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J. E. Vyskupas P. Bučys Atvyko į Ameriką
VOKIETIJOJ SUDARYTA 

NAUJAVYRIAUSYBĖ
MEKSIKOJE SUŠALO 1 

ŽMONĖS
KONGRESE SLAPIEJI 

PRALAIMĖJO
BERLYNAS. — Po ke- 

liolikos. dienų įvairių dery- 
. bu, prezidentas Hinden- 

burg naują vyriausybę su
daryti pavedė krašto ap
saugos ministeidui. genero
lui Kurth von Schleicher.

Naujojo kanclerio vy
riausybe būs atsakinga tik 

. prezidentui, nes iš parla
mento. jis nesitiki paramos.

Fašistų vadas Hįtler tuo
jau pareiškė, -jog jo parti
ja nerems generolo Sęhlei- 
cher vyriausybės. Tą pat 
pareiškė ir komunistai. .

MEKSIKOS MIESTAS. 
— Per paskutines 10 dienų 
Meksikoje buvo dideli šal
čiai, nuo kurių mirė 7 žmo
nės.

Gruodžio 1 d. naktį šaltis 
siekė 20 laipsnių žemiau ze- 
ro.

WASHTNGTON — Gmo-

POPIERINIAI DOLERIAI 
DAUGIAU VERTINAMI 

NEGU AUKSINIAI
VANCOUVER, Kanada,. 

— Amerikos auksiniai dole
riai Kanadoje įvertinami, 
mažiau negu popieriniai.

Štai 'vienas Amerikos pi
lietis, pakliuvęs. į Kanada 
nuėjo į banką išsikeisti a- 
merikoniškus dolerius Ka- 

. ■ nados doleriais. • Už kiek
vieną poperinį dolerį jis ga-; 
vo I dėl. ir 19 centų kana- 
diškų pinigą; riž amėrikoni-

• šką sidabrinį dolerį jis. ga
vo 1 dėl. ii1 8’ centus, o už. 
kiekvieną auksinį dolerį jis

. . gavo vienį kanadišką dole- 
4. ’ . • ,

■■ Dėl tokių kainų jis užpro
testavo banke, bet kanadie
tis bankierius jam taip pa
aiškino:

“Justi auksiniai gabalai 
nėra verti daugiau kaip mū
sų Kanados auksiniai gaba
lai. Jūs savo atsivežtą 
auksą turite čia palikti, nes 
iš Kanados .išvežti auksą 

••draudžiama.”

Sugrįžęs gi į Ameriką tas 
amerikietis. turės nuostolių, 
nes jis negaus pilno ameri
koniško dolerio. • •

PERSIJA NUTRAUKĖ SU
TARTĮ SU ANGLIJA

MASKVA^ — Persi j oš vy
riausybė pranešė Anglijai, 
jog nuo 1933 metų pradžios 
Persiją panaikina Anglijai 
suteiktą aliejaus koncesijų

Aliejaus koncesija apėmė 
500,000 kvadratihių mylią 
žemės plotą. •

Persijos žygį ypatingai 
užgina Sovietų Rusija, ku
riai labai svarbu išstumti 
Anglijos galybę iš Mažosios 
Azijos,

džio 5 d atstovų rūmuose 
buvoj įneštas pasiūlymas pa
naikinti prohibicijos įstaty
mą. •

Tačiau ,šį. kartą slapie
siems dar nepavyko pra
vesti tos rezoliucijos. Už 
panaikinimą balsavo 272 at
stovai, b 144 prieš. »

Kad įstatymas būtų pa
naikintas; reikia surinkti du 
trečdaliu, balsų. Prohibici- 
još priešininkams trūko tik 
kelių balsų. Jei iŠ 144 sausai 
balsavusiųjų 3 latstov. būtų 
perėję į slapiuosius, tai Ka
lėdoms būtų buvę alaus.

NUSIŽUDĖ DĖL BLOGO 
MOKYMOSI

J. E. VYSKUPAS PETRAS BŪČYS.
Marijonu vienuoli-ios viršiiiiiikas, gTuodžio 6 d. atvykęs į Ameriką.

L. D. S. Kuopų Nusisekę
Parengimai

NUMAŽINO ALGAS 
SPAUSTUVIŲ DARBININ

KAMS

REIKALAUJA 40 MIUJO- 
NŲ DOLERIŲ PROHlBICI- 

JAI VYKDYTI
WASHINGTON. — Vy- 

riausis prokuroras Mitchiell 
ragino kongreso lyderius ir 
šiemet paskirti apie $39,- 
500,000 prohibicijos depar
tamentui.

Demokratų vadas gi tam 
priešinasi ir mėgins tas iš
laidas arba visai panaikinti 
ar simiažinti bent pusiau. .

KUBOJE PANAIKINAMAS 
KABU STOVIS

VIENA, Austrija. — 12 
'metų amžiaus mokinys Al- 
fred Sarian blogai mokėsi. 
Jo mokytoja t_pąprąšė, kad 
jo tėvai ateitų į mokyklą 
pasikalbėti.

Rytojaus dieną kaimynai 
atrado Sarian namuose ne
gyvus tėvus ir jų sūnų mo
kinį. Mokinys atsigulė vir
tuvėje ir paleido gasą, na- 
nuodindąmąs. save, ir tėvus.

UŽSIMUŠĖ ARKIVYS
KUPAS :

NFAV YORK. —. Nmo 
grnod. 4 d. laikraščių spaus
tuvių . darbininkams algos 
numažintos 10 procentiį.

Algą numažinimo pra
džioje darbininkai nepriė
mė. Ginčas pateko arbitra
žo komisijai, kuri galutinai, 
paskelbė, savo nutarimą.

Iki gruodžio .4 d. pirmo 
šilto darbininkai (nuo 8 v. 
ryto iki 6 vai. vak) dirbda
vo savaitėje 45 valandas ir 
gaudavo 65 dėl.;. antro šir- 
to gaudavo . 68 dol. ir tre
čio .šiff o nuo (2 v. iki 10 v, 
ryto) gaudavo . 71; dol.

Pagal arbitražo nutarimą, 
nuo gruodžio 4 d. pirmojo 
šifto. darb. gaus $58.50; an
trojo— $61.50-ir trečiojo— 
$64.50. Darbo savaitę suda
rys. 6 dienos,

NEW YORK.—Gruodžio j
6 d. iš Italijos atvyko Ma- j
r i jonų vienuolijos viršinin- i
kas J. E. vyskupas P. Bū-*. ’ 
čyš. •.■■•. • i

L Vyskupas Būčys iŠ New į
York tuojau išvyko į Wash- 
ington, D. C., iš kur apie i 
gruodžio 15 d. atvyks. į ŠvČ. ?, 
Marijos kolegiją Thompson, 
Conn. ’ . .

LENKIJOJE UNIVERSITE
TAI UŽŪARYTIDĖL

RIAUŠIŲ
VARŠUVA. — Dėl bu

vusią riaušių tarp lenkų ir . 
žydų studentų, biivo uždary- . •. 
H Lenkijos ūuiyersįtetai.

Daugiausia žydų sumuštų 
buvo Varšuvoje, Lwove, ... 
Krakuvoje ir kitose vietose.

. Apskaičiuoj ama, jog per
3 dieną riaušes sužeista apie • 
300 žmonių . i

Gruodžio 2 d.‘Lwovo uni-: .;. 
versitetas buvo atidarytas. į.

ISPANIJOJE RENGIAMAS 
NAUJAS BAŽNYČIŲ

ĮSTATYMAS
.. MADRIDAS. — Ispani

jos kongresui yra pasiųs- 
. tas naujo įstatymo tikybi- 

niėms reikalams tvarkyti 
•projektas. ’ :

Naujai patiektas įstaty
mas siūlo. pripažinti vie
nuolynus, . leisti .Bažnyčios 

į . vadovybei laisvai skirti ku
rį • y nigus, tačiau .tik- ispanus, ir 

i pažymima, kad bažnyčios 
S . negaus, jokios finansinė 

1 j: parapios iš valstybės.

HAVANA. Kubos pre
zidento Macharado įsaky
mu, visoje valstybėje, išsky
rus Havanos apylinkę, pa
naikintas karo stovįs.

Kuboj karo stovis įvestas 
prieš 2 metus, kai buvo įvy- 

’ kęs sukilimas prieš esamą 
vyriausybę.;

Prezidentas savo atsišau
kime. į Kubos.. gyventojus 
kviečią. Visus į bendrą dar
bą,' gi esamosios vyriausy
bės priešininkams siūlo, su-

• daryti opozicinę, politinę 
. partiją ir veikti Šalies įsta- 
- tymų ribose. . ’'• . •

1 KAS TREČIAS GYVENTO-
J4S BEDARBIS

;■ SANTA FE, N. M,— 
Naujosios Meksikos Santą 
Fe provincijos arkivysku
pas A. T. Daeger gruodžio 
.2 d. nelaimingai nukrito į 
garadžiąus skiepą, sunkiai 
susižeisdamaš. Nugabentas 
į ligoninę begyveno tik 3 
Valandas^ . .

Arkivyskupas, eidamas 
pasivaikščioti, ėjo į gara- 
džių aplankyti darbininkų. 
Kadangi • buvo tamsu, tai, 
matyt, arkivyskupas nepa
stebėjo laiptų ir nukrito į 
skiepą. iš 10 pėdų aukštu
mos.

KANADOSEKSPLIOZIJOJ
SUŽEISTA 12

;s

. BUFFALO, N. Y.— Ap 
skaičiuota, jog šiame mieste 
kiekvienas trečias. gy vente- 
jiis šiais metais buvo bedaro 
bis.

MONTREAL. — St; De
nis buievard'O apylinkėje. į- 

. vyko keli sprogimai, kuriuo
se lengvai sužeista 12 asme
nų,. i • •

Apie 100,000 žmonių toje 
apylinkė j e buvo giliai su
jaudinti savo namuose, nes 
sprogimas įvyko nakties me
tu. • . ........

• Sprogimas .. gręse gaisro 
pavojuinį miestui, tačiau 
gaisrininkams pavyko pavo
ją pašalinti. •

Gruodžio 4 d. So. Bosto
ne, Lo.welly ir Norvvoode bu.-? 
vo smarkaus sujudimo die
nos.

Vienas iš įdomiausių ir 
gy viausių parengimų įvyko 
Lowelly ,kur parengimui va
dovavo LDS.. 97. kuopa su 
klebonu kun. P. Strakaųs- 
kii. priešaky.
. LowelUo, bažnytine svetai
nė prisipildė pilnutėlė, buvo 
susirinkę apie 350 žmonių. 
Visi laukė debatų, kurių te
ma buvo ‘Ar verta lietuvim 
ti mūsų, jaunimą?” Deba-

i toriais, buvo Dr. J. Lan- 
.džius, adv. P. Bublys, A. P. 
Kneižys ir J. B. Laučka. 
Debatų vedėju 'buvo Alber-

. tas Kibųris (šiais metais 
baigęs Boston Čolege). ■

Debatams. pasibaigus bu
vo . trys paklausimai, į ku

li į riuds karštai atsakė Dr. J. 
Landžius ir Ą; F. Kneižys.

Gale kalbėjo kleb. kūli. P. 
Štrakauskas,. dękoi d a m a s 
svečiams kalbėtojams į- sa
vo gausingai. susiiinkusiemš 
parapijiečiams ir išreikšda-. 
mąs įdomių minčių apie 
darbus lietuvybei užtikrinti 
Amerikoje. • Klebono kalba 
palydėtą triukšmingaisr plo
jimais; • ••

Debatų pėrtraiikos motu 
išplatinta įvairių knygučių 
už keliolika dolerių.

Nornoode. parengimui .va
dovavo LDS. 3 kuopa. Kal
bėtojais buvo LDS. Centro

pirmininkas kun. J. švagž- 
dys, adv. J. Vėrvečka, vietos 
klebonas kuli. S? Kneižis. 
Kalbėtą darbininkams .rūpi
mais.klausimais/ • . *

S o;. Bostone tą dieną biį- 
vo surengtai t ikras literat li
ros bazaras. Bažnytinėje. 
svetainėje keturi stalai buvo 
nukrauti įvairiausiomis kny 
gomis. Bažnyčioje per ke
turias mišias kūn. J, Vaitie
kūnas, PrOvideiice klebonas, 
šake , pamokslus apie, katali
kišką spaudą.
. Vakare bažnytinėje, salė
je. LDS. 1 kp.. vadovybėje,, 
įvyko prakalbos su pamaS; 
ginimais. Čia parduota kny
gų už. kelias dešimt dolerių..

Še.- Bostone ypatingai pa^ 
sidarbavo keliolika spaudos 
prieteluĮ, klebono ku i j . P. 
Virmauskio išjud.-nti?
■ Žodžiu.. i r tėjusį sekmą 
dieni įvykę LDS, kuopų pa
rengimai praėjo gražiausiu 
.pasisekimu.

SUDEGĖ EPISKOPATU 
BAŽNYČIA

ANGLIJA TURI 680 MILI- 
JONŲ DOLERiy AUKSU
WASHINGTON.A- Am 

glija aiškinasi negalinti su
mokėti gruodžio 15 d. Ame
rikai, $95,550,000 .skolą, nes 
ji. turinti mažai aukso, ta
čiau Amerikos feder alio 
banko, žiniomis, Anglija sa
vo ižde turi 678,000,000 dol. 
auksu.. Kitos valstybės -auk
su turi tiek: ' j ■

. Amerika 3,818,000,000; 
Prancūcija 3,250,000^000; 
Kanada — 81,000,000 ; Aus
trija — .21,000,000; Belgija 
—359 miĮ; Bulgarija ~ 
21 mil., Čechosl ovaki j a ^-49 
mįl., Danija —36 mik, Vo
kietija — 195 mil. Graikija 
— 7 milijonus; Vengrija —- 
17 mil.; Italija — 305 mįl.; 
Norvegija 38 mil.; Len
kija — 55 mil.; Portugali
ja. — 18 mil..; Rumunija — 
57 mil.; Ispanija 435 mi
lijonus; Švedija — 55 mil.; 
Šveicarija — 509. mil.; So
vietų Rusija.-— 3p8 įnik; 
Jugoslavija — 31 mik ; Eu
ropos kitos valstybes, ją tar
pe ir Lietuva, 28 milijo
nus. .■,•.•

. ‘ Iš viso gi pasaulyje auk
so kiekis įvertinamąs 11,- 
696,00(),000 dolerių ,

BROCKTON. — Lapkri
čio 30 d. kilo gaisras ‘epis
kopatų bažnyčioje, Pleasant 
•St.- Nors gaisrininkai ir la
bai greit ‘atvyko, .bet gaisro 
liepsnos -taip smarkiai plė
tėsi,... kad. bažnyčia _■ b c* 
veik visai sunaikinta, Nuo
stolių apskaičiuojama 70 
tūkstančių dolerią.

3263 MIRTYS

ISPANIJAI GRESIA 
STREIKAS

HENHAYE. — Prancū
zijos-Ispanijos pasienyje ei
na gandai, jog“ netrūkūs Iš-. /’ 
panijoje kils visuotinis ■ 
streikas. ■ , . ., .' ■ •’ , \

Streiką, Teigia syndikalU 
štai ir komunistai. Jie no-., 
r i įtraukti ir socialistus;

Ypatingai. esama . būkle . ’ 
nepatenkinti geležinkelių 
daibininkai, kurie nori auk
štesnių algą.

H1NDENEURGASN0RĖJIJ
PASMAUKTI v

BERLYNAS. — Krikš
čionių darbininku sąjungos 
laikraštis paskelbė žinią,, 
jog prezidentas Ilindenburg 
žadąs atsistatydinti,.:. Jis 
esąs labai susi jaudinęs dėl f 
negalėjimo sudaryti vyriau- • 
sybės, kuri- turėtų parla- ■ ‘ 
mento pasitikėjimą;

Laikraštis pažymi, jog 
Hindenburgo atsistatydini
mo labai laukia monarclus- 
tai, kurie turėtų gerą, progą 
sugrąžinti' kaizerį/..

KARDINOIAS BOURNE 
SERGA ■

T.RĖNT0N, N. J,—Ne\V 
Jc'ršey. valstijos sveikatos 
.skyriaus .išleistas . praneši- 
inas parodo, jog. spalių /ihė-* 
nosį toje valstijoj mirė 326:i 
asmenys,, iš kurių 119 už
mušti automobilių nelaimė-

; ROMA. —Anglijos/pri- 
mąfąs kardinolas BouriK\ 
atvykęs. į Romų šūsirgo 
b.vonrlntu. Ligą puvo jin- \

. Knnlinolas yriu 71 metų >
amžiaus. Kardinolu jį pa-

1911 m. lapkričio 27 d.

I



7^”

Antradienis, gruodžio 6, 193Ž

Žinios Iš Lietuvos
i ;, .

KUN. JANIUONIS IŠVAŽIAVO j kas švento... Laužydavęs 
t ApanKTiNA pakeliuose kur užtikęs kry

žius ir net rykšte plakda
vęs Nukryžiuoto kančios 
paveikslą...

A. a. Mykolas nors leis
tas palaidoti švęstuose ka
puose, bet be Bažnyčios ap
eigų. " ■

Į ARGENTINĄ

Kum Janilionis iš Lietu
vos išvažiavo; atgaUį Argen
tiną lapkričio menesio gale.

KAUNAS UŽIMA 4000 IŽĄ 
ŽEMĖS PLOTĄ ,

Kauno miesto plotas da
bartiniu metu siekia 4,000 
ha. 1931 metų pfadžioje 
oficialiai skaitėsi dar tik 
1,900 ha. Iš daugiausia ati
tolusių vietų prie centro 

\paskiitjiHU_ laiku prijungę 
. tas Basanavičiaus ' miškas. / 
Taip pat čia prisidėjo A. 
Panemunė, A. Šančiai, ne
maži žemes plotai tiž Alek
soto, Vilijampolėj ir kitu

Gatvių grindiniu iš iriso 
Kaune dabar yra 588,400 
kv. metrų: apie^482,000 kv. 
metrų grindinio paprastu 
akmeniu, apie 91,900 kv. 
metrų lygaus grindinio 
(meksfalto • ir . amizįto) iv 
apie 14,500 kv. metrų grin
dinio tašytais akmenimis. 
Neisgrįstų, jau apstatytų 
trobesiais, gatvių dar. yra 
apie 485,000 kv. metrų. 
Grindžiant tokiu . tempu, 
kaip dabai4, tai būtų galima 
išgrįsti tik per 12 metų. . .

DANAI PIRKO LIETUVOJ
• MIŠKO

Danijos gelŽkelių valdy
ba pirko iš Lietuvos raiškų 
departamento . virš 1,000 
kietmetęrių perdirbtos Vieš 
Vilės lentpjūvėje miško me
džiagos, : tinkamos gelžkeliii 
pabėgiams.. •

pirktų medžiagą miškų 
departamentas apsiėmę pri
statyti 1933 m. pradžioj.

EKSPORTUOTA 174 VAGONAI 
OBUOLIŲ

SūNuo .hUžUDfi TĖVĄ

RIETAVAS. Lapkr; 4 d. 
vakare įvyko šiurpulinga 
žmogžudystė. Adomas Mėš- 
kaųskas, 28 mėtų amž., nu
žudė savo tėvą Mykolą ^le- 
škauską*,. 60 metų’ amž.

’ Sūnus su tėvu visą laiką 
bylinėjosi dėT išimtinės.

