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Sekmadienį, lapkričio 6 d., 
South Bostono parapijos 

bažnytinėje salėje įvyko L. 
D. S. pirmos kuopos rengti 
debatai! šių dienų politiniais 
klausimais. • r • .

. Debatoriais buvo ądvoka- 
tai P. Bublys iš Worcester, 
P. Sykes iš Norvvood, p. J.

■ Žemaitis iš AVorcester, Dr. 
J. Landžius, P. Galinis ir A, 
F. Kneižys. Vedėjų buvo 
adv. K. Kalinauskas.

* Apie 400 žmonių klausėsi 
debatų. Pasibaigus deba
tams vedėjas adv. Kalinaus
kas atsiklausė publikos ar ji 
norėtų vėl kada nors pasi
klausyti debatų įvairiais 
klausimais tai vienbalsiai 
rankų pakėlimu pageidavo. 
Tas parodo, kad gausiai su
sirinkusieji debatais buvo 
patenkinti.

. Parduota knygų už kelio- 
liką dolerių. Pardavinėjo p- 
Ičs M? Kilmoniūtė, M. Diise- 
vičiūtė ir S. Šejevkaitė.

PALEIDO TEISĖJUS DĖL 
NESUPRATIMO

BERLYNAS.-™ Lapkri
čio 3 d. anksti rytą Berlyno 
transportacijos sistemos. 15,- 
000 darbininkų išėjo į strei
ką, nesutikdami su numažin
tomis algomis.

Transportacijos darbmin- 
kų unijai priklauso 22,000 
daiBminką.-Umjos-įstatoi 
streikui paskelbti reikalau
ja trijų kėtvirtdalių narių 
nutarimo. To nepasiekta, 
todėl unija oficialiai nepa
skelbė streiko. •

. Unijos ir darbdavių atsto
vai sutiko priimti numažin*: 
tas algas — pusę amerikoni
ško cento darbo valandai, ta
čiau streikuojantieji su tuo 
nesutiko.

BERLYNE KRAUJAS, MU
ŠTYNĖS, ŽUDYNĖS

DEPRESUOS NĖRA LAB
RADORO SALOJE

SAULT STE. M A RI E, 
Ont. — Prisiekusieji teisė- 

• jai (jūry)) išbuvo savo po
sėdyje 30 minučių, besvars
tydami vieno teisiamojo ap- 

' kaltinto 1035 doleriu vagys
tėje, bylą ir negalėjo pąda- 

. ryti sprendimo, nes pasiro
dę, jog vienas iš prisiekusių
jų teisėją nemokėjo anglą 
kalbos.

ST.. JOHN’S, N. F. — 
Vieno nusijbnoriaus prane
šimu, Labradoro salos gy
ventojai eskimosai nejaučia 
jokios depresijos,* Mat, žu
vų ten daugybė, o kitų val
gių eskimosai ir nenori. Ap
sirengti jie ir nepaiso: jiems 
nereikia ypatingų drabužių, 
bet pasitenkina užmuštųjų 
žvėrių kailiais. .

BERLYNAS. — Lapkri
čio 4 d. Beįiyno gatvėse įvy- 
ko kruvinos riaušės tarp 
Berlyno susisiekimo strei
kuojančių darbininkų- ir po
licijos, Du vyrai užmušti, 
dvi .moterys sunkiai sužeis
tos ir daugelis lengviau su
žeistų.

Nors streikas ėjo, tačiau 
busai ir gatvekariai buvo 
paleisti. Iš 15,000 streikuo
jančių į .darbą grįžo 3000 
darbininkų. . ■ ’ > ■

Streikuojantieji darbinin
kai užpuldinėjo busus ir gąt- 
vekarius. Policija gi nelei
do streikuojantiems užpuldi
nėti dirbančių ją. .

Streikas kilo dėl numaži
nimo puse cento valandai.

INSUU. SUIMTAS GRAI
KIJOJE

KALIFORNIJOJ ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

SAN FRANCISCO. ™-
San Ėraneisco apylinkėje 

lapkričio 3 d. rytą buvo jau
čiamas žemes drebėjimas, 
nors jokią nelaimią ir neį
vyko. • •

Didesnis drebėjimas jaus
tas prezidento Hoover gy
ventame mieste Palo. Alto, 
Redwood ir Santa Cruz;

San Josemieste kai , ku
riuose namuose nubyrėjo 
tinkas. . ?

DEMOKRATAI PR AN A- 
SAUJA ROOSEVELT 

LAIMĖjlliĮ
NEW YORK. — Demo

kratą partijosl komiteto pir
mininkas James A./Parley 
lapkričio 3 d/.spaudos atsto
vams pareiškė, jog jis netu
ri jokio abejojimo apie Roo- 
sevelt laimėjimą. Jo nuo
mone, RoosėveĮt surinksiąs 
apie 10 milijonų balsų dau
giau -už savo' Oponentą Ho
over. . ;

Farley pareiškimu.’ komi
tetas abejojęs Naujosios An
glijos balsavimu, bet dabar 
ir ta abejonė pranyko, kai 
buvęs gubernatorius Alfred 
E. Smith ten lankėsi, kvies
damas savo šalininkus bal
suotiuž Roosevelt J • ..

ATĖNAI, Graikiją—Bu
vęs vienas iš stambiausią A- 
merikos milijonierių Samuel 
Insull suimtas Graikijoje 
pagal Amerikos vyriausybės 
prašymą. ? _

S. Insull, 73 metiį amžiaus, 
yra kaltinamas įvairiose ap
gavystėse, dėl kurią žuvo 
milijonai dolerią daugelio 
žmonių. ,SąVo laiku Insull 
buvo? buvo vienas iš turtin
giausią žmonių pasaulyje, 
pasižymėjęs ' labdaringais 
darbais ir ?kultūrinią įstai
gą šelpimu.

Bet- dabar jis yra.pabėgęs 
ir į. Ameriką geruoju nenori 
sugrįžti. Čia jo laukia teis
mo tyrinėjimas.

NENORINTiEirTlRBTI 
NEGAUS PAŠALPOS

VATIKANE^ STATOMA NICARAGUOS REVOLIU- 
NAUJA MURO STOTIS
VATIKANAS. — Garsu

sis mokslininkas išradėjas 
Guglielmo Marconi stato 
Vatikane naują trumpų ban
gą radio stotį kuri bus pir- 
nmtinė-pasa*ly j e! -Tai-Mar
mu naujo išradimo, pritai
kymais. į - -.

Naujojoj ' radio stotyje 
veiks telefono ir telegrafo 
susisiekimas. !

angį utyje Įsteigta ko-
UPERATYl PREKYBA
LONDONA|S. -™ Anglijo

je lapkričio 3įd. pradėjo 
darbą naujai “įteigta koope- 
ratyvynė organizacija, ku
rios tikslas bus: .. .

1. — Kontroliuoti maisto 
produktų gamiiiįmą, kad pa- 
?Įaikytą kainas., 2.~Užtikrii> 
ti gamintojui jo gaminiams 
marketą^ 3.—Parduoti pre- 
kės už tokią kainą, kad ji 
neprašoktų pagaminimo bei 
darbo išlaidų. * 4.—Pakeisti 
užsienio gaminius Anglijos 
išdirbiniais.-? .?

GIONIERIAI NERIMSTA
KREUGEBIŪ P AGELBI RIN

KAS NUBAUSTAS

; TUNNEY IR ROGERS NE
GALĖSBALSUOTI

MEKSIKOS MIESTAS. 
— Čia pasiekė žinios, jog 
Nięaraguos valstybėlės revo^ 
liucionierių vadas - Augusii- 
no Sandino vis nerimsta ir 
spalių, mėnesio, pabaigoje 
laimėjęs keliąs kovas prieš 
kariuomenės jėgas. .

. Sandino pranešė, jog jo 
vedamas būrys . užmušęs 80 
kareivių ir. daug nelaisvėn 
paėmę. ‘

MUZIKAS PATRAUKĖ 
-RESPUBLIKONUS 

TEISMAN

STOČKHOLMAS, Švedi
ja. — Švedijos teismas nu
teisė 12 menesiu sunkiąją 
darbą kalėjimo nusišovusio 
Kreugėrio ’ buvusį direktorių 
Sven “Huldf“ir’ priteisė is jo 
$13,480,000 sumokėti Conti
nental Investment kompani
jai, . •

Nuteistasis direktorius 
prisipažino išleidęs neteisin
gus sufalsifikuotus praneši
mus apie finansinę būklę.

N9RIIŠGYVENTIIKILAP- 
YRIČIŪBD,

BERLYNAS. — LapihL i 
čio'6 d. Vokietiją rinko sa
vo naują parlamentą. Apie 
35,000,000 vokiečių dalyva- f 
vo balsavime. Į

'v « • ’ ” . 'I

Šie rinkimai nesuteikė nė .;
vienai partijai daugumos. i
Triukšmadario Hitlerio fa- Į
šistij partija šiuose rinld- L
muose --gFrokat- -nusmuko. į -
Paleistame parlamente faši- ;
štai turėjo 230 atstovą, o ; .
šiame turės -.191 atstovą. 
Smarkiai pakilo komunistų 
partija, kuri turės apie 100 
atstovą vietoj buvusią 89. .

Šie.rinkimai parodė, jog į. 
Vokietijoje nė viena partija . 
neturi didelio pasitikėjimo 
tautoje. Galima laukti, jog 
Papeno diktatūra ir toliau 
laikysis.

ČHICAGO. — Muz ik a. s 
Ęric Kąri! patraukė į teis
mą respublikoną partijos 
komitetą,, ieškodamas 10,- 
.000 dolerių?

Muzikas pardavęs respub
likonams j o parašytą dainą 
apie dramblį. Respubliko
nai tą dainą naudoja, o pini
gu jam pagal sutarimą ne
užmoka. Jisueško $10,000.

Vysk. F. Spellman 
So. Bostone

SEĄTTLE. —j miesto li
goninę lapkričio 3 d. atga
bentas ligonis James McDo
nald. 83 metą amžiaus, krei
pėsi į gydytojus šiokiais žo
džiais: 1

“Neleiskite man numirti 
nors iki lapkričio 8 d., kad 
galėčiau balsuoti už Roose- 
velt.” _ ... •.

Gydytojai užtikrino ligo
nį, kad ..jispagys.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
5 MOTERIS

PREMIERO NAMUOSE S"- 
ĖMĖ JAUNUOLI

. LONDONAS. — Anglijos ' 
premiero Mac Don ai d namą 
sode policija suėmė jaunuo- 
lį, nešusį pažastyse porą ply- ; 
tų. Manoma, jog jis. norėjęs j 
sužeisti prėmierą, ar pada
ryti jonamuose kokia- nors i
* ■ .■ . ’r < -**.

PRANCŪZIJA SIŪLO TAI
KOS PLANį

RICHMOND, Va. -Lap
kričio 3 d. traukinys mirti
nai suvažinėjo 5 moteriškes, 
važiavusias. automobiliu.

Iš užmuštąją viena mer
gina, 17 nietą, kitos vedu
sios. . ’ - •

EUROPrpSUJASI 
AMERIKOS RINKIMAIS

' PARYŽIUS. — PrąncŪ- , 
zijos vyriausybė yra* paren-'... 
gusi naują valstybių nusi- .' . . 
ginklavimo planą, kurio 
svarbiausiuoju: punktu yra ; 
pasiūlymas turėti , tąrptauti- . 
nį kariuomenes štabą, kurį 
sudarytą įvairią valstybių ., 
išlavinti, kareiviai. ■ . . ;

Prancūzijos . vyriausybe ; . 
norį, kad ir Amerika pritar- ? 
tą jos planui. Pagal šį pla
ną manoma suteikti Vokieti
jai lygi teisė apsiginklavi- i- 
rne. .. ..

NEBEGALĖS VERKTI - 
GAVBS5000 L

SAN FRANCTSCO.. — 
Automobiliaūs nelaimėje bu
vo sunkiai., sužeist a* (i metų ■ 
mergaitė Maureen O’Con- 
nell, kurios akims, gydytojai ' • 
padarė operacija. Ąlėrgaite. - 
negalės niekuomet . verkti, 
nes gydytojai tūrėjo? paša- ‘ 
l.inti iš jos akiu ašarų šalti; :; 
nį. Teismas iš automobilio 
vairuotojo sužeis! ai mergai- . • 
t ei priteisė $5000. ;

'KfiHBĖRMKR

staus kariuomenei, artinasi 
priimti teikiamuosius šar
vus.

Paskutiniajai suteikęs. Šv. 
Dvasios Sakramentą, vysku
pas vėl. kelia rankas — lai
miną priėmusius. • Atgailos, 
intencija sukalbama, Tėve 
Mūsą, Sveika Marija ir Ti- 

r kiu į Dievą. Vyskupas 
Spellman prakalba sutvir
tintiems. Ragina narsiai 
■kovoti su visais pasaulio 
patraukimais. Ragina visad 
.užsilaikyti tėvą dvasios, tė
vą ištvermės tikėjime, pasar 
ko buvęs dukart Lietuvoje, 
tat — jis esąs apsipažinęs su 
lietuviais ir esąs geros nuo
monės. apie juos. • • • >. .

. Po pamokslėlio./vyskupas 
suteikė. visiem  ̂ųpaštalįšką 
palaiminimą. Švenčiausiu 
Sakramentu palaimiu i m e 
patsai vyskupas 1 a i m i n o 
,žmones. . : /

Kaip ii’ atlydėjo vyskupą 
taip ir išlydėjo kunigai;, vai
keliams, tiems jauniems ka
reiviams, begiedant giesmė. 
. įspūdingas pasirodymas. 
Ntnijį pulkai drąsių pasiry
žusią kareivią pradeda ko
voti. ’ • ;;

Lai Dievas jiems padeda! 
Lai\Milrija Karaliene. Ange
lą juos užtaria ir Savo Lę- 

• - gijonus Angelą nesi g ą i.l i 
ei- siųsti jiems jų reikaluose.

A. M. Airit(irna$.

Lapkričio 5 d. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje buvo 
teikiamas sutvirtinimo Sak
ramentas.

Devintą valandą ryte visi 
vaikeliai ir suaugusieji, ku
rie priims Sutvirtinimą, iš
klausė šv,. mišią ir priėmė 
šv, Komuniją, in corpore. 
Kun. J. Škalandis laikė šv. 
mišias ir pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Lygiai dešimtą valandą 
vyskupas Spellman atvyko 
Kunigą Virmauskid, Urbo
navičiaus, Skaiandžio, Stra- 
kausko. . Juškaičio, Švagž- 
džio.ir Plevbko lydimas, vi
siems vaikeliams begiedant 
“Eccė Šacerdos Magnus,” 
vyskupas priėjo prie didžio
jo altoriaus priklaupęs pasi
meldė, tinkamais rūbais ap
sirengęs atsigrįžo į žmones 
ir •'ištiesdamas rankas prašė 
Šv. Dvasios, kad nužengtą 
ant sutvirtinamąją, paskui, 
ėmėsi teikimui Sakramento; 
jo pakonšekruota ranka pa
ženklino kryžiumi arti 300 
asmenų.

Iš lėto, negarsiai, varganai 
skamba, gražios kompozici
jos tonas kelia širdis aukš
tyn, artyn prie Dievo. Vai
keliai, paskui rmerg aite s, 
gražiai. kun. K. Jenkaus pri
rengti, tvarkingai eina pri
imti ir grįžta priėmę tą Su
tvirtinimo Sakramentą; i 
na savanoriaipasiduoti Ki’i-

LONDONAS. — Visoje 
Europoje, niekados nebuvo 
tokio didelio susidomėjimo 

■ Amerikos prezidento linki
mais, kaip kad’ Šiemet. Eu
ropos laikraščių- svarbiau
sias vietas dabar užima ži
nios .apie Hoover ir Roose-- 
velt. • ? -. ’

Nežiūrint kas būtą išrink
tas, Europoje reiškiami toki 
pageida vimai t panaikini-
.mas ar. žymus sumažinimas 
karo skolų; nusiginl<la vi
lnas; sėkminga pasaulinė e- 
konomihė konf eręnci j a; iš- 
sprendimas Jappnijos-Kini- 
jos ginčo ir kiloki. . ?. > 

.Sovietų 'Rusiją susirūpi- 
ntisi jos pripažinimu.

Ypatingai reiškiama susi- 
domėjimP ’ prohibieijps pa- 
naikinimo klausimu. Angli
ja tikisi gausianti progos iš
plėsti. spirito valymo biznį; 
prancūzai galvoja apie sąvo 
šampano išvežimą; vokiečiai 
tikisi atgauti savo alaus pre- 
kybą. Kai šios tautos tiki
si užsidirbt, tai Italija, prie-rkl?os. vedėją, kurs tuo laiku 
šingai, pageidauja Kalifor- įmyn banke. Be to, plėšikai 
nijos vyno. . ‘ \ . pavogė $15,000. ?

PREETOWN. —Šio mie
stelio viešojo gerbūvio komi-, 
tetas pranešė, jog nuo lap
kričio 4 d. nebebus duoda
ma nei .darbo nei pašalpos 
bedarbiams. Komitetas ieš
kojo darbininkų apkarpyti 
medeliams prie viešųjų ke- 

i lių ,bet neatsirado nė vieno 
’ į norinčio dirbti, nors miešte- 

AMtHIHUJt lio pašalpą ir daugelis ima 
. ' ‘ ’ kaip bedarbiai, '. . • . . .

Amerikos, žemdirbystės 
skyriaus žiniomis, šiais me
tais, Amerikoje yra apie 32 
milijonai ūkininkų. !

1910 nu Amerikoje buvo 
32,077,000 ūkininkų, bet nuo 
to laiko ūkininkų " -skaičius 
pradėjo mažėti, ūkininkai 
pradėjo keltis į miestus. Bet 
nesenai prasidėjo judėjimas,; 
vadinamas “atgal į kaiiiiūš” 
ir štai ūkininkų skaičius šie
met beveik toks pat, kaip ii’ 
Į91O metais. .

32 MILIJONAI ŪKININKŲ 
AMERIKOJE

' Buvęs bokso eemp i o n a s 
Gene Tūnney ir žinomasai 
juokdarysartistas .Will.Ro; 
gers negalės balsuoti lapkri
čio 8 d., nes jie neįsiregis- 

. travo. • ■ .
G. Tunney aiškinasi, jog 

" jis sirgo tuo laiku, kai buvo 
užrašinėjami balsuotojai, gi 
Will Rogers pareiškė, jog 
jis niekuomet neužsirašęs 
balsuoti.

SAUSIEJI AGENTAI SU 
ĖMĖ SLAPIUOSIUS 

ŠERIFUS
PADUCAH, Ky, — Pro- 

hibicijos agentai suėmė ke' 
turis šerifus ,kurių ąutomo- 
biliujė atrasta 2. kvortos 
degtinės ir 29 butėl. alaus. 
Šie šerifai buvo atvykę iš 
Illinois valstijos savo tarny
bos reikalais.

PASCAGOULA. — L 
Lapkričio 4 d. du plėšikai p 
užpuolė First Nailonai U - f 
ką, pagrobė banku vice-pi\* ? 
ridentą ir aukštesnes inūlcy- j

• • ■ C .

Will.Ro


Antradienis, iapkričio S, 1032

Žinios Iš Lietuvos
llr'." 1,1111,1 .......... . II-.1 I "i|H ’H II. '

- -- fcLAi^feiSk PRiiiNK* 
Į ‘ KaiUliAūČIŲ

NAUJAS KLEBONAS SUDEGĖ FABRIKAS

r

J. E„ Kaišedorių vysku

pas Kukta paskyrė kun.' J. 
Zabitlioių, amerikietį, buvu
si Jeztms parapijos vikaro, 
Bijutiškio . parapijos (Ute
nos apskr.) klebonu. Kun. 
Zabulionis. nauja vietą uže- 
nič iriio Visų šventų.

Naująjį kleboną, HDarbi
ninko*’ bendradarbį sveiki
namo it Įmitime naujoje vie
toje pasisekimo.

ŠIAULIAI. — Spalių 4 d. 
1 v. naktį Krominskio krak
molo fabrike kilo gaisras. 
•Fabrikas: visai stidbge. Nuo
stolių padaryta virš 60,000 
itų."

SjČjama, kad gaisro pHe- 
žastis yra krosnis. Nes fab
rikas dabartiniu metu nevei
kė.

NUŽUDS SENUKĘ IR PATS 

PAŠtfcORfi

PAŠVENTINO NAUJA
BAŽNYČIĄ 7

?APn^rK Tauragės a. 
— Čia įvyko- naujos bažny
čios pašventinimas. Jos pa
statymas kaštavo. 113 tūks
tančių litų.- Beveik visi pi
nigai -surinkti iš aukų. Al
toriai tuo tarpu yra tik lai
kini. Bažnyčios klebonu yra 
kun. Ignatavičius.,

—--Rugs.-29-d^v7ikare JRo- 
kiškio apskrity, Abelių vals
čiuj, UlytelČs km. buvo kir
viu sukapoja. 60 metiį seim- 
ke, Eugenija Kopitkoviene. 
Dabar jau susekta, kad tai 
iš keršto padare to paties 
kaimo gyventojas Ant. Mit- 
rofaiiovas. Paskiau Mitro- 
fanovas ,pamals savo - dar
bo biaurumą, pasikorė.

