono lietuviais. Daž 
nai cliffsidieČiai atvažiuoja 
į Patersoii parengimus. Bet 
JOliffside . spalių 23 d. pa
rengė didelį balių pas save. 
Buvo . pakviesti ir paterso- 
nieČiaį. \ ŠĮ sykį JPatmon. 
iškirto surprise. Atvažiavo 
du pilnutėliai svečių busai. 
Buvo ii; iš kitur po truputį.

Vakaras praėjo labai sma
giai ir geroje . nuotaikoje.. 
Patėrsoniečiaį gražiai per
statė teatrą, “Kurčias Žen
tas,” pasakyta keletą kalbų, 
pašokta, pasišnekėta. Gra
žus sugyvenimas. . Ir dau
giau tokių bendrų suvažiavi
mų.

pajėgia galą su’ galu sudur
ti. . Juos labiausia smaugia 
didžiųjų kompanijų taip 
vadinami “chain stores.” 
. Mes lietuviai neturime 
“chain Stores” kompanijų, 
bet turime nemažai smulkiu 
biznierių, . kurie dabartiniu 
metu skursta. Daugelis jų 
jau. išėjo iš biznio - dėlto, 
kad darbininkai beieškoda* 
mi.“kur pigiau” pas savuo
sius nebeperka, o prisipirkę 
ant ‘ ‘ credit ’o ” . ‘ ‘pamiršta- ’ 
atsilyginti.

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti,, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

Mes ypatingai raginame- 
. remti tuos biznierius ir pro- 
; fesionalus, . kurie skelbiasi. 
; ‘‘Darbininke.”

Talephone: STAGG 2—0100

DR, A. PETRIKU
(WTBICK) .

LIETUVIS DANTISTAS
S21 a 4th st, Brooklyn, N. V.

X‘6p4nduHų DiaantuM 
Gaga Aneaietiha

. VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais Ir Aventadtenlala 

tik. enisltaruB.

Tel.. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

BALSAMU0T0JAŠ
231 REDFORD AVENŲE

BROOKLYN, N. Y.

B KLASČIAU^ I 
| GLITO PARKAS !
j piknikams, baliams, koncertams, I 
f .Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- i . 
f mums smagiausia vieta Brook- 
= lyne-Maspethe. .Tali laikas užslaa- 
f kytl salę žiemos, sezonui.
1 kamp. Maspėth ir Betts Avė, 
j JONAS KLASČIUS, Sav„ 
| Maspeth, N. Y.

i

TeL Newtown 9—4464.

AMT. J, VALANTIEMS
GRABORJUS IR

BAT.SAArUOTO.IAS
Apdrnnda Visose šakose

• Notnry Public.
5441 -—72-nd Street,

Arti G rami St.
MASPF/m, L. I., N. Y.

■ ■ •

Tel; Stagg 2—5048 Notary Public”

M. P. KALIAS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balšamnotojaa
? 660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandanskas) 

GRAB0RĮĮJ8“
107 Union Avė., Brooklyn, Jt.T.

REMKIME SAVUOSIUS
Šio pasaulinių kriuio įlie

tu smulkieji biznieriai nebe-

KALĖDŲ ekskursija
Jei važiuoji North Ger- 

man Lloyd .linijos laivais 
Bremen. >ar Europa, tai ne
reikia nei . 7 dienų perva
žiuoti per Atlantikų ir pra
leisti Kalėdų atostogas Licv 
tuyoje. . ‘

Ši linija yra viena iš po- 
puliariškiausių- tarp ameri
kiečių linijų ir dėlto linija 
rengia Kalėdoms keturias 
ekskursijai didžiausiais, lai; 
vais —Bremen ir Europa.

Ekskursijos bus {danuos, 
nes

• Telephoiie Stagg -2-4409
. NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORI U S ;

!. . . 402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčių.

Parsamdaii Autoniobiliits Ves* 
tuvčnis, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

muzikos, šokių, . judotnųjų .. 
paveiksiu ir kitokių paįvai* . 
rininnr priignimos. Patar- . 
navimas hus geriausias (sk.) . -

Tas, kas,, būdamas jaunas, notų- ’ . 
rijo aukštų idealų, iš.-tikrųjų nėra, 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis. •

Jie myli' savo tėvynę dėl-
?s laivuose bus parengtosįto, kad ji yra jų.’ Hąllec

vor. LAUKIS, Fotografas
214 Bedfo'il 4c.’.. Brooklyn

Tek 9—4ill.4

. .1.
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