■ '■ Lapkričio 4 d. vakare, tė
vas, kaip paprastai, atsigu- 

! lęs. Sūnus Adomas panorė-
į jęs tą vakarą,' kad tėvas 
į “malonėtų'’ išsikraustyti iš 

namų...
Tam tikslui Adomas pa

sikvietė ' liudininkus du ša- 
į vo kaimynus ir jų akivaįz- 
V' doj reikalauja tėvą išeiti../ 
Į Tęvas, pasiraižęs, atsakė, 
1 kad jis esąs , nesveikas ir ne- . 
į ^ galįs keltis. Po šių tėvo žb- 
p'dzių, akies mirksnyje, sū- 
č mis paleidžia iŠ revolverio 

keturius šūvius į tėvo šii’dį 
ir nelaimingas tėvas užmerki 

} to'akis amžintai..... -
/ ; Sūnus' tiioj.au buvo: suim-
t ‘ tas. ir pristatytas Rietavo. 
Į policijai. ;
> ’ . • Keletą žodžių dar tenka 
■i— pasakyti apie a. a./Mykolo 
Į Ąleškausk'O asmenį. . -
■f':.: Žmogus buvęs gana žiau- 
; .Uis, ■ menkos moTalės, ne- 

•. praktikuojąs ’ ^kata I i k a s.
Biauriai pajuokdavęs Baž- 

5 nyčią, clvasiškiją ir visa

Obuolių eksportas iš . Lie
tuvos prasidėjo rilgpiūčio 
mėu. 20 d. Ligi lapkričio 
mčn. pradžios, tai yra per 
pepibius pustrečio men, iš 
Liėtilv os užsienin kov rb • 
iiuojaiuų -jb io1ių, kurto lei
džiami išvežti, be muitų, ek
sportuota 174 vagonai. Iš 
jų 170 vagonų eksportuota 
į Vokietiją ir po vieną va
goną į Angliją, Šveicariją, 
Belgiją, Sov. Rusiją.

VĖL SUĖMĖ LENKŲ ŠNIPĄ

Walter dfohnSon, buvįi Washington 'besėbail teamta yedčjaji, Pa
liaubą dienoje, Washingtone turėjo naują “džiabą,” Ji* vadova
vo šioms panelėms vaidinime.

*

Okupuotoje Lietuvoje
ATIDARYTA VILNIAUS KRA
ŠTUI REIKŠMINGA GELEŽIN

KELIO LINIJA

VARŠUVĄ. —' “Gazeta 
Polska’’ rašo, kad lapkri
čio 6 d. buvo'atidarytą Itali
jai pastatyta Voropajevo— 
Drujos geležinkelio linija. 
Nauja linija yra 100 kilo-

met’-ų ilgio Linija pradėm j 
liesti 1928. m. Buvo apskai
čiuota, kad liesimo darbai 
atsieis 26 imi zlotų, bet at
siejo nepilnus 11-miį ’zl, 
Nauja geležinkelio linija 
tūri didelės ekonomines 
reikšmės Vilniaus' kraštui, 
lieti perkerta ‘ ‘ linų kraštą. ’ ’ 
Galutinė naujo geležinkelio

stotis Druja stovi trijų li
pių—Dauguvos, Dysnos ir 
Drujelėš —■ santeldy. Pa
sak lenkų oficiozo, tai, atei
ties miestas. Drujoj pro
jektuojama pastatyti uostą. 
—Dauguvos upėj. Tas.uos
tas turės sujungti Vilniaus . 
kraštą su jūra. Oficiozas • 
pažymi, kad Drujos uostas 
turės pavaduoti Vilniaus 
kraštui ueprieutaūią Klai
pėdą. .

uoste pasidarė erdviau ir kiečių 198,641- dolerius pi- 
audros metu nebus jau to- pigų, atsiųstų pąšto peTlai- 
kio Ituvų susigrūdimo, lioks.dnmiK _
bučiavo ligi šiol. .

feAbO DAUG SENIENŲ

Klaipėdos, krašte, Krei
vėnų kaime, ūkin i ii k a ą 
KėkŠtaitis, beardamas lau
kus,, laika nito laiko užtinka 
įvairių senienų. ŠĮeniet to
kių daiktu jis. vėl surado 
visą eilę. Senienas sitoaro 
įvairūs . ginklai ir bronzi
niai papuošalai. Jas radė
jas žada atiduoti į muziejų.

i BANKRUTAVO 11 FIRMt

KAUNAS. “L. K.” pra
neša, kad pasienio A policija 
Seinų apskrity, prie admi
nistracijos linijos, vėl suė
mė. vieną lenkų šnipą, kuris 
perėjo į Lietuvos pusę.

VARŽYTYNĖS VIS DIDĖJA

.25

domis.

GLOBOJA 30 SENELIŲ. IR 50 
’ VAIKŲ .

~ KAUNAS. Nuo rugpjū
čio T d. iki lapkričio 1 d. 
Lietuvoje bankrutavo iš. vi
so 11 firmų. Daugumas jų 
yra smulkios. Tik .brolių 
Nufofciį įmones- paliko sko
lų apie 4 mik. litų. Dalį sko
lų kreditoriai vis dėlto iš 
bankrutavusių firmų du t 
išgavo.".’.

. KAUNAS. Križis ir var
žytynės taip pat smarkiai 
palietė Suvalkų kraštą. V- 
pąc daug varžytynių už 
skolas: eina- ..Marijampolės 
ir Šakių: apylinkėse.. Daug, 
ūkių ir šiaip daiktų par
duodama . už • labai pigių 
kainą. Tačiau ūkininkų. įsi
skolinimas,. nepaisant tų 
liūdnų reiškinių,. .nerodo 
tendencijos mažėti..

. PRAPLĖTĖ UOSTĄ 
KLAIPĖDOJE

.25

. ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA

Ąžuolas. A. Vienuolis .... .10 
Kas šiandien Kalbama, ii- 

pic Dievą, Šrcią, Religiją, Pa- 
žangų ir ’ Socializmą1. Paraše 
Dr, Povilas Arą .... ... .10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
yąnduo, upes, žmones, puoš
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis .. .. ............. . .. .. .10

Lietuves! Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais ., .. 1.00

Trumpa Apologetika arba 
Kataliku Tikėjimo Apgyni
mas. Paraše kun.: V. Zajan- 
čauskas ... .. ... .■ .■ .3.5

Dr* Vinco Pietario Rastai.
Istorijos apysaka 2 tomai ,. .50

Moterystė ir Šeimyna. Ver
te ; J. Gerutis .. ,. .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti, c Parašyta 
negyvoji gamta: žeme, van
duo, oras, parašė J; Baronas

Nauja Skaitymą Knyga — 
(Dalis. U). Su paveikslais 

. Vaiką Knygelė su pil- 
; veikslais .. ... ..... ..

. Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1910 ir 1919 m. Para
šė kųn. j. F. Jonaitis (Kape-? 
lionas) ........ .. .. ;.

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, graudūs Verksmai. Bur 
darė ir. išleido kun.'J. Konce
vičius .. .................... .10

Vienuolinė Luomą. Verte 
kun. P. Saurusaitis .15

Moterystė? Nesuardomybė.
J, Lesaušfa's.’ Šv. Kazimiero
Dr-jos leidinys, Kaune .. .10 

i ‘ Sunkiausiais Laikais. Para- 
i šė A." Rucevičiuš,' .

■į. Meilė (Poema,). Parašė M, 
[ Gustaitis .. ,. .. ,

' Sv, .Gabrielius, Išleido Tė
vas Alfonsaą.^Įajria C. P. ... .15 

1 R^LtoUPS Mokymo Me- .: 
todika.- K. J. Skruodys..... .25 
' • Leiskite Mažučiams. Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas . . . . . ... ... .25

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida'.. .. .. ................. 25

Andersono Pūsakosr—su pa
veikslėliais -d .. .............’ . .10

.Malda. Svarbi Išga ny m o
. Priemonė Šv. Alfonso Liguo- į 

ri. Sulietuvino B. A. ,.'., . 40
Novena. Prie-Šv., Pranciš

kaus : Asyžiečio su trumpais, 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Paraše Tėvas Hugolinuš 
Stroff' O. F. M. Vertė K. .. 45

Valgią Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisę -Ameri
kos 'Lietuvaite ....... ... .. 1.00

Sveikata arba t i e s u s ir 
trumpąs kelias į sveikatų. Su-. . 
taisė Dr, A. L, Graičirinąs .... 1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar.' Lietuvišką-į-Angliš k a s 
žodynas. Kun. P, Sąurusaitis’ 45

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis ____ ..." .'. .. 45

Delegatą Kelionė Lietuvon .
1916. m. Parašė Dd J. j. Biel
skis d. .. .. .... .. .. 45
.. Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta' ■ 
Seno Bažnyčios Tarno .. ... .05 

Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms, Iš vokiško perdirbo 
Kiipranas .. ... .. .',

Mūsą’Jaunuomenes. Idealai.
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
■d., birželio. 1917 m, .. .. ..

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne .. Jo 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą. Mokyldomš parinko AL.
Biržiška . .d.. .... .. . . ... .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. ... ., J. .10 

Pasakėčios'. Rinkinėlis kai* 
. bos mokslui ..

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Vęrsta iš lenkų kalbos • 
ir išleista rtipiuaritis Pi L..... JO

Ką Kiekvienas Katalikas .
turi žinoti arba mokėti . . ,05 

. Kovotojas dėl Vilniaus Jie- * 
' tuvybės. Kųu. J. Amhrazie* 
Ijus *. .• .... ..... ... \. -.05

... MALDAKNYGĖS

.Maldą Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais ,. 1.50 .90

Maldą Rinkinėlis, Juodais. * 
viršeliais ........ .. 1.50' .75 
. Pūliam ant Kėlią — “Dar- 
binin kd ’ ’. spauda. Odos .apda
ru .. .. .. .. 1.50 .2,50

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS .

Auksinio Obuolio Istorija-----
(Graikų Mytologijos Žiupsiie 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva;

Trys Keleiviai — Krikšeio- 
uis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Paraše T.’ Vyš- 
hiaiiskas. Vertė.P. B. . d,..

TrUnipiSkaityniėliai-~hibaL 
gražūs pasiskaitymai apie . įt

. -------- =—- ' vairius gyvenimo atsitikimus.
MmmsTTs, ®

ąpskr. Katalikiška .Spauda paą-skaitymia. Parašė Uosis'.: .25 
šiais metais patapijoje vir- . Gerumas — aprašymas apie 
v.. * j .i-' • gerumų per Tėvą Paberą-Pi
si jo neutralią ar ikm^iąjąhipiną. Vertė Kini. P, L. .... .15 
paeiniis drauge. ’ tikimasi, L-, Tabakai—Nuodai •— rūky- 
kad vinnnpRo rtd^uit kntoli- mo kenksmas; pagal Di Nl- ' kad žmonėse., augant .Karau- koIgkį. pateng9 $, Kaimietis: .10 
kiškdni s’-išiprątin.Ui. pato- ■/ Užkeita Mergelį są Rarzda 
bijo j e ■ įiekątMikitįka spali - ir Šarzdaslpitis ~ -apysaka.. 
f .J i , iL Kataliką Bažnyčia ir Deda dar. gerokai .susilies. ., LQkratWas, - Parašė kum

Naumiesty j<3 ■, veikia (-f Ži- Tarnas, Žilinskai į . i. ;
luino” Dr-jos aeileliū prie*!. Apaštalystėsį Maldos Statu- 

glauda, globojanti virs. 30Laitis 
vargšų serielių ir vaikų L XXIX . Tarptautinis Eucha- 

darželis apie Ų0 vaikų.-. Šios kuJL Pr Bu^ mi I. G- . l.1.50 
Mūsiškiai Užsienyje. . Juo

kingas. aprašyritaą keliones į 
Paryžių- ir atgal Mikalojaus . 
ir Gl^piros IvahoA’ą. Išguldė 

[Magnus PaVvalkietis- -r...... .25 
i Keiiohėj Aplink Pasaulį per 
80 Dieną. — Apie visas--de- 
iybas.be-galo įdomūs ,nuotir 
Uiai kelionės per įvairius kra-' 
štųs. Parašė Julius y.crne. " '

. Vertimas, J* Balčikonis,,. . .. 1.00 
Pramoninės Demokratijos

Pagrindai. Parašė Uosis .50 
Gegužės Mėnuo — Kun; P.

Įžadeikis ,i. v>........ ..' _ 
Aritmetikos Ųždavinyn^s .25

. Vaiką Darbymečiui —Rip- 
;kinelis kalbos mokslui

Petriukas — laiškas vieno 
vaikelio. Vebtė S. Rakauskas .15

'Bolševizmas —^Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje . .. .. . ..... .15

žaidimą Vainikas — Savy
bės . vakarėliais ir g e g u ži- 

Inėrns su gaidomis. Sutaisė M.
Grigonis . .......................... .25

Laimė — (poema). Paraše
Vaitkus .. .. ,25-

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

prieglaudos dįlką gražų vi- 
siiunenei Tpatąrnąyimo dai*: 
bą,/todėl įj.: \ i§ppmenė. gai-ą 
gausiai j;ą?;eiii.iaasąvq auko
mis./ uŽiburiai’ Di-jai va
dovauja kum J.. Damijo
naitis, kimis taip pat daug 
di i‘ba ir su •u Angelo Sar
go vaikučių Sąjunga. . .

BANKO FONDAS

9K

.40

.20

.15
.15

.25

.15

.20

.10

.40

TEATRAI

‘ Vienuolio, Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino; Vaidevutis ,. .. . ■. .15

Elgetą Gudrumas, 3-jų vei
ksmų. komedija.. Paraše Sei- 
rijų.Juozukas■.... .

Giliukingas Vyras. 2-jų. ak
lų komedija; '.parašė. Š-. 'Nar
vydas .. .. .

Ubagą Akademija ir Uba
gą Balius:— komedijos po 
l aktą; Parašė Šoki ją Juozu
kas . . . . . , . , į . ... . v .. •.

Gniegas—Drama. 4-rių ak
tų. Verte’Ąkdaitis .

Esurnas —, 3-čia- dalis dra
mos ‘Tlirnš Tautos. Genijus.’’. 
Parašė kūli. L. Vaicekauskas .10 .

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F. V. . .. .. .40

Patricija, arba nežinamoji 
kankinė-r 4-rių aktų drama;.

. Vertė Jonas Tarvydas .10
Išganymo Apsireiškimai — 

atėjimas ir gyvenimas ant žc- , 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini- . 
mąš su gaidomis ..... .... .75

Dramos; 1). Germanas; 2)
Fąbiola 5-kių-aktų; 3) Liur- ■ . 
do Stcbūlas 4-tių aktų; para.- 
še .J.. Tarvydas.-v. .. .. . . .65

Knarkia Paliepus. Komedi- 
ja l-mc akte. Paraše Gineitis .15.

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ka . darai; 2) Jono 
aimė;..3) Pasakyk mano lai-' 

ihę^ Surinko Š. M,D. ir N. .. .15
Vaiką Teatrai:, dalis II: 1) 

Ištirsime paskui2) Antanu
kas, Surinko S.K, D. ir N. ... .15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Atei\ is . .10. 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun.. A. Strazdo, dainos • .10 ■
• 'Svodbos Dainos . v .10, .

Birutės Dainos ........ .10 , 
Mūsą Kariuomenės Dainos. -.

20 dainų dviems, ir trims bal- .’ 
sams.! Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys. .» .. .. .. .10

. SU GAIDOMIS
M. Petrausko .

Jojau Dieną z.
•Vai aš pakirsčiau. ,; •.. .. 

..tiigho (Latviška)' .. ..
Už šilingėlį .. 1: .. .... 
Saulelė raudona ... ...
Šių Nakęialyt (dzūkiška) .. 
Skyniau skynimėlį.. .... 
Siuntė mane motinėlė •.. .. 
Ko liūdit sveteliais ‘;. L.»

.Sasnauskio
Bhuyhiįnkij hynnuis .. ..

. Aleksio
Vyčių hymnas ......

Tallat Kelpšos
Liaudies dainos (chiii’iu

Aš paš tėvolį-Močiutė mano .15 
Oi tu. JąkštingeivVanagė'.' •

lis tupėjo ... .. .. .. ,» ..15 
Kad buvau morgvlv-lr atlv- • . <

kė sakalėlis U .. .. v.. 45

,25 .

,35 "

.40 -r

Lietuvos . lįanko valiutų 
fondas per paskutinę, savai
tę-padidėjo nuo 17,63 iki 
18,31 niilijbiid litų. Tokiu 
būdu ir banknotų padengi
mas pagerėjo nuo 65,1 iki1 
66,4 niioš. /-.

.35KAUNAS. Lapkričio: 10 
įvyko pirmas naujai iš- 

■iiiktos Lietuvos /Žūrnalis- 
ų Sąjungos Valdybos po
sėdis. Naujoji Valdyba pa
reigomis pasiskirstė šitaip: 
dr. Purickis — piriniuin- 
kas;. p. Turauskas — vice- 
pirinininkas j p. Kemežys— 
iždininkas ir p. Rastenis---- 
sekretorius.

Pagal buvusius .-valdybos 
nutarimą, kuris 1931 metų 
gegužės 10. d..visuotinio..su
sirinkimo : buvo patvirtin
tos, Valdybos darbui išplės
ti ir jos sprendhnŲ bešališ- 
kumi|i; patikrinti nariai 
kandidatai dalyvaują val
dyboj. pjlnątviu^is na.fiais.

d
r

: Kopgalio tvirtovės kana
las Kląipedoje perdirbtas į 
uostą. Jame bus suplukd-o- 
mi laivu nuo darbo laiku 
įvairūs. ląivukai. • Perkasus
iŠ marių pusės perkasą į 
Kopgalio tvirtoves, kanalą 
tr tuo-pačiu perkasą sujun
gus SU .mariomis, Klaipėdos

DU MILIJONU LITŲ AMERI
KIEČIAI ATSIUNTĖ HĖTU- 

• VAI PER 3. MĖNESIUS

JONO KM1TO EILES

Per liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesius Lie’uvos 
gyt eritbjiu giv.f ‘ iš .J.imgii- 
nių Valstijų lietuvių amėrL

. r

Labai graži knyga aūdęklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui7 prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitaš. vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
. etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jausmų. •r.

Sįąsk užsakymą |

. ♦‘DARBININKĄ”
366 Weat Broadway ' . . South Ėoston, Masą;

Senų Laikq V»j«tas •• 
Palengvina Gėlimą Pečiuose

■ MĘer'du metu "kankino . mane liudla.-’ 
tinis skaustuas nuo .baisaus gėlimo 
:pęuiuosą. išbandžiau .vispkius tini* 
-mcntuc. b'et įtiė vienas .nepaKelbėjo 

• nian. Draugas rekotncmlavo mari In
karo .I’.tin«Ėxpellcri ir tik pji <lv iejtj 
IŠsitepiinų luoml visi mano, skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš' vlstj linimentų,"

J. S.
. Lockport, N. Y> . ...

10 DIDŽIULIU TOMŲ
(turinčią arti 5000 pusi) Į iš lenkiško kun. K. Š, .. .10

: įuošia kiekvieno lietuvio inteligen- Mūsą tikėjimai—dšaiŠkini- 
to biblioteką, kuris.skaitą “Židj mas;pagrindą miisę tikėjimo. .25 
nį," didžiausią mėnesinį literato- [ Iįe?“voį. e?^al-

r į. . . J, seskevicius ir B-ve, Kau- ros, mokslo, visuomenes u? akaae-." ... on
miš.kojo gyvenimo turnalą, nuo. gmęs įr Kalbčk: Deklama-
pat jo leidimo pradžios.- Bet “Ži- Lijęs, Monologai ir Dialogai, 
dinys’ * darosi kaskart įdomesnis, Į Paraše Juozas V, Kovas . / 
ir tiesiog būtą. Nedovanotina, jei- Graudūs Verksmai.-^- Verte 
gu kuris inteligentas, vistiek ka- Vysk. Ą. Baranauskas . . 
rios profesijos jis bebūtą ir kur Eurharistikos Stacijos. Sū- 
begyventą, jo neprenumeruotų ir kruvino.Kum.P. Juškaitę., 
neskaitytą bent nuo 1930 metą L. Kryaus:: Stacijos, 

.y. • Graudus Verksmai, M a 1 d os.
pradžios. . . Gegužės,: Birželio ir Spalią

Židinio karna Amerikoje: met mėn. Išleido kuą. K A.. Vasys. .25.
—$4.50, pusm.—$2:50; Lietuvoje: Dangaus ,Karalienė. Surin-

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. ko kun. M. Galevičiūs; be ap-.
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt. darų 25c, su apdarais . čl.. .50 
. Adresias: KAUNAS, EaisvM A- L n.
IsTnKFr^ ■ ’ • ‘ be. Pfof. V. Jurgucip , .. .. .10!

