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i n A BDYMIIVIZ A O
VISŲ BALIŲ KATALIKAI DARBININKAI DARoIįviriTVAo EINA ANTRADIENIAIS IR

VIENYKITfiSl*
PENKTADIENIAIS .. ’ - ■' *

( AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO’DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS ,

KAINA 5 CENTAIKINĄ NUO 1915 METŲ

1ŠKATALIKŲ GYVENIMO
Lapkričio 21 ir 22 d. d. Pitta- 

; . burghe, Pa., posėdžiaus katalikų 
: -vyrų tautines; tarybos atstovai. 

. 'Posėdyje dalyvaus iš įvairių A- 
merikos vietų įžymiausi katalikai 

, 1 fpasauliouiai, dalyvaujantieji prė- 
.’kybiniame bei iddustriniame ju. 

dėjime. <

posėdyje dalyvaus ir trys vys-

AMERIKIETISMOKSLI
NINKAS LAIMĖJO 

PREMIJį

J kupai, kurie pasakys atitinkamas 
kalbas. Bus svarstoma tokie klau- 

' | simai : ekonominė padėtis, katali- 
Mką radio valanda, kataliku auk- 
ii Įėjimas, snaUda ir 1.1. |.. IL

Baltimores katalikų laikraščio 
redaktorius kun. Albert E. Smith 
savo kalboje per radio pareiškė, 
kad kataliku spauda yra geriau
sia ginklas kovoje prieš bedievy. 

. bę. Jo pareiškimų, katalikų spau
da yra katalikų akcijos širdis ir 

'■.-siela.

STOCKHOLMAS, Švedi- 
ja. —Nobelio pasaulinė pre
mija 1032 m. už gerinusį pa
sižymėjimų chemijoje pa
skirta amerikiečiui chemi- 
kui Dr, Ilwipg Lanmuir, 
gyvenančiam Schenestady# 
New York.

Prancūzijos katalikai paskuti
niuoju laiku gerokai atjaučia ku> 
saigą trūkumą. 1900 metdis 867 
gyventojams teko, vienas kunigas, 

’ p dabar vienas kunigas trenka 
1250 gyventoją. Vienas rašytojas 
jėzuitas, svarstydamas kunigų 
mažėjimo, klausimą, prieina išva
dos, - kad į tai atsiliepia ekonomi
ne būklė, Kataliku Seminarijos 
mažai šelpiamos, jos reikalingos 
stambių aukų, klierikai turi ne
mažai ^užsunokėtL^_gyri»tiąai 

. neturtingi, tad ir bijosi patekti į 
sunkias sąlygas, beleisdami savo 
sūnūs į kunigus.
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,1.—Amerikos skautu vadas Danięl Beard uždeda vainiką ant Tbeodore Roosevelt paminklo Oyster 
Bay. 2.—Naujasis Amerikos 10,000 tonų laivas ‘‘Įtdiąnapolis/’ 3.—New York valstijos kalėjimo prie 
Hariem upės vaizdas, šiame kalėjime įvyko kaliniu sukilimas, kiniam,e užmuštas vienas kalinys.'Kali
niai. numalšinti. , .

KARDINOLUI RUS ĮTEIK
TA DVASINE DDVANA
NEW YORK, — Šio me

nesio gale Jo Eminencijai 
kardinolui Hayes, New Yor- 
ko arkivyskupui, sueis .40 m. 
kaip yra kunigu ir 18 metų, 
kaip yra vyskupu. Kardi- 

I nolas uždraudė kelti bet ke
ikias- -iškilmes^-Tad ąrldvys*- 
kūpąs pagelbininkas nu
sprendė . kardinolui įteikti 
dvasinę dovanų arkivysku
pijos kunigų, pasaulininkų 
ir vaikų vardu. Ši dovana 
bus didelė knyga, kurioj su
rašyta 29,728,428 sukalbėtų 
maldų, reikštų troškimų ir 
padarytų gęiųjų darbų.

Jo Eminencija sutiko pri
imti šių dovanų, kuri bran
gesne už viską. >

PREZIDENTAS HOOVER 
KVIEČIA ROOSEVELT 

TARTIS
,š

2500 ŽMONIŲ ŽUVO KU 
RUS URAGANE

SUSIPEŠUSI8S MOTERYS KALĖJIME DIRBO NEGE 
NEMATĖ NE TRAUKINIO RUS PINIGUS

MASKVA IŠKILMINGAI 
PALAIDOJO STALINIENĘ

MASKVA. — Lapkričio 
11 d. komunistai iškilmingai 
palaidojo savo diktatoriaus 
Stalino mirusią žmoną.

Mirusios kūnas nesiidegin- 
tas, kaip paprastai komunis
tai daro, bet. balzamuotas. 
Jis palaidotas netoli Didžio* 
jo Petro žmonos ir .rašytojo 
Čechovo kapų..

Laidojimo , apeigose daly
vavo Stalinas su dviem ma
žais vaikais, lydimi vyriau
siųjų komisarų ir’ komunis
tiškosios kariuomenės.
. Mirusiosios kūnas buvo 
raudoname grabe.

Kokia liga 'Stalino, žthona 
mirė, nepaduodama žinių. 
Skleidžiami gandai, jog ji 
apsinuodijusi, paragav u s i 
valgių, paskirtų Stalinui.

F. H. Gavisk mirdamas prašė pa-Į ' .
sigailėjimo dviem jaunuoliams,! -r i ivnę 1||CQTA CAIIPn 
nuteistiems 10 metą kalėjimo už| I AIKlru Mltv I unUUU 
apvogimą šv, Jono bažnyčios nė-[ KARIIinMFNF 
turteliams auką dėžutės. Mirų- - .
sibjo prašymas išklausytas, jau- “
nuoliams paskirta tik vienėrime* į GENE VA, Šveicarija.
tai. . • _ . . Genevos miestas vadinamas

. ■ pasauline taikos Sostine, neš
šiuo laiku organizuojama jė.u-1 joje būna vadinami tarptau- 

nąją kataliku rašytoją sąjunga, fįniai taikos susivažiavimai, 
kuri' parengs rašytojus laikraš- T^įau lapkričio 10 d. šio 

: čiams ir žurnalams. Jaunuoliai Į įbesto gat vės pasru* 
“ Mažiausia 11

gyvybių žuvo ir kelios de
šimtys sužeistųjų.

Šveicarijos vyrią u s y b ė 
riaušių sųkurštytojaįs laiko 
socialistus, kurie paskutiniu 
laiku pradėjo ve^ti kraštuti
nę* agitaciją prieš vyriąusy* 
bę neteisėtomis priemonė
mis. ■

Po riaušių policija suėmė 
socialistų laikraščio redak- 

| torių, kurs kaltinąmąs kurs- 
| tyme minios prieš policiją įr 
kariuomenę; policija aįški- 

rt į Ina, kad socialistas redakto- 
__ rius šaukęs žmones. į revo- 

liuciją. ’

Indįanapolis, Ind,, žymus kur.

; čiams ir žurnalams. Jaunuoliai] 
katalikai, kurie norės likti šios 
organizacijos nariais, pirma turėsi 
įrodyti, jog jų raštai yra tilpę 
spaudoje. Į

Kristaus Karaliaus Šventėje San 
Francisco mieste įvyko viešos pa- 

. maldos sporto aikštėje, kur daly
vavo apie 35,000 tikinčiųjų.

Prancūzijos vyriausybe šiomis 
dienomis apdovanojo o r d e n a is 
septynis vyskupus misijomėrius.

j CAMAGUiEY, Kuba. — 
Lapkričio 9 d.. Kuboje siau
tęs uraganas užmušė .dau
giau 2500 žmonių. Policijos 
nuomone, toks didelis ura
ganas tai dar pirmas Kubos 
istorijoje.

Šimtai sužeistųjų nuga; 
Senti į laikinai Sudarytas li
gonines. Daug sužeistųjų 
mirštą, tad, žuviišiųjų žmo
nių skaičius, gali ’ pasi .ė k. t i 
didesnio laipsnių.;

. Daugiausia . liuke n ,t ė j o 
Santa Criiz miestas, kurio 
visi namai suardyti. : Taip 
pat labai simaikintąs Cama- 
gue/ mieštas.

Siautęs vėjas, patvinęs 
vanduo/atskyrė amžinai vy
rus nuo žmonų, vaikus nuo 
tėvų. Išsigelbėjusieji pasa- 
. ko j a apie .šiurpulingus vaiz
dus. Daugelis, matydami 
savo artimuosius žūstant, ne
išlaikė lygsvaros ir patys 
nusižudė. - y

Santa Oiui uoste nusken
do apie 70 laivelių su žve
jais. Nuostoliai dar neap- 
skaičįuojami. /

AQW^EIA, Italiją: " — 
Lapkričio 10 d./dvi itales 
taip susimušė tint geležiuko - 
Ii o linijos įėgai {(rėkiu), 
kad nė nepastebėjo areinan- 
eh» traukinio, l ai.nė, j. Į? 
traukinio valdytojas pamatė 
ir sustabdė trupinį, BęLL*

n i 1 erškių. Traukinio . k?* 
leiviai turėjo išlipti ir per
skilti įniršusias moteris.

ROOSEVELT IMSIS VA- 
DOVYBeS PRIEŠ KOVO 4

SUDEGINO ANGLO 
VĖLIAVĄ

Olandijoje yra 7 milijonai gy
ventoją, iš kurią katalikai sudaro ■ 

. tik 36 procentus. . Tačiau Glaudi- - 
jos negausingi . katalikai išlaiko | 
savo :34 diėnrasęius, 32 dukart į P 

.. savaitė išeinančius laikraščius ir p. 
82 savaitf aisčius. . ..

ALBANY, N. Y. — Nors 
gubernatorius F. D. Roose
velt prezidento pareigas 
pradės eiti tik nuo kitų me
tų kovo m. 4 d.y tačiau ma
noma, jog jis savo vadovavi
mų pareikš gruodžio mėnesį 
per demokratus kongresme
nus.

Šiomis dienomis Roosevelt 
vyks į Georgia- valstijų poil
siui, kur jis turės pasitari
mus su kongreso demokratų 
vadais ir . pareikš jiems savo 
programų krašto gerovei at
statyti.

Šiuo laiku Roosevelt ren
gia. New York valstijai biu
džetų. Iki sausio 1 dienos 
Roosevelt eis Nev’ Yorko 
gubernatoriaus pareigas- ir 
tik po to praneš apie savo 
būsimus artimus bendradąr- 

; biūSj kabineto sekretorius,.

Kinijoje. esantieji katalikai ini-Į' BANGINYS PRARIJO 
sijonienai įsigijo gerą radio stoty M u '
ir dabar turi gerą susisiekimą su . LIETUVĮ 
Vatikanu,

20 mėtą išbuvęs anglikoną ku-
' nigu James Arthur Gibson, gyve-

‘ • nantis Hambridge, Anglijoje, įs
tojo į kataliku vienuolyną. .

BATy DIRBTUVĖ DIRBS 
VISįWį

MILLIS. — J, AL/Her- 
man batų dirbtuvė savo dar- 
bininkams pranešę, jog. gąu* 
ta' ‘. užsakymas 36,000 porų 
batiį tad dirbtuvė riėsilstab- 
dys daibo pei visa žiem;,. g^| A$TROLOG! 
. Si zųiia ypatingai nudzni- j . .
gino .400 darbininkų, kurie 
toje dirbtuvėje dirba.

UŽMUŠTA STUDENTĖ
“V.” praneša, kad Brazi

lijoj banginys jūroje prari
jęs Eduardą Tolųšį, kilusį iš 
Tolusių kaimoy netoli Uk- 

Įmergės.. . ’ .
‘ Loyološ universitetas organi-Į. ——------ -—
zuoja 6 susirinkimus, kuriuose vykdyti katalikų akciją pagal Po- 
studentai svarstys kaip geriausiai! plėšiaus Pijaus XI nurodymus.

ROCHESTER, N. Y. — 
Auto.mobiliaus ir troko susi
dūrime užmušta Rochestęr 
universiteto studentė Helen 
Wagor,19 m.,, ir troko vai
ruotojas Alexander Ponis. 
28 metų. Nelaimėje sužeis
tos dar 3 studentės. . ...

NE'W YORK. — Lapkri
čio 10 ei. staiga mirė astrolo
gė Evangelinę Adams,. 6Q m. 
amžiaus, pasižymėjusi savo 
įvairiais pranašavimais. .

Ji važinėdavo po įvairias 
valstybes ir spėliodavo, apie 
ateitį tų žmonių, kurio klau-. 
sdavo jos nuomonės. . . •

Na, būdavo tokių, klirid ir 
patikėdavo jai. Sako, jog įi 
pranašavusi ateitį net 100,- 
000 žmonių.

DENVER. — Slaptoji po
licija susekė, jog Koloradas 
valstijos kalėjime buvo dirb-. - -
dinarai pinigai ir siunčiami g1'01?5 anglų vėliavą, ir sude- 
į apyvartų. gino. Tai įvyko karo paliau-

.Policijų suėmė vieną, kali-r31! dienos išvakarėse, 
nį, kurio kambaryje atrado ~ .

RRAKARUI SUGRIU VUS 
1’"’  f UŽMUSTA IR ŽMUNIĮĮ
NEPAVELUOIKTE LAIŠKI _

IIIETlIVį Lapkričio 13 , d. sugriuvo 
"• . . Illaderbusch ir Sehiele kom-

Pašto įstaigą vado v y b e| ^ravaras j ..nelaimėje 
savo vėliausiame pranešime įmušta 18 žmonių; sužeis- 
nurodė, jog; geriausia siųsti yva npiet 20. . .
Kalėdų sveikinimus į Euro- Begriūvančios-bravaro sie- 
pų kuo anksčiausia.! nos užvertė ten šalių buvusį

Jėi norite, kad jūsų laiš-Į m^dihį namą, kųriarųe gy- 
kai pasiektų gimines bei ar J veno 31 žmogus. Visi gy- 
timuosius Lietuvoje jį ą rĮventojai. mįegojo tuo laiku, 
prieš Kalėdas, išsiųskite ne-1 Griuvėsiuose tarp žmonių 
vėliau-gruodžio 8 d. J lavonų atrasta , gyvi gyvulė-,

[liai: katė, šuo ir voverė.

313 DEMOKRATU Bravaras sugriuvo įvykus. 
KONGRESE sprogimui alaus bačkose.

• ; Tarp užmuštųjų yra 4 mo-
Naujai išrinkto kongreso į^y8 3f^. va^aj‘ ^zrnųštų- 

žemuosiuose rūmuose demp- į^ skaičius gali būti dar. dL 
kratai turės 313 atstovų, res
publikonai — 111 ir ūkini n-1 
kai-darbiųinkai — 4. .

Dabar esančiame kongre
se. demokratai turėjo 218 at- 
stovtj, . respublikonai — 209, 
ūkininkai —. L . .

Taigi, demokratai atstovų 
rūmuose tiu’ės ąbsoli ū č i ų 

į daugumą. . / .. ■/ ..

ROOSEVELT SUSIRGO

DUBLINAS. — Grupe 
airių, anglams priėšingų pa-

WASHT.X(iTOX. —Aibe; ‘''! 
likos didžiausios skolininkes j? 
valstybės Anglija ir PranciH « 
zija pranešė Amerikos yy* ; >- ? 
riausybei, jog gruodžio mėn<; 
!»s„jiegąlęš__ sumokėti„saw„J „ _ 
skolų. . !

Prez. Hoover, gavęs tuos:, 
pranešimus, tuojau pasiuntė 
telegramą išrinktajam pre-, ■ 
zidentui gubernatoriui Roo- ’, > 
sevelt, pakyi ėsdamas . j į at*. , . 
vykti į W:ashingfoii pasitar* ; 
ti karo skolų ir kitais klau- ■ 
simais. . •

Kol kas dar nėra žinių, ar 
gub. Roosevelt - priiins pa* 
kvietimą, bet manoma, jog ; ' 
jis tai padarys. ..

Karo skolų klausimas yta . 
labai svarbus. Ne tik Anglį •’ 
ja ir Prancūzija nebenori į 
mokėti skolų, bet prię jų. t ■ 
prisidėęjo Italija, Graikija, 
Vengrija, Estija, Latvija ir 
Lenkija.

Gruodžio . 15 d. Amerika 
turėtų gauti iš savo skoliniu* 
kių valstybių $123,000,000. 
Anglija yra didžiausia sko- j
lininke ~ turi sumokėti i
$95,550,000, Prancūzija —
$19,261,438. •' ‘ /

Be to, leidžiami gandai^ 
jog Belgija, Čechoslovakija 
ir Lietuva irgi prisidėsiaii- . 
Čios ’ prie anksči au , minėtų 
valstybių ir nemokėsiančios 
savo skolos.

■ šių skolų klausimas yra ■■■■ 
labai opus Ilooverio /ai
džiai, bebaigiančiai savo die
nas ir taip pat naujai bosi* 
rengiančiai Roosevelto vai* 
džiai. . , ‘

dėsnis, nes ne visi griuvėsiai 
atkasti.

VOKIETIJOS KARO LAI
VAS AMERIKOJE

ALBĄNY, N. Y. — GubJ 
Roosevelt, išrinktasis prezi
dentas, šiomis dienomis, gy
dytojų patarimu, ilsėjosi na-r 
miė, nes jį pagriebė šaltis, i 

. šių- savaitę Roosevelt nie
kur nevyks i v jokių svečių 
nepriims, nes nori pasigydy
ti .nuo šalčio ir pabaigti pa
rengti Nėiv Yotko valstijos 
biudžetą.:

NĖW YORK. — Vokieti
jos kird laivas “Karisruhe ■’ 
lapkričio 11 d. atplaukė į up- 
sta. Tai pirmasis atsitiki
mas po didžiojo karo; kad 
Vokietijos karo laivas at- 

Į plaukė į Ameriką. ‘ ■

Kafb laivas “Kai'lsi'uhe7' 
New York uoste- išbus iki

$500,000 GAISRAS

$12.50 ODOS DIRBTUVIŲ 
DARBININKĖMS

PEABOPY. —Lapkričio 
10 d. gaisras sūnui ki n o - Ain- 
diir-Limon kompanijos odos 
dirbtuvę, padarydamas apie 
600,000 dolerių nuostolių.

WA>SHINGTON. — Dar- į = 
bo departamente . m o t o r ų •. 
skyrius pranešė, jog Massa- ,• ,‘ 
čhusetts valstijos odos dirb* į 
tuvėse nustatyta iiiergįnoms. : 
bei moterims darbininkėms \ ■
alga mažiausia ^12.50 savai- , /
tėję. ‘ .... •. • - . ’

EUROPA NEBENORI MO
KĖTI SKGLU

ĮVASHĮNGTON. — Lap
kričio 10 d, Graikija turėjo • 
atmokėti Amerikai karo, sko
lų dalį. Vengrija pranešė, . \ 
jog ir ji gruodžio inęnvsį. ne* 
galės sumokėti karu skolų.

Lenkija, Latvija ir Esti* ’ j 
ja irgi jau pranešė, kad jos ■ 
gruodžio , mėnesį negales su
mokėti skobu Tą inenesf Es
tija turi sumokėti $9(),00Q, P 
Latvi ja — $37.00(1 ir Lenki* J; 
ja — $1,1.25.000. Tačiau A- 
niėrikos iždo sekretorius ii-. 
Ki, jog šios trys valstybes šib . > • 
mokės nors skolos nroę<a> j 
lūs. " 'i i
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Zink)s Iš Lietuvos
BUDRAUS AUKŠTU PALŪKA

NŲ LUP* JUS

KAUNAS. — Ministerių 
kabinetas priėmė svarbius į- 

l statymus ,draudžiančius im
ti aukštas palūkanas, už pa
skolas. \

Vienas įstatymas yra tai- 
“ komas privatiems skolinto- 

tojąms. Jiems draudžiama 
imti už paskolą daugiau 

. kaip 12 metinių procentų.
Sąryšy j su tuo pakeistas ir 
baudž. statuto 608 str., kuris.

»

tuvos miestais ir miesteliais 
neaplenkiant nė Klaipėdos 
krašto. .

Bapkas darydavęs milijo- 
nineu operacijas ir imdavęs 
stiprius procentus. Banko 
valstybei padaryti nuosto
liai esą dideli.

Finansų ministerijos pa
siųsti valdininkai dabai* da
ro to slapto banko apskai
čiavimus, o kriminalinė po
licija kvočia gavo keliu.

wI111 •■■»

Cincinati naujosios g®ležii Ąįą stoties frontas. Stotį baigiamu itątyti/'ioę pastatymas įkainuos 45, 
milijonus doleriu- Stotis bus gerai apsaugota nuo Ohio upės potvynįą pavojaus.

