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VISŲ fiALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITĖS!
DARBININKAS eina antradieniais ih 

penktadieniais

PRANCŪZIJA NEMOKĖS 
SKOLOS

PARYŽIUS. — Prancū
zijos’ ministerių kabinetas 
nutarė pasiųsti Amerikos 
vyriausybei antrą praneši
mą, jog Prancūziją negali 

. sumokėti $20,00,000 skolos 
gruodžio , 15 dieną.

Prieš keletą dienų Ame
rikos vyriausybė pranešė, 
Jog Prancūzija tūri atmo
kėti savo skolą.

AL SMtlTPASIRODE 
' KAIP DAINININKAS

\ NEY YORK — Ligoni
nės fondui lapkričio 29 d. 
surengtas -koncertas, kuria
me dalyvavo per 1000 įžy
mių New York asmenų.

Didžiausio dėmesio su
traukė paskelbimas, jog bu
vęs gubernatorius Alfred E: 
Smith dainuos. .

Ir Al Smith tikrai daina
vo solo dainą. “The Side- 
walks of Nėw.York.” Tai 
buvo pirmą kartą Smith’o 
viešas pasirodymas .ūt dai
na.

Dieną prieš tai jis vaikš
čiojo savo gyvenamoje apy
linkėje ir rinko aukas pa
vargėliams.

A. Ė. Smith’o gražus pa-, 
vyzdys susilaukė daug tik
ro ivertinimd.

EINA NUO 1915 METŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. fiV. JUDI

SOUTH BOSTON, MA88., GRUO

DARBO FEDERACIJA UŽ
GYNĖ 30 VALANDŲ 

SAVAITĘ

ZINOVIEFF SUSIRGO

JONAS ŠTAUPAS, 
’ ■ » - *' 

Lietuvos universiteto studentą 
atstovybes pirmininkas, Ateiti
ninką federacijos generalinis sek
retorius. Jis yra baigęs teol.-filo- 
sofijos fakultetą, o dabar lanko 
teisiu fakultetu.

CINCINATI, O. — Ame
rikos darbo federacijos ats
tovi} metiniame susivažiavi
me iižgyrė savo pirmininko 
Wiliam Green pasiūlymą į- 
vesti 30 valandų darbo sa
vaitę — darbo savaitė iš 5 
dienų ir 6 valandų darbo 
diena. "

Susivažiavime dalydavo 
ir darbo sekretorius Doak, 
kurs pasakė darbininkams 
palankią kalbą.

TRGCKIUI PATINKA 
DANIJA

LIETUVOS STUDENTU 
PIRMININKAS ATEI- 
. TININKAS ■

MASKVA. — Iš komu
nistei partijos' išmestasis Zi- 
novieff ? buvęs komisaras, 
sunkiai susirgo širdies liga.

Nesenai jis buvo apkal
tintas rengime sumokus 1 o 
prieš diktatorių Staliną.

Berlyno laikraščiai lap
kričio 29 d. paskelbė; . jog 
Žinovieff nužudytas, tačiau 
Rusijos bolševikų spaudą 
ųžginčino tas žinias ir pta> 
neša tik apie buvusio komi
saro ligą. . .

GEN. MACARTHUR NORI1 F 
DIDESNES KARIUOMENĖS

WASHINGTON. — Su
grįžęs iš kelionės po Euro- . 
pą, Amerikos vyriausiojo ( 
štabo viršininkas generolas 
Douglas: MacArthur savo 

. metiniame pranešime karo 
sekretoriui pareiškė, kad A- 

, merikoš kariuomenė turėtų 
. ~ būti padidinta 14,200 kari- 

: ninku ir 165,000 kareivių, 
Gen, MacArthur pfeiskė, 

. jog Amerika dabar užima 
šeštą vietą Šalies, apsaugoję 
tarp kitų valstybių. Jo ži
niomis, didžiausios valstybės 
turi tokias kariuomenes (šit 
atsarga—rezervu): Prancū
zija —. 6,720,958 kareiviai; 
Italija — 5,992,619; Rusija 

. 5,152,000.; Japonija — 2,-
130,000; Angliją — 607,573; 
Amerika—-421,317.

KAUNAS. — Lapkričio 
15 d* Vytauto Didžiojo U- 
nivefsiteįo rūmų salėję įvy
ko naujosios studentų atsto
vybes viešas posėdis, daly
vaujant daugybei studentų.

Į posėdį ąotvyko. visi 44 
išrinktieji atstovai (11 atei
tininkų, 4 tautininkai, 2 
varpininkai (liaudininkų 
krypties), 9 žydai, 3 lenkai, 
3 komunistai, 6 santarviėr 
čįai (lietuviškų korporacijų 
sąjungos) lt rusas, 1 žemai
tis, 1 teisininkas, 1 medikas, 
1 socialistas ir 1c■ Lietuvos” 
korporantas). •

Šo posėdžio tikslu buvo 
išrinkti. atstovybės vadovy
bę — prezidiumą. Į prezi
diumą išrinkti vien lietu
viai. ■

. Štai prezidiumo sąstatas:, 
pirmininku — Jonas Štau-Į. 
pas, ateitininkas; yice pir-į 
miiiinku — Alb. Briedis, 
Šautarvietis; I sekretorių— 
V. Cęrvinskas, santarvietis;

:J. Bajėr- 
čius, ateitininkas; iždiniu-\ 
<u — Pr. Padolskis, teisi
ninkas; ‘

Ateitininkai-norėjo suda
ryti vadovybę plataus ben
dradarbiavimo maštabu. Jie 
norėjo, kad ir varpininkai 
su tautininkais įeitų į prezi
diumą, tačiau varpiriinkų ir 
tautininkų nebuvo galima 
suderinti viename prezidiu
me, bet jie pasižadėjo pre
zidiumą remti; . . • .

•Ši& studentų susitvarky- 
mas aiškiausia parodo, jog 

‘Lietuvos jaunoji kartą su
geba suderinti savo tikslus, 
nors ir pasiskirsčiusi pagal 
įvairius įsitikinimus.

Amerikos lietuviai, gali 
; nuoširdžiai palinkėti Lietu

vos studentams, gražaus dar-* 
; bo ir pasirengimo Lietuvos 

didingos ateities' kūrime.

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

1. Mussolirl aikšte Romoje, nesenai atidaryta. 2.—Nėw York septintas reoimentas kariškoje unifor
moje. Už pamatymą,, ją parado imtas mokestis bedarbiu pašalpos naudai, 3.—Niagara krioklio vaiz
dai, pirmajam sniegui iškritus.

KAINA 5 CENTAI

MOTERYS PATRIOTES 
PRIEŠ EINSTEIN

WASHINGTON. — Ą- 
merikos motetų patHjdČių 
<orporaci jos pb’min i n k 5 
landolph Frathingham pa
siuntė valstybes departą-*. 
mentui pai'eiŠljĮmą, kad gar
susis mokslininkas profeso* 
rius Eiiistoin nebūtų įsileis J ; 
:as į Ameriką.. • i

.. Pirm. Frotliinghamų savo J 
aiške nurodo, kad Ėinsteln ■ 

yra “nepageidaujamas as- j 
muo” Amerikai, nes prl- . 
dausas daugeliui komunis* 
tinių grupių..

-l •..

KOPENHAGA; Daniją; 
— Buvęs komisaras Leonas. 
Trockis, atvykęs į Daniją 
paskaityti keletos paskaitų 
apie bolševikų revoliuciją, 
daro bandymus apsigyventi 
Danijoje.

Danijos laikraščiai griež
tai protestuoja prieš Troc
kio apsigyvenimą Danijoje. 
Matyt, Trockini reikės grį
žti atgal į Turkiją.

DU STUDENTAI UŽMUŠ 
Tl NELAIMĖJE

KARALIUS SUSIRŪPINO 
SKOLŲ KLAUSIMU

LONDONAS. — Anglijos 
karalius Jurgis, pasikvietęs 
iždo kanclerį turėjo su juo 
ilgą pasikalbėjimą Ameri
kai- skolų atmokė jimo klau
simu.

Anglijoje, šiuo metu grę- 
sia finansinis krizis. Ang
lų svaras nupuolė iki $3 AT ;- 
anglų svaras jau senai be
buvo taip žemai nupuolęs. .

THILADELPHIA. —
<* - ‘ ‘

Lapkričio 28 ,d. jautomobi- 
liaus nelaimėję, mirtinai už
mušti Villanovp kolegijos 
studentai JoSęph Delaney ir 
Ąrthur Shorter, abu {futbolo 
žaidikai, kiti du važiavusie
ji studentai sunkiąi sužeisti.

Visi 4 studentai grįžo iš 
Ifassachušetts, kur pas savo 
tėvus praleido Padėkos die
nos atostogas. Jie važiavo 
lengvu automobiliu, į kurį 
smarkiai' jvaiiavo -sunkesnis 
automobilis.

DARBININKAI STEIGIA 
SAVO DIRBTUVE

BROCKTON. rr~ Dia
mond Slioė Co. uždarius sa
vo dirbtuvę,‘apie 200 darbi
ninkų neteko darbo.

Atleistieji darbininkai ne
nusiminė ir sugalvojo patys 
steigti savo dirbtuvę koope
racijos . pamatais.

LENKIJOJE MUŠASI LEN
KAI SU ŽYDAIS

NETEKO $3000 IRAUTO- 
MOBILIAUS DĖL TRAFIKO 

ŠVIESU

THOMAS NESURINKO 
NEI MILIJONO BALSU

• • LWD^tLenkija.--~ Lap
kričio 30 d. čia palaidotas 
lenkas studentas, kurs bu
vo užmuštas dideliame su
sirėmime,. . liukre į p t a m e 
prieš žydus. Laidotuvėsė 
dalyvavo apie 60,000 žmo-

■ nių. .' :.
. Laidotuvės baigėsi riau- 

'■ šėmis.. Lenkai užpuolė žy- 
> dus. Tvarkai atstatyti iš

šaukti 'lenkų kariuomenės 
. būriai su tankais, šarvuotais 
, automobiliais ir kulkasvai- 
►: džiais, . Riaušėse . sužeist a a-?

pie 300 asmeniu Grįžtant iš

GULBĖMIS UŽMOKĖS Už 
MOKSLį

ČONCORD, N.» H.—Mo
kytojų kolegijos i vadovybe 
sutiko priimtitdš vieno ūki
ninko. bulbes, kaipo mokės- 
į už jo dukters mokymąsi 
kolegijoje. -

Ūkininkas neturi pinigų, 
raibių nėra kur parduoti, o 
dukterį nori leisti į moks- 
us, tad ir turi rasti' kokią laidotuvių nušautas dar ki- 

nprs išeitį, ' tas lenkas studentas.

NEW YORK. — Didelės 
kompan i j os iždininkas ’ Har- 
ryBredy važiavo, savo auto
mobiliu iš Brooklyno vieno 
banko pakeliui: į savo ofisą, 
veždamąsis 3000 dolerių sa
vaitinėms algoms išmokėti.

Pakely užgeso žalia ir pa
sirodė raudona šviesa.. Bre- 
dy, būdamas pakl u s n u s 
tvarkos įstatymams, tuojau 
sustabdė automobilių. ;

Staiga į jo automobilių į- 
šoko du ginkluoti plėšikai, 
atėmė pinigus ii* išstūmė iš 
aūtomobiliaus.

Tuojaųs pasirodė žalia 
šviesa, ir plėšikai nuvažiavo.

j Na, ar gi verta 'visuomet 
prisilaikyti trafiko taisyk
lių?

ARIZONOJE PANAIKINO 
PROHIBICIJĮ

PHOĖNIŽ, Ariz. — Ari
zonos gub.. George. W. P. 
’lūnt pasirašė. įstatymą, ku
riuo panaikinimas Arizonos 
valstijos prohibicijos įsta-. 
ymaš.

'Arizonoje prohibieija bu
vo įvesta 6 metais anksčiau 
Amerikos visuotinės prohi- 
hcijos..

MUSSOLINI ATMOKĖJO 
NUKENTĖJUSIAI ANGLEI

GORGIJLOFF MOTINA 
NUŽUDYTA UŽ VAGYSTĘ

WASHINGTON. Bę- . 
veik užbaigtas lapkričio 8 d. 
balsavimo skaičiavimas pa- ' 
rodo, kad socialistų. kandi
datas/ Norman Thomas su
rinko. 805,813 balsų. Prieš 
rinkimus socialistai tiesiog 
rėkė, jog jie surinksią ma
žiausia du milijonu balsų, o 
čia nesurinko net vieno mi
lijono, balsų., ‘ ;

Komunistų kandidatas su
rinko tik 69,104 balsus,’ o 
komunistėliai prieš, rinki
mus triukšmavo apie “inilir 
joną balsų.” • A . ■

APIPLĖŠĖ BANKA
N. BROOKFIELD. — 

Lapkričio. 29 d. trys plėši
kai užpuolė taupymo banką 
.ir .pagrobė $1200.

Porai valandų praslinkus 
po apiplėšimo, policija suė
mė du įtariamuš asmenis.

Banko apiplėšimas pada
lytas vakaro laiku.

LD.S. N. Anglijos Kuopų 
Veikimas

Šį sekmadięnį, gruodžio 4 
d , įvyksta L. D. Š. kuopų 
parengimai trijose vietose 
— So. Bostone, Norwoode 
ii\Ldwelly; ■ .

So.: Bostone įvyksta kata
likų spaudos diena. 7:30 v. 
vakare bažnytinėje svetainė
je kalbės kiin. J. Vaitiekų? 
nas, kun. A. Bublys ir kiti. 
Vadovauja L. D. S. 1 kp.

Norwoode L ■ D. S. 3 kuo
pos vadovybėje rengiamos 
darbininkams sva r b i a i s 
klausimais prakalbos.. KaL 
bes, L. D. S. Centro pirmb 
įlinkas kūn. • J. Švagždys ir 
adv. J. Verveęka. Prakal
bos prasidės 7 vai. vak. pa
rapijos svetainėje.. i . \

Loiuelly tą dieną, 7 y. v., 
bažnytinėje svetainėje įvyk-

sta. debatai “Ar verta, lietu- 
vinti. mūsų jaiminią ?” De- 
batoriaiš bus adv. P. Bub
lys, Dr.- J. Landžius, muz. 
J. Žemaitis, A. F. Kneižys 
ir J. B. Laučka. .Debatus 
rengia L.- D. S, 97 kp.

. Lairręiice debatai įvyks 
gruodžio 11 d.. 7 . vai, vak. 
bažnytinėje svetainėje. De
batų reikalais; ■ rūpinasi L. 
D. Š. 70 kp.

VARŠUVA. — Čia pasie
kė žinia, jog Sovietų. Rusi
jos slaptosios policijos agen
tai nužudė Dr. Paul Gorgu- 
toff motiną, apkaltintą pa
vogime grūdų iš. kulkozų ū- 
kip. Nužudytoji buvo 80 
metų. amžiauSi

. Dr,. GorguĮoff gegužės 
mėnesį nušovė Prancūzijos 
prezidentą Doumer ir vėliau 
buvo nugiljotiriuotas. Pa
našaus likimo susilaukė ir 
jo motina. • •. •

KALBĖJO VOKIEČIŲ BU 
VĘS MINISTERIS

SALEM. —.Uždaryto Sa
lem Trust Co. banko 8.di-. 
.rektoriai Nusitarė su batikų 
komisijonieriunn ir. sutiko 
sumokėti $31,706 ašesmoiĮ- 
tais. Pagal tą sūsįtarimą, 
direktoriai atleisti nuo toli-

Imesnio tardymo.

[Laikraštis “Fortune1* 
praneša tokį- atsitikimą. ? '

Viena angle Romoje nu-* 
sįpirko laikrodėlį, ūž; kurį 
užmokėjo 35 angliškus ■ sva< 
rus (apie 120 dolerių) . Vė
jau paaiškėjo, jog laikrodis 
)uvo vertas tik vieno svaru. . 
Anglė parašė ląišką: tiesiog 
premierui Mūssolini. • . . ’ 
•.. Dviem savaitėms .prašini* J 
kus po laiško pasiuntimo, 
anglė gavusi Mušsolini laiš- . 
ką ir Čekį 34 svarų sumai. * 
Musolinį atsiprašęs ' anglės, ; 
pareikšdamas apgailestavi-. 
mą dėl įvykusios, apgavyss- i 
tės. ■

BAISI LIETUVIO NELAIME
CHIC AGO, ILU— Lap- J 

krįčio 16 d. Hainmontl. Pa- J 
cking kompanijos’ skerdyk
lose ėleyątorio kabelio pa- 
griebtas lietuvis J. /Bauža , 
ir sutriuškintas. +J. Bdiiža : 
paėjo iŠ Batakių, parapijos. 
Jung. Valst. išgyveno apie 
20 metų. . • -į /

NUKANDO NOSĮ ATSI
SVEIKINDAMASPraėjusį. sekmadienį Bos

tone lankėsi buvęs Vokięti- 
j os užsienių reikalų ministe- 
ris D r. .Julius Curtius. čia 
jis tiirėjo viešą paskaitą a- 
pie Vokietijos būklę.

•. Curtius tarp kitko pareiš
kė, jog vokiečiai -nepamiršę 
Dąnzigo kąridoriaus, kurį 
dabar valdo lenkai,,ir taikos 
priemenėmis sieksią peržiū- aiškinasi tai padaręs nety* 
Tėti Vokieti jos-Lenki jos sie-l čioinis, iš didelio silsi jaudi
nus. nūno. . b

SALT LAKE CITY. — 
Tūlas Bert, 40 metų, atsi-j 
sveikindamas sū savo šyo- 
gerka nukando jai nosies 
gabaliuką.,

Šv^ogerka savo šx’ogęrį pa
traukė teisman, b švogeris



APSAKYMĖLIAI
NUŽĮL; drekdi ir, M ne kareivis, 

DYMAS . ‘ - jis hųtų sukniubęs ant Že>

[ “Karaliau, krikščionys y-1. “Ne, , ne. 
į rą Romos slaptį ppįęteliaL i

• ? Cįcsorįųį jų lįęhepersekioją.
Jie pųsįstatc prieš persi jų.”

• . y Raibėjo Ąfagir pągonių
Į Kunigai karaliui Saporųį, 
j Karalius klausėsi ir tikėjo.
i Beg tps šimtmečius kųta-
■ lijųj Persijoje nįękas nęper-
. sekiojo. . Per tą laiką jų 
į skaičius pasiekė tūlęstan-

’7 "į čius: Gi t no rnetrr Roma, am-L
! Žinąs Persijos priešas, neini-
Į stojo persekiojus įr naikinus 
j krikščionis. Galutinai ir di- 
į dingą Roma palenkė galva.
į Krikščionybė nugalėjo. Dą-

■ ■. bar iškilo )<ąras tarp Romos
■ R- persijos.

'; Persijos pagonių Įtiuiigai, 
. į Magi, matydami kaip krik-

į šeionybę plečiasi, o jų pase-
1 kejų skaičius, mažėja, įkal-

. f bėjo Persijos karaliui Sa-
. i poruij išnaikinti krikščionis.

• J Ir štai 339 m. karalius įsa*
j kė išžudyti krikščionis, Ka-

'. "i talikų Bažnyčios buvo su-
' ; degintos, vyskupai, .kunigai
. ir tikintieji išžudyti; Ap-;

, skaitliiiojama, kad per tą
! persekiojimo laiką, apie 16,- 

000 mirė dėl savo tikėjimo..
Saporas ilgai kara|įayo ir

■ persekiojimas tęsėsi. Ir štai
į jau 376 m., o krikščionių 

kraujas vis liejasi. -Tais
. .! metais buvo suimti du vytu..

į Vienas jų buvo Nersanas, 
'■ Persijos prineesas, kuris at- 
' sisakė garbinti pagonių die-

•? .LAtras, Beltpalū- 
tos vienuolyno perdėtinis

’ Badėmas. Abu buvo įmesti
į į kalėjimą ir laukė, karą- 
į liau įsakymo.
| Nersanas .žiūrėjo į tam-

. sias, drėgnas kalėjimo sie
nas ii sudrebėjo iš- baimės.