' ,J i ' , • ’ • I Žmogus ir Gyvulys, Paraše ,
. ' ♦ • ■ kup. Pi\ Bųčys .....
’ UŽVADUOTOJAI TVANKIAI. . žydas Lietuvoje. Parašė SČ 

t«-rTA<rA ->*»-. T. . .... .. ... »■
' Maldos Galybė' Istoriškas 
.piešinys IV-to. -šimtmečio kri- 

' keionybės. Lietuviu kalbon.
K.S'T, [iSKuldč P. B,’;. .. .■' 45 

Apsirikimą .Komedija. At-
Kitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L.apš.iaųs 
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PAIN-MPtlLFR

BŪNA BLOGESNI NEČU ;• į Kaimietis 
. - ■ NIEKAS

NUGA-TONE- yra .tikras Tohiksis^— 
tonikas, kuris padaro jus tvirtesniais. 
Gydytojas specialistas .
prėskripcijį ir tūkstančiai Šiandien 
liudija, kad jis yra labai ■ vertingas.'į 
Yra tonikų.... kurie turi. tik. .vienos i 
rnSies velkine: vidurių, nervų, krau
jo. dėl epętito, Žarnų ir- tt. NUGA- 
TONE yra abelnas tonikas. Jus .ne
galite būti .sveiku, jeigu kokia viena 
tiulis nes Velkiui s.

Vriinrk NUGA-TQXE’ jums rėt 
knlhigl- tik vieni .'vaistai. Nusipirkite 
dabar už Vienų. Doleri, jus gausite 
vieno menesio treatmentų . bj’lę vais-l 
tynyčioj. Kiekvienas butelis piirduo- 
(larnas su pilna garantija — pinigai I 
grąžinami l 20 dienų jeigu busite ne-1 
patenkinti, •-

veninio. Išguldė L.a.p 
Vaikas ..

Jono Kmiio Eilės .
Be apdarų .. .

.05

.50
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.10 ’

.20

“DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Nass.
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Pranas B. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ
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L.D.S. ir “Darbininko” Vajus

LAIKYKIMĖS!

Kaip tai yra malonu skai-l 
tyfi savo laikraštį svetima
me, visai nesavame krašte

Liepos 2 d., šeštadienį, a- 
pip 6 valandą ryte prisiarti
nom prie Plymouth, Angli
jos; iš kur išplaukė garsūs 
pilgrimai Massachusetts vaį- 
stijon apie 300 metų atgab 

I Plymouth mieste apylinkės 
labai kalnuotos ir vaizdin
gos. Kęleivįai į Angliją pa
liko mūsų laivą apie 7 vai. 
ryte. Vienas sunkiai mie
gojo ir kadangi nebuvo grei
tai prikeltas, vienas laivo 
tarnas neteko darbo, buvo

nų, keletos studentų? Ari 
tai bus * kokie mokslinčiai, 
žmones, užbaigę aukštus 

; mokslus? • . ~ ■
Klystame taip manydami. 

Paprasti bernaičiai, supra
tę, pažinę reikalingumą sa
vo kąlbos ir dvasios, pamy
lėję savo kraštą ir tėvynę, 
kreipėsi į reikalingas įstai
gas ir štai mes matome šian
dien susiorganizavusią stu- 
dien susiorganizavusią stu-» ...
dentų organizaciją. Tai dar- *»..* 24 minučių baigiau 
bas niiisiį laikų moksleivių. Į kelionę 3J8S mylią ir išlipau 
Darbas pradėtas su nušvies-p rBne®z’i°s uos^e Cberburg 
ta mintimi. Reikia įr to- ^9 savo gyvenime, 
liati energingai vesti, laiky- PRANCŪZIJOJE.
tis vienybėje, neįkurvie- šegtadienį> iiepos

, nybė, ten ^stiprybė. O pa- aien apie n.t? TataBdft 
tekę i nusilpnėjimų, kreip- į laukgm į Gherbourg 
kunės j Kristuj pasiryz- ^ P1.ancaziją> nora ap. 
knn suntaar dirbtr ir vieny- .g

eS - v j tinkamų uostų, kur laivai
tiesiog galėtų pasiekti kran- 

v ? '' ~ ’tą, beveik neturi.. Todėl at-
AMŽINAS KALINYS plauke du maži laiveliai

" (tenders) paimti automobi-
auksinį kalėjimą. Nūnai jis luis ir keleivius. . Mūsų laive 
sėdi. Pro grotelius galvą j prasidėjo didelis brūzdėji- 
nulenkęš, jis žiūri... Džiaug- mas. Daugelis keleivių pri- 
smo. kibirkštys yra jojo šir- ruošė kameras . nutraukti 
dyje. Retkarčiais prasive- nepaprastai aukštus, uolos 
ria. durys ir įeina nekaltas krantus. Kaip visa Prancū- 

.kūdikis, nuilsęs darbihin- zija, taip ir Cherbourg uos- 
kas ir ilga eilė kitų. Pagar- tas rūpestingai • apginkluo* 
binę grįžta iŠ kur atėję. Ka- tas. Krantai apstatyti di
limui; linksma. >. .. Įdžiulėmis kahuolėmis. :

Amžinas kalinys.; . Dau- Pakol iškėlė apie 12 auto- 
gėlis žino jį ir aplanko jį. mobilių į mažesnius laive- 
Tačiau yra tokių, kurie vi-ĮliUš, praėjo’ apie pusę va- 
sai nežino j o. Jėzus — am- landos. Tuomet tie, kurie 
žinąs kalinys nenuliūsto, H— 
bet kenčia ir laukia visų at- f . 
šilankymo. Jis laukia...-Ne 
yiėn Jį paguosi, bet Jis ta- Į 
vę. Prašąu!' .1

Kazt/s

vo širdis yra, kad tavo jau
nystės krašte, tavo numylė- 

. . tos tėvynės laukuose Ame
rikos Liet. Kataliku Studen
tų organizacija pradėjo gy- 

J vuoti, malonu, kad štai jau 
pradeda įr pradėjo dirbti 

. darbą toj dirvoje, kuri taip 
apžėlusi buvo. '

V alio! Taip, iš tikro yra 
kuo pasidžiaugti ir kuo dL 
džiuotis.; Nušvito gražusis 
mėnulis, apšvietė ską i s t į 
saulute; visi sukruto, susto
jo, pašimąstę, žengė pirmyn 
pradėti toliau tęsti darbą, 
šviesti žmones ir skleisti lie
tuvybės dvasią tarp lietu
vių; ją išlaikyti ir stiprinti.

Ar tai darbas tik kelių su- 
sirūpinusuj žmonių, šių die-

kis sulaikė laivą pusei va
landos. Pasivėlavimas kaip 

I kada daug kainuoja.

Už keturių valandų pasie
kėm (Prancūzijos krautus, 
kur Prancūzijos žuvėdros 
mus pasitiko ir atlydėjo.

Tai už 5 dienų, 21 valan-

Du tūkstančiu metų atgal ; 
jis buvo nuteistas kalėji- s

. . man. Niekas nevertė jo. i 
Žmonių meilės raginamas, i 
jis pasiryžo amžinai kalėti. ! 
Per paskutinę vakarienę jis 
pradėjo ir ligi šiol ištęsėjo.: J 
Tik su. ta permaina, kad da
bar jis yra ' (stebuklingu 
būdu) kiekvienoje bažnyčio
je^ Ne laisvas, bet kalinys.

Keistas yra tas kalinys.. 
Aplankyk jį bet kada, jį ra- 

. ši toje pačioje vietoje, kur 

. valanda atgal, diena atgal ir.
• metai atgal jį matei. •. Jis 
pats 'nekruta. ’ Jei kas jį 
krutina, pakeičia jo vietą 
truputį, tai jo tarnas — ku
nigas. •.. ■/

Aušrai auštant,, skubinkis 
bažnyčion. . Jis. laukia ta
vęs... .Jo nematysi, bet jis 
sutiks tave malonių veidu. 
Padėkos tau.. Ir žiūrės taip

- . liūdnai, liūdnai, kad sutirps
. . tavoji širdis iš gailesčio... 

Tačiau, negali paleisti jo iš 
kalėjimo. Jis amžinas kali-

■ nys. '
• Vidudienis. Varinių, var-

• pų garsai dainuoja, skamba 
linksniai... . Jis liūdnas. Ta
me .laikotarpyje, žmonija 
rūpindama apie kūno daly
kus, pamiršta aplankyti jį.
.Kruvinas jo sudaužytas vėį- 

. das. Jo rankos negailestin- 
’ gai surištos. Tyliai,, labai 

graudžiai jis verkia... tik 
dėlto, kad niekas neprisime
na jo, neaplanko jo.

Kas nors pasigaili jo,•.Už
tiesia juodąuždangalą-.;-‘A

• y naktį, ant miesto.. Tamsūs
r šešėliai pasirodo .bažnyčios krašto lietuvių sukilimo ir 
i viduje. Šviesos paskutiniė- išsivadavimo iŠ v ė r g i j d s 

• 1 J*, Spinduliai apšviečia jo pančių.
■-.4 ’ ■ •. ’

“DARBININKO” MĖTINIS
. KONCERTAS

“Darbininko” vadovybė 
nutarė rengti “Darbininko” ; 
metinį koncertą sausio mėn. / 
15 d-., 1933 m.,\ Municipali 
Bldg. salėje, So. Bostone. • 
Koncerto programoje bus 
daug naujienybių.

Visi “Darbininko” prie- 
teliąi prašomi iš anksto ren
gtis sausio 15 dienai.

Sausio 15 d. yrą labai 
brangi diena visiems lietu
viams. 1923 mėtų sausio 15 
d. Klaipėdos kraštas prisi
jungė prie Lietuvos, išbuvęs 
500 metų vokiečių vergijoje.,».

Taigi, 1933 im sausio. 15 
d. paminėsime .10 metų su
kaktuves nuo Klaipėdos

toliau nevažiavo į Bremen, į 
Vokietiją, perėjo laiptu į ! 
mažą Prancūzijos laivelį. 
Mūsų laivo vokiečių orkest
ras užgriežė atsisveikinimo 
maršą ir po dešimties mi
nučių jau mažesniu laiveliu 
pasiękėjn krantą ties muiti
nės milžiniškais rūmais. Šie 
rūmai yra aptverti tvora, 
už kinuos matosi didelė ne- 
aimingųjų ubagų gauja. 
Vieni akli, kiti be rankų, 
tretieji be kojų, o kai kurie 
LeLhQdų^/_Liūdiiai__žiūrėio 
tie, kurie dar akis turėjo, į 
amerikiečius turistus, dole
rių šalies gyvūnus.

Keleiviams nereikėjo sa
vo . čemodanų nešti į muiti
nę, nes negavo progos. Į 
laivelį subėgo dideli pran
cūzų nešikų saiką, kurie 
pristatė turistų bagažus 
muitinei peržiūrėti. Peržiū
rėjimas truko tik 15 minu
čių. Tuomet prancūzų neši
kai įnešė^ amerikiečių baga
žus į ilgą traukinį, kuris 

- specialiai stovėjo ir laukė 
laivo keleivių. Šitas greita
sis ekspresas padaro kelio
nę iš Cherbourg į Paryžių 
per 6 valandas. Traukinyje 
prasidėjo keiksmai, nes 
prancūzai pradėjo lįsti į a- 
merikiečių kišenes per drą- 
įsiai. Už mažą patamąvinią 
reikalavo, dolerio ir barės, 
keikė ir spiaudė net pakol 
buvo patenkinti.' Šitoks el
gimasis buvo. labai nemalo
nus ir ilgai pasiliks keleivių 
atmintyje.

Apie pusė po pirmos pra- 
dėjom kelionę į Paryžių. 
Keleiviai tarpę savęs mažai 
kalbėjo* Visiems buvo įdo
mu žiūrėti per langą į Nor
mandijos šalį. Namų archi
tektūra labai skirtinga. Pa
našios Amerikoje nėra. 
Langai maži, stogai aukšti.

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas. .

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
. NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 

vardo. ;
“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žįnias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinips.iš nepriklausomos 
Lietuvos .ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams. 4.00

Jei. inisi tik vieną kartą į savaitę. r,.$2.00
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS

Į LIETUVĄ
Metams....... į       -------...... .$5.00

į . Pusmečiui . . ..........  . .$2.50
SPAUDA YRA DIDŽIAUStA PASAULY GALYBE, TAD

I IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE '
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

“DARBININKAS”
j 366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
| Tel. So. Boston 0620..
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O LIETUVA!
: Norėčiau mylėt...
Bet kur esi tu. • 
O Tėvynę ? -
Trokščiau ištęsėt, 
Bet to . negaliu. 
O Sostine!
Tave prarijo priešai—lenkai 
Bet ne sostas tavo tenai, 
Bežiūrint įr laisvės sparnai

’ • Suplasnos! .
Ir kils nauji didvyriai—vaikai 
Lietuvos!

- Tik būki prie Šono Lietuva 
O viskas bus lengva;., ir galima !

Mintys renkas ir galvoj • 
Bet skundžias vien vis tinginys 
Ir pavergtasis lietuvis!.

• DIRBK! IR TU!

Dirbk! Netingėk! 
Pasaulį pajudinsi.tu! 
Prakaito nesigailėk, 
Mokestis taps amžinu T

LIETUVIO KERŠTAS
. Sunki tavo,/Lietuva, . -

Našta—letena, .
Bet sunkesnę bus už tą 
Keršto—lietuvio ranką !

Ptytaitis

Viskas ■ visiškai skirtinga. 
Ūkio kultūra aukštame laip 
snyje. . Lūšnų, niekur nesi
mato.: Gyvenamieji namai 
vien, iš akmens, medinių 
trobelių. nesimato. š i t o. s 
provincijos'.gyventojai nor
vegų ainiai, kurie • Čionai 
apsigyveno prieš’ 1,2.00 me
tų. Dalis šios provincijos 
prancūziškai kalbančių nor
vegų užkariavo Angliją .ir 
įnešė . viduramžyje anglų 
kalbon .daug prancūziškų 
žodžių. ■ . •

Vidurkelyje iš Cherbourg 
į Paryžių .traukinys sustojo 
garsiame ‘ Lissięux miestely
je, kur gyveno Šventa Tere
sė. Todėl, dalis, keleivių išli
po šitame miestely j e.

Apie pusė po penktos va
landos pasiekėm Paryžiaus 

. apylinkes. Aiškiai, buvo ma
tomas Tour EiffeI bėvieli
nio telegrafo bokštas. Už 30 
minučių jau sustojome 
Sainto Lozare geležinkelio. 

. stotyje. Stotis milžiniška ir 
joje judėjimas didelis. Ke
leivius pasitiko ir aprūpino 
North German Lloyd laivų 
linijos agentai. :Į. juos la
bai žvairiai žiūrėjo prancū
zų vežikai, negavę progbs 
pasinaudoti ir uždirbti do
lerių .nes laivų kompanijos 
agentai turėjo ‘ savus auto
mobilius ir .pristatė kelei
vius kur tik buvo, reikalas.

Man teko apsistot tykia
me. Chemin. de Fer viešbu
ty, prie Gore de l’Ešt gele
žinkelio stoties. Stotyje įr 
apylinkėje buvo apie 300 
prancūzų kareivių ir „oficie- 

. rių. Beveik visur. Prancū
zijoje matosi daug kareivių.

Kadangi man. Paryžius 
jau gerai žinomas. iš apsi
lankymo prieš du metu, tai 
šį kartą pasiteiiliiuau pra
leisti Paryžiuje, tik vieną 

. dieną.. Su keletą. švėicarie- 
čių iš Peunsylvania valsti
jos pasisamdėm automobilį

L. D. ^.Centro Valdyba : 
savo posėdyjėT”įvykusiame 
lapkričio 28 d., nutarė, pa
skelbti “Darbininko” nau
jų prenumeratorių ir L. D, 
S. naujų narių vajų, kurs * 
pradedamas gruodžio L d. ir 
baigiamas kovo 31 d., 19.33 : • 
metais. ‘

Visi “Darbininko” ir L. ;
D. S. Prįcteliai kviečiami į 
bendro. darbo talką. . '

Vajaus metu panaikina
mas L, D. S. kuopose įstoji
mo mokestis. Užsimokeju* ’ . 
sienis naujiems, prenumera
toriams. bus duodama kny-
,gų $1.00 vertės.

Visos L. D. S. kuopos j / 
prašomos išrinkti pagal sa
vo nuožiūrą atitinkamą na
rių skaičių, kad jie padir- ' 
betų per šiuos keturis mėne
sius naujų, narių ir naujų • 
skaitytojų suradime,.
. Kuopų Išrinktieji ‘nariai 
tegu apiako savo, brolius 
lietuvius, pereidami po gy
venamąsias vietas, pakvies-' 

' darni užsirašyti mūsų brau* 
gųjį organą arba įstoti į ; 
mūsų organizaciją.

ir : išvažinėjom visą Pary
žių per tris valandas. Ap
lankėm Tour EiffeI bokštu, 
operą, Notre Daine katedrą 
ir kitas žymias vietas. Del 
depresijos Paryžiuje kelei
vių nei pusės nėra, kiek jų 
paprastai norniališkais lai
kais būną. Gatvėse žmonių 
mažai matosi. . Viskas žy
miai apmirę. •
. Sekmadienį,, liepos- 3 die
ną, . išsipirkau b i 1 i e t ą į 
Mohtlucan miestą aplankyr 
ti savo pusseserę ir atsivei- 
kinau su Paryžių. Kelione 
buvo ilga, traukės apie 6 va
landas, bet buvo įdomi.. Pir
mą kartą teko pamatyti dik- 
rą. Prancūziją ir važiuoti su 
prancūzais ir su jais kalbė
ti. Prancūzai vidutinio , ū- 
gio ir panašūs į italus,, bet 
vis tiek skiriasi, nuo pasta- 

: rųjtį savo ryškia raudona 
c spalva veide. Prancūzas 

niekados itesikiša į kitų rei- 
, kalus ir nekalbės net kol bus 
. užkalbintas. . Pas juos gy- 
. vuo ja ‘'pilna, asmenybės lais- 
, ve.

“DARBININKO” RĖMĖJŲ 
VAJAUS UŽBAIGTUVĖS
“Darbininko” rėmėjų va

jaus davinius galutinai per- • ■ 
žiūrėjo, ir patvirtino L. D;: 
S. Čenfro.■ valdyba savo po
sėdyje,. įvykusiame lapkri- ’ 
šio 28 d.

1 Dovanas. laimėjo: J. Jo- 
kubauskas, WateiT5iuy, Ct.
— auksinį laikrodį; Irena 
Pečiūkonytė, Lowell, Mass.
— radio aparatą ir L. D, S.
15 kuopa, K(‘ąrney-llarri- 
son, N. J.. *—“Darbininko” A 
.mėtinę. ■ pernumeratą., •••.,.

Visiems pasidarbavu
siems, : kad vajus pasisektų, v 
nuoširdžiai dėkojame.

ti. D. S. Centras.

bučiuotis ir apsikabinti yra 
paprastas įvykis, ir niekas 
traukiny.]c į tokius pasielgi* • 
muš nekreipia dėmesio.

(Bus daugiau) • ■

Draugų pagyrimas už ine- 
Todėl pas juos atvirai ’ dų saldesnis..

MALDAKNYGES

i:

PASINAUDOKIT NUPIGINTA* MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ .GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

’ , LABAI PRIEINAMA KAINA

"MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos; ■ .

