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CHICAGŪS LIETUVIAI 
RENGIASI PARODAI

KUN. A. BRIŠKA TRAUKIA1 
"NAUJIENAS” į TEISMĄ

CHICAGO, — Vietos lie
tuviai jau gyvai susirūpino 
pasauline paroda, kuri į- 

( vyks kitai s metais Chieago-

Šiomis dienomis buvo su
kviestas lietuvių įvairių or- 
ganizaci j ų susirink i m a s, 

—kurs išrinko parodos nėfka- 
lais rūpintis komitetą.

Komiteto pirmininku iš
rinktas prof. B. Mastas, K. 
Federacijos pirmininkas.

REIKALAUJA 50,000 DOLERIŲ 
NUOSTOLIŲ

CHICAGO, III. — Lap
kričio 22 d. kum A. Briška 
užvedė teisme bylą p r i eš 
“Naujienas” The Lithua- 
nįau Daily News, Co. Ine., 
ir P. Grigaitį, redaktorių, 
dėl įdėtų žinių to dienraščio 
laidose. Kun. A. Briška 
byloje reikalauja $50,000 už 
padalytus jam nuostolius,

North Dakota valstijoje .nesenai buvo Taliai. primigta. Mokyklos 
buvo uždarytos. Sniegus buvo su dideliu pustymu; daugelis mies
tu per 60 vahnd” buvo netekę šviesos, šilumos, telefono bei teie- 
grafo susisiekimo. Tačiau mokiniams buvo tai džiaugsmo dienos. 
Iš sniego jie lipde sniegines stovyląs. -: . . .

PROF.PAKŠTAS, DR 
BISTRAS IR KITI 

IŠTEISINTI
’agerbe Kun. N. Pakalnį

SUGAVO PABĖGĖLIUS 
KAREIVIUS

RAGINA STEIGTI DARBO 
PARTIJĄ

Lapkričio 19 d. iš Rdck- 
ingham apygardos kalėjimo 
pabėgo 10 kaliniip Jie iš
laužė kalėjimo lango grotas 
ir iš trečio aukšto virvės 

. pagalba nusileido žemyn.
Pabėgėliai kaliniai dau

gumoje . vagiliai ir ne visi 
dar sulaukę teismo sprendi
mo.

Iš pabėgėlių policiją su
rėmė jau du, kurie atrasti 
Maine valstijoje.

CINCINNATI. — Gele- . ’ 1 ‘ 
žies,.plieno ir cinko darbi- 
ninkų sąjungos-atstovų su
sivažiavime pareikšta riim 
tų’ pageidavimų, kad Ameri
kos darbo federacija steig
tų darbo partiją. •.

JAUNUOLIS PRISIPAŽINO 
ŽMOGŽUDYSTĖSE

MIRĖ GEN. DALIES 
ŽMONA

MEKSIKOS MIESTAS.
— Lapkričio 25 d. smegenų 
ištinimo „liga mirę Meksikos 
buvusio prezidento generolo 
Calles žmona, 30 metų am- 

, žiaus. .
Birželio mėnesį Gailės 

žmona buvo, atgabentą į Bo
stoną, kur smegenų ligų spe
cialistas ‘Dr. HaiTev’ Cush- 

■ mg padare jai operaciją, ta
čiau ir tas. nepagelbėjo, nes 
liga buvo neišgydoma. .

Tai gen. Calles jau ant
roji žmona. . Calles pagar
sėjo Visame pasaulyje kaip 

. didžiausias katalikų priešas, 
. • išleisdamas žiaurius istaty- 

• .• mus Meksikoje.

MEKSIKA PRIEŠ NUSI- 
GINKLAVIMĄ

GENEVA.; Meksikos 
vyriausybė pasiuntė Tautų 
Sąjungoš Sekretoriui raštą, 
kuriuo pranešama, j<ig Mek- 

4 'šika nepritaria Amerikos 
.pasiūlnnui visoms valsty- 
.liėms sumažinti apsiginkla- 

, ■ .vimą vienu "trečdaliu.

... CHICAGO, 111/ —t Poli
cija suėmė daug kriminališ- 
ko triukšmo padariusį 17 m. 
jaunuolį James f“Iggy”) 
Varecha, kurs laisvai prisi
pažino įvykdęs 3 žmogžudy
stes, užpuldinėjęs merginas 
ir padaręs kitokius nusikal
timus.

Varecha norėjo nusižudy
ti, kai policija pažino. jį 
viename teatre lapkričio .19 
d. vėlai vakare* tačiau po
licija suskubo! jį suimti.’- ,.

Nors Varecha sakosi esąs 
17. metų, bet policija mano, 
jog jis yra keleliais metais 
vyresnis/

ATEITININKU LAIMĖJE 
MAIOOTNAVOS AKA

DEMIJOJE

UŽDRAUDĖ NEŠIOTI RAN
KINIUS LAIKRODŽIUS
PROVIDENCE. ,-^ .Pro-

• vidence miesto ir apylinkės 
gatvėkarįų ir busų valdymo

. kompanija. įsakė savo. 750 
darbininkų, kad nuo gruo
džio 5 d. jiems draudžiama 
nešioti rankinius lai kro- 

. ■ džius darbo metu. / ’ • / ■

L.D.S. N. Anglijos Kuopų 
Veikimas

L. D.. S, Naujosios Aug- 
ijos apskrities •veikimo ko

misijai kreipiantis, gruo
džio mėnesį pyksta L. D. S. 
viiopų .įvairūs parengimai. 
. Lapkričio 27 d. spaudos 
dąusimu prakalbos įvyko 
Lawren.ee, Mass. Kalbėjo 
kun. K. .Urbonavičius-, kun. 
P. Juras ir J. B. Laučka. 
Parengimo programai va
dovavo F. Krancevičius. .Li
teratūrą platinti pagelbėjo 
K. A. Vencius/*l..Darbiniu-

Gruodžio.'

FILIPINIETIS UŽMUŠĖ 6 
ŽMONES

KAUNĄS. — Kaip žino
ma, pereitais metais buvo 
išleistas įsakymas, kad or
ganizacijos ligi 1932 m. sau
sio 7 d. duotų policijai ži
nių apie savo narius ir vei
kimą.Buvo nurodyta; kad 
tos žinios renkamos “statis
tikos reilęalams.’’ Dauge
lis, tų organizacijų to įsaky
mo paklausė, bet kitų pir
mininkai j į įvykdyti atsisa
kė;

Nesiiteikusieins žinių po~. 
lici j a vietoje surašė proto
kolus ir juos nusiuntė ^teis
mui. Taip buvo atiduotas į 
teismą, kaip ateitininkų fe
deracijos pirmininkas, prof. 
K. Pakštas, krikščionių de
mokratų centro komiteto ir 
Kauno apskrities pirminin
kas .Dr.’. L. Bistras, KVC 
vyr. valdybos pirmininkas 
prof. Tumėnas,- “Pavasa
rio” Kauno regi jono pirmu 
ninkas Dr. J. Grinius ir so
cialdemokratų partijos cen
tro valdybos. pirmininkas 
inž. St. Kairys, Taikos tei
sėjas už tokių žinių nesutei
kimą teismo1 įsakymu prof. 
K. Pakštą nubaudė 50 litų 
pabaudos arba 4 paromis 
arešto ir . kitus panašiomis 
pabaudomis. .

Tačiau visi • pabaustieji 
tokiu taikos, teisėjo nuturi
mu buvo nepatenkinti ir pa-, 
davė apyg. teismui skundą, 
kad juos kaip teisėtai pasi
elgusius, išteisintų.

Byla apyg. teisme buvo 
; sprendžiama lapkričio .8 (Į. 
Iš kaltinamųjų patys į teis
mą atvyko prof. Tumėnas', 
prof. Pakštas ir Dr. Gri
nius. ’ Prof. Pakšto ir Dr.

L, Bistro. įgaliotinis, pris. 
t adv. pad. jur. Dr. Pr. V.

HENRY FORD’UI PAŪA-’ 
RYTA OPERACIJA

DETROIT. — Lapkričio 
26 d. vakare padaryta ope
racija automobilių išdirbys- 
ės magnatui Henry Ford. 

Jarą padalytastaigi patrū
kimo ir apendicitto operaci
ja.

Ford guli jo paties įsteig
toje ligoninėje, kuriai pa
statyti didžiojo karo metu 
jis paaukojo 10 milijonų do- 
erių. ' . y’

Kadangi’ Ford jiui nebe
jaunas, turi 69 metus; tad 
į užklupusi liga gręsia rim

tu pavojumi jo gyvybei, ta
čiau gykdytoj ai reiškia vil
ties, jog yra geros, vilties 
pasveikti.

Kunigų Vienybės Rytų 
provincija pagerbė savo 
darbštų narį kun. Norbertą Į 
Pakalnį; K. of C. kotelyje* ; 
Lapkričio 23 d. buvo suruo
štas puikus, bankiotas, ,ku- ;. 
riarae dalyvavo penkiolika ■ 
narių kunigų. B a n k“ i e t ą į 
■vedė kun. J. Kunonaitč\ f 
Gauta pasveikinimų . lais-* • 
kais ir telegramomis. Įduot ' 
ta dovanų. Kun. N. Pakai? i 
nį pagerbė jo dvidešimties Į 
metų kunigavdmo sukaktu-* ■

■ vėse.'

SKELBIA REVOLIUCIJĄ IR 
NETIKI JA

ATVAŽIUOJA KUNIGAS 
J. BARTUŠKA

DOTNAVA; — Žemės ri
kio akademijoje įvyko stu
dentų atstovybes -rinkimai;. 
Turėjo teisę balsuoti 273 
studentai, balsavo • 244 stu
dentai. 5 Ateitininkų \ sąra^ 
šas gavo 113 balsų ir prave
dė 7 atstovus:: tautininkai 
gavo 70 balsų ir pravedė 5 
atstovus; laisvieji, studen
tai 'gavo 21: balsą, pravedė 
1 atstovą; • žemaičiai stu
dentai gavo 20. balsų, pra
vedė .1 atstovą, “Kultūros” 
latrelis gavo. 20 halsų, pra
vedė 1 atstovą. .

Šie rinkimai parodė,- ko
kiais - keliais. eina studenti
ja, busimieji tautos vadai.

Žemės . ūkio akademija 
paruošia Lietuvąi diplomuo
tus - agronomus, miškinin
kus. Tai žmones,’ kurie dau
giausia turi reikalų su liau
dimi. Malonu, kad busimų
jų agronomų ir miškininkų 
gražų; skaičių sudaro ateiti- 
lunkai. •

SEATTLĘ, ĄTash.. — Fi
lipinietis Juliau. Marcelino, 
30 metų, darbininkas, lap
kričio. 2J d. bėgdamas gatve 
nudarė 6 žmones ir sunkiai 
sužeidė 12 žmonių. Paga
liau policija jį suėmė.

Kodėl filipinietis b ų v o 
įpykęs, dar neišaiškinta..

Visiems nužudytiesiems 
įšėlęs, filipinietis pataikė 
peiliu į širdis. . • •

Tarp sužeistųjų yra 73 
metų senis, kuriam filipi
nietis perdūrė krūtinę. Gy
dytojai reiškią1 abejonės, ar 
jis pasveiks; ... ?.

Visas miestas buvo pate
kęs į didžiausiųsusijaudini
mą. /.Ligoninių pagalbos au
tomobiliai rankiojo nuo gat- 
vių nužudytuosius ir sužeis
tuosius. .

LAIVAKORČIŲ KAINA 
PAKILS

Kuii. Dr. j; Bartuška. ži
nomas amerikiečiams ir žy
mus Klaipėdos veikėjas, pu
blicistas, šiomis dienomis at
važiuoja’. Amerikon Grip- 
sholm laivu. Tuo pat laivu 
grįžta būrys amerikiečių su 
p. Lukšiu priešaky. Dr. 
Bartuška atvažiuoja daly- ’• 
vaųt.i 25 metų Mt. Gamei, < ' 
Pa., parapijos Sukaktyje, 
kame jis ilgai klebonavo, ;.

HiNDENBURGNEPASITI
KI HITLERIU

LONDONAS. — Žinomas 
rašytojas socialistas George 
Bernarda Shaw lapkričio 24 

d; kalbėjo socialistų f abi j a- 
nų metiniame susirinkime. 
' Tarp kitų pareikštų min
čių, Shaw ir taip pasakė:

“Per 48 metus aš sakiau 
viešas kalbas, bet nepada
riau jokios įtakos. Aš iš
sprendžiau visas pasaulio 
problemas daugel kartų, bet 
jos vis tebėra neišspręstos/’

Shaw kalbėjo, jog jis skel
bė revoliucijų, tačiau neti
ki, . kad ji kada nors įvyks. 
Jis pareiškė, .jog Anglijai 
pageidauja diktatūros/.

kas” . susilaukė keliolikos 
naujų skaitytojų.

d. L. D. S. 
kuopoms.. vadovaujant įvyk
sta parengimai šiose vieto
se: So. Boston, Norwood ir 
Cambridge. ’ | ’

Sq. Bostonę^tų dieną ren
giama tikras' spaudos baza- 
ras. Parapijos bažnytinėje 
salėje vdkare įvyks paren
gimas, kuriame svarbiau
siuoju kalbėtoju bus. kun. J. 
Vaitiekūnas.

Nomvoode bažnytin ė j e 
svetainėj e vakare jvyks įdo- 
mios prakalbos; kalbės L. 
D. S. centro /pirmininkas 
kuri. J. Švagždys, adv. J. 
Vervečka ir kiti.

. Cambridge parengimas į- 
vyks bažnytinėje svetainėje 
po pietų.- . Kalbės kun; j.: 
Vaitiėkūnas ir Dr. J. Lan
džius. ..

Gruodžio 11 d. įdomūs 
parengimai įvyks Lawrence

Apie tai bus pra- • j Raulinaitis, prašė jo gina- 
nešta vėliau. . • muosius išteisinti-ir teisme

į ■ .■/. v—- / ,• iš formalios puses, nurodė, 
kad jie teismo . įsakymu ne
galėjo būti baudžiami.;

. Teisinas^-ilgokai , pasita
ręs galop - paskelbė rezoliu
ciją, kuria visiems šiems 
kaltinainiemsiems taikos tei
sėjo nutarimai buvo panai
kinti ir . jie visi išteisinti, 

RATALIKAnmi PA
SMERKĖ GIMDYMO 

KONTROLį
PlTTSBVRGn, Pa. — 

Katalikų vyrų tautinės tą- 
fybos susivažiavime priim
ta rezoliucija, kuri griežtai 
pasmerkia gimdymo kontro
lę ir visą agitaciją, kuri va
roma už tokios, kontrolės įs
teigimą. . •
z Susi važiavimas taip g 
griežtai pasisako prieš bau 
dymiis paimti vaikų auklė 
jimą vien tik į valstybe: 
rankas.

nešta vėliau.

LONDONAS. •— La i v ų 
kompanijų atstovų susiva
žiavime nutarta nuo gruo
džio 5 d. pakelti laivakorčių 
kainas. ’ ’ . .

Pirmos ir antros klasės- 
laivakortęs pabrangs 6 pro
centais. Trečios klasės lai
vakortės bus pąbran gintos 
apie 5 dolerius.

£

JAPONAI UŽMUŠĖ 2700
kiniečių

. SHANGHAL. — Kinijos 
užsienių reikalų ministerija 
išleido pranešimą, kad šio
mis dienomis japonų karino- 
mėnes būriai šiau r Lla ė j e 
Mandžiurijoje išžudė- 2700 
kiniečių, ••

. Kinijos ministerija; pra
nešdama apie. tai, papildo 
dar tą žinią, jog visi tie ki
niečiai nužudyti labai žiau
riai ir visai be kaltės. Ja
ponai įtarė visą miesteli f en
gime sukilimo. Visiems gy
ventojams kiniečiams japo
nai įsakė suklaupti ir tai į 
juos buvo paleisti kulkosvai
džių šūviai. Kulkomis nę- 
užmuštiejį .buvo žiauriai mi-

• galabinti. Gyventojai šau
dyti be jokios išimties — ir 

t moterys ir vaikai, ir. seniai 
ir tvirti vyrai.

30 MILIJONU MEDŽIŲ 
WASHINGTON'O GARBEI

BERLYNAS. — Prezi
dentas Hindėnbūrg biivd 
pakvietęs fašistų vadą Hit- 
ler sudarytiminsterių. ka
binetą, kurs turėtų parlą- . 
mento pasitikėjimą, Hitler ■ 
pasiūlymą . buvo priėąnęs, . 
bet vėliau pranešė preziden
tui, jog jis sutinka vadovau
ti tokiai vyriausybei, kuri 
remtųsi tik prezidento pasi- . ; 
tikėjimu. .

Nors fašistai . Vokietijos 
parlamente yra didžiausia 
partija, tačiau ji neturi 
daugumos ir be kokių kitų . ' 
dviejų partijų parainos ne-’ 
gali rasti parlamento dau- - 
gumos, kas . reikalinga vy- ’ 
riausybes gyvavimui palai-

■i

WASHINGTON. Me
džių sodinimo draugijos va
dovybė . pranešė, kad šiais 
metais . Amerikoje .. George 
VVasiimgton garbei pasodin
ta. 30,000,000' medžių.

MUlHFM&ANt 
PIEŠIMI apvogė 

KRAUTUVĘ
HAVERVILL. — Anta

nas Muliolis, krautuvės sa
vininkas, 381 River St., Pa* 
.dėkos dienos-naktį taip sti
priai miegojo, kad nė neuž
girdo, kaip vagys įsilaužė į 
jo krautuvę, išlaužė langą 
ir išvežė 600 svarų sunku
mo nedegamą. spintą (sei
fą) ,, kurioje buvo $155 ir 
daug reikalingų .‘popierių, .
/Spinta atrasta prie Šv., 

Patriko kapinių. ’ Plėšikai 
Imngus -pasigrobė, bet do
kumentus paliko..

Ne tik. Multolis miegojo, 
bet ir jo sargas šuo nelojo, 
nes ir tas saldžiai snaude, dantys buvo sumsti gerklės 
kai plėšikai darbavosi.

Hindenburg vėliau , atšau
kė savo pasiūlymą Hitle
riui ir pradėjo ieškoti kito 
žmogaus, kurs sudarytų vy
riausybę.

BEVALGYDAMAS NURIJO 
DIRBTINIUS DANTIS
S Į Mt INGFIELD. —; Be- ; 

valgydamas kalakūto mėsą, 
joim Kurtž prarijo savu-. . 
dirbtinius, dantis. Jis tuo
jau buvo nugabentas pas 
.six>cialistą gydytoją/-kurs 
tačiau buvo išvykęs..
. Tada nelainungasis buvo 
nugabentas. į. ligoninę,. kui‘. . 
tuojaus padaryta operacija. <

Operacija pavyko gerai ir !

gilumoje. r>

A
A

Lawren.ee


dienia, lapkričio ŽĄ 103Ž

tŽimois Iš Lietuvos
l anrAŪDOB 8TAKUSKIV »AJ> rija iškėl? už tai bylą. Bet 
į TIMIŲJBG4

’DlRBIMtMKlB- ............................................................ ................ .............

Amerikiečiai Lietuvoje

STAKLIŠKES, Alytaus
- Anksčiau prie Stak-Iap8'

iliBdų miestelio buvo klam- 
f plos, šaltiningos pelkės, ku- 

’į rias šią vasarą nupirko Dr. 
j Rabinavičius ir, iškasęs -že- 
| mes, supylęs Į pylimus, pa- 
F darydamas gražų tvenkinį. 
1 Ateinančiais metais p. Rabi* 
J navičius mano, jeigu bus pa- 
į kankamai vandens panaudo- 
d ti jo kritimo jėgą elektros 
■i energijai gaminti. Tvenki- 

- nys labai “gražim? atrodo, 
nors yra ir nedidelis, apie 

j 1000 k v. metrų. . Žiemos me- 
į tu ant šio tvenkinio bus mie- f ' • . ' ■ ’r ■
i stelėnams graži čiuožykla.

Vyr. tribunolas Panevėžio 
apygardos teismo nutarimų 
patvirtino. Taigi grafienė 
Žemės ūkio ministerijų ir 
aplošė.

Anicetas Šlapelis, varga
ni įlinkas ir dainininkas, vis
gi neužsiliko Lietuvoj. Rug
sėjo men. grįžo Amerikon, 
kur tai į Naujųjų Anglija.

lėtas -gražių, išmintingų ro- 
ehesteriečių mergaičių, ir vi
si nekantriai jų lauke. Bet, 
ir apsivylė.

vęs Amerikoj 1926 m.y grįžo 
į valstybinį Vytauto Didžio
jo universitetą. Jam dabar 
Vietą davė tik asistento,

L, D. S. NAUJOSIOS AN
GLIJOS APSKRITIES 

KUOPOMS

AMERIKOS LIETUVIU KA 
TALIKĮI STUDENTU 

KUOPOMS

NUBAUDĖ 20Q ŪKININKŲ 
DĖL KILIŲ -

Raudėnų valsčiaus kelių 
aisymo komisija su viršai
čiu priešakyje dėl blogo ke
rų taisymo nubaudė apie 
250 ūkininkų. Bausmės už
dėtos nuo 5 ligi 30 litų. Pą- 
rau(tas^šreikalaus~peT ■po- 
iėiją. Geras pajamų šalti
nis Raudėnų savivaldybei.