' Mis žino, kad kančios ir įnir
tis jo laukia. Jis sėdi ant

' i drėgno kalėjimo " a k m e n s 
’ baimės ir išgąsčio- apimtas.
į Atsidarė Sunkios kalėjimo

•: durys; Įėjo vienas kareivis 
į ir tarė t- “Eik.” Nersanas

' >• pasikėlė įr ,sųnkiaįs žuįgs-
* niais ėjo paskui kareivį, 
j ■■■:■ Atsidarė .kitos durys. ,Ner-
r sanas pamatė, kas yrą tame
v kambaryje jy į§ baimes

• smąrkiaį suriko. .
. * Buvo tai kankinimo kam-

- . barys. Šimtų šinįtaį' čįopųį 
į iškentėjo baisįąusias\kan-

. ? čias, ’ Kambario Sienos ir.
j žemė buvo kraujais aptaš-

. f kyta. .Nersanas matė kąiįki-
< ninioz įrankius. Jo veidas
l išblyško, jis-visas pradėjo

me.s,
jįs silpnu bal-. 

su prašė, “ne to. Pasakyki
te karaliui, kad aš išsižadu 
krikščiomu tikėjimo. Pasa
kykite jum, kad aš garjmi- 
.siu tokius dievaičius, kokius 
jis įsakys.” ■

Nersanųs išsižadėjo savo 
ikėjimo. Kareivis nuvedė 

jį atgal į kalėjimų. Bet veu 
dai atėjo du karaliaus pa- 

: į-į* i?cVi*c *

■
7 ■

«

..... ..n

Žinios Iš Lietuvos
KĄ DIRBA LIETUVOS 

ŽMONĖS

i II I no m 1111.1^.*

Wfi ĘUIf. J. SIMNAS

, “Kųralto non tave išmė
ginti,” jie tarė Nersamiį. 
“Per mus jis tau duoda į- 
sakymų. Išpildyk, ir būsi 
aisvas ir apdovanotas, jei 
pe, kančios. ir mirtis/’

“Koks jo įsakymas P’ 
“Jis tau įsako nužudyti 

vienuolį Badomą.”
Nersanas tyli.. Nužudyti 

fa, kuris jį apkrikštijo, kū
jis Už. jį meldėsi? Bet kan- 
dnimų kambarys su visais 
:ais baisiais įrankiais stoja
si prieš akis., .

Badėmas su kitais septy- 
piais vienuoliais meldėsi ka
lėjime. Jis girdėjo kaip 
Nersanas išsižadėjo savo, ti
kėjimo. Kuomet jis klūpo
jo ir meldėsi, atsidarė kalė
jimo durys. Prie durų sto
vėjo Nersanas. jo dreban
čioje rankoje žibėjo kardas. 
•fJž jo‘stovėjo būrys kareį- 
yių it žiauriai juokėsi. Ner- 
sanas neišdrįso pradėti kru
vino darbo- Badėmas malo
niai žiūrėdamas į jį tarė:.

“Neršanai, Nersanai, ko
dėl tu išsižadėjai . Kristaus i 
Aš nebijau, mirtį., Lęt kodėl 
tu atėjai mane nužudyti

Kareiviai pradėjo keikti 
ant -vienuolio ir spiaudyti. į 
jį. Vienas jų tarė :

“Nersanai, atmink kara
liaus įsakymų.”

(Nersanas. dar labiau pra
dėjo drebėti; Šaltas prakais 
tas išpylė jį. Drebančia kai
re ranka jis perbraukė per 
savo ■ suraukšlėtų, kaktų.

Geda ir gailestis apėmė jį, 
bet neilgam. Jo gyvybe jam 
buvo brmigesnė už viską.

Badėmas klupo palenkęs 
galvą įr meldžiasi. Nęrsa- 
nąs iškėlė drebantį kardų įr 
kirto. Pasipylė kraujas. Bet 
vienuolis dar gyvas. Įr vėl 
iškilo kraujuotas kardąs ir 
vėl. ; Net ir kareivius, pri
pratusius prie kruvinų dar
bi). šiurpulys perėmė. Ketu
ris sykius Nersanas turėjo 
kirsti iki švento , vienuolio

Labai įdomu pažiūrėti, 
kuo Lietuvoje gyvenų lietu
viai, latviai, nišai, lenkai,, 
vokiečiai verčiasi. Šitų fan
tų beveik 70 procentų žmo
nių dirba, žemę. Vokiečiai 
jau jnažįau žemę dirba, bū
tent, apie 59'proe., o visai 
mažai žemę dirba žydai, vos 
6 proe. Prekyba, pramopė, 
amatais, transportu ir kre
dito įmonėmis lietuvių ver
čiasi vos 6 proe., n žydai a- 
pie .50 proe; Voldečiaį čią 
taįp pat labiausiai skverbia- 
^hiasįl jų tautos, žmonių č’ 
yra apie 2.0 procentų.-

sų dainiaus Maironio mir
ties. Jis lygina Maironį su 
goriausiais persų poetais, su 
Byronu, Puškinu, Lermon
tovu ir Mickevičium- Lietu
va galinti didžiuotis tijleju- 
sį toįpį didelį poetų. - .

K^K EMIGRAVO ^PĄLĮŲ 
MANĖSI

su lenkais ir daug nuo jų Pilies gatvėje, turėjęs dide- 
nukentėjo. Daug kartų bu- lę prekybos’įmonę ir dažnai : 
vo teisiamas, keliamas iš pa* šelpdavęs Vilniaus lietuvių 
rupijos į parapijų ir kitaip labdarybės įstaigas, 
persekiojama^. Velionis pa
laidotas Šv. Petro kapinėse.
Antakalny,

Nesenai Vilniuj, Boidfra- 
tų prieglaudoje, mirė 71 me
tus eidamas kun. Juozas 
Šimkūnas, Nuo pat jauna
tvės dienų velionis buvo su
sipratęs lietuvis,- visų savo1 
amžių dirbęs ii’ kovojęs čia 
su rusais, čia su vokiečiais, 
čia vėl su lenkais okupan
tais. Ypač velionis kovojo

MIRĖ ĮJETUVĮS PRI
KIBĄS

P-as Lapinskas, Vilniuje

SKLEISKITE ŠVIESĄ .
Perskaitę “Darbininką.” urn 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L, D. S. ir atremsite musiji idė
jos priešų propagandą.

JONO KMITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus, “Darbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles;

Jonas Kmitąs vienintelis Amerikoj, lietuvis po
etas. J o eilės pilnos pa trij etiškų j ausmų.

• .. Siųsk užsakymą i

“DĄRBINLNBi”
866 West Broadway South Boston, Mass.

DEGTUKŲ GAMYBĄ ,
MĖNESIŲ LIETUVOJE

Spalių mėnesį iš viso iš 
Lietuvos emigravo 5J žmo
nės iš jų po 4 į prązįlijų įr 
į ArgeiĮtiną, 16 Afriką, d 
Kanadą,, trys į Amerikos >L 
Valstybes ir 21 Palestina. ] 
Palestinų ir ;• Afriką išva- 

r žmvo vieni žydai; Rugsėjo
inčnesį iš Lietu'oš emigi1’
vo 126 zinopi'S

* Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
Pėr paskutiniuosius 

mėnesių Lietuvos ’’ degtukų 
fabrikai šiemet pagamino 
36,162,660 dėžučių degtukų. 
Pernaį pėir tų patį laikų bu
vo pagaminta. 38,345,914 dė
žučių. Re pačių degtukų 
Klaipėdoj veikiąs degtukų 
šiaudelių fabrikas per tą pa
tį laikot ąrpį pagamino 5,824 
mijįjoiius, arba 729,870 ki
logramų degtukams Šiaude
lių., Pegtukai suvartojami 
vidaus, linko j e, o šiaudeliui 
eksportuojami.- Iš. viso deg- 
tųkų. šiemet Li ętuvoj suvar
tota 37,390,000 d ė ž u Č i ų. 
Degtukaūis ' šiaudelių eks
portuota apie 6,031 milijo
nas, arba 72p,6Į,6 kilpgrainų. 
Palyginus sų pereitais me
tais, šiemet konstatuojamas, 
degtukų pardavimo sumažė
jimas. Lietuvos degtukų 
akcines bendrovės sandė
liuose neparduotų degtukų 
skaičius nuolat augai Esanr i; . . /
tokiai padėčiai, teko mažin
ti .Jabrikuosė darbo' laiką. 
Jonavos degtukų fabrikas 
dabar dirba tik 3. dienas 
per savaitę. Visuose, degtu
kų faįirikU'OSe. Kaune įr Jo- 
navoj dabar dirba apie 150 
darbininkų.

10t

LIETUVIS — PERSIJOS 
PILIETIS

LENKAI UŽGROBĖ LIETUVIŠ
KUS

V iena Kauno . knygų lei
dykla nusiuntę per p. Šla
pelienę lietuviškomis, mbkyr 
klonis lietuviško elemento- 
rio “Sakalėlio.”Leųkų val
džia visus lietuviškus . ..ele- 
ment'Orius sukoUfįškayo įr i 
mokyklas neįleido.. '

Persijos sveikatos apsau
gos valdyboj tarnauja lietu
vis dr. Mohainmed jusuph 
Kitan Islam-Žadeli (nieko

- BADO 50 GRIAUČIŲ

Vilniaus spaudoje randa
me tokių žinių, esu Mikališ- 
kiuose, netoli nuo. Vilniaus, 
vienoje vietoje šiomis dieno
mis buvo atkasta apie 50 
žmonių griaučių.

Spėjama, esu toje vietoje 
prieš 50 su virš metų buvu
si ■ karkiama, kurioje apsi
stodavo pęrpakvoti įvairūs 
žmonės, keliaujantieji į Vil- 
niii arba atgal. . Rusų;’ val
dymo laikais toji karčiama 
už kažkokius nešvarius dar
bus buvusi visiškai sunai
kinta, sudeginta, o jos. savi
ninkai 'areštuoti. Mat, jau 
tuomet buvo paaiškėję, kad 
turtingesnieji žmonės,. - kurie 
apsinakvodavo tuose' na
muose, dingdavo be žinios.

Dabar-atkastieji griaučiai 
spėjama esą tamsios praei
ties neaiškių interesų rezul
tato liekanos’ Lenkų polici
ja dabar tyrinėja dalykų 
.vietoje.. .. ■

Neseniai .“Liet Aidas.’’ 
gavo iš to .Persijos lietuvio 
laišką, kuriame reiškiama 
užuojautos dėl didžiojo -mū-

galva. nukrito ant krautuo- 
tos žemes.,

• Taip Nersanas, Persijos 
prineesas išsipirko savo .gy
vybę.. Bet greitu laiku, jis 
viešai prasikalto ir žmonių 
keikiamas ..ir niekinamas bu
vo karaliaus nužudytas. T.

MAAĄ8 APETITAS —
■ NERVAISUIRĘ

Keletu metų titgal gydytojas spm-'U 
alLsturf surado, kad sumainius aštuo- 
hius vaistus jisai' gaus stebėtinų to
nikų patniBynuii vidurių Įr nervų — 

-du labai svarbų? ■ fuktdrial abelnos 
sveikatos piihilkymutšis tonikas taip 
pasidurė poptiUirus, kad Jisai JĮ utt- 
davė viNiionienel, kur jis įmslekė tuk- 
Jduni!ju&, vietoj keletas. Jus .gulite 
nusipirkti; sau. ftlų .preskrlpcijij,. kur] 
vadinusi NŪ(1A-TONE pus savo vai s- 
tlniiikų. Mėnesinis trentiuėutns .už' 
.^LOU^pTUhtl gurant uotus .

Vale kolegijos dekanas Clarence 
W, Mendell, kurs yra kandidatu 
Prinoston universiteto prezidento 
vietai, šiuo metu jis yra išvykęs 
i Italiją žydiškų švenčių proga.

“Darbininko” Katalogas
Viso? knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Alyt.ologijos Žiupsne 
lis) su paveikslais. LietuviiJ 
jęalbon-išguMė Aly v;u r—-- .25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis; Žydas ir Turkas. Pamoki-. . 
nanti. apysaka. Parašė T.JVyš- 
luauskas. Vertė P. B.......... ;25

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražus pasiskaitymai apie į- 

. vairius gyvenimo- atsitikimus, 
paraše J. Tarvydas ..,..... .25

Turto Nonnar—moks į i š k i 
pasiskaitymia.,paraše Uosis-. .25

Gerumas — Aprašymas apie 
gerumą pėr Tėvą Faborą. Fi- ? 
lipiną. Vertė Kun. P. L.. .15

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ; pagal Dr. ,Ni- 
kolski parengė B. Kaimietis ■ JO

Ųžkęįtą Mergelė su Barzda 
ir.Barzdaskutis —.. apysaka.. ,15

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kuiū 
Tarnas Žilinskas .. ... ...

Apaštalystes Maldos Statu
tas. '-r- Vertė-kūn. P. S.aurur 
saitis . ..---- -  -

XXIX Tarptautinis Euchą- 
ristinis Kongresas. Parašė 
kum Pr. Bučys, M. L U. ;. 1.50 
. Mūsiškiai Užsienyje. Juo- / šė A. Rūėcvičius ... 
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir.' atgal' Mikalojaus ' 
ir GĮaph’os Ivanovų. Išguldė 
Ala gims Parvalkietis .'....... .. .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. Ap$e, ,visas .de
rybas be galo įdomūs1 nųotir- 
kjai kelionės per įvairius kra- . 
štuš. Parašė Julius Verne. 
Vertbnaš, J Balčikonis .. 1.00

Pramoninės Demokratij os
Pagrindai. Parašė Uosis .... ,50

Gegužės Mėnuo — Kun. P., 
Žadeikis ' •................ ..., ...

Aritmetikos Uždavinynas
Vaikų Darbymečiui —Rin

ki,nelis kalbos' mokslui .
Petriukas — laiškas, vieno 

vaikelio. Vertė-S. Rakauskas
Bolševizmas—..,__ _

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje : . . .. i.

Žaidimų Vainikas — Savy
bės. vakarėliams ir ’ge g už L • 
nėms su gaidomis. Sutaisė AL 
Grigonis .... .. . / .J .. .- .25 

. Laimė —• (poema).. Parašė 
Vaitkus .. ... ..’ .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š.:.. j. JO

Mūsų Tikėjįnias-^-iišaiškini- 
mas pagrindtį mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-ve, Kau
nas, .. .. .. .... ... - .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas. ..

Graudūs Verksmai.^-Vertė
Vysk A.. Baranauskas 1.. ...

Eurharistikos . Stacijos. Su
lietuvino Kuri. P. Juškaitis ... .15.

Kristaus; Kryžius- Stacijos, 
Graudūs Arerksmai, M ai d o s 
Gegužės, Birželio ir Spalių 
mėn. Išleido kun; K. A. Vasys .25

Dangaus Karalienė- Sūriu- . 
ko kun. M, Galevičiūs; be ap
darų 25e, su apdarais

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgueio .. .. : - .10 

•. Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kuii. Pr. Bučys .. .. .. /. .15

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .. .. .. .. .. ... .0 a

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys lV-t.b šimtmečio kri- 
kčionybes. . Lietuvių kalbon • 
išguldė P. B> .,A. • • ► • • -. *1^

Apsirikimų Komedija.. Atr • 
si tikimas iš Amerikoniško ‘ gy
venimo. Išguldė L apsiaus • 
Vaikas'<

.. Jono Kmito Eilės T._ 
Be apdarų c....... ■

Tiknj draugi) per sielvar
tų pažinsi.

25

40 
.25

15
~ Kas tai yra ; .

J .15

.50

.10

Lįetųvųs Albumas. Su pa- 
vcilfslals ir aprašymais .. .. 1.00

Trumpa Apologetika arba 
jKatal’įįtų T|kėjimb Apgyni- 
nias. Parašė kun. V, Zajan- 
vauSlrafr y~r; r;. vr..

• Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos' apysaka1 2 tomai ..

Moterystė ir šeimyna. Ver
te J. Gerutis .. .. ».

. limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų .išsisaugoti. Parašyta ■ 
negyvoji gamta: žeme, van
duo, oras. Parašė j. Baronas .25-j

Nauja Skaitymų Knygą — 
(Dalis II). Su paveikslais-, ..40

Vaikų Knygele —su pa-.. 
veikslais .. .. ., ...- ,20

Mana Patyrimai Didžiojoj 
jKarej, 1916 ir 1919 m; Para- .

' šė- kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas)-.. :. .. .. J5;

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai/ Sū- 
darė ir išleido kuji; J. Koncė-* .

; virius .. .. ,..' J0
. Vienuolinė Luomą. .Vertė 
kuk P.’ S'aurusaitis .15

i Moterystės. Nesuardomybė..
Į. Lesauskis.;. Šv, Kazimiero 
•Dr-jos leidinys; Kaune ......

l Sunkiausiais Laikais. Para-

C - Meile (Poema). Parašė. M. 
•| Gustaitis .. ..... ..... ... 

Į Šv. Gabrielius., Išleido.-Tė
vas Alfonsas Maria Č. P. 15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. j. Skruodyš. . , , . .25.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie.Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranus ... .... . '... .25

Mūsų Dainiai,' Parašė Ka
zys Puida

Andersono Pasakos 
veikslėliaiš . .. .. <. .

• Malda. JSvarbi' Išga n y m o 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. . Sulietuvino B. A. .. (: -..

■ Novena. Prie,Šv. Prancišr 
kaus -Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni- . ' 
mą. Paraše Tėvas ITugolinus 
Stroff. O, -F. M.- Verte K.. '.. J5 ' 

; Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaite \ . . 1.00

. Sveikata arba t i e s u s ir' 
trumpas kelias Į sveikatą. S’u- ' 
taisė Dr., A. L; Graičiunas .. 1.00

A Brief Lithuanian Grąm- i 
inar. -Lietųviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun; P.- Saųrus'aifis .'..15'

Materijos. Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai- - 
lioųis ...... . r . .. . .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 in. Paraše Dr. J, J. Biel
skis .'............  .. •. .15
/ ■ Vadovėlis' išmokt i dai 1 i a- i • ' 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Senei Bažnyčios Tamo . I. .. .05 

. Seselei—Rūtelei, patarimai .- - 
ir pa-mokyami’mūsn mergai-/ '■ •; 
tems. Iš vokiško per d i r b o 
Kupranas .. .. .. L ... ,.' JO

• Mūsų Jaunuomenes Idealai.. 
Paskaita .skaityta x\tėitiuinkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 ...

šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvyne . •. 
Iš. Adomo Mickevičiaus Ras-, 
tų. Mokykloms parinko. AL. 
Biržišką ... .. .

Mūšiai prįe Nemuno ir;Aų- 
gustavo giriose ....... ■...

Pasakėčios. Rinkinėlis kaL 
bos mokslui

“Dievo Karalyste Jumyse 
Yra“ vba apie .'gerumo do
rybei Verstu iš • lenku kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L.

Ką Kiekvienas. Katal i kas 
turi žinoti arba'mokėti’..

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

| Ąžuolas. A. Vienuolis' ,.
Kas Šiandien Kalbama, .. 

pdp Dievą, Sielą. Religiją, Pa
žangą ir Socializmą; ' Parašė 
Dr. Povilas Mira .. .. JO
- Visas Svietas, žeiinr, kabiai,- — —-- 
vanduo, upės; žmonės, mies-
Jal Sutaisė ir išleido P. M i- . . 
kolonas .. ..... .... ., J(i

JO 
ū-

kolonas .. .. ..... .... . J

MALDAKNYGĖS

Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 
viršeliais . . .. .. ..
-"Maldų Rinkinėlis, 
viršeliais .................. ;

Pulkim ant Kelių 
biilinko’’ j 
ru...\.

.90 ’• 1.56 
Juodais 
?. ...1.50

„ - “Dar.-
” spauda. Odos apda- 
.......... ... .. ..,1150 -2.50

TEATRAI

.75

Vienuolio Disputą su Bąbi- 
nu. Viojio veiksnio juokai 8u- 

. lietuvi no Vaidevutis ... J5
Elgetų Gudrumas, 3-jų vei- . 

ksmų konjcilija. Parašė Sol- . 
rijų Juozukas .: . . ... .... : ;25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašė S. Tar- .
■vydas .: .... ,25 ’ •_

Ubagų Akademija ir Ubą- 
ųų Balius — komedijos po-.'. 