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloidd apdarais $1.50 (buvo $1.75)

. Juodais paprastais apdarais ..75 (buvo $L00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (būvą $1.25)

.'‘MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS”. * 
Kainos:

Juodais paprastais apdarais .30 . ; .
Juodais minkštais apdarais .50
Juodais odos apdarais .75
Baltais celuiloido apdarais .80
Imant didesni skaičių duodame gerą nuolaidą. *' ‘

Kuygutčs labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos-ir kitoms iškilmėms.-

Visus-Uiisakymus siąskHe sekančiu antrašu:
“D AR B ĮNINK ĄS”. ‘

366 Broadvvay, ~ • So; Boston, Masa.
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Antrudiemi, gruodžio 1932

DARBIJ<IJ<KAS
įCThe Workerr)

Publiihed every TUESDAY andFEIDAT '
—— by-------

BAUrt JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS
JJntend u iccond-claM matter Sipt 12,1915 k-the post ottlci lt Boston, MIm. 

nnder tlie Act Of March 8,1870

i Acciptanci.fdr ttitling ai ttpeclal rate of poatage provided for In Sactlon 110B 
Act of October 8,1917, authOrliedon July 12,1018

PRENUMERATOS KAINA:.
Amerikoje metami ............♦ .$4.00 
Užsieny metami ................$5,00 
Vien* kart taraitėje metama....$2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metama.. $2.50

BUBSORIPTION KATES:
Domeitic ytarly .$4.00
Vorllgn yearly.$5.00
Dotaieiilc once per weak yearty. ,$2.00
ITorelgn once per week yearly.. . .$2.50

DARBININKAS
B66 WEST BROAUWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELfiPHONB SOUTH BOSTON 0620

NAUJOS RŪŠIES
“PIATiLIETKA"

Katalikiškos Spaudos
Reikalu

\ Kaip jau žinome, sovietipvisą laiką jie sistematingai 
penkių metų planas nepa- nailono tiltejimą, persekio- 
vyko, Dirbtuvių pastatyta
daug, bet jos . mažai produ- tūromis, spauda, organiza- 
kuoja, nes trūksta sumanių 
darbininkų ir net medžia
gos. Prie to,' nuvargus i r ti
sų tauta nedaug ką gali pir
kti, nes uždarbio ir maistui 
neužtenka. Žmonig eilės su 
duonos kortomis stovi pas 
maisto krautuves ir džiau-

: . giasi, jei tą. dieną gauna
■ nusipirkti. ndts tiek maisto, 

kad galėtų badą numalšinti.
Į Sovietų šalis tikrai skursta 

ir badauja. Komisarai ne
teko galvos ir nežino, kaip

: gelbėti kraštą nuo bešiarti- 
į • • nančio bado.
į Bet vienam daikte bolše- 
i vikai nenustojo sumamuuo 
’ ir energijos —- tai tikėjimo

persekiojime. Jų organas 
“Bezbožnikas,” išeinąs JlTa- 
skvoje, skelbia naują saVo- 

j tiška bedievybės “piatiliėt-
'i ką,”. arba smnanvmą tikę ji-
I mui . panaikinti per penkis
į. -metus. Vadinasi, suplanuo-
[ ta, kad po penkių mėtų Ru-
f sij o j iiėbeliktų ’ j okio tikę ji-
l mo. Tani tikslui bolševikai,
l ' . jau uoliai darbuojasi nuo 
į pat savo .įsįsteigimo, vadina-
? si, per penkiolika metų. TųįKad išnaikintimi Rusijoj laisvę?

jimais, pašiepimais,' karika-

vimu pajuokiančių tikėjimo, 
apeigas, procesijų, teatruo
se, mokyklose, per radio. 
Bet svarbiausia jie užsispy
rė nubedievinti musų tau
tą, auklėdami vaikus valstv- 
bifičse prieglaudose, kur. iŠ 
pat mažystės skiepyjama 
vaikams bedievybė ir tėvų 
negerbimas. Naudodami to
kias priemones, per penkio
lika metų bolševikai, rodos, 
jau turėjo pakankamai lai
ko nubedievinti .visą tautą. 
Bet tūr būt tas jiems nepa
vyko, jei skelbia ypatingą 
bedievybės “piatilietką.”

Ar jiems tas pavyks ? Aiš
ku, kad ne. - Ko nepadarė 
pėr penkiolįką metų, to ne-

■ padarys per penkis. Jokių 
naujų priemonių, tikėjimui 
Įfanaikinti jie nebeturi, nes 
jau visas panaudojo. Pa
silieka tik .viena: išsiauti 
visus žmones^ Prisimena 
čia dekabristo. Rylejevo žo
džiai, pasakyti carui Mika
lojui I: “ Žinok, imperato
riau,” kol bus žmonių, tol 
bus ir laisvės troškimas.

Pasaulyje, būna nuolatos 
iovojama blogo su geru, do- i 
rybeš su nuodėme, tikėjimo ' 
su f edieyybe.

.Toje kovoje vartojama į- 
vairiąusi būdai. Juo tolyn, 
jtto tos priemonės moderni- 
škėja, ar tikriau sakant, į 
tas kovas įtraukiami visi 
naujausi mokslo ir .techni
kos išradimai ir priemonės. .

Bedievybė niekur nesnau
džia, ji “kaip rėkiantis liū
tas. ieško: ką praryti,” ji 
piTeš”tikybą įkinkė kiną,Ta- 
dio, teatrą, spaudą, kalbėto
jus, chorus, deklematoriusU 
sujudino ir sujungėvisas 
pasaulio jr pragaro galybes, 
ir turime pripažinti, kad 
tikinčiųjų eilėse padarė ir 
dano nemažai žalos.

Čia bent kiek pasvarstyki
me apie spaudą. Spauda y- 
ra sėkla nešanti . savo, vai
sius. Kokią ’ sėklą sėsi, to
kius ir. vaisius, rinksi. Kas 
sėja kviečius, tas kviečius 
ir piauja, o kas sėja.ropes, 
kasa ropes— Ir mes. lietu
viai spaudos turime įvairios 
pakraipos: Turime katali- 
kišką ir jai priešingą komu
nistų, socialistų, liberalų ar
ba taip vadinamąją bepar- 
tyvę, Šiandien palikę visas 
kitas nuošaliai jų neliesda
mi pakalbėkime tik apie ka
talikiškąją spaudą j apie jos 
reikalingumą, naudingumą 
ir šventumą.

Katalikų mokslo ir Baž
nyčios autoritetai prilygina 
katalikišką spaudą sako
miems bažnyčiose pamoks
lams, dėlto, kad ir toji spau-: 
da kaip ir pamokslai aiški
na katalikų tikėjimo tiesas 
ir kaip jas įgyvehdinti gy
venime, kad pasiektų amži
nąją po mirties laimę. Kad 
katalikai visuose atvėjuosef 
elgtųsi taip, kaip katalikų 
mokslas reikalai! j a, kad ži
notų kokis yra Šventojo Tė
vo ir Motinos Bažnyčios

Čia parodo Ždibo uždegtus aliejaus laukus' Oklahomo mieste, kur 
didieji aliejaus tankai eksploduodatni pridarė daug nuostolių.

t • ♦
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laisvos minties šaknis, rei
kia; išpiaūti visus rusus.”..

. Mikalojus I išplovę, daug 
laisvės mylėtojų, bet nė vi
sus, įr galų gale jie nuvertė 
carus nuo sosto; Kas bus 
su despotais — komisarais, 
kurie . j averžė visų rusų

K.

tuo ai* kitu socialiu ar vi- 
suomeniniii klausimu nusi
statymas ir tt. : Todėl kata- ■ 
likų spaudos žodis, taip, 
kaip ir pamokslas yra Die
vo žodis, Dievo Sėkla.

.* .
“Sėkla yra Dievo žodis’' 

(šv.Luc.8). Dievo žodis tūkš 
tauriais būdų sėjamą. . Die
vo žodžiu* į mus kalba skais
tus,- žvaigždėmis nusagsty
tas, dangaus skliautas^ pla
čiųjų vandenynų plota i, 
aukštųjų didingųjų kalnų 
dangų rėžiančių viršūnių di
dingas grožis, gėlėlių ir Žo
lynėlių kvapas... Šv. Raš
tas, žmonijos ir Bažnyčios 
istorija, staigi mirtis kai
myno at musų šeimoje ir vi-. 
šoki. kitokį nuotykiai:..: to
dėl ne visi., to žodžio klauso, 
kodėl "nevisi jį supranta? 
Nes nenori. Dievas itaVė 
žmogui labai* brangią dova
ną—laisvę.. Kiekvienas ją 
naudodamasis „(gali daryti 
ką jis iiori ir tai kas yra ge? 
.ro ir tai. kas yra blogo. O 
kad blogumai žinogų vylio- 
ja‘ savo ‘aistrų malonumais, 
savo miražais, savo geidu
liais, . žmogus, .pamiršdamas 
Dievo žodį, Jpūoia į nuodė- 

, dėmes. . Todėl Vieš. Jėzus 
Šv. Evangelijoje sako: ‘ ‘kas

turi ausis klausimui tegul -nbs tik tuomet Dievo žodis 
klauso/’ Ir-lat^^^
vb mokinius pridėjo • “Jums, kią naudą, kokios jis mums 
yra duota žinot Dievo pas- 
luptis, o kitiems tik prilygi
nimuose, kad regėdami ne
suprastų.” . Viešpats, žino
jo, kad daug Jo klausytojų 
teisybės pažint nenorėjo, 
tad tik todėl į litisižeminii- 
sius, savo gyvenimą patai
syt norinčius pasako pri
lyginimo reikšmę. . ’

■ Vienas vienuolis , labai iš- 
tvirkusį jadilik a i t į p r i- 
kalbinėjo į dorą gyvenimą... 
Po kelius žodžius sako jam 
jaunikaitis: — “Aš tik gai
linsi, kad nešu šuo. ” • .

. —“Dėl Dievo, ką kalbi?
Ir kodėl t

—-Nes tuomet galėčiau pa
leistuvauti be sąžinės krim
timo...” Tai yra vienas tų, 
kurie Dievo žodžių neklauso 
ir jų suprasti nenori.

Vienas išminčius sako :— 
‘apie Dievo, žodį sprendžia 
daugiau taip protas.” .

Kristui gimus a n g e 1 a r 
giedojo: “Ramybė žmonėms 
gerų’norų.” Todėl rengian
tis-klausyti pompkslo, skai
tyti katalikišką ..knygą ar 
katalikišką laikraštį, atsi- 
duskime į Šv.. Dvasią, mel
skime tų ge r ų h o r ų, 
tos geros nuoširdžios širdies,

Sime kelią platinimui bedie
viškosios kenksmingos ir 
tuo pat pasitarnausime mū
sų artimams pašalindami iš 
jų kelio pavojų subedievėji- 
nn/ir suklydimų. Tas dar
bas yra labai rimtas, nau
dingas ir nsais būdais rem
tinas įr jame turime, visi L. 
D. S. nariai pasidarbuoti ko 
uoliausiai. Tik tuomet ga
lėsime ranką ant širdies pa
dėję pasakyti: — Viešpatie! 
ką galėjau tai dariau, būk / 
man malonus ir atleisk ma
no apsileidimus. Toje, spau
dos rėmimo ir platinimu 
dirvoje visienis darbo įva- 
|es ir už jo turėtume tuo- 
jauš vi si griebtis

. . ik ■ ••

gali duoti.
iltims L. D. S. nariams 

yra labai svarbu remti ir 
platinti katalikiškąją spau
dą: knygas ir laikraščius, o 
labiausia savo organą “Dar- 
bminką.” Neš iš jų apsi- 
šviečiamo tikėjimo, socia
liuose, luominiuose klau
simuose ir ir . bendrai doros 
dalykuose. . Kata 1 i k i š k a 
spauda viską nušviečia tik
rai teisingai kur, kada, kaip 
ir kodėl taip, p ne kitaip y- 
ra darytina -ar daroma, ’

Skaitydami ir platindami 
katalikiškąją spaudą užkir-

BEDARBIŲ SKAIČIUS VOKIE

TIJOJ DIDĖJA .

. BERLYNAS* — Rugsėjo . 
mėn. 15 d. Vokietijoj bedar
bių buvo 5,261,000. Bedar
bių skaičius, palj'ginti su jų 
skaičium ta pačią dieną pra
ėjusiais metais, padidėjo 100 
tūkstančiu.

Lietuvos oficialiais sta
tistikos daviniais spalių 1d. 
Kaune’ ir jo prieniiesčiuo- 
sė gyventojų buvo 127,614, 
kai tuo‘pačiu metu perei-.. 
tais metais tebuvo 118,297.

Gerk Klebonų Dėmesiui |
. Turime gražių Kalėdinių Konvertų su lietuviškais | 
. parašais. Kainos labai prieinamos. Su persiuntimu | 
tik:- ' ■

t-...300 ..
. ' 500 ..

. 1000 ..
1500 ..

. . 2000 ,.
•Malonėkite siųsti užša.kymus,

“DARBININKAS” '

366 Broadway,South Boston, Mass. .

:. $1.50 ■ 
. $2.00 ■ 
... $3.00 . ’ 
,. $4.50 

•..•$5.25 /
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i NEKALTAI PRADE- 
TOJI MARIJA

: Piimiieji Imikšči’onys tikėjo į Nekaltąjį Ma^ . . 
rijos Prasidėjimą nuo pat krikščionybės pra- .

> • džios. Taip pat Bažnyčios Tėvai , ir Daktarai 
t erudicingai aprašomą tikėjimo tiesą paliktuose 
i savo rastuose, teisingai, pąreįkšdami, kad Ma- 
l rija buvo laisva ne tik nuo gimtosios, bet ir nuo 
į vūsų kitų nuodėmių/ . •
| . -Štai šv. Efrėmas rašo.: “Švenčiausioji Po-, 
t nial esi visa skaisti, visa nekalta,, visa nestitep- 
/ ta, visa lielytėta,' Visa taurų visa be nuodėmės...
) rūbas be taško, kųriUomį dėvi tas/ kuris šviesy- 
s. bę vilki... nevystančio ji gėlė, austoji Dievo pūr-

• [ . .pirna, tu viena nekalčiausia.”- Tas pats šyenta- 
f ..sis sako, kad Mariją buvo taip nekalta, kaip le- .
L va prieš, nupuolimą, be jokio nuodėmės. taško, ' 
t šventesnė už setafinus, nepaliesto kūno ir ne-.-. 

. | paliestos sielos.. Kaip Ieva prieš nupuolimą n.e- .
j- ’ turėję nuodėmes, taip pat Įr Marija bUvo be jo- 

J . kio sutepimo ir be jokios nuodėmes.- . .
. Tikriausiai ir tvirčiausiai tą tikėjimo tie- 

j • są pagrįso Šv.. Augustinas. , Kaip, kitur, taip ir . 
■| čia jis uždegė šviesą; kurios niekas negali užgv-

, syti Jis rašol“Kai kalbama apie nuodėmę, 
;■ aš nenoriu M arijos ne prisiminti, ir, būtent, dėl 
P-.. ^Viešpaties garbės,”. Tai giliai tikinčio krikščio-.

. nies. ir didingo Bažnyčių}? teologo žodžiai.

S
. Šeiiame Įstatyme planašauta apie 'MarijdŠ. 
asmenį: Nuo amžių aš esu skirta,”. ir nuo 
Čia Mafijos esimas glaudžiai.rišusi sų Dieviško1 
jo Šūniūis esimu. Kadangi Mariją, bud a m a 

Skaisčiausioji ir Nekalčiausio ji,. Ji. patiko Die
vui Tęvui, ir Ją aprinko, kad būtų Švenčiausio
ji Dievo Sūnaus Motina; Šv. Povilas rašo: “At
ėjus laiko pilnybei, Dievas siuntė Savo. Sūnųr.-4 
padarytą iš moteriškė s“. (Gal. IV. 4) . Tai

. buvo laikas, kuriuo. Senojo Įstatymo išrinktię- . 
j i .kartu su seneliu Simeonu laukė “ Izraelio pa
guodos” Luk. II, 25). Tai buvo'laikas, apie 
kurį Jėzūs Kristus skelbė Savo tautai: “Laikas 

.pasidarė pilnas, ir Dievo karalystė prisiartino”
(Morlp I, 15) . Jau Adomo dienomis Dievas 
nustatė to laiko ribas ir pagrindinius jo tėkmes 
tarpus; sakydamas: “Aš. padalysiu neprietelyš- 
stė tarp tavęs (žalčio) ir tarp moteriškes, tarp 
tavo aini jos ir jos aini jos; ji sutrins tavo galvąy1 
o tu tykosi jos. kulnies’ (Prad. III, 15). Tai 
buvo pirmas istoiijos pasireiškimas, tos užuo
mazgos, padarytos, prieš /amžius Dievo planuo-

. sv išgelbėti puolusial^moiiijąi, nes tada Dievas 
tarė nepaprastąjį Savo žodį: “Įo'‘noriu!’’ ■

„Marija buvo Izraelio duktė, iš karaliaus 
Dovido gimines. Tai išpranašavo pilęs kelis ■. 
šimtmečius (pirm Kristaus iižg.) didingas. Izi-a^' 
elio pranašas Izaijąs: “Iš Jessčs šaknies iš
augs šakele ir pražydės” (Iz. XI, 1). O Jesse . 
'buvo Dovido tėvas.., Jis yra toji šaknis, iš ku
rios išaugo šakelė ir .pražydo. Šv. Augustinas 
rašo: “Šakelę pranašas .pažymi Mergelę Mari- .

/ ją, o Šakelės, žiedu — Mergeles Sūnų, Viešpatį
,1 ūzų Kristų. ’ Ir prideda:. “ Žydai tai skaitė 
prieš įvyksiant” (Dę .symb. 3,. 4)..

Todėl, “angelas Gabrielis buvo Dievo siųs
tas .į Galiliejos miestą, kurs vadinasi Nazaretas, 
pas mergaitę, pažadėtą vyrui, vardu Juozapui, 

.. .•iš Dovido mimui.mergaitės gi vardas buvo Ma
rija. Angelas, atėjęs pas ją, tarė: “Šveiku, Uia-;

lones pilnoji, Viešpats su tavimi j palaimintą tti .. 
tarp moterų.” Ji, tai išgirdusi, nusigando jo 
žodžių ir malte sau, koks tai yra tas pasveikini- , 
mas. Angelas.gi jai tarė: “Nebijok,.- Marija, . 
nes tu radai, malonės pas Dievą. Štai, pradėsi , 
įsčioje ir pagimdysi Sūnų ir praminsi Jį var
du JĖZUS. Jis bus didis ir vadinsis Aukščiau
siojo Sūnumi.. Jam. Viešpats Dievas duos Jo 
tėvo Dovido sostą: Jis kdralįaUs Jokūbo namuo
se per amžius ir Jo karaliavimui nebus galo.” 
Tuomet Marija tarė angelui: “fcaip tai įvyks, 
kadangi aš nepažįstu vyro ?” Angelas atsakė ir 
jai tarei “Šventoji Dvasia nužengs aįit tavęs, • 
ir Aukščiausiojo galybė apdęhgs tave sa,vo še
šėliu ; todėl ii; Šventasis, Kiirs gilus iš tavęs, va
dinsis Dievo Sūnumi.,.” Marija gi tarė: “Štai, 
aš . Viešpdties tarnaite, tebūnie inan taip, kaip 
tu pasakei...” (Ltik. I, 26—38). ."

iŠ tų Šv. Rašto .žodžių gan aišlcu, kad Ne- 
kalčiaušioji Marija, kuri ‘.Dievui kūną davė, tu
rėjo pati žybėti kilniausios Nekaltybės .skaistu
mu. Dėl to ir šv. Anzelmas sako: “Tokiu skais-' 
tumu, kokį tik Dievas sugalvoti galėjo, sužybe- 
jo toji Damų kuriai Dievas nutarė pavesti vie
nintelį. Savo Sūnų, Kurį, it pats save,-myli, kad 
Jis būtų bendras Dievo Tęvo ir Panos Sūnus” 
(De Coucep. Virg. 18).. Dėl to nuo pat kriky

. čionybes pradžios Marijos ‘didybe vertinta ite 
.taip dėl Jos nepaprastos motinystės, kaip dėl 
Dievo Sūnaus 'šventumo ir skaistumo, Kurį Ji 
nešiojo savo įščiojo; “Malones pilnoji” laikyta 
ne tik Marijos prigimta papuoša, bet .ir nuro
dymu, kad Ji “pradės ir pagimdys Dievo Sū
nų.” . ‘ ; •

Toks Marijos skaistumas buvo Jai suteik- , 
tas prieš jai gimsiant; Taip galvoju /garbingi

Bažnyčios mokytojai ir dideli Marijos gaibinto- 
jai. . ' ■; . -. /• • ■ . . -.

