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NINA NUO 1915 METŲ

FAŠISTŲ IR KOMUNISTŲ 
PEŠTYNĖS VOKIETIJOS 

PARLAMENTE
BERLYNAS. — Gruo

džio 7 d. Vokietijos parla- 
rmnat etoin etoin n - cdN 
posėdžiui, kurs turėjo būti 
nutrauktas dėl • įvy k u šio 

_^l^triikšmoyjkurįame dalyvavo 
fašistai ir komunistai.

Komunistai vienu balsu 
sušuko u Šalin H inde n- 
burg.F Iš parlamento ga-j 
lerij os neuhiformuotąs fa- 

. šistas pastūmė vieną komm 
nistų ir tuojau kilų peštinės.

■ Komunistai ir fašistai į dar
bų paleido spiaudykleš, sta
lus, kėdes, stiklus, tačiau di
delių sužeidimų neįvyko.

Hindenburgo šalininkai 
buvo pasiūlę, kad preziden
tas HindenbiU’g tuyėtij teisę 
paskirti savo vieton jam. pa
tinkamą asmenį, jei jis pa
norėtų atsistatydinti. Ta
čiau šis pasiūlymas' buvo 
atmestas 500 balsų prieš 51.

Po to parlamentas nuta
rė, jog, prezidentui atsista- 

. lydinus ar mirus, laikinu 
prezidentu tuojau tampa 
aukščiausiojo teismo pirmi

ninkas. ... .

VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITĖS I DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K fiV.JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MA88., GRUODUO-D1C1MBER 9 D., 1032 M., No. 92

Čia matome New York miesto vienos dalelės vaizdas, kurio greitai nebebus matyti, nas Ro> 
ckefeller stato naują milžinišką namą, kurio aukštumas užstos Šį reginį, šio pavėikslo'kairėje pusė 
je yra Rockefėllerid gyvenamieji rūmai’ o viduryješv. Patriko katedra.

BOLŠEVIKŲ P1ATILETKA 
NEPAVYKO

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

i_ ..'.....-L!- ..........■"'-TOM

KAINA 5 CENTAI

Lietuvis Aukštesniojo

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ KI
NIEČIŲ GENEROLĄ

5 ' '■ '

Teismo Teisėjas j
—-—'—t ——.—. 1

NUSKEND0105 JAPONAI 
JŪRININKAI

P. Kazys Kraite i ųn a s- I 
Kay iš Seattle, Wash., laike j 
pereitų rinkimų lapkr. men„ į 
8 d. išstatė kandidatūrą f Į 
Aukštesniojo ~ Teismo~(Su- f 
perior Coųrt) teisėjus. Riti- į 
kimus laimėjo įspūdinga f- 
60,000 balsų dauguma. Ligi j 
šiol p. KraųČiūnas buvo to ' 
teismo’ teisėju, bet tilcgiū- 1 
bernatoriaus paskyrimu už- j 
baigimui nepilno *tėririino. j 
Dabar jis tapo išrinktas baL I 
sayimais ir pilnam keturių t 
metų terminui. Bene bus 
tai pirmas lietuvis, pasiekęs į 
šios aukštos • ir garbingos 
vietos.. Linkėjimai .ir ge-..; 
riausios kloties! . į

TOKIO. — dappmjosnaK 
vynas . pranešė,- kad laivas 
naikintojas Sawarabi pate
ko į didelės audros sukūrius 
iiysmarkiai apnaikintas. Ne
laimėje žuvo 105 jūrininkai. 

pavoOOM
MILANAS, Italija. — 

Kompozitorius. Salvat o r e. 
Qrlandi per 10 metų vargo, 
rašydamas vieną operą.. Ir 
negalėjo, atsidžiaugti Savo 
užbaigtu kūriniu.
. Gruodžio 1 d: Savo kūri
nį .. kompozitorius nešėsi, ei
damas gatvei . Nežinomas 
vagis staiga ištraukė kūri
nį iš kompozitoriaus rankų 
ir dingo, nepastabetaš.

Per kelias sekundas- On- 
landi neteko savo kūrinio, 
kurį gamino per 10 metų.

OEGeBEPROĖIŲ
■ LIGONINĖ

Gruodžio 6 d? anksti rytą 
kilo gaisras bepročių ligoni-: 
nėjo Tautohe, 40 slaugių 
(mirsiu) suskubo išbėgti iš 
savo lovų.

' • Daugiausia niike n t ė j o 
slaugių namas, kuriame gan 
sras prasidėjo.. . • .

.Greitai atvykę, gaisrinin
kai užgniaužė gaisrą, ir tuo 
būdu išvengė didelių nuosto
lių. :

MASKVA. — Sovietų 
ŽUSijos kariuomenės . vy
riausybė suėmė ir nuginkla
vo, kiniečių. gen. Su I’ing- 
Wen ir jo štabų. . •
... Generolas su savo paly
dovais lėkė orlaiviu iš Kini
jos į Mandžiuriją, bet pate
ko į Rusijos teritorijų ir 
tuojau buvo suimtas.

Suimtasis generolas Su 
vadovauja Mandžiurijos: su
kilėliams- prieš japonų vieš-, 
patavimų.

— --- -—,—— ------------ -------- ------ -—   ........-------- ----

KOMISARAMS TRŪKSTA UŽDRAUDĖ VYRAMS VA
JU KVIEČIŲ AUGINTOJUS DUONOS

MASKVA..Komunis
tų komisarų organai “Izves- 
tui” ir “Pravda” patalpino 
griežčiausius straips n i u s 
prieš ūkininkus — “kulo- 
kųs/‘s. įspėjant ūkininkus 
nekrauti rugių į aruodus, 
bet atiduoti komisarų agen
tams. ' ■

Maskvos provincijoje vie
nus komisaras žiauriai rei
kalavo iš vieno “kuloko’” 
grūdų. ■ Ūkininkas supyko 
ir komisarų, nušovė.Pa
šauktas kaimo gydytojas ne
siskubino. pagalbon.

Komisarų teismas , nepa
klusnų ūkininką tuojau nu
teisė sušaudyti,- o jo žmonų 
ir. gydyto ją nuteisė 10 me
tų kalėjimo.. • *, '

Komisarai labai siunta, 
nes jiems gręšia badas, besi
artinant žiemai. ‘ .

MUSSOLINI APOOVANŪ
DINTIS MARUOS VARDU

ROMA. — Italijos pre
mjeras Mussolini pasiryžo 
priversti italus ūkininkus 
sėti kuo daugiausia kviečių, 
kad nereikėtų įsivežti iš ki
tų valstybių. Geriausiai pa
sižymėjusiems. kviečių augi
nime ūkininkams Mussolini 
paskyrė atitinkamas dova
nas.

Romoje įvyko kviečių au
ginimo paroda, kurioje da
lyvavo Italijos ūkininkai, iš 
tolimiausių vietų. Mussolini 
išdąliho apie 100,000 dole
riu vertes dovanų. .-

PRAHA, -- Čechoslova- 
kijos vynausis tribunolas 
nutarė, kad vyrams negali
ma turėti Marijos tvardą, 
kaip pavyzdžiui čekai mėgo 
vadintis . Eric Maria, Lud- 
vyig Mario. *.

Teismas išsprendė, jog 
vyrai turi turėti tik tai gry
nai vyriškus vardus.

MOTERŲ KDVASU POLI- 
CININKAIS

ČEGHOSLOVAKIJA NE- 
■ NORI MOKĖTI

MASKVA. Gruodžio 
31 d. Sovietų Rusija užbai
gia savo ..piatiletką pen
kių metų planą, pagal kurį 

/ komisarai norėjo pakelti 
Rusijos gerovę į aukščiausi 

‘ laipsnį. . • .
Šiais metais per pirmuo

sius 9 mėnesius industrija 
pakilo tik . 13 procentų, pą- 

. lyginus su pernykščiais me
tais, o pagal piatiletką in- 
dusti*ij.os reikalai ture jo pa-

• . : gerėti' 36 procentais. r
j Blogiausia pavyko, maisto 

gamyboje. Maisto gamyba 
nepagerėjo, net ne. vienu 
procentų. . ‘ .

ANGLAI ŠUSIROPIN^RU-‘ 
. SIJOS PREKYBA

LONDONAS. — Prancū-Į 
zams pasirašius, nepuolimo 
sutartį su Sovietų Rusija, 
Anglijoje kilo didelio susi 
rūpinimo prekybos klausi
mu. . ■ . .

Anglų prekybininkai bijo, 
kad rusai neperkeltų savo

. visų prekybą. į Prancūzijos 
pusę."

• Šiuo metu Anglija ir Ru
sija veda, derybas sudaryti 
naujų prekybos sutartį, nes

. . senąją Anglija panaikino.
Anglija atsako, kad ir jos: 

gyventojai yra tokioje pat 
būklėje, kaip Amerikos, to- 

.: dėl, girdi, ’ abiem valstybėms 
tenka lygiai pakentėti, kol 

-praeisiąs pasaulinis krizis.

PLĖŠIKAI ATKASĖ OYVį 
MOTERĮ .

BŲCHARESTAS, Ru
munija,Gruodžio 1 d. 
Rumunijoje buvo didele su
sijaudinimo diena, kai gy
ventojai sužinojo, jog viena 
moteris buvo palaidota gy
vą. : • ■ • .. , ■

Lapkričio 29 d. Trente- 
marė kapinėse palaidota Jo- 
sephine Nagy, turtingo ūki
ninko našlė. Lapkričio 30 
d. naktį trys, plėšikai nuėjo 
į kapines, atkasti tik ką: su
piltų kapą ir norėjo apiplė
šti grabą.

Plėšikams atidarius ’ gra
bą, moteris staiga pasikėlė, 
klausdama: “Kur aš ešų ?”

. Plėšikai’ išsigando — yie-

EINSTEIN GAVO VIZA Į 
AMERIKA

BERLYNAS. —Nors pa- 
trijočių moterų organizacija 
ir protestavo; tačiau Ameri
kos generalinis konsulas 
Berlyne išdavė vizą Vokieti
jos mokslininkui prof. Al- 
bert Einstein. 1

Minėtoji moterų organi
zacija buvo pareiškusi, jog 
prof. Einstein priklausąs 
komunistams, nors Einstein 
nepriklauso organizacijoms,

nąs apalpo, o kiti du pabė-Į kurios neturi ko nors bend- 
. ra sii mokslu.

’ Einstein ?ą pakvietė Ame
rikos žymieji mokslininkai 
.keliems mėnesiams mokslo 
reikalais.

WILMINGTON,.Del.
■ J-miesto salę buvo, sureng
tas ‘‘alkanųjų’/; žygiavimas, 
kuriame dalyvavo»apie 100 
moterų, komunistiškai nu
siteikusių. . .

Viena iš moterų mete 
bonką policininkui į galvą- 
Ten pat buvusieji kiti du 
policininkai šoko gelbėti 
savo draugą, bet moterys ir 
juos apkūlė..' Policininkai 
buvo nugabenti į ligoninę.

Vėliau atvyko 40 polici
ninkų, kurie turėjo pavar-i

WAŠHINGTON. — Če- 
choslovakijos atstovas Ame
rikoje įteikė valstybės de
partamentui pareiški m ų, 
kuriame prašoma atidėti Če~ 
choslovakijos' skolų mokėji
mo laikų.

Gruodžio. 15 d. čechioslm 
vakija turi sumokėti Ame
rikai pusantro. milijono, do
lerių. ... . . ‘ *

Tame, pat pranešime Hoo- 
ver pareiškia, jog reikia. į- 
vėsti prekybos taksus ir nu
mažinti valstybės tarnauto
jų algas 11 procentų.,

1108 BEDARBIŲ GAVO 
DARBU

SIŪLO NUKIRSTI 40 MI
LIJONŲ DOLERIŲ 

VETERANAMS
WASHINGTON. — Tau- į . 

tinė ekonomijos sąjunga sa- j 
vo pranešime pareiškė; kad! 
veteranams teikiamos pašai- i 
pos turėtų būti nukirstos 40 < 
milijouų dolerių; ■ . į

Ekonomijos sąjungos va
dovybė pareiškė įsitikinimą, 
kad pašalpos būtų apkarpy
tos tiems..veteranams^ kurie 
kare nebuvo, sužeisti. y ■

NUMAŽINO ALGAS 15 
PROCENTŲ

g°.
. Moteriškė, parėjo į savo 
namus, kur siautė didelis 
nuliūdimas, ji turėjo gero
kai pašalti, kol jos vyras ir 
šeima įsileido ją. į grįčią. Iš 
pradžių jos artimiej i manė, 
jog mirusios dvasia pasiro
dė. . . • ' .

.Ūkininkas Nagy tuojau 
pranešė policijai apie įvykį 
ir ieško plėšikų. Žinoma, 
jis nenori patalpinti juos į 
kalėjimą^ bet nori juos ge
rai apmokėti už sugrąžini
mą žmonos,- kuri buvo pa
laidota per apsirikimą, bū* 
dama gyviu -.1 - _ y

MEKSIKOJE ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

Lapkričio menesį bedar
bių 4 ofisai surado darbą 

'1108 bedarbių. Apie tai 
toti gašinęs bonkas, mesda- Pl’aaeše valstijos daibo ir 
mi pro langus į miesto val
dybos salę, kurioje moterys 
buvo susirinkusios. •

. Policijos pranešimu* 24 
asmenys. suimti.

išdirbystes skyrius.
Iš 1108 bedarbių, gavusių 

darbų, 584 buvo iš Bostono, 
352 iš Springfield ir 172 iš 
AVorcester. .

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
ŠIEMET MAŽIAU

Massachusetts valstijoj e 
automobilių nelaimėse per
nai užmušta. .793 žmones. 
Šiemet gi, pagal apskaičia
vimą, .-užmušimų . skaičius 
būsiąs mažesnis apie 30.

BROCKTON. — Miesto ; 
taryba gruodžio 5 d. posė
dy j e nutarę nukapoti yi- . 
siems .miesto tarnautojums 
'algas 15. procentų. d. ; ‘ ’

Šis. algų nukapojįnias pa* 
lies 800 tarnautojų ir šutau- • 
.pys miestui apie 100,000 do
lerių. :

SUDEGĖ ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

MEKSIKOS MIESTĄS. 
— Gruodžio 7 d. apie 10 v. 
centralineje Meksikoje dre
bėjo žeme. Kolima mieste 
keli namai sugriuvo. . v. 
. Drebėjimas buvo smar
kiai jaučiamas ir Meksikos 
mieste ir kitose apylinkėse.

SPRINGFIELD.— Gruo
džio 4 d. orlaivio nelaimėje 
sudegė lakūnas majoras Fr. 
J. Lynch. Lėkdamas -orlai
viu, lakūnas pataikė į orlai
viams nusileisti'namo stogą 
ir jo orlaivyje tuojaus įvy
kę sprogimas, kurio lieps
nose ir sudegė lakūnas.

Majoras Lynch, pasauli
nio karo lakūnas buvo tur
tingas žmogus . Nesenai jis 
buvo pranešęs, jog drauge 
su savo žmona skrisiąs ap: 
link pasaulį.

Sudegęs orlaiviu padirb
tas šių metų pa^isArį ir tu
rėjo moderniškiausias įren
gimus. . •

T

Tautiniai 4-H Čempionai Donald N. McDovvell ir. Frances M. Good, 
abu iš Wiscoiisin, laimėję po sidabrinę taurę.

KASYKLŲ SPROGIMUOSE 
UŽMUŠTA DAUG ŽMONIĮĮ

ALBUGHERGITE, N. M. 
— Gruodžio 7 d, anglies kii* 
syklose įvyko didelis sprogi
mas, kurs palaidojo apie 
apie. 90 darbininkų, tuo lai
ku dirbusių.

Sprogimas įvykt) dėl ga- 
so užsidegimo.

BRAZILIJA TREMIA 
SUKILĖLIUS

RTO DE J ANEIRtL — 
Brazilijos vyriausybė šiomis ' 
dienomis išsiuntė 20 žmonių, i 
dalyvavusių Šuo Paulo su- į 
kilime. į

Tarp ištremtųjų 9 kari- t 
įlinkai, o kiti civiliai. Visi 
jie ištremti į Portugaliją, ;

!
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Prądžioje 582 m., isįani- 
jos mieste Seville, pasklydo 
vieną dieną stebėtina žinia.

L Ji visus nustebina. Vieni 
L ją išgirdę pyko ir keikė, ki- 

ti džiaugėsi, dar, kiti stebė- 
r.'^osi ir. galvojo kas iš tąiš- 
į' eis. Princas Ermengildas
> priėmė Katalikų tikėjimą 1 
j Tai buvo žinia.

j Princas Ermengildas Am- 
u vyriausiu sūnus Ispanijos 
| Vizigotų karaliaus Leovigil- 
■į do. Tėvas buvo pavedęs sū- 
L nui valdyti- Sevilles miestą; 
i Bet dabar sūnus išsižadėjo 
i ’Aiianizmo 1 erezijos ir pri- 
p ėmė Katalikų tikybą. * ..
t Žmonės , susirūpino ii- špė- 

liojo kas bus toliau. Visi ži- 
į. noįo, kad LeovigŪdaš netik 
į buvo ištikimas Arianas, bei 
! t'aipgi atsižymėjęs Katalikų 
j persekiojime.
j Arianizmas tai buvo klai-

. dingas mokslas apie Jėzų 
i Kristų. Jis mokė, kad Jū- 
į žus : Kristus nesąs tikras
* Dievas dygus savo esybe 

: į Dievui Tėvui, bet buvęs Jo
sutvertas. Atmetus Jėzaus 
Kristaus dievystę, amžinu- 

. ’ Irią ir lygumą 'BŪ Dievu Te- 
į vu} reikėjo atmesti ir šven- 
I Čiausios Trejybės paslaptis,
• Dievo Sūnaus įsikūnijimą ir 
i žmonių giminės atpirkimą, 
j. jo nuopelnus; Toks mpks-

las tiko tik ką įtikėjusiems 
' pagonims, nenorintiems nu- 
? ■ lenkti savo proto prieš krik- 
i Ščionių tikėjimo paslaptis, 
į Arianizmas buvo išsiplati- 
! yy ir -p °*iaysia išsilaikė pas 
j Vokiečių tautas, gotus, lon- 
P gobąrdus, vįzigotus arba. va:
> ■ kairinius gotus. •

. » Vizigotai, 410 m. vedami 
Į garsaus vado Alariko/buvo 

■į užėmę Italiją ir ypatingai 
j daiig nuostolių pridarė Ro- 
. moję. Tačiau, negalėdami 

I “ JONO KMITO fflS

į y ■ . .

atottą. Jų tymas yra ptiim-j 
tds į Bostono didžiąją lygą 
ir kiekvieną savaitę jie žais 
du kartu. Tik reikėtų di
desniam skaičiui lietuvių at-' 
silankyfr į jiį žaidimus.

Vyčių žaidimas Dalilgren 
salėje įvyks trečiadieniais 
8:30 vai vakare. Įžanga lą-: 
bai maža, todėl reikia lauk
ti didesnino sufddotnėjimo 
Šiuo gražiu sportu.

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
’ 436 puslapių didumo .

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- ■ 
puoštas. Kiekvienas. lietuvis privalėtų įsigyti šią 

■< knygą. Jos kaina buvo $4.0,0. Dabar gausi tik už 
$1.00. .

. . Reikalaukiš , • . ’
“DARBININKO” 

366 West Ėroadway South Boston, Mass.

k. Taį gražus mūsų išeivijos 
■ įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Knyga gražiai atspausdin- 
ir turi 191 pūsk Jos kai- 

; - ia $1.50. Bet dabar “Darbi- 
4 ninko” spaudos vajaus me- 

* tu, gražiais drobės viršeliais 
į kaina tik 75 centai; popie- 
f rio viršeliais 50 centų.
j , Dabar yra. geriausias lai- 
f kas įsigyti šią taip brangią 
3 ir naudingą eilių knygą.