1 aktą. Parašė Seirijų Juozu- • 
kas .. .35

Sniegas—Jirama 4oiii ak
tų Vertė .Akelaitis . . .. . .40

Esumas — 3-cia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.,’’ . 
Parašė kun. L. V’riieekauskas .10

Viši' GętiyJ-^ 3-jų veiksnių .' 
vaizde!is; parašė F. V. ... . JO

Patricija, arba .nežinamoji ' 
kankinė—.4-rių aktų.,drama. • 

‘Vertę. Jonas Tarvydas .. JO • ’
Išganymo Apsireiškimai —' 

atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- ■■ 
mas su gaidomis .... .. . .75 • 
. DramosJ)' G ėrina n as < ’2) • 
Painoki 5-kių .aktų; 3)-Li'ur- , 
do Stėbūlas 4-rių aktųpara- ■ 

, šė J. Tarvydas ■ .05
. Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akt.e. Parašė Gineitis- J5

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) •
Pagalvok ką darai; 2) Jono. . 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- 
rnę. Surinko- S. Ki jkh*. N. * . .15

Vaikų'Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime' paskui; 2) Antanu
kas. iSuruiko S.K., D: ir X, .. J.5

DAINOS

Jaunimo Aidai, AL "Ateivis .10 
• Strazdelio Dainos. Parink
tosios kini. A/Strazdo dainos .JO',

Svodbos Dainos .. .. ;; JO 
Birutės - Dainos •;: ..; .... 10 .

' Mūsų Kariuomenes Dainos. 
20 dainų dvieilis, ir trims hal
sams. Parengė A. . Vaičiūnas . 
karo chorvedys .. ..

SU GAIDOMIS
■ M.. Petrausko

, Jojau Dieną ..... ►.'
Vai ąš pakirsčiau ,... 

. Ligho t Latviška) . . m .
Už' šilinge] j .........
Saulelė ra U doha ...
šių \akcialy i dzūkiška.) ■.
Skyniau skyniinėlj. '. .. ... 

. Siuntė m tinę' motinėlė ..- ..
Ko liūdit .sveteliai P .» . 

Sasnauskio
' Blaivininką' lųinujis .

■ Aleksio
.Vyčių hymuas ę Į. »

Tallat. Kelpšos.
. Liaudies dainos \chorui• 

j. Aš pas tčyelĮ-Morinio maim Jo 
.051 Oi lu. kikŠiimvrle-V:imiįiv-. 

.. l lis 'tupėjo ,1-5 ■
Į -Kad hnx iiu .mv'rgvle-lr allr- 

' .05- kė sakalėlis J,v

.10

,20

su pa- 
.10

10

.40 ' •

10

.30

10

.10

10

.20-

.20
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
HARVEY’S LAKE, PA. trauktą. .. Pačioje koplyčio-

ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES MEILES

je įgauni .dievotų įspūdžių. 
Švč. Jėzaus Širdies altorius,

KONGREGACIJOS VIE
NUOLYNAS

puoštas gyvomis- gėlėmis ir 
turtingas .Šventųjų relikvi-
jomis. Be to, vidų žavi ir

Įspūdžiai.
Berods, visai lietuvių ka

talikų visuomenei žinoma 
ŠVČ. Jėzaus Širdies Kongre
gacijos . Vienuolynas.. Tai 
kilni’ir kultūringa lietuvių 
įstaiga mūsų išeivijoje. Man 
joje neteko. pirmiau lanky- 
tis. Progai atsilaikius, aš 

— . įgavau .gra-_.
žiu įspūdžių, kurie1 nuskais
tino' mano sielą ir- džiaugi-. 
nančia nuotaika įkvėpė ne
ramią mano dvasią..

Švč. Jėzaus Širdies Kon
gregacija pradėjo kun. L. 
Brigfnanas, Westvi 11 ė j e

. • (III.), ..Š^„ Petro ir Povilo 
Apaštalų dieną, 1925 m. Ten 
pat, birželio 29 dieną,. 1926 
metais; ŠŠ. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, pirmieji šeši 
(2 kunigai ir 4 klierikai) iš
kilmingai sucįarė paprastuo
sius neturto, skaistybės ir 
klusnumo įžadus J. E; (Pe- 
orijos) vyskupo Ė- Dunne, 
D. D., akyvaizdoję .

kitos statulos ir meniški pa
veikslai. Visi langai bran-
gaus stiklo, tūli spalvuoti ir
paveiksluoti. .

Vienuolyno rūmai iš lau
ko statyti pilies stilitfm. 
Geltonos ir baltos varsos 
daro malonų įspūdį žiūrėto
jui. Artinantis, pastebima, 
kad toks įspūdis išlaikomas 
ir smulkmenomis. Viduje 
ant staliuko yra didelė kny
gą. Iš joje esančiij parašų 
matytis, kad Švč.
Širdies Meilės Kongregaci
jos Vienuolyną yra gausiai 
aplankę ir jame viešėję įžy
mūs ir garbingi vyrai, arki
vyskupai, dvasiškiai ir pa
sauliečiai. .

Kas, tačiau, ypatingai nu
džiugino mane; tai nė vien 
kongregaeij os. vienuoly n o 
narių dvasinio gyvenimo ūg-

gregacijos tikslas ir uždavi- 
Jė- 

zaus Širdies Intronizaciją 
Katalikų šeinių namuose, 
būtent, “ pareikšti ypatin
gąją garbe Švč. Jėzaus Šir
džiai, užleidžiant Jos pa- 
veikslui gražią ir tinkamiau
sią vietą savo namuose, ka
me tasai paveikslas, kaipo 
soste talpinamas ir .per iš
kilmingą pasiaukojimą Švč. 
Jėzaus Širdį paskelbti šei
mos ir namų Valdytoju ir 
Karaliumi.”

nys yra praplėsti švč

Jėzaus

kad kun. L. Brigmanas, C. 
C. J. žada atgaivinti kuni
go Urbono nustotą . 1 e i s t i 
mėnraštį t4 Meilę...”, Tik 
naujo žurnalo vardas bus 
pakeistas garbinguoju var
dų, būtent: Jėzaus
Širdies Meilė.,> Tačiau vi
sas žurnalo turinys bus tai
kintas kilniąją Dievo, arti-

dymąs, bet ir tas tautinės

■ . Naujos .Kongregacijos į- 
kūrėjas ir viršininkas,. kum 
L. Brigmanas, C. C, J., 

. žvelgdamas į kongregacijos 
ateitį, tais pačiais metais i- 
gijo gražią ir įspūdingą vie
tą prie pat ežero kranto. Ji 
vadinasi TĮarv-ey’s Lake,

sąmonės nuvokimas narių 
tarpe, būtent, tėvynės atjau
timas, tėvų kalbos nepamir
šimas, ir kūrimas tikrai tau
tinio ir tikybinio; židinio 
ten kur gręsia žuvimo pavo
jus visai Lietuvos išeivijai.

Kūno reikalai taip, pat
nebepraeiną be reikalingo

• Ba. Z .. ; ■.
. . . Nauja vienuolyno vieta y- 

. ra labai dailŲ žavį, poetin
ga“; Ją aprašyti paprastais 
.žodžiais tiesiog - negalima. 
Tik dainius, skambiais pos
mais galėtų .ją apdainuoti, 
įg’jrtendiuti giesmėm

Švč, Jėzaus Širdies Mei
lės Kongregacijos Vienuoly
no rūmai, nudažyti baltomis 

. .. ir geltonomis varsomis,. įs
pūdingai stovi kalno viršū
nėje, paskendę’ skaitlingai

Y||- —-—*7  —r—: 
^4* JU, * y .

usw *ifi«

Romos apylinkėje išvestas naujas plentas, kuris atidarytas iškil
mingomis apeigomis laikė fašizmo 10 metų sukaktuvių minėjimo-

mo ir Tėvynes meilės dva-
sia. Kaip ' girdėjau, yra 
jau pasižadėję jį paremti ir 
į jį rašyti įžymiausi litera
tai: kunigai ir pasauliečiai.

Galop iš kun. L. Brigmū- 
no sužinojau, kad visiems 
Švč. Jėzaus . Širdies Meilės 
Kongr egaci j os rėme j airis ir 
geradariams turi pagaminęs. 
Šv. Kalėdų dovanėlę, bū
tent, dailų kalendorių, kurs 
yra prisektas. prie meniško
jo Švč. Jėzaus Širdies pa-

atro ir Koncerto, kurį sta
tys . baltimoriecių g r up ė 
gruodžio 11 d. Šv. Kazimie
ro svetainėje. Tai nepapra^ 
stas įvykis, pirmą sykį.,šio
je apylinkėje.

Teatras

susidomėjimo. Dėl to ne-
paprastai tyraus oro,. kurs
eia kalnų tarpe:dr ežero pa- 
krapty teikia
niausią klimatą jų sveika
tai stiprinti ir jėgoms tau
pyti, jie galas laimingai iš
auklėti svarbiam ir kilniam 
savo _• uždaviniui, tinkamai 
prisiruošusius, kaip dvasi
niai, taip ir kūniškai, Kon
gregacijos novicijus.

Išsikalbėjus su gerb. kon
gregacijos vienuolyno Virši
ninku, iš jo patyriau ir pats 
pamačiau, kad jis vienuoly-

jiems malo

•importuotų rūšių - medžiųyra užvedęs knygų ar
chyvą, kuriame yra įdo
miausioji lituanistika. ir se
niausieji Lietuvių leidiniai 
ir rankraščiai. Be to, ji& a-

veikslo, dengto po stiklu, ir. 
kurį galima pakabinti ar 
pastatyti bent', kur. Tai tik
rai kilni dovanėlė Šy. Kalė
dų atminčiai ir palikimas 
kitų mėtų , atminimui. No
rintieji gauti minimą dova
nėlę ar turėti žinių apie 
Kongregacijos., uždavinį ir 
tikslą, visada rašykite kztn.: 
K Brigmanui, C: C. J,,ad
resuodami: .

Sacred JJėart Monastery, 
Hamy’š Lake, Pa,

Švč, Jėzaus Širdis tepa- 
laimina šią Kongregaciją ir 
Savo Meile , teuždega žmo
nėse!

‘Kazio Teta” 
yra labai Juokinga komedi
ja iš trijų veiksmu, kuris 

^-'■buvo
muose paveiksluose vardu 
“Čharle’s Aunt..” Jame da
lyvauja parinkti, 
miausi artistai iš Baltimo- 
rės jaunimo, '‘vadovaujant 
p. R. Juškai. Ponas Juška, 
kaijr yra gerai žinoma vi

vaidintas net kruta-

tinka-

siems lietuviams, buvęs sy

imamos mergaites,

dų, savo draugę prisirašyti 
į Šodaliečių draugiją’.

Į Šodaliečių draugiją pri
kurtos

jau yra priėmusios Pirmą 
Komuniją, Būtų labai gra
žų, kad kiekviena šios para
pijos gera katalikė 'mergai
tė priklausytų prie Soda- 
liečiij. Mūsų parapijoje iš
kilmingos ir viešos naujųjų 
narių priimtuvės įvyks 
gruodžio 8 d. 7:30 vai. va
kare.

kykl'os svetainėje vyčiai su
rengė juokingą vaidinimą'

kalboje “CIay’s
Thiny

angių 
The Vaidintojai

LIP1T. BASKETBALL
- -LYGA ĮVYKDOMA. - -

Vienas gal iš geriausių 
būdų lietuvių vardą išgar
sinti kitataučių akyse yra
lietuviu sportas, nepaisant

išpildė savo roles kuoge- 
riaųsia. Jie atvaidino savo 
roles artistiniai. Šiame vai- ’ 
dinime nemažai turėjo pro
gos išvystyti savo- dramati
nio talento galingumus, At- * 
silankė į teartą daug žmo- 1 
nių ir visi buvo patenkinti. 
Komedija buvo pilnas pasi* ' 
sekimas. Vaidinime dalyva-* 
vo sekantieji : Petras Jokit-;; 
boiiis, Elena Ažukaitė, AŲ

J,; Kvainauskaite,: ■ 
M. Vasčiliutė, J. Kalėda, L : 
Vasčila, M. Raulįnavičiūtė,.; ’ 
A. Mizata, R. Novikaite, P. "

savo

Paventa.

lios, kad jis savo maloniu 
baritonu balsų palinksmins 
ir sužavės mus, kaip kad. jis 
padarė, būdamas Phila. Cį- 
vic Operoje. ■

Ir visgi tas teatras ir
koncertas . yra mūsų, tautos
jaunimo darbuotės vaisiai. 
Mes philadelphiečiai turi
me Taikyti sau.garbe’, ypač 
south pusės lietuviai, kad 
apsilankys pas mus tokįs 
pavėikšlingas ir darbštūs

kokios rūšies jis būtų, ar 
,tai smarkus kumštininkas, 
kurs nesigėdi pasivadinti 
save lietuviu, ar tai ristį- 
kas, ar . gerki -išsi 1 a v i n e s 
.fobtball,. baseball, basket
ball tymas ir daug kitų 
sportų. . •

Bet . neturime, pamiršti, 
kad tas viskas daug kai
nuoja. Jeigu mes savo spor
tą remsime ir dvasiniai ir 
Įneterij'kliąi.
būs. sportininkai neišsigins 
lietuvybės, bet laikys sau 
garbe būti lietuviais, nes jie 
gerai žinos, kad tautiečiai

tai mūsų ga-

jaūiiiinas! • Be to, mes. visi
privalome suprasti ir at
jausti, kad- tai yra mūsų ne
išvengiama pareiga vislto- 
mėt ir visur jį remti. Jau-

Jankauskas.

. Po. vaidinimo buvo šo- .. 
kįai. Šokiams grojo Vyčių 
orkestras, A. (iataveoko Ve- 
damas. .

KULPMONT, PA.
. Pranas ir Anelė Minelgai, , . 
kurie šią vasarą praleido a- ■ •* 
tostogas Lietuvoje, laimiu- P 
gai sugrįžo. Visiems kaip- - 
monteriams papą s a ko j o • 
daug naujienų iš dabartinio ... / 
nepriklausomos Lietuvos
gyvenimo.

juos rems.

giružėje, o nuosavybės prie
šakys nuo Harvey's ežero 
apima1,000.ketvirtamių, pė
dų. Kongregacijos nuosayy> 
bes žemė .apima,, devynius a- 
kerius, Ji pirkta .už . $35,- 
000.00;. bet, šiandien, ji yra 

’ Verta per. .60,000.00.

pię Lietuvą turi turtingų

yra

Kas aplanke šią vietą, tas 
įgauna daugybę gražių įspu- 
džių. Vieniems ji primena 

. Šventąją Žemę,: tą kalną ir 
ežerą, kur mūsų Išganyto
jas vaikščiojo,, mokė, ir darė: 
stebuklus. Kitiems priine- 

. • .na. puikią“ Šveicarijos gani-
■ ‘ tą, gražią Lietuvos šalelę, ir 

tt. Kun. L. Brigmanas,. C.,
. C. j., negalėjo niekur kitur 
gauti gražesnes ir. patoges
nės vietos.

Įžengęs. į -Kongregacijos 
Vienuolyno vidų, matai, sta- 

. ’ eini prieš duris, pastatytą
’ •' dailiausio ir balčiausio mai- 

’’ muro Švč. Jėzaus Širdies
f statulą, specialiai šiai . Koik
l gi'Cgacijai iš Italijos per

raštų ir svetimose kalbose.
Kongregacijos vienuolyno 

galva, kim. L, Brigmanas, 
C. C. J., yra malonaus bū
do,. taktingas, pamaldus, ir 
ištvermingas kunigas misi- 
jonierius. Visą jo viltis ta
me . taip svarbiame. ir. atsa- 
komingame sielų tobulinimo 
ir išganymo- darbe, yra Die
vu je ir geros valios žmonė
se. Pirmieji nuveikti jo 
darbai vaizdžiai liudija, kad 
Dievas juos laiminą ir žmo
nės remia. Ir ateityje, ti
kimės, kad Visagalis palai-
mins tolimesnius jo- darbus 
ir Švč/ Jėzaus Širdies Mei
lės Kongregacija išaugs į 
didelę religinę ’ ir kultūrinę 
lietuvių įstaigą. •

Vienas įžymiausias; Švc» 
Jėzaus Širdies Meilės. Kom

- U.

. Samata.

PHILADELPHIA, PA.
Teatras ir Koncertas iš ■ 

Baltimorės.

Visi Philadelphijoš lietu
viai laukia atvykstančio tė

Chicagos hockey komandos
* * Blaėkhawks ’’’ kapitonas Helge 
Bostrom. • ‘ .

lų Phila, Civic Operos dai
nininkas ir tuoini pragarsė
jęs plačiai, liet ir kitataučių 
tarpe. Jis pats užims rolę, 
kuomet at vyks.- teatras41 Ka
zio Teta” - Piliiadelphijon. 
Girdėjau, lankant Bąltįmo- 
rę pastaraisiais laikais su 
mūsų, parapijos choru, kad 
šis teatras buvo baltimoriė- 
čiams taip. labai. juokingas, 
-kad kelios moterys net ap- 
lėipo hesijuokdahiOs ir kad 
jas reikėjo išvesti laukan 
prasivėdinti ir atsipeikėti. 
Aš nenorėčiau, velyti pana
šios-nelaimės nei.vienam ąs7 
menini Philadelpiii j o j e.Tik* 
tai noriu- perspėti iš anksto, 
kad. panašiai neatsitiktų 
pas: mus.

Po • teatro lytis. laikomas 
Kaip žinoma vi

siems,: baltimdriečių choras, 
po vadovyste, artisto Juš
kos,; kas antrą ketverge va
karą dainuoja per RADIO; 
Taigi du busaį tų pačių 
choristų atvyksta PhiladeL 
pliįj i taip tyčia, kad .mus 
asmeniškai palinksmintų ir 
savo maloniais balsais mus 

Patsai choro ve
dėjas p. Juška dalgaus ir
gi tame ."koncerte. Tai yra 
tikra retenybe ir. nepapras
tas dalykas turėti savo tar
pe vieną, iš. žymiausių lietu
vių artistui operos dainmin- 
kų, kaip A*ra gerbiamasis 
artistas Juška. Nėra ahejo-

ninius : vra mūsų tautos at-

Mes.. privalome džiaugtis 
Ii etuvių j aunikaičių. susido- 
mėjimu sportu,, kuris, stip
rina juos ir fiziškai. ir mo
raliai. , Suorganizuota šios 
apielinkės lietuvių, parapi
jų lyga padės juos labiau 
pririšti prie lietuvių,, susi
pažinti . su saviškiais. Jiems 
duos progą išmėginti savo sunkiai 
j ėgas to sporto šako j e.

Baseball ir football sezo-

Kulpmontė reikalingas 
dantistas. Čia gyvena apie . 
HQPO,.žmonių. Neturėdami •
daktaro-dantisto, turi kreip
tis. kur.kitus.. Visi kitlpmon- 
tiečiai maloniai sutiktų ... 
daktarą dantistų, kuris ap-. 
šigyventų Kulpmontė, ;

nąs yra tik vasaros ir ru-

kuoištiki-

koncertas.

sužavėtų.

eitis. Jis yra mūsų tautos 
žiedas, iš kurio galime tikė
tis. ateityje daug jaudinan
čių ir garbingų vaisių mūsų 
tautos ateičiai.. .

Mes philadelphiečiai, tai
gi, nebūkime pasilikę tame 
dalyke, bet, priešingai, bū
kime pasiryžę
iniausiai savo prielankumą 
ir užuojautą minėtarfi jau
nimui ir artistams išreikšti. 
Mes tai = padarysime- kūo- 
škaitlingiaušiai atsilanky
dami gruodžio 11 d, sureng
tame teatre ir koncerte. Lai. 
nebūna, nei vieno tokio lie
tuvio, kuris kokio nors prie 
-šinguino ■ tame parodytų, 
nes tai būtų labai, nepadorų 
ir nesąmoningą.

L Jauiiiiolė.

dęns rnętu, atėjus žiemai ir 
vėl nebėra ką Veikti. Todėl 
sporto vadai pasitarę, pra
dėjo dėti visas pastangas 
suorganizuoti basketball ly
gą iš šios apylinkės lietuvių 
parapijų. Ir tai pavyko. 
Buvo sušaukta keletas susi
rinkimų įvairiose vietose ir 
griebtasi dalbo. Paskutinis 
Susirinkimas įvyko Šv. Pet-
ro ir Povilo salėje. Tania-

SHENANDOAH. M.
ŠODALIEČIŲ DĖME-

- . siul. ..
Visoms. Sodalietems reik

tų susiiūpinti, neš artinasi 
gruodžio 8 d. iškilminga ine- 
tnie šventė, Nekalto Prasi
dėjimo Paneles Švč. šventė. 
No tik Šodalietės, bet ir vi
sos mergaitės turėtų atmin
ti, kad tą dieną bus priėmi
mas į Siidalietes. Malonu 
i it gražu būtų, kad kiekvie
na Šodaliėtė atsivestų į su- 
sirinlvimąjvuris įvyks gruo
džio 6 d„ tųojaus po pąinal-

Man joną Zukiūtę, kuri . ‘ ■ 
sirgo pnęumonia 

(plaučių uždegimu),. jau., 
sveiksta. Visi ios draugai 
ir draugės lauika ją kuo- 
greičiausiai pasveikstaht.