Katalikų pasaulis neapsakomai pradžiugo, 
kai 1854 metais Dopiežius Pijus Devintasis iš- 
kilnimgai paskelbė tą tikėjimo tiesą, kad visuo
tinis nuodėmingumo dėsnis neliečia Marijos’ 
ašvenčiausioji'Pau(&‘ Marija nuo pat'saro preP 
sidėjimo Visagalinčio jo Dievo ypatingąja’ 
tone apsaugota nuo gimtosios nuodčmčš'. atsi- 
zvelgiunt Į Jėzaus Kristaus, žmonių. Isgelbčto- 
jo-, nuopclmisjf Čia kiekvienas, žodis yra di
džiausios, reikšmes. Bažnyčia tiki, kad Mari

ajai, kaip, ir kitiems žmonėms, reikėjo išganymo 
malonės. . Bet Bažnyčia kartu tiki, kad Mari- 
jai toji išganymo1 malone buvo suteikta kitokių 
būdu, negu paprastiemš žnumenis. Kai papras- 

. ti žmonės,' gimę pirmųjų, tėvų nuodėmėje, . tik 
per Šv. Krikštą atgauna-pirmykštį skaistumą.. 
O Mariją jau savo prasidėjime buvo apsaugota 
nuo gimtosios nuodėmės. Katalikų Bažnyčia 
Nekaltąjį Marijos Prasidėjimą Įniko apleikštą-' 
ja tiesa i c, aiškiai' ją pabriežia. , • . •

Mes katalikai tikime, kad Marija yra No- . . 
kaltai Pradėtoji, ir kad Ji yra Dievo Motina, O

. kadangi Marija yra Dievo Mdtiiuų tUo jmmų.Ji.. . 
yra Galingoji nmsų I^uuytoja. Dėl . to visuose .. 
mūsų reikaluose kreipkiinūs.į NhU’lją su pasi-* 

■ tikėjimu ir pasiaukojančia meile. O Ji išklau
sys mūšų maldavimų ir per Dievišką jį Savo Sū- ■ 
nų suteiks inums reikalingas malonės,; ■ •

‘.k Įsi dūmėkit e. jūs visu kurie t tykšt atę I )au- 
gaus Karalystės' rašo šv, Bon a ve n 1 ū ra.. 
^Gerbkite Mariją, ir jūs turėsite, gyvenimą, ir . >.
amžinąjį išganymą,' < . '. |

■ ‘ iSumulu. ;
. .. . . .. .... . • .. • - |
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iS.veikata*Brangų s Turtas

Mažu KudikiU Auginimas
Rašo Dr. Susalta,' Šldliis.

Dabartiniu laiku daug kiu būdu kūdikis nesusirgs. 
svarbos kreipiama į gerovę 
viso jaunimo irų auginimą 
kūdikių.

Baimingi yra/tiA kūdikiai, 
kurie auga šiais laikais. Jie 

apturi geresnį prižiūrėji
mą, negu kada nors pir
miau. Kūdikiai, kurie au
gu 20, lū arba ir 10 metų at
gal, neturėj(T~tokibs “"gerus’ 
progos. įgyti, geros sveikatos, 
kaip dabar. Seninu dange-, 
jis tų kūdikių sunkiai ne- 
sveikupdavo ir didelis nuo
šimtis jų. išmirdavo . nesu
laukdami vienų metų am- 

. žiaus. Dabar diduma jų iš
auga į sveikus bei. stiprius 
žmones. Dabar retai mato
si mažų vaikų su kreivom 
kojom ir sukirmyjusiais 

’■ dantukais. ..;■ . • . .
. Tėvai ir vaikų gydytojai 
jau siipraųta svarbą gero 
prižiūrėjimo mažų’ kūdikių. 
Prižiūrėjimas, kūdikių • pra
sideda . pirma kūdikio gįmi- 

-. ino. . • ... ■ ’ ; .•
Laukiant. kūdikio motina 

turi būti po gydytojo prię- 
; žiūra per. ’ keletą -mėnesių 

pirm kūdikio gimimo,' jei ti
kėtis sveiko kūdikio 'ir su
taupyti motinos sveikatą. 
Motina laukianti kūdikio tu-, 
ri būti po savo gydytojo 
priežiūra per visą laiką, o 
svarbiausia per paskutinius 
tris mėnesius.

Daug' sveikesni ir stipros- 
. ni kūdikiai užgimtų, jeigiu

• motinos sektų savo gydyto
jo patarimus!

• -. (Po gimdymo, motinos kū-.
dilus jau yra atskirtas indi- 
vidualas ir reikalauja atski
ros priežiūros.. Jo augini- 

?. mas priklauso nuo jo maiti
nimo ' arba . penėjimo. Ne 
visi kūdikiai vienodi ir vie
nas penas yra geras vienam.

1 kitam, gal .ii* labai blogas. 
. Tų- ' atveju tėvai turi būti 

; atsargūs su • patarimais, iš 
. •. artimų ir gerų draugų.. Ne-.

. bandykit įvairių dalykų ant. 
savo kūdijdtp Kai kurie da-

. lykaį. gali jiems- labai pa- 
■. • kenkti.. / -

Pirmais metais kūdikiai 
. daugiausiai užauga ir aišku,’ 

• jų maitiiųmas yra svarbus 
.. ir motina turi -, dažnai su. 

. .'vaikų- gydytoju pasitarti. 
•. • Kad augtų jūsų kūdikis, 
. ■. . kaip reik, nelaūldt,. pūsi-

maitinti daugiau reikia, Ko
šeles specialiai išvirintos, 
sakysime, po šešių menesių, 
kasdien duoti taipgi šviežiai 
išvirtos daržovių sriubos, iš 
ko gauna reikalingų mine^ 
ralų. ’ * / .

Kada apelsino nesiduoda, 
tai galima vartoti tomačių 
slinką. Mat, tomatės turi 
reikalingų- vitaminų.

. Pirmais metais, kūdikį rei
kia čiepyti nito raupų ir-nuo 
difterijos. . Nėra pavojaus. 
Juo mažesnis, tuo mažiaus

Sveikai . augdamas kūdi
kis per šešis mėnesius nuo 
gimdymo1 dvigubai svėrė. 
Tai yra, jeigu kūdikis gim
damas svėrė 8 svarus, tai 
po šešių menesių turi sver
ti šešiolika s^arų. Jeigu 
kūdikis kas savaitę einą 
sunkyn, tai gera rodyklė 
-sveikatos-ir viskas bus -ged.- 
rak

Kūdikių maistas yrą gam

tyms, visuomrt švarus ir Kylėtai. sVariatuzlaikoniL 
tinkantis kadikiui. Tai .- Drabužiai; turi būti putai- 
ra motinos pienas, kuris ge- khlti P?-,e 01-0
liausiąs ir pigiausias. Nei L Vasaros karščiuose neap- 

. vienas kūdikis neturi būti rengti keliomis eilėmis vil- 
'auginamas (karvės pįenu«Į noūių drabužių, kad iš šilu- 
Karvės pienas gamtos pa- , mos kūdikis tiirėtų blašky- 
ruoštas veršiukams, o ne kū-Įtis.. 'Motinos bijosi,: kad jų 
dildains. ’* Jeigu , atsitinka, kūdikis sušals, tai dar už- 
kad reikią . vartoti karvės kloja, kuomet, kūdikis jau 
pieną, kūdikiams, tai reikia per daug sudilęs. Toks šu- 
prįdėti vandens ir cukraus, [ prakaitavęs kūdikis be abe- 
o kai kuriems dar daugiau jonės, nusispardęs užsišaį- 
kįtų atmainų. . . Ne visiems do.,
vienoda atmaina, tinka. Pavalgydinus mažjdį he-

Motinai• ir. kūdikiui clide-.pū^b- neūešiotį, nekiątyti, 
le nelaimė, ‘ kuomet reikia Įlies. susisups . it

. kūdikį auginti svetimu pie- 4ar išbėgs lauk iš skilvelio., 
nu. - Be vaikų gydytojo tų Mažiukas turi būti ramiai 

• atmainų negalima daryti. paguldytas, kad tinkamai jo 
. maistas būtų suvirškintas.

' Viena iŠ didžiausių. Idai’ . ; ’ r*
dų, ką jaunos motinos pa- Darkitas, blogas ^paprotys.

' daro, tai tą, kad jei vaikas čiulpimas pirštip Ne 
verkia ir , negauna ko nori, vien, kad nešvarūs . pąprp- 
motina. tuojau duoda kiūtį, 
kad ir per dažnai. Žinoma, 
mažytis ima, jo prigimtis y- 
ra-viską dėtį į burnute, o 
dar gardus pienukas,: tai ir 
ima, kad ir nereikia; ’ Ir ne-

Lr

•\

jaus. - . • • . ~y~r~-—
Dabar, apie bendrą kūdi

kių prižiūrėjimą. Kūdikiai

Argi tu, žmogau, tūri tei
sūs vadintis aukščiausiuoju 
Dievo tvariniu, geru Kris
taus vaiku, jei tu, eidamas 
pro suvargusią, išmaldos 
prašančią motiną, gali jai 
tik paniekos šypsą numesti, 
jei tu gali juoktis; kai kiti, 
rauda. Atsimink, gal kada 
ir tau reikės pagalbos, gal ir 
tau nieks rankos neišties. \

Argi gali tavo šauksmas 
pasiekti dangų, kai tavo sie
la suteršta, kai tavo, žmo
gau, ausis pasiekia nm 
skriaustų  jų raudos. ?.

Kas- iš to, žinogad, jei tu 
visą pasaulį nustatytinu kry 
žiaisf ir bažnyčiomis, jei tavo 
sieloj, vietoj artimo meiles,

į

D

LDS. Kuopu Susirinkimai
MONTELLO, MASŪ

LI)S. 2 kp, .susirinkimas- įvyk* 
gruodžio (i, Šv. Roko pąrap, svet. 
Visi nariai prašę ’ ateiti j šį susi 
rinkimu ir užs ti senai už* 
trauktas mencsii ' įkles.

Nepaprastas* vaikaa Elmer J.
Schonenberger, Jr. esąs tik 3 me
tą amžiaus- vedąs pasikalbėji- ^ordarvmeąpyktmttų-^jei-tūr 
ma kaip vaikas 10 m, amžiaus, viėfoj gelbėti žiftogiį —. bro- 
sako^ psyckologistai, kurie studi- Įį, ({ar gjiįįįt jį

vietoj gelbėti žmogų —■-brė

javo iio vaiko protą. .

DIEVAS IR ŽMOGUS

Įtys, bet jis .iškraipo dantis 
ir žando kaulus.

’ Dabar tėvai jau geriau ži- 
l no, kad nereikia duoti savo 
kūdikiams čiulpti kokį ten 
nešvarų spenelį. Kas yrą 

žinodama motina savo kūdi- tuščias kūdikio apgauĮioji- 
ki šusirgdina su per dažnu mas. Mažas kūdikis, greitai 
valgydinami. išmoksta blogų papročių,

Prie maisto priklauso ir tatj gėriau nepratinti blogų, 
žalumai— daržovės, kurio- o tik geruosius, tada- kūui- 
se randasi reikalingų mais- kiš bus sveikas ir linksma 
tui /ypatybių. . Kiekvienam motina.
augančiam kūdikiui reikia i E||Ea

duoti apelsinų sunkos ir bū- JuĮlŲ MflllU tlLtč 
tinai žuvies aliejaus (God ___—X
Liver Oil), kas reikalinga .‘Tai gražus mūsiį išeivijos 
kaulams ir dantims išaugti . įžymaus poeto kun. K. Ur- 

Kaip kūdikis auga, tai ir Į bonavičiaus eilių, rinkinys.
.Knygą gražiai atspausdim 

ją ir turi 191 pusi. Jos kar
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko ’ ’ spaudos vaj aus lūe- 
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie
rių viršeliais 50 centų.

Dabar’ yra geriausias lai

".Tik tada žmogus Dievą.gar
bina, kkda visa būtybe persi
ėmusį .žmoniškumo idėjomis;

Romas Striupas.

Ar yra Dievas i Taip. Die
vas yra buvo ir bus, nes mes 
žmonės buvom , ir būsime. 
Dievas gyvena mumyse, mūt 
sų sąžinėj. Žmonija gali 
niekinti Jį, bet negali panai 
kinti švento Jo vardo. Tas, 
kurs Jį inekiilo, nelaimės ar 
džiaugsmo valandoj, šauksis 
ir garbins Jį.

Visatą savo tvaiko j o ir 
išmintyj skelbia . mums. J o 
buvimą. '

Aš nei nebandysiu plačiau 
įrodinėti jo būvimą.. Nes tai 
įrodinėti atrodytų kaip ir 
piktažodžiavimu, kaip nepri
pažinti yra kvailystė. O 
tiems materialistams, kūrie. 
jaučią gamtą vadina Dievu, 
atsakysiu Romo Striupo žo
džiais: ‘ ‘ Jūs sakot .

i—Yra žmonių, kurie 
kiaulę Dievu vadina.
. —Taip! Bet .ir jie patys 
nuo kiaulės skiriasi tik pą- 
vydalu.” . • ~

Tačiau neužtenka tik sa
kyti;. “Aš tikiu, aŠ žinau 
Dievą
šaukti “Viešpatie, Viešpa- 
'tiel” ' /

Kas iš tO;. jei klūpodamas 
šauksies Dievo, o nebusi 
žmogum. ’ .

Kas. iš to, jei tu tvirtinsi 
pripažįstąs ir garbinąs Jį, o 
būsi žmogum—žvėrių, o ne 
žmogum-^dievišku paveiks
lu. A • •• /

. Negi galima vadintis ka
taliku, jei tu, žmogau, gar
sindamas Dievą, neri savo 
broliui-—žmogui kilpą l Negi 
.galimą?.

Argi gali būti žemėj vieta 
Kristaus mokslui^ kol žmo
nių širdyse neapykanta, pa
giežą ir klasta.
, Ne tada, žmogau; Dievą, 
garbini, Imi klūp o d a ni a s 

'šaulei. ‘Viešpatie, Viešpatie,.’ 
bet kai savo artimą gelbėda
mas savo jogas aukoji.

Tik ..tada tavo prašymai, 
tavo maldos pasieks dangų-, 
kai iš tavo širdies bus išvy
tas . žmogus—-žvėris, o ras 
"vietą žmogus sų dieviška sie
la. Tik tada tu galėsi, lauk
ti Dievo, pagalbos, kai galėsi 
sakyti: ‘ ‘Dieve padek man, 
kaip aš savo artimui padė
jau.”- •. j. P P.

SAINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mr*B0shn.s silširin. 

kūnas įvyks gruod, 7, tuoj po su- 
Ūlos. Šv. Kazimiero parap. salėj, 
Lvicčiaini vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines ^estis ir 
jaujų narių atsivesti prirašyti,

Valdyba

LOWELL, MASS.
LDS, 97 kp., susirinĮdmos įvykt 

ketvirtadieni gruodžio S di’on.> 
vakare; Ateikite vist Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie 
nintėlės darbininkų orgaiiizaeljos 
- -... ’ ’ - ------r Valdyb;

NEWARK, t .;
L. D,. S. 14 kp; mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadie.i į, griūk 
džio. 9 <1M 8 vai. vak.
dr-jos. svet,, 180 No\v Yoi 
Ninvark, X. J, Vk’ ’u»Jai pra
šomi atsilankyti.

maš įvyks gruod, 11 d., tuoj pi 
mišparų, šv. Pranciškaus pavapi* 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnfeainti 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prie 
hios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

^AMBRIDGE, MAS .
LDb, 8 ku- '«i mčnesin ši- 

rinkimas įvyx kniadienį &ruo< 
džjo H dieną, ti. j po sumos, Lie- 
tiivią bažuytųiej svet. Visi nariai 
Įinalonekitc- atsilankyti ir • užsinio- ■ 
keti užvilktus mol . ‘nš. ' Vali.

DAYTON, C
LDS. 69 kp, irink, s įvyks 

sekmudlęnįj gi*uod/ UUj bažny
tinėj svetainėj, tuoj po sumai.

. —'y-K-tt&pos^raSt Ž. Gudeli*

ir

Š' Turgio
Avė.,

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

pfraod 11, tuoj po sumos, bažny- • 
linčj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite Vis nariai ateiti, neay- 
ra svarbių reikalų dčl kuopos nau
dos. •

Taipgi malonėkite užsimokčti ku-
1 rią yra užsilikę mčnešitičs dudlt- 

LDS.ttkp.ra3t.
ATHOL,MASS. .

LDS. 4 kP- menesiiH3 susirinki j !3s.

ĮVAIRIOSZINIOS
KATALIKŲ AKCIJOJ DALY

VAUJANČIŲ GYDYTOJŲ 
KONFERENCIJĄ

du Gędda išaiškino Pijaus ■
XI enciklikos dėsnius upiė 
seksualinį jaunuomenės auk- ■ ; 
Įėjimą; į.

'i
4

"DMNINKO” SŪITY- 
TOJy DEBESIUI

“Darbininkai’ I - priima 1932 į 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku 
ponus už prenumeratas ir kny
gAs už pilną ją. vertę, ftukįrpįjkas įsigyti šią taip brangią 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM.,

866. BroMttway, . ■
bendro /prižiūrėjimo ir tu-’ . South Boston, Mass.

kūdikis serga, bet pasitar- 
kit su gydytoju.' laikū.dėl

■i

I 
■i

; / AR TURI LABAI GRAžtA KŪYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių dįduino

Kiekvienas puslapis labai gražiu -paveikslu pa7 
puoštas. Kięjivicnas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą* Jo.s kaina, buvo $4.00. Dabar gausi tik už 
$i.oo; . • - •

■ . " Reikalauk iš. .
“DARBININKO*’ ’’

366 Węšt Broadway... South Boston, Mass.

ir naudingą eilių, Įmygą.
Jono'Kmito Eiles yra mū-’ 

literatūros papuošalas. Ntv 
piginimas padarytas, kad 
duoti prog-ą kiekvienam įsi
gyti Jono Kmito Eiles, mi
nint šio ...Garbingo poeto. 40 
inetų literatimo darbo su
kaktuves.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
stą ją. įsigyjęs. . ?-

'O’žsisąkydąmas rašyk:,-p
“DARBININKAS” 

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

.u..;

• Spalių 16—18'die n o mis 
Florencijoje vyko Italiios 
katalilcij. gydvd'ojų, priklau
sančių katalikų akčijos kon
ferencija. Ji bendru kata
likų evdytojų .y ‘gėidavi * ” 
būvo < ’ i < . n g.- 
pastudijuoti katalikų . doro-j 
yesršvies'oj kai kurias medi-, 
ciųos . mokslo ir gydytojo 
profesijos problemas. Su
manymas kilo jau pernai, 
Popiežiui- Pijui NI išleidus 
encilili.ką apie moterystę ir 
apie j jaunuomenės auklėji; 
mą, arčiau dėl kai kurių į- 
vykių ' konferencija tūrėjo 
būti atidėta- į os metus.

Kdnforenci • posėdžiai
davė, lyškų va ms vieny
bes,: kuri riša mokslą i r t iky
bą, nes iš tos pačios kated
ros, pąsikeisdarai kalbėjo 
garsūs: gydytojai ir. gi rus te-, 
blogai, arba garsui lydyto
jai iP gilūs teologai nartu, . 
kaip katalikų . universiteto 
rektorius tevaš Gernelli. • 

Iš- tirštos ir tiksliai ,su- 
skirstytos konferencijos pa- 
žnuetinos. nors šios temos; 
TŪvas Gėmeili įkaitė apie a- 
burtą,-prof. .1 . įeini apie 
laisvąją sterėliz . profe
sorė Pastori api geneti
ką, teol. dr. Alberti ir .prof. 
Piečiu apie gydytojo, parei- 
gą studijuoti’ ir įsisą. nių* 

Adresas: Kaunas, Liaudies namai .♦» ’ VU’nliki'l: durnv . . 11 Ivcllcuuvii uin.v

L B. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

Aš tikiu, aš 
esdnt, ” neužtenka

Šiuomi pranešu, kad L. D. S 
Connecticut apskrities metinis su
važiavimas įvyks gruodžio 18 d, 
1 vai. p. p. bažnytinėje svetainėje; 
41 Capital Avė./ Hartford, Conn.