'■'IJ ' I

“Darbininko” Katalogas

r
KUN. ZABULIONIO 

IŠLEISTUVĖS
kaip. 12 proc. bus baudžiami 
paprastu kalėjimu ne ilgiau 
kaip 6 niėn. arba ne daugiau 
kaip 5000 pinigais.. Jei pa
lūkanos bus imanios dides
nės kaip 1^ proc. susitarus, 
su skolininku jų dalį paslėp
ti, tai bus baudžiami ki 1 
metų arba 10,000 lt. Jei sko
lininkas ims daugiau kaip 

I 12. proc. išnaudodamas sun
kią skolininko padėtį, bus 

1 baudžiamas iki 3 metų sun-

JĘZNAS, Alytaus aps. — 
Mūsų klebonas' pralotas 

Vaičiulis, spalių 27 dieną, £ 
rn. surengė kini. J. Zabulio- 
niųi, savo vikarui, išleistu* 
ves. Vakarę susirinko jau- 
uiinas Pavasarininkai-kės, 
choras, pavasarininkų or
chestra ir keletas vietinių 
veikėjų.’

7-tą valančią prasidėjo va- 
varienė klebonijos . salioiną 
net keturis didelius stalus’ 
svečiai apsėdo. Po .vakarie
nei pralotas Vaičiulis prabi
lo- į svečius pažymėdamas 
kokiam tikslui yra surengta 
ši vakarienėj tai išleistuvės

- i kun., j. Zabulioniui, kuris iš
• - giaū kaip 12 proc.j blis barę j išvažiuoja į Bijutiškį 

Ūžiami šitaip: kredito įstai- l<lebonO vietą. Gerb.
1 goš; laikytojas paprastu ka- 
t įėjimu nė ilgiau ąkip 6 mėn. 
j arbi ligi. 5000 litų pinigais, o.
s tos įstaigos vedėjas aite įša-

kytojas . —iki pusės tos pa- 
į. baudos. Jei tokios palūka-
J nos bus imamos jų dalį uis
: . slepiant, tai bausmė kred.
; įst. 'laikytojui padidinama
J : iki T metų, arba iki 10,0(10
i . litij pinigais, o vedėjui ir į-
’ sakytojui .iki 6 mėn. arba 5 
i tūkstantimis litų pinigais. O 
j. jei.kred:. įstaigos . nus&als 
'. . . išnaiidodamos sunkią skoli- 

‘i . ninko padėtį,, bus baudžiami
nuo 2 iki 3 m. sunkiųjų dar- 

į . bu kalėjimu. Teisinas gali 
? ■ jatįmti laikomą kred. įstaiga 
• arba paimti j vedimą. •
L Šie istatvmai veikia 
Į lapkričio 1 dienos.

.'Kitas įstatymas. draudžia- 
kredito įstaigoms imti . iŠ 
Skolininkų palūkanų dau
giau kaip 12 proč. Kredito 
įstaigos laikytojai, vedėjai 
ar įsakytojai, įmautieji dau-

nuo

BLOGAS RUDUO

N . ŽVIRGŽDAIČIAI. Šakių 
: - ;.aps. — Dėl nuolatinių lietų 
■ apylinkėje dar-’ yra nesėtų
į žiemkenčių ii* bulvių nenu-
V kastų. Nekasios bulvės sų-
{ puym Matosi dar vietomis ir
j • sėklinių dobilų lauke.

Amerikiečiai Lietuvoje
MikasJazukevičius, gyve

nęs New Yorke, tuoj po ka
ro sugrįžęs Lietuvon, dabar 
gyvena savo mažame ūkyje 
Pietariu kaime, Marijampo
lės parapijoje.

Ant. Mardosav gyy.. Nau- 
gatuck, Čomn, gi pastaruoju 
.laiku Boston,. Mass., pereita 
vasara, parvyko tėvynėn ir 
apsistojo Marijampolėj, pas 
amerikietį, siuvėja S. Ku
činską. Jo tėviškė yra kur 
Dzūkijoj. Dabar jo didžiau
sias. rūpesnis, kiek jis. gaus 
savo pinigų, iš užsidariusių, 
bankų.

statyti ii* įrengti. Tik jįs; pabuvo savo tėviškėj Dzūjd- 
nemažai bėdos turi su nuo-' joj ir apsistojo kapsų soštL 

i miiiinkais: jie įsikrausto, Į pėj Marijampolėj, Čia jis 
kelias dienas pabūna, pasį-. pepabuvo ne dvidešimt va- 
rodo, kad nusibankrutavę,! 
tai ir iški-aūsto juos lauk. 
Tarp jų pasitaiko ir ameri
konų, kurie ne tiek nusiban
krutavę, kiek yrą “clieap 
skate’ais. ” Dabar Džiovas 
rimtai yra susimąstęs pasi
rūpinti sau Džiovienę, . kad 
sau išnaudoti ka>kuriuos 
kambarius. Neveltui jis 
kartkartėĮnįįįer purvą aŠ- 

. tuonis kilometrus ir traukia | 
į Vidgirius. Čia kalbama, 
kad jo namo apačioje reikė
tų įkurti Amerikiečių klubą.

landų, kai jau ir pasisukinė
jo pr& mergelių/ Jis ieško 
turtingų * “žentįnukių. ” A- 
merikon jau negrįšiąs.. •;

pralotas pažymėjo kun. Za
bulionio darbus parapijoj ..ir 
jaunimo tąrpė. • Jis sako, 
nors kunigas Jonas tik šešis 
mėnesius buvo mūsų para
pijoje, bęt daug pasidarbavo 
ir labai apgailestauja netek
damas gero darbininko — 
pagelbininko, bet sykiu ir 
džiaugiasi, kad kunigas Jor 
nas .'iš mūsų važiuoja jau ne 
be -vikarautų, bet klebonaus 
tų. Palinkėjęs naujam kle
bonui geriausių sėkmių. . Po 
urąloto kalbos sugiedota il
giausių metų,. ir sekė kitų, 
kalbos bei'linkėjimai. Kal
bėjo Jezno Rajono Pavasa
rininkų pirmininkas Julius 
Ambrazevičius, didelis kata* 
•Vilkiškos akcijos veikėjas 
(kuris buvo net ištrėmime), 
pažymėdamas kun. Zabulio
nio pasidarbavimą jaunimo 
tarpe. Jis sako: “Nors kun. 
Zabulionis neilgai darbavosi 
mūsų tarpe, bet didelius re
zultatus paliko jauninto tar
pe,, ir linkėjo su tokia pat 
energija darbuotis, naujoje 
vietoje.. Jezno Pavasarinin
kų ‘ pirmininkas Jurkonis, 
Butrimonių . parapijos var-

.Juozas Kanapka, gyvenęs 
Newark, N. J., dabar , savo 
namą Marijampolėj, Gedi
mino jr Lauko g-vės, baigė

Kazys Kąlinauskąs, iš 
Great Neck, L. L, parvyko 
tėvynėn pereitą rugpjūčio 
menesį. Jįs... visaį trumpai

. J.. Matulaitis, kars turėjo 
alyno ir apynių krąutųyę 
Maspeth’er grįžo. Lietuvon 
keli įlietai po karo. Jis pir- 
'ko ūkį tie Gižais, Marijam
polės ąpskpityj, paskui pįr- 

Ukiajį<)0 alinę sib valgyklą. , Brie 
’ to, jik ir kįtą tikį pijrko įs, 
varžytinių. ; Jo žmona, Ajne- 
rikėj augus, pradžioj , labai 
nerimo čionai. • ■

ĮVAIRI08 KNYGOS
Obuolio HiatorijA 

(Graikiį'^Mythologijo.'i Žiupe- 
ljŪb) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldfi Alyva—__5()a 

Trys Keleiviai—Krįkžčionifi, 
Žydas jr 'Turkas, Pamokinan
ti apysaka. Paras# T. Vyč-- 
niauškas; Vert# P. B.'---------- 40c

Trumpi Skaltymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
vairiuą gyvenimo atsitikimus. 
ParaeC J. Tarvydas   —.—45c

Turto Norma—moksliški pa- 
Ųiskaitymai. Paraše. Uosis.-----45c.

Genimas—- aprašymas apie 
gerumą per T6v% FabęrąPj- 
lipiną, Vert# Kun. P, L. —.15o 

Tabakas—-Nuodai — rUky« 
rao kenksmas; pagal d<-rą Ni- 
kolfikį pareng#-S. Kaimietis—.15c.

Užkeikta Mergelė su Bars
ią Jr Barzdaskutis—apysaka 15c 

Katalikų Bažnyčia ir De- . 
mokratizmas. — Parašė Jkun; 
Tarnas Žilinskas..—j——---- -50c.

Apaštalystės Maldos Štatu- . 
tas. — Vertč Kun. P», Sauru- 
saitis ------- ------- ------- --------- ,25c.

XXIX Tarptautinis Eucha- 
• rištinis Kongresas. Parašė 

kun. Pr, Bučys, M. L Q_ 1.5h 
Mūsiškiai Užsienyje, juokin

gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 

i Glapiros Ivanovų.., Išguldė 
t Magnus Parvalkie.tifi .

Trumpa Apologetika Arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas Pa 
rašč kun. V. ŽajaUČauskah_50c-

Maldą Rinkinėlis, baltais 
viršeliais —.——1.211

Maldą Rinkinėlis, juodais 
viršeliais --- ------ _.___.$175—1.26

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.01]

Moterystė ir žeimyna, Ver
tė J..Gerutis  ------______ ...40c.

Gamtos Pradžiamokslis —.
pr. A, Vileišis^,.....’..______50c.

Limpamosios Ligos įr kaip 
nuo ją įšsisaągGti? P&rafiv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras; Paraše. J, Baronas—,50c.

Nauja Skaitymui Knyga—- 
(Dalis XI); Su paveikslais—__75c.

. Vaiką Knygelė.su pa- — 
veikslais ----------

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1913 ir 1919 m. Para 
t;5 Kun. J. P. Jonaitis (Ka
pelionas) ... ... _____ 25*

Pamaldų Vadovėlis, Stacijom 
Graudūs Verksmai..Sudarė ir., 
išleido Kun. J. Koncevičius.^_10ė.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis.-Ii__w25o.

Moterystės Nesuardomybč. j;
Lcsauskis, Šv. Kax. D-jos lei
dinys, Kaune ___ V U ■ 1(1*
; Sunkiauriaįs Laikais, parašė 
A; Riiceyiėius 40o.
, Meilė (Poema). Parašė U. . 
Gustaitis A___  ■ . 15c .

šventas Gabrielius, Išleido.
Tėvus Alfonsas Maria C. P._25c,

• Religijas Mokymo . Mėtodl- .
La. Sutaisė K. J. Skruodys.__50<3. - 

Leiskite . Mažučiam? Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė Kiū’rą- 
nas __ ...... ..... ,, •__

Mūsą Dainiai, Parašė Ka
rys Puida _——__50o.

Anderseno . Pasakos—-su pa- 
eikslėliais . __— -------- —_20e. :

MALDAKNYGĖS
Pulkim, ant Kelią—.‘‘D-ko’* 

panda, Odos apdaru $2.00 ir $3.QG
TEATRAI ’ j' •

Vienuolio Disputą su Rabi-
Vieno veiksmo, juokai. Su- 

. I mtuvino Vaidevutis — ------1S«.. ■
ElgetąGudi‘iima3A 3-ją veiks

mą. komedija. Parašė. Seirijų .
uOsūkas ______25c
Nepaisytąja--keturią. veiks- 

mą dramą, išrašė kun. Pr. 1Ą : 
J oras. Kaina.;__ ----------------- 35a

GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Ta r vy
ti as 7,.25<’, .

Ubagą Akademija ir Ubagą . 
įgalius — komedijos ’ po 1 ak 
A- Parašė Seirijų Juozukas—..35c .

Sniegas — P rainu 4-rių ak-
• ■■•■į. Vertė Akelaitis _——.—4v«. 

Esumas—3-eia dalis dramos 
Gims Tautos Genijus?1 Pą-

< itšė Kun. L. Vaicekauskas—10c 
. Visi Geri:—3-ją veiksnių vaiz
delis; parašė 1<\ V. ,, , 10u..

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė 4 aktą drama. ' 
Vertė Jonas Tarvydas >__ _10c

Išganymo ApšireiŠldmaJ -- .,
kitėjimas ir gyvenimas.aiit že- . 
m ės Jėzaus Kristaus. Vaidini-. 
etas su gaidomis —-------——75c,

Dramos; I) Germaną; 2) 
Vabiola—5 aktą; 3) Liurdo 
stebuklas — Laktą; parašė 
,1 Tarvydas——.

. Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. KirajšČ Gineitis 15c.

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok- kę darai; 2) jJono 
laimė; 3.) Pasakyk manajai-.’ ; 
. ię. Surinko S/K., D. ir N._15o.

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
1 štirsime paskui’; 2) Antanu- 

•I ias. Surinko S. K., D. ir N.—16c.

.50
Kelionė Aplink. Pasaulį per 

bp‘dienų—Apie višąa derybas, 
bė galo .įdomūs nuotikiai ke- . 
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas. 
3, Balčikonio_____ :______

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis

Gegužes Mėnuo — Kun. P. 
Z.adeikia. Kaina :50c. 
; Aritmetikos Uždavinynas._„25oč 
. Vaikų Darbymečiui — Rin- 

hinėlie.* kalbos mokslui_____ 50c.
Patrinkąs — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė Š. Rakauskas 15c- 
. Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj _______ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
šakalėliams ir gegužinėms su 1 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- . 
•onis ——.———į----—__50o.

Laimė'— (počma). Parašė 
Vaitkus —i.—;. 50e.

Ątsargiai su Ugnimi,. Vertė 
ri lenkiško kun. K. A;...... .10c.

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Ventė Jonas M, Širvintas-—§0<3.

Lietuvos Ženklai. — Išleido • 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las ■ . ’ . __ ;____ :__ 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Mbnolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas__ _30c.

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

Euchąristiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15e.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Urandūs.Verksmai, Maldos Ge
gužes, Birželio ir Spalių mS- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 

> ys. —------2______ ______ —_25o.
Dangaus Karalienė. ~ Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais -—L----- ;——.—---- —$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. JurguČio---------- __10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Paro
dė kun. P. Bučys .—i-------- 30c;

Žydas Lietuvoje. Parašė S.. 
Kaimietis —__r—10c.

. Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
Išguldė P. B."—  25o.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyvo 
nimo.* Išguldė Lapšiaus Vai
kas _____ ----------------------- LTOo.

Jono Kmito Eilės . ___
Lietuvos Albumas. Su pa- .

veikslais ir aprašymais-^—-1.50

Buvęs “Sandaros” redak
torius Šlekys, pagarsėjęs by
loj su į:um..P.r* .Garu?u, da- 
Mr gyvena ippįę; brolio kaįJ 
mep netoli Marijampolės.-.  Jis 
gaunąs Siek tiek pensijos iš 
valdžios.;.

Okupuoto) e* Lietuvoje
mainos, tačiau jų. skaičius 
vos keliosdešįmtį žmonių te
sudaro, . tuo tarpu, kai mies
te jau yra užregistruotų per 
pusšešto tūkstančio, bedarė 
iių. •

Žįemąi artėjant neturtin
gųjų žmonių būklė kaskart 
labiau : sunkėja. Mat, pas 
lenkus nuo lapkričio 1 d. 
pradės veikti naujas įstato
mas, kuriuo namų savinin
kai nuo lapkričio 1 d. iki ba- 
landžip^mėn. kiekvienais me 
tais negalės .išmesti iš savų 
butų nuomininkų, kurie ne^ 
bepajėgia suinokėtį mokes
čių už butus. Todėl dabai*, 
artėjant tani terminui, na
mų savininkai nori geriau 
visai atsikratyti tokįų nuo
mininkų, kurie žiemos metu 
galį jiems, nutraukti mokes
čių ,/UŽ butus fnokėjimą ir 
naujtiojų įstatymu apsisau
goti nuo buto netekimo.

Todėl Vilniuje dabar kas 
kart atsiranda daugiau be- 
nainių, kurie kiemuose be 
paštoghj, gyvena ' ir kurių 

; niekas , neįsileidžia pas save, 
gyventi. ■ Miesto magistra
tas anksčiau tokius bena
mius apgyvendavo. savo spe
cialiai bedarbiams ir varg
šams skiriamose kolonijose,: 
bet šiuo momentu jos Jau

• pilnos vargšų.
Vilniuje jau dabar galima

• pamatyti tokių vaizdų, ku- 
- rie primeni -praėjusio karo
• kai kūrinos momentus. At- 
» sitiko, kad kiemuose sukrąū- 
■ ti’įvairūs baldai, lovose guli

žnipnės, moterys ten pat kie- 
. me sau valgius gamina ir kt.

DAUGĖJA BEDARBIŲ

Praėjus vasaros laukų 
darbams,. Vilniuje jaučia
mas didesnis nedarbas. . Be 
miesto . magistrato d ą b a r 
klinikerų betiesiamos Pilies 
gatvės — jokių kitų darbų 
nėra. Prie gatvės grindinio 
dirba kelios darbininkų pa-'

tų. Išėjus į. salioną visi bu
vo nufotografuoti. Orkest
rai griežiant jaunimas žaidė 
iki vėlumos.,

.Ten buvęs.

Juozas Daugėla, buvęs siu
vėjas Binokly n, N. Y;, gyve
na dabar Alytuje. .Tuoj •po 
parvykimo apsivedė. Neil
gai laukus, jo ta^žmona mirė. 
Tai jis įitą vedė. Jis turi 
namą, ir iš nuomų’ gyvena. 
Jis yra ir miesto valdybos 
narys,.-

BAISUS IŠTVIRKIMAS

SLAPTAS ŽYDŲ BANKAS ‘ Butrimonių . parapijos var- 
. • UKMERGĖJ ’ goniniiikas J, Sodaitis, p. J.

. KBmašį. Vietinis veikėjas įr
Šiomis dienomis laimina-itiaždaug panašiai kaip 

line policija susekė dideli |Tlrmiej i sveikino ir linkęjo 
.‘sjąptą. žydų banką; Ulmier-k‘ppiansin tėkmių namam 
gėj. Banko .savininkais yra 
broliai 'JudeleVičiai. Ban
kas jau veikiąš kelintus me- 

. tus .ir buvęs išplestęs banki
nes operacijas su visais Lie-

NUGA-TONE
Tas vardas buvo , duotas: viena gy- 

dytoįtius Tonika receptui, -kuris da
bar imrdavinėjainast. vlšdst*- .didesnėse 
vaįstynyClose. SUGA-TONE’ yra to
nika* —■ genernlls tonikas, jįsni iii-' 
gaivina, sustiprinu nnis, Nė vartok 
HtlnnUantu, kurie mažai valandėlei 
tik sustiprina, o paskui per koletų 
Viil.andą nustoja velke, ir mus slėgiu.

. Vartok. N VGA-1’0 NE, garantuotų ■■ to- 
pikų. V lėtins doleris’ kainuos už mė- 
pęslo treiitrneutų. — - ‘

geriausių pasekmių naujam 
klebonui.:’ Vakarienės mejm 
grajino orkestrą.

.. Baigiant- programą , prm 
kalbėjo ir naujas klebonas 
kun. J. Zabdlioiiis. *Jią šir
dingai dėkojo pralotai už vi
sokį gerumą. Jis sako: “Aš 
pas pralotą, nedirbau, tik 
syečiavaus,. Gal tik dabar 
Įiradesilt dirbti užėinęs-kle
bono vietą. Padėkojopra- 
I otui už; gražias, išleistuvės iv 
visiems už linkėjimus. Po 
tor sugiedojo. Ilgiausių Mc-

Gruzdžių vai., Saulių ap
skričio, Šipylių,. Lukošaičių 
kaimuose pastaromis dieno
mis įvyko keletas žiaurių at
sitikimų.

Vienas jaunas Vaikinas S. 
M., 19.mėtų, susiginčijęs su 
čigonu perplovę čigonui žan
dų. Šį žiaurų ‘‘žygį” atli
kęs bego. pasikarti, bet šei
mininkas pastebėjęs paleido 
iš ‘ • nelaisvės.’r ’. /,

Antras vaikinąSj tokio pat 
amžiaus,. Lukošaičių kaime 
išniekino 68 metų moterį. ..
.. Trečias vaikinąs S. B. Su

badė peiliu pil. P. V. ■
- Visą tai „rodo kokiu keliu 

eina.-iieaukfėjama jaunuome- 
nė. Visi trys “patrijotai ” 
buvo nutolę nuo tikėjimo, o 
pastarasis net Dievą nieki
no nsiiiš atžvilgiais. Dabar 
visi sėžli ir laukia tinkamo 
atlyginimo*už savo ■’karžĄ*- 
giškus “ darbus.

Vaii'ffo Aidas.

-Vincas Antulis, iš New- 
ark, N. J,, jau išmūrijo šie? 
nas savo trijų floor’ų kote
liui. .■-•••.-

Amerikiete gražuole. EI e o no r 
IVallace, išrinkta Meksikos -mies
to amerikiečių kolonijos “prin
cese.”