Jorio Kmito Eilės yra mū- 
literatūros papuošalas. Nu

piginamas padarytas, kad 
duoti progą kiekvienam įsi
gyti Jono Kmito Eiles,. mi
nint šio Garbingo poeto 40 
metų literatinio darbo su
kaktuves. •

■ t • Šią knygą išgyrė visa rįrn- 
? tesriioji spauda. Visi gėrisi 
.{ joj turiniu, gėrėsies ir Tam- 
i stą ją įsigyjęs,

Užsisakydamas rašyk;
’ “DARBININKAS”

I 3($6 ’Stest ritoadway,
So., Boiton, Mriw.

?

ilgai užsilaikyti; Italijoje, 
užgrobė Ispaniją, ir 569 in. 
paskyrė Karalių Ėeovigildą 
valdyti naują karalystę.
^ Leovigildas su savo pir
ma žtndna turėjo du sūnų, 
Ęrinengildą ir Rekarėdą, 
kuriuos išauklėjo Arianiz- 
mo erezijoje. Tačiau, 'jis 
leido Erniėngildui apsivesti 
su katalike, Kranklį karalai
te, Ingondes. Gyvendama
dahar~eiBikų<“pąibėiuje~jT 
daug turėjo nukenteti dėl 
savo tikėjimo, ypač nuo Ke- 
ovigildo antros žmonos Gos- 
vintoS, kuri grąsinimais ir 
žiauriu apsėjimu, norėjo 
priversti Ingondėš išsižadė
ti Katalikų tikėjimą. Er
mengildas mate, kaip daug 
jo žniona turėjo kentėti dėl 
savo tikėjimo. Jos pavyzdys 
ir. maldos, ir tnaldos SėVil- 
lės švento vyskupo Leande- 
to atvedė Ermengildą į Ka
talikųtikybą.

į “Uriricas Ermėftgildas 
priėmė katalikų tikybą 
lai buvo žinia, ktiri šujudi- 
rio‘ visį mieštą.

“Princas Ermengildas 
nebevaldd Sevilles, ’r- rtiščidf 
tarė įafalitis. “14 teisę jis 
prarado: priimdama^, naują 
tikybą.' Ir jei jis nesugrįš 
į savo tėvo tikybą, praras ir 

'savo gyvybę.”
Tėvo miosprėndis priver

sti sūnų išsižadėti Katalikų" 
likėjimo buvo visiems žino
mas, Prispaustieji Ispanijos 
Katalikai stoju ginti Er
mengildą.

Iškilo karas. . Negalėda
mas. atsilaikyti prieš tėvą, 
Ermengildas bėgo iš Sevil
les į Kordovą iš ten į Ošse- 
tą. Čionai jis pasislėpė baž- 
nyčiojųuž altoriaus. Tėvas 
su kitu sūnumi ir kareiviais 
vijosi jį.. Paliepė tėvas 
jaunesniam sūnui Rekarė- 
dlii eiti i bažnyčią ir pakal
bėti su broliu.

“Tėvas tau prižada,” jis 
šakė, “dovanoti, jei tu pa
siduosi ir prašysi dovanoji
mo.” ■
L ■ Ermengildas patik ėjo. 
nuėjo sutikti savo: tėvo. Le- 
ovigildas paliepė tuojau nū- 
retežiais sųrakyti ir įmesti 
:į kalėjimą.

Ermengildas kalė jime Va- 
lencijos mieste. Praėjo mė
nesiai laiko, jis tamsiame 
kalėjime tebesėdi. Tėvas ti
kėjosi, juk tas sumažins sū
naus nusistatymą. -

Daugel kartų Leovigildąs 
prižadėjo suteikti laisvę.ir 

.skirti, karalystės paVeldėji- 
iną, jei. tik jis sugrįš į Ai’ia- 
uizmą. Bet sūnus visuomet 
raštu atsakydavo:

“Tėve, aš esu didžiai dė
kingas už visą, aš tamstą 
gerbiu ir myliu. Bet argi 
galimą dėl žemiškų gerybių 
prarasti savo Išganymą? 

: Karališkas vainikas inan 
nieko nereiškia. Man velyk 
Tiušioti visos karalystes: ir 
net savo gyvY’bės, negii išsi
žadėti savo tikėjimo.”- 1
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Jbuk DIKGN-DIRSA,
jaunas kūmsiinifikslš, buvęs Bostono Golleg-s futbolo tymo kapito
nas, šį penktadieni, gruodžio 9 d. kiunšoiupsis Boston Garden sh 
Jim Maloney. Visi bokso mėgėjai spėlioja, jog bus įdomios ktiihš- 
tynes. ' ( . : • ’;

VYČIAI SUPUEKĖ
••-----------—A------' ■ V r

• -I-
Gruodžio 7 d. vakarė L.

Vyčių 17 kuopos, basketball 
tymas pradėjo žaidimo sezo
ną. . Pirmuoju jų priešinin
ku buvo Poloniai. Club.

Žaidimas įvyko Dahlgten 
salėje. Žiūrėtojų atsilankė 
apie 150, kurie labai g}rvas- 
tingai sekė žaidimą.

'Žaidimo ■ . pradžioje vvT-. 
čiairis : nesisekė. Lietuviai 
žiūrėtojai buvo jau net nu
siminę, kai. žaidimas buvo
pakrypęs 18 :6 priešininkų Lukas,. Gręndelis. 
naudai. Bėt vyčiai prade- (Štai, vyčiai gražiai pašį- 
jo geriau sūsižaisti, gyviau rodė pradėdami.žaidimo se-

bėg’ioti ir geriau ginti ir pir
masis pttšlaikis baigėsi ly
giomis —’ 20 :20.-'

Antrajame’ ptislaikyje. žai
dimas visai pateko į vyčių 
pusė; kiekvienas jų laimėji
mas buvo . palydimas di
džiausiu pritarimu iš žiūrė
tojų pusės. ' ... ■ !

Pagaliau žaidimas baigė
si dideliu vyčių laimėjimų— 
65:4&. •

Žaidime geriausia pasižy
mėjo vyčiai V. Tamulis (pa
darė 15 taškų), J. Tamulis 
(8 taškus), Stankevičius, J.

.Buvo tai Didžiojo šešta
dienio vakaras, ,585 m. Er
mengildas kalėjime atsi
klaupęs meldėsi. . Atsidarė 
kalėjimo durys ir įėjo vy
rąs. Ermengildas atsistojo 
ir atsisukęs į atsilankiusį 
klausė: :. j < ’’

“Ko tamsta nori 1” .
“Tavo tėvas mane čia at- 

siuntė, ” tarė atsilankiūsis. 
; “Aš esu vyskupas to tikėji
mo, kurį tu paniekinai. Ta
vo tėvas man liepė ’ tau at- 

i nesti komuniją. ■
: •/ Ermengildas užsidegė, pik
tumu. “Kaip tu išdrįsti,? 
jis tarė, “atėjęs tani kalbė
ti ! Grįsk pas mano tėvą, ir 
pasakyk jam, kad jo> bažny
čia yra netikra, ir kad nie
kas manęs neatitrauks nuo, 
tikros ęažnyčįps, kurią aš 
atradau, nei nuo tikėjimo, 

kurį aš dabar išpažįstu.”
Klaidatikių dvasiškis ap

leidęs kalėjimą skubėjo pra
nešti karaliui jo sūnatis nu
sistatymą. .Leovigildas už
sidegė pykčiu.

r /‘Įliiikai,” jis tarė, kart-

.įštdi, vyčiai gražiai pašr

iiinktii. “Eik į kalėjimą iT 
nužudyk Ermengildą.”

. Atsidarė. kalėjimo dtiįyš. 
Dabar įėjo būrys kareiviu. 
Jie atrado, prihcą prisirėrt- 
gusį.

Budeliai atliko kririiną 
darbą. ‘ .... ‘ '
. Ermeiigildui tėvas- Žadėjo 
vieną vainiką, bet jis laimė
jo brangesnį it geresnį.

Ermengildas yra' įskaity
tas, į šventųjtj tarpą. • 
• Leovigildas . prieš mirtį 
susigraudino ir gailėjosi už 
savo darbus. Jis. 586 m. pa- 
sišaukęs-Katalikų Vyskupą 
Leanderą, kuris priėmė.

\ Erniengildą į Katalikų 
Bažnyčią, ir prašė, kad . jis 
jo jaunesnį sūnų Rekaredą 
taipgi išniokytų ir priimtų 
į Katalikų Bažnyčia. Re- 
karėdas įriemė Katalikų 
tikybą iv kataftavo- nuo 58^ 
iki 691 metų, i’riėintiš jam 
Katalikų, tikėjimą daugumą 
i r klaidatikių, tapo katali
kais. Vijotų kataliavunas 
tąšėši dKr aįie Šimtmetį iki 

AI antai džeme Ispaniją.
•; ■- . v.

“Darbininko” Katalogas
Vist$ krttgos žymiai iittitiažinta kaina

ĮVAIRIOSKNYGOS

Auksinio Obuolię Istorijst 
(Graikų Mytologijės Žriipšne. 
lis), su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Al y va

Trys keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas, Pamoki
nanti apysaka. Parašę T, Vyš
niauskas. .Vertė P. B.,,.

Trumpi Škaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaityinM apie 4- 

■■vairius gyvenimo. atsitikimus’ 
Parašė j. Tarvydas. ..... ...t .25

Turto Norma—moks 1 i š k i , 
pasiskaitymia. Parašė Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą pei- Tėvą. Faberą ’ Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. \.... .15

Tabakas—Nuodai -L jrukyi . ■ 
mo kenksmas;: pagal'i>r.-Ni- 
kolskį parengė. S. Kaimietis .10

Užkeita Mergelė su Barzda
ir BArzdaSKŪtlš — apysaka., . .15 

Katalikų bažnyčia ir De-..
mokratizmas. — Parašė kuri. 
Tarnas Žilinskas .. ;. ’ ,i:. .25

Apaštalystės Maldos Statu
tas; į— Vertė kttn. P. Sauru- 
saįtis’ ........... . . .  ♦... ■ -15

XXtx Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr, Bučys, M Ji. C. 1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas keliones į • 
Paryžių ir, atga| Mikalojaus .J 
ir Gląpiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkieti-s........... .25-

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. .— Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti- . 
kiai kelionės per įvairius, kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis .. .’.;1.00

Pramoninės Deinokratijos
Pagrindai,.Paraše Uosis .... .50 

Gegužės Mėnuo — Kun. P. •
Žadeikis ..i\.40 

Aritmetikos Uždavinynas .25 
•Vaikų Darbymečiui —Rin

ki,nelis kalbos mokslui .... .35 
. Petriukas — laiškas vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15 

... Bolševizmas — Kas tai yra . 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. ........ . „• J5

žąidifnų Vainikas — Savy
bes vakarėliams ir g e g u z i- 
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. .. .. ... ..... .25-

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

Atsargiai su Ugnimi. Vėrfę 
iš lenkiško kun. K. & . . .10
. ■ Mūsų Tikėjimas—dšaiškini- 
mas pagrindų mūsit tikėjimo .25

Lietuvos ženklai. — išleido.
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ' A ;?.... ;•.... 4 * \.. .. .. .20 

ŽJmęš, Įr. Kalbėk: Peklama- 
,cijosx Monologai ir Dialogai.
parašė Juozas V,-Kovas ..20 
. Graudūs Verksmai.*—Verte 2 
Vysk.. A. Buranauškas'e.

Edrtiatistikoš Stacijos. Su- 
lietuyinė Kun. P. Juškaitis i.* .15

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, M ai d o s 
Gegužės,, Birželio . įr Spalių 
men. Išleido kųn. K. Ą. Vąs}U .25 

Dangąąs\ Karaliene. Surin-.
kot ktin. M. Galevičįus f be ap
darų ;25ę, su apdąfcąis <.7.« 

Socializmas ir Krikščiony
be. Prof. V. JurguČio .. . . ...

žmogus ir Gyvulys. Paraše 
kun. Pr. Būeys 
. Žydas Lietuvoje., Paraše S.- 
Kaimietis .. .. .■>: .

Maldos Galybė,' istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kčionybėš. Lietuvių kalbori 
išguldė P. B. ... .; .... >..

Apsirikimų komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo- Išguldė L11 p š i a U s 
Vaįkas »'► .. . f ... . - • • •*

Jono Kmito Eilės .. . , . . .75 
lie apdarų ..1.. .. .»•. - i50

.25

.25

.10

15

.50

.10-

15

,0b

.15

i’ Lietuvos Albumas. Stt pa-
ir aprašymais .4 n/1

trumpa Apologetika arba
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Paraše kum V. Kajau-. 
'čauškas ... .. .. .. .35

br. Vinco Pietario Raštai, 
istorijos- apysaka-. 2 tomai .. .50 

. Moteryste ir Šeimyna, Vcr-.
, te J. Gerutis . . ......................25
_ tinipariiosios Ligos ir kaip 
nuo . jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vąn- ■ 
duo, oras, Parašė J..Baronas. .25

'Nauja Skaitymų Knyga —
(Dalis II)., Su paveikslais ,. .40
- Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ;. .. A .,‘2?0

Ąiano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Bara- 

i še kun. J. F. Jonaitis (Kape- 
llionas) ., .........

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Sur 
dąre ir išleido kųn. J. Konce
vičius .. .. .. 10.

Vienuolinė iuoma. Vertė
kun/.-P. S'ūurusaįtis . .. .15‘

Moterystės Nesuardomybė. f .
J. Lesauskis. Švr. Kaziniiero > vydas ■.
Dr-jos leidinys, Kaune* ». .. .10

■ Puikiausiais Laikais. Para-:. 
še A. Rucevičius

! Meilė (Poema), Parašė M.
I Gustaitis ...................    . 40,

ŠV. Gabrielius., Išleido Te
ras Alfonsas Maria C. P. . .< .15

.RELIGIJOS Mokymo Me^ 
todika. Ė. , J. ,Skruddys .. . . .25

Leiskite Mažučiams Ateitį.
Piie Manęs. Sutaisė; kunigas 
Pranaši. ... .. . .25.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- Tr . ~
zvs Puida .. .. .. .. .. .. .25pel^e Jonas Tarvydas -s 

kndersotio Pasakos — sū pa- . Išganymo Apsireiškimai 
vęikslėliais .. •............. ' ... -.10 atėjimas ir gyvenimas ant.ze*. ■

Malda. Svarbi išganymo 1
Priemone Šv. Alfonso Liguo- I
ri. Sulietuvino. B. A, . < ,. - . ; .10 ;

Novena. Prie .šv. Pranciš- ’
kaus - Asyžiečio su trumpais • •. Į 
apmąstymais apie Jo gyveni- . , 
mą. Parašė- Tėvas Hugolinus 
Sfroff. O. F. M. Vertė K. .. .15

, Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaiso Ameri- . 
koš Lietuvaite •...............—,1.00

Sveikata- arba t i e s u s ■ i r • 
trumpas- kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L.’ Graieiunas .. 1.00 
. A Brief Lithuanian Gram- • • 
mar, Lietuviškai-Ąng]j»Š k a s- 

: žodynas. Kun, P. Saurušaitis 45.
. Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. .. y. ..." .. ?. .1... .15 
" Delegatų; Kelionė Lietuvon 
1916 m> Parašė Dr. J, J. Biel
skis .... \ .■ . . : . . . .. .. .15

Vadovėlis išmokti dailiai , 
mišioms tarnauti. ’ Pampinta 
Seno Bažnyčios Tarno 1, .. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyąmi mūsųmergai-;. 
tems. Iš. vokiško p er d ir b o 
Kupranas .1 . Į Ą .. .. <. . .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai,....
Paskaita skaityta Atoitininkij 
konferencijoje; Voroneže, 5 
d., birželio,, 1917 m. ., *. .. .10

šęimyniškieins Vakarėliams *
Pramogėlė. Svirno* Žvyne , . 40
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .... ., .. ... ... ,30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. 40
; Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos’ mokslui .... .. .

“Dievo Karalystė Jumyse
Yra”, arba apie genimo , din 
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpina iųis P., L. .-.

Ką Kiekvienas Katalikas 
tūri žinoti arba.mokėti

[ Ąžuolas. A, Vienuolis .. .. .10
. -.-1.00- — -Kas- Šiandien. Kalbama,- a— -‘l-~.. 

pic Dievą, SioJą, Religiją, Pa
žangą ir Hbeializmą. Parašo 
Dr, Povilas Mira .. ...... .10

Visas Svietas, žeme, kainai, . 
viiiiidno, upes, žmonės, mieš
tai. Sutaisė’ ir išleido P. Ui- ’ 
ko] ainis .. .; .. .. .. , .10

MAiDAKNYGĖS .

Maldų Rinkinėlis, balt ais 
viršeliais-.. .. 1.50 .90

Maldų Rinkinėlis, Juodais . 
viršeliais . . .. . . ..,1.50 ,75 :

Pulkim ant Kelių — “Dar- , 
biiiinko” spauda. Odos apda
ru

,15.

,20

41.50 , 2.00 •

TEATRAI

Vienuolio Disputą; su Rabi- 
inu. Vicpo. veiksmo juokai Su

lietuvino Vaidevutis .. .. ’ .15
Elgetų Gudrumas, 3-jų vei- 

;ksmų komedija.- Parašė Sol- , 
rijų Juozukas .. .... .25

Giliųkingaš Vyras. 2-jų ak^ ' 
tų'.komedija; parašė’S. Tai> 

’ ' ' .*25
u t Ubagų Akademija ir- Uba-

I gų. Balius -r- komedijos po 
L aktą. Paraše Seirijų Juozu
kas ... .. : .35

Sniegas—(Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis'.. ... -.40 ..

Esumas — 3-eia dalis dra
mos’“Gims Tautos Genijus,” 
Parašė* kun. ■ L. Vaicekauskas ,10

Visi Geri —. 3.-jų veiksmiį 
vaizdelis; parašė F. V. .. .10

Patricija, arba ■ nešinamoji • 
kankinė — 4-rių aktu- drama.

. ’ .10

10.

.10

tūri žinoti arba.mokėti į,’., ’.O\
Kovotojas dėl Vilniaus lie- .

tuvybės.’.Kun, J, Ambrazie
jus ............. ■ .7 ,05.

įmes Jėzaus Kristaus,. Vaidini
mas’su gaidomis ... ...... .75

Dramos; 1) Germanas; 2) 
iFabiolą 5-kių aktų; 3) Liur- . 
|do Stebūlas 4-rių’aktU; para- 
še J. Tarvydas . . .. .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja, 1-mc akte. Parašė Gineitis .15 .

Vaikų Teatrai: dalis-1: 1) : 
Pagalvok , ką darai; 2) Jono ■ • 

Garinė;’ 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S.Kb,D.ir N. .15

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) 
Ištirsimę paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. ..

’ DAINOS .

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios,kun. A. Strazdo dainos
Svodbos Dainos A ... 
Birutės Dainos .

= Mūsų Kariuomenės Dainos.. 
20 dailių dviems iv trims’bal
sams. Parengė Al Vaičiūnas 

:karo chorvedys ... .. .. .■
SU GAIDOMIS
M. Petrausko

Jojau Dieną ;. .. . n. ,. 
. Vai ąš pąkitsčiau.. ..

Ligh.o (Latviška) .. .. 
Už ^iliūgėlį ,. ..... 
Saulelė raudona ,..

. 'šių Kakeialy (dzūkiška) .. 

. Skyniau skynimėlį.. .... 
. Siuntė manė motinėle

Ko iiiulit sveteliai’ .’. ., 
Sasnauskio ;

Blaivininkų- hyiuiias . .
Aleksio

Vyčių hymuas ..
Tūllat Kelpšos

Liaudies dainos (chorui 
Aš. pas tcvėlį-Močititv mano ,15 
Oi tu, iakštingolė’Vanngė- 

lįs tupėjo .. .......... 15 
. Kad buvau inorgelv-lr atlė-' 

ko šakalėlis .15.

.15

.10

10
10
10

10

.40 .
15
.15

.20

.20 •

.15

15’

10.