GUB. JOSEPH B' ELY,

“Darbininko” Katalogas

KIAUROS KEtNĖS ŠMUGE
LIUI NETINKA

Demokratų pariijos įžymus'vadas ir jos vėl nominuotas kandidatas 
j gubernatorių, ' .

PAGĖGIAI; — V i ė n a s 
darbininkas iš -Tilžės nusi
pirko Panemunėje žąsi, bet 
žąsims vokiečiai uždėję auk
štus muitus. Žmogelis mė- 

• ' gino yisųi nepaprastu būdu 
‘ . žąsį įšinugeliuoti: ją papjo

vęs įkišo į kelnių užpakalį ir. 
išdidžiai drožė pro muitinės 

i kontrolę, o. muitinės valdi- i * v .
j . ninkui nė gero žodžio,* man 

cj nydamas, kad .šis nesigrai- 
bys. Vargšo darbininko he- 

'■ laimei, jo kelnių užpakalis 
.; l buvo praplyšęs ir pro skylę 

f išdavikiškai kyšojo visas 
sparno sinailagalis.

Valdininkas, turėdamas 
“tikrą grobį” rankoje, ant
rų kartą paklausė, ar darbi
ninkas nieko slaptai' nesine
šu; Vėl-gavo neigiamą atsa
kymą. ‘.Valdininkui beliko 
tik truktelti už bekyšancio 
pro kelnių skylę sparno, ir 
kontrabanda buvo jau su-

IŠPLĖŠĖ KUNIGAIKŠTYTĖS

KARSTĄ I /Tkf ■ ■ g I e T • - g’ . : • t. C^kiipiĮotoic luictnxoie
Kernavės miestely nežino-1 ■*-' . . «y

tni pilitadariai įsibriove į 
kunigaikščių Puzinų koply
čios rūsį- kur yrą’jų' šeimos 
kapai, ir apiplėšę kunigaikš
tytės Virginijos Puzinaitęs, 
įnirusios 1854 m., karstą. 
Piktadariai ieškojo brange
nybių. Ar ką rado — neži
nia. ’’

Per pirnniosius aštuonis 
šių metų menesius į Klaipė- 
dos uosttTįjilauke 727* laivai, 
<i išį)latike 710 laivų (pernai ’ 
[per tą patį laiką įplauki*j 
662, o išplaukė 659 laivai). 
Rekordinis laivų judėjimas 1 
šiemet buvo rugpiųčio mėn. 
Tą jnenesį į Klaipėdą at
plaukė 120 laivu 62,900 het- 
to tomį su .81,600 tornį pre
kių., Tuo būdu rugpjūčio m. 
Klaipėda gerokai pralenkė 
Karaliaučių. Judėjimą uo
ste kibai pagyvino atvežama 
iš Sovietų. Rusijos miško 
medžiaga. Be to, daug įvež- 

Įttr prekių iš~ Anglijos rr kitų 
kraštų: anglies, trąšų, ce
mento, geležies ir kita.

Išvežimas per paskal iui lis 
mėnesius taip pat padidėjo. 
Didelis buvo ir keleivių ju
dėjimas.

Klaipėdos uosto praplėti- 
rmo darbai jau baigiami ir 
prieš Naujus Metus tikima
si juos • visai užbaigti. Molas 
jau visai užbaigtas ir dabar 
tvarkoma krantine. P randė
tus uostą, žymiai palengvės 
laivų judėjimas. •

KIEK VILNIUJE KOLONISTU

Vilniaus spaudoje, randa-, 
me žinių, kiek yra ten ap? , 
gyvendinta lenkų kolonistų 
osadnįkais vadinamų. Štai 
Vilniaus vaivadijoje yra ap
gyvendinta partrauktų 'iš 
Lenkijos 1036 kolonistų šei- : 
nių. Joms duota 17,000 ha. 
žemės, ir teikiamos 'įvairios 
pašalpos, kad tuo pilnai bū
tų garantuotas Vilniaus kra
što “ lenkę j imas,Nauga-, 

. radėlio vaivadijoje apgyvėn- 
7 dinta 1643 kolonistų šeimos, 

. GYVENIMO . gavusios 30,000 h,a. žemės.

Daugelis -žmonių su malonumu už-i Gardino apskr it v "■—700 šei- 
moketų byle kainų, jeigu galėti: būti i " v - iv
užtikrinti,,. kad'jų jaunystės Jiegos ir ttlll, SU 11,000 ha. žemes. 1 a- 
gyvėnimas galėtų būt gražintas! Nie- . ’ .. - mpn’v •
k'aš tos garaneijos duoti negali, bet giri'O .• Vail adijoje 126-* SCI-- 
jųš galite, dalinai atgaivinti savo jie^ į ■ p..™k:nę; *?() ()()() Kn .gas pagelba fiziškų vaistų—vartojant mO.S, gdVUblOS uu,Vvy liet. 
nvga—tone, specialisto gydytojaus .. yiSi šie kolonistai vra leu- 1 iSvnilimns dsvvps nanelbii tukstaneiains ’ xc>1 . • miUSUU v u lt .

■ kų kariškiai, Tačiau žino- jrainegiuK lik. vienų ųuivij—mcuvSlO I *' .. ' t
treataneųtas. Jus užmokėsitesayo.yais-Į ma, kąd ląhai daug koloms- 

I tų, gavusių .čia žemės, yra ir 
I ne- kariškių. Bet apie tai 
[statistika žinių neduodanti.

: “Vilniaus Rytojus” minė
damas ši faktą., pažymi tai, 

' kady kiek gavo žemės vietos 
gyventojai bežemiai, ir .ma
žažemiai, lenkų spauda ne
skelbia, nors butų labai įdo
mu palyginti, kas pirmoje 
eilėje yra aprūpintas žeme.

Kad būtų kas iš lietuvių 
bežemių ar mažažemių gavęs 
kiek žemės Vilniaus, krašte 

L— tuo tarpu, neteko girdėti.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta taiita kultūringesni 
■kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

gas pagelba fiziškų.' vaistų.—vartojant 

į išradimas, davės pagelbų tūkstančiams 
j. žmonių.
Į Pamėgink tik vienų'butelį—mėnesio 

liniukui Vienų Dolerį, ir jeigu per dvi
dešimts dienų ne busite patėhkinti, jii- 

| sų pinigai bus sugrųŽinti. Ar galima 
i būti teisinęsuių...

PASIRINKI SAU GERIAUSIA f
DRAUGI Į

/ Gerus, laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- š 
i sias ir.tikriausias draugas* .

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo I 
vardo*’- 'J ' Į \ _■ ■ • |

“D ARBININJLAS” išeina du kartu kiekvieną | 

savaite^-antradieniaiš ir penktadieniais. Jame ra- | 
4 / ; ir teisingiausias žinias, gražiausius" | 
pasiskaitymus. t Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 8 
gražių juokų; Plačiausios žinios iš nepriklausomos Į 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. ,‘t.. . |

' “Darbuiinkas” metams.,*...... . .i .-4.00 . . j
• “Darbininkas” pusmečiui ... .‘.,.$2.00 •

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę .. * .$2.00 ;
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 

*' . ĮLIĖTUVĄ
Metams................,. .$5.00

. $2.50. j 
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD

IR NĄUDOKIS JA. . ..

“DARBININKO”SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS.. 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS .
’ • Reikale kreipkitės paų ■/',

“DARBININKAŠ'’
866 W. BR0ADWĄY 80. BOSTON, MASS.

. Tėl. Sb. BoĮton 06ŽU ‘

| Pusmečiui

šymus, kurių daugybę ji yra 
gavusį,, kad duotų jiems ša^ 
ras mokyklas.. Iki-šiol dar 
nė vieno prašymo nepaten
kino. . ‘ ‘

KAS IŠTRŪKO Iš BOLŠEVIKI- 
JOS PER PASKUTINĮ LENKU 

BOLŠEVIKU KALINIŲ 
PASIKEITIMĄ

tesniojį spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
st a ją įsigyj ęs.

Užsisakydamas rašyk: 
“DARBINlNkAS”

366 West Broadway,
.. So. Boston, Mass.

. Rūgs, 16 d. Baronovičių . 
stoty. tarpininkau j ant Rau
dona jam Kryžiuj buvo pasi
keistą kaliniais ’ tarp Lenki-1 
jos ir bolševikijosr . Iš viso

; PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ

Gal būti nerasime žmogaus, 
kuris netrokštų ir neieškotų 

( laimės* Dar nespėjo kūdikis 
.sugrįžo' JO^politmių kalmiųIp^ett akių, o jau sušilau- 

ir 40 asmenų jų šeimynų. JI skausmai — jis \ eikia. 
Kalinių tarpe yra 17 katali- Beaugęs ir pradėjęs valdyti 

kų kunigų ir vienas, pravos
lavų šventikas. Du iš kuni- 
kų kun. Eedorovič. ir kun. - 
'iSkolskis buvo nuteisti ‘mirti.
7 kunigai buvo kalinant So- 
Įoykų saįošei; . Šie kunigai, 
buvo, kalinami : Baz. Stylo, 
D. Ivano v, J. Jozvik, St.. 
Przyrębel, Leningrado pre- j 

latas, P. Bujalskis, P< Troc
kis ir Vf Ki'yvenčik. Išlais
vintuosius pasitiko kibai iš
kilmingai.

de jį skausmai — jis verkia.

protų, jis eina į kovų su ne
laimėmis, kad iškovoti lai
me. Kiekvienoje kovoje rei-

LENKAI NELEIDŽIA ATIDA
RYTI MOKYKLŲ

. Lietuvių švietimo draugi- 
ja “Rytas” šiemet.prašė lei
sti'atidaryti Vilniaus krašte 
37 lietuviu mokyklas. Drau
gija vykdė lietuvių .tevti pra-

Rckonienduoja Nebrangų " 
Namini Vaistu
• '‘Europoje nies visuomet- Taikome. In

karo' Fain-Ėspcllerį■ genauriu nami
niu. . vaistu. . Negalima gauti ’ nieko 
•getesnio gydymui, skaudamų. peCnj, 
sustirusiu sąnariu, ištampytų muštu-- 
Jų, ar reumatiikt) gjlimų. Net galvos 
skaudtjimi, danties gėlimą, gripą ar 

./mėšlungi greitai palengvina šia ne
brangus vaistas." ! ■

• ' • * F; P.
Bloomiicld, N. J. ..

FRIN-FKPELim

JONO KMITO EILĖS

V . , ■ ’

Knygčiej “PasiZialb^jimGJS 
apie Laimę-’ trumpai, bet 
teisingai parodyta, kur yra 
žmogaus laime ir kaip jąją 
sugauti. .

. Įsigyk ją šiandien! “Dai> 
bininko ” spaudos v a j a u s 
metu, jos kaina tik 5 centai. 
Įdek į kbnvertą 7 centus pa
što ženklais, su. persiuntimu 
ir užadresayęš pasiųsk 

[“Darbininkui” ir tų knyge
lę gdtisi ir džiaugsies jų skai
tydamas. . .

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, .

So. Boston, Mass.

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
• (turinčių arti 5000 pusi.).

Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kum K. Dr- 
bonavičiaus ; eilių rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusk ..Jos kai- r
ia$1.50. Bet dabar “Darbi-Į 

ninko” spaudos vajaus me-. 
tų gražiais drobės viršeliais 'uošia kiekvieno lietuvio inteligėn- 
kaina tik 75 centai; popie- |to Hbliotekį, kuris skaitė “židi- 
ri<) viršeliais 50'centu. K” didžiausi, mtoesinį literatu- 

y . .. - Iros, mokslo, VMUomenSs ir.akade:
Dabar vra geriausias lai-: m&kojo gyvenimo žurnalą, nuo 

šin fnin br-m^h lpat 30 leidim0 pradžios. Bet “Žk 
\ 1 Įdinys” darosi^kaskart įdomesnis,
ir naudingą eilių Įmygą. ir tiesiog būtų nedovanotina, jei.

Jono Kinito Eilės yrą nlū- gu-kuris inteligentas, vistiek ,kn- 
literatūros papuošalas.' Nu- rios profesijos jis bebūtų ir kur 

piginimas padaryta,' k a d l’ T 
\ 1 , . ,k .• • . . neskaitytų, bent nuo 1930 metų
duoti progą kiekvienam įsi- Į pradžios. . ’ .
gyti Jodo Kinito Eiles, mi* | “židinio kaina AtnOtikojė: mot 
nint šio Gųtbiugb poeto' 40 —$4.50, pusm.—$2,50; Lietuvoje: 
metu litefatinio' darbo su- feaąbndyk — mūsų nerflgosi;

J ? ■. Į mot.—35 lt„ pusnį. ~ 20 lt. ”
kaktuves. . .. Adresas: KAUNAS, Laisvfe A‘

šią knygą išgyrė visa rimų leja Nr. 3,'

Trumpa Apologetika arba
Kat, Tikėjimo Apgynimas. P« 
raŠČ, kun. V. ZajančanBkaa--50c

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais ---------------- $1.75—1.25

Maldų RihkinčliS, juodais 
viršeliais . ____ $175--rl,2S

Dr, Vinco fibtirio RašUt 
Istorijos apysaka. Dil tomai. $1.00

Moterystė įr Šeimyna. Ver
te J. Gerutis-----------——.—40c,

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis-;-*—~™50o, 

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją .išsisaiigbtiT . Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė j. Baronas—Bthi,.

- Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11). Su paveikslais.—_ 75®.
. Vaikų Knygelė — su pa
veikslais .__ -__ __ ________-30c,

Mano Patyrimai Didžiojoj ; 
Karėj, 1518 ir 1319 iii. Para 
Še Kun. j. F. Jonaitis (Ka
pelionas)  --------------- ——-2Ū«

Painaldą Vadovėlis, Šiacijdr 
Graudūs Verksmai' SudarS it 
išleido Kun. J. Koncevičius—J Oc,

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. 1?. Saur.usailis —_ :—_25o.

Moterystės Nesuardomybė, J, 
Lesauskis. Sv. Kax. D-jos lei
dinys, Kaune ________—10c.

Bunlriausiais taikais. Para§6
A. Rucevičius 40a. . 
, Meile (Poema); Parašė M. 
Gustaitis ---

Šventas. Gabrielius. Išleido . 
rėvas Alfonsas Maria C. P.—25c.

Religijoj Mokymo Meiodi-• 
ka. Sutaisė K. JL Škruodys—5bo. .

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KilPra- 
nas__ '__________ • ...... , . -;,40e<

Mūsų Balniai. Parašė Ka
sys Puida ___ ___ ______ ;,.,50o.

Anderseno Pasakos—su pa- . 
eikslėliais ——;____ :____ 20o.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” .

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.lkl
‘••'.■TEAĮRĖI

, Vienuolio Disputą su Kabi
au. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis——15c.

Elgetų Gudriimas, 3-jiį veiks
mą komedija. Parašė Seirijų 
uosukas ...„ .25c.

. Nepaisytojo—keturių veiks
mų. drama. Parašė kun. Pę. M. 
Juras. Kaina—---------- ------- 85«

. GUiuking&s Vyras—2 aktų 
komedija;, parašė" S. Tarvy
das —4— ____ . .. .25»i

Ubagą Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po l ak 
*4. Parašė.Seirijų Juozukas__35c,

Sniegas Drama 4-rią ak-
■ų. Vertė Akelaitis ........ __ 40«.

Esumas—3-Čia dalis dramos ’ 
‘Gims Tautos Genijus.“ Pa
rašė i Kun. L. Vaicekauskas—10c

Viši Geri—3-jų veiksmų yaįa- 
delis; parašė F. V. ——__10c 

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aklų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —___ 10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas įr gyvenimas ant Že- 
mės . Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis Tfa,

Dramos; 1) Germaną; 2) .
Fabiola—5 aktų;. 3 j Liurdo 
Stebuklas —' 4 aktų; parašė 
I. Tarvydas___ -.........   ..--.C5o«

Knarkia Paliepus.—Komedi-
ja. Į-me akte; Paraše Gineitis 16c.

Vaiką Teatrai; dalis 1: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
taimj?; 3) Pasakyk mano lai-/ 
mę. Surinko S, K.; D. it N._15c.

Vaiku Teatrai: dalis H: 1) 
Ištirkime paskui; 2) Antanu
kas Surinko S. K., D. ir N—

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Masą

------------i      ---------------------------------------------------------------------- ---—,——

JONO KMITO EILĖS
' ' .■ ■ ’■ . . ■ ■' ■ ■ ‘ ' -J

Labai graži knygą audeklo apdarais, 192 pus- L.
. lapių, tik iiž 75 centus. ‘‘Darbininkui ” prisiuntęs
75 centus gausi Jono, Kinito gražias eiles.

Jonas Kinitas vieiiintėlis Amerikoj lietuvis po
etas.jo eius pilnos patrijotiškų jausmų.

I . . Siųsk užsakymu i ' ’ . . v

I ‘ “DARBININKĄ” \
Į 356 Brdad\vay . . South Bostbn, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Historija 
Įtaikų MyiliologljoM žiups

nelis) su: paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldo Alyva-—,50c

Trys Keleiviai-—Krikičionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
tį apysaka. Patais T. Vyž- 
niauskas. Vert® P* ..40c

Trumpi SkaitymMiai — labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
rairiiis gyvenimo atsitikimus. 
ParaŽM J. Tarvydas ——----- 45c

Tūrio Norma—moksliški pa- 
iia|caitymai. Parašfi Uosis—_45o

Gerumas — aprašymas apie 
gerumu P®* Tev$ Faberą-Fi- 
Fipiną. Verte Kun. P, L, —15c

Tabakas—Nuodai —. r ūky- - 
no kenksmas; pagal d-rą Jfl- 
Kolski parengs S, Ęaimietis.~15c

Užkeikia Mergelė bu Bars- 
da .Ifr Barsdaskiltis—apysaka 15c

Katalikų Bažnyčia įr Da- 
bnokraikmaš. — Parašė kum— J-~ 
TjĮhnls Žilinskas —  —50c

Ąpažtalystes Maldos Statu
tas. — VertS Kun. P. Sauru- 
sartis ___ ____—— ------- ___25c

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas, Parašė 
kun. Pr. Bueys, 14. I. C.r__1.50

MfisiŽkiai Užsienyje. Juokin
tas aprašymas kelionės j Pa- 

, ryžių ir.atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų... išguldė 
Magnus Parvalkietis_ ___ .50

' KelionS Aplink Pasaulį per
* 80 jiienų—Apie visas derybas 

be galo įdomūs nuotikiai ke- 1 
lionSs . per .įvairiną kraštu^. . 
PaiftSė Jiilitis Verne. Vertimas.
J. Balčikonio’ $1 Oii 
Pramoiiinčs Dėinokratjibs Pa

grindai. Parašė Uosis .:... /_ 75c
Gegužes Mėnuo — Kun. P.

Žadeikia. Kaina _____ ;_____:50c.
Aritmetikos UzdavinynaB_^.25o.

. Vaikų Darbymfečilii — Rin- 
tiiųčiis kalbos mokslui__ __50c

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c

' Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj -i___ __ ........_15o.

Žžųdimų Vainikas—Savybes 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- (< 
;onis ------ _____ •.... ........ ■■■■.1..50c

Laimė — (poūma). Paraše ‘ 
Vaitkus ■ • 50c

Atsargiai su Ugnimi, Vert® -
iš lenkiško kun. K. Š..,,..10c 

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo.
Verte Jonas JI. Širvintas-,™50c

Lietuvos Ženklai. — išleido
J. Šeškevičius ir B-v0, Kau- .

■. las".—   ................. _40c. ’
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Paraše Juozas V* Kovas ___ 30c.

Graudūs Verksmai. -^ Ver
te Vysk.,’ A, Baranauskas™—10c 

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun, P. Jūškaitis—15c:

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mS- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
ys —— ________ 25<j.

Dangaus karaliene. — Su- ■■ 
rinko Kun. JI. GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, sū ap
darais _:.............................—. $1.00

Socializmas ir Krikščionybe.
Prof, V. JurguČio __:_10c.
. Žmogus ir Gyvuolys. Para- .
šė kum P, Bučys _ —30c

Žydas Lietuvoje, Parašė S.
Kaimietis 10c

Maldos Galybė. Istoriškas : 
inėšiųyš IV-to šimtmečio, kri-. 
kščionybSs; Lietuvių kalbon 
išguldė R B. ____ _25o.