Malonėkite savo sekančiuose 
susirinkimuose gausingai išrinkti 
atstovus ir parūpinti naudingą 
sumanymą mūsą brangios organi
zacijos gerovei,
. Padarykime šį . šuva ž i a v i m ą 
veikliausiu, skaitlingiausiu. Ka
dangi suvažiavimas įvyksta vieno
je iš veikliausiąją mūsą kuopą 
globoje, tad ir mes Visi neatšiiiki- 
mė. širdingai kviečiame! ‘ .

B.MIČI&NIENĖ,
Apskrities Raštininke

'•SARGYBA'
“SAROVBĄ” skaitydiiiTias rasi, šiuos, 

skyrius: 1) Mokslo popullarizacijos ir 
visuomenes klausimi],. 2} blaivybes, 3) 
ūkio, 4) sveikatos. S) gydytojo patari- 
nn], 6) advokato patarlnjii, t) apžvak 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo}-; 8) priešalkollnis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) įvairenybės.

“S^VRGYIIOJE’’ ražo: vysk. M\ Rei
nys, prof. 1\ lauraitis, Vydpnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M.,Pačkauš 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti. ..

ttMdUttNMUS

Geležinkėką Rfeading kompanija Įsigijo vagoną,: kurio rafarna uždėtos gittnos, priptimpuotbš stftpaus- 
to oro (pneumatiškoy Dabar daromi bandymai, Birmą kartą Šiame vagone važiavo kompanijos ' 
dorybe.

BUS ĮVESTA 0 VAL. DARBO

■ . SAVAITĖ

ŽENEVA., —. Tarptadti“
■ . *H'bo ' • v vkdon ns.
'.. m,, as ■ p. A’ ;. pasi 
mui visuotinai įvesti 40. va
landų .darbo, savaitę. Pasiū
lymas bus .įtrauktas.į atei- • 
nanrįų metą darbo kongreso 
dienotvarkę. Anglu delega
cija ir darbdavių atstovai 
pasipriešino šiam pasiūly
mui, tačiau jis buvo priim
tas 16 balsų prieš 6.

KAIP TOLI GALI NUSKRISTI 

. MUSĖ

.moto-'

Anglų mokslininkas Aus
te? ’*plibiiką metų ty ’.. "jt-s 
įvąii.ų ‘valgių gyr . ą, 
priėjo išva< kad pas^ eti
niais laikais įsės pradėjo
smarkiai vykti. To vykimu 
priežastis esant’ technika., ’• 
Arklio jėgą pal
rais, miestuose g ai be
veik neląik ir 
šių skaičius ;en sumažėjo/ 
Musės iš miestų lekia į so
džius, Austeu keletą mies- . ‘ 
to musių pažymėjo tam tik- y 
rais ženklais ir pasirodė, ' . 
kad .po keletos dienų tos mu
sės nuskrido iŠ įmesto 21% 
kilemėtrų. ; ’ .

o mii:

ATVEŽĖ PILZENO OIJS
NW YORK. — ciruov 

dži l f 2' d. į A įnori ką af vežta 
gei-<». Pilzeno alaus; - Prolii- 
biei; •'gontai įleido įvežti, 
hv, atgabentas moksli- 
juani iŠTyriuojiniui..

štai po trūputį. iv;baigia
si pvohihicijos dienos: pa
darys niuksi išką tyrinejim; 
ar gerai a paganuntas, O 
po to jau h . iv Čia gamin-

■ ‘ti. ■ / .’ • >’ '■
w t ■ •* '
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Antradieni^ gruodžio 6,1932

Kun. K. Urbonavičiui 
Pasveikinimai

JONUI KMITUI — KUN.
K, URBONAVIČIUI 

Gerbiamas Jubiliate :—
Sveikinant Tave, kaip 

mūsii tautos įžymų dainių, 
Tavo literatinės darbuotės 
40 metų sukaktuvių proga, 
drįstų pasakyti: Vyti kank
lių poete, Tavo pegasas te
gu nuneša Tave prie pačio 
Sosto Praamžiaus, kad Jis 
pats Tave galėtų apvaini
kuoti laurų vainiku.

Su aukščiausia pagarba

karžygys, varė- dvasinį dar
bą pirmyn, neatsižvelgda
mas į jam daromus užmeti
mus ir grūmojimus. Jis 
mylėjo visus lygiai — ir 
prietelius ir neprietelius.

Toks gražus elgesys pa
darė didelę įtekmę žmonėse 
ir daugumas pradėjo grįžti 
į Katalikų Bažnyčią, kas 
jam suteikė daugiau energi
jos dirbti..

1914 m., pavasariui atė
jus, pasitaręs su parąpijo
nais, kun. Urbonavičius nu-

į Pliįladelphia, Pa.

brockton, mass.
KUN. K. URBONAVI
ČIUI SVEIKINIMAS

• Šv. Kazimiero dr-ja savo 
susirinkime išreiškė pagar
bą gerb, kun. K. Urbonavi
čiui, buvusiam vietinės lie
tuvių parapijos klebonui 
per 6 metus, kurs yra šios 
draugijos garbės nariu.

Šia proga , negalima prą- 
leisti nepaminėjus kun. K. 
Urbonavičiaus. darbuotės.

Atvykus . jam į Šią para
piją 1913 m., nekokie pyra- 
gai jo laukė.- - Senoji, baž
nytėlė, kuri dabar naudoja
ma kaip svetainė, buvo už
rakinta dviem spynomis. 
Klebonija buvo ir užrakin
ta. Vienas spynas buvo už
dėjęs parapijos komitetas, o

< kitas — dvasinė vyriausy
be. Šios kolonijos gyven
tojų didžioji dalis . buvo 
prieŠtikybmės spaudos, ir 
blogos valios kalbėtojų su-

‘ demoralizuota.,
Kun. K, Urbonavičius iš

sinuomavo namelį šalia Šv. 
Edvarto airių bažnyčios, 
kurios viršutinėje svetainė
je buvo leista lietuviams tu
rėti pamaldas, į kurias pra
džioje susirinkdavo apie 50 
asmemi iš t-rijiį tūkstančių 
lietuvių gyventojų.

Kun. Urbonavičius nenu
siminė ii* dvasioje nenupuo- 
lė. Šv.. Kalėdų laikotarpy
je jis pradėjo eiti po lietu- 

. vių namus, nepralenkdamas 
nė vienos grįcios, kur lietu
viai gyveno. Užėjo visokių 
ir išgirsti visko teko. Bet 
jis, kaip . tikras Kristaus

pirko didelį plotą žemės 
prie Monro gatvės tarp A- 
mes ir Southel -gatvių; iš
būdavo jo ruimingą skiepą, 
kuriame ir dabar būna pa
maldos, turėdamas vilties, 
jog ateity galės bažnyčią 
pastatyti.

Savo šaltu ir rimtų pro
tu, kun. Urbonavičius pa- 
liuosavo senąją bažnytėlę ir 
kleboniją nuo užraktų ir 
persikėlė gyventi į kleboni
ją . . :

Nors neilgai tarp mūsų 
gyveno, bet didelius darbus

nuveikė, atradęs tokį mažą 
būrelį parapijonų. Išvyk
damas iš šios parapijos pa
liko ne 50, bet jau 600 para-” 
pi jonų.

Nors kun. Urbonavičius, 
dvasinės vyriausybes parė
dymu, pasitraukė iš mūsų 
kolonijos, bet jo malonus 
būdas ir čia nuveikti darbai 
iš mūsų širdžių neišnyko. .

Todėl šv. Kazimiero de
ja negalėjo pasilikti nepa
gerbusi savo buvusio Dva
sios Vado ir brangiavardžio, 
Jo literatinio darbo 40 m. ii 
kunigystės 35 metų sukak
tuvių proga, siunčiame Jam 
25 dol. aukso dovanėlę ir 
nuoširdžius linkėjimus, kad 
Viešpats Praamžius palai
kytų Jį dar ilgus metus.

Šv. Kazimiero dr-jos:
Pirm. V. Zinkevičius, 
Rast. J. Česnulevičius, 
Ižd. Pr. Klimavičius;

Komisija: K. Vmrulna-ęJ 
jf. Abračinskas, M. Kam/m-l 
dulis.

P. S. Dovanėlei prisidėjo 
šie asmenys: M. Abračins- 
kas—$5.00, V. Zinkevi-' 
čius $1.16; P. Jodaititis, 
A. Akiinevičius — $1.00; A. 
Atkins — $1.00; J. Dukš- 

-$1.00.ta

ĮKAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

o itf^ą ftpmpginTTTūiLn Įnhpm ■nflmnniiffn'^TnTnnnTm

WORCESTER, MASS.
IŠKILMINGOS VES-

.. TUVĖS /
Padėkos dienoję, lapkri

čio 24 d., Šv. Kazimiero baž
nyčioje įvyko iškilmingos 
vestuvės, kuriose y jonas 
Kundrotas, Švč. Mar i j o s 
Kolegijos fakulteto narys, 
susituokė sū p-le Oną Pet
rulyte.

Vestuvių metu bažnyčia 
labai gražiai papuošta. Al
torius ypač buvo neapsako •• 
mai gražiai išpuoštas gėlė • 
miš. Šonuose stovėjo gra
žūs žali medeliai, kurie dar 
pagražino bažnyčios išvaiz-

i MUZIKOS MŪKYKLft
j Turtingiausias vaikas jaustuis 
į biedniausias, jeigu neturėtų mu- 
:. zikos mokslo. Kodėl ne leisti savo 
i vaikų dabar pasimokyt kokių in- 
/ struirientą ir išvystyt jo talentą.. 
• - 4Muzikos mokykla atsidarė A ■

. 43 E. Merrimac St., Lowell, Mass. 
j Turim' geriausius muzikos moky- 

tojus, kaip p-lė N. Markus ir kiti
f , Tel. 3500 ‘ . •

•Į Vakarais atdara.

CHARRON’S I
j PIANAI—BAJMOS I
\ ŠALDYTUVAI . i

Aliejaus pečiai, Skalbiamos | 
j mašinos * . I
I 30 TRUMBULL STM1T | 
į WOROESTBR, MAM. į 
J TeL44M30 . |
> L«rrM Ulyg^-B. »no«ma.|

Jaunavedžiams šliūbą su
teikė klebonas kun. A. Pct- ] 
raitis. Buvo laikomos iš- 
Idlmingos šv. mišios, kurias 
laikė kolegijos direktorius 
kun. Jonas Navickas, M. I. 
C. Dijakonu buvo kun. . A. 
Būblys, M. I. C. ir subdija- 
kanu kun. J< Bakanas, Šv. 
Kazimiero parapijos vika
ras. Per. šy. mišias vargo
nais grojo kolegijos muzi
kos, mokytojas Brolis J. Ba
nys, M.I.C. -Per Offerori- 
j.ą? duotą pagiedojo studen
tai B. Ivanauskas ir J. Ku
previčius. Šios vestuves 
buvo, vienos iškilmingiausių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje.

1 BRIĮMTŲVĖS. .
Po bažnytinių apeigų jam 

navedžiai buvo nulydėti. į 
: jaunosios tėvelių namus, kur 
[ buvo suruošta didžiausios 
L priimtuvės. Po nuoširdžių 
[ linkėjimų prasidėję veštu- 
| vių pietūs. Ėrie garbes sta- 
į lo. su jaunavedžiais sėdėjo

kun. Petraitis, kun. Navic
kas, kun. Būblys, studentai 
ir kiti garbingi svečiai. 
Tarp svečių buvo ir iš toli
mų Naujos- Anglijos miestų,- 
kurie buvo atvažiavę pa
gerbti savo buvimu šiuos 
jaunavedžius. Pietuose vy-| 
ravo didžiausis linksmumas, 
veidai reiškė šypsenas pasi
tenkinimo. Jaunavedžiams 
nuoširdžių linkėjimų buvo 
daugybė. ’l

VESTUVIŲ KELIONĖ, 
“HONEY-MOON”

Pasibaigus visoms iškil
mėms jaunavedžiai, atsisvei
kinę su visais, išvyko į sa
vo vestuvių kelionę. Ka
dangi . Kundrotas užimtas Į 
mokytojo pareigomis, jau
navedžių “hohey-moon” ne
buvo ilgas, bet labai links
mas. Jie nukeliavo į New 
York, kur praleido keletą 
dienų. Dabar jų naujas gy
venimas. prasidėjo ir tegu 
jis tęsis amžinai. Linkime I 
p. Kundrotui ir jo. žmonai 
didžiausio pasisekimo jųjų 
naujame gyvenime. >

Antanus J es ui ienas.\

DON, omo

DARJ8JNINK1B i..l. —--

Šios Darė klubo merginos dalyvavo maudymosi se zono ‘atidaryme, Ingletfood, California.

kevičius. Šitie jau pradėjo 
darbą; bet tuojau prisidės ir 
daugiau.

Jau kelintas m e n e s i s, 
kaip pas mus gyvuoją slap
toji kuopelė, kurios nariai 
tobulai lietuvybės atžvilgiu 
nusiteikę. Girdėti, kad jo
sios nariu skaičius visai ma
žas ., Bet kurie studentai 
sudaro tąją .slaptąją grupę, 
nežinoma. Gal K. A. malo
nės tuo klausimu man pa- 
šnabždčt —tai ir jums pra
nešiu. Dabar gi bukime pa- 
tenkinti, žinodami ,kad to- 
<ia draugijėlė gyvuoja.

Leonas Lievša—K. D.

Maj. James H. Doolittle American lakūnas premjeras, šiuo savo greituoju orlaiviu išvyko 9000 mylių, 
kelionėn. . .

ketų lietuviams didesnio sm 
sipratimo.

V VKI) YKUtE -NAUJĄ 
.SUMANYSIĄ

. Prieš kelis metus klebo
nas kun. S. Bystras buvo 
Sušaukęs susirinkimą tiks
lu įsteigti labdarybės drau
giją, beta dėl pačių parapi
jonų nesusipratimo neįvyk
dyta. Dabar reikėtų tai pa
daryti. Sušalkime draugi
jų, atstovus ir įsteikime lab
darybės fondą.

Įstoję nariai įmokėtų na- 
rįo mokestį, o iš ko pradžiai 
susidarytų pakankama su
ma. Jei susidarytų bent 100 yr ko laukti. .
dolerių, tai galėtumėme pra-j Girdisi kalbos, būk ruo- 
dėtį . teikti pagalbą ręikaiin- šiama baskettball” įvesti 
giesiems. . .. /| panašiai, kaip buvo, futbo-

Ar gi nebūtų grąžu turėti las; kad būtų galima su ki- 
parapijos ribose šelpimo .-u,,
fondą, kurs sušelptų vargs
tančias šeimynas ir pavie
nius . ašmenis ?

j. Jūsų . Jurgis Spitrgis.

Thompson, Conn.
Padėkos ’. dienoje. m ū s ų 

futbolo rateliui teko maža 
kuo būt dėkingais. Mat, jie 
pralošė paskutines šių metų 
rungtynes 16:7 prieš Švč. 
Marijos Akademijos ratplį 
iš Milford, Mass. Bet gal jie 
dėkingi, kad bent. 7 taškus 
gavo. Dabar mūsų sporti
ninką! galės pasilsėt, o. ki
tais metais, kaip bus ir nau
jų stiprybių, jie tikrai pri
ims daugiau gr-rbėsy laime-’ 
darni visas rungtynes. Tad

pasiūlymų. Ligi šiolei dar 
laukiama Direktoriaus pri
tarimo. Na, ir lėšų stokoja
me. Teks dar kiek palūkė
ti. Kaip bus, nežinia, he 
vilties daug padėta.

it

Šiomis dienomis mūsų 
studentus aplankė nėrimo 
debesys. Visi bruzda, kru
ta, nes už kelių dienų pra
sidės metų pirmojo trečda
lio kvotimai, Bet ką pada
rysi, kaipo po vėtros saulu
tė prasimuša, taip ir po kvo
tinių vėl. smagiai tęsis mok
slo metai.

tomis 'įstaigomis rungtis.
Jau . iš anksto esame gavę

NEW BRITAM, CONN.

• Ir čia dirbtuvės' didelės 
pažangos nepadarė, Šimtai 
daffiihinkų negauna darbo 
ir nėra žinios, kas . bus to
liau. • ' ■

Jei .kurio bedarbio šeima 
garma paramą iš pašalpos 
komiteto j tuojau atsiranda 
pavydo. Vieni kitus skun
džia ir pasidaro didelių ne-Į 
inalonumų. Apie tai net per
du sekmadieniu. aiškino kle
bonas kun. Š. Bystras. Rei-

KAZYRIŲ VAKARAS
Moterų Sąjungos 38 kuo

pa gruodžio 8 d, parapijos 
salėje rengia kazyrių vaka
rą. •’ Geriausia pasirodžiu
sioms asmenims bus suteik
tos. dovanos laimės kiek
vienas stalelis. ......

J Visi atsilankiusieji bus 
pavaišinti karšta kava ir 
naminiais tortais, kuriuos 
iškeps pačios sąjungietės.

Kur daugiau, ten sma
giau, tad gausingai atsilan
kykime gražiai laiko praleis 
sti. •

Tel. 27369 ‘

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
D; KIRKILAS, SAVI

Geriausios rūšies mėsa, daržovės, 
įvairios smulkios prekės. Manda

gus patarnavimas.
99 Park St., Lawrenėe, Mass.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PAČA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Rengėjos.

PRANEŠIMAS
Atsidarė naują muzikos krautuvę. 
Parduodu pijams, radios, smui
kas. ir visokių gaidų lietuviškų ir 

Į angliškų. Taipgi ir roliuluus pla- 
yer prjanams, •.

■ ' ' K. KINDERIS, •’
43 E. Mėrrimac St., Lowell, Mass.

’ Tel. 3500 y.
. Taipgi parduodu geriausio pa- 

[ dirbimo dil burners. • . ■

“PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m. jubiliejų.

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

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės,

“Pavasary” rasite . daug 
gražių Lietuvos istorijos a-., 
"pysak’u, rasite- apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus,, senų tė 
vėlių bakūžes..ltPavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary” rasite vaidin 
ti tinkajpų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-

Pereitą savaitę iškeliavo 
mūšų mokytojas kun. Bųb- 
lys į I’ennsylvanijos mies
tus su misijomis. Prie pro
gos, linkime, jam pasekmės 
sunkiame sielų išganymo 
darbe. . . ’ ...

Gal pastebėjote, kad mm 
sų studentų plunksnos mik
liai kruta, pagamindamoš 
rąstus, kurie telpa laikraš
čių skiltyse.. Iš jų bus ga
lima sulaukt gabįų lietuvių 
literatų. Verta,, panai n ė t 
jaunuosius rašytojus stu
dentus: Jonas Jurčikonis, 
Julius Stankus, Matas Jus-

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. . . Taip 
ilgu, jo laukti. Gyvendamas 
užsieny^ be 11 Pavasario ’ ’ tur 
būt jokiu būdu nenųrimčiau, • 
Mano mylimiausias “Pava
saris.” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K Rakauskaite, 
Tlaupstr. 12il? Derliu, SĮioe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris” metams kai
nuoja: tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj/ Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvo j . .

* ‘ Pavasari o ’ ’ Redakcij os 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas,’ Mickevičiaus gt 28,

. Nepasitikėjimas. — tai. 
draugijos nuodai.