Vinefts Uzdila,. iš Rochės- 
ter, N.. Y., jau užsiliko savo 
tėvynėje ir pradėjo rūpintis 
įsigyti Lietuvos pilietybę. 
Jis gyvena poniškai, Kaune, 
iš nuošimčių. Jis pasigyrė 
draugams,, kad šių pereitų 
Vasara atvyksią Lietuvon ke-

Stasio Dauporo žinoiia da
bar gavo vietų mokytojauti. 
Užpaliuose, ten kur jis var
gonininkauja. Po kančių ii* 
vargo už katalikybę šeimy
nėlė vėl suėjo į krūvų gyven
ti* •' • • ' ' . /

Prof. Juozas Eretas, bu*

Apole Stasaitė (S t e i 1 a 
Maris) ramiai gyvena savo 
tėviškėj, tėvų ūkyj Žeimių 
valsčiuje. Kai kada pasisu
ka Kaune pas gimines. Ji 
džiaugiasi, kad. jos- tevelia 
parvažiavęs dauk ką sutvar
kė. • *

Lowell’io Lietuvių Protestas

Apskrities paskutinysis 
suvažiavimas išrinko veiki- 
ino komisijų, kini pagamino 
veikimo planų, pagal kurį 
jau keturios kuopos turėjo 
specialius parengimus — de
batus ■ (Noru’ood, VTorcestėr, 
So. Boston ir Montello), 
Pirmieji bandymai parodė, 
jog apskrities ir komisijos 
pradėtasai darbas turi pasi
sekimo. Štai ir pasiryžta to
liau dirbti.

Šiomis dienomis kėni isija

i ŠUNKELIAI VERČIAMI VIEŠ 
KELIAIS

PLEČKAITININKAI VIRSTĄ 
PLĖŠIKAIS

i KERNAVE, Ukmergės a. 
j •— Musninkų savivaldybės, 
I ir pasienio policijos rūpeš- 
j čiu, šunkeliai, kuriais ir pra- 
■ šilenkti nebuvo galima ir ku- 
? riuose nuolat būdavo bras- 
į; tos, dabar verčiamus 3-šios 
į eilės, vieškeliais: platinama 
j kelias, taisomas, ir šalia ka- 
’ .sami grioviai. Ypatingai rū- 
j pinamas! sutvarkyti kelio 
j linija Kernavė-Versuliškis-

i Širvintos. Ūkininkai su no- 
j ru įr uoliai prie to darbo de- 
) dasį.

Yra žinių, kad Plečkaitis 
su Paulausku Vilniuje no- 
bešugyvena ir vienas su ki
tu kovoja. Lenkai dėl to siu. 
mažino, jiems ir pašalpas. 
Piečkaitiniiikai x pradėjo ba
dauti.’ Plečkaitininkii griu 
pės esančios išsirinkę savo 
vadus ir pradeda plėšikauti*

KIEK LIETUVOJE YRĄ UŽ
SIENIO KAPITALO

• .?
SVETIMŠALIAI UŽĖMĘ MŪSI

ŠKIŲ VIETAS

: ’ KYBARTAI, Vilkaviškio 
! aps. — Dėl ekonominės kri- 

. j zės, šiais , metais, prie Viyba- 

. j lio muitinės, vietoj anksčiau 
į tarnavusių. 40 pirklių įgalio-

Itiniij liko- tik 10. . Darbo ne
įtekę specialistai, su ilgame- 

t !te - praktika, yra Lietuvos* 
■piliečiai. Tuo. tarpu Klm- 

• i pėdoj, priemuitinės ir da- 
i bar dirba svetimšaliai ne- 
: specialistai ir-net lietuvių 
i kalbos nemokų žmones. Prie 
! Virbalio muitinės veikianti 
Į pirklių Įgaliotinių draugija 
į ruošiasi kreiptis į p. Klaį- 
? pėdos krašto gubernatorių 

su atatinkamu prašymu.

Suvestais daviniais pernai 
Lietuvoje akcinėse bendro* 
vėse užsienio, kapitalo buvę 
investuota 38,800,000 litų. 
Pirmų vietų užima belgai 
(10 milijonų litų) gazo dirb
tuvėse ir elektros stotyse, 
antrų anglai (9 mik lt.) 

maisto gamyboje, trečią .— 
vokiečiai toliau eina švedai, 
olandai ir kiti.

VISIEMS AMERIKOS LIE
TUVIAMS STUDENTAMS

ATIDALYTAS ŽEMAIČIŲ 
GELEŽINKELIS

Spalių 29 d. buvo atidary
tas Telšių-Kretingos gėlė* 

i sunkelis, Iš Kauno Į .atida- 
' j rymų buvo nuvykę apie 150 

į Žmonių su Resp. Pręžiden- 
, į tai- Atidaryme dalyvavo, ir 

■ į.. Telšių Vyskupas J. Slaugai- 
J, tis. ’ • “Naujasis:’ geležinkelis 

. , kaštavo. 22 milijonu litų.

gAUVALIšKAI IŠKIRTO Miš.
■j • KĄ IR BYLĄ LAIMĖJO

i . . ——-—. ■ .

į1 • Vyr. tribunolas svar st ė 
grafienės. Šuazęl ir Paulaū- 
skio bylą su Žemės ūkio, mi
nisterija. -Tie sauvališkal 
iškirto miško iš Papilės ir 
Mirabelio miškų už 1 mili
jonų lt. Žemės.ūkio miiiiste-

>

Naujai įsteigtoji Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizaei ja =. savo idėjų 
skleidimui nutarė leisti žur
nalą. .

Tačiau dar nežinomas jo 
vardas. Užtat centro valdy
ba savo posėdyj spalių 26 d. 
nutarė skelbti laikraščio 
Vardo kontestą.. ’

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

Į Konteste gali, dalyvauti 
visi lietuviai katalikai;

Ūž. geriausiai parinktą 
vardą skiriama 5 dol. premi
ja. . ..• -

. Kontestas prasideda- .nuo 
paskelbimo dienos ir. baigia; 
si m. lapkričio 30 d.

Pasiūlymus siųsti: 
i(. Kun, K,’ Urbonavičius, 50 Węs 
6th St., So. Boston, Mass.

Tad moksleiviai visi daly
vauki!. konteste.

Bendras reikalas — bend
ras darbas. • • .

. žurnalo Redakcija.

Šv, Juozapo Lietuvių Ka
taliku parapijos nariai,' 
daugumoje kilę iš Vilniaus 
krašto, Lowp1i, Afassacim-’ 
sętts, United States of Anie- 
iica, skaitlingai susirinkę į 
vietos Lietuvių Katalikų 
Federacijos 48-tb skyriaus 
parengimą Knights of Co- 
hinibus svetainėje lapkričio. 
6 d., 1932 metais, vienbal
siai griežtai ” pasmerkia ir 
protestuoja prieš dabartinės 
Lietuvos valdžios elgesį : .

Dėl Katalikų Akcijos var
žymo.

Dėl neleidimo atidaryti 
Lietuvos Katalikų universi
teto, -,:t ■''■■■

Dėl persekiojimo . visų 
Katalikų, yppč . dvasiškių, 
inteligentų, moksleivių — 
studentų (Pavasariniukij ii- 
Ateitininkų),

Del daromų kliūčių Kata
likams ir Katalikybei. •

■Męs,: Lovvęllfo Lietuviai 
Katalikai, skaičiuje 500 siL 
Tisinkę nUt a r i a m e, j' o g. 
visur griežtai ir atvi
rai smerksime, i r n e g a- 
lime remti dabartinės Lie- 
aivos valdžios tol, kol. ji nu
stos persekiojus Katalikus, 
ir kol ji atitaisys visas pa
darytas skriaudas Katali
kams ir Katalikybei....'Mes, 
taip pat,’ negalime, remti da
bartinės Lietuvos valdžios, 
turi visai .neturi daugumos 
šalies gyventojų ir piliečių 
į»a?itikėjimo. • •

Mes,. Lovelli’o Lietuviai 
Katalikai, reiškiame gilią 
iižiio j autą visiėnis Lietu vos

Katalikams, kurie yra. val
džios persėkiojiulus. ir pri
žadame .reinti Lietuvos Ka-į 
taliims, jų idealus ir dar
but', moraliai ir finansiniai.

Nutaria pas‘lįsti šią rezo
liuciją ir prot estą p‘. -Ant a-r 
nui Smetonai ir Lietuvos 
valdžiai Lietuvos Pasiunti
nybei Washingtonc, Lietu
vos Episkopatui ir visiems 
Amerikos Katalikiškiems 
laikraščiams. . .

Pasi rašo. už Lietuvos: Ry
mo . Katalikų ..Federacijos 
49-tą skyrių ir Loxvellio Šv. 
Juozapo ■ Pampi j os. Katali
kus:

. Walter Paulauskas, . J o- 
seph A. Norkūnas, Apolo
nija Žukauskienė, t Ona Gri
gienė, Amile ^amaneckiene,. 
Kūn,. P. V. atrakau skųs, 
Antanina Vilkišienė, Elena. 
A. Versęckiūtėj Alena Kaz
lauskiene, Alex Pečiukonis, 
Stasys Jurevičius, Barbora 
Paulauskienė, T a m a s V. 
Versiackąs,: Josephine Na\ 
renkevičiūtė. Theo. Barisiū- 
t6- ■ ' ■■ ■ .

.. P. S. Šias gįužiaš mintis 
t. ^miaudojomę iš Rocliester, 
. N. Y. lietuvių sustatyto, pro? 
. ■ testo. .»

JAU LAIKAS ATNAUJINT 
“ŽVAIGŽDĮ 1933 M.
Jėzaus Širdies pamaldu

mas jau plečiasi po. visų pa
saulį. ’ “Žvaigždė” yra to 
Jėzaus Širdies pamaldumo 
skleidėja tarp lietuvių, .pa
našiai- ' kaip tarp a i r i ų : 
c 4 Messsen ger Saeted Ileart 
p Ė Jęsus.”
. 44Žvaigždė” tik $l, bėt kas 
užsirašo išsyk 5 metams, at
puola Visos, pašto išlaidos ir 
išeiną $1 pigimų, t. y. ne $5, 
bet $4, šv. mišių atsilaiko už 
skaitytojus ir platintojus 60.

Kol niisijoiiierius jeziiiMš 
Jonas Bružikas yra Ameri^ 
ko j, naujus užsakymus ir at-

V- ■■ ’ V’*<♦*••* ■ » • «»«•■»šiuo adresu: .....
Ręv. j. Biužįkaš, B. X,

207 York St., Brooklyn, N.
Y. " . .■■■

O Lietuvos adr.: “Žvaig- 
ždės” Redakcija, Kaunas*

4<Mišijų” laikraščio irgi 
ta pati kainai tvarka ir , d- 
resasi •

REMKIME SAVUOSIUS

Skaitykite ir Platinkite

DARBININKĄ”

AR ESATE PAVARGĘS, 
NERANGUS/NETINKĄS?

Tai jus tie mėginote NUGA-TONE, 
tį tonikij: rekomenduoti], gydytojaus 
specialisto^ Tonikas, kuris, grąžino 
tūkstančius Į normiilumą. Jus nie
kuo nerizikuojate. Kiekvienas bute
lis KEGA-TONE parduodamus su piU 
na garantija.’ Jūsų pinigai atgal, jeU 
gu nepatenginti. Mėnesinis trėatmen- 
tas kainuos jains tik Vienų Dolerį, 
jūsų vaistininkas .iutl NUGA-TONE. 
Nusipirkite butelį šiandien. Ne buki- 

; te tik pusiau, žmogum.

I AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGĄ

1 LIETUVOS ALBUMAS
I 436 puslapių didumo

Į Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- . 
i puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
| knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik. už
Į $1.00. . / • : ■ . .
į . / ' ' Reikalauk iš
I \ “DĄ^L-BININKO”
Ė 366 West Broadway South Boston, Mass,

I

2 s

I JONO KM1TO EILES
į '/'< i-’/'.- ’ ' ’ ■ ' I
f Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus-, j 
Į lapių, tik už 75 centus, “Darbininkui” prisiuntęs | 

' 75 centus gausi Jdno Kmito gražias eiles.
Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po

etas. Jo. eilęs pilnos pairi j otiškų jausmų J
Siųsk užsakyiną į

“DARBININKĄ”
866 West Broadway . South Boston, Mass.

Šio pasaulinio krizio me
tu smulkieji biznieriai nebe
pajėgia galų su galu sudur
ti. Juos labiausia. smaugia 
didžiųjų '. kompanijų ? taip 
vadinami 'l i chain stores.”

Męs lietuviai neturime 
“chain Stores” kompanijų, 
bet turime nemažai smulkių 
biznierių, kurie dabartiniu 
metu skursta. Daugelis jų 
jau išėjo iš biznio dėlto, 
kad darbininkai beieškoda
mi “kur pigiau” pas savuo
sius nebeperka, o prisipirkę 
ant Clcrędit’o ’• ’. 41 pamiršta” 
atsilyginti..

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

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

Sunaikinamas Peršalimas
mį Nebrangiu .Vaietu
. “Mano trijų metų sunut.. susirgo dl- 

dėlių peršalimu. AA ištepiau Piin- 
l'^ne.llcęitt šit alyvų aliejum jo kru
tinę ir pevuru Sekanti rstų peršali- 
nūs but o jau visiškai pranykęs. AJ 
rekotnenduoju luka’ra Patu-Expclk‘- 
rį tfjilsmttl nuo persišaįdymo. skau- 
'damų muskulų, sustirusiu sutūriu ir

. geliamų kūjų pOdų.'1 ,
S. D.

TrivS. St.itru D’atf.l. .

PAiN-EKPEllER

Dvašios Vadams, prašyda
ma jų paramos pradėtajam 
veikimui išplėsti. Tikimėš, 
jog-Dvasios Vadai mielu no
ru mūms pagelbės, •

Kuopų vald.vbiį pareiga y- 
ra pasimatyti . su Dvasios 
Vadais ir susitarti- dėl pa
rengimų vietos ir laiko. Visi 
turimieji kalbėtojai yra pa
sirengę. kalbėti darb i h i n-. 
kains svarbiausiais klausi
mais, pav. darbininką teiw>i 
Amerikos istatyniib šviesoje ; 
žmogus ir mašinos;/ darbi
ninką gyvenimas socializme, 
bolševizme, liberalizme, ir 
krikščionybėje-;'spardos ga
lybe; darbininką sveikata;, 
organizuotumo reikšmė ir t k

Pągeidaujainė, kad kuo? 
poš turėtų parengimo vaka- 
įuš dukart į menesį. Kiek
vieną -kartą . atvyktų nauji 
kalbėtojai ir būtų pasidali
nama. mintunis apie naujus 
dalykus., ’ .

Jei kuopos pageidautų de
batų įokia, speciale tema, 
prašome pranešti komisijai 
{komisijos sekly j. B. Laųč- 

. ka, 366 W. :Bro.adway, So. 
Boston, Mass.) ir bus viskas 
parūpinta, • . .;

Parengimus rengti nebū
tinai sekmadieniais. Parin
kite ir paprastų dienų vaka-. 
rus, ‘ j „

Kalbėtojais pakviesti ir 
sutiko.šie asmenys: L. D. S. 
Vutę, dešinįjį, inkstą, didžio
sios žarnos galą, ant kurios 
kabo apendiksas, o moterys 
dešinįjį dvarą. Kadangi Čia 
turime tiek daug svarbių <or7 
ganų, tai ir nenuostabu, kad 
skausmas šioje kiinb dalyje 
pasitaiko taip dažnai..

Iš tų visų organų, kuriuos 
randame šioje '.kūno dalyje 
rimčiausi pavojų sveikatai 
ir pačiai gyvybei sukelia 
staigus appehdikšo įdegi
mas. Jis greit, išauga, pri
noksta ir greit trūksta ap
liedamas žarnas Juliais, nuo 
kurių užsidega vidi irių plė
vės ir žmogus miršta nuo 
peritonito. Ūžtai pajutus 
staigų-. apĮieįidikso įdegimą 
reikia, ko greičiausiai pasi
duoti operacijąijr pirašalin- 
ti. gyvybei gręsiantį.pavojų.

Antras pavojingas orga
nas dešiniame Šoųę, tai tul
žies pūslė.; Tulžies pūsles Į- 
degimas arba, kataras tam 
kini pasitaiko, ypatingai pas 
nutukusias moteris, bet šią 
ligą, kai kada galima praša- 
Iinti su va istų pagalba...- <) 
jeigu tulžies pūstoje priau
ga akmenukų, tai tuomet ne

. šiuomi pranešame, kad vi
sos įsikūrusios (ir kmian- 
Čios) Studentų kuopos prįsi- ., 
aikytų ir išpildytiį kuo ank
sčiausiai sekančius formališ- 
kos tvarkos Teikalatimus t

1. kad visos Studentų kuo
pos prisiųstų savo n a r i ų 
vardus ir pavardes ir adre
sus Centro Finansų Sekre
toriui, Miss. Isabelle Les-, 
chiuskas, 146 Boiveii St., So.

Boston niasš.; p i n i g a i . I 
Siimciaml.' rb~Tžctimiu
Imi, F. Ė. . Galinis, 86 Fuller. 
Street, Dorchesūr, Mass.; 
siunčiant pinigus, įbilda pa* 
žymėti kas, Įdek, už ką arba 
delkū, etc. atskirame popie
riaus Jakšte;

3. kad visos Studentų kuo
pos. prisiųstų Centro Rasti*’ 
iiinkniSt. Vaič a i. t i s, S t. . 
Mary’s CoĮlege, Thoiiųjšon, 
Coim., savo kuopos Dvasios 
Vadų, valdybos narių. var
dus ir pavardes ir adresus;

4. kad visi rašiniai, žiiiios, 
korespondencijos, etc. liėtu-

, vių ir anglų kalbose dėl Jei* 
’džiam.o Studentų laikraščio

. būtų kuo anksčiausiai prL 
k siųsti — J. P. Pilipauskas, , •/

St. Mary’s Collegė, Thomp
son, C oim.; ’ ,

5.. kad visi nariai studen
tai (ės), Dvasios Vadai, šen- . 
draugiai ir rėmėjai, varytų 
aktingą darbą, organizuoda
mi visur ir visame studentus' 
į kuopas;

6. kad įvairios žinios ir“. 
■•pi-aiiešimai apie Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizaciją bus .skelbiami, 
ir taip pat per Amerikos lię- ‘ 
tuviškus katalikiškus laikra- ■ 
šcius: “D a r b.i n i n k a s,” 
/‘Garsas,’’ “Draugas,” etc.’; .
. ■ 7^ kad visos Studentų kuo- . 
pos dirbtų ir veiktų vieny?
beje su Centro Valdyba; 1

.8. visais, informacijų rei
kalais kreipkitės:.į fcithua- 
nian American. C a t h oi i.c 
Studentas Oryanizution,. St. 
Mary’s College, Thompson, 
Conii. ir John C. Morkūnas 
(pirni.), 253. Berlin Street, 
Rochešter, N. Y.

jokios gyduolės’, jų neprašą-. . - 
liną — operacija būtinai rei
kalingą; Akmenukai atsi- . 
radę tulžie^ pūslėje auga di- . 
dyn ir didyn, o jeigu jų nę- 

: prašalina, tai. pūslė, nebega
lėdama jų išlaikyti^ plyšta, ir ’ 
viskas pasileidžia ant vidų- .. 
centro pirmininkas- kun. J. 
švagždys,: kun.. J. Vaitiekū
nas; adv; P. Bublys, adv. K>- •. 
Kalinauskas, Dį\ Jv Lan- : 
džius, adv. P. Sinkevičius, - • 
adv. J. VetVėčka, muz. J. - 
Žemaitis, E. Kneižys, J. ■
B. Lauciau

Visos apskrities kuopos .
prašomus sukrusti, kad-nuo 
lapkričio 27 d. galėtumėm . ■ 
pradėti kokių 3 menesių gra
žų a pš vietos darbą. " ’

•Veikimo Komisija: .
I\un. l‘\ ■_

• V. <L Ktidirlici., 
J, BUmueka. ’

• ■ i
• J

1
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SVAJONES
Vieną gražų sekmadienį, 

bevaikščiodamas po Kolegi
jos mišką ir jos plačius lau
kus, gerokai nuvargau. Nu
tariau po ąžuolu atsisėsti ir .

—duoti kojoms, pailsėti, . -
Atsisėdau. Apsižvalgiau, 
Ąžuolas, po kuriuom aš

. sėdžiu, angas nepaprastoje 
vietoje; . Stovi jis gražiame 
kalnelyje, plačiai išskėtęs 
šakas palei takėlį ir šlamą, 
kaip šimtamečiai ąžuolai 
Lietuvoje, .

Žemiau aplink jį auga ki
ti išsimėtę medžiai, O to
liau clrumstanti lyguma, mi
škas po dešine. -

Visą tai sudėjus į vieną 
krūvą susidaro puikus ža- 
vėjantis reginys. • ■

Kaip Čia gražu ir-links
mai' šiltas vėjelis kuteną

. veidą. Saulutė. šiltai skečia, 
kaip Lietuvoje... ••

. Prisiminiau tą’ sekmadie
nį Lietuvoje, kada ganyda
mas bandą gulėjau palei ke
lią pievoje ir žiūrėjau kaip 
žmonės, linksmai klegėdami, 
traukė iš bažnyčios namo, 
sukeldami tai čia, tai ten 
dulkių , stulpelius sausame 
kelyje^

Prisiminęs tą viską nuo
širdžiai//.džiaugiaus. Bet
karfti, rodos, aš apgailesta- 

. vau to linksmo gyvenimo
Lietuvoje. Tikras rojus. Į- 

. vairūs paukščiai čiulba, gie
dą įvairiais balseliais, žar 
dindąini žalią, . kvepiančią
gamta. Tik pavakarv, kiio-j ’ « .... T , vr., • ■" , , • ' . . Gaila tik,, kad Vilnius,inet raudona; saulute virs1
medžių 'viTsuniii. kabo, kada Į P’^stas sakios/ lenko 
piemens bandų: gena, namon, j l<‘l enos, negali laisvai kartu 
Šiltas vėjelis nustoja pūtėsf -Sa nepriklausoma Lietuva 
ir paukšteliai nustoja čiul- -švęsti šitas Kęstučio sūkak- 
bėję. :. I tuves.