Apsirikimų Koraedl j a. Atsi- 
tikithas iŠ Ambrikoniško gyve 
himo. Išguldė Lapsiaūs Vai
kas _____ __ —L__..........-—10c

Jono Kmito Eilės .75
Lietuvos Albumas. Su pa- 

veikslais ir aprašytuais;---- —1.50

.. nį,’*. didžiausių mėnesinį literatu- 
. Į ros, mokslo, visuomenės ir. akade:

pat jo leidimo pradžias. Bet tfŽi-



Antradienis, lapkričio 8, 1932

ŠIRDPERŠOS

. sai. tavęs nepajiioks; Gal
, esi to patyręs? ’

v Žinok, kad nebus tau gė
da, j ei kitam prisipažinsi ko 
nors nežinąs, bet bus. didelė 
guda, kai ..kitas pastebės tavo 
nesąmonę,, kai, dalyko nesu-

Primenant, kad ir jaunuo
lis gali būt artistiškai nusi
teikęs, prie progos turime 
garbes linkėti mioširdaūs 
pasisekimo vienam jaunam

pratęs, pradėsi drąsiai aiš
kinti. Tame beda—geda!

iniizlkui-vargonniihkiiirjkū- 
ris jau kelinti metai kaip 
Bostono apylinkėj darbuo
jasi. Tebūna, jis ir kitiem 
jauniem lietuviam darbštu- 
rtio pavyzdys. Tela i m i n a 
Dievas joj o darbuotę.

Skaitymą galima palygint 
su valgymu. Gerti daug 
skaityt, kaip ir daug valgyt; 
bet kaip. valgis < >piąi .renka-

LILIU 11 1 'kjLLLI L,.

rinktiniausios; Valgis kūną 
. stiprina, o knygos protą* la-

.Hha. '-'.y

Lietuvybės dvasia ar gal 
būt gyva,

Idėj ų, ir idealizmo pilna.
. Esant daugeliui tautos Šu
lų? \ f---’ .. •

Te. jie pajudin- ūpą sūnų,
Užtat jaunimui, tebūn ’ pa

ramą, .

Gera, kaip tavo draugys
tėje žmogus pridaro juokin
gi]. paklaidų, nes gali būt li
tas ,kad už tavo pečių, ji-

. . Ąr gali kita, kaltint,. M 
antrą kartą koja užkliūva

' už to. pačio akmens? Pirmą 
kartę gal buvo nelaime, bet 
antra tai tavo neapsižiūrėji
mas. . __ ,•

Vienų iš jųjų negal būt

Yr ’ viltis, kad mūs. jauni- 
imi s susipras.'

'■ Berods, numatyt, k a i p 
keičias ūpas

B, jaunime, tau Lietuvy
be! • •

Leonas Liešva

VYTAUTAI, PRABILK! . .

. Vytautai didis, pažvelk tu į mus!
Pažvelk tu į lietuvius veik mirusius!.

.. Pažadink jų dvasią... pakils jie dūkstai
.. Ir Motutei Tėvynei..., o smagu -bus Jai ! • 

Vilnius, Šventovė kenčia Skausmus
Jau nebežinomus tarp žmonių, \ /
Tavo tik balsas stebuklus darys.,. ;.

Prabilk! Ir iš karsto atsilieps tau lietuvis I .
TOS MANO VALANDOS.

Oi.gražu! Oi saldu!
Taip kad turiu
Tylėjimo "žodžiu ■ .’
Tenkintis giliu!

B et. prabils mano plunksna kada nors
‘ . • Ir tylėjimo numo valandos . ' . .

Bus menamos ant visados, .
?• * . Nes jos, kaip kūdikis įsČio j e,

Bręsta, auga galioje... . ...
Bet •pasireikš jos kada-nors •. ;.
Tos. mano valandos!

PLUNKSNA TU MANO U: .
Pragarsėk, plunksna tu mano! ..

. Pakol-tu gali
r • . Nes priešų tu nuo seno ' . ‘ .

. Pasauly tūri...,, • • : • ■
Tai tinginyste, išsiblaškymas minčių,.
Kuri tąso tavo gabumus ild visų!;, /

NORIU GYVENTI! . ..

Kodylai kyla..»juokias debesiai,
■■ Nušvinta viso’ pasaulio .veidai ' .. •

■ Prašnekins ir paukštelių balsai..,, 
Viskas saldu, malonu Čionai! : . • ;

- , ‘ ' ■ O Dieve, noriu jau gyvent,
• Nors ir reikia užtat sent.,.. ■ ■ ■ ’■

.- • ' Semsiu aš džiaugsmo net iš skausmo valandų, '
• Nes. visas mano pulsas ir širdis..!* tai, Tėvyne, tu’ 

.. ’ ’’ -j... Plytaitis

Skaitykite ir Platinkite

‘‘DARBININKĄ’

darbinikkas

mokytoji], vardu, J. B. Lauč’ 
ka — Lietuvos Ateitininkų 
ir Pavasarininkų vardu.

Vėliau dar sveikino. ki,m. 
Kneižis, kun. P. Juškai-

Po sveikintinų pertrauka ( 
| pi eilinis,

Po pietų padaryta daly- 
puųdiuot raukos.

Antrąją sesiją vedė stud, 
J. B. Laučka. Išrinktos dvi 
komisijos: . konstitucijos ir 
rezoliucijų. . .

Konstitucijos komisiją su
darė : kun. K. UrbonaHčius, 

I kum J. Bakšys, adv. Bubiys, 
stųd, J. C. Murkimas ir stud. 
St; Vaičaitis

Rezoliucijų komi sijoti. įe- 
Jo: kun. K. Jeiikus. ,kun. j? 
Aleksiūnas, mok, P/.Galinis

Komisijoms išėjus posė
džiui, skaito referatą stud. 
K. Vengras. Tema: '“Kas. 
mūs verčia kurti moksleivių 
organizaciją. ” . I>relegeiitas 
aiškiai nurodo k.ū r i m o s i 
priežastis: besiplečianti de- 
christianizacija ir ištaufūji- 
mas. Pagaliau, baigdamas 
kviečia visus i bendrą, sun- 

Į kų, bet kilnų darbą.
; Komisijos,, baigusios posė

džius, susirenka šalėn,
Daugiausia ginčo silkelė 

kur iambsi os • organizacijos 
vardas, bet,. pagaliau, vi
siems-.išsikalbėjus priimtas 
oficialus organizacijos var
das : Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų Organizaci^ 
ja (angliškai.: Lithuanian 
Catholic Stucients of Aineri-

DR: JUOZAS LANDŽIUS, gyvenąs So. Bostone, aktyviai .dalyva
vęs ’L, D. S. kuopą rengtuose debatuose, kurie įvyko Norwoode, 

Worcestey, So. Bostone, ir Brocktone.

A. L K. Studentu Orga
nizacijos Reikalai

Amerikos Lietuviu Kataliku Studentu Organizacijos Steigiamojo 
Šeinio, Įvykusio 1932 m., Spaliu 12 d., Švč; Marijos Kolegijoje^ 

. . Thompson, Conn. .

PROTOKOLAS

I kp.,‘ Švč. Marijos Ber
naičių Kolegijos, Thompson; 
Conn. . .

. -3; kp; Boston, Mass.
4 kp. Rochėster, N. Y.. 

. 5 kp. Brocktoių Mass. ..
6. kp. Norwood, Afass.
.7 kp. Provideiice, Mass.
8 kp. -Waterbury, Conn.
9. kp.. VVbrc-ester (North), 

Mass. ■ • .
10 kp. LavTencū, Mass,
II kp. Cambridge, Mass..
12 kp. Brooklyn, N. Y.
13 kp. VYorcester (South), 

Masš.
Po atstovų registracijos 

prasidėjo '.sveikinimui. Raš
tu hei. telegramomis sveiki
no: Jo Ekscelencija Hart
fordo . Vyskupas Jonas Ni- 
lan, D. D.;, prisiuntęs, savo 
ganyto j išką palaimiu imą d 
knn. j; Bnlkūnas,-Brooklyn, 
N. • Y., S v.' Kazimiero Aka- 
demikių 2 kuopa, Clnęago, 
III.;, negalėjęs dėl savo, tėvo 
mirties dalyvauti, - S e i m o 
rengime) komisijos narys 
stud.’ Vincas Šaulys, AVau- 
kegaiu D l. ; NeW Yorko apy-

, linkės kunigai : J. Balkūuas,
; Lekešis, J. Sim<maitis, 

i kun. ’.J; J; Jakaitis;,, A; L.I 
r K. Federacija ir .dienraščio I 
, <uDraugo” redakcija L. >Ši- 
- mųčh)' asmenyj ir einą niok- 

sius- Kanadoje studentai' j. 
Naudžius ir V. Andriuška, 
Moiitreal, Kanada. ' '

Žodžiu sveikino, kun. K.
Urbonavičius, kun. J,.švag- 
ždysl— P- vardu, :kuh. 
A.. Petraitis, kun. Pr. Juras, 
Kunigų..Vienybės ir kkMoti- 
neles'* vardu, A. H Kueižys

Darbinį nko ’ ’ vardu,, .adv. 
P. B ublys advokatų vardu, 
Dr. J. Aukštakalnis gydyto-1 
jų vardu; muk. Pr, G alinis | tąf pažinsi..

Seimą sušaukė organiza
torių įgaliotoji k o misi j a i 
19.32 m. spalhf' 12 d,, Švč, 1 
Marijos Lietuvių Kolegijo-. 
je, Thompson,- Conn.

Prasidėjo seimas 10 v. ry
tą iškilmingomis šv; mišio- 
mis, kurias atnašavo kuri. J. 
Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Jam asistavo: kun. J. Bak
šys-,. Rochester, N., Y:—dia
konu ir kun;. J. Skalandis, 
Brockton, Mass..— subdia- 
konu; ■ . ' ■’/ ' ’

Turiningą ir iškilmėms 
pritaikintą' pamokslą pasakė, 
kun. Kaz. Jenkuš, So. Bos
tono, Mass. .

Po. pamaldų steigiamosios 
organizacijos atstovai ir sve
čiai susirinko posėdžiams.

. Seimą atidarė organizaci
jos steigimo iniciatorius,

- Kolegijos direktorius, kun. 
Dr. J. Navickas, pakviesda
mas kun.. Aug. Petraitį su
kalbėti maldą., . ■

,Po? maldos, pasveikinęs 
gausiai susirinkusius ‘aįsto- 
vuš ir svečius .kun. D-r. J*. 
Navickas pakvietė Steigia
mojo Seiipo rengimo komisi-.

. ją pasidalinti pareigomis.
. Pirmininko vietą’' užėmė 
stud. Jonas Čelkys- Morkų? 
iias; sekretoriato . — stud. 
Kazys Vengras ir Jonas Pi: 
lipauskas.
. Po.. įžanginės pirmininke i 
kalbos, garbės Įjrezidiuman 
pakviesta Amerikos lietuvių 
kultūrinio darbo veteranui; 
— kun. Kaz. .Urbonavičius, 
luLin. J. Švągždys ir kum A, 
Petraitis, ... ■

Užsiregistravusių lęttopų; 
-atstovų buvo 68 atstovai. Iš 
13 kuopų ir 25 svečiai.

Atstovai buvo iš šių nau
jai' įsikūrusių kuopų: .

;. Konstitucija priimta su 
mažomis pataisomis.

* ’ j
..Seimas priėmė penkūls ' 

rezoliucijas ir vieną Lietu
vos vyr&usybei protestą, 
( Jos tilpo spaudoje, Sekr.), 

į Po to buvo? Centro Valdy
bos rinkimai. ; .

Pagal Kunigų Vienybės 
paskyrimą, dvasios vadu yra 
kuii. Kaz. Jęnkus, Boston, 
Mass.. .Centro valdybon iš
rinkta: . .

Garb; pirm. — adv. P- 
įBublys, Worcester, Mass. ;■ 

. Pirmininkų — stud. J, Ū. 
Morkūnas,. Rochester, N. Y.

Vice-pirm. — stud. Kaz. 
Vengras, Thompson, Conn.

Iždininku —mok. Pr. Ga
linis? Boston,' Mass. ■ ' 

.. Sekretoriais:, finansų—-Iz. 
Leščinskaite, Boston, Mass., 
Įirotokolų.— stud. St. Vai
čaitis, Thompson, ~Conn.
• • Vyr. redaktorium — kun. 

[ Kaz.. Urbonavičius, Boston, 
Mass.-

Redaktorium — stud. .J? 
B? Laučiai; Boston, Mass..

. Administratorium -~<T. P, 
Pilipauskas, Thompson, Ct.

Posėdžio pirmininkas šei
nio vąrdu dėkoja kun. Dr. J. 
Navickui, šios organizacijos 
kūrėjui. Dalyviai karštai dė
koja steigėjui, .atsistodami 
ir rankomis p lodami.

Naujoji • Centro ? Valdyba 
užima vietas. Centro pirmi- 
.įlinkas pasako* baigiamąjį 
žodį;; Dar duodamas žodis 
orgau izaei j os i niciat ori ū i, 
kure j iii, kun. Di\ J. Navic
kui'. ■ .. . • •

!

Tikrą draugą per sielvar- 
EnnM,

VISIEMS AMERIKOS LIE
TUVIAMS STUDENTAMS

Conn., savo kuopos Dvasios 
■Vadų, valdybos narių var
dus ir pavardes ir adresus;

4. kad,visi rašiniai, žinios, 
korespondencijos, etc. lietu-. ' ■ 
vių ir anglų kalbose dėl lei
džiamo Studentų laikraščio 
būtų kuo anksčiausiai pri
siųsti — J. P. Pilipauskas, 
St. Mąry’s College, Thonip-. 
šou, Conn.;

* 5.'kad visi nariai studen- - 
tai (es), Dvasios Vadai, šen- •' 
draitgiai ir rėmėjai varytų ’, 
Aktingą darbą, orgnnizųoda- 
mi visur ir visame, studentus 
į kuopas; ..

6. kad įvairios žinios ir 
.pranešimai, apie Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų

_ ilrgau izacnki-biIsijjkelhiamĮZ—__ 
ir taip pat per Amerikos Ii e* : 
tuviškus katalikiškus laikra- .

" ščius: “D a r b i n i n k a s,” 
^Garsas/’.tkDraugas,” etc.;
' 7. kad visos. Studentų kuo
jos dirbtų ir veiktų vieny-’ 
)ėje su Centro'Valdyba ;. .

8. visais informacijų rei
kalais kreipkitės:. į Lithuar < 
nian American C a t h oi i b 
tftudčnt’s Organization, St. ; 
Maiyfs. College, Thompson, 
Conn. ir John C. Morkūnas 
(pinų.), .253 Berlin Street, 
’lochėster, N. Y.

Naujai įsteigtoji Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizacija savo idėjų 
skleidimui nutarė leisti žur
nalą. . <

Tačiau dar nežinomas jo . 
vardas. Užtat centro valdy
ba savo posėdyj spalių 2(1 d. 
n ut arė skelbt i laikr a š č i o

Pirmiausia, žinant daugu
mos nuomonę; geriausia bus 
galima parinkti laikraščiui 
vardą, antra, koptestas duos 
progps patiems organizaci
jos nariams išrinkti savo 
laikraščiui vardą.
^HGnih<sf(V7ga^ RMyvautr 
visi lietuviai katalikai.

Už geriausiai palinktą 
vardą skiriama 5 dol. pi*emi- 
ja.

Kontestas prasideda; nuo 
paskelbime) dienos ir. baigia’ 
si š. m. lapkričio 30 d.

Pasiūlymus siųsti:
Kun. K. Urbonavičius, 50 Wes 

6th St., So. Boston, Mass;

Tad moksleiviai visi daly- 
vaukit konteste..

. Bendras reikalas — bend
ras darbas. . .

Žurnalo Redakcija.

REMKIME SAVUOSIUSAMERIKOS LTĖTUViyKA
TALIKŲ STUDENTU 

KUOPOMS
Šio pasaulinio krizio m e- . 

tu.sniulkieji biznieriai nebe- , . 
pajėgia galą su galu sudur
ti. . Juos labiausia smaugia 
didžiųjų kompanijų taip 
vadinami “chain stores.”

Mes lietuviai neturime 
“chain. stores” kompanijų, 
bet turime nemažai smulkių * 
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/<eredit’b’? “pamiršta” 
atsilyginti.

Susipratusių, lietuvių yra - . 
šventa . pareiga savuosius • 
biznierius palaikyti, nes. jie 
to yra užsitarnavę remdami -.. 
musų parapijas, organįzaci-.. 
jas ir draugijas. '

Mes ypatingai raginame ' ? 
remti tuos biznierius ir pro- - 
fešionaluš, kurie skelbiasi 4 
“Darbininke.’? . *’

. Šiuomi pranešame, kad vi
sos įsikūrusios (ir kurian
čios) Studentų kuopos prisi
laikau ir išpildytų kuo ank
sčiausiai sekančius formališ- 
kos tvarkos reikalavimus:

L kad visos Studentų kuo
pos prisiųstų savo n a r i ų 
vardus ir pavardes ir adre
sus Centro .'Finansų Sekre
toriui, Miss Isabelle Les- 
chinskas, 146 B-owėn Št.,, So. 
Boston, Mass.;.
siunčiami Centro Iždinin
kui, F. E. ,Galinis, 86 Fuller 
Street,. Dorchester, ■ Mass. ; 
siunčiant pinigus,, reikia pa
žymėti kas, kiek, už ką arba 
dėlkp, etc. atskirame popie
riaus-lakšte;.
. 3. kad-visos Studentų kuo
pos prisiųstų Centro Rašti
ninkui- St; Vaič a i t i s,- S t. 
Mary‘s College, Thompson,

. /Po jo kalbos Centro dva
sios vadas atkalba maldą ir 
.Seimas baigiasi. . ■ ;

Sekantis seimas numato
mas. šaukti S? Boston, Mass. 
1933 m., vasarą.

Sėiiho .pirmininkai. .
. Jonais MorkūnaSj,

■ ■ Juozas Ė.^Laiucka, 
Sekretoriatas . ' ‘

... ? Kažys Vengras, 
? . U. A PilipauMt^

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
■ši nonų pranešama ’gerb. lieta- 4 

viams, kad JURGIS TRIASO- . 
\NIS yra įgaliotas, rinkti “ Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimus, 
ir.tt’ Jis taipgi patarnauja Įie* 
tuviams visuose ,ju reikaluose, 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas i 
121 Union Ąve., kampas Grand 
St., arba 1356 East 91th Street, * 
Brooklyn, N. Y.

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMUS
436 puslapių didumu /.

- Kiekvienas puslapis hibai. gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos kaina buvo $4,00.- Dabar gausi tik už

•/ $1M . . = ; . •■'. " ’
Reikalauk ii

“DARBININKO1'
366 W.est Broadvvay South Boston, Mass,
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Pabliahed evęry TUESDAY and FRIDAT 
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Foreign. yearly,................
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roreign onca per weric yearly....$2.50

BROLIAI IR SESERS, 
L. D. S. NARIAI!

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama ............. ,$4.00 
Užsieny metama ................ 
Vienį kart savaitėje metam*....$2,00 
Užsieny 1 kart eavaltėje metams.. $2.50

Darbininkas
866 WEST broadway south Boston, mass.

•tetEPHOUE SOUTH BOSTON 0C20

BALSUOTOJAI ŠIAIS ME
TAIS BUS ATSARGUS

• prezidentas Hooveriš pa
reiškė, kad nuo šių metui I

. rinkimą priklausys Ameri- J 
koskos išgeibėjinvas. Jis, ži- * 
iioina, norėjo pasakyti, kad 
Amerika tuomet išsigelbės. ‘ 
jeigu jis bus išrinktas prezi
dentu.- Tačiau jo priešinin
kai sako, kad Amerika tik 
tuomet išbris iš finansinio 

. .kijzio,. jei Hooveriš nebus iš- 
. rinktas. Kur ištiesų yra tei

sybe? T tai tik ateitis tiks
liai atsakys. Bet vienas da
lykas, yra tikras: kad Ame-

• riką reikia gelbėti, nes ji vis 
gilyn ir gilyn klimsta į balų.

Jungtinių Valsti jų padė
tis ištiesų yra sunki. Jos 
viešoji skola pereitais me
tais . buvo. $17,320,000,000. 
Šiemet ji iižaugo ikt $20,- 
750,000,000,. reiškia į vienus 
metus susidarė apie’pustre
čio bilijono, dolerių reficitoĮ 
ir tai nežiūrint milžiniškų 
mokesčių, užkrautų- ant. ša
lies gyventojų. . Iš visų pu
sių girdisi balsų, kad Ame- 

' ’ idkos administracija -p er- 
daug kraštui kainuoja, kad 
.būtų -galima nukirsti vyriau- 

. sybčs. .išlaikymo, lėšas per 
n pusę ir niekam ypatingos 

. skriaudos dėl to . nebūtų.
Ypač šiais depresijos laikais, 
kai milijonai darbi n i n k ų 
badauja,, metas būtų Wash- 

’ * ingtono valdininkams. kito- 
. mis akimis pažiūrėti į šalies 

7 padėtį. ir sumažinti sau .al
gas* ir .nuldrsti. kitas berei
kalingas valdžios lėšas.,

.; jei Hooveriš būtų išrink- 
■ tas, tai kas užtikrins, kad jis 
geriau ir taupiau tvarkys ša
lies finansus ? Jo prieteliai 
sako, kad jis turi daug pri
tyrimo ir kad būtų nėišmin- 

. < tinga rinkti tokį ž m o g ų, 
' kurs to * prityrimo neturi, 

:. Taip, bet jei esamojo prezi
dento prityrimas daryti de- 

■ t.fieitus nesumažės, tai iš to- 
- kio prityrimo tik daugiau 

žalos kraštui ateis. .