.20

t
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
HARVEY’S LAKE, PA. • Dievo, Jono ir Povilo, Jo-1 skambėjo švelniais tonais[buvo M. Haroida, pabrolis 

. ■ v Ufl | i (apaštalo), Jeronimo, mūsų bažnyčioje ir pavapi--R. Kendrick.

į

■ - t

esu jau ilgą laiką bedarbiu, 
tame vakare nebegalėjau 
dalyvauti. Tad, regis hebė r 
ką ir rašyti. Bet be ką tu
riu pranešti . skaitančiai 
laikraščius visuomenei,

Tame vakare dainavo ir 
Švento Jurgio ' pavapi j inis 
choras ? ‘ ‘ Rūta.Ir matyt, 
choras labai puikiai daina
vo. Nes dal^ar, kur tik pa
sisuki, visi, išsijuosę giria 
“Rūtos” choro dainavimą. 
Giriant “Rūtos’* Chorą, ver
tėtų ir jo vedėjui, A. Dzi- 
kuį, ries jis jį taip puikiai 
išlavino, suteikti lauro la
pelį.,. . ;* . ■

Vakare. kalbėjo Generali
nis Konsulas p. Žadeikis a- 
pię Vilniaus Vaduotos Pa
sus, o. šiuos pasus platino 
tarp susirinkusių p. Ona 
Unguraitę ir p. Natalija 
Mockeliūriaite. Kor.

NEVUKITE SU KAU
PINIAIS SIUNTINIAIS

miltai. Kas nori miltų įgau
ti, turi turėti, paliudijimo 
kortele nuo klebono. .i. Pasta

raisiais laikais dainavo Bal- 
timorej, kai tenai lankėsi te
atras “Cingu-Lingų” iš 
Philadelphijos. Po kiekvie
no jos sudainavimo nuola
tos buvo gausūs rankų plo
jimas; kuris pareiškia klau
sytojų didelį patenkinimą. 
Mums lietuviams, ypač šios 
parapijosj visiems yra dide
lė garbė, kad panelės Sarge- 
įiūtės vardas pasklis ir ki
tataučių tarpe, kuomet ji 
dalyvaus nors ir mažesnėj® 
rolėje operoje “Robin 
Hood.” Jos švelnus išlavin
tas halsas galės skambėti 
mūšų tautos garbei.

Linkime jai gražiausių 
pasekmių.

Justino, Judo, Lino, Luci- jos surengimuose, 
jos, Lauryno Justino, Mor
tos, Monikos,’ Nikalojaus, 
Rilipo, Perpetuos, Petro 
Chryzologo, Rožes Limietės, 
Stepono (popiežiaus)., Si
mono, Sebastijono, Silvest
ro, Tomo (apaštalo), Ta- 
daušo.

Švč. Jėzaus Širdis ‘ tepa
laimina šiąjaunąkongrega- 
ciją ir išganingą jos dar
buotę vykdyti Kristaus vieš
patavimą Čia, žemėje. A. T.

ČVČ. JĖZAUS‘ ŠIRDIES 
MEILES KONGRE

GACIJA
Švč. Jėzaus Širdies MėL ( 

les kongregacija turi kilnų 
tikslą ir uždavinį platinti 
Kristaus viešpatavimą šei
mose. Tos jaunos kongre
gacijos nariai gerai atsime- 
na Popiežiaus Benedikto 
XV enciklikos ž o d ž i u s: 
“Šiems laikams nieko nėra 
tinkamesnio. kaip šeimų pa
siaukojimas ŠvČ., Jėzaus 
Širdžiai.” Tas pats Šv. Tė
vas,/ sausio 6 dieną,191.8 m., 
pak Margarietos -Marijos 
Alasoųuė šventąja skelbimo 
proga, yra pareiškęs:. “ J ei 
visos šeimos pasia u k o t ų 

. Švč. Jėzaus; Širdžiai ir pa
siaukojimo reikalavimus iš
pildytų, tai Kristaus viešpa
tavimas žmonijoje būtų už-.

. tikrintas.” O toks šeimų 
. • pasiaukojimas buvo, labai

. brangus Popiežiui Benedik
tui XV ir jį įvertindamas, 
Šv. Tėvas viename, savo raš-

■ ..te pažymėjo: “Šeimų pasi
aukojimą Dieyišlvai Jėzaus

. Širdžiai.. Mes ne tik. palai
kome, laiminame ir platina- 
tne, bet daroine jį Mūsų 
nuosavybe.”

Švč. Jėzaus Širdies Mei
lės kongregacijos įkūrėjas, 
Tėvas L. Brigmanas, C. C. 
J., pilnai suprato Šv. Tėvo 
dvasią'ir “šventus trošldmus. 
Jis tuo tikslu ir įkūrė Švč. 
Jėzaus Širdies Meilės kon
gregaciją, ‘ kurios -nariai 

: vykdytų iškilmingąjį šeimų 
pasiaukojimo aktą Švč. .Jė
zaus Širdžiai, kad “Kris
taus viešpatavimas žmoni
joje būtų užtikrintas;”.

Švč. Jėzaus. Širdies Mei
lės kongregacija turi bene 
turtingiausią jį Šventųjų re
likvijų lobyną/ Lig Šiol 

•. kongregacija turėjo 46 šven
tųjų relikvijas. Dabar, ne
seniai iš Romos gavo . 48 

. Švetųjų . relikvijas. Taigi, 
kongregacija iš viso dabai 
turi 94 Šventųjų relikvijas.

‘ Nemanome, kad kuri kita 
lietuvių korigregačija turė
tų tiek Šventųjų relikvijų.

. Dėl svarbumo čia žymime 
tik tų ŠA’entųjų vaydus, ku
rių relikvijos gauta paskū-

... tiniomis dienotnis. “
Štai tų šventųjų vardai;- 

kurių relikvijas Švč. Jėzaus 
. ,. Širdies Meilės kongregacija 

gavo pastaromis dienomis:
Agnietės, Aloyzo., Anasta- 

ž.ijos,. Andriejaus, Anzelmo, 
Ambraziej aus, Anas-t a z L

■ jaus, Baltramiejaus, Barna? 
bo (vysk.), Barnabo (apaš
talo), Benėdikto, Bernardo, 
Bonaventūro, Kotrynos, Ce-

• .cilijos, Klemento (Popie
žiaus), Kristopero, Kieto,

• Elzbietos (našlės’)/ Fabijo
no ir Sebastijono,; Grigori-

“.jaus, Ignaco, trėni j aus, Izi- Hood/1 Philadelphijos Met- 
doriaus, Jono nuo kryžiaus, ropolitan opieros svetainėje.

i Jono Berclimano,; Jono nuo Jos malonus balsas nekartą

Lapkričio 20 d. 3 vai. po 
pietų Šv. Jurgio lietuvių 
jažnyčioj Antanas Finkau- 
ckas su Jeanette Lavas ėmė 
šliubą. jaunavedžiams mo
terystės sakramentą suteikė 
kun. A, J. Alauskas. Liu
dytą jais buvo ;”$/ Firikauc- 
kas ir A. Lavas. Linkini 
jaunavedžiams daug laimės

KULPMONT, M
ŽINlTTfiS

■ t.

PHILADELPHIAj PA.
KMITO SUKAKTUVIŲ 

ATBALSIS
Čia tūlas philadelphietiš, 

sugebantis neblogiausiai len
kų kalboje eiles rašyti, su
žinojęs apie Jono Kmito — 
Kunigo K. Urbonavičiaus 
dvigubas sukaktuves, Jo 
pagarbai, pai’ašė eiles lenkų 
kalboje, kurių turinis, ver
čiant žodis į žodį, ’ yra se
kantis,: . ..

Dainiau, sūnau Apolio
Keturiasdešimtose' metų 

sukaktyse. ; .
Tavo dainavimo — nuo 

lietuvio
Priimk, tartum šalmą, 
Garbės ^Vainiką laurų, 
Nes Tu to esi vertas, 
Kad troškinai visad pan

čius .. • ■ .
Mūsų, ne juokais, .
Tamsybės ir atžagareivy-

. bes; ■
Savo kanklėmis
Laike dainos Tavo daina

vimo;
Kad lietuviais
Būtumėm ir ateity,
Kaip laikais Mindaugo,
Kūrėjo Lietuvos vąlsty- 

■ bingumo, .. . “
Kuris žuvo nuo 

L priešo. • ■
Kad kovoj ai — kau jies’ ir 

nūnai
! Ir už Lietuvą mūsų, 
, Aš gi lenkų šnektoje

Siunčiu Tau žodžius pa- 
k garbes, •'

Čia, tat svetimoj Šalelėj,
Už taVo labai gražų dai

navimą. . .
Ir tarnavimą tėvynei.
. . . Kmito Gerbėjas.

Jaunuoli.

SHENANDOAH, PA,

smūgio

KRIKŠTAI.
Šiomis dienomis“ mūsų 

parapijoj apkrikštyti se
kanti: Eugenijus, sūnus 
Jurgio ir Onos Mikelioniu- 
tės — Stravinskų;. kūmai 
buvo J. Ališauckas ir B. 
Stauffer. Jurgis-Juozas, su
nūs Jurgio ir Elzbietos Dą- 
nisevičiūtės — Getauc.kų ; 
krikšto tėvai buvo J. Swa- 
bon ir Fr. Tamulionienė. 
Ona, duktė Juozo ir J. Mi- 
liušiūtės Meskevičių; kū
mai buvo . J. Vilimaitis ir 
M. Uberta. Jonas, sūnus 
Edvardo ir Elenos Pilušau- 
skaitės—Maknių; krikšto 
tėvai buvo J. Pilusauskas 
ir T. Pilušauskienė. Lai bu
rna tie kūdikėliai Bažnyčios,, 
motinos, tėvo, giminių ir vi* 
sos žmonijos džiaugsmu!

; : SUTUOKTUVES; I

Lapkričio 19 d. po pietų 
parapijos - bažnyčioje suriš
ti moterystės mazgu Stanis
lovas Cibulskis su Ona Sis- 
ko. Šliubą suteikė kun. Dr. 
V. MartuseviČius. Pamerge

VYČIŲ VAKARĖLIS.
Lapkričio 27 d. 9 vai. va

karė Vyčių salėje buvo su
rengta prakalba su pamar- 
ginimais. Prakalbą’ sake 
kun. V. Bruekmann, vokie
čių parapijos klebonas. Bu
vo labai malonu pasiklau
syti jo gražios, rimtos ir -į- 
domios kalbos apie šių lai-“ 
kų jaunimą. . ;

Programos dalys susidė
jo iš eilių, baleto, dainų ir 
muzikos. Apskritai, vakarė
lis su prakalba buvo. išpil
dytas kuogėriausia ir gra
žiausia. Vakarėlio rengėja 
buvo darbšti Vytė Julia 
Galiniutė.
BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Pereitą savaitę mūsų mie
sto bedarbių šelpimo komi
tetas iš valstybės. vadinamo 
Talbot fondo gavo ir biznie
riams išmokėjo $18,563. Ta 
suma yra gauta už visą pe
reitą mėnesį už. tai vadina
mus “Food orders” — iriai-, 
sto korteles. Maisto korte
lės buvo duodamos nuo vie
no dolerio iki $3,50 pagal 
šeimynos narių skaičių.. Pe
reitą mėnesį pašalpą gavo 
2001 šeimyna, viso 9065 as
menys. Iš lietuvių, su vir
šum du šimtai šeimynų pa
šalpą gauna. Audeklo lietu- 

I viams buvo išdalyta per kle
boną 15 šimtų mastų; Da
bai* laukiama daugiau au
deklo, vaikams kojinių ir. a- 
patinių marškinių. Atei
nančią savaitę vėl bus dali- 

i narni dėl biednų bedarbių

čius išsikėlė gyventi į Mt. 
Carmel’į. Kulpmonte pasi
liko tik: savo ofisą. Čia at
važiuos. paskirtomis dieno
mis ir valandomis. 7 •~

Darbai Kulpnionto apy
linkėje labai sumažėjo. Ka
syklos, išskyrus Green Rid- 
ge, sustojo'. Dar gerai, kad 
Talbot duoda pašalpą, ki
taip kulpmontiečiams būtų 
visai striukai. ’

Padėkavones dienoje 
Raudonasis Kryžius dalino 
drabužius . Įlaši a i č i a m š. 
Kulpmontiečiai labai dėkin
gi Raudonajam Kryžiui už 
taip, gausią pašalpą.“ visiems 
našlaičiams.

Gyvojo Rožančiaus narė 
Kaminskienė labai susirgo. 
Visa draugija meldžiasi ir 
laukia jos greito pasveiki
mo? .. M. M.

Jei norite, kad jūsų siun- . 
čiamos dovanos Kalėdų pro- . 
ga pasiektų Bostono apylin- . 
kėje paskyrimo vietą prieš . 
Kalėdas,, išsiųskite ’Sav.o ' 
siuntinius nevėliau gruo
džio 20 d. .

Gruodžio 20 d. yra pasku- 
dme^dienar-pašiu"^Ttmkib '~ 
n i,ame Bostone, o į kitas vie
tas reikia siųsti dar kelio
mis dienomis anksčiau. '

SKLEISKITE ŠVIESĄ ;

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

' Č/Jlfe- M r.U«k

ra

IŠVYKO IŠ MIESTO
• ’ . ’ • /

Aną savaitę'visi mūsų ku
nigai, buvo išvykę . ar trum
piau ar ilgiau iš miesto. ..

Kun. A* Dubinskas buvo 
pakviestas į Chester, Pa. 
pas kun. Paukštį, 40 valan
dų atlaidams. Ten jisai pa
sakė keletą -pamokslų.

Kun. ■ klebonas nuvažiavo 
pas kun. Kaulakį, Filadel- 
fijon kelioms dienoms. Ke^ 
lionę atliko aufomo b i 1 i u. 
Drauge su juo važiavo Pr. 
Dubinskas, kun. Dubinsko 
brolis. Viši išvažiavo pe- 
reitą sėkmadienį.

.. Kun. Męndelis, palikęs 
vienas klebonijoj porą die
nų, irgi ruošiasi .kelionei. 
Jis iškeliaus duoti visą eilę, 

, pamokslų Adventuose.

“Dzimdzi drimdži,” miš- ■ ■: 
rus.-choras.

‘‘.Plaukia sau laivelis’* ir;. 
“Kur. ..banguoja Nemune- ... 
lis.” ■ : ; 7 . •• ••■ ■“ v • <

Venckaičio orkestras pa- ; 
griežė keturis numerius;.

. Buvo pranešta tarp kitko, 
jog vaikučiai jau ‘įpusėję;, 
ruošiasi į savo v a k a r ęl į, “ 
1 ‘.Kalėdų Margu m’y n a i,” 
kurs.įvyks antrą Kai e dų 
dieną.- . •

Visus pranešimus . darė / 
pats vargonininkas, R- Juš-

ST. CLAIR, PA.
Catd palty, kurią surengė 

Šv. Teresės Sodalicija, nu
sisekė gražiai. Žinonių pri
sirinko beveik pilna salė ir 
užėmė 30 stalų. Pastebėta, 
jaunimo ir iš apylinkių, k. 
t. N. Philadėlphijos, Track- 
villęs ir Mahanoy' City. Su
teikta apie 30 gražių dova.- 
nų. “ '7

Dabar St. Clariėčiai lau
kia misijų, kurias ves Tėvas 
Bnblyš, Marijonas. Atvyk
siąs pas rims gruodžio . 12 d. 
.. APSIGYVENO

Andrius . Rąčaitis iš Netv 
Philadelphijos pasistatė sau 
namus Palo Alto ir apsigy
veno čionai. Andrius turi 
ir garažą, įsitaisė mašiną ir 
ketina pas. mus atvažiuoti 
kas Sekmadienį. .

Kitas parapijorias atvyko 
mums i. Cressona asmeny J. 
Kučinsko, kurs apmainė sa
vo farmą ant namų su tūlu 
slavoku ir apsigyveno Dea- 
ned Hill. ’ Jis turi gražią.ir 
paaugusią, šeimynąvien 
ieško darbo. . /.

parjūena nauja šėifhyna 
atvyko į šią apylinkę — tai; 
Jurkonių. Bef n ardas Jur- 
konis, kurs čion ■. gyvena 
viens, dabar ]>arsitraukė šei
myną net iš ĮUinois ir apsi
gyveno. • ‘’ K. U M

SVEČIAS BALTIMORĖJ

.Naujai įšventintas kun. 
KariaviČms, įš Aprcišldmo 
parapijos, Brookiyno, buvo . 
atvykęs per - Nekalto Prasi- 
dejiriio Šventę į *$U’. Alfonso 
parapiją. Jis viešėjo BaL > . 
trinarėje tuo pačiu metu, ‘ 
kuomet kun. Monde M s . . 
Brooklyrie laike “ Nėvęną- - 
Misijas,, pas kum Paulionį. 
Kun.; Mendelis ketina, grįžti ' 
į.Baltimorę apie gruodžio lt) ■ 
dieną. • ’ . •.

. . • MIRĖ.( x j

Jeva. MaksimaviČiem“, gy- 
yenusi TloŪins ir Schroeder. 
Sts‘, pasimirė gruodžio 5 d. 
Velione• sirgo, daugiau negu ,; . 
keturis -menesius širdies Ii-, j . . 
■ga, i r r pastangoj u* laiku vi- f 
siškai negalėjo pasijudint iš 
lovos. Mirė teturėdama 37 ... J 
metus ir paliko liūdintį: vy* 
rą sii keturiais vaikučiais. . 
£“ - '• : žįtnys.

m

> Vi
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RENGIAMĖS sutikti 
. BALTIMORIEČIUS

Jau artinas gruodžio 11 
d, Atvažiuos apie 40. Balti- 
moros jaunų artistų suvai
dinti teatrą “ Kazio Teta.” j. •. . 
Po teatro bus trumpas kon-j.

. eertas. P-as Rapolas Juška, ■ 

. buvęs Priladelphijos Civic 
Operos artistas, dalyvaus 

(teatre ir koncerte.

DAINUOS OPEROJE 
: . Veikli ,Šv. Kazimiero pa
rapijos choristė p-lė Marytė 
Sargeliūtė gruodžio 15 die
ną dainuos operoje “Robin Jean Leake, 15 metų merginą iš Emerado, JT. D., laimėjusi nami

niu išdirbiniu parodoje Ohicagoje pirmą vietą. Ji Čia suaidrauguvo 
bu didžiuliu avinu, kuriam irgi pripažinta dovana už gražu atro- 
dymą'

PHIIABELPHIA, PA. 1 ' ■
RŪTOS CHORO IyĄSI- 

ŽYMEJIMAS ’ '
Lietuvių Muzikalėj- švet., 

Port Riehmoride, buvo sur 
ruoštas lietuviškas vakaras, 
Del stokos skambučių, nes

Ona Stamoliūtė,. Š'v. Al
fonso mokyklos mokinė, gy
venanti N. Central Avė.,1 
parsinešė didelį kalakutą 
per “Padėkos Dieną.” Se
serų paruoštas laimė jįmąs 
lapeliais, kuris atnešė para- 
pijai apie 160 dolerių pelno; 
baigėsi tuomį, kad lietuvai
te mokinę, .gavo tokį gražiai 
išpenėtą kalakutą dovanai.

ŠEŠTASIS RADIO
: ", VAKARAS
Gruodžio 1 d. įvyko Šio 

sezono šeštasis radio vaka
ras ,]X'r stotį 5VCBM. Pro-, 
grama. buvo toki: . .

“ Motus, in otule” i r 
“Kelk,-, jurgut,”“ merginų 
choras. . • , - •

“Oi liūdnas, žalias berže
li,” Ona ir Emilija Bobeliu- 
tęs,.-., ; ’ . • . . • • ’

“Lietuvaites Mazurka," 
piano solo, R. Juška. . ,

Telefonas ; Plaxa li$0.