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą .
“Mara vyras karikinaš! su n^.ipsaiko- 
mu skausmą kojose ir j u iitųtiruu. 
Jis: jau negalėjo dirbti.. Daktarai ra'-' 
tarė eiti j liįrmiinę operacijai. Tuo-, 

■ md aš nutariau Uhaivlyh Inkaro 
l‘siir-Expčtfcrį ir ištrymjs’ -.utmusias 
Vietas tris kartus i diena, tuojau* 
Sutinimas pranvko ir. mano vyras 
Kalėju eiti darbam l’Ąiti'Eni'rlkris 
jįiiKydė." •

Mancliester, Coim.

PAlN-hKPELLER

“DARBININKAS"
366 -Broadway, So. Boston, Mass

JONO KMITO EILES
t

Labai graži knyga audeklo ąpdaraiš, 192 pus- t 
lapių, tik už 75 centus., ‘‘ Darbininkuin prisiuntęs |. 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.’ I

. Jonas Kmitas vienintvlis Amerikoj lietuvis pOr | 
I etas. Jo eilęs pihios pairi jot iškų jausiuų, •• ..1 
j ’ . . Siųsk už.'akymąi . ’ • . • |I / . ‘‘DARBININKU’1 • į .

■ '366 ‘West“Broadway * South Boston, Mas». I

I 
sI -
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ATEIT

Gali nerašyt,
Gali nestatyt,
Bet nuleisti rankas, niekuomet ! - 
Gal nejaustų širdis, 
Kad dar lietuvis,
Bet į Vilnių už skriaudą, visuomet!

Priderėtų ir nelietuviam 
Atlygint žygiui kruvinam 
Ar tai lenkų—priešų 
Ar bile kokių!

-Antradienis, lapkričio 15* 1932 darbinin kas

UŽ TIESĄ! DIRBK!

NEPRISIRENGĘS
Ateitis. Ką reiškia šitas 

žodis ?.. • Anglai Sako: “Aš 
žiūriu į ateitį, hes ateitis 

_ viską man pasakys.” (T*m
looking to tho futilre, be- 
couse future will tell us). 
Taip jie ir žiūri i ateiti, už
tat jie ir esą turtingi. ..

Prieš didįjį karą ir po 
. karo žmonės daug uždirbda

vo. Vieni gavę tuos pinigus
• nunešė juos į bankus. O ki-; 

: • ti gavę tokią pat sumą hune-
: Še į smukles arba i kitas vie

tas, kur praleido. Rytojaus 
dieną ateina pas pažįstamus 
ir prašosi, kad paskolintų 

kelis dolerius nuvažiuoti į 
darbą, b'Užmokesčio dienoje 
atlyginsiąs. '

Tie, kurie nuneša pinigus 
į banką, sako, “Taip, aš ga- 

. liu nusipirkti tą ir tą, bet 
atsimink, kad yra ateitis, 
kąd nereikia visų pinigų da^ 
bar praleist, nes nežinai, kas 
gali atsitikti rytoj arba už
poryt. . Gal mus iš darbo iš
varyti arba, kokia, nelaimė 
atsitikti. Depresija gali at
eit. ir ką tada darysi be pi
nigų. Taigi,, kai Jjvi pro
gą, taupyk pinigus, kaip tik 
gali.” .

Taip, šitie ' žmonės yra 
. gudrūs, nes kai atėjo depre

sija,- jie sau . kaip ponai sėdi.. 
ir. juokiasi iš tų, kurie turi * 

. eiti į miesto valdybą prašyti 
valgyti. Tie, kurie. eina 
prašyti pagelbės, sako' žiūrė- , 

. ... darni į tuos, kurie turi pini
gų : “Kodėl aš negalėjau

.. taupyti pinigų. Jis negeres-.. 
? nis už manė.”

Taip, kodėl tu,. žmogau, 
tuos pinigus eikvojai, kąi 

. buvo proga juos taupyti; o 
paskui, ■ reikalui esant, ‘var
toti geriems tikslams, O da
bar turi eiti ir deginti akis, 
kad tau pagelbą duotų. Štai 
aš noriu j ūmi duoti pavyzdį, 

■ kurį aš patėmijau; — .
• ; • Viename mieste gyveno 

mano clf angas/, Jis dirbo vi
są, laiką. ir gaudavo neblogą 
užmokestį — nuo 40 iki. 85 
dolerių savaitei.' Tokią ąl-

• gą gavo per ilgą laiką it tu
rėjo į banką pasidėjęs puš- 

: antro tūkstančio. :• Bet štai 
atsitiko nelaimė. - Jį auto
mobilis sužeidė ir jis .sirgo 
per šešis mėnesius. ■ Per ši- 

• ‘ ' .tą laiką jis išmokėjo gydyto
jams, 'ligoninei ir taip toliau

* . labai daug pinigu. Išėjęs iš
‘ligoninės, jis . dar sirgo dvi

• savaites. Pasveikus, jis pa- 
žiūri, kad turi tik penkis 
šimtus dolerių.' .

Jis- buvo dar silpnas ir ne
galėjo dirbt, taigi jis galvo
ja, kaip čia pragyvent/Pa
galiau jis išgalvojo, kad rėi- 
luiTposčiaiT valgyl/ikT jls^ 
pasveiks, jis taip ir pada
rė. Po antros savaitės jis 
gavo darbą, bet negavo to
kio užmokesčio.

JŠtai vieną dieną susitinku 
jį ir klausių: “Kaip, sveika
ta? Ir kaip patinka darbas? 
Ar gauni tokią pačią algą 
ar ne ?”

“Ne,” atsake jis,' “Ale 
man užtenka. Aš dar susi? 
taupau, nes aš vis žiūriu į 
ateitį, nežinai kas . gali atsi
tikti.

“Taip tiesą sakai, drau
ge,” viskas buvo, ką jam at
sakiau.”.

Tai matote, kaip yrą ka
da žiūri į ateitį.’ Kartais 
girdėti kaip mokinys sako,. 
“•Ak, kam jie turėjo tas mo
kyklas, išrasti ir kam reikia 
mokytis? Viskas tas bus 
paskum nereikalinga.”

Bet motina žiūri kitaip
tą klausimą ir atsako vaikui ’dėmėš... Paveikslas pasįro- 
arba mokiniui, “Vaikeli, ne-’ 
turėk to- mintyje,, nes be 
mokslo niekur nenueisi. Žiū-

■ rėk vis į ateitį, nes ateitis 
viską pasakys. Tai dabai' 
mokykis kiek tik gali ir vė
liau tu pats , džiaugsies atsi
minęs mano žodžius.”

Vaikas pamąstęs s ą k o, 
e ■ Taip, motute, tiesą sakai. 
Reikia dabar mokytis, nės 
nežinai, kuo tapsi ir visados 
į ateitį reikia žiūrėti.”-

Pažiūrėk į kurią pusę no
ri ir rasi, kad visi žiūri į at
eitį. Aš manau, kad ateitis 
reiškia laiką, kurs dar ateis 
ir kaip jis pasiseks.

, Lietuviai moko savo' vai
kus .kalbėti lietuviškai, nes 
jie žiūri į ateitį: kad ta at
eitis būtų jiems laiminga ir 
kad lietuvių kalbą nepražū
si- ' • •

‘ Visados, žiūrėki ir kreipk 
savo mintis. į ateitį.-

Matas Jurh'evieius.

Yra pasaka apie vieną 
valdovą, kurs žmonėms bu
vo žinomas dėl jo nedorybių. 
Yaldovąs turėjo juokdarį, 
kurs linksmindavo Valdovą, 
tačiau žmonės juokdarį va
dindavo kvailiu.

Vieną kartą valdovas la
bai susirgo. Buvo paleisti 
gandai, jog valdovas miręs. 
Vienas iš valdovo tarnų ta
rė juokdariui: ‘ ; ;

—Mūsų pono nebėra.
—O kur jis išėjo? — pa- 

klausė kvailys. . •

Į

vą žemę. . Patenkinta kuo 
nors, toliau tęsėsi jos pir
miau sutramdyta eiga.

Dangaus horizontas, ypač 
aplink saulę, pasik e i č i a. 
Kur buvo žydrumas, ten 
tamsios varsos išmegstos. 
Kur blizgėjo skaistūs mėly
numas, kaip nors šokančiai 
metasi į akis raudonumas 
Išdrabstyta pasklią u t ė j e 
purpuro, apeisimo juodumo 
ir nęšūskaitoma'kitų spalvų

SAULeLYDIŠ
Žydras dangus. Lengvi 

debesys plaukia danguje; 
Jie sudarko dangaus mėly
numą.. -Tartum nujausdami 
tą negerumą, jie skubinasi 
kuoveikiausiai išnykti iš 
žmonių akim

Saule nenoromis leidosi 
žernop -nuo savo aukšto so
sto. Tarsi sutojo vienu luk- 
teTėjimu pasižiūrėti į raus-

.4*

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”
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—Nežinai ? Į dangų, kvai
ly! — atsake.

—Į dangų-? Ne! — atsake 
kvaiTys. ^Ne, jis' tena i n cmi- 
ė jo, Aš esu tikras.. Dangus 
yra labai toli. Kai inano po
nas rengiąsi į ilgą kelionę, 
tai jis gerai pasirengia ir a- 
pie ją dažnai kalba. Aš gi 
niekad negirdėjau savo, po
ną kalbant apiė dangų, nei 
nepastebėjau jį pasirengiant 
ten eiti, todėl jis negali' dan
guje būti.

’■ Sulietuvino
. Jonas J. Jurčikonis.

VISIEMS AMERIKOS LIE- 
TUVIAMS STUDENTAMS

do prieš akis, ką. galėtų nu
piešti drobėje arba išreikšti 
žodžiais tik pats mokytojų- 
mokytojas. ' .

Dangus užsidegęs. Raudo
nai degąs ugninis kamuolys 
skęsta. ‘Beveik išnyko. Iš 
jo liejasi įvairių spalvų dry
žiai. Vien spalvų reginys. 
Taip apsčiai, kad sunkokai 
atskirsi bei pasakysi kokios 
yrą,.. :

Tyli gamta. Nustebinta 
saulėlydžio gražumu, ji akis 
išsiplėtusi žiūri ir negali pa
sitenkinti... ■ .y

Ant aukšto kalno sustojo 
kopiąs žmogus keleivis. Pa
sižiūri į dangti... Valanda 
praeina j kol. jis sukruta.,.

Danguose lekioj a a r a s. 
Gal tik dėlto,, kad geriau pa
sižiūrėtų į saulėlydį ?

. Štai, , koks reginys visų 
tamsiausio miesto kampe. 
Žmogus alsuodamas guli lo
voje. ' Aplink jį susispietę, 
motina su vaikučiais. Jie 
verkia jo. Jų nepastebėtas 
lieka saulėlydžio gražumas 
ir žavingumas. Paskutinį 
kartą sualsuoja ligonis — ir 
jo siela atsiskiria nuo kū
no.; Paplūdo verksmuose

: šeimyna....
Gamtos saulėlydis pasi- 

į baigė. Tamsumą atgabeno. 
, Žmogus irgi sulauks saųlėly- 
. džio gyvenime. Bet, tik ga- 
; Įima spėlioti, kas įvyksta vė-. 
! liąu — ar tamsumas, arba 

žydrumas. Spėliok, tu, žmo 
galu, / . • . ’

Plytaitis.:

Chicagietė Virginia Van Wie, laimėjusi Amerikos moterų golfo čem
pionatą. Jai įteikta čempionės taurė.

A L K. Studentų Orga
nizacijos Reikalai

MOKSLEIVIŲ ŽINIAI

. Naujai įsteigtoji Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizacija savo idėjų 
skleidimui nutarė leisti žur
nalą,
‘ Tačiau dar nežinomas jo 
vardas. Užtat centro valdy
ba savo posėdy j spalių 26 d. 
nutarė skelbti5 ląįkr a š č i o 
vardo kohtestą.

.Pirmiausia, žinant daugu
mos nuomonę, geriausia bus 
galima parinkti laikraščiui 
vardą, antra, kontestas duos 
progos patiems organizaci
jos nariams išrinkti savo 
laikraščiui vardą.

Konteste gali -dalyvauti 
visi lietuviai katalikai. .

Už geriausiai parinktą 
vardą skiriama. 5 dol. premi
ja- i.- ' - ’

.Kontestas prasideda, nuo 
paskelbimo dienos ir baigia
si š. m. lapkričio 30 d. :

Pasiūlymus siųsti; . \ .
Kun; K. Urbonavičius, 50 Wes 

6th SL, So. Boston, Mass.
Tad moksleiviai visi daly- 

vaukit. konteste.
Bendras reikalas - 

ras darbas. . '
Žurnalo Redakcija,

bend-

randa savo pratesi jo j ko 
nors naudingo, kas galėtų ;
kitiems atnešti gerą.

Šis žurnalas nėra vienin
tele priemone mums arčiąu ’ 
susipažinti ir pasidalyti sa
vo nuomonėmis. Būtų labai 
pageidaujama, kad nariai 
dažniau asmeniui susirašytų ; 
kits su kitu, Tačiau, norė
dami kokiu rūpimu klausi
mu pasidalyti šu visuomene, 
nebūtinai turime laukti atei’i 
njančio mėnesio žurnalo lei
dinio, galime išreikšti savo 
mintis ir pageidavimus ir ''. 
kituose laikraščiuose, kurių 
turime ..nemaža, būtent; Dar
bininku, Draugą, .Lai vą, 
Garsą.

■ v._ Taųr pąbnepamirškinm^n---— 
pie-šį kontestą,- kuris yra 
varomas išrinkimui g e r o 
vardo būsimam žurnalui. 
Radai kokį vardą, kursi tik
tų tam žurnalui, parašyk ir 
nusiųsk Vyriausiam Redak- ‘ 
toriui. Kurio vardas tiks

. ■'geriausia, tam bus. skirta 5 
dolerių dovana. Visi kvie-

■ čiami prisidėti prie šio kon-
testo. Kontestas baigsis lap- . \ • 
kričių 30 d. , • . . .

Vardo pasiūlymus siųski
te šiuo< antrašu: Kun. K, 
Urbonavičius, 50 W. Srstli 
St., So. Boston, Mass. ' a

’ J: ‘ iticiūndff M.1. C.

svarbų ar tie raštai būtų ori- < 
nąlūš arba versti, kad tik i 
būtų juose koi nors. įdomaus, J 
kas galėtų mums ir kitiems 
atnešti gera.. Suprantame, q 
jog nevisi sugebame rašyti 
lietuviškai.' Gerai, rašykit į 
angliškus .laikraščius apie 
Lietuvą - ar -mūsų naujai 
įkurtos organizacijos reika
lus. Jie jūsų straipsnius 
priims ir tuo pačių metu 
jūs dirbsite darbą ir atliksi
te uždavinį su visais it pa
rodysite, jog lietuviai .ne
snaudžia. Kadangi, . tu ne
moki lietuviškai, tai dar ne
reiškia, jog turi vis griebtis 
angliškų raštų. Mes turime 
išmokti lietuvių kalbos. Ra> 
šit, pirmą ar antrą kartį ne 
taip gerai pasiseks, .tačiaus 
pamažu visai pri p r ašim. 
Nuolat kreipkimės šiuo da
lyku į tuos, kurie gerai jį 
supranta.. • “ Iškepta višta 
neskrenda į burną.” Reikia 
kartais' nemaža pasidarbuo- 
.ti,‘ kol gali' jos gabalėlio pa-, 
ragauti. Kad ir turėtumėm 
gražiausius norus. ar suma- 
nymuš, tai nieko neaiškia 
be pastangų. . Vienas negali 
veikti be kito. Vūri būti ir 
viens ir kits, kada abu susi
jungę, atneš- daug vaisių.
.. Be moksleivių, mes pagei

daujame karts nuo karto pa
siskaityti sendraugių ir re-, 

kas per tvarka. Mes jį išriiv ftičjįj.žiniij irpatarimij. Šen- 
■ ' draugiai jau'p*a perėję visa

taij ką mes tik dabar prade
dam pergyventi. . Jie yra 
prityrę, ko. mes. dar nežino
me; taigi, jie ir gali mums 
geriau patarti?; Norėtume 
dažnai išgirsti iš mūsų ger
biamą dvasios vadų, kad.lai- 
kydanrieši jųjų patarinių, 
galėtume su . Dievo pagalba 
ir grynoj dvasios šį darbą 
dirbti. Būtų malonu išgirs
ti įš gydytojų, jiatarįmų ir 
paraginimų ,apie tai, kas y- 
ta sveika ir kas kenkšnūu- 
ga. ir kaip lavinti savo kūną. 
.Būtų taip pat ne prošalį iš
girsti karts nuo . karto ir iš 
juristų, .kad, laikui bėgant, 
mes labiau. suispažintūmem 
su įstatų reikalavimais. Ben
drai, malonu išgirsti šį tą 
nuo kurio protėsioiralo, kurs

Štai, neužilgo susilauksim 
naujosios moksleivių prganį- 
zacijoš -žurnalo pi.rmo;. eg
zemplioriaus. Kažin, ar 
jau visi, užsisakėm vietos 
jame? Ar rūpinamės; kad 
tilptų jame mūsų arba kuo- 
pos straipsniai ? Ar turime 
ko. nors-geresnio, . kurįuomi 
galėtumėm suįdominti visuo
menę ir patraukti kitus į 
darbą? Jei šis- klausimas 
mums rūpėtų, tai nies jūomi 
jau būtumėm pradėję rūpin
ti s. ir rengtis jį plėsti. ;

Aišku visiems, jog mes 
norime, kad šis leidinys bū
tų . .geriausias. Todėl, šio 
žurnalo pasisekimas pareis 
nuo to,, kiek mes pasirūpin
kim jį pagerinti.. . Jei kiek
vienam nariui rūpės vis šį 
darbą geriau atlikti, tai-jis 
tikrai prisidės prie kilnaus 
darbo. Jei visi pareikš savo 
iiuomon es ir sumanymus, šis 
darbas pasidarys gaus u s 
įdomus įr pab’auks. į save 
daugelį.

Dabar jau laikas rinkti 
medžiagą būsimam žurna
lui . ir. pradėti rašyti. Mūsų 
redaktorius J. Pilipaus- 
kas laukte laukia, kada pra
dės ateiti, medžiaga. Skųii- 

: džiasi neturįs darbo. ... Na,

Modernieji šokiai yra ne. kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Profc St. Šalkauskis. •

kom redaktorium, - o neduo- 
dam jam darbo. Pasirūpin- 
kinų kad jis turėtų ką veik
ti žurnalui. Kas tik pajėgia 
ir numano, tegul rašo; iie;

Kazys Adnd.
Poezija, tai Dievas šventose že. 

m8s svajbnBit —V. Žukovskį j,

A

Dvyniai broliai Buri ir James Hammers, Kansas universiteto stu^ 
dentai, smarkūs futbolo žaidėjai. .

IšSTUDENTŲ CENTRO
A. L.,K. Studentų organi- *. 

žarijos centro posėdyje, ku- ■ . 
riame dalyvavo centro na
riai ądv. P; Bublys, K. Ven
giąs, kun. K._ Urbonavičius, .
J. P. Pilipauskąs,. S.. Vaičai
tis ir J. B.. Laučka, aptarta 
organizacijos veikimo reika
lai. Daug praktiškų patari
mų suteikė posėdyje dalyva
vęs-. organizacijos steikėjas ■ \ 
kun. Dr. J. Navickas..'

Organizaeij os žur n alui 
prenumerata nuskirta. $2.00 
metamst . Atskiras numeris 
bus po 20c.

Seime išrinktasis organo 
redaktorius J. B. Laučka 
pasikeitė'pareigomis su iŠ- . 
rinktuoju administratorių j, 
P. Pilipausku. Todėl . visi : 
raštai, skiriami žurnalui, 
prašomi siųsti: J. P. Pili- 
pdiuskas-,^t..Maryfs Colteye, • 
Thompson, Conn.

.. Žurnale bus vartojama tik • 
lietuvių kalbą, tačiau redak
cija, priims ir anglų kalboje 
patašytus straipsnius, ku
riuos ji išvers. į lietuviipkal
bą. ' • ■ • ■/.' . . ;' į

Centro posėdyje, nutarta 
pradžioje gerai išplėsti or
ganizacijos veikimą Connec- • * 
tieut,. New York, .New. jer- . 
sęy< Rhodė Isląnd ir Massą- 
chusets valstijose ir tuo pa
čiu laiku paskleisti žinias ą- ; 
pie.organizacijos tikslus vi
sose kolonijose..

PRANEŠIMAS
. Atsidaro naują muzikoje krautuvę. 
Parduodu pijanusų radios. sinui- 
kaš ir visokią gaidą,, ludavišką ir 
anglišku, Taipgi ir .roliukius pln- į 
yec pijauanis’.,, ■ . . r

KKINDERIS/
43 Ė. Merrimac Si., Lovvell, Mass. 