Keliplika metų mūsų or
ganizacija gyvuoja, kelioli
ka metų jos1 veikėjai, jos va
dai ir Jos visi nariai ir na
rės darbuojasi, Irusia, dirba, 
veikia — nesnaudžia...

Daug kas jau padaryta, 
nuveikta, atlikta — tas yra 
risiems L. Dr S. nariams ge
rai žinoma, dar darbo bega
lės piyšakyje.. Dar organi
zacija vos tepradeda iškovot 
sau priklausomą visuomenė
je vietų.. Dar- visuomenės 
vadų ir pačios visuomenės, 
organizacijos'svarba ir reik- 

fenČ7ūeriT tinkamai “stiprąs- 
ta — keno čia kaltė sunku

“Uždykų kelsi prieš aušrų 
ir visi j dienų darbuosis jei 
Dievas tavo darbų nelaimitis 
neturėsi iŠ jų vaisių../* Taip 
ir iš soeiulistlj ir komunistų 
viso vėikipio jokios naudos 
darbiniiikain iičru — vien 
tik kraujo praliejbmti, ašar 
ros ii* skurdas, ko geidausiu

Nežiūrint miklios respūb- 
likomi kalbos ir užtikrinimų, 
kad ĮlooVefis Jau nulaužo Į.mpasakyti,bet taip jn-a ir 
depresijos- nugarkaulį, vis su tiioiiu turime skaitytis, 
tik faktai kalba Ipį kita, ir Sakau, kad su tūonii, turi- 
žmonems sunku įtikėti tam, lue skaitytis, tai dar nereiš- 
kurs pirmiau Juos apvylė, kia, kad reikėtų nusiminti,

Nežiūrint Itieno naudai ne? ir dar kal.t<l saĮ<ysini? 
balsavimai išeis;, bet bąlsųo- kac| lle; Nereikią nusimin- 
tojai bus labai atsargūs, ko-Lį, bet reikia savo, energingą 
kiam. žmogui pavesti ki'ašto v;eįkĮuįlia padvigubinti, savo 
likimą keturiems busimiems j geriau, tiksliau suor- 
inetams. . ganizuoti ir siekti prie ap-

[visus Mums UE-
TUVIUS MŪISLEIVIUS

. "■£—čioniškojė dvasioje, laikam 
Keliolika, metų miegojusi į-įs šventos Bažnyčios autori- 

Amerikos lietimų mokšlei- tetihgų vadų nurodyiiiiį. Čia 
vija pabudo, ir stojo į ne mes. įaįp tik • ir skiriamės 
lengvą, bet kilnų darbą. Sto-Luo visų įvairių matęrialis- 
jo į kovų prieš sukrikščionė- marksistų, kaip šocialis- 

; Į tai ir bolševikai ar komunis
tai.

Nors jie taip pat stengia
si darbininkus organizuoti, 

į apšviest, ,už jų. gerbūvį. ko
vot, pąsauljri e skriaudas, pa
naikint, geresnį sutvarkymą 
įvest, bet jie tą viską nori 
padaryti b’e Dievo pagalbos 
vien savo pastangomis. Pa
naudojant keršto pagiežą, 
atiduodant dantį už dantį, 
akį Už akį*... O yrą dar sė

Mums su marksistais ne 
pūkeliui; mums netinka He 
Jų kovojimas prieš nbteisin- 
'giimų ir skriaudų, prieš ka
pitalistinį netikusį sūrėdi- 
mų, bet patys jti kovose vaią 
tnjami būdai lt; prietiiolĮės 
paremtos korštu. _ . 

. Mes pritariant kovai 
prieš kapitalizmo ištiaudoji- 
ma, bet mūsų kovos būdai vi-, 
sai kitokį. Mes remiamės 
teisingumo atstatyinu, netei
singumų atitaisymu, skriau
dų pašalinimu, ir. atlygini
mu.; Mes visų ekonominių 
reformų pagrindan dedame 
MEILĘ IR TEISINGD- 
]\I4. Nors, tas nuskriaustų 
darbininkų, miniose nesuke
lia tokio .entužijatiŠko ūpo ir. 
kovot energijos, bet yra tik
resnis ir. geriau prie tikslo 
vedantis būdas ,o kąš. svar
biausia, jis ju'a krikščioniš
kas pilnoje to žodžio prast 
mėje. " , .

Mes ! visokias refor m a s 
pradedame' paris nuo savęs; 
Pirmiausią sąžiningai eida
mi savo pareigas tikybines, 
šeimynines,' klasines. Ieško
me būdų savo ateičiai ger
būvio . užtikrinimo, ne. tik 
sau, bet ii* savo artimam 
visiems darbininkams..

Mes žinome, ‘ kad ne vien 
pinigai daro žmogij .laimin
gu — yra dar ir turtii dva^ 
sios, sielos;., be kurhj žino-: 

. gaus gyvenimas yra tuščias 
• ir nykus. ‘ Todėl Ii. D. S., 

no vės. psalmėse pasakyta: Dvasios Vadai per “Darbi--

ADV, IRAKAS BliBLYS, gyveniįs Worcestėry, A. 1. Katalikų Stu- 
dfentii drgtinižacijos garbes pirtniiiinkas, dalyvavęs L. D. S. kuopų 
surengtuose debiliose Worcėstery ir Šo, Bostone,

je. Jūs galite suprasti, kiek 
Mes džiaugiamės, galėdami , 
tai apie Jūs pasakyti, Ir 
tas džiaugsmas mus verčia 
tarti jums paraginimo- žodį: 
Visad daugiau, visad geriau. 
Visad daugiau, visad geriau 
dirbdami ir apaštalaudami, 
Jflš kelsite visos žmonijos 
gėrove, ko!site ją tuo mo
mentu, kai žmoniją slogia is
torijoje negirdėtos sunkeny
bes, ir kurias bus galima ap
galėti tik sutelkus bendran, 
krikščioniškan išganingai! 
darban visas jėgas ir visus 
gerus norus,”

Šie ŠVi Tėvo žodžiai pasa
kyti ir mums, ir mes. pasi
stengiame . juos gyvenime .

l

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “ Dar- 

. bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvienų gaubtų 
ąaujų metinę, prenumeratų vienų 
dolerį.
Gera proga 'Bedarbiams užsidirbt 
ti- kelfetų ar ' kelfolikų . dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamų darbų.

■ Ant plauko kabė gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybe. '

jimą ir ištautėjiiną.' r . ■
; Šiais. metais ■■ Thompson, 
Conn., kilnių idėjų vedami, 
suvažiavo .. Jaunuoliai, gar
bingiausia mūšų visuomenės 
atžala ir įstęigė moksleivių 
organizaciją.

Kad neįšnyktij. jų įsteigti 
toji organizacija, kad jų idė
jos paškiyętų. plačiojoj, vi
suomenėj, nutarė leisti žur
nalą. ■ .
Tačiau, neužtenka vien niti 

tarimo leisti, neužtenka vien 
gero , noro remtr jį; reikia 
jam moralines! paramos, rei
kia raštų,, kurie užpildyjij to 
žurnalo-puslapius.

. Gal kuris iš Jūsij pasakys: 
— Tegul, senesnieji ’ rašo, 
mes skaitysim. Nė. Redak
cija, laukia jūsų raštų; Se
nųjų . dienos j au. praėjo, Da
bar mūsų dienos. . Jų pra-:| 
eitis,..o mūsų ateitis.
mes, išsimokslinę jaunuoliai, kito,/pažymėjo:‘ - ’ ..
parodykime, jog užtenkamai Šiandien dažnai galima išgirsti posakį, kad 
tiirmie pajėgų tęsti senųjų jeigu Tautų / Apaštalas Šv. Paulius g-yventij 
pradėtąjį darbą., niūsų laikais, tai būtų didžiausio laikraščio re-,

Gal-būt, vienas kitas no- daktorius. Kad jisai leistų savo laikraštį abe- 
res teisintis nesugebėjiinūĮjoti nereikia, bet kad^tasai laikraštis būtų di- 
rašyti.. Netiesa? Nėra nie4džiausis, tai dar. reiktii paabejoti. Ir štai kodėl, 
k-o ko;.Jaunas žmogus neis- : “Esama dviejų spaudos rūsių.; - Viena rū- 
tengtų.. Tikreiltia paširyžLĮšiš pataikauja skaitančiai visuomenei; duoda 
mo ptinųm, o niekas neiš- jai tai,, kns didžiumai .patinka. Čia tai mes ir 
drįs tini kelio pastoti. Jam .randame aprašymus, žmogžudysčių, apiplėšimų, 
natvė kabius -verčia. Įskandalingų divorsij, grožio kontestų, žemiam.

■ Pagaliau, parodykit savo šio šėksualizmo ir kitų panašių perlų, kuriais
tėvams, jog jų neberęikalo maitinama -skaitančioji- visuomene. Šios rūšies 
vargta, .- kacl išleistųmus [hukraščiai. yi’ą didžiausi, turtingiausi,;-geriau- 
mokslah.. ria apmokami. Šv.. Paulius šios rūšies laikraš-

■ Tad petys, petin į bendrą čio redaktorium’ niekuoinet. nebūtų. .
• “Antroji- spaudos rūšis Šviečia, auklėja vi-, 

simmcnę, nustato jos viešą ją. nuomonę įvairiose 
i pasaulėžiūros kryptyse. Čia visuomenei nuro
doma tobulybė, kurios-reikja siekti. Toksai tai 
buvo Tautų Apaštalo darbas. Toksai turi būti 
ir mūsų darbuotes programas. Tiktai visas var- 
|gas kad. tokią spaudą remia .vien .susipratųsįo-

ninku” nuolatos ir ragina ir 
primena tas šventas parei
gas. Jie tai daro mūsų ger
būviui ,mūsų sielos ramybei, 
džiaiigsmim

Neseniai PrancūžiJos dar
bininkų skaitlinga delegaci
ja atsilankė pąs. Šv. Tėvų, 
Romoje, štai ką Jiems Šv. skyrėliais, jūs gyvenate vi- 
Tėvas pasakė: - .. suomenėje,

“Mes žinome, mylimieji aplinkiniai mato ir te- 
sūnūs, kad tikėjimo dvasia uiija, kaip jūs gyvenate.. Jūs 
darbo aplinkumoje jus 8ei‘ab
.verčia apaštalais. Jūs.my- šėtoniškai gyvenate, nesi- 
Tiniieji sūnūs, pažįstate gilių 
ir turtingų to apaštalavimo 
programų, jūs ... pažįstate 
apaštalavinui žadžiu, pasą-, 
kytų ..draugiškai,- nuošir
džiai. ne mokytojo ar pa
mokslininko tonu, — paša* 
kytu taip, kad tafe gal visai 
neiškalbingas žodelis įsmin
ga į pačią klausančiojo Jūsų 
draugo širdies gelmę'. Jūs 
pažįstate maldo# apaštalavi
mą, lengviausią ir sekniin- 
giąųsią apaštalavimą, nes 
maldai Juk viską Dievas pa-, 
žadėjo. O melstis, p jaą 
.sakėme, jūsiį būklėje reiškia
tikėjimo dvasioje.savo darbą, te Bažnyčioje iri visuohiėnė-

dirbti. Tas jūsų apaštalavi-. 
inąs, nors tylus, bus labai iš
kalbingas ir pavergiantis. 
Kitas, dar iškalbingesnis a- 
paštalavimas—tai geras pa- 
vyzdiio apaštalavimas, kiek
viena proga, kiekvienų mi
nutę. Jūs gyvenate iie. atši-

Jūsų kaimynai,'

gyvenate, 
skelbdami, bet ir nesislėpda- 
m i. Gyvenkite taip, kad ki
ti, žiūrėdami į Jus kaip į 
darbininkus, kaip į piliečius 
ir kaip į krikščionis, būsų, 
tarsi priversti pasakytirei
kia ir mums taip darytį,, rei
kia ir mums taip gyventi, 
kaip jie gyvena. Tokiu bū- 
(du, Jūs nesakydami pasaky
site vieno senovės krikščio
nio žodžius: — “mes ne kil
nius. dalykus fįisakojdme, 
bet kilniai gyvename.”

. Štai, ką Jūs darote, myli
mieji sūnūs, Štai kokį didelį, 

. svarbų vaidmenį Jūs atlieka-

\ykdjLi. Visli L, D. S. na
rių, tai tegul būva padrąsini- 
mas ir paiaginimas- sayo • 
brangios organizacijos dar
bams ir veikimui; dar dau
giau pasiaukoti, dar daugiųu . 
Idekvienas savo srityje, su- 
lyg Savo išgalios padirbėti.

Sekime sėklą gerų, gerai 
Ją! prižiūiūkime, nuo Jos. die
gų piktažolcs nuraukime ir 
nuravėkime, savo darbų pra
kaitu laištykim, savo širdies 
meile, šildykime, o vaisių, at
neš tokį, koks bus Dievo ža
dėtas! —šimteriopą. Nešau
kime visa gerkle:mes veikė.- .. 
jai, mes darbininkai, kas be, 
mūsų,.... bet dirbkime tylė
dami, dirbkime nenuilsta
mai dienomis ir naktimis, 
tegul mūsų nuveikti darbai .. 
duoda liudymų apie , mūsų 
darbštumų. Ateis laikas, mū
sų darbus įvertis visuomene 
ir Dievas. „Dėl to, kad Jie . 
nes. savo- vaisių. Bus visuo
menei naudingi. Todėl drą- 
šiai pirmyn!./ . E. V.

. SKLEIŠKITE ŠVIESĄ. t

Perskaitę - “Darbininkų” nenu- ’, 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku’.’ ir 
L. D, S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandų.

Katalikiška Spauda ir 
Musų Veikimas

(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, referatas, skaity
tas Federacijos 22-ram. Kongrese, įvykusiame 1932 in., 
rugsėjo 23; d., Pittshurgh, Pa.) ’ . ...

Vienas niūsų spaudos uolus bendradarbis 
Tad. kun. Dr. J;‘Navickas savo straipsnyje, tarp ko

Šiandien dažnai galima išgirsti posakį, kad

darbų, o Dievas ir Tauta’ įti 
vertins, mūsų žygį. «... J 

.Vyrai, pajudinkim žemę!
. •" . i ’HeddificijfiA 

Visus raštus siųskite: J.
P. Pilipauskas^.St. Mary sJ 
College, Thompson, Gonn. |

Ji visuomenėj kuri, sulyginamai, yra maža tau
tos dalis; Bet ši’oš - spaudos užduotis yra pa
siekti kiekvienų šeimos židinį ir į kiekvienus 
namus: įnešti Kristų. ”

Ąš Čia tai pacitavau ne vien dėl to, kad čia 
šventa teisybė pasakyta, bet ir dėl to, kad įro
dyti. jog. katalikiškoji spauda ypatingai paru- 
mos..yra reikalinga ir kad kiekvienas parapijos 
organizacijos, ar draugi jos. vadas nuolat tūri 
priminti savo vadovaujamiems žmonęins, kad 
visąiš būdais remtų katalikiškų spaudų, kaip 
vienų galingiausių; priemonę, palaikyti; žmonėse 
dorų ir tikėjimą, kad nė viena katalikiška, šei
myna neapseitii lie katalikiško laikraščio.

Netrūksta mums, ir autorėtingų šaltinių, iš 
kurių galime pasisemti akstino, pasiryžimo, ir 
ištvermes dorybių, nuolat, ir neatlaidžiai'kalbė
ti apie savo spaudų, jų remti ir kitus prie t<> 
raginti. ... *•’ - ’ ’

Kas iš inūsų nėra girdėjęs,. Šiuos pbpie? 
žiaūs’ Pijaus.X žodžius: “Prieš blogas įmygąs, 
niės. turime, pastatyti geras Įmygąs; prieš blo
gų .raštiį nuodus mes privalomi1 pastatyti gerų 
raštų vaišius; prieš blogos pakraipos laįkraš- 
vįus įneš turime pastatyti aukštos doros, laik
raščius,” ' . .

Pijus IX.yra pasakęs: “Mūsų laikais rei
kalingesni yra. tiesos gynėjai su plunksna, ne
gu tiesos apgynėjai- sakvldojc..." Y p at i il
gai ta pareiga yra. uždėta tiems, kuriems yra 
pavesta .ginti, tikėjimų .sakykloje.”, O kiekvle1 
imni katalikui, yrą . įsidėmėtini šie Pijaus IX 
žodžiai:: “'Kiekvieno kataliko.yra šventa ..parei
ga remti’, katalikiškų jų spaudų .ir jų kuo'pla
čiausią paskleisti tarp žmonių. Geri lailcrašviai

yra naudingiausiu daiktu, vertu didžiausio, už-- 
mokesnio.”

Garsusis visuomenes veikėjas vyskupas 
Ketteleris yra. pasakęs; į ‘ Kas.’ visai nesirūpina • 
katalikiška spauda1, tas negali vadintis ištiki
mas katalikų Bažnyčias vaikas. ”. O. Popiežius . 
Pijus IX aiškiai yra pabrėžęs, kad veltui sta
tysite bažnyčias ir mokyklas, jei svarbų spau
dos .reikalų apleisite. ..

Nežiūrint tų aukštų raginimų, nežiūrint to, 
kad patys aiškiai pastebime reikalų stiprinti ir 
tobulinti savo spauda, nedaug ką tuo reikalu 
dar tesame padarę. Nežiūrint to fakto,, kad be 
spaudos negalimas kult virinis veikųnas, nei ma- . 
liom.a padaryti įtakos tikybiniam, visųdmuiii- 
nkun ir moksliniam gyvenimui, kaip be laisva- 
maniškos* arija soeialįstiškos spaudos, hūsvama- 
iiy be ar bedievybė, nebūt prasi piat imis, :

Katalikiškos spaudos rėmimo stoka jaučia
ma netik pas. mus Amerikoje, bet‘tai pastebi
ma ir Lietuvoje. Dėlto.Vyskupas Paltarokas, . 
rašydanvas sveikinimą pavasarininkų Jubilieji-. 
niam kongresui šiais metais1, matė reikalo štai

‘ ‘ “Katalikai t vyriškai irgi supranta spaudos 
vtdkšinę, bet praktikoje*-t:is supratimas ne gy^ 
vas ir ne visuotinas; Atrodo, lyg mūsų dangė* . 
(iš apsipratęs su ta. mintimi, kad svarbiausia. ■ 
priemone daryti masėms įtakos paliktina ki
tiems. Kitaip’ negalima būtų išaiškinti, kaip 
tie, kurie daug trilsia tikybai,-mokslui, ėkonn- . 
mijni, labdarybei... katalikiškos, spaudos klam 
si mu tūlį) neveildūs;. ■ .. .. . ,

“ Mes apie 60 nuošimčių jegii sunaudojame 
savo dvasios, bent kūno reikalams, apie 2j nuo-
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PASISLiPĘ TURTAI

Dažnai pasitaiko rasti už
kastus ar šiaip paslėptus se
noviškus turtus pinigtj arba 
brangenybių pavidalu. Tie 
turtai kadaise būdavo sle
piami nuo priešininkii ei
nant karams. Ir didžiojo ka
ro metu nemaža turtų Lie
tuvoj buvo užkasta į žemes. 
Iš tų turtų nevisi liko atkas
ti, lies jų savininkai žuvo 
karo metu. Bet ypač daug

. turtii buvo paslėpta Rusijoj
. bolševikų revoliucijos metu; 

Pirkliai, aristokratai, dvari
ninkai, kiek galėdami, slėpė 
turtus nuo bolševikų konfis
kacijos. Galima salcyti, kad

• nėra Rusijoj nei vieno bu
vusio dvai’i) sodybos, km* ne
būtų šioldų tokių brangeny
bių užkasta žemėje. Pirkliai 
ir aristokratai savo turtus 
slėpė namų rūsiuose,, slap-

. tuose, tam tyčia padarytuo- 
.. .. se^ sienose, sandėliuose.