ŠI R D P ERŠ O S

Tyku.,.. Paskui pasigirsta 
dainos. VjTai užtraukia 
dainą graudingą. Jų balsai 
skrieja toli, toli per pievas, 
kalnelius, į. girią. Čia nu- 
silieja į viiulą- Tneliodipų_

Išgirdęs damą, prisimeni 
Lietuvos praeitį... Tada ji 
buvo plati ir galinga. Ir ta
da Lietuvos sienos siekė 
Baltijos ir . Juodosios jūrų 
pakraščius. Žilas senelis 
Kęstutis viešpatavo toje ša
lyje. Jo stipri ranka ir aky- 
lios akys saugojo Lietuvą 
nuo kryžiuočių.’

Kryžiuočiai, tie svetim
taučiai, kurie prisidengda
mi sugalvotais gudrumais, 
liejo nekaltą žmonių kraur 

, ją.. Kęstutis gynė Lietuvą 
1 kiek tik jo jėgos leido. Ne
sigailėjo . tas senelis nei sa
vo gyvybės.. Jis ir mirė 

. Krėvės rūsyje, tėvynei gero 

. linkėdamas. Taip,, jis mi- 

. rė, bet jo nuveikti darbai 
nebus užmiršti kol lietuvis 
gyvens.; . ,

Ir štai šiemet „mūsų tau
ta švenčia jo 550 metų mir
ties sukaktuves. . Tai paro
do, kad mes: lietuviai neųž- 
iniršome mūsų tautos did
vyrius, bet pagerbiame juos 
kaip pridera. 1930 m. mi
nėjome Kęstučio sūnaus 
Vytauto mirties sukaktuves, 
taip pat 1940 metais minę- 
Šime, ir jo tėvo Gedimino, 

. 600 m. mirties sukaktuves.

*
VYTAUTAI!

D ĄR,B ĮNINKĄS

Vytautai! Remias Tauta tavimi!
ą Vieny jas Lietuva, ugnimi!

■ ■ Kovos!
Su tavim bus jai lengva žengt į rytojų, ..
T Vilnių, Į mirties pavojų
Nuolatos!'

GENIJŲ GIMIMAS
Genijus gimsta tik kančioj, 
Darbu ir prakaitu kruvinoj, 
Užtat vainikas žiba jam, 
Kovoje ištęsėjusiam.
Paragavęs kartumą, tik pažinsi tu
Vertės ir laimės saldumą..*. ,

- Jei eitumei kitu keliu, 
Tepažintum. panašumą!
...Genijus gimsta tik kančioj 
Darbu ir prakaitu kruvinoj, 
Užtat vainikas žiba jam, 
Kovoje ištęsėjusiam!

NAKTIE!...
Naktie! Romansų pilniausia tu
Ir žvaigždžių tolimųjų,
Matai, mėnulis veidu prašvitusiu

i Tąū klaupias iš tikrųjų
Ir skelbia karalystę tavo aukštai, 

. Kur sostas tavo... kiti’ tu valdai!
Vainikas tavo — švelniausia poeziją.
Turtai.,., romansai jautrieji.
Tikėjimas į ldtą„.: tai herėzija 
Nors būtų jie antrieji
Į tavo gražumą ir majestotą

■ . Ir romansų kiekių neribotu!

<3 •

d, d. Ateitininkų Rūmų sa
lėje šaukia sąjungos visuoti
nę konferenciją, kuri per* 
tvarkys sąjungos konstitu
ciją.

SNIEGAS SUTRUKDĖ 
BALSAVIMO SIJSKAI-

TTMA
■ * r C.

EKONOMINĖ SĄJUNGĄ 
EUROPAI GELBĖTI

BEDFORD, la. .—Taylor 
apylinkėje tiek. prisnįgta, 
kad sutrukdyta lapkričio 8 
d. rinkimų balsavimo davi
niu suskaitymas. Kol at-. 
kas kelius* nebus 'žinomi visi 
daviniai, nes negalima at
vežti baisa vimo dėžių j vieną 
Vietą.',

UŽDRAUDĖ AUGINTI
kava

PARYŽIUS. — Prancū
zija, Anglija ir "Vokietiją 
rengia didžiulį ekonominį 
planą, pagal kurį manoma i 

suteikti $680,000,000 pasko
la Lenkijos, Rūmam jas, Ira
ko ir Portugalijos geležin- 
lių elektrifikacijos, reika
lams. ■

Paryžiaus laikraščiui pra
neša, kad šios paskolos An
glija ir Prancūzija turus .po 
40 procentų ir Vokietiją — 
20 procentų.

Šio plano sumanytoju yra 
Prancūzijos .tautinės ekonb- 
mijosTviče-niinist(>i-fs YRlų- 
moiųl, Patondtre. / "

RIO RE JANĖTRO. ..— 
Brazilijos, prezidentas Var* 
gas išleido įsakymą, kuriuo 

. uždraudė. visoj e .valstybėj e 
auginti, kavą.

. . Brazilijoje tiek priauginu 
ta kavos,..kad* jos nebėra kur 

. dėti ir kaina nupuolusi. 
. Į Šiuo uždraudimų manoma 

pakelti kavos Įminą ir ap
saugoti kavos augint o j u s 

nuo didelių nuostolių. .

SAUSIEJI RENGIASI KO
VAI SU SLAPIAISIAIS

Plytaitis..

{VAIRIOS ŽINIOS
DIPLOMATAI PAMINĖJO 

PADĖKOS DIENį
AVASHINGTON. — Pie

vinės Amerikos respublikų 
diplomatai Padėkos dieną 
paminėjo Šv. Patriko baž
nyčioje, kur išklausė šv. mi
šių, dalyvaujant Popiežiaus 
delegatui .arkiv. Biondi’

Pamokslą Sakęs kun. She- 
han kvietė diplomatus Susi
rūpinti Dievo įstatymų tai
kymu tarptautiniuose santy
kiuose..

Idealas — būtinas r^ika* I parapijoje ? Pasirūpinkite, 
lavįmas žmogui. Kas kad aš-Į t;
muo bus gabus, darbštus, jei į Kuklus atsakymas daug 
nepripažįsta siekio! Lygiai padės pagalbos, reikalai!jan- 
kaip automobilius turėda
mas veiklų motorą, gerą 
prietaisą, bet. neturėti! ratų.

Pirmas žingsnis — pažan
ga. Jau beveik mėnesis kaip 

t lietuvių studentija Amerikb- 
. jo susikaupė ir susiorganiza- 

■ ’ yp. f Garbjng|i buvo jųjų 
‘ pradžia ir niekas neabejoja, 

7 kad,laikui bėgant, jie daug 
.ko, naudingo visuomenei nu-. 

.. veiks. • Dažnai girdime, kad 
tveriasi naujos ku. o pele s

- priedo bendro kamieno.; Ar 
\ ’ yra • moksleivių kuopa jūsų

čiam. Kasdien tenka to pa
tirt Jei kam nors rūsčiai 
atsakysi, netikėk, kad jisai 
antrą kartą kreipsis į tave 
savais reikalais. O ar nema
lonu, kai kitas, gali tikėtis 
prieteliško - patarimo iš ta- 
veš.H '.. . ■ •. •

. telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCK/IS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

1,397536,033 DOLERIŲ 
PASKOLŲ

WASITINGTON. L- EL J 
nansii atstatymo kbrporaei* - 
ja per 9 menesius suteikė 
rikiams, prekybai ir išdirby- 
stei $1,397,596,033 paskolos..

Iš sumos geležinkelių kom
panijoms paskolinta, $290,- 
293,202, ūkininkams, -H. $4y 
204,503.

Gavusieji paskolą bankai 
jau grąžino knrpor ač i j ai. ,, 
$211,328,013, kas sudaro 27 k. 
procentus jiems suteiktos 
paskolos. .

POETAINETEKnAUTO- 
MOBILIAUS -

AVASiriNGTON,— Gvikh 
džio mėnesio pradžioje pra
dės posėdžius' dar senasis 
kongresas, kuriame sausieji 
dar turi didelę galybę. Sau
sųjų respublikonų vadas se
natorius Borali viešai parei
škė.,, jog jis tebestovi už pro- 
hibicijps įstatymą iv savo 
nuomonės nėra nė kiek ne-

UŽDRAUDĖ JAUNIESIEMS .
Slapieji reiškia- vilties, 

kad.gruodžio menesį kongre
sas priims įstatymą, kuriuo 
bus leistą daiytį ir pardavi
nėti alų. Tačiau sausieji dės 
visas pastangas, kad esama
sis kongresas dar nepaleng- 
yintų prohibicijos. įstatymo.

(TliCAGO; — Pas teisė- . 
ją Jaseph Būrke ątvyko du 
rašytojai, iškrlilaini. iošldnį 
prieš miesto sašlavu ir nebe- , ! 
tikusių daiktų (junk yard). 
vietos prižiūrėtojus, kurie 
sūriai kilio jų autoni'obįlių.

Abu rašytojai buvo pa- ’ 
kviesti į svečius; Jie/aiva- ' 
žiavo automobiliu, bot nėra- '• 
do vietos• janj pastatyti; Pa-'. 
galiau jie atrado vieną yiė^ ' 
tą, kurią jie palaikė automo
biliams palikti vieta. Mat, • : 
vieta buvo aptverta, prieky 
buvo vartai ir įvažiavę pro. 
vartus jie pamatę keturis : 
automobilius, prie kurių pa- , 
statė ir savąjį. • : J

. ' Svečiuose .išbuvo visą nak- >f ■ 
tį ir net iki kitos dienos pie- , ' 
tų. Atėję į vietą,'kur pali- ■ 
ko. automobilių^ jie. atrado < 
keturis vyrus, kurie jau bu* 
vo išardę jo automobilių; iš- . 
ėmę motorą ir t. t. ■. :

Darbininkai teisėjui paai- 
škįno; jog jiems buvo įsaky- ’• ‘ 
.tą suardyti blogiausiai atro- ; 
dantį automobilių, kiirs bu
vo tame jaTtle. . • ‘

BUČIUOTIS PRIE 
ALTORIAUS

NĘ WY0RK. — Liutero- 
pavojus. Drąšus vyras iš-1 nų laikraštis paskelbė, kad 
sitraukė kišėiiiiiį ' peilį ir Šv, Luko liuteronų bažnyčio- 
patš nupiovė savo ranką j,e uždrausta jaunavedžiams, 
virš alkūnės.. Po to jis ėjo tuoj po šliūbo, prie altoriaus 
vieną mylią, kol pasiekė gy- bučiuotis. Taip pat uždraii- 
dydoją. sta barstyti “konfeti” ir gie-

Tokiu drąsiu žygiu Smi-tlikloti bažnyčioje dainas, netu- 
išgęlbėjo savo gyvybę. | ruičias nieko bendra su ti- niekas tiesos neišmano—Ą7 

rabai. J

pavojus. Drąšus vyras iš-

• Geriausi draugai., turi 
skirtis.

Nemanyk, kad be* tavęs

—— ----- ' kybą,

JAPONIJA IR NESUVEDA ~
BIUDŽETO

TOKIO. — Japonijos vy-1 
riausybė pabaigė svarstyti! 
kitiems metams valstybes 
biudžetą, kurs bus didžiau- 

NUSIPIOVĖ SAU RANKA į/
[.tų metų balandžio 1 d. bus 

LA SALLE, III. —. Tūlas didesnės $179,400,000 už pa-1 
Archie Smith atliko stebėti- L

■ *- Jc
ną darbą. Mašiną šutriuš- 
kino jam kairę ranką. Jani/ 
gręsė kraujo ųžnuodijimo 

mys pa vežant nępąžįstamą. MILIJONINIS GAISRAS 
Kam kviest ir pavėžint .pa
vojų?

j amas., Šiems nuostoliams 
padengti valstybė išleido bo
nus. • .

Šiomis dienomis neretas 
įvykis, kai bevaž Į u-o j a n t 
vieškeliu, matai prie kelio, 
stovinčius, pa važinėjimo rei
kalaujančius “NykšČioti” 
(paprastai vadinama) išsi
dirbo kaipo populanis spor
tas. Nenuostabų, kad daug 
yra vaikvągysčių, apvagimų 
ir mirtinai sumušimų* Juk, 
rodos, lengva pravažiuot, ne
paisant tųjų meldėjų. Mat, 
manoma esti kilnumo pažy-

MOULTONBORO, N. H. 
— Lapkričio 25 d. visai su-f 
degė mirusio turtuolio Dr. 
J; Alonzo Grėen palikta 
graži nuosavybe, b u v u s i 
"VVbinepesaukee ežero.. Nuo-I 
savybėje buvo. daug. s e. n ii 
brangiiį daiktii, ’
. Gaisras taip greitai plėtė
si} kad. gaisrininkai neįsten
gė įšgelbeti brangios nuosa
vybės. Nuostolių apsl/ai-| 
čiuojania $1 j)O0,OOO.

PAVASARININKŲ KON
FERENCIJA

Suprask jaunime, ko mes 
tikim .
. Šviesios ateities, mes lau
kiam. > .

GaLjūs šiandien neš u-
. pranta! — . ‘ \

O, ar vilties daug nuims 
duodat? ■

Viliasi seni jūs vadai. .
Jau<nutirpę jųjų kaulai.
Paskutines jėgas dėjo —
Ar jų darbas nyks ant vū- 

j°? ‘ \ •
Užleis vietas , * būsit vadai.
Bet ar darbas ras jus ver

tais? ■ . ;
Sii jaunimu vieii svajonės,
Bet supraskit — laukia ninku Sąjungos centro val- 

žmonės.... Zici^a. Į dyba’ gruodžio mėiL 28—-29

’ Atsidaro Didžiulė Nauja Krovinių Stotis Neto Y orka

KAUNAS. Pavasari

Viršuje yra atvaizduota veikimo 
vaizdas ' neseniai . • atidarant naujų 
Union Inland Freight Terminai-ąi 
the Port of New York Authbrity 

. siuntinių stotį. Stotis, 'kuri. apima 
. miesto blokų, turi viso .265,000 kvadra- 

. . . tinių pėdų grindų pločio, skiepe,že- 
... matiniame ir .pirmutiniame aukštuose, 

Port ,o£*New York Authority Com- 
merce penkiolikos aukštų namo, kuris 

, randasi prie 8-os Avė. ir 15-bs g-vės, 
• Manhattan. Prirengta ■ vienu kartu 

aptarnauti .apie 250 sunkvežimių, ši 
’ nauja stotis yra pastatyta ypatingai 

palengvinti aptarnavimų mažiau kaip 
vagonas .įkrovų.
• Naujoji stotis duoda galimybes 

■priimti vienoje’ vietoje, išvežamas 
' mažiau kaip vagonas įkrovas se
kančiais geležinkeliais : Baltimoreand 
Ohio.; Central of Nčįv Jersey; Dda- 
wate, Lackavvanna 'and \Vestern; 
Erie; Lehigh Vallcy'; New York 
Central j Ncw York, Ncw Havcn & 
Hartford; ir Pcnnsylvama (ir Long

Island). Tuo, šis apeina reikalingu
mu gabenti krovinius, i 40 . atskirų 
geležinkelių stočių Manhattan saloje.

Įvežami' mažiau.' kaip . vagonas 
siuntiniai bet kuriais astuoniais gele
žinkeliais bus Aptarnauta šioje sto
tyje, jei adresuota Union Inland 
Frcight Stątion No.-l.- Pirmas išve
žamas siuntinys, aptarnautas šioje 

.Stotyje, susidėjo, iš' Lucky Strike 
cigaretų. Daug Luckies,. išsiuntimų 
yra daroma kas savaite j skirtingas 
šalies dalis, ir todėl jūsų krautuvi
ninkas visuomet turi paujų cigaretų. 
Šie populariški cigarctai yra vienin
teliai, kurių išdirbinio yra vartojama 

. garsus spraginamo procesas..
Luckies išdirbėjai pripažįsta tiesiu 

jog Gamta.say<\žalumoj retai šveitri, 
ir lengva, ir todėl Luckies nesiranda 
žalio tabako, Nors išdirbėjai perka 
tik puikiausi namini ir turkų tabaka, 
kokį galima gauti dd Luckies. jų 
pastangos pagaminti ■ puikesni, leng-

vešu j ir-, grynesnį, .cigųretų *&> tik 
prasideda; . -

•Po. to, kaip šis puikus tabakas yta 
tinkamai pasendintas ir išnokintas, 
yra pėtleidžiamas per pagerinamų 
spraginimo procesų, kuris įima varta-’ 

. įtina ir ultra-Violetinių. spindulių. Iš. 
priežasties tv, Luckies neturi žalio 
tabako ir štai kodėl žmonės visvsg 
Jungtinių Valstijų dalyse Ir kitose < 
šalyse pripažįsta Lucky' Strike tikrai 
lengvais čigaretaisl • ‘ ’

Apžiūrėjimas, kuriuo Luckies yra 
• apkraunami, nesustoja uŽMbaigiK jų 
apdirbimui. Lygiai takte pat vrikiaira 
metodai vartojama cigaretų pakavime 
ir jų prirenkime iŠMimtimuį. Jie yya 
suvynioti po dvidešimt į pakelį auta-

■ matišht'mi.s mašinhrnis ir gerai u/da*' 
•ryti cellėphane,. kuris juos užlaiko
■ šviežiais. O patalpinti į kartonus, jie 
yrą parengti pradėti sunkvežimiais, 
kaip par« lyta šiame paveiksle, pirmus 
savo keliones žingsnius į jus. •

i
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DAJ?BlJ<ir(KAS
'(The Worker)

Pnbliriied evety TUESDAY and FRIDAI?
- --------

IAINT JOBEPH’S LITHUAMIAN R. O.A8BOCIATIONOF LABOR
Bhtertd m tecond-cIaM matter Sept 12,1915 u. th« poct Office at Boeton, Mass. 

under the Act ofMarch B, 1870

jtacaptance for malling a$ apedal rate of postage provlded for Ip Sectlon H03 
Act of October 8,1917, authorlsad ou Jnly 12,1918

8ŪB8ORIPTION RATES:
Domeatfe yeariy ... ,. .$4.00

i Foreifn yearly...........,,....,$5.00
Domestlc once per week yeady . .$2.00

i Poreign once per week yearly... ,$2.50 ‘
DARBININKAS

B66 WĖST BR0ADWAY • ' SOUTH BOSTON, MASS.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

3
i

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ..............$4.00' 
Ulaieny metams .............,..$5.00 
Vieną kart savaitėje metams....$2,00 
Užsieny 1 kart savaitėje- metams. ,$2.5O

NAZALEŽNINKŲ 
SINODAS

Aukso bankai neturi kur 
dėt it — bankrutuoja, kadi 
dingtų darbo žmonių sutau- 
ųĮi skatikai.
Užsidarinėja viena nuo ki

tos valstybės neperlipamo
mis muitų sienomis. Vaiko
mos ir naikinamos piliečių 
Laistės ir teises — vis būk 
tai žmonijos labo, dūliai, ir 
ruošiamasi“ oro ir dujų ka
rui, kas jau ore kabo.,..

Išdygo komunizmai, fašiz
mai, hitlerizmai; visi, skel
bia, kad '.dirbu dėl idėjos, 
darbininkų būvio pagerini
mui ir visi gerina,., O dar
bininkai kasdien brenda į 
gilesnį skurdo ir nedarbo bei

niRBINl KKI8

New York miesto centralinesdalieg vaizdas naktiesmietiL nuomaiĮ- 
jai statomo namo 70-to aukite.

-M
■c£

I _

Thompson, Conn.

----- - ::
Į Neperseniai įvyko t a i p 
J vadinamas nezaležriinkų; ši- 
į Bodas (bažnytinis šeimas) 
; Newarke. Ten nezalėžninkų 
į sekta — atskala pasivadino 
i Lietuvių Tautine Katalikų 

? Bažnyčia. , Kam jie varto- 
. į ja žodį • “ Katalikų, ■ ’ sunku
j suprasti, nes nuo kataliky- f 
j bėš jie tiek nutolę,..kiek pro- 
j testanfai. Hoduriniai nėza- 
Įt ležninkai dar kiek parnėg- 
j , džiodavo katalikus bent ap- 
į eigose, o nev-arkiečiaį pasi- 
: ■.skelbė,, kad jų dvasiškiai 
j gali vesti pačias, cerenioui- 
■j jose vartoti kažkokius tau- 
į tiškai-bažnytiniųs drabužius 
' ir sakytį tautinius pamoks7 

lūs. Tiek dėl išorinių apei
gų. -‘ Kai. dėl tikėjimo dog
mų bei mokslo sinode nieko 

' aiškaus nepasakyta, tik pa- 
į Žymėta, kad “Ark, Gęniotis 
; vaizdžiai apibudino L. T. K.

Bažnyčios dogmas. . Daly- 
, i yiai labai gyvai šį klausimų 

svarstė ir, gana rinitai paši- 
•j . Sakė.” :: ..