. ’ _. • Tol. 3ė00 .. . • 
. Ta ip.gi pą riluod u gorląusio pa»- 

dirbimo oŪ-burnota.
i
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LIŪDNA SUKAKTIS
t Neperseniai Rusijos bol

ševikai^, paminėjo Maskvoje 
15-kos metų koimmist i n ę s 
valstybes įkūrimo sukakti. 
Kaip tokios iškilmės pami
nimos, j r be laikraščių pra
nešimų galima įsivaizduoti, 
Bubliai Inibnyjo, v a r p‘a i s 
skambino, baialaikomi^ gro
jo; na, ir visas raudonosios 
armijos korpusas maršavo. 
prieš išdidžiai stovinti 'impe
ratorių Staliną.- Prie mili- 
tarinės jiarodos prisidėjo ir 
“bezbožniku” procesija su 
visokiomis “bogomaz i š k o
komis’" popų karikatūromis 
•— “talentingų” ir “laisvų" * * **• * * sovietų menininkų produk
tais. Tą viską nušvietė gau
si elektros iluminacija. . Tos 
iškilmės įvykdytos, darbinin
kų prakaito lėšomis, suma
žinant jiems ir taip menką 
duonos kąsnį. . .

Koniunistų laikraščiai, pil
ni išpūsto pasigyrimo dėl-to 
įvykio; Rusijos revoliucija, 
anot -jų, esafiti nauja epocha 
pasaulio istorijoj. Kad epo
cha, tai epocha, bet tų epo^ 
elių yra buvę visokių; Ir to
torių užplūdimas buvo epo
cha. Rusijos istorijoj, bet ji 

. sukrato žmogų pasibaisėju- 
mo -šiurpuliais. Nuo .tokių 
epochų žmonija čiaudi. Ko- 

• munistai, žinoma, gina savo 
tą revoliuciją todėl, kad jį 
padarė juos diktatoriais. 
Tik jie netiksliai ją vadina 

. ^proletarinė deinolvra t i j a 
plačiųjų darbo masių.” Tik

slumo j ta bolševikų revoliu
cija sukilrė mažumos dikta1 
turą ant milijonų Rusijos 

‘darbininkų.
• Jie giriasi nuvertęVaro 
valdžią, bet bolševikams at
ėjus, caras jau buvo nuvers
tas, Bolševikai nuvertė so
cialisto Kerenskio valdžią ir 
tai ne su darbininkų pagel
ta, tik. per kariuomenę' — 
Petrogrado, g v a r d į j ą ir

. Kronštadto jūreivius. Le
ninas ir ■'Įrockis tai milita
ristiniai^ diktatoriai ir tuo 

‘tik skiriasi nuo Musolinio, 
kad už . j į . žiauresni. Ir da
bar bolševikai niekui* ųedp- 

; seina be raudonosios armi
jos. Ar daryt demonstraciją, 

' ar maišini streikuojančius 
darbininkus, ar šaudyt sūkį- 
ilisius kolėliozistūs, ai* plėšt 

■ cerkvės, ar kovot su boboms 
.ir dvasiškiais,— visur “did- 
. vyriška”* raudonoji armija

• 'stovi priekyje. Ir kai ateis 
, galas komisarams, tai ir čia
raudonoji armija su vaidins 

‘ atatinkamą vaidmenį,; kaip 
kad teari) • nuvertimė. ' pir
miausia ranką pakėlė jo iš-

tikimoji gvardija. Kuo. kas 
kovoja, nuo to ir pats žūva.

. Bet kągi toj i k ‘ proletarinė 
revoliucija” gero/ padare ? 
Komisąrains davė vis k ą; 
darbininkams — nieko, blo
giau negu nieko, nes atnešė 
jiems ekonominę ir moralinę 
vergiją. Bolševikai giriasi 
tuč-tuojąų atėmę nuo ponų 
dvarus ir . nuo vienuolynų 
turtus ir atidavę žemę žmo
nėms. Kad atėmė, tai tiesa, 
bet kam atidavė? . Vienuo
lynų turtus k'omisarąĮ- susi- 
glemžė sau, o dvarų žemę 
neva davė žmonėms, bet ne 
nuosavybėn, tik apdirbimui. 
'Baskui tą.žemę suvalstybino 1 
ir dargi atėmė nuo žmonių 
jau seniai paveldėtus ūkius 
ii* padarė iš jų.‘‘kolchozus,” 
vadinasi, bendrą nuosavybę. 
Tuo būdu ūkininkus Įsivertė 
baudžiauninkais, tik su ’skir- 
tuinu,! kad senovės baudžiau
ninkai turėdavo savo ūkius, 
tilt dieną — kitą dieną sa
vaitėje . turėdavo dirbti ir 
pono žemę, o, dabar, prie 
bolševikų, ūkininką^ neturi 
nieko ir privalo dirbti kaip 
tikras vergas. Tokia tvarka 
ir ramiausius žmones įveda 
į desiieračija ir atima uorą 
dirbti. .Žinoma/koks vergo 
darbas.. Jis dirba tik dėl 
prievartos ir nepaiso, ar bus 
kiek naudos iš jo darbo, ar 
ne. -Todėl šiandie Rusijoj 
ūkio produktai taip nupuo
lė, kad žemdirbių šalis netu
ri kuo 'maitintis. Ir ko čia 
girtis dėl tokios realinei jos,, 
kuri privedė tokią turtingą 
šalį prie skurdo ? tSkiu-džių 
Rusijoj yra buvę ir pirmiau, 
bet toli gražu ne visi. Tai 
fui* būt tam* revoliucija ir 
sukelta, kad.visa tauta pa
liktų. skurdžiais —-. išskyrus 
valdininkus komisarus. ;

Skurdą. . žmogus dar gali, 
' pakęsti, jei turi vilties, kad 

iš jo kada nors išeis. Bet
■ jei nėra nė vilties, nė gali- 
• niybėš, tai jau to perdaug 

ne tik žmogui, % bet ir gyvu- • 
Imi. O-, sonetu koimunsti- 
nė j valstybėj tos vilties nė
ra, nes ten atimta ..brangiau
sia žmogaus nuosavybę < 
asmeninė laisvė. Kaip tą 
.Rusijos vergiją yadintUme 
proletariato diktatūra, ar 
komunistinis “Tojus, r- tas 
skirtumo nedaro, nes nelais
vė pasilieka” nelaisve, ne tik- 
kiiltiiriugam žmogui, bet ir- 
paprūsei ausiai) i darbininkui 
baisesnė už ‘ mirtį, Tokios
nelaisvės įsteigimo . sukaktį 
vadinti iškilmė netikslu,‘Ge
riau tam tinka rusų žodis 
‘ ‘ t rizna’' - - pakasyni»s. K.

? P ra mus E. Galinis

KELIONE i LIETUVĄ 
1932 METAIS

Birželio 24 d. pasi t a i k ė Katalikų, Vnivers i t e t u i 
labai graži vasaros diena ir 
labai greitai praėjo, nes rei- tauto spaustuvėje, tikeda- 
kėjo daug reikalų . atlikti, i 
prisiruošiant į ilgą kelionę: bet pasimatymas nepavyko. 
Lietuvon. Apie 4 v. po pie-uies jis ten nebedirbo. 
tų atvažiuoja klierikas An
tanas . Būltrušiūnas su sąyo 
puikiu limozinu. Namuose 
susirinko būrelis, draugų iš
lydėti ir atsisveikinti. - Nei 
nepajutau, kaip greit praė
jo laikas ir teko palikti na
mus apie 5-tą valandą. Dž 
Inises valandos, jau atsidir 
riąu South Station stotyje, 
kur manęs lauke Juozas B. 
Laučiui, Antanus F.. Knci- 
žys, Kazys Viesulą, J.% Pet
rauskas, giminaitės ir kiti 
draugai lietuviai. . Neužilgo 
įlipau į traukinį, atsisveiki
nau Di visais lydėtojais įr 
ii* palikau Bostoną. '•Važią-' 
vau į, Fall River, iš kur. lai
vu plaukiau. į New York uo
stą.

Traukinyje tūlas ameri
kietis Winsl.ow pastebėjo, 
kad prie mano 'čemodanų 
'prisegtos Nortlr Gerinau 
Lloyd laivų linijos kortelės 
ir drąsiai prie manęs* prisi-’ 
kabino, reikalaudamas, viso
kių informacijų.. Iš kalbos 
paaiškėjo, kad jis yra sūnus 
vienos, turtingos šeimynos ir 
yra šiek tiek simiišęs. Prieš 
du metu tėvai išsiuntė jį Eu
ropon su palydovui su ku
riuo Anglijoje susimušė, to
dėl dabar jį vienų vieną iš
leido. / :‘
: Apie 7-tą- valandą šešta
dienį jau pasiekiau New 
.Yorko ..miestą. Pirųiiausia 
nuvykau laivo ‘‘ColumbusT* 
■prieplalikojė Brooklyne, kur 
padėjau. čeniodOnųs. ’ Tuomet

• užvalgęs pusryčių, ’ nuėjau 
Grand gatvės liiikui, kui 
girdėjau daug dėtuvių.; .gyve
ną. Aplanldau Karalienės 
Angelų parapijos bažnyčią 
ir buvau klebonijoje, kur 
kini. Balkūuas įteikė auką

. -. Įj. Šimutis

Katalikiška Spąųda ir 
Musų Veikimas ;

Kaune, Buvau užėjęs Vy-

mas matyti Jurgį Tmnasoiiį,

Ka
dangi laivas neišvažiavo iŠ 
New Yorko prieš 12 vidur- 
nąkti(is, tai buvo .pakanka
mai laiko ’. teirąuties apie 
BrookĮvno lietuvius. Atėjo 
mintin vyčių vadas Antanas 
Mažeika ir aš pasiryžau jį 
surasti. Vaikščiojau po į- 
vafrias’ ygatves. "Pasirodo, 
kad lietuvių liaudis mažai 
žino apie savo veikėjus ir 
jokiu būdu negalėjau nei 
antrašo kur gauti. Bnvo la
bai, keista, kaip vienoje gat
vėje užklausiau vieno. italo 
kur lietuviai gyvena. Jis 
mane privedė piję vieno gir
tuoklio kuris išsijuosęs gat^ 
vėsviduryje raitės ir pasa
kė, jog. tai čia lietuvis’gy-. 
vena. . Ii* ištikrųjų buvo 
lietuvis... ■

Apie 10 vaĮandą vakare 
atsisveikinau su žemę ir įli
pau Columbus Įaivan, kuris 
turį 32,565 tonų svorio* . Tar 
vienas iš didžiųjų ir:,greitly 
jų lai vii, kurį Vokietija pa
statė po didžiojo karo. Per 
visą vakarą buvo, susirinkus 
didžiausią, minia, apie laivą. 
Aš- įlipęs Įaivan pradėjau 
blogai jaustis^ Kiti važiuoja 
grupėmis/ o aš vienų vienas,

Garsusis Lo£an. medis, esantis Circlevilje, Ohio, kuris, laikomas seniausiu Rocky kalnuose. Yra šuda- 
. rytas specialus fondas medžio apsaug'ojimui. Paveiksle matome būrį susirinkusiųjų, kurie rūpinasi.sų- 
1 aryti palankiausias sąlygas, kad-medis gyventų. '

.Kiekvienas lietuvis katalikas, dalyvaująs 
visuomenes veikime, yra savo rūšies, apaštalas, 
kuris ypatingu būdu turi būti pasiruošęs. Apie ' 
tai P, Bidonas yra štai ką pasakęs: . • . .

'“Jei norėčiau keliais bruožais nuvaizduoti 
apaštalą, tai apie jį tarčiau: tai išsyk pramatąs 
'išminčius, kareivis, ir kankinys; jis susidaro.iš 
šviesos, energijos ir pasiaukojimo; jis.kalba, 
kaip pramatąs išminčius;, kovoja, kaip karei- 
vis; miršta, kaip kankinys... Norėdamas sklei
sti tiesą, jis privalo ją suprasti ir įsigyti gilaus 
jos-pajautimo. Jei jis nematytų’jos visoje 
.skaidrėje, kaip jis'galėtų ja susižavėti, ir kur 
suliepsnotų tasai entuziazmas,, kuris. suteikia 
jam ugningos prigimties. Tiesa jį vaido visų 
pirma: jį tampa jame nepalenkiamu įsitikini-, 
tnu, kuris jį išmoko meno žavėti, jaudinti, įti-

' kineli bei į tikrinti; Jis yra sumanus doktrinos i 
taktikas bei strategas. Kituose protuose, ši 
doktrina yra tarsi kibirkštis po pelenais, apaš
tališkajame. prote jis išsiveržia tarsi vulkanas.’,’

. “Pasekėjams laimėt i (o to mes juk ir šie-, 
kiąrne) reikalinga narsi siela,’ linkusi pakelti 
visus bandymus, ir paslanki į didelę kovą; sie-

pozi vi jų,. kurias esame, užėmę.

t

Amerikos dirbtuvių vedėjams pareiškus, jog iŠ Europos įvedamos 
prekžs yra parduodamos daug* pigiau, negu jos ištikrųjįj kainuoja. 
Vadinasi, amerikiečiai išdirbėjai apkaltina europiečius išdirbėjus 
vykdant dumpingą, čia rodoma, kaip muitinės valdininkas F, X. 
Eble tikrina įvežtuosius daiktus. Į

< ■ f-My?*
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nes South Bostono grupė .iŠ xąs ir jo'Jmona. Per kelio- 
dvylikos asmenų visiškai at- ;iię dui'ėjau daug juokig Vie- 
^įstrke-keliattfPimnuur-tidffr tnp-vakąrąr atnęšū avierrosv 
vykti Europon vienam. Lai
ve teko.gauti patogų kabinė
tą, kuriame dar trys asmens 
bendrai buvo; tūlas Mills iš 
San Frauęisco,. kitas' vokie
tes: iš Municli, ir trečias yo- 
kietys iš Kentucky. Studen
tas Mills buvo turtingiausias

, šiame - kabinete, . Keturios 
merginos atvyko iš Clricagos 
įr kitų tolimų miestų vien

. tik dėl jo išleistuvių; S ve
čiams leidžiama lipti Įaivan 
ir ten aplankyti draugus ir

: drauges. Šitų leidimu pasi- 
naudoja gudrūs New Yorko 
vagys, nes ant rytojaus pa<

, aiškėjo/ jog buvo daug va.- 
• gysčių.- .

Sekmadienį, birželio 26 d. 
) buvo pirma diena vandeny- 
.[nė,. Vanduo, buvo ramus. 

Šventų mišių katalikams ne
buvo, /Man dąv.ė stalą su 
žydu pirkliu * iš Dalias, Te-

kuri buvo, panaši į - purk 
cliopps. Aš‘perspėjau žy
delį ir jis nevalgė net kol 
du kelneriai išaiškino, kad 
mėsa yra aviena,. Laivas 
padare 207 mylias.

Pirmadienį. p r a d ė j o m 
greitai plaukti. Kel eiviai 
labai džiaugės, matydami 
laivą St.'Lotus apie 4 valan
dą po pietų.. Prisiartinom 
prie karštos Meksikos Įlan
kos srovee.. Tai ilga 8,000 
mylių juosta' karšto vande
nio, kuri turi apie 20(1 my
lių . platumą.. ir pasiekia ilet 
šiaurinę Norvegiją ir ją su
šildo. Naktį buvo kita žy
diška komedija ,kuomet žy? 
deliš, ’ žinodamas, kad yra 
gerų laive .kabinet ų—sugal
vojo, jog. jo kabinete yra 
blakių ir prūsokų, jis pradė
jo rėkti ir suerzino visas 
moteris netolimuose kabinę-

tuose. Komedija pasibaigė, 
be pasekmes. Laivas pada
rė 5į() mylių kelionės.

Ai'itradienį naktį buvo di
delis pokylis. Vokiečių cho
ras dainavo liaudies dailias 
ir visiems davė progos val
gyti Vokiškus valgius ir ger
ti Bavarijos alų. Apie H-tą 
valandą atyyko iš ‘pirmos 
klasės garsusis vokietis kum
štininkai M, Schmelliiig. Jį 
apstojo yipiė 600 asmenų, 
kuriems pasirašė savo var
dą atminimų knygose. Kal
bėti apie kumštynes su Juo
zu Sliarkey (Žukausku) iie^ 
drįso,. Vokiečiai rėkė, kad 
kumštynes buvo d i d e 1 i s 
ušvindelis,” apgavystė. Pra- 
važiūVoniįuyliašl“'

Birželh) 29 d. •. prasidėjo 
audringas, oras,, kuris tęsės 
net k< >1 pas i ekem Europą. 
Buvo šalta, smarkiai lijo ir 
labai kratė, bet laivas yis- 
tiek smarkiai kirto vilnis, 
padarydamas 506 mylias, m 
ketvirtadienį 510 mylių. ..

Penktadienį po pietų jau 
įvažiavom velnio duobėn,, 
kur vandiio baisiai gilus ir 
juodas., ir kur daug mažės- ■ 
liių laivų yra audrų sudau
žytą ir paskandinta. Jau. 
artinomės. prie. Ang 1 i j o s 
krauto. Keleiviai labai ne
kantriai laukė žemės. Jau- 
tūmėsį lyg. jau menesį kelia
vome. Keleiviai, susirūpinę 
apie pasaulinį krizį, nebuvo 
ir ant laivo normalūs, links
mi. ■Jaunų buvo mažai.. Ke
liavo daug mokytojų, biznie
rių, \ Keliavo 200 žydų an- 
ląnkyti bolševikij rojų. Ke
liavo savo gimtinosna daug 
bedarbių, gailėdąmi iriyo 
jaunų dienelių ir sveikatos, 
kurią praleido Amerikoje ir 
galutinai . likimo priversti 
turi grįžti savo tėvynėn,. Pa
darėm 509 mylių kėlionės;..

(Bus daugiau)

SKLEISKITE ŠVIESĄ

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

Įa galinga, kiiri .nepasiduoda; siela šauni, kuri., 
susigeba drąsiai • eiti.. į pavojų; • žodžiu tariant, 
siela karinga, nes tiesa, , ir ypač krikščioniškoji 
tiesa ,turi priešų ir dargi priešų nepermaldau
jamų..'.. Dievo žpdis yra'sėkla, kuri kad galėtų 
pradygti bei atnešti .vaisių, .reikalauja .audros. 
Nes.viskas sukila lųieš jąją: ir gamtą, ir .įvy
kiai, ir žmonės. Prieš apaštalo žingsnius gam
ta kelia savo užtvaras, krauna'savą kalnus, iš
tiesia neištiriamas savo jūres, savo ledynus ir 
kaitringas savo dykumas. Žmogus .. pastato 
prieš jį dar baisesnes, užtvaras’:: savo geidulius 
bei prietarus, savo interesus bei neapykantas, 
cezarių kardą bei jų mniisterių politiką, savo 
doktrinas bei neišmatuojamą ištvirkiiną...”

Apaštalauto jas arba visuomenės veikėjas 
turi būti geležines.valios žmogus, tvirtai užgnl- 
dyto-.būdoj priešas visų’sviravimų ir kmnpromi- 
su, sugebąs savo įtaką palikti žmonėse. Jis. tu
ri pats gyventi taip,, kaip kitus inokųui. Tat 
ot, gerbiamieji, tokios drausmės, .tokio pasiruo- 
šiino. ir pasiryžimo šiandien, mums reikia vei-. 
kojų, jei,norime įr katalikybę ir savo tautybę 
išlaikyti. Tokių veikėjų turime. Deja, jų ne
daug. . Didinkime jų’skaičių per savo mokyk
las, specialiais kursas, paskaito)uis. Kųį to ne- .. . . , . ... . . .. . . .
darysime, mes negalime būti tikri iie tik apie visi ir visada turime kalbėt, nors kai kam tai ir 
naujus laimėjimus, bet taip pat ir išlaikymą tų nusibostų. ,J<ito kelio mūsų veikimą išjudinti 
poziei jų, .kurias esame užėmę. ir palaikyti nei.a J

Mjlsų luitams yra svarbu prieiti.prie pin

e tų jų . visuomenės masių su tikrai apaštališku 
nusiteikimu. . Žinokime, kad .minia pasiduoda . 
no‘tik žemųjų instinktų inasinimams,.bet ir en
tuziastiškų žygių sumanymams. Reikia tik tik- ' 
tai degti entuziazmą tam, kas yra kilnu, gera 
ir gražu. Tik toks .apaštališkas- nusistatymas 
visuomeninės. prppągandbs. klausime* tegali, tik
rai šviesti plačiąsias mases, jas dorinti, jose lai- . 
mėti visiška j į pasitikėjimą, . .. j • ‘

Mes čia susirinkome dėl to, nes norime, dir
bti, kovoti, Iminėti. Tad. būkime tam darbui 
pasiruošę, drausnungi. imginkime savo, aųtori- . 
tetą ir .gerbkime kitų autoritetą. Tai mūsų veri 
kimo pasisekimas.