Bolševilnj. valdžia tai-la
bai gerai žinojo ir iŠ pat 
pradžių ėmėsi tų paslėptų 
lobhj ieškoti. Petrapily, Ma
skvoj ir kituose miestuose, 
kur buvo žinomų, turtuolių 

. rūmai, buvo .apieškoti visi
- ’ rūsiai, sandėliai, buvo išty^ 

rinėtos sienos, beieškant 
įmūrytų lobių. Taip pat dva
ruose buvo- apklaųšiiiėti tar
nai/ ar kartais buvę ponai 
nėra kur užkasę, turtų. Dva
rų sodai buvo išbadyti, bę- 

. ieškant žemėj užkastų tur
tų. . Daug paslėptų lobių 
bolševikai rado, daug lobių, 
žuvus savininkams, išsikasė 
buvę tarnai, kurie žinojo 
vietas, kur lobiai buvo pa- 

. slėpti, bet dar daug yra li
kę nerastų ir pamirštų. Įl-

. .. gus amžius todėl Rusijoj bus 
:• randami lobiai, kurie bus 

■ • , vienintelė atmintis apie bū-

rusių carų Rusi ją ir jos tur 
tuolius*

KAIP ŽUVO FELDMARŠALAS 
KITCHENERIS

ga

Nesenai NeW Yorke buvo 
suimtas žmogus, kuris kal
tinamas yra, jog prisidėjęs 
prie garsaus anglų karve
džio lordo Horatiuso Her
berto Kitchenerio žuvimo.

Kitclieneris gimė .1850 m., 
Airijoj ir, baigęs karo aka
demiją, dalyvavo savanoriu 
prancūzų pusėj per . karą 
1870 m. su vokiečiais. Vė
liau pėrsilvėlė į Egipto ka- 
rhtomenę, kur greit iškilo. 
1892 m. liko pašiurtas vy
riausiu vadu anglų kariuo
menes Egipte. 1.898 m. su
mušė sukilusius malidištus 
ir patį Mahdį ties Ondur- 
manu. 1899 iii. buvo pas
kirtas Sudano krašto gene- 
ral-gubernatoriuni. ;

. £900 m. buvo anglų armi
jos, kovojančios su būrais 
/olandų kolonistais), štabo 
viršininku, o 1901 m. —. jos 
vadu. Per tą karą Kitche- 
nerib pasižymėjo savo. žiau-. 
riti elgesiu.

1916 m. caras Nik'alojųs 
II' palmetė . Kitchenęrį į 
Peterburgą sutvarkyti ir 
perorganizuoti rusų kariuo
menę. Bet .. kreiseris 
‘4 Hąmpsliire, ” kuri U o 
plaukė Kitcheneris, buvo 
vokiečių povandeninio laivo 
paskandintas.

Ilgai buvo nežinoma Kit
chenerio mirties priežastis. 
Tik suėmus Fritz Joubęrt 
Duguesne ir perskaičius ra
stą pas Suimtąjį., dienyną 
paslaptis, paaiškėjo.

. Duguesne —būras, t ar
pavo vokiečių . žvalgyboj. 
Per anglų — būrų, karą jo 
sesuo anglų kareivių buvo

ADV. KAZYS KALINAUSKAS, gyvenąs ŠbUth Bostone, vadovavęs 
L. D. S. Pirmos kuopos surengtiems debatams, kurie įvyko lapkri
čio 6 dieną.

KIBIRKŠTYS
“Draugas” rašo:.

. “Kai kas stebisi,, kad. J. 
Olšauskas, New Britam liet, 
kat. parap. vargonininkas, 
dalyvavo nezaležųinkų orga
no koncerte. Keista, kad 
mūsų. kai.kurie vargoninin--

<ad šv. fcažįiiiibl’o Akadetiii-j 
ja ii* Šv. J urgio Uiok. ■ savo Į 
otkestromis konfestUose lai
mėjo pirmus dovarias, bet už 
tad pdsveiktiio nežymų lais
vamanių vaikų blrntUį. Vy-. 
tai, ar tai korektingal1” j

Btooklyiio Uėzaiėžiihikų 
ofgdiio “V-bes” bendradar
bis J. Valas rašydūmits apie 
soidaliztną it. soėialisttis pa
žymi, kad sot-ialMų tėvų au

klėjimas gfetas, bei kaltai 
mokykla. Grigaitis, Šlittįas' 
tt Sirvydas btivo socializmo 
platintojai lietuviuose. Šliu
pas it Milvydus iš socialistų 
liko iššluoti.

J. Valas tūšo :-
“Na, Ii- taip Grigaitis šit 

Druseika, kaiįi. labiau sočia-

kai ima tarnauti. laisvama
niams ir kitokiems tikėjimo 
griovikams.”

išniekintą.. Už ją tat -ker
šydamas Duguesne pateko, 
į Kitchenerio palydovus ir 
pranešė voikečių povan
deniniams laivams, kurie 
ir paskandino kr e i s e r į 
“Ilampsliire” ties Orkuejų 
salynu. Pats-Duguesne iš
sigelbėjo. Bet Duguesne 
suimtas, reikalaujant anglų 
policijai, už tai, jog jis iš
sprogdino anglų laivą neut
ralios valstybės — Brazili
jos uoste- Bakia. Per tą ne
laimę. žuvo trys anglų jūri
ninkai. : ••••■■• , . ' ’

“Tautininkų šulai užvedė 
daug bi lų prieš prof. Volde- 
marą. Bet pastarasis vis ‘iš-/ 
sisuka.” Pikti liežuviai kal
ba, :kad taip yra dėl to, kad 
‘geležinių .vilkų’ organizaci
ja dar tebėra gyva.”

draugijų valdybų
ADRESAI

LIETUVOS .^UKTla. DEJOS į IV
!O GLOBx MOTINOS tVC. | .

MrminlnkG ■—• Eva MarkslenC, 
625 E. 8th St., So. Boatot Alass.

VicB-pIrmlninke— Oqo fiiaui . 6, 
. 443 E. ,7th St., So; Bust n, *. ase. 

į Tel. So, Boston 312*?-V
Prot, ItirSt, — Brone ’en^

21) Gould St., West u . n'y, Mase. 
Tei. .Parkway 1864-1V.

Tln. ItnAt —■ Marjona Mart. nlnts
• 33 Na varto St„ Itoslindale, Mass.

Tol, ėarkway O558-W
'idlninkfi — Ona ScanluilutB
• 105 We«t 6th St„; So. Boston, Maus.

Į rvarlędatS — Ona MizgirŲlenfi
Į 1512 Columbhi Bd„ Šo. Boston, Mauk 

ICasoi Globėja — E. Jąnu^ontenS 
. 14!26 Colutnblii Rd., go, Boston, M n.v 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utnrpinką kiekvieno mėnesio.. 
7:8Q, vii rakirt, pobnŽnytinSJ sve- 

. tainSj. , , 
irimais draugi jos reikalais kreipkite 

rita protokolu rtai’oinka.

Momu tt-soi conn. 
mm imtis
Šitlolhi pvaiiešu, kad A. 

L. R. fc. Motetų Sąjungos 
Coim. apskričio inetiiiįs su
važiavimas įvyks lapkričio 
13 d., 1932 metais,; St. Ja
mes mokyklos svetainėje, 
Park St., So. Mancliester, 
Co-nų. Pradžiai vai. p. p.

Kadangi šiam stivažiavi- 
mui yra svarbią reikalų ap
tarti,. taipgi reikia rinkti 
apskričio valdybą, kviečiu 
visas kuopas kuo skaitlin
giausiai. prisiųsti atstoves ir 
pagaminti naudingų įneši
mų apskričio ir visos orga
nizacijos gerovei.

’ Marijona JoliubaitčĄ 
St S. Oonn. apskr. rašt.

IV. JONO EV. BL. P AlALPINU j
DR JOS VALDYBA

PlrmlnUiknfi —• M. Žlobn J
86 >it Ida vidų lloręheater, Ma«iu ’ 

Tefephone Columbi* 5481 i
Vlce-Plrmlnlnku8 — J. l’etrniiskta I

24 Thomas Park, So. Boston, Mum,
Prot Bafitlnlnkfis — J. Glineckia j

5 Thomau Pitrk, So, BMton* Muk.
Hln. Raitininkas — M. šelkli ■

256 B. NInth St., So. Boston, Mau, * < 
Iždininkas— A. Naudžiūnas

SSr> E. Broaifivnt, So.-Boston, MaM į 
MarfiuHcn — J.'Znikla •

7 WInCh*l<Į St., So. UoRton. Mas®.
Draugija laiko spsirlukljmiiB kas trečia i

nedeidlėnį klekyleho mėnesio, 2 !
po plotu, rn.rapljoš snlfij, 402 B, 7tt> 
S t, So; Boston, Musu.

p. ilnl, blznh-rlųl, nriųnonln- 
fent, kur*, skelbiasi “pavbihinke,” tik 
ral vertj skaitytojų pariunos,.

Visi earslnkflpu '’1)nrblnlnlcp’r

Valo pareiškimas, kad Šir- 
vydas, {Šliupas ir .jų ‘keliais 
nuėjęs Grigaitis “pradėjo” 
ii* tebedirba “nerimtą lietu
viškąjį dalbą?’

Yra ir daugiau tokių pav. 
vvzdži.iiij. Liutas, Matulaitis • 

. kurie dirba ne tik ne 
bet . ^Hngą n 3ų 

tautai, o. ypač išeivijai, dar
bą. ' -. ’• • --

lizinu, užteršti, savo inisista- 
fyina. skelbė net iki. 1918 me- 

itų.” • .....
I “Grigaitis, kaip ir rei
kiant, hite jo Sirvydo, šliupe* 
ir kitų keliais, vadinasi pra
dėjo dirbti, nors, ir nerimtą 
lietuviškąjį dalba, taip kam 
ir ąti*v< ‘’’Siah lietv 
tinka.” .

Liko tilčPruseika, ir tas_______________________
su savo vaikius Bimba ir ki- paties Atsmiamyino bažny- 
tais turi daug nemalonumų.

Drąsus ir tėisingiis p. J.
ciose.. ‘ • • .

Seiiiausidy; fmmpi^onaš.

LDS. Kuopų Susirinkimai
DETROIT, MICH.

LDS. 72 kp. si 'rinkimas įvyks 
sekmadienį lap’ . { d., tuoj po 
paraudu, šv. Jur4. rapijos mo
kykloje.. Visi ku . nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susiriii 
kimą.

Vadyba

FROVIDENCE, R, I.

. DBS. H kp. .mėnesinis susirinki
mas įvyks šekinadiehį, lapkr. 13/ - 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai-- ■ 
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi-. !, 
rinkime dalyvautų ir užsimokėti 
dunlr'es. Parodykime gražų pavyt- ! 
dį k ms; " • ... :

“Lietuvos valdžios agen
tai Amerikoje nepastebėjo.

PRALL BROLIAI
| PENTORIAI IR DEKORATORIAI
j DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
P. PATARNAVIMAS GERIAUSIAS f e I

j 46 ARMANDINE ST.,_ ' . DORCHĖSTER, MASS,

! Tel. Talbot 0354

HARRISON-KEARNEY, N. J*
L.. D. S'. 15 kuopos su ’irikimas 

įvyks lapkr... 8-dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Viši 
nariai kviečiami atsilankyti.

. Valdyba

& ■ ' LOWELL,MASS.
LDS* 97 kp.. Būsirinkinias įvyks 

ketvirtadienį, lapkričio 10 dieną 
vakarę; Ateikite yr4 Gera proga 
darbininkams prisi. t ‘i prie yie- 
nintelSš darbininką nizaęiįos.

Valdybe

ČAMBRi . 1, MASS.

• LDS- 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį laplą. 
13 dieną, tuoj po. si ’ms, L; baž
nytinėj svetainėj. . nariai 
malonėkite atšilanky užsimo

kėti užvilktu?.. ’ *okes( Vald.

DAYTON, ORIO . ..
LĮDS; 69 kp., susirinkimas Įvyks 1 

sekmadienį," lapkr. 13 d., bažny- ; 
tinę j svetainėj tuoj po sumai. 1

. Kuopos ra§t. Z. Gudelis •

. šimeių — mokyiiiui ir auklėjimiii, apie 15 nuo-- 
šįmčių socialiniam aprūpinimui...-, ir gal tik 1 
nuoš. spaudos apaštalavimui.. Turime 550. baž
nyčių; .jų kai kurios dideles, išpuoštos, gra
žios... O katalikiškų spaustuvių, rodos, tėra vos 
penkios ir. tai mažutes, neturtingos... Tiktai ke- 
lenopai daugeliui teturime katalikiškųjų re
dakcijų;, ir tos pačios skursta.,

“Bažnyčiose šventadieniais pasikiaitsomę.
. ■ pamokslų; supratę, ar nesupratę juos pamirši 

. tame. Tuo. tarpu kiti, paskleidžia dešimtimis ir 
šimtais tūkstančių lapelių; juos skaito pašiurti 
Žmones ir susirinkę būreliais: tai daro begali
nės įtakos jaunięms ir seniems, mokytiems ir 
bemoksliams; jie Šventai tiki, kas ‘jitoclaipara
šyta baltame,, kartais net .spalvuotame popic-.

; . . Tiuje*.- ' ■■ • •’
■ • . " “Katalikų spaudos būklė visados buvo ir

• tebėra, sunki. Mūsų spauda turi atstovauti ne 
yionjkokius tai. kąsdieiiimus i^ikaltc; bet ir 

•švenčiausius, tikėjimo ir dorovės dėšmiis. . To- 
, • *’ dėl ji varžomą katalikiškos etikos.. -Mūs\t-spaų-r 
, . ’ . dą Šiandien trukdo visokios- pašalinės. Įdiūtys,

.. Kartais palaikome kalte net paklausimas, dėl 
ko įžanginių straipsnių vietoje dažiiai inirgą 

- . . t taukinių , j varkraštis ?
. “Bet, nežiūrėdami jokių s u n k e n y b i ųj 
mes turimo savo spaudą branginti, kaipo pip- 

. pagundos jrailkp Katalikiška spauda taip tu
ri 'paplisti žmonose, kad sustabdytų visuomenės 
dechHšfianizacįją,- kad . sugrąžintų tikėjimai) 

. tuos, kurie nebeklauso pamokslų, kurio nebe-: 
skaito ganytojiškų Vyskupą- laiškų, .kurią ne - 
bekreipia dėmesio į^^ipiežiaus enciklikas, ku- 

. rie.pakliuvo į tikybinį ahejutiškumą, kaip>sa> 
koma, į neutralumą,’’ -

Čia pasakytoji garbingojo Panevėžio Vj s- suirusi, aiškiai pastebima principų ii*^pažūrų ny- 
kupo tiesa ir- mums, tinka. Daug iš■ jnūsų gal 
nė vieno nuošimtuko jėgų nfekiriame šiam taip 
reikšniingam ii* aktualiam, reikalui — spaudai, j 
Del. to ir reikia nuolat zir visur apie spaudos 

; ręikalinguiną kalbėti, nors kai kam rasi ir nu
bostų. ‘ Taip daro mūsų priešai, , nes jie žiiio^ 
kad tai yra vienintelis kelias savo, idėjas žmo
nėms įpiršti. . . '

Kun* P. Lapelis, savo paskaitoje apie spau
dą, skaitytoje Eederacijos kongrese 1913 metais, 
PittsbuTg’e tokią inmtį pareiškę: “Jeigu šven
tas Petras arba šventas Povilas ir kiti Kristaus* 
mokiniai gyventų Šiuose laikuose, tai be abejo
nes užsidėtų spaustuvę... ir.Viešpaties? -mokslo 
propagavūiiui leistų laikraštį,” Kad.taip būtų, 
aišku ir iš šios dienos misionierių pagųųų tarpe, 
kurie kaip greit pramoko savo klausytojų rašto, 
tuoj jiems iaikraščius leidžia. . . ..

Katalikybės platininio ir palaikymo, darbe 
spauda yra nepamainomą* Dėlto greta Katali
kiškos Akcijos darbo yra statoma katalikišktj

. laikraščių ir knygų platinimo reikalas. Be spau
dos, pagelbos nei mūsų Federacija nei kitos dr- 
ganižaci jos. neišsilaikytų. •

Be abejojinio, ‘ visi čia .susirinkusieji gerai; 
žinome,, kokiuose laikuose gjveniune.. Mes. gy
vename gilaus krizio laikus. Aš čia nekalbėsiu 
apie, visą pasaulį apėmusį ekonominį krizį,- bet 
apie* dvasinį žųidnijoš krizį. Visiems katalikams 
šiandien uždedama pareiga į sušidarašius visų<>- 
jiieneje negerumus, reaguoti ir mūsų visumneiji- 
nį gyvenimą, kiek galime ir -pajėgiame, gydyti. ■

Kas turi akis, tas aiškiai mato didelį clioa- 
są. niūšų-.višU'DmvDčje. /Mūšų visuomenėj stoka 
moralinių ir legaliniiį autoritetų, mūsų vienybe

:dmąš, prigimtųjįj teisių negerbimas, idealų nie
kinimas, indeferentizmo plitimas, ir visa eilė pa
našių liguistų 'apsireiškimų. Nors turimo para
pijas., kunigus, mokyklas ir katalikiškų laikraš
čių, bet vis dėlto tos.idrsiaų paminėtos ligos vis 
labiaįi apima mūsų visuomenės kūną ir lyg koks 
vėžys jį ėda.. Aiškiai, juk matome, kad mūsų pa
rapijų ribose tarpsta socialistų it bedievių f ate-Į 
liąi ir draugijos, kad katalikai, tūkstančius dole
rių sudėdanii bažnyčiii ir niokyklų išlaikyniui, 
taip pat Užlaiko savo doleriais ir bedievių spau
dą, kuri, stengiasi tas bažnyčias griauti ir mūsų 
šventą tikėjimą niekinti. Skaudu yra kalbėti, 
liet reikia kalbėti, kad mūsų jaunimas, vis la
biau yta užkrečiamas indeferentizmo liga. Nurš 
■jis ir lietuvių parapijinę, mokyklą užbaigia, o 
vis dėlto jo daug nueina dirbti prieškatalikišką 
ir priešlietuvišką. darbą* Ir aš to jaunimo nekal
tinu. • Męs patys dėl to esame kalti. Męs jį ap
leidome, mes juo nesirūpinome. Priežodis sako 
obuolys nuo obelės netoli tekrinta. Pas tęvus sto
ką tikros katalikiškos dvasios, stoka tyro lietu-1-. 
viškmiio, tai ko benorėti iš vaikų* Jeigu jau apie 
lietuviškumą užsiminiau, aš norių pabrėžti dar 
apie vieną krizį, būtent, tautiškumo ’krizį. Apie 
tai tųriniė kalbėti, nės. kaip mums rūpi tikėjimo 
reikalai, taip rūpi ir Jauta. Ir aišku „dėl ko. 
Gerai yra patirta, kad kaip greit netenkama tau
tybės, daugumoje, atvejų, netenkama ii* tikėji
mo: arba kaip greit kas išsižada katalikybes, jis 
išsižada it tautybės,. l\ą gero mūsų tauta šiąn- 
dtėn tūri’ išūuilševikų ir socialistų ? J ie tapo ne
naudėliai Bažnyčios, bet drauge^pasidare ir tau
tos priešai. ' '. . '
' ■ ; \Daugiau bus) ’

LAWRENCE, MASS
. LDS. .70 kp. susirinkimi ’vyks 

lapkričio 20 j, tuoj p.-v x. vai. 
Kviečiame gausiai s : nis turi- ’ 
me keletą svarbių šum* mų. At 

įsiveskite ir savo draugu: s) pri
rašyti. * ' . Valdyba

ATHOL, MASŠ.
LpS* 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkr. 13 d., tilo j po 
mišparų, šv.- Pranciškaus parapi-. 
jos salčj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokčti mSnesin^ 
mokestis.. Taipgi .atsiveskite save 
draugus ir draugfes prirašyti prit 
šios kilnios organizacijas.

Kvįeči>; Valdyba

LDS. Iii kuopos susirinkimas į- 
vyks, sekmadienį, lapki\ 20 die- 

. ną, tuoj po sumos, .šv,- Kazintiei-a 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šįoi 

Į.kilnios organizacijof
Va

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 13, tuoj po sumos, bažny* 
tinėj svetainėj, 41 Capitol Ąvenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

’ Taipgi malonėkite užsimokėti ta*, 
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp.raft.LDS.Ckp  .raft.

WESTVIL1E,ILL. .
kp. mėnesiniai susirin- 

kstu kiekvieną mėnesi.
V 

kiniai į kstu kiekvieną mėnesį, ’ ' 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje*

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkričio. 20, tuoj po suruoš 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narnu 
atsilankyti į §į susirinkimu ir už- 
simokčti mėnesines. Atsiveskite Ir 
savo draugus prirašyti*

. Valdyba

NEW BRITAIN, OONN.
LDS. 36 kp. suširiiikimas Įvyks 

soktiuidįvnį, lapkr 20 d., t!)32 m. 
^varini, kad į § nnklmą ateitą.
visi nariai ir b vieną naują
TLt*į atsivestą ). į.prit mūsą
brangios organiau.., <. .<

BROOKLYN, N. Y.
' LDS. 12 kp •mėnesinis susirinki- ( 

Inas įvyks lapi 20 d.,-6:30 v,y*-.' «. .. 
kare, Karalienes Angelą parapijoa 
jsviitainej, kampas Robling ir So. “' 
•Jth gatvių.

*>igi malonėkite visi susirinkti . 
imokįBt’ ' -les kurie %te. ■

• v,"’‘e ir n.
uarią‘wu-įvesti pu-mo,) a prie musą 
brangios organkacijos.