JONAS 6REBLIAIJCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

428 S. PACĄ STREET, 
BALTIMORĘ, MD.

’t
K

. i



penkiadienis, grttod&o S,
■iim—hii« i m i i , i ■ iriiiiiii»»immiji.nMi«.ill|iiniiiĮĮi

OAP1IJ(IJ<)<*S
■ - - ■—t—Įp-rr—

UiĮįf HTHltyflMI-į. O. UKggHCM fįy MBOB
VnUred m weond-daM matter Kapt 12į 1915 u. tha poat ettica at Morton, Ifaaa. 

nndar tha Act bf Mardi B, 1170
AeĮNttrtaMca lot malllpt tt mdal tat# of pattace provldad for ta gartipu 1105 

Actof Octabar A1917, authorlaad on Jūiy 12,1918

8UB8CBIPTION RAT®š:
Domeatte yaatly  .........,.....H00
Forelgn yMrly.. ........ $5.00 _
popfatię once pęr weak mtljr* .$2.00 Vl«n^ kart aataitoją metama.
Toreign onėe per week yearly. *. .$2.50 O&feny 1 kart aayaittja matam

DARBININKAS
866 VEST BROAD WAY

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0G20 *

PBENUUERATOB KAINA: 
Amerikoje metama ..............|4.00 
USjleny metame ...........<....$5.00 

; .i’;_ ““ ....12,00
Uialeny 1 kart aavaitėja metanui, .$2.60

SOUTH BOSTON, MASS.

KOMUNISTŲ NELAIMES
Komunistai lieja tikrąK 

raudonas ašaras dėl savo ne- i 
pasisekimo: pastaruose pr e- . 
zidento rinkimuose Jie gavo 
tik 69,104 balsus. Tik pa
galvokite:; 69 tūkstančius iš 
47 milijonų balsų! Vadina
si, iš kiekvieno balsuoto jų 
tūkstančio komunistai gavo 
tik pusantro balso. Tas ne- 
'-pasisekimas taip did e 1 i s, 
kad patys komunistai nega
li susilaikyti nuo viešo deja
vimo. Girdi, tokios liūdnos 
pasekmes po tiek padarytų 
pastangų! Yra buvę tiek 
streikų, tiek demonstracijų; 
sunaudota spaudoje tiekmi- 
lijonų žodžių kapitalistinei 
sistemai sugriauti, — paga
lios, tas vienas faktas, kad 
Amerikoj yra apie. 10 mili-. 
jonų bedarbių, turėjo pastū
mėti tuos bedalius į komu
nistų glebi, o dabai* kas iš
ėjo?! Lygiai kaip toj seno
viškoj pasakoj: stenėjo*/ste- 

y nėjo kalnas ir — pagimdė 
peliukę. Bet, sako komu- s 
nistai, nereikia tyčiotis iš 
artimo nelaimės. Patiems 
gi komunistams, girdi, r ei- , 
kia daugiau ir sutąrtingįau •’ 

. darbuotis- ir nesigailėti savi- 
kntikos.

Tyčiotis nereikia, bet pa
nagrinėti verta. Kodėl ko
munizmas taip nusmuko A- 
merikos visuomenės ?akyse,. 
kad net tie milijonai bedar
bių nebalsavo už komunistų 
kandidatų, tik, anot pačių 
komunistų, nuėjo pas Roo- 
seveltų ? Kam gi Čia ieško
ti atsakymo, kad jį davė pa
tys balsuotojai? . Netikini 
kčniunizmui,. — štai Ameri
kos balsuotojų . atsakymas. 
Amerikos darbininkams ne-

• galima užmauti' ant galvos 
-. tamsų . komunizmo maišų, 

nes jie pasimokė iš Rusijos? 
, įiie mato, kad rusams , kormt- 

nizniaš' .atnešė badų ir belai
svę. Badas tai toks aiškus 
įvykis Sovietų Rusijoj, kad 
patys komuįųstąi ne neban- 
dd jo užslėpti. Jie sako, 

; . r(žiūr. “Naujoji Gadynė”) 
kad “ateinančių žiemų mė
sos produktų mažai teks pa
ragauti, nepent kartų ar du 
kartu savaitėje. Sovietine 
spauda neslepia maisto krL 
zio, tačiau ji tuo pačiu kar
tu nurodo, kad jeigu maisto 
transportacija ir pristaty- 

. ■ mas būtiį tinkamai sutvar
kyta, tai trūkumo nesi jaus-

tikra, tik tas ^jeigu”. pa- 
stoja kelių* _

Bet kodėl ta transportact- 
ja taip netinkamai sutvar
kyta, kad badaujantiems nė 
maisto nepristato? Ar tai 
toki “piatilietkos” nuopel
nai? Bet tur būt ne viena 
transportacija čia būs kalta. 
Kokia ji ten nebūtų,: ta 
transportacija, bet kų ji, na
bage, transportuos, kad ir 
maisto nėra. Sovietinė spau
da maisto krizio neslepia, 
nes tokių dalykų kaip ma
ras, badas, potvynis; epide- 

’mija — negalima paslėpti, 
nes tai ne politiškas prasi
kaltėlis ,kuris Sovietuose la
bai dažnai dingsta nežinia 
kur (prapal bez viesti) —■, 
bet sovietų spauda tų . žinių, 
apie badų paduoda taip švel
niai, kad viskas atrodo kaip 
menkas mažmožis. Girdi, 
šių žiemų, teks tik kartų, ar 
du? kartu savaitėje mėsos 
paragauti. Bet, ištiesų, tu
su darbininkui ..tai būtų ne 
jadas, tik balius. Turėtų 
būti taip pasakyta: šių žie
mų teks tik kartų, ar du kar- 
tų savaitėje duonos para
gauti, o apie mėsų syojok 
kiek tik nori, vis tiek jos ne
gausi. Kai < vienas amerikie
tis papasakojo sovietų dar
bininkui, kad Amerikos be
darbiai gauna iiž dykų duo
nos, sriubos, sandvičių, ka* 
vos ir dar kų nors užsigar- 
džiuoti, tai vargšas . ruselis 
taip nustebo, kad nejučiomis 
sušuko: ytai kata jiems ieš
koti darbo, kad nedirbdami 
taip valgo ?”

Taip, . sovietuose 1 a b a i 
trūkstą maisto .ir štai kodėl. 
Čia paduodu komunistų žo
džiais■

4 ‘Per paštąruėsiuš .penkis 
’ metus astuoni milijonai jau- 

. huplių apleido sodžius ir . iš- 
vyko. į miestus. Tas susilp
nino revoliucinį nugarkaulį 

j sodžiuose, nors ir sustiprino

Stambiųjų pramonę miestuo
se,” " ’.

Tūrėtų būt pasakyta: nu-, 
laužą revoliucinį nugarkau
lį sodžiuose ir apsunkino iš- 
maitinimo uždavinį miestuo
se. Nes kaip galėjo sustip
rinti pramonę miestuose, kai 
tuos aštuonis jaunu tyrų 
milijonus reikėjo * maitintų 
kuomet valstyb i n i u b še,
ūkiuose bei “kolchozuose“ 
tiek darbininkų sumažėjo? 
Čia aiškus prisipažinimas, 
kad “kolchozai*’ nepavyko,: 
o kadangi Rusija daugumo
je yra žemdirbių šalis, tai 
aiškų,, kad ūkiui žlugus, nu- 
Južo revoliucinis nugarkau
lis ne tik sodžiuose,, bet ir . 
miestuose.

Taigi matome, kad komu
nizmas atnešė Rusijai badų. 
To jau, rodos, ir užtektų. 
Bet prie bado komunistai 
dar pridėjo kitą savo dova
ną.. — nelaisvę.. Amerikos 
gyventojai taip ... brangina 
laisvę, kad jie verčiau, mirs 
negu jos nustos. Žinonuls 
amerikiečio šūkis : “give me 
liberiy. or deatli ’ ’ (d u o k 
man laisvę, arba mirtį). So
vietai atima žmogui, laisvę 
ir nė pavalgyt žmoniškai ne
duoda.. Lietuvis supranta 
nelaisvę svečiuose. Šeimi
ninkas jam sako: “svečias 
nevalninkas,” bet. už tai 
nors : gerai pavaišina. Beį 
pasikviesti žmogų į s a vo 
“rojų,” atimti jam laisvę.ir 
pavaišinti badu, — t“ tik 
koministas te^Ui

Rodos, pilnai suprantamą, 
kodėl 10 milijonų Amerikos 
bedarbių nebalsavo už ko
munizmų... K.

KUN. NORBERTAS PAKALNIS, “
Šv, Jurgo parapijos (Brooklyne) klebonas, -Ncw Yorko. 
ir New Jersey skyriaus “Darbininke”- redaktorius, pe
reitų mėnesį minėjo dvidešimties metų savo kunigavimo 
sukaktuves. ■■ ■': . . ’

Kadangi kun. K. Pakalnis daug dirbo ir tebedirba 
mūsų centralinėse ■organizacijose, o ypač Kunigų Vieny
bės organizacijoj ir Federacijoj, tai jį pagerbti Kunigų 
Vienybės * Rytų provincija, lapkričio 23 d., buvo suren
gus: šaunų bąnkietą ir apdovanojo dovanomis. Gauta daug 
pasveikinimų laiškais ir telegramomis.

Sukaktuvių proga sveikiname garbingų jį vadų. kuri. 
N. Pakalnį ir linkime ilgiausių metų. • . # .

' Filo de pdtrnjo.

LIETUVOS KAIME

•'•t/'

Friuma F. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

“DARBININKO” METINIS 
KONCERTAS

.4 4 Darbininko ’ ’ vadovybė 
nutarė rengti44 Darbininko ’ 
metinį koncertų sausio mėn, 
15 d., 1933 m., Municipal 
Bldg. salėje, So. Bostone.. 
Koncerto programoje bus 
daug naujienybių..
. . Visi “Darbininko” prie-, 
teliai prašomi iš anksto ren- 

' gtis’ saiisi^ 15 dienai,.
Sausio 15 d. yra. labai 

-brangi.diena visiems lietu
viams. 1923 metų sausio 15 
d. Klaipėdos kraštas prisi
jungė prie. Lietuvos, išbuvęs 
500 ■ metų vokiečių vergi j oje,

. Taigi, 1933 m.-sausio 15 
d. paminėsime .10 .metų su
kaktuves nuo Klai p ė.d o š 
krašto lietuvių sukilimo, ir 
išsivadavimo iš v e į g i j »o s 
pančių.

.. $1.50
•••.. $2.00

. :... $3.00
, ... $4.50 . .
/ $5.25 ;

Gerb. Klebonu Dėmesiui
Turime gražiu Kalėdinių Konvertiį su lietuviškais 
parašais. . Kainos labai prieinamos. Su pėrsiiuitimu

■ tik:‘

• 300 ..
500 .:

■ 1000. ..
1500 ..

7 2000 . ..
Malonėkite siųsti užsakymus, .

,©

'-. Taigi, taigi. . Visur, tas 
“j eigų ’1 kaltas. ■ J eigų teta 

; turėti! ūsus, tai iš jos išeitų 866 Broądwwy, South Boston, Mm

Miestas ir kaimas. —. “Pavasa- •' 
rio” sukaktuvės. — Kongresas 
neprik. Lietuvoje. — Katalikės 
moterys.—-Gerą,, kad yra kas 
pasirūpina:

Lietuva nuo -kitų kraštų 
dar tųorni- skiriasi,° kad čia 
yra mažesnis, gal kuo ma
žiausias skirtumas tarp mie
sto ir. kaimo.. Pradedant 
mažais. valdininkėliais ir 
pradžios mokyklų mokyto- 
jais, baigiant niinisteriais ir 
prezidentais — visi vis bu
vo įr yra daugiausia kaimo 
vaikai, daugelis jų savo vai
kystėje . kiaules ganę. Tad. 
jų siekiai, troškimai ir vil
tys yra paždaus. vienodos. 
Kas rūpi miestui —- nema
žiau rup?, ir . kaimui. Žmo
nis, kas kita jei tektų kal
bėti apie privačius ar pana- 

. sius asmens biznio reikalus.
Gi visuomeniniai, ..kultui’i- 

\ niai ar dvasios reikalai — ir 
miestui ir kaimui vienodai

> rūpi. - - •
j. • Kaip visame pasaulyje, 
! lygiai ir Lietuvoje jaunimo 
’ klausimas stovi vienoje pir- 
i mųjų vietų. Juo visi sielo- 
| jasi, rūpinasi,- dėl- jo pyk- 
j siųsi ir. barasi, dėl jo valsty- 
pbines reikšmės kylo. nesusi- 
s pratimų.

Gerai atsimenu- kaip 
prieš, didįjį karų užtikau 
Viename laikrašty .žinutę,' 
kad netrūkus Kaune pvadū-. 
siųs eiti katalikiškam jauni
mui skirtumas- ląikra štiš 
vardu “Pavasaris.' ’ Aš te
turėjau kokia aštuonioiikį

metų. Labai apsidžiaugiau, 
įr nelaukdamas nei pirmam 
numeriui pasirodant, — pa
rašiau kelias korespondem 
ei jas. Jos tilpę pačiame pir
mutiniam “Pavasario” nu
meryje; šiemet 44Pavasa
rio”, sąjungą švenčia 20 me
tų savo jubiliejų.. Tuomet: 
su pirmu pasirodymu minė
to laikraščio- skaitėsi • “Pa- 
vasario, ’ ’ jaunimo katalikų 
sąjungos, įkuriiųo pradžia. 
Ji veikė slapta, nes rusų ca- 
rę valdžia tokios organizaci
jos nebūtų, niekad leidusi 
viešai veikti. : • . ’ •

Praėjo dvidešimt pietų. iŠ 
gimusio, kūdikio — išaugo 
didelė- sųjųnga. Sąjunga 
skaito netoli šimto tūkstan
čio nayių. • Taip žymioms ir 
rętoniš sukaktuvėms minėti 
sąjunga rengėsi nemaža lai
ko. Ji norėjo, sušaukti visos 
Lietuvos 4 4 Pavasario? ’ kon
gresų KaW? kongreso 
.sušaukimui nebuvo duotas 
leidimas.'
. Sušaukta rajoninis kon
gresas , Marijampolėje, bet 
Čia sąjungos vadai ir rėmė
jai .. atsidūrė- net kalėjime. 
Ar tikėjos prieš dyidęšhūt 
metu mūsų jaunimo žadin
tojai, kad už tiek metų4 4Pa- 
vašm’is” išaugs tokia,, galin
ga organizacija.- Ar tikėjos, 
kad sulauks nepriklausomos 
Lietuvos, bet lygiai ar lau
ke, kad nepkrikiausomos, 
savo žiiiėnių vyria lįs y b e 
trukdys “Pavasariui” veik-

d Traukinyje važiavo 
veik aklas tėvas ir jo 8 me- ; 
tų sūnus su nepaprastai sto
rais akiniais. Paiškėjo vė
liau, kad jų aklumas prL 
klauso nuo.kroniškos ligos, 
kuria diedukas užsikrėtė ir 
dabar sūnus ir anūkas turi 
atkentėtu ’ . • - ..

Važhiodiimas iš Pary
žiaus į Montlucan, kuris y- 

t pat- Prancūzijos centre, 
ebejaųs prancūzų;', dailės 

skomu. .. Plikų laukų nie- 
“~kui- Tieužvnžmvąn-,—Ėmdmi 

pilni., medžiųj kurių šakos 
taip nųpieląvoios, kad kiek
vienas medis panašūs į auk
štą ir siaura jovarų.. Me
džiai daugiausia, stovi gru
pėmis jr skiria ūkininku 
nuosavybes, sodybas. . Ret

karčiais matęsi senų Įialo- 
ėių, pastatytų ant aukštų 
kalnų .ir uolų. Pakelyje 
miesteliai atrodė prastai. 
Namai nors iš akmens ir 
plytų, bet verkė dažų ir rę- 
monto, Apsileidimas dide
lis ir skurdas žymus. Čia 
viskas daug prasčiau negu: 
Normandijos provincijoje.

Ketvirtų valandų po pie
tų išvažiavau į Montlucon, 

ti, kurio vėliavoje užrašyta: 
. “ Dievui ir Tėvynei ?.’ ’

Netrunka metai metus nu
sivyti. Štai-kitais metais ka
talikių moterų sąjunga švęs 
savo- tokį pat, kaip 4 4 Pava
saris,” .sukaktuvių jubilie
jų. Katalikių moterų są
junga jau dabar ruošiasi 
prie to.. . Ruošia savo kon
gresų ir tt.. Tęnka palinkė
ti, kad katalikes moterys bū
tų laimingesnės už ;Pavasar 
rininkus. . Bet jau. šiandien 
labai abejojama, kad kas 
nors, t. y.- kad neatsiras
tų “įimtų kliūčių,” kurios 
duos priežastį katalikių mo
terų sąjungai kuom nors 
sutrukčlyti švęsti jubiliejų. 
Juk ‘‘Pavasario” vadams 

buyo pasakytą: “kad šiuo 
kiizio metu kongreso, sušau
kimas Kaune padarys nema
ža išlaidų jaunimui, apkraus 
geležinkelius dideliais per* 
vežimo rūpesčiais ir patį 
•Kauną įves į nemalonią pa
dėtį, nes jis iregalęs parū
pinti nakvynių,”’ . .

Gera nors tiek, kad apie 
katalikų organizacijų “var
gus” yra kas susirūpina. .

o be- Prancūzijos pramones mie
stų. Visur matėsi fabrikų, 
kaminai. Pasiėmęs čemoda
nų, išėjau iš stoties,, tikeda- ■ 
inas pasimatyti su giminė
mis, bet pasimatymas ne
įvyko ir teikėjo samdytis 
taksi ir. važiuoti į de la Eo- . 

.ne kvartalų. Ir prasidėjo 
baime, nes panašaus adreso, 
nebuvo... Vaižia von i po įvai
rias . apylinkes ir tik. už va
landos radau, vietų, kur gy
veno pussesere, Mane pri- . 
vime—tūla praiKUižę-vienojt^;—- - 
lūšnelėj c. Jos vyras yra • ’ 
lenkas ii* jų kai kada smar
kiai sumuša. Teko sužinoti, 
kad Prųncūzijoje yra. virš 
vieno milijono lenkų. Len
kiu .yra organizuoti ir turi 
savas bažnyčias ir parapi
jas. Vietiniai prancūzai jų 
nemėgsta ir juos vadina 
4 4 polae ” “ vietoje 4‘polo- ...
nais.” .

Po kiek laiko sugrįžo ir. 
mano ,laukta pusseserė. , 
Tuomet nuėjau . į jos butų, 
kuris- susideda tik iš vieno 
kambario, o pečius'yra 
priemenėje. Tokių lūšiieįuj 
dar niekur ir Lietuveje. ne
užtikau. Ir taip čia prie 
dirbtuvių gyvena lietuviai 
■ir lenkai. Šitos lūšnos pri-. 

. klauso • ’ dirbtuvei ir randa 
tik 60 centų už visų mėnesį.

Oras Montlucon labai šil- 
tas.^Apie- Kalėdas būna 
taip, kaip liepos 4 d. Bosto
ne, Vyno yra daug ir jį ga- , 
įima pigiai pirkti. Lietuvių 
apie 80. Pirmiau buvo virš 
200, . bet dėl nedarbo iš va-. 
žiav-o. į Lietuvą. Dauguma 
Prancūzijos, lietuvių valka
tos, bežemiai, tarnaites ir 
panašiai. Jiems trūksta. . 
kultūros ir jokios organiza
cijos nesugeba įsteigti. To
dėl labai lengvai pasiduoda

■ svetimai kultūrai. Vaikams 
duoda prancūziškus vardus 
ir nors čionai apsigyveno 
prieš § metus, jau daug lie
tuvių puikiai kalba prancū-

Miniukas M..K7WttUre, 
daug' dirbės Rooseyelt rinktinų 
kampftniojje, Jam pranašaujama 
gera vieta, kai Roosevelt pradas 
riti presldėutd pareigas..