Kaip dalyviai- svarstė ir 
kų rimtai pasisakė —’ nepa- 
žymūht, bet . ’aišku^ kad ne- 
zalėžninkų tikėjimo, mokslų 
nustato seimas, kaip kad 
inūsii organizacijų konstitu
cijas. Kitais žodžiais, rieza- 
ležninlųį tikėjimo: mokslas 
priklausys, nuo seimo, ūpo, 
vadinasi, bus pakeičiamas 
pagal delegatų norų. Toks 
tikėjiriias gal ir paranltus 
visokio plauko žmonėms, 
bet tai nė tikėjimo dogma, 

J tik draugijos konstitucija. 
Į Sinode taip pat kalbėta a-

r

pįe išpažintį .ir -prieita prie 
išvados, kad išpažintis prD 
valo būti vieša, bet kas nori, 
tai ir privačiai gali ją atlik
ti. Toks klausimo išspien- 
dimas praktiškai visai. pa^ 
naikina išpažintį; nes priva
tinės išpažinties nė viens 
“susipratęs” nezaležitinkas 
nenorūs atlikti, , o viešai tai 
visi drauge gali pasakyti: 
“esame nusidėję” ir tUomi 
jaustis, atlikę viešą išpažin
tį. Ir ištiėsų,' pats Geniotis 
ir ’ Liūtas .žino, kad jie ne 
kunigai, tai kam dar čia sie
lotis.- su nezaležuinkiška iŠ-* 
pažintimi, kuri ir . taip jo
kios vertes neturi l

Tai tokia busimoji “tau
tinės” bažnyčios konstituci
ja. Nestebėtina, kad patys 
liezaležninkai piktinasi dėl 
krypsni* \ kuriuo nužygiavo 
jų atskala;. “Koki čia Triūsų 
dvasiškiai —-niurna “ištiki
mi eji ’ ’1 nezalėžniukų šulai— 
vienas Geniotas, kitas ženo- 
■t.as.?> •'

. įdomu. taipgi, kad po si
nodo protokolu pirmiau pa
sirašęs sekretorius “Kini. 
Liųtas,-.’ o paskui-jau“Ark.. 
Genioiis/’ Mat, prieš, “že- 
notų kunigų ” ir 1 ‘ arkivys
kupas” turi , eit i kampą. 
Pasirodo, kad. p. Liūtas bu
vo tikroji sinodo pajėga. Su 
žmona' nenori skirtis (tas 
jam pagirtina), tai. ir puv 
vedė nutarimų, kad nezalež- 
ninkii dvasiškiai gali vesti 
pačias. Liūtui tas parankiu 
bet kas daryt Gėniočiui l -

K.

1 . j !*. F.yirakaš.

EKONOMINIS KRIZIS
\ JO SKONIS IR JO ATEITIS daikų ekonominis surėdymas.

Visų pasaulį skaudžiiii pa- * 
; lietė , ekonominis krizis ir. jo
j . galo nesimato.

Daugiausia nuo jo kenčia 
pramonės darbininkai, nors 
kenčia ir. visa kita biednuo- 
niene. ■ • .

Š.vėiki žmoiiėš,. darbštūs,
• gabūs darbininkai, savo ša
kos spėęialištai, jau kai ku
rie gana seniai . vaikščioja 
be darbo, kenčia skurdų, 
baigia praleist savo- viso am
žiaus sutaupąs, o kas bus to
liau? . ■ ‘

. Tą : “kųs bus toliau ?” pa- 
lįkę nuošaliai į. daba r pir-

* miausia pažiūrėkime iš ko 
išdygo ir išsivystė tasai eko-. 
naminis krizis.

Jo šaknys, yra netikęs šių

• ■?■•

o to netikusio ekonominio 
surėdymo tėvas yra: — go
dumas ir pavydas, kilęs iš 
žmonių, ypač kapitalistu.su- 
bedievejuno.

Pasaulyje dabar. visokios 
Dievo dovanos, gerybių,, tur
to, aukso ’yra per pilnai, .vis
ko nėra '■ kur. padėt, nėra 
kaip sunaikint, ■ sunaudot 
protingai, tiksliai,- žmonijos 
naudai, tai Brązilijoje- kava 
deginama. Kitose šal y s e 
kviečiai deginami. Vynas,’ 
kad jo kaina neatpigtų; tūk
stančiai bačkų išpilama ’į u- 
pes ir, jūras.. Kad drabu
žiai ir apsiavimai neatpigįų, 
fabrikai sustabdomi išti- 

. sk'ins riietains arba dirba tik 
po vienų kitą dieną snvaite- 

. ju- ir tt. ■

Jau čia ir paprasčiausias, 
visai neapsišviesfęs darbi
ninkas supranta/kad pasau
lyje kas nors yra netvarkoje 
ii* kad ta masiną reikia tai
syt ir taisyt, darant jai ka
pitalinį remontų. .

Reikia rūdis nušveišt, vei- 
kimo . dalis patikrint, netiku
sias, nusidėvėjusias pakeist 
naujomis ir gerai ištepus vėl 
paleist į darbą. Bet kur tas 
meisteris, kur tas gudrusis 
inžinierius, kuį* tie prakti
kai technikai, kurie tų rė- 
inontą norėtų ir galėtų pa
daryt?

Gal socializmas, bolševiz
mas, : komunizmas?—Ne, jiė 
to neatliko ir neatliks. Mes 
matome prie ko jie privedė 
turtingąją didžiulę Rusiją... 
Ten prie netikusios . carų, 
valdžios visi, buvo pavalgę, 
sotūs ir rienuogį,-o dabar, 
viešpatauja galutinis skur
das, badas, bedievybė, pasi
leidimas, ištvirkimas, bandi
tizmas.... Tai vis galutini so
cializmo ir iš jo išsivysčiusio 
bolševikiškojo komunizmo 
padaras. Nuo jo . žmonija 
kratosi kaip nuo. choleros, 
kaip nuo pavietrės, ir nusi
kratyti negali.... .

Fašizmas, liitlerizma’s taip 
pat . lieja žmonių kraujų ir, 
kol kas, dar nieko geresnio 
nėra davęs, ir vargu duos, 
nes ir jis remiamas keršto ir 
pavydo dvasia.

Vien tik; , krikščioniškas 
mokslas-rodo tikrąjį kelią 
pasaulio ekonominei tvarkai 
atstatyti. Reikia visų, pir
miausia. atstatyti teisingū- 
mą. Prašalint išnaudojimą 
ir skriaudą:. Panaikint ir su 
šaknimis išraut kapitalistu 
godumą i r darbininkiį, pavy
dą. O tų ’viškų gairina tik 
tada atsiekti, jei visi, žmo
nes, kiekvienas Šventai pil
dys Kristaus ir Šy. Bažny
čios įsakymus. Kai visi bus 
gerais katalikais; , ■ ..

Gęraą katalikas turtuolis 
žino, kad jis iš valdomi} tur
tų turės duot teisingiausiam 
Teisėjui, apyskaita, kaip jis 
juos naudo jo. Kaip jis už
laikė ■ savo darbiu į n k u s ? 
Kiek jis jiems mokėjo al
gos ? Kiek jis sau uždarbio 
turėjo l. Kų jis darė, su tais 
pinigais, kurie buvo uždirbti 
neteisingais •. darb i n i n k ų 
skriaudimais, ir kitokiomis 
visiunneiię skriaudžiančio- 
mts kombinaoijomis... O ką. 
jis teisėjui atsakys l!... .

Jei jis katalikas jis tiv 
ri skriaudos nedaryt, o pa-

darytųjų atlyginti ir nu
skriaustiems atsiteistu. O 
kodėl taip nedaroma?—‘-To
dėl,-kad teisingi,yra Viešpa
ties Kristaus pasakyti žo
džiai; kad lengviau yra ku
pranugariui išlyst per ada
tos skylę nekaip turtingam 
įeit. į dangaus karalystę. ,

.Darbininkai taip pat pra
sikalsta, nuolatos kerstauda-: 
mi. ir. pavydėdami tur*uo- 
barus: tuo darbininkai dar 
blogina savo , padėt į, nes ka
pitalistai, b'.jodami revoliu
cijos, raupo pinigus, kad.-re
voliucijai kilus, su kapra
lais galėtų pasprukti į sveti
mas šalis ir ten laimingai 
gyvent.

Dievas yral, teisus, kant
rus, bet ne riiarsus, kiekvie
nam atiduos’ tai, ko kas bus 
■vertas.. ; •;

Revoliucijos paprastai ky
la iš abiejų, pusių kaltės ir 
abi pusės lygiai nukenčia;

Turtuolius išžudo, jų tur
tus išgrobsto, sunaikina, šalį, 
nualina,, skurdų ir vargus 
tlar padidina,‘b iš antros pu
sės,. darbininkai taip pat ant 
barikadų, kovų laukuose ir 
nuo vargo, bado ir ligų žūva 
šimtais tūkstančių... Ii* iš
sipildo tas, kas yra iš senor 
ves žinoma: kilo Dievą nis- 
tysi tuo tave Dievas ir nu
baus. . . ’ ‘

Turtuoliai daugiau nuslse- 
da godum u. Iš ją revoliuci
jos atima viską ir juos pa
čiu išžudo... '■ Darbininkai 
daugiau nusideda pavydu ir 
kerštu, jie negauna to, ko 
kiiiėms pavydėjo, a patys

tas darbininkas savo uždar
bio, o jo uždarbis turi būt 
toks, kad jis su šeima galėtų 
normaliai pakenčiamai pra
gyventi,; ir aprūpinti savo 
senatvę ir vaikų ateitį.

Tik reikia teisingumo ir 
meilės, o noras tai bus Įvyk
dyta... Jei tas nebus, pada
ryta,- užsiliepsnos . gaisrai, 

; tuomet bus rūstybės diena. 
Neduok Dieve, mums jos su
laukti, ne jos matyti, p juo 
labiau tos baimės.patirti.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus mė
li, gražiais drobės viršeliais, 
kaina tik 75 centai; popįe- 
rio viršeliais 50 centų.
• Dabar yra geriausias lai
kas. įsigyti šių taip brangių 
ir naudingų eilių knygų. •

Jond Kmito Eilės yra mū- 
. literatūros papuošalas. Nu- 
piginiinąs. padarytas,, kad 
duoti progų kiekvienam įsi
gyti Jono Kmito Eiles, mi- 
nint šio Garbingo poeto 40 
metų literatinio darbo su
kaktuves. A

. Šių knygų išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu,, gėrėsies ir Tam
sta jų įsigyjęs. -.

Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

Šo.- Boston; Mass.

KOLEGIJOS ŽINIOS
Lapkričio 20 d, kolegijos 

choras Brolio Jono Baido, 
M. I. C. vedamas, dalyvavo 
koncerte, kuris buvo suren
gtas pagerbti J-ubil i a t u i 
kun. K. Urbonavičiui. Kon
certo programa visi dalyva
vusieji patenkinti ir, kaip 
buvo girdėta, kolėgistai, 
nors, savo mažu skaičiumi, 
visus : klausytojus ■ savo dai
nomis sužavėjo.- ■ ''

Po koncerto buvo sureng- 
ta bankietaš, kuriame kole-r 
glstaitūi^fo^arbesda“ 
vauti. Per bankietą šypse
nos reiškėsi visų veiduose, 
visi buvo patenkinti^ o ypač 
kuomet Didž. Gerb, Jubilia
tas savo kalboje pareiškė, 
kad kolęgistams teikia pir
madienį laisvų dieną. .

Barikieto hiėtu šeriniu in- 
kas kun. Virmauskis išreiš
kė savo nuoširdžius padėkos 
žodžius, visiems kone e r t o 
programo dalyviams. Bet 
.dabar aš kok^Įstų vardu 
viešai., noriu išreikšti, jog 
įneš, turėjome Jums/ Gerb. 
Šeimiirinke, išreikšti savo 
širdingiausius padėkos žo
džius, kad suteikėte mums 
progų, dalyvauti koncerte, 
kad galėjome savo..nienko-, 
mis dainomis pagerbti Di- 
džiausį Amerikos Lietuvių 
Rašytojų, Visuomenes Vei
kėjų- ir Pavyzdingiausi Kri
staus Kariuomenes Karve
dį, Kun. K. Urbonavičių. 
T,ad Jums Klebone- kolegis- 
tai taria širdingiausią lietu
viškų ačiū. . . t . .’

rytų apskrities seimas.. Ka
dangi buvo nepatogų Kolų- . 
gijos Rėmėjui rytų draugi jų ; 
atstovams' dalyvauti, centru^ 
liniame seime Chieugoje, .
tadgi buvo nuspręsta kole
gijoje surengti kitų seimų.

Ant Jezulienas—1\. D.

Pirma moksleivių kuopa 
Amerikoje greitais šuoliais •, 
žengia pirmyn. Susirinki- i: 
mus laiko kas mėnesį. Kaip . 
tik ir dabar, nariai moka sa
vo duokles, kad jų kuopa ■ 
butų pirma pilnai užsimokė
jusi. ‘Pažiūrėsime.

Moksleivių kuopa sudaro, 
įvairias sekcijas: visuomet 
ries, spaudos ir sporto. Kiek“ ’ 
viena sekcija dirba savo 
ruožtu, bet laiko tamprius 
ryšius su pleinūnu. ..' Rami- . . 
nešiu kų nors , apie kiekvie
na. .'

.Visuomenės sekcija turi 
sunkiausias pareigas. Jie 
rengia seii nūs, susi rinkimus, 
vakarėlius ir prižiūri puoši
mus svarbesniam reikalui 
atsitikus. Praeityje, jie su
rengė veikalų.4 JJu.'Vainiku.;’ . 
Jie surengė .ir 'pirmąjį' stei
giamąjį moksleivių seimą; *.

Valdybą, sudaro?:,
Pirm. “P. Balinskas — 

Mt. Carinei, Pa.
Vice-pirm. -^-A. Vilkišius 

— Lovvell, Mass. .
. Sekr. — A. Mažukna — 
Wor.cesterj Mass. . • ,

Padėkavonės dienoje ko
legijos fakulteto narys J. 
Kundrotas susitudkė su p- 
le M. Petrulyte. Šventų.Mi
šių metu kolegijos studentų 
choras giedojo. Duetų gie
dojo ’ kolegiškas. B. Ivanaus
kas ir J< Kuprevičius. Ka
dangi visi kolegijos studen
tai - negalėjo dalyvauti ves
tuvių pokylyje, tad kolegis- 
lus atstovavo B.. Ivanaus
kas ir J;. Kuprevičius. Po
kylyje . dalyvavo ir keletas 
fakulteto narių.

Jaunavedžiams kolėgistai 
reiškia • savo širdingiausius, 
linkėjimus vesti kuo gra
žinusį šeimyninį gyvenimų.

Spaudos sekcija turėjo 
daug .darbo, kol ji pradėjo 
tinkamai, veikti. Josios už
duotis yra rūpintis, kad na
riai rašytų straipsnius į ,lie
tuviškus laikraščius. Pernai 
jų pastangomis ėjo labai pa
sekmingas laikius t u k a s 
“Kolegistas.” .-' Jis sulaukė 
daug įvertinimo.

Dabartinė valdyba yra:’
Pirm, — J. Kainandulis, 

Monterio, Mass. -.'•••
Pav. — -A. Jodka, Law- 

rence, Mass. • .
Sekr. —- A. Miliūnas, Chi- 

cago, III. .

..’ L-\

Nė viena nuodėmė ne lie
kai be bausmės, tekis jau yra 
Dievo gamtos .-įstatymas ir 
tai visuomet griežtai pildosi.

Krizio pašalinimui prisi
dėkime ir mes savo gyveni
mu, savo klasiniu susiprati
mu, vieni kitų sušęlpimu, 
parėmimu. Platinkime apie 
save tikrų katalikiškų teisiu- 
gumų, labdarybę ir meilę. 
Gyvas tikėjimas: viskį nuga
li.

Pasaulinis krizis nė. vienų 
dienų išdygo ir išaugo, ne 
viena diena ir išnyks. Pa- 
šaulio gudriausi ekonomistai 
ir valstybių vyrai galvas tuo 
klausimu seniai.suka ir išei
ties ieško, o mes prašykime 
Dievo, kad jiems tas darbas 
pavyktų, ir kad darbai ko- 
greičiausiai prasidėtų. Ver-

L. D. S. GONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS
Šiuomi pranešu, kad L. D. S 

Connecticut apskrities mėtinis su
važiavimas įvyki gruodžio 18 d. 
1 vai. p. p. bažnytinėje svetainėje, 
41 Capital Avė., Hartford, Oonn,

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

Padarykime sj. šuva ž i a v i ui ų 
veikliausiu, skaitlingiausiu. Ka
dangi suvažiavimas įvyksta vieno
je .iš veikliausiųjų mūsų kuopų 
globoje, tad ir mes visi neatsiliki- 

fcirdingai kviečiame I
B. MIdIŪNIENfi, 

Apskrities Raštininkė

'• Lapkiučio 27 d..kolegijom 
j e Įvyko Kolegijos/Rėmėjų

Anglijos Cambridtfe universiteto 
prof. Edg-ar DotigUs Adriim, šiais 
metais laimėjęs pasaulinę.Nobelio 
premijų už pasižymėjimų medici
noje. ' ... •

me.

ia. ■

. Kolegija irgi turi sporto 
skyrių. Jų nelengvas dar
bas yra pakeiti lietuvių ko- 
legistų vardų Įvairiose spor
to srityse. • Ligi šiol jiems 
labai .pasisekė.. Metai atgal, ’ 
niekas jų įsteigto syaidihio 
ratelio negalėjo- ‘sumušti.” 
Nūnai, jie įsteigė futbolo 
ratelį. I“1 kas truputį se
kasi. Hežoną pabaigti pato- ; 
dys,. ką jie atliks. • • ;

' Sekei jos šulai:
. Pirm, -— B. Ivanauskas, 
Detroit, Mieli. .. ■• .?■

Pav. — J. Kuprevičius, 
Providčnce, R' L '•

Sekr. — K?‘Linkevičius, 
Chirago, III; •.

KĄ..L—i\,D. ■
1 » . * ,

SKLEI8KITE ŠVIESA 
Perskaitę ‘.'Darbininkų” nenu> 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti, Tokiu būdu supaiin- . 
disite kitus su “Darbininku” ir' 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandų.

••; I

i- 
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Lietuvos Universitetas Pasižymėjo
NEW YORK GITY

New Yorko Universitetas ( 
(Washington Squai-e, New i 
York. City) buvo įsteigtas 
100 metų atgal. Tuomet bu
vo sukviesta Į pasitarimą 
100-as žymiausią Amerikos 
veikėjų. Pirmasis to Uni- 

. yersiteto rektorius, Rev, Dr.
J; M. Mattliėws yra pareiš- 

... kęs; .
“Mes jaučiame, kad turi

me daug uždaviniii dėl kra
što valdymo ir apšvietos sis
temos pagerinimo bei pri- 

— ' taikinimo prie šio štato už
davinių ir viso mūsų krašto 
reikalų.” :

Atminčiai. • to kas buvo 
šimtą metų atgal, dabartinė 
New York.Universiteto val
dyba, su prbf. E. E. Brown 
pryšaky, šio mėnesio 15, 16 
ir Į7 dienomis sukvietė‘ į 

, pasitarimą jau. keletą šimtų : 
. žymiausių švietimo vadų ne- 

. tik iŠ Amerikos bet ir is. 
svetur. Pasitarimas oficia
liai vadinamas: “A Confe- 
rence of Universitics?’ Dįs< 

. kusi jų bendroji tema: “The 
obligation of Universitiės 

... to thė sočiai oider?’ Si te
ina, diskusijų patogumo dė
lei, padalinta į ketinius sky
rius:. ■

1. The. University today, 
its aims and provincę..

'. 2. The University a n d 
ęconomie.’changes. , (

. 3. The University and go- 
vernment changes.

. 4. The University? ant spi- 
ritual values.

Universitetų Konfereiiei- 
jon buvo pakviestas ir Lie
tuvos, Vytauto Didžiojo, U- 

. niversitetas. Mūsų Univer
sitetas negalėdamas atsiųsti 

‘ ’ savo delegato, teikėsi atsiųs-
. * ti šitokį atsiliepimą: (Žiū

rėk priedą) , . .
Šis Lietuvos Universiteto 

atsiliepimas buvo iškabintas 
Konferencijos' kuluaruose 
(Woldjoff-Astoria.) su tokių 
prierašui ^‘Žemiau patal
pintas atsiliepimas (ad- 
drėss) yra išrinktas iš kele
tas šimtų panašios rūšies 

■ atsiliepimų bei sveikinimų 
. kaipo įdomiausias (turinio. 1 

ir formos atžvilgiu). .
Vėliau, Nęw .Yorko Uni-;. 

vęrsiteto pakartotinai pra- 
. šokias, -Lietuvos Univer.site- 

■ tas paskyrė tai Konferenci- 
. jai savo atstovą P. Žadeikį, 
r.. Liėtiivbs. Generalinį. Konsu

lą; L. t?,. K.
THE CHANCELLOR, COUNCIL 

. AND SENATE- OF NEW YORK
UNIVERSITY. .

t Geutlemęn: .:•?•’ ;-
• ■ ;. .. Thė Litliuanian Ųhiversi- 

, ? ty of Vytautas the Great of

i PAIEšKAU VARGONI- 
NINKO

• • • prie nedidelės Lietuvių Kataliką
i parapijos Massaehusėtts vąlstijo-

• . į? . je, kuris, neblogiaiišiai sutapta 
. j ■ Bažnytinę (Gregorianiškų) muzi-

’kti, sykiu ir. Lietuvių daineles.
Turį būti uolus ir nebaltas lietn- 

I’ . vis pariotiis ir pavyzdingas ka- 
; ’ . tulikas. , • .
1 Kreikitčs i . . •

. ’ “Darbininko” Administraciją

Kaunas, Lithuania, sincere- 
ly fegret that in eonse- 
ąuence of the presenf diffi- 
cult times they cannot send 
their repreecntatives to tlie 
Confęrence to be held on 
the 15th, 16th and 17th ‘of 
November, 1932 a t New 
York-on accasion of the cen- 
teųary of New York Uni
versity with the purpose to 
discuss the ąuestion: vyhat 
obligation toward society 
rests upon the uniyersities 
of thė present day.