Kulpmonto gyventoja Ba- , L 
lionienė, šv. Kryžiaus para
pijos parapij onka Mt. Car- 
mely j į buvo sunki ai šusirgu- 
gusi; Duok, Dieve, jai kuo-; 
greičiausiaipasveikti. <i

qua, pasitarti. svarb i. a i s 
klausimais, liečiančiais šią 
lygą. Per susirinkimą marš
ruto., komisija pranešė, kad 
žaidimai , prasidės gruodžio 
6 d.. Hoyletono basket-boli- 
rtirikai atvyks ; į Shenan- 
doah, Mahaiioy City į Gi- 
rardville ir St. Clair į .Ta- 
maųua. Iš to aišku, kad šios 
apylinkės lietuvių. parapijų 
basketball lyga“ jau pradės 
veikti. Mūsų basket-bolinin- 
kai ;gali eiti rungtynes su 
Hile tymu ir mes esame tik
ri,* kad gėdos , lietuviams jiė 
nepadarys, nes. jie . atsto
vauja mūsų jaunimo jėgą, 
pasiryžimą ir entuziaziną.

Vyčių teatras. .
Lapkričio 25 d., airių nio-

Kulpmonto gyventojai • 
kurie priklauso 

prie Šy. Kryžiaus parapijos -. 
Mt. Carinei’v. norėdami 1 .
gauti, iš Tiilbot relief arba.. 
pašalpos,. turi kreiptis į J. 
Lengvinį (825 Sprucę St.0. -• 
Jis klebono, kūn. dr. J. B. 
Končiaus įgaliotas išduoti ;. 
atatinkamus raštelius;..

lietuviai,

■ .Mykolas šurina, apie kų- - 
rio nelaimę buvo . pranešta ; :
“Darbininko*' •- numery j e, -.i • 
jau eina sveikyn: laukiame . i _ 
jo greit grįžtant į savo na- ;• 
mus.' • • ’ ’

Marijona Moekapetriene, S 
Žakiene ir M, Zukiūte lau
kėsi,. ShamokhŲ Pa., rink- •; 
danios prizus dėl ėard par- 
(y. Lankymasis buvo pasek- > 
aningns. nes daug dovanų j. 
surinko, . JL 3L
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DARBININKAS
•66 WE8T BROADAVAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELKPHONB SOUTH BOSTON 0620

KATALIKŲ SPAUDOS 
j VAJUS

U

prašomos Įšriųktį pagaį sa
vo nuožiūrų atitinkamų na
rių skaičių, kad jie padir
bėtų per šiuos keturis mėne
sius naujų narių įr naujų 
skaitytojų suradime.

Kuopų išrinktieji parįai 
tegu aplanko savo broliųų 
lietuvius, pereidami po’ gy
venamąsias vietas, pakvies- 
darni užsirašyti mūsų bram 
gųjį organų arba įstoti į 
mūsų organizacijų./

L. D. S, Centras.

“Darbininko” rėmėjų va
jaus davinius galutinai per
žiurėjo ir patvirtino L, D. 
S. Centro valdyba savo po
sėdyje, įvykusiame lapkri
čio 28 d.

Dovanas laimėjo: J. Ja
kubauskas, VVaterbury, Ct
— auksinį laikrodį; Irena 
Pečiukonytė, Loveli, Mąss.
— radio aparatų ir L. D. S. 
15 kuopa, Kenrney-Harri- 
son, N; J. — “Darbininko” 
metinę pernųmeratą.

p 1 Visiems —pmndarba vų- 
siems, kad vajus pasisektų, 
nuoširdžiai dėkojame.

L. D. S. Centras.

niu^ gydyti, urkitektas. mi
mus statyti, geologas žemes 
sluogsnius tirti ir tp. “Jei 
(toks chirurgas sumanytų 
atmest} kokį išradimą, kad 
ir astronomijos srityje, ne 
vienas tuoj . paklausių tų 

1 drąsuolį, dėl ko jis kišas nė 
į savo sritį, ^aip pat, jei 
koks r)KmukalųjJabrįj<antas 
imtų jodinėti, kad Ruben
so ne būti nebuvę, arba jei 
koks. inžinierius ' tvirtintų, 
kad anatomijos rad k s. I a s 
klysta, skelbdamas tokį ir 
tokį žmogaus kūno surėdy
mų, daugybė protestų pa
kiltų prieš jį,” rašo kun. 
Dr. Maliauskiš. Ištįesų, dėl 
ko, sakysime,; nespecialistaš 
religi j o j,. egiptolo g ą s, ar 

rodytų keji^ į dfingiĮ ir, kad’ sa-« chemikas,, ar .rizikas, ar bip- 
vo kančia bei purtimi atidarytų togas ,ar advokatas, ar gy- 
UĮums dMigij. jeigu ^ristus ne
būtų buvęs ' žmogus, tai nebūtų 
gulėjęs kentėti, nei mirti. Galėjo 
Kristus ir be Judo apsėiti. “Pa
kako vienos Jėzaus maldos mū- 
,sų atpirkimui, sako šv. Krizosto- 
pas, bet-nepakako įrodymui savo 
meilės.’* Kodėl Kristus nuo am
žių įssirinko tokį, o ne kitokį iš
ganymo būdų, kas būtu. įvykę jei 
Judas nebūtu išdavęs į prięšų 
rankas, kam čia mums, žemės 
dulkėms, sukti galvas? Daug y- 
ra svarbesnių dalykų, kurie lie
čiu Dievo garbę, ir mūsų sielų.

Kl. Jeigu malda žmogaus išga 
nymui būtinai reikalinga, kodėl 
dabartine karta, kuri turi datfg . 
mokslo, nemato reikalo melstis?

Ats; Dabartine karta ne
tik tingi melstis, bet ir dirb
ti nenori. Darbas ir malda, 
yra žmogaus prigimties prį- 
valuinas.; Pozityvinis Dievo . .

. įstatymas ir gamtos įpĮąty- 
mas reikalauja iš žmogaus 
darbo ir maldos. “Dirbk ir 
melskis..?’ Dvasios sustingi
mas; bei tingumas nepakeitė 
Dievo Apvaizdos parėdymų. 
Malda yra būtinai reikalin
gas dalykas tai]) prasčiokė
liui, kaip ir mokslo vyrui. 
Šie . gali būti labai mokyti 
savoje srityje, bet. religijos 
klausimuose gali buti.dD 
tižiausiais ignorantaiš. Stoka 
tikėj imo pažinimo, apleidi- 
mas religijos pareigų ir di
delis pataikavimas kūno gei
duliams veda prie netikėji- -■

•Ano, G-ęstant tikėjimui, mal
dingumas retėja, žmogaus 
santykiai su Dievu silpnėja,

; nes malda yra natūralinis 
i religijos reiškinys. Nemato', 

reikalo melstis tie, kurie ne-;
■ nori matyti.

Klausimus siųskite • - 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 Wert Br6adway, 

Šo. Boston, Mas*,

At*. p. V. Minkeliui. Dėkoja
me už pasižadėjimų pris i ą g t į 
daug įvairių klausimų. Tik svei
kas duok klausimus tikėjimo ir. 
doros dalykuose, mums pa
dės žinįa,kadaukžčiausįas-kal- 
pas Svėrėtas turi 29,141 pėdę, 
aukščio, arba, kad. ilgiausioji upė 
Amazcn yra 3400 mailių ilgio. 
Arba, jeigu žmogus įkritęs į duo- 
bį klaustų; kas butų buvę jeigu 
nebūčiau į puolęs į duobę? At- 
sakymas jo nepatenkintų. Pirma
pradės nuodėmės bausmė yra 
mirtis. Jeigu pirmieji tėvai ne
būtų nupuolę, nebūtų mirę; Kris
tus tapo žmogumi, kad mums sa
vo pavyzdžiu ir savo mokslu pa-

“BBNINr METINIS
rasčių leidėjai ir „rašytojai 
nepralobsta.Jieyos-vosiš-l 
silaiko ir dirba, tik dėl pa-1 
sišventimo katalikų idėjai. 
Taigi tiesiog nesuprantamų, 
kodėl katalikų visuomenė 
tinkaniai neremia, savoj 
spaudos. Dar toliau nesu-1 
pranlama, kodėl katalikai 
palaiko- priešingų jiems j), y. Centro Valdyba 
spaudą.. Jūk tai yra tiesio-Lav0 posėdyje, įvykusiame 
ginis savo priešo šelpimas ir lapkričio 28 d., nutarė, pa- 
gaminimas sau peilio po ka- skelbti “Darbininko”’ įrau
kiu. Pažnai girdisi bapUi jų prenumeratorių ir L. D; 
kad katalikų spauda neat- haujiį narių vajų, kurs 
i’eniia visų priešiį puolimų. piadedamas gruodžio 1 d. ir 
Bet reikia atsiminti, kad baigiamas kovo 31. d./ 1933 
vienam katalikų laikraščiui I nietais.
tenka kovoti su penkiais Visi “Darbininko”, ir L. 
priešais. Tokiam atvejyje d. B.. Prieteliai kviečiami į 
nėra ne vietos, nė laiko vi- bendro darbo talką, 
sus puolimus atremti. . __' .r Vajaus metu panaiknia- 

Kas gi. kaltas dėl tokios maš D. S, kuopose įstoji- 
padėties? Kam reikia muš- mo ..mokestis’- Užsim'okejū- 
įis į kiūtinę?. Kam, kam, giems naujiems prenumėra- 
tik ne laikraščių leidėjams, toriams bus duodama kny
slei mūsų katalikiškoji vi- $100 vertės. •. : ■;
suomenė būtų pilnai .susi- 
pratusi ir tinkamai eitų sa-k---- ———. -—- .......
vo pareigas, tai laikraščių r. ■’ . • Fiio.de pairujo.

skaičius butų kaip tik prie- f TTpTM TT T/A O TZ" 'A T 71 If TP 
šingas: penki katalikiški 1 ŲVUO ĮX.A|XV|4S
prieš vienų laisvamaniškų. j....
Taip turėtų būti, bet, dejaJ„. .. • , . ..

’ Kieno darbymete? — Siuvėjas 
taip nėra, . _.. . . „... - ...„A , •, .v, • . mūrininkas. — Talkos principas.Mūsų katalikiškai visuo- w ,v •. x • • .

. ., I.—Neaiški ateitis,menei reikėtų rimtai tuo su- . — .
. širūpinti ir dabar prasidė- • ,~7\ . • : ’
i jusį. kataliku spaudos vaju Mdziai valgyti, t. y. su 

dideUausiu uolumu paremJ01*1'“111 valduunkai, 
valstybes tarnautojai. Tai j—1——- - ——— --------------- visi žino. Bet dar taip pat

VIS TAS politikavimas! kaimo amatninkai.’ ' Dabar

. įkainiai/dar tebesikrausto į
vienkiemius; Nori nenori,

vis-

Kataliku spaudos Vajus 
prasidėjo ir visi- stokime 
darban.' .

*• “Saviškis pas saviškį/’—• 
tokį sūkį paleido lietuviai 
biznieriai. Tas šūkis labai 
tikslus ir teisingas, nes. jis 
sutraukia finansines lietu
vių pajėgas ten, kur jos tu- 

*’ti būti, — pas savuosius. 
‘ Toksai obalsis dažnai karto- 
- jamas nepalieka be pasek- 

mių: ir biznįerjai kiek pra- 
lobsta—sustiprėja, ir visuo
menė turi naudos,, nes kur 
biznis tarpsta, ten ir gerbiD 

?vįs kyla ir visuomenė yra 
' pajęgingesne.
.. Jei biznyje tas šįikis ge
ras įr sėkmingas, tai. įocįėl 
gi jį nepanaudoti katalikų 
spaudoj 2 Reikalas toks pats 
gyvas įr aktualus. Kaip lie
tuviai biznieriai kovoja už 
savo būklę ir šaukiasi saviš
kių, pagalbos, taip ir katali
kų spauda turi teises, prie, 
savųjų paramos, ^aip biz
nieriai kenčia,, kai saviškiai

■ pas’ juos neina,,taip ir kata
likų spauda vargsta, jei sa- 
Viskiai jos neparemia,

Lietuviai kartais * neremia 
savųjų biznierių dėl pavydo. 
Sako: Kam jam duoti pra
lobti? Tegu vargsta, kaip ir 
aš. Žinoma, tai tamsūnų nu
sistatymai Jis palaipsniui 
nyksta mūsų išeivijoj.. Bet 
spaudos reikale tokio pavy
do neturėtų būti, nes laik-

“ Darbininko” vadovybė 
nutarė rengti “Darbininko” 
metinį koncertų sausio men. 
15 d., 1933 m., AĮunicįpal 
^IJg. sajeje, So. Bostone. 
Koncerto programoje bus 
daug naujįenybįų.

Visi “Darbininko” prie
teliai prašomi iš anksto ren
gtis sausio 15 dienai. ;

Sausio 15 d. yra labai 
brangį diena visiems lietu
viams. 1923 metų sausio 15 
d. Klaipėdos kraštas prisi
jungė prie Lietuvos, išbuvęs 
500 metų vokiečių vergi j oje.

Taigi, |933. m. sausio Į5 
d. paminėsime 10 metij. su
kaktuves nuo KUĮ pėdos 

. krašto... lietuvių sukilimo iir 
išsivadavimo iš v e r g i j >o ę 
pančių.

“Darbininko” koncei’įo 
pietų šios reikšmingos su
kaktuves bus atitinkamai 

Visos L. D. S. kuopos paminėtos.

dytojas, ar inžinierius turč
ių didesnės kompetencijos 
spręsdamas religijos daly
kus,, negu- paprastas sveiko 
proto žmogus. Aišku, kad 
jų sprendimas religijos sri
tyje neturi jokios ypatingos 
vertės.” Kam gi eiti į tokias 
prakalbas ? / «

Kl. Ar man nredėmė kada, aš 
savo, širdyje4 įtariu kaimyną va
gystėje? ' . -

Atsakymas. Žinoma, nuo
dėmėj jeigu tamstos kai
mynas nėra toks i r t a įri
šta neturi rimto p a hi a t o 
jo įtarimui. Teisėjas yra 
mūsų Išganytojas ir mes 
neturime, teisės teisti arti
mų;. Be to, kiekvienas žmo
gus turi gero, vardo .teisę. 
“Beveliju apsirikti , gerai 
manydamas, apie žmones, 
nors jie ir blogi būtų, ko aš. 
nežinau, negu apsirikti blo
gai manydamas, neįsitiki
nęs, jog jie yra blogi/’ sa
ko Šv. Anzelnias. Be pama
to įtardami ’ prasikalstame 
artimo . meilei,: teisybei ir. 
Išganytojui - Teisėjui, pa
sisavindami teisimo teisę..

Kl. Ar yra nuodėme jei karei
viai ar mokiniai Gavėnioje bei 
Advente yra verčiami dainuoti?

Ats. Nėra tarne j o k i o š 
nuodėmės.

L D. S. C0NNEGT1CUT 
APSKRITIES KUOPOMS

Kl. Beklausydamas tūlo prakal- 
bininko “spyčiaus," pradėjaua- 
bejotį apie Dievo buvimą. Pa
maniau sau, kad advokatas tūr 
būt Žino, ką jis kalba.

Ats. Protingas advokatas 
religijos klausimus kaip ir 
Dievo buvimų | paliks tos 
mokslo šakos ’ specialus- 
tarns aiškinti. Advo
katas specializuojasi by|ų 
vesti, kaip gydytojas ligo-

/ Žinomi pranešu, kad L. D. Š 
Connecticut. apskrities metinis su
važiavimas įvyks. gruodžio 18 d. 
1 vai. p. p. bažnytinėje svetainėje, . 
41 Capital Ave„ Hartford, Conn.

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

Padarykime. ši šuva ž i avi m a 
veikliausiu, skaitlingiausiu., ‘ Ka
dangi suvažiavimas įvyksta vieno- . 
je įš veikliausiųjų mūsų kuopų 
globoje, tad ir mes visi neatsiliki- 

širdingai kviečiame !

B. MIČIŪNIEN&, • ’
ApskritiesRaštininkė

statyti.’ Žinoma, sau, sako 
“man visai gera įšrokavimo 
kitiems rūbai siūti ir sam
dyti pečiaus statytoją. Ge
riau statysiu pečių patsai, 
man visokeriopai atsieis pi- - 
giau.” Įr jis, išsitepęs mo
lio koše, statosi sau pečių.

Padieniai ūkio darbinin
kai uždirbo irgi pinigų,. Kai 
tik saulėtesnė diena, viena 
kita pasitaiko — ūkininkai 
griebia vasarojaus valyti ir 
į kluonų vežti. Niekas ne
laukia,' kada javai bus dar 
šausesnį. Visi bijo lietaus ir 
skubina. Skubina, . samdo 
padienius, kad tik lietus ne
tikėtai bėdų nepridarytų. 
Įr • tokiu būdu visi laisvi 
darbininkai . padieniais ne
blogai uždirba.

. Kad Įtiek nors sumažintų 
išlaidas, atgyja vėl talkos 
principas. Taip, ne. tik; ku- 
įįaiit, bet. ir prie kitų darbų 

.‘stengiasi ūkininkai, kits ki
tų pavaduoti, Vienas ateina 
padėtį, prie statybos —- šis 
nueina padėti prie vasaro
jaus ar lauką arti. Čia jie 
sutaupo mokėjimą padienių 
ar amatninkų sąskaįton. 
Taupyk kiek begalėdamas!, 
įai . vienįiitėlė' išeitį. Tas 
faupymas eina ne iš gero 
noro, bet bėdų spiriamas. 
Drabužius audėjos susirū-

pina austi grįčioje kaimo 
staklėse, nes pirkti nebėra 
litų. Visų maistą,.net ir ar
batų, rūpinasi pasigaminti 
namie. O bereikia pasiga
minti tik cukraus. Taip, tik 
cukraus dar trūksta..

Slenka vašata prie galo. 
Ateina ruduo- ■ Šis ruduo 
nelabai, linksmas ūkininkui. 
Kūgiai sudaiginti.. Vos sėk
los teprįsįkųĮė. Kai kam 
bulvės ąpgecįo. Viskas pigu, 
tik “skolos ir mokesčiai ne
atpigo.” Vyriausybė reika
lauja grąžinti 1928 metų 
nederliaus paskolas,- o čia 
vėl. naujas bėdas gamta pa
siuntė. ^augelis ūkininkų 
nesųpiokėjo skolų, dar ruo
šiasi prašyti, kad šiemet at
leistų nuo žemės mokesčių;

Neaiški, supainiota kąp 
iniečio būklė. Jis nežino ko 
laukti' rytojaus dįepų Vie
nų viltį jis teturi, kad vie
nas Dievas pasigailės jo 
vargo dalies. .