Kviečia Valdyba \ •

NEW HAVEN, CONN.
lJ)S. 28 kp. mėnesinis susirinki- . 

nias j‘vyk< svkinądivnj spalių 30, . 
1 vak po pietų, bažnytinėj avėtai- 
ne j, 339 Green St Kviečiame ra* į 
rius(es) ateiti. Goraprbgą užsim'» ■ 
keti duokles* Valdyb ■

WATERBURY, CONN.
Spalių-30. dc .1 vai. po- pietų J- \ į 

vyk? LDS. 5 kuopos susirinkimau ] | 
senos mokyklos kambary, Con* : 
gress Avė. Ateikite visi* Valdyba

!■

I

i

fe



Antradienis, lapkričio 8,1932 DAR B TRENKĄS TB

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WATERBURY, CONN
TEATRAS-KONCERTAS
Lapkričio 13 d. 7:30 yąl. 

.vakare bus teatras ir-kon
certas, kurį rengia Šv, Juo- 
ząpo parapijos choras, p, . A.. 
Aleksio vedamas. Bus ir po 
visko linksmij šokių. Įžan
ga tiktai} 35 centai. Vertėti j 
visiems ateiti ir nusikratyti 
depresijos letenos nors va
landėlei. Jūs visi gerai ži- 
note, kad šia choras niekada 
neapvylė nei, vieno žmogaus^ 
Teatras labai linksmas ir. 
pilnas j uoki i. Tai “ Me ilės 
kliūčių nebijo.” O ką mums 
padainuos choras, jums ne
reikia žinoti, nes tai bus gry
nas“surpraizas“ '

BAZARAS-FĖRAI
Ir vėl mums ateina šis 

svarbus metinis darbas arba 
bazaras. Jūs, kurie pernai 
buvote atsilankę, gerai atsi
menate, kad, praleidote lin
ksmai visą laiką. Taip pat 
.ir šiais metais. Pats buvau 
"ir nežiūrint “siekų” įpiršau 
žmonėms geros veislės arklį 
ir keturių ratų, automobilį. 
Tie žmonelės^ kiirie išlaimė- 
jo tuos laimikius, dabar ir 
po šiai dienai.negali jais at
sigėrėti. Jau turime ketu
rių ratelių automobilį ir 35 
svarų . kalakutą (dzūkiškos 
veislės). Visiems yra pio- 

, gos įšlahnėti jį Thaiiksgiv- 
i ing; Ateikite, męs nepyksi- 

me, bet dar. dešinę ranką 
jums širdingai ištiesime... su 
tfkietu. Įžanga tiktai 20ė 
visiems suaugusiems. Jei- 

, gU vaikai ateina su tėvais, 
I tai .tiktai tėvai turi mokėti, 
i bet jeigu vaikai patys ątei- 
( na vieni, tai ir jie turės mo- 
I keti... tai tėveliai, žiūrėkite, 
.kad ir atsivestumete ir sa

vo vaikelius. .
Reje; būtų gerai nors Wa- 

terburiečių žiniai pranešti 
Į / apie., draugi jų įmai’šatdmą į 
■ salę kaip pernai.
j Štai tvarka:
i Bazaras nlus lapkričio 16, 
į 17, 18, 19, 23, 24, 25 ir 26 
’ dienomis., •: •
į Lapkričio 16 d.: Šv. Kazi- 
į miero draugija, 48 kliibaš, 

■į Boy and Girls Scouts. ■ .
| Lapkričio 17 d.: Rūtos dr-

dr-ja, Lietuvių Jaunikaičių 
draugija.

Thhnksgiving Day ~ lap
kričio 24 d. po pietų — Mo
kyklos vaikeliui. --

Lapkričio 25 d.: Šv. Juo
zapo Brolija, Apaštalystės 
Maldos dr-j a, Šv Juozapo 
Maldos dr-ja, L. D. S. 5-ta 
kuopa j Pilnųjų Blaivininką 
1 kp., Gyvojo Rožančiaus ir 
Tretininkų, Parapijos didy
sis ir mažasis chorai.

T - Tai visas- sąstatas- įvairių 
draugijų, kurios maršuos 
sąlėn pagal šios parapijos 
įpročius.

Neužmirškite! 35c tiktai! 
Ir ateikite visi, nes turėsime 
naujų triksu ir visokių-viso- 
kiaūsių dovanų už menką 
kainą... ir... malonėkite ne
užmiršti to kalakuto ir ma- 
kabiliaūs ; Gal ir kokį lė
liuką arba gaidžius galėsime 
išvilioti nuo kokių ten mūh 
geradarių . farmerių, kaip 
pernai.. . •

Well, anywayj aiiyhow, 
pasimatysime foruose ir visi 
turėsime gerą laiką.

. , Piršlys.

Jėzaus-Vardo I ii H sky
riai ir Šv. .Jono draugija.

Lapkričio 18 d.: Šv. Juo
zapo dr-ja,- Nepersto j ančios 
Pągelbos Panelės Švč. Ma
rijos draugija, Kęstučio dr- 

■b ja, Šv. Stanislovo diyja, Lie- 
į tųvos Vyčių 7 kp., Motetų 
; . Apskričio klubas. • . .

.i Lapkričio 23 cl.: Susivie- 
Į nijinio 11 ir 91 kuopos, Šv.

Agotos dr-ja, Šv. Onos dr-ja, 
J Marijos Vaikelių dr-ja,. :,Šv.

Jurgio. Gvardija, -įAlųmnų

J

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGUS
■ Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Thompson, Conn.
Į • .į

• ;• 1 v.--

Visi žino, kad Švč. Mari- vyks muzikali chorų progra
mos Kolegija jau antri me
tai gy vuo  j a, bet retas. apra
šymas telpa inūsų laikraščių 
skiltyse apie šiosios kolegi
jos veikiihą. Spalių 30 d. 
Kolegijoje moksleivių orga
nizacijos pirmoji kuopa, be 
kitų rezoliucijų nutarc ir 
parinko korespondentų šta
bą; yra t rys grupes ir trys! studentams vaidinti veikalą, 
studentai į kiekvieną grupę, I bet šiemet būtų daug pasek- 

mingesnįš, negu pernai bu
vo. Parinktas v ei k a l a s 
“Pranašystė’-’ ir pratybos 
prasidės prieš Kalėdas. Gal 
būtų malonu žinoti, kad ar 
trkirchnFrfrerdftlis' tų pačių 
artistų-studentų, „kurie per
nykščių metų veikale tikrai, 
artistiškai vaidino. Mat, 
bus ir ko laukti.

ma, kurią išpildys aplinki
niai chorai.’ /Lietuviu kole
gija irgi bus skaitlingai at
stovaujamu* Kolegija siun
čia savo rinktinį chorą, va
dovaujamą Brolio. Banio, 
kad programą pamargintą.

’ ’ ■ f ’ -

: Kun. Direktorius pasiūlė

studentai į kiekvieną grupę, 
būtent: klierikai Kazys Ven
gras, Vincas. Šaulys ir Mikas 
Juodka; studentai: Jonas 
Baltrušaitis, Vincas Sabas 
Stasys Vaičaitis, Antanas 

■ r Mažiikna, Antanas Miciūrian 
ir Juozas Kupreyičitts.

Lapkričio 20 et Bostone į-

ir vardą turi tos draugijos. 
Šv.. Jurgio bažnyčią statant,. 
toji draugija parapijai au
tuvo penkis šimtus dolerių, • . 
o. kitus penkis paskolino h<» 
nuošimčių. Prie to gi drau
gija taip jau įvairiais bū
dais tąją parapiją rėmė ir 
remia.' Ir ne tik. remia pa- . 
rapiją, bet ir tėvynės Lietu- . 
vos nepamiršta... jos kovoj 
•už nepriklausomybę rėme ją 
doleriais ir agitacija,. Dabar 
toji Šv. Jurgio draugija iš
vakarėse -‘Kalakutą Dienos,’ • 
lapkričio 23 d. minės 40 me
tų gyvavimo sukaktuves.. 
Ryte bus pamaldos — mi
šios atminimui' mirusių na
rių, o vakare, 7 y., Muzikali- 
n e j S vot ainė j, bus y aka ra sL 
Svetainėje, bus v a k a r a s, 
Programa susijęs iš dainų, 
prakalbėliib inuzikos, šokių;

K. P.

MONTEUO, MASS.Kolegijos futbolo ratelis 
aną saivaitę imsi len kė prieš 
stipriąją Nicholš.. College 
k<mraudą ■ 13—6. M ūsiškis 
Juozas Seniauskas" vienas 
sukrovę mūsų rateliui šešis 
taškus. .

L. I). S. SUSIRINKIMAS
L. D.S. 2 kuopos susirin

kimas įvyks šį antradienį, 
lapkričio 8 diedą, 7:30 vai. 
vakare. 1

Kuopos valdyba prašo vi-' 
sus narius atsilaiikyti, .nes 
yra svarbių reikalų svarsty
ti. Neužsimokėję savo, mo
kesčių prašomi būtinai atsi
teisti.- .. .. '

•. ~ J. Jeskeleinčius.

. anksto parduota. Ponią Bii- 
Činsluėne vie’vi pardavė, ro
dos, Į15 . tikietų, G Tam i- 

[ šhuskienė — 106, p. S. Kon-.
MUZ. JUOZAS ŽEMAITIS, L. D. S. 7 kp. pirmininkas, Worcesterd trimiene 45, p. B. Ses-
Mass.. dalyvavęs L. D. S. kuopų surengtuose debatuoseW ar c estery kąuskiene 23. Jos gavo 
ir. So. Bostone. ; po gražią dovanėlę, už pasi-

; ■ —— darbavimą. Daug dirbo ba-
A Vasys.; liaus gaspadorius p., Alek-

L Pirmadienį suma bus 9 v. -judras l^o.tėiibergas ir jo 
ryte ir po sumos pamokslą padėjėjai ir padėjėjos — ■ 
'pasakys kun. J. J. Valantie- gaspadinės.- Klebonas šir- 
jus, Wąterbuiy, Conh., kleJ dingai dėkojo visiems ir vn 
bonas. Vakarę’ mišparai irgi 
7:30 vai. Pamokslą sakys žmonių baliuje šiemet ir- 
kun. Dr, Jonas Navickas, gi daugiau buvo, nekaip per- 
M. Į. G., Tėvų Marijonų,, nai. Ypač labai gražaus 
Thompson,. Conn., kolegijos jaimimo buvo . prisirinkę:, 
direktorius. \ - Bažnytinio choro n a r i a i 
: Antradieni Šurna taipgi 9 daug per šį bęiliii pasidarbar 
val.j ir po jos pamokslu pa-“-, Daugelis .. pageidavo, 
sakys kun. K. Urbonavičius, “d dažniau tokios prąmo- 
Vakare mišparai 7:30 vai. Sos parengtos.
Pamokslą sakys kun. Matas Kiek tikrąi pelno liks pa- 
Pankus, Bridgeport, Conn., rapijai, neteko sužinoti, bef, 
klebonas. Po mišparų iškil-; rodos, kaip skelbė, liks arti 
minga procesija. Įšpažin- 400 dolerių. Iš viso. į eigų 

buvo ■ $505.15. 
•’ • ' t

Garbė Cambridge lietu
viams . katalikams, kad ir
šiais sunkiais laikais, o tiek, 
gali su viena pramoga už
dirbti.; Tas lai paskatina 
dar uoliau darbuoti s, kad 
galėtume visą skolą atsimo
kėti. Kaip iki šiol darbuo
damiesi išvien uoliai sii gera 

Ibiaimi klebonu kuri. F. ■ Juš- jiįekLmaitės koncertas. Kon- 
kaičiu atmokėjome didel“.ertas: )mTO febai puikus, 
.parapijos skola, Įsisteigėme taip. sakim( grąndijoziškas. 
parapijinę mokykVisigijo-i. : Jiirgieti
,me gražų vienuolyną, paršų’ ' . .
traidiėmę ir užlaikome Sesę- ; . ŠV? JURGIO DR-JOS 
ris, taip ir toliau galėsime '1 ’ 1 j 40 M. SUKAKTUVĖS

priimti Šš. Sakramentu su-|kti. Tik jam padėkime iš-’j šv. Jurgio dr-ja. yra tar
tum pamatas Šv. Jurgio pa- 

ietis, rupijos. Todėl toji parapija

me pinigo padaryti, bet lie
tuvius lietuviais išlaikyti. 
Koks • gražus idealas ir da
lykas.

Tas JPots Fixeris,

JAUNIMO PRAMOGA

Beje, bučiau kuo užmiršęs 
pagarsint i mūsų C. L. C; ar- : 
ui Coimeętiėut Lithuanian. 
Cafli.- First Semi-Fornial 
Dance, kuris’ įvyks lapkričio 
12 d., Šv. Juozapo salėje, 
IVaterbury, Conn. Įžanga 
ūktai 35c. . . '

Tai yra visos Conn. valsti
jos .lietuviškas ir katalikiš- 
kas .jaunimas, kuris susida
ro iš visų .Lietuvos Vyčių ir 
šiaip jau parapijos jaunimo 
draugijų, kaip tai Lithua
nian Crusaders. of Bristo!, 
St. Andrei’s Club of New 
Britam, St. Casimir’s Choir 
of New Haven, St. George’s 
Choir of Bridgeport ir An- 
sonia’s Youth’s , organizati- 
on. Matote, visas organizuo
tas Conn. valstijos jauni
mas! Paremkime juos, at
eikime. Bus nepaprasta mu
zika ir lietuviškos ir angliš
kosios . rušiėSj t a i p k a d 
kiekvienam bus progos pasi
linksminti. Kurie buvote 
pernai,, atsimenate kokį mil
žinišką lietuviško jaunimo 
būrį sutraukėĮme ir kaip 
skaitlingai ir linksmai ir lie
tuviškai jie ilgai pasilinks
mino. Jeigu tik tie ateitų, 
kurie pernai buvo, tai sale 
būtų prigrūsta, bet kviečia
me visus ir visas! Nenusi
gąskite: to . žodžio “S e m i- 
Formąl. ’' J eigų galit e taip 
ateiti, gerai, o jeigu ne — 
ir gerai. Mes norime labiau
siai pritraukti, lietuvišką 
j aiuūmą ■ krūvon, kad netu
rėtu trintis tenai kur;su ne-

1 . t
pažįstamais arba. - nekatali- 
kais arba svetimtaučiais. Ar. 
ue geriaUj tėveliai, kad jūsų 
sūnūs m dukrelės. linksmi
nasi su savo tautos ir savo 
bažnyčios jaunimu? Patys 
svarstykite ii- raginkite savo 
jaunimą. Mes čia neieško-

Šioje kolonijoje įvyko dir
binių paroda. Žmonių buvo 
nemažai, Lietuvos Genera
linis Konsulatas paskyrė do
vanas pasižymėjusiems gra
žiausiais dirbiniais po $5.0C 
kiekvienam. Be tor dar po 
du kiekvienam skyriuj gar
bes lakštu.

Dovanas ir garbės lakštus 
laimėjo: E, Vasiliaųskaitė 
i& Baltimorės, E. Vyziūtė, I. 

Rarasnevičius, Jonas Šilei
ka, M. Kąrvėlienė, A. Kan- 
nėckiš, Alk'šminienė, J. Šil
kas ir V. Rušinskaš. Rap.

. Dr. J. Stanislovaitis. pa
kviestas į St. .Mary’s ligoni
nės psycliiatrij'Os skyrių mo- 
kytojutn. Rap.

WORGESTER, MASS.
Tėvų Marijonų Kolegijos 

Rėmėjų 2 skyriaus. Whist 
Palty su gražia programa į- 
vykš lapkričio 10 d., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėj. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti..-/

Nariai ir darbuotojai, ku
rie turite paėmę laimėjimo 
knygutes, malonėkite grąžin
ti prieš ar bent tą dieną, nes 
bus išleidžiami.

Nuoširdžiai prašome. . .
. Valdyba

WESTFIELD, MASS.

Kolegijos Rėmėjai šeima- 
vo C'hicagbje kelias savaitės 
atgal, bet dėl kelionėj tolu
mo Naujos Anglijos rėmėjai 
nedalyvavc), todėl jų. nutarta 
surengti, kitą šeimą pačioje 
kolegijoje pirmame sekina^ 
dienyjė gnuKlžio mėnesio.

čiii bus klausoma kiekvieną 
dieną rytaispirmadienį po 
pietų,, pradedant 3:30 vai. ir 
sekmadienį ir pirmadienį 
vakarais po pamaldų.

Atlaidai . yra tai gausių 
Dievo amlonių Jaikas, kas 
juose dalyvauja, tas įgyja 
juos, Tatšiufen- nuošir
džiai visi kviečiami išYVešt- 
fięldo,. Springfielcloj Hplyo- 

' ko,. Northamptdno, . Eašt- 
hamptono, Grąnby, Tariff- 
villo, Pittsfieldo, Florencė, 
No. Amherst dalyvauti šiuo
se atlaiduose, pasinaudoti j 
Dievo malonėmis, o ypatių- 
.gai atlikti šv. išpažintį ir dar.didesnius darbus įiuvei-

Antradienį įvyksta Jung
tinių Valstijų prezidento 
rinkimai. Kai p, kitose. ko
legijose yra pačių studentų 
balsai, renkami už/ tuodu 
garsiu kandidatų — Hoover 
ir Roosevelt, taip ir mūsiš
kiai pareiškė savo nuomonę, 

i Mūsiškiai daugiau s i a u ž 
R'oosėvelt’ą. . Mat, pas. mus 
demokratizmas vyrauja!

Leonas Lievšd^-K. D:

CAMBRIDGE, MASS.
Lapričip 13 ch, parapijos 

salėj vaidins S. Bostono Šo- 
daliet ės ‘1 Gyva s t o v y 1 a.” 
Pradžia 7:30 vakare. Ragi
nami visi ateiti tą vakarą ir 
pamatyti tikrai G Y V į 
S T .0 V Y L.Ą. Pelnas pa
rapijai.

Profesionalai, biznieriai,; pramonine 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke," tik
rai verti skaitytoji] paramos..

Visi garslnkitės' “1 larblnlnkė.’’

PHILADELPHIA, PA.

sitaikinti su Dievu, dangaus vien dirbkime.
ir žemės Tvėrėju. J

■ • Kun: S. j: Vembrė |
Klebonas." |*. I į

"--- --------- ’ 1

P-LĖS Ė. MICKŪNAĮTĖS

KONCERTAS
Spalių 20 d. įvyko.garsių- 

j siosios dainininkės p-lės E.

CHARRON’S Į
PIANAI—RADIOS f 

ŠALDYTUVAI | 
Aliejaus pėčiaj, Skalbiamos | 

mašinos I
20TRUMBULLSTREET |

WORCESTER, MASS.
Tel 4-9480 |

Lengvos lilygo*—Be NuoiimSie|

S,

CAMBRIDGE, MASS. II VERTI PARĖMIMO
F

PARAPIJOMS BALIUS ] 

Praėjusį mėnesį Eikš sve
tainėje įvyko lietuvių para
pijos metinis balius. .NedaiS 
bas, sunkūs laikai štai prie-1 
šastys, dėl kurni buvo mą- 
noma, jog nemažai baliaus 
uždarbi sumažins.. Vienok 
įšejo. antraip. Šiais metais, 
dėka pasidarbavinu) gerų 
uolių parapijonų, b ai i u s 
daugiau parapijai pelno da

vęs AVestfieldo klėb. kun. K.j vė. Dilietą buvo daugiau iš-|

40 VALANDŲ ATLAIDAI 
\ • ••“■• . ’ ..• ”, "■

Sekmadienį, lapkričio■■ 13 
dieną, lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčioje prasideda 40 
valandų Švč... Sakramento 
adoracijos atlaidai. Iškil
minga suma su procesija 
bus. 10:30‘ vai. Sekmadienį 
mišparai bus lygiai 7:30 vat 
vakare. Pamokslą sakys, bu-'

PROFESIONALAI,
* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI. 

KURIE SKELBIASI 
“DARBININKE”

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS.