PASVEIKINKITE
Lietuvoje Gimines 

Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais 
Išrašydami Jiems 

“DARBININKĄ” 
Savaitinis $2.50Metams $5.00



Intradlenii, tfrnodŽio O, losi ■B i B B t B 1B 'tŽB

V1ET1NĖS‘ŽINIOS
. ........................ . ....... . || 
naudoti geriaii, tai s^dudos 
vajds pratęsiamas dar to
liau. Bus pardavinėjama 
knygos ateinantį ketvirta
dienį ir sekmadienį. Visi 
pasinaudokite šia proga.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS

įlIlIMIIIIHllH'IIIIHIIIIIIIHI

SPAUDOS DIENA
UIUMIIIIIIMHIHI.I

Gruodžio 4 d. bažnytinęr 
j e svetainėje įvyko spaudos 
dieną. Žmonių prisirinko

• pilnutėlė sale,; tuo parody
dami savo susidomėjimą lie
tuviška katalikiška spauda. 
Salėje . matėsi įvairiausių 
knygų, iš kurių galima bu
vo pasirinkti žmonėms ko
kių norint, tad kiekvienas 
susipratęs lietuviu nepralei
do progos neišnaudojęs, ka
dangivisosknygosbuvo par 
duodamos labai pigia kaina. 
\ Atsilankęs, nors dar jau- 
nas, bet gabūs smuikinin
kas P. Smilėrias pasm’uika- 
vo keletą gražių dalykėlių. 
Jam akomponavo pianu O. 
Ąinionaitė.

Turėjome progos pamaty
ti ir žynių sportininką Joną 
Dirsą—Dixon iŠ Norwood, 
Mass. Pastaruoju laiku Jo- 
nas užsiima kumščiavimuisi 
ii’ šio menesio 9 d. rengiasi 1 
susitikti su Jini Maloney. 1 
Pakviestas atsilankyti į 
spaudos dienos programą, 
maloniai sutiko, nes kaip 
pats pasisakė esąs tikru liėr 
tuviu. K, J. Viešnios pa
stangomis atsilankęs ir per
statytas publikai ir ūžklaūs- 
tas keleto klausimų,, atsaky
damas sukėlė pasitenkinimo 
ir gardaus juoko.

Šio Vakaro Žymiausiu kal- 
. bėtoju buvo kun. J, Vaitie

kūnas. Tą dieną bažnyčio
je pasakė net keturis pa
mokslus apie spaudą ir jos 
reikalingumą mūsų gyveni
me, o vakare labai nuodug
niai kalbėjo apie. darbinin- 
kų reikalus, Savo gražiais 
palyginimais nušvietė ką ge
ra gali spauda atnešti sei- 

. mynihiame gyvenime. Visi 
buvo jo kalba patenkinti.

Kalbėjo dar ir klebonas 
kun. Pr. Virinauskis, ragin
damas kiekvieną įsigyti lie ■ 

. tuviškų katalikiškų knygų 
bei laikraščių. • . •
. Vakarą vedė E. D. Si 1 

. kuopos . vice-pirm. D* J.
Avėi’ka.\

. Kad žmonės galėtų pasi-

bizniem
rengėjai yra, labili

ADVOKATAI

Gruodžio 6 d/ ^:30 vai. 
vakare biis sodąliečių pa
maldos ir susirinkimas.

, druodžio 7 d. 4 vai. p. p? 
ir 7:30 vaL vakare bus 
JUaušoma., išpažintys „prieš 
. Nekalto ferašid. Šve. Panos 
Marijos dieną. t :

Gruodžio 8 d., yi-ą Švč. 
Marijos šventė. Kiekvienas 
katalikas privalo išklausyti 
Šventų mišių ir, jei galima, 
nedirbti sunkaus darbo.

Tą dieną.. šy» mišios bus 
laikomos valandomis 5, 6,1 
7, 8 ir 9. Po paskutinių. šv. 

. mišių bus sakomas pamoks
las. Vakare 7 ;30 vai. bus 
sodalįėčių metinės pamal
dos — priimtuvės.

KALĖDOJIMAS

iiavįČius, B. Strigiunas, 
Baltrušiūnas, Bušmanąs, J. 
Ramonas, M. Šidlauskienė, 
S. Šmigelskienė, J. Viesu- 
lienę, K. Vasilienė, Brun 
Bros Markei,

Visiems šiems
narna 
dėkingi.

Vakarienės vyriausiu šei
mininku buvo V. Valatka, 
jam pagelbėjo Baroii»,; Eiti- 
kevieius, Dilis, Naudžiū
nas, Šidlauskas, JasĮ&vi- 
eius, Grigaiiavičiuk Kali- 
Šius, Kąsperas.

Šeimininkėmis buvo- K. 
Barolienė, O. Lingevičienė, 
M. JaškeviČienė, J. Afark- 
siene^M. Komičienė. 

Prie stalą patarnavo A. 
Belskytė, A. Navazelskaitė, 
Ą. Zulonaitė, A. Sinkevi
čiūte, Ą. Barolytė.

Sekmadienį kunigai baž-Į 
nyčioje . žmonėms pranešėd 
kad sekančią savaitę metinis 
parapijonų lankymas (kalė-1 
dojįmas) bus pilnai išsisiū
bavęs. Pradžioje savaitės 
kalėdojimas tęsis po Dor- 
eh’ester. Trečiadienį ir ket
virtadienį kalėdininkai va^ ’ 
žiuoja į Brightoną, penkta^ 
dięnį gi į Mąttąpan.

MOKSLEIVIU KUOPAI

■lB ■■■■■■!

Prisiekęs Advokatu

JUOZAS D. GAILIUS
Veda visokiu pronto. Daro fi- 

onu legalius dokumentui.
817 X. St. (kampu Broadway) 

South Boston, Maįk

Telefonai: Sou Bošton 2732

RELIGIŠKI

JUDOMI PAVEIKSLAI
• BUS RODOMI

Sekmadieni, Gruodžio-Oec. 11,1932 
BAStirtTIMar SVBTMKMJ, B-ta GATVC 

80. B0850K, MJkBB.
Pradžia, lysiai 7 vai. vakare.

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti. Bus Kaz. 
Savilimus su sUvo garsia muzika, kurią tikrai mėgstą iv 
gėrėjas netik Merkiniečiai su Alytiečiais, bet. ir Aukštai
čiai su Žemaičiais. , : ’
. Užtikririam, kad atėję nesigailėsite. Bus proga gm- 

•žius paveiksiu^ patnatytJ.ir pasiklausyti gražios muzikos.
■žaftga niaža’tik<25e’.' Vaikams — 10c.

. : ■' ‘ RENGIMO KOMITETAS.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UŪBTUVOB nUKTERU DR-J03 
FO GLOB^ MOTINOS *Vč.’

’irminlnkO — Evn 'MarkslenC,
625 E. 8th S L, So. Boston, Mitss. 

Viee-plrminlnkŲ— Oho .SiaurtėnC,
443 E; 7th St„ So. Boston; Mosi.
Tel. $0. Boston 3422-R ,

£rot. RnSt. — BronS Chinlen?,
29 Goilld S t., West Rosbury,'Mass.
I'ei. Parkway 18G4-W

rin. RaJIt — Marjona Markoninta
33 Navai're St, Rosllndale, Mass.

Tei. ParkM’ay 0558-W
Udltainkt — Ona Staniullutft

105 We«t 6th St., So. Boston, Mat*. 
Tvarkclarfi — Ona Mlzglrdlenft

1512 Columbla So. Boston, Man. 
Kaso# Globėja — E. JanuSonienfi

1426 Columbla Bd., So. Boston, Mass 
Draugija savo. susirinkimus laiko kas 

antrg ntarninkį kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobainytlnej sve
tainėj. •

vUate draugijos reikalais kjteipkltėe 
pu protokoly raitininke. ■

iV. JONO EV. BL. PAŠALHNiS 
DR-JOS VALDYBA

PirmlnlnkajN— M. Žlobfl K *’
86 Mt Ida lai., Dorchėeter, Mana.

Telephone Columbla 5481
Vtce-PIrmĮninkąs —• J, Petrauskas •• >

24 Thomas Park, So. Boston, Mnm.
Pro! RaŽtlnlukas— J. Glineckis

6 Thomfis Purk, So. Boston, Mml 
Pln, įtūžtininkas — M. šėfkip

256 E. Nlntli St., Boston, Mum, 
tždlnlhkas — A, NauUŽlūnns

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mhm.
Maršalka — .1. Zalkls

7 Wlnfleid.St.( So. Boston, Maąfc 
Draugija laiko susirinkimus Iras trečią

nėdSidlenl kiekvieno menesio, 2 vai. / 
po piety, Parapijos salGJ,^492 E. 7th 
S t. So. Boston. Mass.

. '   —M         i...     •’* .

Profesionalui, biznieriai, pramonių* ” 
kai, kurie skelbiasi "Darbininkė," tik* 
ra! verti skaitytojų paramos.

Visi garalnkltfs "Darbininko?’ ■ /

K4 KĄLĖDŲ ŽENKLELIAI 
PADARO BOSTONUI:

; Remia:
j 1. Prendergast t’reventorium

2. Sheltered Workshop
3. PIaeenient Bureau
4. Information Bureau .
5. Adult health, edueation,

Į .6. Helps to support National 
I and State Tuberculosis Assoeia- 
| tions.
| Kuomet, jūs perkate Kalėdų
I ženklelius jūs remiate Prender- 
gast Prevęntorium in Sheltered 

į Workshdį).. žėiikUliiį' kaina $1.00 
į už šimtą.

■ Moksleivių kuopos mėne
sinis" Susirinkimas kviečia
mas šį penktadienį, gruo
džio 9 d,, 7:30 vai. vak. pa
rapijos svetainėje, E. Se- 
yeirJi st. :

. Visi moksleiviai prašom; 
gaiisingai susirinkti.

JIE PASIDARBAVO

APKALTINO ŽIEDU
vagystėje

**y) j

734 |

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JDSEPH F. WALSH
’ AD V OKA TA I

Echytir R. Coplen
Albert Adelson. - 
•Bonjamin/Cheaky-.- ’

OFISO VĖDfiJAS 
Joną* J. RoinNUMi

18 Temont St, Borttm, bIah.
210 Kimbail Building : 

Telefonas: Capitol 9880
•O f i • o ,v b 1 ą a A og

9 vai. iki 5 vai. , 
Ija l »l—■■■..... .

J. Kniito garbei sureng
toji Painų Šventė pavyko, 
nes rengimo komitetas tu
rėjo daug gerų talkininkų.

Įpykusiai vakarienei val
gius ir gėrimus aukojo se
kantieji asmenys: < ■,■ •

• VĮ. Trakelis ir R. R^ihan-j 
skas, . Kast. . Šidlauskas,. B.i 
Jakštas, J. Jakštas, V. Na- 
staras, J. Sakalauskas, P. 
Jasinskas, . A. .Vilkas, M: 
Bašinskas, Vd. J. .Jakštas, 
F, Kodis, J. Valiacįasj 
Klondįke Market, K- Pėt-1 
Teikis; J; Glinėckis, D. Dali-] 
nis, S.. Vismins, D. Norvi
las, V. Marcinkus, V;. Mika-

Dr. Prericii.’ aiškino, jog 
nušovęs savo žmoną iš. gai- j 
lės.čio, nes jų gyvenimas 
luvo labai sunkus—jis bu
vo netekęs pašalpos iš gy
dytojų sąjungos, o žmona 
buvo paleista iš darbo. 
Praktikos jis visai. neturė
jęs. . ■■■ •’ ’

Pradžioje manyta,. kad 
gydytojas neteko proto, bet 
vėliau ištirta, jog jis nušo
vė savo žmoną visai sąmo
ningai.

VALGYDINA 200 BEŪAR- 
BIP .

Bątsiuvis Pąriclės Kos- 
koris, 45 metų, prie keliąs 
dienas prie savo batų taisy- 
symo’ dirbtiivės langų pri
klijavo tokius pranešimus: 
“Užkviečiu 2Qp bedarbiiį 
pusryčiams niįo, gruodžio 1 
d._ iki gruodžio 3,1 d, visai už 
dyką. Prašau draugus bu-; 
ti eilėje piie j šio - kampo 
kiekvieną lytą prieš 8:10 v.

Gruodžio 1 d.- eilėje jau 
sfovėj o daugiau negu 200 
žmonių. Batsiuvis . jiems 
išdavė korteles, su kuriomis 
bedarbiai , gavo pavalgyti 
ten pat esančioje valgyklo
je- : ; .■

Batsiuvis Koskoris yra I 
graikas. Prieš 12 metą, jis 
atvyko į Ameriką,, būdamas 
Graikų armijos karininku. 
Jis buvo, beturtis, neturėjo 
draugų, nemokėjo anglų 
kalbos/ .

Koskoris įsigijo pilietybę 
ir jo pavarde dabar yra 

Peny. Nors jis ir nėra tur- 
. tingas, tačiau gyvena neblo

gai ’,nes batų taisymo biznis 
jam sekasi ir jis jaučiasi 
;urįs pareigą nors kuo atsi- 
yginti savo Amerikai, už 
suteiktą progą čia gyventi..

Pernai . per Kalėdas jis 
parūpino kalakuto pietus 
275 suvargusioms šeimy
noms. .

Policija suėmė John Ba- 
ranbwsky, 18 metų ir Zmno 
Piezulewicz, 16-kos ihetų, 
gyv. Boston Št., So. Bosto
ne, pas kuriuos rado du dei
mantinius žiedus 1180 dole- 
rių vertės.

Žiedai priklausė vienai 
artistei, kuriai tie žiedai 
biivo pradingę lapkričio 25 
d. iš teatro kambario., .

Abu . suimtieji vaikinai 
aiškino,, jog žiedus rado gat
vėje ir nemanę, jog 'žiedai 
tokie brangūs. .

Barano\vsky gavo suspęn- 
Į duofą dviejų mėnesių spren- 
[ dimą, o Bięžuleivięz atidųo* 
Į tas vaiki! teismui.

15 METŲ Uz ŽMONOS 
NIIŽODYMį

Dr. T. . T. Freneh, 57. me
tų, nuteistas valstijos kalė
jimai! nuo 15 iki 20 metų.

• Rugsėjo 5 d. ■ jis nušovė 
savo žmoną ir pats apie tai 
pranešė policijai.

1
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DAUTARAI

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
NaujojeVietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/Uo ValandQ»;

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki 
. 5 ir nuo 6 iki 8 va! vakare. Ofi
su uždarytai subatos vakarais ir . 
nadėldiehiaia, taipgi aaredomia nu* .

12-tos dieną uždarytas. .
To-ipjji nuiviiu ir X-rap

l Lietuvio DantiatM

DR.S.A.OALVABISB
(GALINAU8KA8)

414 iiroadway, &o. Boston 
' Tel. i>. Boston 2&)0 '

Oflau ,atdatas nuo 16 lkl.12 va! 
ryto, npo 1:30 iki 5 Ao po p|et |r 
tufo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal jRusitirimą

TėL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS 
25i W. Broadway, So. Boston 
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:80—9 .vakarė.

. Sėredomia nuo 9—12 vai. diena., 
Subatomjs nuo. 9 Iki 6 Vai vakare. 
Nedaliomis nuo ft iki 12 vai. dlenq 

(pagal sutąrtj),

iTel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M, D.
* (REPSVS)

jUetuvfs Gydytojai

278 Harvard Street, 
kamp, Inman arti Central Sq, 

Oambridge, Masą.

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

Uelėl pagydymą TlBokiij 
kraujo, nervų Ir chronUk 
ktj Ilgų.. Kurie kenčiate 

] nuo rėumritizmo, skaudu- 
f Ilų, voCiu, sutinimu arba 
i^čiaip kokiu kūno ligą,, tu- 

yį rčtumSt kreiptis tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas, 

■ patarimai dykai visi) §į menegl. . 
OhHjžYjz^,. 

FataMOs: Antradlenlah, ketvirta. 
dI»nUia ir .iefitadlenlals 10--4i rr- 
tah >-A t—8 rakai*; •staąAfe 
nlals iO—12 tikta!

VERTI PARĖMIMO

SPORTAS
DIXON SU MALONEY te ir Jake, Eagle, bostonię-

■ . dus. r ■ ■ ' •• '
• ■ •- -....................... -

Johny I>ix<m-Birsa, . kurs 
per 8 metus buvo Nonvood 
High ir Boston College žy
miausiu . sportininku, grųo? 
.džio 9 d; kuinščiuosis Bos
ton Gardeli su Jin! Maloney 
iš Šo.. Boston. l)ixou yra 
dabartinis pasaulio čempio- 
it”s Jack Shąrkey. . ' :

• J)ixon y*a viimas.iš ge
riausių. Jaunų jų kumštinin-

. ką ir jam pramatoma graži 
ateitis.'
y Dikon.yra labai gerai ži- 
noinąs ir So; Bostone, ■ nes 
.jis čia buvo. Pere Mafųuctte.
ĮC, of G buskctball žndika^ 
todėl sautlibostoiiiočiai di
džiu įddmurnu tsėkš jo.kunį 
štynes su Maloney. • .

.Dixon yra turėjęs 16 pro- 
fesioiiališkų ..kumštynių, ‘iš 
kurių 12 laimėjo knockau- 
tu. . Kumštininkas Owen 
Elynn, kurs būdavo Sharkey 
partnerių, pagelbėjo Dixo- 
n’ui 'rengtis ir pranašauja 
kad Bixon lengvai nugalės 
Maloney. .

Jei Dixon nugalės Malo
ney, tai kalbama, jog kitu 
metų, pradžioje jam- tėkš 
kumščiuotis su Jack Demp- 
sey. ' •■•■ • ■. "•

Bįxon tėvai gyvena Nor- 
woode. Jo motina Elena pa
eina iš Pavertų kaimo, Mer
kinės parapijos, o tėvas Jo
nas pirsą.—IŠ Aleksadravo 
kaimo, Baugų parapijos,- Ą; 
lytaus apskr. • •

•Dixbn yra baigės Boston 
; C Olege ir dabar lanko Bos
ton University.

-*«

PRALL BROLIAI
PENpilAI Mt DEKORATORIAI

■ ■ - • ■ FBI
D ARO) ATLIKKAMpSUERAI m PIGI AI UHjįt ■ <

pataėMaviMas Geriausias c lgį|į.
<6 BV., . DORCHESTKB, .

Į ■ Vet Talbot 0854

I

r

' PROFESIONALAI, 

PRAMONININKAI, EIŽNIĖRIAI 

KURIE SKELBIASI
• •. ’ ’ • • • l .

B

E

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS. 
VISI GARBINKttfiS 

“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA. /

<j-i

. • Juozas Uždą vinis gyvena J 
Haverliill, praėjusią vasarą' 
baigė. Northęastern uiiiver- . 
sitetą, gaudamas inžinierio 
laipsnį.. . . ’ /

medelinskaTIšrink-.
TAS KAPITONU

LAWRENČE: — Law- 
rėnee. aukštesniosios nieky-““ 
klos futbolo tymas savo ka- •* 
pitonu kitieins. metams iš
rinko Adolfą Medelinską.

. Medelii įskas iie tik geras > 
futbolininkas,, bet ' taip pat : 
baskrtball ir baseball žaidi- ” 
kas. • . ■ . . •

, GRIGAŠEiŠĮNOLY 
CROSS

Brocktono aukštešnė.sės 
mokyklos futbolo tymo ka
pitonas donas. Grigas kitais / 
metais, stosiąs ,į Moly. čross . 
kolegija, VVorcester,. Mass. : •

J. Grigo vadovaujamas. 
tymas Šiemet laimėjo čem- 
pionatą. Jo tymas’ nugalėjo .. 
visus prieš • jį žindžiusius 
tymuSi V įsuose. žaidii nuošė.. ” 
Grigas pasižymėjo ypatiii-, , 
gu. .ištvermingumu. . ‘

VYČIAI PRADEDA 
ŽAIDIMĄ

UŽDAVINIS NUGALĖJO DU
, Quincy arenoje gruodžio 

2 d. boksininkų mėgėją 
rungtynėse Juozas - Uždari
nis išėji), .ryridųsiu iaimėtdr- 
>• •• ’ •’;’v

Sunkaus srorio kumšly- 
nėse jis nugalėjo Paul Cliu-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šį. trečiadienį, lapkričio 7 \ 
d., L.. Vyčių 17 kuopos bas- . 
ketball tymas pradeda žai- “ 
dinio laikotarpį su įvairiais 
kitataučių tymais.