Dievo teisių paneigimo kyla 
ir vįsį kivirčiau. Jei taūti- turi litų ar’ nelabai - 
nįnkų vyriausybė atiduotų vien jų turį rasti, samdyti 
kas yra Dievo—Dievui, tai dailides ir stalius, mūriiiin- 
katalikai ir jų vadai atiduo- kus ir tt. ir ruošti sodybas 
tų kas ciesoriaus—ciesoriui Į naujose vietose.. ’ Ainatinim 
dvigubai. Įr. kam būtų no- kų pine trobų statybos tebėr 
ro “politikauti,” jei “lais- i-a gyvas pareikalavimas ir 
voj” Lietuvoj viskas būtų jų darbas nėra atpigęs. Jie 
laisva \j ei vienu “matu -būtų uždirba pinigus,, gaudami 
matuojami katalikai ir tau- be pastogės , dar ir maistų, 
tiiiiiikaį? • ■ žinoma, kaip “meistrai”

' Peja, dabar ten matas y- neblogą. ’ . ’ \
•raĮabai nevienodas ir nepad štai ūkininkas, kartu sįw 
kenčiamai vienpusiškas, ygjas meta .žirklės ir adatą 
Vieniems valia pulti, ki-j šalin ir ima pečių mūiytH- 
tiems nevalia gintis. Vįe- -—-—_.-</
niems padedama organizuo-finos tikybinės procesijos, 
tis, kitussusiorganizavusius Kaš yrą tie “vieni” ir “kn 
Išvaikoma ir j u vadus (nei ti, ” mūsų tautininkai gerai 
vien kunigus, kemšama į )<a- žino, ir, žinodami, kad ir vi- 
Įėjimus. Vieniems padeda
ma organizuoti nezaležnįn- 
kų sektų, kitiems nemokšos 
policijaųtai. bažnyčioj kon
troliuoja pamokslus., Vie*

■ niems ruošiamos eisenos iri 
• paradai, kitiems draudžia-1

j Tautininkų laikraščiai ne-. 
j giliauja nagais ir dantimis 
Į “ kovoję, kad kaip nors patei- 
, / siutų sistematingų tikėjimo 
j persekiojimų, kurs dabar 
> vykdomas Lietuvoj. Jie vis 
i gieda tų pačių giesmelę ir 
.Į gieda jų. užsimerkę, nes mo

ka atmintinai. Jie nori, kad 
ir mūsų išeivija užsimerktų 
ant skaudžių persekiojimo

: faktų. Jie vis primygtinai 
: tvirtina, kad nieko daugiau 
Lietuvoj nedaroma, tik pa- 
žabojama kunigų politikavi
mas. Kunigams, girdi, rei-

.< ketų atsiminti Kristaus 'ir 
•'Popiežiaus įsakymų: “Ati
duokite kas Dievo — Die-

. vui, kas Ciesoriaus — Cieso
riui5” ir politikavimą palik- 

. ti svietiškiams.
Kristaus įsakymas gražus 

. ir, jei .būtų vykdoma^, išriš
tų yd'sus kivįreiųs, bėt—kad 
tautininkai pirinie j į jo ne
pildo.. Jie neatiduoda kas 
yra Dievo—Dievui, ir dėl to

Į

•Į- A

į šuoinenė tai žįno, jie,, vieton; 
gynę nelemtą savo vįemhin- 
čių elgesį, verčiau tylėtų, ir 
užleistų gailestingų uždangų 
ant tų nekultūringų vaizjų, 
kuriuos pagamina Lietuvos 

I vyriausybė. . ’ K;

'i

me.

. Tikslinga dorine pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natves, prie dvasios jaunatves. 
Prof. £t. Šalkauskis.

| Gerb. Klebonų Dėmesiui I
į ■’ • ’ ;• •; . • ?

i. Turime gražių Kalėdinių Konvertų su lietuviškais |
j parašais. Kainos labai prieinamos. Su persiuntimu f ’ 

iikf i

300 //.,. .. ..... $1J)O
.500 .... .... .. .. $2.00.
10(10 ...... .. $31)0
15(10 .... .« $4.u0
2000 ..... ;. .. .. $5:25

• .• Malonėki!e siųsti užsakymus, . •
“DARBININKAS”

• • . • . . *• »

.366 Broadway, f South Boston, Mass.
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BLAIVININKŲ SUSIVIEVYMO CBNTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaiti*—dvag. radea; Kun. Jonai Btkanai—pirm.; 
Kun. J. Mačiulionia—l-aila Tke-plrro.; Pr. Mauku*—Il-arii vie*- 
pirm, j V. j. Blavacka*—rait., 7 >Iott atr(, Worc*«t*r, MaM, O. IĮ* 
dabrlenž— ižd,, O Commonw*aItU Ava., Worc**t«r, Ma*a», K. Bab .

ny* Ir J. Svirakaa—ildo globojai; Kun. tr. J. iMkĮitl*—radaAtA 
riua, 482 WInd*or *$., Cambrfdf*, Mat*.

Sveikatą*Braugus Tartasi| LDS. Kuopn Susilėkimai

Šį skyrių tvarko’ ir prižiūi-į 
Amtrįktm Lietuvjų Daktarą Draugija

A* VAIKUČIAM?

BLAIVININKŲ ŽINIOS
NORVEGIJOJ

Štavangerio (Stavanger) 
k miestas, turįs 45,000 gyven
tojų nutarę degtines, vyno' 
ir alaus parduotuves ir visas 
smukles uždaryti. Dalis gy- 

‘ ventojų tuo nepatenkinti su
šaukę antrus rinkimus, ku
riuose iš atvykusių 9908 bal
savo už proliibieijos įvedi- 

....-----mą ir tik...0891 prieš.. Tuo
būdu štavangerio miestas 
paliko sausas.

. ALAUS ŠALY '
Iš visų šalių Bavarijoj 

gal būt daugiausia pagami- 
narna alaus. Paskutiniu lai
ku atsirado toks didelis a- 

. lauš krizis, kad leista na
muose pardavinėti alų pi
giau nustatytos kainos.; Po 
atpiginimo buvo prieita 

. prie to,” kad pradėjo girtau
ti net pradžios, mokyklą Įan- 
kantiejį vaikai. Priešalko- 
lįnėms draugi j oms atkrei
pus į tai vyriausybės demė- 

. sį, daromi. žygiai padėčiai 
pagerinti. • • .
PROHIBICIJOS KLAU-

■ SIMAS • ;
, Faktai, nukreipti prieš 

proliibiėiją Suomijoj ir A-

merikos Jungtinėse Valsty
bėse, — rašo tarptautinio 
Priešalkolinio Biuro Loza
noj narys M. Įlercorį; — 
dar nereiškia, kad proJiiJjL 
ei ja, iŠ viso, būtų negalima, 
tik parodo, kad ten bUvp 
prie jos eita netinkamu ke* 
liu. Pagaliau Ameriko  j pro- 
hibicijos nepasįsekimaš yra 
kilęs daugiau dėl poĮį|foįų 
situacijų ir. aĮkoĮio bižūjfe- 
rių sukelto didelio triu^'mo. 
Geriausias kelias į prd^|^i- 
cįją yra nuoseklus 'prįešal- 
koįiškas Visuoipenėį Jjiač 
jaunimo. auklėjimas. > • .r

ŠVEDIJOJ.i * - • '
- Naujoji švedų valdžia tu
ri tris organizuotus absti
nentus; Ričardų Zamdlerį,
— užsienių reikalų mifliste- 
rį, Ernesta AVigforss*ą ‘ 
finansų . ministerį ir Perą 
Skloeldą — ūkio ministėrp 
Iš naujosios valdžios laukia
ma dar didesnio susirūpini
mo ir didesnio materialinės 
paramos krašto blaivinimo 
reikalams. Nežiūrint bend
ros visam kraštui taupymo 
politikos vyriausybė blaivy
bę kaskart. labiau remia ir 
žiūrį į jį kaip į būtiną fižį- 
ntį ir dvasinės sveikatos ųz- 
tikripimą.

Visi turėtų, žinoti, kad tri
jų metukų kūdikis turi dvį- 
dešimts (Įanfuįcų. Tie dan- 
fujcaj palįeka burnoj įol liį- 
ti neįšcĮygsta ir neužima jų 
vįetas. Paskutinis iš pirmo
jo šefo dantukų, jeigu nor
maliai dygsta, įkrinta apie 
įvy||kpis metukus.
fję pįnnįe^ dantukai pasj-

Platinkime Literatūrą
Geriausias, t ikriausias. bū

das žmogų pažinti — tai pa
žinti jo darbūs- uįs jų dar
bi} pažinsite juos,’’ sakošv.

J Raštas. ■ . Filosofą'pažįsta
me iŠ jo filosofijos, rašyto
ją iš jo raštų, architektą iš . 

. jo planų ir tt. .

Kun. K. Vasys, sakyda
mas gražų ir visiems nau
dingą pamokslą kun. Urbo
navičiaus jubiliejaus. iškib 
mėse, pabrėžė progą pasi
mokyti iš jubiliejaus, jis 

.. sakė,’ kad jubiliejus turėtų 
■ *’ didelės, vertės, jei jis įju- 

. dintn žmones 'didintų gerin- 
. ' ti, remti, palaikyti ir pla

tinti katalikišką spaudą. *
,Kuii. Urbonavičius jra 

daug- gražių dalykų ii‘; daly
kėlių parašęs. Jo parašytų 

■ eilėraščių knyga guli “Dar- 
biniiiko” name. Daug jo

■ raštų yra ‘ Darb i n i n k o ” 
_ puslapiuose. .

Iki Naujų. Metų mes vis 
dar minime kun. Ę.Urbo- 

. navičiaus. litėratines darbtio-

t ės 40 metų sukaktuves. Ta 
proga f‘DarLiniukas’’ nupi
gino kuii/ K. Urbonavičiaus 
eilėraščių knygą il J o n ę 
Kmito Eilės,” kad visiems 
būtų geresnė proga tą kny
gą įsigyti ir susipažinti su 
Jubiliato paskleistomis min
timis, ‘ ’

“Jono•• Kmito Eilės” yra 
labai tinkama dovana Kalė
doms ne tik’ Čia, bet ir Ūi& 
tuvoj savo artimiesiems. Ši 
knyga, su gražiais viršeliais, 
dabar parduodama už 75ę, 
o be apdarų — už 50c. ‘

"DARBININKO” SKAITĖ

‘‘Darbininkas’ f - priima 1^32 
m. Lietuvos paskolos Boną ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gus už pilną jų vertę. Nukirpk 
1932 m. kuponą siųskite .

“DARBININKO” ADM.,

366 W, Ęroądway,
South Boston, Masė. » 1

•i'
I AR TŪRI LĄBAI GRAŽIA KNYd|

| LIETUVOS ĄLPUMĄS
Kiekvienas puslapis labai gražįu paveikslu pą-

• - o • puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik UŽ

■ • . . $1.00. . .■ ’ : ’•
' . ‘ Reikalauk iŠ . . .

“D ApBIJflN KO”
366 West Broadway ’ ... South Boston, Mass.

juos saugoti, kaį jie* neįš- 
putų ir nereiktų pirm laiko 
prašalinti.

Beveik kasdien nuė ma
myčių išgirstam, jog pir
mieji arba laikini dantukai 
yra mažos vertes^ ir jų ne
teik taisyti, valyti/ nes; jie 
išpuls. Čia daroma didelė 
klaida. Tie dantukai tai y- 
ra maži orgahelįai, kurie 
Prirengia sparčiai augap- 

čiam kūdikiui maišią, Tie 
maži, laikini dantukai pa
laiko žandukuose aritajbm 
setui vietas..

Kuomet pirmojo seto dan
tukas tampa pirm laiko pra
šalintas, tai antrieji dantu
kai išauga. Kreivai’išau
gę dantukai he tik kad ne
gerai išrodo, bet ir greit iš
pūva.

Kiek tai ^malonumi} pri
duoda, kuomet užaugę indi- 
vidualai turi dailius, šva
rius dantis. ■: Sveiki, balti, 
perliniai dantukai- ne tik 
sveikatą : apsaugoja, bet ir 
veidą puošia’. ' Kiekvienas 
iš mūsų myli matyti šypsan
tį veidą sū ‘ perliniais, bal
tais .dantukais į bet išpuvę, 
kreivi, nešvarūs, dvokianti 
dantys, het dailiausio veido 
išreišką bjaurina. ..

Bet kokių būdu galima į- 
gyti tuos baltus^ tiesius, šva
rius, perlinius dantukus Į 
Kad turėti gerus dantis, 
reik juos prižiūrėti kaip tik 
jie. žandukuose pasirodė- 2- 
jų metų amžiaus kūdikis 
turi visą dvidešimts |aikiv 
nių dantukų. Labai svar
bu, kad motina mažu mink
štu, šepetukų reguliariai.va
lyti} šiuos dantukus. Ji tų- 

! rėjų atminti, kącf. dantis, ga
li gest kaip tik jie žandu
kuose pasirodo. Taiposgi 
ji turėtų maitinti kūdikį 
tinkamu maištu, kuriame 
randasi vitaminų, kurie y- 

. ra taip svarbūs dantukų 

. struktūrai ir nuolat budėti, 
. stebėdama pirmąsias dantų- 

1 kų gedimo žymes. Kaip tik 
pasirodo pirmosįos gedimo 
žymės, motina .turi nuvesti 
kūdikį pas dantų gydytoją. 
Dentistas laikinai užplum- 
buos tas mažas skyles ir tuo 
būdu sulaikys dantukų ge
dimą. Labai svarbu sustab
dyti pirmųjų kūdikio dan
tukų gedima, Gendantįejį 
dantys dažnai sukelia viįm 

j rių nevirškinimą, riketus,.ir

pas dantų gydytoją yra tin
kamiausias būdas. Motina 
turi mokyti savo vaiką ne 
vieii tiktai tinkamai šepetį^ 
ką vartoti, bet taip pat tm 
ri paaiškinti ir tas rūpestin
gai dantų valymo paprotys 
virsta nuolatiniu papročiu. 
J eigų mes taip darysim ir 
patarimus ‘ išpildysim,. tai 
nereikės mūsiį vaikučiams 
su sutikusiais žandukais pas 
dentistą lankytis ir daug 
skausmo ir baimės turėti.

Nė viena tauta negali ta
pti galinga, jeigu *ji nesusi
deda iš sveikų, linksmų žmo
nių. žmogus negali būti 
linksmas,r jeigu - jis neturi 
geros sveikatos, o geri, šva- 

Kasdiėninę dantų priežiūra rus ir sveiki, dantys, tai yra 
ir Tegiiįiarus lankymasis geros sveikatos pažymiai.

Rašo Dr. A. Lauraitis
i ■, ‘>d

kitokias vadinamąsias kūdi
kių ligas. Antras yra tas 
tikslas, kad duelikio dantu- 
kų priežiūra tįelia kelią pil
nai burnos sveikų nuolatu 
nių dantį}.

Nuo to laiko, kada pasi
rodo pirmasis nuolatinis 
vaiko dantis, paprastai Še
šių metų amžiaus, -motina 
turi tą dantį saugoti taip, 
kaip įr pačią vaiko gyvybę-

Daug Saužudysčių
Saužudysčių rekordas 1931 

metams,’ Dr, Frėderick L*. 
Hof fman pagamintas^ ką tik 
išleistas. Rekordas rodo, 
Įęad saužudysčių skaičius vis 
auga ir šiandien s u d a r o 
‘svarbų faktorių mirties ra
to je. To gydytojo tyrinėji
mas apėmė net. 100 didžiau
sių miestų Suv. Valstijose. 
1800 m. skaičius saužudysčių 
tuose mieštuose puvo 2,590 
ir ratą dėl kfekvieno .100,- 
000 gyventojų buvo 15.4. 
Rata padidėjo nuo 1900 iki 
1908 m. Po tuo laiku tru
putį nupuolė iki 1920 m:, 
kai'pasiekė žemiausią laips
nį —ę 12.3.

1 Bet pereiti} dešimties me
tų rūta žymiai augo1. 1931 
metais šaųžud y s t ė s tu o^ 
se dideliuose m i e s t u o s e

Nicaraguos valstybes naujai 
rinktasis preadenias Dr. Juan, B. 
gacasa, liberalą partijos vadas,

iš-

PHILADELPHIA, PA.
liDS. 13 kp. susirinkimas įvyk.* 

penktadienį, gruodrio 2, 7:33 
vąkąre, o’ ’os L bary 
kįte gUuBiui. nepaiim-BKite užh»mu- 
kėti duokles. Valdyba

BRIGRTON, MAS8.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį gruodžio-.2 d., 7:30. v; 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
?t. Ateikite'viri. Valdybe

olevuland, omo
Gruodžio 2 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salfij įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susiri. ’ 4;naA Gerbiami 
nariai prašomi t risti. Valdyba

(100). pasiekė net. 6,72.5 ir 
rata buVo 20.5 dėl kiekvieno 
1(10,000 gyventojų.: * Net 15 
miestų turėjo ratas .suvirs 
,30 per 1931 m.

Kad nors labai aukštos ra-- 
tos yra Europos miestuose, 
bet vistiėk rata Amerikos 
miestuose yra.'daug aukštes
nė,: negu daugumoj svetimų 
šalių miestų. . .

Mėdikališkas mokslas iš
tikto-atliko visokių stebuk
lų per pereitus 50 metų, įve
dant visokias saiiįtariškes- 
iieš\ gyvenimo aplinkybes, 
sulaikant pavojingas ligas ir 
žymiai sumažinant paVojin- 
guiną chirurgiškų operacijų. 
Ir mirties rata. numušta per 
pusę. Bet kuomet mirtys 
nuo įvairių ir pavojingų Jė
gų sulaikytos, bet kiton pu
sėn saužudystės ir- visokios 
automobilių nelaimės kyla. 
Galima manyti, kad daug 
šios šalies gyventojų visai 
nevertina gyvasties, .
. Kuomet kas nors nusižu
do, tad ir visokį paaiškini
mai pasirodo. Pereitais dve
jais metais paprasta prieža- 

. stis,..sakoma,-, buvo sunkūs 
laikai, ISTors ta tautiška ne^ 
laimę užpuolė beveik visus 
gyventojus, bet vistiek nega
lime .sakyti, kad padidino 
saužudystės skaitlių. Re
kordai rodo, kad saužudys- 
tės rata žymiai pad i,d ę j o 

■ ‘ ‘ gerų laikų’ ’ metais —1927, 
• 1928 ir .1929 ni.

Žiūrint į saužudystės gy-

-K

■■

>WIHWN«R'f '• • •'K-’K*-’ ' '?

Du nauįaį išrinktieji aemp-prĮtp demokratai; John m Overton 
Louisiana (kairėje), ir William H. Dietrich iš Illinois (dešinėje)

B ALTIMORE, MD.
Gruodžio 4 d.: sekmadieni, tuoj 

mai, pa^v’’ nę> svetainės
. įvy kp. “d-

i. tuklu.u.). Halo,x»w“j‘»j .eiti viw«.
Kviečia Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks gruod. 4 d., tuoj po sumos, 
Iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songa lu

BpigABL_ K. <♦.
LDS. 16 kp. BuširinJjimas Įvyks 

gruodžio mėn. 3 d., 7 valandą 
vakare,. bažnytinėje svetainėje 
Mariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (ės) prira 
Syti. Valdyba

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

inas įvyks sekmadienį, gruod. 4, 
įuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
pąr. svetainėj, 1123 Leipon Št. 
Kviečiame narius ir nares ateiti it 
kurių užvilktos duoklės užsimokfi- 

nors po Vie 
pos prira

Valdyba

WORCESTER, MA88.
LDS. 7 kuopos susirinklmM J- 

yyks gruodžio 4 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pfqv« 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes tarime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimi!. Be ta, gera 
proga užsimokėti duokles.

^ridyb*

' - NŪN’ O, MASt: - ■ , \ 
LDS. 2 kp. -inkimas įvyk* 

gruodžio 6, šv. xu>ko parap, svet. 
Visi nariai prašomi atei.ti į Šį susi- 
rinkimą ir užsimol’^ti senai už- 

’-les. ‘' trauktas mėnesines

h, Taipgi atsives' ’ 
ną naują Jiarj pri 
Syti.

nashua,n:h.
LDS. 65 kp, mėnesinis £ ''rinki

mas įtyks ’ gruod. 4 tuoj'; pas
kutinių mišių, poba^y, nėj sve
tainėj. Kviečiame na. . ■. ' teiti, nes 
yrą kęletą svarbių - mynių 
Taipgi atsiveskite ir savo ^.raugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

WOBCESTĖR, MASU
‘ LDS. 10S kuopos susirinkimas į 
vyks gruod. 4 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
•urime svarbią reikalų.