However, the Lithuanian 
University are far from be- 
ing indifferent to an event 
as the eelebration of the 
centenary of NeW York 
University, the gi*eat 
acliievements and merits of 
that University in the de
lnam of science and instruc- 
tion in. the eourse of ?the 
century elapsęd, being of a 
kind that cannot otherwise 
then inspire feelings of 
deep respect and real asto- 
nishment Very sincei’ėly 
therefore the Lith u a n i an 
University send ęordial. con- 
gratulations and best vvisiies 
to ’^eiv York Un’versity on 
occnsioii of their llundrcth 
Amiversaty.

Amonk the >vorkers of Sci
ence in different countries, 
there prevails the eonvietion 
that univeršities are obliged 
and able to help salve the 
eonplįcated social-political 
pTOblem which the modem 
crisis has sėt before man- 
kind. It is not to deny that 
ohe. of the reasons of the in- 
cap.ability of the nations to 
deal successfully , with the 
disastrous . conseųuences of 
the world crisis is the in- 
šųfficienf' developmėnt of 
sočiai scieiięes in compari- 
son. with that of natūrai 
Sciences and the feeble pe- 
netration of scientifie think- 
ing in. to the;broad masšes 
of population. Having this 
in view, ' the Lithuanian 
University wish.es to the 
Conference the greatest suc- 
cess, hoping that this Con- 
ference Avilį be able to give 
an answer to thė ąuestions: 
what arė the obligations of 
inodern ųiiiversities to the 
sočiai order, and in. what 
direction -is to bė . effccted 
Jie. reforin of univėrsities 
in order to reach ą brbader 
eollaboration of sočiai and 
natūrai Sciences and a deep- 
er penetration in. the do- 
mąin of sočiai Sciences of 
that. spirit of impartiality 
whiehis so charaėteristic of 
true scientifie thinking.

American universities, 
and among 'them New York 
University, though younger 
than thę European pnes, 
have k‘nown how to attain 
in coiųparatively short timę 
the‘ high valtie of the best 

. unįversities of E u i* o p e 
, thanks to the energy, the 
■ feąrless initiative, the ge- 

herošity ąud the true dėmo- 
eratie spirit, of the Ameri
can natioii. These ųualities

of tlie American spirit give 
us the confidence that tlie 
initiative in ųuesttion of 
New York Eniveraity will 
be crowned with success, 
that the American univer- 
sities will find out how to 
adopf the university to the 
demands of modem life, 
and in this way will really 
hėlp to overcome the dan- 
gerous inconformity be- 
tween the broadest possibi- 
lity of produetion of differ
mi commodities necessary 
to humąn instance, thanks 
to discoveries of Science, 
and; the inability' of reason- 
able and just distribution of 
these comihodities. Iii this 
wavtliė American uhiver-.

sities will render ah emi- 
nent service not oiily to the 
American nation, būt to the 
whole mankind, and will 
concūT to the realization of 
world-peace.

The Senate
. Rec t o r:

Prof. Čeginskas 
Prorectors:

Prof. B. Česnys
Prof. Pr. Jodeti

Dean s:.
Prdf. P. Kuraitis 
Prof.V^Kreve^

Mickevičius '
Prof. P. Jakubenas
Prof. K. Žemaitis
Prof. K. Vasiliauskai 

—^ProfrP^PeonKs^T^~~
Prof. VI. Lašas

> . S ecretai^:
Prof. Raudonikis. .

VISUS AMARIKOS LIE
TUVIUS MOKSLEIVIUS LDS. Kuopų Susirinkimai

SPORTAS
FUTBOLO APŽVALGA
Kiek seniau buvo stebėti

nas dalykas, jei lietuvis žai
stų futbolo ratelyje. Šian
die tai paprastas dalykas. 
Mūsų lietuviai jaunuoliai, 
lankąbiukštesnias mokyklas, 
yra patys geriausi ž ai d L 
kai. Jie prasimuša į. pir
mąsias eiles. • -
. Nashua.. aukštesnios mo
kyklos ratelis beveik kas
met turi daugumą lietuvių

Brockton’e tas pats atsi
kartoja. ' ‘ Šiehiet, lietuviui 
(Grigui) vadovaujant, jų 
ratelis laimėjo vai s t y b ė s 
čąmpionatą.

Lawrenco užpakalinę lini
ją sudaro vien lie t u v i a i : 
Savage, - Gaidis, Lisauskas 
Medelinskas, Jie irgi turi 
labai gerą komandą, ;

Providence irgi turi lie
tuvių futbolininkų: Akule- 
vičius ir .Vąitekūnas. Abu
du žaidžia garsiame La Šal
ie Akademijos ratelyje.

Profesionalų tarpe lietu
viai pasižymėjo. Pere Mar- 
ųuetto (N, Anglijos čampio- 
nai) tyme yra: W e s t o n, 
Plansky, .Wallis, Biishman 
ir Peck. ' ' ■ f; •

Oxforde (Mūss.) miesto 
ratelyje matosi vienas lietu
vis — Bieliauskas.’ Kol ne- 

. pamiršau, Fittono komanda 
: (East Bostone) turi lietuvį 

Baironis. =
Lietuviai . aukštesni ų j ų 

mokyklų futb p 1 i n i n k a i 
Massachušetts valstijoje: .

. Adomaitis — Classical 
Worcestery.

Adomavičius ’ Commer- 
cė, Worcester.

Ądlis —■ Lynu ClassicaL 
Baronis — So. Boston.
Bartkus Št; Petėr’s, 

Woreester.
Blekaitis —<Waltham.
Ciubetas—-Exetėr Akade

mija.
Dulkie — Lowell.
F. Esielpnis— Fitchburg. 
S. Ėsielonis^Fitehburg. \ 
Gaidife — Lawrencė. 
Grigas — Brockton. • . 
Jaųusas — Lęxington.. 
Kurion —- St. P e t ė r*s;

Worcester,

Karonis — Chelsea.
Kishon — Worcester Ą- 

cademija,.
Kilburis — Gliarlėstown.
Lisauskas — Lavvrenęe.
Mažeika, — Wbr cestėr

Commėrce. .
Marcinkus ą- Gardner.
Marcinkevičius — Brock-

:on. .
Monkevičius — Brockton. 

. Medelinskas — Lawrence.
Puchonis—Lynu Electric.
Savage — Lawien.ce... 
Sharky —Brockton. 
Paraskisl.Broekton.
Sikoris — -St Jo h n s, 

Worcester.
.. Sinski-^ Gardner..

Šherksnis — Gardner. .
Skibauskas — Worčester 

Classical.
Vaitekūnas

’ .Weiigris ~ Gardner.
Zing ■ =—• WQicester. Coih- 

merce.

- Nbrwood.

Kazys Adna.

LIETUVIAI NULĖMĖ 
LAIMĖJIMĄ

LAWRENCE. — Law- 
rence aukštesniosios moky
klos futbolo tymas nugalėjo 
Lowell’io tymą, padaryda
mas 19 punktų. Visus lai
mėjimo punktus padare lie
tuviai Medelinskas ir Lisau
skas.’.

Lowell ’io mokyklos kapi
tonu yra Dulkė.;:

t

BROCKTONO MOKYKLA 
LAIMĖJO ČEMPIONAI
BROCKTON. — Padėkos 

dieną įBrockton. aukštesnio
sios . mokyklos futbolo ty
mas turėjo paskutines .rung
tynes- šiais metais. Rungty* 
nes buvo lemiančios, nes ko
va ėjo dėl čempionato.

Brockton tymas, kapito
no J. Grigo vadovaujamas, 
šį kartą rangėsi su Walt- 
ham mokyklos tymu, ku
riam) vadovavo kapitonas -V« 
Šlekaitis.. • Tad^tnūgesi lik
tumų vadovaujami tymai.

: Grigui . paskutinį kartą 
žaidžiant įvyko nelaimę, Jis

Kelioliką metą miegojusi 
Amerikos lietuvių mokslei
vija pabudo ir stojo į ne 
lengvą, bet kibių darbą. Sto
jo į kovą prieš deehristijani- 
zaciją ir ištautėjimą.

Šiais metais Thompson, 
Conn., kilnių idėją vedami, 
suvažiavo jaunuoliai, "gar
bingiausia mūsų visuomenės 
atžala ir įsteigė moksleivių 
organizaciją.

Kad neišnyktų jų įsteig
toji organizacija, kad jų idė
jos pasklystų plačiojoj vn 
suoinenėj, nutarę leisti žur-

Tačiau, neužtenka Vien nu
tarimo leisti, neužtenka vien 
gero noro remti jį, reikia 
jam moralinės paramos, rei
kia raštą, kurie užpildytų to 
žurnalo puslapius.

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

Gal būt, vienas kitas no
rės’, teisintis nesugebėjimu 
rašyti. Netiesa.; Nėra nie
ko, ko jaunas žmogus neįs
tengtą, Tik reikia pasiryži
mo pirmyn, o niekas neiš
drįs tau kelio pastoti. Jau
natvė kalnus verčia.

Pagaliau, parodykit savo 
tėvams,. jog jų nebereikalo 
vargta, kad. išleistų mus 
mokslam

; Tad petys petin į bendrą 
daibą, 6 Dievas ir Tauta į- 
vertins mūsų’žygį, .. ■ < ■

Vyrai, pajuęlinkim žemę!
Redakcija]

Visus rastųs siųskite i J.' 
P. Pilipauskas,. St, Mary’s 
College, Thompson, Cbnn. :

BROLIAI IŠEIVIAI <
Tėvynės likimas,. Jos laimėjimai Ir ne

laimes, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, jrapl., Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurauta Ir 
klestėtų teisėtumas Ir. laisvė.. Jus .taip 
pat niekinat priespaudos nevalia Ir ne
ribotą sauvaliavimą, su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisvė. — Jus noritė, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynes buv|, koks 
Jis tikrumoj yra. — šitais visais at 
žvilgiais Jums labai yra pravartu IB- 
•IraSytl •

‘♦DARBININKAS” ugdo tiesės h 
laisvės meilę.

••DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti didVal- 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” vfeur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

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

“DARBININKĄ” redaguoja profeao- 
rius PR. DOVYDAITIS.

SkųtSkite kad iitiralvti '‘DARBININ 
K4” patj/« ir UraiyMte jį tavo pimi- 
nSmf Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaStnoja 
J1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniukų 
centų.

“ Darbininkas? ’
“DARBININKO” adreBoi: Lithua 

nla, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė

PHILADELPHIA, PA,
LDS; 13 kp, susirinkimas įvyta 

penktadienį gruodžio 2, 7:30 y. 
vakare, mokyklos kambary, Atei 
kitę gausiai. Nepamirškite užstato 
kiti duokles. Valdybe

BRIGHTON. MA8B.
LDS, 22 kp. susi) Hkimas įvvtA 

penkta .n oodi ' d., *1 
rak., Lmcotn Svetainėj, 26 Lincoln 
?t. Ateikite visi. Valdybe

CLEVELAND, OHIO
Gruodžio 2 d., 8 vai. vakaro, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp 
mėnesinis susirinkimas.. Gerbiami 
nariai prašomi nusirinkti. Valdyba

’. ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyta 

gruodžio^ iniin. 3 /!„ .7 valandą 
vakare, bažnyti i'įe svetainėje 
Nariai kviečiau ’siai ateiti ir 

s(es) prira
Valdyba

BALTIMORE, MD.' i
Gruodžio 4 d., sekmadienį, tuoj ;. 

po sumai, parapijas svetainės kam- • 
bariuose įvy LDS. 30 kp.suri- 
rinkimas. Mato. kito ateiti viri. *

Kviečia Valdyba
EASTON, PA. ' į

OŠ. 40 kuopas susirinkimas į-
;*uod. jj po s os, 

. . • . olo t 4 svete j. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, - i

_ M. Songailą

WOR0ESTER, MASS. -
LDS. 7 kuopos susirinkimas j- 

vyks. gruodžio 4 d,, 6 vai. va;kare> 
bažnytinėje svetainėje,. 41 Prov- 
idence St. .Visi nariai būtinai atli
kite, nes turime apsvarstyti, kelt

■a

atsivesti savo c 
Syti. ■ ‘.

N. S. PHILADELPHIA, PA,
LĖS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

inas įvyks sekmadienį,. gruod. 4, 
tuojaus po. sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 • 'aon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti b 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
tu Taipgi atsiveskite nors po vie 
ną. naują narį prie kuopos prira 
syti. . ’ . Valdyba

NASHŲA. N. H.
LDŠ. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gruod;. '.toj po :pas
kutinių mišių, po j tlnėj sve
tainėj. Kviečiame na teiti, nes 
yrą keletą svarbių b_fianymų. 
Taipgi atsiveskite ir. savo draugus 
prirašyti prie šios organiz nijos.

. <. WORCESTER, MA.1S.
LDS. 108 kuopos št. . Rimas į 

vyks gruod. 4 d., A.u, Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumosi 

. Viąi nariai prašomi pribūti, ue> 
'urime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

.proga užsimokėti duoklė*.
Valdyba '

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimai? įvyki 

gruodžio 6, šv. Roko parap. svet. 
Visi nariai prašomi ateiti į sį susit 
rii I i oų .ir užsimokėti s< <»i už; 
trati. xs mėnesines duokit.

SAIN‘x \IR, ĘA.
LDS. 107 kp. nesinis susirin

kimas įvyks gruod. 7,. tuoj po sii- . 
mos. Šv. Kazimiero parap. salėj. 
Kviečiami vis narit . lyvauti ir 
užsimokėti mčnesin gestis ir 
naujų narių atsi vest . . lyti.

rąldyba

LOWELL,MASS.
. LDŠ. 97 kp; susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gruodžio 8 dienį. . 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos. ;

Valdybt

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

mas įvyks sekmadienį, gruod 11, . 
tuoj po sumos;, bažnytinėj svetai- ■ 
nėj. Svarbų, kad visi šiame susi* 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavys-’ 
di kitiems. * • ■ e

KIBIRE/"YS
JUBGEUUTĖ REZIGNAVO ti iš-.varžytyiiių pardavimo 

išlaidų.’ . .

liko sunkiai sužeistas žaidi
mo pradžioje. Jam įlaužta 
koja,.: Nors savo vado ir ne
tekę, bet broektonieciai ne
pasidavė ir nugalėjo Walt- 
ham santykiu 21:0.

’ Nors iv sužeistas, kapito
nas -Grigas- ..sekė . žaidimą 
pro Iigoiiinės ’ langą; Šiais 
metais jis buvo visą žaidi
mą žvaigždė iv daugiausia 
laimė,fimo punktą padaręs.

N e w 
Yorke, įvyko SLA Pildomo
sios Tarybos posėdis. Bu<u 
daug karščio ir ašarų. Se
kretorė p-lė P. Jurgeliūtė, 
išdirbusi. toj e b’ ‘ųanizaci y >- 
j e api- ’h' f‘tų? /I su 
riusio nepakenčiamo spau
dinio;, režignavo. Naujo se
kretoriaus dar neišrinko. 
Iždininkas Gugis taip pat 
norėjęs rezignuoti, ir gal 
rezignuos. ......

Daugiausia • ginčų ir ne
pasitenkinimų. buvo dėl*, pa
skolų, Iš rapoifą paaiškė
jo, kad labai daug skolinto
jų nemoka įi< skolų, • bet
ir už jas nuo. . į. Pavyz
džiu,. kad ir aležiiinkų
organas ’ “ Vienybč,’ ’ kuri 
tūli iš SLA . pasiskolinus 
$25,000 . esą labai atsilikęs 
SU sumokė j imu . skolos. ir 
nuošimčių. ir jau. gręsią 
“foreclosure?’ •. • . . ' 
; Taryba nutarė iš visą 
skolininką reikalauti bent 
nuošimčius greit ’.sumokėti, 
priešingai, mortgedžiuot.os 

. nuosavybės bus parduotos.iš' 
varžytynią. . ■ . .

“V-be ’4 tašo,. nėgalin- 
, itiems. ląoketi nu ią,.nų- 
: 'tarta.. patiems (sKolįnin- 
- kanis. Red.) J patarti . savo 

nuosavybes įiervesf. ? »LA 
organ izac i j ai, iv 4 ■ • < >. iš\ \,ng-

Ką. t ik ■ t-vyko iŠ Lietu
vos, poetas ;■ T^vsliava. Lie
tuvoje; jis bendradarbiavo 
“keturiems -vėjams?.’ . Gir- 
c kad Braoklyne bendra-

• ‘uis.n . ^mkiĮ. d a-

KREUGERIO BROLIS BUVO 
LENKŲ. KONSULAS

STOKHOLMAS; — Len, 
ką vyiaausybe pranešė Švė-< 
dą užsienių reikalų ministo 
rijai, kad atšaukia savo įga 
liojimus Kreugerio broliui 
Torsionui,.‘kaipo lenkų gėne- 
raliam konsulatui Stokhol- . 
nte*’ Kreugeris dar vis po-, 
licijos priežiūroj. Kaip jau 
buvo pranešta, subankruta- 
vt■ »s. HoegbrofoTsoi■ s In
dus, e bendrovės k se
buvo susek :dėlių su s-
lojimu. Tori . s Kreūgeris 
buvo vieninteūs bendrovės ■ 
vedėjas? : :

“DARBININKO1 W
TOJŲ "Ul 1

“Darbininkas’ priima 1932 ,
m, Lietuvos Paskolos Boną ku l' 
ponus už prenumeratas ir kny< 
gas už pilną ją vertę, Nukirpę 
1932 m. kuponą siąskite

'“DARBININKO” ADM., ’•

v 366 W. Broadway, 
South Boston, M<us- t

wish.es
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3BESS

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

new britain, cūnn.
. j Nąr^ miestelis nedidelis, • 

L bet yra labai gražus lietuvių 
p būrelis, susispietęs prie Šv.

■ f Andriejaus parapijos. Turi 
[ gražią,- erdvią ’ mūro* bažny- 
j čią, talpinančią apie 1000 

žmonių ir daugelį gražių ka-
į talikų draugijų bei orgahL 
j zacijų. Sekmadieniais, per 

; I visas ketverias š ve n t a s
į mišias žmonių būva pripil- 
i. dytą bažnyčia; . dažnai net 

—' _ pritrūksta -^ėdyniųrir-teii-ka
daugeliui stovėti. Iš to ga
lima spręsti, kad čia žmonės

* neatitolę nuo' bažnyčios ir 
Į netingi pagarbinti Dievą.

•Klebonas kun. A; Vaške
lis savo visomis . išgalėmis 

: stengiasi gražiai tvarkyti ir 
/ puošti bažnyčią ir visuose 
i reikaluose maloniai patarti 

ir pafamauti visiems, kas 
tik. prie jo kreipiasi.

- Vteį) o dalyko trūksta pas
mus, tai parapijinės mokyk- 

’ los. Tuoihi stropiai rūpina- 
į inasi, tik’ deja, šiais sunkiais 

laikais, šio svarbaus reikalo 
‘ neįmanoma įvykdyti. Bet ta 
! spraga ir dabar- nepalięka- 
‘ ma tuščia. . Pirmiaus, bū- 
į nant tik vienaip klebonui,

• f buvo sunku viskas tvarkyti, 
L nors ir dirbo kiek galėjo,.bet 
< dabar, , turint nuolatinį asis- 
] tentą, jauną ir energingą 
i kun. P. Kartoną, tai. jam ir 
! . tenka tą, nors^ dalinai, mo- 
į kyklos darbą atlikti. Ir rei-

savo kalboje, bet pratinasi 
ietuviskai kalbėt ir manda

giau elgtis. Garbe vedėjui 
tini. P. Kartonui ir visiems , 
mokytojams —; pagelbinim 
caras.

Apie Andriejaus para
pijos jaunimą daug būtų ga
limą kalbėti, bet teks sugrį
žti kitą kart. Šiuo tarpu tik 
tiek, kad $v, Andriejaus 
klubas rūpinasi visais spor
to žaidimais ir pasilinksmi
nimais, į ’ kuriuos visuomet 
sutraitkia daug- jaunimo, o 
Šv. Cecilijos, vliorąs, yad<)- 
vaujamas. J. Olšausko, dar
buojasi dailės ir dainos sri-

Bali room vidūrmiesty, da
lyvaujant skaitlingai ir rin
ktiniai publikai didžiausiu 
pasisekimu art. M. Čižaus- 
kiene išpildė dainų progra
mą; Jai teko dainuoti dau
giau dainų negu buvo tikė
tasi

Lapkričio 17 d. po pietų 
p. M. Uižauskiene dalyvavo 
Bridge party Countiy klu
be, o vakarieileje turtuolės 
p. Kemettley rezidencijoj,' 
Grosse Pom t.

PASVEIKINKITE
Lietuvoje Gimines 

Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais 
Išrašydami Jiems

‘DARBININKĄ”

į sutvarkė tą vadinamą . mo- 
. > kyklėlę, kur tris kartus per

■ savaitę susirenka iš visų mo- 
; kyklų įvairaus amžiaus ddu- 
j gi.au : 300 vaikų tikybos pa- 
j mokoms. Kun. P. Karionių 

. ; Šį darbą atlikti padeda: mo- 
. kytoja T. Blažauskaitė, K.