VISI GĄRSINKITfiS 
“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA;

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame

. ■ užsisakyti
“Mūsą Laikraštis’* yra did

žiausias ir įdomiausias» iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
čūj : geriausiai iriforįnuoja Lietu
vos visuomenę apie savo, krašto 
ii* plačiojo pasaulio įvytdus; vi- 
ad pilnas . rimtą ir objektyvių 
traipsnią, gražią pasiskaitymą, 

voręspdndeneiją, dainų, paveiks
lą ir t. t. . ■ ’
“Mūsą Laikraštis’.’ šiandien 

plačiausiai . . skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste,, nes savo plačiu 
uri.niu visus patenkiną. Taip pat. 

virš 2000 proutimerątorią turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
.didele dauguma yra broliai anie- 
rikiečGi. . . :

^Mūsą Laikraštis” kas savai 
tč išeina po 12. puslapių, iliiist. 
/uotas ir duoda .savaitines ap« 
žvalgas iŠ - religinio; kultūrinio, 
visuomeninio, ękbnominio ir poj
ūtinio gyvenimo sričių. •
’ “Mūsą. Laikrąįtį” leidžia Ka* 
talilnj Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietimų 4 litai, nžsie- 
niuošė — 12 litą;



t

Aaimdieiili, iaįdčrtiSio 8, i®88
■M

pihBikrytas

PASiILOę ESAM! DEDKtAl

VIETINĖ8ŽINIOS
;. Į . • j . ■ • ' \

»»IIWniHI,linini.

i
Nors indelis laikas; neša 

su savimi dattgiau liūdėsio, 
bet kai kurių veiduose pa
stebėjau smagių. šypseiią. 
Juk gi tai “Dainų šventė” 
artėjai Tai jos, nuotaika 
persiėmę visi šypsosi: Na, 
ir irisai nenuostabią nes to
kią pramogą labai retai už
tinkame.

Kodėl riies taijp (toliai lau
kiame dainų šventės ? Nes 
daina inurns priniena daug 
gražių pergyventų laikote- 
piu. Daina muš jaudina. 
Daina intts liiiksmina ir to
dėl mes ją taip mylime. Tai 
tik daina tiek smagumų ne
ša., Bet, kil reiškia “Dainų 
Šventė?0 ■: ;•

Susirmkš keletas chorų ir 
• ••'. vieningai išlies dainos gar-.

sus, žavėdami klausytojus, 
dainos mėgėjus. Tr gera ir __________________________
linksmą bus klausytis tada, I batoriai parodė dmtg gabu- 
girduit, ką jau senai gildė- Uų,. energijos ii- pąsišvėnti- 

jom. Ir daug daug metų mo. Gražus tai darbas iš 
minėsime daihų šventę. čia augusių inteligentų pti-

Kur tik pažvelgsi .visu! s^s- &aT labiau, kad jie įą 
. matai reiigiinąsi tai dienai, šiemet atkarti)jo keliose ko- 

. Ar tai choristai, ar tai bilie-Į K011^ose- , t :
tų platintojai, dirba išsijuo- Būtų didžiai . nJaUdniga, 

Draugijos, išrinkę ąt-kad gerbiami debatoriai sų- 
stoyiis dalyvauja stropiai tiktą karts nuo karto suren-

’ susirinkimuose ir svarsto Į daugiau panašių progra- 
karštai, kaiį) j>aselunihgiaulraą ir kitose temose. Pri- 
surengrii šį retą įvykį.11 .< įdėjus muzikos programėlę, 

m . . ■ . . v I tokie vakarai būtu ir panio-
.. T1T\ “ -T“? pasmlos? ir palinksmina. ' 
šiai įstatam ?. Al- pasuy-
nę jau tumne sau viet^ tai y finansn debafo. 
dienai? Skubėk gręieiauJ •sz-t.-.,-7 * nams, bent pietums ir gaso- 
jeigu to dar neatlikai, nes|].įnįlį

. paskui bus gaila, kąd.pra- * ..

. žiopsojai gerą progą, nes ęiiyiiSj||g.|A TDA||V||JVę 
daina sužadins apmirasius iUi AIlntJu liĮAUmrlly 
jausmus, jeigu jos klausy
sies. .

Rengia Šv. Petro Parapijos Choras 
-Karo Užbaigimo Dienoje

Lapkričio-Nov. 11 d., 1932
Br0Wn Hali, 310 Huntington Avė., Boston, Mass.

Pradžia 8:00 iki 12:30
CHbš Irviiig Rene Orkestras Visi kviečiami atsilankyti

šas .suvažinėjęs policijos sto
ties poiici jankį. BHvažinėias 
policijantas nugabentas ligo
ninėn h‘ randasi pavojingoj, 
padėty, . ' ;

; Nelaimei įvykus, • .Triūsas 
palikęs automobilių ir sužei
st ii polici jantą — pabėgęs..

.Pirmadienio rytą [lolicija 
krėtė Ko, Bostoną ieškoda
ma pabėgusio Triušo. ....,;

FEDERAL NATIONAL 
BANKAS NEBEATSI- 

BARYS

s,ę.

Iš garsinimą nfebuvo gali
ma gauti diškaus sltpratimo, 
kas jiėr debatai — diskusi
jos įvyks Šv. Petro bažnyti- 
nėję salejė lapkričio B d. va*, 
kare. I

Laikas atėjo. Svetainė at
sidarė. Prisikimšo žmonių. 
Štai šeši smarkūs kalbėto
jai pasirodė estradoje, o sep
tintasis ■— vedėjas —- adv. 
Kazys Kalinauskas, kuris
labaLgablaPvakaru pi'ogra------
mą vedė, lt eina debatai. 
Kalba Pr* Galinis, Ant, F. 
Kneižys darbininkų parti
jos ; l)r. J. Landžius, adv, P. 
Bublys, respublikonai ir dė- 
mokrafai — adv*. SiiikęVičitis 
ir niUz, J. Žemaitis,

Debdtai btivb ne grynai 
politinio pobūdžio, bet dau
gumoj akademiškos dislmsi- 
jos. . Tumui jie buvo mūsų 

i visuomenei naudingesni. Dė-

DAINĮI ŠVENTĖS SUSI 
RINKIMAS

Sekmadienį po mišparų į- 
vyko bažnytinėje salėje, vi
sli So. Bostėiio katalikiškų 
draugijų atstovu susirinku 
mas reikalais rengiamos. 
Damų Šventės, Dangaus

BOSTONUI GRESIA DIDELI1 PR. LUKDŠEVIČIUS DRA- 
, NUOSTOLIAI ŽIAI PAŠIRODONUOSTOLIAI

Liet. Vyčių 17 kuoposna- 
rys Pr. Lukoševičius (Lu
kas) šiais metais. lanko Xi. 
Anseliu *s prirengiamąją nio*

Finansinių Teikalir žinovų 
nuomone, šiais metais Bos
tono miestas turės 10 milijo
ną dolerių nuostolių (deficį-i 
to), tačiau miesto valdytojai, kyklą,. AlaiKdiester, N. H. 
mano, jog deficitas bus peT- 

Vaftų parapijos salėje ir pus mažesnis, negu kaip lei- 
4th Št, So. Boston, Mass.,. Ūžiami gandai. <
lapkričio 20 d:, 3 vai/p. p. ■ T J . v , 

o. ■... i . ‘. v , , j . Nuostolių priežastimi bus Susirinkime sužinota,; kad . . ,V1 /.
.. ’ • ir tas reiškinys* jog mokes-parengimo bilietai gerai v,v 

• j tt* j i mai neplaukia. Apie trec- YinTcidnnrin dnvmm- * . •
dalis taksą dar neįniokčta. 
Gruodžio mėnesį gali atsira
sti reikalas mietui užtrauk
ti paskolą^ kad galėtą ap
mokėti įvairias sąskaitas.

/'■"daktarai"’" 'i

. Nuostolių priežastimi bus

• Prie W. 6,th. gatves tilto 
traukinys mirtinai suvažinė- 

ADVOKATAI I[ jo Williain Russell, 46 metų,
.1 r „ L _ Jįgyv; 75 B st., So. Boston.
ląĮiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiii 01 Suvazinetasai buvo gele- 

i JOOZAS CUNYS | Į žiiilsęiių kompanijos tarnaU-

į ADVOKATAS

parsiduoda. Viena darbuo- ( 
t o ja išpardavusi jau virs 40. 
Ji pati pasakojo,, kad ją 
Imktiniaujanti -draugė jau 
dti syk tiek yra pardavusi. 
Kiti pardavę yra po. 10 ir 
mažiau. Draugi j os tyli apie, 
savo suiiriiikimubse tame 
dalyke, ties kiekviena dr- 
ja nori būti pirma tikietų iš
pardavime.

Detaliai tapė apsvarstyta 
vakarienės parapij oš ■ salėj ė 
ant 7tE St., davimas, 6 vai. 
p. p., visiems programos da
lyvinius.

•Paskutinis didžiulės ko
misijos susirinkimas įvyks 
lapkričio 17 d., 7:30 v. va
kare, važiijdin^je. salė j ė. - ■ .

205 NAUJI ADVOKATAI
Preėjusią savaitę Massa- 

chusetts valstija susilaukė 
205 naujų advokatų, kurie

■ buvo iškilmingai piisaikdui-
■ ti. • Tarp šių naujų advokatų 

yra 13’moterų. .

Savo mokykloje jis žaidžia 
futbolo tyme, kuriame jis 
labai gerai pasižymi.

Praėjusios savaites gale 
Šv. Anzelmo, mokyklos ty? 
mas žaidė su Boston Collcge 
jaunesniuoju t.vmu. Laimė
jo Šv. Aiizelino. mokyklos‘ty
mas, kurio laimėjimą žyiiiįai 
nusvėrė n nišą Pranas, pa
darydamas “toiichdiAVii.”

Bostono laikraščiai Lukui 
ševičiaus’ žaidimą ypai ingai 
pažymėjo;.

Praėjusia savaite p<)sė- 
džiavo uždaryto Federal Na*- 
-riemal-baHkey-depozHerrm.dpm 

I i<)t asis | lerorgiuiizaviiuo ko- 
i uit e tas. Posėdyje praneštą, 
jog ■ banko perorganiząuoti' 
ilegaįima i r neiiėsą j<»ki<>s 
vilties.-

Komitetui išreikšta padė
ka už pasidarbavimą ir tuo- 
mi viskas užsibaigė. Vadina
si, Federal National bankas 
•visai likviduojamas. •

prakaituoja, rengdami jums J' 
šią pramogėle. Jieįhs pa< į 
deda A. Podėliutė, fe.
kauskaite, ŠI. Baronas.
G-rigalilinas, C. Zulonaitė; iv^į 
A. Jurgelaitis.

Šoksite nuo aštuntos iki 
puse po dvylilcos geriausioje 
salėje Back Bay,. b ū t e n t . 
Brovvn Hali, kiuri yra N. E... 
Conservatory name.; ’

Retai gaunate šitokią .pro- 
gą. Vartokite ją. Jei dar.“ 
nepasiženkliiiote tą vakarą 
tai didėlėmis raidėmis tą vav’- 
karą lapkričio lt d. užreser-’ ‘ 
Vuokit ir atsilankykite. . • • '

: Nuvažiuojant. • Teikia va-* 
žinoti subway iki Bark stį.’.’- 
tenai užlipti į vimų ir paini-—*;..

- 4L1Imitington avė.. gatvrte*H|-^ 
rį. Išlipkite tuojaųs pMVa^*,.«; 
žiąvęHjmiphonj* Hali. *r J

A. M. Aritamais..»

100 MIESTU TAMSUMOJ

LINKSMIAUSIAS METINIS

1414 Broadway, S. BOstoii, Mass. Į 
|. .. Tel. So. Boston 09.48 į

TeL pSS1864.W Į RENGIA LIETUVIŲ R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
niiiiMiiiiią»iiiiiiĮi>nTHiniiiiiiiiiĮiiMiiiuiiiiiii{ą] I VIEŠPATIES JĖZAUS PAŠALPINĖ DRAUGIJA

iridsičkęs AdvokaUį I

JUOZAS B. GAILIUS. ■ „ J ■ ■ III
- Veda vi8okia* prbvia*. Daro ti

araslegalios dokumentui.
817 EŠt. (kampas Broadvay) III

South Boston, MdH, HI

TelefonasŠou Boston 2732 U 
. Namą; Talbot 2474 >

KARO U ž B Ą I G I M O D I E N O: J E ;

Lapkričio-Nov. 11 d., 1932
PARAPIJOS SVETAINĖJE

492 EAST SEVENTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
■ ■ ’ Pradžia 5-tą. valandą vakare. ••

INMAN TRUST BANKAS 
IŠMOKĖS 25 PROG.

įvi So. Boston Q828 . ‘
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIOIOS '

. Naujoje Vjetoje,
525 E. Brdadway, S. Boston, 

d/ifoTdkmdoi:
Nuo 9 11d 12 ryte Ir nuo 1:80 iki 
5 Ir nuo 6 ik! B vai. vakare. Ofi
sas uždarytas aubatos vakarais i? 
oodSldienlaia, taipgi eeredomls nūs 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-rag.

SUŽEIDĖ DR, A. L. KAPU

Lietuvis Dantistas

, (GAĖINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
: • Sel. So. Beettm 2306

Ofisas atdaras niuo 10 Iki 12 vai. 
ryto,.nuo. 1:30 iki 5:30 po pletlr 
nuo 6 iki 9 vakare, šventa dleu« 

pagal susitarimą

Tel. So; Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broądway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nua 
1:30—6. Ir nuo 6:30—9 vakare,. 
Sėredomis huą’ 9—12 vai. dieną. 
Su bato mis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 .iki 12 vai. dieni} 

(pagal .sutarti) .

. Sekmadienio vakare, lap
kričio (i, Broadvvay. ir Tre* 
mont St.; skeršgatvėj,, pro 
raudonas, trafiko šviesas, at
bėgęs automobilius smeigė Į 
aptiekoriaus Šidlausko am 
tomobilių. Smarkiai sužėų 
•dė’Dn Kapočiui dešino ran
ką, o aptiekoriui Šidlauskui 
vairafis sutrenkė krūtinę.

Dr. Kapočiaus ranka su- 
tinus ir ją negali valdyti.

Uždaryto Inman .. Trust 
jauko (Canibridge) rėsyve- 
riš šiomis dienomis išmokės: 
nivūsieins depozit orinius 25 
procentą įdėtąją pin i g u. 
Taip pranešė banku komisi
jom orius Guy.

Komercinio gi skyriaus de- 
požitoriai gausią 10 procem 
tą.. : ■'

Šis apmokėjimas yra lyg 
išvada iš susitarimo, su Le- 
chmere National banku, 
kurs paėmė uždaryto banko 
nuosavybės 600,000 dolerių 
vertės savu žinion.

Inman Trust bankas Ims 
dešimtas, kurios r c i k a 1 ų 
tvarkytojai : atrado būdus 
nors kiek mokėti mukėntė j il
siems depozitoriams.

5 UŽMUŠTI, G SUŽEIST
. Sekmadienio vakare, prie 

Bmvdoin kryžkeles, K. Tiriu

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lapkričio 4 dieną vakare * . 
Massaehušetts valstijos apie 
-00 miestų buvo pateką į . . 
tamsumą dėl elektros linijo
je įvykusią sugedimų. . .

.. Ilgiausią laiką tainsumoje •■ * 
)uVo. Lavvrence, miestas; TeiĮ •• * 
viename ..teat re kalbėjo gu* ' 
įeruatorius Ejy,. kuris, kai- ■ 
įėjo apie .1.5 minučių tamsu- ’ -
moję.. -

LANKĖSI KADETAI
Lapkričio .5 d., praėjusį *'/ 

šeštadienį, • Bostono lankėsi.’. 
Amerikos karo mokyklos • ‘ 
futbolo . tyrinąs, su kuriuo, 
kartu buvo atvykę daug bū- ' 
simąjų.karininkų — kadetų. .

Bostono gatvėmis kadetai■ *1 
iškilmingai žygiavo, sutrauk “ y 
darni tūkstančius, žiūrovų.

Kadetų tymas . supliekė •_ * ‘;. 
Harvardo universiteto fui-’ /- • 
belo, tymą net 46:0 santykiu. z‘

prisiekęs ADVOKATAS

JOSEPH P. HALSU
A D V O KA TĄ Į 
Edwar R. Coplen

* Albert Adelson '
Benjamin Chcsky • 
OFISO VEDĖJAS 
Jttiiti J. RMAiUb

18 toiabiiA fet. JBImM ttiu. 
sib baiiiht 

l'otėfonas: Capitol'9880 .
' O A i « b. t Ala i d b A'

V vkl. Iki 5 vai. .

į Tadgi’ gerbiainiejb ir gerbiamosios, vietiniai .ir. apy-. 
linkės ■ kolonijų Lietuviai ir Lietuvaitės kviečiame viąus 
atsilankyti į šį linksmą, balių. Visi galėsite linksmai laų 
ką praleistą nes bus geriausi imižikantai, vietiniai J. .AN- 
ItON ELLIS and bis PARAMOLTNT CLUB ORČDES- 

TRA, .kurie grieš įvairiausius šokius, Lietuviškus ir An
gliškus. Tai bus gera proga visiems seniems, ir jamiieiiis 
pasišokti, . . . . • . .

Bė to, bus priimami nauji nariai prie Draugijos nuo 
16 iki Hibtų Už bdiiiitis bilietą ir be daktaro, o nuo 25 
iki .45 inėtiĮ Už pllsę įstojimo, .. Tad .visi naudokitės gera 

Įproga, o ypač jiiUiiiliias. ‘ ..
I . Taipgi 1)Us skanią ilžkaudžią, kuriuos geriausios šei- 
liiiiiiinkės ruošia. Dus skabią ir saldžią gėrimėlių. .
Į Širdingai kviečiam .visus* atsilankyti.; RENGĖJAI.

Tol. Portcr 3789 ' ’

JOHN REPSHlS, M. D.
(REPSY8)

Lietuvis Gydytojai
Ofl»o Valanda*: 2—4 Ir T—O

278 Harvard Street, 
kamp. Ininan arti Centrai' Sq,

Oombridge, Mui,

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu. įvairiausius rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik- 
ttis.- Taipgi ir pataisau,

366 W, Broadway

SO; BOSTON, MASS. y

■ $35,000 DOVANŲ'

L J;

PRIE GERO GYDYTOJO 
i REIKI* KREIPTIS

‘ delel pagydymo . visokiu 
kraujo, nervu ir ęhrdnli- 

ligų.. Kurtei kenčiate 
nuo' reumatizmo, skaudu
lių, vočlū, Būttnlmų arba 

Į'LySnKžliiip kokiu kūno Ilgi), tu- 
lyy‘;ū rčtumęt kreiptis tūojaus.

Atininkit, pasiteiravimai, 
patarlniiil dykai visa jgį mčnesl. • 

0r.0railj,3Ž7.*lz:£
Falanioi: Atitridlenlab, kitvlrte- 
dienlnlM Ir geBtadleūlili. 10—12 nr< 
te, 2-K TAt. vakare: iMuiaate 

! hiato 10—12 tikti!.

COL.TMT.JOHNSONS UORLD'S ČHAMPIONSH1P 

rodecm 
TONIGHT«< 
«r ■ 
B?2 
EVERY 
NICHT 

RIDIN , 
RASSLIN 

ROPIN 
T1CKCTJ <• JORDAttS. 
TULNĖS-CVHTINCHTAL 
MRIGHt 4DIK0N3 
COWBOYS
. GOWGIRUS ' . . , 

STEERSaNoBROHCS

H0V.4I1 
BOSTON GAUDEU

15§

tl;12
W.

KEVĖR 
TWiCE 

l ALIKE

MATS 
5AT.

• * VED. 
FRU 
5AT.

buvęs lietus Bostono apylin
kėje buvo priežastimi dide
les nelaimėsi Del kelio šla
pumo ir siautusios audros į- 
vyką automobilių, nelaimės, 
kuriose užmušta 5 ir sužeisti 
6 žmonės. . ' .. . ■

So. .Bostono, gatvekaris 
prie L St., ir 733 E. Broad- 
\vay mirtinai suvažinėjo M. 
Froy, 68 .metų,, vaikščiojam 
t į ant lazdą. Gatvekario 
konduktorius aiškina nepa
matęs einančio dėl lietingu- 
jno, o nelaimingasis nepas
pėjo .pasprukti iš kelio.

Tikietai gaunami Boston Girdan 
North Station '. . Boston 

Pelnas eis Bostono Bedarbiį

. šelpimo Fondui..

TIK PENKIDS DIENŪS!!