Lai

Bedarbiains suaugusiems .. 
valdžia duoda 28 centus į 
diena, o vaikams 12 centų- 
.Svetimtaučių nespaudžia, 
nes jie Prancūzijai rėika-_ 
tingi., .Pran c. ū z a i Ii e- 
tuviai • vadina naujai 
atvykusius lietuvius Irau- 
žeraisL Jų vaikai, sako 
“niercL”. jei kų gauna. Sa
vo lietuvių ‘ kalbou daug 
maišo. prancūzišĮcų. žodžių.

l’irmas maim susitikimas 
su Prancūzijos lietuviais į- 
vyko prįė kanalo, kuris yra. 
apie 450 mylių ilgio. . Ilgi 
mediniai laiveliai vežame
džiagų iš miesto iki miesto, 
laivelį vairuoja moteris. - 
Šalia kanalo yra; takelis, 
kuriuo- tykiai eina dų asi
lai. ilgomis virvėmis pririš
ti prie laivelio. Pž asilų ei- . 
na basas apie-9 metų vaike- '■ .. 
lis tai skambučiais bauginti; . 
asilus. .Vaikas.eina -2o my-. 
lias už 10matu .atlyginimo. .

• Tuomet kitas vaikas jį .pil

(Bus daugiau)
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BLAIVININKŲ ŽINIOS
Vilniaus lietuviai blaivininkai 

, ’ veikia t

Viltiiuje tarp lietuvių or
ganizacijų yra ir L. K. 
Blaivybės Draugija. Ji į- 
kurta buvo dar 1912 metais, 
vadinas, lygiai prieš 20 me* 
tų. Po karo veikti pradėjo 
tik 19254 metais. Nuo šių 
metii ji gana gyvai veikia 
iki šiol. Dabartinę draugi
jos valdybą šudaro; kun. 
K Čibiras, kun. K. Raštuiis, 
V. Budreyičius, R. Macke
vičius ir U. ‘Urbonavičius.

’ •. «

100 metų jubiliejus pirmajai Eu
ropos abstinentu draugijai -

Šių metų rugsėjo men. su
kako 100 metų nuo įsikūri
mo pirmosios abstinentų di£ 
jos Anglijoje ir vįsojė Eu- 

. ropoję,. įsikūrusios pramo
nės. centre Prestone ir pasi* 
vadinusios /‘Septyni vyrui 

. iš Prestono.”

t 
t

f

BLAIVININKŲ SUSTVIENYMO C1BNTBO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitij—<lva»; vadas ; Kun. Jonas Bakanas—pirm.; 
Kun. J. Mačlniionis—I-a«!s ylee-plracu; Pr.-Mankw—II«a«ta vlce- 
plrm.; V. J. Blavackas—rait., 7 Mott Btr.. ivoreteter, Mas*., O. Si* 
dabrlenėr-lžd., G Commonwealth Avė., IVorceetėr, Mas*., K. Rai

ny* Ir J, Svlrskas—iždo globbėjal; Kun. Fr. J. Julkaltls—redakto
rius, 432 IVludsor *t, Cambridge, Mas*.

Sukaktuvių proga tautine 
Anglijos Abstinentų Lygą 
( vadovaujant lordui Rliaya- 
dėr) lapkričio men. 22 d. (su
šaukė visos Anglijos Prieš- 
alkolinį Kongresų Londone, 
Kongresą sveikino Anglijos 
karalius, Kantęrbtirio iv 
Jorko arkivyskupai ir dau- 
delis asmenų bei visuomenes 
grupių. Per tą laiką drau- 
■gijaHaųOra padariųsrita- 
kos, ypač-darbininkų tarpe 
mažindama girtavimą. Per 
kongresą blivo pagerbtas 
draugijos įkūrėjus ir ilgą 
laiką buvęs jos siela Joseph 
Livescy.

Indų laisves kovotojas apie 
moteris ir alkpli

Mahatma Gandhi, kovoto
jas dėl indų tautos laisvės,, 
pareiškė, kad moteris turi 
atsižadėti didžiausio savo 
priešo -- svaigalų, nes jie 
labiausiai sukelia, moters 
kūninius geidulius, kurių 
tenkimnias šankina protavi-

mą ir kelia žemas mintis ir 
dėl to labai krinta moters 
garbingumas.
Ciuricho kantonas (Šveicarijoj) 

mažina smukles

Ciuricho valdžios patarė
jas paruošė įstatymo pro
jektų višokipms alkolinių 
gėrimų parduotuvėms nor
muoti. Dabar Ciuricho 
kantone su viešbučiais ii’ 
valgyklomis yra 2883 par
duotuves. Naujo įstatymo 
projekte numatomi suvaržy
mai, būtent: pirmiam 3000 
gyventojų viena parduotu
vė kiekvieno 300 gyventojų, 
toliau. sekantiems 4000 gy
ventojų viena parduotuvė 
-kas 400, o toliau viršau^ l 
tūkstančių gyventojų viena 
parduotuvė kas 500 gyven- 
tojų. •• ? •

Draugų pagyrimas už me
dų saldesnis.

BLAIVIN1NKĮJ VAKARAS
So.. Bostoįio Blaivininkų 

kuopa gruodžio 11 d. 7 vai. 
vak. bažnytinėje svetainėje ,. 
50 W. Fifth $t., rengia įdo
mius religiškus judomus pa-1 
veikslus. . . ' Į

Judoniieji paveikslai bus 
paįvairinti. Pakviestas K. 
Savilionis pagros savo ar
monika. Jo inuzika visiems 
patiks—ir dzūkams, ir auk
štaičiams, ir Žemaičiams. ’.

Visi blaivybes prięteliai 
prašomi pasidarbuoti, kad 
kuo daugiausia žmonių su- 
trauktumėm į šiuos paveiks
lus, o pasižiūrėti tikrai bus 
kO. . • *.r

Įžanga visai maža: suau
gusiems tik 25c, o vaikams 
— vos dešimtukas,

Paremkime vieni kitų 
darbą.

Žinios Iš Lietuvos
BAIGĖ STATYTI PASVALIO 

STOTĮ

Pasvalio geležinkelio sto
tis jau baigta, statyti. Jos 
pastatymas atsiėjo apie 80,- 
000 litų. . • /

KAUNE YRA NETOLI 150 
KYRPYKLŲ .

i Victor Radio
NUBAUDĖ Už NESUTEIKIMU 

ŽINIŲ
5

Turime Didelį Staką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 
Stebėtinai Pigiai. 
Sutaupint Pinigų!

Proga Jums

C3ltC3C3K>Ca C3D3 IIC3

PUIKUS MODELIS

MODEL R-74 MODEL R-78

5

Krampių “Pav.” kuopos 
(Joniškio valsčiuj) pirmi
ninkas K. Sukis už nesutei
kimų’ policijai statistinių ži
nių apie savo kuopų Joniš
kio. t. teisėjo nubaustas’ 150 
litų arba 1 mėn. arešto. ,Tuo 
tarpu Kauno, apyg. teismas 
už. tokių pat žinių nesuteiki
mų prof. A. Tumėnų, prof. 
K. Pakštų dr, L. Bistrą, dr. 

. J. Crrinių ir inž- St. Kairį, 
daug, didesnių organizacijų 
pirmininkus, nubaustus žy
miai mažesne pabauda, ištei
sino., ■

LCv

P®

Klausimus siųskite — 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Kl. r Jeigu žmogus užmiršta per
I te ižpažintį pasakyti kunigui mirti 

ną ją nuodėmę, ar išpažintis' gera 
ir ar toji nuodėmė atleista?

Als. Taip. Bėt kada žmo
gus atsimena, privalo ją. iš
pažinti, per sakančią išpa
žintį. ’ ’ •/ '. /. .

Kl. Ąr Bažnyčios yra uždrau
sta dalyti Komuniją, kada Mi
šios nėra laikomos?.

>Atš. Ne. Del Komunijos 
toks parėdymaš: Negalima 
dalyti’ Komunijos. Didžia
jame Penktadienyje apart 
Viatikos. Didžiajame šeš
tadienyje. tegalima dalyti

A ten tube £hiperlieterodyne BI-ACOŲSTIC Superbeterodyne. 
with ati 6n, “B’’ Ampliiication. •'

•Cottt y -1’, a « d AS Autmatfe VoliiKltotrol. 
&«er.

Loiidspeaker. Cha^sis and Estended. Musical Range, 
eondenser rubber-mounted. Tone Contaol, - 
Eavly Ėnglish Tablo Model į ’ _ . .. „ ...
Chbmrt, waImit-VeneKi Improved Dynannc Speaker. 
' Radiotrons:. 4 RCA-56,- 3 Radiotrons: 5RCA-56, 
RCA-58, 2 RCA-46, 1 RCĄ- 4 RCA-58,2 RCA-46,
'82. 1 ’

Hėight, 20 incli.;.width ’
141/16 indį.; depth 111/4- Height, 43”; width, 28į”/ 
indi. . ■ . . ’ ūepth, 14”.

Didžiausią nuolaidą duodam už . jūsų šoną radio, nęžįurint jo. 
stovio, tai dabar geriausią® ląikaį IŠMAINYTI JŪSŲ SENA 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO.

Už mažą primokėsimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra- 
. dįo ir galėsite gėrėtis' puikiais radio programais.

RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ip 
gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrint kiek. mes galime 
jums sųtaupyt.“

Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas 
mtts jus rasite didžiausi pasirinkimą, . • - / . .

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertes.

i Geo. Masilonis
į 377 Broadway, Se. Boston, Masė.

a

išduoti Kdnuiliiją prieš ar
ba tuoj pą Mišių, ’

Kl, Koks skirtumas tarp susi- 
šliub.avimo “ko ” ir prieš .pro- 
testonų ministe

?— Atsv Jritru ’ —’ rieftan iš 
jntinavedžių yrą arba, aio’rs 
buvo katą! įkas, jie • nei 
/‘korte” prieš teisėją, nei 
kirkužėj ar Šįaip kur nors 
prieš protestoiiiį misterį 
Sakramento. Moterystės iie- Į -BU gauną. Eidami prie minis-.
terio Kliubuoffi užsiti-aukja m Ar salimą ' Maifati- 
ekskoinunifaj, nės ' užgii-iai jdui—atskalūnui ne, medaji- 
klaidingą tikėjimą. Čia nuo. ant kur^ p »s: “Aš
dėmė dar didesnė. . Visus katalikas; ‘nelaL-jje, pranešk ku- 
Sakramentus . isteigė Jėzus nigui” (“I am a Catholic. :Iu \ 

’edė savo case of acėident kindly notify a 
•Visėjas,’l priest”).

Ats. Niekada nevalią me
luoti. . Klaidatikis nešioda- 
nias tokį medalikėlĮ, kad ir 
nelaimėje rodytųsi katali
ku,. o tas . butų , melagystė. 
Kilnesnį. darbą - padarysi, 
bandydamas- atversti- tąjį 
asmenį į katalikų akėjimą.

ko, kad tokio šventojo nesą, nes 
Danielius buvęs pranašas, o .'r? 
šventasis.

Atk Žmonės dažnai klys- 
tm Tamsta protingiau pa
daryki, klaiLsydama. ką nc- 
khtuRngtrj r tnorimt- Bažny- 
čia mus moko. . • '

• / ‘iitūjų Sąrašo J ,’rime 
•S v. x >ani(‘1ip dijakęh •’. n- 
kiių, globę . ’aduos k^s- 

, to,; Italijoje. švente yra 
> sausio 3 & .

Kristus iri juos 
Bažnyčiai. Tad 
ne piotestomį h^aisteris 
nėra Bažnyčios įgaliotas 
teikti kam nors kol Sak
ramentą.- Jie negal’ ’i’oti 
to, ko patys net. ■ Skirtu
mas — nuodėmes C unc.-

Kaune daibaitiniu metu y- 
ra netoli 150 kirpyklų, ku
riose dirba apie. 40 žmonių._____  u_
Prieš karą, kak Kaime buvo laike Šv. . Mišių arba tuoj 
apie 75,000 gyventojų febu- po Mišių. Visose kitose die
vo tik 35 kilpyklosi. Paškų- nose Komuniją valia dalytį 
tiniir metu gal-, būt ir dėl kada Bv. Mišias galima lai- 
kirpyklų gausiuno pasimkė- kyli. Šv. Kon>ųniją, kaipo 
jo jų ekonominė padėtis. Viatiką, giliuką duoti ligo- 
Gralimas daiktas, karį nuo niųj pet kad?... Kunigas. ■ lai 
Naujų Mėtų nemažam skai- privačias Mišias, gali 
čiui kirpyklų teks ir užsida- H——'■——— r -
ryti? Kauno kirpėjai buvo 
Šiomis dienomis susirinkę 
aptarti savo padėtį. Jie nu- . ■—
tarė rašyti vyriaiisvbei me- ATHOL, MASS.

morandumę, nusvcesti jame įvyks gruolL u a.. tuoj po 
sunkių/kirpyklų, ekonominę mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
padėtį ir. prašyt, kad iš- sver jos salėj. Kviečiami visi nariai at- 
timsaliu kirpyklų saviniakii sila^ Užsimokėti mėnesine, 

būtų, atimti- -darbo. leidimai. 
Pasirodo, kad Kaune devy
ni kirpyklų savininkai yra 
svetimšaliai, taip kurių vie
nas yra SSSR, vienas Ura- 
g va j aus . ir vienas Anglijos 
pilietis.

Kl. Aš savo kūdikiui išrinkau 
vardą. Danielius, bet žmonės , ^a-

g LDS. Kuopų Susirtaktaai

mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

grųod. llj tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y: 
rą svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos. • - ’ • 1

. Taipgi malonėkite užsimokėti, ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok- 
lėfi. LDS. C kp. ražt

. Kl. Kodėl laike laidotuvių ku
nigą’ ''besako pamokslų?

Ai0. odei, kad 1917 me
tais Bažnyčia uždraudė lai
dotuvėse sakyti pamokslus J 
be Vyskupo tani tikro lei- į 
dinio. ■ Į

. GAMBBIDGE, MASS.
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks, sekmadienį gruo
džio 11 dieną, tuoj' po sumos, Lie- 

................  tūrių bažnytėlėj svet Visi nariai, 
/""kl....................................g 0 v T _ '"•s ’ malonėkite atsilankyti ir ažsimo-Okupuotoje LietuvojeU w

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp.’ susirinkimas Įvyk?, 

sekmadienį,, gruod. 11 d., • bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

PROVIDENCE, R. I.
—’—■—~’ “LT--. - Į LDS. llkp. mėnesinis susirinki- 

APSKRITIES KUOPOMS h įvyks sekmadienį, gruod -11,

Profeslopalfii, biznierląi, prąrnonin- 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke," tik
rai verti skaitytojų paramos.

Vist žarslnknčs “Darbininke.”

”vĖn’ ^IT, CH.
LDS. (a į'»> ■*•

sekmadieni grudd. 13 d., tuoj po 
pąniddų,- šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai yra. 
kviečiami atsilankyti-Į šį susirin 
kūmą.

Valdyba

MILAŠIUS PASKELBĖ ŽYDUS

ESANT KILUS Iš IBERŲ.

, VILNIUS, -t- “Kur j e r 1 
Wilėnskx*’ į paskutinį Savo 
numerį įdėjo šitokia žinutę: 
“Vienas lietuviškai prancū
ziško . poeto ir tyrinėtojo, 
Oskaro V. de L. Miloszo — 
Milašiaus, veikalas . yra ta
pęs, moksliška sensacija. De 
L._ Milašius “Nouvelleš dės ( 
Literąires” skiltyse paskel
bė straipsnį, kuriame, rem
damasis Senojo .Testamento 
skoliniais ir ibern kalbos, 
daro išvadą, kad žydai yja 
kilę iš iberų. Straipsnį pa
skelbus*, pasipylė tokie gau
sūs atsiliepimai, kad “Nou- 
velles Literąires” redakcija 
atsisakė . juos spausdinti. 
Kažkoks T. Lopęz atsiimta 
studijų ‘‘Apostillas,” rabi
nas Bėrmanas — 4‘Hebra
jai iriberai,”/ S? Attis“ 
“Biblija ir Atlantida.*’ Os
karas de Milašius tvirtina, 

, kad jo argumentai nešu-

griaunami. Kiek mums ži
noma/ netrūkus pasirodys 
Česlovo. Milašiaus padary
tas to įdomaus poeto verti
mas į lenkų kalbą,” .

harrison-keArney, n. j.
• L.- D. S. 15 kuopos susirinkimas 
Įvyks gruodžio. 13 d;, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai.kviečiami’ atsilankyti.’

. .. Valdyba

Kl. Kodėl. juąžnyčia^ uždrau
džia mirusiųjų' kūnus sudeginti?

Ms. Del pagarbos kūno, 
buv ' .-Įvestas ; ‘k- 

’ ; .m /-riš, _ ■ • J Čia .
draudė kremaciją arba nii* 
rusiiijų .kūnų deginimą. Be 
to, kaip kurios slaptos 
draugijos, platina kremaci
ją kaipo ženklą bedievybės 
ir kovos - su Inūkščionija.

APSKRITIES KUOPOMS maš AvylJS g^ud -ii; westvi. ill.
\ tiioj po Sumos, bažnytinėj avėtai- . LDS. 75 kp. mėnesiniai, sūsirin-

~. • piėj.. Svarbu, kad visi šiame susi- kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
Šiuomi pranešu, kad L. D. S rinkime daly vautų ir užsimokėtų t sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 

Connecticūt apskrities metinis su- duoldes...Parodykime gražų pavyz j Povilo bažnytinėje svetainėje, 
važiavimas įvyks gruodžio 18 d^ kitiems. • Valdybą

ra: KSDR AUGIJ Ų V ALD Y £Ų 
Malonėkite savo sekančiuose ADRESAI

susirinkimuose gausingai išrinkti
atstovus ir parūpinti 'naudingų Į LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS

- č - • PO GLOBIU MOTINOS ŠVČ.sumanymų musų brangios orgam- t“v „ t . , T Urmininke — Eva MarksienS,
sacijos gerovei., 625 Ę;. 8th St, Šo, Boston,.Masa. •

‘ v , Vicepirmininkė-^- Ono Slfturlenę,
, Padarykime .si suvažiavimą 443 E. Ttli St., So. Boston, Mass. 

. , .... . . ’ ’ ' Tel. ’So. Bostoft 3422rR
Veikliausių, skaitlingiausiu, - Ka-| ProL Rast. —Bi-one Ciunlene, ‘

20 Gould St., West Boxbury, Muša, daugi suvažiavimas Įvyksta vieno-1 pa^vay 186-iiV _ 

I je iš veikUaushĮjįj mūsą sRS1S“mSs. -
globoje, tad ir mes visi neatsiliki 1M1£įspĄ'^

. me. širdingai kviečiame ! I. ioo įvest eth Šu Šo. Boston, M***,
w «TXT-«Tn»T* l.Tvarkdarė — Ontf MUslrdUol 
B. MIcIuMIENĖ, 1512 ColuuibiH n<|., So. Boston, M*m.

kaso* Globia — ii J*nuiddlen« , • ,»■ Apskrities Rąstinmke 142įj ^i^iBtiih na., kp, Boaton, M**š 
  • ■ ' __ ‘.._____ _ DraugiJ* savo «ųslrinkiniūĮ| laiko km 

: •_________________________________antrą utarnlnką kiekvieno mėnesio,
Ant plauko kabo gyvenimas, ties 7:80 nl vakarė, pobnlnytinSJ «ve> 

- ' - ■ ■ ■ ■ J tainej. , . ■
. Vhate drangljo* reikalais kreipkite 
; į- pm protokolą raitininke.

Kl. Mūsų parapijoj yra seserys ; 
vienuoles ir jos turį savo Roply- | 
tėlę. Nesuprantu, kodėl ten ku- ■ ’ 
nigas kas savaitę eina laikyti vie- ‘ 
naš šv. Mišias? ' j’

. ’ • ■ .. ■ . r

. AiS. Seserų privačioj ! 
koidytėlėjė • yra lai k o m aš. į 
Šv< . Sakramentas. • •’ur . ’• 
pu laiko: ’ švenčii. .s, <
Bažnyčios ■ yniąi. (Can, r 
1265) ivikalauja,... kad ten ' ’ 
nors kartą į savaitę būtų ’/ 
laikomos švento riŠros. :

l, jfasa.