Kviečia Valdyti*

SAINTCUL k.
LDS. 107 R, . jiieso; .rasirin- 

ki.nuis įvyks gruod. 7, tuoj po su-, 
mos. Šv. Kazimiero parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti/ir. 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
.naują narių atsivesti prirašyti.,

Vaidyba

LQWEU, &AS&
LDS. ^7 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, .gruodžio 8. dien% 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbinlnkaĮns prisirašyti prie vie- 
nintėlėš darbininkų organizacijom 

. Valdyta
• • ■ ’ ■___________________

- . newark/n. j. ..
•L. D. S. .14 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, gruo
džio 8 vai.’ vak., Šv:. Jurgio 
dr- ., -180 Ne\v York. Ąve.,. 
XewarTk, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. ’ .Valdyba.

dytojp •.akimis, galime šalty- Knygą gražiai atspausdinu 
ti, kad daugumoj atsitikimų .a ir. turi 191 pusi. Jos kaž

kokios ia$l.5O. . l + dabar “Darbi- 
A"ba’niuko” spat. >s vajaus mė- 

žmogų užpuolą. fiziška liga, tu, gražiais drobės viršeliais 
jį kas suvadžioja, netenka kaina tik- 75 centai; popie- 

•. viršeliais 50 centų. .
’r y ••'įsiasį .i- 

kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą. ‘

Jono Kmito Eilės yra mū- 
literatūros papuošalas.: Nu- 

piginimas padarytas, k a d 
duoti pfogą kiekvienam įsi
gyti’Jono Kmito Eiles,. mi
nint šio Garbingo poeto 4 
metų literatinio... darbo su
kaktuves. ' «. . .

Šią knygą išgyrė visa rinir 
tėsnioji spauda. Visi, gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ii’ Tam
sta j ą įsigyjęs,

v įsakydamas ras

“DM NKAS” 
366 Wesb oadway^

Šo. Boston,. Mass.

yra apsireiškimas 
nors protines ligos.

jį kas suvadžioja, 
turto, netenka . g i m i n i ų, 
brang^is d? auga; niršt° 
jis bij..^.,
pe vaiki} priežastis kitokia, 
kartais, vaikas turi tokį' pri
traukimą prie tėvo arba tė
vų, kaį be jų negali, apsieti 
paprastame gyvenime, nega
li išbūti mokykloje arba ko
legijoje. ;.

Kartais saužudžiai negali 
pergalėti gyvenimo papras
čiausių pro! m ir kuo
met didesnė mla, visiš
kai juošužba.. .

Yra. tokių žmonių, ku
riems paprastas gyvenimas 
nepakenčiamaSj P r a d e d a 
svajonėmis gyventi ir. galų 
galę pasiekia prbt, v ligos 
ligonbučiusį bet- kiti beieško
dami palengvinimo nusižu
do. Bet. tie ..tik spėjimai, 
.saužudysčių tikros priežas
tys nėr.žiiKunos. • •.

Tik turime pažinti svarbų 
faktą, kad.sauž’vlvstės ratos 
vis žymiai ai? .. Ir toks 
svarbus reikalu. ‘ kalauja 
rimto ir kuopilnun. ;o tyri
nėjimo ir įvediino. v sų su
la ikvmo būdų. . ’ L IK.

mUOKITE uu- 
DINIAIS“''Iii. JIS

1S

JONOKMIk ’iS
’ Tai gražus mūsų išeivijos 

■įžymaus poeto kum K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Jei norite, kad jūsų sium 
čiamo.s dovanos Kalėdų pro
ga pasiektu. Bostono apylin
kėje paskyrimo vietą prieš 
Kalėdas j išsiųskite s a v q 
siuntinius nevėliau gruo
džio 20 d. ’. • :

Gruodžiu 20 d, yra pasku
tinė diena pašto: s i u n t i- 
niame Bostone., u į kitas vie
tas reikia siųsti dar kelio
mis, dienomis anksčiau; *
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KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ!
KOLONIJOSE I

WASHINGTON, DEPOT, 
CONN.

IŠ ŪKININKŲ GY
VENIMO

' Šį rudenį turėjome daug 
lietaus, ko ūkininkai per vi
stų vasarą lauke. Vasara 
buto labai sausa. Dabar gi 
oraff gerokai atšalo. Lapkri* 
čio 27 d. barometras rodė 4 
laipsnius žemiau 0.

Bedarbiai laukia žiemos. 
Jų čia yra irgi daug. Mano, 
kad žiemą prisiartins gėrės-

. Ūkininkai darbininkų ne
samdo, nes negali užlaikyti. 
Ūkio produktai labai pigus.

Į DŽIAUGIASI “DARBI- 
■ NINKU” '

‘ Nors lietuvių ir mažas bū- 
. į relis> tariau ‘^Darbininkas” 

d lankosi pas mus. Patartr- 
' na visiems lietuviams pasi- 

I kviesti, pas save šį laikraštį, 
.j . Aš manau, jog laikui be- 

! ■ gant, susilauksime tos diėr 
J nos, kai “Darbi n i n k a š” 
! taps dienraščiu, ko mes la- 

. j blausia laukiame.
■•į’\ 4. P. Krikščiūnas*

NEW BRITAIN, CONN.
’ i Iš MŪSŲ PADANGAS

į * Lapkričio 19 d. įvyko pa-
> rapijos choro parengimas, 
j Suvaidinta vieno ’veiksmo.
1 koniedij a 4 Po apgarsinimo. ’ 
į Vaidintojai gerai pasirodė, 
j ypač O. Sintautienė ir jos 
į sesuo E. Eidentaitė, kurios 
į saVo gražia , lietuvišką kalba
• ir vaidinimu visus suįdomi-

'' Į 'no*
{ ' Po vaidinimo buvo .kon- 
| centas, kurio programą iš- 
) pildė parapijos choras, J. 
■į Olšausko vedamas. Štai 
' sudainuotosios* gražios dai-
• uos: Alano bernelis, Alano■ > . ..

. ? daina. Paukštužėli, Ginkim 
j šalį Lietuvos, Prapuoliau 
I močiute, Tu ir aš.
Į \ Choras ’ žengia vis pirmyn 
į ir pirmyn.
!,■■■. Koncertui pasibaigus, į- 
j vyko šokiai. Na ir linksini- 
į nosį jaunimėlis ir • senieji 
į net dviejose salėse— žemai 
'! ir aukštai.

■ Vakaras buvo rengiamas

1 JŪZIKOS MOKYKLA
• į . Turtingiausias vaikas jaustus 

biėdiliausias, jeigu neturėtų mn- 
. | zikos mokslo. Kodėl ne leisti savo

• vaikų dabai’ pasimokyt kokių in- 
j strumentų ir išyystyt jų talentą, 
į Muzikos' mokykla atsidarė
Į ’48 E: Merrimac St., Lowell, Mąss 
j Turim geriausius muzikos moky- 
1 to jus,, kaip p-lė N. Markus ir kiti.

parapijos naudai. Jį parė
mė ir vietiniai biznieriai, < 
pasiskelbdami programoje.

GREITA MIRTIS 
-Lapkričio 20 d. staiga mi- 1 

rė. Justinas Poškus, pasan- 
linio karo veteranas. Velio
nis nekurį laiką jautėsi ne
sveikas, mat buvo pagavęs ' 
dujų karo lauke.

praėjusią vasarą velionis 
aplankė Lietuvoje tėvelius, 
brolius, seseris. Rūgs, mė
nesį grįžo vėl į savo biznį. 
Jis turėjo valgomų daiktų 
krautuvę.

SimkiaT susirgo labai greir 
tai ir mirė po kelių valan
dų, nugabenus į veteranų li
goninę.

Paliko Lietuvoj liūdinčius 
tėvelius, 2 brolius, seseris (2 
seseri’s Amerikoje); velio- 
nies liko 6 metų sūnus ir 
žmona (švedų kilmės).

Velionies kūnas iškilmin
gai palaidotas su milatariš- 
ka pagarba iŠ Šv. Andrie
jaus bažnyčios į Šv: Avari
jos kapinės. -

Velionis buvo pasiturin
tis —turėjo krautuvę, gyv. 
namus, apie 11 tūkstančių 
dolerių pinigais ir apsidrau
dęs 10 tūkstančių dolerių. 
Priklausė prie lietuviškų 
draugijų ir visuomet rėmė 
lietuvišką veikimą. . -

DARBININKŲ GYVE
NIMAS

Darbininkų būklė negerė
ja. Žmonių kruvinai sUtaų-r 
pyti centeliai ir sudėti į na
rnų piikimą jau baigia žūti. 
Kiekvieną dieną, daugėja 
namų netekusių skaičius, 
kurio eilėse yra daug ir bro
lių lietuvių. Miešto mokes
čiai kitiems metams pakelti 

nuošimčiais. . .
LAUKIA ALAUS '

‘Čia yra alaus isdĮrbystės 
bravaras, kurio bendrovę: 
sudaro keli lietuviai biznie
riai. . Šiomis dienomis jie 
pradėjo taisyti bravarą. Ma
tyt, rengiąsi alaus gamybai. 
Bedarbių būriai vaikšto ą- 
pie bravarą, ieškodami dar- 
boį bet kol kas dar veltui.

Tiesą Mylįs.
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HARTFORD, CONN.

Tel. 3500 : 
Vakarais atdara;
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PIANAI—RADIOS
ŠALDYTUVAI ]

Aliejaus pečiai, Skalbiamos j 
mašinos

20 TBUMBULL STREET
WOROESTER, MAM.

TeL 4-9480
Lengvo* lilygoe—B« NuoMmčM

?

buvo kai kas nauja. Nuo 
moterų ir merginų nebuvo 
imama įžangos, prisirinko 
todėl labai daug žmogių.

Po Jonų baliaus tuo,jaus 
riti panorėjo eiti šios drau
gijos keliais, bet jau kitoms 
draugijoms nebebus Naujie
na. Kol kitos draugijos pa
tartos Jurgio Busjo įneši
mą, tai gal kitas draugas, 
Varnas’■ ar Kaunas, suma
nys kitokį pagerinimą sve
čiams priimti ir patenkinti 
su naujienybėmis.

D r -jos korespondentas.

Tūlas laikas atgal, lietu
vių Lukų šeimynoje įvyko 
didelė’ nelaimė. Važiuojant 
iš svečių,,ąutomobiliaus nę- 
laifnėje sunkiai sužeista 
Ona Lukaifė, 18 metų am- 
žiaus, kuri po sužeidimo be
gyveno tik 7 valandas.

Kelias dienas prieš ne* 
aime Ona su savo motina 
buvo bažnyčioje, matėsi 
prie Dievo stalo... Ir kaip 
greitai išsiskyrė iš gyvų jų 
pasaulio. ..

Velionė palaidota šv. Be
nedikto kapinėse. Laidotu
vės buvo labai iškilmingos. 
Į vieną automobilių vos su
talpino gėles, atsiųstas nuo 
draugų. Celes atsiuntė ir 
American Sumatra Tobacco 
Co., kur velionės tėvelis 
dirba. - .

Vyčiai suteikė savo draju- 
įėi gražų paskutinį patar
navimą,. už ką velionės tė
veliai labai dėkingi .

/ Kalv.

S. MANCHESTER. CONN,

SUSIRINKIMAS
. Šv. Jono Ev. draugijos 

metinis susirinkimas įvyks
ta šį sekmadienį,, gruodžio 4 
d. Bus labai svarbių reįka- 
hj. -. Rinksime naują Valdy
bą. Nei vienas draugas nė
ra atleistas nuo pareigos da
lyvauti * šiame susirinkime. 
Ai* kas turi pasą, ar ne, turi 
dalyvauti. Kas nedalyvaus, 
tam gręsia vieno dolerio pa
bauda už nutarimų nepildy
mą. ’ • . : . .

BALIUS
. Draugijos metinis balius 

įvyko lapkričio 26 d. moky
klos svetainėje. Tai buvo 
geriąūšis, didžiausis balius 
visoje draugijos istorijoje, 
Kodėl gi taip buvo ? Mat

PROVIDENCE, R. I.
Šv. Cecilijos dienoje cho

rui buvo surengta “surpri- 
zas.” Apie 50 choristų at
vyko į‘ neva praktiką, bet 
rado skanią vakariene prie 
gėlėmis iškaišytų stalų. Va
karienės mėtų kalbėjo kun, 
Vaitiekūnas apie Šv, Cecili
ją. Svečias kun.-Bublys 
pasakė juokingą, bet turu 
ningą prakalbėlę apie lietu
višką jaunuolį. Vakarienė 
baigėsi choro dainomis, ku
rios atsilankiusiems patiko. 
Matyt, kad p. Valaičio cho
ras su laiku bus vienas iš 
gražiausiu ir geriausių. Lin
kime! *

Įsisteigė moksleivių kuo
pa. Jie taip sukruto, kad 
diecezijos laikraštis “Pro- H 
videhee Visitor” pirmame 
puslapyje apraše jų pradėtą 
veikimą. Girdėta, kad jau
nimas nustebino patį vys
kupą Hickey. Galingas yra 
mūsų, lietuviškas jaunimas.

Moksleivių valdybą suda
ro: kūn. Vaitiekūnas, dva
sios vadas; J. Siskevičius, 
pirm. ; M. ZikeviČius, vice- 
pirm.; E. Alikoniūtė, rast, 
ir I. Vilimaitė, iždininkė.

Korespondentų štabas: J. 
Vaitkūnaite, A. Molis ir A. 
Vąitkūnas.

MOTERŲ SUVAŽIA-
■ /VIMAS _ /. ; 

. Moterų Sąjungos Conhee- 
tieut apskrities suvažiavi
mas įvyko lapkričio 13 d., 
St. James airių parapijos 
mokyklos svetainėje. Da
lyvavo penkių kuopų atsto
vės.- •

Suvažiavimą pradėjo pir
mininkė R. Mpnčiūnienė. 
Maldą sukalbėjo kun. R-ei- 
dy, kurs labai gražiai pa
sveikino susivažiavimą.

Prezidiumą sudarė pirm. 
Mončiūnienė, vice-pirm. A, 
Tamošaitienė, rast. M. Jo- 
kubaitė, ižd. V. Ambotienė. 
Mandatus perž i ū r ė j o V. 
Ambotienė ir A. Karpuškai- 
te. Reportere išrinkta . ĮL 
Brazauskienė.
• Valdybos pranešimai pri
imti šū padėka? Buvo atsi
lankęs Susivienijimo atsto
vas; kurs kvietė apskritį 
prisidėti kitais inetais ben
drai rengiamai gegužinei.

e Priimta įvairių nutarimų, 
kurie tilps sąjungos organe. 

Išrinkta kitiems metams 
valdyba.; R. Mončiūnienei 
atsisakius, pirmininkė išrin
kta P. Blažauskaite, vice- 
pirm, A. Tamošaitienė, rast. 
M. Jokubaitė, ižd, V. Am
botienė.

Po posėdžių vietinė kuo
pa. pa.vaišino viešnias atsto
ves. Kuopos pirmininkė S.4 
Striugienė’vedė vakaro pro
gramą^ Viskas praėjo gra
žioje, nuotaikoje.

Reporteri!,
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prįklausyti. Kun. Mehdclis . 
baigė formalią susirinkimo , 
dalį ilgoka kalba, lietuviš
kai ir angliškai, apie “Pa
dėkos Ketvirtadienį,” ir. 
apskritai padėkos rei kai i il
gumą. Baigėsi vakaras 
draugiškam pasikalbėjime.
DRAUGIJOS BOWLING 
—KOMANDŲ STOVIS.

Sudaryta neseniai Šv. 
Vardo Dr-jos' narių lygą, 
gerai gyvttoja. Visos ko- , ■. 
maudos stengiasi, 1x4 ne vi
siems taip gerai sekasi. Štai 
iki šiol visą ‘komandų lai
mėjimai:

lai m. pral.
Big Shots . 8 1

vadas A. Paulauskas,
Galverts 6 . 3 ’

vadas J. Jankūiuišj
Šheplund Boy : 5 . 4

Konduktorius Thomas J. O’Malley, išrinktas Wisconsin valstijos 
leit.-gubernatoriu. čia jis rodomas konduktoriaus uniformoje, ku
rią jis visuomet dėvėdavo.

. Naujos bažnyčios fondas 
auga. Mat, dzūkai nori pa
rodyti, ką jie galį. Jie de
da visas pastangas surinkti 
reikalingą pinigų sumą nau* 
jai bažnyčiai pastatyti. Die
ve, jiems padek!

: Maža yra Ši kolonija. Ta
čiau, turi savo jaunuolius 
Švč. Marijos Kolegijoje: J. 
Kuprevičius, A. Koceyicius, 
J. Kbcevičius ir A. Badoris. 
Visi užlaiko Providence’o 
lietuvių vardą kolegijoje. 
Andai, buvo sugrįžę visi pas 
tėvelius atostogauti Padęka- 
vones dienos proga. K. A.

Tel. 27369

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D. KIRKILAS, SĄV.

Geriausios rūšies mėsa, daržoves, 

įvairios smulkios prekės. Manda

gus patarnavimas.
99 Bark St, Lawrsn.ce, Masš.

sikes &sykes
P. A. Sykes ir B. U. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington' St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nor\vood 0330

. Gyvenimo, vieta: 
32Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-W .

PBANKIMAS
Atsidarė ąaują muzikos krautuvę. 
Parduodu pijanuš, radios, smui
kas ir visokių, gaidų, lietuviškų ir 
angliškų. Taipgi ir roliukįus pla- 
yer pijanams.

K.KINDERIS, K
43 E. Merrimac St, Lowell, Mais.

* . TeĮ 3500
Taipgi parduodu geriausio pa

dirbimo ,oil burners. ■

A

^ĮimįA^
mo. vaizdą. Prieš keturius 
metus draugija teturėjo. 40 
narių pradžioj. Šių metų 
pradžioj buvo 133, gi dabar 
jau yra 176 narių. Jų pa
stangomis atidaryta parapi
jos kambariai-klūbas, ir vė
liausiai sudaryta “bowl- 
ing” ritimo komandos.

Chorui padainavus keletą 
dainelių, po šiai kalbai, bu
vo susirinkusiems .pristatys 
ti svetimi kalbėtojai^ spe
cialiai šiam vakarui užkvie
sti. ..“Crušadėriaų” arba 
skrajojamieji diecezijos vai 
dybos kalbėtojai, pereitais 
metais irgi buvo mus aplan-

PENKTA RADIO 
PROGRAMA. .

• Visi :be išimties nume
riai, kurie buvo girdimi per 
paskutinę radio programą, 
buvo kartojami šiemet ar 
antrą ar trečią kartą. Dau
gelis jų buvo . klausytojų 
specialiai užprašyti ir tas 
liudija jų populiariškumą. 
Dėlto ir čia netenką juos iš 
/naujo vertinti..'Choras dai
navo šiuos: .‘-Muzika, muzi
ka,”. “Einu per dvarelį” ir 
“Per girią girelę?’ J. Gut
kauskas atliko solo’ ‘‘gerk, 
gerk, girtuoklėlį,” ir “Tų1 
mergelių dainavimas ’ ’ ir f
0na Cėsniūtė,‘‘Ugdė mptu-Įįę. p. N^nte, jįj. vadas/kai
šė.” Venckaičio orkestras įgjį apie šitj. grupių dar-se.".
taip pat pagriežė iš senovės 
mėgiamus numerius.

‘ SUKAKTUVINIS
SMOKĖRIS

Lapkričio 18 d. įvyko Šv. 
Vardo Draugijos 4-jų metų/ 
gyvavimo sukaktuves minė
ti sniokeris.

Klebonas Lietuvnikas ati
darė susirinkimą -malda. 
Dvasios vadas kuri. Dubins- 
kas nupiešė draugijos augi-

Veltui repinio reikalais, už ku- 
riwM Uu teismo dienoje nereikia 
atsakyti, už k< nebūsi nei baudžia 
mes, nei giriamas. “ Darbo vertė, * ’

vadas J. Rameikis,
Five. S tars .5

vadas Sijaviciits, ,
Sočiai Ei ve 3

vadas J. Glėbas,
Happy Ląds 0

vadas J. Juknelis.

4
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MIRIMAI.
Didelė Pranckevičių šei

mai nelaimė jųjų mažo kū
dikio mirime. Antanas 

, Pranokėvifius . iš gąrąžiaus , 
savo masiną veždamas atbu
lai, pataikė į savo 18 mėne
sių. kūdikį, kurs iš netyčių 
pasisuko.. po ratais. Nema
tydamas sūnaus, ir negirdė
damas motinos šauksmų, 
tėvas sumušė jam galvą. 
Nors ir tuoj nuvežė į ligo
ninę, bet. jau taip buvo, su
žeistas, . kad. vaikelis pasi
mirė tą pačią dieną. Laido
tuves įvyko Holy Redeemer 

'i 'kapinėse, kur kunigas pa- 
šventino kūną. Reiškiame, 
p. Prąnckevičiams didžios 
užuojautos dėl šio hedaimin- 

: go įvykio. / • .

Antanas Aleksiūnas, 54 
metų!, gyvenęs .30 Albermar- 
le st, pasimirė miesto ligo
ninėje. Velionis jau negala
vo kokie penki nietai. ir pa
staruoju laiku net buvo 
kiek suparalyžiuotas.