Tomęlytė, A. Silvestravičių- 
•į, te, Tocionytū ir Stasys Zii- 
1 .rauskas. • ■’• Vaikučiai išmoks- 
į- ta netik poterių bei tikybos

atvirlaiškių ir kitokių siįin- 
tinių, tatai pasiūlius lietu
viams Vilniaus ženklelius, 
kurie žymiai ..gražesni, jie 
bus mielai perkami ir .lipi
nami ant kalėdinių laiškų 
ir kitokių si imtinių vieton 
vadinamų . Christmas šeals. 
Tokiu būdu kiekvienas' lie
tuvis, nusipirkdamas Vil
niaus ženklelius, savo pini
gais prisidės su gausia au
ka“ Vilniaus vadarimo rei
kalams, pinigai gauti už Vil-| 

 

. , niaus ženklelius nueis į ViM

Jaūnamečių skyrius ’spar- niaus Cfelėžinį Fondą. Žo-|

čiai rengiasi savo progra-Įdžhi, vajus bus daugeliu at-|iy| x. _ _ ' 0fj- /I/I CifirnijbllllCi -Rft
jinai. • Mergaitės taip- gabiai žvilgių materiališkai ir rao- UIS įJO VttlllIllS
I savo roles mokosi/ kad liet [faliniai naudingas. visiemsĮ ' ' '. • . ■ ’ . . ' : ’ ?

vedėją.(p. M. Čižauskienė) lj* tuo labiau,^kad sukeltas] , . . ' . •: . .
stebisi. Mat, rolės 'padalin- kapitalas vajaus laiku bus . ' *||q yi »j Q

rtos7tihkamUiUs^narenfs/4ro^rpaMųstas~Vilm 'Vaduoti]^ ~~~~ BsCĮvą*U~ 
Į dėl ir. sekasi. .
Girdėti, kad risi domisi 

tyjo- . • • | jaūnamečių. programa, nes
Narys kiek jau buvo rengta, jų vą- 

- -------- ------- karu,, visi džiaugiasi mer4 
DETROIT, MIGH. gaiČių gabumais. Tiesa, ši 

J , . ■--programa pralenks visus

MOTERŲ SĄJUNGOS 54 P^' ’̂ Ne’
KUOPOS VEIKIMAS kantniU ““ 1

Labai džiuginančią žinią

pateikė mūsų kuopos ;h“’ HARTFORD, CONN. 
narėms Cent Pirm. M. Ci- . '
žauskienė, kad trumpu lai- . . ' •’ . . • TZ. *
ku šauks choro pamokas. ; VILMAI S Ei . . triniam,y.

Kadangi žiemos, vakarai Lapkričio 17 d. V. V. lietuviu šęrnvnn nesu- Užkelta'Mergelė sii Barzda
ilgi, o mūsų moterys mėgs- skyriaus narių susirinkime k ktij 4a|lkriojų,: prašoma15 
ta dainuoti ir didžiausiu no J nutarta surengti Vilniaus kreiptis pag y. y & skyr.|niola’atizmas. — ’

ru lanko pamokas, taigi bus Geležinio Fondo ir y. V; S. sekretorixį p> Leonaitį, gy " 
malonu sį sezoną naujoįriis Teikalams vajų, kuriuo tiks-L prie vietas lietuviųI tas. — 
dainelėmis palinksminti šios lų gruodžio mėnesį nutartai.arapi-os .kieboiiijoš, -arba, Į 
kolonijos, žmones. • . paskelbti Vilniaus mėnesi iri- klehoni^? kur gąus 

. .. . ' • per visą: Vilniaus tnėn. :busI Vilniaus ženklelius,
- Kuopa sekantiems me- vedamas vajūs Vilniaus -P»"hjet ir “VilniiųS'įasus.” 
tams daktąruj kvotėju pa-sams ir Vilniaus ženkle-1 ■

skyrė lietuvį Dr. J. B. Ryd- liąms platinti, bus užrašinę- y, V. S. skyrius-, nutarė 
zauską, kurio .ofisas yra į- jamas V. V.. S. -organas, surengti kinemotografo pa
rengtas nepaprastais elek-- žurnalas “Mūsų Vilnius” karą,. kur bus parodyta ne- 
tros aparatais visokioms h- ir priiniainį nauji nariai.
gomš gydyti. ’ • . Vajaus vedimui -išrinkta[.Lietuva bei .Vilnius paveik-

Kadangi Di\ Rydzauskaš -komisija iš Šių veikėjų.: Adliuose. Paveikslai yra bal-1
Vra malonaus būdo žmogus, 
netrūkus teks visiems su 
juo arčiau susipažinti.. :.

PRANEŠIMAS
i Atsidarė naują muzikos, krautuvę. 

Parduodu .rijūnus, tadios. smui-
i kas ir visokių gaidų, lietuviškų ir 
»■ angliškų. Taipgi , ir roliukius pla> 
i yer pijanams.

• K KINDERIS, ’.
’ 43 E. Merrimac St.j Lowell, Mass.
, Tel.' 3500
\ : • Taipgi- parduodu geriausio pa- 
•i dirbimo pil burneis.

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
:(Graikų Mytologijos Žiupsiie

> Tenka pasakyti, kad Vi J .25

niaus ženkleliai JTą gražūs. Trys Keleiviai — Krikščio- 
7-nių rūšių. . .

• i xiuxxlx 4- <*x«*r>v

žus ir kalėdiniams laiškams Į ąiauskas. Vertė P. B. • 
tinkami, pageidaujaino, kad

... . visi Amerikos lietuviai yar-?
totų šiuos ženklelius į vieta 

_ __ vadinamų’ Christrnas seaK
Hartfordo lietuvius oprū-

[pins V-V. S. skyruius na- lipiną. Vertė Kun. P. L.
VILNIAUS.MĖNUO'. Iriai, atsilankydan.. .! t

x>ęt jei | kojgkį pareng-g. s. Kaimietis JO1 
Užkelta' Mergelė su Barzda 

‘ —apysaka.. .15

■ Parašė kun'.
Tarnas Žilinskas .. .. ... .25 

. Apaštalystės Maldos Statu-

15
. |Dr-jos. leidinys, Kaune .;

VILNIAUS ŽENKLE
LIAI< :

Lietuvos Albumas, Su pa-’ kas. Surinko•S.K.,-D..irN. .15'
Malda, Svarbi Išganymo .

ri. Sulietuvino B. A. . .-, .. JO
Novena.. Prie Šv. PranciŠ- 

.*15 kaus Asyžiečio su trumpais 
' apmąstymais apie Jo gyvoni- 

.50 Parašo. Tėvas Hųgolinųs . 
^ ' Stroff. O. M. Verte K. . . .15 

Valgių Gaminimas ir Nanių 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė .. .. ...... 1.00

Sveikata arba tiesus ir ’- 
trumpas kolias į sveikatą. Sip . 
taisė I)f. A. L. Graičiunas .. 1.00 ' 
't A Brief Lithuanian Gram- 
mar;. LietuviškahAngliš k ą s 
.žodynas, Kun. P. Saurūsaitis ,15 * 

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. ,. . .. ... ....... .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr, J. J. Biel
skis ... .. ... . .. . .. .. J5 

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta

............  ’ ,05.’’
. JSeselei^Rutelei, patarimai 
ir pa’mokyami' musų mergai'--, 
tėiriš; Iš vokiško p ,e< r d i r h o ( 
Kuprąrias....... I’’. .... JO

. Mūsų Jaunuomenės Idealai.....
Paskaita skaityta. Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m.„.. . . ... JO 

Šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne ... JO 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš- . 
tų.- Mokykloms parinko M. . ■_
Biržiška .. .. ... .30
. Mūšiai prie Nemuno: ir Au
gustavo giriose L .'.i -.. JO 

Pasakėčios.. Rinkinėlis kal
bos mokslui ......... JO.

“Dievo Karalystė. Jumyse 
Yra” arba ■ apie, gerumo do- 
,rybę. Versta iš. lenkų kalbos 
ir. išleista rūpinantis P. L. :.

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti ...

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun, J. • Ambrazie
jus J. ...

Ąžuolas. A. Vienuolis . 
Kas šiandien Kalbama, a- 

]>ie Dievą, Sielą; Religiją/ Pa
žangą ir Socializmą. Parašė . 
l)r. Povilas Mira ... .. . .. JO 

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upes,, žmonės, mies
tai. Sutaisė ir išleido P, Mi<.
kolainis .. .... .... .10 • '

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis’ JO 

tosios kun. A^ Strazdo dainos JO . .
.10 ’ 
JO .

veikslais ir aprašymais .. ..1.00 1——---- .... -------- - — _ .
Trumpa Apologetika arba Priemone Šv-., Alfopso Liguo-.. 

Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Paraše kun. V. Žąjan- 
čauskas . ■;:. .. .. ..... , ' 

Dr. Vinco Pietario Raštai. 
Istorijos apysaka .2 tomai ..

Moterystė ir šeimyna.. Vol
te J, Gerutis .. ... . . . . . . .25 

Limpamosios Ligos, ir kaip 
nuo jų išsisaugoti.- Paiašytą 
negyvoji gamta: žeme; vau-’ 
duo, oras. Parašė J. Baronas ,25 
.. Nauja Skaitymų Knyga r- 

pasiskaitymia.' Parašė Uosis.-; .25 .(Dalis. II).. Su paveikslais ,. ■ .40 
.«---- -------------------------j Vaikų Knygelė — su pa-

į veikslais ...... ..... . .2?
.15 Į Mano Patyrimai Didžiojoj 

[Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
še kun. J. F. Jonaitis (Kape

lionas) ■.. L..-- • •.. -••
. Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai,.' Su
darė ir išleido’ lču,n. J. Konee-. 
viči.us ...... ...... . 

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kum. P. Saurusaitis .. .. .. 

Moterystės Nssuardomybė., 
J. Lesauskis.' Šy. - Kazimiero 

i . Sunkiausiais Laikais, Para- 
1.50 [še A. Rucevičius -.. . . .. ;.. 

■Meilė (Poema). Paraše M,.
Gustaitis .. .... .. ..... .10 

Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria Č. P.. ..15 

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J/Skruodys .. ,... .25 

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs/ Sutaisė kunigas ■ 
Pranas .................................../ .25

Mūsų Dainiai. Paraše Ka-- 
rys Puida .. .. .... .. ..25 

. Andersono Pasakos-2-sii pa
veikslėliais ..',. ,. JO

Atvaizdai'
■ nanti apysaką. Paraše T. Vys- 

-.25
• Trumpi Skaitymėliai—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vąirius gyvenimo atsitikimus. .
Parašė J. Tarvydas • .25

Turto Norma—m oks 1 i’ š k i

Gerumas—aprašymas apie • 
gerumą per .Tėvą Fąberą Fi-

-• rūky-

.20

.10

15 Seno Bažnyčios Tarno
Vertė kun.- P. Saurų-

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas.' Paraše 
kun. Pr. Bučys, M. I. U. ..

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas • keliones. į 
Paryžių ir atgal .Mikalojaus • 
ir Glapiros-Ivanovą. Išguldė 
Magnus Parvalkietis .25

. Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų, — Apie visas de- 

. rybas.be galo jdomūs nuoti-
priklausoma ir okupuota Į kiai kelionės per įvairius kra-

— ’ - ’ -Rištus. Paraše Julius Verne.- .
Vertimas, J. Balčikonis ... J 1.00

Pramoninės Demokratijos
(Pagrindai. Parašė Uosis ..... .50

* Gegužės Mėnuo —. Kun. P.
jL-k-lkJ ................... ■.. .40 
I Aritmetikos. Uždayinynas .25 
I Vaikų Darbymečiui —Riii-
į kinelis kalbos mokslui :: .35 

Petriukas — laiškas vieno

Bolševizmas' — Kas tai yra’ 
bolševizmas ir jo y^kdymas . 
Rusijoje ■ . :■ ■., • i ., • J5.

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g u ž i- 
nėms šų gaidomis. Sutaisė M.

_____ —1 (poema).-Parašė

JO

,2b

Strazdas, V. V. S. skyr. iž-kiniai, (talking pietines).
Įdinmkas. Juze Penkaųskai- . MINEs Npi’RIKLAU. . I Žadėikis 

 

tė sekrt., Elzb. Ponlaitytė, SOMVBĖS DIENĄ . | 
seniau buvusi finansų seki.Į. /y. y. skyriaus nariai| 
ir p. Zaliomenę. • j nutarė ..rengti paminė jimąį.vaikelYo7včrt ė ^. Rakauskas . .15 

| jVajaus komisija « l 

i '. -■■■ .....LS. ves vasario 16 d. Nutarta

“ -Į I, ■ * » .fe v •

■ • ' pakviesti į programos ripil-
' •-._. . . T 1^ - “ ' le|dvnui-parapijos chorą su va
letai kaip is Lietuvos, kurI Vilniaus mėnesio laiku per- y Btirduliif • taipril^^oris' 

solistus: Lietuvos Operos 
daiiiininkę ' artistę p-lę O. 

IKatkauskaitę,. j. Olšauską 
ir p-lę Baukiūtę, taipgi, du- 
etistes p-les Kaunietytę ik 
Bacevičiūtę. . Kalbėtojais 
bus miesto majoras p. AVm.J 
Ranlvin, Conn. aukštojė tei
smo teisėjas p. Ędwin Mal
iny ir klebonas, kun. J. Am- 
hotas.,. Taipgi, jei sąlygos 
bils palankios ir sutiks, tai Graudūs Verksmai, .M,ari d o s 
bus kviečiamas Lietuvos ai- 0^«ž?s.; Birželio .ir F-’--- ‘ , Iman . I <J I rt.1/4 1x11 n • R ' i

sto vas iš \Vashingtoii p. B J . Dangaus Karaliene.. Surln- 
K. Balutis, arba atstovybės 
sekretorius p. Bagdonas. 

• Tenka pastebėti, kad vie
tos V. V. S. skyriuje daly 
Šv. • Juozapo Darbininkų S 
gos kuopa (kuri yra V; V. Į ________
S; skyriaus įsteigimo ..iniėi- pięšinys lVi-to šimtmečio kri- -. 
atarė), SLRKA. kp., SLAJ -gu;ldė P. B ; .. J5
kp. ALTŠ. kp., Šv. Jono Apsirikimų. Komedija. At- ■ 
i •• t -VT ...„j. i sitikimas iš Amerikoniško gy-. diauglja,. L. K-.A j\ Kiūto 4^" vciiimo. Išguldė U a p š 
ja,. Moterų Sąjungos kp. L. Vaikąs .. 
VyčiiĮ kp., viso; 8 draugijos ,Ede’

vra . nariai Viln ių i/Vaduot i 
Sąjungos, jos • atstovauja- . . • . 
mos per savo įgaliotinius. -J. • Broadway,

.Mūsiį kuopos narės netin
gi pasidarbuoti parapijai.
Pavyzdžiui raštininkė p. M. talki} lietuvaites ir lietimus | 

Auksčiūnieiię, jauna ener- i? žadama sudaryti mišrų1 
ginga moteris, kuri tik, keli būreli darbuotoju,-

i MUZIKOS MOKYKLA
’ ; Turtingiausias vaikas jaustus

■ biediiiaušias, jeigu neturėtu mu- 
• V zikos mokslo. Kodėl ne leisti savo

Į vaikų dabar pasimokyt kokių.in< 
\ strumentų ir išvystyt jo talentą.; 
' Muzikos, mokykla atsidarė 
į 43 E. Mėrrimac St., Lowėll, Mass
< 'Turim geriausius muzikos inoky- 

’ i tojus, kaip p-lė N. Markus iv kiti. 
J ‘ ; . Tel. 3500- •
. ! . Vakarais atdara.

I ch arron-sI

a*

PIANAI—RADIO8 . Į
ŪALDYTUVAI ]

Aliejaus pečiai, Skalbiamos (
’. mašinos • d

30 TBUMBULL STBK1T k i
VOROEBTER, MASS.

Tat 4-9480
Lengvo* lilygot—Be NuotimČhi

MALDAKNYGĖS

. Maldų Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais *. .. 1.50

Maldų Rinkinėlis,. Juodais 
viršeliais .............1.50.

Pulkim ant. Kelių “ Dai^ 
biiiinko ”.spaudą, (klos apda
ru .. Z.Z" .

do

...1.50 .2.50

TEATRAI

io.
.05

.05 
JO

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Viepo. veiksmo, juokai Su- , 

. lietuvino Vaidevutis .. ..
Elgetų Gudrumas, 3-jų veL 

ksmų komedija. Paraše Sei- . 
.rijų Juozukas .: . . . .■ .’•., . ( .

.GiliukingUs Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašė S.- Tar
vydas .. .. ... .. ..

Ubagų Akademija ir .Uba^ 
gų Balius — komedijos po 
j aktą. Parašė Seirijų-Juozu
kas „r • . . . . » . . .'

Sniegaš^Drama 4-rių ak-.
tų. Vertė Akelaitis-.'. .2 ; . ' 

Esamas — 3-eia .dalis dra-?
mos' “Gims Tautos Genijus;”

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis;.parašėF. V. .. <

Patriciją, arba neginamoji 
kankine'—-4-rių aktų drama,’ 
Vertė Jonas Tarvydas , .

Išganymo Apsireiškimai —

.25,

Vaitkus' .. .... ... .25
Atsargiarsų Ugnimi; Vertė

iš lenkiško kun. K. Š. . .10 
Mūsų Tikėjimas—išaiškint 

mąs pagrindų mūsų tikėjimo 
Lietuvos ženklai. Išleido

J; Šeškevičius ir B-ve, Kau
nas .. ... .'. ,.. .. 

. Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V, Kovas .’. 
. Graudūs Verksmai.—Verte 
Vysk. A. Baranauskas ....

. Eurharistikos. Stacijos. Sii- 
llietuvinoi Kun. P. Juškaitis -.
I Kristaus •Kryžius’;. Stacijos,

baigusi Kauno, .gimnazijos eis per lietuvių namus ir 
5 klases ; ji ūiekuomęt neat draugijų susirinkimus bei 
sisakb parapijos, arba kuo- aplankys visus parengimus J 

pos svarbesniems reikalams Tikimasi, kad Vilniaus mė- 
pasidarbuoti. . nesib laike bus parduota

• Bazare šią Savaitę’’ p-nia keletas šimtų Vilniaus pasų 
ir tūkstančiai Vilniaus žen- 

I kielių. ' ' .

\ LAIKAS LABAI 
. - TINKAMAS ’■ . ' „

Susirinkime S. ŠriupŠa. 
buvęs ’ skyriaus rice-pirm., 
savo kalboje pažymėjo,, kad 
šis vajus turi būti pasek
mingas, nes tam momentas 
labai patogus. S. Pikturna 
nurodinėjo, kad jeigu tiks- 

. ląs bus gerai išnaudotas, tai 
pasekmės bus geros.' En
tuziastiškus- kalbas, pasakė 
Vilniaus mėnesio vajaus su-?. 

. rengimui Elz; Povilaitytė ir 
Žalionienė. Skyriaus pirm. 
V. M. Čėkhnūiiskas referuo
damas. .vajaus mkaliij pa
reiškė, kad, artinantis Kalė
dų šventoms, liė.tuviai -nu
perka labai daug kalėdinių 
ženklėlių (Christmas seals) 

Į lipinti’ ant J<ąledmįų laiškų,

■ Auksčiūnienė didžiausia e- 
nergija darbuojasi, taip- pat 
prigelbsti. jaunameČių sky- ’ 
riui,. bemokydama -naujus 
Lietuvos' šokius. • Bej’e, ji 
eina Liet. Kat. Spaudos pla
tinimo draugijos nutarimų 
raštininkės pareigas, prh 
klauso kuopos, ir parapijos 
choruose,. darbuojasi' kitose 
šios ■ .kolonijos; draugijose. 
Skaitoma mūsų kolonijoj 
viena-žymiausių veikėjų- .• •

Kuopos iždininkė p. , M 
Stąnldenė irgi darbuo-jasij 
prie bązaTo ir gieda chore.

• .Tos dvi dukrelės priklauso 
jaūnamečių skyriuje, žo
džiu, kuopa didžiuojasi sa
ve i darbŠč i otn i s na re tą iš, kih 1 
riti v.ra nemažai. j i

. Pirmadieni ,lapkričio. IMd 
d.’, Cath. Womęns Crystaįl

.15

;25

.20

.20

.10

.15

l _ r Spalių
įiiiėn. Išleido kun. K; A. Vasys ,.25,

J ko kum M. 'Gal'cviČius ’ be ap- • ', 
darų 25e, su apdarais. . .. .50 

Socializmas ir Krikščiony-
. bė. Prof, V. Jurgučio ..

Žmogus -ir Gyvulys. Parakė 
kun. Pr. Bučys. ,.

Žydas Lietuvoje. Paraše S. 
Kaimietis ........... •• ..

| Maldos Galybė. Istoriškas

kčionvbės. Lietuvių kalbon

.25

•251 Strazdelio Dainos. Parink-

Svodbos Dainos .. .. .. 
. Birutės Dainos ., .. .

Mūšų Kariuomenės Dainos. 
.,20 dainų- dviems ir trims bąl- 

;. .40 sams. Parengė A.. Vhičiūftas 
įkaro, chorvedys . . . . .J > * • ’■

Parašė kun. L. Vaicekauąkas .10

.1.0

.35

JO

•10į.atėjimas ir gyvenimas a.nt že-

J5

.05

i a u s
. J :05 
.. ... .75 
.. .. .50

mes Jėzaus .Kristaus. Vaidiiu- 
nias su gaidomis

Dramos;. 1) Germanas■; 2) 
Rabioia 5-kii.i aktų; 3) Lruf- 
do Stebūlas 4-rių aktų: para
šė J. Tarvydas’ ». .......

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-nie'akte. Parašė Gineitis J5 
. Vaikų Teatrai; dalis I: 1) 
Pagalvok ką tiarai; 2) Jono , 
laime; 3) Pasakyk ma.iio lai* * 
m o. Surinko S. Kr J). Iv X. .15

Vaikų Teatrai t dalis II: J) 
Ištinsime paskui; 2) Ąntaūu-

55

.65

.10 .
SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Dieną .. .... ... ... .. 
Vąi aš pakirsČiau .. . ? .. 
Ligho (Latviška) ., ...
Už šilingėlį . J .. ;'■ 
Saulele raudoną *. ;. . 
šių Kakcialy (dzūkiška) ,, 
Skyniau skynimėlį., 
Siuntė mane motinėlė / 

. Ko liūdit sveteliai? .v
• ; Sasnauskio. •

Blaivininkų hymnas. .. ...
Aleksio ’

Vyčių hymnas.. .
Taliai Kelpšos

' Iąaudjos da inos (chorui
Aš pas. tevclj-Močiutč niano .15 
•Oi tu, lakštiii^ėiė-Vanage- .