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖfc 
DR-JOSVALDYBA

Pirmininkajj — II. Žloba
86.Mt Ida U(L, DorClieeter. Mana..

Vlee-I’innlnlnkaa L- '
; ■ 24.. Tlipmas. Vark,
Prot. Rafttlnlnkas —'

3 Bark, t
,rm. Utvidniiikn* — M. . » -

2tųj Ė. Nlnth St. 1. : .
milninka* — A. Nainalūnn*

8Š5 Ė. RV>ndwąy, So. Bū*'
Maršalka — .1. Zalkls

. ? Vhntą?ld ŠĮ., So, Boston 
OraurUa- la ko anslrbiklnius k 

. getkldienl klokv.Ier ‘
po plėnį* Hvapriną ’ 0“ 
St,v So. lWon. Mm*.

Pirmininkas — II. Žloba

Tėtėphone ėolumbia 5437 
i —* ' 'Mrauakna 

‘ >ston, Mom 
nerkis 

. .011, MiUPk

I... on, hlow 
______ liūnas

8Š5 Ė. So, Bos'. n. Matą.

ton «. 
-ečll

...j, vai 
• '02 H. Tth

gyvenimu kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybe.

Profesionalui, blsnli-rlai. prumohlm 
4fUh kurio skelbiasi ."Darbininke,0 tik* 
ra| verti skaitytojų nnrnmos.

V lai garninkilė* “Darbluluto*.”

•Kl, Vienas ’ • \ į
moksluose šak. “bijok Dievo.’* j 

Ar reikia bijoti Dievo? ;
’ ■ ’ •' ' " -.1

•’ Atš/; Reikia^ bijoti.ir;’my- Į 
lėti Dievą. Baimė pragaro f 
juk gana galinga priemonė . < 
aušilaikyti nuo nuodėmės ir j 
paraginti prie išpažinties. . į- 
"Darykite su baime ir dre- į 
bėjimu jūsų išganymų-’ .į 
(Piįvp. 2,12). Reikia myle* - į 
ti Dievų ir bijoti prarasti . 
Jis per nuodėmę. • i
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L. D. S. Reikalai

T

tapt piliečiu. Piliečiai turi 
pirmenybę darbuose, nelai
mėjo, pašaipos ir geresnį pa 
tarnavimų gauna.. Visais at
žvilgiais, likti piliečiu yra 
naudinga. Jauni sulaukę . 

121 metų, ir turėtų rūpintis 
tapti balsuotojais ir apsipa- 
žiht su valstybės darbais, 
kad už kiek metų ir lietuvių . 
vardai skambėtų kurioje 
nors šfos valstijos tariiybo- 

t je. Vadovai be praktikos, 
: be pasiaukojimo, bet kurio* 

e nors šakoje beatsiranda. 
Kviečiami visi piliečiai į šį 
didelį susirinkimų. I.

nevertina savo f ant i e č i n 
profesionalų; lietuviai nere
mia savo spaudos, draugi
jose laikų praleidžia tuš
tiems ginčams; vadinamieji 
patrijotai savo spaudos or
ganuose šmeižia lietuvybės 
apaštalus (debatoriai per
skaitė laisvamanių bei neza- 
ležninkų • laikraščių šmeiž
tus prieš lietuvybės didįjį 
darbininkų kun. P. Stra- 
kauskų) ir L t. Baigdami 
savo kalbas^ abu neigiamo-

džiu ir adv. P. Bublių (tei
giamosios pusės) ir A. P. 
Kneižiu ir j. B* Laučka — 
neigiamosios pusės.

Debatų vedėjas A. Kibu- 
ris paaiškino duosiųs kalbė
tojams pirmų kartų kalbėti 
po: 20 minučių ir antrų kar
tų (atsikirtimui — po 5 mi
nutes.

Dr. J. Landžius gavo pir
masis žodį.. Jis smarkiai] 
gynė lietuvybės reikalus, pa
sinaudodamas Lietuvos isto-i 
rijos daviniais, primiiida- sios 'P"8fs kalb5tojai 
tnas karžvgiiį .lietimų ka. klausimą: Ar gi verta Ke
res dėl savo kalbos laisvi. hlvint' Jaunimą, kai. tauto- 
‘<Lietimij kalba yra viena Je Vr?U'ia to^os 
iš seniausių kalbų pasauly-1 ^arlos daro gėdą visai tau- 
je, dėl jos išlaikymo mūsų
'protėviai galvas guldė, tad| ^^raukos metiL pai’davi- 
ar mes turėdami didžiausių Pardayinėtį
laisvę Amerikoje, galime PaSelhčjo T. Versiackas, 
jos atsižadėti 1 Mūsų tauta ^U0P°s pirm. A.
garbinga ir mūsų jaunimų 
ne tik verta, bet ir reikia! 
lietuvinti”- —
baigę savo kalba daktaras.

Adv. P. Bublys. savo kal
bos pradžioje išaiškino, ko
dėl jis yra lietuviu ir po to 
paaiškinimo nurodė savo ar
gumentus, kodėl reikia mū
sų jaunimų auklėti. lietuviš
koje dvasioje;

. Neigiamosios pusės gynė* 
j ai, pat iekdami savo pr ie-

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

I iWRFNRF MI 1 graž,i Paiwim ypa- Lsuntnut:, msaa. tinga} kvieaajnas tt. mQ-tJ 
^jaunimas, kuriam tų vaka

rų tikrai bus smagu praleis
ti laikų.

Visi gausingai atsilanky
kime, nes . tikrai verta tų 
vakarų palikti namus ir at
eiti į bažnytinę Svetainę, 7 
V. v., gruodžio 11 dienų,

. . Žinantis.

REIKŠMINGI DEBATAI
L, D. S. Naujosios An- 

į glijos kuopoms judant, ir L. 
D. S. 70 kuopa nesnaudžia.

L Štai- šį sekmadienį, gruodžio 
11 d., kuopa rengia įdomius 
debatus. ...

Debatų tema y r a "4 r 
i. vertvi lietavinti mūštį jauni' 
| Debatoriais bus adv.

P. Bublys, adv. K Kali
nauskas, adv. P. Sinkevičius 

. (Sykes) ir redaktorius Ą.
_ Kneižys. j' ’ -

Debatų turinys yra labai 
įdomus ir reikšmingas, L, 
D. S., besirūpindama' darbi
ninkams svarbiais reikalais, 
nepamiršta' ir savo tautos 
ateities —jaunimo, kurs tu
rės pavaduoti savo tėvus ir 
stotį į jų pradėtojo darbo

• . vėžes. ■ ■ ■
Taigų visi Senieji ir jau

nieji, atsilankykime^ šiuos 
debatus ir bendrai apspręs- 
kime: ar verta; lietuvinti 
mūsų jaunimų.

Debatai pyks parapijos 
bažnytinėje salėje 7 Vai. va
kare. Visiems įėjimas lais- 

, vas/ • • ;

NASHUA, N, H.

LOWELL, MASS.
' DEBATAI

—Praėjusį - sekma d i an į, 
gruodžio 4 d., parap. bažny
tinėje svetainėje L..D, S, 97 
kuopa, surengė debatus u Ar 
verta lietuvinti mūšų jauni
mų?” *

Svetainė prisirinko pil
nutėlė žmonių. Daugeliui 
teko stovėti, nes pritrūko 
vietos sėdynėms. / .

Vakarų pradėjo kuopos 
pirm.. A. Pečiukonis, pa
kviesdamas kun. P. Stra- 
kauskų paaiškindamas pa- 
rengimo tikslų.

Kleb. kun. P. Strąkaus-
kas savo įžanginėje kalboje •. ■ - . , • i
pažymėjo,' jog šiais laikais'smSus argumentus, žinoma, 
Amerikos 'lietuviams švar- norėjo duoti progos savo o- 
biausiu klausimu yra jauni- ' Ponentams tuos argumentus 
mo lietuvybėje išlaikymas, ^griauti ir labiau įskelti 

' ■ : —; . .{todėl tuo reikalu jis ir pa- Muvybės reikšmę,
ĮDOMIOS PRĄKALBOS j gęįj,g.jęS į, į) g 97 kuopa: 

. Šį sekmadienį, gruodžio 11 surengti , debatus . jaunimo te 
d., 7 vai. vak. bažnytinėje 
salėje L. D. Š. 11 kuopa 

. rengia, darbininkams svar
biais klausimais prakalbas..
Kalbės Dr. J. Landžius, mū
sų klebonas kun. J. Vaitie
kūnas ir L, D. Š. centro se
kretorius J. B. Laučka.

Dr. j. Landžius pas mus 
kalbės bene pirmų kartų. 
Pakviestas maloniai sutiko 
pas mus atsilankyti ir pa
kalbėti apie darbininkams 
svarbius kiaušinius ypač, 
sveikatos " srityje. Dr. J. 
Landžius yra suvalkietis, 
tad mums visiems bus ypa
tingai malonu pamatyti ir 
išgirsti daktaro prakalbų.

_ L. , D. S. centro sekreto^ 
rius, kiek teko nugirsti, kal
bės apie darbininkų apsi
švietimo klausimų.

Na, o musų kleb b n a s, 
j kaip visados, vis kų nors 

nauja iškratys iš savo žinių
l ' didžiulio bagažo, kuris nie

kados neprakiūra.

MUZIKOS MOKYKLA '
.Turtmgiaušias vaikas, jaustus 

biedniausias, jeigu naturėtii mu-
J zikos mokslo. Kodėl ne leisti saVo i 

: vaikų dabar pasimokyt kokių in- Į ‘
struriientų ir išvystyt jo talentą.

Nažikos mokykla atsidarė . . ‘
43 E. Merrimac Si„ Lowėll, Mass.
Turim geriausius .muzikos moky- ; 
tojus, kaip p-lė N. Markus ir kiti.

..Tel. 3500 
u ■ Vakarais atdarai

5 METŲ SUKAKTUVĖS 
Padėkos dienoje p. p., V.

M. Mikučibniai sulaukė ve
dybinio gyvenimo 5 mėtų 
sukaktuvių. P. p. Kapickai 
ir Nadzeikai tų dienų išrei
škė savo pagarbų ir draugi
škumų pasidalindami minti
mis bendrai su p. Mikueio- 
niais, Diena praėjo labai 
maloniai,

■ . . . DARBAI

v;

PROVIDENGE, R. I.

lybės, kiek lietuviai; jis ra
gino vaikučius mylėti lietu
vių kalba, lietuviškai mels
tis. ■- ; ; ■

ŠV. KAZIMIERO 
KLUBAS

Kun, * Bružo pastangomis, 
įsteigtas šv.. Kazimiero klu
bas. Pradžia graži, Klubo 
valdybų sudaro kun, Bru
žas —' Dvasios Vadas, adv, 
I?. Degėsis pirm., T. Grigas 

viee-pirm., A. Verkaus- 
kas (banko, tarnautojas). — 
—— iždininkas, P. Tamulio- 
nis — ižd., Dr. K. Umpa— 
valdybos narys.

Vasarai klubas žada suda
ryti baseball ratelį iš. tų na
rių, kurie vasarų, žaidė kin
io <fRed ĮVing” vardu ir 
aimėjo miesto čempionatų.

KOZIRIŲ VAKARAI
< ' .• - • . •’/

Kiekvienų ketvirtadienį į- 
vyksta draugijų rengiamos 
“vvhist party.” Pasižymė
jusiems duodamos dovanos. 
Pasekmės, būna nemenkos.

DzuMis.

WORGESTER, MASS.
BENDROS PRAKALBOS -

LDS. 7 kuopos ir Labda-. 
rių draugijos bendros dide- 
ės prakalbos įvyks gruo
džio 18 d. 5 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje.’

Minėtose prakalbose bus 
aiškinama katal i k i š k o s 
spaudos ir labdarybės reika
lai. ' Kalbėtojais pakviesti 
klebonas kun. A. Petraitis, 
adv. Mileris, kun. J. Baka- • 

nas, Dr. J Landžius, adv.
Į?,.' Bublys, A. F. Kneižys, 
kuopos pirm. J. Žemaitis ir 
keletas kalbėtoji} iš ŠvČ. 
Marijos kolegijos.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius gausingai atsilan
kytu.

Darbi} klausimas nepage
rėjo ir niekam nepatariu va
žiuoti į Nash.ua darbų ieš
koti. Dalyvis.Pečiukonis.

. Atsikirtimo dalia buvo ga- 
taip maždaug idoM Teigiamosios pu

ses gynėjai bandė sugriauti 
priešininkų patiektus argu
mentus. Atsikirtimai buvo 
labai, gyvi, Debatorių kal
bos buvo pertraukiamos, 
gausingais delnų plojimais.

Gale kalbėjo kleb. kun. 
į P. Strakauskas, džiaugda? 
masįs pavykusiu parengi
mu.,

“Lo'vvelliečiai . geri žmo
nes. Jie išsijudina vis. la- 

i biau ir labiau į lietuviškos 
ir katalikiškos akcijoj dar
bų. . Mes ■ giliai rūpinamės 
savo jaunimu, kuriam turi
me įsteigę kelias draugijas. 
Kai mes katalikai dirbame 
susipratimo darbų, tai lais
vamaniai per savo spaudų 
pradėjo mus pulti, ir. šmeiž
ti. Bet tegu jie sau šmeižia. 
Jų puolimai suteikia man 
dar daugiau .energijos kar
ščiau dirbti mūsų brangia
jai Tautai Bažnyčiai*’y—>
taip maždaug kalbėjo iškal
bingasis ir <energingasis ku-. 
nigas P. Strakauskas, o- jo 
kalba buvo dažnai pertrau
kiama plojimais.

•Lovrelieciai savo. tautiniu 
susipratimu žengia vis pir
myn ir pirmyn. Ir, Dieve, 
jiems padek! ; Brn. 

! HARTFORD, CONN.

lietuvybės reikšmę.
Neigiamosios pusės deba- 

toriai iškėlė štai šiuos ar
gumentus prieš lietuvinimų 

. jaunimo: tėvų tautiškas ne- 
; senesni ų j n 

vartojimas •. amerikoniškais

klausimu.
Po paaiškinimo, klebonai* 

supažindino susirinkusiuo- susipratimas ; 
sius su svečiais kalbėtojais;; ’ 
debatų, vedėju Alb. Kiburiu, žodžiais suterštos lietuvių

Dr.. J, Lan- kalbos; lietuviai nelemia irdebat oriais

Čia pirmų kartų buvo su
rengta ūkininkų. vakarienė, 
parapijos naudai. Ūkinin- 
kai viskų suaukojo, o į .va
karienę susirinko; tiek žmo- 
.nių, kad nebuvo vietos, nė 
kur stovėti.. J •■.

Prie garbės stalo matėsi 
kun. P. Juras, kun. P. Štra- 
kauskas su motina, Dr. C. 
Umpa,*: adv. P, Degėsis, T. 
Bakanauskas, W. Mojlay, J. 
Mikelionis ir kiti.

Vakaro vedėju buvo kle
bonas kun. Dr.. A, Bružas. 
Programų įvairino parapi
jos choras, p. Tamulionio 
Vedamas.
LANKĖSI VYSKUPAS
Lapučio 20 d, mūsų para

pijų aplankė vyskupas. Pė- 
ter&on ir suteikė Sutvirtini
mo Sakramentų 100. vaiktū 
čių. : Vyskupas pasakė gra
žų . pamokslėlį,, pagirdamas 
' iėtuvius, kad. .laikosi tėvų 
kalbos ir . tikybos. Vysku
pas pareiškė, kad nė viena 
tauta nėra tiek daug kentė
jusi dėl savo tikybos ir tau-

$0. WORCESTER, MASS
Prieš rinkimus piliečiai 

rinkosi į grupes ir į susirin
kimus klausytis kandidatų 
kalbų; įdomavusi kas bus 
kokioje tarnyboje išrinktas. 
Daugel rasim piliečių, bu
vusių labai susijaudinusių 
prieš rinkimus, b po rinki
mų nebereikia^ susirinkimų, 
nei susirūpinimo prisidėti 
prie tvarkymo šalies arba 
net ir savo miestų, įhieste-

Kalėdų Dovanos
KASDIENINIAM VARTOJIMUI

Hotpoint Prosas $5.95
• Šis pilno didžia-prosas sveria tik

3 svarus. Yra vieta nykščiui pa
dėt, automatiškas karščio nusta
tymas ir. iškirtimas kad butų len
gva prosyt apie guzikus. .

Naujas Eureka Valytojas
Šituo nauju G r and Prize Eureka Vacųum . 

■ Valytojų namų valymas yra lengvesnis. Pir, 
. mį sykį padarytas toks geras traukimas su 

motoriniu šepečių. Tinka prie jūsų seno va* 
lytojo .ir dykai išbandymas, lengvos išlygos, , 
jeigu jus.norite..

Universal Pečius 
$148.50

Greitas, ■ ekonomiškas, švarus, šis <nau- . 
jas stalo viršum elektrikinis pečius tik
rai yra viena iš geriausių dovanų. Mo
tina, Tėvas ir visi vaikai gėrėsis ir 

/ naudosis elektros virtais' valgiais; Už-, 
eikit dabar ir sužinokit apie tai—pa
sikalbėkit su mumis. Tik $10.00 įmo- 
kant, ' •' .. . • .

.!«■ »1

■ 11

j!
Naujas Sunbeam Maišytojas $19.50

? Vienas iš naudingiausių virtuves, prietai
sų. _Jis suplaka, .sumaišo,, ir išspaudžia 
sultis—viską su elek+rika. Lengvos išlygos

a LabU mažai brangiau.
" imant ant išmokesčio.

i CHARBON'S Į
| PIANAI—RADIOS r į
j ŠALDYTUVAI / į
t Aliejaus pečiai, Skalbiamos J 
! mašinos |
Į >0 TRUMBULL STREET J 
I WOROEBTER, MASS. | 
T TeL 4-0430 i 
j Lobfvos IHygo*—Be NuošhnČiol 
L . • . ’ • i

-ELECTRIC ILLUMINATING
COM-PANY OI -BOSTON

L. D. S. 6 KP. NARIAMS
Gruodžio 11 j. tuo j po su

mos įvyks svarbus priesme- 
tinis kuopos susirinkimas. 
Visi nariai yra prašomi at
silankyti, neš bus valdybos 
rinkimas, ir kiti svarbūs 
kuopos reikalai. Bus nusta
tyti planai tolimesniam vei
kimui. Valdyba prašo *Jisų 
narių lyepamiršti vietos ~ 
bažnytinė salė, 41 Capitol 
Ąve. . • Report.

PARSIDUODA
Bučernė ir grosei-nė, galima- da
ryti gerą biznį. Vieta apgyven
ta lietuviais, lenkais, rusais ir 
amerikonais. Priežastis pardavi
mo i savininkas turi. apleisti mieš
tą. Kaina prieinama. Norinčiam 
pirkti gera progą. Galima matyt 

■ bile laiku;
/ . • ,635 Main Street,

Cambridge, Mass.
TeL Ūniversity 5396 " . G-13

Tel..’27'369 * ’ •

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D. KIRMILAS, SAV.

Geriausios rūšies..mėsa,, daržo vės. 

įvairios smulkios prekes. Manda

gus patarnavimas. . . •
99 Park St., Lawrence, Mass.

TIKRAS TONIKAS
Beveik kiekvienas, o ypač pasieku

sieji viduramžių, reikalauja , tonikų 
idant būti pilnai ..siktivlSkienis.. Tai 
buvo, seniai patirta vieno ‘ gydyto jaus 
specialisto, kuris atsidėjęs tirinėjo Ir 
bandė surasti preskripeijų ant kurios 
jisai galėtų- pasitikėti. Tų preskrip- 
ciją jisai ■ paradine• NUGA-TONE ir 
šiandien ji. yra vaistas, vartotas per 
tuksiančius žmonių- į r parduodamas 
vai'stininki) su pilna garantija. Mė
nesinis '■ treatmentas už Vienų Dole
ri ' ' ■ . ’ ' • . •’ .