Abiejose, laidotuvėse p. 
Grebliauekąs vadovavo.

žyny*.

buotę tarp-draugijįhėj plot
mėje. P. AfcCūsker patiekė 
keletą patarimų apie šios 
draugijos •. organiz a v imą, 
stengdamas patarimais pa- 
kelti mūsiškės draugijos 
nuotaiką ir dvasią. P. ,Spel- 
lissy, buvęs Loyolą Aukš
tesniosios Mokyklos moky
klos mokytoju, išdėstė drau 
gijos svarbumą ir kodėl ka-____ ______
talikams vyrams reikia jai kabo amžinybe.

Telefonas; Plaza 1350..

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. FACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Ant plauko kabo gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo mirtis, ties mirtim

PASVEIKINKITE
Lietuvoje Gimines 

Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais 
Išrašydami Jiems 

‘‘DARBININKĄ’’ 
Metams $5.00 Savaitinis $2.50
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VIETINE S-ZINIOSĮ 
re ųoriųįiejį gg|ė« užsisaky
ti knygų įy laikraščių.

Už kiekvienų ^Darbiuin- 
ko” užsiprcĮiumcrųyimų k»- 
stunieris gaus knygų $L00 
vertės. • , .

Vakaran atsjlaijkyti yra 
kviečiami prof. Kabalins- 
kas iš Bpstopo Kolegijos, į- 
žymus rųšėjas kup* Bųblys 
iš švč- Marijos Kolegijos, 
sportininkas J. Dixon-Bįr- 
sa ir kiti., Ir, žinoma, tams
tų, gęrb. skaitytojau.

PAJŪRYJE SIAUTĖ 
AUDRA

SUJUDIMO DIENA
PARDĄVINiSi KNYGAS. Už. 

RĄŠIN6S LAIKRAŠČIUS

Pranciškonų Brolija, L- 
VyČių kuopa, L. p. S, kuo
pa, Maldos Apaštalavimo 
draugija ir kitos draugijos, 
vienos jau yra išrinkusios, 
kitos dar renka komisijas 
literatūros platinimui grud^ 
džio 4 d., ir tolimesnį laiką.

Gruodžio 4 d. kun. J. Vai- 
’ tiekūnas, ugningasis pamok
slininkas, sakys pamokslus 
apie spaudą Šv. Petro baž- 

—nyėioje—pon visas 4 šv, iiii- 
šias. Gėrb. Provideaco^R 
klebonas vakare sakys pra
kalba bažnytinėje salėje.

Tą visą giTiodžio 4-ta die- 
. ną'.literatūra Ims salėję iš

dėta po uolia gabių spaudos 
platintojų. priežiūra. Po 
kiekvienų šv. mišių ir yaka-

Lapkričio 3J d. Bostono 
apylinkes pajūryje siautė 
didėle audra. Smarkiai pu
tojusios juros ‘ bangos dau
gelyje vietų užliejo netoli 
kranto ’ buvusius namus. 
Clotbajn įr Tmro apylin
kėse yąųdų.0; užliejo kelius.

W}iint.rop ir R ė v e r e 
Beąch miesteliuose vanduo 
užliejo gatvės ir sutrukdė 
susisiekinuj- \

Nuostoliai dar neapskai
čiuoti, tačiau jų biis nema
ža! ‘ .

U'.‘ .

GATOARIĮ! KOMPANI
JA TURI DIDELIUS

NUOSTOLIUS

PADĖKA

« ADVOKATAI j

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass. 
'Tel So. Boston 0948

GYVENIMO- 
Tel- Parlovay 1864AV

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš. Daro vi

sus legalius dokumentui.
817 E St. (kampai Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

KAŽ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So, Boston 3357 

Bostono Ofisas: 
60. Statė St* Room 326 

Tel. Hitbbard 9396
.Gyvenimo: 33 Rosęmont Street,. 
Tel. Talbot 2S7S Dorehester, Mass.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD V O KA T AI
Edwar R. Coplen" 
Albert. Adelson,
Benjaiųin Chesky

OFISO ATSDBtTAŠ
. y. Romaųss

.18 Temont St., Bos^n,
. 810 Kimball Building 
Telefonas: Uapitol 9880 
0 f i s o y a 1 a n d o •

. 9 vai. iki 5 .vai. .

LANKĖSI DOVANOJO BAUSMĘ
Padėkos dienos atostogų 

proga, švč.- Marijos kolegi
jos mokytojas p. j. P. Pi- 
lipauskas buvo atvykęs į S. 
Boston ir čia turėjo pasita
rimų su moksleivių. žurnalo 
vyr. ; redaktoriumi kun. K. 
Urbonavičių ir. administra
torių- išleisimo jo žurnalo 
reikalu,.

J. P. Pilįpauskas sutvar
kė gautųjų medžiagų; pavie
šėjo ir lapkričio 27 d. įšvy
ko atgal į Thompson, Coiiiu 
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Lapkričio 3U dl gub. JEly, 
savo tarybos patarĮainas,' 
dovanojo bausmę kalinim' 
Rollins, kurs buvo nuteistas 
kalėjimai! iki ‘ feyvos' 'galvos 
už ’ žmogžudystę, įvykusių 
1917 m. \’

Gubernatormų§ ^.taryįjąi 
trys liūdiiiiiikai pareiškė-sa
vo įsitilriniinų; jog' Rolliii^- 
buvo nėkaltus- \ ■ 'r

• * •’*' ' - ir ’4 •,

Bostono apylinkėje per 
spalių mėnesį. įsteigta 19 
nau jų’ išdirbyscių. Gi per 
10 mėnesių šiais metais įs
teigta 199 naujos išdirbys- 
Ąęs.. ' • .

t Palyginus su pernykščiais 
metais, šiais, metaįs įsteigta 
14 išdirbyscių daugiau, ne
gu pernai.

PERSIKĖLĖ

SUĖMĖ "ALKANĄJĮ!"

Bostono gatvekarių (Bos
ton Elevųted). kompanija 
spalių mėnesį turėjo $2Č4,- 
517 dolerių nuostolių, kas y- 
ra trimis kartais daugiau, 
negu periiai per. tų patį me- 
»esį. ;

Tokie dideliai nuostoliai 
yra bauginimu taksų mokė
tojams,: nes 1933 inetąms ga? 
Ii būti pakelti taksaiy kad 
riiiestas galėti} šusibalansuo- 
ix Kompanija šiuo metu, 
neįstengia siupokėti nuoinos 
Už naudojimąsi požeminiais 
tuneliais. . Šiais metais kojin 

■ pantya uuestin ~s k o I in^a 
350,000 dolerių.

Praėjusios savaitės t gule 
kbmjiništai^prišidėhgę u ^al
kanųjų žygiavimo” vardų, 
Boston jCommbn ’ aikštėje 
padarė ‘savo susirinkimų ir 
nutarė žygiuoti į miesto val
dybos salę ir į Washington-

Šienikh komunistams žy-: 
giuotojhnta' 'vadovavo 38 m J 
mergina Auna Blockg ;Iini-. 
gracijos" biuro ' -prašymu, ji 
suareštuota. •- . .'■•••

D. A. ,. Zaletskas, grabe
lius, šiomis dienomis persi
kėle gyventi iŠ Cambridge į 
So. Bostpiu .

P, Zalefsko ofisas ir gy
venamasis butas dabar bus 
564 E. Broadivay,.. So. Bos
ton. Telefono numeris So. 
Boston 0815.

BACDN IŠRINKIMAS KAI- 
; NAVO $24.000

Senatoriaus G a s p o i* Q. 
Bacon, .kurs buvo išrinktas 
leitenahtu-gubernatoriu; rmL 
kiniu, agitacijos komitetas 
išleido 24,496 doleriu. .. ■

Komitetas pranešė, kad 
visi išleistieji .pinigai gauti 
iš atiku. ■

RADO

Kiekvienam žmogui gyve
nant. ir būnant tvirtoje svei
katoje retai ateina mintis į 
galvų apie laimį. nelaimę, 
skausmus, vargus įy mirtį.

’ Aš būdamas sveikas, iš 
Dievo meilės, niekuomet ne
jaukiau susitikti jokių ne
malonumų. ■ ’

Bet .štai vienų gražia die
na važiuojame automobiliu, 
ir susitikome tai, ko nelau
kėme. Automobilius: sudau
žytas ir kaikuriė likome* su-

• Lapkričio 27 d. rytą,, apie 
8 vai., O. - Romikaitė ’ ir M. 
Giedr.imienė, eidamos į baž? 
myčių, . palei Thonias J^ark 
^‘ądo. ‘(foldėręlį, ’ ’ kuriame . 
tbuya šoferio leidimas, mote- - 
riškes paveiksiąs,, apie 20 
dolerių ir • savininko adre
sas. •'
. 8ips dvi lietuvės, jausda
mos tėishiguino ' pareigą, 
pasiryžo sugrąžinti radinį 
pametusiam. : / •

JAUNIMO THSMAS
.j ■, ■ ... .... ....... to- ■ •

'r Vyčių kuopoj!paskutinia
me sUšii,įiikim05mūtarta'. su
rengti jaunim(^ėtotamų,'rku- 

‘ iįš turėtų. įvyktrūčiTgai fiil- 
kųs. Ęeh'^inik kopusi joii 'įŠ- 
tinktą’ P1. . Avęrka,\ Pr.
Karlonąife ir*$ Gficfunaš.'

Vyčiai ' labai1 -Į^lankiaj 
priėmė ‘ klebono .kvietinių 
pyisidėti’ dalint kat a 1 i k ų' 

* spaudbs: .dieno j e;: ^g'r uodžib .

Tikimasi, jog- jaun i m o 
teismo geras sutėngimūs šity 

■ stiprins vyčių kuopos, ir. vi- 
'so. ja.iuiiW iLulėjiĮĮ).ą.fcV-^

KIŪNAPERIAMMARKIAI 
NUBAUSTI :

E.

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER
BEVEIK 70 METŲ ' -

."VA LANDO S: '• ty
Nuo 9 ryto iki 3 po piehp- Subatoinįš: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadieimj vakarais nuo 7.iki 9 tik dėl depozitų..

|. Tel. So. Boston 3520 . I

Į ADVOKATAI ŠALNAI |
Į > ; 366 Broadway, 
|. z South Boston, Mass

|Tji»iUaaMniiaHU|Miili|iuiiniiianiiaaįitMkiiHaiiiii|ūaTiuiiai,(i^.

,Tel. S. B. 0441; . .

PR. J. KALINAUSKAS 
ADVOKATAS

. 414 Broadw&y, So. Boston.
Uoom 3,

Gyvenimo vietą-39 (Jreen.St, ..
Hudson, Mass.

,Tėl. HudsOn 622.
‘ Depozitų nuošimtis eina nuo trečių. Trečiadienio ^iekyĮenę 

mėnesio. Dįvidentai mokami trečią Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių mėnesių; Siunčiame pinigus į užsienį ir iš ra Š om e 
Travellerš Cheąues, •. 1 '

SOUTH BOSTON S AVINAS BANK

PASTŲ ATMEiUMB PERAI IR rilMM 
Į PATABVAVIMAS geriausias ę 
Į Ag 4«)pVniJĮ* ST., pORCHESTĘĘ,.MAaS.

Tel. Talbot 0354

PRALL BROLIAI
PPNTRKIĄI IR PPKORATORIAI *

DAKTARAI
TOL So. Boston 0S2S

• LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. GASPEr!
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, g. Boston.
Ofito Valanda

Nuo 9 Iki 12. ryte Ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 jki 8 vai. y n kūrę. ,Oti- ., 

iflėa uždaryta* sūbatoš. vakarai* Ii 
p^gldienlal*, taipgi ąoyęd^jrila nuo 

12-to* dien® uždaryta*
Taipgi nuimti ir X-raįf

Lietuvis Dantistas

’. j- (GAJJNAŪSKA8). t 
414 Broadway, go, Boston

. Tėl. So. Boston 2S0Q
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vąt

> fytd, nuo 1:QQ iicl fj:BO'po pįetjr 
nuo 6. iki 9 vakare, Šventu dlanę

< ... pupa) susi tarjrn® .

Tel. So. Boston 2GGO * . *
'■ . Lietuvis Dantistas • ‘ ‘

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, Sp. Bostop

Seredomis nuo 9—12 - vai. dienp. 
Sukatomis nuo 9 6 va),vakare.-,
Nedėliomls nuo 9 Iki 12 vai, diena 
. = (pagal sutarti) *'

DRAUGUŲ VALDYBŲ’ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJpSj |V. JONO XV. BL.f Ą*ALPINĄ|| 
PO GLOBk MOTINOS L DR^OS VĄlĄm .J

’irmininkfi — Eva MąrkalęnG, .
625 E. 8th St, So. Boston, Mas*.

Vico-plrmihlĘlcę— Ono ŠiaurlenĄ
443 E. 71 h St, So. Boston, Mas#.
Tol. So. Boston 3422-R

Prot ĮlaSt. — Brone Ciun lene,
29 Gould St, West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 18GLW

Fln. Balt — Marjona Markoniųt*
33 Navarre St., Rosllndale, Mass.

. Tel. l\irkway 0658-W 
lidlninkS — Ona StanlulIūtS

106 AVeat 6th St., So. Boston, M84*- 
Tvarkdnrfi — Ona MizgirdienQ

1512 Columblii R<1.t So. Boston, M«f-I 
Kasos Globėja — E. JanuSonienB

1426 Cojumbla Bd., So. Boston, Mam 
Draugija sava.susirinkimas laiko k» 

antrų *ntarnlnkų kiekvieno menesio4, 
7:80 vai. vakare, pobažnytlnij aro- 
tainfij.

Visais draugi jo* reikalai*; kreipki)^
naa protokolų raStlnlnke-

Pirmininkas M. Uloba
M ML Ida Wtl; Dorehester, Maes.

*■ Telepixon® Colnrab)* 5f81 
Vlce-PlrminlnkM — J. PetrauskAs

24 Thomaa Bark, So. Boaton. Mesa. 
Prot Ražtinfnkiui — J. GHneckl* -

6 Thomas Park, Šo. Boston,’ Mus,

I|Hin)nkai ~ A. NaiSiiOpaą
886 E. Bruądwny, So. Boston, Masu 

Mhrtalkn X Zaikta
7 Wlnf|elff Št., 80. Boston, Mase.

Draugija laiko auslrlnkljnus kas treB* 
nedekllen) kiekvieno mGnesio, 2 vai 
po ploti), Parapljoa salfej, 402 EL 7tb , 
St, So. Bvtrton, Masa,

, Profesionalai, biznieriai, pramonių- 
kai, kurie ekejblasl ‘'DarbipInRe,0 ĮJk- 
rai verti skaitytoji] paramos, 

. Vjaf gaminki t Am “Darblnjąkę?*

L DR, J. LANDŽIUS I 
Į ' SEYMOUR į
į LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
į CHIRURGAS t ,j 
j /• N-Ray. ■ '•;/ ,-|-
| Teį. South Boston 2712 j 
L /496 Ę. Broadvvay, : i 
J South Boston, Mąss; ; Į

žeisti;.teko ir man nukentė
ti.

Sužeistieji buvome nuga
benti į ligoninę, kur prabli- 
vonie gan ilgą laiką. Ser
gant . ligoninėje man buvo 
linksma* nes turėjau kaa 
mane aplankydavo: tai -ma
no mylimi sesute ir šyogeris 
p, p; Nevierai. .’ .

. Jie nepraleisdavo nė vie
nos dienos, manęs neaplan- 
J<ę; atjaučiu jų nuovargį, 
už tai jiems esu visa širdi
mi. dėkingas.

Dėkoju kun. Ik Vinnaus- 
kiui už atląnkymų, pasidar- 
bavii rją ir tinkamus patari
mus. '

Dėkoju kun. K. Jenkui ir 
kun, J. Plevokui.

Dėkingas esu p. P. Valat- 
kains už taip skaitlingą at- 

. lankymą ligoninėje ir. už 
dovanėles. .

Nudširdžiai dėkoju Liet. 
Vyčių 17-t.aĮ. Algirdo :;kųo- 
įaij^ųri liuke'-urano lig’bs 
atsiuntė man gražių dova
nėlę ir gražių gčjiij bukietą.. 
Vyčiai atjautė mane ligoje 
ir' parodė savo gerą širdį ir 

’dyaugiškumą.;..
• Taip gi draugėms? drau

gams, už atlaiikymų, už do.- 
,'vąnėles, b ypač labiausia už

gražias gėles, kurios taip 
gražiai puošė mano stalelį 
prie mano lovos ir skanus 
<vapas stiprino mane. “

Už viski] kiųiigams, kai
mynams, draugėms ir drau
gams, esu visa širdimi dė
kingas. Ąčįū.

Pranas Pa{?vadauškgs.

Nesigailėk vandens ir mtii 
lo. Ta tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

TeJB.p.^B. 
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

W
Heg«amĮnuoju 
priskiriu * akinius 
kreivas akis tie
sinu ir ambĮljonk" 
koše (aklose) akyae'■ugr’Oi’nu Ivlf- 

sų tinkamu laiku.
J. L. PĄIĄKĄRNIS, O, D. 

447 Broąihyay, South Boston

AGENTAI
INSURANCE ]
Apdruusk. namus, raĮtandųjį į

j . automobilius pas ‘ '
j, s. Mmis . 1

253 Bpoądway, S. Boston, Maąs,
K Tel. So. Boston 2613 \

(jiiiiiiuniiiiiiiiimiiiuiuiiiiiii.iiiiiia.......

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
CHRESTMA6 CLUB 

OPEN NOW 
SAVE FOR 1933

Lapkričio 29 į. teisėjas.. 
Lolita C. Čox nųbąudėM kid- 
naperiĮtĮjj (žinbniu pajgTpbi-' 
ku§) nųt>*Tj iki -25 9
lėjimo<. 5 į- x. > .- r v/

Nubaustieji tvya'••“šie as
mens :. 'W.
M. Addišon-įiš 7 pordlieštėr, 
Maisr Shečhter'ir. Wm. Har- 
mbn jš Nety ■,
. - Visi .šįet.nutejktięjį .pripą-, 
įmįti kalfais pagrobime^Ier- 
inau.,’Rut^ę.įųį'doi^^ferie' 
čio. ĮL Rutstęįn buvo pa- 

• grobtas itt išvežtai už Bos-
■......... j ■ ;«•

' tono. Pagrobikų pareng
toje landynėje Rutstein bu* 
vo labai, žiatttidi’ kankina
mas, reiimlaujaūt pinigų -už 
paleidimą. j ’

•Visi keturi ' prisipažino 
kaltais, kai Bufstęin nupa
sakojo.'visų įvykį. Patys pa- 
grolĮlJud,' inaty’L susi j addūib 
dpi savo žiaurumo ir, bijb^ 
dumi' didesnes baušn ies,'-p.rU 
siĮiažiiio. kaltais.

Tel. Porte? 3789 . ,

JOHN HEPSHIS.M. D.
(REPŠYS)’ •

LietuvisGydytojai
Ofiso Valandoj: 2—4 ir toj?

278 Harvard Street,, 
kamp. liiman arti Central Sį 

į Oambridge.Majsi.' • '

BOSTON FI/ECĖ.NTS 
SAVINOS BaHK

At our thn* Olfiw
30 SCHOOL STREET,. BOSTON 

4906 CENTRE STREET, W. ROXBURY 
696 CENTRE STREET, JAMAlCA 't>L AlN

PERKAM LIETUVOS BONUS 
UŽ CASH — MOKAM ĄUKČ 

ČIAUSIA3 KAINAS.
parduodam Laivakortes ant vis 
patogiausių laivų j Lietuvę ir i 

Lietuvos.

BBOAPWAY TRAm 
BĮJREAU

K. J. VIESULĄ 
366 West Broadway,

So Boston, Mass.
Tel, South Ęoston 0620

I A. J. WEST, M, 0. 1 
| 'LIETUVIS' . j 

ĮLYDYTO jAS ir CHIRURpAg^ 

i • Vai a.n d o š:.' S ■ • ' T»
j Nuo. 2 jki 4 d., .nuo 7 ikr8 vak. 
t. .478 Gajlivan Boulevard 
| įOROHESTBR; JIASg. 

| . Telefonas. Talbot 0847
Į^iiaaiaaKat'ifuaaaiiaitaiMa’a«HaHiiuHiąaaiHaaOictn>t«iitHinaaa<Q

1

E

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

delel pagydymo visokių 
kraujo; nervu Jr chroniš
kų ligų. Kurie kenkiate 

t nuo reumatizmo, skaudo- 
- llų, voi*ių, sutinimų arba 
Šiaip kOkių kūno ligp, tu- 

Ą'rėtumef kreiptis tuojau*.
. Atminkit, pasltelravimiia,'. 