•lis tupėjo .... ... ;. ... 15
Kad buvau movgolė-Ir.ątll 

ko šakalėlis .•

40 . 
J 5

.25

.20

.20 .

.15 ‘

.15 ••• .
45

.10 .

.20

.15

“DARBININKAS
So. Boston, Mass.

rybas.be


Antradienis, lapkričio 29, 10351 PSRBTNINKZS
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VIETINES ŽINIOS
Pabrolis buvo Karolis Ar-, 

bačiaugkas, pamerge Pauli
na Karsokienė. ., ...

KNYGYNUI GRĘSĖ 
PAVOJUS

L. D. S. PIRMAI KUOPAI
L. D. $, Pinuos kuopos 

/ mėn. susirinkimas įvyks šį 
ąntradiėiiį,. lapkričio 29 d., 
7:30 vai* vakare, parapijos 
svetainėje, 492 E. Seventli 
Street.

Visi nariai prašomi gau- 
. ringai atsilankyti,, nes yra 
svarbių nukalu aptarti.

Kuopoa Valdyba,

_ KA NORIME SEKTI?

našų ir jie daro didžią žeiu 
klų ir stebuklų, . taip kjad 
būtų įvesti į paklydimą (jei 
tai putų galima) net išrink
tieji. Tai ’ iš anksto Vieš
pats mums yra apskelbęs/

‘Amerikoje jau mes žino
me daug laikraščių iri drau
gijų, pamažu aBrri+nslii nuo 
tikrojo kelio ir tapusių 
griežei ausi ais Vi ešpa ties 
priešais. .

Ir Lietuvoje kyla netik
rieji pranašai. Šliuptarniai

PLATINS SPAUDį

Per praeitai southbosto- 
. mečiams- misijas įėvas Bru- 

žikas tarp kitko nurodė pra
gaištingumą blogos spaudos 
ir išganingumą ger p s i o s. 

. spaudusi . Garbus misi j o- 
nierius įspėjo mus. Ir mes 
buvo pasiryžę jo paklaus^ 
ti. Gal dar nevisi ėmėmės 
remti, ir skaityti g e r ą j ą 
spaudą ? Ir . ko gi laukia
me?. . < •.

Tą pačią mintį mums pri- 
. minė riiiitasis pamoksi inim 

kaš. kun. Vąsys, įrodinėda
mas Jono Kniito Jubilie- 

. jaus naudą visiems lietu
kams, kurie turėtų platinti 
ir remti tokią spaudą, kurią 
garbusis Jubiliatas. gamino 

. per 40 metų ir sektų jos nu
rodomais gyvenimo keliais. ■

Iš tięšų, Jono Kmito vi
sas gyvenimas yra pačiu ra- 

.. ginimu kuo energingiausiai 
visokiais būdais remti spaū* 

' dą, per kurią V. j. Kristūs 
turi įtakos į mūsų gyveni- 
ihą*. ' . . •

J. Ę. Kardinolas O’Con- 
uell įsako rieną dieną gale 
kiekvienų metų visose die
cezijos bažnyčiose sakyti pa
mokslus apie, katalikiškąją 
spaudą-. . ’ . • ’/

Panašiai ’daro kiekvienas 
vyskupas po visą platųjį 
katalikiškąjį pasaulį.

■ Ką jau bekalbėti apie da
bartinį. Popiežių Pijų NI.

. Jis tai vyriausias kaitalikis-. 
kosios akcijos ir katalikiš
kosios spaudos apaštalas.

. Šalia mūsų garbingųjų 
vadų atsiranda, netikrų pra-

prašalintų Kristų, ir Ja i 
Bažnyčią iš šventosios mū
sų tėvynės. Tas pats Šliu- ' 
pas, kuris Amerikoje vieto
je varpų yarpįnyčiose troš-. 
ko kunigus karstyti iš
karti, pateikė laisvama
niams nurodymus, kaip pa- 
sekmingiau tęsti Lietuvoj e 
su Kristumi ir jo Šv. Baž
nyčia, kovų. '

.Tie laisvamaniai per val
džią jau supančiojo katali
kišką spaudą, suvaržę kata
likų kunigus, ir draugijas.

Mums lieka .. pasirinkti 
vadais minėtus didvyrius 
katalikus: Bružikus, Kmi- 
Jus, O’Coiniellus ir Pijus, ir 

. sekti, juos, skaitydami ir 
remdaiiiį savąją spaudą. Ką 
veikti daugiau nurodys ug- 

' ningais žodžiais kuh. J. VaL 
; tiekimas, iš Lietuvos, šliiip- 
tąririii: ištremtas ir, kuris 
kalbės katalikiškosios spau
dos vajaus metu So. Bosto
no lietuvių bažnyčioje per 
jisas keturias šv. mišias ir 
vakare bažnytinėje . šalęje, 
gruodžio 4 d. .
/ Bus tai Bostono lietuvių 
katalikų spaudos diena. Vi
si j ą pasinauduokime...

Pranciškonų Tretininkų 
Brolija lapkidČio 24 d* turė
jo savo mėnesines pamaldas 
ir susirinkimą*

Susirinkipie paaiŠk ė j o, 
kad brolijos liarėms vado
vaujant yią gražiai paūk- 
suotas kun. K. Urbonavi
čiui kielikas ir suteikta Gar* 
biam Jubiliatui brolijos an
ka. .

Toliau buvo nutarta pri- 
sidėti prie spaudos vajaus. 
Brolija paskyrė narius par
davinėti spaudos leidinius, 
išdėtus bažnytinėje svetai
nėje, gruodžio 4 d., ir einant 
po grįčias. .

SHARKEY ATSISAKĖ 
ČEMPIONATU

Padėkos, dienos vakare už
sidegė. namas, esantis šalia 
.Andrew Sųuare idešojo kny
gyno.: . Nuostolių padaryta 
apie 3000 dolerių.

Gaisras gręsė ir knygy-
pa- 
be

nui, bet gaisrininkams 
vyko greitai užglemžt i 
įveržiančias liepsnas,

SPAUDOSVAJUS 
PRASIDĖJO

SUSITUOKĖ

ADVOKATAI Į
Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas, Daro vi* 

ana legalius dokumentu*.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Maw. .
* Telefonas i Šou Boston. 2732'

Namų; Talbot 2474

PRISIEIS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALS«
A D VOKĄ TAI

. Jkhvar R. Coplen 
Albert Adelson
Benjanun Chesky . . 

' OFISO VEDĖ JAS
Jonai J> Romanai

18 Temont 8t., Boston, Mm*, 
. . 810 Kimball Buildinff 

Telefonas: Capltol 9880
Ofiso v a 1 a nd o i 

9 vai. iki 5 vai.

Purdue universiteto futbolo tymo 
geriausia žaidikas Bįll Fehring.

MIRĖ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DBJOSi IV. JONO EV. BL. PAAALPINUfl 
PO GLOBIU MOTINOS *VČ, Į DE JOS VALDYBA

UrmininkąUrmininke — Evn Marksfenfi, 
625 E. 8th St, So, Bonton, Mase. 

Vlco-Dirinlninkė— Ona Siaurlenč, 
443 E. 7th St„ So. Boston, Masu. 
Tel, So. Boston 3422-R 

prot, Bašt Brone CiunlenS, 
29 GouTd St, West Rožbury, linas. 
Tel. Parkway 18G4-VV

Fln. Rnjt, — Marjona MarkonlntC 
.33 Navarro St, Hosllndale, Maria.

Tol. Parkway O558AV 
lldlnfnkš — Ona StanlullutC 

105 WMt 6th St, 8p. Boston, 
Tvarkdart —- Ona. MlzglrdlenB 

1512Columbiii Rd., So, Boston, Maita, 
Kasos Globoja -r E. Janužonlenč f

1428 ėolumbia Rd., So. Boston, Mas> 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 tai.. vakarą, pdbainytlnfij sve
tainėj.. : - .

Visais draugijos reikalais kreipkite 
dm protokolu raktininke

Pirmininkas — M. tloba
86 Mt Ida Ud., Dorchester, Mnss * 

Tąlephone Colnmbla 5431 
Vlc^-Pirmlnlnkas — J. Petrauskas .

24 Thomas Park, So. Boston, Mase.
Prot Rafitjninkas — J. ....___

5 Ttiomas Park, So, Boston, Maus, 
Fln. Rafitininkas — M. -------

258 E. Nlnth St., Sa 
iidlnlnkaa — Ą. NW . . .

885 E. Broadivay, So. Boston, Mas*. 
Martatkn’— Jf Zuikis

7 VVinfleld St, So, Boston, Masa 
Draugija laiko susirinkimus ką* trečių 

nedeidlenl kiekvieno menesio, 2 vai ’ 
po pietų, Parapljok snlW, 492 E> 7th 
8t, So. Boston, Mas*.

GHnecIda

Seiki* 
,,Boaton, Mom 
liona*

B oksininkų pasaul i n i s 
Čempionas ’Jack Shąrkey 
šiomis dienomis . atsisakė 
nuo Naujosioms Anglijos 

‘čempiono titulo, kurį jįšrbu- 
vo laimėjęs 1925 m.,.-nuga
lėdamas Jim Maloney. Savo 
turėtąjį titulą jis perleidžia

Ernie Scliaaf. .
Kadangi Sliarkey,. kaip 

pasaulio čempionui,' netinka 
apginti Naujosios Anglijos 
čempiono vardų, tad jis pats 
savo nora niuo to; atsisakė. •

Dabar Shaaf .N. Anglijos 
čempiono vardą a p g i n s, 
kumščiųodamasis su. negru 
Winston. ; ’

La\vvencas pradėjo kspatih 
dės platinimo vajų lapk. 27 
d. Ten vietinei L. D. S. 
kuopai ir klebonui kun, Pr. 
Jurui vadovai!jaut ‘ įvyko 
spaudos platininio vakaras. 
Be vietos klebono kalbėjo 
spaudos prieteiįai kun. K. 
Ilrbonavičius ir J. Laučka,

. Ša* ’ Bostonas,. sekdamas 
Lawrencą, turės spaudos 
platininio dieną šį sekma
dienį. 'Visi trys kunigai pa
moksluose skelbė, kad kun; 
j. Vaitiekūnas, Lietuvos 
tręmtiiiys ,sakys visus ketu
ris bažnyčioje pamokslus ir 
vakare salėje pakalbą apie 
spaudą. Per visą gruodžio 
4 dieną knygos būsią bažny
tinėje salėje išdėtos parda
vimui., • ,* ‘

Visi turėtų pasinaudoti 
tokiais literatūros bazarais.

J uozapas Vatatičius, 44in\ 
amžiaus, mirė. lapkričio 26 
d., savo ūkyje,. 303 Canton 
St., Randolph, Mass. Jis 
sirgo džiova per penkerius 
metus. Dėlto jis išsikėlė iš 
So. Bostono. Per praeitas 
misijas Tėvas Bružikaš jį 
lankė su sakramentais.

Jis paėjo iš Lietuvos nuo 
Jurbarko.

Liūdi jo žmona Ona,, bu
vusi Kondratavičiūtė iš Pą- 
iindėnėš/ • <

Iškilmingai su trejomis 
šv. mišioinis palaidojimas į- 
vyksta iš. Š. Petro bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapinė
se lapkričio 30 d.

KARDINOLO SUKAKTIS
. Praėjusį sekmadienį, lap
kričio. 27 d. sukako 21 me
tai, kaip Bostono aria vys
kupas O’Connclį yra kardi
nolų*

Šią sukaktį , •kardinolas 
paniinejo katedroje, atlai
kydamas . iškilniingas šv. 
mišias. •

DIXONSU MAIONEY

LANKĖSI

DAKTARAI Į

INMAN TRUST CO. IŠ
MOKĖS $600,000

•. Padėkos, dienoje Boleslo
vas Svirskas, Moiitelloje 
krikštytas, gyvenąs 68 Tu- 
dpr. St.. So.. Bostone, vedė, 
Grasildą Anastaziją Mar- 
tinkaitę., gą^v. siį savo tėve
liais,. 164 W. 6tli St., South 

: Boston,’ Masą.
Jaunikiai iš ryto priėjo 

išpažinties ir - priėmė Šv. 
Komuniją. Penktą vai. po 
pietų įstojo į“ moterystės 
luomą. . ’

Kim. Virmauskis. suteikė 
šliūbą. ’

Pabroliu, buvo Jonas Ka
bučius, pamergė jaunosios 
sesuo Stanislava. •

Pradedant gruodžio mėn. 
5 d. , užsidaręs Iimian Trušt 
Co; bankas, Cambridgę, iš
mokės dividendo 25 procen
tus taupymo skyriaus depo- 
zitorianis ii* 10 procentų ko
mercinio skyriaus dėpozito- 
riams; .. . ’ • ..

. Apskaičiuojama/., kad bus 
išmokėta apie 600,000 dole
rių.

Praėjusią savaitę' So. Bo
stone lankėsi p* A. Navikas, 
mvęs “Darbininko”, spaus
tuvės ilgametis Įnfertype 
mašinos operatorius.

A- Navikas aplankė . . ir 
“Darbininką.” / Dabartiniu 
laiku p. Navikas d i r .b a 
“Garso” spaustuvėje, Wįl-. 
<es Barre, Pa. '

VYČiy BASKETBALL
ŽAIDIMAI '

Tel. So, Boston 0828 .
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

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

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 Vai. vakare. Ofi
sas uždarytas sukatos vakarais ir 
nadeidienials, taipgi so rėdomi a nu* 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-ray

Lietuvis Dantistas

(G4LINAUSKAS) .

414 Brcadway, S o. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 v<! 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po plet lr 
nuo 6 Iki O vakare, švento dl«n< 

pagal susitarimu

NEVĖLUOKITE SU KALĖ
DINIAIS SIUNTINIAIS

Justinas Augimas, gyve^ 
nas 482 E. 7th St., So. Bos
tone, lapkričio 26 d*, tuojau 
po mišių, bažnyčioje .. susi
tuokė su’ Marijona Vilkiute 
— Kondrotiene.

... Jei norite, kad jūsų siun
čiamos dovanos Kalėdų pro
gą pasiektii Bostono apylin
kėje paskyrimo vieta prieš 
Kalėdas, išsiųskite savo 
siuntinius nevėliau gruo
džio20 d. /■ • ■

Gruodžio 20 d. yra pasku
tinė diena pašto siunti
niame Bostone, o į kitas -vie
tas reikia siųsti dar. kelio
mis dienomis, anksčiau.

I PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI ^
DAMBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ©

k 46 ARMANDINE ST., DOROHESTER, MASS* j '

Į . Tel. Talbot 0854 J

Gruodžio 7 d., trečiadie
nį, L. Vyčių 17-toš Algirdo 
rimuos basketball ratėlis 
pradeda žaidimo laikotarpį, 
kurs tęsis kelis mėnesius... •

Žaidimai įvyks Dah.lgreen 
salėje, E gatyėj,: Sekvįeną 
trečiadienį. Žaidimai pra
sidės 8:30 vai. vakarė. Po 
žaidimų . bus paįvairinimo 
pTogTąiiia. , .. . ‘

Pirmame žaidime' vyčiai 
. susitiks su Colonial • klubu.

Vyčių ratelį sudaro V. 
Tamulis, J. Tamulis (kapi
tonas ir coach),. J.. Stanke
vičius, J. Lukas, J. Aukšti
kalnis, M. Grendelis, P. Pe- 
trayičius.ir.kiti. Ratelio niė- 
nądžeriumi yra Ąlb. Lukas.

Vyrių ratelis šiais metais 
priimtas į Bostono, basket 
bąli inegėjų šąjmigą, kuriai 
be vyčių • priklauso šie klu
bai: Rever Ramblers, Colo
nial Club. GreenvvooJ Coiu- 
niunity,' Sliavvnluth Club, 
Winthrop Club, Rėvev Eikš, 
Hyde Sime, St. Thomas, 
Wątertow'n Vinį). Catlied- 

Jraly A. C.

Tel. ,‘So^ Boston 2660

Lietuvis Dantistas .

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3d—6, ir nuo vakari
Seredomis nuo 9—12 .va! dienų.. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai,Vakare. 
Nedaliomis, nuo 9 Iki 12 vai. dienų 

(pagal sutarti) ’ .

Tel. Purtė? 3789

JOHN REPSHIS, M. R. 
(Roms) 

Lietuvi* Gydytoju
OflBO Valančio*:.2—4 ir 7—0 •

■ 278.Harvard Street,, 
kamp, Ihman arti Central Sq, 

Oambridga, Mui. ‘

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

deiei pagydymo vijokly 
kraujo, nervu tr cbronli- kų Ilgu- Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
liu, vočių, sutinimu arba 
Šiaip kokiu kūno UgU. -tu- 
rStumSt kreiptis tuojau* 

. ' Atminkit paąttelravhnaą, 
Uuitnrimal dykai virii mšnesl., 

Dr.Graij, 327
J olando*Antradieniais, ketvirta- 

lenini* Ir ioltadlenlata 10—12 ry. 
te, 2—5, 7—8 vakare r eekmatti* 
Uluis 10—12 tiktai.

. Profesionalui, biznieriai, ptiirnonln* 
kai, kurie skelbiasi ‘'Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos,

Visi čarRlnkltfis ”Dnrblninke.”
■- : ■ ' 'J f-; ■ • . ■ . .I.' -T m -, s

rikos Linijos -atstemis- p-as- - , 
Alučinskas. . Ekskursantai >- 
laivu atplauks į Klaipėdą, ... 
o iŠ ten ekškursmiiikai vyks -■ 
trauldniu į Kauną. • >,*

PASKIRTA LIKERIO 
KOMISIJA

1

Massaęliusetts valstijos, 
guli. Josepli B. Ely Šiomis ,, 
clienoinis. paskyrė . iš 7 žino- 
nių komisiją, -kuriai pavedė 
išnagrinėti likerio bei pro-

Buvęs Bostono Coli e g e bibicijos..klausimą-ir parem 
futbolo tymo kapitonas Jo
nas Dirsa-Dixon pasirašė 
sutartį kiimščiųotis su Jim 
Maloney.

: Kuiiištyiiės įvyks. Boston 
Garclen gruodžio 9 d. Malo
ney jau apie metai laiko ii e- 
sikumšČiavė ir nori grįžti 
atgal į kumštininkų, eiles.,

IŠGELBĖJO 25 VAIKUS 
NUO GAISRO

gti raportą. >
Gubenratoriųs nori išfir- “ 

ti, kaip- geriau ‘sutvarkyti ' 
likerio klausimą, kai protu- .’•* 
bicijos įstatymas, bus panai- * ” 
kintas.

Lapkričio 25 d. apie 4 v. 
rytą kilo gaisras 4 aukštų 
iiam.e, prie Washmgton ir 
Florence .gatvių, So. End. 
Gaišit) liepsnos staiga apė
mė visą namą ir gyvento
jams išsigelbėti tebuvo’ ga
lima tik pro langus.

Gaisrininkai ištraukė pro 
langus. 25 vaikus ir 9 suau
gusius. .

Nuostolių apskaičiuoja
ma 3000 dolerių*

"KALĖDŲ Į LIETUVį AT- 
VYKSTA AMERIKOS LIE- 

TUVIĮĮEKSKURSIJA"

“MŪSŲ J-AIKRAŠTĮ’J
Bailūs amerikiečius kviečiame

■ ; ■ .užsisakyti . '
“Mūsų Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias iš. visų 
Lietuvoje ■ leidžiamų. - savaitraiš- 
čių; geriausiai informuoja Dieta- : 
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius,; vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
traipšnių, gražių pasiskaitymų, ' 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t. t.,

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos, 
kaime ir., mieste, nes savo plačiu 
ariniu visus patenkina. Taip, pat - 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių . 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai..

“Mūsų Laikraštis” kas savai" 
tė išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iŠ religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gjrveilimo sričių. , ‘

“Mūsų Laikraitį” leidžia Ka; 
talikij Veikimo Centras. Kaina . 
metams i Lietuvoj 4 litai,, užsie
niuose 12 litų. .

Liet; Laivakorčių Agėn-' 
tų. Sąj. .Anierikoje, gruod. 
2 d. iš Nevv Yorko ruošia a- 
merikiečių lietuvių Kalėdų 
Ekskursijų -į Lietuvą. . Eks
kursija plauks švedų laivu. 
Laivas užsuks taip pat į Ka
nadą* Del to - galimas dah> 
kas, kad f Lietuvą vyks ir 
kanadiečių lietuvių. Ekskur
sijai vadovaus Švedų Ame-

Modernieji Šokiai yra ne kas ki- ‘ 
tą,. kaip seksualinio' organizmo. 
šimbolizavimas fiziniais, judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis. . . •

AGENTAI
I INSURANCE
Į Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas .
I J. S. MESLIS
i 253 Broadway, S* Boston; Mass.I
I Tol; So. Boston -2613 Į .

j 
i

| ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I JUOZAS M. DILIS |
I • • . i!• LAIKRODININKAS I 
į Parduodu įvairiausios rūšięs j 

I auksinius ir sidabrinius, daik 
i tųs. Taipgi ii*/pataisau.

j . 366 W. Broadway . 
į 80. BOSTON, MASS.