Aušros Vartų parapijos 
■piliečių svarbus metinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 
14 d., kuriame privalėtų vi
si piliečiai atsilankyti. Šia
me susirinkime biis paskai
ta, apie įvairias valstybes ir 
miesto .tarnybos , užduotis. 
Ar visiems yra Žinoma pa
reiga kiekvieno asmens, už
imančio svarbiausias yaL 
džios. vietas ? Jeigu ne, tai 
kaip tik gera proga sužino
ti. ’ ,■••• ‘

Visi, kurie, reikalingi pa
galbos tapti piliečiu, gali 
kreiptis į valdybos’ narius 
prieš arba po susirinkimo ir 
bus suteikta reikalingos in
formacijos.

Kurie .mano šioje šalyje 
toliau, apsigyveni,svarbų

“DARBININKO”SKAITY
TOJU DĖMESIUI

“ Darbininką?’l prįima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą, siųskite

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass. . •

PRANEŠIMAS
Atsidarė naują muzikos krautuvę. 
Parduodu pijanus, radios, amui* 
kas ir visokių gaidų, lietftviškų ir 
angliškų. Taipgi ir rolhikius plą- 
yer pi Janams. -

K. KINDERIS,
43 E. Merrimac St./Lowell, Mass

Tel. 3500
Taipgi parduodu geriausio pa

dirbimo oil burners, ’.

SYKES & SYKES
, P. A, Sykes ir B. Ck Sykes 

LIETUVIAI ADVOKATAI
. Ofisas:

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nonvood 0330.
Gyvenimo vieta:. . 
32 Walnut Avė. - 

Tel. Norivood 1315-W

PASVEIKINKITE

Nemanyk, kad be tavęs 
■ ■ ' niekas tiesos neišmano—A? 
■■ rabai.

Lietuvoje Giminės 
Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais 

Išrašydami Jiems 

“DARBININKĄ” 
Metams $5.00 Savaitinis $2.50 f • i

S

Nash.ua


| Penkiadienis, gruodžio•••J, 1S&

VIETlNĖSZlNiOS
ĮmiiiiiiiiMm'iiiiiiiūiĮŲimiiiiit11'”“ 'ir-irįiiinniiiiimUi

LANKĖSI P. PETRAITIS
Šiomis dienomis pas p. p. 

Karbauskus, buvo apsilankęs 
p. P. Petraitis, Jono limi
to. garbei surengtoje tJainų 
Šventėje gražiai. pasirodęs 

: savo artistišku baritono bal
su. • •
y P. Petraitis, yra pakvies-, 

tas dalyvauti “Darbininko’7 
metiniame koncerte, kuris į* 
.vyks sausio d, Jis išpil
dys: labai įdomią' įiegirdėtą 

------ dainų programą. : . -

BEDARBIO KEUflNĖ
Albinas Mockapetris, 30 

metų: amžiaus, per 11 mene
sių ieškojo darbo savo apy- 

. linkėję Kiilpųiont, Pa. ne
gavo, ’ • . ■ - '

Tuomet jis ieškojo darbo

keliaudamas toliau ir to- 
liaii. įasieke ir ijetroit, 
Mieli. Darbo nėra. Ir'čia i 
buvo priverstas palikti For
do miestą. B jo toliau ir to
liau. Už dviejų savaičių jis 
atsidūrė Doreliester, Sfass.

Grtiodžio 1 d. Albinas pri
ėjo pi’ie mielašh*din,gii dūrų, 
39 Mt. Idea Kcl., kur gyve
na L. D. S. buvęs pirminih- 
kąs Motiejus. Žioba.

Albinas dvi dieni buvęs 
Aevalgęs ir nemiegojęs, Ma* 
JĮar-tegavęš automobi lių^pa
vėžėti. Kuvargęs. .

Ponas Žioba priėmė pake
leivingąjį į savo namus. Da
vė jam šilto, vandens-daug, 
pavalgydino jį. Po dviejų 
dienų poilsio ir vaišių išpir
ko jam biletą btisu važiuoti 
New Yorkan pas seseris, su 
šeimynoms gyvenančias.

MOKSLĖlfty Ml.
Afoksleivių kuopos mėne

sinis susirinkimas * kviečia
mas šį pkiktddlenį, gruo
džio 9 d,, 7:30 vai. vak. pa- 

i rupijos svetainėje, E. be- 
vcmli st

Visi mokslmviai prašom, 
ga džiugai susitinki i/

bebaMST® ėa-
VALGYTI Už 7 CENTUS

9 MIESTAI DINKO 
MAJORUS

NAUJA VAIDYBA

j JUOZAS GlINYSi
I \ Į
į ADVOKATAS- . :
1414 Broathvay, S. Boston, Mass. 
| Tel. So. Boston. 0948 t

I 'f .’ GYVENIMO • =
= Tel. Parkvvay 1864-VV . ■. |

Prisiekę* Advokate*

JUOZAS B; GAILIUS
Veda visokią* prova*. Daro vi- 

: *ns legalius dokumetitu*.

317 E St. (kampas Broadway) 
, South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namui Talbot2474

^Šv. Petro, ir Povilo drau
giją savo priešraetiniame su
sirinkime išrinko naują val
dybą ■■ tokiame sąstate: V. 
Širką — pirmininku; P. Ki- 
buris — viee-pirm.; A. P. 
NeViera — prot. raštininku; 
J. GtizeviČius — finansų ra
štininku; A* Mbciejūnąs.— 
iždininku; direktorių fary- 
bbs nariais Adomavičius, 

: Pranaitis, Klimas ir Fede- 
■ i ;v.' rhvicius.

Sią'sąvaltę. Bostone atida
ryta vdlįykld, 33-35 itdho- 
vęr St., kurią išlaikys “A- 
tneidkoą savanoihy ’ m*gaiii- 
zacija. &i vąlgyfela skiria- 
tna tik bedarbėms moterims, 
kiliuos galės ten Jmvatgyti 
už 7 centus.

Prieš 12 savaičių buvo 
ddąrj ta panaši valgyklą vy
rams. Vyru ■ valgykloje per 
12 savaičių suteikta daugiau 
kaip 120,00 valgių. •

Valgykloms patalpas do
vanojo bizuieiittš AI. Shėol- 
tiiąh.

Valgyklos atidarymo die^ 
noj pigiais valgiais pasinau
dojo 300 bedarbių moterų 
Vyrų vaigykldje, 25 Brattle 
St;, kasdien valgo apie 1800 
bedarbių.

NELAIMES

GIMĖ “SIAMO DVYNIAI"

..ŠiomisJ dienomis p. Jurgis 
Gegužis, savų ųąp^ondvar^ j, 
nupuolęs laiptais ir susižei
dęs ranką.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room ip 

366 Broadway, So. Boston.
• Tek So. Boston 5357 

Bostono. Ofisas r .
60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street,. 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PU. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 lko'adway, So. Boston.

• * . Room 3» .
Gyvenimo vieta: 39 Green St., 

Hudson, Mass.
Tel. Hudsou 622.

■ ; Miesto tarybos nario F. 
[H; Reed žmona gruodžio A 
xl. pagimdė tris kūdikius —- 
berniuką ir dvi. mergaites'. 
Berniukas visai normalus; 
p mergaitės' abi suaugusios 
savų nugarėlėmis. . • 

j . Gydytojai' 'reiškė vilties, 
ųog mergaitės gyvens. Jos 
J šiaip jau visai normalės; 
Galvota apie operaciją. Oba- 

: čiau . dvynukes mirę gruo
džio 6 d. Gydytojai patyrė, 
jog abi mergaitės, mirė. ly
gia tuo pat laiku.

Aptiekorius K. . Šidlaus
kas vėl tiirėjb nelairiię .aųto- 
toniiliu. Šį kartą nelaimė į- 
vyko Maldenn. P.’Šidlaus- 
įkas dęl tos nelaimės -turm 
j daug nemalonumų.

19 ADVOKATAI ĮLEISTI Į 
FEDEBALIDS TEISMUS

5 Šią savaitę suteikta 79 ad
vokatams teise vesti bylas 
tederamuose . tei s m ų o s e. 

! Tarp 79 priimtųjų advoka
tų, 5 yra moterys. .

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
..***.• * . ‘ .

YRA aNI Kūfea &roadwĄy IR ę šts. PER
’ . BEVEIK 7(TilĖiį .

I ■ Tel. So. Boston 3520 i

Į ADVOKATAI ŠALNŲ'I
Į . • 366 Broadway,
s ■. South Boston, Mass =.

i

E

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD V O K AT AI

... fičhvar R. Coplen 
Alberti Adelson ■ 

Benjamin Gliesky.
' oPiso ved«4AS

Jonas j. Romto*
18 tfemont St., Boston, Mum. 

ŠlO fambaŪ Building 
Telefonas: GaJjitoi 9889..

OI 11 n v ai a n Jį r
9 vai, iki 5 vai.

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

menesio. Diyidėhtai mokami, trečią Trečiadieni Balandžio ir 

Spalių mėnesių., Siunčiame-pinigus į užsienį ir išrašome 
5'ravellei’s. Clieąues; •. •• ’ ■

, ‘ ‘ . v •.. V AL AND O S: ; . ..

Nuo 9 ryto ild 3 po pietą.. Subatomis: nuo 9 tyto iki 12 vai.
Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitą..

PRALLBROLIAI
W0ifAl I Dekoratoriai*1
t)ARkĄ Ą'ttlKKAM! GERAI IR PIGIAI ‘į 

>A^Ą|iKAVtftAS GERfAuSUš c I 

į 4d fe, dorcRester, m!
Tėl. Talbot 0354

VINCEilTAŠ PiGAGA
Per^iskytė sii šiuo pasau
liu lapkričio 29 d., 1932 
m., So. Bostone. Palaido
tas griiodžio 1 ėh Kalvari
jos kapinėse, Brockton, 
Mass..

A. a. ViiioeMus Pigagk 
paeina iš Vilniaus krašto, 
Trakų apskr., Kedzftigės 
paiap., Kamisarkos kai
mo.

Gyvendamas. phsižvtee- 
jo~dorimmrbim> ištikifna‘K 
katalikas, rėmė katalikų 
spaudą, priklausė .katali
kiškoms organizacijoms: 
L. Ik S. 2 kp., S. L. Ė. K. 
ii., šv. Kazųnieyo draugi
jai ir kitoms,

Dideliame nul iiicl i m e 
paliko žihobą Eleną it 
brolį Karolį Ąmei’ikoje ir 
seserį Paulinį Atateinkė- 
vičiehę Lietuvoje, Drue- 
kūnų kaime, Varėnos pa
rapijoje.

Velionięs kūnas iškil
mingai įdląidotas, paly
dint apie 30 autoinobilili.

Laidotuvėse gražiai pa^ 
tarnavo. grabdi-Ki's P. 
AkunevicitbS, o-’ lyctėjiiiidi 
vadovavo jo sū.iius j. 
Akunevičiiis. 1

Ėsame giliai-dėkingi ^gi
minėms, visieufe dalyva
vusiems lafflbttlvęše i r 
graboriui už'mteid^giį pa
tarnavimą. . •

Nuliūdę
Elena Plgagiene, 
Karolis •

RENGIASI

- Gruodžio 6 d.' Bostono 
apylinkėje 9 miestai rinito 
savo niayorus. Įdomiausi 
rinkimai buvo Qųmcy, kur 
mayoras McGrath siekė tre
čio termino, bet jam nepa
sisekė — jį “sumušė” Char
les A. Ross* ’•

New Bediorde inayoru vėl 
išrinktas' Charles S. Ashley, 
74 metų; tai bus jam Stotas 
terminas. ‘‘

L...DA™SI
Tek Šo. Boutou. 0823 ‘ / p i

LIETUVIS DANTISTAS I

09. M. V.CASPER
1 KASrAKAVlClUS
Naujoje Vietoje, '

525 E. Broadway, Š. Boston. į 
Ofiso įVąlartdoti: I

Nno D iki 12 ryte ii* nuo i :3O iki į 
5 ir nuo 6 Iki 8 vn L vakarti. Ofl i 
mh uždarytas Kubatos vakarais'k 
nodtšldieniaia, taipgi, ntto-

12-tos dieną ųždarytak
nilimu ir X^rdy

I

Lietuvis Dantistas

W S. A. GALVARISKI
. (GAtjNAUSŠAS) ‘

; 414 Broadvvay, So. Boston.
Tei. So; Boston. 2300

Ofisas atdaras nuo lO.ikt 12 vai. 
ryto, lipo 1:30 Iki 5;30 po pletir 
nuo 0 Iki 9 vakare/ Šventa dieną 

pagal flualfarlmą

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A; L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, Sę. Boston

, Ofiso valandos nuo 0 Iki 12, nuo 
1:3Q—6 ir nuo 6:36—9 vakare, 
Seredomis nuo 9-r-12 vai. dieną 
Subatomls nuo 9 Iki 6 vai vakare.. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti) ’

10 Udnilfl Vilt Iii i* Į didžiausiais vagiais ir juos 'IK DIHJUU MIAUJA5 1{ina 000 do)ei^ 
-NEGELBĖJO gystėje iš Continental Bank .

. .' .. • • Į and Trust Co. New York., 
Ta vagystė įvyko lapkričio 
29 dięiią,

19 metų mergina Gladys. 
Perry su savo broliu, kurs 
yra Provhicetown mokyklos 
mokytoju, apsilankė Pro- 
viucetoivue . pas gydytoją 
Dr. liiebert. Ji jautėsi blo
gai nuo skaudančio dhntii’s, 
' Gydytojas pastebėjo,, kad 
iš skąudanč i l > dai 11 ■ es teka 
kraujas. Padaręs m kimi J 
jo. tyrmėjindj, gydyųųns ** 
prato, kad mergini kenčia 
nuo labai i m d laisiiuikaib] 
čioš ligos, kurios vardas y- 
ra ‘ ‘ lynų iliatic leukemia. ’ ’ 
Tą liga labai luažai žinoma 
ir vienintelis būdas nuo jos 
gydytis — įleisti naujo 
kraujo. : ,
Mei'gina tuojau buvo gaben
ta automobiliu apie 5(1 my-jl 
lių į Tlyaniiis, kur ligoninė- ______________
je jai į leisią brolio kraujo. I į APIMTAI 
Bet tai nieko negelbėjo ir Į flutN lAI 
mergina mirė. ‘ ' ***' *—*

Į Iš Stokholmo pranešama, 
kad Kręugeris esąs daT gy
vas ir gyvena Sovietų Rusi
joj* Apie tai pranešė laik- į. 
raščiui kažkokia Kreugorio 
bičiulė, kuri gavusi ■ iš. jo 
laišką. J i žada paskelbti a- 
pie Kręugerį liauju žinių

Tel. S, B. 280641.
LifiTUViS

OPTOMEIBISTAS
IfiejĮžHminuoju ąku

- - vrferitfrfa-- skhrlii?
kreivas akis ntltle- 
einu Ir kmblfRinfi 

koše (aklose) niky še ąųgrąžhni Svie
tą tinkamu ląlku.

J„ L. PASAKARNIS, O. D, 
447 Broadway( South Boston

Į INSURANCE,
Ii Apdrnkslc namus,' rakandus. f ■

SUeMe apkaltintus j . •T°s.omeslis •; ' Į
DAMVII VAPWTF0t į253.Broadway, S,Boston, Mass.I •□Allhy VAuiOIEot = Tel. So. Boston 2613 j

. . Bažnytinėje ‘ šVetąin ėję 
kelis kartus per savaitė, su
sirenka būrelis jaunų vaikų 
— berniukų , ir mergaičių. 
Jie rengiasi Kalėdų vakarė
liui. Mafijos vaikelių Soda- 

•licijoš dramos 'direktorius 
leidžią man pranešti, kad 
bus veikalų dailių ir juokų 
Kalėdų ;vAkaiei. Mažieji 
vaikučiai labai uolią! dar-

■ bito j aši. Valdyba irgi he- 
’snaudžia.. Bus daugiau ži-
■ nių, kada dramos direktb- 
rius man leis skelbti. •

j‘ . • Sėkrėtbriu^.

Flnmiiiii»mdiiiinrmiiii«lliiillinilimi<illlliirunillinilliĮr|

I DS. J, LANDŽIUS i 
I SEYMŪUB . I 
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR į 
Į CHIRURGAS • | 

I . . . X-Ray ■ ■ Į 
| Tel.. South Boston. 2712 |
Į 496 E. Broadway, . | 
| South Boston,- Mass. |

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D,
(feBPSYS) , l- 

lietuvis Gydytojo*.
Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—O

.. 278. Harvard Street, 
kamp, Inman arti Central Šą,

Cąmbiid^ė, Maal

KALBĖJO GURNELI 
KLUBUI

Gruodžio 5 d. Bostone į-, 
vyko Cornell universiteto a- 
lumnų Naujos Anglijos skjT- 
riaus: metinis susirinkimas, 
kuriame adv. A,: Šalna pa
sakė kalbą apie pasaulinį 
teisininkų kongresą,. įvylui- 
sį praėjusią vasarą Hagoje. 
Advokatas tame kongrese 
buvo Alassachusetts valsti
jos teisininkų: atstovu.

1 A. J. WEST, M. D.
| . . LIETUVIS

^GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
’■ * •

= . " ..V a 1 a n d o s:
|Nuo 2 iki 4 ,d., nuo 7 iki 8 vak.

Į 478 Gallivan Boulevard 
Į DORCHESTER, MASS.

Į ■ Telefonas. Talbot 08'47

I

SUNKIAI SERGA
' Šiomis dieiioiųia sunkiai 

?susirgo Juozas Aifirkelioniši 
5gyv. 140 Boyren St. Perei
tą, pirmadienį nuvežtas >t 
miesto ligoninę. . ; ..

Gruodžio 5 d. Bostono po-Į . |f ČinARDAC ' •>
licija.siu>mč du didelius .. OlUflOllAč 
“paulSčius”' - :Wm. Dow- Swi'“ls išlaikė •' .
ney, 38 metij, gyv, Roxbur.v PW'Š Mass. y>lsti-
ir J<»lm F. Gallaghėi’, 39. nu, P08 komisijonie-
gyv. Brightone,; Policija H'“! APdl'al^os ^kaltiose ir 
juos laiko Amerikos bankiįp3^ Slassacliusotts lijsu- • 
'^,4  ———-—rancę brokeho laisiiį.

I Kuriems reikia įsišiurinti
| nąmus, rakandus, automobi- 

Į liūs it t. t. arba turėdami
kokius neaiškumus Insuran
ce reikaluose, galit kreiptis 
į S iciabro Of isą, 342 Brbad- 
way, So.: Bostone, jis išaiš
kins. visokius neaiškitfnus.

/(Skelb.)-- ; f

'AIRŪS SKELBIMAI

BOWLING
BROADWAY 

'BEORE A T 10 N 
. 448 Brokdway. 

South Boston.
Dešimt Naują {rengimą 

Sportuok, dėl savo sveikatos.

| JUOZAS M. DIUS
} LAIKRODININKAS

Parduodu/ įvairiausios rūšies 
| auksinius ir sidabrinius ■ daik- 
|tus. Taipgi ir pataisau., 

| ( . 366 W. Broadway . . .
Į SO. BOSTON, MASS.

r

PERKAM LIETUVOS BONUS 
Už CASH —. MOKAM AUKŠ

ČIAUSIAS KAINAS.
i Parduodam Laivakortes ant visų 
[patogiausią laivų j Lietuvą ir iš 

. • Lietuvos.