Mūsų veikimui seksis, Bažnyčios įeikalavi- .. 
muš išpiįdysime, savo tautybę i^mikymiuė, jei 
kiekvienas veikėjas ir susipratęs HetiĮvis kata- . 
tikas pasidarys katalikiškos spaudos . a pasta
lių jei kiekvienoj parapijoj bus spaudys plati
ni mo biurai, korespondentų ir bendradarbių ra
teliai, jei kiekviena parapija turės kuriam nors 

. iš .mūšų laikraščių savo skyrių, kaip Brookly- 
nąs turi “Darbininke," o Detroitas “Drauge."-

Tad, matote, nuobodžiui dalyką papasako
jau, nieko naujo nepasakiau, tačiau tie dalykai 
reikalingi, Ih* jų negalime apsieiti, apie. Juos

f
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Kolegijos Rėmėjų 
Dėmesiui

Kolegijos Rėmėjų geimas, įvykis prieš keletą savaičių CJiioa- 
goje, praėjo didžiausiu pasisekimu. Seime dalyvavo apie 800 at- 

. stovų, daug garbingų svečių; pasakyta daug reikšmingų kalbų; 
sudėta per tūkstantis dolerių aukų. Susiėjo — pakalbėjo, pasi
džiaugė, palinkėjo ir jau tuomi viskas užsibaigė;

Deja, veltui būtų seimo ruošimas, jeigu tiktai pasikalbėjimais 
darbas baigtųsi. Seimas iškelia naujus sumanymus, nustato dar
buotės programą, nurodo kelius ir būdus, kuriais reikia siekti už
brėžto tikslo. Taigi, seimui pasibaigus, mums tenka atlikti numa
tytas darbas. Tasai darbas tegali būti sėkmingas, kuomet jisai yra 
organizuotas, bendrai visų dirbamas. Ir priežodis sako: Vienybėje 
yra galybę./Todėl dabar mums tenka visų pirma tinkamai susior-

ENCE/MASS.

APSKRITIES IUQFW$

— —KAS (HRDETLLIETUVIŲ 
KOKONUOSE

Įdtė, nes dar labiau jūs pa* 
tys susmuksite.

Driynu^

Aiuomi pranešu, kad L. D. 8 
Connecticut apskrities metinis su* 
važiavimas įvyks gruodžio 18 d, 
1 vai. p. p. bažnytinėje svetainėje, 
41 Capital Avė., Hartford, Conn.

Malonėkite savo sekančiuose 
susirinkimuose gausingai išrinkti 
atstovus ir parūpinti naudingų 
sumanymų mūsų brangios organi
zacijos gerovei.

šiam taį. tikslui yra šaukiamas NAUJOSIOS ANGLIJOS KO
LEGIJOS RfiMSJU SKYRIŲ APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS, 
kuris įvyks sekmadienyje, LAPKRIČIO 27. D,, ŠVČ. MARIJOS KO
LEGIJOJE, THOMPSON, CONN, Suvažiavimas prasidės pamaldo
mis 1Q vai. ryte. Posėdžių metu, bus paskaityta pora paskaitų, ku
rios kolegijos rėmėjus arčiau supažindintų su organizacijos darbuo
te. Į suvažiavimą yra kviečiami visi skyriai; prašoma, kad kiek
vienas skyrius atsiųstų bent po keeltą atstovų,. . ■

, šiais metais iŠ Seime priimtu rezoliucijų galima padaryti viena 
išvada; tai amerikiečių sėkmingojo biznio kasdieninis priežodis:

Dirbk ir garsinkis!” Mūsų darbas yra katalikisko-lietuviško auk
lėjimo rėmimas. Dažnai mes klystame, imdami tą rėmimą labai 
siaura prasme: “Duok auką ir iųomi tą darbą paremsi.’’ Labai 
gražu, kad patsai išgali tą darbą paremti ir faRtinai jį. paremi. Bet 
Amerikoje yra dayg daugiau lietuvių katalikų, kurie visai nežiną a_- 
pie Šią auklėjimo darbuotę, pašvęstą mūsų jaunimui. Čia tai ir yra 
kolegijos rėmėjų tiesiogine darbuotė apaštalauti; rūpintis su tuo 
auklėjimo darbu supažinti tuos lietuvius, kurie nėra nieko apie jį 
girdėję. Sužinoję, jie noriai, tą darbą remtų.

Padarykime šį šuva ž i avim ą 
Veikliausiu, skaitlingiausiu. F 1 

daugi suvažiavimas įvyksta vieno- 
je iš veikliausiųjų mūsų kuopų 
globoje, tad ir mes viri neatsiliki- 
me. širdingai kviečiame !

B. MIČIŪNIENĖ,
Apskrities Raštininkė.

. o '■

HARTFORD, CONN.

. Vilniui Vaduoti /sąjungos 
skyrius iš savo parengimo 
spalių 29 d, proga gavo pel
no $24,62. Taip paaiškėjo 
iš skyriaus valdybos prane
šimo paskutiniame susirin
kime, kuriame tartasi apie 
tolimesnį veikimą. Vilniaus 
pasų išplatinimo apyskaita 
dar. nepadaryta.

Jaug pieno, o per mažai svie
sto. Jis paprašė atmainos: 
duoti 3 kvortas pieno ir pa
didinti. sviesto kiekybę. Val
dininkai sutiko, tačiau jie 
neišpildė: jie s u m a ž i h o 
kvortų pieno skaičių, bet 
sviesto daugiau nedavė. Ru
sas .pradėjo keikti tvarką, 
tačiau bedarbiai šiame rei
kale jo neužjautė.

Kitas nuotykis. Viena 
moteris’ žinodama, jog mies
tas teikia gydymą, nuėjo pas 
gydytoją, kurs--pasako, jog 

K«* ji nėši jaučia gerai todėl, kad 
perdaug valgo, kmnpio ir ge
ria munšainąF -

Taigi, atsiranda* ir patvir- 
uisių bedarbių. ■
Žinoma, vargo pas mus už

tektinai, tik . ne tiek, kiek 
Cleyelande pagal Jūrų Ban
gos aprašymą.

Viši laukėme lapkričio 8 
d., bet ir jos daviniai pa.de- 
i/ies- greitai nepakeis. Paža
dai visados , pažadais liks, jei 
nebus taikoma Kristaus mo 
kslas gyvenime. . B. V;

Donald Šmith, 22 metą, gyveną, 
Thrasher, Miss., kurs turįs ge 
riausį skonį skaniausių sūrių iš 
rinkime. Už išrinkimą geriausia 
sūrio jis gavo stipendijų lankyt 
pienininkystės mokyklą.

NEWHAVEN, CONN.

Šiemet Hartford iečiai

Patsai sėkmingiausias būdas šiam darbui pirmyn varyti, kaip 
aiškiai sąyo rezoliucijoje aptarė seimas, yra spauda. Kaip tik da- 

' bar yra varomas spaudos vajus, čia tai ir .atsiveria kolegijos rėmė
jams plati ir šventa darbuotes dirva: platinti katalikiškąją spaudą 
savųjų tarpe. Mes turime savų organą savaitraštį “Laivą,” kuris[smarkiąį stojo į politikos
yra vienatinis tikybinio turinio laikraštis lietuviškoje Amerikoje, | Jauką j/pasiskirstę į/rėšpub- 
šiandie visur keliama šv. Bažnyčios. ganytojų mintis — .Katalikiš-| įį]jOnus • • r demokratus. Ir 

/ kosios Akcijos mintis: įnešti Kristų į kiekvieną šeimą. Toji mintis j-esp^likonų ir demokra- 
. turi būti mūs .aptartą šitokiu būdu: Įnešti Kristą į kiekvieną lietu- L .. spaU(ja apįe lietuvius 
’ .viška šeima. ■ i ’ v- i . * • i. . daug rase ta proga, ko pir-

Kolegijos rėmėjams todėl tenka būti katalikiškojiO švietimo ma bebūdavo.- 
apaštalais. Jie tuomi pasižymi ne vien savo skatiku remdami ber- ; ~ a
haičių kolegiją, bet organizuotai1 platindami katalikiškąją spaudą. RASINE, WIS. 
Tegul tiktai kiekvienas rėmėjas įneša po Vieną katalikišką laikraz- . •
tį į tokią šeimą, kurioje “katalikiškiį laikraščių neskaitoma — koks į ’ \ • j ..
tai šventas darbas būtų atliktas! Kiek tai gero būtų pasiekta iri aiP. aIP 11 Pas

- naudos.padaryta mūsų plačiajai katalikiškajai visuomenei! ... ..

Taigi šio kolegijos .rėmėjų suvažiavimo tikslas yra taip susior
ganizuoti, .kad kiekvienoje kolonijoje iš kolegijos, rėmėjų susidary
tų. visas tinklas katalikiškosios spaudos platintojų Tokiu būdu, 
tiksiąs būtų pilnai atsiektas.; susiorganizuotų visa minią, Katalikiš- 

. . kosięs Akcijos šalininkų —..aktyvių spaudos, platintojų, tikrųjų nau
josios gadynės apaštalų, kurių vienintelis rūpesnis būtų Įnešti Kris-1 

. taus mokslą ir meilę j kiekvieną liętuvišką šeimą; Darbas kilnūs, ’ 
darbas šventas!. Norinčiųjų pasidarbuoti šioje taip: apleistoje dir
voje atsirastų.

gerbiamieji Kolegijos Rėmėjai,.prisiminkime mūsų garbaus ne-
•' pamirštamojo Vado Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus, paskutinius

. žodžius: “Rykiuokitėsir pasišvęskite 1” Taigi rykiuokimės sto-l
. « kime i darbuotoju eiles, ir pašišyeskime artimo meilės gerovei. 

Viešpats bus . Jūsų atlyginimas, ;

•\ KUN. J. NAVICKAS, M- X C.,

. . • Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI /

UBTUV08 PUKTERŲ DBJOSh IV. JONO EV- BL. PAŽALPLNĖ5 
•_ PR-JOS VALDYBA ;

Pirmininkas — M. žiobė ‘ *
M Mt Dorchetor,. Mas*.

“ : ‘ ‘ Telęphone Cmnmbi'a-648 .
Vice-PirmlninkajB J. Petrauskai’

24 luomas Par< So. Boston, 
Prot Raštininkas — J. Glineckia

J5 Thomas Pąrk, So. Boston, Mmr 
Fin. Raštininkas i— M. šelkla I

256 ,EL Nlntb SU. >£. Boston, Haas 
Iždininkas — A. NawK10nas

885 E. Broadway, So. Boston,.Ma» 
Maršalka — J. Zalkia ■ . Į

. 7 Winfleid St, So' Boston, Mase 
brangi Ja laiko suMrinKlinus kąb 

‘ • neŲčldienl. kiekvieno mšdeslė, 2 ral 
u po pietį,. Parapijos sątej, 492 B}. 7tb 
' St. So. Burton, Maaa

TO GLOBa. MOTINOS ŽVČ. į 
tirmlninkė — Eva Markslenė, 

62a Ę.8th St, So; Boston, Mass. ' 
. Vice-plrmlnlnkS— Ouo Šiaulienė, .. 

443 E. 7tli St, So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot Rašt — Bronė Ciunlene,
29. Gould St, ,West Rosbury, Mass. 
Tol. Barksvay 1864-W

IM Ratu — Mnrjona Markpnlutl 
.33 Navar r p St„ Roslindalė, Mass.

. : ' ' Tol. Purkwiiy 0558-W
JIdininkė — Ona Stanliillutė

106 W«rt Oth St, So. Boston, Melm. 
Tvarkdarį — Ona Mlzgirdienė

1612 Colurnbhi Rd.f So, Boston, Mas®.
I Kasos Globėja — K. JanuJonlenė 
į;. ’ 1426 Columbin Rd., So. Boštdn, Masu'
j Draugija savę susirinkimus laiko kas
I antrą ntnrnlnką kiekvieno mėnesio, 
| - • 7:80 ,vol. vakare, pobnMnytlnęj avė-
* • .. . talnėj. . ’
< yissbi draugijos, reikalais kreipkite*
f ' , paa protokolų raitininke,

. ProteatonnlaU bizuTfriaU, prariiŲnln 
kili, kurie skelbiasi “parblnlnke,” tik 
rtil verti rimU-ytojų priram.ėųi

Visi garsinkite* “Darbininko.”

m.us nedarbui galo nesimato. 
Blogiausia mažiems namų 
savinintans, kuriuos spau- 
džia uąortgiČių procentai, o 
čia dar miesto mokesčiai 
spaudžia. Keliolika lietuviu 
neteko savo namų.

. ..Tačiau, bedarbiai didelio 
vargo nemato, nes miestas 
gerokai juos šelpia: apmoka 
buto rendą, šviesą, gasą, 
vandenį, gydytojo patarna
vimą; vaistus ir duoda dra- 
bužius. . f.

. Butų renda žemą — nuo 
16 iki 20 dolerių menesiui 

| už butą, susidedantį iš pen- 
| kių kambarių.

' Vasarą apylinkėse ūkinin
kai mažai mokėjo darbinin
kams, tad iš miesto darbi
niu nelabai ir ėjo į kaimus.

Iš Cleyeland Jurų Banga 
“Dailininke” rašė, kad pas 
juos bedarbiai gyvena už- 
nuėstyje, apskurę; suvargę, 
daugumoje ne Amerikos: pi
liečiai. Pas mus gi vienodos 
teises — ar pilietis, ar nę-

I pilietis., . ’
Pašalpas imant ir teikiant 

atsitinka visokių nuotykių. 
Štai, vienas rusas turi j ma
žus vaikus. Jis gaudavo pa-, 
šalpos ;ka4dięn -6 *k y?o r t a s 
pieno ir į savaitę 2 svaru 
riebalų, pusantro svaro svie- 

| sto,

CHOROKONCERTAS
Spalių 30 d., Šv. Kazimie

ro parapijos choras vargoni
ninko P. Vyčo vedamas, su
rengė . koncertą, kuris, buvo 
oirmutinįs. šio sezono meno 
srityje atšižymėjiinas. Cho
ras šiuo laiku yra skaitlin
gas ir gerai išlavintas, už ką 
priklauso jgarbe A^arg. P. 
Vyčuį.’ .

Choras . sudainavo - daug 
;“Kur bėga Šešupė” ir “Pu
ipos.” Karvelėli/ taip švel
niai ir jautriai sudainavo, 
kad publika buvo labai su
žavėta.

Solo “Litai,” ii^^Kur 
josi broleli,” gražiai išpildė 
varg. P. Vyras, kurio stip
rus ir gerai išlavintas balsas, 
taipgi gestai, teikė klausyto
jams daug melionu mų. Pub
lika jo^dainas lydėjo gan-

siais aplodisiner.taiš.
Taipgi solo išpildė p Ič M, 

Šiinoliuniūtę, ponia Vau De 
j Mark ir. Eugenijus Žiurys.

Seke vaidiuiroas vieno ak
to komedijos “Piršlybos.” 
Vaidinimas gerai pavyko, 
neš visi roles.ir nutlav'imis 
žinojo. Ir ko- svarbiausia, 
1 rid visi. aiškiu: vartojo lic- 
' :uvių. kalbų. Vaidinp: S eir 
kyte, A. Gedrįmas ir S. Za- 
romskas. ....

Šio veikalo direktorium 
buvo E. Žiurys, kuris, pas-, 
kutulius metus lanko Vale 
imiyersįteto Shėfield Scieii- 
tific skyriii.:
PADARYTA PAŽANGA
Atvykus varg. P. Vyčiui į 

mūši i parapijų, padalyta clL 
dele pažanga bažnyčios gie
dojimo tvarkoje,: kiekvieną 
sekmadienį tenka išgirsti 
naują , giesmę. Kaip maža
sis choras, taip ir suaugusių 
choras gauna progą’ką nors 
naujo išmokti. • ' -■ 
. ’ Sekmadienį po mišių visi 
pąrapįjonai nustebo, išgirdę 
chorą,' giedant “Angelas 
Dievo,” nes jaū senai mū- 
šip parapijoj arba bažnyčioj 
negirdėjom. Taigi, patariu 
choristams vienybėj su var
gonininku veikti ir bus ge
rų pasekmių.

Praėjusią savaitę “Darbi
ninke” jau buvo rašyta apie 
K. Federacįjos didžiulį pa* 
rengimą, įvykusį lapkrit' 
6 d. Be ten minėtų kalbėto
jų, aš noriu Čia paminėti 
muzikales progrnnos* daly*- 
viris. ■

. Chorui vadovavo vai’g. p. 
S. Blaževičiūtų. Choras be 
himnų sudainavo šias dai
nas:.■Broliams . vilniečiams, 
Aš Lietuvaitė, Laisves Var
pas,. Pasėjau kanapę^ Tekėk 
dulq.*a už bajoro, Aš sutikau 
žydelį. '

J. Jurevičiūtė solo padai- 
naro “Vakaras.” Duetą 
“Alielaširdystė” sudainavo 
L Pcčikonyte 9. Žabnie- 
kaite. ■ . . '

Dainą “Šiaurus vejas bai
siai ūžia”, sudainavo A. Vil- 
kišiūtė, A. Sabaliauskaite, 
EI. Didikiūtė, E. Norinkai- 
tė/V. Staiiėvičiūtė, M, Šveu- 
čionytė, Ė. ..Tubinyu . ir . E. 
Alaburdaitū. .

Duetą “Dainuok man dai
ną” atliko J Jurevičiūte ir 
J. Narinkaite. . Mažųjų cho
ro dainininke .O. Zazhįckaitė 
solo padainavo “Berželis.”

Kvartetą “Eli- klausiu’ ’ 
sudainavo A. ir . 'Įkišiu-- 
tęs, .A,- Sabaliausku. ...ir E. 
Narinkaife. .

Mūsų mėgiamoji, sol -h".J‘. 
Narinkaite 'sudainavo . , Yu-. 
dra girioje.

Baigoje J. Paui< kaitė, 
V. Vilkišiūtė ir S/Kriau- 
čiūnaite suvaidino, kun.. Ėr. 
Strąkausko parašytą scenos 
vaizdą apie Lietuvą. Vi
siems labai patiko.

Taigi, loveliečiai dirba.- 
Jie supranta, kad vienybėje 
stiprybė. Jeigu gerą vadą 
turi — viską nugalėsi. Taip, 
teisybe — m ės turim e gerą 
vadą ir. dieko . nesibijome.’ 
Kun. P. Sti'akausko vado
vaujami mes visas klim * 
nuveiksime ir daug, daug 
gero padarysime!

1 Jūoz'is.

M

LOWELL, MASS,

NE^ALEŽNINKŲ PRAŠ- ;
MATNYBLS . j

Šiomis dienomis nezalcž- 
iiinkii bib‘(‘f, “ra daug karš- Į
čio iv ginčų a ei tilpusių • 4 
straipsniui ir koresĮiondenci- 
jti lietuvių laikvašč i u o s e. . - „ 
T i susinei vavęs Retro- 

’"1 1 išvent 
nes jj lu Zcuf'žninhai. • j 
prašalinti. Bet Liu- 
Sn tuo žmog’cliu dar

Illinois Universitetu futbolininkas 
Jack Bėnyon, pasižymėjęs ypatin
gai geru žaidimu.. • -

. ‘1 Tėvjmės’ ’ koresponden
tas parašė būk kun. F. Strą- 
kauskąs suardęs klubą- Vy
ručiai,, ne kun., Štrakąuskas 
suardė, bet “munŠainas,” 
kurį klubiečiai yra taip la
bai pamylėję.

Mūsų jaunimas učra toks 
jau kvailas; kad duotųsi 
‘ ‘ munšainięriąms ’ ’ pažaboti.

Arba vėl laisvamanių bur
bulas, kad parapijiečiai ma
žę j a ir nieku nepagrįst as 
prasimanymas, ‘ sudarytas 
tik laisvamanių klube.

Parapijiečiai ne -mažėja,, 
bet auga, ir parapija /dar 
■niekados taip stipriai' nesi
laikė, kaip dabar. Taigi, a- 
pie parapijiečių: mažėjimą 
p.p. laisvamaniai neširūpin-

ino, 
nori 
tas?! 
daugiau būdos. Jis yr.a ve- I
dęs ir plačiai žinomas kaip į

bedievis. Petrošiaus “para- i
piečiai” iš sus i k rimtu no žu
dosi, Jau buvo rašyta, kad r
trys nusižudė, o dabar. vėlį 

tūlas. Zajenčkauskas nesugy- . ■ . 
vena su žmona ir susiarešta- ■ / . 
vo. Policijos stoty ZajcnČ- • j’ 
kauskas išplėšęs į ‘ overkoto ’J 1
pamušalą juo pasikorė.