’ putrtrbūal dykai visų. 'Si menesi, 

Df.Grid|,327S?£: 
Falando»: Antradieniai* ketvirta- 
dieniai* Ir 8eMt’a«Jlenlal* 10—12 nr- 
tė; '2—0, 7-MT vakartį, aekmadia 
nla.ls 10—12 tiktai.. .

| JUOZAS M. DILIS Į 
j laikrodininkas Į 

l.Parduodu įvairiausios lūšies j 
: auksinius ir sidabrinius daik-1 
pus.. Taipgi ir pataisau.' . t 
į 366 W. BroadVray |
I . 80. BOSTON, MASS. J

GRABDRIAI
PATARNAVIMAS DIEN± : 

IRNAKTi

D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS IR 

BAtSAMUOTOJAS 
564 East Braadway, 
. So. Boston, Mass.

. Tetaptame So. Bostęn 0815

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikalo visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite |creiptis bile laiku, diodų ar naktį, 
o aš vįsuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimų į kUtyS 
miestus jokio atlyginbųo ųėreikąlajiįu.

P. J. ĄKUNEVICH
(AKUNBVIČIŪS)

16-18 Intervale 8t., 258 W«t Broadvray,
Modelio, Ma?s. .. . Boston, tyau.
Tel; Broekton 4110 Tel. S. Boston 4486

p.rU
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IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY

Naujai išrinktasis Neyv 
Yorko mayoras John P. 0’- 
Brien vėl išrinktas vadu 
Katalikų Advokatų Guidhs.

Japonijos merginos moksleives nepaliekamos nuo kariško lavinimo. Joms duodami šautuvai, 'teikia* 
ma kariškos mankštos pratybos. Japonijoje vyrau ja karišką, dvasia,

Kun, Dr. Baltuška, apsi
gyvenęs Klaipėdoje, atva
žiuoja į Amerika švęsti 25 
metų parapijos jubiliejaus 
Mt, Carmely. Jis yra kvie
stas į iškilmes dabartinio 
Mt. Carmelio lietuvių para
pijos klebono kun. Dr. J. 
Končiaus;

Vokieti jo j yra katalikų or
ganizacija vardų Deutschei 
Marien-Ritten-Orden. (Šv. 
Marijos Vyčių Vokiškas 
Ordenas) * Ši organizacija 
turi visišką panašumą Ame
rikos Kolumbo Vyčiams 
(Knights o-f Columbųs). Ji 
yra suorganizuota 1923 me
tais..- •

Didžiojo Now Yorko. Lie
tuvių Ansamblis yra pakvie
stas išpildyti pro gramą 
Brooldyh Ącademy of Mu- 
sic. Yra žinių, kad ir .ki
tos svetimtaučių įstaigos y- 

.. ra susidomėję Ansambliu ir 
žada kviesti šų programa.

Daugelis žmonių mano, 
kad sunkus darbas tai dide
lė žmogui bausme. Pro L A. 
Baęhem sako, kad tarp 17 ir 
45 melų amžiaus sunkus 
darbas yra reikalingas sveįr 
katai. . Taipgi yra žiųoina, 
kad niekas nėra miręs tik 
dėlto, kad sunkiai dirbo. 
Priešingai slinkiai dirban
tieji žmones, dažniausia esti 

^veikesni ir susilaukia gilios 
.senatvės. .

Iš ŠV. JURGIO PARRP.

kilmingai švęstų metinę 
šventę . Nekalto Prasideji- 
rno, nes tą. dieną turi užsi
prašę šv. Mišias. Visos bu
vo raginamos, kad tą dieną 
eitų prie išpažinties ir prie 
šv. Komunijos. . Tą pačią 
dieną 7:30 vai. vakare įvyks 
iškilmingas priėmimas mer
gaičių į Sodaliečių draugi
ją. Yra kviečiama visos 
mergaitės, kurios nėra pri
sirašiusios prie SodąlieČių, 
kad prisirašytų, ries prisira
šymas tik būna vieną sykį į 
metus. .

Sodalietes rengia savo tė
veliams vakarienę, kuri į- 
vyks gruodžio 11 d., 7:30 y. 
vakare, parapijos svetainėj. 
Sodalietes kviečia visų So
daliečių tėvelius dalyvauti 
toje vakarienėj. Vakariene 
rengiama, kąd parodytų Sb- 
dalietes savo dėkingumą tė
veliams už leidimą priklau
syti pdie šios dr-jos. Bus 
ir programa. ’ ■

Stef-. Jakifl)čioniūtė.

ną* Choras kviečiamas ir 
:olitaū koncertuoti* pas uk
rainiečius.

Altoriaus vaikai turi bas- 
mtball tymą. Žaidė su ki
lų parapijų tymais. Kun. 
J, Aleksiūnas juos lavina 
sporte.- '

Gruodžio 19 —- 25 dieno
mis kuri. J. Bružikas, S. J. 
laikys rekolekcijas mūsų 
bažnyčioje.. - Rekole k e i jų 
metu pašventins naujų Šv. 
Teresės stovyla.

NAUJAS LAIKRAŠTIS ?
Daug ir plačiai brookly- 

ųięčiai kalba apie naujų ka-y 
talikišką laikraštį* Rimtai 
planuojama . neužilgo tokį 
laikraštį leisti. Pagyvensim 
pažiūrėsim. .

. Sodalietes visu smarku
mu rengiasi prie iškilmingo 
pagerbimo savo tėvų gruo- 

. džio 11 dienų/ J ari pakvie
sti ii* kitų parapijų sodalie- 

. tęs ir dvasiškiai. Lauksime.

Iš KARALIENĖS ANGELU
PARAPIJOS. ■

Choras uoliai rengiasi va
karui,, kuriame bus. suvai
dinta drama su dainomis 
vardu “Elėnutė.” Tuo rei
kalu daromos pamokos du 
kartu savaitėj.. Vakaras į- 
vyks po Kalėdų.

Lapkričio 26 susituokė J. 
Kazlauskas .ir Magdalena 
AndruŠkevieiūtė.

• * Juozapo ir Alenos Alek
sių (Alexis) sūnus pakrikš- 
tytas vardu Robertas spalių 

, 24 dienų. Krikšto tėvais bu
vo jonas Aleksįs. ii’ Anelė 

Kerbelis. . . .

T kat. mokyklą pasklida 
nauja mokytoja Vida Bu- 
lovaite. \ ...

Lapkričio 19 d. mirė Je
ronimas Zinis ir palaidotas 
lapkričio Ž2 d* Šv. Jono ba
kuose. Lapkričio 22 mirė 
Juozas Danielius ir palaido
tas lapkričiof 25 d. Šv. Joną 
kapuose. Lapk. 24 m. mirė 
Jeni’įkas Kipušas ir laido

tas lapkr. 28 d. Kalvarijos 
kapuose. . ;

Po Kalėdų įvyks parapi- 
. jos choro koncertas. Seniai 

. jau bebuvo.

Mažųjų choras giedojime 
smarkiai daro pažangą.

ŠODALIĖČIŲ SUSI- 
RINKIMAS

. Bv* Jurgio- parapijos, šo- 
! daliečių susirinkimas \ įvx ko 
j lapkričio 22 d., 7 :30 v. vak. 
j Sndaiiečių atsilankė . skait- 
r lingąi. Tėvas Pakalnis da- 

lyvavd susirunkime ir pata- 
t. re, kad visos . Sodalietes' iš_-

Jaunimo klubo įvyko su
sirinkimas gruodžio 1 dienų 
parapijos salėje. Klubo bas- 
kethalj tymas daugiau ne 
žais Klasčiauš salėje. Žaidi
mai laikinai pert raukti. 
Klubas ruošiasi prie Naujų 
Melų sutikimo Grarid Mik 
lers Assambly. Bus Šokiai.

Lapkričio 18 d. choro pa
mokų laiku buvo atvykęs į- 
žymus ukrainiečių veikėjas 
Dr. Deinychuk tikslu užpra
šyti Karalienės Angelų pa
rapijos chorų Rainuoti jų 
vedamo  j* radio programoj 
lapk. 22 d.% kaipo parody
mui didesniam draugišku
mui tarp ukrainiečių ir .lie-> 
tuvių* Minimas veikėjas pa-r 
sake trumpų malonių kalbų, 
iš bendros tų dviejir tautų 
darbuotės 15-tam ir 16-tam 
šimtmety j, kur baigdamas 
pabrėžė, kad. tokie jungti
niai dalyvavimai primins 
praeitį ir glaudžiau suartinę 
tas tautas, ves jas . Į vienų 
bendrų tikslų Ukrainie
čiams Nepriklausomybės at
gavimo, o Lietuviams sosti
nės Vilniaus, Kvietimas da- 
lyvaut priimtas..

Choras gruodžio 1 d. da
lyvavo .Tarptautinės paro
dos koncerte ; Commodorę 
hotel. Choras už dainavimą 
per radio W0V ūkrainie? 
cių programoje gayo doya-

ir priimti raportai. “Hallo- 
vveen“ balius pavyko. Ad
ventų metu šokių nebus, bet 
prasidės gruodžio 29 d. š. m.‘

Novena prieš Švč. P. M. i 
Nekalto Prasidėjimo šventę 
prasidės lapkričio 30 d. ir. 
tęsis per 9 dienas iki gruo
džio 8 d.

~ Pageidaujama, kad visos 
Sodalietes lankytųsi. Gruo
džio 8 d. bus priimamos 
naujos nares. Kviečiame vi
sas mergaites ateiti ir prisi* 
rašyti.

Gruodžio 18 d. įvyks So- 
dalicijos draugijos 10 metų 
gyvavimo sukaktuvės. Nu
tarta tą dieną ryte priimti 
Šv. Komuniją. Vakare į- 
vyks vaidinimas komedijos 
“Naują dženiforiąųs šluo
ta” ir dramos “Karaliaus 
rūmuose,”

’ 1932 m. valdyba, išrinkta 
iš šių asmenų:

Pirm. M. Jųskaųskaite, .
Vice-pirm. Q. Malakąus- 

kaitėj - *
Rašt. K. Karpavičiūtėj ir 

O. Česovskaitė, 1 . •
. Ižd. K. Kraujaliūtė,

Korespondentės A. Eiiiii- 
kaitytė ir S. Remidytė.

A. E.

Telephone: 8TAGG 2-0706 . y Ą. L k N D O 8 :

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 489 GBAUD 8TKMT 

y PJV ' r OąmpM Union Are.)
Namu Telefonu: Mlcblgan 2—4273 B H O 6 K L Y Nt K. Y.
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NEWARK,N. J.
lapkričio 12 d. įvykovic- 

no Lietuvos artisto koncerr
■ ■ . { ■ > '■ ■ ?.

tas, bet žmonių. būva. labai 
mažai* 1 •: : :

Lapkričio 26 d. parapijos 
balius praėjo labai gražiai. 
Žmonių buvo daug; • ■'

Ttltpton*; STAOG 2—0100 1

OD. A. PETRIKĄ
LUBTUVI# DBNTISTĄil , 

; iii B. 4^ fet,, Brookljm, K. T..
OtoaMM

VALANDOS: 

ir ŠvantadiMilui
;i? . ■ lite; iniltenui.

'' ri 4
aįfcą

Kalbų transliaciją perdavė 
choro pirm; p.: J.. Vaškas. 
Dainuota “Lietuviais esame 
mes gimę” Šimkaus., “Oi 
kur mudu eisim” Vanagai
čio. “Bernužėli negaliok,’* 
duetas, Vanagaičio, išpildė 
P. A. Dulkė ir p-lė U. Bo- 
rokiūtė. Čia ukrainiečių 
progr. vadas p. Surma pa
prašo p. J; Vašką- pratarti 
kelius, žodžius. P-as J. Vaš
kas taip kalbėjo: “I do not 
think I exaggerate. when I 
say thąt nevet have we, The 
čhoir of St, Mąrys‘ Queeh 
of Angelė church appreęiąt- 
ed more the 'opportunity to 
bring our ’Lithitanian songs 
to you thail at this time 
through the kiridrieėš. of the 
Ukranian Radio pro g ra m 
committee. 1 . .

If. cordial friendship ahd 
warm . affectipn can ’ ever 
exist betweęn two natiom 
alities, it should exist bet- 
\veen the Ukranians and' the 
Lithuąnians fbecouse t he 
ties of common history and 
inseparable destiny have 
drovm w these tw° natiori- 
alities togethėr through. the 
centuries.,

T hope you have as much 
plėasure in listening to our 
song as we have iri singirig kįno daug tikėjimo klausi- 
them f ar you. ” į kuriuos, ypač paskuti-

Toliau sekė dainos: “Meškiais laikais,' kreipiama nėr 
broliai * sesutės, ” . Gųdayįr i maža dėmesio dėl ‘ nekatali-

“ Jaunimo giesmė,” prieštikybinės akcijos.

: Mūsų jaunimas šuprasr

ELIZABETHrN. J.

Lapk, 20 d., 9 v. ryte per 
stotį WOV choras, Vadovau
jant muz. P. A, Dulkei ir 
pianu ąkomponuojant p. K; 
Vaiteliui, puikiai pasirodė 
ukrainiečių, radio progra
moj, vykusiai sudainuodami 
šešias lietuviškas dainas.

įLapkričio 27 d., 8 vai. ry
tą, bažnj^čioį,. klebonas kun* 
I. Kelmelis laikė Šv. Ceci
lijos choro-intencijai šv. mi
šias ir choro nariai “in cor- 
porev pilėme šv. Komuni
ją; Po šv, mišių įvyko, ben
dri pusryčiai. Kun, I. Kel
melis sveikino chorą įr pa
gyrė už tokį gražų .darbą. 
J aunu jų buvę apie. 60. Gar
bė jaunuoliams ir tėveliam®, 
kurių vaikai priklauso; prie 
choro.

’ Visiehis žinomas • grabe
lius' Kd. Petrikas nupirko 
alyvos visiems metams de
ginimui prie Švč. Sakri- 
merito lietuvių bažnyčioj. ‘

Lapkričio ,13 įd.,:' sekma
dienį laike . sumos labai 
gražiai giedojo p. Babravi
čius. .

Tėvas Bružikas labai pa
sekmingai atliko misijas, 
kurios tęsėsi dvi savaiti : 
moterims ir . vyrams ir bai
gėsi lapkr, 20 d. Pastebėti
na, kad vyrų daugiau lan
kėsi misijose, kaip moterų; 
•Misijonierius visiems išaiš-

Sausio‘8 d. įvyks choro 
operete “Švarkas' ir Mili
ne? ’ Žmonės daug ką pa
matys. Vaidintojai ir cho? 
ras smarkiai rengėsi. Para
pijos draugijos taip pat ren 
giasi. /'■

. Sausio 15 d. įvyks Mote
rų Sąjungos vakarienė. '

. Sausio 29 d. įvyks Šv. Ro
žančiaus draugijos balius.

Vasario 5 d,—Vaiku cho
ro margymyrių vakaras.

• • -. Nugirdęs.

“MŪSIJ LAIKRAŠTĮ"
Brolius amerikieiHui kviečiame 

užsisakyti

ciaus, Jaunimo giesme, prieštikybinės akcijos. 
Naujalio. “Važiavau diė- ■ \
na,” Šimkaus. ■ • ; . , jaunimas supras-

■ -Už pavy^ing? dainų i§- daBlas vlen?6syarb\SR’ 
piMvmą utainieeiu progra- sijmgė i. Katalikiško Jau- 
mos vedėjas pi Sutina už^ ni“0 Federacijų, kutų pa
kvietė chorą dalyvauti radio aPie orgam-zuohj 
rengėjų kentėta baloje irĮ jaunuolių iš choro, sodahe- 
koncerte lapkričio 24 d. ’ su cl& 
lietuviškomis^ dainomis,. į 
Manhattan Lyceiim salę, 
66 Ė. 4th.St,‘N/Y* ■■■ ■

Lapkričio 29 d* choras da
lyvavo Commodorę Hotel 
parengime ir ten taip pat iš
pildė lietuviškų dainų pro
gramą. . . -.

Sekr.

Iš APREIŠKIMO PARAP.
Lapkričio 21 ‘d. įvyko Sp- 

daliečįų draugijos .susirinki
mas, kurį atidarė m a bd a 
.kutu Lenceyįčius. Išduoti

alųmniečių, vyčių, bė
rio, altoriaus dr-jos, Vardo 
Jėzaus dr-jos. Pirmininku 
išrinktas uolus jaunimo, vei
kėjas stud. J. Pranckietiš, 
seki*. Dan. Peckųs, prižiū
rėtoju Chas. Peckuš.

Ęlhjabetiečiai' tikrai gir
tini už šitokį žingsnį.
Gal pasekmėj minėto jau

nimo organizacijų susijun
gimo parapijos choras ' žy
miai. skaičiumi padidėjo, 
ypač daug prisidėjo vyri j. 
Pastebėta, kad ir kitos oi** 
ganįzacijos žymiai, huga.

Koresp.

p„MIĮ - if ■ , ■

Tel. Greeąpoiht 9—2320 j

. Ufi GARSZVA
5G R AB ORI.U 8

' -IR- : 
BALSAMUOTOJAS 
įisi $iMrbiu> Avmui 

w. f. .
1 ’•

U'llHil.lLIUlIĮii , ■iiii.i i. m ii i i

KLASeiAVB

CUNTON PARKAS 
fclHnlkami*. baliams, koncertama, 

Šokiame Ir vlsoklerns paslllnksmlnl-
1 mama am^tlausla vieta Brook* 

lyne-Mąspethe. Jau laikas užalaa* f 
ky.tį iale Žiemos jB0zonūl.

C kataį, Maspeth fr Betts Avė. 
:| JčkAB KLASČIUS^ S&v^ 
Į Maspeth. N. Y.

‘ 'i ...8

“Mūsą^Lnikraštis“ yrą did
žiausias . ir įdomiausias -iš visų 

' Lietuvoje ’ leidžiamų savaitraiŠ- 
eiųj geriausiai informuoja Lietu
vos Visuomenę.-apie savo krašto 

į ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
traipshių,’ ‘ gražių pasiskaitymų,' 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir L.t. ; . <

“Mūsų Laikraštis“ .šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
utiniu Visus patenkina. Taip pat 

virs 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų Laikraštis“ kas savai 
t§ išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir, duoda savaitines’ ap

žvalgas iŠ religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįtį“ leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 

niuosė — 12 litų.

Prętaįlonulaf, blenlerlat pramonln 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
rai. verti skaitytojų paramos, 

ylai aarrinkttte “Darbininke,”

Tel. Nėwtown 9—4164

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORIUSIR.

; BALSAMTJOTOTAS - 
Apdrauda Visose Sakose 

Notary Public .
„ įili;• ~ ,72-nd Street, * ; 

▲rtlGrandSt.
irtgPĖTH. L. J,, N. t.

Tek Btuft artėta Notary Putellc

M. P. RAILAS INC.
■ 110 LIAUS KAS 

Graboriui ir Balsaįnuotbju 
ėeOGrandSi., Brooklyn, N.Y.

Tai. Stan 2—0788 Jiotary Public

! JflSEPH LEVANDA
? qiėa*pbivi
J107 Union Art./Brooklyn, M.Y.

; Teiėįijon« .Stagg <2*4409 
NOTARY PUBLIC

ALEIS, RADZEVIČIUS
. G R A BŪ B IU S - 

402 Metropolitan; A Ve.
1R00KLYN, M. Y.

Prienais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsfcmdau Automobilius Ves* 
tuvBms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliais

PROGA BEDARBIAMS
Ktd pagelbsti bedarbiams “Dar
bininko’’ Administracija išmokėt 
bedarbiui už kiekvięną gaištį 
nUuj% metiny prenumeratą vienf 
dolerį. .

4 Jitai, **• b«iWbiam» cfaidiih.
ti- kelet% ar belioliką doleriu 
Apaukreinieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir getai ap- 
mokam% darb*.

I ... *

I ACKI S.
/ / b.'ilhi d L> iititcklyn
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