Žaidimai įvyks kiekvieną ’ 
trečialienį 8 v. vak.,. Dabi-" 
gren salėje, E St., Sm.Bos- . 
tone. Po Žaidimų Įvyks paį- 
vairihįmo, •programa.

INSURANCE Į . I
Apdrausk narinis, rakandus »

automobilius-. j>as j
• J. S, MESKIS . j

253 Broadway, Š, Boston, Mass.l
Tol. So. Boston 2613 |.

| JUOZAS M. DILIS i
Į LAIKRODININKAS į 
| Parduodu įvairiausios rūšies | 
| auksinius ir sidabrinius daik-1 

: Į tųs. Taipgi ir patapau.. I
Z - . • * ‘ Į

| 366 W; Broadway I

f SO. BOSTON, MASS. į

''
t :

D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS IR o 

EALSAMUOTOJAS \
877. Cainbridge St., 

Cambridge, Mass. .
. Kės. 564 Kast Broadvvay . 

. $o. Boston, Mass. ‘
Tokphrtno S. Bustini U815.
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
į Choras Dainavo Svetim- 
į taučių Parodoje

los svarbą ir reikalingumą. 
Kad ji gyvuotų reikia vi
suomenes paramos. Gi Šią 
mokyklą visuomenė geriau
siai parems leisdami į ją. sa
vo sūnus įr dukteris.

tautiniame koncerte spalių 
26 d. ir šioj parodoj; dabar 
užkviestas pavasarį dainuo
ti miesto programoje atida
rant Prospect parką, šiems 
parengimams chorą reko
mendavo Folk Feštival 
Council prie kurio priklau
so Karalienės Angelų para
pijos choras.

j. Jūrėmis.

| NEW YORK. — Didžiu-
* liame Commodore viešbuty-

f j e ląpkr.. 28 d— gruodžio 3
d, įvyko Eleventh Annual 

: Exposition of W6men*s
'■ Arts and Industries (Vię-
■ nuolikta metinė moterų dai
li . ■

lės ir industrijos ^paroda) 
Parodą ruošė Moterų klu
bai, kurio pirmsėdė yrą po- 
nia Olivet Harrimam Kas
dien po pietų ir vakarais 
viešbučio Grand Ballroo- 
m’e, kąnie yra ekspouantai, 
įvyksta prakalbų,: dainų ir 
muzikos programa. Lapkri
čio 29 d. vakarą huv<) skir-

* ta Brooklyn^ Karalienes 
Angelų parapijos chorui 
sas pusvalandis lietuviškų 
dairių padainuoti ir šokti 
tautinius. ; šokius. Salė tą

!• vakarą buvo' pilna žmonių.
' Atsilankė gražus . lietuvių 

būrys. Mat^ tą vakarą pro-
i*, gramoje dalyvavo, išrinkto 
į prezidento žmona ponia 
j ' Franklin I). Roosevelt, ku- 

•! ' ri pasakė kalbą (tema: u A 
į mesage to bušiness and pro-
• fesional \vomen throughout

■ • j the countiy ”). . Panelė Lu-
/ eilė Marsh kalbėjo apie 
į. “Poetry and the . dance;”

ponia Rita C. MėGoldrick 
(Katalikų ahimnų tarptau-

Į tinęs federacijos pirriišedė) 
j . kalbėjo apie “Internaciona- 
.Į lį balsą” t. y., apie juda- 
/ iriuosius paveikslus, P-as

J Grover MĮialen (gerieralis
■\Vauąiuakęr’s. krauturių ve: 

į ' dejas ir buvęs Nevr York 
į. miesto svečių priėmimo pir-

-. j mminkas) . kalbėj ą apie
• “Moterų karjerą refail biz-

>' nyje.” Tuojaus po pono^
AVlialen kalbos dainavo ’lie-| darbas, o . kita, tai gal tėvų 
tuvių’ choras. -.Karalienės i 

. Angelų parapijos choras iš i
75 narių ližeinė visą estradą. 1 
Choro pirmininkas p. J, 
Vaškas pasakė įžanginę kai- !
belę ir pranešinėjo dainų

j vardus. Dainuota jaunimo •
i Daina, Važiavau Dieną,
? Karvelėlį, Lietuviais Esame
i Mes Gimę ir Ežeras.. Dai-
f " nos i\ėjp labai gražiai, ypač

/ • Karvelėlis (joje solo daina-.
į .vd p-lė. Jonavičiūte)’ Bve- 
į timtaučiai- chorui katučių

' | nesigailėjo. ‘ Lietuviai di
džiavosi šiuo choru : ir jo 
gražiu sudainavinm; . Dar 

Joks lietuviškas . choras- A- 
merįkoje tokioj, garbingoj 
vietoj • ir gražioj sueigoj 
prie folrii} aukštų Amerikos 
asmenų nedainavo. Garbe 
chorui ir jo vadui p< P,,DuL

4kei. : Toliau sekė Norvegų 
tautiniai šokiai. Dėl laiko

’ į stokos lietuviškus šokius ap- 
leido.' Programą užsibaigė

.. f Sylvia Ann’s Fashion Re- 
vue. Parodos pelnąs skir
tas bedarbėms moterims.
Aišku, .kad toks .pasirody
mas garsina lietuvių dairią 
įr mūsų vardą, šis choras 
gražiai užsirekordavo tarp-

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
'PARAPIJOS, ’

Nekalto prasidėjimo die
noje mišios bus laikomos, 
5 :30, 8 ir 9 v, Vakare 7 :30 
v. mišparai ir sodaliečių 
priėmimas.

Ateinantį penktadienį į- 
vyks. parapijos choro meti
nis susirinkimas. ■

C. BROOKLYN, N. Y.
LIETUVIŲt KALBOS 
MOKYKLA GYVUOJA

■'Šv. Jurgio parapijos lie- 
tuviij. kalbos ir . istorijos. mo
kykla gražiai gyvuoja.- Mo
kykla yra suskirstyta į jau
nųjų ir suaugusiųjų sky
rius. Jaunųjų skyrįus ren
kasi kiekvieno antradienio 
ir penktadienio vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. Suau
gusiųjų skyriaus, pamokos 
atsibūna kas ketvirtadienis, 
nuo 6 iki 8 vai. vak. •• '

Nors ši mokykla ir yra 
vienintele, šioje apylinkėje,
bet mokinių skaičius yra ne 
perdidžiausis. V i e n a iš 
greičiausių bus didelis nė-

.. -i
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nekreipimas dėmesio leisti 
savo vaikučius pramokti 
lietuvių kalbos ir istorijos. 
Yra liętūvii} tėvu, k ų r i e 
klauso savo vaikų, o ne vai
kai jų. f Labai, dažnai atsi
tinka, jog* tėvai visaip mal
daute { maldauja savo sūnų 
ar dukterį eiti į lietuvių kal
būs mokyklą, bet vaikai su
prantama atsisakinėja,, .nes 
jiems yi*a daug maloniau 
pažaisti, negu eiti mokytis. 
Tėvai, daug geresnes pasek
mes gautų, jei daugiau dis
ciplinos ir prievartos panąu 
dotų. ^ . ■

Su suaugusių skyrium rei
kia tikrai pasidžiaugti, nes 
čia dauguma mokinių suda
ro aukštesnės mokyk los 
(High School) ir kolegijos 
studentai. Jie, būdami dau-. 
giau apsišvietę ir labiau su
augę, supranta lietuvių kal
bos svarbą ir savo . liuosu 
noru, nors būdami ir labiau 
užimti, eina mokytis. Tokie 
asmenys tikrai, yra pagar
bos verti, ir būti} mdtonu, 
kad ir. daugiau tokių jau
nuolių, atsirasti}.

Nei vienas ’neužginčys ą- 
pie lietuvių kalbos mokyk’

JI.

Uty PADĖKA
Šv. Dominiko Vienuoly

no Seserys reiškia nuoširdų 
padėkos žodį visiems, kurie 
vokiu nors būdu prisidėjo 
iri e įvykusio bazard lapkrr- 
fnolbylTnrlF.dr.d. — Ariu 
Dievui ir Apreiškimo para
pijos geraširdžiams . žmo

nėms, bažaraš buvo . labai 
jasekmingasr Gryno pelno 
iko per $800. Visai netikė
ja, kąfi tokiame nedarbe ir 
:ik per tris vakarus tiek* 
nis surinkta. ■

e
Pirmiausia dėkojame mū

sų kleb. kun. K. Paulohiui 
už jo didelę paramą ir ko- 
peraciją. Jei ne gerb. kle
bono trųsas ir paraginimas, 
tai Seserys bazaįą rengti 
nei nebūtų pradėjusios. ,Jis 
ne tik garsino bažnyčioje, 
bet dar prieš bazarą plati
no laimėjuho knygutes. Bė 
to,- jis daugiausia daiktų 
paaukavo laimėjimui. Tad 
ypatingai jani ir dėkojame. 
Bet ką pasakyti . apie kun. 
J. Lenėevičių? Jis taip pat 
daug dirbo ir dėjo, pastan
gas ir energiją, kad tik Pa
žaras pavyktų. Todėl ir 
jam didi padėka. ' .

O kun. J^ Kartavičius ir 
"nesnaudė. Jam “vilkai” 
šaudyti labiausiai patiko. 
Jis kiekvieną vakarą suši
lus juos . šaudė pakol savb 
kišene^ ištuštino. Ir ' jam. 
ačiū už jo sunlvų darbą.

Padėkos žodį tariame vi
siems, kurie, dalyvavo ir au
kavo bažarui. Ypatingai dė
kų mūsų' parapijos draugi
joms paremusioms bazarą 
ir draugijų nariams, kurie 
sudarę baząro. komisiją gra 
žiai darbavosi, kaip tai: 
Šv. Vardo dr. — pp. Andi- 
siūnui,’ Stumbriui, Zokuir 
ir Masaičiui; Rožančiaus'— 
pp. Stagniūnenėį ir Ra- 
maiieiskąitėi; Moterį} Są
jungos,—pp. Zokienei, Mi
kulskienei, . Dobrąvolskie- 
iięi; “ Vaikelio J? —p. Adi-

siūnienei; Sodalicijos — M. | dienose visos pamaldos vl- 
Juskauskaitei ir A. Pukie- ir
nytei; Ahuimiečiiį— B. Po-, 
ciui ir M. Dalinskaitei,

Dėkų ir kun. J. Baįkū- 
nui ir kun. P. Lekešiui už 
paramą ir atsilankymą. į 
mūsų bavarą. Lai Dievas 
visiems .atlygina šimterio
pai už geras širdis, O mes 
iš savo pusės pareiškiame, 
kad nepamiršime jūsų gerų 
darbu ir prisiminsime juc-. ...... 
savo'maldose./ Į plauks ir iš apylinkes. Tat

DcmMkoi 'Vienuolyno visi naudokimės gera proga 
atsinaujinti dvasioje l

.. ’ • ': Heporterit\

siems bendros yyrams ir 
moterims.

Rekolekcijas vesti yra pa
kviestas Tėvas Brųžikaš, S, 
J.. Jis yra pagarsėjęs pa
mokslininkas ir visur savo 
gražia iškalba, savo patyri
mų ir malonumu sutraukia 
žmonių minias. Reikia-ma
nyti, kad į tas įdomias reko
lekcijas sueis ne tik visi pa- 
tersonięčiąi,. bet gausiai. SU

Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS:

DR. BLADAS K.VENCIUS * ‘ Sventadjeniaiį tuaitarut

DANTISTAS <fi9 STREET
X 7? A Y (kampas Union Avė.)

Naimį Telefonas: Michlgan 2—4273 B R 0,0 K 1 Y N, N. Y.

Seserys..

PATEftSON, H. J.
REKOLEKCIJOS IR 40 

VALANDŲ ATLAIDAI 
Šv* Kazimiero parapijoje 

rekolekcijos įvyksta Šią 
tvarka: gruodžio 5 ir 6, pir
madienį ir antradienį rytą 
šv. mišios ir pamokslas ben
drai visiems; 7:30 v. vakare 
pamokslai ir pamaldos tik 
moterims ir merginoms. 
Gruodžio 7 if 8 d. rytą, .9 y.. 
Šv. mišios ir pamokslas vi
siems bendrai, o vakare 
7:30 vai. pamokslas ir pa
maldos tik vjhrams ir Vaiki
nams. Paskutinėse trijose

MIRK
Mirė Domicėlė ųVaiukevi- 

čįūtė) Poplaski, 20 m. am^ 
žiaus 61—27—56. Dd. Per- 
ry Avė.j Maspeth, N. Y. Gi
mus ir augus Maspathe. Pa
liko dideliame nuliūdime sa
vo vyrą Theodorą,,. tėvelius, 
sesutes, Juze.fą, Veroniką, 
Mortą, Leliją, Prancišką, 
broliukus Joną ir Aleką.

Laidotuvės įvyko gruo
džio 3 d., 1932 m., ViėŠĘą- 
ties Atsimainymo bažnytėlė
je, Maspeth, N. Y.j 10 vai. 
ryte — Kalvarijos kapinėse;

Laidotuvėmis . rūpino s i 
graborius A. J. Valantiejus.

merikai, jog Anglija turės 
suvaržyti savo prekybą su 
Amerika, jei Anglija bus 
priversta sumokėti skola.

Amerikos atsakymo rašto 
buvo pažymėta, jog dėl sko
lų, nesumokėjimo turės skau 
džiai nukenteti Amerikos’ 
gyventojai ,kuriems reikės 
-pakelti-padidintų-mokesčiir 
naštą.

lARPTAUTINISRANKAS 
NUMATO FINANSINĘ.

GEROVĘ

Telephone: STAGG 2-0100

DR. A. PETRIKĄ
'(vnmoK)'

LIETUVIS DANTISTAS
221 8. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Z-Spindulių JJiagnoM ' 
Gano Afieitetika 

VALANDOS:
Noo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais Ir iventadlenlaUi 

tik insltarus.

Tėl. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB O RIU S

—IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD ĄVENUE

BROOKLYN, N* Y.

ĮVAIRIOS žinios
A, E. SMITH SIŪLO PA

KEISTI NEW YORK 
TVARKĄ

NE,W YORK. — Hof- 
stadter komiteto įr teisėjo 
Seabury pakviestas, ’ buvęs 
gubernatorius A. L. Smith 
patiekė New ’York miesto 
tvarkymo tikrinimo komite
tui savo planą, kaip šis di- 
džiausis miestas turėti} būti 
.tvarkomas“, f

Pagal Smith’o planą, Nev> 
York turėtų panaikinti mie
sto tarybos ir daugelio ren
kamųjų valdininkų vietas.

Smith. siūlo turėti miesto 
senatą iš 11 narių ir miesto 
tarybą iš 23 asmenų vieton 
dabar esančių 67 alderma- 
nų. . • • . . :

Miesto mayorui Smith 
siūlo duoti’ daug valdžios, 
kuriam pagelbėtų 10 komi-

šijonierių, vietoj dabar esa- 
miy kelių šimtų.

Šiuo metu.New Yorke tei
sėjai yra - renkami, o Smįth 
siūlo, kad aukštesniųjų tei
smų teisėjus skirtų „guber
natorius, o žemesniųjų — 
majoras.

Vietoj dabar turimų 5 še
rifų, Smith siūlo tik vieną 
šerifą. \

Smith apie savo sumany
mą kalbėjo pusantros va
landos. Jo- sumanymas su
silaukė labai palankios. kri
tikos.

BAZELIS, Švėieari j a. — 
Tarptautmio banko direkto
rių susii’inkimė pareikšta 
daug vilties, jog pasauliniui 
krizini pramatomas galas ir 
jis pTąnyksiąš.

. Veldėti joje ir Austrijoje 
paskutiniuoju laiku pagerė- 
j o finansinė būklė, kas, aiš
ku, atsilieps ir į pasaulinio 
ūkio gerbūvį. Labai laukia
ma ir. 1933 m. kovo 4 d,, kai 
Washihgtone pasikeis vy
riausybe. ■ :.

HOOVER RENGIASI DIDE
LEI EKONOMIJAI

WASHINGTON, — Pre
zidentas, Hoover rengiasi, se
kančią savaitę pas i ū 1 y t i 
kongresui apkarpyti valsty
bės iždą riuo 500 milijonų 
iki pusantro bilijono' dole
rių. . • •

Hoover nors baigdamas 
prezidentavimo terminą no
rį. pasirodyti esąs labai tau
pus. .

i KLASČIAUS

| CLINTOH PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir .visokiems pasilinksmini- 
f .mums smagiausia vieta . Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
i kainp. Maspeth; ir Betta Avė.
Į JONAS KLASČIUS. Sav^ Į 
| Maspeth, N. Y. |.

Tel’ N’ewtown 9—4464.

ANT. LVALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS' 
Apdrauda Visose šnkone 

Notary Public ■ 
5441 — 72-nd Street, 

. Arti Grand.St, 
MASPETH, L. I., N. I.

Te! Stagg 2—5043 Notary Public

M. P. DALIAS INC.
BIELIAUSKAS

• ... F • ' •• .

Graborius įr Bnlsamuotoju

660 Grarid St., Brooklyn, N.Y.

17 DEMOKRATŲ, 17RE 
PUBLIKONŲ

“MŪSŲLAIKRAŠTĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti

Te! ŠtftKC 2—0783 Notary Public

JOSĘPHLEVANDA
• (Levandauskai)

G RABORIUB 
107 Union Avė.,,' Brooklyn, M.Y.

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS

N O V E N A
, Sy. Pranciškaus Asyžiečio

■ ■ Su '■

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina 15 c.
labai naudinga ir reikalinga

HARTFORD. — Connec- 
ticut valstijos senate sekam 
tiems metams bus 17 demo
kratę senatorių. ir. 17 respu
blikonu senatorių. • .

Vienas demokratus laimė
jo rinkimus tik 25 balsę 
dauguma, tad respublikonai 
nepasiduoda ir reikalas pa
teko į teismą, kurs gal per
skaičiuos balsus.

ANGLIJA GRASINA PRE
KYBOS NUTRAUKIMU

Tai
Knygute. Užsisakyti raštu ir asme
niškai įsigyti galima

“DARBININKO” KNYGYNE
366 W.Broadway, So. Boston, Mass.

LONDONAS, -r Angli
jos vyriausybe gruodžio 1 
d. atsiuntė Amerikos vy
riausybei antrą pranešimą 
skolų, mokėjimo reikalu.

Anglijos vyriausybe- dar 
durtą, griežtai pareiškia, jog 
Anglija negali sumokėti ka
ro skolų gruodžio 15d.

Pranešime grąsinaina A-

“Mūsij Laikraštis” ’ yra did
žiausias ir įdomiausias iš visų 

|Lietuvoje, leidžiami} savaitraiš- 
čių; geriausiai informuoja. Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo, pasaulio įvykius; vi* 
ad pilnas rimtų ir objektyvii} 
traipsnių, gražh} pasiskaitymų, 
rorespondėncijų, dainų, paveiks
lų ir : t. t«'

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
, plačiausiai skaitomas Lietuvos 

kaime ir mieste, nes savo plačiu 
•uriniu visus patenkina. Taip, pat 

virš 2000 prenumeratorių. turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai. ' ’’

. ‘‘Mūsų Laikraštis” kas savai 
tė išeina po 12 puslapių,'iliust 
‘uotas ii* duoda savaitines ap> 
žvalgas iš religinio, . kultūriniOį 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo’ sričių:

‘ ‘ Mūsų 1 Laikrajtį ’ ’ leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. . Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai; užsie
niuose —12 litų. •

■ Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė.
z BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo .parapijos
. Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir višo-

• kiėms pokyliams .

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbsti bedarbiams “Dar- 
bininko “Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 

naują metinę prenumeratą vieną. ’ 
dolerį,.
Gera progų bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai guli 
išsidirbti nuolatinį ‘ ir gerai ap
mokamu darbą. •.

1 *

T7OT. I AL’Kl 5, Fo^^ra 
^14 Bcdtmd Are . Hvuoklyu

Tol, Kvurgroeu 0—4014 <
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