Jonas Zekis taip. pat. nu- 
Čjęs. "ie MeiTimac up . ? 
ko nuo tilt- -r būtą ; F 
ręs jei nė ž ių pagal oa.. 
Jis buvo litivezv^s į ligoninę. .

•• • • ■/ •’ ■ ’ ■ . 1 
Lietuviai, laikas-susipras- ‘

ti ii-mesti neza! . hnkijos .’/ 
žalingą darbą./.

BROLIO ŠElv.J
T&vyn.Sš likimas, Jos laimėjimai ir n®* 

laimės, Jos sielvartai ir. bėdos Jums vi- 
81ems> be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir. 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis .i 
žmonių teisėmis ir laisve.—Jus norite; - • • 
kad Ir toli būdami, kad Ir plačiųjų ma 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvb koks •' 
jlš; tikrumoj yra; '— šitais visais ’afr . 
žvilgiais Jums labai yra pravartu. 19- 
draSytl

“DARBININKAS”, ugdo tiesos ir 
laisvės meilę. . ...

. “DARBININKAS”, moko neapkęsti . 
priespaudos smurto ir niekinti didvab . 
dų veidmainyste.

“DARBININKUI” visur Ir- visados 
rupi darbo žmonbį reikalai.

“DARBININKAS" turi labai Jdomlaa 
savo “RADIO ŠYPSENAS.” ..

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

Skubėkite kad išsirašyti “D.ARfJINlfy 
KĄ” yalysir išrašykite jį savo gimt- ■ 
■nėms ' ’ ^e. • . ■ ■ ■ ■ .

Ar?f . /. “Darbininkas” kaštuoja 
$1.26; . .voj tik 60 amerikoniškų . 
centų, ■ ’ ' ■ • /’■■

“ Darbininkas, ” /
“DARBININKO” adresas; Llthua. 

nla, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 
nes • - ■

Telefonas; l^za 1350.

JONAS GklLIAUCKAS
Graborius ir Balsaimuotojas.

423 S. PACA STREET, 
BALTĮMORE, MD. .

LDS. Kuopų 5usirmKimai
■ WEŠTVILLE,ILL.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 
rimai įvyksta kiekvięną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

LAWBBN01, mass. .
LDS. 70 kp, &mirinkimas įvyks 

lapkričio 20 d., ’ .• po 12 vai. 
Kviečiame gausu . ti, nes turi
me keletą svarbių - lymų. At 
riveskite ir savo drąu/ks.(eš) pri 
rašyti. Valdyba

Jani pasirodė,, jog* per-

PRALL BROEIAI
PENTOMAI W DEKORATORIAI

j DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
Į PAT4^AyiM^SlCĮERlAUSIA8 0

■ 46 ARMANDINE ST„ ' DORCHESTER, MAlS.
į . - tel. Tftlbot 0354 •?

A WESTFIELD, MASS, \
• LDS. 111 kuopos euširinkimaa p 
vyks.sekmadienį,, laplri 20 die
ną, tuoj po sumos, šv,. dniėro 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prieita 
kilnios organizacijos.’ . . .

Valdyba

C.BROOKLYN, N. Y. ' 
‘ Lapkričio 20, tuoj po huulor ’j- 
vyka LDS. 10 kuoį . brinkimas 
vai. Taigi kviečiai . • w narius 
atsilankyti | ši į ir tii-
slmokėti mėnesines, a u ’ skite Ir 
savo draugus prirašytu .

t Ūdyta

NEW BRITAIN, CONN. .
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks ’ • ( 

sekmadienį;1 iapkr. 20 d., 1932 m, į 
yvarbu, kad Į šį susirinkimą ateitų 
.viri nariai ir bent po vieną nauja ; 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų.. . į 
brangios organizacijos. : ;

. BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkr. 20/ d., .6:30 v. va- .' •; 
kare, Karalienės Angelų parapijos/ 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių.: . ■ . .. ■

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir u . - oketi duokles,. kųrit 'te 
školiht ; ’ Nepn’rirskite :ir ų 
narių atsivesti ’ . šytiprie * J • 
brangips orgąn >s.

Avueėia Valdyta

, NEW HAVEN, CONN.
LDS: 28 kp, mte 

mas- įvyks sekmadit 
1 vai; po pietų, bažn; 
nėį, 339 dree. Kv 
rilis(čs) ateifi. v \ proga užsimo
kėti duokles. Valdyta .

waterburyTconn?
Hpattn 30 d,; 1 vai; po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grešš Avė. Ateikite visi. Valdyba •

nsirinki-
. ‘‘tų 30.

. ,vėtai-
. . e n»«



u

iįt
ftr
fT
y^
ftn
ym

r-

r

b

^ij^ądięnig, lapkričio 15,1932 . ' ■ ■ .

Pittsburgh, Pa.

•. r

PROTOKOLAS 

šv. Pranciškaus Seserų Vienuoly- 
ilo Rėmėju Seimo, įvykusio Šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuolyne, 
spaliu 9 d., 1932 m„ Pittsburgh, 
Pennsylvania.

Motina M. Dovida pakvie
tė Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno kapelioną kun. 
Juozą Skripką suka 1 b ė t i 
maldą ir tuoini, 2-rą vai; po 
piet, atidarytas Seimas.

Sesuo M. Dovida padarė 
įžanginę kalba, sveikindama 
delegatus ir kviesdama juos 
ir per juos visą visuomenę į

organizaciją.
Seimo vedėjais: išrinkta; 

Agota Sutkąičiūtė — pirmi
ninke, Juozas Bulevičius —’ 
raštininku. Į rezoliucijų 
komisiją: Sesuo M. Aloyza, 
kūn. Juozas Skripkus ir Al
binas Onaitis.

Delegatai užsiregistravo 
sekantieji:

Pittsburgh, Pa..: LRKSA. 
158 kp. J. B. Tamkevįčius, 
P. Blažaitienė, J. Žimniekąs.

. \ Šv. Vincento par., Esplen, 
Pa.: Bačkys K., Plikys Ą.

Šv. Jurgio Kareivių. Dr> 
jos. Seilius J., Žukauskas 
V. ' - ■

LRKSA. 35 kp.: Gluobis 
J. Abrąmavičius P,

Šv.. Vincento L y c e u m: 
Skrebis K., Miller L.

Šv. Vincento Dr-jos: Sau
lis J- •

Šv. Jono Dr-jos: Kačins
kas Antanas^

Tretininkų Ordeno: Mrš.
. KovacJh A. '

Homestead, Pa.: Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos:,

Šv. Uršulės Mot. ir Mer
ginų dr-jos: M. Tumašonie- 
nėj Mi Balionienė, K. Miltų 
nienė.

ALRK. Moterų Sąjungos 
34 kp.: A. Daškevičienė, M. 
Dimšinienė, Ag\ Barauskie
nė. ..

Garbinimo V. Jėzaus Al- 
. toriaus dr-jos: R. Ktmikau- 

škienė, E. Onaitienė, K, Va- 
TcUTcUlSKlCIJlC.

'Federacijos 6 sk. t M. Je- 
nulevičienė, R. Kašelionienė, 

i . J. Grėbliūnas.
f Tretininkų kp.: Oi Bule- 
j vičienė, A. Dumbliauskienė,, 
j M. Bukauskas.
į .■ Sodaliečiųi K. OnaiČiūtė, 
i - R. Ambrulevičiūtė.
’ Liet. Vyčių 11 kp.: J. Lu- ,

MUZIKOS MOKTKLA
.‘.Turtingiausias vaikas jaustus 
biedniausias, jeigu neturėtų mu- 

' ■« zikos mokslo. Kodėl lie leisti savo 
.Vaiką dabar pasimokyt, kokią in- 

, . strumentą ir išvystyt jo talentą, 
į Muzikos mokykla atsidarė 
i ■■■ 48 E. Merrimac St, Lowell, Mass. 
.1 Turim. geriausius muzikos moky

tojus, kaip p-lė N. Markus ir kiti..
"į •? . ,Tel. 3500

? Vakarais, atdara.

4

rnų nustatyta tyarfca. į
3., Cent ro valdybą visos o r-1 

ganizacijęs vardu, reikalui, 
esant, atsiliepia į visuomenę 
ir veda visus organizacijos! 
reikalus, užprbtakol tu dama 
visus savo nutarimus. . .

4. Centras pilną finansinę 
organizacijos metinę atskai- | 
tą paskelbia per laikraščius.j • 

5> J organizaciją gali pri-.
klausyti tik praktikuojantvs .1 katalikai, abie.pt h’čių: mo-j 
tėrys ir vyrai, merginos irf 
vaikinai, visi su lygiomis 
teisėmis kaip rėmime taip ir 
valdyboje.

6. Neturtingoms, bet tin
kančioms, mergaitėms į kan
didates į Šv. Pranciškaus 
■WehWlyną7^’rius/T?ūpta- 
si surasti reikalingą sumą 
pinigų jas Šelpti. . .
’ ?7. Skyriai- veda reikalus 
mėnesiniais susirinkimais. •

8. . Skyrių galima įsteigti 
iš nemažiau penkių asmenų.
/9. Vienoje, parapijoje ne? 

gali būti daugiau kaip vie
nas skyrius.

10. Vietinis klebonas, ar
ba klebono •'paskirtas kūn ir 
gas, yra visuomet. skyriaus 
dvasios vadas.' • / ' ;

11. Skyriaus raštininko 
pareiga yra ..priduoti visų 
narių ir valdybos vardus ir 
antrašus centro raštininkui.

12. Skyrius rūpinasi pri
traukti lietuvių R. Katalikų 
draugijas į skyriaus narių 
skaičių.

13. Skyrius neprivalo pas 
save laikyti-daugiau kaip 25 
dolerius, bet turi pasiųsti. į

. centrą. ■ ‘ .
14. Skyrius, . turintis 10 

ar mažiau narių, turi teisę į 
seimą siųsti vieną atstovą; 
skyrius, turėdamas daugiau

. kaip 10, skiria po vieną at-
• stovą nuo kiekvieno dešimts 
narių.

• 15. Visuotinas rėmėjų sei
mas įvyksta 0 vieną kartą į 
metus centro pašiurtoje vie
toje ir laiku.

16. Konstitucijos paragra
fą ar skyrių pridėti ar pa
taisyti gali vien, tik seimas,

s 17. Centro yaldyba yra

koŠaitė, A. Onaitis, J. Bule
vičius. • y

Chicago 1-mb skyriaus:* J. 
Pukėlienė, M. Mazelauskie- 
nė. /

Chicagos 3-čio sk.: P- X. 
Mažeikaitė, P. Madzijaus- 
kiene, P, M. Sudeikienė.

Bridgeville, Pa., Marijos 
SodalieČių: H. Kasputis, M. 
Papeaka, E. Jocius, M. Kar
kus.

Detroit, Mielu r P-nios As
trauskiene, Daumantie n 
Vilienė.

Hartford, Ct.: Sesuo M, 
Regina. .•

Pittsburgh, Pa., Šv. Kazi
miero parapijos:

Šv. Vincento dr-jos: Pra
nas Žemaitis.

Šv. Vardo Jėzaus dr-jos: 
Jaškūnas A., Sikorskis A.

Marijos Vaikelių dr-jos: 
Elena Jaškūnaitė.

Kūn. ’Mągnus Ka z ė n a s; 
kun. Aloyzas Jurgaitis, kun.. 
Jonas Vaišnoras, kun. S. J. 
Čepahanis.

Pittsburgh, Pa., Į Dangų 
Įžengimo parapijos;: Mari
na Rakauskienė.

.Viešnia: Elzb. švetkaus- 
kienė ir virš šimtas kitų iš 
įvairių kolonijų, svečių.

Pirmiausiai kūn. Skrip\ 
kus paaiškina šio seimelio 
svarbą, pažymėdamas, kad 
tarp šio .susirinkimo užduo
čių yra.: davimas šiai orga
nizacijai vardo, tinkamas su
naudojimas Seserų leidžia
mos . dešimties metų sukak
ties minėjimui istorinės,• kny
gos ir. nustatymas tolesnio 
veikimo. " • •

Pasiūlyta ir vienbalsiai, 
priimta Organizacijai sekan
tis- vardas: “Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolyno Bė- 
mčjaiP . . •

Toliaus Svarstyta organi
zavimasis ir tolimesnis vei
kimas ir padaryta sekantie
ji nutarimai:

1. Organizacijos tiksiąs Ju- 
ra remti Šv. Pranciškaus 
Seserų, darbą, ieškant būdų renkama seime vieniems, me- 
jų plananis suteikti kiek ga- tams,, t. y,, iki ateinančio 
lint. moralės ir medžiaginės šeinio, 
paramos.

. 2. Centras ar centro įga- pirminmkąs^.. rice-pirminin- 
li'Oti ašmenys steigia parapi- kas, raštininkas, iždininkas 

r jose rėmėjų skyrius, kurie ir dvasios vadas.
vadovaujasi veikime ir sei-! 19.j-Cęntro dvasios vadu y-

18. Į centro valdybų įeina 
vice-pirmiriin-

I CHARRON'S
t PIANAI—RADIOS
į ŠALDYTUVAI
F Aliejaus pečiai, Skalbiamos 
f. mašinos
f 20 TBUMBta. 8TR11T 
j; WORCE8T1», MAM.
I M AM30
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įas ir jo uolumas darbinin
kų reikalams mums ir mū
sų gentkartei paliks švytu
riu ii* paskatinimu to idęa* 
o, kurį nuolat reiškė ir rei

škia savo kūriniuose. Visa
gali, jam teik tvirtą sveika
tą ir ilgą jį, amželį daug dar 
pasidarbuoti mūsų išeivijos 
naudai ir gerbūviui.

Sanuda.

.............  T-g-.s......... ........

AMERIKOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ STUDENTŲ 

KUOPOMS

knygos platinimu. Knygos 
kaina bus $1.00.. Pardavėjai

Amerikos revoliucijos dukterų orgunizacijos atstoves, apsilankiusios Prancūzijoje, uždeda vainiką prie 
Lafaycttė paminklo,

rū Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno kapelionąs arba 
kitas kunią-astaintTkshn  ̂ jokio atlyginimo,
vyskupo paskirtas. Ceiitro 
ižd. yrą Šv.. Pranciškaus 
Seserų viršininkė arba jos 
paskirtas asmuo. Kiti cent
ro valdybos nariai yra seimo 
renkami.

20. Skyriaus susirinkimas 
yra teisėtas, kai dalyvauja 
nors- peiiki to skyriaus na
riai.

21. Trys ar daugiau kuo
pų .turi teisę įsteigti apskri- 
H- . • ■ ■

22. Apskritis turi teisę., i 
seimą pasiųsti du atstovu. 
. 2’3.. Numirus rėmėjui, sky
rius .pasimeldžia susirinkime 
už jo vėlę, o nariai, aplinky
bėms leidžiant, a t i d u o d a 
jam paskutinį patarnavimą, 
dalyvaudami laidotu v ė s e. 
Skyriaus raštininkas prai ie- 
ša apie mirusį rėmėją cent-. 
rui, kad ir.Seserys galėtų už 
mirušiojo vėlę-, pasimelsti. • 
- 24. Rėmėjų mokesčiai yra 
trijų n'išių:vnarys, mokėda
mas nors vieną dol. ($1.00) 
rietą) ns, skaitosi Metinis rė
mėjas ;. įmokėdamas* dv idė- 
šinits penkis, dolerius ($25.; 
00) lieka Amžinas rėmėjas; 
įmokėdamas nemažiau šimto 
dolerių ($100į$0) lieka; Gar
bes rėmėjas. Amžini ir 
Garbes 'rėmėjai yrą laisvi 
nuo metinių mokesčių.

Sesuo M. Aloyza paaiški
no apie jau spausdinamą Šv. 
Pranciškaus Seserų dešim
ties, metų sukakties minėji
mo knygą ir kvietė narius 
koskaitlingiausiai išplatinti.. 
Pelnas nuo šios knygos yra 
skiriamas vienuolynui didrn- 
ti. ’ . \ '

Įnešta ir nutarta, kad rė
mėjų skyriai. ■ užsiimtų šios.

Nutarta knygų dalį palikti 
dar spaustuvėje, gi pardavi
nėjimui skyriai gaus knygų 
nuo vietinių Seserų, o kur 
Seserų nėra, knygos bus pri
siunčiamos iš Vienuolyno.

Delegatai iš Chicagos 1- 
skyriaūs, Šv, Jurgio parūpi-. 
jos, pasveikino seimų ir įtei
kė nuo to skyriaus dovanų 
sumoje $41.65. ? •

Delegatai iš Chicagos 3-čio 
skyriaus, Šv.Kryžiaus para
pijos, su pasveikinimu įtei
kė $90,00 aukų.

Nuo Chicagos 2-ro sky
riaus^ Nekalto Prasidėjimo 
parapijos atsiųsta sveikini
mas ir auka $23.00.

Nuo Šv. Onos draugijos, 
iš Šv. Jurgio parapijos, Chi- 
cago, atsiųsta pasveikinimas

su Vienuolyno paskolos 10Q 
dolerių bon ir $17.40 nuo
šimčių -kuponais-,rvistr vertės 
$117.40.

. Seime padaryta kolekta,’ 
kurioje surinkta $66.85.

Centro valdyba išrinkta 
viešu balsavimu ir per akla
maciją Sekančiai: A g o t af 

ipį- * Sutkaičiūtė, Pįtis b u r g h, 
1 pirmininke; Juozas. Bulevi- 
čius, Homestead, raštiniu-, 
kas;. J.: Pukelienė, Chicago, 
vice-pirmininkė. Motina M. 
Dovida sutiko būti. iždinin
kė; kapelionas kun. Juozas 
Skripkus sutiko būti dva
sios vadu. .

Kūn. Skripkūi sukalbant 
maldą, pirm. Sutkąičiūtė už
daro seimą 5:45 vai. po pie
tų,. . • f / . ' \

Agota SMaičiūte, pirm.,.
Juozas Bulemčiiis, rast.

NAUJI RAŠTAI

Tautą Sąjungai priėmus Yraką, į savo pilnataisią. narių, skaičių, Anglija pasitraukė iš Yrako valdymo 
Ta proga Trako sostinėje Bagdade įvyko džiaugsmo iškilmės.

‘‘I)arbinitikas” ir jo reika
lai. Paskaita. Pusi. 16. Pa
rašė kun.- K. Urbonavičius. 
“Darbininko” Spauda,. So. 
Boston, Mass. 1932 m.

Kun. K. Urbonavičius y- 
ra .žymiausias mūsų laikų li
teratas, ir publicistas. Jis 
daug rašė ir uoliai r ėmė 
spaudą. Jis praskynė kelią 
būsiantiems mūsų. rašyto
jams ir jiems liekasi gra
žiausiu pavyzdžiu. Šiais me
tais lietuviškoji visuomenė 
jį pagerbė ūž tuos visus nuo
pelnus, kurių lietuvių tautai 
nuveikė per keturias dešimt 
metų literatinės kūrybos 
darbais.

Tur būt niekas kitas 
“Darbininko” reikalams ne
pasidarbavo tiek', kaip gerb. 
jubilijatas. Jis, ne vien raš
tais, bet ir piniginiai parė
mė “Darbininką.” Jei ne 
jis, šiandien, ‘Darbininkas’ 
gal visai negyvuotų ir pačių 
darbininkų būklė nebūtų to
kia pastovi ir tvirta.

Kad gerb. jubilijatui rūpi 
darbininkų padėtis, aišku iš 
to, kad jis n (‘liaujančiai. ra
šo į jų organą ir jų naudai 
laiko paskaitas. Štai, viena 
iš daugybėsi tokių jo paskai
tų išleista. į atskirą knygutę, j bolševikams 
J įs ryškiai nurodo, koki a 
yjagą darbininkų organas 
turi eiti, būtent: “Darbinin
kas, ’ ’ kaipo; katalikų laik* 
ra štiš privalo rišti darbo 
klausimą nustatytuoju Po? 
piežiaus Leono XIII keliu. 
O. ta Leono XIII taktika, 
karštai paremta dabartinio

Pijaus XI enciklikomis, ri
ša darbo klausimą ne neigia
mu, tik teigiamu keliu, vadi
nasi, ne griauja viską, kaip 
daro bolševikai,, bet taiso, 
kas taisytina ir remiasi tei
singumo ir meilės dėsniais. 
“Darbininkas” tą pakartoti
nai pareiškia,..”1 (Pusi., 5).

Todėl, “Katalikų laikraš
čio uždavinys yra . teikti vi
suomenei katalikišką apšvie- 
tą, skiepinti tikėjimo princi
pus gyvenime, nustatyti ka
talikišką pasaulėžiūrą ir 
orientuotę, žodžiu, būti vie
nu svarbiausiųjų katalikiš
kos akcijos veiksnių. Kata
likų spaudos svarba taip di
delė, kad jos išplėtimui ka
talikybės vadai — Popiežiai 
deda svarbiausių? pastangų. 
“Veltai, — sako Pijus X,— 
statysite bažnyčias, steigsite 
vienuolynus ir mokyklas, jei 
neremsife katalikų spaudos, 
tas viskas bus per nieką” 
(Jusi. 6).