T

j GRABOĖiAI
PATARNAVIMAS DOH* 

IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
.: GRABORIUaiR - 

BAL3AMUOTOJA8
.. 564 Baat Broadvmy, 

So* Boston, Mm*. .
Teivpinnu' Boston OSla
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MOKYKLOS BRAN
GUMAS

Dažnai tėveliai padaro di
delę klaidą neleisdami savo 

, vaikamiį baigti aukštesnę 
mokyklą. Berniukas arba 
mergaite vos tik pabaigęs 

: pradinę mokyklą1 mano, kati 
. > ■ daug moka ir jiems ateina į 

galvą, kad daugiau mokytis 
į nebereikia. Tuojaus viską 

meta ir eina ieškoti darbo. 
Ne visi gauna darbą. Tie, 

1 j kurie ir gauna darbą, dirba 
už mažą algą. .

j Mūsų jaunimas dirba, ir 
j skursta visą gyvenimą. Ir

. j tik vėliau jis pamato brau-
. ! gumą aukštesnės mokyklos.

' Nes aukš'tešnė mokvkla mo-
. ■ kiną,’

Aš manau,Jkad visi tėve
liai nori matyti savo vaiką 
pamoledą, turintį gerą dar- 

s bą ir vardą. . Tuomet. tik 
į jaunimas bus linksmas ir 
į tėveliams dėkingas,.kada iš- 

. ' eis aukštesnę mokyklą.' Tik 
’ kada tėveliai pamatys ką 

aukštesnė mokykla padaro 
dėl jų Vaikų, jie tik tada 

. ’ supras mokyklos naudingu- 
’ i •

■Stef. Jakui)eioriiūte.

kė pasakius įžangos kalbą čius, kur jis pasakė irgi la- 
pakviete vietos varg. būt bai gražią kalbą, pasižadė- 
vakaro vedėju. Vakarienė-1 ’ 
je pasakė kalbas: p. Dragų- 
naitienė, raštininkė pirmo 
skyriaus, .šios pačios draugi
jos, M, Brangaitienė, p. 
Smetonienė, kuri patiekė ži
nių apie patį ^centrą šios dr- 
jos, nes pereitą Vasarą, vie
šėjo Lietuvoj, tai turėjo pro
gos ją atlankyti. Gražią kal
bą pasakė klebonas, nušvie
tė šios draugijos tikslą ir ra
gino daugiau remti šią lab- 
clarmgą draugiją, kuri rūpi
nasi visų vargšų bei. našlai
čių šėlpimm Buvo ir dainų, 
kurias sudainavo p,p. Revu- 
kai ir p. Janukėnaitė. Jau
nuolis Kučinskas gražiai pa
grojo akordian armonikų, o 
Jakubčionis paskambino pi
aną. Daugiausia pasidarba
vo, šios vakarienės surengi
mu sekančios ponios: M. 
Brangaitienė, B. Brundzie- 
nė, M. Čęšnulevičienė, T. 
Jakubčionienė, M. Milinavi- 
čienė, E. Slivinskienė), O.
Rugįonienė ir M. Vrūbliaus- 
kienė. Pasibaigus vakarie
nei, dar pašoko lietuviškų 

. Šokių ir visi patenkinti išsi
skirstė į namuSi Koresp.

ROCHESTEB, H, Y.

ŠVČ, PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA. į ... Lapikrįčio 20 d. įvyko

“Vaikelio Jėz'aus” draugi
jos 3-čio skyriaus susirinki
mas.

Išduota apyskaita iš' bu-
1 vusios Vakarienės.. Liko ne

mažai pelno. ; . ..
Ši draugija įsirašė., mėn-

/y raštį “Žvaigždę” penkiems
..į metams, kurį leidžią jūzui-

? tai Lietuvoje.. ' • ■ ' .
. i Nežiūrint kaikurių valdy* 

į . bos narių pąTėiškimų atši-
• : r . sakyti iš einamų pareigų,

tačiau. . irienbalsiai. palikta _ __________ ,
. ta pati valdyba, kiu’ios są-Lį^gaį jauiiimas, neš bus 1
5 statas yra sekantis: Dv. va-lp|a^aĮ kalbama apie jauni-
t das klebonas kun. N. Pa-tikybinius bei dorovės

kulnis,, pirm. B. Brimdzie- Liausimus. Gerbiamas pa-
? -pvot. rast. M. Drangai- hnoksliniiika's yra gabus ir 

tiene, iždo globėją E. Klum- iSkap)US; Be to, gera pro- 
bienė, korespondentė B• gą prisirengti prie tos šven-

• j Brmidzienė. Šis yn-ą trečias įėš ii’ prie Kalėdų. ■ Mergai-
; I terminas šiai valdybai.; . tėsA .Sodąlietės visos žada 
? < 'Linkėtiną valdybai ir dr- šventai atlikti šias rekolek- 
; jai sėkmingai darbuotis.. nes juk jų mėtinė

7 : ■ "[ ■■■'. prasidėjime diena.

I IŠKUOT PRAfiTOS g ĮjE^įjįį^TOIJ
Ląpkr. 13 d. Vietinis V. Jė- L- ur ifCIVIMA 

zaus draūgijos 13 skyrius, - .. ti Al i VtlMHIU . 
iškilmingai apvaikščiojo 2-Į ------- ----- ..
gir minėta di’au^ija buvo už- . BENDRA KOMUNIJA

; prašius 9 vai- šv. inišiąs, tai ; y.woš. Vytautą" kuopos
. . j visi draugijos nariai. SBSi;Įnuria.i) sekmadienį, • ląpkri- 

p'|čįo 6 d., 8 vaį/ryte, bendrai
ėjo prie šv. Komunijos ir 
turėjo . bendrus pusryčius 
savo kambariuose.

. Laike, šv. niišių, kuopos 
dvasios vadas kun.. Kartą- 
vieius pasakė nors neilgą,

REKOLEKCIJOS IR 
NOVENA

• Prieš šventę Nekalto Pra
sidėjimo, per devynias die
nas, kiekvieną vakarą 7:45 
valandą,- pradedant trečia
dienį lapk. 30 d. iki gruo- 

Įdžio 8 d. Pan. Švč. Apreiš
kimo bažnyčioje bus laiko
mos rekolekcijos, ir. novena. 
Ves kuiu Dr, L. Mendelis iš 

įBaltimoiė^. Į šias rekolek- 
I ei jas visi kviečiami, o ypa-

. ' V.I.OL VI l Cl1J.VO 1ĮCV1.AC1.1.. ■

rinko į svetainę, ..prisisegė 
ženklelius.ir poromis atmar-Į 
šayo . į bažnyčią. Klebonas...

. pasakė, toms iškilmėms pri
taikintą labai gražų pamok
slą. •.. Laike. ..mišių draugijos 
nariai ėjo visi bendrai prie

.komunijos. Vakare parapi-
; • ’ . > svetainėje buvę surengta;M vr?iams Ringai pri- 

.. . 'į lutai jauki vakarienė, į ku4taikh,t*pa- 
ri;.i atsilankė apie 150 asine- .
nu. Draugijos pirmininkė Pusryčius atidarė kun. C. 
B. Brtmdzięnė pakvietė kle- Paulonis malda. Laike pus- 
boną sukalbėti maldą ir pra- -ryčių .atvyko ir kuopos dva- 

. Ridėjo vakarienė. Pirniiiun-|stos vadas, kim, Kartavi-

damas iš visų savo jėgų 
vyčiams padėti. Kad pa
rėmus kuopos iždą, jis pa
aukojo kuopai dešimt dole
rių, kas buvo visų vyčių la
jai širdingai priimta rankij 
jlojimu. Be to, kalbėjo 
tuopos pirm. A. B. Eimu
tis ir kuopos ir centro vįce- 
pirni. A. J. Mažeika. Jie y- 
jač dėkojo dvasios vadui už 
didžią kuopai paramą ir ra
gino visus išvien tęsti pra- 
detąr-vyčm garbingų darbą.

Prie Komunijos ėjo ir 
pusryčiuose dalyvavo beveik 
visi kuopos nariai, kuriuose 
viešpatavo pasitenkinimas 
ir entuziazmas. •

• Ketvirtadienį, lapk. 10 d. 
41-ma kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirįnkiiną, ku
riame buvo aptarta dauge
lis svarbių dalykų. Išduo
ta raportai apie s p o r t o 
šventes galutinas pasekmes, 
apskrities suvažiavimą^ pe
reitus šokius ir bendrą kuo
pos komuniją.-
ŠVĘS NEPRIKLAUSO

MYBĖS ŠVENTĘ
Tarpe kitų dalykų iškel

tą klausimas apie šventimą 
Lietuvos Nepriklausomybes 
šventės, vasario 16. d. Vi
siems vienbalsiai sutikus iš
rinkta komisija iš J. Masal
skio ir A. L Mažeikos ir 
pavesta jiems rūpintis ren-. 
gimo reikalais ii? stengtis 
gauti kitų apylinkės kuopų 
pagalbą. Jei niekas kitas 
jos čia dar-nerengia, nutar
ta patiems vyčiams ją su
rengti, bet Jei pasirodytų, 
kad kita kokia organizacija 
jau. yra pradėjus tuo. daly
ku ' darbą, tai bandyti su
bendrinti visų jėgas, ir pa
daryti tikrai gražų parengi- 

|mą, .'

PASILINKSMINIMO 
VAKARĖLIS

. Čia iškelta klausimas apie 
surengimą savo kambariuos 
se šeimyninio vakarėlio Pa
dėkos- (ThaŪksgiving) die
noje, paminėti dviejų metų 
sukaktuves nuo atsikraus- 
tjuno į šiuos kambarius. Nu
tarta turėti užkandžių ir 
gėrimų. Išrinkta komisija 
išrengti savo kambariams..

KREPŠIASVYDIS
. Lietuvos, vyčiai 41-os Vy
tauto kuopos. krepšiasv}r-. 
džio (basketball) jauktas 
smarkiai rengiasi į N. Y, ir 
N. • J. apskrities rungtjmes. 
Pastaruoju laiku . jauktas 
susitiko su daugeliu apylin
kės svetimtaučių krepšia- 
svydžio jauktais ir pusėti
nai gerai pasirodė.

DIDŽIULIAI ŠOKIAI
Padaryta . pranešimas a- 

pįe. ituopok didžiulius šo
kius jkurię. įvyks, vasario. 4 
ck, Grand Mill s svetainėje, 
Gi’and . ir Ilavemeyer Sts. 
Brooklyn, N. Y. Nutarta 
gauti .gerus .muzikantus. 
Kuopa dovanos sidabro tau
rę kuopai, kuri skaitlingiaū-

CENZŪRA LIETUVOJE

Šiomis dienomis gautas 
laiškas nuo giminių iš Lie
tuvos, kuriame rašo, kad 
Lietuvoje yra gana aštri 
cenzūra, nes laiškas, kurį aš 
siunčiau buvo atplėštas ir 
peržiūri1 tas Kybartų pašte. 
Bet cenzoriai tur būt labai 
apsivylė, nes tame laiške 
nieko ypatingo nebuvo. Jie 
gal mane rasti .agitacijos ar- 
baaiŠkiau—sakant -teisybėm 
apie Lietuvos neteisėtą val
džią. Dėlei to įvykio. prisi
mena man vienas uit ra-tau
tininkas, kuris , po kum Gę- 
liųnbio pasakytos kalbos pa
rapijos vakarienėje-, spalių 
23 d. nusiskundė labai, kad 
kun. Gelumbiš bereikalim 
gai apšmeižęs. Lietuvos val
džią Kaip tą syk, taip ir 
dabar aš tiek galiu pasaky
ti, kad kiui; Gelumbiš ne- 
perdėjonei vieno žodelio, ir 
Jo kalboje nebuvo nieko, kas 
neatatiktų tikrenybei. Net 
ir Rusijos caro laikais ne
buvo cenzūruojami privati
niai laiškai iš Amerikos tai
kos metų. Kokią gi šian
dien teisę turi Lietuvos pa
što valdyba , cenzūruoti laiš
kus siunčiamus giminėms.?. 
At už tat, kad Amerikos lie
tuviai sudėjo dideles sumas 
pinigųį kad atgavus. Lietu-? 
vai laisvę? Ar užtat, kad 
Amerikos lietuvių doleriai 
pakelė Lietuvos, .valiutą? 
Labai. gaila, kad šiandieną 
Lietuvoje tokie dalykai de
dasi. Tur .būti Lietuvos val
džios sostas svirno j a, kad 
jau bijo net it savo šešėlio. 
Mes. Amerikdš lietuviai tu
rime, remti Lietuvą, bet to- 

. kiai valdžiai, kuri Lietuvos 
' piliečių teises mindžioja po 

kojų, mes negalime užuojau
tos reikšti. . ..

‘ \ ’’ Vyturys,

0, broliai, lietuviai I kaip 
mes atsilikę, ir kokia dide
lę gėdą mes darome savo 
tautai girtybe! .. ■

Koks likimas tų pūsiau 
išauklėtų, vaikelių ? Jie y- 
ra nelaimingi; nes jų tėvas 
buvo girtuoklis. "Patariu vi
siems skaityti gerus katali
kiškus laikraščius, vietoj 
praleisti laiką kokioj klam
pynėj . J eigų žmogus susi
laikytų nuo gėrimo svaigi
nančių gėrimų, tai jis be di
delio vargo galėtų užsimo- 
kėti parapijai^ jnokyldaiJu 
leisti, vaikučius į lietuvių 
parapijos mokyklą. Be to, 
galėtų priklausyti, prie pa- 
šalpinįų draugijų ir nereir 
ketų.laukti pagelios iš “tū
lų piliečių sosaides.”

■ Lietuvis.

PAVYZDINGAI GYVENA

Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS:
no DI AnAC IT VEMNIIC Nuo 9-12 iŠ ryto, 2-8 vat 
UHt DLAUAu Al I LilUlUu . šventadieniais susitarus

DANTISTAS 499 GRAND STREET 
. X—RAY (kumpas Union Avė.)

. Namu Telefonas: Mlchlgan 2—4273 BROOKLYN, N, Y.
Ši

Antanas ir Veronika GneL 
zęvįčiai, katalikiškai išaugi
nę tris dukteris ir vieną , sū
nų, pavyzdingai ir gražiai 
gyvena.^Visos trys dukterys 
yra ištekėjusios — visos ga
vo darbščįus ir dorus vaiki
nus, Sūnus dar nevedęs, tū
ri gražų automobilį, kurį ga
vo nuo savo tėvelių už paro
dytą jiems paklusnumą. P- 
nai GiiėiževiČiai gyvena nuo
savam 3 Šeimynų name, 26 
Filmore Placė, Brooklyne. 
Kadangi visa šeima šiame 
name nesutelpa, tad pasta
romis dienomis pirko, per J. 
P. Mačiulio ofisą, kitą dvie
jų šeimynų mūro naują fsu 
puikiais modemiškais įren
gimais namą, puikioje Fiat- 
busb. sekcijoj.

Kur santaika ir dora—ten 
ir Dievo palaima.

• ’. Patyręs.

pėdos prefektūrą ir 'kareivi
nės, ir po 600 metų verguvės 
, Klaipėdoje. ir visame kuršių 
pajūry suplevėsavo Lietuvos . 
Trispalvė, Žinoma, tas bu
vo atsiekta tik per kruvinas 
kautynes ir intensingą pri si - 
ruošimą. '

1933 metais sukanka ly
giai 10 mėtų po7faip~syar- 
baus įvykio Lietuvos istori- 
oje. Lietuviai, kur jie ne

gyventų,. privalo tą sukaktį 
tinkamai pagerbti ir-įvertin- 
tį, neužmirštant paremti sun 
kios klaipėdiečių lietuvių 
kovos prieš tebevaromą ger
manizaciją ir stengiantis iš
kelti tinkamon ąŪkštumon 
Klaipėdos uosto rėmimo rei
kalą, . .:

Amerikos Lietuvių Legio
nas, kurio eilėse randasi ei
lė amerikiečių, M <ą žjo s i o s 
Lietuvos Sukilimo organiza
torių ir kovotojų, šiuo kvie
čia visas lietuviškas organi
zacijas, klubus ir. draugijas, 
ir .atskirus veteranus veikė
jus, imtis. iniciatyvos sayo 
kolonijose iškilmingai pami
nėti taip svarbias sukaktu
ves. ! ■ ’

Ą. L. L. Posto No? 1 ko
misija : J. Očiktfs, K. Jurę/e^ 
La, J. Šimonis, V, Kuras-, P. 
Pečelis..

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ,

SUSIRINKIMAS M. L. S.
REMIU

. Spalių 26 d. iš 'Šv. Jurgio 
bažnyčios pala i d o t a s P. 
BĮauzdžiūnas, 50 m. amž. 
Palaidotas • Holy, Sepulėre 
kapuose. Velionis paliko 
sūnų- ir dvi. dukteris. Pasa
koja, kad velionį buvo ap- 

. draudęs tūlas pilietis, nes

. Amerikos Lietuvių Legio
nas šiuo turi garbės kviesti 
irisų lietuviškų organizacijų 
atstovus ir pavienius. veikėm 
jus į pasitarimą gruodžio m; 
4 dieną, 3 vai. po pietų,.'Ai 
L. Piliečių Klube, 80 Union 

i Avė. Brooklyn, N . Y. Pro-
jis pats įiegalėjęs to paja- (gi-amoj — sudarymas taip- 
ryti,-ką uždirbdavo, tą iy organizacinio komiteto. Maž. 
pragerdavo. Piliečio pasi- Lietuvos Sukilimo (Klaipė- 
elgimas būtų pagirtinas, jei 
jis tą būtų padaręs, kad. pa
sitarnauti nelaiminga j am,.
Bet, girdėt, kad toki pilie
čiai gavę pinigus neskyria 
jų laidotuvėms. Pavyzdžiu, 
kad ir velionį laidojant, pa
sakojama, prašė klebono pa
tarnauti veltui.

dos paėmimo') .10 .ni;.sukak
ties paminėjimo surengimui 
1933 m., sausio mėn. 15 die
na. Prašoma šį kvietimą iš
kelti. visuose draugijų silsi- 
rinkimuose. . ’

A. L; L. Komisiją,*
. P. Pcriulis, Adjutantas,

šiai į šį parengimą atšilau-' 
kys. Taipgi bus ir šokiu 
kontestas su dovanomis ir 
turės ’ daug kitų margumy
nų^ ' .; ' ' • ;

Su šiuo parengimu 41 kp,

M. L S. 10 M. SUKAK
TIES REIKALO

Talephone: STAGG 2—0106

DR, A. PETRIKĄ
. (MCBtOK)'

LIETUVIS DENTISTA8
221 s. 4th Bt„ Brooklyn, N. T.

ZMajginOMi
Gaga Ąneatetika 
VALANDOS:

Nno 9 vai. ryte ik! 8 vai. Takam. 
Penktadieniais ir. šventadieniai* 

tik Susitarus.
ta

Tel. Greenpoii^ 9—2320

JOSEPH GARSZVA
—IR— • 

BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N.Y.

KLASČIAUS

CLJNTON PARKASi
Į Piknikams, baliams, koncertams, 
= Šokiams ir visokiems pasillnksniiiil- 
f mama smagiausia, vieta Brook- 
i lyne-Mėspethe. Jau laikas užsisa- 
|kyti sale žiemos’sezonui.
ikamp. Maspeth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS. Sav, 
Į Maspeth, N: Y.

Tėl. Newtown 9—4464:

ANT J. VAIANT BUS
GRAB0R1US IR 

BALSAMUOTOJAS
Apd ra uda V Išošė. koše 

Notnry Public
5441 — 72-nd Street, 

’ Arti Grand St. .
MASPETH, L. I„ N. Y,

. Gal būti nerasime žmogaus, 
kuris netrokštų ir neieškotų 
laimės. Dar nespėjo kūdikis 
pravert akių, 6 jau suspau
dė jį skausmai — jis verkia. 
Paaugęs ir pradėjęs valdyti 
protą, jis eina į kovą su ne
laimėmis, kad' iškovoti lai
mę. Kiekvienoje kovoje rei
kalingas vadas.

Knygelėj e(Pasikalb^jiinas 
apie Laimę f trumpai, bet 
teisingai parodyta, kur yra 
žmogau?, laimė ..ir kaip jąją 
sugauti. .

Įsigyk ją šiandien! “Dar
bininko’’ spaudos v a j a u s 
metu, jos kaina tik 5 centai. 
Įdėk į konventą 7 centus pa
što ženklais su persiuntimu 
ir užądrėsavęš p. a s i ų s k 
“Darbininkui” ir tą knyge
lę gausi ir džiaugsies ją skai
tydamas.

“ DARBININKAS’’
. \ 366 West Brpachyay,

- So. Boston, Mass.

1923 m; sausio .15 dieną 
narsūs lietuyhj. savanoriai 
po sunldos ir atkaklios ko-

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
khl, kurie skelbiasi "parbininke.’ 
nii-verti skaitytoji) paramos.

visi garsinki t5s “Darbininke?’

tik

ttori tikrai gerai pasirodyti j vos paėmė paskutinį pran- 
ir visus dalyvius patenkin-icūzų okupacinės armijos ir 
ti;‘ . pro-vokiečių policijos tvirto-

yL J. JA vę—'Sendvario .dvarą, Klai-

Tek Stagg 2—5043 Netnry Public

M. P. BAILAS IHC.
BIBLIAUSKAS

Graborius ir Balsaniuotojai ' 

660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.

TeL. Stagg 0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

G RABORIU8 
107 Union Avė., Brooklyn; N. Y.

Teleplione .Stagg- 2-4409' 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O RI U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. y/

Priešais. Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Pąrsamdau Automobilius : Ves-. 
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems -pokyliams' . ’ ’

PRŪDĄ BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams '* Dar
bininko M Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a ir tą 

naują metinę prenumeratą vieną 
dolerp
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti. keletą ar. keliolika dolerią, • 
Apsukresnieji darbininkai guli, 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap^ 
mokamą darbu.

MOT. LAUKUS. Fotografas
214 Bediuid At’e , Broofelyn

* ¥ H . 'tol. i-h'orvrecn G—1614 -
1 ••............ ' ’ ... i ..*• • ? K
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