DDMĖNESIDUŽ "
TRIUKšMį
r. . - -■ ■ .4

Newton . teismas nubaudė • .
2 menesiams kalėjimo tūlą . ' 
Lawrence Viscoj 19 metų,-h 
apkaltintą liž kėlimą trinks-»«• ■ 
nio bedarbių riaušėse. •

Už IMIGRACIJA IR LIKERI
• BĖRNARD GINGSBURG, - • 

12-tainę distrikte 'kandidatas - į . , . . 
•j kongresą karo veteranas^ advo-'1'. 
kalas per 13 irietu, buvęs Masša- 
ehusets valstijos . legišlatūros at-' 
stovas. 12-tą dištriktą-sudaro 6, 
X 8, 13, 14,15, 16/17 ir 18 war-ri 
dai. Jis kviečia balsuoti už jį y- ■ • 
paČ ateivius, kuriems Gingsburg- 
ląbai palankus. . ,. . . >

• ’• (Skelbimas) ■ ■' ę

rVAGENTAT~~"| 
1——J

Taip jaunieji,, tik penkios 
1 rmnpos dienos’ lieka, tinka
mai prisirengti prie >S, Bos
tono parapijos choro “Ar- 
mistice Day Danc.e:M. Kaip 
girdėtą. “Irving Reiiv?' oi»- 
kest ras nekautriaiid ą m u s 
laukia, kad susipažintą' su 
jmnįs. Kodėl . praleisti šią 
progą i- . y ' . ■

J. Kasparas, J. Antanėlis. 
Joana Trečiokaitė ir.. Ona’ 
Valeckaite. bėgi įlyja .dirba.

| INSURANCE ( 
| Aptlį-ausk namus, raKiindus •_ f 
| - automobilius pas .• v g
| ... J. S. MESLIS ... | 
|253 BrQadway,.S. Boston, Mass I 
1 Tol: S(K -Boston -2613 f

GRARORIAI J
PATARNAVIMAS DIEN4 

. , IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
ŲRABORIŪS IR 

fiALSAMUOTOJAS
■ 877 ir 448 Č&mbridge Street 

Cambridge, Mase.
Tetaptame tjniveralty. SSMAV.
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Iš DIDI. N. Y. FEO. AP

SKRITIES DARBUOTES
Didž. lfew Yorko Fed. ap

skrities mitingas įvyko spa
lių 28 d., Karalienės Angelų 
parapijos svetainėje.
Dalyvavo gana geras būrys 

' atstovių
Svarstoma, būsimas . meti

nis Lietuvių Katalikų Ryti
ni j valstijų seimelis; Nu
tariama rengtis. Kadangi 

. pereitame Seimelyje, kuris į- 
vyko. Harrisoii, N. J.; buvo 

__ pakvietimas__šaukti ir šių
' ■ ■metų seimelį toj pačioj, vie

toj, tai nutarta, kreiptis pas 
kun. Li Vaiciekauską, Vietos 
kleboną prašyti nurodymų 
svetainės ir laiko paskyrimo. 
Visi atstovai noriai sutiko, 

į - kad seimelis būtų sėkmadie- 
, nį, tarp Kalėdų ir Naujų 
Mėtų,-bet. Kalėdoms pripuo
lant. sekniadienį, patarta 
saukti seimelį pirmadienį, 
gruodžio 26 d.; Harrisone.

Kalbėta apie Vasario 16 
d. Lietuvos.-Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą. 

. Nutarta prašyti parapijų 
chorų, kad jie surengtų tai 
dienai koncertą ar vaidini- 

. mą. Svetainę paimti Aprei
škimo; parapijos;

Pirmininkas pasiūlė, susi
rinkusiems atstovams nusi
pirkti Vilniaus pasus įi? žen
klius. Daugutrias narių tai 
padarė.

■ Jtaporteris

VEIKIA • Ją, Svetainėj sutaisytos ke- 
. Pastaruoju laiku Sodalįe-Į dės, bažnyčios priešaky su-

klaida ir dar kokia! Kaip( jtės pradėjo smarkiai veiktų 
nustebau, kad jiedu praei- Kas susirinkimas susilaukia 
darni kalbėjo lietuviškai. Aš 
prisiartinęs prie, jų užklau
siau: “Dėl ko jūs taip apsi- 
ridėdę, ar jūs komunistai, 
ar koki kitoki; sutvėrimai Y ”1 
Jie nian atšovė: “Tai mūsų 
Šv. Jono Kolegijos ųnifor
ma.” Besikalbėdamas suži
nojau, kad jie priklauso 
prie Šv. Jurgio parapijos, 
kurioje kuru N, Pakalnis y- 
ra klebonu ir proktoriū. Tai 
buvo studentai Pranas A.

Raudona spalva man at
rodė komunistiška, bet buvo

naujų narių. Nutarta reng
ti šokius kiekvieną' ketvirta
dienio vakarą, su pamargi- 
nimais — žaidimais. Taip 
pat rengiasi prie tradiciji- 
nio Kalėdinio teatro. O kas 
žino kaip Sodalietės su Se
sute Nikodemą priešakyje 
moka surengt i teatrus, džiau 
gsis Išgirdę, kad ir šiemet 
turės progą pamatyti gražų 
vaidinimą. •

“NE KOMUNISTAI, BET 
STUDENTAI!"

Balčiūnas, . Stanšauskas. 
Žmonių buvo nemažai, nors 
galėjo būti dauginus. Gar
bė jaunimui, kad netingi dar

lydą. Jiedu yra labai veik
lūs kolegijoje. "Pranas lošia 
basketball ir rašo į ‘Toreh,’ 
kolegijos laikraštį, o Juozas 
priklauso prie kardų ii- šau
tuvų jaukto, Taipgi groja 
kolegijos orchestroje. Gerų 
pasekmių lietuviai studem 
tai! .

Detektyvas.

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

* \ \ Bevaikščiodamas Brpokly- 
no. apskrityje pątėmį’jau 
prie Broadway ‘ ir Myrtle 
gatvių jaunus . vyrukus ei-, 
liarit • laiptais iš elevaiterio 
stoties labai keistai apsirė^ 
džiusius., Jie dėvėjo raudo- 
nas kepuraites ant viršugal
vio, raudonus kaklaraiščius 
su baltomis raidėmis ‘SJC’’ 
ir pasiraitoję kelnių apačias 
apie tris, colius virš 'kaule? 
lių, kad matytųsi. tos pance- 
kos. - " . ■

SODALIETĖS
Jau rengiasi prie Kalėdi

nio vaidinimo. Kasmet so- 
dalietės vedamos, tikybi
nių motyvų, vaidina kalėdi
ni veikalą.. Mes žinome, kad 
Bažnyčia davė pradžią teat
rui ir ji vartojo žmones mo
kintis tikėjimo paslaptis. .

Sodąlięčių vaidinimai bū
na žavėjąnti. Todėl galima 
tikėtis ir šiemet gražaus 
vaidinimo, Sesutei Nikode
maivadovaujant.
' NAUJŲ METŲ SUTI-

y KIMAS: ... •
..Ką, jau apie Naujus Me

tus kalbi. Taip, matot, rei
kia iš anksto rengtis. . Šv. 
Vardo draugija jau nutarė 
surengti sutiktuvių- balių 
gruodžio 31 d. Kun. Lence- 
vieiūs renka žaislus tam va
karui.

APKRIKŠTYTA
Petras Juozas, sūnus Jo- 

no ir Albinos (Grieiūnaįtės). 
Vaznių. .

MALDAKNYGES Į
s‘.

s

|
I

RASINAŲDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA j 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINELIS’’
Kainos;-

Juodais odos apdarais , • $1.50 (buvo $1.75)
Baltaia celiiiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)

\ Juodais paprastais apdarais - .,75 (buvo $1.00)
Baltais cehiiloido apdarais *90 (buvo $1.25) 

</ ’: '•
“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"

Kainos:
Juodais paprastais . apdarais .30
Juodais minkštais apdarais .50

• Juodais odos apdarais . .75
Baltais celuiloido apdarais .80
Imant didesnį skaičių, duodame gerą, nuolaidų.

. Knygutes labai tinkamos, dovanos - vaikučiams prie pir-

i

Šios parapij os mokyklos 
mokytojos — Sesutės Doriii- 
nikietės rengiasi prie savo 
Bazaro, ktiris įvyks mokyk
los erdvioje salėje, lapkričio 
16, 17 ir 18 d. d. Ka/langi 
Sesutės turi daug prietelįų, 
todėl nėra abejoties, kad 
joms bazaras pavyks. Gir
dėtų kad jau visos diaugi- 
jos tariasi kaip tiiikamįaus 
parėmus Sesutes. Sodalie- 
tės šaukia susirinkimą, lap
kričio 4 d.; taip pat Alum- 
niečiai, lapkričio 7 d., kad 
prisidėti prie šio garbingo 
darbo. Valio, mūsų. Sesutės, 
kurios taip .pasišventusiai 
dirba mūsų parapijiečių vai
kučių labui!

PAMALDOS
.Spalių mėnesy buvo laiko

mos rožančiaus pamaldos. 
Žmonių gausiai lankėsi. Y- 
patingai gražiai pasižymėjo 
mažojo choro '.mergaites ir 
altoriaus tarnautojai gražiu 
giedojimu ir pavyzdingu pa
tarnavimu.

Garbė kun. Lėiieevičiui, 
kad taip gražiai, vadovauja 
skaitlingam altoriaus tar
nautojų-būreliui.

Pirmą vakarą, spalių 1 d, 
paskutinį, 31 d. buvo iškil
minga procesija, kurioje gra 
žiai pasirodė jaunametės 
mergaitės ir berniukai — 
tarnautojai. . .

Kristaus Karaliaus šven
tėje, sekm. spalių. 30 d., prie 
gražiai papuoštų altorių at
laikytos iškilmingos pamal
dos. Pritaikintą pamokslą 
pasaite klebonas kun. Paulo; 
nis, 0 didysis choras šventei, 
parinktą giesmę ‘ Garbin
kim Kristų Karalių” gražiai 
sugiedojo, kurios muziką y- 
ra parašęs Ebedlę, 17-tame 
šimtmetyje. /Gerb. p. Vis
minas, choro vedėjas, tai 
giesmei pritaikė lietuvišką 
tekst ą. .' .r N,

BAYONNE, N. J.

t
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j į . mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. I
j : I . Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: į
1 j “D AR BIN I N KĄ S” z j
j į 866 Broadway,' . ~ . So, Bostonl Mare. |

taisyta tVora.
Koks mėnuo atgal buvo _ w____

surengtas vieno vakaro bą-1 buotis, ir jų-tėveliams, kiu’ie 
žaras parap. naudai. Kaip 
girdėt, tai parapijai liko 
gražaus pelno.

Čia gyvuoja kun. Petrai
čio įsteigta iš jaunų mergai
čių ir iherginų Šy.. Teresės 
draugija, Pabaigoje spalių, 
mėnesio buvo devynių dienų 
Šv. Teresės atlaidai. Klebo
nui į talką buvo atvykęs ku
nigas Draugelis. Žmonių 
ka^iwijJal5ęvayLo_skaitJŪJ?^)l 
per visus, atlaidus.

Pritariant , klek imi kun. 
Petraičiui Vyčiain*gani- 
zayo lietuvių grupę Šv. Var
do (Huly. Namo), draugijos 
išidhhėse dalyvauti. Žino-, 
nia, tas buvo nelengva, pada- 
ryti, nes daug reikėjo sukel
ti pinigų. Bet kaip vyčiai 
su klebonu tą sutartinai dir
bo, tai viskas buvo padary
ta, Pinigai sukolektuota ir 
geras benas buvo paimtas.. 
Penki jaunį gyčiai buvo ap
sirengę tuxedo siūtais: Jo
nas Brajus, Jr., Ant. Buivy
das, Ed. Vadavičius, Vladas 
Stašauskas, Alb. Mockevi
čius. Maršalką buvo J. Bra
jus. Dalyvavo ir klebonas. 
Lietuviai puikiai pasirodė 
parodoje tarpe kitų tautų.

Klebonas ,kun.. Petraitis 
yra pareiškęs, kad pradės 
kitą didelį darbą, tai svetaL 
nę padidinti, nes dabartinė 
svetainėyrapermaža-

Tai ..kaip :bus = padidinta 
svetainė, tai tada bus galima 
visi paienginiaį savo svetai
nėje rengti ir sau pelną pa
silikti. ’ :

Klebonui kun. Petraičiui 
prašome Aukščiousiojo svei
katos ir ištvermės. •.•

Kap.

paragina savo dukreles dar* 
lyvauti . parengimuose ir pri
klausyti prie choro.

Choro šokiai su dainomis, 
lapkričio lt) dieną. •

Choro operete perkeliama 
iŠ 20 d. lapkričio į sausio 8 
d., 1933 m. .

Parapijos, balius praėjo 
gražiai, kuris buvo spalių 29 
dieną.
—Darbai-gorė ja* —---- t—--------

Žinantys,

BROOKLYN, N.Y
SUSILAUKĖ SŪNAUS .

. Spalių 31 p. A. Vismi
nai susilaukė sūnaus.

■ P-nas A. Visminas yra 
Apreiškimo P. Švč. parapi
jos vargonininkas ir, didelis 
jaunimo, ypač Liet.. Vyčių 
organizacijos prietėlįs ir 
veikėjas. •

JERSEY CITY, lt J.
ŠV. ONOS LIET. PARA

PIJOS SUKAKTUVĖS .
■ Lapkričio 13 d. 1932 m. į- 

vyks .pas mus.Šv, Onos pa
rapijos 20 metų sukaktuvių 
vakarienė. Tą dieną, 7 vai. 
vakare, įvyks pašventinimas 
naujo, altoriaus ir kitų daik
tų, o paskui bus minėtoji va
karienė. Altorius yra labai 
gražus. Pakviesta svečių 
kunigų. apie 22, Prie tos 
vakarienės labai rengiasi 
vietiniai parapijiečiai ir 
choras, d klebonas prie pa
šventinimo naujo altoriaus. 
Taigi galima, tikėtis, kad vi
skas bus labai gražiai.

Kun. P. Vanagas.

N..

. Klebonas kun. Petraitis 
per tą trumpą laiką . daug 

• darbo padarė parapijoj.
Pirmiausia jis su parapL 

jonais.ėmėsi' taisyt bažnyčios 
Vargonus; Vieton senų įtai
syti nauji. Čia vargoninin
kauja kun; Petraičio sėsūo 

. Mari j ona Pėtraičiiitė.
. Taip pat pataisyti ir nu- 
dnoleyoti altoriai, kurie da
bar gražiai: atrodo. Taip 
pat nupirkta nauja eimbori,-

NEWARK, N. J. FLIZABETH. N. J.

Telephone: STAGG 2—0700 VALANDOS;

nD Dl AMO F VCNPIIIO Nuo 9~12 |S r*t0’ Ulll DLAUnU l\l vLIlUlUu Šventadieniais susitarus
D ANTISTAS 499 GRAND STREET

V jgĄy (khmpat Uuloa Avė.)
B B O OKL Y N, N. Y.' Namų Telefonas:. Mlchl gan 2—4273

Nauji Raštai

Lietuvių demokratų Įdu
bas rengė politiškas prakal
bas, lapkr. 3 d. Buvo pa
kviesti žymūs. valdininkai ir 
Lietuvos vice-konsuĮas p. P. 
Daudžvardis, . Taipgi daly
vavo lietuvių, benas.

Lietuvos operos artistas p; 
Juozas ^Babravičius su pa- 
gelba Šv. Jurgio draugijos 
rengia koncertą, .lapkričio. 
12 d., 7:30 VaL vakare. Ar
tistas turi atsivežęs iŠ Lietu
vos naujų dainelių.

Šv. Cecilijos choro opere> 
te, įvyks lapkričio 20 d., Šv. 
Šv, Jurgio draugijos salėję, 
180 New York Avė.,

. J.'&ereika.

Spalių 3.0 d. Švi Cecilijos 
choro, vaidinimas . pavyko. 
Vaidino ‘ ‘ Kumuči ų R o jus 
ir “Nenorėjai d u o n o s, 
grąušk. —plytas*” Vaidino 
šie asmenys: Sekevičiū.tė, 
Sudžiūtė, Demskiūtę, Kulk 
kauskiūtė, Liudžiūtė, Pąlę- 
šiūtė, Lapėniūtė, Pečiųnie- 
ue, Pocienė. Antrame vei
kale vaidino: '. p. Pocius,

LAIDOTUVĖS
: Spalių 27 d. iškilmingai 

palaidotas kun. F. Vidman, 
Benediktinų orderio vadas, 
75 metų amžiaus., Tūkstan
čiai žmonių dalyvavo laido
tuvėse. .

Tėvas Flarijonas buvo sti
prus ir rugpiūčio mėnesy 
lankėsi Europoje: Prancū
zijoje, Vokietijoje, Anglijo
je, Italijoje, ir kitose Šalyse.

Liko sesuo ir du broliiu . •

Spalių 27 d. unijistai .su? 
mušė.. karpenterį C u r t i š 
Vaughii už tai, kad jis ne
turėjęs unijos kortelės; Ne
kultūringas darbas.

“DARBININKO" SKAITY
TOJU UeMESIUI

“Darbininkas” jau.priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilnį, jų vertę. Nukirpę 

1932 m. kuponų siųskite
^DARBININKO*1 adm.,

366 W, Broadway, 
South Boston, Mas*.

Jėzus Kristui Kava 1 i u s. 
Pusi. 16; Paraše kun. Pn.: J. 
Vaitukaitis. ■ Draugas ’ Pub. 
Co., 2334 So* Oakley Avė,į 
Chicago, Ilk 1932,

Kiekvienais metais pasku** 
Ltilų^palių_£dwTadtenL Ka’ 
talikų Bažnyčia š v e n č i a 
Kristaus Karaliaus šventę. 
Tą garbingą šventę įvedė da
bartinis Šv. Tėvas Pijus XI 
1925 metais išleista enciklika 
“Quas Primas.” Enciklikos 
tikslas išplatinti Kristaus 
Karaliaus meilę ir visa at
naujinti Kristuje, Arba re
miantis gerb; autoriaus žo
džiais: “Šv. Tėvas, persiė,-. 
męs Išganytojo Kri s t a u s 
dvasia ir išmintimi, ryžosi 
išpopuliarinti g a r b .i n g ą 
šventę, po visą pasaulį 
mums priminti, kad Jėzus 
Kristus tikrai ; karaliauja 
mūsų širdyje ir sieloje, kai 
nugalime piktą savo sielos 
išganymui” (Pusi. 4).

Po to gerb. autorius įrodo 
iš istorijos ir Šv. Rašto, kad 
Jėzus Kristus tikrai yrą Ka
ralius. Galutinai savaime 
paaiškėja, kad Jėzus Kris
tus yra “žemiškasis ir am
žinasis mūsų Karalius” 
(Pusk 13). “O Naujame Js- 
tatynię mūsų Karalius, gyve
na ne vienoje vietoje, kaip 
Ugnies Stulpas ar Garbės 
Debesys. Kiekvienoje pa
saulio dalyje, tūkstančiuose 
altorių, Jis gyvena ' Šven
čiausios Dupnos, pavydalu, 
ir mums visada liekasi Gar
bės Karalius. Jame išsipil
dė kiekviena pranašystė, ku
ri mums apreiškė, kad Die
vas gyvena su mumis. “Ir 
Žodis tapo Kūnu ir gyveno 
mūsų tarpe.” Tikrai Jis 
įvykdė savo prižadą: “Ir 
štai ,aš esu su jumis per vi
sas dienas iki pasaulio pa
baigai” (Pusi. 16).

Kuii. Pr. J. Vaitukaičiui 
parūpo Kristaus Karalystės 
vykinimas čia, žemėje. Del 
to jis ėmėsi kilnaus darbo ir 
tuo atžvilgiu daug rašo ka- 
talikij spaudoj e. . Parašyto
ji knygelė yra sveikintina ir 
gerb. autoriui linkime pasi
sekimo išganingai pasidar
buoti, rašant ir platinant 
kilnius svarbių religinių da
lykų kūrinius.

Išleistos knygutės viršeli 
puošia gražus Kristaus Ka
raliaus paveikslėlis. Kny- 
0*1 
rašyta, gražiai išleista. Lin-

ToUphont: STAGG 2—9100

DR. A. PETRIKĄ
(mBtOK)*

LIETUVIS DENTI8TAB
221 B. 4th8t., BrooklyiųM. Y.

VALANDOS;
Nuo 0 ml, ryte iki 8 vaL takam
Bank Padieniais Ii* Ivantadlonjals 

..tik apsitarus.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 
. BROOKLYN, N. Y.
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| ■ KLASČIAU8

I GLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
f Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
f mama smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas a^slsa- 

. f kytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė;
I JONAS KLASČIUS, Sav,.
I Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

ANT,J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
. . Apdrauda Vlsofle Sakose 

Notary Public
5441 — 72-ndStreet, 

Arti G rami SC " 
MASPETH, L. t., N. Y? .

Tel. Stare 2—0048 Motery Public

M. P. BALTAS INC.
BIHLIAUSKAS 

Graboriusir B&lsamuotoju 

660 Grand St.į Brooklyii, N.Y.

Tel. Stare 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandatukM) 

GR1BORIUI
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC . . .

ALEKS. RADZEVIČIUS
. G R AB ORIUS

402 Metropolitan Avė.
; BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdąu Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms. ir viso- 

. tiems pokyliams

•• 1

si kiekvienos katalikų . šei* 
nios namuose, kur per Šv. . 
Dvasios įkvėpimą, kad Jė
zų Kristų pasaulio šeimos . 
nuoširdžiai pripažintų savo 
sąžinės Ir sielos K ar a- .
1 i u m. i. ’ Kad “Meilės Ka-

glite sumaniai ir gabiai ja- ralius, palaimos spinduliai 
. . . , l“ apšviestų visą žemę ir ji ne

ketina, kad toji knygutė pim bebūtų ašarų pakalne. ” 
siplatintų po visur ir rastų- . Samata.siplatintų po visur ir rastų

■WOr. LAUKUS.
2^4 Bedfted 4tr, iiruoklvrt

t 1 Tel. Bvergreėn U—4B14
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