Po to, gerb. autorius nu
rodo, -kiek “Darbininkas” 
pasitarnavo katalikų ’ išeivi
jai ir patiekia būdus, kai 
jį išpopuliarinti katalikiško
se darbininkų šeimose, kad 
neleidus Ui isvamaniams ir.

užnerti sau 
jungą ant sprando.”

Dėl to viso katalikiško, 
visuomenė nemažai skoling 
gerb. jųbiiijatu.i,./kunigui K. 
Urbonavičiui, kuris p ries 
ketuinas dešimt metų stojo \ 
literatūrinį darbą ir dabar 
jį tebetęsia. Geriu jubilija- 
to literatūrinis kūrybos dar-

a

Šiuomi pranešame, kad vi
sos įsikūrusios (ir kuriaiv 
šios) Studentų kuopos prisi- 
laikytų ir išpildytų kuo ank
sčiausiai sekančius formališ- , ' 
kos tvarkos reikalavimus:

1. kad visos Studentų,kuo
pos prisiųstų savo narių 
vardus ir pavardes ir adror 
sūs Centro Finansų Sekre
toriui, Miss Isabellė Les- 
chinskas, 146 Bowen St., So.. ’

Boston mass.; p i n i g a i .. 
siunčiami Centro Iždinin
kui, F. E? Galinis, 86 Fuller 
Street, Dorchęster, Mass.; 
siunčiant. pinigus, reikia pa
žymėti kas, kiek, ųž ką arba 
dėl ko, 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, .. 
Conn., savo kuopos. Dvasios 
Vadų, valdybos nariųvar
dus ir pavardės ir adresus;

4. kad viši rašiniai, žinios, 
korespondencijos, etc. lietu
vių ir anglų kalbose dėl lei
džiamo Studentų.-laikraščio . 
būtų kuo anksčiausiai , pri
siųsti — J. P. Pilipauskas, 
St. Mary’s College, Thomp
son, Conn;;

5. kad Visi nariai studen
tai (es), Dvasios Vadai, sen
draugiai ir rėmėjai varytų 
aktingą darbą, organizuoda
mi visur ir visame studentus 
į kuopas; .

.6. kad* įvairios žinios ir 
pranešimai apie Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizaciją bus skelbiami . 
ir taip pat per Ameiikos lie
tuviškus katalikiškus laikra
ščius : 4 < D a r b i n i n k a s, ” 

■ ‘ Garsas, ’r ■1 Draugas, ’ ’ efc.;.

7. kad visos Studentų kuo
pos dirbtų? i r veiktų vieny- . 
bėję su Centro Valdyba;

8. visais informacijų rei
kalais kreipkitės: į Litjiuą- 
nian Anierican_ C a t h oi i c 
Studentas Organization, St. 
Mary’s College, Thompson, 
Conn. ir John C. Morkūnas • 
(pirm.)į 253 Berlin Street, .• ‘ 
Rochester, N. Y. •

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “ Dar* 
binihko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali " 
iŽsįdirbti' nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą:

abie.pt
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Antradienis, lapkričio15,1932 3M*atii saba et

VIETINĖS ŽINIOS MIRĖ ffl, IMLGOJT

UETUVIAIS ESAME 
GIMĘ

Daug metų praslinko nuo 
to laiko, kaip parašyta ga
linga daina Lietuviais esa
me męs; ginię/r Kiek ji kai 
tų dainuota/ tiek kartų vis 
pajausta ypatingo susižavė
jimo jąja? ‘Šios dainos žo
džiams pritaikinta toki mu? 
zika, -kuri ir nejautriausio 

— ?asmens jausmus pajudina.
Jos meliodijo.s aidai prasi
veržia į lietuvių, širdies jau
smų sukūiius,; issklaidydanri

dolerių. Kadangi vietos nu
meruotos, tad patariame iš 
anksto tijcįetus įsigyti.

Choristai šventei rengiąsi 
ypatingu stropumu ir pasi
auto junti,. todėl jau vien tik 
jųjų darbas užsitąr nau j a 
gausingos publikas- O kur 
gi dar Šventėj tikslais, .

Taip, Bostoniečiai’ pada
rykime šią Dainų Šventę di-I 
džiausiu džiaugsmo ir padė
kos švente!

* Praėjusią savaite glite 
Dr.< Kapry P, 93

Į pietų amžiaus, žymus gydy^ 
tojas, buvęs Massachųsette 
General HospitaI Vedėjas.

LUKOSEVICIAUt IKMAS 
PALTO NENUGALĖTAS

. Šv. Anzelmo prirengiamo- 
N* II., futbolo tymas užbai
gė žaidimo laikotarpį, likda- 
mas nenugalėtu. Šio tymo 
žvaigždė buvo southbostonie- 
tis Pr, Lukoševičius (“Diek

GUB. ELY PRAŠO PAGAL
BOS REIKALINGIESIEMS

Taip, tai galinga daina. Ji 
stiprino lietuvių dvasią, kai 
lietuvis buvo pavergtas. Ji 
stiprino, stiprina ir stiprins 
ir išsilaisvinusį lietuvį.

Tos dailios reikšmė nepa
miršta ir Amerikoje; Amen-. 

’ koje gimusį ir augusį jauni
mą ši dainą stiprina, prir 
mindaina jam apie* jo lietu
višką . kilmę; apie . lietuvių 
tautos dvasios stiprybę , ir 

. švelnumą.
Šią dainą, rnuzikališkiau- 

siai išpildytą, turėsime pro
gą išgirsti lapkričio: 20. d., 3

- vai. po pietų Dangaus Vąr- 
. . tų svetainėje.

Dainų Šventės programą 
. .. .išpildys So. Bostono, Gani-

chorai, Brolio Jono Banio 
M. Į. C. vadovaujami.

.. . Bet ne vien tik jungtinis 
'. choras pasirodys. Šie. paiui- 

.. nėti trys , chorai paSirddys 
..atskirai,, turėdami '* parengtą 
naujų naujausią progrdmą.

' Be to,, visi atsilankiusieji 
turės progą išgirsti vieną. į- 
žymų solistą.

Dainų Šventės parengimo 
tikslas labai svarbus ir reik
šmingas. Plačiajai visuome
nei jis visai paaiškės šiomis 

■ 'dienomis. , •' ' • . • .
Rengimo komitetas dedą 

visas pastangas,.kad ši Dai
nų Šventė praeitų didžiau-; 
siu pasisekimu. Ir to tikini 
tikimasL Tiltietąi platina
mi visu darbštumu, jų kai
ną nud .35 centų iki. vieno

Paskutinis žaidimas įvyko 
prieš Springfield ir baigėsi 
Šv». Anzelmo mokyklos miti- 

Idai 6:0.
Gubernatorius J oseph B r 

$Įy paskelbė, jog lapkričio , 
24 d. bus ‘Padėkos (Thanks* 
giving) Jr maldos diena..

Savo rašte, gubernatorius 
prašo, visus gyventojus' tą 
dieną ramiai praleisti, pa
žymint gerais darbais: su
šelpiant neturtinguosius^ su
raminant kenčiančiuosiusir 
prašant Dieviškosios Išmin
ties palaimos ateičiai. :

SUDEGĖ PIRTIS, ŽMONA 
IR SŪNUS

♦
ADVOKATAI

prisiekęs Advokatai ;

JUOZAS B. GA1UUS
Veda visokias provas. Daro ; 

. sus legalius dokumentu*.
817 E St. (kampas Broadvay) 

Bbuth Boiton,Ma||-
Telefonai: Šou Boston 2737

Namų; Talbot 2474. .

(

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI

. Edwar R. Cojilen .; •
' Al bert Adclsdn

Benjatuin Chc.šky •< •
. - OFISO VEpEJAS

Jonas J. Romanaa
18 Temont Boston, Niius.

' 810 Kimball Building 
Telefonas t Capitol. 9880
Ofiso vąĮ&nĄbs 

*9 vai. iki 5 vai.

ATVAŽIUOJA DAUGYBĖ 
SVEČIŲ

T Dainų Šventę, kuri įvy- 
išta.lapkfiČio 20 3 vai. p.
p. etdAbjč Dąngąūs Vartųl 
parapijos salėje, So. Boston, 
Mass., atvyksta šie kunigai: 
J<. Švagždys, K. Vašys, J. 
Navickas, D. D., A. Bublys, 
F.. J liras,. F. Norbutas, S. 
Kneižis, F. Strakauskas, A. 
Bružas,. F. Juškaitis, J, 
Vąitiėkūnasi j. Valantiejus, 
J? Plevokas, J. Skalandis, 
Lietuvių Kolegij 6s studen
tai ir daug,. daug kitų' bram 
gių, brangiausių, svečių.. ..

GENERALĖ PRAKTIKA
. Dainų Šventės programos 

generale. praktika įvy k s t a 
lapkričio 16 d., 7 :30 vai. v,a- . 
kare, bažnytinėje salėj e. 
Kviečiami visi. Cąmbiidge. 
ir So. Bostono choristai su
sirinki, lies laukiamoji pro- 
gramosl diena jau čia pat.

BENGĖjįliŠmKIMAS

T

COBTWi»gES

,ii l II MlOit' - j

Šįę nauji rūmai, tik ką^ pastatyti yZaihingtoge, yrtf skiriami kęngreso nariams apsigyventi.

f
I

jas įr drą^gijas. -
ypatingai raginame 

remtį tuos biznierius ir pro- 
| fesionąlus, kurie skelbiasi 

4‘Darbininkė.*” *

JONO KMITO EILĖS

SUŽEIDĖ ŽAIDIME
Feliksas Beleckas, gyve- 

nąs Dorehestery, L/ p. S. 1- 
mos kuopos nario^sūims, ke
letas dienų atgal buvo su
žeistas futbolo žaidime. Jam 
'įlaužta įlinka. Bet jaunasis 
sportininkas dabar jau pa
rėjo iš ligoninės namo ir ge
rai jaučiasi.' .

gerbti. Harvard uni versite- 
te iškilmingai atįd a r y t a 
nauja bažnyčia, pastatyta 
žuvusioms kare Harvardo u- 
niveršitėto studentams pa- 
Igerbtir- ~“ •.. ~~

IŠKILMINGAS PARADAS
Naktį, spalių 18.—19 d. d. 

sudegė Dabrovės kaime, Ne- 
f džiugūs vals., Alytaus apsk. 
p. Jurgio Dobroyolskio piT- 

Įtis,i žmona ir sūnus.
| . Atvykus policija nustatė., 
kad Dobrovolskio žmona, ir 
sūnus, apie 12 v. .nuėjo pir
ties kurti, kur būvo^padžiųm 
t i linai. ’ '.

.Žmonės pamatę gaisrą a- 
piė .1 vak subėgo gesinti, bet 
rado pirties duris šu basliu 

I užreiiitas’ ir kabliu, užkaby
tas iš lauko pusės. •. Žmonės 
išlamž^ diiils j^idd pdrtyje du 
lavonu: Dobrovolskio žmoną' 
37 nu. ir sūnų 14 m. ■

Zuzanos pobrovolslnenėš 
giminės gavo laišką, kuria
me rašo, kad Jurgis Dobi*b- 

: Volskis, gyvenęs su koka ten 
našle ir su savo žmona la
bai blogai sugyvenęs; ją mu
šdavęs; '

Giminės sako, kad Dobro
volskis ir jo. pana bus nužu
dę ir paskui padegę pirtį.

Policija. Jurgį. DobroVols-. 
kį ir tą paną areštavo ir kal
tina, žmogžudystė j e. ’ - 
A Zuzana Dobrovolskienė y- 
ra p. Juliaus Mikęlionio se
sute. • . ■, .-

Karo paliaubų d i e n o j ė 
Bostone įvyko didelis para
das, kuriame dalyvavo apie 
15,000 legionierių. . Šis ka
riškas paradas laikomas vie
nu iš’ didžiausių, surengtų 
Bostone po didžiojo karo.

‘Ncnvione. atidengtas pa
minklas žuvusioms kare pa-

Į DAKTARAI
Tel. Šo. Boston 0Š28 '
. LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. VrBAŠPER
' (KASPAR/fiViOiųS * 

Naujoje Vietoje,
S2J5 E. £roądwąy, S. Boston*

. Ofiio Valaiidoą:
Nuo 0 Iki 12 ryta Ir nuo 1:30 1H 
5 ir nuo 6 iki 3 yąk vakare. Ofi-. 
šas Uždarytai aubatos vakarais Ir 
nodčJdjenjais, taipgi aereįotnlą nūa 

12-tos dieną uždarytas. :
Taipgi nuimu ir X-ra#

t

VIENAS APGYNĖ MO
KYKLOS VARUI

Lapkričio 11 - d. rungėsi 
Boston College ir W. Mary- 
land College futbolo tymai, 
Žaidimas buvo labai gyvas 
ir ‘ jj audihantis žiūrėtojus. 
Žaidimas baigėsi: lygiomis: 
20:20..'...

Čia verta pažymėtų kad 
žaidimo; žvaigžde buvo Pet
ras Česnulevičius, kurs , vie
nas savo mokyklos naudai, 
padarė 14 taškų, o ir liku
sieji 6 taškai padaryti jo su
gebėjimo dėka.

■ P. Česnulevičius šiemet y- 
•pątingai gerai žaidžia, susi- 
ląukdamas sporto; mėgėjų 
gražiausių atsiliepimų. ..

GENDROLIUS “BROKE"

Lietuvis Dantistai

(GAI.INAUSKAS) 
114 Broadway, So. Boston

Tel. 8k>. pofitoę 2300 :
Ofisas atdaras, nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 5:30 po pletlr
nuo 6 Iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą •

Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys, i

Knyga giežiai atspausdm- 
_ _____________________ ta ir turi 191 pusi. Jos kai- <

• .■ ... . ia$1.50. Bet dabaruDarbi: . ..
.apjas _ Įjiiiiko” spaudos vajaus, me-
Yra gandų, kad p. Gen-, v. . . v \, ,. .v v. . .v * . tu, gražiais drobes viršeliais 

drolts įsvaziavęs is Bostono, . centai- noniel 
nes žmones Įdavė pmigus uz virgeliads 60 cent F. 
laivakortes n; negavę Jaiva- .. ■

rkorčių jo visur ieško irme-f' Dabar -yra-geriausias-ląk— - 
gali surasti.' ‘ . - kas-.įsigyti šią taip ^angU

Nikodimas Gėndrolis yra į.T naudingą eilių knygą. ‘ ’ 
senas , biznierius ir gerai žL Jono Kmito Eilės’yi’aJnū- ’ 
nomšs Keleivio5’y redakci- jjteratūTOs papuošalas. Kū
jai.. pastaroji apie šį įvykį 
dar.nieko heparąše, nes jis 
yrą stambus socialistų šulas.

KITA AUDRA BOSTONO 
APYLINKĖJE

PAVOGTU AUTOMOBILIU 
NEVAŽIUOK

•' .'A ‘

t Policija jau senokai ieš
kojo '• jaunuolio Ernest A.

I Hinde, 18 metų, apkaltinto 
labai, greitame važiavime; Ir 

(štai lapkričio 11 d. vėlai va
kare "šis jaunuolis važiavo 
pavogtu automobiliu. Ji® 

Įlėkė 80 mylių .greitumo. Par 
teko į Sulivan Sųuare gatve* 
[karių stotį., ■ ■ Automobilius 

. sudužo į šipulius. Vairuoto- 
VKIFIK nVIMę ias ir-vienas jo draugas.mir- 
VldlCĮnA NĮUftotaiiniO kiliai užmušti. ■ Trečiasis 

'‘‘7^ 7~~7 v. Išlinkiai sužeistas.
Šį Icetyirtitdięnį, lapkričio] • Užmuštieji važiuotoj ai, 

1 * d*? / :dQ vai. vakare, para* p0Įįeįžiniomis, j au daug 
pijos svetainėje, E. Seyenth jaumĮ buvo gaudvti iiž grei- 
St., kviečiamas moksleiviu važinėjimą. Jie yra su- 
susiriiikimas, kuriame bus Lįaųžę daug aiAoinobilių, be
išrinkta kuopos vadovybė,įbėgdami nuo policijos, bet; 
ąptąrtas ateities veikimas, išlikdavo gyvi ir polici- 

I susįriukimą kviečiami jos nepagauti.
visi aukštesniųjų ir aukštų- Tačiau viskam yra .galas, 
jų. mokyklų studentai. Bus Ir dėl keistos kvailybės du 
svarbių pranešimų. ’l jaunuoliai neteko gyvybių..

Paskutinis Dainų Šventes 
rengimo komisijos susirinki
mas bus laikomas bažnytinė
je salėje, lapkričio 17- dieną, 
7;30 vai. vakare. Visti drau
gijų atstotai prašomi susi
rinkti.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. 1. KAPOČIUS i
251 W. Broadway, Šo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12*, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vąkare. 
SerędomLs nęo 9—12 vai. dieną. 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vai vakarei 
Nedeitomis nuo 9 iki-12 vai. dieną .’ 

(pagal sutarti)

i Tel. Borter 3789

J0|Į|ĮW»M.O,
(REpąyš) .

Lietuvia/Gydytojai
Oflw Vatahdol: ir T—O

?78 Harvard Street, 
kamp, Inman arti Central Sq,

Bostono apylinkėje . pla
čiai žinomas buvęs laivakor
čių agentas Nikodemus, Gen- 
clrolis, gyv. 86 Forest Hills 
Street, Jamaica Planų Mąss. 
bankrutuojąs;

“Banker and Tradesman” 
paduoda,: kad spalių 25 d, š; 
m. p. Gėndrolis p a d a v e 
^Bankrūptcy’ teismui petici
ją, ..kurioje .pažymėta, kad 
jis turįs $5,878 skolų, o jo 
visas turtas esąs vertas tik, 
$3,878. Vadinasi, p. Gen- 
drolis, sulig; paduotų skaitlį-' 
nių, visų skolų savo turtu 
neišgali padengti ir. prašo 
teismo nuo jų paliųosuoti,

Peticijoje p;.. Gėndrolis 
paduoda, kad jis skolingas 
Valentine . Martin iš Bed- 
forci $420;. S. Blinsfrub, $o‘. 
Boston $375; Antanas Gru- 
bis, Bedford. $300; Aųtkony 
Grubią, Boston .$250; Char
les Kavaliauskis,- No. Wey- 
inouth $250; Waltėr Didjai- 
ka, Allston $286; A.dolph 
Nemaksy, So. Boston $280.

P. Gėndrolis jau daugiau 
metai kaip neturėjo Trans 
Atlantic jCbnfėreųce lejdįpM 
agentaųti, bet jis vistįek' 
vaikščiojo po pamuš ieško-

Lapkričio 10 d. Bostone iri 
apylinkėse siautė audrą sii 
dideliu lietumi, .mdaiąusij 
šimtus tūkstančių dolerių] 
nuostolių.. Gatves buvo už
lietos vandepimi. : Lietaus] 
iškrito apie du su puse co
lio. Bostono mokyklos tą] 
dieną buvo uždarytos..

Daugiausia nukentėjo jle- 
verOjf Beąchmont, Lynn,*š°T 
męrville ir kitos apylinkės. 
Nemažai nuostolių padaryta 
Rhpde Island ir Connectiėut 
valstijų . pakraščiuose, kur, 
sugriauta keletas vasarna
mių.

Keliuose uostuose aplau
žyta keliolika laivų. . ‘ '

piginimas padarytas,, kai * 
duoti progą kiekvienam įsir • 
gyti Jono Kinito Eiles, mi
nint šio Garbingo poeto 40 
metų literhtįnio darbo su
kaktuves.

• ŠLą knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Viši gėrisį ; 
jos turinių, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Užsisakydamas rašyk:’ r‘ .
‘‘DARBININKAS”

366 WestBroadway, 
’ So. Boston, Mass. •

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ

IKAIMS SKELBIMAIPRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KOIPTIS

__ deiąl pagydymo vtoojklu 
kraujo; nervu Ir chronin
iu ligų. Kurie kenčiat* 
nuo. reumatismo, ekaudu-

' 11ų, vočių, sutinimą, arba 1 
Šiaip kokiu kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojau* 
Atminkit, pasiteiravimo* 

' patarimai dykai visą SI mėnesi.

Fa lando*: Antrndlfnisto, ketvirta- 
dlenlah it* leStadlenlalk 10—12 ry
te, 2—5, 7-41. vakare; Muaadto- 
nialii 10—12 tiktai.

| JUOZAS M MUS į
I LAIKRODININKAS j 

| Parduodu. įvairiausios rūšies į 
| auksinius h’ sidabrinius daik- L 
|tiiš. Taip<?i ir pataisau. |
į 366 W. Broadway Į

I SO.; BOSTON, MASS. |
OiniHiHiiiiVAiįutiiiiuiiiiuimumuiituiikutinuii ’iiiitHitOl

i

j Gal būti nerasime žmogaųą, . 
į kuris netrokštų ir neieškotų 
jlamies. Dar nespėjo kūdikis , 
- pravert akių, o jau suspau
dė j į skausmai — jis, verkią. 
Paaugęs ij? pradėjęs valdyti 
protą, jis eina į kovą su ne- “ 

| laimėmis, kad iškovoti lai
mę. Kiekvieno j e. kovo j e rei
kalingas vadas.