BROADINAY TBAVEL 
BUREAU

. K. J. VIESULĄ
. • 366 Wešt Broadway, ;’ 

. So Boston, Mass.
L. Tel, South Boston 0620

PRIE GEBU GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

dėlei pagydymo tluokiij 
kraujo, nervij ir cbronli- , 
kų lfgq.. Ktirlė kenčiate * 

jši nuo reunintitino,1 skaudu- ' 
3r vočių, sutinimų arbk • 

Šiaip kuklu'hupo llgu,;t» ' 
rčtumčt ktelptlt! tuojaus.

* Atminkit,, pąsltelravlmas, - 
patarimai dykai visų g{ mėnesi. 
Dr,Gta«Į,3ft;Si. 

Falando» : Antradieniai*, ketvirtu 
dieniai* ir laltadlenlalt lO—Ia rr 
be, 2—Č, 7—8 vakare; teksiaUi* 
nlals 10—12 tiktai .

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm automobilių taisy
mo, vietą. Taisoin yispkios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus' fenders ii* bodies ir 
apipentįnam.; aTisom. ignitions ir 
ger oratorius..' Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios, .Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SUO^
565 Ėighth St., So. Boeton, Mass.

Tel. Sp. Boston 2351-B • 
STĖVE Z^LIUNAS/ BuVa

GRABORIAI

D. A. ZALETSKAS
* GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

.. 877. Cambridge St., 
Canibridge, Mass, ’■

Res. 564 East Broadvvay
So. Boston, Mass.

Telephone S. Boston 0815 .

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikalo visuomet ir visiems 
maloniai ir. tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis b.iie laiku, dieną ar naktį, 
o aš Visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus, 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
.(AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale Št;, ■ 4258 West Broadway,
Montello, Mass. So, Boston. Mass. • \
Tėl. Brookton 4110 . Tet S. Boston 4486



Penktadienis, gruodžio 9, 1932

I .

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
Iš DIDŽ.NEW YORIO FE- galas ir Juozas Dailyda. j 

Devyniuose skyriuose moko
DERAGIJOS APSKRITIES mažesnius vaikučius. Jų|

DARBUOTĖS

Devyniuose skyriuose moko MIS. N. PAKALNIO
• - i

Didžiojo New Yorko aps- 
f, kaltis, savo susirinkime lap

kričio 25 d., nutarė, kad bū
simas Rytinių Valstijų Lie
tuvių Katalikų seimelis V 
vyks pirmadienį, gruodžio 
26 d, (Kalėdų antrą dieną), 

sŠv; Kazimiero parapijos sa
lėje, 147 Montgomery Place, 
Daterson, N. J. Prasidės Įy- 

~~ Tgiai .10 vai. ryto.
Seimelio, dienotvarke j e 

numatomi šie dalykai svar
styti, būtent.:.
. 1) Lietuvių Dienos klau- 

' siraas. . .
2) Spaudos klausimas.
3) Katalikų akcija.
4) Jaunimas. . v
5) . Molcyklos. ‘
6) Lietuvos katalikų pa

dėtis. . .
7) įvairūs sumanymai ir 

įnešimai.
Šiems visiems, k lauš, i- 

- iuams nušviesti, yra pakvie- 
. sti prelegentai^ kurie paža- 

. dėjo prisirengti su paskai- 
v tomis. . .

mokytojais’yra sekanti: Mi- 
kolas ir Juozas . Antanavi- 
Čia, Stasė ir^Gracia Jauta- 
kiutės, Viola ir Pranas Bu
lovai, Ona Barasnevičiūtė, 
Alena. Markinto ir Stefani
ja Jakupčioniūtė* Šie mo
kytojai yra didžiai pasi
šventę tam darbui. Džiau
giamės mokykla, nes joje la
bai graži tvarka. “Truout 
Offieer, ’ ’ yra Antanas G ėr- 
Vė, kuris atsakančiai atlieka 
sayfrdafbąT7^“- ■ ■ ■ • .

Dabar yra prasmei tėve
liai prižiūrėti vaikučius, 
kad neapleistų tos brangios 
mokyklos. Mes- mtmome,
kad vąikai, kurie lankys šių t Kur kaip užkeiktasis tur’ mirti iš bado* 
mokyklą iki dvidešimts me
tų — bus geri katalikai ir 
tėveliai bus mums dėkingi.

Dieve, mums padėk dirb
ti tą gražų darbą ir ateity !

St. Jakiipčioniūte.

BROOKLYN, N. Y.

Kunigystes 20 Metų Sukaktuvėms
(1912—1932)

Šiandien apdainuokim’ laimingąją dieną, ‘ 
Kurios j jauni laukėm nekantriai ir godžiai. 
Tų dvidešimts mėtų sulaukus, kiekvieną * 
Mūs’ džiugina! Sveikinam Tamstą/ nuoširdžiai!

Ir atmintis prikelia tą šaunią dieną 
Primicijų! t Kąip tada degė, liepsnojo 
Žarija*uolumoapTūpint’žnioniją-- „. 
Kaip pihįas idėjų to laipsnio aukštojo,

Senovėje žydai papuošdavo auką, . * 
Ant galvos sukraudami nuodėmės savo, 
Tada su panieka išvaro į lauką, • ■

Vasario 16 d. minėjimo 
reikalu ..galutinai nenutarta 
nięko. Yra spėjama, kad tai 
dienai vietos vargonininkai 
rengiasi prie vaidinimo nau
jo, veikalo Vytauto Didžiojo 
garbei Kantatos. Jeigu var
gonininkai nerengtų, tuomet 

. apskritis rengs paminėjimą.

Sekantis Fed, apskrities 
'įnėn. susirinkimas įvyks 
gruodžio 16 dieną, Karalie
nės Angelų parapijos, svetai
nėje, 8 vai. vakare. ■■■'•■

■ ' ' . . Fed. apskr. sekret:

Iš ŠV, JURGIO PARfiP.
Gruodžio 8 d., Nekalto pra
sidėjimo Panelės Švč. .Šven
tėje, vakare įvyko, iškilmin
gas priėmimas mergaičių. į 

... Sodalįeiją.

NETEKO MOTINOS
Augustinas Dymta šiomis 

dienomis gavo iš Lietuvos 
pranešimą apie mirtį’ savo 
senos motinėlės Oiios Dym- 
tienėš, Luokės parap., Tel
šių apskr. Lietuvos pries
paudos laikuose velionė bu
vo uoli' lietuvybės platiBto- 
ja. Kaimiečių tarpe slapta 
atlikinėdavo lietuviškos ‘ mo
kytojos pareigas. Šį gražų 
pavyzdį uoliai pasekė velio
nės sūnus Augustinas, kuris 
su dideliu' pasišventimu 
darbuojasi 'amerikiečių tar
pe, mokydamas vaiku č i u š 
lietuvių kalbos, raštOj daine
lių bei tautinių 1 žaidimų. 
Pastaruoju laiku jis sėk
mingai darbuojasi Great 
Neck’o lietuvių kolonijoj.

Nuoširdi užuojauta p. A. 
Dymtąi. Draugas.

^Ne kitaip ir Kristus, mums Dievo Paveikslas,
. Atiką tapo tų, dėl kurių pasišventė, 
Karalių sutiktas,. Jis miršta apleistas! 
Tautos pasmerkimo Jisai neišvengė!

Primicijoms baigus, tuoj kunigui eina .
Aukojimo laikas:,ir apmaudas pila
Net tie, kuriems kunigas stengias’ kas dieną, 
O visgi ta meilė prie jų Jam nedyla. }, •.

O! kas gal suprast’ tokios sielos gilumą! 
Ir kas išmatuos tiek troškimų daugybę 
Nuvest į geresnį gyvybės šviesumą! . 
Kad laimėje-gito atranda ramybę!

Auka Tu esi! It auka pasiliksi! ’ \ 
Pasaulis suprasti Tave nei negali. 
Nedirbt’.nepajėgi! Atgal, nęsilįkšį — 
Nors brauktų tas pastangas- Tavo į šalį!

Šventa prigimtis! Yra tavo likimas 
Darbuokis idėjai! Neduod. Tau ramumo! 
Nes tas. Kunigystes prakilnus. skyrimas — 
Gyvent’ bangoms apsuptas idėj,alumof. _ . ;

Tik tas greit supras, kurs, kaip Tu, takus mina 
Erškėčių..nuklotus; kaip Tu, jo' veikimas 
Tą kelią į laimę visuomenei pina.
Tai Kunigo-Brolio gilus .supratimas!

Gruodžio 11.'dieną vaka
re Šodaliėtės rengia savo, te- 

‘ vėlių pagerbimo iškilmes. 
• Bus graži programa. . -

" . Moksleiviai uoliai ; moki
nasi. lietuvių kalbos, grama
tūros ir sintaksio.. Civilis

Y inžinierius p. Mažeiką be
veik iš pasišventimo teikia 
lietuvių kalbos lekcijas mok 
šleivi amš;

Vyčiai ‘rengiasi suruošti 
. . -ką nors naujo parapijos 

naudai* •

Į / KAT. MOKYKLA 
į Šv, Jurgio parapijos kat 
•i inokykia labai gražiai gy-

woja. nes turi virš 100 mo- 
! kimų.. Joje .randasi vienuo- 
1 liką skyrių. . šiuos skyrius 

* ; moko tani išrinkti mokyto-
. lį jai. Du skyrių sudaro pa-
į . • augusis jaunimas, kufį mo; 
j - ko- mokytoj ai Pranas Rau-

NEREMIA SAVIŠKIŲ
Lapkričio 27 d. “vieny- 

biečiai” tufe jo plačiai gar
sintą parengimą. — “Lietu
vių Liaudies.. V a k a r ą.” 
J. Klasčius yra il Vienybės” 
Bendrovės šėrininkas ir ne
kartą- gausiai ; parėmęs Šią 
bendrovę, tamsiose* jos va
landose. Visi žino, kad p. 
Klasčius turį puikią, didelę 
svetainę.. Bet ‘vienybiečiai,’ 
kurie save tituluoja ^tik
rais” lietuviais, s u savo 
“liaudies” parengimais ei
na pas Įtalūs ir žydus. Tik?- 
ri lietuviai taip nedaro.

Yra nesusipratusių ir mū
sų tarpe, nes teko patirti, 
kad vietinė L. V- 41 kuopa 
su spaudos darbais eina pas 
svetimtaučius.’ Berods ši 
kuopa pasiskyrė Vytauto 
vardą, bet “Vytauto” spau
stuvę aplenkia. Tai, irgi; ne 
lietuviškas darbas. Metas 

i Lietuvybę rodyti darbais, o 
ne vardais. Žvalgosi

Tai tas vainikuoja Tave šioj sukakty j,.
Negali kas kits tą užuojautą nęštįl |
Užuojauta mūsų — jaunystėj, senatvėj,— 
Kad tikslūs šventuosius naudingai išvesti.

Būk Sveiks! Sukaktuvių sulaukęs darbų! 
Jau antras desėtkas praslinko taip greitai. ‘ 
Tris kartus ir vėl, sulauk’ dvidešimts, metų. 
Brangesni su įaik?. visi būkime draugai!

Tat, kelk’. žibintuvą į ateitį šviesią! 
Kovok tamsumus ir naikink gilų miegą! 
Praskleisk’ nuolatos išganingąją Tiesą I 
Tu mūsų širdyse turi pirmą vietą. ' ♦

Būk sveikas ir sveikas!. Daug kartų, sušuksimi 
Tu niekur nerasi; kaP mūs’ prijautimo 1 
Draugais Tavo buvom; per amžius ir būsim.

v Pagerbt’ Jus, tai noras šio susirinkimo!

Ėlizabeth, N. J, . J.
1932 m. lapkričio 1 d. . . . .

IŠ KARALIENĖS ANGELO 
PARAPIJOS.

Tikrą- draugą per sielvar
tą pažinsi, Ennius,

Gruod. 1 d. įvyko Jauni
mo klubo metinis Susirinki
mas. . Į naują valdybą iš
rinkti: pirm, — J. Vaškas, 
viėė-pirm. K. Kacvingelis, 
Seki, prie Bgūnąitė, ižd. j. 
Si vogis ir ižd. sėkr. p-lė La
pelytė, . . ..

NAUJŲ METŲ 
ŠOKIAI

Lietuvių Katalikų klubas 
nejuokais ruošiasi prie Nau
jų Alėtų sutikimo. Klubas 
ruošia šokius Grand Asscm- 
)ly Ballroon ė. Tikiėtai i n a 
narių pardavinėjami (hk 50 
centų). šokiams grieš gar
sių amerikiečių orkestras. 
Visas pehias skiriamas pa
rapijai. Brooklyniečiai pra
šomi lankytis ir senuosius 
metus palydėti šokant.

Choras savo mėnesiniame 
susirinkime. gruodžio 9 d« 
svarstys kvietimą dalyvauti 
International Pageant Ma- 
dison Sąuare Garden sausio 
25 d. t Tame 'Pageant daly
vaus įvairių tautų tūkstan
tinis choras. Vadovaus pa=- 
saulinis dirigentas p. D.am- 
rosch. Jau kelintas kartas 
choras dalyvauja amerikie
čių parengimuose. IŠ tos 
priežasties pastebima choro 
drausmė geresnė ir nariai 
darbštesni ir noriai lavina
si., •

Moterų Sąjungos kuopa 
savo mėnesini aiųe susirinki
me nutarė parapijos’ bied- 
niems pagelbėt i. Biednieji 
gali kreiptis į Iniopdš nares, 
valdybą , ar į kkrboniją už
siregistruoti. Kuopa ste .•g- 
šis Kalėdoms’, page 1 b ę t i. 
Kuopa’ 'ketvirtadieniais 'lai
kė ’ hkinų ruošos kursus mo
kyklos kambariuose.

Telephone: STAGG 2—0706 ..VALANDOS: 
no di Anie ir velionio &~12 is 2-8 vak* Ulli DLAUAu Ai iLlillIUu fiv^ntaaianiait tuUtnt"

D ANTIS T A S GRAND STREET
jg__ * - (kampai Union Ave.y

Namu Telefonai: Mlchlgan 2—4278 BROOKLYN, N. Y.

knygasi J eigų dovanos ver
tas asmuo dar neskaito 
“DARBININKO” — užra
šyk -kį naudingą .laikyaštĮ, 
kuris lankydamas tų asme
nį kas savaitę nuolat pri
mins tavo gražius linkėji
mus, kuriuos gaus sykiu su 
Kalėdiniu numeriu. Tai bus 
linkėjimas, kuris nesibaigs 
su Kalėdų šventė, bet pasi
liks gyvas ir naudą nešąs 
ilgesniam laikui.

J eigų jau skaito ‘ ‘ Darbi- 
, ninką, ” tai nupirk NAU- 

DINGĄ KNYGĄ, k u r i ą 
. skaitydamąs-a visuomet pri

simins jos prisiuntėją. Be 
to, gerų knygą skaitydamas 
įgys gerų pamokinimų, 
šviešesnuj gyvenimo vilčių. 
Tokia Kalėdų dovana gali 
pelnyti ne tik gražią atmin
tį, bet ir amžiną dėkingumą, 
nes geras laikraštis ir nau
dinga knyga padedą žmogui 
pakilti. O tur būt nerasi
me žmogaus, kuris nenorėti} 
tapti išmintingesnių,- garbin
gesnių — pasiekti aukštesnį 
gyvenimo laipsnį. Dėl to, 
linkėdami “linksmų Kalėdų 
ir laimingesnių Naujų Mė
tų” — sykiu pasiųskime ge
rą laikraštį ar knygą tiks
liam parėmimui savo gražių 
linkėjimų. .

“Darbininką”* užrašo ir

Talephone; STAGG 2^106

DR. A. PETRU*
’ > ■ " IrasiOK)'

LIETUVIS DENTI8TAB
1818.4th Bt, Brooklyn, N. Y.

Z-BfintuUų DiaffMM 
Gaao Aneatetifo

VALANDOS;
Nuo & riU. ryte iki 8 vąL vakaru. 
PenktadlenlaU Ir iventadienlali 

tik ■neįtartu.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS 

—IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

! KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
J mnms smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas u^slsa- 
| kytl salę žiemos sezonui. 
e kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
e JONAS KLASČIUS, Šav, 
I Maspeth, N. Y. | 

.... . (3

Tel Newtowu9—4464

ANT. J. VAIANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdraudė Visose .finKoee 

Notary Public
5441 — 72-nd Street, 

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

Jaunimo klubas'; organe 
žuoja tnergaičių basketballi įvairias naudingas knygas 
tymą. Pradės žaidimus po 
Naujų. Metų. Klubas stro- 
piai ruošiasi prie* Naujų Mė
tų šokių Grand Ašsembly1.- 
je. Muzika bus geriausią.

Visos draugijos jau išsi
rinko delegatus į. šių metų 
Katalikų Seimelį? kuris į- 
vyks. Patersone, antrą Kalė
dų dieną. ' Klin. J. Barkū
nas ruošia seimeliui paskaį- 

ltą “Kat. Akcija.”

Gruodžio 4 d. įvyko Ra- 
žančiaus draugi jos - mėnesi
nis susirinkimas. Draugija 
užsibrėžė daug dirbti perai 
j j jai ąt..am ' uose e“1 *■

Lapkričio 30 mirė Vladas 
Petrila ir palaidotas Šv. 
Trejybės kapuose gruodžio 
3. Gruodžio 1 d. mirė Uršu
lė .Skužidskienė, palaidota 
gruodžio5 d. .

KALĖDŲ proga

. Yra nuo . senovės įsigyve
nęs paprotis sveikinti savo 
gimines bei. arti m u o si u & 
Kristaus Gimimo sukaktu
vių proga. Daugelis vien 
pasveikinimu nepasitenkina 
— perka ir siunčia įvairias 
dovanas, paliudymui savo 
gražiųjų jausmų. ' . ’

Pasveikinti, išreikšti sa
vo linkėjimus yra nesunkus 
darbas, tariaus, su dovano^ 
mis — tai jau kur kas sun
kesnis uždavinys, nes Čia 
reikia atspėti kas geriausia 
atitiktų ir ilgiausioj atmin
ty) pasiliktų. Be to, šio ne
darbo metu, reikia ‘ apsiru- 
bežiuoti. Taigi — .

KĄ PIRKSIME ?
Jeigu norime apsieiti su 

mažomis išlaidomis ir įgyti 
gražią ii*, ilgą saviškių at
mintį —šių metų dovanoms 
pasirinkime laikraščius .ir

parduoda “Vytauto” spaus
tuvė, kurioje taipgi galima 
gauti gražių kalėdinių atvi
ručių su atitinkamais lietu
viškais pasveikini m a i s. 
Spaustuvės krautuvė užlai
ko gražių stovylėJių ir . kito
kių dalykėlių, tinkamų Ka-. 
ledų dovanoms. Taigų atsi
kreipę į “Vytauto” spaus
tuvę Kalėdų problemą išri
site greitai ir gerai. Antra
šas: •

‘‘Vytauto” Spaiistuvc, 
423 Grand Street,

. Brooklyn, N. Y. ’
. . Tel. Stagg 2-2133 ..

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
( (turinčiųarti 5000 pusi.) 

įuošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “ Židi
nį,”' didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ir aktfde 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys“ darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžioe.

“Židinio kaina Amerikoje; met 
—$4.50, pusm.—-$2.50; Lietuvoje- 
. Tik paabndyk,— mūsų neiūgosi. 
mėt, — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvte A- 
16jA.Nr.3;

Tel. Stagc 2—5048 Notary Publte

M. P. GALIAS INC.
BIeMaUSKAS : 

Graborius ir Balsamnotojsa 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stafg 2—0783 Notriry Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauakai)

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

Telephone Stagg. 2-4400 
NOTARY PUBLIC

tLEKS. RADZEVIČIUS
GRABO RIU S 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.-

Priešais Apreiškimo parapijos. 
Bažnyčią ..

Parsanidau Automobilius Ves- 
tuvSms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko’’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 

naują metinę prenumeratą vieną 
ddierį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių 
Apsukresnieji daibininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir getai aip-

1 mokamą darbą;

t 
k
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