Knygelėj rrPasik<ilbejim^!s 
Praėjusio šeštadienio va- Laimę f trumpai,, b'et 

kare, lapkričio 12 d„ Brigh- teisingai parodyta, kur.. yrą 
tone,, prie Market ir Lincoln žmogaus laimė ir kaip jąją 
gatvių mirtinai suvažinėtas sugauti.
Viktoras . Ęaškis, 45 metų, įsigyk ją šiandien ! “Dar- 
gyv,. 3 Węxford St., Brigh- Išminko ” spaudos v a j aus 
ton. I metu, jos kainą tik 5 centai.

V. Raškįs ėjo skersai gat- Idėk į konvertą 7. centus pa- . 
ye, kur jį ir suvažinėjo; Au- ženklais su persiuntimu 
tomobiliiį vairavo Christian h’ UžadTesavęs p a s i ųs k 
W. Ber^lund iš Arli^gtono. p^arbininkui.^ ir tą knyge: 
Važiuoto jas suimtas. ■ lę gausi, ir džiaugsies ją skaL.

’ .' tydamasl •“ ?.

REMKIMESAVUOSIUS <
j • So. Jįdstoą Mass.

Šio pasaulinio krizio me-_ _
tu smulkieji bizitieriai nebe- f" 
pajėgia galą su galu sudut- ‘ 
t j. juos labiausia smaugia u. 
didžiųjų, kompanijų taip] 
vadinami ■4 chain storeš.P . ] 

Mes lietuviai neturimo 
“cbain stores” kompanijų, 
bet turime nemažai smulkių 
biznieritį, kurie . dabartiniu 
metu skursta, Daugelis jų 
•jau išėjo iš biznio dėlto, 
kąd darjnriinkąi beieškoda
mi Ukut pigiau” pas savuo
sius nebeperka,... o prisipirkę 
ant “cTedit’o” “pamiršta”

UŽMUŠTAS RAŠ®

■A—i

AGENTAI
-------------------- • ■

Į INSURANCE I
I ‘ Apdraušk namus, rakandui f- ■
Į. aūtoinobiIhi8-..-t>4s ’-i

'J.S.MESLIS I
1253 Broadway, S. Boston, Mass.l

Tel. So; Boston 2613 Į ’

r GRABORlii '

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareigą savuosius 
biznierius palaikyti, neš jie 
to yra užšitaruavę veinclaųn 
mūsų parapijas, organizaci-|

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTJ

0. A. ZALETSKAS
ORABORIUSIR 

BALSAMU0T0JA3 
877 ir 448 Cambridjfe Straot 

0ambridge,MąM.
• Telepkone trulveraty 8831-VT;
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G. BROOKIYN, N. Y. .sudaro gražus jaunimo bū- 
. f ji'elis, priėmė Šv. Komuniją 

ir po to, savo klubo bide tu
rėjo bendrus pusryčius. Tą 
pat dieną Šv. Komuniją pri
ėmė ir Šv. Rožančiaus drau
gijos narės. Todėl Vyčiai 
prie šios progos . pasikvietė 
jas prie savo bendrų pusiy-

Taigi, jauku ir malonu 
buvo Šv. Rožančiaus draugi
jai dalyvauti savo -dukterų 
ir sūnų tarpe, matant juos 
prielankius ir rišančius šias 
dvi draugijas į vieną bendrą 
ir meilės šeiuųvną?

Tarp šių dviejų draugijų 
santykių suartėjimo priežaš- 
tjs.yra aiški. Tai mums pa
rodo jauno kum J. Kartavi- 
čiaus' pasišventimas, kuris 
abiems. šioms draugijoms y- 
ra paskirtas dvasios vadu. 
Jis džiaugiasi turėdamas, 
progą. dar b u o t i s m u s ų 
tarpe, bet. juo labiau mes tu
rime! džiaugtis ir. dėkoti jam 
už tai, kuomet matome, kad. 
jo darbai jau mezga pumpu
rus iš kurių Įaikųi bėgant 
gal pr.nžj’s kuo skaisčiausi 
žiedai.

Tad gi mūsų, dvasios va
dui — kun, J. Kartavičiui 
už jo idėjos darbus kataliki
škosios visuomenės- naudai 
ir Vyčių 41-ai kuopai už iš
reikštą priela n k u In ą, Š v-. 
Rožančiaus Draugija .reiš
kia džiaugsmą ir nuoširdžią 
padėką.

Šv. Rožančiaus Draugija.

BAZARAS .
Šios parapijos inpkyktos 

mokytojos — Sesutės Domi- 
nikietes . rengiasi prie savo 
Bazaro, kuris. įvyks mokyk
los erdvioje salėjej lapkričio 
16, 17 ir 18 d. d. Kadangi 
Sesutės turi daug prietelių, 
todėl nėra abejonės, kad 
joms bazaras pavyks. Gir
dėti, kad jau visos draugi
jos tariasi kaip tinkamiaus 
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
kučiu labili t '

REKOLEKCIJOS
Sv. Jurgio parap. spalių 

2G ,dieną įvyko Rekolekcijos 
moterims įr merginoms.

Moterys ir merginos, lan
kėsi ir iš kiti} parapijų. Re
kolekcijas davė Tėvas Bru- 

. žikas. Jo gražūs ir pamoki
nanti pamokslai bus ilgai at
mintyje,

Kaip aš pamatysiu degan
čia žvakes, tai man prisi
mins tą valandą, kurioje aš 
IF visos miefgįnos ir moterys 
l(aikydamos žvakes rankose 
atnaujinom Krikšto įžadus. 
Labai būvą liūdna, kada už- 
geso visa elektriką,, o Tėvas 
Brūžikas priminė tą brangų 
laiką, kada pirmi krikščio
nys meldėsi, katakombose.

> laikydami žvakes. V i. s o s 
merginos ir moterys, ma
nau, yra labai dėkingos už 
tokius gražius pamokslus ir 
pamokinamus. Lai Dievas 
atlygina jam.

Spalių 31 dieną’ .prasidėjo 
Rekolekcijos vyrams ir vai
kinams ir tęsėsi per visą sa
vaitę, Tėvas Bnižikas kvietė 
visus parapijiečius ir is ki
tų apylinkių, larikytis.

^lėfaJija Jakub.cioniutč,

PALAIMINIMAS 
VAIKUČIŲ •'

; Sekmadienį,., lapkričio .6 d., 
3 vai. po pietų, Tėvas Bru- 
žikas pasakė gražų panioks-

. lą tėvams ir vaikučiams. Ptr 
tam laimino visus Švenčiau
siu Sakramentu, o mažus 
vaikučius laimindamas teikė 
jiems dovanėles.

Viskas labai gražiai užsi- 
..baigė bažnytinėmis giesmė
mis.

' 8tc;f. Jakupčioniūte.

ŠV6. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

Lapkričio 20 d, parapijos 
' choro dramos ratelis rengia 

•z.-juokų vakarų, -.vadovaujant 
■ A. Z. Visminui. Vaidins dve

jų veiksmų komediją “Pirš- 
■. lybos. ’’’ Šį nepaprastai juo

kinga komedija prajuokins 
. kiekvieną iki ašarų. Juokų 
. mėgstantiems tai ■ geriausia 

. proga pamatyti. Be visa to, 
dar bus nepaprastas koncer
tas, visos naujos dainos, so
lo; dueto ir trio; išpildys ne
senai iš Lietuvos, kaimo at
vykę . jaunuoliai. Pradžią 
lygiai 7 Y&L vakare. Prašo
me nėsivėluot. *.

Vėliau,.• grojant geram om 
kestrui, bus lietuviški ir an- 

• . gliski šokiai iki pirmųjų gai
džių. :Viskas parapijos sa
lėje, No. 5th ir Ilavereyer 
Sts», Brooklyn, N, Y. .

• ’ • Bimbalas.

Gomeli universiteto teisių mokyklos naujieji rūmai, 

kuriems pastatyti turtuolis Myron Taildr (jo pa

veikslas kampe dešinėje) padovanojo $1,500,000.
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nai. Vinco ir Onos Burokų 
duktė Dolores Ona,, krikšta
tėviai J. Rįccardi ir E. Ge- 
neviČiūtū. .. •• • z' ..

A. L. R. K. Moterį} Są
jungos 24- kp. susirinkimas 
įvyko lapkričio 7 dieną..

Susirinkimą atidarė mal
da ponia Bumįdenėi

Ponia Digrienė. išdavė ra
portą iš apskrities suvožia 
vnno, nuris įVjko spali.: V 
Nevv York .

Buvo.kalbėta apie vaka
rienę kleboną kun. Remeiką 
pagerbti. Vakarienės pasek
mės buvo geros.
Nutąrta rengti kursus, ku

rie prasidės ketvirtadienį 
lapkričio 17 dieną, Karalie
nės Angelų parapijos svetai
nėj, Roebliiig St. ir, South 
4th St.

K. Ėacauskiitė, prot. rast

BROOKIYN. N.Y
Moterų Sąjungos 29 kp. 

surengė “surprise party,”

Panamos, respublikos naujasis pre
zidentas Dr. Harmodio Arias; jis 
yra 15-tas tos respublikos prezi
dentas.

paminėti 25; metų'vėlybų ju
biliejų p.p. J. U, Mikuls- 
kiams, jų namuose, spalių 
23 d. Jubiliejautai sugrįžę 
automobiliu! apie 6 vai. vak. 
rado pikius kambarius są- 
jungiečių ir svečių.. Sąjun- 
gietės ir svečiai susėdę prie 
stalų ir užkandę kuopos vi- 
ce-pirm. O. Dabrovolskienėi 
paaiškinus vakaro tikslą, są- 
jurigietės ir svečiai pasakė 
sveikinimų,ir linkėjimų kal
bas? . . .

Moterį} Sąjungos 29 kp, į- 
teike dovaną baltą lininę 
staltiesę ir nakpins. Buvo 
ir daugiau dęvanų. Prhia V, 
Mikųlskįenė.ypa kuopos pir
mininkė ir darbšti narė..

Dalyvavo piep ? >
P-nai J. lį. Mikulskįai, jų 

dukrele ir įvedęs, sūnus, jo 
žmona ir anųkas, O. feelevi- 
čienė, sesutėj A, Macieniėnė, 
sesutėj P. Pąngai, S. Subai- 
tięnė, J. Bagdonienė, J, Šer- 
tvytai, M. DrągUnaitįene, H, 
Vaitiekūnienė,. K. Damųsie- 
ne, tU. Cižauskienė, A« Zal- 
neraitiene, J. Terebeižįenė, 
R. Bakšienę^Ų. Sašįenė, M. 
Jankevičienė,. A. Jašvinskie- 
nė, M. Francešon, J. Sarta- 
vyčiūtė, K,.. Zuokienė, S. 
Stetskiai, U.. AEkločeviČienė, 
T. Williai, O. Jurkūnienė, 
K. Dobrovolskiaų O; Benzu- 
vienė. .

P-nia Į. Khmienė atsium 
te pasveikinimą, nes dėl li
gos negalėjo dalyvauti. Vi
sos sąjungietės linki , greito- 
pasveikimo.

kSąjunyiete

cenių:. r~ E. Pikūnienė, P, 
Bazienė, E. Gadalienė, O. 
Baranauskienėj, F< Eišmon- 

. tas, J. Mateikis, P. Milaše
vičius, O. Malinauskienė, N. 
Komparskiėnė,. J. Riekis, J? 
P. Levickas, M. Svętikienė.

Kiti aukavo po mažiau.
Rochesterio V. V. skyrius 

aukojo $5.00..
Vardu Skuodo senelių 

. prieglaudos tariu visiems 
aukotojams nuširdų ačiū.

M Svetikiene.,

GREIT NEGI, L l„ N. Y

IŠ KARALIENES ANGELO 
PARAPIJOS.

Klubas turėjo savo mėne
sinį susirinkimą lapkr. 3 d. 
Susirinkimus laikė Susivie
nijimo kuopa Sekmadienį, 
M. S. 24“ kp. pirmadienį ir 
choras pėjiktadienį.

Lapkričio 8 d. susituokė 
Karolis Meškerevičius su ti
na Lebežinskiėne.

Lapkričio 5 d. ■apkrikšty
ta Antano ir J.ozefos Miču- 
lių duktė Marija^ Krikšta
tėviais buvo J. Steponaitis 
ir U. Medžiūnienė.

Lapkričio 6 d. apkrikšty
ti: Juozo ir Jevos Lemans^ 
Irių duktė Elena Jevą. Krik- 

Vyčitjr 4Lma kuopa, kurią^štateviai — J..ir O. Didžiū-

PADĖKA Kolorados ' laikraštininkas ir žy
mus demokratai Walter Walker, 
paskirtas Amerikos senatorium į 
mirusio senatoriaus Wat e r m a n 
vietų, .

Sekmadienį, lapkričio 6 d.
Apreiškimo Pan. Šv. pavapi

Pereitą pavasarį gavau is 
Skuodo m., Kretingos apsk. 
Šv. Vincento * a Pąulo drau
gijos atsišaukimą ir įgalioji
mą parinkti ..aukų statymui 
Skuode senelių prieglaudos.

Nors nedarbas ir sunkus 
laikai, tačiau, radosi gerašir- 
dižai, kurie prisidėjo prie to 
garbingo darbo, aukodami' 
kiek kas galėjo. .

Aukų surinkau $22.50. Iš 
tų pinigų pavartojau 30 cen
tų persiuntimui pinigų ir 20 
centų registruotas laiškas.

Senelių prieglaudos: staty
mui naujo namo pasiunčiau 
22 dol. Kvitos 'No. 30279, 
spalių 15 d. ..

Aukojo Šie:.
,Po(($1.00: kum J. Bakšys, 

G. Savage, R, Šebelis. Po 50,

Šioje kolonijoje lietuviai 
susilaukė nepaprasto džiau
gsmo. Spalių 30 d. vakare 
pamatė jiems vyskupo pas
kirtą kunigą Lekešį ir išgir
do jo iškalbingus pamoks
lus. . Trijų dienų rekolekci
jas duodamas Great Necko 
lietuviams, kun. . Lekėšis 
kasdieną vakarais sakė du 
pamokslus ir vieną rytais. 
Rekolekcijas • praėjo ' gra^. 
žiausįomis pasekmėmis. I)u 
šimtai lankė bažnyčią ir visi 
priėmė Sakramentą. Lap
kričio 1 d^, Rekolekcijų už
baigoje, lietuviai nuoširdžiai 
dėkojo vyskupui, vietos kle
bonui kun. Donavan ir kun. 
Lekešiui, kartu. prašydami 
ir toliaus jų neapleisti.

Liaudies . mokykla lietu
viams, Great Necke, po Re
kolekcijų žymiai pagerėjo. 
Vaikučių prisirašė pėr 40. 
Lieve duok, kad visi Great 
Necko lietuviai suprasti} mo
kyklos svarbą jų kolonijoje.

" NEWARK, N. J.
“Darbininko ” No. 84 ko

respondencijoj apie vaidini
mą ‘/Kiunučių Rojus” pra
leista dviejų vaidintojų, bū
tent p-lių E. Ponėlįūtės ir 
K. K. Grumuliauskaįtės var
dai. ' ’

J. M. Vyskupas J. Walsh 
praneša visiems jo diecezi
jos klebonams,.kad gruodžio 
8 d., 8 vai. vak. prasidės pa
rapijų vargonininkams li
turgiškos muzikos kursai .ir 
bus 10 painokų,6 Šv. Patriko 
Katedros mokyklos svetai
nėj, 74 Central Avė, Nok-- 
ark, N; J.. Mokys ptof. Ni- 
cola Monteni. Gal ir. mūsų 
varg. tą proga pasinaudos.

Nigirdęs.

HARRISON-KEARNY, N.J
Lapkričio 6 d. įvyko So- 

dalicijos draugijos 5 metų 
gyvavimo paminėjimas iŠkil 
ralingomis šv. miišomis. Vi
sos nares priėmei Komuniją.

8 vah vakare, Šv/ Vardo 
draugi jos svetainėj e įvyko 
Sodaliečių vakarėlis. + Buvo 
kalbų ir užkandžių,. Kalbė
jo klebonas kun. L. Vaiče
kauskas, p. Odelis,, pirm. O. 
Svenieliūte ir kiti.

Po Vakarienės įvyko šo
kiai.

Sodaliečių draugijos gyva
vimo sūkalduvįų išvakarėse 
įvyko L. Vyčių 90 kp. šokiai. 
Linksminosi gražus būrelis 
jaunimo, Rap.

• . J

Į VISUS AMARUOS LIE- 
TUVIUS MOKSLEIVIUS
Kelibįiką metų miegojusi 

Amerikos lietuvių’ mokslei
vija pabudo ir stojo į nė 
lengvą, bet kilnų darbą. Sto
jo į kovą prieš dechristijani- 
zaciją ir ištautejimą.

Šiais metais i Thompson, 
Conn., kilnių idėjų vedami, 

■ suvažiavo j aunuoliai, , gar
bingiausia mūsų visuomenes 
atžala ir įsteigė moksleivių 
organizaciją. .

Kad. neišnyktų, jų įsteig
toji organizacija, kad jų idė
jos pasklystų plačiojoje vi
suomenėj, nutarė leisti žur
nalą. ‘
. Tačiau, neužtenka ^yien nu
tarimo leisti, neužtenka vien 
gero noro . remti jį, reikia 
jam moralines paramos,, rei
kią raštų; kurie, užpildytų to 
žurnalo puslapius.

Gal kuris iš jūsų pasakys t 
— Tegul senesnieji rašo, 
mes skaitysim. Ne. Redak
cija laukia jūsų raštų, Se
nųjų dienos jau praėjo. Dar 
bar mūsų dienos^ Jų prar 
eitis, o mūsų ateitis. Tad 
mes, išsimokslinę jaunuoliai, 
parodykime, jog užtenkamai 
turime pajėgų tęsti senųjų 
pradėtąjį darbą..

Gal būt, vienas kitas no
rės teisintis . nesugebėjimu 
rašyti. Netiesa/ Nėra nie
ko kO jaunas žmogus neįs- 
tėngtų. Tik reikią pasiryži
mo, pirmyn, o . niekas neiš
drįs taū kelio pastoti. Jau
natvė kalnus Verčia. 7.

Pagaliau, parodykit savo 
tėvams, jbg jų nebereikalo 
vargta, ?kad išleistų mus 
mokslam ; -

’ Tad petys petin f bendrą 
darbą, o Dievas ir Tauta į- 
vertins mūsų žygį.

Teleplionė ; STAGG 2—0100

OR. A. PETRIKĄ
(nrniOK)' 

LIETUVIS DENTISTAM
221 8. 4th m., Brooklyn, M. Y.

- Dtat/ino^
Garo Anetietik« 

VALANDOS: 
Nuo 8 vai. ryte Iki 8 vai. vakaro. 
Penktadtenlala ir iventadienfale 

tik ras! taras.

Tel. Greenpoint 9—2320

JUSEPH GARSZVA
GRABORIUS

’ —IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKIYN, K. Y.

| KLASČIATJS

1 CLINTUN PARKAS
- ■ ■ . '

| piknikams,, baliams, koncertams, 
= šokiams Ir visokiems pasilinksmini. 
| mums smagiausia vieta Brook* 
s lyne-Maspethe. Jau laikau užslsa. 
| kytl salę žiemos sezonui. .
| kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS. Sav^
| Maspeth, N. Y.

’Tel. Nevvtovm 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
^ Apdrauda Visose šakos® 

. Not’nry Public
5441 — 72-nd Street, 

. Arti Grand St.
MASPĘTH, L. N. Y. ‘

Tel. Stagg 2—5(M# Notary Publle

M. P. BALLAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Bslsamuotoju 

660 Grahd St./ Brooklyn, N.Y.

; TeL StagK 2r-O783 Notary Public

JUSEPHLEVANDA
: (LevandatmkM)
GRABORIUS

lOT Union Ave., Brooklyn, W.Y.

Telephone Stagg 2^4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. . 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškiaio parapijos 
Bažnyčią

Parsalridaų Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

. Vyrai, pajudinkiiJ žemę!
. / . ; Dedakcija^.

Visus raštus siųskite:
F. Pilipauskas, St* Mnry’s 
College, Thoinpsoii, Conn.

Veltui rūpinies reikalais, Už tau 
.riuoi tau teismo dienoje nereikli, 
atsakyti, Už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. ° Darbo vert8,M
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